7R

ne

k

Czekają pieniądze i

nagrody rzeczowe

C:Od.z-żen-n-że

om-

:ądri

po-

WISŁĄ

NAD

KAMIENNĄ

l

ŚRODA 20 WRZE$NIA 1995 R

KIELCE- RADOM- TARNOBRZEG

~tóre

350-400 NR INDEKSU

~218

ROK XLV

(13922) CENA 50 gr {5000 zf)

dlucic:li

"*

Dyrektorzy szpitali pod sąd
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Winny - nie ukarany
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Od ldlkuMstu dni dyrekto~ kieleckich szpitali wzywani ISIJ przed
Komls}t Orzekaj ~tą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Budżetowej,
kieleckim. Powód - długi, jakie zaci119r\fłi

dział~ przy wojewodzie
w roku ubJegłym.

kk~

móniać,

unk-

ma)

11"/.Y•

do
'oo-

{Oje-

poliJ!Ścłć

l UKi·

ma)

wy•nek
ch).

....

""'

- ..Wyroku.. nie mam jeszcze
piśmie,

na

myśl~.

ale

podobny, jak w roku

te

bę;dzie

ubiegłym :

winny- nie ukarany- mówi Zdzisław Zuchora,. dyrektor Szpitala
Rejonowego we Włoszczowie,
który przesłuchiwany był jako
jeden z pierwszych.- W 1994 r.
zadłutcni byliśmy na prawie 10
mi liardów
starych
złotych.
Zapewne naletności te byłyby o
wie le mniejsze, gdyby wojewodowie czę:stochowski i piotrkowski
płacili za leczenie pacjentów z
tych województw, którzy stanowią

ponad

połow~

- Jak mo!na nie robić długów,
skoro ministerstwo przygotowubudfet uwzglt;dniło inflacj~ w
wysokości 27 procent- mówi M .
O kła.- Tymczasem przez rok leki
zdro:tały o
138-170 procent,
środki opatrunkowe o około 80
procent, energia, gaz, opał o 100
procent. W roku ubiegłym komisja
to zrozumiała, mam nadziej~. te
w tym będzie podobnie.
Bez obaw do przesłuchania
podchodzi także dyrektor Szpi·
tala Polo:tniczo-Ginekologicznego w Kielcach Jan Pośpiech.
- O ubiegły rok jestem spokojny, dług był n iewielki. Gorzej
jest w tym- nie bardzowiem skąd
wziąć pieniądze na opał.
jąc

chorych w

naszej placówce.
14 mld długu miał na koniec
1994 roku szpital w Skartysku.
Jego dyrektor Michał Okla, stanie przed komisją w paździer
niku.

BEATA SZClEPANEK

Wyłudzali pieniądze

KrzysztofS.,jak twierdzi szef pro·
GO mlsłell·icz,
kuratury Andrzej
szybko chciał dorobić si~ majątku.
W grudniu tamtego roku zaloty!
rachunek oszcz~dnościowo-rozJi.
czeniowy w miejscowym oddziale
PKO BP. Zaraz potem zaczął wysta·
wiać czeki bez pokrycia. Realizował
je w rótnych oddziałach poczto·
wych. Tylko w ciągu dwóch mie·
sit;cy, w grudniu i styczniu, pobrał w
ten sposób 8 mln starych zł. Pófniej
postanowił jeszcze szybciej sit;
wzbogacić. Sfałszował dokumenty o
zatrudniemu w jednej z firm w mieś
cie, a nast~pnie posługując sit; tym
dokumentem wyłudzał kredyty w
renn ie ratalnej. Brał towary, za które
nawet nie myślał płacić, w takich
sklepach i punktach handlowych,
jak "Tele-audio-video", "Elektrodom", Przedsit;biorstwo Handlowe
,.Avex", "Meblotex", ,.Styl", ,.lXR".
Od 18 lutego do S kwietnia właści·
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Fabryka Maszyn Rolniczych ,..Agromeł" w Kunowie nie we :&nie uclziału w Programie Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych. Niedawno dyrekcja otrzymała z 1\linisterstn Pnekształceń Wl asnościowych pismo podające,
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niemolliwe jest przekmaicenie finny w sp61kę . Jeszcze pned pi~cioma miesiącami zape1łniano,
wszystkie nnmki uczestnictwa.

Załoga fabryki straciła ma.st; czasu
na przygotowanie niezbt;dnych materiałów do ministerstwa. Dwukrot·
nie zbierał a się Rada Pracownicza,
by zadecydować o przekształceniu.
Z Warszawy przychodziły bowiem
pisma w peł ni wiarygodne. Pierwsze, oznaczone datą 14 kwietnia,
podpisał nawet sam minister Wiesław
Kaczmarek. Informował o zamiarze
przekształcenia ,.Agrometu" w spólkt; i wniesieniu akcji firmy do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
Drugie pismo z 26 czerwca nad es~
lal dyrektor Departamentu Narado·
wych Funduszy Inwestycjnycb,
PiotrStefaniak. Do lOsierpniaokre·
ślil termin składania niezbędnych
materiałów.

Ki lka dni pótniej, w kolejnym piś
mie dyrektor Stefanlak przepraszał

za przesłanie niewłaściwych wzo·
rów dokumentów do komercjalizacji. Przesial nowe wzory kwestionariusza ekonomiczno-finansoweao
i projektu statutu spółki. Przedlu:tyl
t~rmi": nadsyłania matenafów do 16
s1erpma.
W końcu lipca wicedyrektor
nadzoru załotycielskiego MPW,
Tadeusz Serwach, popierał potrze·
b~ restrukturyzacji fabryki. Miesiąc
później na lamach .,Rzeczpospolitej" ukazał sit; na wet artykuł o czwar·
tej transzy przedsię:biorstw NFI.
Wśród ponad 100 firm wymieniany
był także .,Agromet".
Przed kiłkoma dniami wicedyrektor Departamentu NFI, Roman Ga·
limski zdawkowo powiadomił, te
niemotliwe jest przekształcenie firmy w spółk t;. Nazwa "Agrometu"

i towary
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Czytaj na str. 7
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Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim tymczasowo aresztowała 27-let·
niego mieszkańca miasta, wcześniej już karanego, Krzysztofa S., 19-letnią Agnieszkę L
oddała pod dozór policji. Obojgu prokuratura zarzuca fałszowanie dokumentów urzędo
wych, wyłudzanie pieniędzy z banków i towarów ze sklepów.

---------------------------Fundusze nie
kunowskiego ,,Agrometu"
Zamęt

ZR-!Ygra-ne

że

przed-

tym samym została wycofana z listy
firm przewidzianych do prywatyza·
eji w trybie ustawy "0 Narodowych
Funduszach lnwestycjnych i ich
prywatyzacji" z 30 kwietnia 1993 r.
- Komu zaletało na wprowadze·
niu zamętu w fabryce - zastanawia
się: dyrektor "Agrometu", Grzegorz
Kowalczyk.
Zamt;t z przekształceniem fabry·
ki w spółkę:,jak podaje dyrekto r, spowodował tylko straty, które trzeba
ts:raz pilnie nadrobić. Tym bardziej
jest to konieczne, gdy! firma realizu·
je drugi etap układu z wierzycielami.
Jeszcze do końca września oddaje
pieniądze średnim wierzycielom.
Później

będzie

spłacać

najwię:k

szychznich.
ANDRZEJ NOWAK

cielisklepówoszukał na24,4 mln zł,
banki- na 48 mln. Meblował się: biorąc regały młodzietowe, sprzt;t ges·
podarstwa domowego, odkurzacze,
okapy, magnetowidy. Ubierał się, bo
wyłudził takie kunkt; skórzaną. W
maju wlaściciele sklepów przestali
mu ufać. Nie zawarli z nimjut tadnej umowy kredytowej.
W podobny wręcz sposób
działała także 19-letnia Agnieszka
L. Od marca do czerwca w Banku
Spółdzielczym próbowała wyłudzić
kredytyołącznejwartości.23ńllnzł.
Po sfałszowaniu zaświadczenia o

zatrudll,ieniu z ,.Eiektrodomu" przy.
właszcz'yła sobie pralk~ automa·
tyczną, ze sł.lepu PHU ,.Małpo!" lodówko-zamratarkt;
"polar"',
telazko, maszynkt; do mielenia
mię:sa, krajalnicę, ze sklepu ,.Agat"
-rower "loser".
Od 20 czerwca Krzysztof S.
poszukiwanybył listem gończym. W

W Skarżysku

połowie września policja zatrzymała
go w Warszawie. Został odwieziony
do Aresztu Sledczego w Kielcach.
Po przesłuchaniu oszusta prokuratortymczasowego aresztował. Ujt;ta
tetzostala, poszukiwana listem goń·

:r~ę ~!~~e~:~1~~y~~~~~~~::
pieczenia prawidłowego toku post t;·
powania oddał ją tylko pod dozór
policji.
-Tacy oszu§ci osłabiltlą zaufanie
do
dokumentów
urz~dowych
- mówi prokurator Andrzej Górnisie·
wicz. - Są uciątliwi, chociaż ich
oszustwa mają ,.krótkie nogi". To
przestroga dla właścicieli sklepów,
którzy dopiero po solidnym spraw·
dzeniu miejsca zatrudnienia swoich
klientów powinni zgadzać się na
sprzedatratalną.

ANDRZEJ NOWAK
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Wakacie radnvch
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PrzediuQJ~ się

waklcje njcOw
Sk.ldyski-Kamlennej, radni pnwtcy
domq~~ się lc:h zakończenia.
- Przerwa wakacyjna przeciąga się:
ponad wszeJ ką miar~. Nie odbywają sit;
posiedzenia poszczególnych komisji;
odkładane są w ostatniej chwili, bez
uzasadnienia. Zarząd Miasta miał
przygotować propozycj~ reorganizacji
Wydziału Edukacji i Kultury, teraz
okazuje się, te bez akceptacji radnych
podejmuje konkretne dec~e. m.in.
przygotowane jut zostały wypowiedzenia pracy dla niektórych urzt;dni·
ków. Tych niepokojących sygnałów
jest coraz więc:ej. Dlatego złotyli!my
wniosek o zwołanie nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta. na której chcemy
zajął: si~ tymi sprawami - poinformował .SL" Jan Janiec, przewodniczący
Klubu Radnych Porozumienia Prawicy.

,

-Na razie pracujemy. Nic wię:cej
powiedzieł nie mogę- wyjaśniła lakoniel.Oie MaJgonata Kuna, :zastt;pca
naczelnika Wydziału Edukacji i Kul·
tury.- Informacji o ewentualnej reor·
ganizacji i wypowiedzeniach może
udzielić tylko prezydent.
Niestety, prezydenta Skattyska-Kamiennej Sylwestra Miernika, ani
:Ładnego z jego zastępców nie byto
wczora,iwurz~dzie.

Nieobecny był równiet Jacek
Nonk- przewodniczący Rady Miasta
i zastępujący JO F..u&trńust Ocholi, na
wniosek których zwoływane są sesje
Rady Miasta, co za tym idzie nikt nie
potrafił wyjaśnić przyczyn przedlu:tającychsię:wałacjiradnych.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie najblitszą - nadzwyczajną - sesj~
zwołano na 28 września.

(o)

Podróbki w banku
Wczoraj przed jede11as'- rano
w ostrowiecldm Banku Przemysłowo
-Handlowym ~erb 112trafila Dl dn
ratszywe Mnknoty. Je4tn o nominale

mlliolllstarycb.dotych,dru&i onomlnalestunowycb. O:tery&odzinywtym
samym banku kasjerU mowu qjawnila

Tylko w ciągu kilku ostatnich
tygodni miejscowe banki za kwestio·
nawały kilkanaście fałszywych ban·
knotów. Prokuratura jut od dawna
przypuszcza, te rozprowadza je zorganizowana siatka przest~pcza.

ralszywy banimot jednomlllOIHt'WJ.
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KONKURENCJA ME MA i:ADNYOI SZANS!
POLONEZ &w POLONEZ TRUCK '"'"'

~ Poleca jedyny w regionie posiada~ pełen zakres usług
~
dealer POLMOZBYT KIELCE
SAMOCHODY- ~ŚCI- SERVVIS
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Co można znaleźć
w Domu Handlowym ,.SADY"?
Konkurs i 15 nagród o łącznej
wartości 750 zł.

Skuteczny w leczeniu :
•

22.IX.J995 r.

żylaków kończyn

•

El
LUITPOLO

dolnych

zapaleń tył

• "zmęcze nia nóg"
• krwiaków, stłuczeń.
siniaków i obrzęków
Dostępny w aptekac h bez recepty
Przed utyciem zapoznaj się z ulotM.n

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Obietnice H. Goryszewskiego, Kancelam Prezydenta i rządu Obradują rzecznicy patentowi

Prawo bliżej Unii

Pomoc dla zatopionych

Nad «-broną wiunoki prumysio-

- Jeidzicie "lanciami", jecie pomarańcze i nie macie pojęcia, jak żyją ludzie - krzyczeli wczo~ wej l własności Intelektualnej dys·
mieszkańcy Giebułtowa (gm. Ksiąi Wielki) na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Henryka kuton.li waorU w pierwszym dniu
Gorysze~-skiego, wysłannika prezydenta LechaWalęsyna tereny objęte powodzią w woj. kieleckim. seminarium zorpnlzowtnq:o w poci·
Goryszewski, w wojskowych
butach i polowym mundurze wojsk
pancernych, pojawił si~ wczoraj
wKsiąt:u Wielk.imoaodz.l2.30,bez
wcześniejszej zapowiedzi. Towarzyszyli mu pracownicy biura i operator
kamery. Oglądanie miejsc klęski
tywiołowej zaczęl i od Giebultowa,
gdzie woda najwięcej szkód poczynłla na drogach i w gospodarskich
obejściach.

MieszkańcySiadowajeden przez

drugiego pokazywali miszezony
sprzęt rolniczy i grotące zawaleniem domy, z których trzeba ewakuować ludzi. Sołtys, Apoloniusz
Dulewsld opowiadał o poniesionych
przez ludzi stratach.
-To wygląda strasznie. Stratacy
sami nie poradzą. Potrzebna jest
pomoc wojska - mówili wspólpra·
oownicy ministra.
- Nie lubię się w takiej sytuacji
wypowiadać. Wydaje mi się, te
wszystko co powiem, b~dzie try·
wialne. Gdybym był poetą, mote
umiałbym opisać co czuj~ - powie·
dział nam min. Goryszewski po
obejrzeniu dwóch, nie nadających
się do mieszkania domostw w Kał i·
nic Wielkiej.
Na pylllnie, czy to co widział,
motna uznać z.a stan klęski tywiolcr
wej, odpowiedział: - Nie jestem
jeszcze w stanie odpowiedzieć.
Zabrałem
z sobą prawników.

nierzy z Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych MSW w usuwaniu
szkód powodziowych oraz dostarczenie pomp górniczych do wycią·
gania szlamu ze studni.
Kancelaria Prezydenta RP przygotowała wczoraj projekty zarzą
dzeń w związku z planami ogłosze
nia stanu klęski żywiołowej na terc·
nach objętych powodzią w woj. kieleckim. Rząd uznał, :te nie doszło do
sytuacji, która uzasadnialaby wpro·
wadzenie stanu wyjątkowego. Zade·
klarował, te gdyby przyznana na
pomoc powodzianom kwota 10,5
mld starych nie wystarczyła, wyasygnuje dodatkowe środki.
Wojewoda
kielecki,
który
z rezerwy budtelowej przeznaczył
dla powodzian 500 tys. zł, wystąpił
wczoraj do ministra finansów o 200
tys. zł z rezerwy losowej i 300 tys. zł

z rezerwy ogólnej dla &min, do mini·
stra ochrony środowiska, zasobów
naturalnych i leśnictwa- o 500 tys. zł
z ogólnej rezerwy na zabezpieczenie
przeciwpowodziowe oraz do minis·
tra pracy i polityki socjalnej - o 50
tys. zł z rezerwy na pomoc społeczną.

Państwowe Zakłady Zbotowe
w Koziowie przek.a.z.aly wczoraj soł·
tysom z Boczk.owic i Giebultowa 5
ton o~b. Dziś PZZ z Kielc dostarczą powodzianom po jednej tonie
kaszy i mąki oraz otf'lb. PCK przekazał ciepłą odziet. .,.Asromet" ze
Słupska ofiarował 20 pługów (3
otrzymają rolnicy z gm. Ksiąt:
Wielki, 17 - z gm. Slaboszów).
Swiatowy Związek. t.ołnierzy AK
podarował S kartonów leków oraz
l mln zł.
LIDIA ZAWISTOWSKA

Samorządowe
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Andrzej Lepper pewny wygranej

Za głosem serca
bfdll

Siadów. "nnlster Henryk Goryszewski rozmawia ze Stanisławem Ttybul·
cem, któremu powódi miszczyla dom l jego wyposat.enle
Fot. J. Marchlewicz

sluiby zdrowia

Gminy wyhamowały

sprzętu.
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bardzłej

Samorządy nie chcą własnej

Pieniądze przekazywane przez
wojewodę na finansowanie słutby
zdrowia tylko w cz~ci pokrywają
potrzeby - go proc. rządowych pie·
ni~dzy pochłaniają wynagrodzenia,
reszta idzie na utrzymanie budynków i zakup leków. Wi~kszaść gmin
dokłada do służby zdrowia z własnej
kasy,
finansując
inwestycje,
remonty i zakup specjalistycznego

IW<

•••

CZJłCY .,Samoobrony" mógłby już dziś, jak sbrierdził, zarejestrować
swołll kandydałul"f, zebr8ł bowiem potrzeb~ liczbfgłosów,ale uczyni
toosbltniego dnla,żebymiećcz.asnadokładnesprawdzenle podpisów,
Przypuszcza bowiem, że właśnie podpisy jego zwolenników
naJ·

mi~dzygminncgo

Nowy sprzęt medyczny, ll'iększy
zakro usług, 'łi")Ttmontowane ośrodki
zdrowia- takle~ efekty przejmowa·
nla pruz samomtdY "opieki" nad
stutb• zdrowia. DotychC'2aS 44 spo·
śród 8{) gmin województwa kleleckieco zdeqdowalo się na taki krok.
Chętnych do pójkla w ślady tych
odwainych jestjednak coru mniej.

-po

-To Ja zostent prezydentem - pointormowal dzienntkalrzy Andrzej

Będziemy si~ zastanawiać.

wodniczącemu

~

··"

Lepper na wczon~jszej konferencji prasowej w Kiełcach. Przewodnt-

Tut przed godz. 15 Goryszewski
WTÓcil do Ksiąt.a Wielkiego. Przekomitetu ds. usuwania skutków
powodzi, Markowi Szopie obiecał
wi~kszy nit dotychczas udział tol-

kieleddej Ct:dzynle. n eculicy paten·
towl polskkb s:duH 'lf)'ŻA)'dl. W jubi-leuszowym, płęiDUtym seminarium
blene udział kUkudrleslędu rzeczni·
ków l aprosunlcołcie, w tym obser'll'lltony (a nc:zej obserwatorłd) z
WiluiKijon.
Wczorajsze, inaugun~cyjne spotkanie, otworzył prorektor Politechniki Swiętokrzyskiej, prof. M.ieczys·
law Poniewsld. Wykład rozpoczynający merytoryczne obn1dy - .Stan
prac nad dostosowaniem polskieao
prawa w ukresie ochrony własności
przemysłowej do Układu Europejsk.ieao~ - wygłosił prezes Urzędu

Patentowego RP, prof. Wiesław
Kotarl:JL Układ stowarzyszeniowy z
UniłJ Europejską, a takie inne akty
prawne zobowiązują nas do dostosowania polst.ich przepisów do standardów Unii - mówi prof.
W. Kotarba.
Podczas czterodniowego seminarium mówić ~ą jeszcze m.in.
o zagadnieniach prawnych umów
występujących w obrocie gospodarczym, wzorach przemysłowych w
prawie europejskim, patentowych
serwisach infonnacyjnych itp. W
ramach odpoczynku od tych ucią1łi·
wych rozwatań wysłuchają m.in.
koncertu ,.Wolosatek" i koncertu
muzyki powatnej w pałacu biskupów.
(lot)

w aparaturę EKG, glukometry,
zestawy stomatologiczne. Przy przychodniach powstają laboratoria analityczne i gabinety rehabilitacji.
-Nie ulega wątpliwości, :te samorządy lepiej wydają pieniądze prze·
znaczone na słutb~ zdrowia- twier·
dzili podczas wczorajszego posiedzeniaczłonkowie Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej Sejmiku Samorządowego.-Gminybojąsi~jednak,

te nie podołają obciążeniom i dla·
tego proces przejmowania opieki
nad lokalną słutbą zdrowia został
zahamowany. W ostatnim roku ani
jedna gmina nie zdecydowała się na
taki krok. Zdaniem samorządow
r:hw, tylko gruntowna reforma sys.
temu ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych mogłaby przełamać
tę obaw,..
(sin)

Bez radiacji

.ł.-erri

wyrazy

OJCA
Oynll<ja oru kolduli i llokfty .,lbldl.. SA

Otl•nu. ~więtolln}'Wqo w Kieleach

Nie przyjmuje do wiadomości, te
w badamach opinii publicznej je&o
kandydatura na prezydenta zajmuje
jedno z ostatmch m1ejsc i wolę gier
sowania na niego wyrats niecały
procent Polak.ów.
- Wyniki badań są manipulowane
uwata
Andrzej
l.epper.
- Wszystko rozstrzygnie si~ w dniu
wyborów.
Zapytany jakie będą jego pierwsze decyzje jeśli zostanie prezyden·
tem powiedział, te nie ma zamiaru
rozwiązać parlamentu, tylko doprowadzić do zgody między parlamen·
tern a rządem, chce zorganizował
ogólnonarodową debatę telewi-

zyjn•. Jeśli do zaody nie dojdzie,
jako prezydent podejmie odpowiednie kroki.
O aktualnej sytuacji w kraju wyrlital się krytycznie-cwaniakom i aferzystom zarzucał
rozkradanie
majątku narodowego, rządowi pry·
watę i nieudolność, a wszystkim,
którzy stoją u steru władzy- uwikła
me w rozgrywki partyjne. Zapowie·
dział, te w Polsce muną b}t prze.
prowadzone zmiany gospodarcze
i polityczne. Uwat:a, te wśród
wszystkich kandydatów na prezydenta on jedenmotetego dokonać,
bo... idzie za głosem serca.
(ew)

Pr<

"'"'
Pn•d
Polon

WRudkach
bezpiecznie

Mare·
wLut
nilzJ
Lu
ok<e!
pierw
dziej!
WKh

- Wszystkie dane opncujemy do
końca blet\ceco roku, ale wstępnie
motna shńerdrlt, ile w Rufuch nie
ma r.:agroienla rsdiacA - mówi dr
Wojdech Chruśdelewsld z lnslytutu
Medycyny Prlcy w Lodzl.
Badania radioaktywności w Rud·
kach prowadzone przez łódzki IMP
rozpocz'rłY się dwa Jata temu
w ramach zamówienia Komitetu
Badań Naukowych "Badania skateń
środowiska naturalnego w rejonach
byłych kopalń uranu". Na wolnym
powietrzu i w budynach mieszkalnych rozmieszczono bardzo czułe
detektory, rejestrujące promieniowanie. Okazało si~, te teren byłej
kopalni został zabezpieczony solid·
nie i fachowo.
(top)

Przyjaciołom i

Kole:b•ce

HALINIEKOWAL
SKlEJ
szc:zereao ws""c:z.cb z IH)wCHII•

skrupulatnie badane.
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Pfetwanurkowie
na Elbie
Zmljomym,

któny żeguali z nami
śp.

BRONISLAWĘ PORADĘ
serdeczne podziękowaiDe

sldoda

Dwudziestu płeł'lfonurków u Starsc:howk,członków )()ubu Pletwonurków .,Kalmar", pruhywa we Wlosucll, na wyspie Elbie na obozie szko-leniowym.
Po kilku miesiącach wyt~nej
pracy w charakterze ratowników na
miejscowych zbiornikach wodnych,
będą pletwonurkowie na Elbie nie
tylko odpoczywać, ale takte podno·
sić swoje umiej~tności, trenując na
głębokości 40 m .
(&sa)
Redaktor wydania
AndrzeJ Załuckl
Redaktor depeszowy

Marek Maclągowskl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W Polsce powstanie
2,5 tys. km autostrad
W duu nt,jblliszych JS lal w Polsce po1JSIK ma sietautostrad oł11cmej dłu
coki ok. Z.S lys. km. Koszt jej budowy szacenrany jest na 6 - 8 mld dolarów
- powiedział 19 bm. Da koDferenc:ji DIUkowej Komitetu I.Dtya.lerti Ll!dowej
1 WodDej PAN t Komitetu Nauki P7JTB w Krynicy, Andruj Palału prezes
Agenc:ji Budowy l Ekspłoat.cji Autostrad.
Patalas dodał, te pierwszą
w Polsce płatną autostradą b~dzie
trasa Kraiów - Katowice. Fobieranie opłat za korzystanie z niej rozpocznie się: w roku 1997. Prezes
Patałas planuje, te rOtZnie powsrawać
bę:dzie od 150 do 160 km autostrad.
W pierwszej kolejności budowane
mąjąbyć odcinki tras: A-l od Gdań
ska do Torunia_ A-2 od gn.nicy
z Niemcami do Łodzi, A-4 ze Zgorzelca do Katowic i A-4 Kraków
-Tarnów.
Pieniądze na budowę: autostrad
pochodzić bę:dą albo z budtetu

państwa i zagranicznych potyczek
dla rządu polskiego (w ten sposób
kosztem 312 mln ECU powstanie
125-kilometrowy odcanek trasy A-4
Wrocław- Gliwice), a lbo od inwestorów, którzy wygrąj.11 przetarg
l otrzym;Vą konctsj~ na realizacj~
i
eksploatację:
poszczecólnych
odcinków. Zdaniem Patalasa, realizacja budowy autostrad w Polsce
napotyka na wiele barier. Wśród najwatniejszych wymienił: brak peł
nych, jednoznacznych przepisów
prawnych dotyczących autostrad,
brak sprawdzo nych technologii oraz

Premier oświadcza:

Rząd

problem wykupu gruntów. Agencja
Budowy i Eksploatacji Autostrad
szacuje, że ziemię: kupić trzeba
będzie od ponad 150 tysięcy osób.

"Prace opóźniają równiet organizacje działające na rzecz ochrony
środowiska. Stawiają takie wymogi,
jakich nie spełniatadna inna droga
w kraju" - dodał Patalas.
Konferencja naukowa Komitetu
Intynierii Lądowej i Wodnej PAN
i Komitetu Nauki PZITB zorganizowana została przez Politechnikę:
Krakowską. Uczeslniczy w niej 700
osóbzcałegokraju. Wcz~ciproblc

mowej spotkania dyskutują oni
o intynieryjno-technicznych problemach budowy i i eksploatacji autostradwPolsce.

td"i-

~

Wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, Rada Minisl-

IÓW,

naj-

~~

~~~
prze-

~~~
rezy)nać,

(ew)

Prezydent Lech Wałęsa przyjął we
'111o rek w pałacu przy Krakowskim
Pnedmieklu przedstawideli Rady
Polo nii Świata, której przewodniay
Marek Mallckl. Dzid wadniej
w Lublinie odbyło się spotkanie Polonii z Za(:hodu l Wschodu.
Lubelskie spotkanie prezydent
określi! jako ,.historyczne". - Po raz
pierwszy w naszych narodowych
dziejach spotkali się: bracia ze
Wschodu i bracia z Zachodu - mówił
Wałę:sa, dodając, te "trzeba było wolnej Polst.i, by to naturalne, rodzinne
spotkanie, stało sit; motliwe".
Przypominając, te "w najci~t
S"lych czasach" podtrzymywaliśmy

:gulce

~e

sprzcdawałwalutyobceidcwizyjcdynie

kontakty z Polakami z Zachodu, prezydent powiedział, te wspólnota
z Polakami ze Wschodu ,.była abstrakcją,
była
wr~cz
zakazana
pamięć, te gdzieś na Wschód za granicami Polski żyją jacyś Polacy".
,.Chciałbym, by lubelskie spotkanie
Polonii Świata rozpoczę:ło mądrą i
konieczną współprac~ wszystkich
Polaków" - powiedział prezydent,
przypominając, te od swych pierwszych spotkań z Polonią zapowiadał,
te uczyni wszystko, ,.by Polacy na
emigracji i Polacy miesz.k.ający w
kraju pozostali jednością".
(PAP)

Codziennie O, 15 proc. za zaległe podatki
WkemJułsterl minister fi1Ws6w, Gnqon Kołodkopodplsaltbwiesu:ze.Uewspra
wieodsettkuiWłokęodulqłośd podatkowych, Stawka odsetek za zwłok~ od pod.at-

kóworazświadczcń pieni~ych, których nie uiszczono w terminie poczynającod 18
września 1995 roku wynosi O, IS proc. kwoty zaległości za katdy dzień zwłoki.

:tonej
ów na
lnycb,
ie nie
odoojącna

(pa)

J

Obowiązkiem Kościola

- ostrzeganie
Bp Tadeusz Płeronek, sekretarz
Episkopatu Polsld, pnymal, it Koś
dół katolicłU obawia się wybona Aleksandra Kwaśniewsldego 11.a prezydenta. "Nasze obawy dotyczą dramatycm~j
sytuacji, ldedy rlltdY
w nuzym krl,ju chce objął uldad,
który wychował się w tolaiitaryunle
l bnll udział w tej tolałilarn~ władzy"
- wyjaśnił bp Pleronek w wywiadzie
opublikowanym przez dzisiejsze

"ZW".

w bankach. Podmioty te
musiały sprowadzał

kraju wszystkie
n.~ waluty obce.

b~

równiet
niezwłocznie do

naletności opiewąiące

(PAP)

Pytany o planowane na piątek
posiedzenie
Komisji
Wspólnej
Rządu i Episkopatu, premier stwierdził, i± spodziewa sit;, te podczas
tego spotkania strony omówią
sprawy, które ,.mają do siebie".
Oleksy powtórzył, te koalicja
i rząd gotowe są do rozmów z biskupami "w każdej postaci".
(PAP)

Biskup Pieronek:

Kościół USlllJiuje wolę społeaeńst..-a,
gdyby w Ustopadowych wyborach
zwyclęzyt kandydat SLD.

Najważniejs~ zmiafl4jest zniesienic
obowiązku natotonego na osoby
krajo.,.,·e niezwłocznej odsprudaty
walutobcychi przedstawieniadoskupu
uzyskanych dewiz bankowi upoważnio
nemu do dokonywania skupu związa
nego z tym obowiązkiem. Zniesienie
tego obowiązku umotliwi posiadanie
rachunkówwalutowychmin przezpodmioty cospodarujące. Pozwoli tet na lepsze gospodarowanie przez nie swoimi
środkami pieni~tnymi. Utrzymana zostanie natomiast zasada, ze podmioty
rospodarujące bę:dą mogły kupować i

Prezydent przyjął
przedstawicieli
R~uty Polonii ŚWiata

]'1~.

r6wprzyjęladzisi~projeklnoweliza

""'·

Yl'"'

PrtnUer Józd Oleksy powiedzlał
dz:ieull.ikanom we trtorek przed
posiedzeniem fZI!Ida, fta~ do
wypowiedzi niektórych cz:lonk6w
Episkopatu Polskł, li nie zpclza się
z opiniami, jakoby fZIIId pnnnadzłł
anł)'llarodo-., politykę. Dodal, 12 lo,
co się słyszy pod adresem fZIIIdu ostatnio, jest niesprawiedliwe l za.smuc.-

cjluslawy-,.prawodewtto.-e"'lsk.ieronłagodoParlamentuwtryblepil-

iafc-

nie prowadzi
antynarodowej polityki

(PAP)

Waluta
na kontach
firm

lnoj

STRONAJ

Jednocześnie

zape"lfllll, ie

Bp Pieronek oświadczył, te obowiązkiem Kościoła jest ostrzeganic
w niebezpieczeństwie, wskazywanie
zasad etycznych. "Nawet gdyby to
miało zaowocować spadkiem populamości Kościoła, nie zwalnia nas to
z tego obowiązku" - powiedział
sekretarz Episkopatu. " Jeżeli społe
czeństwo b~dzie sobie chciało
zafundować taki, czy inny ustrój, to
proszę: bardzo. Szanujemy to, ale to
nie oznacza, :te będziemy cicho"
- podkreślił w rozmowie z C ezarym
Gmyzem bp Tadeusz Pieronek.
(PAP)

Zamach na NBP?
WkeprtuS NBP KnysztofBarbun;ld,
p)1any 19 bm. o oc~nę pos~lsldeco projektu ustawy o NBP, zalda~ąctgo m.l11..
powołanleradybanku,powitlhiaJ,itidea

radyuiejestnOWJikOncepcj~ID!liiSPrBWII
jest,jaldq:otypułłecyrjebęcłdemoglata
radapodejmowat-dodał.

Jegozdaniem,to,czyradaograniczy,
czytetnie,niezaletnośtBankuCentral

nego zalety od tego, jaki ~ie ut.lad
władzy mi~dzy NBP, radą i innymi ciałami. Projekt nowej ustawy o NBP podpisali posłowie SLD i PSL. Zakłada on
m.in. powolanie rady NBP, w której

skład,

poza prezesem NBP, weszliby
eksperci, pow1>ływani przez rząd, parlament i Związek Banków Polskich. Pre·
zesa NBP powoływać i odwoływać
miałby Sejm po zasiunię:ciu opinii premiera, anie-jak dotychczas- na wniosekprezydenla
Wiecpremier Grzegorz Kołodt.o
pytany, czy potrzebna jest Rada NBP,
powiedział, te niezaletoości Banku
Centralnegobę:dziebronił..zróWI14gOr
liwością", jak linii Strategii dla Polski;
tak samo, jat. równowagi finansowej w
(PAP)

państwie.".

Moczulski przed sądem
za pachołków Rosji
Lider KPN Leszek Moczulski ponownie sta~ 19 bm. przed -.:tern,
pozwany przez 56 posłów SLD z.a .,rozszyfrowanie" w 1992 r. w Sejmie
skrótu PZPR jako ,.płatni zdrajcy, pachołłd Rosji", W ub.r. 54(1 Apelacyjny uchyltł wyrok z 1993 r., nakazuj'łCY Moczulskiemu przeproszenie
posłów

SLD.

Zeznaj~

we wtorek przed S4dcm

Wojcwódz.kimwWarszawiejak.oświadkowieposłowie A. i J.Dzicwulski (obaj SLD)
oraz D. Wójcik (KPN) potwierdzili, te
Moczulskildrcsowa!Jwe slowado posłów

Sojuszu. Zdaniem Halbera i Dziewiskiego
(w 1992 r. nic nale1:eli do SLD), słowa były
obrażaj~a.łonków klubu Sojuszu; wedłu&Wójcitabylyzałjedynie"otreśłenicm

trad)'(;ji poprzedniej rormiCji•.

INFORMACJE OMOŻLIWOŚCIACH REKLAMOWANIA SIĘ WPanoramie Finn •KIELCE •RADOM 95/96
UZVSKAĆ MOŻNA WNASZVCH BIURACH.
US WEST Polska, KIElCE 25-734 Kielce, ~- JagieDońska 11~. la (ll-41) ~1. fax (ll-41) ~
RADOli 2m Ram,~- 1~ RltJ 113, lel.(l).48) 291-41 w. 109, 112, fax (1).48) 29141 w. 108

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Krótko ze Ś\\ i ata
Odpadły

kola
w samolocie ministra
O krok od śmle rd był we wtorek
rano okniDstJ minister obrony
WaJerij Smt.row.
Gdy samolot, którym miał
lecieć

z oficjalną wizytą na Łotw~.

wystartował

z lotniska Berispoi
pod Kijowem, okazało się:, te
odpadły oba kola. W tej sytuacji
pilot zdecydował się: krątyć przez
blisko 3 godziny nad Borispolem,
by zużyć paliwo. Dopiero wówczas - w warunkach katastrofy wykonał ,.twarde lądowanie".
Zaloga lotniska zastanawia się:,
jak to motliwe, że w samolocie
"Tu 134" oddanym do dyspozycji
szefa resonu obrony mogły
odpldć oba koła.

