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Setne urodziny ołM:hodzila wczoraj mieszkanka Szydłowca Mag·
dalena Debrenko. Na uroczystoU przyjechała cala rodzina - sied·
mioro dzieci, 20 wnuków i 35 prawnuków. Jubilatka czuje się znakomicie.

Zjazd

rOst·

,-ins·
.opaned'war·
n ego
:eboent.a
łlała,

10 zl
(lli)

wicewojewoda Zbignłel'ł' ~
qbdl;, który wręczył jubilatce list
gratulacyjny od władz wojewódzkich.

~;~b~~~ ~;~= !~~~:~
go oddziału ZUS i kierownik szydło
wieckiego USC.
Gokie życzyli pani Magdalenie
kolejnych stu lat życia w dobrym
zdrowiu. Toast spełniono szampanem, którego nie odmówila także jubilatka
(m.n.)

więźniów

szaaa.ilf

delegad, pm'Z nle-

--pncypnewlnęlo

.vsali

udział

nie, że dwóch podejrzanych będzie
do S patciziemika przebywać w policyjnej izbie dziecka, a trzeci nie został lam umieszczony, ponieważ w tej
chwili leży w szpitalu. Dwóch z nich
przebywało swego czasu w schronisku dla nieletnich.
Z naszych ustaleń wynika, że do

48 do !O tysięcy

Połaków.

Przy-

pusu:za)nk>ok.lltysłęcyznk:hje

szae tyje. z tego ok. tysąca jest zarew Stowarzyszeniu.
· Chcemy zaapelować do naszych
kolegów. którzy się jeszcze nie zare.
}CStrowali, by jak najszybciej zgłosili
si(' do nas. Na co dricń spotykamy si(;
w siedzibie PSL w Szydłowcu - powie·
działa Zdzislawa Gozdecka, C'lłon
kini -Stowarzyszenia
Na zjeidzie obecny byl Bolesław
Machnio, poseł PSL, który od lat sta·
ra si~ o z.ado~uczynienie represjonowanym. Posd zapowiedzial, że niedłu
go do Sejmu trafi projekt odpowiedniej
ustawy, która może byt przyjęta JUŻ po
wyborach prezydenckich.
jestro"ru~ych

SZialaChszkołnych,wjednymzz.akla

dów. Poknywdzony uczeń zdecydował si(' zwien:yt rodzicom dopiero
kilka dni pófniej. Poskariyl się, że

Jeden z rolników
w Kuruczach mllll12 ha,
sle w. .. 73 dzlllłlcsch.

wali głównie przy budowach schronów,
dróg,torowkolejowych,n&)'p{iw.Nielaóre oddziały g.rlCbaly pomonlowanych.. Ochroną jednostek Baudimitu zajmowały się fonnacje SS i własowcy.
Za najmniejsze przewinienie wię1niów

9.UOWO karano, nien.adko zabijano.
• Jedli~my brukiew i chleb. Katoriniczo pracowali~my po kilkanakie
godzin dziennie. Spali~my w barakach wśród szczurów i wszy • smut·
no wspomina Stanisław Ostrowski.
jeden z uczestników Zjazdu.
Byli wi~tniowie zaapelowali do
władz o zapewnienie im kombatanckich praw możliwie szybko.
- Mamy po 7l}.łl) lal. Nie możemy
dlu!J! czckać na odszkodowalia - rOOwili.
ANTONI SOKOŁOWSKI

go w
dni
Kiwi!
nicy.
o się
:zyst·
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tym-

(an)

Nikt w szkole nie

chciał

z nami

wczorajrozmawiałnatentemat-dy

reklora nie było, a kierownik warsztatów stwierdzi!, że w tej sprawie
obowiązuje, zarządzona przez dyrek·
ej(' szkoły, blokada inronnacji. Powoluj~tt si~ na ,,bardzo delikatnycharakter sprawy'', odmówi! także rozmowy
rz.ocznik kuratorium w Radomiu Paweł Zawodnik.
Jutro we wsporMianej szkole ma si('
cd'Jyt rada pedagogicma, w której
udział wezmą policyjni spocjaliś:i od
sprawprzestępczoś:iniełetnich.

związanych

JANUSZPETZ

Z ambasady USA

Kurtuazyjnie
i sondażowo
Wczoraj w Radomiu gokila Betty A. Bemstein z am basady USA. Zło
:t:yla ona kurtuazyJnit wizytę wojewodzie radomskiemu Zbigniewowi Ku·
tmiukowl. Po poludniu spotkała się z prezydentam Radomia KazJmte.
rzem Wlazło.
Betty A. Bemstein odwiedzila też komitety wyborcze kandydatów na prezydenta. Sondowała np. jak rozłożą się glosy poszczególnych ugrupowań, je!li
który~ kandydat nie przejdzie do H tury wyborów oraz -jak dany komitet ocenia szanse swojego kandydata
(nova)

Skórzany Radom
Hl

Międzynarodowe

Targi Skóry, Wyrobów ze Skóry i Ochrony

Środowiska rozpoczynają się jutro w obiektach "G iełdy Skóry''
przy ul. łGele<:kłej 164 w Radomiu. Udzial w imprezie zapowiedzialo 73 wystawców (w tym 5 z x.agranicy). Najlepsi będą uhonorowani
Wbrew wczdniejszym obawom.
w targacłl zapowiedziały udzial naj·
większe finny z branży skórzanej
województwa radomskiego. Niemal
w ostatniej chwili zglosiły si~ "Radoskór'' i ,,Lider''. Do Radomia przyjadą też finny z Litwy, Ukrainy, Francji, Czech i Belgii.
Zl.lpelnym ,.niewypałem" okazał
si~ pomysł organiz.atorów (Polskiej
Izby Przemysiowej Garbarzy), aby
fonnul(' targów rozszerlyć o ,,promocj(' gospodarczą gmin województwa
radomskiego". Na wspólnych stol.~

S7.kodowanie, takie jak dla wi('tniów
obozów k/JI'ttntnqjnych; przyznanie
dodatków do emerytur i rent, zado~
uczynienie moralne.
Do Baudicnstu byli wcielani młodzi
mężczytni w wlelu 16-23 lata Praco-

Panorama
Flnn

powiadomiła prokuratu~.

cza~ie ze szkół coraz
o zaj~ciach
z przemocą. Niedawno
na boisku szkolnym pi'"L)' szkole nr 31
w Radomiu zgwałcono !S-letnią dziewczynk~. Słyszy się też o zjawisku
z~ania si~ starszych uczniów nad
pierwszoklasistami.
Halina Wójto"·icz z Komendy
Wojewódzk.iej Policji w Radomiu
twierdzi, że wiele z takich spraw nie
wychodzi na ~wiatło dzienne. - Dyrektorzy szkól, a czę.~to sami rodzice
boją si~ wyrządzić dziecku jeszcze
wi~ksz.ą knywd(' i rezygnują z powiadamiania policji. ~to ma to
swoje uzasadnienie - chodzi przecież
o młodych ludzi, których można
skrzywdzić nadając rozglos tego typu
przykrym sprawom. Szkoda tylko, że
przez to nicletni przestępcy pozostają
bezkarni.

W ostatnim

czękiej docierają sygnały

statuetkami Grand Prix.

Projektuwzg~ajctblorazov.'Cod

1

prterzucono go przez metalowił ba~rkę l zgwałcono. Matka chłopca

O problemach •calsnls
l dzlelen,. czyUJ M •tr. 10

wojennych

Byli więźniowie obozów pracy żądają odszkodowań za
niewolniczą pracę w niemleckich formacjach Baudlenstu.
WczoraJ na zamku w Szydłowcu odbył się l Naczelny Zjazd
Stowarzyszenia Represjonowanych Polaków w Obozach Baudlenstu w latach 1942-44.
Jak

przedstawicieleprokur.ltury.sąduipoli
~ili podania szczegółów zakończooego ~edztwa Wiadomo jedy-

cji

z.darzeniadoszlopodc:lasz.a_k:łwwar

Pani Magdalena urodziła si(' 24
wrz.dnia 1895 roku, w Klebanowicach (obecnie mKjscowo~ ta należy
do Ro.~ji). W latach mi~zywojen
nych rodzin(' Debrenków, jak tysiące
innych rodTjn polskich, wywieziono
do Kazachstanu.
Najstarszy syn wróci! do ojczyzny
z pierwszą falą repatriantów, w latach
.SO., potem sprowadzi! do kraju rodziców i rodzeństwo.
We ~'CZOfaj~ozej uroczysto&:i wzi4i

się od

Przed sądem dla nieletnich stanie trzech szesnastolatków (uczniów jednej ze szkół zawodowych w województwie radomskim), podejrzanych o dokonanie czynu lubieżnego wobec swojego kolegi z tej samej klasy.
w trosce o dobro pokrzywdz:ooego.

Sto ·lat
babci Debrenko

kolegę

lWYRODNIALCY
POD SĄD

CENA 50 gr (5000 zł)

han:mistrz Stanislaw Sikorski, proboszcz parafii w Oleksowie kolo Gniewoszowa, zostal wyróżniony Orderem ugmiechu.
Podczas uroczystego wręczenia ksiądz musiał spełnić tradycyjny to-ast sokiem z cytryny.

:zenia

Uczniowie zgwałcili

WTOREK 26 WRZEŚNIA 1995R.

miały się zaprezentować najważniejsze

Jeden l byłych wir!ni6w prezentuje ztljrck
l obozu pracy w Gamie k. Wolanowa

ftm1y regionu. Okazało się jednak, że
z gmin (pomimo dobrze zorga-

żadna

ni1.owanej reklamy) nie odpowicd7iala na pomysł organizatorów.
PIGG przy okazji targów zamier/..a
zorganizować szereg sympozjów i seminariówzwiązanych z branżą skórzaną i ekologią. Np. w ~~ o godzinie
13 ocbędzie się spotkanie z dyrektorem departamentu w Ministerstwie
Finansów na temat nowych prapisów podatkowych.
Dla zwiedzających największą atrakCją będzie możłi~ kupienia (w drugim i trt.ecim dniu llrg6w) po promocyjnych cenach wyrobów pokazywa.
nych na stoiskach wystawowych.
Impreza potrwa do piątku. Cena biletu wstępu- 3zl
Qp)
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Posiedzenie Rady Zatrudnienia

54 mldody skontrolowali już lnspekiorzy .,policji pracy" - polnformowano na wczoraJszym posiedzen iu WoJewódzkleJ
Rady Zatrudnienia.
,,Policja pracy", przypomnijmy, ist·
nieje od l lipca. Zatrudnia 8 pracowników. Jej zadaniem jest kontrola legalooki zatrudnienia i eliminacja
,.sz.arej strefy" na rynku pracy. Przez
pierwszy miesiąc inspektorzy szkolili
si~. a od kilku tygodni prowadzą kontrole wybranych zakładów. Jak poinfonoował wczoraj szef "policji pracy"
Andrzej Antos, efektem ich działania
b)io wykryde 89 przypadków z.atru·
dnłanla bezrobotnych ,,na czarno",
w tym • 28 bezrobotnych z prawem
do zasiłku,
-lllSpektorzy skierowali przeciwko
łamiącym prawo pracodawcom 12
wniosków do kolegium, S do ZUS-u,
2 do U~ Kontroli Skarbowej, 2 do
Państwowej Inspekcji Pracy i l do Pro.
lrurawy Rejonov.'ej. Karą dla podejmujących nielegaWe ~ bezrobotnych
bę:dzie wykreślenie z rejestru bezrobotnych i odebranie prawa do zasiłku
- powiedział A. Antos.

Prawo do lamusa
Szef "policji pracy" nanekał na
niedoskonale prawo, unlemotllwiaJ~tce wnikliwe kontrole. Inspektorzy
wiedzą na przykład, że najwi~j osób
pracuje ,,na czarno" w malych zakła
dach chałupniczych. Nie mogąjednak
do nich wej~ bez nakazu prokurator·
skiego, bo ich siedziby znajdują si~
z reguły w mieszhniach prywatnych.
Symbolicme są też kary, jakie można

Gdzie

są

nakladać

za lamanie ustawy o zatru-

dnieniu.
• Podobnych luk w prawie jest bardzo dużo. Gdyby pracodawcy mieli
dobrych prawników, mogliby sparaliżować naszą p~ - mówił A Antos.
Dodał, że niektóre ,,policje pracy" zde..
cydowały się; nie zac:z.yna! kontroli do
momentu nowelizacji ustawy o zaru.
dnieniuiu.qmję.cia~wprze

pisach. Tak stalo się: mię:dzy innymi
w Krakowie.
Wypowiedi A. Antosa spotkala się:
z ripostą wojewody Zblgnłewa Kutmluka:
• Pan lilżo mówi o słabc!OOach swojej
instyrucji. Aprucież:dopieroz.aczyna
ciedzialaloofći crt.eballlÓWiĆojej sile
i moż.liwokiach - przekonywał.

Policja w Tessiturze
Wiceprzewodniczący Rady Zatrudnienia Zdzisław Maszldewicz, poprosił inspektorów, by sprawdzili, czy
Mario Cioli, wlakiciel Tessitury Bresciana, zatrudniał włoskich pracowni·
ków w pionkowskim zakładzie.
• Mam informacje, U Dorokowie
pana Ciołi pncowaU w PionkadL
Wiem td., :łr wWddd nie ~
wał do Urzędu Pracy o zgodę: na ldt
zatrudnienie - mówil Z Maszkiewicz.
WICtpftZ)'dcnt Radomia Ryszard
Falek, zaapelował z kolei o obję:cie
kontrolą targowisk miejskich i pomoc
w wyłapywaniu osób handlujących

reketierzy?

·Czterej rdtetieny, których w ubteglym tygodniu zatrzymala zwoleftska
polleja za zaatakowanie konwoju samochodów, wyjechali jut na Ukrainę •
poinformował nas rzeanlk pr1lSOwy Komendy Wojewódzklej Połlcji w Ra·
domlu llldeusz Kaczmarek.. • Zostali przesłuchani, otrzymali wizy administracyjne i opu~ili nasz kraj. Ukraińską policję: powiadomiMmy o ich wybry·
kach. Natomiast nadał nie wiadomo, gdzie przebywają dwaj pozostali, którzy
uprowadzili z konwoju mazdę: i forda scorpio.
lale już wczclniej pisali,my, policja w Pulawach prowadziła po$cig za dodziejami hyundaya. Na trasie Radom - Lublin zarządzono blo~. Uciekający
napadli na konwój samochodowy wracający z Niemiec i sterroryzowali kierowców mazdy i scorpio. Funkcjonariuszom u: Zwolenia udało się: ująć czterech z SZ&
~u gangsterów- obywateli Ukrainy.
(nova)
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::.=-"~::= Czekają do południa
inspektorom skieruje

Policjado
(od) pracy

LU D U

Pr

straż miejską.

Fundusze podzielone
Rada dokonała też wczoraj podzia800 tys. zl na tzw. aktywne formy
zwalczania bezrobocia. Pieniądze te
przekazano wojewódzlwu raclorn'lkiełu

munap.x::7.41kuwrzdnia.~
urzędy pncy otnymały: " Radomiu

- 400 mln zł, w Pionkach - 60 mln zł,
w Blałobnegach - 50 tys. zł, w Przy·
sus:ze-70tys.:d, wGnSjcu -40tys.zl,
w S~dlowcu • 90 tys. rl, w Kozienicach • 20 tys. rl, w Zwoleniu • 20

tys.rllwUpsku-SOtys.zL
Dzieląc Yodki kierowano się: lakimi kryteriami jak: stopa bezrobocia
w danym regionie, zapotnebowanie
na robocy publiczne i prace interwencyjne oraz sposób wykorzystania dotychczasowych dotacji.

Urząd na dwa
rady polnfonnowano
o planowanym poebiałe Rejooowego Urzędu Pracy w Radomiu. Jest
on jednym z najwłfkstych "pn4rednJak6w'' w Polsa. Obsluguje 36tys.
Członków

--pnnj<go
-·.-..wiJ•"'"''"'·~

tys. lnteresant6w. - Aby mógł dzialać
skutecznie - powinny go zasąpił
dwie odrę:bne instytucje- przekooywal dyrektor Wojewódzkiego U~u
PracyMardnWasU.
Wedlog koncepcji pn.odstawionej
przez dyrektora. dotychczasowyurząd
obsługiwalby bezrobolnych z poludniowych dzielnic Radomia oraz
gmin: Kowala, Wolanów i Wterzbica.
Urząd numer 2 • z dzielnic północ
nych i pozostałych gmin. Siedziba
pierwszego znajdowalaby się: tam
gdzie dotychczas- na ul. ks. Łukasi
ka Nie wiadomo na razie, gdzie miał
by mieścić się: drugi.
Koszt podziału RUP wyniesie ok.
1.2 mln z.l. Przedsię:wzi~e powirmo
dojść do skutku w pnysz.lym roku.

ARKADIUSZ KUTKOWSKI

Komunikat weterynarii

Porzucona "Tessitura"?
Komitet Strajkowy pionkowsldej fumy .,Tessitura Bresdana Polska" zagroził, ie jeśli Mario Cioli nit zgłosi się cizi{ do godz. 12.00 na
negocjacje w sprawie rozwiJlzania konDiktu, do prokuratury ZOl'iita•
nie: doione doniesienie o porzuceniu przez niego zakładu.
Jednoczdnie Korrutet Str:ajkowy nowczo wywiązywania się: przez niez.aapdowal do wszystkich pracowni·
ków w województwie radomskim. rłYy
,,nie zgodzili s:ię: na żadną pcywatyzację realizowaną przez wojewodę: radomskiego i jego ~ków". Zdaniem związkowców, U~ Wo;ewód2Xi
zajmuje zbyt uległ~ postaw~ wobec
Mario Ciołi, nie domagaj~ się: sta-

~~ J. P., m6eszkank.a jednej
z podradomskich gmin, zginęła po ko-

łami malucha. Samochód potr.tcil

Ib.

werz:ystkę

na trasie 1b6w • Ludn.
Policja do tej pory nie wie, czy aato
prowadzi! 21-letni mieszkaniec gmi·
ny Gózd, czy jego o dwa Jata młodszy
kolega • nie moina było tego ustalił,
gdyż mę:żczytni byli pod wpływem
alkoholu. Obaj z urazami głowy trafili do szpitala w Lipsku.
(nova)

Uwaga!
Rejooowy Lekan Wdelynari w Ko.
złenicach zawiadomll o stwierdze..
olu wśdek.łizny u bezpańsJde&o psa
na tcftnie miasta Pionkl.
W związku z tym apeluje, aby osoby, które zostaJy pogryzione lub miały
jakikolwiek kontakt z bezpańskim
psem w okolicy ul. ~bowej w Pionkach, jak najszybciej zgłosily się: do
izy przy~ oddziału zakatnego szpitala w Kozienicach.

60-Jetnla kobieta zginęła " wypadku, do jakiego doszło waoraj
godziny 12.00, na trasie nr
717 wGn1jcu.
Kierowany paez nią fiat 126p zjechał nagle na lewy pas jezdni i zderzy! się; czolowo z jadącym z naprzeciwka samochodem cię.żarowym star.
Kobieta poniosla $'miert! na miejscu.
Przyczyny wypadku bada policja.
około

Adam Michalezewski wypowiedzlał miastu umowę na obtrzech lin ii autobusowych w Radomiu. Za p ięć
m iesięcy z ulic zn ikną niebieskle autobusy.
Skarbowy w Radomiu

Żlpl

Włakiciel

przedsi~iorstwa

uważa,

podatku.
Toczący si~ spór ITS z fiSkusem
sprawił, że wla§ciciel zrezygnował
z ohWgjwania komunikacji miejskiej.
• Odkąd autobusy z.aczę.ly jeidzić
po Radomiu, kontrolerzy nie wychodzą z finny. Mam tego ~ Wolę:
zrezygnować z usług komunikacyjnych niż tracił nerwy w negocjacjach
z u~nikami • powiedział A. Michałcz.ewski.

ITS obsługuje 1rZJ linie w IUdomiu:
3, 8, 18. Bilet koszluje60 gr, choć w innych miastach jest droższy przynajnmiej
o 20 groszy. Niebieskie autobusy ITS
jeżdżąnagaz,sąekologicme.

Gdy A. Michalezewski sprzeda
swoje autobusy, MPK pozostanie monopolistą na radomskim rynku. MPK
nie ma jednak samochodów do obslu·
gi trzech dodatkowych linii. Miasto
~e musiało wydać mnóstwo ptenię:dzy na zakup oowych autobusów.
A. Michalcz.cwski wylicza, i.e potrzeba na to 200 miliardów starych zlotych. Kasa sarnorządowa dofinansuje
też bilety MPK. A. Michalezewski
zamierza zwolnić ok. 4S osób. Powiększą oni kolejk~ po zasiłek i pomoc socjalną.
• Prowadl.ę; firmę: od 1973 roku, nie
jestem czlowiekiem zniqd. Zyskalem spore ~wiadczcnie w swojej
pracy. Skoro nie ma warunków dla
rozwoju przc:dsi~biorczo$'ci, ogrania{
si~ do transportu towarowego • wyznał gorzko wlakicieliTS.
(sok)

Śruby, gwoździe i świadomość
~nia

1995r. zmarł

mgr inż. STANISŁAW
CHOJNACKI
ds.
dyrektor

tecbniczno..produkcyjnych

Fabryki Samochodów Specjalizowanych ,,POLMO-SHL"
w Kielcach.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy

Jego Żonie, Synom, Rodzinie
Dyrekcja, Rada Pracownicza,
Organizacje Zwilłzkowe, współpracownicy
z Fabryki Samochodów Specjalizowanych
.,POLMO-SHL" w Kielcach

Urząd

Wojewódzki w Radomiu wystąpi! do Komitetu Badań Naukowych
o przyznanie 3,8 mld starych z.lotydt na
przepowadzenie bldań pn.: "Wdrażalie
i motywowanie spoleczności lokalnych na rzecz przemian regionalnych". Badaniami mają si~ zająć specjaliki z Wydziału Ekooomicznego
radomskiej WSI. Prace te są kontynuacją tzw. prograrra1 restnt1cturyzac wo-

ne docyzje. ()pracownic tego programu
pochłoręlo ponad l mld starych złotych.
Prudtr~laJy~tl.od:D
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opracowywanego od trzech lat paez
Uniwersytet t..ódzki. Radom '92 z założenia ma służyć wytyczeniu kierunkowych przemian gospodarczych i
spolc:cznyeh województwa oraz stać
si~ swego rodzaju ,.kałechizmem~ dla
~ków sanuządowych

wych

podejmujących ważne,
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Fiskus zdusił finnę?

dużego

Wścieklizna!

go z podpisanych umów (w tym pakietu socjalnego). Przypomnijmy. że
s:tr:ajk w "Tessiturze" trwa już prawie
trzy tygodnie. Załoga domaga si~ zre..
waklryzowania plac. Od początku strajku Mario Cioli nie z.apmponowalltrTRnu podj~a negocjacji, nie podaj~
przy tym żadnych wyja.<nień.
(jp)
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Przewodniczący Komisji Europejskiej w Polsce

.

STRONA 3

Weto rewaloryzacji?

Dialog o Unii Europejskiej Decyzja o ustawie

17

- do czwartku

Pol-

~na
la·

Premier Józef Oleksy oraz przewoclnicz4cy Komisji Europejskłej JacquesSanter podczas ponłedz.iałkowych rozmów w Warsawie uznali, że
maM - co podkrełlfł szef polskiego fZJ!du - .wspólny pog~ co do
potrzeby uczestnictwa k111jów stowarzyszonych w kształtowaniu
przyszłych rorwi~tzań przyulej Unii Europejskier.

Prem1er za.znacz.ył, te Polska nie
JCSt w pełni usatysfakcjonowana
dotychczasowymi formami dialogu
polityczneao z Unią Europejską.
Podkreśtił, te polskie władze ch~
,.uczestniczyć w przepływie myśli,
dyskuSJi i uzyskiwaniu informacji
o tym, co uchodzi w UE i co to
bę:dzie oznaczać dla jej wewnętrznych przemian".
Santer powiedział po zakończe
niu rozmów. te ,.postęp Polski na
drodze do członkostwa w Unii jest
bardzo zadowallijący". Zaraz potem

dodał, :te chocia:t ,.du:to zostało jut
zrobione•, to jednak ,jest jeszcze
długa i trudna droaa, zanim Polska
przyłączy się do Unii". Oblij politycy
mezmienną
wolę
potwierdzili
współpracy na rzecz przyaotowania
Polski do członkostwa.
Przewodmczący KomisJi EuropeJSkiej wyraził przekonanie, te
konferencja międzyrządowa UE
w sprawie przyszłych form działania
Unii Europejskiej zakończy się
w ł997 r. i te potem ,.nie będziejut
tadnych przeszkód na drodze do

rozpoczęcia oficJalnych neaocjacji
o przystąpieniu do UE z Polską
i innymi państwami stowarzyszonymi".
R6wniet Oleksywyraził nadzieję,
te konferencja międzyrządowa, rozpoczynająca się w I połowie przyszłego roku, będzie ostatnią cezurą
otwierąjącą indywidualne negocjacje na temat spornych kwestii, watnych z punktu widzenia starań
Polski o członkostwo w UE.
Oleksy i Santer przewodniczyli
w poniedziałek rozmowom plenar·
nym delepcji rządu polskiego oraz.
Komisji Europejskiej, od których
rozpoczęła się oficjalna dwudniowa
wizyta przewodniczącego komisji
(PAP)
w Warszawie.

Wnioski o zarejestrowanie Na konferencji MOP
A. Kwaśniewskiego
"S" krytykuje
i W. Pawlaka
koalicję
!ll

Komitet Wyborczy Aleksandra
Kwaśniewskiego złotył 25 bm. w
Państwowej
Komisji Wyborczej
wniosek o rejestracj~ lidera SLD
jako kandydata na prezydenta. Do
wniosku dołączono wykazy uwierąjące 450 tys. podpisów popierających kandydatu~ Kwaśniewskie

go.

Do Pailstwowej Komisji Wyborczej wpłynął te:t w poniedziałek
wniosek o zarejestrowanie Waldemara Pawlaka jako kandydata na
urząd prezydenta. Komitet Wyborczy W. Pawlakadołączył do wniosku
wykazy zawiel1\i4ce 230 tys. podpisów popief!\iących tę kandydatu~.
(PAP)

Zdaniem parlamentarzystów

Książeczka

gro<kk·

J

Sejm pnyW ~d OW\ propozycję
wprowadzenb obowi4zkowydt ksi4:łeaek ushtt medyc:zaydt. Bę~ do
nkb wpisywane nie tylko porwdy
lebrstle, ale tak1.e wa;ystkle ordyliOwuenamletl.
Zdaniem posła Julla5a Jana
Br-.una (Unia Wolności, woj. kieleckie), jest to niepotrzebny wydatek
zarówno dla pacjentów, jak i budtetu państwa. Szacuje się, :te koszt
jedneao egzemplarza ksiąteczki
wyniesie 55 tys. starych złotych. Na
całe przedsięwzięcie trzeba ~dzie
wydać ponad 2 bln zł.
-Jeśli nie udawało się dotychczas
kontrolować sposobu wydawania
recept, to tym bardziej trudno
będzie sprawdzać 38 milionów k.sią·
teczek - mówi J.J. Braun.
Poslowie Władysław Adams.tl
i Henryk Paniec (Sojusz Lewicy
Demokratycznej, woj. kieleckie)
uwatają, powołując si~ na ministra
zdrowia Jacka ŻOChowskiego, :te
bę:dzie to jednorazowy wydatek,
który pozwoli kontrolować gospo-

darkę lekami i :zwróci się w ciągujed
nego kwartału.

k.orzystJ,jące

się,

m.i~dzy

innym~

leków na osoby
z ul& - twierdzą posło

wie SLD.
Posłowi
Krzysztofowi KamiDsldemu (Konfederacja Polski Niepodległej,
woj.
tarnobrzeskie)
podoba się ta idea.
- Mój młodszy brat jest dyrektorem ZOZ w Swidniku, doskonale
wiem wi~. jaki to jest problem dla
aptek i szpitali. Najpierw jednak
powinno się sprawdzić wprowadzenie bią:teczek w mikrosk.a.łi, na
zasadzie pilotaiu- powiedział nam.
Poseł Tadeusz MoszyftskJ (Unia
Pracy, woj. kieleckie) nie bardzo
wierzy, :te tę ustaw~ da się wprowadzić w :tycie. Przewiduje, :te bę:dą
problemy z zagubionymi ksiątecz
kami, zwłaszcza przez ludzi starszych. Jeśli lekarze zechcą rygorystycznie przestrzegać przepisów,
mo:te si~ zdanyć, :te chorzy będą
odsyłani z kwitkiem.
LIDIA ZA WISTOWSKA

12-latek podpalił się
••• dla wrażeń
12-letni mieszkaniec Suwałk Patrycjusz A. oblał rozpusz.a:alnlłdem l
podpalił swoje~«, prawdopodobnie
próbtdl!lczrvbićwrdenie nakolepda.
W porę z pomoq przyszli mu dorośli,
chiopiec domal jednak powalneto
poparzenb pn.wqo przedrunienia poinformowała 2S bm. sanlsb poll-

<l•-

Zdarzenie miało miejsce w bramie jednej z suwalskich kamienic.
Grupa nastolatków wąchała tam
rozpuszczalnik. Odurzony Patrycjus:z A. oblał si~ płynem i podpalił.

najbliżsu&o

czwartku prezydent ma czas na podJęcie dtt)"ljl
w sprawie weta lub podpisania ustawy
,.Ousadachrenloryzacjlemer,1url
rent'" - polfiedział 25 bm. rzecznik
prezydentaMarek Klrpllisld.Dodał,
:ł.e Lech Wałęsa wdm.ie pod uwagę
opinie ekspertów, członków prezydenckiej Rady ds. Politykl Społea.nej
oraz ,.Sollcbmośc:l ...
,.Prezydent nie powiedział apodyktycznie, :te tej ustawy nie podpi·
sze, lecz tylko, :te bardzo dokładnie
jej się przyjrzy, czy .,realizuje ona
interesy emerytów"- wyjaśniał Karpiński.

Rzecznik odniósł się do poniedziałkowej uwagi premiera, te
sprawa ustawy jest przedmiotem
politycznego przetargu. ,.Wprowadzenie Wdej reaulacji placowej,
czyte:t wysokościświadcze~, niejest

politycznie neutralne - marzenie
pana premiera ociera si~ tu o utopię"
- mówił Karpiński, podk.reśllijąc, :te
,.premier jest w tę sprawę politycznie
bardzo silnie zaangatowany, poniewat są to świadczenia wypłacane
z budtetu tworzonego pnez rząd".
Zdaniem rzecznika, "w katdym
kraju rząd jest zainteresowany
w utnymaniu tych świadczeń na
mo:tliwie nlijnitszym poziomie",
za.i ci, którzy je otrzymują, na ,.motliwie nlijwytszym" i bę:dzie to .,zawsze przedmiotem przetargów i
walki".
,.Trzeba po prostu pnyjrzc:ć si~.
czy zawarty kompromis jest kompromisem rozsądnym i czy nie narusza zbyt ostro interesów którejkolwiek ze stron: państwa, które kreuje
bud:tet i emerytów, którym nalety
się: specjalna opieka"- powiedział.

