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Lech Wałęsa w Radomiu

- twierdzi M. Krzaklewski

SYNDROM
STARACHOWIC?
- Najwięcej czlonków " Solidarno ści" chce w wyborach
prezydenckich glosować na Lecha Wałęsę. Takle informacje docieraJą do nas z regionów • powiedział w piątek na
konferencJI prasoweJ w Radomiu szef " S" Marian Krzaklewski.
•

dako

prezydent
Prezydent Lech Wałęsa będzie dziś gościem radomsklej
Jest to pierwsza jego wizyta w Radomiu

Solida rności ".

jako

głowy państwa.

Lech Wal~ Doży kwiaty prm:1 1»rmikicm ,,Czerwca 76", spaka ~z bIZflern Regionu i członkami radomskiej ,$" oraz władzami miasta i ~
JC'A'tdzlwa. Prezytbll wyst:p leŻ w Ra-

z biskupem &iwardcm Materskim
oraz przedstawicielami inteligencji
katolickiej.

diu "Radom" i Radiu .,Kłelce'', odwiedzi ZM ,,ł..ucznik", w Wyiuym
Seminarium Duchownym spocka si~

ru Lech

Popoludniu--do
Skarżyska

i Suchedniowa. Po raz05UII.Wałęsa byl w Radonuu pn.cd
wyborami pruydeockimi w 1990 roku.

(san)

Wy~rurone~~zPBK

Siódmy podejrzany
Prokuratura Wojewódzka w Radomiu przedstawiła zarzuty siódmej jui osobie zamieszanej w spra"''ę wyłudzania kredytów z radomskiego oddziału PoWSZKłmego Banku Kredytowego.
PodeJnanym jeM Eugeniusz Cz.., nierucholiłOIŚCi w Zklonce, która
były

prezes spółki .,Euromirex". ZdaniC:m prokuratury wy ł udził on wraz
spólki, M11oslawcm
K . kredyty o wartoki 9 i 2 mld starych zł. Prttes pi"Udstawił banko"'i
m.in. nierzetelne dane o sytua cji
r~m~y, utaił jej ndłuienie w innych bankach oraz uwyżyl "'}'CC"ł
zw lś:icielem

stano"'ila ubf:'zpicaenle kredytu.
Pl"l.ypommJmy, że - poza Miro~la
wem K. i Eugeniosum C. • .(ledztwo
prowadzone pt także pneciwlt.o Sta·
nislawowi J.. pełnomocmirowi spólki

,,Bradimpcx" oraz lnem osobom z bylego kierownictwa radomsltic:j pla-

cówki PBK.

(aku)

Śmiertelny weekend
Dwie osoby zginęły w tragicznych wypadkach n.a terenie ,.·oj. radom5kiego w miWony weekend.
W Zajezierzu kolo ~lina, 2-letni chłopczyk dostal si~ pod kola pociągu
IOwarowego jadącego w stronę; Radomia. Dticclt.o poniosło S'miert na miejscu.
W Kozienicach przy ul. KolejoweJ 28-letni ~yzna spadł z drabiny podczas wykonywania prac tynkarskich. Przybyły na miejsce wypadku lekarz
stwierdzi l zgon. Co było przyczyną śmierci- na razie nie wiadomo.

(aku)

Marian Knaldewski. za plecami woj~wody Zbigni~wa Kutmiuka, ici·
ska dłoń .,ojca nurodu", mecenasa Ludwika Bralos~wskiego.
woryta. bo prawicy nie udało si~ wyło

Krzaklewski przyjecha ł na mwarde turnieju za~iczego o puchar
Komisji Krajowej twiązku . Poza tym
spotkał si~ l pa.ewodniczącym1 ko..
m1.sji zakladowyeh ..5'', odwiedził bi:..kupa Edwarda Materskiego i rozmawiał ze strajkujqc" zalog" ,.Tcssitury
Brcsciana".
Jak pr.eywał Kn:aklewsk.i, najwię
cej emocji wśród, Z\oi~O"''t:'ÓW budzi
sprawa. wyborów pre.eydcnckkh. ,,Sol~' nie ma w nich s.,..'Ojego fa-

wśród

{1:1).

...

·li

-11

Slmit ri'ód drobnl'j 'l"'ierqny.
- Niestety, problemu tego nic do-

-Nie mamy~ wyników sondażu. 'k wstwJ~ych obliczeń wynika jednak, i.e zdecydowana wi~~ ankie-

Ogień

w hotelu
WGrójcuspalisię~"'llhotel

robolnlay • ..."

w. """"""""

Pożar wybuchł w nicdzitę ok. godz.
3.30 na:l ranem. Spalił si~ drewniany
segtmll ~dynku. f'opart.enia l i 11 stop-

nia odniosla przebywaj:p wewnątrL
kobieta. Uległa ona również zatruciu
tlenkiem w~gla W gaszcmu ognia
uczestniczyly 3jednostki straży.
Przyczyna pożaru nie prnana.
(a ku)

drobnej zwierzyny

stn.egają wlad7.e saiTIOI7.lldowe. Wiele osób występuje do wójtów o zalegalizowanie hodowli chartów i otrzy·
muje na to zgą. Mało kto sprawdza, czy osoby te nic są kłusownika·

mi·Żalilisi~my.(liwi.

Jeden z ddegal6w pmtuJowal: zor.
~1rie.,okntglq:ostolu''w~
wie kłusownictwa. Midiby w nim
~~wk:ieltP'IL,p;:t-

ARKADIUSZ KUTKOWSKI

Czystek nie
Według

wojewody, z relacji pra'iDwych, jakie pojawiły si~ po środo..
wym spotkaniu z dyrektorami ZOZ-ów, można wywnioskował, że niektórzy z mch zostaną zwolnicni za
nieprLCStr.a:ganie dy5cypliny budżeto..
wcj. Zwolnieniami pnWaSZył wówczas
-

Zbig»;o,. G.ląb<k.
spodzkwanych czystek perspocęegowant odwodyrektora do spraw eksploata-

Wrażenie

sonalnych zostakl
łaniem

2:.1~~ią=~= ko!~re:z;

Wojewódzki zjazd Polskiego Związku Łowieckieg o obradował wczoraJ w Radomiu. Szefem Rady Lawlecklej został ponownie Grzegorz Wardyńskl.
Podczas obrad wde mówiono o pladze
kkmwrictwa w rtgicrDe. ~
~din:: wciągu <Nari:h 4 bot
laba za.i\'cy mri:j:~zyta liię o 38 ~
kuropatw o 41 proc.., batanłów o 30
proceorn.....".,.,.._ ......
..polowania" pr.ey pomocy chaJ1ów •
Jl'iÓ'W, k16rr: czynią pr.nwbiwe spusto-

struk!Ur ,Sohd~i" .

lęsą- poinformował Knakłewski.

Szef ,$'' banłzo ostro skrytykowal
wprowadzmk 6-stDIJDio"'·ej skali podatkowt'j.
• Jest to U.'otawa niczwykle cymcz.·
na. Stwarza pozory, że poprawi byt
ludz1om biednym. Tymczasem należy
czytać H w kontck.<cic przyj~tych z.a.
łożeń budżetowych, które przewidują
drastyczne cięcia w wydatkach ł\ll pomoc spoleczną i zwalczanie bczJOOocia.
Oznacza to, że z jednej strony rząd
daje biednym ~ złotych. a z drugeJ
- tym samym bitdym odbiera znacznie wyższe !iwiadczcnia. Poza tym:
ustawa skonfliktuje robotników go..
I'ZCJ i lepiej zambiajqcych. Ci drudzy,
na przykład górnicy czy zatrudnieni
w elektrowniach, już zapowiadaH
bardzodrll.'.tycz.nc protesty.
M. Krt.al<b'Sid st"'imlzil, ie Radomskie .}m. j«lnym z ~bardziej
zankdbanycłl regionów w ~u. Nie
ma tu rozwojowych prltdsi~biorstw,
finny, które jeszcle pJrog egzystują straciły rynki zbytu, zwię;ks:za ~ bezro.
bocie. Co gorsza: pojawiało ~ zjawi·
sko zwane •.syndromem Starachowic" •
totalna bezrad~ i niewiara w wyjkic z gospodarczego dołka
• Radom musi byt objęty spl'(;jalną
poUtyką pn.emyslo"'lf państwa, tak
jak Midec: tty "'llj. katowickie Jdeli
tak się nic słanie, moimly oacldwat
poważnych nicpokojów spolccznych
- pr.t.ekonywal Kr-t..aklewski

- W służbie zdrowia nie będzie żadnych czystek - uspokaja wojewoda Zbigniew Kuźmiuk.

Obradowali myśliwi

Charty

nit wspólnego kandydata mogącego
skutecrnie rywalizował z A. Kwaśniewskim. Tym niemniej ,,5'' przeprowadDla anldet~ z pytaniem o preferencje wyborc1.e członków związ
ku. Jej rezultaty powinny byt s .... ego
rodzaju sygnałem dla wszystldch

towanych op:~wiada ~i~ za Lechem Wa-

licji i \rladz samorądowych, a przy·
jęte IISI.alenia obligowałyby wszystkie strony do podejmowania działań p("U(:iw kłusownikom.
Delegaci na zjazd otrzymali sprawozdanie ust~pujących wladz. Moż
na w nim prLCCzytat, 7.e mygi"'i woj.
radonNdego upolowali w biełJtc:ym
roku: 41osie, 76 jeleni, 421 sal'l'D, 289
dnków, 6372 zaJ~tCC. 2002 baianty
1428 lisów. Zbudowali tak:te13S3
pa§ników i zasiedlili łowkka włclo
ma tysqcami zwiemft (np. 2284
bażantam i}.

(aku)

będzie

prasowej Zbigniew Kuimiuk rozwiał
te wątpliwo.ki: • Chciałbym wszyst·
kich uspokoił, że odwołania nie są jedyną metodą uzdrowienia finansów radomskiej Wżby zdrowia
O przyczynach odwołania T. Świgo
nia wojewoda powiedział: • Pan dyrektor podjął (kcyt,x: o zakupie sprzętu
bez wiedzy swego pr-telożooego, dyrektora radontlikiego szpitala. 1b jc.,t
zwyczajne wypowiedzenie umowy
o p~- dodał Zbigniew Kutmiuk.

(san)
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zaprasza klientów na promocję papierosów
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Kielce, ~~;.lf/6i:S6wska 44,
ul. Zbożowa (obok Giel dy),
te/. 68-21-16
Zamówienia telefoniczne, te/. 467-86
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30-lecie Schroniska dla Nieletnich wStawiszynie~

Gaudeamus u bankowców

Areszt dla małolata

Zdrowa konkurencja

W Schronisku dla Nieletnich w Stawiszynie prubywa frednio od
25 do 40 chłopOOw w wieku od 13 do 17lat T'raf"tają tutaj małoletni
mordercy, gwałdciełe. sprawcy brutalnych rozbojów.·~ nas nie przy·
wozi słę takkb, któny ukradU królika albo rower - tw~erdzi dyrektor placówki Marek Konopka.
Stawiszyńsldeschron.iskopdniglów

nie roi~ aresztu dla nic:letnich, kl6rzy

czc:Uj' na rozpra~ 5ądow4- Pensjona-

riuszami ą ki chlopcy OC?J:Iwjący na
przewiezienic do zakladów poprawczych. Thtaj przccllodl.4 badania psychologicme i psychiattyczne, które
stanowi" podstawę: do wydania opinii,

odwiedzać nieldnich. Ponieważ jednak OOU: często mamusie i talusiowie
przekazują grypsy, sędziowiecz.asami
nie udzielaj~ takiej zgody. - W OSial·
nich Jatach znacz.nie tłagodnialy warunki pobytu w schronisku • twierdzi
M. Kooopka - Wiąże si~ to z ogólną
tendencją ,,humaniwyzowania" za-

kładów karnych, a także koniecznoki-' wypełniania przez Pols.kę'; raayfikowan)l(:h niedawoo konwencji mi~
dzynarodowych o resocjalizacji. Jedyną kant j&ą moż.e stosować dyrekcja
z.a złe zachowanie podopiecznycłl jest
wpisanłe do akt upoiMienia lub nagany.• Prawie nie notuje si~ tutaj poważniejszych kłopotów wychowawczych • mówi dyrektor - chlopcy wiedzą zazwyczaj, że od ich zachowania
zależy w duiej mierze~ wyroku. Jedyny problem to OOU: ~o
zdarzającesi~ucieczłi.

JANUSZPETZ

pomocnej dla sądu w dalszej resocjalizaCJi nielctniego. W ciągu 30 lat
przez placówkę: pruwi~o się: prawie
3 tysiące osób. O!it.atnio do Stawisl.y·
na. zdaniem M. Konopki • trafia co-

• Przychodąc do tej Slkoły, inwestujecie w siebie- powiedziab rektor
Maria Pier7.d1alska studentom Wytsztj Szkoly Fmamów i Bankow*i.
W sobotę w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Spolec:znych w Radomiu
odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w nowej
uczelni.
WSBiF,wskład~wc:l'lodzlikate

dry

bankov.-"llŚ:i.

finansów i ubezpie-

c:zt1\.powstalazinicj:lływy

Elżb6ety

Komosy, niegdyf związanej z Zeą:dem
Ekonornic:lJ'Iych w RadonUu.
W tym roku 1\aukę - bezplatną -

Szkół

rozpoczyna 300 studentów, z czego
dwie trzocie w systemie zaocznym
Studia w nowej szkole wyisz.ej trwać
~trzyllla,apoichukończc:niu

absolwenci otnymają tytuł licencjala.
Był może w pn.y~i będ4 to SfLIdia magisterskie.
- Wiele osób pytało mnie, jak moina bylo dopukit do powstania tej

raz więceJ młodych ludzi oskarżc>.
nych o najbrutalnicj~u przestępstwa.
Zdarza się:, te nie wykazuj!!, żadnej
skruchy. Niedawno mieszkał tu chło
piec, który dokooal brutalnego mor-

Uroczystość w

szkoly, skoro istnieje już wydrial ekonomiczny w WSI - mówila w 1woim
wystąpieniu Danuta Grabowska, wiceminister edukacji. - Uważam, ż.e
bardzo dobrze si~ stało • konkurencja
jest potrzebna.
Podc:z.as sobotnich uroczystoki
Zbłgnlew

Gol:tbek odczytaJ

list

wo-

jewody do studentów i kierownictwa
szkoły. Wszystkiego najlepszego ży
czyli również: wia:p'ezydetl Ryszard
Fałd!: i Sll:fowie wyższych uczelni. Wyldad inauguracyjny ,.Banki u progu nowego JOO).kcia" wyglosil prof. O> hab.
Jan Bednarczyk.
(nova)

Makowcu

derstwa. Napadł na ~yznę, urzucił

mu na głowę kożuch i trzymai
dotąd. aż ten zmarł. - To nie moja
wina - mówił - ten człowiek sam się
1.adusil.
W lc:j c:hwill w Stawiszynłe prubywa kilku morderWw, paru gwalddcli l jedna osoba oskartona o pobicie ze skutkltm ~mlertelnym. Najmłodszy pemjonarłusz ma 14 lal,
najstanzy-18.
Jak wykazuj~ ankiety środowiskowe
pruprowadzone przez pr300Wllików

--90-d>lopoów

pochodzi z rodzin palOłogicznych. Rodzice mogą za pozwoleniem sądu

Nowa szkoła
w trzy lata
PruJwetoraj schromsłn obchndZJio 30-/tcit. ROCUJicrfwą UJ«-zystOit t~~StCzyeili
pruds~k Miniskmwa SprawWlilmk~ Sqdu Wojew6dt.k.itro w RDdomiu,
policji. 1-\tchowankowie wystąpili pned goJóni z A:ffllkim programem arrysrya.nym. MitUruital dal dlugokmi spoNor i przyjaciel schronisłiJ, ZMII)' organista
i dyrtA:tor Mitdzynarodowego Ftstilł)(l/u Muzyld Organowej Radom· Ororisłn
Robtn Grwlzit1ł. Tf)K.'f.lrzyszył muflecisra Grugon 0/A:iewia..

Wojewoda nie przygarnie "Resursy"

Poszukiwani

Dialog przez pośredników

Radomska poUc:ja pruprowadzila kolejną akcję "l~iwany".
Z.tnymonoJi ooóbp«ruuciwonyd>
przez policję lisłami go6czymi i ~
cych na tzw.•.bezpowrotach" - czyli
nie powracających z przepustek w układach karnych. s~ wiród nich zlodzieje, sprawcy rozbojów oraz kobie-

Radomska "Resursa" prawdopodobnie' nie przejebie pod kuratelę
wojewody. - Chyba, te dyrektor ~rodka zapłaci władzom miasta za
remont -zastruga wojewoda Zbigniew Kutmiuk.
Wojewódzki <Xrodek Kultury i SZIIJki ,,.Reswsa" przes:zcdl pod opiek~ miasta dwa lala temJ. S taki~ to w ramach
tzw. programu pilotażowego, który
wygasa z końccm tego roku. Dyrektor
"Rciunr.-y'' Jadwiga Siępkow-ska chce,
by po zakończeniu pilotażu, placówka
znalazła si~ ,,na garnuszku" wladz
wojewódzkich.- Obawiamy się., że po
wprowadzeniu ustawy o miastach, zastwujfleej od pn.yszlego roku pilotaż,
wladz.e miasta dokonają takich zmian
w statucie MResu11y", które zdegradują ją do roli zwyklego miejskiego
oS'rodka kultury - tłumaczyła dyr.
Wojewoda Zbigniew Kutmiuk nie
kwapi się jednak z przej~iem placówki - Niektórzy doszli do wnło.sku, ie jak nagkMi.ą sprawę w mediach i dotnt do odpolliedrtkh unę-

• powkdział wyratnie zirytowany
podczas pl-'tkowtj konferencji pra·
sowej. Wyjaśni l, że o sprawie dowiedzial si~ z prasy i dokumentów, jakie
dotarły do Sejmiku Samon.ądowego.
Wojewoda dodał, że w groc:1~ rozmawiaJ o " Resu11ie" z prezydentem
Radomia Kazimierzem Wlazło, który zg~ na przekazanie ~rodka uzależnia od tego, ny wladz.e wojewódzkic zwrócą miastu koszty remontu
placówki. Qlodzi o kwot~ ponad 2
mld starych złotych wraz z odsetkami. - Skoro dyrdc.tor Stępkowska
uznała, te najlepiej ze mną l"l)lJna·
wiał za ~R.'dnlctwcm mediów, to
chcę jej tą samlł drogll ~ ł.t
prujmę ,.Resui"Sf'', jefli pani dyrek·
tor znajdzie te dwa miliardy w swoim budiede. Inaczej tego nie wkłzę
- powiedział Zbigniew Kutmiuk.

dów,topostall"ttwojcll'Gdępod*-ianą

(san)

Stępkowska.

:~t=~~;. o uporczywe 7:t~)

Now.ll szkolę podstawową otwarto w minion:t sobotę w MakOll'CU
gmina Skaryszew. Na uroczystc>U przybyli prucistawiciele władz
wojtw6dzkich, samorządowych, duchowieństwa oraz firm, które pomagaly przy budowie'. a takie mieszkańcy wioski i
Goki powitały. dyrekror szkoły ZuZimna Chydzil'lska i przedstawicielka
Rady Pedagogiczncj • Anna flołna.
Nie była to zdawkowa uroczyst®!,
bowiem wnyscy gok:ie od III :twiązani z tym 'rodowiskiem włożyli wie~ wysiłku, łby budowa została ukończooa- trwała niespełna trzy lata. Wkład
micsrlcańców Makowca zostal oceniony na blisko 2 mld statych złotych.
Nowoczesna szkola 545iaduje z kokiolem, równici niedawoo ukońcwnym Dlalego słowa biskupa Adama
OdztmkaoJ<sję:dze,klóralączytedwa

w~ie,flrma

miejsca miały szczeg6łną ~-

Ochrony Środowt<;ka uw w Radomiu.