W Neapolu znów
cud św. Januarego
Teco roku penonie mial
miejsce cud św. Januareco; krew
!1rlętego, pnechowywan•
ampułkach

w d wóch

l wystawiona we 1ł1orek

doadorw.cji'l'iemych,skroplilaslę,

~ stano'lłi korzystn- wyroczn i ę
Neap o łu ltwiatl.

dla

Jak co roku z ok~i rocznicy
mt;czennika, patrona Neapolu (w 350 r. za panowa·
niacesarza Dioklecjana), na głów·
nym oltarzu neapolitańskiej kale·

ścię:ciaświę:u:go

drywystawionorclikwicświt;tcgo.

Po godzinie modłów, tysiące
wicmych było świadkami cudu,
skroplenia sit; krwi św. Januarego.
Sztuczne ognie obwieściły miastu
dobrą
nowinę:.
Nteskroplcnic
uważanejest za zapowiedt katastrofy.
Cud ów, który od wieków stanowi kość niezgody mit;dzy
ludźmi wiary i nauki, występuje
czasami z pewnym opóźnieniem,
jednak wyjątkiem jest jego bmk.
W 1527 i 1528 r., nieskroplenie
krwi świt;tego neapolitailskicgo
męczennika poprzedziło epide·
mię d.tumy, w 1559 r. - klęskę
głodu, a w 1944 r.- bombardowanie Jotnictwa alianckiego.
Skroplenia, o którym pierwsze
zapiski pochodzą z 1389 r. nigdy
nie zdołano wytłumaczyć : (PAP)

Perską.

Jak sit; okazalo samolot został
porwany. Pneleciał nad Ammanem. gdzie władze zabroniły mu

NUMER218

Bezpieczeństwa i USA
żądają wstrzymania
chorwacko-muzułmańskiej ofensywy

Rada

w

odpow;edzl na post~ ofenS)'Wf wojsk chorwackich
1 muzułmańskich w zachodniej Bośni Rada Bezpieczeństwa
wydała ołwtadczenie, w którym wyraża ubolewanie z: powodu
wojennych w Bośni l Heroegowinie oraz:
.,położenia ludności cywilnej bfd~ tego rezultatem".

eskalacji

działań

nież apelował do muzułmanów i
Chorwatów, by wstrzymali ofen-

sywę, która zmieniła równowagę
terytorialną w Bośni i zagrata wysil-

kom pokojowym.

,.Stany Zjedna-

Rada zatądała, aby "wszystkie
strony" biorące udział w ofensywie
w zachodniej Bośni natychmiast ją
przerwały respektując pmwa miejscowej ludności . Z inicjatywą wydania oświadczenia krytykującego
ofensywę Chorwatów i muzułma
nów wystąpił ambasador Rosji przy
ONZ. Równiet Stany Zjednoczone
wywicmły naciski na bośniackich
muzułmanów i Chorwatów, by
zakończyli ofensywę przeciwko Serbom, zagrażającą- wg USA- wysil·
kom pokojowym, ale dały do zrozu·
jeśli

wezwania Waszyngtonu zostaną zignorowane.
W wywiadzie radiowym zastę:pca
sekretarza stanu USA Strobe Talboli powiedział, że dano sygnal do
zaprzestania walk i trzeba powród~
do stołu rozmów.
Rzecznik Departamentu Stanu
Nicbolas Bums poinfonnował, te
amerykański negocjator pokojowy

ŻOłnlen serbski jadl!,cy na czołcu T-SS pokazide .ię:qk iolnlenom rrancusldm z sił pokojowych ONZ.
Fol PAP/CAF

Richard Holbrooke podczas roz·
mów prowadzonych w krąjach b.
w ostatnich dniach rów-

J ugosławii

Jadwęża
Narkomani na poludniu Indii
wynale:lli nowy sposó b odurzsnla się:
wystni~l!, języki
na ukl!,sunla
wętów. J ad wywołuj e silny, trw~l!,cy
do 16god7Jn,stan odurzenia.
Handlane wężami ta ich ukąsze
nia katą oczywiście narkomanom
płacić. Praktyki te są bardzo niebezpieczne, ze względu na dutą toksyczność jadu wt;ty, których nazwy
agencja DPA w swojej informacji
o tym., wynalazku" nie podała. Praktyki takie mają także miejsce w
innych rejonach Indii, na pnyklad w
Bombaju i w Goa.
(PAP)

i nakazały opuszczenie
przestrzeni powietnncj.
samolot przeleciał nad
Tel Awiwem. Władze izraelskie zgodziły się na lądowanie maszyny
w Ovdzie, gdy pilot poinfonnował,
te wyczerpało mu się paliwo. Porywacz, którym okazał się irański ste·
ward oddał się w ręce izraelskiej żan
dannerii.
W Teheranie pierwotnie pnypuszctano, te maszyna się rozbiła.
Dopiero pótnicj pojawiły się
pogłoski o porwaniu.
(PAP)

czoneuwai.ają. te po czterech latach
wojny, po tylu ofiarach śmienelnych
i walkach, nalety temu położyć

opu~11cy

uprowadzony samolot

Fot. PAP/CAF

cz

-l

anniichorwackiej. Ponadto l.qr:zeb
udz1ela liczącego sit; wsparcia, głów
nie bojowego przy utyciu ciężkiej
broni. Zastrzegający sobie anonimowość pn:edstawiciel ONZ w Zagrzebiu twierdzi, że w Bośni walczy
od 10do20tys.totnierzyanniichorwackiej. Obecnie siły sprzymie·
rzone zaciskaj~ pierścień oblężenia
wokół miasta Prijedor w pólnocno-zachodniej Bośni.
(PAP)

USA

manifest terrorysty
Dn ._,barddtl prutlłewe 4limnikl
U~trybliskie-"neWasllirocto•Post"l
.neNewYortTlmes"·ldeą-donłyslęP
op1błikonnie we wtorek pełlle&t tekslD
... ifesta .,UIIabolllbera" • taJeliliikuto

ten-orysty, kt6ry u J01HC:11 'II'J'Srturd•
'lt"listxllbombzabiljdJeAbrlllriertlzi,te
...Jczy'll"tnsposółluipb ~d łal14zkokł

rrriiut:MltcluiC%1.4Tebtukażesłę:jakodod.lletspecjalny

do ,.Postu'",alepodfillflllobupZet.
Obie pzety, we VtSpólnM: zredqowa·
nym i wysłanym do mediówoświadczeniu
Papiei Jan Paweł II w trsdycyjnym
strojuMaSidów podczascelebrowania
mszy świętej na wolnym powielnu
19 bm. w PaR:u Wolności w Nairobi.
We mszy świętej uczestniczyło ponad
3.50 tys. wiemych
Fot. PAP/CAF

Koniec franCUlikich
prób jądrowych
Francuskie próby jl!,dtowe na
południowym
Pacyfiku
zostanl!,
zakoóczone w marcu 1996 roku.

stwierdziły,

U podJ~Y l~ kontrowersyj~

decy7,j~podlu&ich konsultacjach z protu·
ratorem seneralnym USA i dyrektorem
FBI. którzy uleciłi, aby wydrutowat
dokument,.Unabombera"zeWZ&i~du na
bezpieczeństwo publiczne'".
List ten terrorysta-suleniec wysłał
wkrótce po swojej zapowiedzi, U umiełcił
przesyłk~ poczto~ z bombą w jednym z
lllllolotówodlltuji!C)'Ch z Los Anseles lub
innychmiastKalifomii.Poaróttasparalitowałanakilkadniruchlotniczywtymsta

nie, ale alarm okazał się: fałszywy.
Kilka tnodni wadniej .Unabomber"
dokonał jednak kolejneso zamachu, w

kt6rym od ładunku wybuchowqo Z&ifl.lł
znanymenedter .
Manifest, który terrorysta wysiał do
dwóch wymienionych dziennikaw jut
wiostl4,1iczysob~e7Sstronsę:steaodruku

(okołoJS.OOIIsłów),coredatcjCpostaw•lo

pned czysto technicznyrot

trudnościam i

publitacjitatdtusiesomateriału. ,.Was·

hinston Post'", który ma wi~tsze motli·
wości polisraficzne nit .N.Y.Times·,
uzsodnil ze swoim konkurentem, te
dokument zejdzie z pras drukarskich
.Postu•, przy czym obie redakcje podzie~
się: kosztami drutu. ,.Washinston Post"
opublikuje manifest bez tadnych zmian
redatcyjnych,wspecjalnychwkładtach.

Tekst ten zostal poprzednio obszemk
streszczony przez oba dzienniki.• Una·
bomber"ostartawnimwspólczes~cywi
lizacj~techniczn-\Oiłumienienaturalnych

potrzeb i skłonności

człowieka

i suseruje

koniecznOiłtrozbudzemawnimpie111rOt·

nychinstynkt6w.Mimoponad17-letnich
poszukiwań {pierwsze zabójstwo zdarzylo
się: w 1971 roku), FBI do dziś nie udało s~
wpaść na trop .Unabombera·.
(PAf)

Polak zamieszany w próbę
wywozu broni z Czech
Wśród trzech osób zatrzymanych w Czechach za próbf nielegalnego
wywozu 5700 pistoletów maszynowych .,skorpion-61• jest Polak na
stałe zamieszkały w Wiedniu. Dwóch pozostałych to obywatel Austrii
oraz mieszkaj~ na stałe w USA Dominikaliczyk.

Pasai.erowie

'h

kres" - powiedział Bums dziennikarzom. Dodał jednak., te ofensywa
jest ,.zrozumiała• w świetle stmt,
jakie ponieśli muzułmanie i Chor.
waci z ~k Serbów w ciągu czterech
lat wojny.
Władze chorwackie oświadczyly ,
te wstrzymały działania swych
wojsk w zac hodniej Bośni przeciwko
Serbom. Takżewładze bośniackie w
Sarajewie twierdzą, te nie zamic~~ sztunnować kontrolowanej
przez Serbów Ba$ Luki.
ONZ podała we wtorek, te w walkach na terenie Bośni uczestnicz11
po stronic bośniackich Chorwatów i
rządowej armii bośniackiej dzie-

Prestiżowe dzienniki
drukują

jako narkotyk

lądowania
jordańskiej
Nastę:pnie

NL

siątk.itysi~cy regułamych tołnierzy

mienia,żeniezamierząjąkaraćich,

Porwany samolot
wylądował w Tel Awiwie
Zaginl!,ł samolot pasderski ird!klch liDillotnk:zyd&, leqcy z Teberanu na wyspę KisE w Zatoce Persklej
- podałaqen(ja pn~sowa IRNA.
Samolot we wtorek rano zniknął
z radarów irańskiej kontroli lotniczej.
Irańscy kontrolerzy lotów stracili
kontakt z samolotem linii wcwnę:trz
nych w czasie jego lotu nad Zatoką

LUDU

Już od roku czeska policja miała
na oku znanego wświeci e handlarzy
bronią Polaka. Za pośrednictwem
Lotniczych Zakładów Naprawczych
Kbely, posiad~ących równiet licen·
cjt; na handel bronią, usiłował- pod
pozorem transakcji z dominikań·
skim
ministerstwem
obrony
- wywieźć wit;kszą ilość broni.
Pistolety maszynowe ,.skorpion"
dostarczyć miały Zakłady Przemysłu Obronnego z Uherskiego Brodu.
Ich eksporterem miały być właśnie
Lotnicze Zakłady Napmwcze Kbely.

Polak miał pośredniczyć w kontrak·
cie z Dominikaną. Sfałszowane
dokumenty nadesłano faxem. Do
zakładów w Kbelach przyjechało
dwóch, wyposatonych w specjalne
pełnomocnictwa, rzekomych przedstawicieli dominikańskiego ministerstwa obrony. Jednym z nich był
zatrzymany obcenic przez policję:
Dominikańczyk..

Wiarygodność
kontraktu
z
Republiką Dominikany sprawdzały
nie tylko zakłady w Kbelach; talr.tc
czeskie ministerstwo spraw zagra-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nicznych i kontrwywiad. Ponad
wszelką wątpliwość ustalono, że
chodzi o pró~ nicgaloego wywie·
zienia większych ilości broni.
W ubiegły piątek w miejscowości
Nova Hospoda pod Jescnicami
zatrzymano Połalr.a i Austriaka. Wg
rzecznika czeskiego MSW - Jana
Szuberta znaleziono przy nich
materiały świadczące o tym, że w
rzeczywistości broń przeznaczona
byla dla innego państwa. Tego
sameso dnia zatrzymano ich dominikańskiego wspólnika.
Zatnymanym postawiono zarzut
naruszenia przepisów o handlu bronią. Śledztwo w tej sprawie trwa.
(PAPJ
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Zaprawieni w boju z jednym z gromiejszych żywiołów, dorośli ludzie mieli łzy w oczach, gdy
czteroletnia Ola z bukiecikiem kwiatów tuliła się do obcego człowieka w mundurze i mówiła:
- Panie strażaku...

.,
nni-

ywo

•••dziękujemy ci za życie!
wala im tycie. Zasłaniała swoim ciałem
od płomieni. Sama doznała straszliwych
poparzeń. Ja tylt.o ich llt')'ciunąlcm.

hor~oh

Ludzie ludziom
Jut podcus akcji gaszenia było jasne,
te pożar spowodowany był podpaleniem. Na klatce znaleziono butelkę: po
benzynie. Ale nit.t nie widział podpala·
czy. Rodzice Oli i P10trusia byli w tym
czasie w pracy. Dzicrtawi~ kawiarnię:
.EJipcjant.a• w Końskich. A był to właś

r:;

nicdzielldyst.otck,wi~pracaprzcci"

~w i

nę:ła sit Wrau,jąc

łzie

się:onicszczęściu.Oziecizostałyodwie·

my

zione do szpitala w Końskich, a póinicj
do Kielc. Pani Katarzyna do Czerwonej
Góry. Mimo poparzeń byla przytomna.
Modliła si~. tebyprzetyty dzieci. Dzieci
tyją. a ona po kiltunastu dniach zmarła.
Pogncb pani Katarzyny byt w Końs
kich prawic manifestac.i4- W ostatniej
drodze tcgnali ją bliscy i obcy ludzie.

nob
h\W·
U::iej
~ni

Zas·
~ozy
thortnierenia

Celebrujący

tałobnc

Józef Barański nazwał .łmicrt
Katarzyny bandyckim wyczynem, na

któryczłowiekanie stać.
Jutrant.icmsąsiedzizaczęliprz.ynG

sił

Nikt nic pamię:ta, aby w cal ej, prawic
piętdziesi~iolctniej historii zawodowej
stratypotamej w Koóskich kt"' podzię:
kowat za uratowanie tycia czy mienia.
Nic odnotowały tego takte boptc ~
niti driałalnałci obecnej Państwowcj
Straty Potamej. Bo i tatieso faktu nic
bylo. Dopiero teraz, mimo te rodzin~ C.
dotłnę:ła lf'IICdia. poszkodowani, pog~ni w smutku po stracie na,iblitszcj
osoby, matki, tony, babci i teściowej,
przyszli do straiaków podziękowat u
uratowanietycilcztcrcmosobom: cztc·
roletniej Oli, siedmioletniemu Piotru·
siowi, piętdziesi~iolctnicj Kawzynic
orazjcjmę:towi.

Tamtanoc
lak codziennie o zwykłej porz.c, stra·
tacy z jednostki ratowniczo-gdniczcj
Państwowej Straty Po!amcj w Końskich
rozpoczę:li słutbę: na nocnej zmianie.
Nocmijałaspot.ojnie.Obsadysamocho

dów bojowych stanowili: aspirant Piotr
Katzrn~rayk -dowódca oraz sekcyjni:

Właściciel

Slawomlr Koll'lllczyk, Wlad)'Jiaw
Kr6l, ocniomistru:: Andruj Pilrula,
Marłan l.Jelh\ski, Kn,sdof Zenb i
starsi strabcy: Plotr Olrab4$ZCZ
i Jarosbw Ddubiński.
Tnydzie:łci pięt minut po północy
dytumy Rejonowego Stanowista JGcrowania ot!Żymał z policji lclefon, te pali
się: mieszkanie na czwartym pię:trz.c w
bloku pny ul. Polncj. Oytumy oslosił
alarm. W trzy minuty od uwiadomienia
dwa samochody bojowe tnalnły się: na
miejscu zdarzenia.
Do~yak~aspirantPiotrKaa

marczyt roZpOznaje teren działania.
Ptomienie llt')'dos~ące się: z okna na
piętrze Xzorami się:&aj~
dachu. Do mieszkania nic motna lUte
wejść z klatki schodowej, bowiem pali się:
boazeria w przedpokoju i płytki podło
gowe. Wot.niedwójkadzicci próbuje
s1aą: na parapecie i zeskoczyć w dół.
Sąsiedzi psili potar na swój sposób.
Jakiś przytomny zatrę:cił z.a.'łi'Ór główny
dopływu gazu i llt')'l~czyl clct.tryczność.
czwartym

Strataty mQM gasił woc4 Nie motna
do miesl.bnia z zewn~trz,
bowiem tonecU strat nic posiada
dn1biny się:pjącej czwutcgo pię:tlll.
dostał si~

W~dlllbinyzKicłciStartysta

pogorzelcom picn~c. Zbierali się:
ile t.to ma, chce, niech da.
Koledzy pana Marka, ojca Oli i Piotrusia,
muzycy z t.ilt.u t.onect.ich kapel tet
dobrowolnic złotyli się: po SO, 100 zło
tych. Jeden z sąsiadów, który widział
między sob~:

IWOŚci

Jeny StępleD z Katowic przed drzwiami zagndza.i:tcymi podziemne prujkle
Turyści zwie~lłCf zabytkowe
pi.-nice pod Opatoll'em m~ wnLcał
li' polot~ie drogi llrontynuoM~ć Zt~ie·

Ilunie od końca. Wlaśclclel domu,
pod klórym blep~ie podziemna trasa,
zab lokował wejście na Sli'Ój teren. Jak to moillwe - p~~ zd.umieni
turyłd - by prywatna osoba ~dzlla
. tym, m jest wbsno~ nas wszyst·
kich, zabytbmi kultury? - To jest

moje prat~·o - odpowiada Czesław
z..Ac. - Kiedy budowali łnlsę, weszli
na moje nie pyUj:tc o q:odę. Dzisi!U
odbieram co mi się nalc:ty.
Kiedy w latach 80. budowano
podziemną trasę:, nikomu nie przeszkadzało, te poprowadzono ją
przez posesjęCzesława Zająca. Ch oci at wykorzystywany przez turystów
korytarz był równocześnie jedynym

się:doswojcgollt')'bawcyipowiedziała,te

dzię:t.ujc

mu u uratowanie tycia.

Wrę:

czylat.wiaty.Poca.łowala.

mocnego wpotoju,tcby mu
się: oczy nic z.uz.t.liły. Dorośli ludzie,
zaprawicniwwicluakcjach,wktórycb
śmiert tat.tc zbiera tniwo, nie zdołali
powstrzymać s i~ od ludzkiego odruchu.
Aspirant Kaczmarczyk część swojej
nagrody picnię:tnej przct.azat na leczenic Piotrusia. Straiaty t.upili dzieciom
prezenty. Dzieci wra~~ do zdrowia.
Orpna łcipnia, Proturatura Wojcw6·
dz.k.a i Komenda Woje'łi'Ódz.t.l Policji
poszut.uJ4 podpalaczy.
Niebyło

MARIAN KLUSEK

Do~akcMdowiadujc si~. te w
płoiJ4Cymmicszt.aniujcstdwojedoros

lych i dwójka dzieci. Postanawia._

...wejś~ w płomienie.
- Poprosilem dzieciaki w płonącym
mieszbniu, tcby nic skakały - mówi
PiotrKołodzicjczyt..-Załotylcmaparat
~&O, gęstego

do oddychania, bo

dymutetbyłoduto.

pole~
łem

mnie

Wch~, a koledzy

W'Od.t- Nl,jpierw wynios-

na k.la.tkę: schodo"'1 Piotrusia, pllt-

niej Olt Znów wszedłem. Wydostalcm
ich babci~ Katarzynę:. Wrócilem po
dziadka. Stał na balkonie i nie chciał
wyjść. Byl w szotu. Podałcm mu t.oc i
poprowadziJem do wyjtcia. Właściwie,
topani Katarzyna,babciadzieci,urato-

Sekcja strai:aków która

gasiła

poi:ar

Drzvvi do lochu

-~~--

Rozkaz specjalny
Komendant wojewódzki PSP roili·
zem specjalnym i pieniędzmi nqrodził
stratakówbiOf"\Cych udział wakcji. W~
czcnic nagród i wyrótnicń odbyło si~ w
siedzibie Komendy Rejonowej w Końł
t.ich.
Po wrę:czeniu nagród stratat.om, do
aspiranta Piotra Kaczmarczyka podeszła
Ola z but.iccit.iem kwiatów. Przytuliła

-Kamienncj.

domu w Opatowie zablokował podziemną trasę dla turystów

o nad
o, te
t')'wie·

zarzut
lubrowa. •
(PAP)

nabotcństwo

t.si~dz

ono-

1icami
:a.Wg
. Jana
nich
, te w
Lczona
Tego
dom i·

do domu dowiedzieli

sprawnic przeprowadzoną akcję: straiatów, Stanisław Siusarczyt. napisał do
Komendy Wojewódzkiej Straty Potar·
ncj list - podzię:t.owanic za uratowanie
tycia. Pod listem podpisy złotyło 6S
osób.

prowadzącym do pomieszczeń pod
jego domem. Piwnice pod posesją
p. Zająca zajmował w tamtym czasie
Urząd Miasta.
- Chcieli mi odebrać majątek, ale
czasy się: zmieniły - mówi Czesław
Zając. - To ja wygrałem sprawę: w
sądzie 1 ponad dwa lata temu za
niepłacenic czynszu wyeksmitowałem urząd. Próbowalem się: dogadać
z władzami, tebypłacili mi za t.om-s·
tanie z mojego, ale oni chcą mieć
wszystko za darmo i na dodatek
utrudniają mi dojście do moich
piwnic.
Mimo drobnych incydentów do
niedawnaturystówoprowadzano po
całej, liczącej ponad 400 m trasie. W
poniedziałek w polowie drogi pojawiły się: drzwi odgradzające dostę:p
do czę::ści naletącej do Czesława
Zająca. W środ~ burmistrz miasta
rozmawiał z właścicielem, ale nic
nie wskórał .
- Z prawnego punktu widzenia
panZającmaracj~- mówi Stanisław
Zak, kierownik rereratu technicznoinwestycyjnego UM w Opatowie.
- Musimy znaleźć jakieś rozwiąza-

nie, ale za wcześnie mówić jakie. My
przecież nie jesteśmy ani utytkownikiem - rządzi si~ tam PTTK., ani
właścicielem podziemi. Owszem,
urząd budowal trasę i teraz wyst~
puje w roli chłopca do bicia. Nie
wiem co możemy zrobił, być mate
wybudujemy obejście udrażniające
trasę, ale o tym muszą postanowić
władze miasta.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fot.M.Kiuset.

Oprowadzająca wycieczki przewodniczka P1TK nie słysz.alaby jej
negocjowała
cokolwiek
firma
z sąsiadem. Za najwię:kszy skandal
uwata oddanie panu Zającowi
prawa do podziemi. Dzisiaj stojąc
przed drzwiami llumaczy turystom
dziwną sytuacj~.- Przecież to wstyd
-mówi.
Członkowie
Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej próbowali w tej sprawie mtcrweniować,
gdzie się: tylko dało. Bezskutecznie.
Wybrali si~ do senatora ziemi tamo·
brzeskiej.- W ciągu dwóch tygodni
postanowimy co z tym rantem
począć- obiecuje Stanisław żat..
LIDIA CICIIOCKA
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Na giełdzie

Trudna de~a po wyborach

Niestety rynek nie "obronił"
w ubiegłym tygod·
niu pozycji. Tak trudna przez
kilka miesi~cy do osiągni~cia
linia 8.800 punktów d la W lG
i tym razem okazała si~ zbyt
wysoka dla warszawskiej giełdy.
Wzrost cen okazał si~ za bardzo
dynamiczny na obecne warunki i
wi~kszość inwestorów, nieste ty
musi przetrzymać ten okres lub
sprzedać ze stratą.

wczoraJszej sesji i dogrywek,
gdzie
realizowano
zarówno
oferty kupna, jak i sprzedaży najprawdopodobniej dziś nie będzie
dutych zmian ce n , a motliwejest
nawet minimalne odbicie w górę.
(wj)

r---".."...rr-----,
kursówakcji
(seQ•t9.I:X. ·'ll'tOrc!k)

Na szczęście z analizy technicznej wyni kajednoznacznie, że
w perspektywie~ rednicterminowej i długoterminowej rynek
nadal nie przebil dolnej granicy
trendu wzrostowego. W obecnej
fazie spadkowej stałoby si~ to
dopiero na poziomie 8.300 punktów dla WIG. Jest to oczywiście
ocena ogólna, poszczególne
spółki zachowąją si~ odmiennie.
Wydaje si~, że jest teraz dobry
czas dla graczy spekulacyjnych.
Pojawiły si~ zmiany w kursach
o 9 - lO proc. pozwalające przy
"wstrzeleniu" si~ w odpowiedni
walor na zyski si~gające 20 - 30
proc.
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Wi~ksze spółki wykazały większą

na zmianie
WIG-20, który spadł zaledwie o
0,9 proc. i osiągnął wartość 847,7.
Na rynku podstawowym wzrosło
5 spółek., 4 nie zmieniły wartości,
35 spadło. Obroty były zblitone
do poniedziałkowych, a skala
nierównowagi pomi ~dzy popytem i podażą zdecydowanie
mniejsza. Na rynku równoległym
wzrosły 2 spółki, l utrzymała
cen~, 6
spadło.
Warszawski
Indeks Rynku Równoleglego
stracil2,3 proc. i zatrzymał si~ na
poziomie 1205 punktów. Wystą
piło 8 nadwyżek kupna przy jed·
nej nadwyt:ce sprzedaty i jednej
redukcji sprzedaży. Po przebiegu

......
S266

"

Ogółem na wczorajszej sesji
Warszawski Indeks Giełdowy
stracill,S proc. i utrzymał si~ na
poziomie 8758,4 proc. punktów.
równowag~, co widać
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Rz4d

~dzie si~ musiał jesienią
zdecydować: czy ostro idziemy
stronę:

modernizacji, nieco tylko
zwię:kszając realną konsumpcję, czy
spełniamy uzasadnione niewątpli·
wie roszczepia społeczne, ale zwalniamy tempo rozwoju i konkuren·
cyjności gospodarki - w okresie,
kiedy rozpoczniemy rozmowy
o integracji z Unią Europejską wynika z wywiadu udzielonego
Agencji lnformacyjno-Wydawni·
czej BOSS przez Mirosława Pietrewicza - ministra-kierownika Cen·
tralnego Urzędu Planowania.
"Nasza sytuacja(...) zmusza nas
do tego,teby wydać ogromne środki
na modemizacj~ gospodarki" powiedział M. P1etrewicz. .,Dlatego,
z ekonomicznego punktu widzenia,
tak naprawd~ powinni§my spotycie
zwię:kszać tylko w takim stopniu,
aby uzyskać społeczne przyzwolenie na prowadzenie yuntownych
programów
modernizacyjnych.
Rótnych - sektorowych, gatęziow

Woda mineralna ,.busko'lrianka"
z Uzdrowiska Busko-Sole<: otrzymala
wyróbilenie Da zakończonych ,.·czo~
wTamowie jedenastycb jut, a pierwszych z udziałem z:agnnkmycb wystawców, Tarcach Zdrowqo trda
l 1;ywnoścl.
Nie był to jedyny kielecki akcent
na imprezie, w której uczestniczyło
prawie sto firm z bardzo bogatą
ofeft4 artykułów spotywczych, preparatów leczniczych i kosmetyków,
tech nologii ekologicznych itp.
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BOSS

imprezy przyznają tet Laury Targowe firmom, które okazały szczeaólną pomoc w przygotowaniach
tegorocznego spotkania producen·
tów, handlowców i konsumentów.
W tym roku laury otrzymał m_.in.
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach,
Wytwórcza Spółdzielnia Pracy
,.Społem" w Kielcach oraz Zakład
Wyrobów Cukierniczych .Ceman"
z Ostrowca.
(daa )

Dr Wojelech Muslal, przewodniczący Rady Lekarzy przy Krajowym
Towarzystwie Propagowania Zdrowej Zywności, które zainicjowało
przed laty targi i jest tradycyjnym ich
organizatorem, zarazem szefkielec·
kiego oddziału towarzystwa - zna·
lazł się: w niewielkim gronie uhonorowanych prestiżowym medalem
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
przyznawanym najbardziej zasłuto
nym działaczom towanystwa.
Organizatorzy
tarnowskiej
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Informator ekonomiczny
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Staropolska Izba Przemysłowo
- Handlowa- Biuro Promocji! ln(orIIDC.II Gospodamej ,.llll'odall", al. IX
Włtk6w Kltk3, ttVfu 68-02-21
Nowe prze pisy celne
W zwi4zł;u z szeroko wprowadzanymi zmianami w przepisach celnych, a
zwłaszcza w dokumentacji SAD, biuro
• lnfodata" organizuje szkolenie na
temal nowych pnepisów celnych. W
programie przewidziano m.in. wyklady
natematzmianprzepisówctlnychwprowadzonychwlipcu 1995, zmian w prawie
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Dealerem,
Importerem,
Producentem

i s zukasz n ajle pszej oferty leasingowej
dla S woich Klientów - zgłoś się do nas
25-323 Kielce, ut Manifestu Lipcowego 34
lei. 326-215, 326-378, 326-379, fax: 326-335
SPRAWDŹ NASZE MOŹLIWOŚCI

e

u~ Wojewódzki
Wrlhiał Polltykj Gospodaraej l Pnekszblce6 Wlasnokio"'l'ch. al. IX Witków
Kltlcl,ttl.21-604,fu68-ł4-24
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I OKOLICY

Główny k.si~gowy ze znajomości~ pracy na komputerze,

161-690, 161-691, KOTB IS,
e sprzedawczynie (z praktyką
w handlu, II'UPił inwalidzką i aktual·
ną książeczką zdrowia), 68-05-40,
Mię:dzywojewódzka
Handlowa
Spółdzielnia Inwalidów, ul. Szczecińska40,

e trzy osoby na stanowiska pokojowych, w tym jedna szwaczka,
412- 89,68-11-16, Ośrodek Szko le·
niowo-Wypoczynkowy PKP BP
wCedzynie,
e operator na maszynę: flekso·
graficzną, 31-88-89,
sprzątaczki (praca

celnym i przepisach wykonawczych p~
jektowanych od 1996 r., nowego jednali·
tego dokumentu administracyjneco
SAD oraz ulg i zwolnień celnych. Szkolenie odbę:dziesię: w najblitszy czwartek,
21 wrzdnia.oJ(Idz.IOwU~eWoje
wódzkim. Szcze&ólowe informacje w
biurze.Infodata".

'

PRACA W KIELCACH

K®
T:!a~~~~.i~w:
Jeśli jesteś

szefa CUP, otwartą
jest utrzymanie w 1996 r.

wyj.
ona l

Według

sprawą

"Buskowianka" wyróżniona

frumti
48,$4

t64,00
166,50

czej•-stwłerdzilminister.

~

W <l

ludzl

"Zdrowe" targi z kieleckimi akcentami

dski
383,40

1697S
164,00
167,00

tegorocznego tempa rozwoju, sza.
cowanego na koniec br. na 6,5 proc.
Gorsze prognozy popytu płyną
z zagranicy. W kraju gospodarb.
bardziej otwiera się na import,
w pewnych sektorach rosn4 stawki
VAT. Te i inne czynniki mog~tspra
wić , te d la dutej cz~ci firm warunki
działania w 1996 r. ~dą zbyt trudne.
Spowodować to mo:te w efekcie
zahamowanie dynamiki wzrostu
gospodarczego.
Z wywiadu wynika te:t., te CUP
nie proponuje zmiany parametrów
sterowania gospodarq przez f'Ziłd.
Do końca dekady nie ma natomiast
szans na zmniejszenie fJSkalizmu.
Tyle trzeba czasu na reformy sfery
budtetowej, w tym systemu ubezpieczeń społecznych. Choć nominalnie stopy podatków nie b~lf4
raczej spadać, to realnie motnaje
zmniejszać -np. poprzezulgi podatkowe.

wych, w przedsiębiorstwach. Zatem,
według CUP, społeczeństwo nie
mote liczyć w perspektywie najbli:t·
szych 3 lat na zbliżenie się do
poziomu konsumpcji np. krajów
zachodnich".
Na pytanie, kto podeJmie taką
polityczną dec)'lję, minister odpo.
wiedział, te ryzyko musi wziąć na
siebie rząd. To on musi~ z taką
inicjatxwą
wobec
parlamentu,
związków zawodowych i przedsi~
biorców.
Mirosław Pietrewicz powiedział
w wywiadzie dla BOSSA. te racje
ekonomiczne sąjasnc:. Ale mocne są
racje polityczno-społeczne.•Wybór
drugiego wariantu mote doprowadzić Polsk.ę do sytuacji, te wiele
bran:t nie sprosta konkurencji
zachodniej, a stroklura gospodarki
pogorszy się; staniemy się krajem
zaplecza surowcowego i siły robo-
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Na ile popuścić pasa?

Trzecia sesja spadkowa
osiągni~tych

LUDU

e
na terenie
Kie lc), 68- 03-99 w godz. 8- 13,
• fryzjer męski, 31-08-71 lub
31-93- 34, po godz. 19,
• mumrze, tynkarze ze znąjo
mości~ technologii tynków gipsowych mechanicznych, 61-01-57 po
godz. l8,
e prawnik (najch~tniej absolwent, na bardzo dogodnych warun·
kach),677-186,

"

"

__•.., ''

f(
l. Trope APS (Dania). Zainteresowani importem sprzętu ogrodniczq:o.
2. Dannoor (Dania). Zainteresowani
importem podłó& drewnianych.
lMichaeiSchou(Dania).Zainteresowany importem jeansów.
4. Scand/Asian (Dania). Zainteresowani importem cementu, szkła.
5. Ehlers Trading (Dania). Zainteresowani importem rę:cmików kąpielo
wych, mat łazienkowych.
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e

projektant wzorów konfekcji
lekkiej, 460-11, TWÓRCZOSC, ul.
Stąska 7,
e murarz, tynkarz (możliwość
stalego zatrudnienia), 61-01-13,
551-28,
e ekspedientki z praktyką lub
absolwentki szkól handlowych,
61-44-99, sklep ogólnospożywczy,
e blacharz i lakiernik samochodowy, 59-258,
e murarze-tynkarze, sztukatorzy
oraz
blacharze-dekarze,
68-13-25,
e osoba do pracy w s.k.lepie,
68- 67- 91,
e akwizytorzy {zbieranie zamówień na montai talulji, wysoka prowizja), 66-08-13,
e młoda, operatywna ekspedientkazpraktyk~twsklepiespotyw
czo-wędliniarskim, 689-330,

e pracownicy budowlani (na
umowę-zlecenie) oraz rencista lub
emeryt do prowadzenia agencji
68-43-86,
ubezpieczeniowej,
"Complex Dom", Paderewskiego
43/45, pok. 14 (budynek PKP),
e pracownicy niewykwalifikowani z aktualn~ książeczką zdrowia

http://sbc.wbp.kielce.pl
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(najchętniej mę:tczyźni, potądant

sos-m,

prawo jazdy),
e technik lub inżynier z u praw·
nieniami budowlanymi w zakresie
kanalizacji sanitarnej, 689-217 po
godz. tS,
e kierowca mechanik z prawem
jazdy BCE, 61-43-()6 wieczorem,

s

PRACA

W JĘDRZEJOWIE
e Doświadczeni:
elektryk
i mechanicy samochodowi, Jędrze
jów, 614-30 po godz. 20,

PRACA W ZWOLENIU
e Pię:ć osób niepełnosprawnych
(z Ulub tli grup~ inwalidzq) na sta·
no wiska: - obsługa komputem (l
osoba), tokarz (l osoba), szlifierz (l
osoba), mechanik samochodowy (2
osoby), Zakłady Mechaniczne Zwoleń, ul. L. Perzyny l 18,

KTO ZATRUDNI?
e Kierowcamechanikzprawem
jazdy kat. ABCE, paszportem, Ra·
dom, teł. 467-13 po południu.
(kn, tam)
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Tydzień

LUDU

pod znakiem choroby Alzheimera

Niszczyciel mózgów
~:

- Kaid-ao roku notujemy w województwie kieleckim n te wifcej niż 50
~dków choroby Alzheimen, ale rzeczywista liczba chorych }est
dUŻO wyższa l z pewnołcNt bfdzłe 1"08łe- mówi doc. Stan llł•w Nowak,

"''
~~

zaC%41 sif Tydzień Wiedzy o Chorobte Alzheimera.

tyną

wofeWódzkl konsultant neurołogił w KieQeh. W poniedn.tek w Połsce

~:.;

chorobę:
całym k~u

Na

Alzheimera cierpi
w
ponad 200 tysię:cy
ludzi. Jej mechanizm nie został
wyjaśniony, choć wiadomo, te ma
ona podłote genetyczne i bywa
przyspieszana przez czynniki cywil iz.acyjne - metale cię:tkie, zanieczyszczenie środowiska itp. Jest to
choroba osób w podeszłym wieku,
ale coraz częściej lekarze stykają się:
z pacjentami znacznie ponitej 65
roku tycia. Nazywana bywa ..zjadaczero móZgu", bo odkładające się

dne.
lkcie
k,stu

CUP
tń>w

p:ąd.

ntast

bnu.