Z o~ krytyk\ dokonlń rqdowej
koalicji wysąplł w poniedziałek, podobrad V Europejskiej Rqionalnej Knferencji MOP delept pncowllkzy Michał Wójcik, przedstawklei
NSZZ .,SOIIcbmo~". Jqo zdaniem,
wysokJm kosztom spole-cmym trmurormacjiwPolKetowanyszyuprzywllejonnle byłych komunistów w
dostępie do dóbr l korzyści.
Wg Wójcika głównymi benefic- 1L-''-'--L-LJI•
jentarni przemian w Polscesą przede
Wałbnychu ~zdjęcia do noweco filmu Andneja Wlljdy pt. .,Panna
wszystkim elity byłego systemu soc- Nikt". PodstaW\ sce:narlusza}esł oc:zywlkle &lośna powleU: Tomka Trymy pod
jałistyczne&O. ,.Systematyczne przej- tym samym tytułem. Na zdjędu: rd;yser instnnde odtwórczynię &lównej roll
mowanie majątku przez komunis- -Anię Wiela:utą.
Fot. PAP/CAF
tów dało im taką silę ekonomiczną.
te sięgnęli ponownie po wła~.
rozpoczynając proces rekomunizacji na tak zwanych wolnorynkowych
zasadach"- zaznaczył w swoim wystąpieniu Wójcik.
(PAP)
t:Z&S

w

na chorobę
- Ukróci
wypisywanie

Do

Dzieci próbowały gasić ogień wodą.
co powodowało jego podsycanie.
Dopiero interwencjadorosłych pozwoliła 10 upsić.
Jakpoinformowanodziennikarza
na Wydziale Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach, ogólny stan
zdrowia
chłopca jest dobry, choć będzie on
poddany Oługiej rekonwalescencji.
Patrycjusz A. jest uczniem szóstej
klasy s:zk.oly podstawowej. Ma trudności w szkole, wychowywany jest
jedynie przez matk~.
(PAP)

Polskie statki
uciekły przed tajfunem
Trzytrawlery

Nie ma układu
Pawlak- Wałęsa
WicepremierRomanlaaielińskipo&ło
ski o układzie Pawlak· Wal~ nazwał in·
synu~aledodał,tewpolitycewszystko

jestmotliwe. Uk.lad Pawlak· Wal~ mial·
by polegać na tym, te !Kler PSL doprowadzjibydozcrwaniako.alicji,azatolechWa!~sa po wygraniu wybor6w prezydenckich
nagrodt.iłby&ołlłnowisk.iempremicra.

szczecińskiegoPrzed

siębiorstwa PDłowów Dalekomorskich

Usług

i
Rybackich .Gryf" - .,Bopr",

,.Aquariu.s"i.Rekin"-musialyopuścić

port

UsługRyback.ich.,Odra"przeczekałtaj

Ulsan,ucieka.i4cnapełnemorzeprzed

fun na redzie portu Ulsan.
12 patdziemib ubJ. szalejący u wybrzdy Korei Pld. 14jfun powdnie usz·
kodz.ił w Ulsan trzy polskie trawlery, :uy.

24 bm.

południowokoreański

Statki SZClęŚiiwie sztormowały na
morzu- nikomu nic się nie stało. Trawler ,.Homar- zełwinoujskiego Przedsi9biorstwa Polowów Dalekomorskich i

szalejącym tam wówcw
.Ryan"- poinformowała25

tajfunem
bm. dyrekcja armatora. Sztormowanie 111 morzu
było bezpiecmiejsze,nitpostójwporcie
- istniała srożba zerwania z kotwicy,
ll,jfun mósJ rzucał jednostkami po porcie.

wąi4cjezk.otwicirzucającnimiok.eje .

Wszystkie te jednosl.k.i zostały pótniej
wycofane z eksploatacji i sprzedane na
zlom.
(PAP)

Unia Wolności proponuje

Ulgi za prywatne leczenie
Unia Wolnołci proponuje wprowadzenie ułgl podatkowej na wydatki
poniesione na łeczeniewHktorze prywatnym - poinformowałwpont.
dz:ialek dziennikarzy poseł Marek Balicki.
Proponowana poprawka zakłada, że każdy podatnik bfdzie m6gł
odlłczyć sobie od podstawy opodatkowania wszystkie wydatki na
świadczen ia zdrowotne udzielone przez niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej i prywatne gabinety lekarskie (na terenie kraj u) na jego
rzecz. a takie osób btd'łCYCh na jego utrzymenlu, do wysokości około
15 mln starych

zł

rocznie.

Zalety proponowaneao rozwiąza
UW -m.in. obnitenie
kosztów leczenia w prywatnej opiece
zdrowotnej; częściowe odci4'!enie
publicznych placówek służby zdrowia; wprowadzenie mechanizmów
ekonomicznych zachęcających do
Ilonystania z leplnie dz.iałająceao
sektora prywatnego i zmniejszenie w
wynikutegotz.w.szarejstrefy.
Wprowadzenie ul& podatkowych
wiązałoby tię ze zmianą dotychniato-według

czasoweco systemu opodatkowania
prywatnych gabinetów lekarskich,
do chwili obecnej rozliczających się
z fiskusem ryczałtem. Rachunki,
wystawiane pnez !etany prowadzą
cych prywatną praktykę: i rozliczają
cych si~ w tej formie, nie byłyby
odpisywane od podstawy opodatkowania.
Ministerstwo Finansów z.atądalo
wprowadzenia ksiątki przychodów
irozchod6w-twierd.z.iUW. Tensys-

http://sbc.wbp.kielce.pl

tern rozliczeń umotliwilby właści
cielom prywatnych praktyk. odpisywanie od dochodu wydatków zwią
zanych z prowadzeniem działal
ności. Ksią:tk.a przychodów i rozcho·
dów mote jednak wprowadzić
z.amieszanie~ród lekarzy przyzwyczajonych do starej formy opodatkowania i nie orientujących się
w innych formach rozliczeń ze skarbem państwa.
KonstytucjagwarantujeWdemu
obywatelowi prawo do bezpłatnej
opieki medycznej. Jednakże sytuacja finansowa resortu jest tak zła, te
realny dost~p do tej opieki medycznej stal si~ ograniczony. Proponowana poprawka mo:te pomóc w rozwiązaniu problemu konieczności
korzystania z włus prywatnxch
phinetów lekarskich i klinik.
(PAP)
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Chorwacja chce
odzyskać swoje terytoria
Prezydent Chorwacji Fran;o Tudjman, w wywiadzie opubłikowanym na
łamach poniedziałkowego numeru parysldegodziennikii.Le Figaro" powiedział li jego kraj odzyska wszystkie swe .majduj~ sit obecnie w rfkach
~id! terytoria siłłl albo przy stole rokowań. DocW jednocześnie, iejego zdaniem - nadszedł czas pokoju w tym regionie l ie Olorwaci• chce
normalnych stosunków z obecnłl Jugosl•wię.

rem do Sarajewa, by podjąć pilny
wysiłek uratowania inicjatywy pokojowej USA w sprawie Bośni i przed·
stawiciele Stanów Zjednoczonych
stwierdzili, że rozbieżności zagata.
jące zażegnaniu konfliktu mogą
zostać usunię:te.

Chorwacja nie jest gotowa pójść
najmn1ejszy kompromis oświadczył Tudjman, nawiązując do
ziem chorwackich zajmowanych
obecnie przez Serbów. Musimy je
wyzwolić. Zamierzamy zrobić to
w sposób pokojowy. Lecz gdy to nie
na

Morderca z Cuers

Ciężarówka

staranowała

był neonazistą
Zdaniem poiltji, w:leiokrotny morderca z miasteczka Cuers na południu
Francj~ 16-letnl Eric Borei, był neonazisą. W Je&o pokoju znaleziono
plakalyzwizen:~nklem Hillera liiteralurę wycbft~ą Trzeci- Rzeszę.
Borel zawsze ubierał si~ na czarno,
interesował si~ bronią i materialami
wybuchowymi.
Przypomnijmy,:te w sabot~ Borei
zamordował malk~. ojczyma i pr7.y·
rodniego brata. Nastę:pnego dnia,
uzbrojony w karabin, zastrzelił na
ulicach Cuers lńmioro ludzi.

Krótko

ze

świata

Milion kuponów
za jeden lari
GrurJa wprowadziła w poniedziałek do ohle&u 'llrlasnJt walutę
narodo'lfl!. -lari. Od 25 wndnla do
2 pat.dzlemika można wymienia!!
pleni~tdze w bankach - milion
kuponów u jeden lari.
Narodowy Bant. Gruzji ustalił
oficjalny kurs lari wobec zagra·
nicznych walut. Zajednego dolara
amerykańskiego bę:dzie si~ płacić

l,llari,zafuntangielski- 2, 11ari,
za mark~ niemiecką - 0,99 lari.
Jeden lari bę:dzie odpowiadał
czterem tysiącom rosyjskich rubli.

W Tajlandii
107 ofiar powodzi
Pruszło 100 bnlertelnycb o6ar
pochlonęł)' w pt\łnocnej T~landii
powodzie wywołane obfitymi deszcuml monsunowymi, pad~~

tam od ponad 3 tY&odni.
Władze w Bangkoku poinfor·
mowały w poniedziałek o l 07 osobach, które si~ utopiły.
Tajlandię: nawiedziły w tym
roku największe powodzie od
lO lat. Oczekuje się:, :te fala powodziowa dotrze w tym tygodniu do
Bangkoku.

Popijanemu
zajechał do więzienia
Pewien tnyd.z:iestoletni Norwec
zostałskazan.yr.ajazdępopijanemu
na lny l>'codnle Yięzienla. Jego

=e•:0:;:~~::~.::!:

Naoczni świadkowie mówią, :te z
kamiennym spokojem ladował swą
broń, a w jednym przypadku dobił
dodatkowym strzałem rannego w
nogę: mężczyzn~.

Borelzastrzelil tych łudzi bez najmniejszego powodu. Potem sam
samobójstwo. W panie·
działek zmarla w szpitalu w Marsylii
kolejnajego ofiara. Łącznie- razem
z samobójcą - śmierć poniosło 14
ludzi. W szpitalu przebywa jeszcze
sześć osób. Dwie z nich są w stanie
krytycznym.
(PAP)
popełnił

ludzi vl Ruandzie
Cen~mnlej70osób ponioslo łmlert,

&dY rozpędzona ciętarowka najechała
na ludzi l samochody w południowo
zachodniej Ruandzie - poinformowało w poniedziałek Radio Ru.anda.
Do tragedii doszło w Gitarama,
przy blokadzie drogowej, gdzie woj·
sko przeprowadzało kontrolę pod·
ró:tnych. Ci~żarówt.a, w której zawiodły hamulce, zmiatdtyła kilka
pojazdów i grupę: oczekujących osób
Wśród ofiar jest wielu :tołnierzy.
(PAP)

Hamas zapowiada dalszą walkę
Organizacja palesłyl'isklch fundamentalistów muzułmańskich Hamas bte&orycz:nie odrzuciła w ponled.z:ialek porozumienie zawute Drlędl)' bnelem a
OWP w spBwle rouurzenla autonomil pale5ły6sklej na Zachodnim Brzegu

bę:dzie możliwe, to
wiązt.iem
bę:dzie

naszym obo·
zastosowanie
metod, które umożliwią nam
wyzwolenie reszty naszego terytorium.
Dwóch amerykańskich negacja·
torów udało się w niedzielę: wieczo·

W Sarajewie premier Bośni Haris
Silajdzić powiedział w niedziel~.
w wywiadzie telewizyjnym, że . me
b~dzie
:tadnego
spotkania"
(w Nowym Jorku). ponieważ boś·
niaccy Serbowie obstają przy prawie
do secesji.
(PAP)

220 band w 17 miastach

Mafia rosyjska w USA
Na terytorium USA istnieje obecnie pięt dutych zorpnizowanycb
Jrup przestępczych rosyjskleJ mam,
podzielonych na 220 band, drlalahcycb " 17 dutycli n:riastacb amel)'kal'isltkb - informuje w najnonrym
numerze tnodnik "Newsweek"',
J!OWohUĄc slę na Fedendne Biuro
Sledcze(FBI).
Pismo opublikowało obszerny
materiał, w którym optSuje odrodzenie si~ rosyjskiej mafii w Ameryce.
,.Newsweet." zainteresował się: przy
tym nie sukcesami organówścigania
w wałce z pojedynczymi przest~p
cami, lecz ogólnymi tendencjami
w rozwijaniu działalności przez
rosyjskie zorganizowane grupy kry·
minalne.

Analizując spraw~ aresztowa·
neg;o w USA Wiaczesława Iwan·
kowa, tygodmt. dochodzi do
wniosku, że nowe rosyjskie grupy
przestę:pcze rozwinęły prawdzi~
ofensywę przeciwko tradycyjnej
rosyjskiej mafii nie tylko w USA.
lecz tak:te w innych krajach świata.
Ta nowa, odrodzona mafia rosyjska jest o wiele lepiej wyposa1ona,
zdyscyplinowana i zorganizowana,
a tak:te skłonna do znacznie brutalniejszych działań, niż st.ara mafia.
Odrodzona mafia- podkreśla .Newsweet.• - nie zamierza opuszczać
w nieszczęściu swych członków.
Tak np. na obronę lwant.owa jego
ko ledzy w Rosji zebrali 2 miliony
dolarów.
{PAP)

Jonłllllu.HamasupowladakontynuoW11nieW11!JI:izbrojnejprud11'kolzraelowl.

Oficjalny rzecznik Hamasu w Ammanie Ibrahim Gosze oświadczył, że
porozumienia zawierane przez OWP z Izraelem od czasu konferencji
pokojowej w Madrycie "tylko podkopują wolę oporu ludu palestyńskiego".
Zapowiedział, :te nie będzie przerwy w atakach Hamasu na cele izraelskie.
(PAP)
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W bawarskiej Pasawie

Zaatakował były mąż
Dwa dni po podpaleniu mieszkania
polskiego malie6slwa w bawankieJ
Pasawie (Passau), i;yjJtceto w nim z
cięiamlł iolllt 30-letnle&o Polaka usiłowano zabić. Oddano do nle&o klika
strzałów, które jednak okazały się
niecelne - poinformowała w ponled.dałeltmlejscowapolicjL

Zaatakowany Polak twierdzi, że
w zamachowcu rozpoznał byłego
m~:ta swojej :tony. Zeznał, :te z okna
mieszkania dostrzegł na sąsiedniej
parceli podejrzaną osobę:. Kiedy
wyszedł na zewnątrz, by się rozejrzeć, w jego kierunku padły prawdo·
podobnie cztery strzały. Zamacha·

Włoski
Ro~

wiec zaczął uciekać na rowerze, ści
gany przez zaatakowanego samochodem. Na jednym ze st.rzy:towań
były mąt miał ponownie strzelać do
swej niedoszlej ofiary, po czym zniknął bez śladu.
W pobliżu miejsca zamachu policja znalazła ,.koktajl Molotowa",
który wykorzystano przypuszczal.
nie do podpalenia dwa dni wcześniej
mieszkania polskiego mał:teństwa.
Bę:dącą w zaawansowanej cią:ty
20-letnią Polt.~ z objawami zacza·
dzenia przewieziono wtedy do szpi·
tala.
(PAP)
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Z okuJ! rozpoczętych w nledrlelę 24 bm. obchodów i;ydowsltiego Nowq:o

póty,d
strery•

Rob na Ukrainę Qechalo łysl~tce ortodoksyjnych tydów aby się modli!! nad
&robem duchowego przywódcy chasydyzmu cadyka Nadimana z Bradawia.
Na zdjędu. ClaasydzJ mod~ się nad &robem Nadlmana.

"proces stulecia"

•it we wtorek w Pałermo proces siedmiokrob\ego

premiera Wioch Glulio Andreottlego, którego

oskarża

sit o

dziełanie

w Interesie mafii w zamian za głosy, które "organizowała• ona w wyborach dlłl chad ecji, może przeciłlgn~ •lt 3 lata lub dłutej.
W procesie ma zeznawać ponad
p6łtysiąca.świadków, at.a1deposie-

dzenie sądu bę:dzie prawdopodob·
nym rankiem dojecllał swym samo- nie filmowane przez telewizj~ pubthodem do więzienia.
liczną RAI.
Okazało się:, że skazany nie
Po pierwszym posiedzeniu trzytylko ponownie złamał prawo, osobowy zespól ~iowski, któ·
prowadząc pojazd na trasie temu przewodniczy Francesco
50 ldlometr6w, z domu w Oslo do Ingargiola, jeden z ~dziów nąjba.r·
llsena. w stanie nietneiwym, ałe dziej doświadczonych w prowadzenie miał ~ prawa jazdy, bo ode- ni u procesów antymaftinych, podejbrano mu je w ramach wyroku.
mi e decyzj~, czy zezwolić na stałą
Gdy pechowy kierowca st.oń- obecność kamer w sali sądowej.
czy odbywanie kary, czeka go
Nie powiodły się: natomiast staradrup rozprawa i ponowny pobyt nia amerykańskiej telewizji CNN
L.::w.:;IYc:m:.:wn=ym=zak=ł•=<W=··::.·- - - - ' o prawo do sftlmowania procesu.

Rozprawy bę:dą się odbywały
w żelazobetonowym bunkrze bez
okien, zbudowanym w latach 80 na
terenie wię:zienia Ucciaredone
w centrum Palenno kosztem
2S milionów dolarów, a ostatnio
dodatkowo
umocnionym.
Do
Palermo ściągnię:to oddział komandosów, który wzmocni miejscową
policję: i garnizon wojskowy, postawione na cz.as procesu w stan pogotowia.
Prefekt policji w Palenno obawia
si~. że mafia mo:te próbować zama.
chu na Andreottiego bąd:t na świad·
t.6w, zwłaszcza tych, którzy są
byłymi członkami Cosa Nostra.,

a obecnie współpracują z wymiarem
sprawiedliwości w zamian za darowanie im kar wymierzonych pnez
sądy bąd:! uwolnienie od winy.
Obrona bę:dzie si~ starała wykazać, że Andreotti oskartony został
na podstawie sfabrykowanych zeznań i dowodów podsunię:tych przez
mafię:, która chce si~ zemścić na
76-letnim polityku za to, że nie był
powolny jej żądaniom.
Sam Andreotti, który w SS gabi·
netach, jakie rządziły Włochami od
zalr.ończenia II wojny światowej,
piastował 38 tek ministerialnych,
oświadczył w wywiadzie dla konser·
watywnego francuskiego słziennit.a.
.Le Figaro• z 2S bm.• te jest .ofiarą
spisku". Andreoni widzi w tym
zmowę: międzynarodowych handla·
rzy narkotyków i ~t.ę "kosmopoli·
tycznego kapitału'".
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Żyrinowskiego
Belgia odm6włla wizy Władiml·
rowi tyrlnowsklemu uzasadnbJ'c
odmowę tym, U stanowi on "zacrotenle dlapo~dku pubUcmego"- polnformowala depulowans do Parlamentu Europejsldego Constaze Kreh1
(socjaldemokratka niemJeili) przed
ponledzlałko~ SC~lł wspólnej komisji parlamentu R~l l Parlamentu
Earopejskle&o, wyj~-c nieobecność ltonlnlwersyjnqo rosyjskieco
deputowanea:o w Bruksell
Według pani Krchl, która przewodniczy obradom wspólnej korni·
sji, Żyrinowski miał przybyć do
Brukseli na dwudniową sesję wspól·
nej komisji parlamentarnej wraz z 9
innymi członkami Dumy . (PAP)
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Biskup Życiński:

a

Dialektyka SdRP

pilny

Biskuptarnowski Józef Życiński, ustosunkowującsit do oświadczeń
liderów SdRP- Leszka Millera i Jerzego Sz.majdz~skiego, którzy, opowiadając •it ze dielog~m państwo-Kościół stwien:Wii jednocześnie, że
wypowiedzi niektórych biskupówmogą negatywniewpływaćnatendia
log, powiedział, że zawarta jest w nich podobna praktyka, jak w "oświad
czeniach PRL~kich, gdzie inny obraz socjalizmu przedstawiano dla
zagranłcy, a inny wewnątrz kraju".
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W Tokio 25 bm. ~l :aprezenlo.,..any najno'I'SZ)' wyrób japońskiej firmy
"Panasonic:,., Jest nim pierwszy na hliede przeno!łly telefon w systemie c:yfrolll'}'m z "monto1t11.nym ekranem video.

U~dzenie

to pozwab na prowadzenie
w kolorze.

rozmów pny ró1ł'IIOCZHn)'m ogl-danlu ruc:bomeco obruu

1k6w.
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[PAP)

Trudne czytanie
i pisanie
Oko ło lO proc. dzieci w Polsce ma
trudnoklwna uceczytania,a 15proc.
z opanowaniem popra1t11ej pisowni poinformowała prof. Marta Bogdano'lliczpodttas II WalnegoZJazdu Polsldego Towanysllnl D~leksjl.

Według badań pn;eprowadzo.
nych przez Bogdanowicz i jej współ
pracowmków, ,.bardzo poważne
trudności" w nauce czytania i pisa-

nia ma od 2 do 4 proc. dzieci.
. Podobne Idopoty ma tet pewna
część mlodziety i dorosłych" stwierdziła Bogdanowicz. podkreś·
l~ąc wag~

profilaktyki i "bardzo

wczesnych interwencji w takich
przypadkach".
Towarzystwo, powstale w 1990
roku, prowadzi działilłność profilaktyczną, pomaga rodzicom dzieci
dysleksyjnych, a wśród nauczycieli,
logopedów i psychologów upowszechnia wiedzę: o nąjnowszych
metodach pracy z takimi dziećmi.
Podczas dwudniowego zjazdu
delegaci z 22 oddziałów, reprezentujący ok. 1500 członków PTD, ocenią
minioną
kadencję:
i wypracują
wnioski do dalszej działalności.
PTD jest członkiem europejskiego
(PAP)
stowarzyszenia dysleksji.

Jestdmy dl.iećmi kosmitów- przekonywał na sobotnim spotkaniu w "A1lrsza"A"Sidm Pal1cu Kullury l Nauki niegdyś Oaude Vorilbon, obecnie Rael, z:alo·
zyciel Międzynarodowego Ruchu Raellaflsklego. "Oni zabrali nmie na swoJlł
planetę"- utrzymtije były francuski dziennikin l postuluje ztJUdonnle Amba·
udydlaprzybyszówzkosmosu.
odzianego w białe szaty
na szyi .,podstylizoDawida, wysłuchało
bhs.ko 450osób, z których w1ększość
z trudem zachowywała powag~.
Nie przekonał tet słuchaczy
dostatecznie pokazany na wstępie
film ,.UFO- prawda nareszcie objawiona", przedstawiający zdję:cia
i inne doWody obecności kosmitów
na naszej planecie (rysunki
naskalne, poz09ławione przez nich
symbole).
Rael mówił o trzech priorytetach
przesłaniil: miłości, pokoju, braterstwie. XX wiek nazwał ,.czasem
Apokalipsy", w którym ludzie do.ko·
nali ogromnego postępu technoło
,&icznego, wymyślili broń atomową
i tym samym stworzyli zagrotenie
dla cywilizacji. Dlatego jego ruch
wzywa do zaprzestania zbrojeń,
Raeła,

z

zawieszoną

waną" gwiazdą
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Wspra"AiePRLobowillzuJlld.zi.ł dwte podstawowera(je.Jednawylduc:zadru~lnaJetypnypuszc:zać,ftbędzietakdo·

póty, dopóki nie WJitU"\ peerelowslde pokolenia. Podłuc racji pienrs:zej - nie było wyjki•.Jałta uobila swoje - powstały
strefy wpływów,1 :dej woli wielkicb lego łwilta nie dałosię przeskoczył:. Polsltę, bez wielldcb targów, oddano Stalinowi l
komunistom. Druga racja, to racja patriotyczna. Nald.alo p rowadzić W"llkę, nawet stnceric:q, lńóra ułwiadomilaby su·
mieniu świata., czymjest clła. większości Polaków system radziecki. Taka waJka da Wiła nadzieję na pełnll niepodległość.
Moralna l pltriotycmaslusznośćza"A·artajestwntcjidrugiej,aJejak towyg!lłdalowpraniu? Walka zsystemem trwała: rozwalano ubeWe więzienia,libidowano oprawców lczlonków PPR, mimo lo systemzabiumfowal. Otót, pnede wszystkim
stało się tak,cdy:t wspierała go brutalna moc Imperium i logika nkladówmiędzyn arodowycb. Racje sprawcze zaistnienia
PRL I e~ poza Polsq l Polakami, &dy:tnawet partyjny aktyw, który um.amiaJ nad Wr.sl~socjalizm,cra l rolę wykonawcy, a
nłesprawcy.
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tycznych, a w innych warunkach formuluje się: pię:lme słowa o dialogu
i prezydencie wszystkich Polaków,
to obawiam się:, te wystę:puje tu problem logiki dialektycznej. Tę logikę:
stosowano w systemie totalitarnym
przez długie lata. l dało się: dzię:kijej
zastosowaniu udowodnić katde
zdanie. Obawiam się, te podobnie
jest w tym przypadku"- stwierdził.
Nawiązując do oświadczenia Millera, który przytoczył fragment
nowego katechizmu Kościoła katolickiego, mówiący, te "do pasterzy
Kościola nie nalety bezpośrednie
interweniowanie w układy polityczne i w organizacje tycia społecz
nego", bp Zycińs.ki powiedział, te
"socjaldemokraci nie muszą się mar·

Jesteśmy dziećmi kosmitów

~iata.

rosyj-

nafia.
Newmaó

podkreślił,

się:

rawie
PAP)

tona,
wana,

Zycińslci

o dialogu, znajdujące
w oświadczeniu Szmajdziń
skiego, kontrastują bardzo wyraziś
cie ze słowami, które znajdują się:
w wywiadzie Kwaśniewskiego dla
,.La Stampa", w którym katolicy
przedstawieni są jako członkowie
swoisteJ partii politycznej, duchGwieństwo jako fanatyczni agitatorzy".
Zdaniem biskupa, wywiad dla "La
Stampy" nie był wyjątkiem, bo
,.z tych samych kruów słyszeliśmy
wcześniej pełne ironii słowa o tym,
te duchowieństwo to trzecia płoć".
.,Jeśli w pewnych warunkach tylko
ironizuje się:, tylko ujmuje działal
ność Kościoła w kategoriach poli,.pię:kne słowa

.me
ania"
bol-

twić o znajomość katechizmu przez
biskupów", "Biskupi jako swój obowiązek mątą takte troskę: o lad
moralny w Ojczyźnie . l przejawem
braku takiego ładu jest np. sytuacja,
gdy sekretarz generalny SdRP
występuje z postulatem zmiany kierownictwa telewizji, bo nie odpowiada ono krę:gom lewicy" - podkreślił biskup. Dodał przy tym, te
,.działacze panyjni muszą wyrosm~
z tego okresu, kiedy to pania decydowała
o obsadzie stanowisk
i nomenklatura była specjalnością
partii".
Bp Zyciński dodaltet, te w społe
czeństwie demokratycznym inne
struktury i inne instancje decydują
o tym, kto ma pelnić funkcje kierownicze . .,Jeśli jacyś działacze partyjni
nie dostrzegają tych zmian, to obowiązkiem Kościola jest przypominać, że żyjemy jednak w społeczeń
stwie demokratycznym i z pewnych
praktyk musimy wyrastać"- stwier·
dzil.
(PAP)

Początek

barbarzyńska
niepodległościowego

PRL, to

pacyfikacja
podziemia. Nie chodzi wcale o walze zorganizowanymi oddziałami
.leśnych.,, bo te faktycznie nie pozostawały władzy dlutne, ale o represje wobec ludzi, którzy oddali broń
i postanowilijakoś w tym kraju tyć.
Dla aparatu represji stali się: łatwym
terem, a talie usprawiedliwieniem
nieustającej czujności i sensu walki
klasowej rodem z leninowskich podrę:czników. Po roku 1956 PRL zła
godniała - nastąpiło oswajanie systemu,jego spowszednienie i normalizacja. Wiedziano, te nie wolno
psiocz)t na Wielkiego Brata i jego
Małych Pornocnitów z PZPR, ale
docenianotet fakt, te katdyma pra·
cę: i z zabitej dechami wsi mote
awansować do wielkiego miasta, że
:rzkołajest za darmo i z.a. dannojest
kę:

leczenie. Nawet wielkie bunty 1970
i 1976, a czę:ściowo nawet 1980 nie
podwatały racji istnienia państwa
socjalistycznego. Socjalizm - owszem, ale bez wypaczeń. Wielkiej
grupie ludzi PRL dała szan~ nobilitacji (czym zresztą PRL bezustannie
się: przechwalała). Totemem realnego socjalizmu był lud pracujący
miast i wsi, a pozytywnymi symbolami - oskard i łopata. Znalem robotników, którzy podkreślali, te ich
trud daje utrzymanie inteligenckim
darmozjadom. Oczywi§cie, nie
wszyscytak twierdzili i takie zastrzetenie jest konieczne., bowiem najwię:ksze, związane z PRL nieporozumienia, wynikają z nadużywania
uogólnień, a w uogólnieniach tych
celują politycy.

Atrakcyjna blaga
Uogólnienia stosowała z upodobaniem partyjna propaganda~Mówi-

łosię: ,.Naród z partią- partia z narodem• i powielano ten fałsz w tysią
cach podobnych sloganów. Dziś ten
sam chwyt stosują bezkompromisowi pogromcy PRL mówiąc: wszyscy
cierpieli, wszyscy nienawidzili czer·
wonych, katdemu - poza władzą
- było źle. W ten sposób powstało
komfortowe automniemanie, te
PRL była przedmiotem powszechnego bojkotu. Bojkotowali ją wszyscy- z wyjątkiem fanatyków z PZPR.
W telewizyjnej dyskusji z Aleksandrem Kwaśniewskim, Hanna Gronkiewicz-Waltz dała .klasyczny przykład zastosowania wspomnianych
uogólnień. Apologii PRL, wygłasza
nej przez szefa SdRP, przeciwstawila opinię: o cierpiącym i ponitanym
narodzie, .który nie miał wyjścia
imusiałwPRLtyć .• Wszyscy nie
mo&(i przeciet stąd wyjechać"- OŚ·
wiadczyła z patosem prezes NBP.

zniesienia granic między państwami
i nierówności mię:dzy ludtmi.
"Oni zabrali mnie na swoją planetę:" - oznajmił Rael. Mówił, ·te
spotkałtam ludzi, któny kiedyś tyli
na Ziemi, a po śmierci zostali tam
odtworzeni. Wedługjego słów, tech·
nołogia kosmitów wyprzedza naszą
o 25 tys. lat, dlatego me możemy
pojąć ani ich cywilizacji, ani sposobu, w jaki do nas przybywają. ,.Na
tamtej planecie wszyscy są szczę:·
śliwi, nie istnieje tam przemoc, nie
ma pienię:dzy"- dodał.
Polski Ruch Raeliański, przybiltający ideegłoszone przez inicjatora
pojednania Ziemian z kosmitami,
jest czę:ścią mi~dzynarodowej organizacji, która działa w ponad osiem·
dziesi~ciu krajach i zrzesza około 30
tys. członków. Ruch powstal w 1974 r.
- w rok po pierwszym kontakcie

Pewnie, te nie mogli, bo nie mieli
powodu. Twierdzenie, te PRL był
przedmiotem nienawiści calego
społeczeństwa, stanowi naiwną acz
atrakcyjną blag~. Takjakbyśmy mieli zapomnieć z jakim entuzjazmem
witano Gierka, w jaką dumę: wbijało
wię:kszość
Polaków (tak jest!
- niewątpliwie większość) miejsce
w pierwszej dziesiątce gospodarczej
świata - o czym przekonywała nas
propagandowa statystyka. Przelornem w stosunku do PRL był stan
wojenny. Ale o tym, zbyt łatwo chcemy zapomnieć. Przekonanie o powszechnej nienawiści do PRL stwarza
komfon psychiczny wszystkim, którzy na PRL przystawali, i którym
w PRLtyło się: całkiem znośnie. Ludzie ci, nie tadni tam postkomuniś
ci, radzili sobie wcześniej, radzą sobie i teraz. Zajmowali i zajmują pomniejsze kierownicze stołki, są w szpitalach, szkołach, redakcjach, zaJda·
dach pracy. Jest ich wię:kszość i to
zdecydowana. Nie katdy był Kuroniem, Michnikiem czy Ziembińs
kim i wcale mnie to nie dziwi, bo
trudno o powszechny heroizm. Ale
kto dziś przyzna się: do słabości, którą była w jego biografii PRL? Lepiej
t~ PRL odrzucić, zepchnąć do ciemnegoworka i wmawiać sobie, że było
się:o..k.