Koniec strajku blisko

centow~ waloryzac~ 'płac, podcza~

gdy strajkujący domagaj-' się 80 :tlotych podwyżki (różnica wynosi przeci~tnie l 5 złotych). Komitet Strajkowy domaga si~ też przyspieszenia
modernizacji zakladu, którą wiMciel "Tessitury" chce zakończyć dopiero we wrzd'niu 1997 roku. Uzgodniooo, że kolejne rozmowy ~
si~ we wtorek.
(jp)

Jadar,

Wydzłai

{bab)

Otwarcie. to nie koniec pracy dla

Wbrew wcześnkjszym zapowiedziom nie doszło w sobotę do kolejnej
rundy negocjacji porutędzy Komitetem Strajkowym z .,Tessltury Bre5dany
Polska" a pełnomocnikami wtaJddela. Obłe strony spotkały się z wk:ewojewodą radomskim Zbigniewem Gol:tbkłem. Waoraj o konflikcie w " Tesslturze" rozmall·iaJ :r. ambasadorem Włoch w Polsce przell·odnlcz.ący Komisji Krajowej "SSiidamo.kf" Marian Krzaklewski.

Jacek Zając, pn;ewodniczący Komitetu Strajkowego wyraz1ł wczoraj
opini~. 7.e obie !>trony są jui na tyle
blisko kompromisu, iż strajk może
się skończył w polowie przyszłego
tygodnia. Pn.ypomnijmy, rozbieżn<rlł
dotyczy dwóch punktów projektu porozumienia. Włosi proponuj' 18-pro-

młodzież.

Komitetu Budowy Szkoly. Trzeba jeszcze dokończył salę. gimnast~
(pierw:>z.ą pelnowymiarow~ w gminie!) i CXrodck Rehabilitacji. 1\"z.eba
także wyposażyć pracownie. Ale dzieci
i nauczyciele będą już Pf3COWIĆ
w normalnych warunkach. Podkrc.S'Iaoo ogromny wysilek mieszkańców,
któny • bez patosu i wielkich slów reałimją ideę; tworzenia ,.małych Oj·
czyzn".
W'ród najbatdziej hojnych sporuor6w znaletli sil;:: Bank Spóldziday

Policjant
skazany
Na81atwię:denlask:młłS;tdRejo

nowy w Upsku runkcylnariUSD połi·
cji z Kozienic oskarionego o S))O'*'odowar* po pijanl'mu ll)'padku drogowego,wkłór)"lllzginęlydlliemoby.

ZdarlCflie mialo miejsce w maju br.
Jadący
maluchem funkcjonariusz
wpadl na stojącą obok drogi kobietę:
i 14-lctniego chłop;:a. Oboje ponic:S'Ii
S'micrć na miejscu. Badanic lekarsiOe
wykauło, że policjant mial 2 prom. alkoholu we krwi.
Przypomnijmy, że w miniony czwar.
tek radiowóz kierowany pna pijanego
policjanta staranowal malucha. JGerowca fiata zginął na miejscu.
{piona)
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A. Kwaśniewski- miażdżąco i na starcie

Targowisko z preŻydentami
(Korespondencja własna z prawyborów we Wneśni)
Ałeksander Kweśniewsk~ lider Sojuszu Lewicy o.mokretycznej, zwyci~ wczoraj

w prewyborach prezydencltich, zorganizowanych przez tygodnik .Wprost" we Wrześni koło Poznania. Frekwencja wyborcu
wyniosła 33 procent, spojr6d poned 10 tysi,cy mieszkańców Wrześni, którzy wzitll udział w wyborach, ai
48,8 procenta oddało głosy na A. Kwaśniewskiego.

Zastępca St.krelana

gcnenlnego NATO ds. polltycmyth, ambaSIIdor GebhardiTOD Moltke l podsekrelarzstanu w MSZAndrzej Towplk w drodze na rozFot. PAP/CAF
mowy

Von Moltke o naszym wejściu
do NATO

Za wcześnie mówić
o kosztach
Jest o wiele Zll wcześnie, by mówić o kos:dach przysUJpienla

Połskl

dopektup6łnocnoaU.ntyckłego-takłtopin'twyruił15bm.wWarsa
wie arnbaudor Gebherd von Mołtke, ZIISłfpce sekretaru generalnego

NATO d L politycznych, po rozmowach z ministrami: sprew zagrenleznych Władysławem Bertoszewskim l obrony narodowej Zbigniewem
Okońskim.

Ambasador przyznał, te podczas
warszawskich rozmów pytano go
okoszty,aie-jakpodkrcślił-~dzie

to zalctało m.in. od liczby państw,
które przystąpią do paktu, a tatle
.od warunków, wjakich bę:dziesię: to
odbywało".

Von Moltkc dodal;-te w przyj~
tym w ub. miesiącu przez członków
sojuszu .Studium o rozszerzeniu
NATO" zamieszczono jedynie
ogólne stwierdzenie dol. kosztów
przystąpienia, w którym stwierdza
się:, iż katde nowe państwo człon
kowskie powinno zdawać sobie
sprawę: z kosztów związanych
z uczestnictwem w pakcie.
Zapytany o sprawę: ewentualncao
rozmieszczenia
na
terytorium
nowych członków NATO broni ato-

mowej, von Moltke powiedział, te
w studium nie ma "wymogu a priori
nakazującego nowym państwom
członkowskim rozmieszczenie na
ich terytorium broni j~drowcj".
Dodał, że sądzi, i1 prowadzona
przez pakt polityka w tym zakresie
.jest wystarczająca, by mogła być
w tej samej postaci wykorzystana
w sojuszu rozszerzonym". Wa
niego, w ciągu ostatnich 41at NATO
zredukowało swój potencjał i nadal
go redukuje.
Ambasadorvon Moltke przewodniczy delegacji Kwatery Głównej
NATO, przybyłej do Polski w sobotę:
z dwudniową wizytą, która odby·
wała si~ na zaproszenie strony polskiej w związku z o&loszcnicm stu·
dium.
(PAP)

Pożar na "Pomeranii"
nia~=~:~s-~:!.d~~a~~~~=
moe,")'burhlwsobotęwnocypotar.Nikt

nic odni6sł obrafe6; Wop upsila odtń
własny:.! słłami,jtduli:jednostb uwridladoSw:IDOuJkl.a.&d:depauterOwprzeAłprom"SIItsla"-rtla(joeowałpopow
rode kapilu "Pomeranii" WłCMhim~rz

Makowski.
Wg MakowskieJO, w sobotę: o godz.
2.52 przeciwpożarowy czujnik uruchomił system. alannowy na mostku k.apilań!kim. Natychmiast ogłoszonoalarm i
przystąpiono do likwidacji
ognia.
Wszystkich 158 pasaterówskierowano
na rufę:. Mimo dutego zadymienia, utru-

dni~cegoakcję:gaśnicl4,potarzlikwi·

dowano.

pro~~i~':~~u~~~j~n~=~~

tował w drodze powrotnej inny polski
prom - "Silcsia", który aturat wracał z
Malmoc. W Świnoujściu wszyscy pasaterowie przesiedli si~ na "Silesię:" i
odpłyn~łi do Malmoe.
Natomiast
.Pomerania" została skierowana do
Mocsk.iej Stocmi Remontowej wświn~
ujściu, która dokona naprawy miszczo-

nychurz.tdz.eń.

Ootythas nie są znane przyczyny
Ich wyjaśnieniem zajmie si~
lzbaMorska.
(PAP)
pożaru.

Lider SLD prowadził zdecydowanie
jut od momentu podania pierwszych,
wst~pnych wyników wyborów około
godziny 10. Wostatecznej t.lasyfikacji na
11 miejscu znalazł si~ Lech Walę:sa, na
którego &losowało 12,7 proc. wyborców,
a na III- Jacek Kuroil {9,5 proc.). Na
kolejnych pozycjach znlctli sl~: Tadeusz
Zieliński, Hanna Gronkiewicz-WaLz.
Jan Olszewski, Janusz Korwin-M1lle,
Andrzej Lepper, Jan Pietrzak i Waldemar Pawlak. Ponitej 2 procent głosów
zdobyli natomiast Bosdan Pawłowski,
Marek Markiewicz, Leszek Moczulski,
Lech Kaczyński, Tadeusz Kotluk,
Leszek Bubel i Kazimierz Piotrowicz.
Mieszkailcy Wrześni mieli wczo~
o~ zapoznać si~ z programami wyborczymi i zadać pytania praktycznie
wszystkim .kandydatom do prezydenckiego roccla. udziału w prawyborach
zrezygnowali jedynie L. w~
H. Gronkiewicz-Walz, W. Pawlat i
t.. Bubel. Na czas swo.icao wys14J1ienia
niedojechał równictJ. Olszewski, w którego imieniu na pytania elektoratu odpowiada! Jan Parys. Kolejki chę:tnych do
oddania głosu ustawiły się: przed czterema lokalami wyborczymi jut od
wczesnrt=hgodzinrannych.Popicrwszej
prezentacji Wtdydatów na swoje

z

w

czą~:::::~u ::~~:u Ś~:~~;~~

skiego NSZZ .,Solidarność":
•
. - Poszerzenie skali podatkowej
Jtst sluS2Jlc .• Solidarność" jeszcze
w poprzedniej kadencji Sejmu zło
ży ta stosowny projekt. Niestety, to,
co zaproponował rząd, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dolna granicajest za wysoka, agóma.ta niska.
W wielu kn,jach podatki dla najbogatszych przekraczają 50 procent.
Uważamy również, te dla ludzi, którzy korzystają z pomocy bud1etu
Państwa, powinna obowiązywać
zerowa stawka podatkowa.
Ed1fU"d Rzepka, adwokat, Partia
Chrześcijańskich Demokratów:

-To jest lewicowy, janosikowy
gest. Populistyczny ukłon przed
wyborami prezydenckimi w stronę:
lewicowego elektoratu. Oszukiwanie społeczeństwa pod pozorem
pochylenia się: nad najuboższymi.
WyżsZe podatki dotkną bowiem najbardziej ludzi średnio zamotnycb,
takie tych, którzy dają pracę najbiedniejszym. W efekcie na wprowadzeniu nowej skali podatkowej
pailstwo wię:cej straci niż zyska.
Jerzy BoroDayk, dyrektor Kielec·
kiego Przcdsię:biorstwa Budownictwa Miejskiego:
- Uwatam, te podatki w naszym
kraju są zbyt wysokie, ale wierzę:~
dowi, iż nie ma innej motliwości
powię:kszenia budtetu. Olatego zgadzam się: dopłacać ze swoich podatków do dochodów najbiedniejszej
czę:ści społeczeństwa. Nowa skala
podatkowa nie powinna być przeszkodą w robieniu biznesu. O wiele
wię:cej szkody pod tym wzglę:dem

lcjbch,koszulkach,maczkach,chorą

gicwkach, a nawet balonach z podobiznami kandydatów. Najgę:stszy tłum
dziennikarzy i wyborców oblepiał praktycznie przez cały czas prawyborów stanowiska A. Kwaśniewskiegoi J. Kuronia.

Równole&Je przeprowadzono specjalne wybory dla młodzieży. Głosy 15-,
18-latków, nie wliczane do ostatecznej
klasyfikacji, podzieliły się: podobnie, jat
u doroslegoelektoratu- S3 procent dla
A. Kwaśniewskiego, 12dlaJ. Kuroniai9
dlaL.Walę:sy.

DARIUSZ MATEREK
SzatgOlowo rtlat;ja z prawyborów
Wndni w;utn(Jszym wydaniu

we

Pnez rok w Polsce

figura
Matki Bożej
Fatimskiej
Kardynał Józef Glemp, prymas
Połak~ przywiózł 14 bm. do Połskl
samototem czarterowym figUI"f
Matki Botej z Fatimy, któ111 przez
najbliiszy rok nawiedzać bfdzMI
wszystkie polskie diecezje.
.Celem nawiedzenia jest rozbudzenie modlitewne l przygotowanie duchowe naszych wiernych
przed rokiem 2000" - powiedział

prymas.
płycie wojskowego lotniska
na przybycie figury oczekidelegacja Episkopatu Polski
l Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, a przed bramą lot·
niska duta rzesza pielgrzymów
odmawialących rOtanlec l śpiewa
jących pleśni maryjne.

Na

Okęcie
wała

(PAP)

Lewicowy gest czy ratowanie budżetu
Sejm uchwalił, ie od przyszłego
roku btdzlemy ptec lć podatki
wedłUg skali sześciostopntowej:
19,21, 24, 31,381 45 p roc. tym
roku obowi4ZYW&łYstawki : 21,33 i
45 pmc.

mie;sceprzyumictrzebabyloczekat
ponad godzin~. Od rana na wrzc:śnień
skim rynku trwał swoisty targ wyborczy.
Przedstawiciele posznccólnych komitetówprześcigali się: w pornyslach re kła·
mowychi rozdawanych pdtciach- nak-

robi brak stabilizacji podattowej
i niezbyt przejrzysty system ulg.
Wojclec:h Saletra, wykladowca
Wytszcj Szkoły Pedagogicznej,
przewodniczący Rady Miasla w
Kielcach:
-Z punktu widzenia nauczyciela
akademickiego 6-stopniowa skala
podalkowa nie ma wię:kszego znaczenia. My na niej na pewno nie stra·
cimy. Sądz~ jednak, te podatki są
u nas zbyt wysokie. Należało wróci!:
do obowiązującej pned dwoma laty
skali: 20, 30 i 40 procent, a pailstwo
powinno szukać dochodów tam,
gdzie motnaje znalcU, a nic w kieszeni obywatela.
Janusz Baczyńsld. inżynier ciek·
tronik, Unia Polityki Realnej:
-Te wszystkie zmiany, to burza
w szklance wody. Takie pozorne
ruchy, żeby ludzie mieli wratenie,
te się: o nich dba.
Zanotowała

LIDIA ZAWISI'OWSKA

Magdalena Llsakjakojed)'Jla:l polskich planlstów:zakwalifiko"'ala się do III
etapu legorocmego konkursu chopinowskiego
Fot. PAP/CAF
WK iZ B ATLAS Ł ódź oraz •MAM• s.c.
MATUSIEWICZ ROBERT l MIROSŁAW
266-110 Skarżysko Kamienna ul. Krakowska 170
tal. (047) 53 70 62
upraszają na prezentaelf systemu ociapleń ATLAS STOPTEA
który odbędzie sit w dniu 17. 10. 95 r. o godz. 15.00 w Kielcach
na osiadiu Dąbrowa, przy ul. Bogusławskiago (obok przyatanku MPK).
Wykonawstwo maina oglądać od 1S. 1O. 95
na wytej wymienionym osiedlu.

l _=:., Teatr lm. S. Żeromsklego (Iłowo
\:.;;/
l Słowo' ludu"
.xmiiD
zoproszoją n::: najnowszy Sjaktokl suonu

)fiDZifl WDOWA

wod.ewU Ry•%arda lhuzlrow$.kgO, w adaptslejl
J tdUuua
wt".., reżyurla Płolr Boglł.SIIaw Jtdr.zejc%1111.

r..

http://sbc.wbp.kielce.pl

Decydują się

Krótko

ze

świata
Papież

odwiedzi Berlin
Włoska •M:Ja pr-,wWII ANSA
pedała, Ie papldJu Pawd II złoty 13

aenra pR)'SZie&o roD 'łrizy1ę w Btrtl·
1ie.
ANSA, powotu.i4C się: na ob•iadczemcarcybiskupa Berlinakardynała
Gcorga Sterzinskiego, informuje, iż
podczas tej wizyty Ojciec Świę:ty
dokonabeatyfiku,ii Bernhard. Uchtenberp, proboszeu btedry berliń
skiej, który zmarł w listopadzie 1943
roku podczas tran$p()rtU do obozu
koncentracyjnesowDathau.
(PAP)

losy sekretarza generalnego NATO

Tydzień

ralnego NATO Wilły Claesa, gdyż w czwartek belgijska Izba Reprezentantów ma naaesjl plenamejutwierdzić lub odrzucić wniosek prokuratora generalnego, aby postawić Cłaese przed ~em Najwyższym :ra
korupcjf l fałszerstwa sprzed siedmiu łat
W Brukseli panuje przekonanie, te

W~boa!Oł6w,proW11dzoDycbw
CZeczeoliprz.a:rosyjskie5UIIoiOły,ql
nęło17mbaDIMłalosłypont:De

obrdtoia - podaQ wao,..J lllOSkiewsb
rozclobtbradln..
Rozałojni apowolujesię: na infor·
macjerzecznlkaseparatystówMovladiego Udugowa, który twierdzi i1:
rosyjskie samoloty w sobot~ bom bar·

coś

wspólneJ() z ,.porachunkami,

bądź

jeślizostaniepostawionywslanoslr.arte

zemstą politycmą". B)'Ć

nia,Oaes~eunuszonypodaćsi~do

byto to, te wymienił przy tym nie tylko
opozycyjnych liberałów, ale i współrzą·
dląą we Flandrii z flamandzkimi socjalistami Claesa Chncścijańsq Parti~

d)'JJiisji.
Specjalna komisja parlamentarna
uznała wsobot~ nad ranem wniosek prokuratora za uusadniony, ale niejednomyślnie.Za posławieniem Claesa w stan
oskarieniaopowiedzialosi~6członków

komisji, a przeciwko- S. Prawdopodobnietylkojedendeputowanytrządzącej

Ofiary bombardowań
w Czeczenii

dla Claesa

Nadchod.rJtCYtydzień bfdziedecyduj4C)' dła losów sekretarza gene-

wBel&iikoalicjichadecto-socjalistycznej wyłamał si~ t szeregu i głosowal
przeciw Claesowi. Skłania to komenta·
torów do ostrotno:ści w przewidywaniu
wyniku głosowania na sesji plenarnej.
Oaes powiedział w sobotę: telewilji
belgijskiej, :t.e do poniedziałku zasranowi si~,jakiekroki pod.i* -czy nie skonysttł z przysługującego mu prawa do
wystąpienia we własnej obronie na sesji
plenarnejlzbyReprezentantów.Oalte.t
do uozumienia, te jego perypc:lie mają

mote bl~dem

Ludow4 premiera luna Luca Dehaenego (CVP). Pytany o dymisj~, Oacs po
raz pierwszy wydaWlll

si~

mniej pewny

swego i nie wykluczył, te ~e musiał
si~nad nią zastanow~.Aie podkreślił, te
ewentualnie rozważy .k dopiero po
czwartkowym

głosowaniu

Reprezentantów.

Przyznał

w Izbie
t.alli, te od

poniedziałku będzie si~ ,.konsultował"

z rządami państw NATO.
TenarazieoficjalniemiiCZ4. Tylko
anonimowa przedstawicielka Białego
Domu potwierdziła w sobotę: zaufanie
Waszyngtonu do Oaesa. W Brukseli
zwracasię:uwagę:,tcwUSAafenkorup

cyjna, w

którą

zarnicsnny jest Oaes.

była

zawsze uwattna za

,.wewnę:t~

spra~ malezo krl,iu".