"'"

"'~l~'"
om t·

b,dą

w organizmie substancje
błyskawicznie

zniszczyć

potrafią
czołowe

płaty mózau, odpowiadającezapamiQł:,wyobrafnię:,uczu

i skroniowe
ciow~ .

Uboczne nastę:pstwa neuroloaiczne (upośledzenia ruchowe,
niedowłady kończym) powodują. te
dotknię:ty chorobą człowiek traci
świadomość i kontakt z otac~cym
go światem. Wczesne rozpoznanie
Alzheimera jest bardzo trudne
i kosztowne - wyrnap m.in. wykonama tomografii komputerowej.

turopejskle w filatthstyce•- medalem br•-

""''"'·

NacrNę 1,eQal.ą Gr.• PriJ: i Ui:y rłtty
•MaJ WJJ~awy .Cnylłlll ebłflllll Jemp
GrytriazlAU:Ia.,Pelsb i Uł-!MO•.

l. t1EIAWOSTKI
• Filatelistyczna Biblioteka we Frankfurac (N1emcy), najWię:ksza na !wiecie,
pos1ada obecnte 20 tyst~cy pozycji. to:

s,

l. Z tYCIA PlJ'
• XVII opl-,,.tsb Wrstan filattlistr·
WIU'SIIn f5 ,neu.Ja jlli H Wstlril.
Wh6d290eksponatówznalazłysi~ r6wmet
etsponatywystawtów z K.ttlectit&o Otr"u
PZF. Wyr6trucnia otrzymali; Altksadn
bnytb u Standlnic za eksponat .Znaki
dopłaty 191S-J9J9• wyiÓtntona :wstlłl
medalem dutym srebrnym, Stulstaw StUł

a

CDJ

Tar-

=•hiach

Ui~l,katalo&i,czasopismalilatelisty

czne, prace badawcze, monogafie i inne
wydawnictwa filatelistyczne. Biblioteka
taudost~pmaswezbtoryWdemu lilate-

hśde.

Zainteresowani m014 si~ zwracać
pistmn.e z proś b' o wypotycz.enie inteHans-

resującej ich pozycji pod adresem:

Nawet jednak w takim przypadku
przebieg choroby motna co najwytej spowolnić, bo skutecznego leku
na nią wciąt nie ma.
- Choroba Alzheimera to problem nie tylko medyczny, ale i społeczny, poniewat pacjenci wymagają stałej, całodobowej opieki oraz
dutej dozy cierpliwości i tolerancji
ze stronyotoczenia-mówi Tadeusz
Sekrecki, dyrektor Szpitala Neuropsychiatryczneao w Kielcach.- Tej
właśnie
tolerancji
powinniśmy
nauczyć się: jako społeczeństwo
w stosunku do całej grupy chorych
z zaburzeniami psychoorganicznymi, a mamy ich pn:eciet tysiące.
(u)

Codziennie nagrody,
niespodzianki, emocje
Dzisiaj zakreśl
WV'Tli'U I

poniższe

liczby

tACMOWA/l

Środa 20.IX. I995.

~

KUPONNR9

~

~[ili]~~
WYTHU! L\CIIOWAll

Do " " Y ' g r a n i a :
1.500 złotych , a nte n a s a t e lita rna,
m e ble i w iele nies podz ia n e k

Biuro Konkursu

mtchael Kru&. Box 730351,60503 FrankfurtamMain(Deutschland).

J. NOWOŚCI
• W Warszawie ob111dował ostatnio
XI Światowy Konues Uczestników Lotów Kosmicznych, w którym uczestniczyło ISO utronautów i kosmonautów z
27 kf1jów. Dlaupami~tnieniategowyda
rzenia Poczta Polska wprowadziła do
obiegu lO września br.znaczekpocztowy
owar1ośd nominalnej 80ar. Przedsta-

e

::,~~:~~s~~~~?ra:~~~r!

hziemskiejiznak.StowarzyszeniaUcz.estników Lotów Kosmicznych (ASE).
Otoreprodukcja.
(Kas)

HURT SPOZYwclY
Kiltlca,ui. RoWIII
t.L«Q..(IJ,_".112

uStarvltniczacksponat.Wydaniemosbewskle - Goznak• - medalem srebrnym,

bc:enotów.

Frudadl l.anydl u StarxMwlc za etspo-

'".;n.

nat.Bośrua

łztwa

uebrunym,

Nagrody dostarcza

i Htrce,owina" medalem po"-1Mziałtn Lał• z Klclt za

SERVISCO

ttsponat.ONZ"medakmdułymsrebrnym,

oh,

Kie lce. t eł. 6 10-235, wewn. 2 17, Rado m . te!. (048) 516-04.
Sandomierz. t eł. (0 15) 321-409

FJ••dF.W.zR..••bzactsponat.Pocz·
ty Radomia w XIX i XX wittu•- medalem
srebrnym Latju Su.b.l z Kltk za tksponal
. Le&ionyto_.• medaltmposrebrza.nym,t.l·
Wijdk z lltk za etsponat"MaJarst'fi'O

Pntoy
litład

ma n"

nr•

(dan)
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Nagrody na premierę

Chcesz poznać wspaniałą
rodzinę programów MultiChoice?

Eego.

rwani
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.
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Baśniowy

"Batman"

Do mityczneao miasta Gotham
City przybywają dwaj nowi zbrodniarze i zdymisjonowany sę:dzia
-oraz osobnik obdarzony wyrafinowanym poczuciem humoru, który
stale wymyśla okrutne tarty. Obydwaj próbują zemścić się na Batmanie
za dawne krzywdy.
Premiera filmu .Batman forcver"
odbędzie się 22 bm., o godz. 18
w kinie ,.Romantica" w Kielcach.
Każdy, kto przyniesie na premierę: 3
postacie bohaterów filmu, które drukujemy od dziś do piątku, wetmie
udział w losowaniu radiomaanetofonu
i niespodzianek.Pepsi".

Marian Opania, "Wierszalin" i inni

"Weekend w KCK"

!ądane

aprawlkresie
17 po
rawem

.,m,

~E
lektryk
Jędr.ze·

1wnych
•na statera(!

W programie:

Skontaktuj

się

z Autoryzowanym Agentem MuldChoice
i zaproś j ą do swego domu.

PPHU TECHSAT ul. l-go Maja 49, 26-100 Skanysko Kamie nna;
PPHU SATEL- hunownia ul. Marsza łka Piłsudskiego 11, 27-200, Starachowice;
EMPIRE FIVE ul. Denkowska 8, 27-400 Ostrowlec Świętokrzyski;
PPHU TECHSAT- skJep ul. Sokola 2, 26-100 Skadysko Kamienna;
VIMED SAT ul. Ma ł a 12, 25-302 Kielce; METRO ul. Focha 12, 26-6oo Radom;
SCANEX ul. Młynarska 10, 26-6oo Radom;
VISAT ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

fier.z(l

lowy(2
teZwoMultiOlola:PdskaSpzo.o.
Dl-588Watsza"'2~

\rnitiNU'łlłlsko:- . .

-.I?

Sluytka~IOI

1rawem

m, Ra·

.......

u.

)

Rodzina programów

~
munt[Hotcf

• spektakl pt. .Olbrzym• w wykonaniu Towarzystwa .Wlerszalin•, jednego z najlepszych polskich teatrów- 22 września (piątek), godz. 18;
• ,.Salon Artystyczny", a w nim recitale- .,ZOśka wariatka" Joanny Kasperek (aktorka ,.Wlerszalina• i laureatka wrocławskiego Przeglądu Piosenki AktorskieJ) oraz .. MoJe fascynacje" Marlana Opani - 23 września
(sobota), godz. 20;
• koncert Roberta Janowskiego, znanego z musicalu .,Metro• i filmu
,.Pora na czarownice•, promujący najnowszą płytę artysty pt. .,Powietrze•
- 24 września (niedziela), godz. 18.
Imprezie patronuje .,Słowo Ludu".
Bilety na poszczególne imprezy .Weekendu" do nabycia w KCK,
,.Orbisie•, s Idepach muzycznych .,Fan• l .,Baryton•.

l .=:.) Teatr lm. s. Żeromsklego ~lowo
t;;;;;/
l .,Słowo Ludu"
~
zapraszają

no najnowszy spektakl sezonu

)fiDZifl WDOWfl

łiJOdftvU Ryulłrd4 RNSzlłowslłkgĄ

JuiUiruJ TuwlmG,

reżyseria

http://sbc.wbp.kielce.pl

w tulllptacjl
PWtr Bugos&uv J , lln.pa•
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Zdrowie
i medycyna
Zapamiętaj

ten numer: 68-04-85

Poradnia życzliwej pomocy
Poradnia Medycyny Szkolnej w Kielcach to placówka służby zdrowia, w której
wszystkie usługi są bezpłatne. Niepotrzebne są żadne skierowania. Każdy uczeń
może przyjść wprost z ulicy i uzyskać pomoc nawet bez podawania nazwiska.
Fachową poradę olerują tu lekarze wielu specjalności , a także pedagodzy, psychologowie, socjolodzy.
Masz
problemy
zdrowotne,
szkolne, spoleczne? Jesteś smutny?
Na początek przeczytaj ten skrócony
,.pn:ewodnik~ po gabinetach Poradni
Medycyny Szkolnej.! skorzystaj z rady
specjalistów.
Gabinet Nenie Szkolnych
t Nleprzystosoftnła

Gabinetjest czynny w poniedziałki i
wtorki, wgodz.l3-18orazczwartki, w
god.z.B-13.
Gabinet Zab uneń ZwilłZ&Dych
~Okresem Dojrzel!lllnla Płciowego,
i: Żydem Seksul.lnym, Planowanlem
Rodziny (prokreacja, antykoncepcja)

Społeaneco

Właściwie nikt

nie wiejaki odsetek
uczniów cierpi na nerwic~ szkolną.
Oficjalne tródła mówią o kiltunastu
procentach. Lekan:e, pedagodzy i psy·
chologowie uwab.ją, że skala tego
niepokojącego zjawiska jest znacznie
wi~ksza.Jeśli masz trudności w nawią
zywaniu i utrzymywaniu tontaktów z
rówieśnikami,trudnociskupićuwag~,

nie możesz porozumieć si~ z rodzicami, czujesz si~ niepotrzebny
nikomu -niezalamuj s i~. Pami~taj, nie
ma sytuacji bez wyjścia. Zadzwoń lub
przyjdt.

DENTAXs.c.

Zespół Gabinetów Medycznych
Klełee, ul. Prosta 37
czynne codziennie w godz. 8-20

tel 68-74-92
Gabinet stomatologiczny
ltk. s1ta JOANNA NJECHOALIOWSlA

W wielu środowiskach seks jest
tematem tabu. A przeciet z seksem
wiąże si~ olbrzymia skala przeż)i,
zarówno zmysłowych jak i psychicznych. Jeśli masz wątpliwości, czy twój
rozwój psychoseksualny pn:ebiega
prawidłowo, chcesz si~ dowiedzieć o
rozwoju potrzeb seksualnych, jeśli
obserwujesz u siebie coś co ci~ niepokoi i wydaje ci si~, że różnisz si~ od
swoich rówieśników, nie wieszjak ż)'Ć
bez l~ku przed AIDS, przyjdt i porozmawiaj. Tu uzyskasz odpowiedt na
wszystkiedr~cz.ąceci~pytania.

OSTEOPOROZA

GAB!t.'l:l BADANIA GĘSIOŚCI KOŚCI

OSI'EOMEDIC s.c

::.C:. ~~~~~.s:.~~:e~ ~~

speciri:~S:~~~o::o

let.dła. BEATAGWAJL\

lek. .r~~. ąte. uestezjtlfl

o

Poradnia jest czynna w ponie·
d.zialki, wtorki, czwartki i piątki,
wgodz.13-18.
Gabinet Pornocy
Dziecku Krzywdzonemu
,.:l:yciejestkalekie,gdywdziecińst·
wiezabrakloszc~cia~-pisał przyjaciel dzieci, Janusz Korczalr.. B)'Ć
może w waszym życiu też go brakuje.
Jeślijesteś bity, wykorzystywany przez
dorosłych lub rówieśników, jeśli
dorośli skłaniają ci~ do rzeczy, które
uwatasz za wstydli>ke, masz poczucie,
że jesteś niel:ochany, odrzucony, nikt
nie liczy si~ z twoim zdaniem, uważasz, te nikt ci~ nie rozumie- przyjdż
lub zadzwoń.
Nie tylko dzieci nie potrafią sobie
poradzić
z problemami. ~to
pomocy wymagają również rodzice.
leś li wi~c jesteś rodzicem lub opiekunem, brakuje ci cierpliwości do dzieci i

Maria J. Handerek
specjalista
ginekolog-położnik

prtyjii'Mijl:poniecmatlk,wtorlk 16-17
Kielce,ui.Padwewskie9Q26128m. 15
(d. Buczka)

~ :~: :=:t~t!~:

jako najskuteczniejszą metod~ wychowawczą stosujesz bicie, nie potrafisz
kontrolować
wybuchów swojego
gniewu i wtedy srajesz si~ agresywny
wobec innych - nie czuj si~ gorszy,
przyjdt,spróbujooś zmienić.

Gabinet jest czynny we wtorki,
i czwartki, w godz. 13-18.
Gabinet fuJoiOJii
l Zaburzelli Rozwoju
Zaburzenia rozwoju towarzys~
różnym chorobom lub są uwarunkowane czynnikami hodowiskowymi.
Nieorganiczny Zespół Opótnionego
Rozwoju, w którym nie stwierdza si~
organicznych chorób, powstaje, gdy w
hodowisku społecznym, w jakim
wychowuje si~ dziecko, wyst~pują
różne nieprawidłowości . Naletą do
nich trudne warunki ekonomiczne
(ubóstwo), wielodzietność rodrin,
rodziny izolowane, konflikty w rodzinie lub inne formy patologii rodzinnej
i społecznej. Wprawdzie "wielkości
człowieka nie mierzy si~ centymetrem", ale jeśli twój wuost znacznie
odbiega od rówieśników, zaobse~
wałeś u siebie niskorosiość lub nadmiemy wzrost, nieprawidlowe tempo
rośni~cia, opótnienie rozwoju motorycznego, psychospołecznego i opótnienie dojrzewania - zabierz z sobą
wszystkie wykonane dotychczas badania i orzeczenia, zgłośsi~jaknajszyb
ciej. Brak akceptacji samego siebie
może b)i przyczyną powatnych cho-

• RTG zębów
DENTAX - stotfUłroloria
dl4 aJirj rodziny 1111

specjalista kardiolog
przyjmuje i wykonuje EKG:

c1

Gabinet Medycmeco
Poradnictwa :Z..wodoweco
Wybór zawodu to niezwykle watna
decyl,jawtyciubtdegomlodegoczło

wJeka. Zaburzenia w stanie zdrowia i
rozwoju mogą b)'Ć barierą w podj~ciu
nauki. War1o o 1ym wiedzieć, by proponowany kierunek był Zgodny z twoimi zainteresowaniami i aspiracjami.
Gabinet jest czynny w czwartki,
wgod.z.J-12.
Gablnel Zwalczaola Zachowań
Antyzdrowotnyc:h
Picie nawet niewielkich ilości alkoholu, palenie papierosów, zażywanie
hod.l:ów odurzających prowadzi do
uzależnienia. U dzieci i mlodziety
powoduje dodatkowo zaburzenia procesów rozwojowych. Jeśli kloś ciQ
namawia i przekonuje, te palenie i
picie torrajda, a narkotyki towolncttnie wierz! Chcemy ci~ na~JCZ)t jak
motna d~ o swoje zdrowie i jak
powiedzieć NIE.
GabinetjestczynnywJ)(:miedziałki,

wgodz..8-18iczwartki,wgodz.8-IS.
Wszyslkie gabinety Poradni Medy·
cyny Szkolnej znajdują si~ w Wojerob.
w6dzłiej Specjalistycznej Przychodni
Gabinetjestczynnywśrodyipiątki, ·
Dziecię:cej pn:y ul. Kościuszki) w Kiewgodz7-13.
lcach (III pi~tro). Motna si~ zglasut
Gabinet Pornocy Uczniom
osobiście w podanych powytej termiNiepełnosprawnym
nach. Ponadto w poradni jest czynny
Osobom niepełnosprawnym żyje calą dobę teleron dobrej rady i skutecznej pomocy dla mlodziety- nr 68...o4-8S.
si~ u nas znacznie trudniej nit zdrowym. Z powodu swej inności, są nara- Można zadzwonić i porozmawiać, a
w czasie nieobecności dyturnych zos·
żone na różne przykn:~ci. z którymi
nie zawsze są w stanie samodrielnie tawić wiadomctt na automatycznej
sekretarce. Jeteli ktoś nie chce podać
poradzić. Jeśli wię:cjesleś niepełnosp
rawny i czujeszsi~z tego powodu wyo- swojego nazwiska, może ~ tylko
bcowany ze środowiska swoich rówie- imi~ i swoją propozycj~ terminu spot·
kania. O wszystkich sprawach rozmaśników, masz upośledzoną sprawnctt
wiasi~watmosrerze intymności i partruchową lub schorzenie utrudniające
nerskiej swobody.
nauk~ (wad~ wzroku, słuchu, narządu
MALGORZATA tARNOWSKA
mowy, krążenia lub inną chorobę prze.

.,VENART"•
m.in. - miatdtyca tętnic kończyn
g6fnych i dolnych
- schorzenia tył kończyn

dolnych
-heiROI"oidy
- porady chirurgiczne
usługi:

-badanie przepływu krwi
,.dopplerem"
-drobne zabiegi
chirurgiczne
- przepisywanie pończoch
p.tylakowych

,... ... Marek Wojciechoii'Sid
spte:jlłlista

dlinug

Xitlct,lll.~qsbMMJ,

tti.JI-10$

wrtuł-irod~·rtWDrttł.

od /6do 17

Lek. med.

KRYSTYNA
KRYCZKA
specjalista
otolaryngologii
dziec i ęcej

uprzejmie zawiadamia,
it wznawia przejęcia
pacjentow w Kielcach,
Sienkiewicza 45, 11 piętro
w poniedziałki, środy

od godz. 15-16.
Teł. 68-21-43. uo1s;,

Doc. dr hab.

RYSZARD LEYDO

spet:jalista chirurg i ortopeda
Przyjmuje w gabinecie prywatnym
Kielce, ul. Paderewskiego 39m. 8
-dom w podwórku
(dawnaBuczlr.a)
poniedzialkiiczwartkigodz.t•-15
lelefon{041)22-395 IOU&d
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MIDICAL- LASER
specjalista chorób dzi«ircych
przyjmuje
poniedziałki, środy, piqtki
godz. 16- 17.10,
wizyty domow, teł. 61-28-Ql.
Kielce, ul. Seminaryjska 10/9
(d. Gwardii Ludowej). 7161 &<1
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DIAGNOSTYKA l LECZENIE
CHORÓB NACZYN

....

- Materiały i sprzęt stomatologiczny
- Expresowo RTG zębów.

Prywatny gabinet kardiologiczny

dr n. med. Hubert Konstantynowicz

wleklą), napisz, zadzwoń, Zgłoś si~ z
rodzicami, zabierz z sobą dol:umenta·
ej~ zdrowotną, wyniki badań psychologicznych. Masz pełne prawo do równości szans w społeczności szkolnej.
Gabinet jest czynny w piątek,
wgodz7-12.

~rody

polecają usługi:

• stomatologii zachowawczej
(równiet w uśpieniu)
• stomatotogil dzieci i młodziety
• protetyki stomatologicznej
-porcelana
- licówki porcelanowe

Nl
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GABINEJ OKULISTYCZNY
czynny codzirnnie od godz. 9-17
(pmrwa 13-15), sobory 9- 12
przyjmują specjaliści chorób oczu:
B. Trębi cka
l. Szabłowsb,
Z. Ś lin -Gorazd. A. Biskup
Kielce, Jagiellońska 70 C
(budynek Cefannu, II p)
lei. 547-44 wew. 323 ttt!ao

+ IUU4wiW)'IięUw w lławadl
+ leer.eaie iiUbnłlaiem
(krio......); .......-uw,

.......... brzol*.

KRYSTYNA SURA
--~
- . .... pr. ts-11

C"ta. III. Sinakiewic:4 6/17,
Id 411-51. ~OIIł lS-159

7171

ZESPÓŁ GAeiNETÓWUROLOGICZNVCH "PROSTA:.niERM'T'
Ki e l ce, u l. S a rnina ryj s k a 2 7, t e l. 6 1 - 30-60 .

Bezoperacyjne leczenie prostaty metodą TERMOTERAPII. Leczenie zapa leń prostaty (prostatitis)
ULTRASONOTERAPII. Diagnostyka l leczenie chorób nerek. prostaty, pęcherza moczoMgo,
męskich narządów plcłowych. Oiagnostyl<a zaburzeń oddawania moczu - UROFLOWMETRIA. USG nerek
ł układu moczowego i męskich narządów plciowych.
PRZYJMWĄ:
drn.med. M. GAŁ.ĘZIA
drA.ZAPAl.A
drLSOBAŃSKI
drT. L.EKSOWSKI
spec. urolog
spec. urolog
spec. urolog
chirurg
~------ wt.,czw.15-17
p~~!_7_ _ _
piątek1~ sobota9- 11.
metodą
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Cbęł zysku pozwala nielicznym
wzbOgacić się:, natomiast ctr14.iU4 płaci
zjiO ludzka;: q setki miliardówdolarów
i miliony istnień ludzkich.
Najwi~ksze firmy tytoniowe anektuj4
nowerynki zbytu wEuropie Wschodniej i

pro-

Iwomi.
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wskazują, te 40 proc. zaonów ~tc:zyzn
wPolscemię:dzy 1Sa60rokiem tycia
wymb z paleniatytoniu i z 12 mln palą
cych Polaków 3 mln umrze przedwc:ześ.
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Dr ADAM DMOOI
Spt~jalista

HEMATOLOG
choroby krwi

i wę:d6w ~bl o nn ych .
zaburzenia odpo mo ł~iowe

l Klelc:e,uJ.Outa6,te1.425-96.
wtorek,P;~~~~~~I8,

""'"'

tylko

LSpot•

ozmaipart-

NSKA

ER

...
~Fi
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1117,

b~ydll produkeyj•ydl.
Choroby odtytoniowe ą jednym

z

podstawowych powodów lego, te ocuki·
wanadługośttycia~tczyznwPolsce

nalety do 11Jjkr6tszyc:h w Europie, a
poziom zachorowań 111 rab płuc: i mi~
nia seroowego q na nJjwytszym poziomie w Europie. Wszystkie te l,jawiska

wyt:~t::~wi=~:~wata, te

Polska bez opanowania przedwczesnej

umieralnQłci ~2:czyzn wśrednim wieku

nie bę:d.zie w stanie konkurował ekonomieznicz innymL krąiamiświata. Jut duś
obciV,enia z: tytułu przedwczesnej choroby, kosztów leczenia, rent inwalidz·
kich, opieki nad osieroconymi dzietmi
przekracza motliwQłci bud.tetu państwa.
Dotychczasowe przeciwdziałanie epidemii nikotynizmu opiera si~ na upow·
szechnianiuwiedzyosztodliwościpalenia

tytoniu. Dzialaniateqniewystarc:zaj•ce
wobec: glę:botich społecznych i ekonomicznych uwarunkowań palenia tytoniu.

nie.(...) Projekty ustaw przeciwtytoniowych były kilhlrotnie dyskutowane w
Sejmie,jednak lobbytytoniowe w Polsce
skutea.nie hamowało te procesy lesjslacyjne.
Przedstawionyobecnieprojekt niema
chatakterurestrykcyjnelowstosunkudo
osóbpallłc:ychtytoó.,aprzeciwniebroni

ich interesówprzezkontrolowanie i ograniczanie zawartQłci substancji szkodli·
wych w dopuszcunych do sprzedaty
papierosach, informowanie o szkodliwoki palenia, upowatnia pracodawców,
firmy i zakłady ubezpieczeniowe do premiowanianiepallłcyc:h.Jednymznajważ

niejszych celów ustawy jest ochrona
zdrowia i praw osób niepallłC)'Ch. Za
łamanie przepisów ustawy przewidziane
ąsanł.cjefinansowe,któremajlłmoty·
wować ekonomicznie obywateli. Ryzy.
t.owne dec:)'ZJe dotyczące zdrowia
powinny b)t kosztowne.
Palis1111'0111')'Wojewódzkl
laspcktor Sanitamy
lreneunMatunayk

..--~TJ•.n~.niiir:"N;;;;n•- ;

:Kielce,ui.Spacerowa6, tel.61-68~1

Dr M. SZAJEWSKA-KRUK

l Dr n. med. JERZY STODOLNY :

aprujllieia.form!Qeswolc:bpacjmhiw

lchorobykręcosłupal~du ruc:h a :

: Dr JADWIGA STODOLNA
:
c:borobyskóry,akupunktura.
: Ga binet Masatu Leczniczego.
: Gabinet Fizykoterapili ĆWiczeń

:~

Rehabilitacyjnych. .

!1

eprztnitsitni•pbinttu
niiii.Stminuńs~ I Sa('ris•riłsltd•)

Gabinet będzie czynny od 9.X.
wpon.,czw.,pt.odgodz.14
teł. domowy 68-75-701911 d
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Zastrzyki

A

+ Ba_ńki

Kqp1e.l n1 emowl~1 a

Toale t a oblotnie ch orego
Badan ia l aboratoryjn e
l ecznicze

specj al i słf

poleca

CODZIENNIE
8 - 22.

Kielce,

teł.

przyjmują specjaliści

te l. 4 7 3 - 19

n","

stomatologicznych
protetyczną na miejscu.

poniedziałku

Kielce, ul. Sienkiewicza 68.
do piątku od~ !Odo 17. Rejestracja tel. 57-666
użyciu

sprzętu

kontaktolł)lch (nowość-

Rybowski specjalista chorób oczu

Lek. med. JANUSZ A. Oł:ŚLIK
spec:jaUsta chorób oczu

zaćmy

z wszczepieniem soczewek wewnątn:gałkowyc:h..
gabinecie ul. Mała 17, teł. 462-00.
w!hitikinit soaewk kontdtowydl - soaewki
sysUtnll/yqMj lł')'miDIIy tzw.jdnorrmrwefi1Tif1 10/INSON & JOHNSON.
Przyję:c:ia w

Nowość

J

Lek. •ed.

STAMSLAW Ż\'LKA
s p ecifallsta ch orób u szu,
n osa, gardla l btanl
przyjm uje
we wtorki, czwartki, piątki
od 15 do 17
Kielce, ul. Winnic:ka 19
Codziennie wizyty domowe
te ł. 31-72-60
mtoo

mtp

11 l

Lek . Radiolodzy:
W. Partyka l W. F igarsld
Kielce, Seminaryjska 27b
lei. 61-44-69
codziennie w godz. 13-16,
soboty9-ll
W domu pacjenta -lei. 61-02-30
(równietwświęta)

79Diad

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
ltk._mecl. Jadwiga Malinowska

specjalista chorób
płuc i oskneli
przyjmuje:
Kielc:e,ul.WojskaPolskiego51,
poŁ 335, 11 p. (Poliklinika MSW)
poniedzialkiiwtorki,godz..l6-17,

tel.61-86-10.

79611'1

9 111

IM~'•.
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alm s)

nerek

"

l.

•głoszeń.

.A .a., PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI
- · - OŚRODKA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ S.C.
&

~

25-375 KIELCE, ul. Wojska Polsklego 51, teł. 68-73-04
(biuro 68-73-01) w BUDYNKU POUKUNIKI MSW

WYKONWE w dniu zgłoszenia :
ZDJĘCIA

- czaszki
-kręgosłupa

- klatki piersiowej l Inne
od poniedziałku do piątku w godz. 8-13

BADANIA KOtmiASTOWE:
- przewodu pokarmowego
- układu moczowego (urografia)
'Ntorki i czwartki w godz. 8-18
(po uprzednim uzgodnieniu terminu badania) tei. 68-73-04

STOSUJEMY EKRANY NOWEJ GENERAC-JI,
ZMNIEJSZAJĄCE WIELOKROTNIE DAWKĘ
NAPROMIENIOWANIA PAc.JENTA ""'oo

PRYWATNA
PRZVCHODNIA
ORDYNATORÓW
l SPECJALISTÓW

Dr med. ANNA LEYDO
specjalista chirurgii
dziecięcej i ortopeda
Przyjmuje w gabinecie prywatnym
Kielc:e,ul.Paderewskiego39m.8
-dom w podwórku
{dawna Buczka)

śri~~~~~-1\51)~/Jfl
_..".".

GABINETGINEKOLOGICZNY
lek. med. ZYGMUNT
BANAŚ

specjalista
ginekolog-położnik

Kittc:t, ui.SitnkitwlatJ 7714.
Przyjffl".jtcodzitllfl/t
tJdpa•ftdzlalbdoplqlh·rodz.JJ-17,

tel. domowy471-95

7WJd

PRYWATNY GABINET

~PHATRON

",. 1•ao•l•

INTERNISTYCZNY
I NEUROLOGICZNY

LASEREM i POLEM MAGNETYCZNYM

dr J acek Lamparski
spet.thor6bwewn.

dr Anna Lamparska

Kielce, ul. Cedzyliska 23,

spec. neurolo1

te ł .

230-25

łl.hsttllllai.Szezediskiej.Ga!Jilletayllnyeolłzieallieelllcedz:.IS.

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

l
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CHOROB WEWNĘTRZNYCH l DIABETOLOGII (CUKRZYCY)
przyrmuje poniedziałki, czwartki od 16,

* porady
specjalistyczne i diagnostyka przy
nowoczesnego
okulistycznego
*dobór soczewek
soczewki systematycznej
* ::,~a;:{~:hs~~:~on & Johnson, Bausch & Lomb)
~

Przyjmuje lek. med. Adam

'-.. . . . . . . . .!~~=~~:~:~. . . . .:!!.'!..l
"OMEGA"

z rtg

KJelce, ul MazutSka 85, ter 443-80.
wykonure rówmet badama
O EKG serca
O oznaczante paztOmu c ukru

WYKONWE OPERACJE OKUUSTYCZNE
w PRYWATNYM ODDZIAU OKUUSTYKI
m.in.

pracownią

usług

Gabinet okulistyczny
Czynny od

specjalista chorób kobiecych
l położnictwo

~ pon.,środv,czwartki,godz.16-18, ~

--=-

łntem istyczno-Diabetologiczny

Czynne codZiennie od godZ. t 5.30- 16.30
ł Informacja l rejestracja, tel. 61-28-02, 61-33-t6, 61-58-96: (16-18).

przyjmuje " cabinec:le prywalnym
poniedL, czwartek, w 1od2. 16-17
Kielce, Zagórska 17b, pokój nr 7

zakres

Kielce, uł. Jagiellońska 70,
(.Cefarm• U p.), lei. 66-31-21,
547-44,574-11 wewn. 321

ALERGOLOGIA
tek.med.Jen:yPiestrak
lek. med. Anna Lat os
CHIRURGIA
dr n. med. Jeny Bukowskl
drn.med. S1anislawGłuszek

lek.med.JanuszSiuszniak
lek.med.WojclechKorejba
CHOROBY ŻYŁ l TĘTNIC
doc:.drhab.med.PiolrAndziak
DERMATOLOGIA
lek. med. dr Marta Szajewska
DIABETOLOGIA.Oeczeniecukrzycy)
lek. med. Wojciech Bankiet
ENDOKRYNOLOGIA

·-

specjaliścizlnstytutuEndoloynołogil

GASTROLOGIA
lek. med. Chmiełowlec
GINEKOLOGIA
J)l'ol.«llab.med.AndrzejMleczn!kowski
doc. dr hab. med. Józel Starzewski
lek. med. Jeny Skowerski
lek. med. Ewa Szczurll:owska
ginek~

dr n. med. Janusz Nowak
CHOROBY KRWI I.Z1ÓICMlOIIIIYCM
dr n. med. Adam Dmocłl
CHOROBY WĄTROBYłZAKAblE
dr n. med. W~es/aw Kryczka
KARDIOLOGIA
prof. dr LucjanPawlicki
dr n. med. WladysiawWojtasik
lelt.med.JOzefJaguś

LARYNGOLOGIA
doc. dr hab. med. Stanisław Bień
lek.med.KrzysztoiNowak
CHOROBY NEREK (nefrologia)
dr n. med. Czesława Dolil\sl!a
drn. med. Krzyszto!Bidas
iek.med.TadeuszGregorczyk
NEUROLOGIA
drn.med.Gratyna.Słypola

OKWSTtXA

lek. med.Irena Szablowska
CHOROBY NOWOTIOROWE (ortok9a)
dr n. med. Stanisław Gótd.t
lek. med. Lidia Poslula
REIWIO LITAColA
lek. med. Ewa Kwapisz-Uberna
UROLOGIA
drEWgiuszJuda
BADANIA LABORATORYJNE

Pelny zakres

badańłącznie

zozna-

aeniem hormonćw, USG, EKG, testy

alergologiczne.

Redakcja nie odpowiada za

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

~
Przyjmuje: Kielce,
~
~ ul. Paderewskiego 20/26 m 35 ~
~
(d. Buczka - w bramie)
~

protetyka

lek_ med- MIECZYSI:.AWA WOJAS
speCJalista

PrzychodnlaSpecjalistyczna.Kielce,~.Ko$cluszld3,p.t161117.1~ro.

L ek . m e d .

GINEKOLOGICZNY

~ lek. med. C.O. ANAHG ~
~ SPECJAUSTAGINEKOI.OGilPOlo2:NK:TWA. ~

Wizyty dom owe z EKG

Specj alistyczny Gci'binet Leka~kr-

Dorosłych

alergolodzy

Wykonuje się testy alergologiczne w szerokim zakresie.

Jan Urbanek

pełny

i

astma, katar sienny, alergiapokannowa, alergiczne choroby skórt
:r

~

erzyJmuje (EKG) Kit/er,
ul. Slo~·ackiego 12, teł. 61-64-10
wtorek, att.-arttk, godz. 16- 18,
Kitlc:t, ul. Mqc:hocko 25
iroda, godz. 15-17. ttl. 40-347.