Sumienie niemile widziane
Prawdziwą bu~ wywołał

nio wspólny

artykuł

ostatMichnika i Ci--

http://sbc.wbp.kielce.pl

R.aela z przybyszami z kosmosu.
Jego przedstawiciele stawiają sobie
za ceł propagowanie przekazu
danego Racłowi pnez przybyszów
z innej planety oraz zbudowanie
wspomnianej
Ambasady, jako
miejsca kontaktu z nimi. "Wybrany
teren" znajduje si~ w pobliżu Jerozolimy, tam bowiem ,.powstało
laboratorium, gdzie kosmici stworzyli człowieka"- mówi Rael. Ruch
zwracał się: jut pię:ciokrotnie do
władz izraelskich o. pozwolenie na
budowę: Ambasady,jednakże wciąt

mu odmawiano.
Claude Vorilhon, który nazwał
się Rael (ze starohebrajskiego: ten,
który przynosi światło"), pochodzi
z Francji, tam tet spotkał w 1973 r.
przybyszy z innej planety. Po kilku
spotkaniach z kosmitami, podczas
których wytłumaczyli mu Bibli~,
załotył Ruch Raeliański. Ideę: organizacji głosi podrótując po różnych
państwach, jej główne tezy zawiera
tet w swojej ksiątce ,.Pnekaz dany
mi przez przybyszów z kosmosu",
wydanej równiet w Połsce. (PAP)
moszewicza ,.0 prawdę: i pojednanie" zamieszczony w .,Gazecie Wyborczej". Była to pierwsza próba
wspólnej oceny PRL. Wspólnej, bo
w ramach jednego tekstu wypowiadają się:: były aktywista PZPR i legendarny działacz opozycji. Mich·
nik i Cimoszewicz publicznie przełamali uprzedzenia, Po czym spadły
na nich gromy. To dowód z jakimi
oporami spotyka się: kompromisowe
podejście do naszej demoludowej
przeszłości. Wmówiono nam bo·
wiem, te PRLnalety ostro rozliczyć.
Nie powiedzianojedynie:ja.k? Oczy.
wiście, skazać przestę:pców i zbrod·
niarzy - bo od tego jest prawo. Ale
PRL to nie sami tylko ubabrani
w zbrodni ubecy i skorumpowani
aparatczycy. PRL to o wiele wię:cej.
folityczna prawica wypowiada się:
tak,jakby rozliczenie PRL mogło się:
odbyć jednym cię:ciem załończo
nym jakimś aktem potę:pienia. To
niemotliwe, a jeśli nawet akt taki by
powstał, chę:tnych do dalszego rozli·
czania byłoby ciągle w bród. PRL
ciągnie się: z.a nami jak ogon i nie
wystarczy, te ten ogon odetnie się:
na papierze, mównicy lub sądzie.
Jest on bowiem nie chcianą włas
nością wię:kszości- rzekomych eierpię:tników,.którzy rozliczyć mogą s i~
wyłącznie we własnym sumieniu.
Alezrobić tego nie chCll,bouwienyli, te wszyscy, ta.kt.e oni sami, byli
przeciw.

KRZYSZTOF tMl!DZIN

SŁOWO

STRONA 6

LUDU

Szykują się

Na giełdzie

Lekkie przyhamowanie
Pomedziałkowa sesja przyniosła
niewiei.Jr.:i, bo 0,9-procentowy spa·
dek WIG, który zatrzymał si~ na
poziomie8.728,6pkt.
Na rynku podstawowym zmalały
lr.ursy-23 alr.cj i, 9 spółek zwyżkowało,

Ruchy cen nie były znaczne i w
przypadków nie przelr.ta-

_,ltCJ"

wi~kszości

Inaczej mówiąc - jeśli wybierzemy produkt "ekologiczne nieczysty", zapłacimy za niego wi~cej.
Oznacza to, te nie znajdą one
nabywców, z czego producenci
muszą wyciągnąć wnioski - dowiedziała si~ Aa:encja Informacyjno-Wydawnicza BOSS.
Nie jest to wymysł urzędników,
w celu utrudniema nam tycia, ale
zamiar oczyszczenia a:ospodarki
z "brudnych" technologii. Siut~
temu ma projektowany system opłat
i depozytów, rozkładanych na producentów i klientów. Uderzenie po
kieszeni ma wymusić potądane
zachowanie i skutek- działania proekologiczne. Nad tymi rozwiąza·
niami pracuje Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalanych i Leśnictwa.
Ma ono trzy koncepcje działań.
Po pierwsze, resort planuje stworzył
system ekologicznych opłat stoso-

obnitk.a, zanotowała • Warta", spadająca wczoraj o 8,6 proc. Na domiar
złe a: o firma ta osiągn~ła najnitszyod
52 tygodni kurs. Oprócz "Warty"
przy~ ta spotkała talie akcjona·
riuszy "Swarzędza" i" Vistuli", notowanych w poniedziałek z literką D.
Obroty Ułl11kn~ły si~ kwotą
43.992 tys. zł. W dogrywkach zgło
szono 18 ofert kupna i 13 ofensprzedaty. Po ich zakończeniu okazało
si~, te popyt nie został zaspokojony
w ośmiu przypadkach, a podat w
pi~ciu. Tyle tet było odpowiednio
nadwytek .kupna i nadwytek. sprzedaty. Bardzo podobnie wyglądał
wczoraj rynek równoległy. WI.RR
spadł o 0,6 proc. i wynosił 1.181,7
pkt. 5 firm zanotowało znitk.i cen,
dwie rosły, równiet dwie utrzymały
ceny z piątku.
W dogrywkach zgłoszono o jedną
ofert~ sprzedaży wi~cej nif było
ofert kupna. Sesja była dość zrównowatona, zakończyła si~ tylko jedną
nadwyt:Jr.:ą kupna. l na tym rynku
znalazła si~, niestety, firma z literką
D, oznaczającą najnitszy od roku
kurs. Był nią "Elektromontat
Export", sprzedawany wczoraj w
cenie l ,82 zł za ak ej~. Po kończących
ubiegły tydzień wzrostach, przy.
szedł czas na lekkie przyhamowanie. WIG zną~duje się jednak nadal
w powoli rosnącym trendzie i miej·
my nadziej~, te pozostanie w nim
nadal.
(w))

n..,

.~~
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Tr)lnikprzyznał,teodpolowyWI7.eś

niabr.fabrykanotujespadekzainteresowaniakupujących. W efekcie FSO ma na
placuponad)tys.aut;normalnietakich
autjest ok. 2tys. ~ T)-siąc samochodów to
nasza trzydniowa produkcja. Pospieszyli
si~ wi~ ci, którzy agiosili rynkową
śm1ert poloneza" - powiedział. Jego

.•

rencistta.K.ielce,te1.6ł-SS-661ub61--47--ł9.

e

Practnlk6• u llldtwę w Kielcach
utrudni Zaklad Budowlany, ul. Cbodtiewicz.a12,Baran6wel
,
e Osoby do wykolllll.ia t,.tflr zewl(łm.JtllwPromnitu,K.ielcetei.S26-14po

zdaniem jest to takte wynik ,.oFinego
zmniejszeniasiły nabywczej".
"Nie ~dzie ,.nexii~ za 160 mln zł,
czyli w cenie ,.poloneza" - stwierdził
Trylnik przypominając, te nie zakłada
si~. by ewentualny monlat samochodów
,.daewoo~ na Zeraniu z dnia na dzień
zatrzymał
produtek ,.polonezów",
ttórezjetdtaćmąj,ztaśmydo2000r.

Jes;o zdaniem, zbyt teranskich aut
,.zintensyfikuje wprowadzenie 15 paź
dziernika systemu sprzedaty ratalnej,
we współpracy z Bankiem Handlowym
PierwszawplataodOdo lO proc. wart~ci
auta, kredyt roztotony 113.4 -5lat,o3
proc.tańszyodnajtańsz.ea:odost~pnego

w kraju. Szczegóły za kilka dni"- powiedział.
Zapowiedział,teod

l stycznia 1996r.
sedan"
{z kufrem). Cena-,.ok.IOproc.droteJ od
obecnej ceny wozu na_ttańszea:o". Pilotatowa seria 300 ,.sedanów" na rynku pojawić si~mawgrudniubr.
(PAP}

w sprzedaty

bę:dzie ~polonez
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sodL 18.
e Ahsolwula Nuardtłstlrp Kelt·
P.• .lęl}t6w Okydl- j . niem~ecki, Kielce,
32-53-Sl.
e Renomowana firma pi'Z)'Jmie do
wspc)łpracy (wymapne wybztalcenie t rednie i samocbód). Spotkanie mfOnnacyJne,
26.IX. sodL 11, Kielce, siedzib• NOT, ul.
Sienkiewicza.
e FirmatonfekC)'Jnaprr.yjmJcdopracy
ttclulełop,Kidce,4S6--19.

e

CUnep blęaewep na cały etat zaUUdni .Promont", tel414-21, 68-56-73.
e Ahlzytor"r do zbierania zunówień
na monta1 talll1,ji poszukuj~, Kielce, tel.
66--01-ll.

e

wanych do towarów najbardziej
uciążliwych dla środowiska. a powszechnie utywanych. Chodzi tutaj
o proszki do prania, w których są
utywane fosforany, o akumulatory
kwasowe-tebynie trafiały na wysypiska śmieci - o nierozkładające si~
opony, zasiarczone i z dodatkiem
związków ołowiu benzyny, zasiarczony w~giel i oleje naMdowe, gaz
czy baterie. Na paliwa resort planuje
wprowadzić nanut ekologiczny,
wliczony w cen~ paliwa. ,.Czyste"
paliwa - np. benzyny bezołowiowe
i oleje na~owe .dtiejs.Jr.:ie" o bardzo malej zawartości trujących
związków- bfdą wolne od niego. l m
natomiast gorsza ich jalr.oić, tym
wi~cej przyjdzie za nie płacić.
Drugim proponowanym rozwią
zaniem jest wprowadzenie tzw.
depozytów ekologicznych przy
zakupie takich towarów jak: akumulatory, baterie czy opony. Kupujący
otnymywalbyjegozwrotwmomen·

•

KIELCE

D;ylin&

167,00
170,50

''1'
1.-

e Finna .Trójta-stlepiti szkolne•
zatrudni dątditalkę, mo1e b)t spr1w111

Nie ma załamania
sprzedaży "polonezów''

dekadzie patdziemik.a motna spodziewać si~ podwyfti cen :terańskich samochod6wo8proc.

"Brudny" towar
-droższy towar?
przy zakupac•. Wyble~ pnmkJ do
prania, baterie, opony, węa:iel lub nawet lU. musimy się oritntowat, UJ jest to
prod uktelr.olodcmy, UJ Die. Od lq;o ule !M będlie speljalny narmt, podwyt-cenę towaru.

czały czterech procent. Najwi~kszą
zmian~. przy czym była to, niestety,

Nieoficjalniemówisi~,tewpierwszej

narzuty ekologiczne w sklepach

Nledłua:o cuka nu now:~~ :qadywanb

a12niezmieniłoceny.

W FSO stoi 3129 .,polonezów!t,
których nie udało sit sprzedać.
,.Nie ma iadnego załamania
sprzedaży" przekonywał na
poniedziałkowej konferencji pra·
sowej Edward Trylnik,azef marketingu fabrykl Dodał, że ,.tegoroczna sprzedaż ok. 60 tys. aut Jest
~owicie porównywalna z ubiegłoroczną - 103 tys. samochodów".

NUMER 223

Małmy,IJakarzyoduraz.:

latlad

Remontowo-Budowlany, Kielce, ul. JaBlel·
lori.sta 109,pot. 729,tei.66-69-B3 wgodL
9-\llubS9-314po&odL10.
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e

komputera (1 prawem
jazdy i własnym samochodem) utrudm~ w
pełnym wymiaru sodzin do pracy w Kielcacb,tel.(0--47)544-220pos!ldz.20
e Firma utrudni lafenutyt6w ·,Na·
pPwnazlecenie,KJelce,tel432--02.
e S,ru4awCZ)'I.le 1 prattyą w handlu,
łf\1~ inwalidzq i attual~ ksiolieczq ulrowia przyjmie MHS I, Kielce, ul. Szczecińsb
40,td.68-QS--40.
e ltłlł'rłw l bc:Ur%r pll)'jm~ Kielce,
ul.MonteCassJno24wsodLI7-lS

e

łtldkle--tłtktrybwi zl~ chałup
nictwoK.ielce,lel61~71posodLIS.

Sn-x:tk1Huyd1 baftł.QI Uastld
idilłitpaicUłdoSZ)'CilodZJetyrobotzeJza
trudnioduruZatladlraW"ttcti".Anna•Kid·
ce,ui.Zatladowal,tełS62--64lubS62-67.

e

fl'J'7Jm~ aęsklep i fryrJerkę u-są
zatrudm~.Kielce,tei3J.-08-71.

e

F..try~tęl•b re•cisttęzprattyąw
teł.

handlu drobiem zatrudni~. Kielce,
61-29-65lub68-94-33po&odL 17.

MdanJdoelewacji.W)'l181rodunie

W"l umowy o dzido. Kielce, lei 484-79.

e Firmaz.atrudninateremeKiek:iokohq •ll'll"tJ'
pltcłw pana~
wytli, deUI-•ntatysl6w, Dlrę ia.l)'lieoj·
ae-1tcb.l1214 (w t,-.IUjstM) lllo Uliibm
maMli pltc6w pn:naysło11')'cil. Wymapnc
udokumentowanie posadanych twahfikaej1
oru dzieJiłcioletnia prUtyta uwodowa..
lnfonnKjl: teł. 31-MH7w&odL 11-13.

11')'11•'""

Dzlewanęlllttłtsbzpaprerosami

(prac• po lllsodz. dzieMie). Kielce, ul. Mienta1nposodz..ll.
e Pncuaibzcrw:P4lanlllllzkltdopracy" hunowru (ze ttułomołci• sospodarti
m•teriakiwej i obslup komputera) utrudni
Pncdsi~biorstwo Wiclobrantowe .,In«•.
Kielce,ui.Zamojsb,tel6142-76.
e Bnlkarzyirobot•IUwbiMwtaa.ydi
zatrudnilatład Remontowo-Budowlany.
Kielec, td 68-33-39 pogodz.20.

e

c;.,

CZESI..A. W WIĘCKOWSKI
AlWBOSS
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znlłOmo!ci• obsłUii

e

cie oddania zutytego towaru, czyli
np. przy ok~i wymiany na nowe.
Resort planuje talr.te wprowadzić
obligatoryjne opłaty za korzystanie
ze środowiska naturalneao dla
wszystk ich podmiotów a:ospodarczycb. Ich wielkość ma zaleteć od
stop n ia korzystania z zasobów naturalnych i zanieczyszczen ia środowi
ska. Teraz decydują o tym wojewodowie, cz~to-g~sto stosując - pod
presją
największych
trucicieli
w swoim regio n ie - rótne ulgi.
W przyszłości zalr.lady bfdą same
wy liczały, opie~ąc si~ na ogólnopolskich tabelach, ile b~dą płaciły za
.korzystanie ze środowiska. Prawdzi·
woli. danych sprawdZ4 słutby wojewodów.
Wszyst.Jr.:le
ww. rozwiązania
musząwejść w tycie w postaci ustaw.
- Potrzeba na to czasu. Jeteli
przejdą pomyśl n ie drog~ legislacyjną, zaczną obowiązywać od drugiej połowy przyszłego roku lub na
początku 1997 r. - powiedział Aaencji BOSS dyrektor Departamentu
Polityki Ekologicznej MOSNZiL,

....,

Iee po

KTO ZATRUDNI
e

Kobieta,latl2,posztolepsllonomie:tną, z prattyą w psuonomii i handlu.,
panutuje prKy w uwodacb: hdian, blaer,Usjer-spru4aw"C:IK.ielce,tel.27-65łl

e

Kltr.weablfłtńi .,B•zdołwildcu

nicm poszukuje pracy na wnochodzie osobowym lub dostlwczym.. Kielce, te! 507-34.
Ml..y,ZAitłai,-.,tsztlłcnieimaie,
pl'lWOjuiiJ bt .,B•, poszukuje pracy. Kielce,
tcl.68-28-91po&odz. 16.
e Kitmea prawo judy kat .C" podejmie kald4 pr~~ Kielce, 1el 11-07-14 (tv)
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PBI

PBI rozszerza akcję kredytową
Polski Bank lnwestycyjny przygotował atrakcyjną ofertę kredytową
skierowaną przede wszystkim do
dynamicznie rozwijających się pol-

też stosuje
współpracy,

elastyczne procedury
dostosowywane do specyficznych · potrzeb poszczególnych
przedsiębiorstw.

skich ftrm Sredniej wielkoSci. O kreOferta PBI, obejmująca także pro-dyty występować mogą także fmny wadzenie rachunków, lokaty termi·
mniejsze, mające perspektywy roz- nowe, wykorzystanie elelctronicznego
woju. Możliwość rozszerzenia akcji przekazu pieniędzy JMPUl.S,jest sykredytowej PBI zawdzięcza zwięk stematycznie dopasowywana do poszeniu swoich funduszy własnych .
trzeb sektora prywatnego zwłaszcza
Oferta obejmuje wszelkie rodzaje firm średniej wielkości, które rokują
kredytów: inwestycyjne, obrotowe, nadzieje na szybki i stały rozwój.
płatnicze, lombardowe, a także wyKlienci banku mają także możli
kup wierzytelnoSci, faktoring itp. woSć korzystania z autorskiego
PBI organizuje również finansowa- systemu borne banking o nazwie
nie projektów inwestycyjnych.
KONTAKT.
Polski Bank Inwestycyjny udziela
Bank posiada 49 oddziałów z1oka·
kredytów gospodarczych oprocento- lizowanych we wszystkich miastach
wanych już od 28% w skali rocznej. wojewódzkich. Powstał w 1993 roku
Bank pragnie pomóc polskim fir- jako ostatni bank komercyjny
mom wykorzystać sprzyjającą wydzielony ze struktur Narodowego
koniunkturę gospodarczą. dlatego
Banku Polskiego.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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dzieci wypoczywały w Pobierowie

Morze zabrane do Kielc
Cieszą pacynki podarowane dzieciom przez iont mera Aint w USA. Dzięki temu prezentowi od Amerykanki, zachwyconej etmosf~ panujłiCII!W śMttokrzyskim Klubie Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troskiwkrótce powstenie teatr lalkowy. Ale na razie najważniejszeJest morze. Wypełnia rozmowy i obrazy malowane na
ze,itciech plastycznych przez dzieci m.In. z porateniami mózgowymi.
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- Wczasy rehabilitacyjne dla
dzieci niepełnosprawnych z rodzizorganizowaliśmy
po raz
pierwszy. Wcześniej dzieci wyje!·
dtały na plenery do Bocheńca mówi Klystyua Schriarsb, przewod·
nicząca Swię:tokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno
sprawnych.
Tych wczasów bały się: matki, bo
jat zawietć do odległego o kilkaset
Pobierowa
dzieci
kilometrów
o zwiotczałych mi~niach, poraże·
niach mózgowych, na inwalidzkich
wózkach. Czy zaakceptuje je otocze·
nie~ Dwa wrześniowe tygodnie spę:
dzone w ośrodkach wczasowych
Pobierowa okazały się: warte trudu
organizatorów.
Kilkunastoletnie
dzieci, które czasem po raz pierwszy
w tyciu widziały morze nie chciały
wracać do domu. Zwykle z trudem
powłóczące nogami, wędrowały po
kilka kilometrów pla1ą. To, co
widziały, namalowały. Ich przywiezione do Kielc morze bęcdzie można
zobaczyć za dwa tygodnie na wysta-

cami

prezentowane razem z wcześniej·
szymi z pleneru w Bocheńcu.
Bęilę: malował takie spokojne
morze z taglówką i domy z Pobierowa- mówi siedzący przedsztalugą
pracowni plastycznej dzieci niepeł
nosprawnych w WDK Artur Płętał.
Rodzice i opiekunowie proszą
o podziękowanie dyrekcji Woje·

wódzkiego Domu Kultury, Krajowemu Centrum Kultury Polskiego
Zwillzku Niewidomych, Wojewódz·
kiemu Zespołowi Pornocy Społecz
nej oraz Państwowemu Funduszowi
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych za pomoc umożliwiającą zorganizowanie wyjazdu.

Dzisiaj zakreśl

Kąc:::ik
r~.,c:::isty
Odwieszenie renty
W 1988 roku, po 261atach pracy,
przeszedłem na rentę Inwalidzką

III

grupy, gdyt stan mojego zdrowia
uległ JX>QOf$Zeniu. Po trzech latach
moje zdrowie trochę się poprawiło,
ale sytuacja moja l rodziny stała się
bardziejnit trudna. W 1991 r. podją·
Iem pracfl, najpierw na 112, a pdtniej 314 etatu. Ostatnio, natomiast,
pracowałem na 113 etatu. Niestety,
zdrowie znówzaczęło mi szwankował l muszę wrócił na rentę. W
związku z tym mam następujące
pytania: Czy moQę ju1 dokonać
powrotu, czy tet muszę ponownie
stawałprzedkom/sją?Czydostatu

pracy uwzględnianego przy wyliczaniu Swiadczenia będę miał zaliczone te ostatnie lata pracy?- pyta
Zygmunt B. z Kielc.
'
Praktycznie katda osoba, która
staje przed komisją lekarską ds.
Inwalidztwa l zatrudnienia, jeśli
komisja ta nie stwierdzi trwalego
kalectwa (np. utraty kol)czyny) ma
wyznaczony termin badania kontrolnego. Zwykle odbywa się ono
po roku lub dwóch latach.
Z listu wynika. te ze względu na
wysokie zarobki pańska renta zos-

.§~

--:ia

ta/a zawieszona. Jeśli więc w
okresie ostatniego zatrudnienia
przypadało badanie kontrolne, a
pansię o nie nie upomniał, to obecnie zwracając się do ZUS o wznowienie
wypłaty
świadczenia,
będzie pan wezwany do stawlenia
się przed komisją, która ponownie
ustali stan pańskiego zdrowia.
Jeśli rzeczywi8cle uległ on pogorszeniu to komisja mo1e zmienić
grupę Inwalidzką z III na III naletne
świadczenie będzie mial pan wyliczone po nowemu .
W innym przypadku par\ska
renta nie b(Kizie wyliczana z
nowych zarobków. Z praktyki
wiem, te byłoby to bardzo niekorzystne dla pana, gdyż przy takim
wyliczaniu bierze się obecnie pod
uwagę wynagrodzenie z 6 pełnych
lat kalendarzowych. W pana przypadku nale1aloby również wliczyć
okresy pobierania renty, bez
uwzględnienia jej wysokości.
Zostanie panu, natomiast, wliczony stat pracy za ostatnie lata,
co wpłynie na procentowy wzrost
wysokości pobieranego świad
czenia, gdyż za ka1dy rok pracy
uzyska pan 1,3 proc. wzrostu.
(ta~

~ALPiftEX

Uwaga
na leki

ta.lce, ul. Bat. Chloflsklch IZ, tal.

Fedenl(j1 KollSWIIł'Dt6w UWiła, h
uleży wzmOc kr}t}cme Da!itlwitnle do
ltk6w l promontIch nl(jo.Woe oiyclt.
MonikaSkrzypiecz FederacjiKonsumentów stwierdziła, że w niektórych
preparatach znajduj• się: składniki WZAjemnie wykluczające si~. DotrtZY to np.
wię:kszościlekówprzeciwprzezi~bienio
wyth, zawierających jednocześnie
środkiwykrztuśneidziałającehamuj~co

na odruch kasz.lu.
Niektóreleki zawier~ąskladniki toksyczne, mogące powodować nawet uzaletnienie podobne do narkomanii.
Szczególnieniebezpieczne,zeWZgl~u

na masową dost~pność, są .tabletki od
bólu głowy".
Firmy rannaecutyczne reklamując
swoje wyroby przedstawiają tylko pozytywne działanie leków, całkowicie pomijając ich negatywne skutki uboczne.
Federacja Konsumentów organizuje
program mający ws~ i wyeliminowflf. przyczyny nieracjonalnego stosowania leków. Organizacja w najblitszyrn
cz.asie rozpocznie kolportai produktu o
nazwie MED-SENS. l es t to zestaw ulotek propagujących racjonalne stosowanielekówi~ącychkrytycmysto

sunek do medykamentów. Ulotki roz·
prowadzanebędą wopakowaniu przypominającym zestaw pigułek.
(PAP)

'!Omi-

Program w butach?

:go
sy-

Jeden z kandydatów na prezydenta jest wynalazcą cudownych
uzdrawiających wkładek do butów.
Podobno już został zarejestrowany
przez Państwową Komisję: Wybor·
czą. To ja w tym momencie zaczynam się: ~ o losy polskiej młodej
demokracji. Rozumiem, te to,co nie
jest zabronione, jest dozwolone, ale
czy Wdy musi z tego robić anegdotyczny u:tytek? Znaczy wynalazca
wkładek ma swój elektorat, który
popiera jego bioenergoterapeutycznyprogram.

cza
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'W' ŚWIĘTOKRZYSKI

Ci)
28--300 Jędrzejów
ul. Strażacka 1
tal. (~98) 622-38

Nagrody dostarcza

SERVISCO
Kielce, teJ. 610-235, wewn. 217, Radom, teł. (048) 516-04,
Sandomierz. teł. (015) 321-409

Co

można znaleźć

w Domu Handlowym SADY
Tylko do czwartku (28.IX.) czekamy na odpowiedzi z konkursu.
Wystarczy pójść do DH SADY
w Kielcach przy ul. Warszawskiej
(róg ul. Wojewódzkiej) i odnaleźć
wszystkie przedmioty, na których
znajdują si~ znaczki ,.Sł owa Ludu".
Kaidy, klo do czwartku, do godz.
li , prześlepoezłĄ lub dostarczy oso-

blście

do n iWt'j redakcji

kartę

poa·

1o~zodpowledzl4.nalluprzednrlo

tach ml,jduje się nasz malt, webnie
udzi.J w losowaniu 15 nagród -bez·
pl1tnych zakupów w DH SADY na
kwotę50zl.

Wyniki
losowania
podamy
w "Magazynie" 29.IX.
Zapraszamy do zabawy.

Trzej Beatlesi
przygotowują

nowealbumy

peych

ują

poniższe

wieplastycznejwWDK-pracebęcdą

"'Y

po-

Codziennie nagrody,
niespodzianki, emocje

Wszędzie

polityka

- Budzi mój niesmak, a niekiedy
wrę:cz odrazę:, mieszanie polityki do
wszystkiego - mówi nasz czytelnik

Jerzy D. - Nasila si~ to w miarę: rozwoju kampanii prezydenckiej. Spotkało ludzi nieszczęście. Mówię: o
ofiarach powodzi w Miechowskiem.
Poszkodowani, z których bardzo
wielu utraciło dorobek całego tycia,
potrzebują szybkiej pomocy.
To prawda, te nie odmówił jej
rząd, to dobrze, iż finansowe wsparcie zadeklarował PZU, ale dlaczego
na Boga, rozmowy o nieszcz~ni·
kach przenosi się: na grunt rozważań: oglosić czy nie stan wyjątkowy.
Przy czym padają różne, trącące
niewybredną polityczką, demagogi·
czneargumenty.
Także z ust tych, którym miłość
blifniego jest jakie bliska...

W sprawie dyscypliny
Suwerenna
dec~
Sejmu,
ponownie odwlekająca ratyfiltacj~

konkordatu, skłoniła kilku bisku·
pów do wypowiedzi na temat SLD.
Zdaniem tarnowskiego biskupa ks.
Życińskiego, wprowadzenie przez
SLD podczas glosowania dyscypliny
partyjnej jest przejawem totałita·
J}'Zmu.
Dziwne
stwierdzenie.
Ludzie wst~pując do jakiejś organizacji rezy&nują świadomie z osobistejswobody wypowiedzi, bo wiedzą,
:te sila partii wypływa z jedności
działania jej
członków.
Partia
bę:dąca wiecznymjarmarlt.iem opinii
traci zdolność osiągania celów.
I kto to mówi o złowrogim charalt·
terze dyscypliny~ Biskup należący
do Kościoła, w którym właśnie dys·
cyAłina jest podstawą wszelitich
poczynań! - pisze kielczanin And·
rzejM.

twl

Po 25 labich P1ul McCartney,
Ringo Stan l George Harrison - trzej
iyjlłCJ członkowie n-Jpopulamlejszej
wiatach 60. brytyjskiej grupyrockowej .,The Beat1es"- mówspotkaU się
w studiu, by przygołowat dzlewięt
nowych 1lbu.m6w ze 150 piosenkami.
Albumy mają trafiĆ do sprzedaży w
ciągupółroku-podaławponiedziałek

agencjaAFP.
Miejscem nagrań stało się: ponownie
londyńskie studio .Abbey Road•,gdzie

w latach najwię:kszego powodzenia
czwórka z Liverpoolu nagrała najwię:k
szeprzeboje.
W ciągu miesięcy McCartney, Starr i
Harrisonzmiksowali na nowo wię:kszość
znanych utworów, nagrywająctalttete,
które w Jatach sławy uznano za niegodne
włączenia do albumów.
-Czullśmysię:jakarcheolodzyodt.ry

wając utwory, o których nawet

nie sądzi·

liśmy,teje nagraliśmy- powiedział Paul

McCartney.

(PAP)

Żeromsklego (Iłowo
l ,,Słowo Ludu"
o>mmD
na najnowszy s"-ktakl suonu
]fłDZifł WDOWfł

l _::., Teatr lm. S.
~

zapraszają

wotkwll Ryszt~rda Ruszlwwslńego, w adlłptiiCft
JullR'"' Tuwima, rd:yserill PIDtr Bogusław Jrtlr:~•ll

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ZAKŁADY AZOTOWE

"KĘDZIERZYN" S.A.

nawozami.

47-220 Kędzierzyn - Kafle , skr. poczt. 163,
Dział Marl<etingu: lei. (0-77) 813355, fax (0-77) 813299,

Biuro Sprzedaży: lei. (0-77) 813 793, fax (0-77) 812 306.

Zapraszamy do składów fabrycznych:

P. H. U.• KARBONEX"
ui.~39A

26-065

Płekoez6w

P. H. U., B. ZBIERAŃSKI
28-342 1'amawll 28
teł.

Skład -reldam:

4386S

P. H.Z. CHLERZYŃSKI
29-107 Konieczno 252
tel. 43458

W. GóRKA. Handel Obwo>ny
Gnotyno 3
05· 660 W•..U. teł. G-90 220351 kom.

CENTRALA NASIENNA
ut Słenldewlc:u 76
25·950 Kiełce, teł . 664 511

26-806 Stałll Btotnlca, tet 34

PRZEDS. OBROTU NAWOZAMI •TRIO" S. C.

ul. śnladecldch 1
26·800 Blllłobrzegl,

teł.

21 71

ZWoleń

P. H. U., .RENOMĄ•
Knzów33

,.Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448- SB, Kielce, ul. TUJpwa 18.

Redakcja nie odpowiada za treśt zamieszczonych oposzełl .

http://sbc.wbp.kielce.pl

23

SLOWO

NUMER 223

l.

LUDU

Od jutra w kinie "Moskwa"

(C•

Żeromski sfilmowany
Pierwszy w hłstoril polskiej kinematografii przeg~ adaptM:jl filmowych utworów Stefana żeromsklego odbfdzie •it 27 l 28 września
w kieleckim kinie ,.Moskwa". lmprezf z okvjl stulecia kina, Roku

teromskiego 1270-łec:ia LO lm. S. żaromskiego w IOelcach organizuM
m.in. Kieleckle Towarzystwo Naukowe, ,.Apołlo-Aim• w Kielcach, Filmoteka Narodowa wWaruawie l łódzkie Muzeum Kinematogf'llfii. Prze.

=·~~~t konferencji! naukowa ,.Adaptacje filmowe
Podczas przeglądu
zostanie
zaprezentowanych osiem ekranizacji k.siątek t.eromskiego. Pierwszego dnia od godz. 9JO wyświet·
lane ~dą nast~pująu filmy: ,.Ponad
śnieg" z 1929 roku, według dramatu
.Ponad śnieg bielszym s i~ stan~·,
w retyserii Konstantego Megłic·
kiego,z udziałem m.in. StefanaJaracz.a.. Stanisławy Wysockiej i Mieczysława
Cybulskiego.
Ilustracj~
muzyczną do tego niemego filmu
wykona taper Ryszard Bodio;
.Dzieje grzechu" z 1932 r. w retyserii Henryka Szaro - fragmenty
ekranizacji sensacyjnej powieści

odcinkowej; ,.R61a" z 1936 r., ret.
Józeflejtes- okaleczona przez cenzu~ekranizacja romansu rozgrywającego si~ na tle rewolucji l90S r.:
,. Wierna rzeka" z 1936 r., ret. Leonard Buczkowski, film, któremu
zarzucono zniekształcenie myśli
Żeromskiego.