W zgodnej opinii tuteJSzych dyplo-

matów, nawet USA unieni4 zdanie, jeśli
parlament zdecyduje postawić Oaesa
przed sądem. NATO nie mott sobie
pozwoli na sekretarza generałneao,
któreao aulorytel podwataloby formalne oskarienie o korupck. W takim
razie sched~ po Oaesie mote obj~
b. minister spraw zagranicznych Danii
UffeEilemann-Jensen,dawnysufdyplomacji brytyjsk.iej Doutias Hurd, nul~pca Hurda na tym sianowisku Mai·
oolm Rifkind, minister obrony Niemiec:
Vołker Ruehe b~ b. premier Holandii
Ruud Lubbers.
Zanutywobe<: Oaesa maj~ zwi4Uk z
dwoma kontraktami zawartymi przez
Belti~ w 1988 roku, gdy był on belgijskim
minislrem ds. ekonomicznych. Qaes
współdecydował o wyposateniu samolo!ów ,.F-16" belgijskich sił lotniczych
w sp~t elektroniczy francuskiej firmy
,.Dassault" i o zakupie 46 śmigłowców
wojskowych, produkowanych przez
włoską ,.A&ust~". Obie firmy zapłaciły
porem flamandzkiej Partii Socjalislycznej Oaesa blisko S mln dolarów. (PAP)

dowałydwiemiejsco~cinapołud

niowym wschodzie Czeczenii- Dargo
i Beltagoj. W nalotath wzi~o udział
osiem rosyjskith samolotów i sześć
śmig/owoow wojskowyth Ml-24 powiedział Udugow.
(PAP)

Walki w Afganistanie
C.IIĄimnidSSOranllyebwwalk.ach,
jakleloaJjslęoclkilkuosłatolchdnl

1f11k61 Kabulu, prubywa w Rpib.lat'h
wafpibldejstolicy,a lic:zbatapra!l'dopodoblllebędzlerosla-pod.aoo"czo,..J

zMiędQnarodoftPKomitetu Cu"'o-

..epKtzytawGen("'l'je,
Rzecznik MKCK Tony Bur11cner
powiedział, :te, wedługinformacjiper
sonelu CzerwoneBO Krzyta z Kabulu,
trwa.i4dę:ttiewalki mi~zysi!ami prorządowymi a oddziałami Talibanu,
jednak na razie centrum Kabulu jest
osza:ę:dz.ane. Uczbarannychpoobu
stronachwalk-dodał-jestmniejwię:

cejrówna. Ranni -todówniepersonel
wo;stowy. Do Kabulu od soboty
napływajo\tłumyuthodtltlw, ucieka·
.io\cych przednałotamisamolotówpro
rządowyth, bombardującycli pozyc:je
sit Talibanu, oblepjących stolicę
krłJu.

(PAP)

Trzęsienie ziemi

w Iranie
Tnęslulezleml

o sile~

do4,8.stopni

w otwartejskali Rlcbten.
waonJ rw10 póloomoinmsą prowl-eję Ghllu, ,.!ol.e~ lWI
1111'łriNólo

Morzemlaspijsldm.

Silnewstfl45)'-jak!)O(bjeagcnt;ia
IRNA - spowodowały panikę: wśród
rnieszkańOOw miast rejonu - Lahid1anu, Ast.anef-Asztafi, Bandar
Anzali, Fuman i Raszt. Epicentrum
ws~w zn~dowało się: w odles·
łołci 200 krn na p61nocny z.athód od
Teheranu-podalmiejscowyinstytut
sejsmolociczny.
(PAP)

•

KJib tysięcy Kozak6w przemaszero'lfllloulicamiwcentrum
Kijo'lfll po wyłHirze ith nowego
hetmana
Fot. PAP/CAF

O godz. 2.47 w nocy z soboty na
nied.zjelt specjalna grupa antyterrorystyczna ,.Alfa" szturmem zdobyta autoker z pohłdnlowoko-.
eńskimizakładnikami,porwanymi
10 godzin wcześniej w centrum

Moskwy.
Podczas szturmu porywacz.
którym okazał sit 30-&etnl
Rosjanin, został zasb'zelony,

Caly drama!- z porwaniem, negocjacjamiiatak.iemgrupy,.Aifa"-toczytsi~

Wioski sędzia &ledct)' Fabio Paparellazai'Zll.dzil postawienleprzedqdem bylqo pl'l'mlera Wioch Silvlo
lkrłuKolliego, pod DnUlem korupcji.~ lkrłust:onlel:o ro~
się ma 17 stycmia pi'Z)'SZiero rob.

Na
zdJęde

zdjęcia:

Silvlo lkrhtseonJ ueblwalne z 4 czerwca 1994

roku,

Fot. PAP/CAF

Zachodni Brzeg

Izrael zacznie
wycofywanie
Izrael zgodził sit przyspieszył
wycofywanie swych wojsk z miast
Zachodniego Brzegu Jordanu zakomunikował wczoraj lznlelskl
minister spraw :ragrenicznych,
Szimon Peres, dodajęc, że wycofywanie to rozpocznie sit 25 peż..
dziemike.
Minister Peres po zakoflezonym
spotkaniu z szefem Organizacji
Wyzwolenia Palestyny Jaserem
Arafatem, }akle odbyło się w niedrleJę w Erez Strefa Gazy, sprecyzował tet, te wybory pa!estyńskie
odbędą się przed miesiącem
muziJimańsklego postu, ramadanem, który zaczyna się w styczniu

Nowyhetman
Kozaków

•

w

••

1996.
(PAP)

Autokar z zakładnikami sto metrów od Kremla

"Alfa" zabiła porywacza
na mo:śde Moskworieckim, sto metrów
od Kremla.
Autokar agencji turystycznej ,.Spulnik• z 271urystami t Południo'Ntj Korei
(pracownikami firmy ,.Hyundai"), tłumatzem i kierowcą, został porwany ok.
17.40czasu miejscowego przy wyjd.dzie
z parkingu, obok murów Kremla, na
mosl Moskworiecki. Zamaskowany
porywacz, uzbrojony w pislolet., t.ądal za
zwołenienie zakładników 10 mln dolarów okupu, broni, sarnocbodu i samolotunajcdn)'JJizmoskiewskichlotnisk.
W razie niespełnienia tych warunków,
r;roził wysadzeniem autobusu w powietrze.
Przest~pcautrz)'JJiywał,tenajedn)'JJI

nosiki antyterrorystyczne otoczyły na
m~cie Moskwocieckim autokar z porywaczem i zakładnikami, a władze stolicy
-z merem Jurijem Luzlr.owem i szefem
Federalnej Służby Bezpieczeństwa
Rosji Michaiłem Barsukowem - rozpo..,cztły pertrakracje z przest~pcą. Terrorysta najpierw l&Odził się: na zmniejszenie
sumy okupu do l mln dolarów, a potem
wypuścił lO kobiel Wcześniej dwóm
turystom udało si~ uciec zautot.aru.
Podczas kilkugodzinnych rozmów
terrorysta za przekazywany mu stopniowo okup zwalniał kolejne grupy
zakładników. Kiedy w autobrze pozos·
lałotylkoczterech zakładników, grupa
.Alfa"otrzymala rozkazataku.

z moskie'NSkich lotnisk czeka na nieso
Vt"Spólnik, który wysadzi w powietrze
dworzec lotniczy,jeśli milicja podejmie
probę: szturmu autobusu. Specjalnejed-

w nocy do autobru podjethała przystosowanado przewozu pienię:dzyfurgone
tb ,.Most-Bantu", z której przekazano

Kilkanaścieminutprzedgodz.lrzec~

terrot}'Ście worek z ostatnią ratą wykupu
- 500 tys. dolarów. W momencie, kiedy
porywacz przejmował pieni4dze, rozległ
s i~ oglusz.aj~cy buk i do autokaru wdarli
si~ komandosi z ,..Alfy". Akcja trwała

niespełna minut~. Przest~pca zdołał
oddać trzy struły, na szczęście niecelne,
zanimzostalunieszkodliwiony(oslatnie
informacje podają, te terrost~ zaslrzełit
snajperstrzałem przez okno). Pod ubraniem zabitego terrorysty odnaleziono

bom~ zapalł,ht~ skonstruowaną naj-

pewniej przez samego porywacza.
Szef FSB Michaił Barsukow, który
dowodził aktją, podjął dec~~ o szturmie mimo stanowiska ambasady Korei
Poludniowej, której prudstawiciele
domapli si~, aby nic podejmować przedwko porywaczowi tadnych działali,
dopóki nie uwolni wszyst.kich zakładni
ków.
(PAP)

HALA "ISKRY"- 27.X.95 r., GODZ. 18- cena 15 zł- w dniu imprezy- 17 zł

http://sbc.wbp.kielce.pl

!40

SŁOWO

NUMER 240

Jeśli wloszczowski

LU D U

ZEC nie ściągnie długów,

Był

grozi mu bankructwo

ŚCiganie . dłużników
_Jeżeli nie dostaniemy swoich pienifdzy to grozJ nam bankructwo
_ mówł Jan Kusa, kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej we Wloszczowie. p,zedsifbiorstwo kieruje j ut sprawy dłużników do qdu. Kopalnie

grotlt cofnłfciem kredyto wania dostaw węgla.

w ubiegły poniedziałek

kurator

oświaty obiecał przekazać na konto

§. ....:
-

~~

~~.

Liceum Ogólnoksztalcąceao we
Włoszczowie ponad ISO mln zł, na
zapla,ceme długu z ubiegłego
sezonu gn.ewczego. Pieniądze do
tej pory nie wpłynę:łydoszkoły, a co
za tym kizie do ZEC. Zakład zaczął
ponownie grzać w kaloryrerach.
Dotychczas szkoła placi/a prawie
120 mln zł miesię:anie. Teraz suma
ta mote dojść do ISO mln zł.
- Do tej pory nie podpisaliśmy
nowej umowy - mówi Tadeusz Stolarsld, dyrektor liceum.- ZEC zrobi
to dopiero po pn.ekazaniu pienię:dzy
i wtedy dowiemy się:, ile bę:dziemy
płacili za ognewanie w tym roku.
- Jeżeli liceum po podpisaniu
umowy nie bę:dzie placiło, to zgodnie z prawem motemyodcitF ogrze-

wanie po siedm1u dmach- twierdzi
Marianna Kusa., mspektor Zakładu
Energetyki Cieplnej.- Zanim to jednak nastąpi przekatemy sprawę:
Zarządowi Gminy.
Wladze lokalne nie wiedzą, jak
proble"m rozwiązać. -Jedyne wyjś
cie to nasza dotacJa dla ZEC. Aby to
zrobić trzeba zabrać komuś innemu,
a nie ma komu - wyjaśnia Paweł
Ameryk. burmistrz miasta. - Tylko
kurator oświaty mote zapewnić
cieplo w placówce, dąiąc piemądze.
WtrudnejsytuacjijesttakteSpóldzielnia Mieszkaniowa "Lokator",
przeciwko której pozew trafi w nąi
blitszych dniach do sądu. - Domagamy się: oddania około 220 mln zł
- mówi Jan Kusa, dyrektor ZEC.
-Kwota powstaJa w wyniku rótnic
w sposobie naliczania ceny wody.

Spółdzielnia liczy zgodnie z licznikami, a my w przeliczeniu na metr
mieszkania.
- Do czasu ogłoszenia wyroku
płacimy

zgodme ze wskazaniami
liczników- twierdzi Wieslau Celebańska,

-Mamy

księgowa
nadzieję,

spółdzielni.
sprawę

te

wygramy i raz na zawsze rozwiqie to

problem.
Nad samym lakJadem Energe-

tyki Cieplnej także zbierają się
czarne chmury. - Otrzymaliśmy
pismo, z Kopalni ,.Staszic", że jeżeli
~dziemy zalegali ze składkami w
ZUS, Urzędzie Skarbowym lub
otrzymamy zllj opinię z banku, to
kopalnia dostarcząjąca nam węgiel
przestanie kredytować jego dostawy, a nawet mote domagać się:

100 proc. pnedplaty- mówi inspck·
tor Kusa. - W przypadku braku pic·
nię:dzy motc to grozić powa1nymi
konsekwencjami i dlatego bę:dziemy
naszych dłużników.
OIONIZY KRAWCZYŃSKI

ścigali

e Ceny zbofa idą w górę •e Puste magazyny P'ZZ

e

Po zakupy za granicę

Przednówek w paidzierniku
Według danych GUS w

w

ubiegłym

tym roku rolnicy zebrall26 mln ton zboża, o 4 miliony w;ęcej niż
roku. Póki co tego dostatku nie widać na rynku.

CięiJd

skup

Przedstawiciele PZZ w Koziowie
określają tegoroczny skup zbota
jako bardzo cię1ki. Rolnicy rzadko
przyjeżdtają do elewatorów, !eby
sprzedać tegoroczne plony. Do
końca września udało się skupić

,.,

>no

zaledwie 6,8 tys. ton zbota, o wiele
mniej nit w tym samym okresie
1994 roku. Nie ma chętnych do
sprzedawania. choć cena ziarna
systematycznie idzie w górę.
Dzi~ za kwintal pszenicy PZZ w
Kolłowie płacą 380 tys. starych
złotych, o 40 tysięcy więcej ni!
zaraz po !niwach, tyto kosztuje
230tys. za kwintal - 10 tysięcy d rotej nit dwa miesiące temu.
Kozłowskie PZZ z konieczności
kupiły w Słowacji ponad 250 ton
ziarna. Nadał p rowadzone są rozmowy z zagranicznymi kontrahentami, bowiem nie tylko na Kielecczytnle, ale nawet w woj. opolskim,
zamojskim !lubelskim trudno teraz
kupić zbote. A jeśU jut jest taka
motliwość, rolnicy tądają 420 tys.
starych zlotych za kwintal pszenicy.

Ratunek
za granicą
Dyrektor PZZ w Kielcach, Stanisław Grabowski, twierdzi, że jest

optymistą,

ale Informacje, które
nam przekazał wcale nie są optymistyczne.
- Na Kielecczytnie praktycznie
nie ma ju! skupu - powiedział.
-W województwach, w których do
tej pory bez klopotu zaopatrywaliśmy się w ziarno, takie coraz trudniej jest je kupić. Jetdzlmy włas
nym transportem l szukamy chęt
nych do sprzedaty. Mieszkal"'com
Innych regionów kraju, którzy sami
przywiozą do nas zbote płacimy
po 100- 120 tys. starych złotych
za kwintal ziarna więcej. Ale takich
dostawc6wmotna policzyć na palcach.
Dyrektor Grabowski twierdzi, te
rolnicy nie zebrali w tym roł<u wcale
tak du!o ziarna. Część muszą zostawić na paszę, część jak zwykle
trzymają do wiosny,teby uzyskać
wytszą cenę. O tym, te zbota nle
ma wiele. ~wiadczy fakt, it PZZ w
Kielcach su:\Z)'ły za darmo ziarno
powodzianom z trzech gmin. Przywietli zaledwie 100 ton. Być mote
drugie 100, bardzlej zanłeczysz7
czone, zawietli do gorzelni, ale na
pewno nie mieli go duto więcej.

200 dolarów za tonę
Do elewatorów PZZ w Kielcach
dostarCZQrlO do tej pory 1140 ton

STRONA 5

etat i nie ma

Do sąd u
zamiast do szkoły
Dyrektorka szkoły w Kostomlotach 71ipca przyjtła do szkoły nowego
pedagoga. 4 wrzełniapoprosiłaozwrotumowyo pract, byjęanulować.
Olutzało slf, że

pedagogiem bfdrie inna osoba.

Agata K. wyarala konkurs na
pedagoga szkoły w Cmińsku. ~ie
protestowała k1edy dyrektor zaproponował jej pnejście na identyczny
etat do Kostomlotów. 7 lipca podpi·
sala umowę:, uczestmczyła w radzie
pedagogicznej, a l wrzdnia, w pią
tek zaczę:la pracę:. W poniedziałek
poproszona została o zwrot umowy
o pracę: celem anulowania. Kiedy
odmówiła dostała p1smo obwieszczające, iż w związku ze zmianami
organizacyjnymi zawarta z nią
umowa jest niewatna. Dyrektorka
obiecała pomoc w poszukiwaniu
pracy,AgataK.moglapracowaćjako
świetliczanka w SP 24 w Kielcach.
-Rok czekałam na pracę: peda·

goga, praca w świeUicy mnie nie
mteresuje - mówi. Nie przyję:la
także etatu świetliczanki w szkole
w Kostomłotach_skierowała sprawę:
do sądu.
20 wrześniadyrektorka ponownie

:~j~':~~~r::~o~~~~!~ioP:e~:

goga i wychowawcy świetlicy. Agata
K. odmówiła.
Eltbieta Goworek dyrektorem SP
w Kostomlotach została l lipca.
- Nie znałam projektu organizacyjnego szkoły - twierdzi. - Poniewat
z końcem roli;u odeszła pani pedagog, z chę:cią przyję:łam nową osobę:.
Potem okazało się:, te nie ma dla niej
miejsca, bo pedagog1em musi być

pani, która do tej pory uczyła
w młodszych klasach, a n\e miała do
tego wymaganego wykształcenia
Ona uczyła u nas 14 lat
Sławomir Meresiński z delegatury kieleckiego kuratorium. UIJmujący się: szkołami podstawowymi nie
wien.y, te zastę:pca dyrektora, a tę:
runkcję: pełniła p. Goworek, mógł
nie znać projektu organi:zacyjnego
szkoły.- Podpisanie umowy o pracę:
to poważna sprawa- mówi.- Dyrektorka popełniła błąd dlatego sugerowaliśmy jeJ ulwonenie etatu drugiegopedagoga i połączeniego z etatem wychowawcy świetlicy. Agata
K. nie pnyję:la orerty i miała do tego
prawo.
- Rok czekalam na taką pracę:
- mówi Agata K. - W lipcu mogłam
ubiegać s1ę: o etat kuratora sądo
wego, ale zrezygnowałam, bo miałamjut podpisaną umowę:.

W dniu, w którym Agata K.
odmówiła pnyję:cia lączonego etatu
dyrektorka przygotowała dyscyplinarne zwolnienie z pracy w związku
z jej ponuceniem.- Było to trzecie
pismo pozbawiąjące mnie pracy
- mówi nauczycielki.
W środę: pn.ed Sądem Pracy
odbę:dzie się: rozprawa z powództwa
Agaty K. Tam zapadnie decylja, czy
nauczycielka wróci do szkoły i na
jaki etat.
LIDIA CICHOCKA

tyta, 9,4 tys. ton pszenicy i 555ton
W ubiegłym roku o tej
samej porze w magazynach było
prawie 1400 lon tyta, ponad 15 tys.
ton pszenicy l ponad 800 ton jęcz
mienia. PZZpłacą obecnie 360 tys.
starych złotych za kwintal pszenicy l 230 tys. za kwintal tyta. W
obydwu przypadkach o lO tys. starych złotych więcej nit zaraz po
zbiorach.
Kieleckie PZZ importują ziarno
z Czech, Słowacji i Węgier, gdzie
cena na razie jest przystępna.
W zachodniej Europle za tonę
pszenicy producenci tądają jut
200 dolarów.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie dalej. Wszyscy
czekają na decyzje rządów, Czech,
Słowacji !Węgier, w sprawie wydawania licencji zakładom zbotowym na eksport ziarna. Jeśli takle
decyzje nie zapadną, albo 1łcencjl
będzie niewiele, cena zbota mote
iść w górę w szybkim tempie. A o
kontyngenlach na bezcłowe sprowadzanie zbota z zagranicy polskl
rząd na razie nie wspomina.

jęczmienia.