Czynna codziennie 8- 20, w soboty 8 - 14.
Kielce, ul. Jagiellońska 67, teł. 66-31-33.
710/Jd

253-81, 598-93

Centrurn Diagnostyki i Terapii
Chorób Alergicznych dla

Badania, tylko c:z~c:iowo odpła
tne (kilka razy tańsze nit. w prywatnych gabinetach), bę:dą prowadzone
przez cały patdziemik w Specjalisty·
c:znej Przychodni nr3 w os. Swię:tok
rzyskim w Kielcach. Aby uniknąć
tłoku i wyczekiwania w kolejce,
zapisy na konkretny dzień i godzinę:
są prowadzone jut we wrześniu.
Wszyscy zainteresowani mogą
zadzwonić pod nr 31-0S-68.
(bu)

...--"PRY\Yii'TNv!iiiiiiN'El-'\

Lek. mtd
IIM CLEJ AftllJROŻ
chorób wewnętrvrych

s~t;jalista

---=-Olimp

Z tego tet wzgl~du w walce z chorobą najwatniejsze jest wczesne
wykrycie schorzenia, wyłapanie
momentu, w którym ubytki są mim·
malne. Niestety, czę:sto chorobę:;
stwierdzasi~ przez przypadek., kiedy
zmiany są 30-, 40-procentowe. Olatego tet kielecki oddział Połskiej
Fundacji Osteoporozy wypotyc:zyl
na miesiąc: specjalny aparat do
wczesnego wykrywania osteoporozy.

kierowana prze z lek. słom. ZOAĘ JABŁOŃ S KĄ

DYŻURY

Usługi opiekuńcze

Masaże

Osteoporoza, sama w sobie, nie
jest wprawdzie chorobą śmiertelną,
ale prowadzi do ci~tkic:h złamań
kości, a te - zwłaszcza u osób starszych, zmuszonych do wielomiesię:c:znego letenia- mogą spowodował; zgon. Niestety, osteoporoza,
jest na razie chorobą nieuleczalną;
nawet najintensywniejsza terapia
nie c:ornie powstałych zmian, mote
je tylko zatrzymał.

PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

domięśn iowe. dotylm~.

KroP_i6W~

Osteoporoza, ayll ubytek masy
kostnej, jest gro1D111 chorob~ klón1
atalulje dównie kobiety. Z nljnowszych badań wynika, łiechomje na ni111
ai tn;ydrlekl procent pań w okresie
menopaw:y. Na mnltjsle lub większe
sln.ły tkanki kostntj cierpi około lO
procent panówwwłeku p osześtdzłe
sil!llc:e. Jest to wszystko wynik nieodpowłednleco trybu :Qrc:la: przede
wszystkim bn~ku ruchu, złe1o od:Qrwlanla, nadmlemeco plda kawy t herbaty,paleniapapierosów.

109/td

DLA D Z I ECI l DOROSLYCH

+
+
+
+
+
+
+

Zanim dojdzie do złamań

BllliU.Jt reiUiaqi prawnych w tej dziedzi.

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

iać, a

h=rc:znej

nie. WrekalttSz,.wod•palenla•mu
ok.80tys.Polak6w,11qo60tys.wpehllsi.l

STRONA 9

Osteoporoza atakuje głównie kobiety

Dlaczego trzeba
walczyć z paleniem

ię:z

nta:ho-

....

LUDU

treść

704'•

zamieszczonych oatoszeń .

SLOWO

NUMER21ST

LUDU

Znaleili lokal, szukają fanów

Dziwne muzeum
Po blisko roku dyskusji i plartów powstaje Muzeum Sztuki Performa nce Miasta Sandomierza. Pierwszedecyzje podjfła 171istopada 1994 roku Rada Miasta, zatwierdza~ uchwałf potwierdzoną w lipcu br. przez
Za~ Miasta o utworzeniu tej instytucji.

Konkurs
rozstrzygnięty
W ubiegłym tygodniu podsumo·
wany został konkurs.,Piękna i czysta
:apvda wb;ytówq Twojl!, i Twojego
środowiska'" odbywający s i~ pod pat-

ronatem wojewody tarnobrzeskie-

go. Pierwsze miejsce w tej rywaliza·
cji zajął Adam Szymańsld z Łukawy
w gminie Wilczyce, drugie Zofia Ge·
neja z Suchodołów w gmime Goi-

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Kultury Rady Miasta toczyła
dyskusje czy miasto podoła ci~żaro
wi utrzymania takiej mstytucji. W te·
dy Zbignit" Warpeehowskl, jeden
z najwybitniejszych peńormerów
polskich, zadeklarował, że pracOwal
w nim bę:dzie za darmo, a ponadto
przekate utworzonej placówce swoje zbiory: książki, katalogi, kasety
wideo. Ciągle bnkowalo jednak lokalu. Rozwiązanie okazało się: proste. Nowy dyrektorFundacji Kultury
Ziemi Sandomierskiej GrzegorzZieliński zadeklarował, że może ono
mieścił si~ w jeJ pomieszczemach
przyRynku.

cieradów oraz E1ra l Gnegor.r: Krze·
mińscy z Kleczanowa w gminie Obrazów, trzecie zaś Zygmunt Siusan
z Popiela.rni w gminie Potok Wielki.
Organizatorów, czyli Ośrodek
Doradztwa Roliczego w Sandomierzu oraz wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wczorajszą,
mylną informacj~.

(ska}

Nasz telefon
w Tamobrzegu

23-31-57

Sztuka peńormance w Polsce istnieje oficjalnie od kilku lat. W telewizji w pótnych godzinach nocnych
prezentowany jest program "Art
noc", gdzie peńormerzy pokazuJą
swoje nowe osiągni~cia. Jednak, jak
twierdzi sam Warpechowski, pre·
zentownajest ona w sposób niezrozumiały i dlatego nie ma zbyt wielu
zwolenni ków. Peńormance to sztuka tworzona w obecności widza, nie
wyreżyserowana wcześniej scenka,
odgrywana cz~sto przy jego współ
udziale.
Muzeum Sztuki Peńormance,
które powstaje w Sandomierzu. b~

nie tą dyscypliną sztuki. W hście
skierowanym do artystów BWA,
które wspomaga tę: micjatywę:. pisze:
"Sztuka peńormancejest pogardzana przez establishment kulturalny,
muzea i galene~. Zdanłem BWA,
dzieje si~ tak dlatego, że nie można
na niej zarabiał, ani nie można JCi
używał do celów polityczno-propagandowych.
Pierwszymi krokami podj~tymi
w celu rozpropagowania wśród sandomierzan peńonnance jest z.apro·
szeme do udziału w pokazie.,Obiekt
sztuki", prezentującym t~ dziedzinę:, dziesi~ciu wybitnych peńorme
rów. lmpreza ta odbywał si~ b~dzie
do 23 września, kiedy to w samo połudme w zdewastowanym budynku
przy placu Poniatow~kiego l rozpocznie si~ finałowy pokaz.

dziejednymznielicznychwświecie,
które zajmował się: bę;dzie wyłącz-

!\tARaN GADREK

SandmnieiZ

Ile zapłacą=
za naukę?
• Członek Zarądu Miasta To·
masz Pannl poinronnowal, t.e osolty
przyjęle w poczet słucltaczy Wybzej
Szkoły Humanistyano- Przyrodn1·
czej opłat~ za cały pierwszy semestr wnosił bę;dą przed rozpoczę:ciem nauki. Przypomnijmy, że
semestr kosztował tu ma lO milionów starych zlotych.
(map)

Stalowa Wola

Ogólnopolski

zlot

Jest radna

Wczoraj w Stalowej Woli roZpo-

Halina Puskan:zyk - technik ekonomista reprezentUJąCY PSLzostala
radną Rady Miasta i Gminy w Nisku.
Otrzymała ona 33 glosy na 470 osób
uprawnionych do glosowania. W
wyborach udział wzi~lo 67 osób.
Wyboryodbywały się: wokrę:gu nr
l Ona osiedlu Tysiąclecia. Mandat w
tym okr~gu pozostawał nie obsadzony od czasu sesJi 28 kwietnia, kiedy
to radny Jacek 1\ty!liw~kl złożyt
mandat w proteście przeciw meadwołaniu przez radę: burmistrzaJózer. Bisa. O mandat w minioną niedziel~ rywalizowali Halina Puskarc:zyk(PSL), EdtfU'd Sykuiski i Wiktor
Szuba (niez.ależni).
{maga)

CZ~tlsiętrzydnlo'll')'zlołreprezentan

ló" szkól nosqcych imię Obro6c6w
WHterplatte.
Członkowie Klubu Szkół Westerplatte spotykaJą się: w tym roku
już po raz dziesiąty. Organizatorem 1mprezyJest Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli.

Działki
Tamobrzec-placlarto"J'

Zostały tylko

Dary zbierał pastor z Londynu

Wsparcie dla szpitala
Angielskt
runda(.ja
,.Polish
Rellew"' przyslaladoWojeddzklego
Szpitala Ztspolonego w Tamobrzegu
kontener darów dla Odd;Qalu Pedialr)'ttnego. Jest lo 1fYTllk wspólp111cy
nawi~zanej w ~u tego roku podClllS
sympqljum w Londynie.
Aparatura medyczna i inne
przedmioty pochodzą ze zbiórki
wangielsk•chs:zpitalach, którą za ini-

cjował dyrektorfundacji pastor Joh.n

Hllles. Oprócz inkubatorów, pomp
infuzyjnych i urządzeń ortopedycznych, w kontenerze znajdował się:
sprz~t
audiowizualny,
pościel
i meble szpitalne. Nadwyżkami
darów, które nadeszły w końcu ub.
tygodnia, oddzial podzieli się: z
innymi placówkami służby zdrowia.
(pas)

Z kroniki policyjnej
• Przedwczoraj, ok. godz. 8 rano
w Kocudzy, gmina Dzwola, 29- letni
Henryk Sz. napadł na 59- letniego
Jana W. Zaatakował go gazem łza
wiącymiz.abrał2tys.zl.

• Wczoraj, kwadrans po północy,
w Korlaml-Rudniku nie ustalony
m~tczyzna jadąc ,.oplem" wypadł
z trasy na lewą stron~ jezdni i zderzył
się: z "maluchem" kierowanym
prze~20-letn iego Roberta Sz. Obrażeń ciała doznali kierowca i pasażer
,.malucha", Robert D.

* W•nOCy J. }7na 18września niC•
znani sprawcy włamali się: do kwiaciarni "Azalia"" S talo11·ej Woli przy
ul. Niezłomnych. ~/odzieje zabrali
60 zł, 2 kalkulatory i taśmę: ozdobną.
Straty oszacowano na 600 zł .
• W poniedziałek, mi~dzy godz.
li a 12.30, z pastwiska Heleny Z.
"Stneg<~miu, gmina Rytwiany, zlodzieje uprowadzili 2 krowy, l-letnią
i S-letnią. wartości 2 tys. zł.
(ska)

kiszone

Zdaniem sprzedawców kończą
si~ definitywnie ogórki i pomidory.
Ostatnie silne wtatry zerwały wielu
ogrodnikom folię: przykrywającą
ogórki. Plantacfe uprawiane bez oslo n wyschly Jesl.CZe w czasie sierpniowej suszy. Pomidory gruntowe
skończą się: za kilka tygodni. Poten1
pojawią s1ę szklarniowe.
Ceny warzyw i owoców w tys. zł.
za kilogram: pomidory od lO do 14.

-12, winogronapolskle I0-12,11inogrona lmp. 30, brukselka 30, pieczartJ
38-42,ziemnl:ak1 5, m:archew4, pielruszka 12, buraki4- S,ubula 5,
czosnek 30, mak 50 - 70, orzechy
11'loskie40,orz«hylaskowe80-100,
banany 17- 18, pomaral\a.e hlszpa6skle; słodkie 34, cy1ryny 30 - 38,
grapefruty 32-38.

paprykalielonal4, paprykaczen~·ona

pekińska

i iółta 25 - 36, ostatnie twieU: ogórki
22, oc:órklldszone 22, jablka 6- 12,
gruszki 5- 12, tliwili (już si~ kończą)
I0-14,brzosbinle 12- 20, arbuzy 8

Wtys. złzasztuk~: salata8 - 10,

8- 20 (ok. 25 tys za kilogram) kalanory 5-8, kukurydz:a" kolbach 5, nektarynk1 12, ki11·J S - 8.
(pas)

W sobot~, 23 września, Antoni
Przechrzta wraz z dziewię:ciOma in·
n ymi peńormerami, wcirnie udział
w pokazie artystycznym "Obiekt
sztuki", który rozpoc-znie si~ o godz.
12 na placu Poniatowskiego w San·
domierzu.
Oprócz
Antoniego
Przechrzty w pokaz1e wezmą udz1ał
także Slawomtr Marz«, Marcin
Berdyszak, Ryszard Gancarz, Cezary Bodzianowski, Piotr Jargusz, Edward Lipski, Ryszard Ługowski,
Didier Pozza oraz Zbtgniew Warpechnwski.
(ska)
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~:::~:~~-ózef Lipiec, a 1trzecią
(wla)

DKF "Signum"

zaprasza
• Od dził, w Dyskusyjnym Klubie
Filmo•ym " Signum" • działającym
przy WDK w Tamobrzegu obeJ·
rzeC można film ,.W kr~gu przyjaciół" produkcji irlandzko-amerykańskiej.

Jest to komedia zrealizowana na
podstawie powieści Meavy Bincby,
opowiad~ąca o losach młodych
kobiet przekraczających próg dorosłości. Film wyświetlany ~dzic
do 24 września.
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STALOWA WOLA
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wynlklkonkursun:a~ladnlej~

kapusta łlvdnia 6, duża8 - 9, kapusta

Zaproszenie do galerii
Wnajblibzypi~tek, 22 -,meinla,
GaleriaSztukiWspólczesnejwSandomierzu zaprasza na 11·emisa:l Antoniego Przechrzty.,EneJ'll:ac:eyliiywa
rzeiba". Będzie to pobz sztuld performance poqczony z "fSlaW~.
Antoni Pnecbrzta studiował na
krakowskiej ASP oraz w ASP w Wied·
n iu. Brał udział w pokazach zbiorowych i b iennale w Wenecji. Do .tej
pory mial ponad 20 wystaw indywidualnych. Jegożywa rzeźbajest filozofią życia, której wspóltwórcą jest
sam artysta.

na medal
" Podczas obcbodó" Oni• Ddał
kowca, zorganizowanych w ogrodach. ,.Siarkopolu", podsumolf,no
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Budżetowa równowaga w Brodach Dżeckic:

Z regionu
~~

•

Szukanie p1en1ędzy
NasesjiRadyGmlnywBrodachHieckk:hdokonanoocenyrealizacjl budietu za l półrocze. Planowane dochody za tenokres osl~nfły
kwotę: 1.490,625 zt1 co stanowi 45 proc. programu rocznego. A to
głównie z tego powodu, ie nie uzyskano pełnych naleinoścł z podatku od nieruchomości. Niektół'ejego pozycJe zostałyujfłe podatkiem
rolnym, co wpłynęło na zawyżenie ogólnej sumy ujfłeł w budżecie.
Na najbliższym posiedzeniu samorząd zajmie si$; uregulowaniem
tej kwestii. Nic uliale si~ tct osiąg
n* przewidywanych sum ze sprzeda.ty mienia komunaJncgo. Przede
wszyttkim z tej racji, te nabywca, firma nFcniks", nic wpłacił dotychczas za transakcj~ picni~dzy. W pozostałych działach dochodu wpływy

zostały urzeczywistnione zgodnie
z harmonogramem.
Na podobnym poziomie kształto
wały si~ wydatki. Ich stopień zaawansowania,jak poinformował nas
przewodniczącyRG, mt.Zenon Zapala, w stosunku do zadań rocznych,
wyniósł równiet 4S proc. Dzi~ki
temu została zachowana równowa-

ga budżetowa. Kosztem wypłat na
inne cele, jedynie w dziedzinie re·
montów dróg publicznych plan wydatków urzeczywistniono w 100
pro.::.
Nie wszystkie roboty udało się
doprowadzi: do finału. W związku
z tym radni zobowiązali Zarząd
Gminy do poszukiwań funduszy na
dokończenie tych inwestycji, a takte
na oświetlenie, gdyt i w tej sferze
wydatki okazały się wytsze od przewidzianych w preliminarzu.
Na terenie &miny realizowanyjest
szeroki zakres inwestycyjny. Nicktó·
re obiekty stawianic są z zaciągni~·

tych kredytów. Pnypadającc na ten
rok spłaty rat osią&n~ly poziom liS
tys. zł. W l półroczu uregulowano 9S
tys. zł. Do końca grudnia br. pozostało więcjeszcze 20tys. zł. Spłata zobowiązań przebiega nawet z pewnym wyprzedzeniem.
Do najważniejszych obiektów
wykonywanych nałety zalicz)t bu·
dow~ oczyszczalni ścieków w Stykowic, trzech szkól oraz ośrodka zdrowia. Roboty przebiegają planowo.
Nic dziwnego- inwestycje te są oczkiem w głowic nic tylko gminnej
władzy, ale takte miejscowej ludności.

(mb)

Skarżysko Kościelne

Poza
Mimo 20-proc. bezrobocia, powstała l styc:mia teco roku gmina Sk.arl;ysko Kokldnt, znalazła .dę poza
lis~ gmin u.grofonych bezrobocłem
struktun.lnym.
W Kościelnymjest S06 zarejestrowanych bezrobotnych, stanowią·
cych ok. 20 proc. mieszkańców
gmmy w wieku produkcyjnym.
Wczdniej, ~hodząc w skład gminy
Mirzec, teren ten był obj~ty przepisami dotyczącymi bezrobocia strukturalnego.
- Nie zmiemly si~ warunki, ani
położenie gco&raficzne, a jednak
zapomniano nas w odpowiednim

Czekają

na telefon

IGedy jes:zaekilk.amlesięcy temu

tnn.Ja teleronizlcja W~tchocka i okolicmych mk!jscowośd, • ·ydanJo się,
f2 WSZ}'Stkie W tej miene pottuby
społeczne będ11 uspokojone.
Tymczasem jut zaledwie kilka
tygodni po zakończeniu inwestycji
okazało si~. it ch~tnych jest wi~ccj
od pojemności centrali. Jedynie Pars:zów, gdzie zlokalizowany jest koncentrator są jeszcze wolne numery.
Natomiast Wąchock, gdzie tct
istnieje koncentrator, i podłączone
do niego Rataje i Marcinków, nie
mająjuż wolnych łączy. A ch~tnfch
na tcleron stale przybywa. Zdaniem
burmistrza, i~. Mieczysława Szczodrego, którY właśnie powrócił
z Rejonu Telekomunikacji Polskiej
w Starachowicach, istnieje szansa

Popłynie

woda
tl'1ł'l budowa sieci wodod~gowej. Jej dłu·
gość wynosi 7 kiłometrów i doprowadzał będzie wodę do bli!ko 100
gospodarstw. Koszt inwestycji wynicsie:78tys.z/otych.
Druga magistrala długości S kilo·
metrów budowanajest we wsi Wymysłów. Ona z kolei doprowadzi
wodę do 90 gospodarstw.
(kkr)

• W Nietulisku Dutym

Pawłów

• Od l 'll'rZdnia uczniowie klasy

zero,.·ej Szkoły Podstawowej w Pliw-

W Nowej Słupi spotbli!my sprzed:nrcę oryginalnego towaru -zbójnickich
maczug. Po•T6t święloluzyskiej tradycji?
Fot. O. Gacek

Lagów

Ponad 130 chętnych wWąchocku

~Kunów==-----=

Zerówka
w nowej
siedzibie

listą
momencie wciągnąć na list~ - tali
si~ WÓJt gminy, Zenon Ziółkowski.
Gmina
powołana
została
w momencie, gdy lista Ministerstwa
Pracy jut IStniala i mimo naszych
starań nic nie dało si~ zrobi:
Ludzie stracili prawo do przed/u·
tonego zas1łku, a samorząd motli·
waść starania si~ o dodatkowe rundusze.
- Mamy obietnic~. te w przysz...
/ym roku nie zostaniemy pomini~ci
i znajdziemy si~ Mród gmin zagrożonych bezrobociem suuiJ:uralnym
-dodaje wójt.
(sin)

Ił

lo,.ic u~ się w no,.ej siedriblt. Są
tu warunki o wiele lepsze niż w minionym roku szkolnym. A stało SI~
to motliwc dzi~ki zaadaptowaniU
na ten cel pomicszClcń, które
wcześniej zajmował Gminny Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół.
Roboty przystosowawcze. co zasługuje na podkreślenie, zostały wykonane przez gminę systemem
gospodarczym. Nicwielkim nakła
dem udało si~ stworzyć dzieciom
przestronnil salę dydaklyczn!l. sza·
tni~ i sanitariaty.

<""'l

W przedszkolu
niema tłoku

Sala
gimnastyczna
dla Rzepina

Przedszkole W' Lagowie ZliJmuje również z Nowego Stawu, Złotej
sta"' szkolę z Gminn11 Biblioteq. Ma Wody i Woli Łagowskiej.
do s,.·ojej dyspozyQi d'lrie sale ZliJęć,
Pobyt dzieciaków w przedszkolu,
kuchnię z mapzynkłem l jadalnię,
podzielonych na dwie grupy wica na zewn~ttrzogródck7.Uttlldzenlami · kowe (3-, 4-łetnic i S-, 6-)jest cz~
do ubaw.
ciowoodpłatny. Rada Gminy zdccyŁagowskie przedszkole, kicrodowala, te opłata za jedno dziecko
wane przez panią Marię Glbalsk\, w ciągu miesiąca wynosił bęcdzie lO
jest od stycznia 1991 roku placówką złotych, zaś za dwoje - z jednej
samorządową. Liczy 4S dzieciaków,
rodziny oczywiście- 18, a za trójk~
którymi opiekują si~ dwie pamc jut tylko 20.
nauczycielki-wychowawczynie.
W samorządowym przedszkolu
Przedszkolaki pochodzą w zdccy- w lagowie są jeszcze wolne miejsca.
(mir)
dowanej wi"kszośd z Łagowa, ale są

*Szkoła Podstawo,.·a w Rupi nie,
gm. Pawl6w, nie posiadala dolll,d sali
gimnastycznej z pnllfdzlwego :r:da·
nenia.
Zajęcia wychowania fizycznego
odbywały si~ w normalnej sali lekcyjnej, o największej powierzchni
l właśnie t~ izb~ przystosowano do
nowej runkcji. Większość związa
nych z tym prac wykonali bezinteresownie niektórzy rodzice. Chwało im za to.
(mb)

Kronika wypadków

rozbudowy wf1chockiego konccn·
tratorajuż w roku przyszłym.
Szkopułjednak w tym, kto zapłaci
Oficer dytumy Komendy Woza to. Do tej pory ponad 130 mieszjewódzkiej Policji w Kielcach, ko·
kańców Wąchocka, Rataj i Marcinkowa złotyło podania o zainstalo· misarz Knym:or Kubik infornlUwanic telefonu. Uzyskane jednak 'je:
* W S mykawie (gmina Dale·
z tego tytułu należności nie pokryją
kosztów. Trzeba szukat innych roz- szycc),I8bm.ogodz 18.10, kierujący ,.kamaz.emn Władysław Ch.
wiązań . Wszak dodatkowe urządze
nie posiada aż 488 numerów. Co (lat4 1 )~echal nagle na lewą stroprawda od przybytku głowa nic boli n~ jezdni i potrącił jadącego
i centrala telefoniczna powinna dys· z przeciwnego kierunku motocyklem "CZ" Janusza R. (łat 2S),
ponować rezerwą.
który doznał obrateń ciała.
Pieniądze potrzebne są jednak
* W l.-c:r:ynle (gmina J~drze
jut teraz. W najbliższym czasie dylcmat ten, burmistrz Szczodry jest jów), 18 bm. o godz. 6.SS, Kazi·
dobrej myśli, powinien b)t rozwią- mierz G. (lat 60) kierując rowerem nic ustąpił pierwszeństwa
zany.
(mb) przejazdu i zderzył si~ z osobo·

wo-ciętarowym "renault", którym kierowal Bogdan B. (lat 37).
W wyniku wypadku rowerzysta
doznał ci~tkich obraż.cń

ciała

i zmarł w szpitalu.
* W On uchani (gmina Mie·
chów), 18 bm. o godz. 14.4S, kierujący .,fiatem 126pn Marcin Sz.
(lat 18) z n ic ustalonych przyczyn
~echa! nagle na lewą stron~ jezdni i zderzył si~ z jadącym z przeciwnego kierunku ,.fiatem 12Sp",
kierowanym przez Jerzego S. (lat
60). W wyniku wypadku kierujący
.,maluchem" poniósł śmierć na
miejscu, a kierujący ,.fiatem
12Sp" i pasaterowi e: Stanisław K.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(lat 34) i Paweł K. (lat 10) doznali
obrateń ciała.

* W Wodzlslawiu, 17 bm
o godz. 18.50, Andrzej B. (lat 41)
kierując .jelczemn na zw~tonym
odcinku drogi zderzył się czoło
woz,.fiatem 126p", którym kiero·
wał Mieczysław J. (lat 34). W wyniku wypadku kierujący .,fiatemn
i pasater Paweł R. (lat 41) doznali
obrażeń ciała.

Uwaga! Swtadkowie wypadk6w
droaowych proszeni ~ o kontakt
osobistr lub teldonlczny z nl\lblltmt Jednostk~ pollc;ll. Oyskrec;la
(jk)
zapewniona.

SLOWO

STRONA 12

LUDU

NUMER218K

Co, gdzie, kiedy
lbHłrMI-21ftldab,W*Irilł95nb..

TAXI .SwięWnJ*it•, al. MJ.JIIfelłU l..ipeowqo,tcl.li-SS.SS,{DICpob~ertudojazd).

tpC.U&,t~tll39.

TAXI OSOIOU .. uL ldidc:zmtiqo (16....40...4G(niepobimu.do;tzd).
IADIO-TAXI.METIO"-td. 2l-222,SS.SSS
{niepobtmu.do;azd).

wniedzielewplz.ll-ll

pobim u doJud).

dlasdi711(!d.w-.til - llllib.IOWłtok:ltjazep

KIELCE

PAŃSJ'WOWY

Tł'.ATI

IM.

S.

tL-

IOMSIIEGO ·próby.

PAŃS'Tł'OWYTł'.AnLAW I AITOIA.IlJ

IUS•-&om'-próhy

IADIQ-TAXI,.AUA"·td.#ł--44,611-999(aie

T.WOSOBOl\o'E.ll!TCHIOWY" · Id.310-919

lfłUC'liE CIMlliM lULlUif - Galeria
Sztuti\Modf(pi.MoniDSZli2b,td~99)

(niepobien.u.dojud).

UilJ.Jlll.tb:pol}'tji.

u dojazd).
liNA

.J..-lkl•·.c.r'-USA,IIo.,J.IO,I2,14,16,

II,~·- .Waleane.terc:e"-USA,LIS, J.
12.JO,IHS,J9_
,.51•~" -.Pn11'08ron:w"-USA,J.II,J.ł1,

19.30.
"Eddt"(wWDI)-.RilchiemiliOnet"-USA,L
ll,c.I6..PulpF~tuon·-usA,tJS,c.ll.

""'
'I'DHOJ\Y
l'opltOWJeRahiiiŁowc-999,1'oplt!IWICPob·

cyJne-997,StrUPntama-991l,PomocDroconI'J6-ro.M U}'lllll noo Sloporu 911, Posotowie
Enel)dJtlntlidce--miutoiteren-991,1'opltowieGwJwe-312-0lOi9f2,PoaoiOWiewod.-b.n.9')4, poeotowie t.o~ ekti.IJ(ZIIe, RPGM - ~
wp!LiS-2lwdnipowszcdrueiwplz.7-2lwdni

m~~~ 1:'.~~36a-7S-IS i 61-JS-33
wplz.7-21.30.
SZPrTALE-Cumlw-662-łll,ui.KołciiiUti

-467-4J,Q],f'rostt-611·5lS,MSW-420-21,Cm·
1JOOIGóra·SIX-41
IIM·WMalcjttPI)'Wita)'diiiSIIpdi-'Ya•Jdi·tcl. 21-ł97.

SPECJ.WSITCZII'E POGOTOI\lE OL\
D7JECI-zciomniarodocnnie wpiL 7-14, t ci.
~.

NAGLAPOMOCLEWSlALELUlZYSI"ł:C>

JALIS'TÓW·ll!lZYn'OOMO\\'E-pcdiłtrów,clli·
IU!Jhrdzi«i~ll, 1DieTDISIÓW,OriOj)tdów, l&tyn-

10ioc6W, neu:rolop!lw,

badaniaEKG.Z&łom:nił

aldnennie11·20,td.l1-Si-~ll!'iz)1)'.._t

10f-Z2{UI~),ll·21{.1iwiH~

POMOC lJ:lAISlA DLA D7JEC • G. TOlAISII·teL66-H-66.,wizytycodzienrueiS.22,
ŚWJ~&..ll

SPECJ.Wm'CZNA POMOC DlA D1JEC
.vrrAMD>·- wizyty -.w l ....b~- ...
plz.I6J0-21.JO,wll0bolr,niedlieleiświ~

9-U.JO.Td.ll-lS-11
GABI~'rl'
Płli1Ali\'C7M',
WIZITr
DOMOWE, D. LSZCWlOCtl' -os.fod0111114,
ul. Polowniłb4,td.6&-łi-91.Codziennie\~22,

IOboty10..16,rucdzldeii~ni«.Z)'lliiC.

TU. 415-IS- "lDIOWIE" -1\1Zl1Y
OOMO\l!'E-COD1Jrl\1\rEOD1 OOZI- Wdio~z EKG, l&ryn&Oiol, IICllroloc, demutn~~o pediatra, 1ntem1Jlł, chirurJ, reumatolądzieci~
(thorobyltl~w),blłaabbMnl~, zutiZJki

(i 111ne

ISłaci pir~

w domu).

Słbb

lizeaia, liSG (ultllSOoopafia) . - ,
Pmt.~ ....,._~

lADlQ-TAXI .,MDODES" .. td. SSS.ll,
Sl1-11(niepotun.u.dojazd).
T.WOSOIOWEJ'lA STOil7' -tc:L)1-21-11
(niepobltfłU.~ojml).
IADIO-TAXI.Ołfil'll"'·

td. 61-11-11 (do-

RADIQ-TAXI ,.I11110PA"- (dojazd

p;~tis,

WtastMecollienta),td.611~11 .
T.W,.HWY"-tei.S14-Jł(~~tpobleraudopzd).

Rt-

~Jxk•

EIG_,.""·
OomRzerruosla,ui.Wmzu·"SUJ4,eodlleMlCod

7do21,-'0boty,niedzielei-1G.
ustliGI PIEU;G~'IAlSIIE DlA D7JEC l
OOIOSLYOI- Ml:lłuie ł-22, td.lSJ-.11.
USG-......a,-W. ł"~pnk!IW. Pwt)'b.-ul.
SenifWJ)Sb.21odponiedzll!kudolri\tku-B-16,
sobota-9-l\. Td.614-469wplz.10..11Udlorqocodl:iennie-tcl.6\0..230.
POGOTO'ł\-TE STOMATOI.OGICZII'E -lectllkł ..MeOistar", gJ, Wmzursta :U (DOM RZE-

......

r6wJtoneanydli~dówlllOmonianrdl.za..
b)'tkowoe~ipnmictzXVIII-XIXw.,dawne

tDeszbnlel'rzrplO'll'StidiiipdliJIDW)'IIro,em,

,awqn~,a.~l
(ld.łll-ll)·~rnu.bytk~zXVlliXVIllw.,
pltriamał.lm1lllpolstiqo,dawnelllbrojmieeu

ropejskit i wschodnie, Santtuuium MuszilU .16·
zeraPitsudskiqo.Optónponicdulltbwaynnew
so<IL,..16.Niedziele·wstwwolny
Mt.IZ.EUM-łytd31S(td.4Ct- 1 4)-'II)'Sił-.y

Jbłe - "Pnyroda KitlecurzaJ", .WspólrusM
sztuUiudo111KlelectzJzny",cwo..:-.,M)'łlii-

111'0XVI·XIXw.zezbiOfÓwmuze6-wlwo-wsbch",
.XieleruyzMired111011'ieaM" (WJSII,111 mbeolopcma). Z WJMttiem polliedziłlt6w i inld
aynnecodziennitwplz.9-16.Niedzide-11'StfP
wolny.Obecnierieaynne·zraiaMebpozJ(ji.
MUZEUM 1.-\T SZKOLNYOI S. tl:iOMSXIEGO (CWUIII Mut.. NartM-ep}- 11. J...

11,

td.4St-Mi-stomatoioPa,pbinetrspeqalistyezne.

CINilUM BEZOPEI.\tYJI'I'tGO I..U7I.l\1A
PIOSJAT\' • ul.Semilw}j$b21b, Id. 61·:10-611ęetialiłciurolodlf,

.OMEGA" • PRYWAlNA PIZYOIOD~1A
OlD\'NATOióWISPU'JAUST0W-td.S.47-44,
514-11, mrn. 319.
PIYWATh'EUSLLIGIMIDYCZII'ESZPnAIJ.

~Si.Czyoaywirodfianrtekw&odz.l&..lO.

TTUroN LU11'Afri1ADIALUDlJZPIOI-

IJ'.MDłALIOHOWWYM

.........

.. od pociedzialtu do

pątku,wJOCb.lł.-1G,II:lS1J.4(w~łtiliedla

)

~'lT 001:11\lN:JI D\'Z\'SOW!J W
SPIAWACHIOOZII\liYOł - td. 61-lł-67tl)'Mf
odponiedzM!kudop~ttu-wplz.&..lO.

POSTOJt TAISówl:l: .-...e · W. Piekos:wwsb-SIS.II,al.ksioll0111· m-9J9, ...
pitllt -lll.S&ndom!ersta,tcl.46i-61,dębnn
·ulldiclamtiqo,te!.66-19-a).

~kno)'pruH!Ido......._u__..llriectlo
c...p.lllll•IJ·O\-~.z-.a.

w,...,_,...,.- ..,....,.t"""'Oibw
.. "....•. QWOIUt ..

tiNO.AD"·ni«.ZJrute,
NAGŁOWI CE

"'SI" wolar
..s~ · JS·--~

..sce--zuc-ol1006w"(ąduilww.,b

..,..l7

widy").Pruatą_,.....oit...,~_..lCK,

....... 11Wli~ ....

RlUd młodzieży

RADWANA(o.b:W:Mmm•TtcUłiNOTwl\'q·

paft) .. 11. S~1Mnpb - tzJMe eodnerune
wplz.,..16,wpomedllłłtinieaynne.

a~dnedzhzfdutolalll'll.Cmuw:wiQdLł.-lG

MliZillM

łUSTOIY~Q-AICif[.

OLOGJCZII'E-tlSII\ętltnysb17-WJSiłlll'sule
-.fłjtnseipon:ciłMĆIDIC\owsb",.,f'oatttsq4t
ikr616wpolsbdi .... M Buiml!qo",Aia~
lllwwiMcicidiOstrowcaodXVI1cloXIXw~1Jf1łW)'czuowt- "Ks. 1111 Wiśniewski .. hlłtoryt
Iimisanclomierstiej•,,.ZydziostroWJecq-rtli&ia
Kouklcwicz.Czynneodwtortudopqtkuwp!z.,..IUO,
wsobotrwaodz.&..IS,wmedziclewp!z.I3-16..JG.
~IUlllJM AICHWLOGIC7łi! l łł1D:WAT
WU11:MIO~'lAOI L OSTIOWCA. (ld. i2H7Il

l tradycja", tbniDJirl)'llyczneTeresy

·'II)'SiłW'J.Pndriejeczlo'll'itb",.Gómietllllkrzc

~(4-<laiGWI).llolr.uodlo,.tlicolł:MIIn.w~.,łuj
1(-.zya,.Wri!U<h"Jlł<<WWJO,OICUSUIKJOI...,., ..

~Mell>iowy-l,

-

110dqiw..,....Udl1-.ysl'"·

_...,..,.._.,,_.,....rqot!M,u,....kt1•IJ'Ir
.".._,_(ul. 1-'<>W~ J, 1ool o,_ t,,

••,,d.,. ...

qioAqlł

m--łJ)

.. 1111 ..........