Równietwśrod~. o godz. 16, zostanie pokazana jedna z najgłośniej
szych adaptacji kinowych dzieł
Żeromskiego, sfilmowane przez
Andrzeja Wajd~ w 1965 roku
"Popioly". Film trWa at 234 minuty,
a wyst~pują w nim tacy aktorzy,jak
Daniel Olbrychski, Beata Tyszkie-

Koncerty w 20 rocznicę

śmierci

zatytułowany

,.Bł~ki tny

świat

Władysław

W czwartek

przegląd

rozpocznie

(Ku)

' -'ltJ'.\'·:"'

~dący wierną adaptacją powieści;

• Wierną rzek~· z 1987 r., w retyserii
Tadeusza Chmielewskiego.
Jednodniowa konferencja naukowa, poświ~cona filmowym adaptacjom książek Zeromskiego, odb~
dzie si~ w Domu Środowisk TYI6rczych. Początek w czwartek o
godz. 9. Wśród uczestników znajdą
si~ m.in. profesorowie Maryla Hopfinger i Zdzisław Jerzy Adamczyk
oraz pisarz Krzysztof Kąkolewski.
Informacje o przeglądzie motna
uzyskać pod numerami telefonu
492-46 (S:zkoła Zarządzania i Mar·
ketingu) i 4S4-S3.
(&k)

Muzeum

IQenlr.o - mezzosopran i la;or Strulilin-baryton z Teatru Wielkiego
w Poznaniu, En Murawsb-Kałlnln
- sopran i Andrzej Kallnin - tenor
z Państwowej Opery we Wrocławiu
i solista Teatru Muzycznego
,.ROMA"wWarszawie.
Solistom towanyszyl przy fortepianie oraz sam wykonując utwory
fortepianowe Jerzy Fons-Stankie·
wicz.
W wypełnionej sali Rycerskiej
Zamku w Oporowie nie zabrakło tet
gości z Wiednia, Monachium, Berlina, przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Polsce, w tym
z ambasady austriackiej.

~~:

si~ o godz. 14.30. Widzowie zobaczą
kolejno: ,.Doktora Judyma" z
1975 r., w retyserii Włodzimierza
Haupe, z Janem Englertem w roli
&łównej; ,.Dzieje grzechu'" z 1975 r.,
słynny film Waleriana Borowczyka,

166 Ikon l S knyiy moslęinych,
zatnymauycb podczas prób przemytu
przez przejśda a:ranlcme północno
wschodniej Polski, a z:Qętycb "
W)'Diku spraw kamo-skarbowych,
przekazał
nieodp łatnie
2S bm.

muzyki
Roberta Stolza

muzyki Roberta Stolza". Pieśni
kompozytora śpiewali soliści teatrówoperowych wPolsce- VitaNiko-

Kierc i

Bogusław

Hańcza.

Ikony
od celników

Błękitny świat

Po Kielcach, Busku-Zdroju, Sandomierzu, Rzeszowie, Bydcos:r.c:Q,
Wrodawla muzyka Roberta Stołza
rozbrzmienia
w
przepięknym
Muzeum " Oporowie lr.. KutnL
Stało si~ to za sprawą wielkiego
miłośnika muzyki Roberta Stolza,
Jerzego Fonsa-Sianklewicza, pianisty z Warszawy. Dzi~ki tyczliwośd
dyrektora Muzeum, miłośniczki
sztuki a takte muzyki Roberta
Stolza, Grdyny 1\h,Jewslr.iej i sponsoromodbył si~ w 20 rocznic~ śmierci
kompozytora uroczysty koncert

wicz,

Okrę&o'lfemu

"

Blałym

stolta tamtejSQ' ~d Celny.
Kilka obrazów pochodzi z XVIII
wieku, wi~kszość z ubiegłego stule·
cia i przełomu XIX- XX wieku. NajtzPciej przedstawiają Matk~ Boską,
świ~tego Mikołaja i Chrystusa Zbawiciela. Ikony były przemycane
przez granic~ w rótny sposób.
Odkrywano je w bagatach turystów,
zakamarkach wagonów kolejowych
i schowkach samochodowych.
W marcu br. białostocki Urząd
Celny przekazał muzeum 109 ikon,
wcześniej
ponad 100 innych.
Muzeum O.kr~gowe w Białymstoku
zamierza w lutym przyszłego roku
zorganizować wystaw~ ikon z włas
nych zbtorów oraz uzyskanych od
słutb celnych.
(PAP)
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Joanna Kasperek

Dwa recitale aktorskie

Uczta w salonie
Tned Salo• Artystyczny w Kieleckim Centnun Kultury mial o wiele
skntmnleJSZlt opn.wę nit dn
poprzednie, ale w zamian dostarczył
pn.W'dziwej uczty duchowej.
Bobaterą wieczona była Joanna
Kuperek, aktorka Towarzystwa
,. Wierszalin" .Jej recital, wedlugsce·
nariusza i w retyserii Piotra Tomaszuka, to mały spektakl teatralny.
Muzyka Knysztofa Dzienny znakomicie podkreśla dramatyzm wiemy
Juliana Tuwima, Wislawy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gał
cz)'liskiego, Natana Tenenbauma.
Talentowi artystki zawdzi~cz.amy
jednak, te ta smutna opowieść
o Judziach biednych, slmywdzonych, szukających lepszego świata,
przez ponad godzin~ trzymała
widowni~ w napi~ciu. Szkoda tylko,
te publiczność nie miała okazji
wysłuchać
bisów. Towarzyszący
artystce muzycy jut szykowali nuty,
kiedy zamiast niej pojawili si~ pre·
zenterzy i wyprosili widzów na
przerw~.

Bl~du tego nie popełnili po
kolejnym recitalu w wykonaniu
Mariana Opani. Dlatego mogliśmy
usłyszeć na bis wspaniale wykonaną
,.Modlitw~" Bulata Okudl:awy.

Recital znanego teatralnego i filmowego aktora, zatytułowany
"Moje fascynacje", składa si~ z wierszy i piosenek, które - jak mówi
artysta - gł~boko w nim tkwią.
W programie znalazły si~ wi~c piosenki Jacquesa Brela z tekstami
Wojciecha Młynarskiego (m.in.
"Cukierki dla panienki mam")
i rosyjskiego barda Włodzimierza
Wysockiego, a takte wspaniale
liryczne wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Jonasza
Kofty. Mieliśmy tet okazj~ wysłu
chać
zabawnego
monologu
"Muzeum" M. Żwanieckiego w Iłu·
maczeniu Jana Pietrzaka.
Recitalom towarzyszyła wystawa
"Plakiety i medale", zorganizowana
przez Ośrodek Pracy Twórczej
,. Wietrznia". W przerwie gospodarze ~stowali lampką czerwonego,
musującego wina.
Wśród
publiczności,
która
niezbyt licznie przybyła do KCK,
zabrakło wielu stałych bywalców
salonów. Konkurencją okazał si~ bal
absolwentów I LO im. S. żerom
skiego, odbywający si~ w tym
samym czasie z okazji jubileuszu
szkoły.

(elza)

Ad libitum

Co jest grane?
To co sit dzieje MIOkól wielkiej sceny Kieleckiego Centrum Kultury za·
ayna budzić nlepokOj. W każdym
razlerorazczcśclejslyszysicnietyl

kopytanie:.Co bcdzie grandodnoszqa sic do spektaklu, który
ma I:Jyć antrolnym punktem obchodówojic;jalnąo orwarda KCK. ale i
pytanle.Cojest grand
Przyznamsit.żechodaż.siedztw

tym temade", tdjestem demny jak
tabaka w rogu. Sytuac;ja stal a sic bowiem zagmatwana- różni ludziepodejmują różne, czcsto sprzeczne
zwaeinl<}.rzymiuzgodnfeniami, decyzje. Przympomnijmy pe'Wne fakty.
Centrafnym widowiskiem kielecklegofatfwalu związanego z lnaugurat;jq wielkiej sany miała być altw
opera.Strasznydwór"S.Moniuszki,
albo wodewii.Cud mniemany, czyli
Krakowiacy l Górale" W. Bogu·
.slaw.sklego z muzyką J. Stl{anlego.
O.statecznq decyTjc mial po4Jqćp~
zydent Kielc. Nim jednak po4Jql,
.sprawa wystawienia .StfOSUiąa
dworu"upadla - zfunkqi dyrektora
filharmonii zrezygnował twwiem
T. Szreder, który mial objqć kierownictwo muzyczne (przygotowanie o,...

kiestry i chóru). Pozostal wiec jeno
sznur", fi.• Cud mniemany... •.
Nieprzypadkowo nawiązałem do
popularnego cytatu z. Wtsefa ", bowiem ono właśnie narobiło tyle zamieszania, że dziś nit tylko nie wiemy na czym stoimy, ale nawet co bfdzie grant. Gdy fwwiem zapadły
wszystkie uzgodnienia z Bogdanem
Augustyniakitm, który (nb. po dłu
gich wahaniach) przyjql wreszde
propozyc;ic wojewody, Zygmunta
Szopy, wyreyseroMIOnia owego .Cudu", do .fw)u" rusrył dyrektor
Szczenki. Zapowiedział on, że przygotowuje • Wesele" i o współpracy
z Augustynlaklem mo11011:JyĆ nie może (kie/ea;y aktorzy są zajfd}. Widząc. żejuż na początku wy.strPu}ąa
trudnoid, ni«llfd nitktórych o.sób,
zawiid(l), chwiejnośd decyrji i brak
stanowczościwładz orazjeszcze wiele innych 7Jawisk źle wlÓŻ4Qich .sprawie,.Cudu mniemanego", B. Augustynlak przestalliczyć na ,.cud"(. Tu
nie Czptochowa, tu sic cuda nit
dzieją ... ") l zdecydowanie wyoofał
sicztegainttfł!SU. Termin l l l/stopa·
da br. przewidywany jako dzień premiery czegoś (bo do tej pory nie wiadomocz e g o!7)nawitlkltj.scrnit
okazał sic wip: niereafny.

Kiełteki Ftsliwal Kuftury (nazwa
robocza) zastal przeniesiony na sty·
czeń 1996 r. Dyrektor KCK. Andrzej
który aż posiwiał odzma,..
twitri. widząc ctJ sit dzieje, postanowit wziąć sprawc w swoje lfU
l wpadł na dekawy pomysł sprowadzenia do Kitle, tuż po warszawsklej
premierze, opery .Halka"St. Moniuszki w reżyserii Marii Foltyn. Uzyska/ błogosławieństwo wojewody,
pojechał do Wanzwy i .zaklepał"
termin. 1}mczasem okazało sit. że
premier J. Oleksy, który w mifdzyczasie zapowiedział SWÓj przyjazd do Kielc na uroczystoid ods/o·
nifda kurtyny na wielkiej scenie
KCK. na .Hafkc")użpatrztłnit mo·
że(ostatniosluchaljej 16rary!). Nit
bcdziewitc,.Halki·, bo kto by imia/
mtczyć p n mitra .siedemnastym .siu·
chanltm!
Ruclński,

Tak wice. w dalszym dqgu nikt nic
nie wit, a troski żłobią na czole dyrektora Rudńskląo coraz to gltbsze
bruzdy. MaltWimy .sic zresztą wszyscy, bo w stolicy ooraz czrścitj mówi
sic. że z Kitlwmi nie MIOn o wchodzić
w arty.styczne układy.
MIROSŁA W

NIZIURSKI

Za dużo, by UIIlrleĆ, za mało, by żyć

Finanse w kulturze
Sejmowa Kouiliła KuJtury i Środ
ków Prubzu zwnkl się do ministra
Onans6'1J o zwięlr.sunie dotacji dla
instytliQi lr.a.ltary prond:qcycb
samodziełn4działałnośt Blaanso~
a wtęc teatróW', oper l fillwmonli

O złej sytuacji finansowej tych
instytucji rozmawiano przed tnema
dniami podczas posiedzenia korni·
sji. Dotacja urnotliwiłaby wzrost
wynagrodzeń co najmniej w stopniu
odpowiadającym waloryzacji płac
w innych instytucjach sfery
budtetowej.

http://sbc.wbp.kielce.pl

-Wszystkie polskie teatry i opery
są w fatalnej sytuacji - twierdzi
dyrektorTeatru im. S. Żeromslr.iego,
Plotr Suzerskl, który uczestniczył
w posiedzeniu komisji. - Ministerstwo Kultury przekazuje tyle pieni~·
dzy, by instytucje nie umarły, to jednak za mało, by mogły tyć. Trwa
wi~c powolne dogorywanie. Nie ma
pieni~dzy na waloryZacj~. o inwesty·
cjach nie wspominaj'c, wi~kszość
teatrówjestzadłutona . Te problemy
dotyczą takte kieleckiqo teatru, choć
trzebalet podłreślić, te udałosi~ rwn
uchronić przed długami.
(Jir.)
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Nowa wystawa w ,,Łaźni"

Jeden z rolników w Kurzaczach miał 12 hektarów, ale w••• 73
działkach. ~ Nie ma się co dziwić. To wieś okazowa. Rodzice
rozdawali ziemię dzieciom, podzielili ją na kawałki. Dlatego
komasacja była dJa tych Judzi dobrodziejstwem - uważa wójt
Gowarczowa, Ryszard Świercz.
Najgorsze, że nie wszyscy zdanie gowarczowskiego wójta

l

Bożeno

rozmaluj

E

się!

podzielają.

Scalenie
i podzielenie
Precz z mojego

Fn!nciS11a Plllly. - Pr.r.ej.{t Jrltt

l~nie~bowytwiskasłyszę..

KllkugospodarzyzKurl.aCl)'ruezrezygnowalo ze swoich działek. Ci, laórzy

Sit już pr.IWilymi ""~Mciciełami gruntów,
kicrują spn.wy o naru=nie posiadania.
'Zbic11111ie plonów do Sąti1 Rejonowego
wf>rzysus7..e . W stosunku do Franciszka
PlutyOI"t.OCZOOa1.0Slała eksmisjazpola.
-Piącktscalcnianicpowinial~za
twłen1zony, 00 nie wyraziło na mego
zgody kilku rolników - przekcn.I.JC Zdzi.

sława

Arab. - Nie zgadl..amy

rucspawicdiwy

~na

podzlał T'a'il.egO

f'rob1 sloerowab

rDC

tala

gnnu.

tylko do v.qewo.

dy. Ttafił oo I'Óio\.'IUeŻ do Niil:ldnego SąW
Adrrinislrac):p w Lubllflic. 0\miu
Jeszcze w 1991 roku na zebraniu
wiejskim zdccydowdl10, le trzeba
wKur.mc:zach z tiem~ązrobićporządek.

czego to podobne. żeby rolnik
nic mógł na potu pr1100wać.
Za każdym r.m:m mu:tial wjeżdżać na
pole sąsiada, no bo jak. inaczej zaorał

Bo do

ciągnikiem

kilkumetrowądzi~1

Dokumentac.Ja została opracowana
w 1993r. 6pd.dzicmika 1994rolruproccs
scalania IUllirOOnionych gruntÓW został
zakończony. W styczniu 199Srokuskar-

ga kilku mieszkańców tr.lfila do Naczelnego SąW Alhlinistracyjnego.

papterów. - Od czego to się; ~o
z.aczr;to'?- zastanawia~chwil~-ubległym roku w maju przedstawiony zostal

niczadowolonych mslwż)io drx:yq;
okomasaqi.~~~
w czwartym kwartale tego roku.

projela podzialu tereoo wieJskiej wspólnoty. J uż na zebraniu doti7JNny do wni6slru, że JCSl bardzo tle. No bo prn:cież
miały rue byt d'delooe łąki i lasy. A tu
masz! G«dcta podljclil ~ chlop.
skie grunta. Papic:mia, znaczy Ie 16 hd:la'6w wspólnoty ztl6tały ~na O!ilem
działek i przygotowane do sprudania

- Ten wnio..-.ek o scalaniu grumów
podpisali w ubiegłym robi wszyscy. Nazwisk.a 0660, któn: tcnu. tak krzyczą.
były na początku listy. Nie podplsala tyl·
kojedna kobicu. ale ona pisać nie umiala i wstydziła~ powiedzieł- infonruje
rmic sołtys Śmietana. zmim jeszcze:
notatnik. • l}tlko, że

ulążyłam OCWOI'Z)'ł

ApocemiOjużwyszJo,że®ruurolri- • przed komasac;M10moglikorzystaćze
współnych grunlÓW i nic płacić podat-

k6w nie zgad7.a ~ z nowym podzlalem
ziemi, bo przeprowadzony został niezgodniezichiyczenicm lO lipca 1994[

Protest do Urzędu
Wojewódzkiego

ków. Thraz, jak już wszystko jest prawnie W"100110W31"C, 10 podalki dla nich
poszly w ~ Th żadnego cygaństwa
nic bylo. Geodeta wyznaczał i każdy
mógł sobie~ jeszcze kawalek

W związku ze scaleniem gruntów rolnych na terenie wsi Kurzacu jesienią
1993 roku została wybrana komisja
majliCa reprezentował interesy rolników. W skład wcszl.i An:ab Ryszard -

Demi, jak mial chct i pieni~
Wó1 Gowart:ZOwa R)'Sllll"d .Świercz ,
nic chce nazywać sprn.wy kilku gospodarzy z Kumczy problemem. · Komasacja 10 dobrodziejstwo da tej wsi.

lekziemi

przewodniczący, Pluta Kazimierz, Mał

Malogdziejeszczc33 1 hcktarówrozbi-

ezewski Kaz.imicu. Pluta Jan i Pluta
Fr.n:iszek. W maju 1994r. doszło do
konfłikru rni9izy rolnikami wylej wy-

1ebyłonatyickawalków!

~

Gdzie jest moje
pół

hektara?

KurzaczeiOJuiprawiekoniec~wiata
Peryferie IWJjewódzłwa. Dookoła tylko

la\)' i pola. Daleko do Gowarczowa i do
Końskich. l..udzic z dziada pradziada
obnbiali Ie swoje piaski. Bo i gleba sła
ba -pi.-, szósta kltia.O lepszy kawatutaj bardzotrudro.
-Ollopiczckalioddawnanaęko

• tłumaczy WÓJt Ryszard
Świcro.. -Na każdejsesJi sołtysazara
zem radny z Kurzaczy owncal do lej
sprawy.Aterazleosoby,kl6rcpictwszc
podpisywaty Iisę, nie pozwalają sąsia-
domwjechałnaichwłaomepole.

Solys Śmielana jest: legO S8mCgo zdania,alel"OlJl"llWiałokomasacjiniedlce...
-No,była.komasacjairozlego1Poro
()'m pisa{? Kogo lo <tx:hodzi1 Sołtys

O

dziennikarzynielubi,boWSZ)'SlkieJil.l>
ty .,cyganiom" 1 nic ma komu 'Wierzył.
• Ale są przecież niezadowoleni.
Kilka osób nłe zgadza si~ na podział
ziemi -naciskam sołtysa.
-Jakie kilka. To trzy Clillby, które
wie:!: sklócają- mówi sołtys, ale zaraz
milknie, gdy otwienun notes i wyjiTI.I~
długopis. Nieskory do wyja{rticń Śmie
tanaodo>yładotych,,niezadowolonychM.

- N~ murowanka po pra.wo - pokazujenadomfranciszkaPiuty.
Gospodarza~ w letniej kuchni. Pójdzic:my do są-;iadki. Ona ma wszystkie papiery.
Zdzisława

Arcab najczę:{ciej ~
puJC w imieniu calcj grupy: gromadzi
dokumenty, skargi. wnioski. pr-n(by i zażalenia Zclxala ~ juŻ legO wcale nie
mała

teczka- P\-zcriei rue ~ ti,.Pa

po~legoswszcgoczlowieka!
mówi Zdzisława Arcab. Pokaz:uje pliki

mienioncjwsiareprczentującąich komi
sjąorazgoodetą po~ powyższe
pnn.Posrlooto,że29rolrukównicwy

podział i sprzedażgrun
~do wspóbwxy o areale 16

razilozgodyna
tów

hektarów. Sporządzono~ peryc~ do
gcodeły, pod ktlą podpisaJo ~ 29 zainteresowanych osób.
Zan;ucamy:

l. Brok lwnsu/tacji u strony komi-

sji z willtu~sowanymi.

2. MClllipfJQC~ tk.ła/J:mni-na swojq
lw17J·łt.
3. Brnk.ribaWJcioitwruyrolników.
- O wszystkim usly2alam od Pluty
Franciszka, klÓI)' w tej niby komisji pra.cowałistądwiedzialotychwszystkich

machlojkach • tłumaczy Zdzisława Arcab. • Ox:ieMmy zmienić komis_K;. ale
sę nie udało. • Teraz ten oowy podzlał

mbyjest.alcllJlieonniedolyczy,boja
sęnaniegonicz.gadzam.~wic
d:ricć, gdziejest moje pół
mi moją ziem~ zabral!1

hektara i kto

Pokazuje plany swoich działek. Miała
~hektarów w dwudziestu Sldciu kawałkach. Po komasacji dzialck miało

Wójt wt*iwie nie rozunK, o oo kilka osób rcbi tyle SZUITl.l. Przccici spoleczna komisja scaleniowa byla
iu ~ala1.a'ilfzei.eniamicszkań...

ców, jdli oczywikie takie byly. Czy tu
chodriłoolepszą1Jenbę, kl6ra przypadław udziale wybranym? Nic podobnego. Ziemie na tych termach liche, piąta
i szó&t.a klasa l)łko dwa hektary zajmuje klasa czwarta. - Nawet 01e bylo czym
handlować • th.unaczy. - A ludzie mają
1eraz prawie wszystko kolo dorw. Nie
wiem o oo walczy te kilka osób i ro
chce ®~ Podobnie było w Żaro
kach i Brz.ózic, wsiach w gminie Drzewica. Thm rzcczywikie nie doszło do
komasacji , bo~ksz.tdć~nie:qodzi
la. Tylko, że w Kurzaczach sytuacja

p

inna. Ten proces w moim mniemaniu
zostałjuż zamknięty.

Na staty<:h mapach niektóre

działki

nie byty w ogóle widoczne. Może adYby wriąć lupę., to można by zobaayt jaką(~któraoznac-mtamc:crliemi.

Ws:z.yrq lak chcieli tego scalenia, a ono
skłóciło w Kunaczach ludzi. - Jak chcą
wydawać na adwokal:ów, 1o nłcch wyda-

cz.tema(cicaJboszesna.(cje.. Jak

ją. Oni też rwszą jakm żyt - mówi soł
tys i umyka za mnąfurtk~
WszyS~::y proszą, żeby o Kurza..

zaczęli dzielił, 10 zniknął mi z planów
ten kawałdr:: poła. Na mapie zajmuje to

czach ~~t~AtJSe.KOMOROWSKA

~

..

)

h"l

"<

""

~.

..~·

poła!

-OniniechcąrmieiC:raZnajXJie""'f.'.
.6ć!Narrąepole!-ocieralzywoczach

żona

de

'"

Jeśli chocl.ai trochę kochasz Radom, ~i raz na jakl4 czas potrafasz spojrzrł na swoj e rodzinne miasto przychylnym okiem, lo
z pewnokią z wielką przyjemnokią obejrzysz wystawę jubil euszową
malarki Boieny Poplawskiej. W niedzielę, w Klubie .Ś rodowisk
1\l.·ór-czych ,.t.ainia", w obecności przyjaciół i zaproszonych goki
od był s ię wunisai lej ekspozycji.

Artystka prt yznala, że fascynują ją
i przyroda. Jednak wielu oglą

pejzaż

dającychjejpracc-razemwystawio

no ich aż 130!- podz1wialo •.obrazki"
radomskie. Pi~kmc prezentowala SI~
w kilku Wenijach kat«<nt. podziwiano
siedzi~

Urzędu

Wojewódzkłego

w zimowej czap1c i fragmenty Rynku.
Nawet 5mutne na co dz1eń uhcc, Kokiuszk.i i Pllsudskiego pod pędzlem
Popławskicj Jawili s~ jako milsze, ł a
dniejsze. Natomiast przyr~ malarka
trakluje ,.mocniejszą" rę;ką. na płót 
nach uwieczni ł a wi~anc pejzaże, wi"doki znad Pilicy i inne zakątki naszego regionu. Poplawska przyznała, że
chce udowodnił niedowiarkom, iż
w Radomiu i okolicach są miejS~::a,
którewarto zilustrował.
- Martę, aby Bożcna rozma.lowala
si~

jeszcze bardziej - powiedział pod-

czas wernisażu JCj mąż, również artysta malan, Jan usz Poplawslri. · Na ra--

zie zbytnio pochlania ją dom, wycł~o
wywanie dllcci. Mam nadziej~ Jednak, że jeszcze nas czymf zaskoczy.
Na uw~ zaslugu.JC również wydany
na bardzo dobrym pc:rliomie lalaJog.
Zawiera on kolorowe ~ukcje obra"li:rw B. Poplaw~JCj. z ciekawtkią
czyta sę m.in. słowo ~ Szkoda
tylko, że wycenionO go aż na 20 zło.
tych i me każdy mógł 22hr.K! ,JJOcłę
Popławskiej"dodomu.

Niedzielny wernisaż, jak powied7.!ala malarka, ma dla niej szczegółnc znaczenie.
- Popterwszcdwudriestolecicmojej

prncy twórezej • wybczala jubilatka. •
Po drugie 20 lat teiTI.I przyjechałam do
Radomia Ponadto , tyle sarno ta liczy
nas:zr: ~wo, a jego r6w;dnikicm jest mó syn.
Wysta~ Bożcny Fąllawskicj
oglądać w .,t.ami"do

mo:1na
IOpat.dlienl:ka.

ANNA. NOWSKA.

list Towarzystwa Autyzmu

Niepełnosprawni
pozostają
Krajowe Towar2)'5two Autyzmu
- Oddział w Radomiu. jako społeczna organizacja pozarządowa.
dzia łająca na rzecz dzieci upoSie-dzonych w wyniku choroby autyrtyrznej, pragnie zwrócić vwa9f
na problemy niepełnosprawnych
Były one n i ejedn o kr o tnie
przedmiotem gry poli tycznej. słu-
żyły
osiąganiu
dorainychce-lów. Tymczasem nierozwiązywane
są one nadal . Brakuje oSrodków
diagnozy i usprawn iania dzieci
niepełnosprawnych
zwłaszcza
upoSiedzonych umysłowo, a ist·
niejące placówki Sof n iedoinwestowane. Oburzają takie fakty:

j ak np. zamknięcie szkoły dla niepelnosprawnych w Jachrance. Ro-dziły sif pomysły zwarniania gtr-biej
upoSiedzonych
dzieci

z nauczania.
Niepełnosprawni najczęSdej ~
zostają

w czterech Scianach. Braku--

je dla nich pracy i

choćby

warsrta--

tów terapii zajęciowej. Opiekunowie osób niepełnosprawnych Sił
niejednokrotnie w różny sposób
dyskryminowani w środowisku. za-kfadzie pracy. Wszystko to Swiad-

http://sbc.wbp.kielce.pl

sami

ay o tym. że nie s.t realizowane
podstawowe prawa człowieka
niepelnosprawnego.
Państwo~Ąo)' Fundusz Rehabilitił

<ii O>ób Mepe/nospr.>wnydl. któ<y
ma służyć pomocą niepelnosprawn)"7\ rtał sit przedmiotem afer fi.
nallSO\.\o)dl. Niej f!dnokrotnie wąt
p/Nvo;d

budnt-..,. "",. _

nia Srodków Funduszu.

Tymczasem w iele osób, przy
wielu okazjach, usiluje wmówił
spofeczeństwu, ,.. że
problemy
niepełnosprawnych doskona le
sif rozwiązuje, że płynie ku nim
rzeka obfito~ci.
Jutro, pojutrze Ty sam możesz
byt niepelnosprawnym. U Cie-bie w rodzini e może przyjSć na
Swiat niepełnosprawne dziecko.
Stosunek do ludzi kalekich.
chorych jert miarą kultury i
człowieczeństwa/ Jert też mia~
wielkości państwa i nim kierują

cychi
mgr Marian Frąk
Prezes Zarz.,du Gfó w nego
Krajowego
Towarzystwa Autyzmu
w Radomiu
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• Z
Rogów

Przysucha

Darmowy
licznik

Tylko zgliszcza
Przez dwa miesiące spali w stod ole. W zgliszczach
domu oca l ało jedynie klika koszul, łóżko l garnitur. Do
tragedii d oszło na początku lipca.
• Burza byla sll"aszna - wspomma
Ignacy Stompor. - Nagle uslysz.alcm
huk, aż cały dom zadrżał. Na strychu
kłębił się ju.i dym. ogień błyskawiez
me zaJął MJfit Uciekłem z Ż:Cifllt; nie
nie udało się uratować. Straż wodą
załala zghszc:z.a. Porostały jcdynie
kikuty ścian ... Nooowalifuly w stodole. Na szczękic wi<Nią ułożyMmy
nowy da:h, bo inaczeJ nie byłoby gdzie
spć. Następnego dnia ze zgliszczy
wydobyh~my lóżko, bib ko.uul ...
Stomporowie prac:uji!J sanu na gospodafst.Wle w Rogow~e (g:mma MIrów). UlrZ)'mJ.K się z koleJOwej emerytury, któq Stefan Stornpor wyprncowal; nadał uprnwiaj" 3,7 ha pola. Sil
jednak JUŻ brakuje - małżonkowie maji!J
ponad 10 lat Dzieci się wyprowadzlly.
- Pos1.edlcm do gminy prosić o ~

moc . mówi Stompor. • WóJt i sekretarz obiocali, U: zrobii!J, co w ich mocy. alemcod r.mJ.. C7.ekam v.--.ęccier
phwie do dzisiaj. W Gnunnym Qlrod.
lcu Pornocy Społecznej rne chcieli ze
mną rozmawiał. 1'wierdą, ~ mam za
wysoki dochód. Przyznali SO zl. Co
z tym robić? Pijakom daH zapomogi,
a dla nas, starych, brakuje. Niemam
JUŻ sily prnoowat. Co robić? Dom nie
byt ubezpieczony, zabrakło na 10 pieniędzy_
Napisałem do wojcv.ody,
sprawa trafila do SeJmiku SalllOrZltdowego. Kłody poszedłem na posiedzerue do gmmy, 10 kazah mi wyJf.
Z sali. PóbUeJ WÓJt jXIW"iedzlał. ~ dostanę 300zl. 1b wszystko co mogą.
Stornpor wyprzedał niemal cały ip.
wentan. zebrane w tym roku zboże.
Piemędzy na remont było ciągle

mało. Zapożyczył si~ u ludzi. Dzłcci.
nie stać na pomoc dla rodziców.
Schorowany syn pomaga ile może
pl'"l)' budowie.
- My~alem, że w gminie dadzą
chOC tyle, by oddać długi. Oni _jednak
my~ą tylko o sobie. Nie powiem. pomógł mi proboszcz. Zebra! pieniądze
od ludz1. Pnyjcchal tu i sam dołoży!
300 zł. Widać. że czlowiek ma sm:e.
Sołtys też doby chlop. Robi co może,
ale widać, że lam w Mirowic sam me
da rady-żali się:Stompor.
Prlcz dwa IDCiiąa: Slomporowie z l»
rro::ą rodziny zalali strop. ulożyh dach.
O wykończeniu wnę:trza me ma jednak
mowy. - Żeby tylko prze1imować. W~~>
sną z Bożą pom;x:ą dokończymy remont, chociaż w jedneJ izbie - mówi
pogorzelec
-Już 171ipca pan Słompor dclstal naszą decyl~ o przyznaniu zz;;iłku - wyjaW Alkja Wójcik, kierownik Gminnego Oś'nxlk.a Pornocy SpołeczneJ.
- Przy~.naMmy jednorazowili pomoc

wy~oki

zwalaJą

Plastimat
i białe pranie

owane
wieka
bilitfł..

któ')l
~w

~,., fi.

wygrała aż. ..