ELŻBIETA W1KŁO

Rys. M. Wawro

Na plamy od wody i wiąa nie ma nic nad Delfina!
Problemem nr 1 w wielu restauracjach, kawiarniach, pubach, sklepach oraz domach jest utrzymanie czystości.
W pomieszczeniach tych podlogi wylotone są najczę:ściej terakotą. Zdarza się:, te podlaga utrzymanajest w jasnej
tonacji (jasne plytki) lub choćby posiadajame spoiny. Taka podłogaszczególnie podatnajest na zabrudzenia kaw4.
herbatą, tłuszczami czy tet szkodliwe działanie wody. Zapobiec temu można pnez zabezpieczenie powierz~h~i
płytekśrodkiem ochronnym. Motetobyć płyn ATLAS DELFTN, wytwanany przez łódzką firmę: ATLAS, specJah·
zującą się: w produkcji klejów i zapraw budowałnych.
ATLAS DELFINnie tylkozabezpiecza podłogę: przed zabrudzeniem, ale równi et nadaje plytkom nieglazurowanym delikatny połysk, a starszym, matowym okładzinom,świety wygląd. Posiada także szczególne właściwości impregnująceoraz antypoślizgowe, a takte ułatwiające pielę:gnację: posadzki w trakciejej utytkowania. Po ułote~iu płyt
i ewentualnym za[ugowaniu, powienchnię: nalety oczyścić wod4lub, w przypadku pozostałości po cemenc1e, plynetn ATLAS SZOP. Plyn ATLAS DELFIN nanosi się: na podłoże w postaci nie rozcieńczonej gąbką lub ~dzlem
jakocienką i równorniemą warstwę:. Nalety przy tym uwatać, by nie pozostawiać kał ut. Na bardziej chłonnych podlotach po ok. 30 min. schnię:cia plyn należy nanieść jeszcze raz, poprzecznie do piei'W$%ej warstwy.
Do zabezpieczenia rug dobnejest używać pę:dzla o grubości w!osia dostosowanej do szerokości spoiny. Zastosowanie plynu ATLAS DELFIN to sk.uteczny i prosty w wykonaniu sposób zabezpieczenia podtogi przed zabrudzeniem. Postę:pując zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu katdy, kto chciałby przedłużyć trwałość swojej
posadzki mo:te samodzielnie wykonać jej zabezpieczenie DELFINEM. Na erek.ty nie trzeba bę:dzie długo cz~~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Tygodniowe zyski Pies wkomputerze, kot w administracji
z obrotu akcjami

Pnystawir1k aytJ~IU 4o aaitr.,NCtSOn wuaepiollqe w dale pSl •-iliwt ułyca.iutne Mczytuit ,._..a U.yal wbJddda.
P'ropalladtlllyftbcjl zwltft4( 1FJIT0~1 jestwGU.IIa. TaatdHzu- btytoStul!l- r.yt -te - WJ5IffJiznue i ~
pnez ad.Uistracje h~k6w, byt(płl! P'J'lMie w płnkadl.
- Nut prOJTIIIl., pod nazw4 ,.Podaj

Tydzień

ła~~ jest wzorcowy w Europie - mówi
Dom. Szt~takowsb, prezes &dańJkitłO
Towarzystwa Opieki nad Zwie-

od 6.X. do 13.X.95 r.

Minionytydzień był kolejnym, na
którym kursy akcji spadły zdecydo-wanie. Spośród wszystkich spółek
na rynku podstawowym i równoległym jedynie "Żywiec" nie obnityl
ceny, a dodatkowo zanotowano przy
jego transakcjach dosyć wysokie
obroty oraz nadwytki kupna. Wskazuje to na fakt, te dla katdego
waloru istnieje silny poziom wspar·
cia przy którym inwestorzy zdecydują si~ na dokonanie zakupów. Na
razie na giełdzie panuje zastój przy
którym WIG spadł do najni:tszego
poziomu od czerwca br. Towarzyszy
temu zdecydowany spadek obrotów, które na piątkowej sesji były
mniejsze ni:t25 mln złotych, a także
spadek hczby składanych zleceń.
Poda.t na tym poziomie cen obni·
tyla si~ zdecydowanie, a popyt
wyczekuje na jeszcze lepszeokazje
cenowe. Z drugiej strony wydąje si~,
te akcje nie~ cląjuż tańsze. Analiza
techniana wskazuje na silne
wyprzedanie rynku, natomiast fundamentalnie atrakcyjn~ wszyst·
kich
wa ł orów
zdecydowanie
wzrosła. Po przebiciu dwóch linii
wsparcia na poziomie WIG 8,7 tys.
pkt., a nast~pnie 8,3 tys. pkt., nast~p n y bardzo silny poziom powstrzymującyspadekznajduje si~ bardzo blisko dla wartości WIG od 7,6
do 7,7 tys. pkt. Talr. wi~c raczej
powi n niśmy oczekiwać jeteli nie
odbicia cen w gó~ to przynajmniej
stabilizacji na obecnym poziomie.
W przyszlym tygod niu spółki opublikują swoje wyniki ekonomiczne za
wrzesień, oo w wi~lr.szości przypad·
ków polepszy wartość wn.at ników
giełdowych.

Ogółem w minionym tygodniu
Warszawski Indeks Giełdowy stracił
a16,3 proc. i zatrzymał si~ na pozio-mie 7893 punktów. Mierzący

koniunktu r~

wi~kszych

spółek

WIG-20 spadł o 5,1 proc. i uzyskał
wartość 798,6. Na rynku podstawo-wym oraz równoległym tylko jedna
spó ł ka nie zmieniła kursu i utrzymała cen~ z poprzedniego tygodnia,
pozostałe walory spadły cz~sto
o ponad 10 proc. Warszawski Indeks
Rynku Równoleglego stracił 5,4
proc. i z.atn:ymał si~ na poziomie
1084,2 pkt. Na obu rynkach płyn
ność przez cały tydzień była zachowana. natomiast obroty i liczba zleceń zdecydowanie malały. Odnotowaliśmy dwa debiuty, w piątek na
ry nku równoległym pojaw1ł si~
FARM FOOD z kursem 26 złotych,
co dla posiadaczy tych akcji stanowi
30 proc. zysku w stosunku do ceny
emisyjnej. Podobnie udanie we wtorek, równie1 na rynku równoległym
debiutował KPBJ: BICK. Trzeba
zauwa1yć, :te oba udane deb1uly
zaistniały
w okresie gorszej
koniunktury giefdowej, co wskazuje
na poprzednie ustalenie minimalnej
ceny emisyjnej i mote pozytywnie
oddziaływać na kolejne emisje na
rynku pierwotnym. W tym roku
czeka nas jeszcze sporo debiutów,
a ostatnio Komisja Papierów Wartościowych dopuści ła do obrotu
publicznego kolejne tn:y spółki:
Zakłady Metali Lekkich KĘTY SA.,
ELEKT ROBUDOWĘ S.A. z Ka towic oraz Łódzką D ru kami~ Alr.cy·
densową S.A. Ceny emisyj ne wszystkich spółek bę:dą sztywne, dwie
pierwsze trafią na rynek podstawowy, a ŁDA na równol egły. (wj)
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mop.ustalićwładze&min.Motetob)IĆnp.

zwlt~doidentyfikacjt me~dzie ponosil

nakaz opłacenia pobytu psa w Id! ronistu
przez 14 doi.

u

psy.

Włałticiel,

odlron~e

dodatkowych kosztów.

Mikroprocesory

~ ..

wszczepiane w

otolicełopatek psa.

Wcentralnej, tomputeroweJ bazie danych uwartc b~4 m.in.
dane o wlaścicielu, szczepieniach, prze bytychcborobach.
- Blaszki otrzymywane w ldministrto·
cjach nie zdały epammu - móWI Dorota
Szostakowsta. - Bywało, te właściciel

li. .l

Zarąd

TOnZ w Gdańsku przewiduje,
te rulaacja prOłf*mu potrwa otolo l lat.
.P~ 1~· realizowany ~zie u,jpierw
na Wybn:etu. W dalnej koleJnolici w
WielkopolsceiPolscecentralnej.Gdańsk..i

Oddzial TOZ u.lnu wpronddt rónlet.
iaJt,-tację kot6w elatowycl, u kt6rydl

Zw.enę;ta

ZOSt.ln4 wysterylizowane, 1 icb

zadaniem bfdzie od!.rona piwnic budyn.
ków przed Jf)'Z_oniami. P~mlldze Dl atqę

Brytan11.
-:ProjektJesttnteresuj~,aleojtto

reaiiUCJI mwnudecydować Rada MieJska
S&ułs brw
naczelnik
Wydziału Gospodarki KomunalneJ w
Kielcach.- lak na rwepodatki u psy trtofia,j_. do wspólnej puli budtetoweJ. Gdyby
podj~to decyt,j~ o ich wydZieleniu, nie
widz~ pneszłód w reałiz.acji Prtllf"llmu

o.-.c-z..

- mówi

r6wnietn1teren~eKielc.

..,,
;.

Sztuka szukania winnych
L«<t

Wal(slnfHIIł1Órntjdrodudoprt

:ydtttrtlly UJ miast nilluli so}IISltdkOw rozdajt kilkuiłu is:~~ka wittlfY(IL. Ty"' raz m
11sfysztliimy, lt Jdyby Ił~ dtitllllllwru,

AUTOKREDYT

pitntłna

i w drogę!
kredyt na zakup samochodów
dla klientów indywidualnych

kadtnt;ja

pftZJ'dtnta

do 12 miesięcy - 26 11 - roczny koszt kredytu- 14,08 11
do 24 miesięcy- 27 11- roczny koszt kredytu - 14,06 11
do 36 miesięcy- 28 11 - roczny koszt kredytu - 14,39 11
do 48 miesięcy- 30 11 - roczny koszt kredytu- 15,31 11

ta,

albalfftchctpomi(tał,

itjtdbyl alll,

kltdywszystkit"'IIWill•itrylitylkodtitttlllkantleykldd.

Mentalność posta

KRÓTKIE TERMINY UDZIELANIA KREDYTÓW
Szc:zeg61owe informacj e w siedzibie

D!/4daltm ttltwi:YJIIq audyt;jr, talcit
prztaytaltm Drtyklll dotyaqcy r/oi11tj
sprawy pos/tJ Tadt1U%a KOll'fllaylul.
Mówiqcbótko,:dllminfDmllitmtlltall!ołć

Oddział Banku w Kielcach, ul. Śniadeckich 33,

lei. 61-45-60.

Zapraszamy

lfOlltJO parlamtlltal"l))sty. Jdtli ma f11b
lilia/ jaldtJ pawaittt UJr:uty p6d admtffl
fUOrtll SprriW .-r!WII(tflii)'Ch ~ po/it;jl, 10
dlaatJO z •imi atkol! Czy tak powittitlf
post(pQWGĆ post/, kt6ty S lfłOIIdOtll S(}mll
RP ttodzorw}t sprawy bnpl«ztitstwa wtW1łflr:flf1!11ran•,..ll?

Wspaniała rodzina programów Multi.Choice

-teraz ponad ~0% taniej.
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MINIMALNE (MAKSYMALNE STRATY)
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Obnlili obtjmujt !'Wf odbtomlb z wbudowanym d~ koderem.

kany dckoduj~j i abonamentu. Promocja. uwado 31 grudn.ia 1995 roku. Skontaktuj siC' z naJbliższym dtalerem.
NU przt-g.p aluzji.
Kłelce : VIMEO SAT ul. Mała 12 te ł. 42464; BEMMAR ul. Mała 7 teł. 42556;
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Uc1uJ

Walro objitawolaby w samt s11kcuy.
Bylob!NATO-bis. a kaidyz Polak6wmiał
bywklttztlli}akllitsta, tatnystastarydt
mi/i1)116wtlatyelł. Ltch WalrsattltptJmir-

UJ

.{),9%

l

zacja ZwiefZ41.oraz Królewskie Toonrzys.
Iwo Opieki nad Zw~erz~tami z Wielt.kj

l l nymanle~Mtyhd.UbtndnsiłdJl

POLSKI BANK INWES.,lYS,YJNY

J

udeklawwały JUt m.in.Światowa Orpni-

~

~

·1,0%

...w

wypiera/si~własnesopsa.Osobyporzuaj~ swoje czworonosi pozostawały bezkarne. Jesu:ze pned wejłaem W t:ycie

Oddziału

N

Skadysko Kam., TECHSAT ul. Sokola 2 tel. 515555;
Ostrowiec Św.: EMPIRE FIVE ul. Denkowa 8 te l. 653006;
Starachowice: SATEL ul. Pilsudskiego 11 te ł. 740011;
Tarnobrzeg: VISAT ul. Sienkiewicza 9;
Rad01n SCANEX ul. Mlynar>ka 10 tel. 632046, METRO ul. Focha 12 tet. 634820

....

~

muLTI[HOI[(
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27 27
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Jubileusz liceów w Skarżysku i

W Skarżysku
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Powtbtł• w19 15

wyposaienie do pracowni komputerowej. - Mam nadzieje;. te ten dar pomote
prlflotować mlodzieżdotyciawnowo

gimnuJum FilołogiczrMI. P\'zez kilkadrleSiiJł lłlt Jej mury opuściło
ponad 5 tys. •bsołwentów. Dził

czesnym świecie- zakończył.
Posłanka Urszula ~ (rocznik 69)
pojawiłasic;narjddziezczamąteczĄ

~:.

pr.wnuki p ierwszych

Pomszyświc;tejwintencjiszkoływ

k~cieieN~wic;tszeg;o Serca Jezu~
weJOuczestnicyl,j.udu wzic;li udział w
obchodach jubileuszowych w Miejskim
Centrum Kultury z udziałem ministra
edubtji Rpz.arda Cunltto. parlamentarzystów-absolwentówUrszull PIJąk
i Slawomirll MllCUWskiqo. władz wojewódzkich, miejskich, prudstawicieli
kuratorium.
Honorowymi gośćmi byli dawni
dyrektorzy szkoły J6id Rtll i Zhlpiew

ezpt

artystyczną

JQszard Cum!, rocznik 67.- Cieszę sic;,

Zbipiew

oraz powojenne LO

tyczenia przesyłane od rótnych instytu·
cji, absolwentów, którzynie mogli wzi~

Prudwojenoe Gimnu,j~ i Liceum
ukończyło

ponad 4

tysiąceludzi. Wzjddzieuczestniczylo

ponad 400. Hala sportowa w Końskich
dosłownie ~kala w szwach. Nąjmniej
SZ4 JlU~. tylko dziesi~ioosobo~ stanowili maturzyści czasów przedwojen-

nych.zl938rot.u.
Pouroczystymotwarciuljazdu,którqo dokonał burmistrz Końskich, praw-

udziału

Sterańayk,

posypały

si~

wzjddzie,jat równi et mtmstra

i Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Kuratorium Oświaty. Minister edukacji,
prof.llysur•eun.,-, przekazał w pre-

zencie liceum, wyposatcnie pracowni
komputerowej.
Owac,k na stojąco i brawami zebrani
uhonorowali dawnych swoich dyrek·
torów: Alojzep KJcrkusła i Eu&tblusu.

Wiceministerkulluryisztuki,absoł·

went LO z racmika 1956, Wadaw JI.IW
udekorował kilku nauczycieli odznaczeniami państwowymi i resonowymi,
m.in. J•chriJę Pytlos, która przyczynia
sic; do rozsławiania szkoły w sporcie.
Po czpci oficjalnej rozpoczc;ły sic;
,.zajc;ciawgupach•,anastc;pniebaldo
białeJO rana w Sielpi. Nastc;pne1o dnia
odslonic;totablicc; poświ~onąi uparni~
tniljąC4I :Qazd absolwentów.

MARIAN KLUSEK

wicza i owacje dla nąjstarszych absolwentek szkoty - Mart! Pelqil Dno.6 i
Bll'ltarySasaJ-Sadowskitj,rocznik 1927.
Młodziet

prtedstawiła

montaż

szy, w oslemdzltslędołttn.itj historii U-

posłowie

nik. oficer WP, absolwent z 19n roku,

rJazjabsołwtat6w.

przyzotowaną

bej i.
Złotył tyczenia ponu pedago&icz·
nemu z o~i Dnia Nauczyciela.- To
nam sic; udało dzi~ki wam - dodał. Na
potrzeby szkoły minister ofiarował

Minister i

ceu• ()celnokształ~ w Kolisld~

towarzystwieobecnych uczmów LO zło
tyły wieńce i wi4Unki kwialów na l *
bach swoich kole!Jlw i nauczycieli, kló·
rzyspocz.ywąją na toncekim cmen1arzu.
Znicze zapalono lakże przed .TabliC4
pami~i poległych i zamordowanych
absolweruów" w holu szkoły.

przczuczniówliceuminauczycieliroz-

tedriśmogc; tustanąćjakoministercdu·

-Toliceummanaj5ilniejsząrepr~
nlac~ parlamentarną - powiedział

11

DwuLiklegacje uczestnikówzjazdu w

począł śpiewany przez wszystkich hymn
szkoły- Pieśń Filaretów Adama Mickie-

nawiązujący
do
historii i współczesności szkoły.
Po zakończeniu oficjalnych uroczrs·
tości, uczestnicy l,jazdu udali sic; do
szkoły na spotkanie w klasach z nauczycielamiikolepmi.
Wieczorem odbył sic; bal absol·
wentów.
AGNIF.SZKA
WLAZLOWSKA-PIETRZAK

,,

'i

l:ił~enakampanic;prezydencką-wyja·

Z łezką W oku
Okazało sic;, te czarna tec.zła to preNa obchody jubileuszowe 11 Liceum zcnt- pomoce dydaktyczne do pracowni
im. Adami Mickiewicza, dawniej AUJU· chemicznej.
sta Witkowskiego, w SUrtysku przyjeW imieniu władz miasta tyczenia
chało kilkuset absolwentów z całej · składał tatle preiydent Sylwester MierPolski i zaganicy.
aik.a w imieniu zaprzyjatnionyeh szkół
-Czu~sic;zaszczycony,tetowł~nie
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiezmnie przypadło w udziale powitać pań- nych w Skartysku, Sttfu Od1oii.
stwa - powiedział dyrektor liceum
Cewy Oosk otwieraJ~ Tjazd •
Hej , użyjmy żywota

Cl)io,

...

Końskich

~

rokujliko

"·

"_
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DoStojne osiemdziesięciolatki

1'-

ob

LU D U

słowno-muzyezny

WKoffikich
1411Spaf.dzien!.lbbr.o4bylsłęplenr

l ZJazd Absolwtnt6w LO, bala wypełnioDI po brzql

Fot. M. Klusek

TELEFONIA KOMÓRKOWA W POLSCE

Gwarantujemy nowoczesne
technologie.
W ciągu trzech lat nakładem 280 mln dolarów zbudowaliśmy w Polsce najnowocześniejszy system telefonii
komórkowej w paśm i e niskich częstotl iwości. Nasza sieć łączy ponad 70 tysięcy abonentów we wszystkich
większych

miastach kraju i na 85% szlaków komunikacyjnych. 2a rok jej zasięgiem obejmiemy prawie całą

Polskę. Now~czesne technologie i doświadczenie w ich eksploatacji wnoszą zagraniczni udziałowcy PTK
Centertel - amerykański koncern AM ERITECH i f rancuski potentat telekomunikacyjny- FRANCE TELECOM. Nasi
abonenci już dziś mogą wysyłać faxy z samochodu, transmitować dane z komputera, organizować trójstronne
telekonferencje i korzystać przez całą dobę z pomocy Biura Obsługi Klienta.

®=EN'I'ER'I'EI..
({) 0-90 234 5 67

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kielce
Ol•aatlfftHCI1o'YWYWOl..AWCU:s.o~ 1. l'lrlot, 1- 4n- ..~ trtymwlo..,.). Cftlr
trusalQl~tk.llf'K.•IJut.