Wa;n.64D.i0... bil.., i& J.l'ilsoHIAJo.,
•Xidcodoorpaizlqcw,.Uticnuk•~Zł,._

_Mo4odt.......".lldl"
WPfOłt..,...poi:UMO<łyll.lso_,.,._v._

wrdil,..,pon6wiolzioa,W)'JifU<la!D<llidrttUUo:i,
lJ<I11Uł.I..W.0.Q'i

.... WII.Z.0"D1t--ilłUfWKM
...pcdo~kspnqq~ l ljlfDdałr 10WII6w l•~ IJUl4fO<·
._..,p61powr..-woiSIIOkooouii<WOJC.odd.ull
o-.x.t1WJ"•J:odQdldoJ>O...taia.l.rona~qe

lh.lłiE<iooUąohll..".*"J,JMitill•tUil7(1J""'"''·

1d,ualnlti6t-)t-Jt,6t-l7-J1.-.tl!IP\ll

Jak grać w tenisa

tyane.Czrnneodwtortudopątkuwplz.9-19,

SAob Ten-. .Vi.... op.u,..... .W.:o •
H, tli !SIM ololdąo 1ta110ft! kM!•

pup:~d>Dł,l,t,

ul

nonyW)'IUÓjmieszb.Dillp1Słlll,WJIU1Illbiopl·
fiClno-łltaxU..()pf6aponiedzialtbwaynneco

dzienniewplz.IG--16..
GALEiliA BWA J'lA PIĘJ'IllE"- 11. LdM 1·
tokleja sztuti tielediqo irodo-wisb. plastranqo oraz spnedat dzid sztuki wsp61rusnej
Czynneodponiedzialtudopi.\ttu-wf;Odz.9-IS.

GALEIIA 8WA".PlWW''lCE"·IlLdu1-wys·
tan.fotocraf'tei9SS-199S"PawlaPiericiństieco.

Opr6a sobllt aynne codziennie -w l(ldz. 11-17,
-wniedziele-ll-IS.
MUZElJM L\BAWJ.AlSTWA .. 11. 1tłdmkl
11 ~ 'IIJ'I[awy .,ZaburtoW)' nrienyniet', .Tl'llllponitomuRiłtął", cbpotytja moddmU..Z Wf·
httiemporuc:dlillłbwaynnerodz.ienniewplz.

10..11.

MUlLUM WSI m:u:cm:J WDJl.CACH PARl miOGIAfiCUiY WTOl.W'Il· ~m
XIX·Wletlll)'chdlalup,d'IIÓrzSac:hednioll'l,wys·
tawy: .Oalł od u.pomnierua -J&o Bcnwicwicz,

S!entiewicu(td.6S2-296).
,.Ddbtul"td.62-ó\-62,do)mlbczplatny,tł
łodobo11'0

ll'ITOIMACJA l IIIUIWACJA Bn..t:'J'Ow
PlS·td.6S-lł-64,pRo:,azdfrodzillne·tel

65-2J-<II.

PIŃCZÓW
KINO ",dnW ·nieaynne.
MUlllJM IEGłONAIJoi'E ·wystaW)' su/e:
•Prad.ziejePooidzia",,.A.IIolf[)ypsiiWi-tytiei
twóruośt","Pińaa•·histori.am~uta",CllJOWl::

.Rzd.ba\IJdOIJIIWbmie!liupi6czo'llstiiD",.fOIOo
pai'L&Henryb~bsbei(I",.Kmtbtustoriaąs·
kolorowejtolejtiwfotolflfii". Udost~nilldo
zwiedunił~CzrnnewirodyiCIWlllti

wplz.9-16,Wpi.\1tiwl(ldL9-15,w.obo1Ji
medzick:wplz.11)..1S.
SI'OLD1lll..h1A l.liAISlA- QJUIW . . .
ł.-lt:slomatotopa.

!lledzilltbwczynnealdzitruMwp)dz.IO..l1.
Ml1UlJM WSI IIDJ:CIIEJ • 0\l!'OIEI
IASZCLYKOW Wllfl..CACH- 11. Juro h.wb 11
'11')'51ł1lli.Robilprcmprce".04poo.clop~tku
iwlliedzit~CZ)'IIlll.odi0..\1.

M11LE11M ZB!OlóW GEOLOGICUi'IC!I -

O...:W:Swięłobtrsk~Ptiltwllltfł~fM-

=r.~~~~~~~=:
toriiGórf~tobzysticll,lllmwttllllllmlneKie~S~~~~~I~l~t&
pupiDOtli..:zwiedzanienl'fl'lrietpopołudnill).

WJBSTOWAIZ\'SIDilA.tnTI'ASCHliS..
TlANA"-.LI6tru ll-wysta111pla$tJt:Ilii.WiadyJiaW)'Szprocb.Cz}'Meodponiedrialhdop~w

f;Odz.t-15.

GAIDlAsxn!IIWSPÓl.C'lJ:Sfri'EJDŚT ·11.
Zalll.... s .. wysunprxcraf1C111Jd!Mub Wojdma pt. .,Muli, pnestrzańe maciczoo - PJ.·
fiClne".Czynneeodzienriewcodz.t-ll
WYSJ'AWA WOJE'fl'óDZllrJ I[BJJO'TUI
PUIUCZII'EJ - 11. PDsrb 11 - .,.Littn.tu111
~ 111łtrutb PlłiJ' pobbcj XIX i XX w.•
Crynnewponiedzialti,wtorti,anrltii~tti

wll)dL9-II,wtobotJ'10..1S.

JASKINIA . RAJ"
-opnlqpooiedzialkltwCI}'Mlcodzitlllliew
aodt.II)..Jl{lcl.66-14-ll).

BUSKO-ZDRóJ

UNO..ur.i•-llltCZ)'IIIIt..
GAUIIABWA,.lJELONA"·II.Mktlnrlat7

laołO . . ...,.tict:ri~ydo(tStokQI)z..to,ou1uo
cllłlnr<bi>'QJ_"'I...._",.,.

.. korta<llptq

ZlpMW<i.JifooiJQdl..lł•uaati,

....,.GMot

t•bpo .... 1d4-17-łt
TKKSU.oloT•-.I(an"wKMkac~

........

...WWd.Dcd•Wld•7-tSIIIMupn10111iiiCnOJ&.
~~~~~

""""ql.wt

llł <OdzieMie u

lonoch lłf·

kilnydl,..-ąii.Upoe6ww .... t.lł-ttto~ ........ lel.

S\l-66,poZ1

SKARŻYSKO

vclddltH.n>WOPł.Kida,•ltrlllill,ld.łH·tl.

sr--"

S~otnysłid!lpupo'll'łiiPI1t)'UJICDt:bAI)
wl()dz.9-ll
AI'TElADrt.I.JiNA .. uJ.l.qioti!wiOI.

SI'ÓW7l!l111A

LElAISlA

•

CZ)'III'Ll

wplz.&..20,ullidot7-ftoii'Lltolocia.
JAI)(Q-T.W-td.SI3-70S~niepobimQłlltty

u. dojazd.
GALDIASlTVIJ ,.MAICJIA!'I'D" -11. i1 M.;.

()ł';J;_M,DIIl•n"wx..tc:.:•(ut.5,6111DdcuS,

kl.ildq;.,..,...,..,~ul.,wa).fiMI,...;I
'--iłzrU...,;ebticp.looWodi~,

.....ionu.JJ-rki••,.._

+ OU .. Ku.....,·wXotłcaolo (ool. l'*""'I<LioJS.
1d . li-11D-&S)~UfitJa&"""*"XlolM>N*łO
D>M<U,ipyU~(pu,.,...ąu:IJM<I . .
_.tulai.Uw,\llltHdlootll'U;1di).IIKolnWiflJ'I·
k.c .. i"'-Uroto, ... tfPJUillsuv-\ldo(JIIal•
IIO, J>IIn,iul ..
_ _ _ ytl

... ,...-......t;,

MC111Jdeł.1""'1<Dł)

+

ODX.,Słbol"(uLM>U..otJ,cowe.,1l.!el.

)1 . .

~kuniłzrł.o.

-11),_._ .. ,...""'...

IOI&MIPie.. -l, ti,IViVtrot,t""JłlJ'lnk.moeao
-trot....,u.., .. p;....,............... ,_. .......
1rmotaodrtlf'J'caoi. TłłlflolloM&9Ak10n,•\cJI
fiMI~IteD"'&i ....... •.oat<""""'~
.......,.iaoll_.,..dl,,..,sokQOIUdaowa,llrJdlo-

.. ;ICIIIII.....-o."XtubScouQn,._..IIIIICIM
5d.alrTMAIW4Uflu.StąbyStą"t11HCIIXicioc

k1ttoKiubuKonlo.
+ K.J•bN_.,.aolo•lldu<łl(ulOlncot,ICI
66-JS..II)--diiOdw.,oh4-łllldoJ:l""Mo

lqoDlic<Ut*'"~M%1U . . Kiq:a,!fąUOftłltlo·

klo ...... III.Jkiit)'la~).IWodaoltll)U:tllfCII ........
hlwolol•qo,illoto:ihiclunclltau_...,l.allo. .
zKr/u-....,.tsł,.",llllooWd.i""""'JC'ou_..

s,.,...,...o.,.;.uhh"..,..••tJ~tr~•t.SI
u..,l•Xockocla(utłt-łl-l<llClll .... ....,.., ......

..,k, 111 u

J:t ... ,...,.,.ydo(Ja_J'L,,...,)_
ttltleci.•Qr.w•bllu1J•00l..z;,...o.,t•

.,Piodlotel"

• O&tnolotlołlo>Uid.owr.I-uk•wxiokado
(ui.Siowxliq:oll,ClJIUIJcootóc•aio•tod.LI0-1111,
1d. ł1-Jt-Jt)-•lf•lll.fpuHgo-;••l<.ii
piiii.JUIN!j,S11>4oul'iołaoki ..CP!"(łljfo:i>...,._..,l
,.uqoue.to~).Siu4'"J""lot"(r.<ft<;.woto~ ..
t...,.....&o-.id.J').z->.l:oft!SUaloT-'A

Kto chce grać.••
iuw-.KI<h •u·

(ooł.qtloroM.ol.ce,ole<lricMo&k,ulilu~

JO,ICfOiooikwdlo .... tJUallo),lcł.IOnl•~iłzrlOwrdl
(...,....kiolodued.,.........U,I~u~
,....._..,..,łmlailll--rm).SIIodi•T•
llra!:orm(-ilolou.ocii~)-u1..-·

oiojado~łt..m.;.~lOIIJUwli.
+ K.Ja•..M•hU'•~{... XIta6wt010'Sll
tO,Ici.,L-SI-łJ)...n-..,..,...,._,

z "Charlestonem"...
SAolo T.tca .CllodCSI"." • Xld<K~ (III. ZapM·
W.U,J:tq..z,.p•fSS.Joi...Słfl")I'OąO<IJUu

p-...,cdllolzicci(ociSIM),IIIIodóo.Q>t ........
Q>l:k•JIIII*IIpoeqil.u.:rdot-yd.Z..
tł-11.

SlloloT......Qa.(]u"AidłODdtJiWioclli"'ic>
IDZinll06•• Xidcal:~"'l .... ll.lb6rdołfllp . . po"'4llu~i--•rd.Zfiłclo•LII<Diłdl
~~.,.n,ztilt

w......_;....., .

__

~II : U..~-.;.tr.kiq:oołil........,.~ld\o

<lliecilill....._ . . Miootód:JI"'""""'-1ao,a"
onJ.dlo~w,k•niPJ'ł.opnl*io.,t-1)'tltl1a•cnu6w\LMVlll.t""biolołi~do-.illrll1kJ

dlo . . tnJ116w,J:l•~Moit.,Dzie<U{4-Stll),&i•
uot,UrWoacnno -fllklludllf.pcllo

wl.lubMw .....

+

... i "Cha - Cha"

liNO~·nicayont.

UNO.W.-u"-J,.eonu.'IIOdowiet"-USA,
11S,&-11.1S,l9.15.
M1!l..EUMIM. OILABLU.EGO - l ejft,li
-CZ)'IIDe codzlennie: ebpoz:ytja pJc..
nero111-ctlydziai,ebpozJcpwbudyotu(wiJD'I-

+

1d.łl-15-)(l)upnowu..,uo.J:tubo0-U.ryt..._

1ra-i.....,.l•,IC~K.Jullol~lbiod.a

Zorqo1Wo;..6ddlllfoclocp0dt01nótu., .......

lOWiobluat_.,wXlekodo,rzrJ..",....,..,..,.
hn•omoU~BIIh.lydoiaf...,.q;

JIIIJ• .......

•rdllwuko~il.()pblyt,ttoul'vM..uu.t-

+

Taniec

MU'UlJM lAGU;.BIA SfAIOPOl.Sm:GO
(Odclńal Muzeum Ttcbniti NOT -w Wuwwie)miekilifwplldlinpmii'llllP:o11'llizpolowy-XIXw.
Pramtujeclurne l'fJIOSUenie, obrtbilllti i tcllwneodlc:li}'.Czynnewplz.9-llil3-17,wponicdzialkinieaynoe.

udUw-iltlo)IIM,IOląi"_loowq,\uliOlfJ'łii'CI'

•rdolłlci••1~,iłqko..,putlrso,t.Mo,,U.·

.............. .,..-6a.łroolyl-,,•.,....tł-tl.

SIELPIA

.-...!owdoPUPou"""'la.cW)'bu,-.oi.,IIIOIIdlf·
•ot,\ ...... 1..-y,ICII.-...-,~.n.--o ....
a~Ol<~..,o.-IIO ..... oatll.,..,.....,a.~....,,.!

•Kiei<KII(<IIł>łluWil't,ICI. SlO-łlJP"l'J'Iłll.it!lpi·

motorowodnego

IINO,.Iabb•-nieczynne.

łllld'io\Mu~lilylkOiflo

.,;.......,.,.....,lcbO<MJ.IPrU~I
Mlłrlloll'op\ .. )'t.olk__,;,nnot~idołł'

lu•lllkl~ . . poeq!\.;.c,dl.""""u

Q'Cl:D)'CIIfonąia&,OI'JII'f,Jibn.--bposr

SĘDZISZóW

+ lolloftoctow,O.J:oti..,•Xioi<Kk{oi.J:nmtO.,lcL4Jł-D)"""_,._~kbiW·

1..-..t

~ ..

Kurs sternika

Alolay t9H/96 u

Za"'"

1łi•IOIIb<Młsl.J•.,

Moda dla wszystkich

ł-21,os.Qsrody21-ftomatolopipkolop&.
POSlOJt TAXI - osobowe ul Sieoliewiczł
(tel62ł.-261)iRynek(tcl.6S3-792),bq&to..::uL

we,wtorti,czwutki,p~ttiiruedzielewplz.9-15,

t_..

-.11111 •t•llrieó .........
qcio•wicl•I-IJIM(.....,."._ ......i,...,l

iuwonli•.,......ll-:11.

IIOSU•=4-4~J--~6w!cZ-dainWii,...._".

Pkmydl i htcuctkb zlttl1loetzidlayth, ClfiiiiC

wirodyl2-llNiedliele-wstwwolnr. Nieczynne
do11bm.
M1JZEtJM łl Sltr\'IIEVrTClA W OBLł;
GORRJ (o.m.l MntUi ~}- odtwo-

II•NIIu4t)WDł:...,_lduutf<ilt)'laitzao

••}.., 6-\atk-

łt-Jt-zt, ..... ltzl•bi\J)WDXocł_l&l.....,.
M
PldllitT.. A.J:ick:c"lłii.........U,•
wiobi}..U\IL:z,loouallwNii ........ WIWIOfti

mieniłwacolicic"icłWlepodziemneplenetarys.

wJObotywplz.,..l7,wniedziclewplz.ll-11
AI'TW DYtuiNA • os. Sloocnne 14, tc:l

_..o--wq,,__

akloboiJQM-mno..p:o.Trąoot,-"(olzici•wiel;•
6-\Jt.o&, ... .,.•~.łroliiJIHl\• ....... 16-

m,.t;PTTX•X.I<KILNokwa••'lfWI.IIdlial
Woollid.lll6l~tłredaldt..l'n1Jolo

o.rcro>IJł"IOdllll•k.Ofll.....U(oStcf.,cz.-ulooo,

OSTROWIEC
IINOwWitt.ly.Os~·III«.ZJDnt..

..

•r<b..M*Lołuanli"(dlioawW'ldo~l!lll.,"""""

UidJ.Ja.....W..............,,_.OcldllOI!W>f!o-

•Jdl.,...,.....,..,.,..lllJbwu~1u!J'IJQM,

o.Jt.c.ltril"wWl-11Jsl.nr.lpiJC'\ulya·

+ W.........,O..X..Ih•IJ-1 ................
J:idac~CIIb>Wo...,

....uortlt....nkiw ....... \6-ll•oolluft]t......,...

-Daa\EolubqibhuniDCj-,oi; . •H.,Id.łl-ll-l7,

W&ix~Zl·ll.....t•il~ooO,t.;llloGO>

NOWASLUPIA
MllUlJM SlAIOt\Th'EGO HUJNKTWA
Sv.-n;roUZYSXIEGO IM. MIEC'LYSlAWA

Ząjęcia

klubowe

""'ki• ....... lł-ll•al•w4t).WIUU.•W.._

\uklłJ.TlCIJ".Sdoi•"_....UII.UkiUir ..,'-'111•

~~~~·~sfi,~PfOSZOłle~Okonlłkt

iczwarttiwaodz.IS-11.
mDON LWI'AA'IA DLA MLODlJit\' ..

!Wklit,...._~,lfdziiSAol•rdo

SPÓLDl.Jł'll\lA J...f.DISlA .. uy.- wplr.

u.DCtiebdanti".CzyonawdDipowsudniew

PSYCOOLOG, rfDAGOG POMOGĄ CI· u.dlwo{l .. tclefoawd'lllia66-17--4lwponiedziłlki

Sapa95

.-.j,.._...,.....,.."._

......,.1..

62-11-Jl

W)'Staafotocrafkmn-Oobunenlłlnapn..l'tny

wpocut&lnilzbyrrznofCbiruiJicmq),

....,..ulutłfifl)Uwc(-..tiqo,~

. . . . (OIIWonuw.U:H->. t.iciN

A--'ic~PnlmhQiAtlyti)'QIIfC~..SAf'A.JS". Hł

KOŃSKIE

WUJ>U.odo~--..,.no . .iet•ccrtr-

wnuo~~,..._o..,._s.....__

...-~

miczne.Cl)'CIIIealdzłennieopróa:poruedziałt6w

IINO.UdtcU"·nieayme.

t.o-

.......

+ U b d H - - JtąUw()k,cii.,EDW"
5 A.WJ:Mkldl(ol W""'ol'llłttic .. 9,1d. 6J-)\·Jt)

...._".

wplz.&-.16..

KAZIMIERZA WIELKA

~

1-K,Ioi. -..Jł,ldJfułn-łl)orpo...,.hf'IJkzr.
Uo-oecliqol~ . . .u-~1~

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

,...,..ęott.ry·z.,q,'l:obWłd~•t

anz-.

• ONvdH .,..,....

Ulotci•~( ... SiaobcwlculS,o:qau•

..lfuao"•J:III~J•-..,..__,.......,..,....

Pl1!bDlS(tel.ti7-łl)-WJ$IIW1111i1erilł6wbto

SAIJ:D.IINA.,I.UlA" · tl.~biZ·

llllbulll0r)'joeubcą1eczmie~bl.l-(ii-SJ-01),"f'
konyaaieubiqówdlirurJicmJdl·(infofi!IICJł

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

dokumentJi~roclzmne,zbtotyJWOnG

_.Ą.ptebwXIX-wieaJI)'DimillSieału".Opr6apo

li-Sł·U

ąol"'-,aaejWI,..-ąiii.W-*Jil,DIID<II_.,._

..s-oau.lowlecun,.cutnJq"

XINOwD.-lllłlrJ·IIiearnne

M1!lDJMIM.I'IZYPlOWSlJOI-,a. T. W.

nróraasrOOurutb",.WdaWDymmilstea:h",

""li-"
::o:;.'::.. llUllt~ wa.sm

1J._o..,._lldo<llok...r_"..oj~S,..

polllenudo)ud).

POMOC DROGOWA .. td. 61-19-76.
POMOCDIOGOWA·td.II3-S09
POCZTO\l!t BrtJIO ll\TORMACYJNO-lJJ:..
tTh10Wt-td.911.
INFOIMACJA PlP - td. 930.
1Nf'OIMACJAPlS-td.660-l79.
LOT-mtrwxjalllltrllltjl-tel9Sl
81Lm' UlTh.lCU- raenrxja i spnedat .sp·, u1. S1t11tiewicu S6, td 66-44-32.
66-24-31.
POGOTOVrli POGIZEBOWE .USTI0~1E"
• L'SLVGI CALOOOBOWE • td. 61-29-11,
61-39-11.
liSLUCI POGRZEBOin: CALOOOBOYI'E •
PRZIDSIUJOIISTWO USLOO lOMlJNAL..
~1·rn -cd.JJ .. 70-ł7, 66-31-n, 467-11.
Ml1UA • '1\-YSTA'ł\-Y
Mtll.WMNAIOOO\l!'tWllD..CAOI.-U...,.

btJ>o•a..d.•lo*ld:JI~

SpOU.-Io ........)'łl>•-""'*'"~
Diokl)'tk-Oddł:bi!Wajew~W.4iw~....-

JĘDRZEJÓW

judsnlil,brtlstalteoklienll).

TD.E·TAXI,WALIGółf" -tc:l6ł7-400(nte

DftvRfOST'IE

SZPrrALE-CNUiałWrnętruJIC\irwcimJ

-ew.oru Góra, ~hMmlaf·11J

......

TAXI-Cf.N11VM-td.6141-41(niepobien.

loooiiiollol6w_\... iłqb..,;cbloą~>i ..........

Wkrótce

·'IIJ'I[łwiAlldnejl Plodiqo _.Ą.Iils". Oproaporuedntłłbw ayma rodzknnle w piL 11-11,

lilkalir Flli,Uir 1 fARidtp. Słtict ~

lł-IJ.

,.._bpity

Xl•~_Dcallotd"•ICidac~{od.lol..aloliqe

.,1d61-tO-OI)Clll.... ub6tbiednid•l-\Siai.M

r...;;lllkl.........._..,_a-.t•t•.....,...
t&iec.....,,..,fuocy,..."..rka,cte-yl.l..,.U,
u;,ciow-iłd.liolliiłrolilyooi ....... IUI)aruubk
.. _..łl11111111)'liU.4r'<Jjao-oddollflliMttlpa;y
UubM
_a.-.t" (..aiK, eounWc, otm·
<hiq,colt..ia,d-ruliiA..,.,w.;.•_.,

c-aar-

dwlliiłroolro..,..lO).

Klllliy wychowawców
i językowe

0 P.,Xut1"'l'WN<znwio<>tl011a-·-·
Jdlo• i Ul uon1o,_,.: IWodt<r rapo!oł ,;oo.U

• OttodtkUtłuJSoąo\nydoi~rclo

latlotaillloloW)'iPJidowU;yjlll.tllf--

ZKP•Xioi<K~(IIl PioutoonŁo IZ.ld.M-4S-łllub
~)IOZriMOijt......,

.. ,,.....,...._. __ , ...

tovchu,olziec:itqzesp6lwololay,ICI,61...ui110-ill·
łl.-nlalnr

.DiiiOIHIJ", lcohki

USp6J ,.........,.,

k61t.o,.Mtra:ae.Uito(otO&fO('JCliiŁ0l....,.IIJ•

(1d.m-l4)i_ . . . .
(Coo)

~-lllłlarstwoiRdbaut}'St6wrqionukielec:·

tiqo.Cly!!I'Llwcod:z,ll-19.

STARACHOWICE
IINO~"·nieezynne.

STOPNICA
IINO_hwW-~

SUCHEDNIÓW
tiNO"bbtla"wO..(IbJr-nieaynlle.

WLOSZCZOWA
lii\OwDl·.RobRoy"- USA,LIS,J.I6,1UO.

Pod patronatem "SL"

Niedziela w skansenie
MuzeumWsiKitlectiejwKielcac:hza..
prasza2UX.I99Sr.waodz-ll-18doPartu
EtnopBficznq:o wTokami na imprez~

folł·

[Of}'Sły~.Niedzielawskansenie".Wpro
lłf&llliewystwy-zespołówfolkiOf}'Słytznych,

wyst;p kapeli .,l;u Winkla"

z

Nowqo

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tomyśla,

kiermuz

~toddeb

ludowq:o,

pobzy rzemiosł: pmcars~wa, stolarki itp.,
jazda tonna, kiermuz .Domu Ksi.ai",
kanizele,slrzelniceiinnemał.c;ie.

Do;iwlliniami PKSow:minibusami kur·

suj~mizui.Źytniej.

SŁOWO

NUMER218

KREDYT

+

,.,~:n-

LUDU

STRONA l)
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d osta~·~~

Kielce, ul. Paderewskiego 47, tel. 68-02-60,

25-335 Kielce, ul. ŻrOdłowa 17A.
tel. (0-41)68-08-41, 68-08-42.
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obsługa spnedaży ratalnej
sarnochody na raty
kredyty gotówkowe
dystrybucja kas fiskalnych

i VAT

od l. 96 (19. 600)

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością inronnujemy, te jut szósty rok prowadzimy kursy językowe (niemiecki i angielski) dla:
• początkujących

Busko-Zdrój teł. 66-59

• średniozaawansowanych
• zaawansowanych
• dzieci

faktury~

rachunki VA~ 191b

• oraz

przygotowujące

do egzaminów Zertifikat Deutsch

i First Certiticale
Atrakcyjne ceny - dla stałych klientów miłka!

Plandeki samochodowe,
przemysłowe, wszystkie typy.

w 3 ratach

Należność płatna

~onanie i naprawa
filia .LAMINEX"' Częstochowa.

Nie sprzedajemy taniej wiedzy sprzedajemy wiedzę tanio!
ZAPRASZAMY!!!
Zapisy:

~:~z.~·-5 i6~~~i.7/::a4~~·]~.~~~~4d~lo

!S!Hi'AI<Wizrro'R'zvz'AP'R'AsiA:JĄ"1
~

'~

l~j

Przyjmujemy ogłoszenia na miejscu u klienta.
Wystarczy zadzwonić pod numer
Kielce 32-12-79
Radom 63-97-88
natychmiast przyjdzie nasz przedstawiciel

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

PIIOI"'.u.JEMY

SPRZ!D.U:

NA tvCZEHiE KUENTA ZAKUPIONE U NAS MEBLE

W DOODDWYM SYSTEMIE llATAUYM
- PIEUIA OUWQA U MIEJSCU

--·

IIEZPt..ATNie NONTWEMY , TRANSPORTUJEMY (NA TERENIE KIELC )
IHSTALWEMY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA

Zarząd

Rodom,

ul.81enMiało11,

.... 259-43,

z

Miasta i Gminy w Skalbmierzu

upoważnienia Społecznego

83G-~łl1.

~tllłd:

odtietochron~II'Obocz4,

obuwieproliaktyczne
l robocze,
obuwilguiTIOWIIgumofilce,

...,.._

obuwle~o-gumowe,
kllljlld,łllis6rlti,tuypbltil.

Q-

ZPGSJomil

kalesony, podkoszulkl.
koszulki flanelowe,
rękawice drelichowe,
ręł(awice

~~~ing

Komitetu Telefonizacji

wsi Drożejowice

<Qerą/e
po lnmho fliskich

Cr"'\12C'r~~ IOELCE, ul. Domaszowska 52, lax 68-12-37
tal. (0-41) 430-10, 68-12-35,68-12-36,
PROPONUJE:
Cinquecento Van
Peugeot 306 Van
Polonez Caro Van

Nąjlepszy

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie linii telefonicznej
i m. Skalbmierz, ul. Witosa.
Przetargod~dziesi~wdniu28września 1995 r.ogodz.JOw MGOK
w Skalbmierzu.
Oferty na ww. roboty w kopertach zapieczętowanych można składać
w Urz~dzie MiG w Skalbmierzu do dnia 28 września do godz. 9.
Wadium w kwocie 5000,00 zł w pieniądzu, czeku potwierdzonym
naletyzloż}t w kasie Urzędu lubwpłacić na r-k bankowy Urz~du w BS
Skalbmierz, najpóźniej na l godz. przed przetargiem. Z dokumentacją
techniczną motna zapoznać si~ codziennie w godz. 7.30- 14 (z wyją t·
kiem świąt) w Urzędzie MiG w Skalbmierzu, ul. Kościuszki l, p. 10.
we wsi

Drożejowiec

leasing- bez żyrantów, bez poręczycieli,
bez zbędnych zaświadcz.eń.

(całość rat z:aliCUina jest w koszty działalności

KALENDARZE
Kalendarzeznadrukiem firmowym
mac7łi reklamo~ Quick Button

INFOfiMACJE OHANDlU, PROOUKCJI,
UstUGACHorazotreściogtmeń

<tobnychztmdlostatnich
numerOW, zamieuczanyeh
"Słowie Ludu»

w

110

dyplomy ' podzi~kowania • tabliczki
mamionowena metalu GMWD.TeRe
MAł.A l DUtA POLIGRAFTA
tel.6&)582

"1:5E1i!D"1:..J.Ltne

KIELCE,ui.Sienkiewkza76,111piętro

wzmocnione skOrą,
spawalnicze,

gospodarcze;

-OzU. nr 28 poL 129)

88-t;~:...01

88-22-03
68-22-04
Telelonlcm•Agencjr.lntonMcylnadzlal•
odponledr.lal~udo~lwwllodLI-11.

rękawice

ręczniki, ścierki,
mydła

bhp.

Towar motemy dowozić wtasnym transportem. Nawłątemy
wspdłpracf z producentami
l Importerami tanlej odzie:ty

roboczej.

POWAŻ.NY PRZEDSIĘBIORCA
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW.
ZAPEWNlAMY M01.LIWOŚĆ
UZYSKNIA KWALIFIKACJI.
Zapraszam 21.1X_, o godz. 12, w
DOMU
KULTURY .MEWA•.
Radom. ul. Tytoniowa i o godz. 17 w
Zespole Szkół Zawodowych w Przy·
susze.ui.Wa.rszawska29s.l7. 76/WG

C

Spóldzielnia Pracv ,,POSTĘP':

ustny przetarg nieograniczony na sprzed at

niżej

UPIK ASFALTOWY
DACHOLEUM,
ABJZOL
STVROPIAN,

WELNA MINERALNA
.,TES" Spółb.zoo.
26-021 Niwki Daleszyckie.
teiJfax (041) 17-19-36
woj. kieleckie

S71'f•

REWELACYJNY
LEASING
Samochody, wyposatenie

l

8~Jz~~'?:'fup"Jff:&~lw
P1L .MIKROTECH".

wywoławczej.

Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i zastrzega sobie prawo uniewatnienia przetargu bez podania przyczyn.
Skład

PRODUCENT

wymienio-

nego sprz~t u :
l) ciągnik .ursus 1212", cena wywoławcza 27.500
2) przyczepa samozbie ra,jąca, cena wywoławcza 1.000
3) pług 4-st.ibowy, cena wywoławcza 600
4) waga przejazdowa, cena wywoławcza 2.500 zł.
Sprz~t można oglądać w siedzibie Pornocniczego Gospodarstwa
Szkolnego w Sycynie, 26-712 Jasieniec Solecki.
Tennin przetargu w dniu4.X.J995 r. o godz.IO w siedzibie Gospodar·
stwa w Sycynie. Przyst~pujący do przetargu winni wpłacił: w kasie Gospodarstwa wadium w wysokości lO proc. ceny wywoławczej na,jpótniej
w dniu przetargu do godz. 9.
Wadium przepada w przypadku niezaoferowania co najmniej ceny

wierzchniego krycia,
izolacf.ioa podkładowa

OFERUJE:

Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne w Sycynie
ogłasza

PAPA

.,
uf. Boczna 41 17-1/0ŚI'ARACHOWICE.
ttl. (O-'ł7) 74-13-80, 74-U-81. 74-60-15,/ax(0-47) 74-55-81,tfx0613411

rek.Jam:..,Exbud 13" Biuro RekJam .Słowa Ludu",

teł.

448-58, Kielce, ul. Targowa }g,

Kielce, tel.lfax68-13-t7,
ul. WafSZ'awska 34.
Radom, tel./fax 31-25-88,
ul. Wernera 33J3g. 69Sitll

Redakcja nie odpowiada za

http://sbc.wbp.kielce.pl

treść

zamieszczonych

ogłoszeń.

SŁ OWO

OGŁOSZENIA

PRODUCENT
oferuje:
e

koł ki

rozporo-w.

45 rodzaj6w z ~tam&.
haikamii m~ klucz

.......,

A U T C>
POLMOZBYT

e utrzaald magMaOWe
• puszki podtynkowe ł eo
• podstawki pod donkzld
e doniczki pl•stlkowe

~
.:c:.:.c~ 18, 18

e

usł ug inil wtrysb~h

do 5 k g

......

K

I ELCE

DEALER FS LUBUN
• apruda.t nowycł't laiTIOCI'IodóVrt
.lUK",,LUBUN""-wuyatkietypy.Klelce,
ui.1Mejll191,\eL550-22,e.66-39-00w.255.
' skup
t
sprzedat
utywanycl'l
samochodOw,lal. 550-22
'wszystk'-formysprzedaty: ~

raty, leasing

(198~~~~.~

307"-

~

.FORDA a1errt XR 4x4 20i" (198n
wszystltledodłltkl.lag0w,tel.146i3972/g

GARA! blłlszak 3ll7. płyty ~
7 lll, do kopar1d .blałoruś" W\tką lvZkł i
komplet naprawczy do silnika. Kielce,
31-78-74.
13968/g
słlll)kł

SPRZEOAM

ogrodzeniOM,
13940/g

me..lowe. 31-39-16,po16.

• 126P" (XII.85 r.), silnik do . 126p"rttJNo/. 32-28-50.
13953/g

'oryginalneczęflclzamlenne.IOełce,ul.

.SK~120"(1988 r. ).Killc:e,~~~

Cumowskl22.tal.48.4-591ul. 1 Maja 191
e.66-39-QOw.281.

PILAAKE,.

KOJEC apn:!Jdam. Kielca. 31~~\~g

po/eełwdęgłejsprzedaiy:

.,AUOI80TD" (1990). Klelce,408-84.
14013/g

SPRZEDAM .la~ 2107" (19881 . Kielce,
31-59-51do17,61-75-30po17.139961g

P•tronalzakładów:

SPfU.EOAM.poloneza".Tel.271~ 111

ZduristaWola, M
Spólnota•Rzeszów.
,.Zenit" Ł.ódf,,.Stobrawa"Kluczborl:;,

Wynby ulda46w:

,.Gorsenia", ,.ASSA", MBWA".

Ceny producenta - Rabaty!
Kielce,ŻołnierzyR.adzieckich21,
te1.61-71-00godz.l-16,10b. 8JO·Il30.

Kielce, ZąOnta 46teJ. 437-34.
715/Jd

PPHU .. KRYLAMEX"

wtryskowe
ocieplanie
dmnów
teł.

SPRZEDAM.audi80"(1984r.), ISO, dnik do remontu łub ku!)ił silnik. Kielce,
59-258
14010/g
TANIO ladfili
61-47-00.

uknif

*lubną.

Tel.
13983111

SPRZEDAM,FSO \500" (88r.) w bardzo
dobrym lianie. Klelc:e, ul. Granitowa 4, tel.
61-37-12.C.na~tępna.
13977/g
,MERCEDESA 2000" (1979 r.), .U.n
b.dobry. Klelc:e,61-93-69.
13982/g
,PEUGEOTA 605 SV6 3.0" (19901. Tel.
13979/g
47Q--68.
SPRZEOAM .IOłda
(1988 r.). Teł. 88-18-31 .

słrarr'

2.30"
13976/g

::tUKA· (83),.Nra200" (92) -składak.

Kiełc:e,61-99-70.

13970/g
(89190).
13971/g
SPRZEOAM pilnie tub zamlenif .BMN
52410" (84 r.). Tel. 66-7Q-96.
1398010

.RENAULT
88-25-62.

pianką

Kielce,

13989/g

11-70-16

13943/g

19

chamade"

NIE OPROCENTOWANY LEASING
ol telefony komórkowe NOKIA 150, 720
ol kserokopiarki SHARP Z-20, l - 25, l - 52, SF-7800

.; telefaksyPanasonic KX-F500, KX-FlOO, UF-V60, OFX-3100
ol komputery DATACOM
C,.""'\laCr~ Kielce, ul. Domaszowska 52, lei. 430-10, 68-12-36

Kielce,
13942/g

.FIATA 125p"(!l2r.). Tel.4~1.
13900/g

zł.

-blllły. Kielce,

1396Vg

SPRZEOAM .Ile.. 125p" (1983)- 2550
st.ndobry. 61-86-66.
13961/g

.FIATA Ct"O!Tif" (1988), benz. + gaz.
13957111
Kielce, 61-30-67.
SPRZEOAM kanapt nar~ l kwittek
doniczkowy duty. Tel. 32-36-a9. 1396310
CIĄGNIK .Iveco" + naczepa. Kielc:e,
Sclegiennego257.
139Wg

.FIATA 125p" (861, ,llet1 126p" (86).
Kielce,Krueza1\,leL66-28-8lł.
.SAMARĘ"

.DACIĘ

....".oco......,.

(potn.

.uaANO'"
~CI«<
JUŻ: wSPRZED.dY lłlMTClMJ

1310p" (1985). Kleb, 568-34
13896/g

0022,.-olt.

R(lwnltt: ~~:~-=-

SPRZEOAM .tuka" - opla~ny.
(1991 r). fel. (o-90) 315-020, (o-90ł
335-832.
137&4/g

Kie~~~1~~:~k1

SIATKłogrod:l:e,._. 31-91-28.

13823/g

STYLOWE meble holenderakle. OH
.szumen· oraz Klelc:e, ul. Zalesie 23. teł .
66-76--88(poln.

67vao

raty~~~BAoutywene~~=

13023/g

powietrza.

{90).

.AATAuno1.30"(198n
31-52-95.

SPRZEOAM ,poloneza" (84 r.). Tel.
61-90-43.

męska, dziecięca

bleszaka

61-79-16.

Hurtownia ,,MADEX"
O rajstopy, skarpety,
O biustonosze,
O bielizna damska,

.lUKA-

DROBNE

SPRZEOAM ln4dlenie. do pnxtukc:jl
kaszy}tczmlemeł. Tel. 61-lil2-76,Kieloe,
po16
1401Vg

Mleszkal31,23-568.
nagrzewnlct

Klełc:e,61-79-16.

S PRZEOAZ

godz.9-17sob.9-14,

NUMER218

LUDU

13935/g

(1991 r.). Tel. 406-14.
13938/g

TELEWIZOO .gołd star"- Wn Idealny.
Kielce,66-37-98.

13929/g

.FSO 1500" (1986 r.). Kielce, Posłowro1c:ka 163. Tel. 61-96-39.
1392Qig

ARMA s,przeda luerografy

utyw~one

gwaranc:Ja . Kielc:e,61-~9.

-laklery-drzwlharmonijkowe-kasetony
~~~ - mozaika. Kielce, ~331!;;
KOnY~zpelnikamłistlłfOWII•

niem, moc: od 15do30tm-cene od 2200

do2600,mlorniknaoiejOpekMy,poj.IOOO

l - c:ena 600
624-25

zł.