180 spraw

sądo-

wych o zwrot pieniędzy. Cóż z tego,
skoro nie można ich odzyskać.
"Kołem ratunkowym" dla Plastimatu okazał się podpisany pod koniec ubieglego roku kontrakt z austriackim ,,Benckiserem", który ma
swoją filię w Nowym Dworze Mazowieckim. W tej chwili licząca 60
osób (80 proc. to kobiety) zaloga wypracowuje zysk w wysokoki 2 mld
stai)'Ch złotych miesięcznie, a średnia
pensja pracowników wynosi 7 starych miliołł6w.
Op)

Przedsiębiorstwo

blemy
:ona/e

·u nim
1ożesz

J Cie;sć na
:iedco.

'ekich.

tury i
miarą

ieruj~-

n Frąk

vnego
)WegO

ryzmu

do miu

• wynajem autobusów na wycieczki krajowe
l zagraniczne oraz Inne usługi przewozowe
• reklamę na autobusach
• badania techniczne poJazdów
• legalizację drogomierzy l szybkościom ierzy
• naprawę pomp wtryskowych
• naprawy ! ·obsługi autobusów
l samochodów c l ężarowych
- mycie poJazdów
- przewóz paliw autocysterną
- autoholowanie
Zapraszamy

(eska)

Białobrzegi

Sekretarz na
emeryturze
Jeszcze tylko kilka dni

swoją

funkcjc:będzjepełmłsekn:tau.Urzę

du Miasta i Gminy. Edward WlfSik,
który sckrctarLCm UrĄ'(Iu Miasta
JCSl od 1974 roku (z krótką przerwą
w \99{K_), odchodzi na emeryturę:.
WezclnicJ, od 1956 roku, &Iwan! Wąsik pracowal na różnych
stanowi.skach w adm1mStr0Cjl. Był
m.in. iru.trukton:m w Wydziale
Handlu i Wydziale Finaru;owym
oraz ki~rownikiem Wydziału Skupu. JeM aru.olwentem prawa
UMCS. Jako ~yn ,,kulaka" (ojciec
mial przed WOJną 18 ha ziemi)

slawŚmialy''

Qp)

Góry

Trzeci basen
Zwoleń

Koniec prowizorki
oddzia ł pomocy doratnej przenosi się do budynku
ZOZ-u.
Dotychczas pogotowie zajmowało dwie niewielkie salki w Sąsiadującym ze
żlobk.iem budynlru. Wspólny był gabinet piel~gniarsko-lebr!ki~ kierowcy karetek nie mieli gdrie oczekiwać na wyjazd. Teraz osobno miekit się będą gabinety: l.abiegowy, lekarski i pielęgniarski. Chony też dostan" oddzielną sal~
Przypomnijmy: pogotowie ratunkowe ma w Zwoleniu znacznie rozszerzony
zakres działania z uwagi na bfak szpitala Karetki obsługują też sąsiadujące ze
Zwoleniem gminy • Policmą. Przyłęk, Tczów, Kaunów.

Od l paidziemika

byłego łJobka

Lezące kilkuset
mieszkańców
Góry kolo Falęcie (&tn Prorma) są
od nicdawna trzeci" - po Radomiu
i Pionkach - miejscowością w województwie, w któn:j majWje si~ ..
kryta plywalnia.
Wła$ciciclem basenu jest warszawski biznesmen Bogus:law Nowak. Z obiektu mogą korzystać
wszyscy chętn i , chociaż powstal
on z my~ą o uemiach białobru
skich i radomskich szkół. Godzina
plywania kOSZiuje 6 złotych (gru·
powe karnety są tańsze). Oprócz
plywalni i konu, B. Nowak za.
miena otworzyłjeszcze restaur.~
cj~i placz.abawd\adzjeci.

0P)

(mad)

Warka

Strażnik

ul. 1905 Roku nr 47, tel. 211-53 do 58
teiJfax 632-649 tlx 672-386

oferuje:

-Z gnunnej kasy wydalimly 13 ty~ zbych • mówi burmistt?; An·
toni Kapusta. - LokatOf""J.Y o niskich dochodach otn.:ymywah
1ic7.niki za darmo, ale montowali
je na wła~ny koszt l od razu dala
s1ę zauważył, Jak znacmie spadło
w Pnysusze zu.~~ie wody.

WOJskoweJ. został skierowany do pracy w kopalni "Bole-

! wąt-

r;

w~~JChnucszkaruachWCidomier'le.

w19.53roku,wramachzastępcz.eJ

Państwowej

Komunikacji
Samochodowej
w Radomiu

dzick:zych i

służby

• Gdyby nie kontrakt z austriackim ,.Benekise~m", nasza firma
upadłaby jui dzlslaj - twierdzi Eugeniusz Chrzanowski, prezes Za·
bawkarskiej Spółdrldni Prncy PlastimaL Jeszcze do niedawna sto
procent produkcji zakładu stanowiły p lastikowe zabawki, drl§ jui
tylko - S. Spychacze, samoloty l wiadfrka zoslaly niemaJ zupełnie
wyparte pruz opakowania do "Oosi,. l ,.Lanzy".
• MusieMmy zmienić profil produkcji, ponieważ nie mogMmy sprostał chińskiej konkurencji. Ich za.
bawki były po prostu tańsze - mówi
E. Chrzanowski.
Problem z z.abawkami zacząl si~
w chwili, kiedy coraz mniejszy zhyt
zmusi \ fi~ do sprzedawania z odroczoną, plllll'ln{cią lub oddawania w leomis. Najezękiej - małym sklepikom.
Do dzjsiaJ zakład nie może .ki~ąć
ponad l mld swych złotych należ:noki.

spół
kormnałnych mąją juL

W'Sl'f'CY lokalor.ey bloków

50 z/_ Na wl~j nie poprzep1sy. Dochód na jedni!J
o~ w tej nxlzinie przekracza 400
zł. Pan Stornpor ma emeryturę i dochód z gospodarstwa. Nic możemy
omiJał przepisów.
-Jeszcze w lipcu mówiMmy panu
Stomporowi, że dostanie kilku ludzi
z prac interwencyjnych, którzy pomogą mu przy pon..ądkowaniu zgliszczy. Pót.niej wykonaliby prace mUrarskie i stolark~. Gdyby wówczas
się zgodljl, dzisiaJ dom bylby już gotowy - ~a \Vksław Bogudd. sekrcłarz gminy. - S10mpor plnak odmówił. Chcial wyląc1.nie pieniądze.
Trzysta zlol:ych jCdnorazoweJ pornocy
10 wszystko co możemy na razie 7..aoferować. ThitakjestWio.. W tymroku
podobna traged1a dotknęla nxlzmę
w Kicszu Niedtwiedzim. Tam pogorzelcy otrzymali tylko l 00 zl. W Zhi·
JOWie Dużym jednorazowa pomoc
gminytakienie przekroczyła IOOzl.
ALEKSANDER KORNATOWSKI •

w

Białobrzegi

Firma

11

z

opinią

Już

wkrótce na ulkaeb Wa r ki pojawift się strainky miejscy. Ich
szerem będzie... kobieta, Teresa Wrzesińska. - Myślę, że podołam
swoim obo~om. Pracowałam przez 4 lala w grójeck.iej Str.dy
Miejsklej ; wJem, jak pootępowoć w ')'tuacja<b konfliktowych • lwlerdzi pani komendanL
Straż liczyć będzie

•

łącznie

foslwem - 8 funkcjonariuszy.

z sze.
Każdy

z nkh musi miet nie więcej niż 35
lat, nienagao~ opinię l przynaj·
mniej 170 cm wzrostu. Musi tri posiadać przynajmniej ~ralnie wykszlalctnie.
• Dwie osoby już przyjęli~my do
pr11Cy, aJe nadal SZI.Jk.amy chętnych.
Nabór chcemy skończyt do l paf·
dzjemika - mówi Teresa Wrzesińska

Strażnicy mstaną pr.t.eSZ.koło-i

w Komendl.ie Rejooowej Polieji w Grójcu.
Potem prz.e:jd4 egzamin z zasad uży
wania broni gazowej. Na ulkad!.
Warki pojawllł się w połowie patdzlemlka, poezlltkowo - w towarzystwłe polkjant6w.
WopiniiTe:resyWrzcsiń5kiejstraż·

nikom nie zabraknie pnlcy. Będ~
zwracał uwagę na czystoU posesji,
kontro&owat m~jskie targowiska

http://sbc.wbp.kielce.pl

onz osoby naruszają« pnwo.
SpróbuJ:t te-ł uprowadził porz~~
ddt w pob1iiu warecldtgo dworca

PKP,..". , - ....-

ptakf' niemal z c:*j Poł!ild. Codziennie dochodzi tam do bijlł)'k i awantur,
dewastowane są obiekty kolejowe.
• Postaramy się kontrolować ten teren jak naJ~ej - deklaruje komendantka.
Stramicy będ<j patrołować ulice do
godziny 2 1.00. w przys:złoki • rnewylduezone. że przez całą dobę:. jednalc:
pod warunkiem, że przyjęci zostaną
do pracy kolejni funkcjonariusze.

ARKADIUSZ Kl!TKOWSKI

SŁOWO

Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, kiedy?
J>zM wtorek, 26 wrzdnla., 269
dzłdl 199.5 rolr:u.Imkniny o!Khod:ą:

Justyna i Cyprian.

INffiRMACJAPKP-6J.29-j),29>11.

DOM KULTIJRY • GUeria Cale

- wystaw.armlaltwal.uizyNam.i ,J-łdd

INFORMACJAPKS-267-76.
RADIO-TAX196-lł (bon.IS%)

rw.m".Czymawpłz.IS.00-22.00.

fai'IÓJTAXI· li~ 6J.~D.

RADOM
TEATR POWSZECHNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO (213-66)

• ,,Kosmos". godz. 18.00 (DS).
KINA:

..Adantk:" (td. 274-J9) - dolby stea:o pro.logic: ,,Batman forever" ·USA,
godz. 11.00, 13.15,~5.30, 17.45 i20.00.
WOKiSz

.,R~noa"

(Id. 24U3)

PUNKT POMOCY OORA1.NF.J

• czynny calą dobę;, telefon 14-21-09.
APTEKA - dyżurpełni apteka przy

ul. Warszawskiej 6.
POMOC DROGOWA • 24 godz.
- ul. Radomska 40, łtl 14-56-60.

całodobowe:

KINO"Oskar'' • nicczynnc.

ul.

LIPSKIE CENI'RUM KULnJRY-

,.Ud" Kino Studyjne (teł. 254-3.5)

Grncznarowskiego (teł. 521-70), Sio-

,..1\llski WraSd! 1939 w ddcumcncie~;

Premiery: "Walecme
st~tt" - USAI'trl., l. 15. pil. 16.45;

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

"W dolinie

Żólkiewskiego (439-68), Maratońska

18.00. Stala wystawa

,,Pnwo BronllóU". USA, l. 18, godz.

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

14.30 i 20.00.

- ul. Warnawska (404--93).
APTFXJ, Dyiw (2S.09-0l.IO) pdru

Lip;kiej". Czynnawgodz..I0.00-18.00.
SZKOLNE MUZEUM WSI

MUZEUM OKRĘGOWE - Rynek
Ił • nicczynne (mi;w c:k5pozycji).

MUZEUM

SZ1UKI

WSPÓL-

CZESNE} - Rynek 4/5. ,,8 z Norwe-

gii w Polsce"; "Kolekcja JXl raz

apteka przy ul. Mieszka l J.
TFLEFON STRAtY MIEJSKIEJ

Czyma 8.00 -

,;z_ ł~Wwii Ziemi

poniedziałku

piątku

do

w godz. 9.00· 14.00.

OROŃSKO

SERVISCO - przesyłki ekspreso-

CENTRUM

RZEiBY

POLS-

KIEJ-tcl.219-16,w.214. Palac-W~

we -tel.516-04.

trt.a dworskie z ckugiej połowy XIX wiolal (wystawa stała); Galeria ,,Dranżtria"-

BIAŁOBRZEGI

sielski i inni. Sztuka polityczna lat 70.

Krępi2nlci".

- czynne od

-60-87-75(czymecalądobę:).

czwarty (Nacht, Brzozowski, NowoMGOK-,,Przynxla-zwierzyna"wy-

wystawapracMalgort.ał)'Threwic:z;Mu--

- nie-

stawa fOIOgl'llficzna Ard-zeja Wx:rzł:lm:a.

zeum Rzdby Wspóbl::snej • wystawa

BffiUOl'EKA PUBUClNA- wy-

prac Magdaleny Ababnowic:z; Kaplica-

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

stawa Michaliny Suligowskiej "Wyci-

~wa ..Trxl)qe hi:storyczno-ku

nanki artystyczne".

ne

i 80.). Czynna: wtorek- czwartek,
w godz. 10.00 • 15.00,
dzieła

piątek

10.00- 17.00.

- ul. Szydłowiecka 17, teł. 315-928.
Wystawy stale: Dworek z Pieczysk -

MUZEUM IM. JANA KOCHA-

kacji 7iemi Radomskiej; Zagrody

NOWSKIEGO · ekspozycja staJa:

chłopskie- ekspozycja ~trz; SkanSC[I bartniczo-pw:zelarili; Wystawa

,,Jan Kochanowski - życie i twórcześl!".

-17.00; sobota- niedziela w godz.
10.00 - 18.00. Kawiarnia i Galeria
piątek 8.00-16.00, niedziela 10.00-

18.00, sobota i

poniedziałek nieczynne.

GALERIA "RESURSA" - Stała
galeria plakatu filmowego; ,,20 lat
wojewódzkiej
(zdjęcia,

działal~i

Resursy"

dokumenty, afisze, druki re-

klamowe):

Wystawa

Czynne od wtorku do

piątku

w godzinach 8.00 - 15.00, w soboty

leków- Pl. Niepodleg!Mci 19.

dowlrf'-

spotkanie z rz.eibiarzem

i JlClC4 ludowym Grugorum Szewaykl<m, ................. dn.laj
(U bm.), o godz. 17.00. W programie
W)'SIW ~piewaków i kapeli ludowq oraz

wystawaprac artysty.
• Dzisiaj (26 bm.) o godz. 17.00.
w przededniu Światowego Dnia Turystyki, w księgami "Factor" przy
ulicy Rwafiskiej 3, odbędzłe się promCK'ja publlkacjl turystyanych wydanych przez Polskie Przedsię:bior
stwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusz.a Romera S.A. i Wydawnictwo "Wiedza i Życie S.A.".

""- Edwanla Kldtyld dla -

"""""""""'"""""JW związku z powyższym można nadsyłał wni05ki, klóre powinny zawic:rE:
daneO!iObowe kandydał.a. ~ informą o dorobku twórezym (zestaw prac
plastyczn)'Chwjednejzdlicdzin:rysundt. grafika. malarsi'NO, rzdba). pt.\
pracy stypendysty w omsie pobiermia
stypendium, opini~ placówki kultury.
Wnioski o przyznanie stypendium
wraz z k~ktem dokumenlów należy
przesiał na adres Wydziału: 26-600 IQdom, ul. Żeromskiego 53, pok. 58, Id.
632-881) w lenninie do 14 pat.dziemika
br. Podstawowym kryłerium
cym o przymanio stypendium będrie
rzeczywista wano.(ć konkretnego programu stypendialnego.
(matowa)

decydu*

PIONKI
KINO .,Ka)nd' · nieczynne.
MIFJSKI OŚRODEK KUL1l1-

PRZYSUCHA
MUZEUM IM. US:KARA KOL-

STACJA CPN - przy obwodnicy
- czynna całą~

BERGA (l>wór OtmbllWdch), Aleja
cie i ~ elnogr3fa. folldorysly

i~": ,Świat obok nas· oba-

zy i forograf.e" AI07.ej K. Bimkowslci.

IŁŻA

obecnej"; czasowa - ,.Garncarz - za.
wód

ginący"

- sztuka gamcarska
omxłków.

-wystawa rysunku i grafiki "Katyfi

i okolicznych

Przeciwko Wojnie i Przemocy''.

poniedziałku do

!lży

~----wgodL•oo15.00,wsobotyinic:dzidel0.00-15.00.
APiłXA - ""'""""' do
21 .00.tcl22-29.

godL

SZYDWWlEC

Czynne od

KINO .,Paradiole Ca&''- niecz:yme.

soboty w godz. 9.00.

MUZEUM LUDOWYCH INS.
TRUMINIÓW MUZYCZNYOI

15.00, w niedziel~ - rezerwacja.
CAFE-GALERIA OK- wystawa

MALA GALERIA- Ccmurn Kultury ,.Pohxt'ie" - wystawa batiku A&T»
sili f\llak. C%yma: v.10rd::- Pfck 10.00

malarstwa Wojciecha

-20.00. soboty 10.00- 15.00. njedzjele

NOCNY • .,Rym-sb" • teł. 30-36,
czynna w godz.. 10.00-4.00.
.

Jędry.

Czynna

w godz. 16.00- 22.00.
RESTAURACJA

W Muzl!um Regiotwln}m w Kot}l!nicach moŻJW oglqdtU wys1awr
"Ostrpy i uroczyska· przyroda Puszczy Kozil!nickiej".
Elc.rpozycja Cl)'Ma b(dzie do końca roku.

WOP 11, lei. 22-48. .,()sb- Kolberg- ży-

POU.10ZBYT - czynny w god2..
8.00 22.00, tel. 37-13.

ciem woj. radomskiego.

Slnli Pożarna- 998.

• DomK""'"" ......... ....."."..,
knpraę .,Przy mUZ)'ft o.... Sltuce tu-

IS.OO,!illbot.ai nic:dziela ł0.00-16.00.

dzialkudopi<Jkuwgodz.8.00 -16.00.

APTEKA - calodobowa sprzedaż

od czasów najdawniejszych do chwili

Pogolowie Ratunkowe - 999.

19.00 z autoBkim prognmem kabaretowym wystąpi Knysztof Piasedd.

toremLia:um~im.

Syrokomli w Radomiu, ul. Kiek:cka 2.
Prosimy o konlakt, tel. 488-06.
• WydDal Spraw Spoleanydt U~
W Wojewódzkiego w Radomiu informuje,
'*'Ojewoda
l"'llllc:.-mmd
....
J."że_
_
_ po ru

Gakria
prac Macieja

J. Malczewskiego. Czynne: od ponie-

MUZEUM REGIONALNE - wystawy: stała - "Dzieje miasta i regionu

TELEFONY

kiewi<zo>
nicwał na git:rze Janusz Strobd.
J utro nammiast (27 bm.) o godz.

W trakcie spotkania przedstaw1ciele
tych oficyn zaprezentuj~ najnowsze
wydawnictwa turystyczne. a takile poinfonwj~ o planach na przysrln(t.
Współofgaruulore spcl(kNtia jest Te>
warzystwo Polsb-AUSłria w Radomiu.
• Absolwu.::l LO w Siw-tysku~
smk~ rodziny Std'ana 'hrnowsldego, który w lalach 19S2-19S6 byt dyrek·

stała);

~

-

fłCtion"

zanaz20-leciempracyatystkii20-le-

11.00-17.00.

• Dom Kultury .,Jdałin" ogłasza
nabór dzieci uzdolnłonych plastycznie
00 kob ~ w OK ..klahn".
Początek 2 pat.d1iemika o godz. 17.00.
Bliższych infOI'I'IlKji udDela sc:lamrial
OK, ul. Bluszczowa418, teł. 5'1:1-17.
• w r-amach Wieldtj Inauguracji
Sezonu 1995196 w Klubie Środo"Misk
'IWóoaym .Pdria" .."... .._
(26 bm.) o godz. 18.00 Knysz:tof Koł
berpl' z proeramem ,.Poc:zp i ballada"
(tek..-.ty lwasOOewic:za, Thwima, Mik>

wa Ogólnopolskiego Konkursu im.

KŚT ..LAtN!A." - wystawa malarstwa i grafiki Bożeny Poplawskiej zwią

GALERIA WBP- ul. Pilsudskiego

(wystawa

KINO w CENTRUM KUL1lJRY
REGIONAil"iFJ -,,Pulp
USA, godz. 16.00 i 18.00.

"Gombrowiczowie- dziedzictwo".

12- nieczynna.

·~·. '111111'1~

Autoportretu - Wystawa JXlkonkurso-

GRÓJEC

biograficzna

MCKUM - ul. Traugutta 31133

.._ .....

~

RY - Galeria ,.fonnat" ~ l Triennale

i niedziele 10.00- 17.00.

Czynne: wtorek • pi-\tek W godz. 9.00

Sztuki Ludowej. Czynne: wtorek -

•

'

223R

Sza"ikowwOego. Wll::ll'd:- pią1ek; 8.00-

CZARNOLAS

z Grójca- 'rodki transportu i komuni-

"Od nitki do... tkaniny". Spichlerz
z Wilkowa. Wystawa .,Historia Ruchu Ludowego"
Dom Ludowy.

Orońska"

"Wozownia" -

eksJXlzycja w~tn z XIX w.; Stodola

.

Wyl<on>wcy--

LlPSKO

dołby Słet'CO;

•

..

sza.Słowackiego.Galc:zyflWegoiMM:

łów: ul. Królowej Jadwigi 2, Sobieskiego 18, Gol~iów: ul. Andersa l.
STACJE CPN -

• nieczynne.

MALA GALERIA - nieczynna.

POMOC DROGOWA - 981, ul.

Warszawska; czynna codziennie w go..
d1- 7.00 • 15.00; osiedle Goł~biów •
czynna całą dobę;.
PARKINGI l STACJE OBSLUGI - Centrum: ul. Kelles-Krauza l, Ustronie: ul. Gagarina 2, Micha-

NUMER

LUDU

(zamek) - wystawy: sula- ,,Polskje ka-

pele ludoW'C i inWwnenly muzyczne";

..Cyttyi--("'""""""""'lI

LOKAL

KOZIENICE
MUZEUM REGIONALNE, ul.

ortcer dyżurny policji - 997.

Parkowa Sb- wystawy: ,.Przyroda Pus:u::zy Kozienickiej - os~py i uroczy-

Komenda policji- 291-91.

ska"; ,..Ścieżki w mmlw dziejów -

Pogotowie kanali~ne - 400-65.
Pogolowie garowe • 992.

.,Kułtura malerialna mic::s:zkańc6w

Pogolowie ciq:lłne - 993.

mi Kozieridóej". Oprócz poniedział-

Pogotowie energetyczne - 991.

kówczymewgodz.9.00-16.00.

prehistoria doliny trodkowej

WARKA
MUZEUM IM. KAZIMIERZA
PULASKIEGO - wystawa JX1plenerowa: "Warka '94".

Wisły'';

Z»

KRONIKA POLICYJNA
• Trzech złodziei r"'VI'Cr6w :U.Irzymali radomscy JXllicjanci. Dwaj
sprawcy (w wieku 21 i 31 lat) trafili
do aresztu, jeden (15-latek) - do Policyjnej Izby Dziecka.
• Artykuły spożywcze podiodące
z kndzidy maleziooo w jednym
z mieszkali w miejscowoki Bielicha
(gm. Zakn.ew). Policjanci zatrzymali
tam również cztery osoby, dwie z nich
osadzono w areszcie, dwie - w fzbje
Wytrze:twieti.
• Odz,sbno sluaddony "'ognik.
który zginął z garażu mieszkańcowi
jednej z podgrójeckich miejsoow~i.
Sprawców włamania zatrzymano.
• NieJDany pojazd połntdł f'Oftorzyslęw~k.Jedliflslta.Rowe

rzysta -76-letrti P. F.- zogółnymi pothł
czcniami trafil do radomsiOego szpitala.
• 69-letnJrowen:ystazostalpotrlt·
stwa i grafiki Ceyma 11.00- 19.00.
cooy przez pftlłtOta w Budkach
Skaryszewskich. Posr.lcodowany do.mai urazu głowy i przebywa w ta·
ZWOLEŃ
MUZEUM REGIONALNE - Wy- domskim szpitalu.
• SkradDono samochody:
stawy ,.Fakry i hipotezy" oraz ,,ł:.ow
-fiat 126p, nr rej. RDN 4410. kol~
cy mamutów". Czynne: wtorłci, Wdy, ru niebieskiego, w miejscowoki
czwartlri, pi~: 8.00- 15.30.
Sławno k. Wołanowa
DOM KUL1URY - wystawa maiar-

http://sbc.wbp.kielce.pl

-audi 100, ROB 2073, kol. szarego
(metalik), z parkingu nie strzeżonego
przy ul Olsztyńskiej w Radomiu
- polonez, RAL 3416, w miejscow~i Wilków (gm Blę:dów)
-fiat 126p, ROH 2706, w miejscowoOCi Lipie (gm. Blę:dów)
-fiat 126p, ROB 8651, kol. białego.
z ul. Obrońców w Radomiu.

Komunikat
Korniasarial 11 Policji w Radomiu
prowadzi post(;powanie w sprawie
wiarnań do samochodów. Odzyskano
m.In. alarmy l czujnlkJ skradDooe
w kwldnłu z sarnocbodów zapadu~
wanydl przy uL Kolberga oraz skntddony trzy tygodnie temu, z zidootj
skody uparkowancj na os. .,Nad P&totiem", radioodtwlll'7:aCZ rumy
BlaupunkL
Poszkodowanych, wśród których
byli wła§cicic:le samx:hod6w z reje-stracją niemiec:ką cnz ltielecą. prosimy
okonlaklosoblstylubtelefMicmyzb>
misariatern -Radom, ul. ll Ustopada

43, td. 45-36-07.
(w.s.)
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Spóldzielnia Pracv ,,POSTĘP':
-::J#

ul. Boczna 41 17-1/0ŚTAIU.CHOWICE,
tri.(Q-47) 74-23-80, 74-21-8/, 74-(j()....]5./ax(O-ł7) U-55-81, tlx0613411

HURTOWNIA SPRZ~
FOTOGRAFICZNEGO

rsQt!~ r

OFERUJE:

21410 Klek•, ul. Kokluazld 11
._,.Jłu(48)(41)43J.ol,4H--U.

Poleca:
•

Aparaty fotogratlc:.zne

•

Albumy fotograftczne

SDCPO

........
.Filmy
•

~

Ake. .orla

REWELACYJNY
LEASING
Samochody, wyposa.tenie

1e~Jz~e,tt::up"'Jf:&'ilw

l. Pnerara aieoanaict.OilJ aa sprzetld:
l) koparb-ładowarki .,billłoruś"
l) samodiod dostawc:zy "1.uk"
3) sunoehód "fuk" Gl.-22
4) przyczepajednoosiowa cysterna
S) spręl:ub powietrza WD-Sl

PTL .MIKROTECH".
Klea, tel./fU 68-13-17,
ul. watsuwsb34.
~.tel./fax 31-25-88,
ul. Werner. 33139. 6Wlll

1. UkwlcłaQę łstnlej.\ceco układu u.sila.ni.l w energię elektJyczn" pompowni Nr S z pozostawieniem niezbędnej instalacji dla aktualny eh potrzeb

11. Prutara ofertowy aa O:ieriawę 4 utlarai o ll!iaaej pawiendtai 168 • kw.,
po.Uaza:eaia socjalae 18 • tw.

l. Dzłer:t..wę budynku mapzynowqonrlnwent. 131-1031 o po w. 667 m

kw., poloł.oneco w GrQ"bowie, z pnynald:nym placem b!łdt te:l:jeco c:zęś
dłl. Ce.na wywoławcza mJesięcmeco C2fJlSZU clzlerb.wnego wynosi 305 d,
a przynalefneco placu 0,15 d/m kw.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg- Pompownia
Nr S" lub ,.PrzetalJ- dzierżawa magazynu" nalety składać w Biurze
Handlowym Kopalni w terminie 14 dni od daty uka.zaniasi~ ogłoszenia.
Przyst~pujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 8.000
dziertaw~

budynku

Wadium nalety wpłacać do kasy kopalni lub na konto BDK 0/Sta·
sz.ów r-k Nr 338262-71. Wadiumofereritów, których oferty nie zostaną
zostanie zwrócone w terminie jednego tygodnia od rozpatrze·

niaofert.Oferent,któregoofertabędzieprzy~taotrzymazwrotwadium

łl!iaaik

9.S •

tw. +

Oferty nalety składać do 4.X.I995 r. w sekretariaeie przedsi~biorstwa.
Otwarcie ofert nastąpi 5.X.I995 r., o godz. 13. Zastrzega si~ prawo wyboru oferenta.

kopalni, qodnie z opraeowanym projektem teebnk:znym.
Termln wykonania robót: JI.XU.199S r.

przyj~ te

eena wywoławcza 7.000 U
cena wywoławcza ł.OOO U
eena wywoławcza 1.200 rl
C1!na wywoławcza 400 U
C1!na wywolawc:za 5.000 U

Zastrzega si~ prawo uniewatnienia przetal)u bez podania przyczyny.

w Grzybowie

na roboty wyszczególnione w pkt. l i 100 zł na
pkt. l.

KIL-380){,
KIG-407H,
KJG-837H,
KIW-7SJU,

Do eeny sprzedaty doliczony będzie podatek VAT- wysokości 22 proc.
Pojazdy i urządzeniamotnaoglądać w bazie przy ulicy Sienkiewicza 69 w godz. 8- 14.

przetarg nieograniczony na:

zł

nr rej.
nr rej.
nr rej.
nr rej.

przedsi~biorstwa najpóźniej

"Siarkopol"
oglaszają

rok produlu;ji 1985,
rok produkcjll967,
rok produ.lu;jii!Y74,
rok produlu:;jl l971,
rok produkcjii!Y76,

Przetarg od~dzie si~ 5X 1995 r., o godz. lO w biurze przedsi~biorstwa przy ulicy Sienk.iewicza 31.
Warunkiemuczestnictwa wprzetarsujest wpłacenie wadium w wysokości lO proc. ceny wywoławczej w kasie
do god:z. 9.30 w dniu przetargu.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki

Laboratorium Fotografii
Sin Barwnej

Zawiadomienie
Ufl..\d Miasta l Gminy w KazittUerzy WleJklej niniejszym zawiadamia. te
napodstawie art. l ust. l, ut. 39usl2,ut. 40ust. 113, art.4l, ut.46 ustawy
zdnla71ipea 1994 r. o zacospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr89, poz.
4 ł S)- dla Komitetu Budowy Wodoe~ców we 1fSi Donosy gllńna Knimlerza Wiełka z dniem 15 września 1995 r. pod makiem BGK.1331-132195
mstala wydana decy7Ja o warunbeb zabudowy l u.gospocłaronnia terenu
na budowę wododuu •iejskleco we wsi Donosy.
Wszyscy zainteresowani ~dący stronami w post~powaniu mogą
zapoznać się: z treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tut. Urz~dzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
ul. T. Kościuszki 12 pol::.ój nr 20ł Ol pi~tro).

Pnmróntwa l'wOI'Ifll' Srt.aayd!
.EI-l.am"ołen.ije:
"zl~~ltweZk-ł,U-l,Zk-3

wursllr.iewtnjł;
"zł~lkmlt.welJI.

Stronom od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwo·
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
al. IX Wiel::.ów Kielc za pośrednictwem burmistrza Miasta i Gminy w
Kazimierzy Wielkiej w terminie 14 dni od daty ukazania si~ niniejszego
zawiadomienia.

W)TM:r qodJte z wr-caad Zakłada
EnetJelycmtp Sbdysb-Kua.