,.flaiiU'"1912-J,SS-2,1,191J-I,I-2,1S,
1914-U-2,4,19SS-2,J-2,1S,1916-2.1-l,J,
1917-lł-l,IS,Inl-l,U-4,~.1989-4,H,9S,

I990-S,I-S,I,199l-S,9-6,5, 1992-6,7-7,6,
1994-1,1199S-9,JS

,.rsoi5W:I9ł2-2,00.1-2,9,19SJ- 2,lS
l,l,l914-2,5·l,4,191S- J,2-l,7,1986-l,2-4,1,

1917-4,1S-4,5,19SI-4,7-S,l,l919-6,0,1990-

6,J:;!ł..el": 1912-l,l-1,2, 1981-3,2-4,1,
1914-J,lS-4,l, 191S-4,4,1986-4,9-S,6, 1917S,I-6,4,19U-S,9-6,S,I919-7,1-9,5,1990~

1,4-9,J,I991-9,2-11,6,\992-II,S-12,11
JJ,J(6},199J-11,0-14,1,1994-14,7-17,5,199S

moina!!!

r.nt•·

•rit•"\917-1),1,1992-24,J; ..nnrt"',.I986.:12,6,1917-11,7(2HJ.O,I98814,7,1991-20,l;"fksta"l919-14,8(2),199211,5(d,2),1994-22,0;.aian."l98}-9,0(d}-9,5,
1914-1,5-9,7{d),I91S-10,1-11,6,1986-11,0,
1917-ll,6-IS,6,1'.1a-14,9-16,7;,.pnok~ 1989

- 2 ~. . .-,.car 1991-ll,O(,ki..W:J;"Je'"~:!;~'b- 1914- 1,4-1,5, 199019,5{2), 199J-2S,S(2);,.".tep•I99S-43,S;

m•J98J-7,5,J917-Il,2-U,9,1992-l6.1.
" "Aie.eNes": ,.IMD" 1991- 35,0; . I"E"
1913-16), 1992-41,0;,.2MD•J!JI9-l1,5, 1991
.)1,0;,.2.4ł0"198J-JJ,2;.,JOtD•J9f2-12,S,

1915-24,0,1981-}5,0-}6,5
.NlłAII":..-• .,...J9t4-6,7-l,l,I91S-7,SBSI916-110,198!-14,ł,J919-16,S(2)

• •..Otel·:..b*tf•Jm-6,S(2l-',7,1CJS.4a,1(kl-l.a,l915-ll,s(2)-IJ.S, J986-t2,5-ll,S,
1917-ll,2-14,5(d),I98!-13,5-14,J,I919-

17,0{d., t); ,.asana• 1983-7,5, 1914- 1,7-8,1~

-llt~~:."l114"-"21f1"1982-l,7-l,1,198S

1985- a,o, 1916-11,0, 1911~ 12,5(d);,.,edno

-6),1987-7,5,!981-1,2,1989-1,1-9,3,19909,3,1992-IJ,I);,.supra•JI)I7-1,9,1919-9,2,

,.c-•1990-14,5,1992-16,S(2);,.astn•tm

1990-9,ł-11,5(2),1992-JJ,l.

,.Sb..'":,.Jts•-,.J31"1982-2,8S-3,3,1913
-1,2-3,6,198-4-4,5,1917-6,5-7,4,1981-6,~

~~~~~,j,'i~~ i~~~~}~,~.~ 't~~~
1995-26,1
,.Warthrt"l9ł6-M,1987-4,0,19U-4,1,

1991-1.5
,.l)lrii•:1990-4,5,1991 -S,I~,6

s.-;..~~~~9,2(d),i986-IS,S,l987
-19,2,1981-11,0,1989-22,5.1990-21,0-24,0;
,.!t•1986-JJ,S;,.IM'"I984- I I,S, 198S-

12,0fd),I917-IS,S-IS,6, 1988-11,7.
,.B)IW":,.JW1990-21,0(2),199l-41,0;
,,.nA•Jm-:zo,o;..szrJm-4,6.
,.au-·,.XM"1993-lO,O;,.BI"I91S-I,S
,.l}llUUII-:"ddanM"I9&6-1,9.

1992-J2,0,1993-JS,O;,.ttk..r19ł5-9,0(d);

-l~.łllłftł":,.JW'I992-19,6;,.405" 191911,2 1992-27,0;,.5ł5"1912-4,4

'am•lł··,.Y'I990-IS,0(2);,.t"J91J-7,5;

11:1983~7,5o),I914-7,1,191S-1,1(2)-9,9,

j986-IO,IS; ..""1990-ll,6,1991-19,1;,.11•
1916-ll019ł7-14,l,1990-19,0; ..dlt"l992-

19,2(2),i993-19,0(2),199S-24,0;.łwl•c-"
199~!;~1z:a"l!ll6-1,8;,.cmMa•JI)!M-

31,0;~~~~..1r~~.·J992-27,7
:Tf1tll"·:~lla"I98S-12,7,1981-IS,O,
J992-22,5,199J-32,0;"c:ariu"l917-12,0,
1990- 19,5,1992- 27,5; "c:a..,.- 1992- ~2,0;
cellea"I91S-9,S;,.Iercei"1912-S,S

• ,.V•Jbucn•:4 Mr i915-12,0(2HJ,O(dl,
1986-12,5(2)-13,5,1917-15,1(2),1988-14,1,

"Fbf'":.o,.•J990-Ił,O,I991-Ił,O-li,J,

1919-J6,S-17,5,1991-11,7-19,0{2), 1993-

1992-20,S;,.ńł•~I913-S,I,I914-S,I,l9U-

21,S(2); .........,•J912-7,5-7,9,1914-S,7{d),
J916-JJ,1,1990-24,9-25,0;Jella"191S-12A

9,1;,.11H"19SS-9,1(d), 1986-9,0, 1917-11,~,
1981-10,1(2),1989-12,9,!991-14,2(2),19J421,7,199S-22,S;"tn.pn'"I991-2S,O(k).

Radom
Sobotnitargsamochodo"}' w automobillduble pęcmieje już w szwa~h.
róinorodnośf a ut,

Duta Crebenda.

ałejednoa.emiestabilnośfcenod ty

codni. W mlnlon~ sobetę zainteresowanie wzbudlał .,eagle vista" (kanadyjska wersja "mitsubishi") z 1991 roku., u 25 tys. rl i "warszawa 223" z

1968. D kló!'l1 właściciel chclai iSOO
rl. Ceny podawane w łys. d.
Polskie samochody osobowe:

,.flit 126p":(19)-1,2,(82)-1,8,
(83)- 2, (84)- 2,3, (85)- 2,9, (86)- 2,8
-3,S,(87)-3,6,(88)-4,2,(89)-4,8,
(90) - 5,6, (91)-6), (92)- 7), (93) ·~.(94) -8,7, (95) - 9,2.

Słomczyn
,J1atJU,•: J985-3,1S,1986-J,S, l987
-1,1,1911-4,4,1989-4,7,1990-S,&5,1991
-6,4S,l992-7,4,!993-8,2,\994-8,6..Flat

l26fbb•:J9U-4,5,1919- 4,75,1990-S,S,
1991-6)S.,.Fbtusp•:J9S7-4,2,19&3-S),
1919-6,1,1990 -6,6, \991 -7,S.Mfbtll5p
CMII!i'":I98S-S,I, I989 -6,0,1990-6,9S,
1991-7,4.,.Ptl..e~•:J9S6-S,S,I987-6,1,

1938-6,8S,1919- 7,1,1990-8,9,1991 - 10,8,

1992-13,0,1993-14,2,1994 - IS,8, 199S
-18,5. ,,SbUfne•ril": 1991 - 12,9,1992

-13,6,1993-14,3,1994- IS,S."LH.• g .
Unl: 1916-6,1S,19t7-6,9, 1988-7,6,1989
-&,8, 1990- 9,6."LaQSUIIn•: 1991-12,0,

1992-12,9,1993-U,2,1994-13,8. .,Fiat
ut":1990-13,5,1991- 14,6,1992-IS,9,
\99J-16,S,1994-17,9,199S-23,0. .,F"Wti·

,.•:J990-16,9,1991-18,S,J992-21,8,1993
-2J,S,1994-25,S.,.fordfiesla": 1985-6,65,
1986-7,S,i987-8,2,19U-10,8,1989-12,5,
1990-14,3,1991-15,9,1992-\8,0,1993
-2l,S,l99oł-23,S. .,Forinctrt•:J986-11,9,
19ł7-1),6,1988-15,S,l989 - 17,2, 1990

-21,S,l991-23,S, I992-27,0,1993-29,S,
1994-34,7, 1995-39,0. .,Ftriscwpit'": 1986
-16,9,19j7-IS,O, J9S8 - 19,3,1989-22,7,
1990-25,7,1991 - 29,5,1992 - 33,1,1993
-35,0,199oł-37,S..,VW,..,•:J985- 8,4,1986
-12,0,1911-13,!,19j8-14,2,1989-JS.S,
1990-17,0,1991-19,5,1992-24,2,1993
-21,0, \994-29,S,l995-lS,O.wVWłOlr:
191S-ii,S,I986-11,0,1917-IS,4,19&8

-11,0,\919-li,S,l990-22,3,1991-25,S,
1992-29,4, 1993-33,S,I994 -36,0.,.VWjtt·
ta•:191S-11,0,1916-13,2, 1917-14,S,l911

1981-17,5, 1990-~I,O.,.Vtlft":.,JoO"I915·

12,0; ,.JW 1986-11,7

NUMER 240

MPG

.FSO 1500"' (82)- 2,2, (SS)- Sbieg.-3,5,(86)-4-4,2,(88)-S-5,6.
.,Polonez": (85}- 4,7, (87)- 5,8,

bywa. Podczas tych zdarzeń wpraw.

W zeszłym tygodniu _zaniosło
mnie do Tarnobrzega, gdz1c nic bylem od kilku lal. Nic _poznałem
miasta, co lu kryć, znacz.n1e przcc1~ż
mniejszego od Kielc lub Rado~m~.
Linie ciągle (i przerywane), p~ejśc1~
dla pieszych, powtórzone na JCZdm
znaki podporządkowania - wy&ląda
ją tak, jak gdyby slutb_y drogow~
odeszły stąd przed godzmą. Do~reJ
jakości farba bije w oczy meskaZIICInąbielą.

Jednaide najbardziej zdumiewającajest organizacja..ruchu n~ skrz~
żowaniach sterowanych św1atlam1.
Np. skrzyżowanie glówneł chy~
u licy Tarnobrzega (po leweJ strom~
imponujący gmach sądu, po praweJ
niewielki bazarek) z uli q prowadzą·
cą do Sandomierza - mamy d l a
skq:cających w l ewo od·
dzie l ne, zielone świa tł o.
Czyli coś, czego w Kielcach od lat
nie udało si~ wprowadzić, mimo potencjalnie wi~kszy_ch ni~ w Ta~o
brzcgu możliwości, pow~cdzm.y lfl:·
telektualnych. Może riCJ~ mają CI,
którzy twierdzą, te nie intelektualista jest w tym przypadku potrzebny
lecz zwyczajny fachowtec?

dzie nic giną ludzie, szybkość rusza.
j~cych samoch~ów nic jest duta,
ale ranni bywaJą o czym mówił mi
doc. Ryszard Leydo, znany chitufJ
i takte kierowca. Palłicho blach~ i 1a-

~~;~:ośk~~~~~~~:~~:~~~~;~
Wracając

na owo skrzyżowan ie:
pomysł jest prosty - do zwykłego,
wyświetlającego trzy podstawowe
kolory
scmaforu,
dołączono
czwartą l a m p~ ze strza ł kil
w l ewo. J esltoprostcjakkonstrukcja cepa, a przy tym siwa~ cu·
downc uczucie pewności, że k1cdy ta
.ziclonastrzalkaświcci- możemy ruszał, mając 100 proc. pewności, że
nikt nam n ic rozwali auta.
Jest naiwne i zapewne bez sensu,
że w poważnej gazecie Jylcrazyb e z
s ku t ku poruszam ten lemat, ale
naprawd~ nie wiem, w jaki sposób,
jakimi argumentami przekonać do
podobnego rozwiązania zakute ~by
intyn ierskie w Kielcach~ Przecież
widzą i słyszą każdcgodma o stłucz
kach na skrzyżowaniu przy Zytn ieJ
i żelazneJ, przy WarszawskleJ 1 Orkana, przy OgrodoweJ i .Lana Pawła.

'Cinquecento Van
Peugeot 306 Van
Polonez Caro Van

~!-~.
osobowy~

w karoseriaellaut
N~lepszy

leasing- bez żyrantów, bez poręczycieli,
bez zbędnych zaświadczeń.

(całość r~t zaliczana jest w koszty dziełalnoici goŚpodarcz:ej

-OzU. IV 28 poz. 129)

Zagran.IC7Jie samochody osobowe:
,.Audi80"-16CX),(80)-S,"alra ro-

1,5.

~

KIELECKA
SZKOŁA JAZDY

~

-IQ(L~~
ltł.ll-11-11,

..11

,;:w;Y KAT. A 8 T

Kufw PRAW

· ~CIIIWIIIU-11.l.ltłl•~to<b:-ll
'C::Z,U'IWW.UU. ~-·....-

KURI PRAWA JAZDY KAT. C D E
'IIOZI'OCZCał-·11.l.1tMr• ..-.1ut
" C::Z,U'!WW.UU~ - · ....-.

._.~~>~

AUTO-CZĘŚCI
bla~hy, oświ etlenie ,

r.d en:akl

FORD, OPEL, MERCEDES,
VW i ln ne

l'zrano ..

Gdybym si~ w Tamobrzegu me
przekonał n a własne oczy•.te ~o~a
to zrobić bez zajmowama miCJSCł
w gazecie (i uwagi czylelnd:ów), bez
nadeptywan ia "fachowcom" na odciski i ambicje - pewno trwałbym
w przekonaniu, te walcz~ o coś w rodzaju gwiazdki z nieba. Olót nie chcemy tylko normalności, wyn ikającej z pewnego post~pu w zakresie
inżynierii ruchu. Czy ktoś tym stanem nicmożności wreszcie si~ zdenerwuje? Motc osobiście pan wojewoda, mote pan prezydent mi~
może ktoś z radnych ? Nic do w1ary,
te by któremuś z łych panów bezpieczne skrzyżowania n ie Ic:taly na sercu. Przecież to jestżywe miasto a nie
jakiś przedpotopowy skansen.

kic

'".,.;""
'"'"

wj

"'

WJESLAW BARAŃSKI

Gwiazda E
Nowości na polskim rynku - ostbcnrrt
. mer«clesy" klasy C l E- onz cał4 pnaę
dostnayth .,sprinteriw" zapreuntonl
kleltdd oddz.iał firmy Sobleslaw Zasada
Cenlnlm SA poda.u DNI MERCEDE-

SA.Szczególnym zainteresowaniem cics:eyl si~ premierowy pokaz czarnego

~er;~~~=-~~~::~~":t~~

reflektory i drewn1ane clemenly "11~1rza, z drugiej- nowoczesne bajery, m.m.
sterowana intensywności-t deszczu
p~kość wycieraczek czy pncumatycz·
nie5kladanezaglówk.i.
(kk)

~Agi p
motor oils
"TERANO OIL"

ZAPRASZAMYI

(m.ad)

-15,2,1989-11,0,1990-18,2,1991-19,5,
1992-12,9, 1993-26,S.ftVW pasw~: 1985
-0,6,1986-1S,9,1987-17,0,1988-18,9,
1989-19,6,1990-24,0,1991-26,9,1992
-30,0,1991-34,5, 1994-lZ,S.,.itu~ltS•:
1981-7,4,1919-1,6,1990- IO,S,1991-11,7,
1992-11,0,1993-IS,7,1994-18,8."Rtuult
W:19SJ -7,2, 1984-7,9,1985-9,1,1986
-10,5,1987-12,7,1988-13,4,1989-\5,8.
.Rmault lt":\992-20,5,1993- 24,7,1994
-29,8,199S-J9,S."Rn~ult21 ":19ł5-8,9,

1986-l(l5,1917 -13,2, 1988 - 15,0.,.Reualt
2S":1990-19,5,199\-22,S,\91J2 - 24,9,1991
-21,0, 191J4-32,0.,.RtDJ.ultclle•:J992- 2\,S,
1993-26,3,1994 -2J,O. ,.Pnp20S•:I986

-I,S,1987-9,7, 19U-IO,S,l989-\1,9,1990
-ll,2,1991-14,8,\992-17,5,1993-20,0,
1994-23,S. ..Pea&H~305'": 1987-15,2,1981
-16,6,\989-17,S.,.PnCM(405":1990-18,2,
1991-23,5,1992 -27,4,1993- 29,5,1994
-32,0.,.aa,•tcrale7110":1992-12,2,1993
-11,9,1994-15,2,1995-17,5.•900":1992
-13,1,1993-15,0, 1994-16,2.,.Mtrtt4es
190E":I981-18,4, 19U-19,8,1989·22,0,
1990-25,0,1991-29,5,1992-33,0,1993
-39,5, 1994 - 44,0. ,.Mrrtt4n190D•:J990
-28,9,1991-34,0,1992 -36,5, 1993-44,5,
1994-49,0. ~21DD'":\981-24,5,

1989-28,0,1990-33,8,191J1-36,S.,.Merce4es 24f1D•: 1982- 12.9,1983- \4,4, 1984
- 16,0. ,.Mnt'Nes lSGD~: 1988- 21,5, 1989
-25,9,1990-33,0,1991-37,5,1992-4\,0,
1993-49,5, 199-ł-S7,0.,.Aidi81":1990

- 21,0, 1991-23,9, 1992-21,0, \99) ~ 31,0,
1994-36,9.,.0pdc:orsa•: 1990-15,6,1991
-17,5,1992-19,0,1993-24,5,1994-27,8,
1995-33,0,.astra"':I992-21,0,191Jl-30,S,
199ł-35,0,199S -39,S.

motna
bezmyślnie
sufować,
zwłaszcza, że chodzi o tak niewiele,
lamp~.

o jedną dodatkową pod faz~ i

Cr~"\DE :~~,f4~~~~-;~:_~t'i,37 Dni Mercedesa
PROPONUJE:

(88)-7,(89)-7,9,(92)-ll,7-12,S,
(94)-15,3.

meo i,8"(88)-16,S,.,faatuno"(86) 8,2, .,opel kadell" (89)- 16,6, .,,·edra", 1,6- (90)- 21,5, "volks"·agen
golr (86)- 11,6, ,Jetta" (95)- 20,
,.volvo 340D 1,6" (85) - 11,7,(87)11,5, "hyundal elegant" (95) - 37,
,.peuaeot 305 SRD" (86) - 13, "renault twingo" (92)- 23,5, .,rena ult
R-19"(89)-15,5, ".renaull chamade"
1,4(91) -19, "seatibiza"(85)- 8,6,
.,toyota ceroUa" (82) - 7,6, .,mazda
1300" (81)- 5,6, "skoda lOSU' (88) -

NI

stłuczek i kolizjt nic bę:dzic
przecież z katdym miesiliCCm m mej
- raczej wi~cej, samochodów przy.

Tych

A w Tarnobrzegu

Autogiełda

MdtM,w,,..Kw~złotJ~~(4· •i~

LUDU

http://sbc.wbp.kielce.pl

ROZBIU:Ś

SAMOCHÓD,
DZWOŃ

DO"BMT",
tel. 31-59-42.
Skupujemy
samochody
powypadkowe.
r ,.BMT" Ra d om,
ul. Gar bar s ka 738,

l

SLOWO

LUDU

STRONA9

"Dorion"- 555-44, 96-23- wystarczy zadzwonić

O PEL ASTRA

Nie ma co liczyć na innych,
gdy liczy się Twój czas!
Firma ,.Dorion•, jedna z Dclcekich "radio-taxi" rozwija si~ coraz
pr~niej. Sztab główny, jeśli tak

motna

powiedzieć, zn~duje si~ w

osiedlu Ślichowice, ale przeciet
teren działania to cale miasto z przyległościami.

_ Podobnych finn transportowych jest w mieście kilka, czym
zatem wyrótnia si~ wasza?
- O szybkości i jakości uslus nie
ma co wspominać, to przecict zro...
zumiałe, tcby istnieć w dość szcro-

RADIO TAXI

kim gronie konkurentów te dwie
rzeay mu~ być na n~wytszym
poziomie. Dysponujemy samochodami dobrych marek, nasi ludzie są
sprawdzeni - doświadczcni kierowcy, kulturalni ludzie. Szczególnie wyrótnia nas cena. jaką ustaliliśmy na nasze usługi. Od pewnego
czasu "Dorion" współpracuje z
dobrym partnerem: Polslą Telewizją Kablową S.A.
Znitki stosuje s~ dla abonentów
PTK S.A., którzy legitymuj~ si~ spe.

"DORION"

({) 555-44, 96-23
Z NAMI NA.JTANIE.J

Tekst sponsorowany

ZAKLAD USLUG MOTORVZACV.JNYOI S.C.
M . TOMCZ'VK &: S. CZARNECKI

O GŁOSZENIA

SAMARA

• NAPRA WY GŁÓWNE SILNIKÓW

TAVRIA

A U T C>
POLMOZBYT

TEL. 4S3- 77

IIELCE,.!.o..m.wsb71,

CZ)1UttH7 .. 1S,Hłetył-tl

DEALER FSO WARSZAWA
• aprzedat nowych Amochodów Wllyłlkle typy. Klek.:e, ul. Czarnowaka 22.
~~511t.1 MIIJII 191,1el. 6&-32-(17.

sprzeda.t
utywanydl
aatnOCI"IodOw, lei. 68-32-(17
•etrakcyjne. sprzed-at r•taln~~ - 30,
50, 60 ret bez oprocentowanie w
AUTO-SYSTEMIE FSO - IQelce, ul.
Czarnowsk.l22, tel. 66--05--"5

440 osoby
z wojevtództw kieleckiego, radomskiego l tamobrzeskiego
podpisały umowy z Autokonsorcjum PeZetMot
o zakup w systemie argentyński m za nie oprocentowane raty

CZEKAMY NA CIEBIE!
Informacje uzyskasz l umowę podpiszesz w naszych }ednostkach:
ll!SlO-Z.DIÓJ

liD.CE
łi'ZM,ul. SiowJeliecol6.1cl61-:16-72,46

tPZM,ui.ŚWier,zc"WJt.ieJOI9,Lci.D--06

MltcHOW
ł PZM,IIl.I06 Dywil;ii PiecboiJ AK l, l~L )10--91
OSROWIECSwtt;TOUZYSll
tPZM,ul.TUJOWI9,ttl.62-6S·l7
I'IZYSI.ICHA.
ł PZM,III. KI IloNa 11, lel 24-64

WLOS2.CZOWA
tPZM,IIl.SW1CłllO,Lcl.429·1l

'!i'fAS1/JW
łi'ZM,ul. ()plta.W6J,lel.64--l4·Jl

SANDOWI:Il.

TEGO JESZCZE NIE BYŁOIII
CINQUECENTO 704 W STAR~ CENIE
A-":tAKCVJNE BONIAKA'TV

l

Już

ti'ZM,III . Włljsbl'olstieaoU,rel.61·S9-Il

aliBB

K IELCE

s prudat samochodów, serw! a, oryginalne ~kllekCQOria
Z5·34l KIELCE, ul. Pomorski Sl, 1eiJfu: (0--41) 68-10-ZS,
SERWIS 1ciJfax (0-41) 445-64

samochodów osobowych.

• DIAGNOSTYKA PRZEDNIEGO ZA WJESZENIA
~·~P=RZ::E:::G::;LĄ:!DO:.Y!...REJ!:::::!::ES:,:T::,RA::,C:::,Y:.,:l,::N:::,E,..,-,.,-,-,Jlli,"i

NIV A

ZAPRASZAMY

EVCOOP ... , •.~

Atn"ORY7.0WANYOI!AJ.Ea

JUŻ 255 Z NICH JEŻDZI NOWYMI AUTAMI

ŁADA

ŚWIADCZY USLUGI :
• NAPRA WY BIEżĄCE

SERWIS:

DROBNE

• skup

cjalnymi kartami otrzymywanymi
przy płaceniu telewizyjnego abona·
mentu. Teraz .Dorion" wprowadza
specjalnąznill~ równie! dla wszyst·
kich klientów z miasta. Szttególnie
~ie to ważne w okresie przedświątecznym, przed i w trakcie
.Swi~ta Zmarłych, przed świ~tami
Botego Narodzenia. O ile latwiej
dokonać świ,te<:znych zakupów
przy pomocy taks6wt.arza ... ?
Taksówka potrzebnajest tatle na
co dzień. W czasie deszczu, podczas
opadów śniegu, wtedy, gdy jut pra·
wie jesteśmy spóźnieni na watne
umówione spotkanie, spektakl w
teatrze, w kinie, na randk~. na mecz.
I wtedy, gdy nie przyjechał autobus
komunikacji miejskiej. Czynna całą
dob~ firma ,.Dorion" zapewni Ci
zakupy do domu, przewóz dzieci
pod wskazany adres, obslug~ uroczystości, usługi kurierskie, odprowadzanie samochodów i usługi
niekonwencjonalne.
A powatne oszcz~dności, które
zostąją dzi~ki ,.Dorionowi" zawsze
si~ przydadzą ...

..

SZERSZV WYBOR

ł nN,III. OroołWol1,r.d. l2-lł-61

oraz nasi ajenci w:
·IMo.ioo,lll. lSCniYCI61.tcl. C.lHI

·Pl..adt.pi. Ko.ltyt..ąiJMI;.9, tcl.ll·Sł-S9

·~u1JIIIrz,bial,lei. I1-0l..tl

• ......,.._III. Kmaeilllll,lci.B-lJ

System dia wszystkich,,którzy

marz~~

o

własnym aa mochod~;.

' oryglne.lnecztłclzamlenne.Kielce,

ul. Czarnowslul22, tet. 68-(15---"5. 62 2/HK

Samochód dla Ciebie!!!

SPRZEDAl
SAMOCHODÓW

NIE PAZEGAP TE..J OKAZJI

.G0t.FAII"(93).Klełce.61--30-14.

Solo

15414/g
SI'RZEOAM . potoneze cero 1,5 GLE"
{IX.94r.). Klelce,689-874wleczorem.

15150/g