Jt<;neJOw. tel. (0-498)
545/ag

.POLONEZA c.ro• (1992) 1,5GLE. Plft.
~ow.

(0-4951 724-50. po 20.

SPRZEDAZ

jej

139311g

• 126p" (1989) -sl<ładak. 3.900. Klełee,
61-63-$6, po 18.
1393Vg

13&65/g

iem'IOWYCII.

32-24-70,po18.

Tel.

13895/g

SPRZEDAM .ładf 1500" (1991 r.)
kombi. Kielce, 31-31-80, po 16. 13913/g

TANK>

dzlilłkf

. FSO" (83), plerwszylekler,stanlde13987/g

,FORDA Ilesit 1.1" (94 r.). Tel. 27~5.

'""""'

Dn:wl-~ne
Drzwl-we/łc:ł~

Drzwi - gararo-, aluminiowe.
Foiładac:howa.

Parapety PCV, montat.
Kielce, ul. Batałlonow Chlopaklc:h 77,
teł. 571-91,526-01, wewn. 34.
Końskie, ul. Kielecka 1, teł. 24-74.
617fa

PRACA
Pf\.ł.CAwNor-oii napleiformach wlerlnlc:zycłt,zarobkl- 410- 6800Mdzlenria.

SPRZEOAM .lordl transita" (1991),
.BMW73"(1991) poW',1»dku.•peugeota
405" 11991), .peugeota sos· (19901.
Klelc:e,31-32-25,68-30--61.
13665/g

informacje: Agenc:ja Reklamowa, 41-400

SIATKiogrodHI'IIovri'I.Kiełce,22-924 .

667/eg
KOPAAK.Ę K3, na~ept t~
kiper.~.bradys"181on.Tet .

(0-498) 424-28,42-930.

13997/g

ORGANY ,yamaha PSR-400". Kilb,
15-15-47.
13766/g

.FSO 1500" (87 r.).Miernwa5~9s5lo

Naraty

12750/g

lel.31-76-78.

TANIE bloclkl belonowe - dowóz. atest
Malogoa.zcz. 557-66.
137411g

ałny. Dłlleszyc:e,\el.414.

PH .OKPOl" S.C.
Okna-plasti~

Okna - drewniane
Ol<na-dad>owe

770/gd

dlt.c:enyllurtowe.Kielc:e.ui.PiukJMilłe5,

13933/g

SPRZEOAM .stara 1142" (1989 r.). Tel.
121 G«no.
13988/g

STOLARKA BUDOWLANA

WóZKidzleclfee-produkc:łl.spru

,GOLFA 11" (1993).Kielc:e, 61-30-14.
13994/g

. POLONEZA" (1966), 4.800. Klelc:e,
595-28.

SPRZEOAM P17YCZ'Pł gastronomiemil
-pinii. Plflczów, ul Szarycto Szafagów 12,
732-05.
97/pw

teł .

~Kielce,

26-703.

::tUKA• (1986) konteMr, 3.900. Kiełce,

595-28.

-

13546/g

BOAZERIE- lislWI - penele bof.ZIIfy)ne

WITAMY W NOWO OTWARTYM
SKLEPIE
" HONG KONG CITY"

t.łysłowic:e1,boli49. Proaimyzal~
1,80zł.
119/k

znaczki za

PRACA nie akwllY'Cia, 200 zl

łyg<ld

l'lowo.lnformecja:Radorn,teł.412-83.

3591mb

ATRAKCYJNA preCli. J)OR1Jiujemy 25
oeób do pr:zeRkolent.. Kielce, 68-33-98.
7031..

SOLIONEGO ~

(-łl) emeryta

lubrenc:i"t pnyjmledoprłlcyBiuro Bieg.
lego Rewidenta. Oferty 13964 .Sl" Kielce.
13964/g
STALA praca od zaraz (100- 300 zł
lyg(ldniowo). Kielce,322-484.
13898/g

-impcw11łfodlifl2y

w OH ,.5zumen", ll p.
Kletce,ui.Jegieliońska25 .
Wszystkle}eslennaertykulyjut
wsprzedetyllurtowe)idet.allc:znej
ponieclzlałek- piątek
11 -19
sobola
9-15
549/hk/2

SZKLARSTWO
.CENTRUM SZKŁA" KIELCE
-NA STOKU 118b. 32-56-37
SZVBY ZESPOLONE

okienne, ornamentowe.~.

~~~ECZENSTWA

TELEFONY KOMÓRKOWE

- dekora·

"11M

-TURYSTYCZNA 1, 31-54-79
szlifowanie a.zkłe i lustlłf, wszelkie

ueł~EKOSZOWSKA 39, 500-29

Sobieslaw Zasada

opreweluster, obrazów,

-Centrum S.A.
Oddział w Kielcach, ul. Zagnańska 27,
tei.(041)S48-29,66-14-ll,wewn. 956

··hl."@•

Q oryginalne

części

Wolności

zamienne

oferuje producent

e
e

e
PPHGRAMISs.c.
Zakład

Pracy

CbronionejKielee,
ul. Wmzawska 147,

teUtu32-43--69
Skład

robocze
ocieplane
ubrania firmowe
koszule flanelowe
inne asortymenty odzieży

w UDZIELAMY ULGI NA PFRON

., WYKONUJEMY NADRUKI

nRMOWE
• REAUZUJEMY INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA.

Przyjmujemy zlecenia na roboty ziemne, betonowe, ciesielskie,
murarsko-tynkarskie oraz wykończeniowe wnętrz.
Gwarantujemy terminowość, solidność l wysoką jakość robót.
~BUDOKOMPLEX•. Kielce, tel. 32-20- 92, 68-33-56. 6941 _, 1

H U RTO WN IA

-

...............
HISZPAŃSKIEJ

BE2POŚil""" """""'"
... "••Lc•cH
IGiolcl, " · a.pwa 141, IIIUłu: IIIH4-83

reklam: ,.Exbud 13" Biuro ~k1am ,.Siow.a Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

MATERIAŁY

.Pano-

OKNA, OAZWI PCV - SYttam

.Pollrocal".

.DROKL.PLAST".

Kielce, $cleglennego 256, 61-49-78.

723/gd

TANIO!

WYKONAWSlWO
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

GLAZURY l TERAKOTY

teł.

BO

STOLARKA OKIENNA
rama",

BUDOKOMPLEX

OCHRONNĄ

e ubrania
e ubrania

Plottkowska 37,

481-05.

w godz. 8- 16

8, tel./fax: 610-617

ODZIEŻ ROBOCZĄ

l

GR~a~~lc:e,

używane

O spoilery - wszystkich typów
O wynl\iem samochodów

Kielce, Pl.

754/gd

-TABUCE,szyldy
- Kasetony pOdświetlane
-Wycinanlflnaptsow ..~eprty(:h

tel ./fax(041)68-48~3.

O samochody nowe i

usługi .

REKLAMA

OLE.JE

TLUSZCZE
g
~

Knlszwia, Raisio
Vu •e• 8el'lh Obea

PW ,.Ałma", Kie lce, ul. Rolna 6

tel. 489-46, 440-03, wen. l l :Z.

BUDOWLANE

w tym cemen~ wapno, materiały do izolacji
przeciwwilgociowych i wodnych
oraz cieplnych oferuje
. BUDOKOMPLEX". Kielce, ul. Wrtosa 76, lei. 32-2(1-92.
Jut wkrótce atrakcyjna stolarka okienna ł drzwiowal
Zapewniamy transport Zapraszamy firmy budowlane i budujących domy.
U nas kupisz najtaniej l
...,..
Redakcja nie odpowiada za

http://sbc.wbp.kielce.pl

treść

zamieszczonych ogjosze6.

SŁOWO

NUMER218

OGŁOSZENIA
ŻALUZJE- pionowe, poziome, kłlrriale,
drzwi harmonijkowe, produkcjłl-mot'ltat.

USŁUGI

Klltłce, Wer$Uwsb

68-68-77.

PRZEPISYW-

VIOEOFOTO.

66-16-27
OCIEPLANIE: włryak~
Kl&lce, tei. 11-7G-29

buclynkOw.

lALuZJE tanio. 66-08-13

13922/g

suche łynkt

Kiełce,

22-92•

tx.zeria.

tapeto-nie.
remonty- VAT 66-{)5...46.

13928/g
OCI~domCJw'IWyskowoi. Kielce,

11-71-71

13481/g

r-w>RAWA pomp wodnycl\. IGelce,
66-42-97
13438/g

TAPETOWANIE

malowanie.

32-21-43.

13096/g

PROFESJONALNE układłlnle glazury,
terakoty, hydraulikłl. 61-63-72.

\3156/g

OOEPI...ANEbudynkOw~ krylami-

r'IOWII- Skar!ysko.
r.chuokiVAT.

I0-4n

51.-687,
160/sll:

fuLJZ..Epozlome,plonowe.68-t0-15.
12630/g

WYPOiYCZALNlA
Klelce,26-888.

umocłlodc)w.

12•28/g

T'ELE\oYIZORY-nepre.we,przestrajanill.

TAPICERKA dnwl, umkl, !al!$, v.rti13354Jg

61-20--40, Wek:uk.

DOMOFONY, elarmy. IOelceo, 68-42-42.
13398/g

leklerowenle. Kielce, 564-37.

c.le-nepre-. 66-78-86

662/ag
1228-4/g

POOt.OGi -

12637/g

ukłact.M. cyklinowanie,

13621/g

en1eg

12983/g

TARTAK

86-20---33.
.SAUNA". NIIgrobkl per~~pety, ~.
Kielce, 61-99-13,56-4-29.
13894/g

-"""'lby dachowe, deski. Tel.
13698/g

tALUZJE.571-79.

13755/g

Lll<t.AOAI'IE-koattdbrukowej.elewacji

nu-waklfl, wodnokene.tiu13891/g

cyjne. Kielce. 16-1-4-99.

MALOWANIE, tapetowanie. Solklnie

563--01.

13668/g

NAPRAWAprelek. •• 1-41.
NAPRAWA

~.

13570/g
megne~

dOW. Z..kled-~rM16:61-&4-2•.

61-46-59,Sowll'l$ki.

13535/g

Lll<t.AOANIEparkletu,boe.l'eri~gluury,
lefłlkoty. l.agnilflsk.e 22/1 . 32-40-36,

po20.

13562Jg
Tel.
13916/g

tapetowanie.

l-ł'!"'AAl.UCZKielce,32~53lg
l.lltt.ADANIEperldetOw.~.

··3-55.

13869/g

TAACERKA IT!Iłbll u klleota, 28--075.
776/gd

TRANSPORT -

TRANSPORT 1,5 tony - .mercedes
207". Tei.32-S4-23.
13158/g

1352-41g

11956/g

lliUZJE. Jtdmojów, 612-18.
dńaka

18,68-41-33, 88-7•-78.

El.EKT!lOMECHAN,

Klctlce, ul. 1 Małe 73, lei. 538-31. ołerułe:
pnezwajanle ailnlkOw, bramy ga.-uo- l

•75/hk

wypt'Uid.
AlARMY, domy, bil.lfłl. Kielce,

.Demon".

31-38-78.

13510/g

Hoi.DES-docietkowoedrzwl,rOwnle!st.etowe. Klctlce,31-29-83.
12700/g

TRANSPORT do 2 ton, znałomo$ć
"l)'Q~. Kielce,68--9fJo5f.4!u

SZK~5~ov
~c,:_.z;:7

11
~

KURS PRAWA .JAZDY KAT. AB T
'R~<XICUII . . -"..11,1'"'•"'*'1!UII

·wrauor,-...,___..... __
"Cl.U lli'WNMIWUU- • . , . _

~AGA-Ul

ZAPRASZAMY "~'

.LZOOUO"

-

WYCłE.CZM

do Meksyku w

t~~m~lniłl

MONACHI.JM. Nofyni)erge (Cl'Wiollki,
10S/""

oryginelne RWidzkie
dachOwkow., trape-

W'VNAJEMbusOw. 61-51-88. 1315-4/g

minefłiiiMI

i rymy .BORGA"; weiiMI

EKSPRESOWE

.ROCKWOL.l". folie dachowe 1fundamentow. .OORKEN". Kielce, Hauke Bosaka 2,

568/Hk.

te1.61-20-93.

DAE'v'INO~ne.włtlbydachowe,
~.

laty, gwotdzie. Sklad

Dra-.Okrzei•o.

. AAT 126p" (1990), _polonez" (1989)
Kielce,31-58-75.
1-4022/g

1,.01/g

.MXEL"- prcxtukcja,handel: auprema,
atyrosuprema, styropian, uchwyty plestl-

kowe.llatklpodtnykowe, met.~. plastikowe, .Latex-, otcłetl'li<:a.
(0-41)
66--44-30. KrakoWaka 257.
660/ag

SPRZEDAM .me«:edeu 2070" - diesel

(1981) Klelce,66-79-72.

1M)201g

SPRZEDAM lub zamlenlf .renault 19"

1,9dlesei(93A),tel. 28-977.

ceny detaliCZne l hui10WII. Kielce, coo.
rwwsk.e22.tet59~.
66\lag

1..016/g

ROl.ETYokienne-elumlnium.PVC.

Rl:liokłlsety nowo budooMene. Bramy zwijana. Naptdy. Automatyka. BelP<*edni

ska35.

atald:ewKielcach

+ Rury betonowe • 200--.600

~i$5rl~r~

750/gd

PUSTAKIIT'ell, c:agta
atropycafłlmiczne

K-łl,

oegta pełna,

linnil wyrrbj. Kielca,

66--77-55,8-18

709/gd

ZGUBY
WOJaK Marcin

zgubił

I-4000Jg

XILO.

UNIEWAZNiAaltplecujlkf:.MifdzynerodfNiy PrUIWI». Tow.rOw CEZARlFIJCK",Kielca,ul.2eromskiego29J-45,tal

81-12-32".

13955/g

SALATA Milriusz

zgubił

ZSM w KillicaelL

lagltymecjt

CZVSZCZENE(ływeoc)w.

31-75-&4.
\3109/g

~

Firi7ZD

zabiegi

do

S'ća.r

783/GO

SffiOPY TERIVA- .Unlstrop•, ObiłoO
rek k. Kielc, tei. 11--04-93 lub wM<:zorem:

~

Jnrorm~c:j•teleronic:znl:

2•

wrope}lkle- umiarkoWana ceny. Talefo-

4$4-26,61--01-81 .

12927/g

KUPUJunlmwzroenkiVAnNIIJwlł~
kłeleckłlhullownlaplytekc.fłlmlcznyel\,

r

elewacyjnych. SprZeda! ratalNI. Cedro-Mazur 1 (Cecttyna, obok Cfnefltłoru).

63--01-65.

671/eg

PROTEZOWN-IE.

101/nk

Nllpra-.

Kielca,
670/ag

TURYSTYKA
PRZE.WOZ oaob Kiltlee - Frankfurt.
wtnaJem buła. 68--25-66.
12928/g
FRANKFURT.

MAtH--IEIM.

KARLS2851mb

RUHE. lipsko, (0-48) 780-307.

PRZEDSlĘmOb.i'ci~j,";;;;;ou<cv;Ne
SPÓŁKA Z 0.0.

Kielcc •. ul.SitrzetlewskaS5,tel.S59-71.68-JI-23

• BETON TOWAROWY Z TRANSPORrEM

"«>~J'

:lf!flfl#fffflfft~'ffw,SPORTEM

11""<tq

'""

0

• WYKONAWSTWO ROIIÓT BUDOWLANYCH

•"4t

~~~~~~~==~,;;-;;~-=~;-~-~-~-~--;--~-~--~U:~~~~-~-TR--0-NACM
ZPOW .,OWI KOZY"

ceny fabryczne
lnneart.spo:i:ywcze
Dla stałych odbiorców - upusty
Motliwość

dowozu własnym transpoliem

PHU .,MIR"' Kielce
ul. Gómlkthr Staszic:owskkh 126
teł. 68-30-93 w &odz. 8-17
nl/ODI

Parkiet

bukowy, jesionowy
dębowy, jaworowy
Mozaib-gnabośtiSmm
laapłsz;wskładzie
~

-

w Kltłcach, al. Lazy 37,
teł.

544-84, godz. 10- 18.

C...:VATocl11,00do49,00łfa•kw.

Skład rek,lam: ,.Exbud

TANIO!

CUKIER
PW.,.,Ainia""" .,
Klelce,ui.Rolna6
teł. 489-46, 440-03, we~;!•J-·

Wody lecznicze
"Jan", "Józef",

.Siotwinka~ .Zuber"
stołowa - .Zdrój"
Cł:NY PROMOCYJNEIII
PHU ,.AWPOL" spółka z o. o., Kielce,
ut. Domaszowska 104, teł. -427-48,
tel.llax68-a3-S-4

woda

u- Biuro Reklam .Słowa Ludu'",tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

~
~

Tomuz6w Mazo'trieckl

~

~-....-.....-.-..-.-...............-.................!~.~-~~t~-!:.-.-..-.-.................................~:-!!.::

nowec - .MARKTUR", tOd.!. 30-23-28,

502-52.

Foods

~ na t~r~nle województw: krośnieiukiego, nowosqdeckf~o. tarnowskiego, ~
~
kieleckieyo, przemyskieyo.
~
~ Wymapnia: samochód, pełna dyspozycyjnośt, l•t•ołł n~wtwwmłl konllkt6w. ~

BUDOWNICTWO
PARKIET, mozaikłl. klete do PllrkletU.
ocleplel\. .ALĘX", Nowiny, Prze-

KIELCE. ul. Jagiellońska 70,
t et. (041) 569-56
Wf&

p roduant KYrobów spoiywczych

100/E

32-73--49(10-18).

@mtr~

1poszukuje regional menager i

MEDYCYNA
GINEKOLOGICZNE

lUBElS~E

-;-.....-_......_-_.......-.._. . ..... . ........_.......--·.--...·.---..--·.-..-..·.-..·.-..·.--·.--·--.....-_..................-_._...-....._..........-..;
:•

lagitylnacif

MAKARO
CENY FABRYCZNE

GRZEJNIKI,Instatactesenltame.miadt,
tworr(wa klejone lzgrzewa1111, elektryczne
ogaewanie podłogowe. Klelc.,leszczyń

szkol~

oraz Zagnańska 84,
tel.Jl-11-41 wewn.l70 6JJ/q

soboty) -regularnie. (o-81) 55-13--Q8.

13<108Jg

powlekłlne ~hy

deski

RAFPOL

Sk~,j~:-~t~cl~ ~i9-63

5-22.X.1995. BTKLZ . TERRA", SUrtysko,
teil0-4n51•-11•.10-4n513--o63 .
167/slo:

tygodni.re~nek~nlld(gablnety)

mystowa 7, 593-78(8-16).

~

•3-45!L1g

ŻALUZJE, Umisze, rołetld materialowe,
rolokallflłV, marldzy,knlty. 31-29~7/hk

VAT.

11

575/g

~~.~.QIIftla.~pr~
weQ. znieu W szkle, zniczto W plastiku,

&--.

VIDEOFILMOWANIE

12.tet68--73--Q8.

..1/J

ROLOt<ASETY, bluzje pionowe. Cht-

Gl..AZURA. malowanie, tapetowanie,
prace wykOI"'czeriowe. Kielce. 31-52-2-4.
13773/g

565/tM

kal'Jiny,kł!Mtony. Kielee,ui. Ja~Pa>Matl

11966/g

lAWET A - trafiSP()rt. 31-94--43.
138-41/g
UślUGid~.Klctlc.,66-ł-4---oł6.

12639/g

Gl.AZURA-terakota,-nny, baterie,

NAPRAWAplecykOWiłf,lOW'fCI\.Kiek:e,

61-26-87.

.me«::edes" 1,8 tony.

Klelce,68-95-61

t. tel.

DałaM

syrop;,0;i~~~&i,P~~~~~ 1inne

1267-4/g

1"""'

ZESTAWY utelltame, nepra....,. tełe-M
zo«<w .C.tronlkłl", 51)4-45. int. Cechowakt
138&4/g

ZAIQAO

MALOWANIE.

66--06-63,pogodz.20.

•MABUD", -"dn.;ow, ul.
613-52.

przewozy

PRZEJAZDY -Frankfurt, piątki . • 25-79.

573/hk
OKNA, drtwi, materiały budowlane.

herbaty, kawy, mąki, kasze,

ragulame

importlf .Linlrolex-$)'$1.em". Produkcja.
MorQ.t. Serwis. Tel./fax !0-4n s.•-ass.

-'dlng. Suchednl6w. I0-4n 5-4•-401
13563/g
USŁUGI

ora.zslporeks,cegł,blał•.PIIIonl!linne

HISZPANIA -

cyjneKielce,Z.gnetlske72,tel.-4&4-19,
fax•93-92, Skrzetlewskll•, te1. 68...W-40

~

TAMOCUKIER
paczkowany, workowany

68-4~·

mat.O.ty budowlane. C.ny konkuren-

~~:p~~· Kcri~~

ŻALUZ.IE wazyatklch typOw NepraWio.

31-45-58.

. MABUD"- przedstawiciel Cementowni
c.ment 350 l •50

.MałogoNcz" oferuje

Ft.YTKJceramiczne,tcłenne,podlo
~. tn.odno klerU!e. Surma -oficjalny

TYNKI giP"((WW ne. mokro. Kielce,
27-32•1Po18).

STRONAIS

DROBNE

MALOWANIE nt.b'ysltowe. 32-39-76.

13919/g

NAPRAWA - piecykOw ~nnycl'l,
gazowych. łr;dnlullczne 66-05-()2
1395\lg

GlAZI..IRA.

199.tel. 32-58-13, fax
12815/g

LUDU

http://sbc.wbp.kielce.pl

SLOWO

STRONA 16

N U M ER _2 l 8

LUDU

OGŁOSZENIA

DROBNE
AUTOALARMY - PRESTIGE Audlovox
USA ze vniennym kodem. Sprzeda!

KUPNO
NNJKA. gry - pianino,
KUP!Ęzagęszcz.ańlf . Klelce.~-

. 126p" (89-90).Kielce, S39-51.
13948/g

13751fg

WWOC1NS de poeZ41JtuMcych l
zaawansowe.nych z apliklcjflmi.•Computei{",Klelce,432-Q2.
60

Sll<Ot.AJtzykówObcych .Heake" s.c.
-kursy:aoglel~,flierNK;klego,hlsz
pehsldego,~.Kielce,Aomuakfi.J.

14-19,tel.31-52-54.

NIERUCHOMOSCI
SPRZEDAM dom w Kielcech - dzlałka
6000m kw. Tel.11-40-36
14011/g

MATEMATYKĄ solidne korepetycje,
nauczvclei.Kielce,31-12-24
13767/g

KOREPEn'CJE - matematyki, fllyk.a.

26-297.

MAKULATURĘ - wlfk.$ZI Ilości po
atrakcyjne] cenie. Kielc., teł. 523-69,
68-44-39.
586/ag

~ELSKI.

podstl~

5-a.X.. 170 zł. Kielce, (0-41)

STUDIO lN3UA 68-14-20w.130.

6511s

METOOA SJLVV- ku~ podsta~
12-15.X.Kielce,(0-41)31-52-54. 65211
61-11-JI,.PanPol".

ATAAKCYJi.\ posladlo&ć w Z.gnań
lłw, c1ne 250.000 zł. sprzeda .J<ofltrakt",
68-33-22, 66-33-45.
649/s

13537/g

PIANINO dla

-

początku]IIIC'I'Ch,

wanych. BulliilU English, przygotOWinie
do egzaminów: maturalnego, FJrst C.rtillcate,CAE.
13533/g

.fXTAZA" 61-25-49.

*

sobota 23.1X.95 r. godz. lO

drje29.V. t995r~~orlłlnizlctllill

LOKALE
klego 12,
429-73.

10WI~two peń.

Tel.
13526/g

THAIS.Kielce,61-49-15.

13949/g

L.AIS. Kielce, 61-56-31.

13950/g

OLEJNYCH, grafik, akwarel, luster.
Klelce,ChfclńsQ

14,61-37-49.1370Qig

Kl.IPNO-sprzedat,wyne}em,zamiany
mleszklń,domów,dziełek .• ~

wll", NOT-

68-07-74.

6691•g

M-3. Kleloe. III. 256-94,

66-38-90.

13759/g

SWIĘTOMZYSKA Giełda

-

t-leruc~

wyna~&m.

STNCJA
31-59-92.

dla

2

studentek. Tel.
13912/g

STANC.IA,61-52-49.

-

~- wllytOwld,

ukltkl,nedrukl,gadleły r•kii~.Kiełce.

KOMA a.e. STUOIO USŁUG Ra<LAMOWYCH,Kielce,ui.W..-szawske6,tii.(G-41)
88-21-68--.-m.28.
-Nadruldnama.1erllllachrekllrnowych
- lJotkl,drukllirmowe
-Naklejki z folii
- Napisy ne samodiodach
-Ttblica ra kllmow.
•
76/fg

ROZNE

~Sedy.IOelce,27-158.

PllNIEkupifM--2.66-01-27. 13292/g
ZAMEMĘ M-2

Tel.66-21-57.

z toeleforoem ne wlfksze.
13705/g

ARMA.Handlowa poazukuja lokalu na
sklep meblowy powftej 1500 m. Kielce,
31-48-92.
699/gd

III ~13369/g

KUf'IĘmieszltanle

40- SOmkw. llubll
plflro.l<lelce,59-535.
138671g
POSZUI<\.JJI;Iol<lluhand~wKiel
cachprzySienklewlcu..Dut.l.t.Aołebyćw
pćlnlejszym

*

815/gd

F'C>SZU<UJĘiokalu~-c.n

trum Kielc. 61-85-03wllczorem. 13714/g

ZAMIEMĘ 2-J)Okojowe

rjedzie"·

13733/g

FUIEkuplfc:zter~-Szydó-

32-45-34.

LOMBARD, 68-22-42, natychrNutowe
potyczki pod Ulstaw. Kantor w hotelu
.Bristol". takte w
68-22-24,
nocny 66--30-65.
579/ag

sobota 23.1X.95 r. codz. lO

perteł",

Sf'RZEl),ł,M

terminie.IOelce, 530-38.
12537/g

UROCZVSTE OtWARCIE DOMU
TOWAROWEGO "SENIOR"
RADOM, PLAC JAGIELLOŃSKI 8

BARWINEK - apartamenty mieszkaJfil
58 m 0092m,gara:te, kredyt. raty, ulga
podatkowa, oddanie XU.1995. KGN. Kielce,
SlowackieQo12,463-63.
701/ag

Zapraszamy na stoiska:
O

świat

dziecka

O tkaniny

O perfumeria

O koszu le

O moda damska

o

O dywany i firany
O AGD

~

O galanteria skórzana

o

obuwie

~

O odziet skórzana i dziewiarstwo

O

usługi:

O zegarmistrz

O jubiler

O moda

męska

pieczątki
:"'

~

' U NAS TANIO ' GWARANTWEMY MIŁĄ l SPRAWNĄ OBSŁUGĘ •

Specjalne atrakcje - w dniu otwarcia
v' pokaz mody
v' bonifikata - dla posiadaczy kuponów rabatowych, lub

ogłoszenia

z gazety - l Oproc. bonifikata na każdy zakupiony towar

..

MŁODY

I ATRAKCYJNY "SENIOR"
ZAPRASZA !!!

~

:;:
,..

o

!'
~:l:

i

:"'

:;

,..

*

Skład

sobota 23.1X.95 r. &aU. lO

*

sobota 23.1X.95 r. codz. lO

*

C>OMY z uiQII podatkową: DąbrOWI,
Podhala sprzeda . Kontrakt", 68-33-22.
66-33-45
6471s
lAMJENĘ

mieszkanie 74 m kw.,

apła-

~ ~~-:~~::~~:.~~-

klucze i

'MOTAONIC,
666/ag
~

..z.EMAX". Kielce, WIPC*ia 1,
717/gd

MONTAl Inądzeń ~owych w samochodach benzynowych, gl2nikowych
lzwtryalólmblnzyny.Klelc::I,I<Nszelnlckiego231,555-27.
706/gd
~RYKANSKIE
autoalarmy
.ALGATRAZ' (kod dynerNcvly) oraz
.LEGENJ", Clntnllflll zamki, znakoWanie,
ratllol;dwarzaea. Nljllpau w kraju ceny
l<leQ,

429-37.

~

707/iJ(J

AMORTYZATORYMCNłOE-zatotenle
gratil. Kielce, l<a~owske 20, tel.

524-43, 6&-47-44.

582/hk

MARCQ-SEfMCĘ - CZfłcl do aamochodOW zachodnich flOWI l uzyw.ne.

Kielce, KarezóWkowskl 20, tel. 524-43,
6&-47-44.
583/hk
Tł.UMIKI do samochodOw zac~
lirmy.BOSAL". .,MotOI'l'llli",Klelca,We.ot.

47/49.423-73.

641/gd

NAf'flAWY lllnóków, tlurnikJ WAl.KER.
Kielce, 516-41.
758/gd
AUTOCZĘ$0 . Bronclwskl". Hurt:Oilfrlll'lt.l
cztkl do aamochodOw zachodnlcł\.

Kielce, Wesoła 47149, 423-73. • 642/gd
CZĘŚCI do aamoctooow zachodnlcłl,
zesldedu.neza~.

KIMAuto

--Cz,tcl. 5k1ew.

~. T~ 16,
32-12-37, W.sołl47149, 423-73. 643/gd

OSOBOWE ŁJu.y, bllc:hlnłwo. ust.·
Menie geometrl. liiUemic:lwo. Kabn
leklerNcza. Gweranejl do 5 lat SukOw-Paplemle.6 1 -94-12,~87,

61-52-74.

27/mg

AUTOCZĘŚCI IIOWI, utvwane. autole·
klery 200.000 llńaą. l<leQ, SobieSkilgo
87,61-52-74.
26/mg

t.40TOAFIT: eutoczttcl zachodnie.
Rlgener"ac)l tarcz aprzflłllł. SkJew.
Kielce,
Bodzentytlakl
33,
485-25.
Warazawska34A/ 18.68-16-07. 645/gd
CZĘSCI utywaroe do aamochodOw
z.achodflic:h.. Kielce, 88-30-61.
-482/hk

.AUTOGAZ" - Instalacje NOWGAS,
w.RINI.LOVATO.I<illce,492-17.13708/g
AUTOGAS SERVICE- uw-rancll, raty,
homologlc)l. Kielce, Pomoraka 35,
486-74.
7271gd
I-IJRTOIIt'łiiA fillTIOWI rafiflllril Gdań
skiej, Jedllcze. Gorb, oferuje OlEJE:
silnikowe, przekladnlowl pł"Zimysłowe,
ltnlryorazElf,Mobii.Shei,Cestroi,Aglp,
Tedex.VAT. Dostawana mle]sce,clogodnl
lormy plalnoścl. .Mixol", SuchedniOW.
(0-47} 543-217,543-770.
753/gd
AUTO~MY . SIUCON". lmrnoblllsery,radlornonta.t.KIIIce,434-79. 58/tg

AUTOGAZ- gwaranc)l, raty, .polonez"
na gwarancji. Kielce. Chrobrego 40,
501-40.
11856/g

O pasmanteria

O upominki

kolory .
574-59.

13n11"

2ytnle 10 {Waligóry), (0-41) 61-50-18.

*

Sienkiewicza 26,
668/ag

KUPIĘmleszklnle.&a-47-83(10-16).

POLIGRAFIA,
REKLAMA
POlJGRAflK -

463-63.

kupno, aprzedal.
zamiłlne.
Kielce,
Slenkiewlc:za
67,
86-05-93,66-13-61 .
618/1

OPRAWA OBRAZOW

.

...,

AUTo-AAOIO-AI..NłM

Oluul35. Kielce, 66-21-49.

ot.ruje.AUOIOf'Ol".

I<IEl.ECI<A GIEŁDA NERJCHOMOŚCI
domy, działki, mieszkania. Kielce, Słowac

mołCi

1

3621mb

wRidomiu.