łania

Tylbuae~UW.wepo~,at~
łJ15I}tllta Eaefldyld w Wmznłe.

~~~=~:~:::?~ilł~~ll~i:

lłlSSił

po zawarciu umowy.
Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz .kopalni,
jeteli nie podpisze umowy na warunkach określonych w ofercie.
Kopalnie zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub
tet unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych

informacji dotyc24cych przedmiotu

ogłoszenia

udzielają

przedstawiciele kopalni, teł. cent. 64-26-01.
Ad. 1 mgr int. Roman Nastemak, tel. wewn. 401, 405.

Zakłady

Obuwia "WIERNA"

w Małogoszczu, ul.

J~drzejowslr.a

43

~ JtrUW'I aieopukzoay
.. spn:e4d .Ucj wy.Unio•Jdl ..UZJ11:

Lp. Nun DWZYD1
I.Zalr.Iepywaa.
l. Transporter montaiewy
J. Przyczepiarb płęt
4.Kalłbrowub

5. Roqi:adzacz szwu
6. Prasa hydr. 1-paron
1. KGdctl"rumia•
8. Płasta 1-ldon
9. Drasuta wlendlów
10. Śderarb.
U. Głazerb obeasów
12. ĆWiekarb cmbt6w
13. Saturator
14. Sderub wałkowa
IS. Klamertowarb
li. Wymwaa: kopyt
17. WózetwidloW)'

Dośćsztuk

Typ
0128()

4
l
l
l
l
l
l

TEOlA
02015
04286

•

01168
11-617
530UW
7ZI22i325
04151

l "
l

04311P3

l
l
l
l
l
l

04111
63H
XAA-12
04111
04054
04213
RAK JA

i

Ce.nawyw.

300,00
liMXI,OO
300,00
500,00
100,00

800,00
500,00
200,00
300,00
400,00
100,00

3000,00
200,00

300,00
200,00
200,00
500,00

Przetarsod~esi~ łOpa:tdziemib ł995 r. wsiedzibiezałładuo godz. lO.
Przyst~pujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości łO proc.
eeny wywoławczej w kasie zakładu najpótniej godzin~ przed przetargiem.
Maszynymotnaoglądać codziennie w zakładzie w godz. od 8 do ł4.
Blits.zych informacji udziela dział głównqo mechanika, teJ. 551-16.
Zastrzega si~ prawo unieważnienia przetargu w całości lub czę:śei bez
podania przyczyn.
1421111
Skład

Cukier
Za kiad
Obrotu Towarowego
l(jelce, ul. Magazynowa 4
(baza Hantrans). 1427411

Ad. 2 Stanisław Fąfara, tel. wewn. 329.

,.

~.

SLOWO

NUMER 223

Pa11• Dy"ktorowi

mgr. Tadeuszowi Mertynie
seneczae wyrazy wsp6łc:nda z pewod• illliud

MATKI
sklada Groao PH.aaoakz:•~ i Pnmwaiq ZSZ Nr l w Kida~dl .
141S711

PHUFENIX

Koletlze

-producent
OKIEN i DRZWI
zPCVtyp:

Jerzemu Maludzińskiemu
wyrazJ alębot.ieao wspóln•da z powo•• ś•ierci

OJCA

-REHAU
-PANORAMA

koldaJ z U•ii Pracy

w kddJIIl kolorze l tszbłde
• parapety we-ęb:me

- marmur l)'lltel)'emJ
• parapety zewnętn:ne.

KoiWe

WJSObjakoU
- ujlliłue tt•J w rraioaie.

ZAPRASZA

Włodzimierzowi

do swojeco biura.
Kielce, ul. Karczówkowska 5a,
tel.563-57.
1477311

Kupię
komorę
chłodniczą.
Kielce, 514-59.

reklam: .Exbud 13" Biuro Reklam _słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. TatJowa 18.

1U7111

Zawalskiemu

nlo•kowi Pre:&}'•i•• WI'KKI'
wyrazy szczereJ• wspGłcz•da z powH• ś.U.erd

OJCA
skla.. WTKKF w Klelac•.

14

2Sifi

Z po•••• ś•łud

TERESYKAWA
WSP ,.Spole•"' w Kłelcad•
wsp"n•da •tłowl i aajltlibzy•

pncow•łb

WJł'UJ' szeureao

skla•-.iłli Zan~~t• . Zwi'lzki Zawo••we

oraz pracow•liCJ Spól.ziel•i.

1.wu1

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl

S ŁOWO

STRONAI4

NUMER 223

LUD U

OGŁOSZENIA

PPHU M..krotex
RMSom, ui.Star.Miesto11,
tel. 25~3. 630-681.
Kielce, ul Romualda 3
tel. 68--07-28

of e rl(je

obuwieprolilakt)"clne

AUTO
POLMOZBYT

i robocze,
oblfwiegumowalgumofilce,
obuwletekstylnG-91JIIIOW8,

DEALER FIAT

pt~bardzt~niskidlunaclr:
odzJ&tochron~irobocZ'

K I E L CE

-

cx;~EP~.ANEOOmOw~. Kielce.

11-71-71 .

.....- .
ZI'OSJomlf

SIA00~. 32-38~4osolg

rękawice

USŁUGI
FOTOGRAFOWANIE, uitele tylko 2 Zl
(20.000lf). Kielce. 32--+4-72.
BOIOG

ROLOMSEfY, taluzje pionowe. Cht·
cltleke 18..68-41-33,68-74-76. 575fhk

inne
138861g

Stoptlłcy,Ct. Szlvk.po16.

215/b

.126p" (1991) 5.50011.

~k.

216/b

TRANSPORT do2 tonVIajomołć ~zyka
nlemle<:klago.Kielce,68-94-55. 13074/g

KOPARKĘ K-3. neczept ~
kipef,prr;'C281)f.bradys"16ton.Tel..
(()-496)42-428, 42-930.
139971g

MALOWANIE nstrySkowe. 32-39-76.
122a./g

ZNICZE- Poleske 14. Tel. 25-641
13674Jg

WYKON.JJĘ kraty. N!uatrady, drzwi
metalowe,gara.te. 32~-33
14270/g

LAWETA. Tei. 61-52-QO.

1424.4/g

ŻALUl..E wszystłUch typOw. Nsprawy.

31-45-56.

12983/g

NIERUCHOMOSCI
SPRZEDAM dzlsłkł 1300 m, Podksr~. lnter1ocum.Kieb,453-32.6691s

TNIOIIiltkfogr~. Busko, tel.

NAPRAWApralek.Klelcs,27-143.
14249/g

NAPRAWApralek.31-35-25. 13504/g

fuuZJE. Tanlo. 66-08-13

lttbfiOwkl,

28-48.

fuuZJE. ksmisze, roielki malerlalowe,
rolokasety,martdzy,ktsty. 3t-29~ 7 /NI

OVERLOOO.
32-51-14.

HADES-dodsiXowedrzwl,równle.tlts14600/g

~-Klelcs.31-29.-33.

kalesony, podkoszulkł,
koszulki flanelowe,
rękawice drelichowe,

mydła bhp.
Towar motemy dowoz· włss·
nym transportem. Nawiążemy
współpracę z producentami
i Importerami taniej odzleły
roboczej.

SIAT1<1ogr~.Klelce,22~!g

14498/g

NAPRAWA pomp wodoycl\. Kiłllce.
66--42-97.
13438/g

ręczniki, ścierki,

:ffaf;'g

13481/g

TAPlCERKA drzwi. zsmld, teką, wrtlcsle- nsprawa. 66-76-16.
14454/g
OOMOFONY,slarmy.~.68-42-42.

łrlllpki,llliliMtl,~pilkarWt,

wzmocnione skórą,
rfkawlce spawalnicze,

DROBNE

.POLONEZA" (1982 r.). Kielce,

OOMplflrowywl.agnsr.ku.~J~U,WOCS..

c.o .• telefon.

płac

Klek:to, 68-36-03.

722 m kw. ogrodzony.
14263/g

POSłAOAM

piec 4000 m kw~ pomleaz.cnmle ne biuro20m kw. oraz pomleazcze..
nil gar12oM 50 m kw. z telefonem w Kleł

cach przy ITalie E-7, ul. Krllkowska.
Podejłnf wtł)Oiprą lub wydller1.alo4t.
14259/g

Tel.66-23--71.

STYLOWE meble holeflclerelde D.H.
.szumen• oraz Kielce, ul Zslesie 23. lei.
66-76-M (po
672/ag

ltłNESTOfi - kupno. sprzed&.t, wvns·
Jem,wvc-ne. KJelca. Targowe 18,pok.41a
435-50.
13019/g

m.

AUTO-MOTO

KOTlY olejoWI z ~nlkeml l slerowanlem mcx:od 15do30kt"ł -cane od2200do
2600, zbiomll na olej opsłowy poj 1000 l
- cans 600 zł. JtdrUjc)w, tel. (G-498)
624-25.
645/ag

13922/g

PRACOWNIA szycia,

llran,

zallłon,

syplslni. karniRe, mierzenie, uplnenle.
Klelce,Wesola9,68-18-66.
13565fg

fuUZJE- pionowe, poziome, karnisZe.
drzwi hermonijkowe, produkcja - monts1.
Kielca, Warszawske 199, tsl. 32-58--13. fu.
68--68--77.
12615/g
ALARMY. domy, biurs. Kielce, 434sJtr11

CYKLINOWANIE. !Miadanle llaklerowanlepodlOg. Kielce,68-56-78.
13681/g
TELE'WIZORY-naprawa,prustrsjsnle.
61-20-40,Welczak.
126371g
CZVSZCZENIE dywanów. 31-75-64.
13109/g
CYKLINOWANIE. 32-28-96.

SIATKiogrocb:e~. JI-91-28.

13823/g

WYf"'SA2'.EMEiazlenek,sklep.Kfs·
nlk".Klelce,ui.Leonan:is 16. tel. 68-13-81 .

Sprzeda.tratalne.
ATEST - sprzeds.t.

6Mg

,_prs_ -a. Tel.

573-24. Kilłca,Kolbergs4.

61/fg

13567/g
SPRZEOAM BMW 524 TO 85 r . w bsrdzo

NAPRAWAplecyk&wgazowyeh. Kielce,
61-26-87.
11966/g
UKŁAOANIE psridetu, cykfinowanle.
lakierowanłe. Kierce.22-430.
14246/g

OCIEPLANIE wtrySkowe
Kielce, lei. 11-7Q-29.

bu<tynk&w.
13919/g

TRANSPORT - bus 1,5 t. 66-23-11 .
14282/g

herbaty, kawy,

I<JELECKA
SzKOŁA J AZDY

-:~;!~~~:1

mąlr.i,lr.asze,

syrop;,0~~!tt',P~~d;ie i inne

KURS PRAWA .IAZOY KAT. A B T

TRANSPORT . fi'Mt(cedes" do 2 lon.
Klelce,66-35--66.
13936/g
BUSY 1.2 tony lub 9
68-60-31.

Olćb.

Klctlu,
1-4075fg

'W'ł'KUQYPOMfDZIAUQ,~ I ""'TIU

K.ielce,Okrzei54,

:~=~~- C Dl!

te!. 31-ll-41 wewn. 1706lllac

Ol'"~

oraz Zagnańska

84,

.zAPRASZAMYI

'~ KŁAD WYROBÓW HUTNICZYCH

e'"r
f) ::v

j\ • l
r~-1

PPHU

25-528 Kielce,

1,5 l
12989/g

6971s

mslowłlnle.

~flądza~.:!=racjl:ł{.

KRATY. przpłe, brsmy.
tel.61-52-00.

SPRĘiii!ARKI
wraz z wyposatenlem dodstkowym

- LOCTTT'i -lr.onae rwecj a- r e mont,. l napraWJ'
- układy pneumatyki l elementy hydrauliki silowej
-zszywsczelaplcerskle
-wlarlarkllwkr,taklpneumatyczne

: :~;:!~~;~~~~;~~r::l11:t~~~~::;'

- •tr•tat pr~~:dotwdrcqo 220112 V 2 ,21r.W

BEST

2$-::::..=:.~
••1"11,&poczt.334

662/ag

SPRZEDAZ

~~9~·

POLONEZa.-, POLONEZ TRUCK (wszystkie typy)
Poleca jedyny w regionie posiadający pełen zakres usług
dealer P0LU0ZBYT KIELCE
Jesienny prezent od Rrmy- RADIOODTWARZACZ SAM. GRA.nsm

=~=~·it~k.a9.oo...:2~

Skład rc.klam:.,Ęxbu,J13• 8 1uro R~klam

WALKER
756/gd

cztkl do urnod'lodO'Irr zschodnlch.
Klek:e,Wesole47149,423-73.
741/gd
ze

CZĘśd do semochodOW zachodnich,
składu. ne zstriOwlenle. KIM Auto-

praszamy. 13~

12-~r.x.~:o~.L~.~H~~~~

dOwl<lf~~~~-~
432-Q2.
565/s

=~~~=

~~i:W.~

1253/k

Plt.Ęta~sllnlk7kW,gf\lbo6cló

DYMA-6 z przystawkami. Kielca,
14234/g

61~~po16.

SPRZEDAl hurtowe spodni "'łsklcl\.
Klelce,Mizurska37.
14037/g
• PASSATA 1.6" (1983r.). Tel. ~ig

ANGIELSKI. 508-oo(8 -16}. 14163/g
ANGIElSKI - kurs

przygotOwując;y

do

ri!~=.':'t~1~~·Flr=;

pod~~2~~Zt~~~

do uboju
14251/g

=rzi.c6~1~~:P~onwe~r.,:

AUTO-TAK.
14247/g

lnne~nki~nilf'MI~

ROTTWEILERY rodowodowe. IGełca.
15-15-12(wieczorem).
14216/g

ENGUSH Education Center. Nlemledd
dla pCICl4tkuMcypttAngielsklwsoboty.

SPRZEDAM pił' tarczową
ł-.ii'I.Klelca.547-59.
OOST.4,PIĘ miejsca
Klelce,459-S3,po15.

. FORDA
32-42-60.

fiest,·

w

(89190).

IGelce,
14279/g

211/b

OKNAachodnleplastlk 190x 118,150
x120drewnlano-slUI'I'IInioweztaluliaml
240 )[ 190 tanio. Busko-Zd~. Zbl~
122,\ei.32-Q1.
221/b
prujk~

~2~24.1m. $nladecłóego. ~=~

ROZNE

c::!w-

nlk 26:330. przyczept zbieraj~ TOtO.
J6zefBoś,FalfelnNowy2,gm.StOpnlcs.

. t.ERCEDESA"

KONKURENCJA••• BEZ SZANS!!!

sllnlkłNf, tiumiki

AUTQCZ:Ęśd .Bmflowsld"_ Hurt~

=~.:'~~~ ~rJi7.~fJ~~4~.2~~431~

20,
14245fg

KOMBAJN zlermlsczany .enna",

OFERWE PK-\J-ł)

NAPRAWf

Dymińsks

VK>EOfOTO. Kilłca, 22-924.

wkt

O ZAPRASZAMY O no..

~

Klełce,516-41.

FRANCUSKJ. 26-451 (wl~~~48/g

orvenizufe Intensywne kursy:

706/gd

do semcx:hodOW

32-21-43.
1:J096/g

477-52, ul. Zagnańska 64

żebrowane

TŁUMIKI

:WX!i.~~;: •Motornsa",Kiełce,';':=

699/o

TAPETOWANIE,

KOMPOZYCJA (Yukl + Dit.nbschla).
Tel.16-13-57.
14231/g

Przy zakupach hurtowych- bonifi~~ta

POI.liiCaBYT KIELCE,

.mercedes"

Sp. Cywilna

: f!;~orkf:~:::,::rll,
':twkf::::%/k1owe
gladkie i

~

TRANSPORT
61-67-72.

TAMOszafł.32-36-72wgodz.~

Oferujemy w Cląglej sprzeclaży:
-Rury instalacyjne czarne i ocynkowane
- Profile unnknięte
-Blachy zimno- i go~cowalcowane
-Pręty

MALOWANIE, tapetowanie, glszura.
558-54.
14049/g

=~i~J:.~~łt~~

tel. 61-18-97

'IIOJPOCZ(CII:IWIIIU··.lt l tfS<.

RAFPOL

Skrzetlewska4,tel.539~3

WiBmot.tC,
AUTo::::RADiC):At.ARM
Okrzei35. Kletce, 66-28-49
666/ag
MONTAl IJI"l.lldzel'l gazowy~::h w semochodsch benzynowych, ga2nikowych
l z WySkiem benzyny. Kielce, Kruaalnlo-

NAUKA
kłNf~~fiT,:I,~~

PIASKOWANLE, mslowanle, cynkowenle.Kielca,(D-41)32-23-01.
t•089Jg

TANIO
UJKIER
paczkowany, workowany

14299/g

klego231 ,555-27.

HYDRAULIKA Kielca, 61-lo-68.
142S6/g

KOMPLEKSOWE remonty miluksl\
szybko. solidnie, nowoezdnie. Tel.
31-54-15.
14277/g

dobtymstsnllzpowodu"'Yłazdu.12000lf.

68-33--989-17

LAWETA-Iranaport.Jt-94-43.
13841/g

SZYBY urnochodoWI - spruda.t,
monta.t,szybardecl'!y. .,Autofenlx". Szewce
39 k. OL Nowiny, leiJłlu: 592-QS oraz
KJelca. al. T•mowaks 26.
665/ag

r. 1975.

Busko-Zdrój.~ 122,1e1.32~

zac~~- =~~~
~~~-~~3~
486-74.

727/gd

.._,RTCl'NNA fin'I'IOwa rallnerll Gdsfl-

:::~~e~,.:...ote~~~:

ama.ryorazEll. Mobl~ Shell, Csatroi,AQip.
Tedex. VAT. OOallwa na miejsce, dogodne

~~~~-54~7~~· Suc~

AUTOALARMY .SILICON", lmmobltl58/lg

llfY.~dlomonta.t.Kielca.434-79.

HAKiholownk::ze. Kielce,61-57-0<ł.

13195/g

BLOKADY MUL-T -t.OCK. 68-78-33 •
13168/g
AUTOLAKJERY - aerozole. wszyatl!Je

~S. .zEMĄX"
MOTOART:

Kielce,

aui0CZ11ści

Wa~~~~

zachodn'-.

=:~~2~~
SKUP,

sprzedaJ:

zamiane umochodOw.
wicza 55, 68-36-oo.

ratalna,
Klełce.

komis.

Sienkie-6011g

MARC0-5ERVICE, czticldo samcx:hodOW zachodnich nowe l u.tywane. Kielce,
Kar~owsks
20,
lei.
524-43;
583/hk

LOt.eARD. 68-22-42, nstye:hmlaatowe
pod zaate.w. Ksntor w hotelu
.Bristol". tak.ts w nledzielf, 68-22-24,
nocny66-3()..65.
579/ag

68-47--+4.

~,·;Hi·~~~

OPONY utywsne, zachodnie - hurt,
detal. Krllkowska 291 (obok ..Agromy") od

~

AMORTYZATORYMOHROE- r sbstydo

25proc.dlsflrm.Kielce,Karczówkowskll
20, 524-43; 68-47-44.
582/hk

!Odo 17.473-44,po17.

S6alłlk

pisn.~.~~.-~,_;n~~

61 - 24 - 18..

13169/g

SPRZEDAM komprasor, wydsjnołt 50
mszetc.Klelcs,474-06,(Q-90)33-59-17.
14275fg
SPRZEDAM .golfe l" (1979 r.) tslllo.
61-67-21 1114eczorem.
14236/g
f't.YTĘneg~1x2mgrarit-slj..

nii.Kielce.68-36-32.

,.S}owa+uQu",Jel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

14276/g

http://sbc.wbp.kielce.pl

·s

SLOWO

NUMER 223

l

OGŁOSZENIA
W"fNAJMĘM-2płatnemrok.Klelce,

BUDOWNICTWO
PAAKIET, mozaika, kleje do

l

'"

;;:
,,...

perklełu,

ociepleń; .ALEX". NcMVry, Pru~7. S93-76!8-16) .
736/GO

dr--.

442-69.

132211Jg

WVNAJMĘmleezk.anle

1S2-o98.po18.

27m kw. Klttlce,
14283/g

KUPUJ:..nimWV"OłrieVATl~
klełKke tutownle płytek~

POSZlJKl.L.E lokalu handlowego

GABINET chorOb płuc la tergologiJ dzl..
cltCaldrn. mad. l<rystynaModeł$kaMo

Napra-. Kielce,
670/ag

GABN:TchorObpluclelergologllctzMt..
clfcejlek.~. El2biei.IKołodzleJ,~r

tekgod.L 15,Kotcluszkl3,pok0j210.

13600/g

671/ag

•IZOBUO" - Kalduzywne dac:hOoooob

br.

n. odcinku drogi

=~~=-t~~Jr:.~

STOLARKA BUDOWLANA

----·
ja~łjzdokurnem.mlprze
wo~ n1 dKhu umochodu. ZM-

Iazct prosi sit o zwrot Ul wyn.groKontakt:Kiek:e, 28-1211ub474-29.

PH .OKPOL" S.C.

"""

Naraty
Okoli - plasllkowe

Okne-dr_,..,..
Okne - dachowe
O<rM-.......",.
Drzwl-wejtciowe
Drzwl-ganatowe,alumiol~.

Folia dachowa.
ParapetyPCV, monla!.

Kielce, ul. Bat•llonow Cł\łopaklcłl77,
tel.571-91 , 526-ot,--.. 34.
Kot\skle,ui.Kielac:lult,lel. 24-74.

TURYSTYKA

.OECRABONO":

ce~aza,..

wrześNI

godz. 22 • 22.20

(o-i t l

1415Sig

rakgod.L 15, Ko$clu:s.lld3, pokt.j210

w

14286/g

CanlrumKiełc. Klelce, 27-323.

e~. Spruda.t ratalna. Cedro-Mazur 1 !Cedzyna, obofi: cmentarza!,
68-01-łS.

kornorltOWił.

OO!vw!AME

66-44-ot. (0-48) 318-662.

PfKITEZOWAi'IE.
502-52.

129271g

STRONA 15

w dniu 21

DROBNE
13601 /g

s:= I..~~:~

rek
484-26.61..01-81.

LUDU

61711S

~iestlł)ocznlidac:hc)oM(abltumlcnw.

oraz

.ICOPAL";

polimerOWił

papy

PRZEWOz oeób

dectiOwU cetnellkiwa .BRMS". Kielce,

~busa.68-25--66.

Ht.uke-8oNka 2, lei. 61-20-93. 11790/g

FR»ł<FUAT.

.łMSUO·-~~

.~ oferuje

l...

..

oń.

cement 3SO l 450

OfUsiporeka,~biał4,PIIIonlillłMe
materiały

budowlane. Ceny konk....,._
cyjM. Kielce,~
tel. 484-19,
tu493-92,Skmltlewakll4,tel . ~~

n,

OKNA, dn-M,

materiały

budowCant.

zł

CZfEROPOKOJOWE 11m Stok. 51 .000
~
.Kontnkt".
68-33-22,
6821a

~---
Slenklewk:u 67' 66-05-93,

mo6ciwynajam,kupno,apnedat,zamlana.
Klełce,

66-13-61 .

błltene,
kablny,kaMtony. Kiełceo,ut.JIInePIIwlall

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

12,1el. 68-73....()(1.

SUFITY

12928/g

MAI'HłElM,

KARlS.

(0-48) 780-307.

2Wmb

'"'"'

t.ndlowego w Kleł

TOWARZYSKIE
.SANDRA•.

lrum Kielc. 61 -85-03. wleaorem.13714fg

Towafl:YłtWO miłych

.EXTAZA" 61-25-49.

.COSTlX"- nleruchomo6cl. 68-0384~

peli.

14243/g

Klelce,68-ł5-13.

towe~

~ń.

Tel.
13526/g

THAIS. Kiltlce,6t-49-1S.

13949/g

LAIS. ~. SI-56-31 .

13950/g

12&45/g

NSTAL..ACJA elektrycznego ogrzewa.
rUI podlogowego. Układlonie kostki bruko749/gd

wej Klelcll , 66-11-92.

ROCKWOU. - wWna mlnera,ina, STY·

AOPOLbiała.

~cement.

curwona.

podłogowe.

POLIGRAFIA,
REKLAMA

luatar.

akwłoral

Kielce.~14,61-37-49. 137001g

wepoo, c.gla

~poraJ(,

Kielce. Pl't:IN 38.326-362.

DESKI

OPRAWA OBRAZOW
OLEJNYCH, gra.llk,

pa"' 648/ag
htpik.

Sł-t0-20.

POI..IGAAFIK -

KUPNO

i lust.,., WISZ.Itlklfl

~EKOSZOWSKA 39, 500-29

opra..,.luster,obrlll0w,usługi. 754/gd

~kl.

SIW

AKWlZVTORZY
ZAPRASZAJĄ

Przyjmujemy oaloszenia
na miejsc=~~ a klienta.
WJI.ft&rezy tlłdl:worrićpod rrumf'r

KitlctJ1·11·79, Rildom6J-97·88

j "::?s;~n;::;;:.:::~~e

Laboratorium Fotografii
SIW Bjll'Wtlej

wUytówld,

ulolkl,nadn.lkl, gadtetyrekla~. Kielce,

1:ytnla 10 (WaflgOryl, (0-41) 61-SO-JtHk

(o-tn

Blityn.

!SZkła

12639/g

pOmlejszymlenninia. IOak:e, ~537tg

PUSTAKI atyropi8,._ . ISOHOME'".
Kielce. 68....(1()...27, ul Sienkiewleu 25116 .

- dekora·

-TURYSTYCZNA 1,31-Sł-79

szlifowania

PRZEJAZDY Frankfurt- pi4Jikl. 425-79.

cecłlprzySieokiewlcza,DuteJ Mołłlbytw

~loiWYMndiOWitgo-cen

:~~u~-32~7

SZVBY ZESPOLOtE
okienne, ornament~. bezpieczne,

~~~CZENsTWA

618/s

POSZUKUJĘ k:lk.tu

SZKLARSTWO

cyjM

MONAO«..M. Nolymbefg~~ (czwertld,
raout-mle. (0-3 1155-13-06.

12846/g
ZMOJONE folie es.~ .TECTOT·
l-EN". Kielce, 68-00-27, ul. Sienklewk:za
25116.
12844/g

llplłlo,

!SOboty) -

00 wynaltcia M-3, M-4 . • KDntralrt",
664/s

13408/g

~- .CTWA". Kielce.
68-00-27, ul. Slenkle\0114cza 25116.

RUtE

66-33-45.

.MABO:l" Jpdrza}Ow, ul. Dclazd 1, lei.
613-52.
S65lhk
QlAZURA- Terakota. Warwry,

Klelee - F.-.nłdurt,

14253/g

TECHNIKI MOCOWAN- .UPAr, .DON

PRACA

OU1CHOTTF••GUEX".

KOTwt, kolki ~. dyble,
:..wle. . uc:hwi!Y.'IIkrtiY.nlty, ~

'~:OWił~.

ZGUBY

akrflne,

ogOI~,lll~dowłJłjarek.

GAWRONKrysilan

zgubi!~

480.'J

azkolf"lll

MJI.Tl - M0NT1 (HEKO). w1ou"fty do

dr~~=~~~
659/ ag

430-76 (CS.- baza

ilolkolf"lll.

14226/g

PILNE sprzedam

3-.

4-pokotowe

811/gd
mieszkanie 62 m kw.
14280/g

Klełctl,61-42-50,po16.

WYNAIMĘmieszltlnifl50mkw

5·47-59.

Kielce,

PRACA w

~~

na platlonnach

wieflnlczych, mrobki 410-680 OM dzlannle. łnlormac}e : AgencJa Raklamowa
41-400Myslowlce1,box49. Proslmylllł··

1119/k

ClY(:ZNIClkiza 1.80zt

MEDYCYNA

KJ.Ice,27-158.
SPRZEOAM

BURAS magdaJena zgubNa lllgłtymacłf

f>T}Nł).

LOKALE

STAŁA pr.ca od :.raz 1100- 300 zł
tygodnlowo)Kielce,322-434.
1389&1g

ATRAKCY.NA praca, poe.zutwjemy 25
osób do przeszkolenia Kielce, 66-33-9&.

703/ag

GINEKOLClGICZN: zabiegi do 24
tyvoctni, renomowane klłnlld (gabinety)
europej$1de - umiarkowane c.nv Telefo-

nowac: .MARKTUR",
32-73-49(10-18).

ŁOdt.