~~~.~~:::~

.FOFIOA mond.o 1.6" (95 r .1. Kielce,

~broW"II

r,_ Ko,NrvN'G'iii--''96'"'1
~

SS::~~: .re~::~ ~~

~'
~
~~tl~~
VUU'U'
Auól

(1968 r.), .toru transit" (1988 r_)_ Kielce,

15139/g
r.). Cena
15222/g

!,'

'"~-"""" 120 '.""';"~;':,~

~

.._.....,,
.SIERRĘ 2.3" diesel (1986

9.000. Tei.176Rak0w.

. 126P" (86 r.).Kiek:e, 31-34-7~525810

TAVRIA

Fiat Dealer

350 k/ Kielc, te!. 68-60-05, 68-60-06, 31-58-04. 7W•
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•

~

ZAWSZE

~

~
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!,'
~

MOŻESZ POLEGAĆ ~
~

=.
BMW
-52~4TD-(1-985~)-.:"-85/-':,
98

!
~

VW POLO, GOLF, PASSAT, l
TRANSPORTER
!

":~-,~...,""""""';=
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NOWE REWELACYJNIE NISKIE CENY

!~

KIELCE, ., EXBUD " .

RADOM , ,.STER ".

~~

Ul.

Ul . C h o r zow s k a 1 5,

""~=='•:.·:r-':':~ ~
152961

-118-33-"-SI>RZfoAM"

.","!"'=
... ,,,,""_-~~~
,. ....--7
~ ~~
,....,.......,.,.'"'""" ...',·...
~:-~tra~·~~r~.'1 ~i: ~
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15022/g

~

Ś cieg le nn e g o 26 2,

~

. .,. . ::~,~:::~,~~:,:~:~,=::J

L,,,::~,~::~~,~~~:~:,:~~,

Skład reklam: .Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu•, tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

standard

lu x

furgon
ładowność

300 k&

TANI, O SZCZĘDNY, TRWALY, WYGODNY
- z dużym kufrem
-w atrakcyjnych kolorach metalik
- z katalizatorem
- montowany w Polsce.

CENA konkurencyjna już od 12. 700 z/o tych
Odbiór po dokonaniu przedpłaty w wysokości 4.000 zł
od ł.XII.95 r. do 30.1łl.96 r.
Przedpłata oprocentowana a vista wg PKO BP.

DAM/S MOTOR POLAND
02-684 WARSZA WA, ul. Pul awska 266,
te/. 43-15-57, tel./fax 43- 66-40;
03-216 WA RSZAWA, ul. Modlińska 6,
te/. 11-55- 17, tel./fax 614-40-33.
Redakcja nie odpowiada z.a treść zamieszczonych Q&łoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl

HOROSKOP

0o'i!1JJ ?J D0 ~
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KUCHNIE,
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Radom. ul. żeromsklego 114, tel./fax 269·86

": l

Radom, ul.
Końskie,

C'

Ił

Sklew

Wyszyńsl<lego 15, tel. 63-30-62
ul. Stratacka 3, tel. 12-26-30

Dll W TYGOOIIU, RATY IEl tl'RAIITÓW, IEZPUTIIY TRAIISPORT, ZAMÓWIEllA truFOIICZIE
!IZ:łiNUO"łHO ' lliUYZSnS "lliNA'łl'l &AS!IHdSll• "lliM9HIMOliOS

REWELACYJNY
LEASING

~
*ODZIEŻ*

*OBUWIE*

Samoch<xfy, wyposatenie

l

e~~S::l:ru~rt:n:lw
FTL . MIKROTECH".

Telefonłka Myślenice,

Otar6w Mazowiecki,
oraz wielu innych producentów krajowych l ugranicznych.
Czynne od 8 - 16 w soboty 8- 11

Kielce,tel.lfu68-13-17,
uł.W..razawsb34.
Riłdom,

tel.Ilu 31-25-BB,

ul. Wernera 33139.

6tSitlt

*RĘKAWICE*
Produkcja własna
środki czystości
środki ochrony osobistej

Obuwie gumowe i gumofilcowe(ceny producenta- "Stomlll" ~
PPUH Makrolex LC.
RADOM, pl.Stare Miasto 11, tellfax 63-06-81, tel. 259-43
KIELCE. ul. Romualda 3, tel. 68-07-28

Plast -

~ystem PRODUCENT
OKIEN

Agencie Handlu i Marłtetingu
.,Na Zdrowie" s. t.
25-335 Kielce, ul.:b6dłowa 19, tełJfax (G-41) 405-21- Za~
25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232, tel. (0-41) 31-55-81- Magazyn

PI.J
Oferujemy

WODĘ

Państwu

bezpośrednio do

APIA

dostawy INOdy APIA

domów, biur, szpitali,

urzę

dów niezaletnie od pory roku.
APIA to woda mineralizowana stołowa,
jedna z najlepszych wód stołowych w Polsce.
Pochodzi z warstw geologicznych okresu karbońskiego Jury Kra-Krzeszowice k. Krakowa.
Woda I<PłA doslępna jest w bulelkach o poj.
19,11, 7,51itra
111tr wody APIA z dostaw.t na miejsce
kosztuJ• 0,50 zł.
Autcwyzowany Dystrybutor:
Agencja Handlu l Marketingu

kowsko-Częslochowskiej

_N• Zdrowie..
Kielce, ul. Zagnańska 232
HURTOWNIA - SKL.EP
tel. (0-41) 31-55-81.

Redakcja nie odpowiada. za treść zamieszczonych

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kieleccy soliści
ZobzJI}u~ 50-lecia dziMalnokl Ptllłstwowej RU..rmonlllm.
()ska,.Kolbertl• wKiekM:h w~fek, 13JMźdzlemlb. wHIIM>Kodbył
s/lf ~«WinY w f)lm sezonM ui'OCZ)'Uy koncelt symfoniczny.
W protramit oprócz Synlfanii B-dur piekllit m11ZJicujqcąo na tstrodz/t artr
Joha#tut Cltristiona &dla l PMmatu 'o/·
syffl,/ollictlltJO.Rapsodio lit~ska• MitRzadko w Kitleach mo"t)' sposobnoJć
czysława Karłowicza znalazły sir ai trzy
JłYSiuchania leonurtu kontrabasowąo.
konctrfY iiiStrumnuafnt : towtJrzyne- Krt~ntD/SokoiOłii'Ski tapt:Wntnitzrta/1nitm orkiestzy symfonicr.nrj: c-molina zował wszystkich JII'Oich afl)'ttycznych
obQj - lkntdttto Morctllqa, E-dur 110 zomitntri, przybliżył jtdnak kltltcklm
kontraba.J- XarloranDitttrsdarfaaraz melomanom oryginalną littrarurr jak l
B-d111 na klarnet - Karota KUtpiliskląo. moiliwośd ttchnicznt SilitłO iiiJirumeTndsoliŚdjilharmomiwKitlcach:Gru·

wnirj(tnriŚcilll)'konawczt, 11dawadniając,
Iż potrafią sprostaćtnt soliJtyczntj. Nad
co/riŚciączl/lł'a/ kitltckidyrygtnt Złit
llitw Gottun.ewiCL

Symfonio B-dur J. Ch. Bacha w czcid
kla10rt'nlt, z

pitflł'Jtd została IłYkonana

no/dytymJłYaUcitmstylulcharakttru.

klasycy:ujqct ctclry Id kompory(ji. wariel drugitJ1odntodnatawaniastalosic:grabnltzog10ntSOio obojat4't. NitofiQalnit, obroista l •nuszPitt·
rzykstalsirm.·orrymsolutqpiqtko"'·tto
lł'itczoru. W 1/ i III arści Symfonii 0101
Konctrcitobojor.ym dola sir talllł'QŻyĆ w
panii orkitstrowrj niQtdr~ofita attykulaPodkttśhlo

r:ja. nitbtdybnrór.·nomitrnitrozlożo

ntgo pulsu lł'fat zt tchtmotyanit powtarzoną dynamlkq. Brak wyrazlstąo kontrostudynamlczntgo(fort~subitopiano)
zuboiylodbiOrtstttyanyutlłl>rÓw.
Duże wrafnr1t 110bil na mnie zagrafOl
pnn GnttOtt• Krultf Koncrrt obojolły
c-moll B. Morctl/tgo. Preqzyjna jWJVno
gra. dajnalt 10zplonowona [1010 połą
CZO/lO z m1(kkim l subttlnym obojowym
dźwitłJtm to ninapnmalnt atuty tąo

Pożar

'"·

Konctn klarnetowy X. Kurp/iukitgo
IłYkonafOl taJtal z wigortm pnn
DGriMSU KazidtL Solista poka:ol ultktywflq ttchnlkt l wykazał sir ninlym
~~<yaucitm twontn/a muzyand frazy.
Szkoda tylko, iż lctJdtn(jt z konctrtu potrokt(ltlo·a/w Jposób tt1udowy(zbyt szybko,
bn uwypuklenia ipi~noid linii '"'lodyand).
fotmatsymfoniczny .Rapsodia Liltwsfw" M. Korlow1aa to p/f/cna prztjmltjqca .tpicka • opow/tić oparta na oryglnaln(j mtlodyu ludolł'tl !tst to utwór
wymagaJący idtolnąo 10tplano•·onla
tlcJprtsji i podkrtiltnia charokitru pi(Ciu
muzyanydrobrazów. Orlcitstrzt udalos/t
10 lllłypuklić. Szaqólme picknlt zobn·
m1alo dla mnlt tanmnt Allqrttto tiocosowraz z motywtm zadumy i mtloncholiikońc:qc:rmutlł'Ór. Wydqjtmisi(, ii w
konrpoz;yQi tQ zabroklojtdynit połącze
nia wszystkich ariel wjtdną nitroztflł'a/
nq strukturr. IWOrzącąjabulr poematu.
Odnotor.·ania JłYmagafakt, ii konctrtu wplwha/ no,.,- dyrektor Filharmonii
Kitltckit} prof. Szymt:m Klrtftllft~ szyk~t
)qcy sir do pracy zuspolem orkltstzy.
IERZYMĄDRAWSXJ

z dogrzania

- Z.mknifte l dobrze uszczelnione okna sprzyjajiiJ powst.wan iu
małych l trudnych do wykryciłl potarów. &t one azczególnle niebez·
pleczne, ponieważ łłltce •it wykładziny, meble i tworzywa sztuczne oraz.
drewno pokryte lekłerem, wydz.łeleJIIJ n'ezwykle toksyczne gary ostnega Zbłgnlew Serafin, rzecznik prasowy Komendy WoJewódzkiej_

Straty Potamej.
Jesień i poaą tek zimy sprzyjają
powstawaniu potarów. Ludzie
m ieszkania e lektrycz·
nymi yzejnikami, cz~sto nie przestrzegając zasad
bez p ieczeństwa.
W u biegły m roku na Kie l ecczyź n ie
ztegopowod upal ilosi~ li S razy. W
jednym z po:tarów zaczadzeniu ule·
gla matka z dwumiesi~cznym dzieckiem.
W pierwszych miesiącach tego
roku odnotowano 86 po:tarów, spowodowanych wadl i wą eksploatacją
urządzeń grzewczych. Najbardziej
niebezpieczne są d muchawy tzw.
dogrzewają

STRONA Ił

-e.o kilkuletnim okresie zastoju spółki i przedsiębiorstwa

50 latfilharmonii

pnKIIStrtl (obój}, Xrzysr.ta{Sokalf:llnki
(kontrabas), /Nrirut Xa:id (klarnet)
:apmtntfT!It·alinaestracitJII'ojtnitmalt

LUDU

fare llr.i, w których bardzo ł atwo u~.:
kad z.ają si~ termostaty.
-Nie nalet.y stawiać grzejników
na latwo palnych wykładzinach.
w pob liżu fi rane k i zaslon ani kłaśrt
si~ do łó:t.ka z zapalonym papierosem. Nie wol no pozostawiać wł ą
czonych piecyków, kiedy w domu
nie ma nikogo. A przed piecam1
i kuch niami w~glowymi trzeba
koniecznie poło:tyć blaszaną płyt~.
która nie zapali si~, kiedy s pad nie na
n ią rotiarzony wągie l - radzi Z
Serafin.

zaczynl\ią osiągać zyski

Węcej

z podatków

Wpływy z podatków w Kieleckiem w pierwszej połowie
br. wyniosły 3,8 biliona starych zł, co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosły o
47 procent.- Jest to świadectwo zarówno dobrej pracy
Inspektorów jak l koniunktury gospodarczej - wyjaśnia
lech Harnera dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach.
Najwi~kszy wzrost, bo a1. 132 procent, odnotowano w podatku
dochodowym od osób prawnych,
czyli finn prowadzących działa lność
gospodarcą O 70,5 procent wzrosły
dywidendy
od
przedsi~borstw
państwowych, o 40 procent wpływy
z tytułu podatku dochodowego od
osób fiZycznych. Lłczby te świadczą
o wyraf nej poprawie kondycji
spół ek i przedsi~biorstw. Po kilkuletnim okresie zapaści zaczynają
osiągać dodatni wynik finansowy.
Co niezwykle istotne: wpływy do
budt.etu są aktualnie dwukrotnie
wytsze od wskai:nika inflacji,
który wynosi dwadzieścia kilka procent.
- Przewiduję:, :te na koniec roku
bilans bę;dzie jeszcze korzystn iejszy,
poniewa:t z dotychczasowej praktyki wyni ka, i:t drugie półrocze zaw·
sze jest lepsze od pierwszego
- dodaje dyr. Hamera.
Główny pote n cjał produkcyjny
Kielecczyzny ciągle konce ntruje si~
w przedsi~biorstwach państwowych
i jednoosobowych spólkach skarbu
państwa. Z roku na rok przybywa
jednak prywatnych firm i spół ek prowadzących dz iałalność gospodarczą. Ak tualnie na Ki elecczyinic
działa ich ponad 50 tysi ~cy. l c b rola
w tworze niu dochodu państwa suk·
ccsywnic wzrasta i aktual nie jest na
poziomic 50 procent.