13683/g

ELITA - Agencja Towarzyakk;h Pań.
Kielce, 500-64.
13673/g

3) ~wilk·W-160GN, r. prod. 1989,
cena wywoławcza- 2.875,00 zł
4) mieszalnik farszu mmd 28, r. prod. 1989, cena wywolawcza - 2. 681,00 z.l
5) rozdrabniacz koloidalny R-170, r. prod. l989, cena wywolawcza- 1.110,00 z.l
6) oczyszczarka uniwersalna MOR-36, r. prod. 1989,
cent wywolwcza- 1.484,00 zł
7)gniatarko-szramiark.aMG0-3S,r. prod. 1991, cena wywolawcza- 1 .479,00zł
8) koeiol parowy ISO l, r. prod. 1989,
cena wywoławcza- 299,00 zł
9) kociol parowy MKA-19, r. prod. 1985,
cena wywoławcza- 515,00 U
10) kociol parowy 150 l, r. prod. 1989,
cena wywolawcza - 299,00 zł
!l) wózek wanna MB 10, r. prod. 1989,
cena wywoławcza- 1 03,00 zł
12) wózek wanna MB 10, r. prod. 1989,
cena wywoławcza- 103,00 zł
13) wózek do farszu M~R lA, r. prod. 1989,
cena wywoławcza - II S,OOzł
14) wózek do ftrszu MW R lA, r. prod. 1989,
cent wywoławcza- l B,OO zł
15) wózek do farszu MW R lA, r. prod. 1989,
cena wywoławcza- I B,OOzł
16)waga zawieszana WZ-05, r. prod. 1990,
cena wywołtwcza -170,00 zł
17)koeiołstalowy rusztowyKMR, r. prod.l989,ccnawywoławcza- 1 .622,00zł.
Przetargod~dziesi~wsiedzibieGospodarstwaQsrod niezegoZWRSPw Pie.
koszowie, uL Czamowsk.a6.X.I995 r. o codz. 12.
Przedmioty przetargu motna ogl'dał na terenie Gospodtrstwa 6.X.I995 r. do
&odz.ll.
.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej naleiy wplacić nĄjpóźniej w
dniuprzetargu do godz. 11 do kuyGospodarstwaQsrodniczegoZWRSPwPicko-szowie.
Zastrzegasi~ prawowyeofania poszczególnych maszyn i urządzeń z przetargu
bez podania przyczyn.

sobota 23.1X.95 r. codz. lO

BAM< Handlowy w Warwwit SA
OddzialwKielcachanulujeupi)WabWeniez

początkuMcych u~-

'

13993/g

aogielski.
570/hk

TOWARZYSKIE

AGENCJA WLASNOŚO ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
ODDZIAL TERENOWY W RZESZOWIE
ogłasza przetarg nleognnlczony na sprzedaż w drodze licytacji:
l) tocz.ak me<:haniczny, r. prod. 1989,
cena wywoławcza- 226,00 z.l
2) kuter K-60-A, r. prod. 1989,
cena wywoławcza- 3.229,00 U

*

język

retalna. Dodatkowe akC1łSOril zabezpie-czajltce l utytkowe. Radloodtw8raczc~ l
głoSnlkl. Znakowilnie pojiZdów. Autoryzo...
W8fliiSII'Miy:IOek:4,ui. Menilestullpco~J4 (8.30- 22) . Tel. 326-599, ul. Plotrkowskl191 (.Polmozbyl1, lei. 66-32...07.

AUTOL.AIOERY - aerowle,
ZIEMIA.grlli$.. Tei.IIB-610.

566/,

T.mG.3 1-32-23.

zuwanso-

liNAGAJ Tylko 10 dni wlelkłl wypru0at
odzlety. Zapr1aumy hurtowników l
klientów Indywidualnych. Tanlej od 50 do
70 proe. HurtOWflifo, Oatrovriec $w.. ul.
Guliflikiego 16, tei.(0-47} 62-79-76.74/lg

POSZUKUJE; producaflll bluzek. spOdnic. 31-39-16po 18.
13941/g

ANGIELSKI, nlerrWeckl, .,.".olld. NOVUM.
tel. 68-30-55, 68-40-55.
628/hk

ENGUSH School. III. 415-17 lfllilielskl:dladzieclodllt5,nVodzlety,
dorosłych

563/s
.Computex•,

1Gek:e,432-Q2.

LEKTORZY Anglicy. Kursy dzielfllcowe.

PILNIE Sptiedam dom w Donosach
(murOWilny zc.o.) koło t<azlmleny Wielkiej.
KOI'Ukttlllloolc:zny:522-494.
43/tp

kompułerowl.

KURSY

.I'IANO&STYL"II)I'Hdat-Mfwts~

nln l lorteplanow. $clegiennego 37, tel.
61-24-18.
13169/g

komputerowej.

.COmpute••. Kielce, 432-Q2.

- cxleł"odfllowy kurs

31-52-54.
SPRZEDAM dzlałkf budowlaną pod pOl
bli!rliaka, PodklrczOwka• • lroteł"locum",
453-62.
659/1

~

KURSY

651/1

508-00(8-16). 13624/g

METODA SILW

Tel.
12868/g

25-594.

NAUKA

705/ag

or!łlflY-

~ta 13.1X.95

reklam: .Exbud n· Biuro Reklam ,.Słowa Ludu'", te ł . 448- 58, Kie lce, ul. Ta11owa 18.

13923/g
M-4
Świttoluzyslde.
Sf'RZEDAM
l<lelce.31-79-71,po20.
13666/g
MAŁ.2ENSTWO poszukuje M-2. M-3 do
wyna~il.

68-QJ-13.

13967/g

HAKiholownlcze.l<iełce,61-57-04

13195/g
PETER....cAA - cz,tc:l do samochodów
JAPONsKlcH l zachodnich
SER'NIS-wymilnaoleju(grttis).kloc-

kOwhamulcowych.
KOMPUTEROWE baclanie amortyzatorów, wymiana (rabat- 50 proc.) oriiZ klflll
usługi. IGelce, Naruszewicza 33, lei.
66-08-57.
47/FG
SKUP, sprzeda.t ratalna, komis,
zamiana samochodów. Kielce. Sienkiewi60/lg

cza 55. 68-36-00.

PAWILON usługowy plętrcMy, ul. l<resickiego-sprzeda .Broker". Kielce,
68-35-56.
625/tlk

BLOKADY MUL-T -LOCK. 68-78-33.
13168/g

$~=~-Mil~s~,=.- ~=:

AUTOALARMY. ltnmobillsery, blokady,
znakowanie, radiomontat. AUTOEL.EK·
TRYKA. Kielce, Sciegiennego 201, tel.
61-24-99.
77/fg

AUTO-MOTO

AUTOGAZ - monlat lnstallc)L KielceHerby, $11chowicka 5, 66-44-27. 13623/g

Oalnla.• łnterlocum",453-62.

658/s

FORO-c~ściZ81'1lienne. Kiek:e,GOrni

.~or

- siwpiJjemy

samochody

663/sg

wyekaploatOWine l uszkodzone. lglest.a 2.

SlYBY urnochodowe - apł"Zeda:,
1Tl0flła1.~chy . .,Autolfll'lix",Szewce
39 k. os. NoMnv. lfiiJtax 592-05 oraz
Kielce,ał.TafTICIW$ka26..
665/ag

SPOU..ERY, Olłony boczne, dachy podwyts.zone do wszystkich typów urnochodów - spmtdat, rnoolli - oeny produ-

k6wStnzicowsklch15,502-52.

teł.

537-56.

13349/g

centa. Tel.548-29, tei.Jiu68-43-03.79Jfg

r. pdz. IO •
Redakcja nie odpowiada za

http://sbc.wbp.kielce.pl

treść
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CENTRUM SKORY EXBUD

T e l e wizja-R a d i o- T V S a t

spółka

z o .o.

ul. Partyzantów 517

~Sm®ID&

20.00 Spotkanie z Balladą - Wit~cie w Kopydlowie (2)
20.50 Sport telegram
~~
21.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów
22.05 Studio sport - Kronika motocyklowych
Mistrzostw
Kawa czy herbata?
.S wiata Enduro
VIP - rozmowa Jedynki
22.20
Rewelacja miesiąca: Giu·
,.Moda na sukces" - serial
seppe
Verdi
,.Traviata",
ret.
Małe obracanie groszem
Richard Eyre, wylr.. Angela
Wiadomości
Gheorghiu, Franlr. Lopardo,
Mamaija
Leo Nucci, Richard Van
Domowe przedszkole
Alan, Robin Legane, RodeGimnastyka
rlek Earle, Marlr. Beesley,
Porozmawiajmy o dzieciach
Leah-Marian Jones, Gilłan
"Sława"(27) -serial
Knight oraz Orkiestra i Chór
Muzyczna Jedynka
Royal Opera House pod dy·
Słodkie, kwaśne i mrotone
rekcji\ Sir Georga Soltiego
Ryby i rybki
O.IS Panorama
Nasze państwo
0.20 Rewelacja Miesiąca: GiuWiadomości
f
l łeppe Verdi,. Traviata" c.d.
Agrobiznes
• 1.0!' ofalr.ończenie programu
Magazyn Notowań
Chochlikowe psoty, czyli
POLSAT
zmagania z ortografią

PROGRAMI

6.00
7.45
8.00
8.30
9.00
9.10
9.25
9.50
9.55

10.00
10.50
11.00
11.15
11.30
11:.00
12.10
12.15
12.40
12.55

Gośtdnia:WojciechMo.skal

13.05
13.30
14.10
14.15

Corso Palladio - film dok.

i MarekKamiński
Podróte za horyzont
Zgadnij, wyW się:!
Odyseja siostry Wendy
-ang. film dok..
Lumen 2000
Kraina łagodności
"Moda na sukces"- serial
Raj- mag. mlodzietowy
Party-tura
Kalendarium XX wieku
Teleexpress
Miliard w rozumie
Z kamerą wśród zwierząt
~Słoneczny patrol"- serial
Wieczorynka: ,.Pinokio"

14.25
15.00
15.30
16.00
16.25
16.50
17.00
17.20
17 50
18.05
19.00
19.30 Wiadomości
20.10 "Wojna Emmy" - dramat
obyczajowy prod. australijskiej (1985 r. 92 min.), ret.
Clytie Jessop, wyk.. Lee Remick., Miranda Otto, Terencc
Donovan, Donald Gibson Brideyl...ee
21.45 Pulsdnia
22.10 Życie na czerwono (9)- Ojciec-serialdok.
22.25 Podróte literackie - Na
Harendzie Jana Kasprowi-

"'

23.00 Wiadomości
23.15 ,.Najdlutsza noc" - dramat
prod. hiszpańskiej (1990 r.,
88 min.), ret. Jose Luis Garcia Sanchez. wyk.: Juan
Echanove, Cannen Conesa,
Jusan Diego, Gabino Diego,
Femando Guillen Cuervo
0.45 Lumen 2000
1.10 Take That- koncert na stadionie Wembley
2.00 Zakończenie programu

PROGRAMil
7.00
7.10
7.20
7.50
8.00
830
9.00
13.00
14.55
15.00

Panorama
Sporttelegram
Poranny magazyn Dwójki
Akademia zdrowia Dwójki
Program lokalny
"Wszystko, tylko nie miłość"
(9)-seriai USA
Transmisja obrad Sejmu
(w przerwie obrad, ok.
Panorarna)
Powitanie
.. Widget" -serial anim. prod.
USA

15.20 Akademia Zdrowia Dwójki
1530 Pejzaże wsi polskiej- Wokół
wiatraka
16.00 Zwierzęta wokół nas- Podaj
łapę:

1630 S x 5- wygrajmy razem -te·
leturniej
17.00 Studiosport -1\iga piłk i notnej: GKS Katowice- Górnik
Zabrze
17.55 Totalizator Sportowy
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.05 Kolo fortuny teleturniej
1935 Truskawkowe studio - program dla dzieci, autorzy:
P. Królikowski, P. Jakubowska i l. Spryszyńska

UlORebusy-program~UOIOub

LldyFltnnsi.40AMnlwie'M6rld-llmnnow.ny9.000fa!t.ty-programrr.~zyczny9.30$krzydla

-.WUSAIO.OOSyreny-Mriai11.00Jestdmy
11.30T-'I!Show12.30MI9azynaportorwy14.00
Osbr-ma;.llrr'lcJrwy1U04Jt4-ma;azyn 15.00
KOitkaszcztścilt5.05GraMy!I5.30CWodllej·

klzkslttyce-Mitlllilll.t6.001nlormlcje16.15
Unlr..lolmiiii.4SSekJety- ..W USA 11.15
Gnoi wopiłach -llńll kcmdowtUSA 17.40
Koatklazcz,k:it 11.45 Rebusy 11.15 Mam.lłkl
11.451nlormacje11.55Ddu-seriaiUSAt9.5S
lnlormecji20.05Airwoll-teriaiUSA2100Giiflarz
iproklnlor-Mrialktym.USA21.40KoelkaiZClłł

-

cla22.001nlormlcjtlbizneslniormac:je22.20Dolnalalekt4)-seri11USA22.45Piusminus-prog.......lle!styczny23.15Sztuka~prawie<llwu~
· !Tłlg~awritly23.45Moto'llładomotci0.15

TV KRAKÓW
15.10J.WeijiLI'I)'ZWesCilkoWI15.35Pelzald
16.00PI;na:slolatki-teriaiUSA16.30Wielkitwynllazki16.45Cyklomotoabeca!lo17_QOJ.Weklno
11.15Criatll-seri1117.55Kundelbu!yłkocwy

ti.10Krorlka11.40911f219.00Moi0W'Ofldl'lll
1930CzyWualetlslwo-teriii2000Drogana
azczyt-(eria!USA20.50trQ+pretacje2tOOSp:ljrzenlenamodf2U5Kronlka21.555port22_00
PlryskieflliWIIIIOitt22.35Pclllllof'lna8o91chmetprod.USA
TXK KIELCE
17.15Kielecldtr.Wn-rnag.~
11.40Powitar*11H5Fabr,ta1M1zeń-serial

IB.10TelllrOlllllltołcllXK11.30Wkrllnle0za
bljla11.55Saper-telełurnlejnalelefont915
Weekendowy~-prO!II'amkrajoznawczy

t9.50MIIIbohaterowie-lmobycz.prod.USA
21.10Kieleddkwldrans-mlgłlyninłonnacyjny

(powtj21.45Pannyfwdowy-filmlab.prod.polsldej23.50TeleQazetalXK
TV " DAMI" RADOM
12.00PrO!II'IIIIIDit2.05MIQ&lynmlodlie1Dwy12.25SalonPrzemyslulbrojnego-rep.12.50
Adam12-seriai13.35DiscoShow14.35ArabyllmddlDworz.c-filmti.IS.OOT~

\6.00Bajldcllcllleci\6.50Fi'nyprzytocWcltl
C)'ldu:Ziprllllft'IYdoprzyg00{17.10Pr0!1fam
dnia17.15Teledzleonik17.35Cudzecłlwalk:ie

mr.g.hbl17.55Etigrna-IW!Iclot;Ganowottotograi-filmdelt 11.400Vróc1AIIIhl-melodrlrnal
20.00TIIedzllnlik20.20Stanposildalil-llm
lab.22.05Mig.hoMoryczny22.25MtslderOZIIII)wy-IBmlab.0.05Telegazata
TVK .,OSTROWIEC"
11.00 · 22.00f'rowamATV22.00T~

M<.Oalrowitc"
ATV PROGRAM ALMOWY
DLA TELEWIZJI KABLOWEJ

~-RacloBIS8.40Dziłwprogrlllliii.SO
Ftdowa~pncy900,1Ul0,13.00,15.00,

16.00,11.00,19.00\Yieclomok:l9.t0tieczytlld
• ~ 9.25 Muzyb III WSl)'Sikidl10.00,
140012000~Wormacyjne10.14112.\0
Kwilrogloszenlowy10.30Zaśplewa;nyrazem
Mid.J.Kicmllrlk 10.45Kll.tiAiłlb 1t.10Spran
llldzlł-Radotn12.00F\Iswpokmlt12.20Pros·
mrgrNrry12.30Wiudowydlrytmacłii3.10Roz
n'llilołciimuzyklwopr.l.t.~l4.15
Pmbójzaprzetqern15.10~oraclo-lll0b"ldio