30-23-28.
101/nk

MASlkłopotyzNictw.lllll?~nle

REKLAMA

komorttow., zadl.wofL Radom. 437~/mb

14252/g

00wyoa~ctw.pomleszczenillpo20

m kw. wolnos!CIJ;Iteeltllkle umewOomku

~~~~·'nmrv~

-

HURTOWNIA

-

GLAZURY l TERAKOTY
HISZPAŃSKIEJ

. MEDIN" - lecMnie kamicy tólclowej,
nerkowej, prostaty. hemorolclów {bezope-

racyjne)iyslflniii. Zaplsy.Kielce,487-18
(15-Jn.
S95/s

lmąij;miCEMENT
bezdod.

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

P-35

cena l t już za 60 zł!!!

BEZPOŚREDNI IMPORTER

.

Ul K.4ELCRCH

Odbiór MAt.OGOSZCZ, teł. (0-498) 634-79.

l<leb, IA.~I4«,t.l,/lp8&-74-ł3

1 4 1łil f

Urząd

Gminy i Miasta w Miechowie

łnfonnu;e, te 6 paidziemlka 1995 ro+<.u, o godz. 1Ow siedzibie Mejszego Urzędu Gminy przy ul. Sienkiewicza 25, poło:ój
nr49odbędzie się dtug/nleograniczonypnełafinasprzedUnl~clubudowMeJbudynldemjednop/ęttolf)'m, oznaczonej nr. ewld. 377/Z o powlenchnl D
, 15H hlł. polożone/w Aliechowie pny ul. Slenldewk:u 30, ktOra
posiada urządzoną księgę wieczystą nr 41320 w Sądzie Rejonowym w Miechowie.
'Maścłciełem nieruchomości jest Gmina MiechOw.
Nieruchomość jest wolna od obcią1ełll praw osób trzecich. Zgodnie 1 planem zagospodarowania przestrzennego
polotooa jest w terenach istniejących baz, składOworaz drobnych usług rzemieślniczych, nieociążliwych. Jestlaleren
objęty ochroną konserwatorską.

Cena wywoławcza wynosi 200.000 (dwieście tysięcy) złotych+ VAT.
Osoby zainteresowane przetargJem winny wplacić wadium w wysokości 1O proc. ceny wywoławczej, fł. 20.000
(dwadzieścia tvsięc:v) złotych.

Nalety je wplacić dogodmy 9 dnia 6 patdziernika 1995 roku na konto l.h"zędu Nr 322841-1209-139-2 BPH 0/t.liechów.
Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Miechów, łeteli wygrywający nie podpisze stosownej umowy notarial·
nej w terminie 1 miesiąca od dnia przetargu.
Osobom, ktOrew drodze przetargu nie dokonały zakupu ~. nieruchomości, wadium bel oprocentowania rostanie

""""""""

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w caklści lub w części bez podawania przyczyn.
Wszelkich inłonnacłi w sprawie zakupu dzialld udziela sit w Wydziale Geodezji Urz~ Gminy ł Miasta w Miechowie

pokój nr 34, lei. 310-03, wewn. 28.

.,

Skład re"klam: ,.Exbud 13 81uro Re'kl'am "Słowa'>
Ludu , teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

"""

"Społem"

PSS Starachowice

posiada do sprzedatynastępujące

nieruchomości :

- budynek po piekarni przy ul. 17 Slycznia, pow.
1.436 m kw. pow. dzja/ki 3.940 m kw.
-budynek administracyjny przy ul. Spóldzjelczej 4,
pow. 415,4 m kw. pow. działki 499 m kw.
-sldepnr10przyui.Srawowej,pow.41,6mkw. pow.
działki144m kw.
- sldep nr 36 przy ul. Po/udniowej, pow. 184 m kw.
pow. działki 946 m kw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dz. Administracji przy ul. Buczka 3, tel. (0-47) 74-53-43 1ub (0-47)
74-70-41 (43).

Zanerzasz kupić mieszkanie i chcesz dokonać łnlfnego wyboru?
- zgłoś sit do Spółdzielni Mieszkaniowej .Domator".
Dysponujemy bogatą ofertą mieszkaniową. W budowie
mieszkania na trzech kieleckich osiedlach : Ślichowice 11,
Zacisze Ui osiedle Czarnów, ul. Hoża 27 .
Technologia budowy tradycyjna i uprzemysłowiona
W-70M.K
Zrótnicowana powierzchnia ufytkowa mieszkafl :
50-56 m kw. w układzie 2- i 3-pokojowym
61-65 m kw. w układzie 2- i 3-pokojowym
74-76 m kw. w układzie 4-pokojowyrl')
89-100 m kw. dwupoziomowe 5- i G-pokojowe.
Cena 1 m kw.pow.użytkowej od 660 zł do 830 zł.
Jeśli zdecydujesz się na mieszkanie w osiedlu Ślicho
wice l masz zapewnione miejsce w wybudowanym, strze:ł:o
nym garatu wielopoziomowym.
Termin zasiedlenia mieszkania zalety tylko od Twojego
wyboru. Mo:ł:esz zamieszkać jut w bietącym roku lub w W
kwartałe 1996 r.
U nas kupisz najtaniej. Przy zakupie mieszkania motesz
skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Miła i fachowa
obsługa pomote Ci w podjęciu właściwej decyzji. Kupno
mieszkania w SM .Domator" to dobra inwestycja.
Zapraszamy do Działu Członkowskiego Spółdzielni przy
ul. Massaiskiego 4. Telefon nr 68-90-08 do 1 1.

' · .~~

~ Redakt]a t\ić' odpowiada ta'trdć

http://sbc.wbp.kielce.pl

zamiesz.Ct:onych o~eń .
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Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
informuJe, te wdniu 6 patdziemika 1995 roku o godz. 10.30 wsiedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Sienkiewicza 25, pokćj
nr 49 odbęclzle się drugi nieograniczony przetarg na sprzeda! nieruchomości zabudowanej budynkiem
jednopiętrowym, oznaczonej nr. ewid 1625/1 o powierzchni 0.0345 ha, połotonej wMiechowie przy ut. Sienkiewicza 22,
która posiada urządzoną księgę wieczystą nr 22174 w Sądzie Rejonowym w Miechowie.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miechów
Nieruchomo M: jest wolna od obciątefl r praw osób tnecich. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona jest na cele handlowo-usługowe, które nie kolidują z uciątliwości!' dworca i parkingu.
Cena ~awcza wynosi 50.000 (pięćdZiesiąt tysięcy) złotych+ VAT.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej lj. 5.000 (pięć

OVERLOCKI, MAS "ZYNV DO S"ZVCIA
N.A..JTAN S Z E TELEWIZORY , ,TELESTAR "

tysięcy) złołych

UHIIIB

Nalety je wpłacić do godzlny 9 dnia 6 paidziemika 1995 roku na konto Urzędu Nr 322841-1209-139-2 BPH
O/Miechów.
Wpłaconewadium przepada na rzecz Gminy MiechOw,jeteli wygrywający nie podpisze stosownej umowy notarialnej
w terminie 1 miesiąca od dnia przetargu
Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu ww. nieruchomo~. wadium bezoprocentowania zostanie
zwrOcone.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości tub w części bez podawania przyczyn.
Wszelkich informacji w sprawie zakupu działki udziela się w Wydziale Geodelli Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie
pokOi nr 34, tel. 310-03 wewn. 28.
1mn;

Zarząd

Gminy w Kijach woj. Kielce

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym (art. 15
Ustawy z dn. JO.VI.I994 r. o zamówieniach publicznych Dz. U. Nr76z
dn. 4.VJI.I994 r. z późniejszymi zmianami) na wykonanie uslug geod e·
zyjnych i projektowych w dniu 20.X.1995 r., o godz. 10 w świetlicy
Urzędu Gminy w Kijach w zakresie:
Zadanie l -Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej wsi Lipnik
w gm. Kije pow. ok. 25 ha w skali l: 1000 pod telefonizację wsi zgodnie z
rozporządzeniem M.G.P.i B. z 1995 _r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Zadanie 2 - Opracowanie do t. u m en tacji technicznej telefonizacji wsi
Lipnik w gm.KiJe Z8Qdnie z warunkami technicznymi i zarządzeniem
M.G.P.i B. w zakresie formy projektu budowlanego.
Zadanie 3- Opracowanie dokumentacji technicznej telefonizacji wsi
Hajdaszek w gm.Kije zgodnie z warunkami technicznymi i zarządze
niem M.G.P.i B. w zakresie formy projektu budowlanego.
Tennin realizacji zadań ustala się na dzień 30.XI.1995 r.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:
- złotenia oferty sporządzonej zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych z dnia IO.VI.I994 r. (Dz. U. Nr76, poz. 344) w lenninie do
dnia 20.X.I995 r. do godz. 9 z podaniem nazwyoferenta i ceny za wykonąnie zadania: w tym dot. pkt. l cena l ha w terenie zabudowanym i l ha
w terenie nie zabudowanym, dot. pkt. 2 i 3 cenę opracowania dokumentacji technicznej kompl. z uzgodnieniami;
- wpłacenie wadium na rzecz gminy Kije, na konto w Banku Spół
dzielczym O/Kije nr 929431-152389-324 w kwocie 300,00 zł na katde
zadanie do 20.X.l995 r., do godz. 9.30;
-złożenie oświadczenia o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku do skarbu państwa oraz ZUS- potwierdzone przez te
instytucje.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Kije, jeżeli oferent którego oferta została przyjęta w przetargu odmówi podpisania umowy w
tennmie 7 dni od przeprowadzonego przetargu.
Zarząd Gminy w Kijach

BANKĆ\N

DO WYBORU OFERTY 4

NA SPRZĘT RTV i AGO,

TEGO JESZCZE NIE

BYŁO!!!

CINQ UECENTO 704 TANIEJ!!!
TYLKO OD 6.X.95 MOŻLIWOŚĆ:
N E GOCJACJ I CENY!!!
SołeFiatDtaler
D~browaJSOk.Kitlt.tł'1.68-6łHJS,fuJI-58-64.

71ll•

REWELACJA! Nowoczesne budownictwo
PRZEDS I ĘB I ORSTWO
PŁ YT

PRODUKCJI
WARSTWOWYCli

27-200 STARACHOWlCE, ul. Składowa 33,
teł. (0-47) 73-38-50. Iei./Fax (0.47) 73-39-50

BUDUJESZ hal ę

przemysłową,

magazyny, chłodnie, dachy, itp. zamów:

PŁ.YTY WARSlWOWE DACHOWE l ŚCIENNE "PREKON"
CO ZVSKUJESZ?! Trwałość, prosty, szybki, czysty montat,
doskonałą izolację cieplną, n iezawodność połączeń, efektowne

powierzchnie.

JESTEŚMY NAJTAŃSI W KRAJU!!!

••

•
••

10
lO
11
11
11

11 .
IZ.
IZ.
12.
IZ.
13.

13.
13,

1 3~

14.
OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1 4~

Kuratorlum0światy,Wydzia1Ekonomiczny,26-000Radom,ul.tftdziałkowsltiego26,tel.214-08,fax283-11ogłaszaprzetargniflogra

niczonyna bcldo!ł,uU~styczM//modemfzleiękołłOWttlpnr &kole l'odsta-.jwCzamolesle, gm. Pcliun., filO/. rHcmtlrie.

15.1

ts..:

Tttminmliz.ą-31.MI. 19K r.

Wadium wwysokotci 30.000 zl nalety wnosić w PSK O/Radom na konto nr 376600-5076-139-1 do 4.X.. 1995 r.do 9Qdz. 9.
fW!ępowanie nił zOSialo poprledlone wstępną kwalifikat14.
Specytikacjf Istotnych warunkOw zamOwienia mobil odebrać w siedzibie zamawi~o lub za zaliczeniem pocztowym.

16.1
16.:

~awnionydokonllktbwzoferentami-int.JerzyBednarczyk.

16~

Zamkniętą kopertę zolertą oznaczoną .Przetarg- sala gm1nastyczna wCzarnolesie" naltty zlotyć wstedztbie zamawiaJ~O.
Terminsldadaniaolertuplywa4.lt1995 r.,ogodz.9
Otwarcie oler14.X.1995 r., o godz. 10 w siedlibit zama'Nia~cego, w ..kretariacie.

17.1
17--"

Postępowaniebfdtieprowadzonezzas!Gsowaniem~kowychprelerencjlkrajowych.

18.(
18.2

Wprzetargu mogą wziąć udział olerenci, którzy do5tarei4:
J)JI')·piJzrtjutlvhandii1WtfD,

1) aku~allf}' wytląt z Ao.,a bukqwqo.

19.(

J)o.iwllllfcztnltlllf}'Sokoicił:Dpitalvza/oi;ydt/Jkkto,
4)za.iwiodnr~ln UnfdvSbriHrrirroobrahza/trfcUrlpodalktllfYC}lilak/advUkzplttutis,ołtaf11Cłlll,tllctrllllsk/fu/tł.u r~btzpltatllft

spolmnt.
J)ill/flllftflciriiWit/WdrllrtUIII/nlla,

19J
20. 1

6)rtftmł(jeodpopmd~lcłlriii!IPiqjqcydl.

21J
21~

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Oddział Drogowy w Kielcach

Kurato~um Ot_wiatY, Wydział Ekonomiczny, 26-600 Radom, uL NitdzialkowU::iego 26, teł. 214-{18, fax 283-11 OSłasza

przetars n1eogram~ny na budow~ budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zlwodowrth w Siennie, woj. radomskie.
Tenninreahzacjl-li.VJI .I997r.
Wadium w wysok~ci JO.OOO tł nalcty wnosić na konto Kuratorium Oświaty w Radomiu w PBK O/Radom
nrJ76600-5076-139-I do6.X.I995r.,dogodz.9.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wst~pA~ kwalifikacją.

informuje, że w związku z robotami
torowymi nastąpi zamknięcie przejazdu
kolejowego w km 169.957 linii Warszawa Kraków, w ciągu drogi Chrusty - Samsanów w m. Chrusty.
Zamknięcie przejazdu planuje się w dniu
27.1X.1995 r. w godz. 8 - 16.
Ruch pojazdów drogowych odbywać się
będzie wg oznakowania w terenie.
Użytkowników dróg prosimy o ostrożną

Specyfik_acjęistotnychwarunkówzamówieniamotnaodebraćwsiedzibiezamawiającegolubzazalitztniempocZIOwym.

Uprawmony do kontaktów z oferentami- int. Jerzy BtdnarczyŁ
~niętą t open~ zofettąoznaczoną,.Przetarg- budynekdydaktyczny ZSZ wSiennie· nalety złotyć wsiedzibie zamaWUIJąteJO.

Tennin składania ofen upływa 6.X.I995 r., o godz. 9.
Otwarcie ofen 6.X.l99S r., o godz. lO w siedzibie zamawilliące&o, w sekretariacie.
Postępowanie b~dzic prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetarsu mOR wziąć udział oferenc1, którzy;
l) posiadają wypis z rejestru handłoweso,
2) przedstawią aktualny wyciąg z konta bankowt&Q,
l) przedlotą oświadczenie o wysokości kap1talu zalotycielsł:iego,
4) ok.atą ~wiadczenia z Urzędu Skarbowesoi z Zakładu Ubezpieczeń Społeanyth o niezaleganiu w płatnościach
S) przedstawi• informację o wielkości zatrudnienia,
6) doł~czą referencje od poprzednich :wnawiliJ~Ch.

ogłasza

Zagnańska

155

przetarg nieograniczony na dostawę 60 ton ziem-

niak:ów jadalnych (..irga", .,pola", "bryza").

U.1995r.,dogoclz.9.

.....

214-08, lax 283-11

wRadomiu wPBKOIRadom nr 376600-5076-139-1 do

9.31

IO,(K

·

PoslępowanieniłzosllloPQPTZedzonewstwJnąkwlllilikacM

lO~

Specyfikatklistoinychwarunkówzan"IOwleoniamoblaodebraćwsiedziblezama'lriającegolubzazaliczeniempocztowym.

10.5(

Upra'M"lionydokontakt6wzoleftntami - nt.Jerzy8ednarczyk.

Transport dostawcy.

Termin realizacji dostaw do 20 października 1995 r.
Oferty zawierające: odmianę ziemniaków, cen ęsprzedaty,
sposób i termin zapłaty należy dostarcz)t w terminie do
12.X.l995 r. do godz. 14 do siedziby aresztu w zaklejonej
kopercie z napisem "Przetarg- ziemniaki".
Otwarcie ofert nastąpi 12.X.1 995 r., o godz. 14.

~kopertęz~oznaczoną.Pmtarg-salaglllll\&styeznawZwolenitrnaletyzlotyćwsiedzibiezamawsaAcego.
Terminskładaniaotłńuptywa.t.X.I995r~ogodZ. 9.

Otwardeoltn-ł.X.1995 r~ogodz.10wsitdzłliezamawiaMcego,wsekralariacie.

Postępowaniebrfdzieprowadzonezzastosowaniem~prtltrencJkrajowycłl.

~~w::==·ol«end,~Jn«<stawi!·
2)alttualnywyciągzkontabankowego,

3)ołwiadczenieoW)'SOkotcikapitatuzałotyciełskieg,

~~~~Sknowegoobrakuzaległośdpodatltowyc:hl z lakladuUbezpleczeńSpolteznyc:ho placeniuskladekne

11.4~

12.3<

IZ.SO
13.00
13.10

5llnfonnlc:iłowitllo$dZib"udnienia,

6) rt*enc:fl od poprzedM:h zamaMaMcYclt

Sklad reklam:

7.0
7,11
7.2J

...

.

Wadiumwwpołl:ośd 30.000 zł nalety wnosić na kontoKuratorium Oświaty

o~

2.0

8.3<

oglasza przetarg nieograniczony na dokołlczenie budowt sal gimnastycznej przy SzkOle Podstawowej nr 2 wZwoleniu, woj. radomskie.

Termlnreaizac;J-15.V..1996r.

23.0
23.2
02

7.5<

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kuratorium Ołwlaty, Wydmł Ekonomiczny, 26-600 Radom, ul Niedziałkowskie9o 2ii, tel

Areszt Śledczy
25-563 Kielce, ul.

jazdę.

22.1
222
ZZ.4

,.Exbąd n• Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, u•~I.":;T:.,.:.:w~o~18;;;.;.;;,;;;;;;;;:;;:;,;;;;;;;:;:::.:;:;..._ _:'Rod"':"':ok~ą-,0~,.-od"':""po•..,•,•.,•,.---•,•.m•,..,-=
-ny•,•b,.;osi:ooz:..•ńJ.

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

Telewizja-Radio -TV S at

6.00 Kawa czy herbata? (audiotelc: teł. 070055560-62)
7.45 VIP- rozmowa Jedynki
8.00 " Lat~~cy kiwi"- serial
8.30 Szóstka na szóstkę: - telc·
turniej
9.00 Wiadomości

9.10 Mamaija
9.25
9.50
9.55
10.00

IO.SO
lUto
11.20
11.30

Domowe pn:cdszkole

Gimnastyka
Porozmawiajmy o dzieciach
"Jolly Joker" (19) - seńal
prod. niemieckiej
Muzyczna Jedynka
Giełda pracy, giełda szans
Ludzie taby
Videorashien - dyskotekowagorączka

11.50
12.00
12.10
12.15
12.45
13.00

Prawnik domowy
Wiadomości

Agrobiznes
Magazyn Notowań
Komputerowa szkoła U
Pótprzewodnikowe olbrzymy (2}; Narodziny tranzystora - serial dok. prod. japoń
sltiej

13.20 Wielkie odkrycia w nauce
i technice
13.40 Kuchnia- Białko
13.55 Telekomputer
14.15 Z lamusa techniki - Narodziny kolei
14.30 Laboratorium
15.00 Muzyka country
15.30 ,.Nowe przygody Czarnego
Ksi~cia" (14) - serial prod.
ang.
16.00 Zielonym do góry
16.25 Dla dzieci : Tik- Tak
1650 Kalendarium XX w.
17.00 Teleexpress
17.20 On, czyli kto- Nadinspektor
JerzyStańczyk

14.35 Muzyczne nowości Dwójki
15.15 Powitanic
15.20 .,Pan Magoo"- serial
15.30 Studiosport-Przedligąmis·
tnów
16.00 Magazyn historyczny
16.30 5 x S- wygrajmy razem- teJctumJcj (audiotele: teł.
070025211)
17.00 Magazyn przechodnia
17.10 Strzelnica Falandysza- program pub!.
17.25 Cienietycia
17.40 W okolice Stwórcy
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.05 Koło fortuny- teleturniej
19.35 Wehikul czasu - program
dladzieci
20.00 Studio sport- mecz Widzew
Łódź - Czamomorew Odessa 11 Polowa
ZI.SO Poaotowic
ekologiczne
Dwójki
21.50 Panorama
22.25 Reporterzy Dwójki przed·
stawiąją

22.35 Akademia filmu polskiego:
.,Przepraszam czy tu biją"
film prod. polskiej (1976 r.,
90 min.), ret. Marek Piwowski
0.10 Panorama
0.15 Filmy Marion
Hansel:
,.t.ótko"- film prod . bclgijsk.icj(I982r., 76min.)
1.30 Zakończenie programu

:r.1

obcłlodów11 .45SesłaFIM 12.00Przelwtek·
stowy16.55ZII)OWiedtprogramu17.00Legendyłwlata-

senal17.45 Starachowicki

lllnlris l nłor1111CYJny18.00Refonowezawody

II)O!towo--poblmlcze Stadion SKS Star w
St.arachowłclch18.15Zawszelkl!~

18.45Capita1City-Mriii19.45Trzeciturnlej
p!tklkoszykowej-meczFundacjaStarPolo-

rQWatazawa21.00StarachoWicklserwlslnJormacyjny21 .15Christabel-sertll22.00
Zlowrogl raj- serlal er~ 22.30James
Deanstory-filmtab. 2l45Zakończenlepro

gramu,przeiW.tekatowy

RADIOIOB.CE

5.00NowlnklzRadlowej6.00116.00Airtudnll6.25 Notowanil gleldowe 7.30

tlnołd

117.30Spor18.10ProgramreldamowyUJ
Magazyn dla nlepełoosprawnycłl8.40 Dzl$

wprogramie8.50Ridiowagleldapracy9.00,
11.00,13.00,15.00, 16.00,17.00,19.00WII·
dornclk:I9.10NieczytałU-posiuc:hiJ9.15

~dllwszystkk:ti10.00,U.00,20.00

MlgiZyn lnb"macyjny 10.10 RegioNine

nocowaniewalWIM 10.14, 12.10Kurierogloszenlowyi0.30POigoclzl~dl•rodzlny

11 .10 Sprawa 111 dZI•- Eko -Radio 12.00
Pluswpoludnle12.20Prostozgmlny 12.30

-prezentactarepoftaty 19.10Aocllowalala
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ME-1997 w wyciskaniu w Kielcach?

_~ XXX MP Niepełnosprawnych

Gratulacje dla Tęczy

~

-To byli z pewnoś~nsUbardziej ud•n•zdotycltczasowyclt ośmiu edycji Pu·
chlru B1hyku w tr6jboju siłowym. Jesteśmy bu'llzo mile liskoczen i porlomem
organizacyjnym onu: opraw~ l ranu, jak~ otrzymały Ideledcle zawody. W przy·
szlokl chętnie bęclrlemy ..-racat do gościnnej dl• przedsUnrideli n.ISzej drledzi·
nysportu lt1l1Tęczy. Wiele wsbzujen11o, te widnie lu odbęd4 się Mistrzostwa
Europy w wyciskaniu w 1997 roku- powledzi.lł na spotkaniu podsumo",Y~cym
kleleck4lmprezę prezydent Europejskiej Feden~cji Powerłiftingu, Nonrec ArnuiiWaltlstroem.
Podobnego zdania byltald:e goszcz.ący w Kielcach sekretarz generalny
EPF Helnar Kobericlt, a o tym, te
pochwały pod adresem gospodarzy i
organizatorów zawodów nie były gołosłowne, llllJlepiej świadczy fakt
przekazania na ~ce działaczy Tęczy
prezentu w postaci specjalnej sztangi
do trójboju siłowego, która jest dość
droga nie tylko na polską kieszeń.
Miłym akcentem były takte liczne
gratulacjez okaz.jijubiieuszu 50-lecia
Tęczy, składane na ręce klubowych
władz, na czele z Wojdechem Kartly·
nalsldm, Madejem Piwowolisld m oraz
Wlldemarem Domńsk.im.
Jał jut informowaliśmy, 'NŚród
gości imprezy był między innymi
mam..ałek Sejmu J6zd Zych, który
w
towarzystwie
wojewódzkich
i miejskich władz administracyjnych
uczestniczył w nicdzielnej ceremonii
zamkni~ia zawodów.

Trwałą pamiątką po Pucharze Baltyku ~dzie także okazały puchar,Jaki
prezes
Polskiego Związku Kulturystyki
i Trójboju Siłowego, Mleczysław Bo·
rowy, który w Kielcach takieodbierał
słowa uznania od zagranicznych ekip.
- Sporąsatysfakcjądla nasjest fakt,
it także pod względem sportowym
niemamysięczego wstydzić- powiedział nam kielczanin, wiceprezes
PZK.iTS Wojdech Kardynalski. - Reprezentacja naszego okręgu, startują
ca pod firmą drugiej reprezentaCJi
Polski, okazała się bardzo mocna.
Także indywidualnie nasi tróJboiści
potwierdzili, te niedawno wywalczone medale Mistrzostw Europy juniorów w Czerkasach nie były dziełem przypadku. Zarówno bracia Olechowie, jak i TomaszTat.lntl z powodzeniem mogliby startować w bar-

ofiarował działaczom Tęczy

wach pierwszej reprezentaqi. Dobrą
form~ :zaprezentował takteArbuliusz
Znojek.
Zawody o Puchar Baltyku po raz
czwarty były organizowane w Polsce,
a ich ładna oprnwa organizacyjna to
w duteJ mierze zasługa licznych
sponsorów. W gronie tym znaletli się
między innymi firma ,.HFS", zaJmUjąca się: wyrobem urządzeń sportowo-rekreaC)'Jnych, rehabilitacyjnych
i siłowych, Umtd Wojew6dzłd l Miast.
w JGelcach, ,.Społem" - PSS, WSP
,.Społem", Zakl1d Pollgraficzny WZK
Nowiny, finna "Wlkam", Przedsię·
hiorstwo Ronroju Miasta Kielc, NSZZ
Pracownik «<w Spółdzielczości l Handlu
oru "Solid~mośt" prą "Społem"
PSS, "Polmo-SHL", redakcje "Sio1fl
Ludu" l "&ha Dnia", Raclio "Fam~"
.87,60 Młh, SkJep Sportowy "Top
Sport", Telekomunikacja Polsb S.A.,
RlclioTui 31-11-11, firma ,.Loca.s",
kielecki ru::tbiarz Sl1womir Micek,
rysownik ,.SL" Mirosław Dulęba.
Dodąjmy, te uroczystość otwarcia
zawodów okrasił efektownym wystę:

pem taneczny zespół ,.Impuls" działąjący przy Wojewódzkim Domu
KullurywKielcach.
(wid)

Dziś

na europejskich stadionach
rozegrana zostanie większość rewantowych spotkail pierwszej rundy pilkarskiego Pucharu UEFA.
Ola nas najciekawiej zapowiadają
się mecze w Lubinie i Łodzi, gdzie
wystąpią nasze ,jedenastki" Zagłę
blai Widzewa.
Choć lubinianie po wysokiej poratce 0:4 w Mediolanie zostali jut
praktycznie wyeliminowani z rozgrywek pucharowych, to wizyta czołowej klubowej ,jedenastki" świata

Memoriał

Wśród kobiet w konkurencji ŁAB
triumfowała mistrzyni Europy Mai·
gonatl Olejnik (Start Kielce) bardzo
dobrym wynikiem 1212 pkt., ustanawiając przy okiiZJi retord tyciowy na
dystansie30m-339pkt. Wyprzedziła
ona Mateorzatę Korzenlo~ (Gorzów) 1069 pkt. oraz Zofię Doman
(Lublin) - 902 pkt. W konkurenCJi
l2B inna kielczanka., Eltbleta Jońska
uzyskała wynik 994 pkt.
Wśród mętczyz.n bezkonkurenCYJny okazał się Ryszard Olejnik
(Start Kielce), zdobyw~ąc zloty
medal wynikiem 1248 pkt. Tecorocz·
nymistrzEuropyz Paryta wyprzedził
Tomasza Ldańsldq:o (Warszawa) 1192 pkt. orazsWOJego tołecę klubowego And.nej1 GaWT)'"Sia - 1156 pkt.
BardzodobrzespisałsiętaktekoleJny
kicłezani n, Stanlslaw Jo6ski, plasuj~tt
się na czwartym miejscu z rekordem
tyciowym - 1143 pkt. Nasz łucznik
wyprzedził m.in. Marb Kutc:za.b
z Gorzowa, który jeszcu nie tał dawno zdobywał złote medale 'NŚród
sprawnych sponowców. Natomiast
w konkurem;ii Ł28 Stdan ()Vdel
(Start Kielce), stanując po raz pierwszy na zawodach, uplasował si~ na

.

s,
Id

uzyskuJ~C 819 pkt.
Wartododał,teAnd.nejGa"II'J}'łiSt.l

siódmeJ pozycji,

nlsl•w Joliski uzys.k.ali minimum na
Igrzyska Paraolimpuskic do Atlanty.
Drutynowo kielczanie tak.1e nie mieli sobie równych. Zespól w składzie:
Mllgomtl• Ryszard Olejnikowieoraz
Andnej Gn11i uzyskal3616 pkt. i wyprzedził Gon6w- 3420 pkt., PomaD3033 pkt. oraz Lublin - 2859 pkt.
-Występem w Poznaniu praktycz.
niez.akończyłiśmybogatytegorocz.ny

sezon- powiedzial nam prezes Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji "Start"
w Kielcach, 8opmił Bqjak. - Był on
dla nas niezwykle udany, obfitujący
w wiele sukce.sów. 0\cielibyśmy podziękować klubowi StcUa i trenerowi
Wlkt0«1wi Pykowl za opietę nad nami, Mlętbrtrrojew6dzklej Uslagowej
Slt6tdzielnl lawaliliów 'rz:r al. Paderewsklelo w Kielcach, której pm:ownikami są p.p. Jo6scy i Olejllłkowle,
atakte~dziel nł la....Ud6w,.Wsp61·
praca", cdzie zatrudniony jest An·
•rzej G1wrył. Dziękujemy równiet
władzommiejskimzapomocwsp~

ci e i ufundowaniu nam strzał na kwotę 1400zl.
(pot)
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Około 300 uczeslników z dziewiędu wojew61htw W'J'.ięlo udział w VI I Otólno-

polsldm JWdzie Pieszym "Szlaka.mi kultury, szlakami cystersów", zorp.nizowanym przez Rldę Wojew~ Zruszula LZS w Kielcacb.

W finale Pucbaru Davisa

Rosja- USA
W finale tegorocznej edycji tenisowego Pucharu Davisa zmierzą s i~ zes.
poły Rosji i USA W pOlfinałowych
meczach Rosjanie pokonali Niemcy
3:2, natomiast Amerykanie zwycię:fyli

NsUiepgym trOjbo~ kielec:kklt
awod6w był bezsprzecmle reprezumistn l rekordzlstałwlalll Europy Andrzej Sllnuzek (na zdjęciu doplncuje B.l pomok.le kolegów z ekipy), który po-

lant Polsll:l, wielokrotny

twierdził~wiel~kJasę,zble~

zasluioneoklasklkiblców.
Fot. P. Polak

Zaró..,.o na trasie,jak i na koflcqcym
~d zlocie na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Pińczowie, młodziet musiała wytal.lł się wie~ typowo turystYCU\11 oraz spo~ ~mościli historii
iK.iele<lCZ)"Zny.
Przeprowadzono m.in. konkursy:
"bkoa cystenów aa de la.,-da llk*w
~. "Kr.;oaaweąobrulie

·~."Wid

polsb. ołlnę4y, bv-Hwulcrwo","Oalo!lllwldJIOisbwUtera-tune".
W punktacji szkół ponadpodstawowych zwy~tyła cki~ LZS Lęki Sdl·
dtectie {woj. piotrkowskie) przed LZS
DobrzyD (woj. włocławskie) i LZS tM.ben(woj.kielect:ie).
KJasyfi.tacja szt:ól podstawowych: l.

SP Lęłd Szbdteclde, 2. SP Qnben, l
SP T_._ (woj. piotrkowskie).
Podczas wykonywania zadaA •turys-

mr~na~~tt=

l LZS Starpni &aed6stl.

Pietrti~T~'f~ke~~~

.....

lawft,4.01sztya.,S.ml..,6.11$tlsk...
Wkoń~~dzlocieuczestniczy

lim.in.xkrctarzRadyGiównejZneucnia LZS .wa. Daszkowsll:i, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Tui}'Siyki U~
du Wojcw6dzkieao w Kielcach Mant
KcG:Ier.przewodnlCZ4CJRWZrzeszenia
LZS w Kielcach T*-sz Bartos i przowodniCl.\C}' Rady Miejskiej w Pińczowie
AatoniltwdaJewskl.
(lU)

Szwt(ję4:1.

(d)

A. Czarnoty w Częstochowie

Mocny komputer
Z udzillem około 90 zawodniczek l zawodników w Częstoclto"llie rozq;rany
został IX Międzynarodowy Memoriał Sl.lchowy lm. A. Czamoty.
Pierwsza lokata przypadła Jurijo·
wi Zezul.kinowi (Białoruś) - 7,5 pkt.,
który wyprzedził Jacka Flisa (Raków
Cz~tochowa) - 7,5 pkt. oraz Artura
Grzelab (Maraton
Warszawa)
-7pkt.
Wśród kobiet najlepsza była Larisa Mucnlk (Ukraina) • 6 pkt, przed
Hann~ Wesolowsą (Rym er Niedobczyce)- 5,5 pkt. i Doro~ Rus:all: (Raków Cz~ochowa) - 5,5 pkt.
W imprezie brnli udział także reprezentanci województwa kieleckiego. W grupie kobiet na piątym
miejscu znalazła się Anna Dull6sb
z Kolejarza Kielce, natomiast wśród
~tczyzn 26 był Mlciej Mldejsld
(Pińczów) - 5.5 pkt., a 40 Jarosław
ŻWirto (Zamek Pińczów) - 4,5 pkt
Ciekawostką był start w zawodach
licleckiego komputera ,.szafir", któ-

{

Kielczanie górą

Rozevane n1 torach pom16sldej Surmy JubUeuszewe XXX Mistrmshnl
Polsld NiepełDospralłllycb w łucmktwie przyDiosły wlelld sukces awodnltt·
kom l owodnikom kJelecldeao Startu. ByU oni bezkonkurencyjni, zdob~~c
złote medale w kluyftbc:jlch Indywidualnej l drui.J:nowej.

Szlakami

A C Milan
w Lubinie
wzbudza ogromne zainteresowanie
kibiców z calego krąju. W tym przypadku wa1niejszy od rezultatu spot·
kania będzie bezpośredni widok
w akcji futbolowych "gwiazd", od
których at roi się we włoskiej drutynie.
Drugi nasz reprezentant w Pucha·
rze UEFA Widzew zmierzy się na
własnym stadionie z Czemomon:em
Odessa i z pewnością stać go na od·
robienie strat z pierwszego meczu,
przegranego przez łodzian O: l. (d)

l

~·

Nauczyciel klasy mistnowskiej

Koniec kariery?

Ubiedoroczay mistrz, a tecoroa:ny wkemistn Polsld w blep na400 m ppł ..
reprezenllnl krsUu w wielu międzynarodowych imprezach, m.in. Ullfwe~dzie
l Pucharze Europy, PIOTR KOTI..ARSKJ wt6dl do swojqo madenysteco Idu·
bu Budowlani Kielce 1... zakończył karierę spol1o'lf\!
~Z

Al13 AWF Katowice rozsta·

zakwalifikuję się na Mistrzostwa

rysldasyfikowanyzostał na 14 miejs-

leśsięjut definitywnie?