W związku z popra"Yą kondycji
finansowej wi~lr.szości przedsi~·
biorstw, mo:tna spodziewać si ~ z napodwy:tek plac, co dodatkowo zwi~kszy wpływy do budt.etu
z dochodu od wzrostu wynagroczących

dzeń.

Oznacza to równie:t, te powa1ny
zastrzyk finansowy otrzymają samo-

rz.ądy, które mają 15-procetowy
udział w podziale dochodów pań
stwa. Na d u:te pieniądze mogą l iczyć
wyłącznie miasta - jeśli z nowym
rokiem wejdą w :tycie nowe zasady
przekazywania podatku dochodowego dla samorządów. Zasobność
gminnej kasy zale:tt.ć b~ie od
wysokości podatku dochodowego
odprowadzanego do bud:tetu pań
stwa pq.ez mieszkańców. Stracą na
tej reformie gminy wiejskie - głów
nie dlatego, :te rol nicy nie pł acą tej
formy podatku.

ANDRZEJ GOLOA

Rys. M.

Dul~ba

Chcesz oglądać tylko najlepsze filmy
z Hollywood i prawdziwy sport na żywo?
Jui od września FilmNet
w sieciach kablowych!

(ełzl)

Bntce WiJlis
w "Szklanej Pulapce"

Mecze Ligi

Włoskiej

t Niemieckiej 1ra .żywo

Szczegółowe

informacje i bezpłatną broszurę
uzyskasz u operatora swojej sieci kablowej:

SUrtysko Kamłenna
DAM!

ul Konal'5kiego 20

tei.(Q-.47) SHs-40
SH9-99

Klckc
PPUH MAX'IU
ul. Wesob SI
tei.(0-41)68--16-68

http://sbc.wbp.kielce.pl

Radom
DAM!

ul. ZeromskK-go 75
tei.(Q....48)45-5Hl7
fax(0-48)4$-SI-oB

STRONA
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LUDU

Mies~ Lesznowoli mają wiasną definicję cudzoziemca: to przybysz nie wiadomo •"'~!~·
Brudny, kradnie, włóczy się, nie dba o rodzjnę. Ostatnia swołocz,
potrafi na~ zabłć ezło
wieł<a. ludzie wiełzą w to, co mówią. Już dziś pnaz tę podgrójecką wieś ciągną rozni przybysze
ze świata. A tu jeszcze władza chce im obok domów ur>ą<Wć ośr-k dla obcokrajowców. - Nie
pozwołimy • mówią z gniewem.

kt&:a

Precz
za siódmą gra nicę !
Bardzo Ważna Tajemnica
W le.<.ie, kilometrod wsi, byłasobie
jednoslka wojskowa. Nikt nie (k{mielil
s~ gło~no mówić, czym konkretnie
ujmowało si-r WOJsko. Wiadomo, ic armia nie lubi chwalić si~ swoimi tapnnicami,zwła2Cla,żeakurnt w Lesznowoli trzeba bylo jeszcze mocnieJ trzymać gę:bę na kód~- Wojsko nazywało

S'(' wtedy Ludowe i

umiało chronić

sekrety. Matka Slawomir.a Majewskiego pm:pracowala w jednostce 20
ksi~gowa.

Twierdzi, że nie
wtedy, w jaki sposób mają
walczył żołnierze z Lesznowoli.
Inni mieszkańcy podgrójeckich wsi
nie mają aż takich obiekcji. Zdarzalo
się;, że ktm chodząc w lesie z.a gn.:ybami. ~ził si~ aż pod mury ko.
nar. Mógł popatl"l.tlĆ, nawet pogadać
u mundurowymi.
- Jakie tam tajemnice - wzruszają
ramionami.
- Elitama jednostka wojsk rakietowych, dzi§ już moina mówić - wyja.{nia ruczowo GnegOJZ Rejer, wiccDurmistrz Grójca
Latem tego roku jednostka wojskowa :r.ostab Dikwid~-ana. Po ~
"')m pułku zostały tylko ob6ekty l to
alldmJ ładne. Poool jc!st w MOOku
basen, kot.lownla, dobn.e :zacbowane
pomiesu:zenia, stoló1'łid, kudutie.
Wseysdl:o ołoaont ~yn1 lasem.
Wcj~ do !irodka nic można. Przy l.'ltnknięiej brarnieSIOi budka warlownicz.a
1 przycisk na dzwonek. Naciskamy.
Z btdynlru wyłaniają~ dwaj żołnierze.
Krok swobodny, nie idą "w nog~". Są
bezczapek i karabinów. PrzyJufnych
lat jako

wiedziała

pasachwisą~tki.

• Nie ma pułkownika, pojechał do
Warszawy, dzi~ nie wróci • odpowiadają krótko i gi7.CCZJiie. Rozmawiał
im nie wolno, od tego są dowódcy.
Obejneć basenu nie dają. bo trzeba
pn.epu.stk~.

z bnlmy

zd#o już tabl~ z oriem.

K!Ofnabudc:ewartowniczejwypisał,ile

au rostalo mu do cywila, a na wszelki
wypadek

wydrapał:

,,zima 9S".

Mur nie pomoże
Ludzie w l...esznowoli są rozmowniejsiniż żołnierze.

-Będz:ic~~l.ak.i-owakipowsi

z kalam~ikowem, a my w chałupie u
Slł'1ld'u umrzemy - narzeka kobieta
Inni starają si~ wysuwał racjonalne
11f81Jmtnly.
- Czy Pold:.~ stać na utrzymanie
kilkudziesi~iuobcych'?Przecieżpań

stwo musi nam podoi& podatki, by
ich wyżywić i nakannić - tlumaczy
Anna Orlik.
Mieszkańcy nie wieną, że deportantom me będzie wolno wychodzjć
:r. cGodka. W~ą. c:zy sttainikom uda
~ich odi:r.olować od resz1y ~wiata.
-Rusząnawid,bę:dąkra<ć.Zanimi
pnywloą ~ róŻne plagi: rwtolylci,
bn::r\, gangi. Już dzi! giną samochody
z garaży, a co~ pótniej7- pytają

retorycznie.
Rolnky uwai.aJił, te żaden mur
nk powstrzyma udeczek z ~
t..eby lllllld1 się w Polsce, d łud1ie
pokonal r*:jel;bą g:ramcę; pn.es.di
~rzekę; udekałi pruz ł)'s:btce
kilometrów.Tomtąłllr)idz1'łtzami
l paszportamL Będ, wśr6d nich Pa..

~.Onnionle,Kh-xbi,Somo-

lijaycy,

Ukr.dńcy,

Cygani< l....."..,

inne narodoW(Ńi • bez dokwnetltów,

legitymacji l pn.epustck.
Przywloką choroby i wszelkie zło.
Zabior~~spokój

wsi.

OkradnJt.
Zabiją.

Goopolitycme położenie
L.eszoowola,

Kośmin

i inne wsie pro-

tcsruj~ przeciwko założeniu ośrodka

dla dcportant6w mają też ime zmartwienia. Niedaleko, w Glucbowie,
majduje si~ fabryka żelatyny Kazi·
micnaGrabka.
- Smród taki, jakby,my w kiblu
żyli - tlumaczy jeden z ~podany.
- Łeb urywa -dodaje sąSiad.
Nazwisko Grabka jeslodmieniaM na wiele sposobów. O likwidacJł
jego lakładu micsdtańcy wak:zl( od
wielu lal W tym c:z:asie m1ienio się
kilka f7Jłd6w i wojtwod6w. Jednak
każda władza przyjcl.dfała do lVSl,

z~:d~N1i~~~
załatwimy

bila

rnąlR

- n01owała w kajetach, rominy, obiecywała pozytywne

zalalwicniesprnwyiodjcżdżała.
Ludzie oodpomili s~ na obiecanki

:~r~ 7'~K::ulel~
uporać z problemem. Komitet z roz~u zajął si~ sprawą opuszczonych
koszar, ludzie z.aczę;łi protestow~
przeciwko planom MSW.
Gdy więc do Kośmina przyjechał
Henryk Jasik, " ·icaninisler spraw
wewnętrznych, jego obietnice tranty w mur nleufnokl.
Minister obiecywał wzmocnić grójeckf4 policj9. dać pracę; miesuańcom
wsi w ~rodku, może nawet kupić parę. radiowozów. Ale pnede wszystkim
starał si~ przekonać ludzi, że nK im
nie groz.i. Jego zdaniem obcokrajowcy mają był strzeżeni niczym wę
tniowie, nie przekroczą bramy o'rodka. Deponanci mają przebyw~ tu
krótko, a potem zostaną odstawieni
do granicy. W obiekcie będą też kobiety i dzieci- a te raczej nie krzywdzą nikogo.
Mieszkańcy jednogluYlie zaprote-stowali.
Opróa. Grabka Lesznowoli dokucza jesz.cze Bacutil, polotony po
drugiej stronie wsi. On tei zasmradza okolicę. Poza tym osada leży kilometr od naj"·łększej giełdy sam~
chodowej w Europie. Ola tutejszych
Słomczyn oznacza zbiorowisko kradzionych samochodów.

-Czelni. lamnic poQawiąkorrisariatu
i nic dadzą policji pokJnczów7- p)"Ują.
Na dodatek

mieszkańcy

Lesznowoli

uskariająsięnapodopiocz.nychzDomu

Opieki

Społecznej.

Pensjonariusu
pnychodzą czasem do wsi i ~
między domami.
- Jak s~<: patrzy na tych wariatów,
samemu można oszaleł - uklinają się
rolnicy.
- Olyba wystarczy tych plag, a tu

jeszczecłqkokjnądołożyć-biadolą.

Pornysłów moc
Opuszczona jednostka wojskowa,
stanowi dla wielu lakomy k\Stk. Formalnie należy do Skarbu Państwa, ale
by założyt omxtek dla obcokrajowców trzeba pytać o zgc4 samorząd.

Rada Miasta i Gminy GróJca ma mny
na zagospodarowanie koszar.
- l\lóglby tam powstał: obiekt dla
Polak6w prwsiedklnych z Kauhstanu. Kilka razyzgtao.ałiśmytępropo
zye,k. ak ją odnucono • t1'łierdzi
Grzegorz Rejer.
Innym razem radni zgloslli," by
w koszarach urz.lłdził .sD:olę • tet
nikt nie dał temu pmłuchu.
- Jednostka wojskowa nadaje si~
nawet na dom wypoczynkowy. Thry·
lei mogliby tu przy.JC7Ażać na wczasy,
a uczniowie na wakacje, albo dzieci
Polak.ów z.e Wschodu. Tam wszystko
da si~ zrobić- uważa Anna Orhk.
Jedynie policja nie ukrywa. że je.fli
w Lesznowoli powstanłe łŃOdek deportacyjny, gmina może na tym zyskać. Grójec Olnymalby wtedy pte..
nio\(lze na oowy komisariat, na wyposażenie. Można by zatrudnił wi9ceJ ludzi
w policji, dał im samochody i broń.
Policji zresziJt trudno glosit odmienne
zdanie, gdyż musi popiera~! stanowisko swych przełożonych z Wmzawy.
Ale policja ma też własne argumenty:
"mówiło si~, źe giełda samochodowa
pomysł

sprowadzisameni~a.ajed

nak cizi! Jako§ sobie z tyTn radzimy".
- Giełda to co innego, na mej wszy.
scy zarabiaj" pieniądze- twierdzi wicebunnistrz.
- Spytalam komendanta na sesji
rady: czy życie ludzkie jest ważniej
su od pieni~zy7 Nic odpowiedział
mi • powiada Maria Kacprzak., radna
zKo{mina.
.
· Zarąd Grójca też ma S:wiadornrut, że "wisi" na glosach wyborców. Już raz na sesji by\ stawiany
wniosek o wotum zaufania dla zan..ą
du. Teraz nie mogą igrać z ogniem,
mówią lak samo jak mieszkańcy wsi uslyszeli~my od jednego z mieszkań
ców Grójca.

Fol : W. MaUok
Dobru jur sir wmdz.it w mal)m kroju, gdzie przyroda jtstludzłt,l, na mialf
cz}owida, gdtk w ciqgw stulrei wspdłtyły u sobą mw jrzyki i rńfn.t refigit.
Cusl.awMiUJn.

DlaMiłosza
największa -To największa wystawa w kraju poświęcona naszemu noblikie
Czesławowi Mtklstowi- povticdnata podczas wernisażu Anna Komatek,

dyn*tor Muzeum im Pubskiego w Warce, oprowadzając N~
Reya. ambmadora USA w Polstt. - ZorganizowaJ&ny ją w 15. rocznkę
przyznania pisarzowi nagrody Nobla, prezentując tym samym kolejnego rodaka, który romawił imię Połski poz.a granicami.
Przygotowania do wystawy trwały rok. lnicjatorka ekspozycji przyznaje, ~
celowo wybrała Iennin wernisażu w 216. rocznicę ~mierci generała Kazimiena

-Był tu już dziennikarz z Wmzawy. Pytał ludzi, mówili mu jedno,
a napisał zupełnie co innego. Nawymy§lal nam od ciemnogrodu. Ale my
tu nie je.stdmy głupi. Jctdzimy stąd
za granią:, mamy ukończone szkoły.
Skoro nie chcemy obcych, to trzeba
nas wysłuchać- twierdzi Anna Orlik.
Jeden z radnydl uwafa. że opłnie
warszawskiej prasy ~nie bez
wpływu ministentwa. Ś1'łiadczyt: mote o l)m fakt, iE w artykułach używa
no tydl samych argwnmtów l zwrotów, które mkszkańcy uslys:rdi na
spotkaniuzwicerninistnm.
- Wielu sadowników zatrudnia obcokraJOWCÓw do pracy. Zdarzało si~
przecież w okolicy, że byty nap<dy, rabunki,nawetgorszerzeczy.RolnicyYiiodz.ą dzi§, co znaczy przybysz - mówi
MariaKacprzak...
Radna nawet nie chce slyszc:ł, że
bez względu na wol~ mieszkańców,
MSW dopnie swego.
- Mówią., że do ~rodka h9dą przyjmowane matki z dziećmi. Wiem jedno: to nie są matki! Sama wychowałam dzieci, to wiem, co mówi~. Malk.a nie rusza w §wiat z dzieckiem pod
pach\- Nieżebrze na ulicy, olebłąka
si~ Powinna sicdzieł w domu i pilnowił, by dziecku nie stała si~ krzywda.

Pulaskie&Q, by pokazaf. wystaw~ ambasadorowi Stanów ZJednoczonych.
-Gdy w pUdzierniku 1980 roku dowiedzicli,my si~ że M1losz został laure-atem nagrody Nobla, to wyslahtmy poecie telegram z gratulacjami - opowiadała A. Komatek. - Po tygodniu domii,my list z podziękowaniami i wiersz u
specjalną dedykacją dla nasz.ej placówki. Tak si~ zacz;la nasza znajo~.
Wartekie muzeum zaanagażowało do pracy nad wystawą Andruja Milosza,
brata noblisty (mimo wczdniejszych zapewnień nie mógl przyjechać na otwarcie), jednym z.e scenogrnfów ekspozycji jelit Akksander Fiut z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, przyjaciel i znawca twórczoki Milosza. Wiele materiałów pochodzi z biblioteki Kalolickiego Uniwefl:ytetu Lubelskiego.
Ekspozycja jest imponujł=a. Zawiera ponad 200 fotogramów, które wareckie
muz.eum, słynące z przedstawiania sylwetek Polaków żyjlłtych na emigracji,
sprowadziło z różnych miejsc.
- Podzicli~my wystaw~ na lO c7~i- wyjtiniala dyrektor muzeum.- Pierwsza z nich 10 •.S~iwc dzieciństwo w samym 'rodku Litwy". Poznajemy
pradziada poety Szymona Syrucia, potem dziadków. rodziców. Oghtdamy :r.dKcia z dzieciństwa, dom rod7jnny. W ramach "Wilno lat szkolnych i studenclr:ich" - preuntujemy nigdzie dotltd nie publikowan" fotograrłf' klasy gimnazjalnej Miłosza, Klub Wł~gów, do kt6fego należał poeta.
Kolejne elementy wystawy ułożone są również chronologicznie - warszawskie kontakty i przyjatnie w ~gach lilerackK:h (ukazano związki ze Skamandrem, Kwadrygą. poz.najemy fascynacje M1łosza poezją ł waszkiewicza,twór
czokią Manna, a szczególnie "Czarodziejską Górą"). Po tułaczce wojennej
pnychodzi czas na praą: w slużbie dyplomatyczneJ i na emigracji.
"0 tak, nie cały zgi~. Zostanie po mnie wzmianka w XIV tomie encyklopedii w pobliżu setki Mrllerów i Mickey Moose" -Ie słowa M1łosza urnleszczono
pod zdjęciem z wręczenia nagrody Nobla. Temu wydarzeniu po!wi~no wiele
miejsca - mamy więc telegram z gratulacjami od Ojca Świ~ego. obszerny fotoreportaż, prywatne zdJ~ia z przyjaciółmi z Polski, którzy specjalnie pnylecieli wtedy do Sztokholmu.
Na zakończenie przedstawiono post.a~ Milosza wobec problemów wspólc:r.esnego 'wiata. Wyraża~ ona np. w pięknym wiefl:zu ,,Sarajewo", inny
utwór po!wi~ny jest Czeczenii.
Najlepszym przewodnikiem po wystawie, dzjęki wielu cytatom utworów,
wystąpień czy wykladów, min. w Akademii Szwedzkiej jest ... Miłosz - zwiedzający ma wrażenie, że towarzyszy mu poeta. Nie zabrakło też wielu unikatowych i biliofi\skich wydań utworów poety edytowanych przez oficyny niezależne, zaprezenlowano ~ korespondencji, autografy.
Wystawa ~e czynna do końca roku.

SOKOŁOWSKI

NOWSKA

Walka na opinie

ANNA

ANTONI

THOMSON
Wysoka jakość obrazu, bogate wyposażenie

i-.. tylko 1 049 :z:ł

1. Radom - Meb"o, ul. Facha 12
2. Radom - Beiko, ul. Okułleklego 48
3. Radom - Beiko, płac Konstytucji 3 Maja 8
4. Radom - Belko, Narutowicza 1
5. Radom - Neptun, ul. Waryńskiego 3/5
6. Radom -Cenna, ul. Waryńsklego 1/3
7. Radom- Bemmar, ul. Wyszyńskiego 15
8. Plonkl - EDA, plac Konstytucji 3 Maja 12
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• Z
Sieciechów

Pawłów

Opactwo w remoncie
Prawie 10 miliardów starych złotych będzie kosztował
remont zabytkowego koścłola pobenedyktyńskiego w Opactwie koło Sieciechowa - jednego z najciekawszych zabytków sakralnych w woj. radomskim.

f'racerozpoct;ly~poob.Kciupara

przez ksiQdza Jana Rudnie111'Skkgo.

fii
Są

pic:wszym od

kilkudzies~u

lal

kompleksowym ~m $'wiąl)'ni.