16.00Aidullnoicidnilwopr. P_ Solarza 17.30
Sl)or111.00Ph•wop-M.PifoazlR.Kak.lty18.30
WłwiedttMn116ylszlukl·aud.l.t.Be<Nrsldej

~~~=~~~S:::.!::~

-

Cllk6W" • praw. M. Srnoawsb-W(:łe:illjewicl
22.00 BBC 23.00 Muzyki QperOWI 0.00 NoaM

RADIO "JEDNOŚĆ"

6.10,t5.10Kalenclariu!n6.30,7.00,8.00,9.00,
10.00,1100,13.00,1400,15.00,16.00,17.00,
20 00,23.00 SenMtlnlormecyjnt6.40Siowona
tlri$7.20Moło'łriddi.!Otlowo*:lzksię9ami
..,Jedność"8.15Strulwdrlui~-tomn9.10

SerMssportowy9.20,16.30Rynell;pncy9.35
Go*ćwsludiu 10.15, 1415Komunlbtylogloszerii11.30AnloiPańsld12.20NołoWa!Vłjeldo'ft

13.15KCimi!UrzdonolowlflgilldowycłliS.30,

ld.-nołć"wiOelcach11.00Trananisjlmszyłw.
19.00AoMnkłnatyczenie20.15PclsklwEuroplt

20.40WIIczomlmodlitn KoldW 21.30 GMazdlwleczoru22.00~111dotlranoc22.15Us

tapnebojówcllolclloyów1.00Noclllwzgórzll
RADIO " REKORD• RADOM
SerMiylnlormacrine6-22SI;(Itywiaclornoł

ciS.45-20.45co9Qdzl"',st!Wisllilj*lpogodl
riuiii7.05SerwlssportCJwy7.2SPrzeg~prasy

7.35~pruy09(llnopols1Ueji.15Miejsld

czasllllrełaątrep:lfłwakle

Czasnatwójllell.ofd(10.00-tHl0)10.1S
t.lieisldReilord.lnlormacjelnllllnlnel0.30Ho!'o12.301ntorll'lłtjelwlturlhlet3.15Konlwrs-Dwa

.......PopokllnlezRekor!lem(1400-18.00)14.15

Sklep ~DAM I AN~
SD-006WR0CLAW

16.15MiepkiRełlord,lnlotmlcjtkiMinlne,czas
Mrii1Cjtrepoflenldti7.15-17.45Gośewltlr

tel./fax6]-o4o4-10,o4o4-H-97

clu,relacjereport•skie,aklualneltmlty
'Meczćf rr.~zyezny Racll Rełwrd (11.00 ~
23.00]18.05s.wlssportowy18.15Ko!llo6s0o
trmcłlruysztub20.15Konkursmuzycmy21.00

·23.00Aiak-magazynWojlbOweurki.IPII'II'II.
Skrzypka.Rozmowynlekoniecznitlirycml-tu~Tomasul.lagnowskiego(emiSjaco21)90d

rienamlianf)

ZRekordemprzezsen(23.00-5.00)23.00
'Melld lwi · prowadzenil Wojlek Be!Nrc$
RADIO DIECEZJI RADOMSKIEJ

.,AVE"
6.00Moclilwyporlfllł6.15WIIdomołd6.40
OmniOie-~~nakanwleEwangelil
7.15~komut'lillaty7.30ClrMIOie

~Kozitnict-ks.Arturl'ln7.45Prze
gl.-::lpruy8.00Program~reklami8.05Roz·

e

e
e

Kapelusze
Toczki
Berety

w dużym wyborze kolorów i fasonów

Btll-Lectlocontitua-ks.proi.Zblgnlewlłerrtstl

10.30Wakacyjni~11.15Wiaclomo$cl

IU51ntencje do

modilwyAnloł Pań5ld

12.00

Mlolf'ańsld,Godzinld,RODnlec13.001k1otom0-

wi? - konkurs Gmpza

f'lenll!ce9o, reldaml

kornl.rlil<atv 14.45 Reklama,

Plytl. !Da

15.300mri0it·powlz7.3015.45Programmlsrlny16.00Reldama16.15'Midomośd,konullkaty

t6.25Reldamt16.30Rozmowyotyciulellgijnym
mlodzlety-ks.proi.RomanAdamcZyk,S.Malgorzala\645RacloWatykw111_000mniDit-prog·
rammlodzielylllkanwle~il17.15Wiado

nlący18.00t.bza$w19.15Wiadomo*:i19.30Bij·

~20.00Relda"M20.\5Wildomoki20.30

- ledlo continua - ks. prof. Zbigniew Nitmnkl

16.55lapowie<Uprograroo17.00leQendyłWiala

na jutro

RADIOKIELCE
5.00NovorilzRadiowejwopr.WKuslakl6.00

DAMSKIE NAKRYCIA GŁOWY
Z ANGORY

Agencja Handlu l Mlr1tetingu

9.00WiklcjezRaclemAVE9.15Wiadornołcl.

WabcWIY kcriJ.n. ~ .95 10.15 'Madomoici

k.lnadob'anoc-EittletaWarchol19.450obra

23.10Zakończenieprogr1111U,pr:zelw:tekslowy

ul.Kołt.~9/IO

mowyofilozofil-ks.prolLeszekl<ędllr•(powtl
8.15Yńlclomotc:II.30Nuzarodzina (powt) US

le9endyświlla-sefiai9.45Ziwszelk4cerę-l&

2t.OSAdatnStrlemboszwStuachoMcacłl-kon·

M~riannaSajdak

MiejskiRekord14.30--14.55Bell)latnaTeleloniczIIIGilldiF'ncy1515CWnaaklualnyten\al
15.46Kalendariurn16.06Notowanillgieldowe

lenowe!lt0.15CapitaiCity-seriaii1.15Rejonl)wezawo6{sportowo--potamiczeSlai:ionSKS
StuwStarachowicach1t.30Trzeciltmlejpilkl
koszytowej w Starac:howk:acłl mecz fundacil
St.arPolonlaWarszawa 12.40 Przelwtekstowy

lerencia IRSO'A21.30KOIZII'IIme 1111-llm lab.

j "::?s~~n;::;;::r:~:rz:.r

12.0SNolOWIIIIIgieidoWti2.15MiejsldRekord

mok::II7.30RoZIIIOW'fOrellgll- ks. prof. Dinlal
Swend17.451W1oAVEI1zlec:iom-GaegorzPie-

laiCity-serlai19.45JamesDunstory-ftlmfab

ZAPRASZAJĄ

Wystarczy zadrwonit pod numtr
Kidct 11-/l-79, Rodom 61-97-88

lkop urodllnowy t1.15 Konlun- krl')1ówkl

IIIOWfO.OOTWpen-Mtlalsensac. TVPI.OOfłsl·
cz.-:asiii:Epoka01tl!Aowai.55Nadobranoc
TVK STARACHOWICE
8.45StaracllowlckllefWIIWorrnacriny9.00

wszelkł!cerę-te-lenowelabrazylijskai8.45CaP·

AKWIZYTORZY

Przyjmujemy ogłoszenia
na miejscu u klienta.

Rek.ofd9.10Kursywai!J9.15-9.45~wstuclu,

13.15WaklcitzRMiemAVEc.d., Waklcyjnykon-

-seria117.45KonferencjaprasowawUM 18.15ZI

Slllill

Rekordnadzilńdobry(5.00-10.00)5.00Kalendl·

RelrDrd8.20PoraMaii'IU1YtlNiol:errikaRacl•

mołd,

populamonatM.23.30Tojellldno-JlllgllYI'III-

~~
0-700 11129

6.15,7.15,1.15,t2.30,1415,t5.15,20.05,22.05

lwfs,WaklcyjfllopoWiUć,ReiOima14.15WIIdo

prod.USA21.00Masldl-serilltistorycmyUSA

Laboratorium Fotografii
SIW Barwnej

Zadrwoń

qa~~~NSll.So

18.00PoczątekprO!II'amu18.05Po~W~IIlill:*l

~-telenowela23.00Jakpowstaiświat-serial

A) KIEROWNIKA SALONU
Od kandydata oczekujemy:
-wykształcenia wytszego łub średniego,
- min. 3-letniego stażu pracy w handlu, w tym co n~mniej l rok.
na stanowisku kierowniczym,
- znajomości i przestrzegania etylr.i kupieckiej
B) S PRZEDAWCÓW DETALICZNYCH
Od kandydatów oczekujemy:
- doświadczenia w pracy w handlu,
- umiejętności obsługi kasy fiskalnej,
-przyjemnej aparycji,
- umiejętności rozmowy z klientem i prezentacji towaru.
W obu przypadkach mile widziana znajomość
branty obuwniczo-skórzanej.
OFERTY ZAWIERAJĄCE:
krótkie podanie, przebieg pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje,
zdję:cie prosimy przesyłać listownie do siedziby firmy (adresj.w.)
w terminie do 28 września 1995 r.

ThtMusk:17.25.Sot~"prOIJOfl4e-audy·

kcm.prod.USAt9.30Tolmoto-magazynmotory22.00lapowiedzlpr~amowe22.05PI:qgamło

Zatrudni na atrakcyjnych warunkach w nowo otwieranym
SALONIE OBUWIA w Kielcach

21.tOKieleddclzlennłkrltlowy-t6.10Coc:aColall

-lelenowelat9.00RodlinłPotworrVc:ldell-wlal
aeyjny20.00Sup8f~-serialsens.-1antul.

(0-48) 60-15-15
(0-48)60-25-52
tel./fax (0-48) 63-19-89

26-600 Radom

Spotkanlezredakcj~tygodnlka,AVE"20.45Biblia
21.00~Jasnog0rski,Godzir*I21.30Haszaro
dz:ina21.451.4uzybnadob'anoc21.55Płogram

RADIO " LEUWA"
TARNOBRZEG
W\adorno6cicogodzintod6.15do1700,
9.00-10.00Gorplinla-pytaniasluc:łlacrt

\6.00-17.00Ak1ualr'loicllok*le
6.00 Wstawaj, szkoda linia 9.00 Poradniki
domowtt2.00Wsamoi)Oiualie14.00Popołudnlt

Alcluaklośddnlawopr.T.Wosla6.25tłotonnll

zracliem17.00Mur{kadanct
Rc41tQslit,...A .. pniNziDtłciami.,

o;eldowe7.30Sport8.t0Programreklamowyl.30

wp~

"NI Z41rowie" s. e.

Za,.

25-335 Kielce, ul. żrodrowa 19, tellfax (0-41) 405-2125-563 Kielce, ul. Zagnańska 232, teł. (0-41) 31-55-81- Magazyn

PI.J

WODĘ

APIA

Oferujemy Pal'lstwu dostawy wody ftPIA
bezpośrednio do domów, b!ur, szpital!, urzę
dów niezaletnie od pory roku.
APIA to woda mineralizowana stołowa,
jedna z najlepszych wód stoiowych w Polsce.

kowsko--Częstochowskiej

-Krzeszowice k. Krakowa.
Woda APIA dostępna jest w butelkach o poj.
19, 11, 7,5litra.
1/łtr wody APIA z dostawą na miejsce
kosztuje 0,50 zł.
Autoryzowany Dystrybutor:
Agencja Handlu i Marketingu

..Na Zdr-owie"'
Kielce, ul. Zagnańska 232
HURTOWNIA - SKLEP

tel. (0-41) 31-55-81.
Zadzwoń, nie zwlekaj1ft
My wykonamy twoje z/ecenielft

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Lang traktował nas nie fair, Spruch nie jest zawodowcem"

~~ Eddie "B" ma żal. ..
Po zakolkzeniu 52 Tour de Polope Open n-.jwięctj uwag do organlutorów
EDWARD BORYSEWICZ. Od 20 lal zamieszkały w USA polski
trener, ,.odkrywca" takich kolarskich sław jak nrlstnowie świata zawodow~w
Grtg Lem on d l Lance Armstron1. Przez 121at Eddle " B" był równld: trenerem
rtpreuntacjl Stuówl;jednoczonych. Na tegoroc:my lour przyjechał na c:ule
VUPY Montgomery Bell.
miał cłlyba

'L\ ZawiHinlcy z Mon111:0mery BeU
pokazalisię w Polsce z jak n-.jlepszej
strony, ale ni e wygl~da pan na zadowolonego z wyki(U ..•
-Owszem, jestem rozczarowany.
Czesław Lang jest moim przyjacielem, ale :raktowal nas bardzo nie fair
jeśli chodzi o hotele. Nie wiem dlaczego nie kwaterowano na.s w tych
najlepszych, razem z pozostałymi
grupami zawodowymi. Przykro mi
tet, te Gragus, który był najwi~k
szym odkryciem tego wyścigu, nie
został doceniony. Jechał świetnie,
przez cztery etapy był liderem, a w
naszej grupie jest to dopiero czwarty
zawodnik (za najwi~ksze odkrycie
wyścigu uznano Mariano Piccoli
z grupy Bl'escialat, zwyci~z~ klasyfikacji górskiej - przyp. red .).
W związku z tym powatnie zastanawiamsi~. czy w przyszłym roku przy·
jedziemy do Polski.
i.'r Jest taki zwyczaj "·śród zawodowców, że peleton cuka na lidera,
jeśli przydany mu się kraksa lub de-

Podczas rozegranej ostatnio na
torach Stelli w Słowiku TV rundy
tuczniczego Pucharu Polski, obok
całej krajowej czołówki do rywaliza·
cji przystąpiła także gościnnie grupa
inwalidów ze Słowacji. Najlepszy
z grona naszych poludniowych są
siadów, mistrzswego kraju, Vladimir
Majerczyk właśnie w Kielcach z po·
wodzeniem walczył o minimum na
przyszloroczną paraolimpiad~ w Atlancie.
Oprócz rywalizacji sportowej była
także ok92ja do towarzyskigo spoi·
kania z polskimi łucznikami-inwali
dami, w którym wzi~li udział także
sekretarz
generalny
Polskiego

reki. Tymczasem, gdy na 8 etapie
Gragus mial upadek, Zbigniew
Spmch l kolarze z Lampre podkręcili
tem po.
- Od lat nie spotkałem si~, aby
zwyczaj ten został złamany. Do
S prucha nie mamy pretensji, w koń
cu był to wyścig open, ale dal on tym
jednak dowód, że jeszcze nie jest
w pełni zawodowcem. Mógł wygrać
w walce na finiszu. Gragus też jest
w tym dobry. W końcu w Warszawie
był szybszy od Sprucha.
u- Dzięld swoim osi~gnięclom jest
pan udeldnlenlem mitu, że w Ameryce każdy może CHinitU sukces. Wycho11·a1 pan dwóch mislnów świata.
'L\ Każdy ma prawo zostlt mistrzem. Tajemnica polega na pracowi·
tości. Lemond i Armstrong mają wyjątkowe organizmy,, ale poparli to og·
romną pracą na granicy maniactwa.
Najbardziej utytułowaną moją zawodniczką jest jednak Rebecca Twigg pi~ciokrotna mistrzyni świata na torze
i dwukrotna medalistka olimpijska.

Nie jestem zarozumiały, ale w USA
nikt z trenerów nie dorównuje mi pod
tym WZ&I~dem. Zrobilem wiele w ko-lantwie, ale dwa razy straciłem rodzin~.
Jestem podwójnym rozwodnikiem, bo
przesadziłem w pracy. Gdyby nie to,
byłbym dziś czJowiekiem niezałe:tnym
finansowo i kie rowałbym dziś własną
grupąjako menażer, ma,i~~t do pomocy
cały sztab asystentów. Postanowiłem,
te ~d~ pracowal w kolarstwie jeszcze
trzy Jata. W tym czasie chq stworz)t
gru~. która ~iejedną z najsilniejszych na świecie.
1-\- Dlatq:o chce pan Zll.aDpłowai!
n~ lepszych polskich kolarzy- Tomasza Bro:Q'nę l Dariusza Baranowskiego?
- Tak. Uważam, te obaj mają
zdrowie do kolarstwa. Nie znam
jeszcze ich psychiki, ale wkrótce poznam. W Polsce si~ mów i, że zatrzy.
mali si~ w rozwoju, że już nic wi~cej
nie zrobią. A moją amb1cj11jest poka·
zał, że może być inaczej. l jeszcze
odniosą sukcesy dla Polski.

*
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ki do "malucha• (nagroda za zwyci~stwo w "czasówce" w Zamościu),
prowadzący relacj~ telewizyjną red.
Włodzimierz Szaranowicz poinfor·
mował cały kraj, te to ... prezydent
Zamościa wrę:cza nagrod~ ufundowaną przez to miasto. Wieczorem
panowie z Bielska rozwatali motli·
wość nawet wycofaniasi~ze sponsorowania wyściau.
'L\ Podczas kończącej wyścig wiei·
kiej gali w hotelu,. Victoria•, po odb iór nagrody dla najaktywniejszego
kolarza wywołan o Zbigniewa Sprucha. Ten ze zdziwieniem wszedł na
scen~. gdzie odebrał koszulk~. kopert~. kwiaty, buziaki i gratulacje.
Pótniej w kuluarach oddal wszystko
Wiochowi Mariano Piccoli, który
faktycznie został zwycię:zcą tej klasyfikacji.
-o- Na toune bywało też zabaw·
nie. Po zakończe niu etapu w Sanoku, gdy najlepsi kolarze zmierzali do
biura prasowego na konferencj~,
przed drzwiami zatrzymał ich gorliwy ochroniarz: - Panowie, tutaj ni e
można, bo tu pracują dziennikarze ...
SLA WOMIR SIJER

Do Niemiec
w nagrodę
Zawodnik Akweduktu Kielce,
mieszkający w J~jowie Alebuder
Mazwtiewtcz oraz lr.ielczank.a Katanyna Gocłowska wytypowani zostali
przez Polski Zwi4Zek Triathlonu do
udziału w mi~dzynarodowych za.
wodach duathlonowych w n ie mi eckiej miejscowości Spali. W niedziel~, 24 września, rywalizować b~dą na
dystansie: S km biegu+ 15 krnjazdy
na rowerze + 2,5 Łm biegu.
Olaobojga start w Niemczechjest
nagrodą za osiągni~cia w mijającym
sezonie: Mazurldewicz wywalczyl ty·
tul mistrza Polski, Gorlowsb bflłlo
wy meda l, ponadto dobrze spisała
si~ w Mistrzostwach Europy.
'L\ Na duathlonowych zawodach
w KJodzku dobrze spisał si~ junior
Akweduktu Dawid Zaraś, zajmuj~tc w
silnej konkurencji szóste miejsce.
Na dystansie 8,5 km+ 42 km+ 3,S
km zwyci~tył Dartuu Szarmach.
(soy)

Boniek zwolniony
Zhla:nlew Soniek zwolniony ZOS·
tal ze stanowiska trenera pilkarskiej
drutyny Avelino, wyst~pującej na
boiskach włoskiej Serie B. Funkcj~
tę: sprawował on zaledwie cztery ko·
lejki, po których jego podopieczni
z dorobkiem 4 pkt. zajmują 13 pozyej~ wśród 20 zespołów. Nastę:pcą
Bońka w roli szkoleniowca Avelino
b~dzte Comdo Orrico.

u-

"l.'r
nie był jedynym

Eddle
czło
wiekiem .,s~·dzonym" podczas
wykigu. Oto n~większe gafy 52
TdPO.

Słowacka

T otek

rewizyta

płaci

W Zakładach Dutego Lotki z 16
wrzeima stwierdzono: 2 rozw. z6trafpłatne po 304. 896,.SOzł, 116J rozw. z S
traf.- płatne po 262,16 zl, 55.334 wyar.
z 4 traf- płatne po 3,54 zł. 92 l .923 wrcr

Związku Łuczniczego, Piolr Sli1riń -

51d, szer wyszkolenia Adam Pazdyka
oraz wiceprezes Polskiego Związku
Sportowców Niepelnosprawnych,
kietczanin Bogumil Bujak.
Warto dodać, te Słowacy przebywali na Kielecczytnie z rewizytą, bowiem w sierpniu, o czym informowaliśmy, nasi inwalidzi z powadze·
niem startowali w łuczniczych mis·
trzoslwach Słowacji niepełnospraw
nychwKeżmarok.

Sport

z)traf. -płatnepolzJ.

W

Zakładach

września

Express Lotka z 16
stw•erdlono: 9 rozw. z S traf.

- wylf. po 17.4SS,IO zł, 2.057 rozw. z 4

traf.- wnr. po 30,54 zł, 84.920 rozw. z)
traf. -wylf. poi,IOzl.
WZakładachLiłl PolstJejz 16-17
wrzclnia stwierdzono: J rozw. z ))traf. platnepo14.048,70zJ,t10rozw.zl2traf.
-płatnepo38l.l4z1.1.668ronulltraf.

("·id)

-płatne

po25.26 zł, JJ.084 rozw.z lO traf.

-płatnepol,22zl.

WZakładachl.iJiAnaielstiejzl6-17
września stwierdzono: 3 rozw. z 13 traf.-

Pod patronatem "SL"

płatne po IS.478,86zł, 214rozw. z 12 traf.
-platnepo216.99,3.4JOrozw.z l l traf. platnepol3,53zt,28.3 1Srozw. zl0traf.-

Już w piątek

płatnepo1,63zt.

Ed"lllrd Borysewicz (z lewej) wraz u swym podopiecmym Eddy Grarusem
podczas 52 TdP
Fot. S. Sijer

pierwsze gry
Jakjuż lnformowalUmy, w dniach 22
-24wrzełn1anakor1achkleleddch81ę

kltnychrotegranyzostanlel()gólnopol·
ski Tumlej Tenisa Ziemnt~:o dla Dzieci
do lat 10, 121 14pn. "WeMAnCUP9s"

KIELCE, 22-24

wneśnla

1995

podpatronatemredakcji"Słonl..u.du".

Organizatorem imprezy jest Pne4Technlczno-Ustucowe
"WeMAn", natomiast głównym spon·
sorem - PrezydillDI Jt.d,- Dyrektorów
pnySłaro polsłdej Izbie Pnemysłowo
-Handlowej w Kielcach. Turniej finan·
sowo wspiera: ~dą takte: "Domus-lnstal", .,Aru-bls", "Ałplnex".
- Chodli qłoszenla do Imprezy
prz)jmonM bę~jeszae w dniu rozpoczęcia uwCMiów (pl.-tek), to jui mobu
powleddet,ilellcz.bauczestnlk6wpn:eslębiorsłwo

szłanaszenajśmielszeoczełdwanla-po
wledrlalnampn:ewodni~cyKomltetu

Orpnlzacyjnqo,
Muek
Gładyś.
-W tej chwili naJiście startowej wid·
nieją już nazwiska ponad 100 dziewcząt i chłopców, m.in. z Warszawy;
Krakowa, Nowego Sącza, Stalowej
Woli oraz województw radomskiego
i kieleckiego. Oczywiście, cieszymy się:
z takleJ rrekwencji, oby tylko nejmłod·
szym tenisistom dopisała aura. Zgło
szenia wszystkich chę:tnych przYJmujemy w siedzibie firmy "Wel\IAA" przy
llł. Jacłellolisldej 70,tel. 68-38-20, ru:
68--38--43 (Wpisowe od z.awodnlb wynosi tO :d). Dla WSlJSikkh mamy Jeszcu
Je4...., niespodziankę. Otót, prawdopodobnie na otwudu hnprtzy obecny bę
dzie red. Bohdan Tomaszewski. od wielu 1;11 nauczyciel i propagator tenisa
v.iródnejmłodszych.

Turniejrozegranyzostaniewtrzech
kategoriach wiekowych: do Jat 10, 12
i 14 wśród dziewczą,t, jak i chłopców.
Organizatony przewidują, wysokie na·
grody dla mijlepszych. Wszyscy zwy.
cię:zcy
otrzymają
puchary firmy
W eMAn•, dyplpmy oraz rakiety .,fisch era·, zdobywcy drugich miejsc oraz
półfinaliści nagrodzeni zostaną pa·
miątkowymi pucharami, dyplomami
i upominkami w postaci sprzę:tu
sportowego,
natomiast
wszyscy
uczestnicy otrzymeją dyplomy, koszulki, czapeczki. odznaki, nalepki
i inne pamiątki.
Oto terminarz trzydniowej imprezy:
PIĄTEK (22 wrzdnia), godz. 14zamknię:cie listy Slartowej; godz. 1415 losowanie i ustalenie planu gier;
godz. 15- 15.30 ofiCJalne rozpoczę:cie
turnieju; godz. 15.30 do zmroku- gry.
SOBOTA (23 września), godz. 9 rozpocz~cie gier przedpołudniowych ;
godz. 13 - 14 - przerwa obiadowa;
godz. 14 do zmroku -gry popołudnio
wo.
NIEDZIELA, aodz. 9- rozpoczę:cie
aier przedpołudniowych; godz. 12 gry półfinałowe; godz. 16 -gry finało
we; codz. 18 - oficjalne zakończenie
turnieju.
M

(pul

Liga angielska
dla "totkowiczów''
Wychodzitc napneciwllcznym prośbom czytelników " Siowa Ludu", którzy
bioflł udział w gnch Totalizatora Spo11owe1o, głównie w zakładach pllkusJdch,
za nrlesuzamy zestawienia parekstraklasy l pierwszej ligiangielskiej wraz z oslatnimi wynikami dru~ l tabelami.
Otozestawparna23-24września

199Sr.(pozycje 1-9spotkaniaomistrzostwo ekstraklasy angielskiej, pozycje 10- 13 mecze o mistrzostwo
pierwszej ligi):
l. Arse nal - Soulbamplon
2. Aston Villa - Nollingham
). Blackbum-Conntry
4. LiYerpool-Bolton
S. ManchesttrC. -Middlesbrou:h
6. NewcastJe - Chelsea
7.SbeffitldWt4.-MancbesterU.
8. Wust Ham United - Enrton
9. Wlmbledon- Leeds
10. Bamsley-Derby
i l. Grimsby - Norwich
12. Huddersfleld- Sbeffield U.
13. Oldham - Crystal P.
Oto wyniki ostatnich spotkań, nie
obj~tycb zakładami Totalizatora
Sportowego:
l liga: Charlton - Oldham 1:1,

Grimsby - Port Vale l :0, lpswicll Watfonl4 :2, Luton- Sunderland 0:2,
Non~ich- MillnU 0:0, PortsmouthDerby 2:2, Stoke - Tranmen 0:0,
BamsJey- Sheffield United 2:2, West
Bromwich- Binningham 1:0.
EKSTRAIU.ASA
l. Newcutle

• uu
••
••
••
• ••
••

1. Mud11esttrU. fi
3 . AstoaVilla
13
4. Linrpool
12
5. Aneul
12
6. Now.p....
lO
1. Wi. .Iedoa
lO
8. i.ftdJ
9. Otelsea
11. MiMeskatlp fi
11. Tollettkul
11. Enrtoo
'7
ll.Słleftieł•w.
7
14. Conolry

..

12- 3
14- l
8-.
8- •
6-2
lo- 8
11- •
8-7
8- •

....
....

8-8
8-.
8-.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z •wa&ł na ctkres reidUIIIIC)'jny, wynoJZllcy 8 dni, WJJOkośd 1ł1IJIDYdll mop.
ulec:zmlule.

••• •
Ibm.•

U.QIIHuParll.
16. SotltlwDito•
11. Blac:UMmt
Ul. Bolto.
19.WHI
21. MutltnlerC 6

l

·-.
5-11
5- 11

6-12
5- 11
3-11

I UGA
l. Leicester
1. Miliwan
3. WestlkMf'lridl
4. l pswldl
5. Nonrldl
6. Bamsley
1. H••dtnfiel•
8. Cllarłloo
9. s..dertaa4
II.Grii!UitJ
11 . Binaiacbam
ll.OhlłiDI

ll.Tru...-e
14. Rea4iDJ
15. CrylitaiP.
16. PortJ-•111
17. DerltJ
18.Wohm.
I,. Watfonl
21. S.•łłle••
21.Słleftiei.U.

21.Stob
23.1Atloo
14. PortVale

••

l
8
l'
8
8
8
8

17
17

u
14
14
13
13
12

14- l
7-.
11-7

u- 9
11-1
13-11
12-11

·-.
..• ·-.

•"

8- 7

12

8 11
8 11
7 lO
lO
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Rzadbj okuję bezpośrednleto obejrzenia w akcji czołowych lrójbolstówsllowyth Earopy bę~ mieli jul: u kllb dni tlelecq kibice. W nJ,jbll!mt sobolę
l niedzielę w hall pi'ZJ ul. Z..gnal'lsklej roucrsne ZO!IIanl!, bowiem tn.dyc:yjne Dwody o Puchar Ba łtyku wtrójboju siłowym, które uświetni~!, obchody jubileuszu
So-ledaTęczy.

Polska jut po raz ln;eci b~dz.ie
gospodarzem tej bardzo prestitowej
w trójbojowym światku imprezy,
nad którą patronat objął Marnalek
Sejmu, Jóur Zych.
Działacze T~czy od kilku miesi~
cy pieczołowicie przYJotowują si~
do przyj~ia zagn.nicznych zawodnikóworaz gości, których spora grupa wybiera si~ do Kielc. Oprócz
wspomnianego wcześniej marszalka
Zycha, który zapowiedział udział
w uroczyslym ukończeniu imprezy

~: p:i~~~r::;~e~~ §!;~~::;i~c!:
prezydent Europejskiej Federacji
Powertiftingu Norweg Amull Wahlslroem, jak równiet sekretarz generalny EPF, Niemiec Helnar Koberi<h.
Do rywaliacjl o medale l erekłow
ne statuetki adely, uprojektowane

l wykonane przez tleleckiego rzeiiJblrza Sławomira Mkb rywalizacja toczyć si~ ~dziew Ił ~kich i po raz
pierwszy w historii tej imprezy lOkobiecych kategoriach wagowych.
Katde z pańsiw wystawi S-osobową
reprezentacj~. a jedynie Polst.ajako
gospodarzotrzymała przywilej zgło
szenia do zawodów po 2 zespoły.
B~dzie to oprócz kadry narodowej
ekipa złotona z zawodniczek i zawodników z klubów ziemi kieleckiej.
- Spodziewamy si~ ponad 100
gości, w tym około 80 zawodniczek
i :zawodników. Na dzień dzisiejszy
otnymaliśmy imienne zgłoszenia
ze Szwecji, Nonregll, R~l, Litwy,
Niemiec, Estonii, a na liście startowej, lr.lóra wciątjeSI otwarta widnieje ponad 50 nazwisk zawodniczek
i zawodmków. Jako gospodarze

Na wrocławskiej strzelnicy

~

Nasi w czołówce '1tl {t)
Ponad 100 zawodników lzawodnlcnk wzięło udział w rozegranych ostatnio
na obiektach wrocla'!Hklego Śllp.b zawodach !rudej rundy Putharu Polskl
crupy powszechnej w stnelectwie sportowym. Dobru w tym gronie spisali się
reprezentanci naszego rePonu l AZS Politechnlb Święloknyska oraz Świtu
Starachowice.
Nąj\epiejznaszychstrzelcówspisał

si~ Tomasz Świderski (AZS ł'S), który

z rezultatem 183pkt.byldrugiwkon·
kurencji karabinka dowolnego. Ponadto w strzelaniu z karabinka pneuma·
tycznego czwartą lokatę: wywalczył
Stanisław Szewayk (S wit) ::. 144 pkt.,
natomiast w konkurencji pistoletu
pneumatycznego szósty był Jan s..! DOk
(AZS ł'S)- 179 pkt. Wane odnotowania 511 jeszcze dziewiąta lokata Marki
Kleliszwpistoleciesportowymorazje-

1:::~~~)~SI=~r: pi~~~~

centralnego zapłonu.

Ostatni
skok Renaty
Podczas rozegranych w sobotę: na
stadionie Budowlanych w Kielcach
zawodów lekkoatlelycznej drugiej ligi duto ciekawych wyników uzyskali
zawodnicy startujący poza konkur-

Rówoloc::r.eśnie rozegrany został finał pucharowej rywalizacji z udziałem
ośmiu najlepszych strzelców w katdej
z poszcze&ólnych konkurencji, w którym uczestniczyło talcte czterech za·
wodników z nas:zego reGionu.
N3,1Jepiej z nich spisałsię:Tomasz
Ś1ńdersld, klóryzWJillkiem98,1 pkl.,
byt dNcl w ll:onkurenc:jl brahinka
dowolnq:o. Czwarle lolu.ty "Y"aia,-11
Jan S~nok w pistolecie pneumatycznym- 91,1 pkt. oraz Sianistaw Szewayk w karabinku pneumatycznym
-6S.3pkt.,aMarekl(jelis:zbylsiódmy
w pistolecie sportowym - 92,4 pkt. (d)

Kurs dla instruktorów
pływania

Kielecki Okr~gowy Związek Plywacki organizuje cz~ specjalistyczną kursu dla instruklorów pływa
nia. Blitsze informacje najego temat
można uzyskać u p. Alicji Kozłow
skiej(tel.25-560).

>em.
Po raz OSiatni barwy Olimpu Koli·
slr..le reprezentowała Renata Olszew5ka, ttóra w skoku w dal uzyskała odległość 559 cm. Od października Ol·
szewska scudiowat będzie w Białej
Podlaskiej i reprezenlować tamtejszy
AZS AWF, który właśnie w Kielcach
wywalczył awans do I ligi.
Dys1ans 400 m ppł Anna KomJs.ar-.
c:r:yk z Olimpu przebiegla w 1.06,30
min, uzyskując minimum na przyszloroczne Mistrzostwa Polski juniorów! Olimp w Kielcach reprezentowali także Marek Rotej - 23,29 sek
na200 m i Edyta Oszek- 2.21,13 min
na 800m.
(sts)

Na stu polach
W kieleckim Osiedlowym Domu
Kultury "Sabat"' rozegrynyzostal ostatnio otwarty tumlej warcabów
lOG-polowych. Zakończył si~ on
zwyci~stwem Rafala · Wdowczyb
i RemigiUliD Bojarsldeco- po 16 pkt.,
a na dalszych miejscach słlasyfiko
wanoAiberUZ.palę -14 pkt. i Grurorza ez.ję (wszyscy Kieleckie Towarz)'!two Warcabowe) - 12 pkt.(d)
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jesleśmy

jut praktycznie gotowi do
zawodów, które powinny stać na europejskim poziomie - powiedział
nam wiceprezes Polskiego Związku
Kulturystyki i Trójboju Siłowego,
a zarazem kieleckiej T~czy, Wojdech Kardynalsld.
Organiza1orom zawodów o Puchar Bałtyku udalosi~ poz)'!kliĆ gru·
p~ sponsorów. Głównym b~dzie
wrocławska Firma "HES", Henryb
Szczęsnego, trudniąca si~ wyrobem
urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
rehabilitacyjnych i siłowych, a ponadto na liście wspierających kielec·
.lr.iezawodyznalazły si~ \JrqdMlasta
l Wojewódzld w Kielcach, PSS "Spo·
Iem", WSP "Społem", "Pepsi Cola",
Zakład Pollgn.flcmy WZK Nowiny,

nrm.

"Wlbm",

Przedsiębiorstwo

Rozwoju Miasta Kielc, NSZZ Pracowników Spól dzJelc:r:ośd l Handlu
oraz "Solidarność" przy ,.Społem"
PSS, Polmo-SHL, redakcje "Słowa
Ludu"i.,E.cha Dnia", Radio "Fama"
-87,60MHz,zespół"lmpuls"zWDK,

Sklep sportowy.,Top sport" oraz Telekomunikacja Polslr.a S.A.
(1tid)

KKKK zaprasza
Kiele<:lr:i KJub Karate Kyolrusbinkal zaprasza wszystkich ch~tnych,
zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych naswoje zaj~cia. Zapisy prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie klubu
w hali sportowej przy ul. Żytniej l,
pokój nr 22, (teł. 61-38-02) w godz.
13-17.
(d)

Sport

Sport

Dziś emocjec:r:ehiąldblcówpilka:nldch. W ósmej ll:olejuekstraldasy tamobrzeska Siarka podt>jmować będzie LKS Lód t. POCl:llttk meczu o godz. 16. Pl.lkarze drudej lla;l wyj~ ba boiska jul: po raz dziewl.ly. Oslrowcu o codz. 15
KSZO podejmować będzie Unię Tam ów a Sl.ał Stało~.. Wola wyjei.dD na mea:
z Hetmanem Zamość. Wszystlde nasze drutyny li~ na odniesienie zwy-

w

dęsiW.-

Kibice w Tamobrzegu czekają na wcześniej. Oczywiście sprawa nie
pierwsze zwyci~Siwo swojej druty- została na tym zakończona. Czekany. ŁKS spisuje si~ jednak duto le- my znów na decyzje z Lublina.
piej w tym sezonie i w tej drutynie Niewykluczone wi~c. te w naslę:p
pilkarscy fachowcy widzą faworyta nym meczu obaj pilkarze nie b~dą
dzisiejszego pojedynku.
mogli zagrać ... Na razie jednak,
- Przedmeczowe prognozy, to zgodnie z decyzją PZPN działamy
jedno, a mecz, to drugie - powie· jak przed 13 lipca, czyli żaden z pił
karzy nie jest zawieszony.
dział nam wiceprezes Siarki, Woj·
Stalowowolska Stal pozostaje jedech Jugo. -~Pned meczem nasi pilkarze nigdy nie stawiają si~ na stra· dyną drużyną, która w tym sezonie
conej pozycji i wychodzą na boisko nieodnioslazwyci~stwa.-Jedziemy
po to, teby wygrać.
do Zamościa szukat zwyci~stwa
Pn;ed własną publicznością za- -powiedział trener Stali Piotr KOCI!,b.
grają tatle pilkarze KSZO Ostro- B~dzie to trudne, ale podejmiemy
wiec. Wszyscy podopieczni trenera walk~. Zespół przetywa trudności
Janusza Batugowsldego są zdrowi kadrowe. Po ostatnim meczu poturi zespół prawdopodobnie wybiegnie bowany jest K.lempka, wczoraj w Ło
na boisko w składzie identycznym, dzi Jurkowski przechodził zabieg
jak w Malborku, a wi~c z Adamusem kolana, nie trenują Blatej i chory
i Brytanem.
Jedliński. Pole manewru mam wi~c
- Wszelkie wątpliwości na temat bardzo ograniczone. Praktycznie
czy mogą oni grać rozwiewa pismo, wszyscy, klórych mam do dyspozyjakie 14 września otrzymaliśmy cji muszą grać. W zespole nie ma
z Polskiego Związku Pilki Notnej więc rywalizacji. Jeśli ktoś w jednym
-mówi wiceprezes klubu, Lech Jei. meczu popełnił błę:dy, to w nast~p
- W piśmie lym czytamy: ,.Prezy- nym i tak zagra.
l liga: Amica- Śl~!,sk, GKS Belcbadium PZPN na swym posiedzeniu
28 sierpnia postanowiło uchylił: lów- Raków, GKS Katowice- Górnik,
orzeczenie Rady Makroregionu lu- Lech- Zagłębie, Leda- Hutnik, Sial
belskiego z 24 lipca oraz Wydziału - Sokół, Stomil - Olimpia/Lechia.
II grupa II ligi: Polonia- PomeaDyscypliny OZPN w Lublinie z 13
lipca i przekazać sprawę: do ponow- nla, Molor - RKS TED, Okocimski
nego rozpatrzenia przez instancj~ I - Petrochemla, Jagielonla - Wisła,
Cracovia - Jeriorak, Świt - Lubli·
stopnia~. Szkoda, że decyzj~ t~ dosnlanka, Al·ia- Hutnik.
taliśmy dopiero w czwartek, bowiem
(soy)
Brytan i Adamus mogliby :zagrać jut

Bodzentynianie jak górale

Jeden strzał do złota
Jeden celny strzał dzielil Marb Oględo~nldego z Jodły BodzenCyn od złote
co medalu Mistnostw Polsld w biathlonie letnim. Zaledwie o 0,1 sekundy przegrała bf'i\ZOW)' medal Anna Rzadkowska. Bi.athlonłśd Jodły Sil obecniejedynymi
zawodnibud z nizin mouc;ymj na~ć walkę z góralami.
Oględowsld - o czym informowaliśmy w poniedziałek- zdobył ostatecznie brązowy medal na dystansie
6 km (cross) w konkurencjijuniorów
młodszych. W sprincie na 4,5 km był

12.
Rzadko'!Hidej zabrakło w sprincie
zaledwie 0,1 sekundy do medalu.
Takte czwarte miejsce zawodniczka
Jodły zaj~la w crossie. Dwunasta była Katarzyna Mazurek.
Wyniki pozostałych zawodników

Jodły. Juniorzy młodsi- 4,5 km: 7.
Michał Bryła, 20. Michał Kaczmarczyk,6km:21.8ryla.
Juniorzy- 5 km: 13. Martin Leslsz, 14. Mirosław Kazublóskl, 8 km:
9.Lesis:z.
Ze wzgl~du na konieczność sta·
wienia si~ w AWF w Warszawie
w MP nie mogli wystartować czoło
wi zawodnicy Jodły Michał Mazurkiewicz, Michał Tomek i Paweł BU.

(m)

ResursaKieleckapowinna starać się:
m.in. o: uwzglę:dnienie odczytów i pogadanek,zalotenie biblioteki, doskonalenie się: w jetdzie welocypedowej,
gimnastyce i rechtunku, popieranie
myślistwa i strzelectwa, urządzanie balów, teatrów, wieczorni, ubrań lite·
rackich, wspólnych śniadań, obiadów
i kolacji, zabaw dla dzieci, teatru amatorskiego, gry w warcaby, suchy i bi·
lard. Stowarzyszenie ma prawo posia-

kolejny konkurs

Na 1 00-lecie
KTC
Jakjut informowaliśmy, w związku
z przypada,jąc.ą 16 listopada rocznicą
100-lecia utworzenia KieleckieGO Towarzystwa Cyklistów, przez kilka miesię:cyw jednym dniu tygodnia publik~
wflł. ~iemy materiałydotYCZ4CC tego naJstarszego klubu Kielecczyzny.
Dzisi~ kolejny odcinek.
Kieleckie Towarzystwo Cyklistów
było pierwszą kielecką organizacją, zatwierdzo!l'l przez generalneGO guber·
natora. Krzewiło ono idCf czynneGO
wypoczynku, tę:tyzny fizycznej, ale
również było ostoją polskości. Na temat kolarstwa, sportu w okresie tym
wypowiadało się: wielu ówczesnych pisarzy. Mi~dzy innymi Henryk Sienkiewicz sformułował nastę:pującą opinię::
"Rowerwymaga tęgich mię:śni, a wyrabia przytomnolć umysłu, odwag~
i dzielność, nie mówiąc jut o tym, :te
stowarzysza ludzi i wytwarza w nich
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przymioty zbiorowe, potądane wszę:
dzie,zwłaszcza u nas. Dzi~ki stowarzyszeniom, rodzi się: talcte mi~ynar~
dowe współzawodnictwo. W imię: tego
współzawodnictwa, obowiązkiem naszychcyklistówjeststaraćsię:nietylko
o to, by dorównflł. An&likom, Francu-

zom lub Niemcom, ale by ich z kretesem pobić".
24Grudnia 1905 roku zreorpnizowano Towarzystwo Cyklistów na Resur~ Kielecką. Cz.lonkowie i goście
KTCwstąpili do Resursy Kieleckiejjako członkowie i założyciele, i przekazali cały m~ątek towarzystwa w dług
bilansu za 1905 r. Resursie Kieleckiej,
która zobowi42uje się: zaspokoić
wszystkie długi tego towarzystwa i akceptowflł. wszelkie umowy z osobami
trzecimizawane.

daćpieczęćzn.apisem,.ResursaKielec

Od.,

ka" i .Biblioteka Resursy Kieleckiej".
czwarte p)'t.anJe konkursowe:
Ktojesl Utualnle prezesem Kleleckieco
TowanystwaCyklistłiw,a dla ułatwienla
d~my, te Mpowtedt zamleśdllłmy
w oddnb. zawienUI\C:J'lD fakty z pOQ:llllk6wKTC
Na odpowiedzi czekamy do końca
jutrzejszegodniapod nrtel. 31-11-11.
N~ dla tych czytelnlkłiw, ll:tóny
tn.fnle odpowtedz:l!, na pytanie, ufundllje
ftnna "RADIO-TAXI"- 31-ll-11.
Dodl,jmy, te laureatem trzeciego
konkursu został SWdslaw Zwterzdtowdd, zamieszkały w Kielcach przy
uł.H.Sawickiejl2n2.

Pilkarz Siarki Tarnobrzeg, O.ńtm:
Dt~~zowski przyłapany został na dopingu! Jak poinformowała wczoraj
Ko~• do Zwalczania Dopingu
w Sporde, przeprowadzona w Załda·
dzie Kontroli Dopingu lnstycutu
Sportu w Warszawieanaliza próbki B,
podobniejakwcześniej próbki A, wypadła pozytywnie. Próbki pobrano po
meczu Siarka - Ollmpia!Lecb1a, 26
sierpnia.
W ciągu nąjblitszych dwóch tygodni PZPN podejmie działania wyjaśniające oraz zdecyduje o ewenlualnych sankcjach wobec piłkarza. Drutynie nie grozi walkower za ten mecz.
- Oficjalnych dokumentów w tej
sprawie jeszcze nie otrzymaliśmy -

Drągowski

na dopingu!
powiedział nam wiceprezes Siarki,
Wojdech Juao. - Analiza próbki B
przeprowadzona ZOSiala dopiero
w poniedziałek. Nie wiemy tet jaka
karamożespotkać piłkarza. Zalety co
wykazała analiza- jaki środek i w jakiej ilości. Po zawiadomieniu o pozytywnym wyniku badania próbki A
wiedzieliśmy tylko, te Drągowski nie
mo:l:e wyst~pować w kolejnych
meczach (nie grał przeciwko Slomilowi i GKS Bełchatów- przyp. red.).
Oczywiście przeprowadziliśmy z nim
rozmow~, ale gdyby przyznał si~ do
świadomego brania środków dopingujących, byłby to chyba pierwszy
przypadek na świecie.
("')

Zostań akrobatą
Sekcja Akrobatyki Sportowej kieleckiej Piramidy prowadzi nabór
dziewczątichłopc6wwwieku7-15

lat. Chętni mogązgłaszać si~w małej
sali gimnaslycznej SP 27 w Kielcach
przy ul. Toporowsk.iego we wtorki,
środy w godz. 17 - 18.30, piątki
w godz. 16- ISoraz w sobolyw godz.

10-12.
(p)

http://sbc.wbp.kielce.pl

(d)
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Delegacja z angielskiego miasta Scuthorpe w Ostrowcu

Odwiedziny bliźniaka
Wczoraj do Ostrowca Świ,tokrzyskiego przyjechała 12 -osobowa
delegacja z angielskiego miasta Scunthorpe. Wizyta ma charakter
roboczy, jej celemjest podsumowanie ponadtrzyletniej współpracy.
Pobyt gołej odbywa sit w ramach ws półpracy miast bli :łniaczych
lczęściowofi nansowanybfdzie przez Komisj, Eu ropejsluf. Todruga

już. w

Chiny

i ,,Afrodyta"
Stowarzyszenie
Samotnych
.,Afrodyta" działające w CentrumKlubie Ostrowieckiej Spółdzielm
• Mteszkaniowej prz)! ul. Wspólnej
Ż.p ruza,26wrzdn i l OJOdz.J7.30 Dl
Dzieli Ku ltury O.ińskitj. W programie przewidziano pokaz chińskich
produktów i degustacj~ narodowych
potraw tego kraju. I_mprezie towarzyszyć b~dzie projekcja filmów
o Chinach i chińska muzyka.
Odważni. b~dą mogli wziąć udział
w konkursie ... jedzenia rytu pałecz
kami.
(kkr)

Pornoc
dla powodzian
Zarząd Mtasta w Starachowicach
podjął decy:Q~ o przekazaniu kwoty
3 tys. zł na rzecz pomocy dla powodzian. Pieniądze te zostały przesłane na konto ZW Polskiego Komitetu Pornocy Społecznej w Ktelcach .
(mb)

ostatnich latach tak lic:zna wizyta Anglików.

Na czele delegacji angielskiej stoi
burmistrzScunthorpeBrian Vessey.
W jej skład wchodzą przewodniczą
cy Rady Miasta Len Fostu, przewodniczący Komisji Zamówień Publtcznych John Hunl i wiceprzewodniczący Wilf Baktr, przewodniczący
Komisji Personalnej Veronica de
Sou.za, przewodniczący Komtsji Rozwoju Przemysłowego Marii IGril;,
przedsta wicicle gabmeiU cieni, czyli
opozycji, lan C.wsey, Geort:inla
Guest, urz~dnicy- Adńu Hlgbley,
O.ństine Edwards, Hilary Warmoth,
Sue SbenJood.

chilektoniemych dla niepclnospraw·
nych. Znajdą takie cz.u ha zwtedzanie Centrum .Exbudu• w Kielcach, Centrum Tarxowego, Teatru
im. Stefana Żeromsk1ego. ~dą
przebywać w Opatowie, Szydlowte,
Nowej Słupi, na Brodach llżec.kich .
AngJelscy goście przyjrzą si~ bliżej dotychczasowym osiągni~ciom
w czterech płaszczyznach wspólpra-

Program wizyty obejmuje najpierw zwiedzanie Sejmu i dyskusja
na temat obecnego systemu parła· cy.Najwi~cejzrobionowdziedzinie
mentamego w Polsce. W Ostrowcu . ochrony środowiska. Anglicy poda·
goście przejadą si~ ulicami miasta, rowali przed dwoma Jaty nowoczeszobaczą park miejski, Rawszcz)'Zn~. ny sprz~t do specjalistycznych poośrodek na Gutwinie. B~dą takie miatów. Dzi~ki nowoczesnym urz~
świadkami meczu KSZO- Unia Tar- dzeniom komputerowym sporo te;t:
nów. Zapo~nają si~ z hutą, ~dą zyskałWydziallnicjatywGospodar
w Miejskim Centrum Kultury, Mu- czych Urzę:du Miasta. Realizacja
zeum Historyczno-Archeologtcz· programu slowmków Ję:zykowych
nym. Przyjrzą si~ realizacji progra- w SP nr 14 przyniosła sporo frajdy
mu j~zyka angielskiego w SP nr 14. nauczyc1elce Alicji Klus i jej uczZapoznają si~ z tzw. wojną z trzenll niom. Wymiana doświadczeń w zaschodami, czyli likwidacją barier ar- kresie mieszkań komunalnych te:ł:

odbywała si~ z po:ł:ytk.iem dla obu
stron.
- To dute wydarzenie w naszej
społeczności- mów1 przewodniCZ4cy Rady Miasta, JanSrostak.- Chcemy aodnie przyjąć naszych gości
i zaprezentow!E im to, co mylepsze
w naszym mieście. Mamy si~ czym
pochwalić.

Współpraca
mię:dzy
dwoma
miastami zacz~ła si~ w mflju 1992 r.
z inicjatywy strony angielskiej. Mieć
bliiniaka to modna praktyka współ
pracy mi~dzynardowej na Zacho·
dzie. W tym przypadku chodziło
o wymianę: doświadczeń mię:dzY
miastami, które posiadaj4 zbilioną
liczb~ mieszkańtów i zfljmują się:
rozwiązywaniem podobnych problemów. W obydwu miastach zdecydowana wię:ksz.ość mieszkańców zatrud·
nionajest w przemyśle hutniczym.
ANDRZEJ NOWAK

Połsldtp

Zwltłl-ku

Wędbnldq:o.

Wzwiązkuztym,teotołicemiastaą

uczestników
postanowiła

kontynuowaC prace w najbliiszym,
dogodnym po temu terminie.
(mb)

Sesja RM

Jest woda, ale brakuje... ryb ł#6i§i8

Wcale nie potrzeba w Końskich burzy czy nawałnicy, żeby woda na ulicach i chodnikach stała si~ ucią.tliwością. W osiedlu przy ul. Armii Krajowej
wystarczą niewielkie opady deszczu, a jut tworzą si~ bajora i stawy. Gdyby
były choć troch~ gł~bsze, miejscowi w~dkarze zarybiliby te rozlewiska ...

(mak}

Sandomierz, lei. 32-14-09
Ostrowiec, lei.65-24-02

60 lat starachowickiego liceum

Jedynka na piątkę
Rozpoa.ęty przed prawie trzema trcodniamł rok szkolny jHtjui sześtdziHIIIM
tym w historii l Liceum ()gólnolwtałąceco lm. Tadeusza Kośduszk.l w StaraM
chowicach.

Dotychczas mury tej najstarszej
szkoły średniej w mieście opufcilo
ponad pięt tySI~cy absolwentów.
Z okazJi j1.1bileuszu spotkają si~ oni
na uroczystym Z)ctdzie.
Mimo i1 zjazd absolwentów planuje si~ na wrzesień przyszłego
roku, przygotowania do nie&o rozpoczną si~ niebawem. Zorganizowane zostanie spotkanie z absolwentami ,jedynki", mieszkającymi

w Starachowicach. Chodzi przede
wszystkim o wyłonienie komitetu
organizacyjnego, który zająłby się:
szczegółowym
przygotowaniem
zjazdu. Jut samo rozesłanie zaproszeń i powiadomienie wszystkich
absolwentów, mieszkających w każ
dym zakątku Polski oraz za &ranicą,
wymagać ~dzie sporo pracy.
Z okazji .,urodzin" l LO, Towarzystwo Przyjaciół Starachowic

zamierzajeden ze swoich" Wieczorów Starachowickich" pośwt~cić
właśnie ,jedynce". Zadeklarowano
jednocześnie przygotowanie otolicznościowej monografii szkoły
z uaktualnioną listą absolwentów.
Niestety, o przebiegu spotkania
nie bę:dą decydować Wyłącznie
cb~ci. lecz takie skromne motłi
wośd finansowe. Mimo to zjazd
absolwentów dostarczy na pewno
wielu wzruszeń i b~dzie niezapomniany.
GRZEGORZ SAJÓR

posl

wol
n>d

lmy,

nieczystości bezpłatnie .

21 września 199S r. o godz. 10
w sali konferencyjnej Urzędu M1asta
i Gminy w Końskich od~dzie si~ X
sesja Rady Miejskiej w Końskich.
Głównymi tematami obrad b~dą:
• rozpatrzenfe informacji o przebiegu wytonama budtetu miasta
i gminy za l pbłrocze 199S r.

N

Ga<

'"'"
"'"'·'"

interesownie
ekipy
transportowe
MZBM, Spółki . Techsan• oraz MZK,
ttóreso autobusy dowoziły ucmi6w na
miejsce akcji. Wysypisko komunalne w
Marcinkowie
przc~o
wszystkie
załmiecone, wię:Uzość
porządkowania
Ziemi

•
.....

porządkowała
Pomimo paąi.-q:o clwau udało sif:
ztbJV ok.. 10 l OD śmitd.
Porządkowano przede wszystkim
najbardziej unieczyszczone tereny
leśne wokół miasta, obrzcia zbiorników
wodnych. a tai:że szlaki turystycme,
m.in. naWykus.Pracete'NS"pieralybcz·

...""

1l

-

Młodzież
W dotOCllltj aktjl "Pof'l4dkowllllt
świata" JrZięlo utb.ial w Sl.ancbowkac:h
ponad 1100 os6b, &:J6nle IDI:odl.id
nkolna l lwcrru, a także atookowir

V
RAI

Na peronie w Starachowicach n-.jUoc:znltj jtst rano l po

po łudniu

Fot. D. G~cck

Kursy dla bezrobotnych
Rt jCHIOWJ' Unąd Pracy wStaracho-wicada organizuje w rv kwartale br.
trzy kursy dla beuobolaych.

20 osób bę:dzie motlo zdobywać
z zakresu marketingu
i reklamy. Taka sama liczba cbę:t
nych może uczestnicZ)t w pogł~bia·
ni u znajomości w dziedzinie graficz.
nej techniki komputerowej. Nauka
odbywać si~ bę:dzie w ZSZ nr 2 przy
ul. l Maja, gdzie istnieje doskonale
wyposażona pracownia komputewiedz~

Natomiast trzeci Łrus urządzony
zostanie dla przyszłych brukarzy.
Jest to zawód w zasadzie wymarły,
ale szybko odradzający si~ .
Fachowcy do brukowania ulic,
układania płyt chodnikowych są pilnie poszukiwani.
Podania o przyj~cie na szkolenie
nalCty składać w sekretariacie RUP
do 29 września br. Nauka jest bezpłatna. Wszystkie zawi42ane z nią
.koszty ponosi RUP.
(mb)

Ostrowiec

Nagrody w konkursach
W Klubie Technika Huty .,Ostrowiec" podsumowano legorocm11 akcję
l ttnlą.

Jak zwykle, placówka ta przygotowała wiele atrakcyjnych form wypoczynku dla dzieci. W imprezie fina·
łowej wr~zono nagrody dla zwyci~zców poszczególnych kontur>Ów.

W turnieju minifutbolu zwyci~
tyli: Panl Kamiński i Piotr Kita.
W turnieju warcabowym - Mq:daM
Iena Kowalczyk., Ka rolina Jabło ńska
i Pawtł GotdrJr:. W grach komputero-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wych najlepszymi okazali się:: Paweł
Kamhisld, Pawel 1\fadl!.& i Ptolr
Choina. Kontun pi3.Styczny wygrały: J oanna Kac:zanowska. MalcoM
ruta Nablalek, Ewa Kowalska i KaroM
lina J abłońska. Królową tańci disco
i jednocześnie ,.Miss Osiedla
Ogrody. 9S" została h11·ona Potocka.
W orxanizacji akcji letniej pomogli pracownikom Klubu Technika
sponsorzy: Samorządowa Rada
Osiedla Ogrody, ZKM, Wydział
Oświaty
i wypożyczalnia kaset
wideo .Cinema".
(kkr)