Świata do Goeteborga. Myślę, te

cu z dorobkiem 6 pkt.
W
rankingu
III
kategorii
(1600 pkt.) zwyciętyl Andrzej Rach·
len (Zawiercie), przed Michałem
~chrzakJem (DK Kolejarz Często
chowa) i Włodzimierzem Hofnwtem
(Hutki Częstochowskie). Na miejs.
cach 8 - 10 sldasyfLkowany został
Adolf StCK:bl• z pińczowskiej Nidy.
Natomiast w rankingu IV kategorii
(1400 pkt.) triumfował RobertJurtt-ki (Zamek Pińczów), wyprzedzając
Kn,-sdofa Rzepkę i Adam.l Kocielę
(obaj OK Kolejarz Częstochowa).
Wyjazd szachistów pińczowsk.ie
go Zamku na imprezę sponsorował
prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu
Owoco..-o-Warz)'WD.q:o ,.AGROS"
w Plóczowie Wlldemu Kopanb..
(pol<)

- Tak.Skończylemstudia,obro-nilem pracę dyplomową na temat
"Porównanie obcią.żeń treningo-wych metodą tradycyjną i komputerową". Podcz.asjej pisania opierałem się na własnych dzienniczkach treningowych. Oceniono ją
na "pięć"'. Katowiczanie przetrzymali mnie na uczelni troch~ dłużej,
tebym mógł wystartować w ich
drużynie w zawodach ligowych.
Wrócileś do Budowianych i..?
-Chciałem trenować i startować
dalej, ale uzaletniłem to od znalezienia sponsora, który ufundował
by mi stypendium. Sport wyczynowy jest drogą ,.zabawą".

osiągnąłemjut tyle, te nie muszę
wciąż udowadniać na co mnie stać.

-a-

-a- Duio było cltęi:Dych?
-Był jeden powat.ny, ale spon·
sorowanie uzaletnił od tego, czy

http://sbc.wbp.kielce.pl

--o- Jak wi~dziś WJcl~da twoja sr·
tuac:ja?
-Moja kariera sportowajestjuż
zakończona. Dziś jestem nauczycielem wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr· 21
w Kielcach.

-a- Czy twoi uc:miowie wiedl.lli kto

prowadli z nimi ZJijęcia?
Nie wiedzą i ode mnie się nie
dowiedzą. Swój autorytet wśród
uczniów chcę budować wyłącznie
jako nauczyciel, a nie były mistrz.

-a-
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Sport

Olimpiady specjalne

Radom to
Po nn: kolejny radomscy sportowcy stowarzyszenia ,.OUmpiady
raaletę do
kisiej krajowej czołówki
w miriony weclctnt pod pałronalem

Sp«Jalne" udowodniU, U

_..s_ s,.._. •......_

--__

lcaociJyt~wtymrricś:icmalcroregKt
M."..Ś-

ski.ln1JICZI dńowala w sula:ay ośrio-

W bieguna JOOmBeataOie.J*;z[)>.
mu Pornocy Spolecznej w Opactwie
była cbga, a jej~ JuHta Mly·
nanka piąta. WspólrOe z Annlf Wój(t
i M~ SZ)'III&~ z radomskiej
Szkoły Zycia triumfowały w sztafecie
4xl00 m. Pondo Szymańska była cbgawbiegadlnal00i200m.aWójcik
triumfowała w biegu na .,setkę:" i była
(kuga w skoku w dal.

potęga

Również w sztafcc:ic ~ 4x100m
triumfowała ekipa wojewódzlwa ndomskqo w sldxłzie: Marcin Skrzypaak.
Albert K'!'liatkowsld (obaj Szkola Ży
cia Smogorzów) oraz Miro!lltaw Pęczdt
i Henryk Glowadd (obaj Dom Pomocy

s - w""""'l- s1<nyp=> był

trzcciwbiegunana800mirzuclcpilecz.ką palantoW\, Kwialkowski triumfowal wskoku w dal i n:ucicpilcczką,
Pę:czck był trzeci w biegach spńntcr
sk:X::h na 100 i 200m, a Głowacki zwy-

~wpcłlni9ciukuląibyłtneci

wsk:oku w dal.
W zawodach startowało okolo 200
zawodników z 9 województw. Opiekunkami radomskiej reprezentacji
były Janina Klamka l Maria Gola.

(""")
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W ligach juniorów
Wrozgi)'Wk.achligimakror'egionalnr;jjurM)rów!lftl)dlimiodszyctlwpil.
cc nożnej zanotowano nasl~puj~ rezulwy (na pierwszym miejscu wyniki
meczów juniorów starszych): Siarka
Tamobrzeg • Proch Pionki S:O i 6:0,
Orzeł Rudnik - Stal Stalowa Wola l :4
i 0:0, Naprzód Jędrzejów - Radomiak
1:0 i 1: 1, Broń Radom- MG MZKS
Kozienice 2:0 i 3:0, Błę:kitni Kielce KSW Ostrowiec 2:0 i 3:0, Pilica Białobrzegi - Korona Kielce 1:3 i 4:0
(w juniorach młodszych Pilicę zastę
puje Beniaminek Radom). Spotkania
rozegrane awansem: Blę:kitni KielccStal Stalowa Wola 1:2 i 2:1, Siarka Thrnołlrzeg-NaprzódJ~0:2i4:1.
Czwaną lu~ spoikań

nież

rozegrali rówmlodd pilb-ze rywalizujący w li·

Co

cy-

.,,.
·~

·~

1l1

rie

ul

s

zespołu odszedł:

wla (AZS Yawal

Damian Dace-

Częstochowa),

re-

S

U.Pilicl

słychać

PWMIEŃ KAZmUERZ Sosnowiec (S miejsce w ub. sezonie).
SiatkarzePiomicniarozpoczęli przy·
gołOwania do semnu w czerwru. lAwodnicy spotykali się na treningach dwa
razy driemie. Po zajp;:iach we własnej
hali podopieczni Anm.cja Urbańsldcgo
przebywali nacbozadl w Brcnnej i Cetniewie. Zespół Pk>mienia uc::zestniczył
w dwóch IUnUejadl: w Kę:dzierzynie.
KotluorazMilowcu.

Z

dze o~gowej juniorów. Oto wyniki:
Poionia llia - Plon Garbatka 6:0 (2:0),
Legion Głowaczów - Pilica Pulaski
Warta 3:0 (0:0), Zwołcnillllkl - Powi~anka Lipsko 4:0 (3:0), Oronka Oroósko- Jadar Skaryszew 3:0 (3:0), Viki
Radom - Jaguar Wolanów 6: l (2:0).
Pauza: Ocrlach Drzewica
l.VIkł
s 13 16:4
l.Nonla
11
19:4
l Oronka
s 10 13:4
4, Ga1xh
4 8
9:3
S. Zwoimłanka
4
6
9:7
'-Jaguar
4
S 7:10
7.Jadar
5
s 3:6
8. PowHlanka
3 3 7:13
9.Lepon
4
3 4:14
IO.Pkla
S
l
S:l6

l

1:13
(pd)

Sport

Sport

139 osób wystartowało,.. miD6oay
weekeod w zawodach strzelecldcłl
z okazJI 1S.łtda rejestracji .,sou.
damokl", zorganizowanych pn:ez
Komisję Zakładową związku

d"'"""""' Łuanika.

z ra-

Strzelecki
jubileusz
Stnelano z karabinka pneumatycznego. W zawodach licznie ucz.eslniczyla młodzież i dzieci z 9 szkól ponadpodstawowych i 11 podstawowych
z Radomia i województwa.
Wyniki: 40 strzałów • l. Maria K~
słeoc (ZS Budowlanych Radom, t.ocznik) 352 pkt, 2. Monika Kłd:biowskll
(ZSB, ł:.ucmik 313), 3. Artur Gn:mU
(IV LO) 275. Drużynowo: l. 7.SB Radom 912, l. 111 LO Radom 397,
3. VI LO Radom381,
szkoły podstawowe - l. Paweł Mu·
słalek 169, l. Grzegon lmlolek 162,
3. Marzena Wójdcka 160 (wszyscy
SP Jedlińsk), drużynowo: I. SP Jedllmk 491, l. SP 9 lUdom 3S7,3. SP
37 Radom 125, zawodnicy zrzeszeni,
20strzałów:

l. Plotr Kłełblowskl 182, l. ~
ta F\jałkowska 180, 3. Monika Kieł
blowska 153 (wszyscy Lucmlk), drużynowo: l. Lucml.k kobiety, l. Lucz.
nik mętczytnl, 3. OKSIW Warka,
4. LOK Skarys:r.ew, amatorzy, 20+.5
strzałów, szkoly podstawowe - l. Joanna Z)'ch (ll lat, SP 28 Radom),
l. PSotr Nurek (14 lat, SP JS Radom), J. Dariusz Kwiatkowski (SP
28 Radom, 9 lat), amatorzy-seniorzy:
l. Adam Zagotdton (Łua.nlk S.A.)
161, l. lAszek Pałiczuk (\Vydzlał M·
l Lucmik S.A) 123, J. Józef'Szydet'skł (NSZZ ,.,sołidamałł") 85.

(""")

~

Zblgnłnr

Żukowski

(Stal Hochland Nysa), Maciej Ra·
dwan, Bartłomłej Soroka.
Siatkarze Płomicnia będą pierwszym rywalem Czarnych Radom.
MOSTOSTAL Kędzknyn (beniaminek).
Siatkarze beniaminka l ligi zaczęli
z.ajfi:cia pod koniec lipca. W sierpniu
trener Lesu:k Milewski zabrał swoich

podopiecznych na zgrupowanie do
Kołobrzegu. Pótniej zawodnicy Mostostalu uczestniczyli w lurniejach
w Wałbaychu oraz Nysie, gdzie m.in.
pokonali Czarnych Radom.
Beniaminek l ligi wzmocni! się za •
wodnikami AZS Czvstochowa: An·
dnejem Solskim l Radosławem Pa·
nasem. Ponadto w zespole z K9(1zie-rzyna będzie grał Tomasz 8orc:zyMld
ze Stilonu Gorzów.
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Notatnik brydżowy
PSotr Kucharsld z Poloneza Esso
Radom oraz Rafał RokoszewsAd
z Warszawy wygrali międzynarodowy

"'""'Jbcydb....,....,..ww"""<Ji.

u rywali Czarnych?

prezentant Polslci, uczestnik ostatnich
mistrzo5tw Europy w Grecji.

STRONA

Para radomsko-warszawska okaza·
la si~ najlepszą w.(ród juniorów. Turniej seniorów zakończył się zwycię
stwem Polaków - Cezarego Balickie·
go i Adama Żmudzińskiego.

Eugeniusz Karsld l Slawomlr Kuty~ z Kozienic zajęli pierwsze miejsce
w ~grnnych w Muszynic mistrzoSlwach Polski Enetgetyków. Team z Korieric w sldadzie: Karski, Kutyła. Bogdan Janeczek oraz Andrzej Sadowslei
wywalczyiiiZcci~loltalę..

Wyniki ligi makroregionalnej: Mi·
kirad Radom - Tuta Stalowa Wola
16:14, Niezależni - Czarni Polaniec
17:13, Polonez Esso Radom- BiOiop

Zalll().(ł

9:21, Energetyk Kozienice Unia Nowa Sarzyna 13:17, M1kirw:lBiotop 25: l, Niezależni - Tasta .5:2.5,
Poloncz • Unia 5:2.5, Encrxetyk Czarni 13: 17, Mikirad - Unia 29: l ,
Niczależni-Biotop 13:17, PolonczCzarni 23:7, Energetyk - Tasta JS:S,
M1kirad - Czam1 17: 13, Niczależni Unia 1.5:15, Polonez • Tasta 9:21,
Energetyk- Biotop 16:14.
Xlkolejkaligiokręgowcj.Krask:a Ja

sieniec -

Bakałan

Radom 5:25,

Łącz

llOl(ć.J>rochWiratoPionlciS:25,Preboł

Radom- Jodla Jedlnia Letnisko 13:17,
Energetyk. KOZICflicc - RPRJ RaOOm
6:24.5, 1brtW Radom • Wysoclci W:rt.a
25:4, CKR • DK Iłi.a 6:14, brrlek Szydlowiec: • PułaW Wartc.a 8:22.
W tabeli prowadziPulaski211pkl,
przed Bakalarzem 213 '*t ornz. Torbudcm203pkt.
(zp)

Za mało (silnych) punktów
1260 punktów wywalczonych na jałkowski). Za Ie rezultaty otrzymali
tartanie Lublina nie wystarczyło po III pkt. Nicile zaprezentowali si~
też: Jacek Gołosz na 100m (11,20}młodzieiy RadomJaka·Daml do
106 pkt, Aneta Górka na 100 m
wywalczenia miejsca, zapewnia· (12,81) - 99 pkt oraz Grzegon Krzosek na 800m (1.59,30) • 91 pkt.
jącego awans do II ligi lekkoatle• Nicspodziank." in minus uwodów
tycznej juniorów.
Najlepsze wyniki uzyskali: Jakub
Fijalkowski w biegu na l 500 m 3.59,00, Pawel Piwowarsiei na 200m22,55 oraz ~ka sztafela 4x400 m
(Podsiadły, Piwowarski, Krzosek, Fi-

Błyskawiczne

szachy

było nicukończenie biegu piOłk.arskie-
go na 400 m przez czolową zawokraju, radomiank.~ Luizę: W-

dni~

cuchowską.

W turnieju ,,Pkrwszy krok tenisowy", zorganizowanym na kortach Katolickiego Klubu Sportowego A''t.
bcrlwnlrun!ncyjne okalab się rodm\stwo Magda l Madej Cuka6scy.

Robert Fiszer z A'lliJ Radom został
zwycięzcą rozegnmego na obiektach
Broni turnieju szachowego w grze:
blyskawicznej. Mistrz województwa
radomsieiego seniorów zgromadził 12
pkt i wyprzedził Mariusza ĆWieka
(wicemistn Europy do lal 20 osób
z wadą słuchu) 10,.5 pkt, Michala Paterka (finalista mistrzostw Polski juniorów do 12 Jat, obaj MDK Orl~ta
Radom) 8,.5 pkt oraz Waldemara Mroz.a {AZS Radom) 8 pkt.
W rywalizacji juniorów najlepszym
okazał się Mkhal Paten:k 8,.5 pkt, który
wyprzedził swojego brata Arkadiusza
7.5 pla., Lukasza Smajdra (miSirz wojcwództwa rwtomskiego juniorów) 6 pkt
oraz Marcina Pomagalskiego.

(2p)

Pierwszy
krok tenisowy
Oboje z.a~li pierwsze miejsca w swoich kategoriach wygrywając wszystkie pojedynki. W zawodach wzięlo
udział 18 adepiów bialego sportu.
Dziewczęta: l. Magda Czekańska (5
zwycięstw), 2. Karolina So!Wa i Karolina Mamrkicwicz (J zwycięstwa).
Ollopcy.I.MaciejCzekańslti(Szwy

2. Pawel Gryglcwslci, 3. Mllle-usz flżanowslei (po 3 zwycię:slwa),

cięstw),

W turnieju dla początkujących wygrał Piotr Wróbel, a w kategorii do 12
lat-Maciej Majch.rowski.

(paw)

(ą)
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Remis liderów
W meczu ,,na szczycie" pierwszej
grupy radomskiej B Klasy liderująca
w tabeli Ruszcovia podejmowała bar·
dzo dobrze spisujący się w tej edycji
rozgrywek • plasujący się na drugiej
pozycji · zespół KS POłworów. Spotkanic oglądało p:~nad trzystu widzów
i choć nic dane im było ujrzeć goli, to
wszyscy zgodnie poclkre.<lali, że p:~je
dynck stał na dobrym poziomic. Nic
lJ'CSZ1ą dziwnego, pcwnic piłkarzy do
dobrej gry szczególnie z.moblizowal
falrt, że spodcanic prowadził znany arbiter II-ligowy, Thmasz Siwiec.
Pou tym nadal nie wiedzie się futbolistom z Promncj. Tym razem beniaminek przegrał w Gowarczowie
z T9CZą 0:2 i wciąż nie ma na swoim
koncie anijtOJej zOObytcj br.unki. w~
5Zcie przdamali się natomiast gntCZC
Sparty Sadlcowice. którzy choć ulegli
Sttai.alcowi Stanislawice na włav1ym
bOisku 1:2, to nareszcie zdobyli pierw-

szcgo gola w tych. rozgrywkadl i... opl§cili OWinią ~ w tabcli 11 grupy.
Oto rezultaty rozegranych spotkań:
·grupa 1:
GKS Sieciechów - LZS Radzice
2:1, Ruszoovia- Potworów 0:0, LZS
Kraska Jasieniec • Chojniak Wieniawa 2:1, T~zaGowarczów- KS Promna 2:0, LZS Wy~micrzycc - Orkan
Wilków 2:3. Mecz Magia Błii=dów OskM Przysucha został przerwany w
80 minucie przy stanic 6:2 dla Magii
(go.(ciczcs2lizboisk.a).
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S.R.adzice
• o.Jw7.1\<D
&Orl<on
9.Mapa

..

s
s
s

11

18:6

lO
lO

IJ:S

••
s
•• ••
4

7
7

ts:U
17:9
U:8

5:3
9:10
U:13
12:4

IO.W~
8:13
11. Oxljnlak
S:12
12. Prmma
s o S:J5
-grupa 0:
ATS lipsko· GKS Solce 1:2, Klę-
pianka Rzeczni6w • GKS Gniewoszów
0:2, ATS Wincentów - L2S Sucha 3:3,
Wulkan 'lakrl.cw • Solu~ Przytyk 3:3,

sparta

Sadkowa- Strażak- Sltruławi

cc 1:2..Pauza::

YłCtOria

I.Wulk:M
l. Wmcentów

~~-

'·""""'

6. Gnif:woszów
7.Sol«

&"'*'"

9.Upsko

IO.Sp11 ..........

Radom.

•

lO
10

•
8

•
l

•
•

7
7
7
7

o
o
o

18:5
13:8

10:10
16:6
7:4
4:1

·~

6:6
5:12

1:13
3:19

(pel)

Za-

Orio Wl<nbiao .....,.._wiD"""'llel-..,

regionalnej mJodzlk6w w stylu kJa.
sycz:nym. Zwydętył Gcyf Cbdm • 71

--Ond_.....

68 pkL

Clio zwycię:zcy w poszczególnych lcategoiach wagowych i miejsca zapa.(ników z naqqo qim.l: 33 kg- l. Karol
Pldruaka, 2. Knysztof St:anislawdi:
(Ond), 37 kg - l. G._-. C2yt
(Orzd), 43 kg - l. Gnqorz Ntewa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

dmz (Oruł), 55 kg- 2. Artur Jan&ł.l
"""""Gidpla (Ond> 60 kg- l ....
.... ...... (RTI: """"'""'), ~ Marius& Nowak (Or-l.d). 66 kg. 2. Radosław BanafJsld (Ortd), 85 - 1. ~
mund Loboda (One!), + l 00 kg • J.
Rado!lław Pawtik (RTZ)
Po trzech. rzutach prowadzi Gryf
przed Orłem. Ostatnie zawody z tego
cyklu zostaną rozegrane w Zamokiu.
(ą)

SŁOWO

Również

NUMER

LUDU

223R

w mieszkaniach

Bariery do liklNidacji l

Wojewódzki {Mrodek Zatrudnienia l Rehabilitacji Osób Niepeł
nosprawnych przyjął dwadzidcia cztery podania z prośbą o likwidację barier architektonicznych. Częśt z nkh dotyczy przystosowania mieszkań dla potrzeb inwalidów.

Ogrodzą

Śląską
d:n~~J: ~za~ta;;:;i~1.1;::
sklej. Zgodnie :z umow:.t,

sto

jaką

mia-

zawarło z •ustriacką firmą BilPołen, do 10 patdzlernika teren

la
ma

był

przygotowany do

pnejęda

przez Inwestora.

Kilka osób zwróciło si~ o sfinansowanie likwidacji barier jeszcze przed
dwoma laty. - Przez cały poprzedni
rok nic mogliS"my realizowOC żad.
nych wniosków, gdyż nic przekazywano pi cn i~zy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych - wyjaśnia Teresa BIUp,
kierowniczka WOZiRON. - W tym
roku na likwidację barier możemy
przeznaczyć4,9 mld starych złotych.
- Syn ma niedowład końc:zyn i poru!i2a ~ na wózku inwalidzkim W SI)'CZ·
niu 1994 1'001 zwróciłem si~ z pro~ą
o finansową pomoc przy przebudowie mieszkania w bloku komunalnym przy ulicy Sobteskicgo. Przyje-

chała komisja i sporząd7j\a koszto...
rys. FundUS"l miał przeznaczył na ten
cel 12 tysięcy zł. Teraz dowiedziałem
si~. i.e sam powinienem pokryć dwadziekia proceni koszl6w. Skąd mam

wziąćtylc~-skariys~Wał

dcmar Banderski, ojciec 17-letnicgo
niepełnosprawnego syna

ZgodrUc z procedurą, prncownicy
WOZiRON najpierw przeprowadzają
oglpiziny mieszkania Potem specjalna
komisja stwierdza~ adaplacji pomiesu:u:ń dla potrzeb nicpetrD.
sprawnych. Nasl@nie plany i kosztaysy wysyłane są do Wmzawy, do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
SpnlwyCh, gdzie są :wwicrdzane.

Przypomnijmy: Billa Polen wykuteren, na klórym stoi pawilon po

piła

też

ustawianie

słupków

Już po raz 70. będzie organizowany w Radomiu Światowy DrletJ 1\ary-

ogrodzeniowych.

u"""""" """""' .,

Wczonl!i ,.pastw prac., na bazXlC
sprawdzali wiceprezydent R)'SZal'd Fa-

">id.
w księpmi ,,Faktor'',

lekiZ&lfpCanaczelnik.aWydziałuln

teren -

wyjaśnił

nam Krzysztof

Zając. - Wkrótce zostanie on pnekaz.any Billi.
(piona)

Zobaczyć

Peszka
,,&enariusz dla tnech aktorów''
Boguslawa Schaetrera, pre-

według

zentowany ramach Wielkiej Inauguracji Sezonu w KŚT "ł...afnia",
spotkał się z ogromnym zalntereso"'aninn widzów.
- Od tygodnia wszystkie bilety na
planowany na czwartek ~pektald są już
W}'SP"'Mane - ~ala nam Krystyna BlXłzkz z KŚT ,.Ł;ó.nia". - Musieliśmy zopUzował Wdalkov.'C pw.t-

Dom matki

stawienie.

,,5cc:oariusz...." z Janem Peszkicm,
Andrzejem Gabowskim i Mikdaje:m
Grżlowslcim. ZlNlDe W}'!llawiooy

w Dotn.l Kulnuy ,Jdalin" 28 Wf7.cinia o gOOz.
16.30. Bilety na ten doda!kowy spek1ald
można kupić w KŚI' ,.ł...afuia". (piona)

Zakończy! się remont trzeciego piętra budynku Miejskiego
<Mrodka Pornocy Spoiocznej przy ul. Umanowskiego. Zgodnie
z planem ma się tam znajdowOC Dom Samotnej Matkl

- Czekamy jeszcze na odbiór pomieszczeń przez Sancpid - poinformował nas Andnej Cieruk, dyrektor
MOPS. · Potcm pierwsze lokatorki
mogą ~i~ już wprowadzOC. Nic wiadomo, czy ~zic to w patdzicmiku,
listopadzie, czy lei dopiero w slyczniu. Wszystko zależy od tego, kiedy
ministersiwo przekaże pieniądze na
funkcjonowanic placówki.
WDorru~Malkibę:dricrJD.
gło~25kobielwciążyizma-

Więcej

gdzie

mJn.

można

się zadpa~ w mapy l foldery.
Światowy Dzień Thrystyki poprzedzi dzisiaj spotkanie z przedstawicielami wydawniawa "Wiedza i Życie".
Zaprezen1owany zostanie m.in. nowy
bedeker Wtednia Natomiast Polsk.ie
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartogratic;'Jlych pokaże plany mias1,
mapy turystyczne, allasy.

fra<;truktury UM Krzymol 1..a.P1c. Jak
s~ dowicdzicli.{my, byli zadowoleni ze
stanu zaawansowania rołx'il
- Musimy szybko zniwelował i ogrodzić

zwrócił ~

mogliS"my mu porn6c. gdyż zablokowane było konto Funduszu. Dopiero
w tym roku Z3J~Mmy si~ 1ą SpniWJł
• tłumaczy Teresa Bilip. - Zgodnie
z projektem, w jego mieszkaniu miały zostać wyllllcnionc drzwi, zamon.
towanc uchwyty w łazience, obudowany grzejnik i Kiana przy lólku.
Zbudowany miał byt również pod·
jazd do mieszkania od strony balkonu. Z funduszu PFRON finansowanych jest osicmdncsiąt procent koszlów. Reszt~ musi dolożyt sam lokator. Ponieważ ten pan nic ma picruę
dzy, dlalego pojaWiły się problemy.
Wojewódzki <Xrodck Zatrudnienia
i Rchabililacji Osób Niepełnospraw
nych pr.tyjąl dwadziclcia cztery
wnioski, zarówno od osób prywatnych, jak i instytucji ubiegających s i~

o likwidację barier architcklonicznych. Budowane Sił już windy w budynkach Urzędl Wojewódzbega w Radomiu i WZ-u w Ko:Ocrucach. W kolejce czeka podanic z Wojc~A'Ód'l.kie&O
Szpitala :zespolonego (wniosek o budowr balUliirady pny klatkach schodowych i przebudolAt wejkia do 0:1--

dl.WU O!topodyczncgo). Don-vJ !:niecka z ul. StarorruejlikicJ (pro!alao przy·
stosowanie pokoi dla potrzeb dzieci
niepcłnosprawnych), Wyisl.CJ Szkoły
Inżynierskiej (budowa podjazdu do
stołówki. biblioteki i domów SIU·
denckich) oraz z Technikum Budowlanego (budowa podjazdu przed i wewnątrz internatu przy ul K'.Q{olllilki).
J uiwkróu:eteali:zowany~wnto
sdtolik~bn:rwtrzynastumie

szkaliach prywamych w Pionkacłl oraz
wtafllUtiszymUIZ(dzicMiasta.

BOZENA SKOMOROWSKA

tymi dziećmi. Przygotowane są lr'zyOSC)bowe pokoje. k!6rc lączy wspólna ła
zienka i kuchnia W opiecenaddzieć
mi pomagać ~ maikom picl~
gniarki i położne.
W placówce zamieszkają kobiety,
które otrzymają skierowanic z OOrod·
ków pomocy społecznej. Jeżcli ich
dochód nic przekroczy najniższej
emerytury, pobyt w Domu Samolnej
Matki będzie bczpła1ny.

• ,DV\'OIIif w :zwiq.t.ku t artyłul~m
"Dom ni~po)prawny" t 21 wruśnia,
z bórego dowi~dzial~m sif o ciftki~j
procy ii'IS~ktordw nadzoru budowla~go • mówił j~d~n z czytdniMK:
mi~n):nm~c Radomia, pan G. (nazwisko do wiadomoJej redakcji). • Z wlasMgo dofwiodcunia wimt, te Hw ~
~~71.ictwo, an:hild:Juro i oodt4rH jtst zupdnie inocuj.
Jut. prawie p6l roku cukam na wyraimi~ zgody na otynkowani~! bwJ}71ku (!). JcJdry postawiJem zgodni-t z nor·
mami, planami nc. Mkn/wm przy uL
ZaJ:nowsłiej, cltcialbym, żtby mój
dom jako tałn wyglqda/ i ni~ strwzył
sąsiadów, a tu taki panJ~t. Po prostu
biurok.rocja. a ni~ iJulM tam Hpdjlci~
klientowi M rt/ciH. jak mdwiła pani
łierownilc z Untdu
R~jonow~go.
Wprawdzie w mkście nad(4r budowlany prowadU \ł)'dtia/ Archit~ktury
Urzrdu Mi~jsłi~go i to on dopusu:YJ.
do Ulki~go JlitnaczLnia sif sprawy,
al~ nie
·
·

znać histori~

na

hał:u

l

......

"''
""'

miasta i obcjrzct cieka-

wemiejsca
Świalowy Dzień 1\Jrystyki zakoń

czy spotkanic wicewojewody Zbigniewa Gol~ z grupą najaklywniej-

")<h-w.luónynagrody i odznaczenia

(mad)

lelelonowau

do nas!f
diabliłł~Zf1ł'l!

• Jnt~m j~dnym z radomsldch tak.ufwkarzy Part dni tmtu odwio;J~m
chorą kobietf na izb, pruift \oibjtKrld:Jciąo SzpiJalo kspoioMgo. Musiakrn, n«Z jasno. podjn:}t« pod
samą it/Jt. KQ2.{UIO mi r.opltJcit m parking. Owsum. 1gOd:zam sif, U zgodni-t
t IJOW)'m mrr.qduniem dyrelccji wsa
m parlco-..'anie ~ oplaJa. Al~
lJl paf'iwK'W1ie
tUt mi Ul

silników i smród spalin.
si~

pani Barbara, mieszkająca na parterze.• W dodalicu Mlodzianowsk.a
jest ruchliwą ulicą. nicdaleko jesl
sklep, pod który co i rusz podjeżdża
jaki~ ~micrdziuch. Sama mam samochód. ale lnymam go na parkingu po
drugiejstronic ulicy.
Podobne problemy mają mieszkań
cy 11 Lisiopada 10, gdzie ana podjc:ż
dżają~pod~blolru.nadJc>.
dnik.~ądrogę:pieszym.I....oka

nzy z parteru

mówią

z

przekąsem,

ic

PIONKA

-p,

woj

.'

b"'
~

.,..
.,
,.;

w.

,,mieszkają

MAŁGORZATA

a..

'"
••"'"

do<

(oska)

w komorach gazowych".
Ostlltnio Spohcury Komit~t Ekoro·
zwoju Radamio ustalił, i~ spaliny samochodow~ stlł·afllljq najwirJuu ;JJgroUnk dla środowiska w midcie
(Ulk typowali w anki«i~ .Mmi miesz*aticy). Oproc0'11'ano program likwidacji zogroimio: wybudowank
wirJuuj liczby parłingów, moi~ naw~t z.okrytych, piftrowych, mtmt0'11'tJnie w autDCia kltalizotorów spalin.
szybsu pruchodunie na poliwo baołowiow~ lub gaz.. Wszystko to ~dnak
nie zda tgwminu. jdli sami nie zocmiemy myśld. Nk tylko o sobi~
i ~j wygodzie, al~ i o innych.

u ot

nio
obi

wszystko -było tał rriiowo i śliCllli~.
Ur..tdniey si~d;,qey l.JJ biurkami wca1~ nie dbają o kli~nrów, a pom tym
nie myślq: pr-..uki. nkdlugo przyjdzie mfflz. Jnkg i cal~ tynkowank

Gazem. w okno
-ThjuinicdowytJ"Zynalia!-opowiadapan Ryszard z ul. Osiedlowej na
Uslroniu. • Pod olrncm mam islny
,,meksyk": rano nic sposób wyj~ na
balkon, smród z rur wydechowych po
prostu zatyka płuca!
W pobliżu wiciowca przy Mlodzianowskicj S4 jest oo pn~wda duży
parking, ale lok.atorzy sk.arią si~. ic
i tak za blisko budynku.
- Jeszcze ci taki słanie d ... do okna
specjalnie gazuje z rury! ·zaperza

R

Na ~~ P1TK przygotowuje bk>k
imprez dla młodzic:ży po<:~ hasłem ,,Poz.najemy nasze miasto... W IOWal'lystWie przewodników IJCVliowic l i 11
klas szkół ~rcdnich ~ mogli po-

parkingów

Co piąty radomianin ma własne auto, które ,.;u względów bezpieczeństwa" trzyma przed blokiem. Parkuje nieprawidłowo • na chodniku, zbyt blisko okłen, tyłem do nich. Mieszkańcy parterów skarżą się

\i

Dzień obieżyświatów

,,samie"i~bazarutużzanim.

Obocnie trwa rozbiórlca pawilonu,
rozpoczęto

- Ponieważ pan Bandmki

donasnapocząlkuubicgłcgoroku.nie

..,

w

lp

WYJAZDY DO

SŁOMCZYNA

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

Informacje: ul. Wjazdowa 4, p. 26, tel. 31-Jo-43 w. 325

http://sbc.wbp.kielce.pl
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