Sposób na wilgoc

mctodlt magnetyczną, która polega na

Do IC:J pory probonczowi udało si~
solidny mur wokól placu
wymienić rynny i czę..<ć
okien. Upc>rądkowano leŻ kwietniki
na dlledzifx:u. Wszystko <XIlywało sięc

wychwytywaniu

cząsteczek

z powietrza pn.ez system

ten zainstalowanych w kilku punktach

pod""""""'
parafii ""'""""'""'""'""""

drbewski. • Jeżeli eksperyment s:ięc nie
powiedzie. czeka nas ba'dzo prac:ochłomc odsłaniarrie fundamentów i lda-

kokiola -

był

dla
nieraz dosyć klopotliwy. Konserwator, na przykład. zgodził
~ na wstawienie nowych okien l)'lko
pod warunkiem. że ~ wykmanc
z drewna ~wego. Podnioslo to bardzo koszty remontu.
Naj~ problemem jest w lej
chwili osuszenie nadmiernie zawiiJOCOncgo wrętnalwiątyni. Bez legO nie~
dzic można położyć nowych tynków.
uczynić

to tak

powiedział

nam

kowitych kosztów zaplanowanych
prac. Konieczna będzie pomoc z uwnątn: u strony mniSimtwa i u~

wody

postawić

kokielnego,

- Próbujemy

małych

ksiądz

an-

du konserwatorskiego.
• Ostatnio z taką pomocą przyszli
nam studenci Politechniki Święto
lcrt.yskiej - opowiada k.si.U.. • Przyjechali na praktykę do Opactwa i w
zamian za wikt i nocleg wykonali
dokumentację wię:tby dachowej, za
którą musiałbym zapłacić wiele milionów.
Proboszcz my~i też po powolaniu
w najbłiższym czasie Fundacji Zabytków Ziemi Radomskiej, która gromadzalaby fundusze na remonty obiektów sakralnych, m.in. na obiekty ko-

Ru.

dzenieizol.:ji.Pracetcązawu.ebar

dzo niebezpieczne - grożą nawet osuni~em się; której$' ze kian.

Skąd fundusze?
Remont kokiola jest życzl1wie
przyjmowany przez wiernych, których zdecydowana wię~ łoży
dallei na ten cel. Jednak sama parafia
i parafianie nie zdolają poni~ cał-

zw~

Atrakcyjny korytarz
K~ w Opactwie był do nicdawna
prawie nieznany turystom. Leżał z dala
od populamych tras wycieczkowych.
Ostatnio jednak jest coraz chętniej
odw1edzany przez grupy nie tylko
zPołsiO, ale i z zagranicy. Jego szcze..
gółną atrakcjąjest wspaniała polichromia z lat 1770-1779, pradstawiająca
portrety Boleslawa Ovobrego, Siociecha, opal6w, a tam korytarz biegnący
we~~onątrz. .. murów g"wi~.
- Gokilem niedawno turystów
z Wioch. Byli zaintrygowani tym korytarzem Mówili, że cze~ podobnego nie można spotkać nigdzie w &uopie - mówi proboszcz.

Aby

rozreklamować

zabytek,

ARKADIUSZ

Ogólniak samorządowy
obowiązek przejąć podstawówkę,

Podczas czwartkowej sesji radni
podjęli u<:hwałę

o

jed·
nak nie chcieli$my oddzielać ogól·
niaka. PostanowiliS'my wi~. że obie
szkoły będą nadal funkcjonowały pod
jednym szyldem
Na działaii'IO$ł podstawówki gmina
otrzyma subwencje z MEN. a pienią
dze na liceum wyasygnuje Kumloriurn <M wiaty.
(kor)

prujędu Zts~

Szkół ()gólnokształatcyf:h.

- Sarnclr"ąd przejmie szkołę od .stycznia, ale do podję:cia tej decyzji rmsidi~my uzyskać ~ Rady - poinfcnnowalnasw6:fl Stanistaw Pora. • W skład
-Srl<ól~h

wchodzi podsawówka i lioeum Mamy

BANKOWE TOWARZYSlWO
UBEZPIECZEŃ l REASEKURACJI S.A.
PRZEDSTAWICIELSlWO
W RADOMIU
ul. Szewska 6
tel./fax 60-10-64
Czynne Pn - Pt. godz. 6.00-16.00

o s

Gminny O$rodek Kultury w najblii.sl.ych dniach zcą:aniwjejesien
ny wyścig rowerowy.
W imprezie będą uczestniczyć
drużyny rowerowe z większości
placówek og"wiatowych w gminie.
Wykig rozegrany zostanie w kilku kategoriach wiekowych. Najlepsi otnymają drobne upominki
i dyplomy. Będzie także specjalny
wy$cig gOOki w Sldoba::h. z torem
pueszkćd. Wezmą w nim udział
star.;i ucmiowie.
(kor)

Warka

Książki

ksiądz

KUfKOWSKI

~awOpactwie.

Jesienne
rowery

zamierza wydać specjalny folder.
Będą w nim infonnacje o historii
g"wil(tyni, plany i kolorowe zdjęcia.

Sienno

lu

13

za koncert
W hali sportowej CXrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku koncertoWal zespół folldolystycmy Polaków z KWK:hstanu ,,Stepowe Kwia.
ty". Na koncat przybyło ponad l ,2
tys. Olilib, głównie młodzież..
Po koncttcie członkowie li-osobowego zespołu opowiadali o życiu
Polaków w Kazach!lanie. Widzo-

l:.owiectwo i malarze
Ponad 70 obrazów powstało podczas Vlll Ogólnopolskiego Plene-

ru Malarskiego pod

OFERUJE UBEZPIECZENIA:
• mienia od szkód spowodowanych żywiołami
- kradzlet z włamaniem l rabunek
- odpowiedzialności cywilnej
• pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków
-towarów w transporcie na terenie calego kraju i za granicą
- gotówkll innych wartości pieniętnych
- naletnośd celn~podatl<owych
- mieszkań, domów, segmentów mieszkalnych
• ryzyka wszystldch

<Obót budowlanych l montażowych

- ryzyka utraty zysku na skutek przerw w produkcji
- mienia

W plenerze uczes~niczyło 12 malany z całego kraju m.in. z .Warszawy,
Wałbny<:ha, l..odzi, l)'ch i Radomia.
-Celem imprezy jest pncde w~-zyst·
kim popularyzacja tematyki lowiockicj, przyrody i cizialalnoki Polskiego Związku ł:.owieckiego - poinformował na<> Sta n isław Jędrzejewski,
komisarz pleneru.· Artyści najczęg
ciej malują sceny z polowań, puszc~. zwierzęta w ich naturalnym g"rodowisku, ptaki.

w leasingu

- przewotnika

- władz

biegłych

w krajowym l

rewidentów, notariuszy

międzynarodowym

przyroda",

- WZOfC:J! czerpiemy z polowań,
wyjazdów, spotkań przy ognisku, ałe
też: z wykJadów prowadzony<:h przez
OOS:wiadc:ronych !owczych - opowiada malarka Leokadia Jędrzejewska.
Wszyslkie obrnzy powstałe podczas tegorocznego pleneru będzie
można oglądać na dorocznej wystawie, która odbędzie się za kilka miesi~y w Klubie Środowisk TwórczyCh
,,Łainia" w Radomiu.

Grójec

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:
- producenta, lekarzy,
-spedytora

hasłem .,ł...owieelwo, człowiek,

klóry przez trzy tygodnie odbywał się w Jedlni Letnisko.

Pies niemile widziany

transporcie

spółek i dyrektorów przedsiębiorstw

Blisko dziesięć tysięcy złotych wydało miasto na wyłapa
nie 60 psów w mleścle. Cała akcJa trwała około miesiąca.
l

F

wzię:ło

jedno z nich, by odplatnie
pod opiekę; kilkadziesiąt c:zwo.

Oplaciliśmy wyłapanie zwierząt,

HEROS
l

przd«:lnał:

"""""w.
-

Mieszkańcy Grójca od wielu miesi~ skadyli si~ władzom, ie na uli-

E

cach jest wyjątkowo dużo bezpańskich psów. Zdarzyły s~ przypadki p.>- życiowe i rentowe z waloryzowaną sumą ubezpieczenia i
gryzienia przechodniów. Kilkakrotnie
psy zaalakowaly idące do szkoły drieci.
składką
Na~ skończyło si~ na strachu.
- zaopatrzenia posagowego dzieci z wałoryzowaną sumą
Czworonogi upodobały sobie okolice
ubezpieczenia i składką
dwoo::a autobusowego, gdzie wśród ko-grupowe
s:zy na ~mioci i na zapłecz!J pobliskich
barów mogly maldt m< do zjedzenia.
- uniwersalny program emerytalny
Na placu autobusowym zawsze JCSI
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' sporo ludzi. Psy krązyły w llumJe,

OFERU.JE UBEZPIECZENIA

l

wlbudzając niepokój pasażerów.
Radni podj~li decyz_K o wylapaniu

_f56w. ale _li'Udno było ją ·wykonać.

- PytahS'my kierownictwo radomskiego schroniska dla zwienąt, ile

psów można u nich umi~ić. DowiedzietiS:my si~ że ani jednego - powiedzial nam SlaWomir Majewski, kOmendant Straży MltjskitJ.
Także warszawskie schroniska odmówily przyK<:ia psów tlumac:~. że
mają już dwa razy wi<:Cej. zwlei"Uf. ni i
rrne,sc. Po pewnym c:za.-,--.e udalo !.1~

http://sbc.wbp.kielce.pl

transport,

opiekę lekarską

- wszystko
zgodnie z prawem. P.sy maj"
pobyt w schronisku,
amy spokój na ulicach • stwietdził
Gn.egorz Rejet, zastępca bo..trr~Lur:ta..
Na ulicach GrójcaJUŻ z rzadka pojawiają sięc bezpańskie czworonogi
Mie5Zkańcy wydaj~ sjęc był zadowoleni
L takiego obrotu sprawy. J(jJka razy
dziękowano Stra7.y Miejskiej za spraw·
odbyło się

teraz

dożyv.'Ołni

nąakCję

ANTONI SOKOŁOWSKI
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Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, kiedy?
I>zi$: poniedziałek, 16 paUłziernl

<Joońo2.""""'"'"'-"""""ó-

k.a, 289 dzie~ 1995 roku. ImJenlny

2,Scbie.<Jcicgo i8,~1LAndmał .

SfACJEO'N-~ILG-m::z..

obchod-ą: FJorenlyna l Gaweł.
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APTEKA-dyżurpelni apłekaprzy ~p=:::: ::c.~=9~
ul. Warszawskiej 6·
POMOC DROGOWA - 24 godz.

pdnila dytur w Biun.e Parlamentarnym SLO pny ul. Moniuszki 20.

• ul. Radomska 40, Id. 14-56-60.

=

(c;r=~

~

:t:l5.:

"MOK pn:y ul Sniadeddch l.

• Thatr ,.Ralfo" cgłav.a oab6r _..
dzidy w "idl:u od 181at Speckanie .

APTEKI: Dyżur(IS-22.10) pełni~

UPSKIECFNrRUM k'11LTURY •

• Zarntd Odd:dału Okrnowqo
Połskłego Czerwonqo Knyia infoonuje. że od dmiaj (16 bm.) Jego
słed»ba rnidciC: ~będzie w budynku
Miejsldego Ośrodka Pornocy Społft:z-

KINA:

leka pr-L)' ul. Kr.iszewskiego In (obok

ZREMB-u).

, ,Jesłenne uroki Powi.Qa" • ~a fotograftCZna Jana Skrzypczyńskiego;

ne-j w Radomiu przy ul. Li~
go i34,11~.J)Oia:;enr21 i22.Go-

o godz. 18.00 na spektakl •.Bobek" (ma

.,AUantic''(lcł.274-J9)-Wibystato

"W dolinie Krgmki". Czyma 8.00-

:.~.::i=~

7.30-

!~ :R7:o~~i~j:e::,~::n~:

• Kino Studyjne .,Hel" r.aprav.:a na

byly OK .,Obol.isko", ul. Śniadeckich.

-("'-S21-10).(l2'>-9S),Siruga(487- 18),~

RADOM
TEATR

lM.

POWSZECHNY

JANA KOCHANOWSKIEGO (lcl.

213-66). nieczynny.

po-logic:

"Wodny~. USA,

g00z.

M~ (31-35-33). Ceyme

do p_ 19.00- ul ~ (40:1-93).

TELEFON

STRAŻY MIEJSKIEJ

- 60-87-75 (czynne całą~)-

11.00, 13.30, 1.5.45, 18.00 l :!115.
Seanse

{431)..68).

przedpołudniowe na zamó...

SERVISCO ·

" Hel" Kino Sludyjne (Id. 254-35) •
ci61''-USAńr1.,1.1.5,g00z.l.5.15;0scary

'9.5: ,Szaldt.o,l'M> króla .la'zqJ:J" • ang.,

BIAWBRZEGI
Sl3Wa

l. 15, godl. 19.45; f'lm1iery. .J-łamlc('-

stawa Michaliny Su łigowskiej "Wyci-

USA/ang., l. 1.5 - tylko na seansach

nank.i artystyczne".

na zamówienia.

li - nieczynne (zmiana ekspozycji).
MlJLEUM SZ1UKI WSPÓUZ.ESNEJ - Rynek 415. ,,8 z Norwegii
w Polsoc:"; "Kolekqa po

lllZ

czwarty

(Nact., Br.rozowski, Nov.uiielslci i inni.

Sztuka

połii)'Clna

lat 70. i 80.). Czynna:

CZARNOLAS

SZKOLNE
MUZEUM
WSI
·czynne od poniedzialku do pi:jtku

lXblanie wyS:wid.lony film ,,S:zalefWwo

w godz.. 9.00- 14.00.

Oscar za

IM. JANA

ska"(wystawastała~

niedzieła

10.00-17.00.

Autoportrełu

APTEKA - całodobowa spn.odai

wystawa OOkumentu. "Awantura o Ba-

• Wystawa pokonkurso-

wa Ogólnopolskiego Konkursu im.

- czynna całą~

Czynne: od pooiedziallru do

piątku

l

PRZYSUCHA

8.00- 22.00, tel. 37-13.

KŚT "ł..A:lNIA"- wystawa rysunku

IŁŻA

BERGA (Dwór

DembłMkk:h),

Aleja

MUZEUM REGIONALNE -wy-

WOP 11 , teJ. 22-48...Osbr- Kolberg- ży-

• WOKlSz .,Resursa" przyjfl'l.lje

dla mlod:zicly

szkół

.fmlhch

fonnacje - w każdy czwanek i piątek

z aklualnym

gnfii "Resursy" przy ul. MalczewsKiego 16.

•

Zarąd

Transportu

Mlcjskłego

lnlonn uje, U została przedlutona

trasa Hnll nr 13. Teraz .,ITZynastka"

!mocio<Y Thoir ,.f'lkand«'' -

ma kofK:owy przystanek pod szpila·

nab6r dzitd w widru 10.14 lat

Iem na Józefowie.

(matowa)

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
,,ADMINISTRATOR" Spółka z o.o.
z siedzibą w Radomiu pny ul. Waryńsklego 16A

l

MUZEUM 11\t OOKARA KOL-

sai)'I)'Cl1lCgo Zbigniewa Jujk.i.

w ka71iy pooiedzla-

r--------------------,

l
l

w godz. 8.00-16.00.

POLMOZBYT ·czynny w godz.

- pol., blo., godz.. 9.00.

o

9:a

l

J. Malczewskiego.

STACJA CPN • przy obwodnicy

końca patdriemika

w godz. 16.30-18.00 w Galerii Foto-

na pokazy

wydaniem "SL".

KINO ,.Kasyno"- nieczynne.

godz.l6.00i 18.00.

się:"

ufundowało

czy zgłosić si~ do kasy

diliiajnieczynne.Przyjmowaneqtylko

filmovoego; ,.Ra-

Ki no ,,Hel"

nia dla naszych Czytelników. Wystar-

PIONKI

leków- Pl. Niepodległ~ 19.

Przeliluduania bQdą 'ii~ <Xbywać do

- scenariusz oryJinałny (19 • i zav.-odowyclt Zapisy i szczegółov.te in-

premierowe trzy podwójne zaprosze-

MIFJSKI OŚRODEK KULTU-

Słała gakria plakatu

I<~K:tion"

bm.). .,Ed Wood" - charakleryzacja

8.00-15.00.

10.00-15.00.

RY • Galeria .,Format" · l Triennale

dom-odkm1c:laniido~"-

montaż,efdayspcqalne(l6i 17bm.)"

(20-22 bm.· pokaz premierowy).
piąre:k:

Czynne: wtorek 5dx:a i

KINO w CFNI'RUM K1JUURY

piątku

grupa - dzu:ci w wieku 6-8

lat, Ił grupa- dzieci w wieku 9-12 lat

fiCZiłej

REGJONAINFJ - ,.&wyrocy"- USA.

GALERIA l KINO ,,RFSURSA"-

Ztspół Piosenkll Tańca .,Powsl-

7.apisy do młodzieżowej grupy fotogJa-

i grafi-

MUZEUM WSI RAOOMSKU:J

w godz. 9.00-14.00.

•

noga" ogłasza nabM dzieci do uspołu: l

(18 bm. - pokaz premierowy), "Pulp

rldłty

-ul. Szydlowiecka 17,tel 315-928- cxl

grupy umówione, od wtoriru do

motywach powdci F. Dostojewslcie-

cia( l7bm).,,strzalynaBroadwayu"najlcpsza drugoplanowa rola żeńska

Kochanowski - życie i twórczo.łL''.

GRÓJEC

ftlt.alr'' zaprasza w awarttk (19 bm.)

.,\Vlduy-" -Mj""'"'"'R-

KIF.J -te1.219-16.w.214.Palac-Wrę>--

wtord:-czwartek,wgodz.I0.00-15.00,

pOd<.~. 10.00-11.00.

nar

lepszy reżyser, SQ!IW'iusz ~y.

Śniadeckich 2).

• Miejski <Mrodek Kullury ,,Am-

ku(wystawastala);Galc:rie,.{)ri.eria"

"Tradycje his&orycmo-kulturalne Oroń

drinac:h 8.00-15.00, w soboty i niedziele

ponadlo: ,.t'or-

(18 bm.), godz. 18.00, rdwnid.

"MOK-u (ul.

."_,.,.."..,,_,.xlXw;o.
i "Wozownia"· wystawa

w go-

scenogrnr~ę.

środa

lek i czwar1ek o godz. 17.00 w Szkole
Podstawowej nr 35 przy ul. Batalionów Chłopskich 10.

POLS-

lriJozefa Ja\koda; KapiM:a • wystawa

piątku

Jerugo" (pokaz premiCfOwy) •

goriach: film roloJ, nąjlcp>zy aktor,

RZEŹBY

KOCHA-

Czynne od wtoriru do

Krola

rcsl Gwnp"- Oscary aż w udciu kale-

OROŃSKO
CENTRUM

NOWSKlEGO ·ekspozycja stała: ,Jan

MUZEUM

Dzlsią~ (16 bm.)

cykl pn."Oscary '95".

fCfOgr.lficma Ar0-1.qa WazłXńca

DffiLI(YJ'EKA PUBUCZNA ·wy-

MUZEUM OKRĘGOWE. Ryn<k

.z historii Zkm.

I..ip;kq". Czyma w aOOz. IO.OO-I8.00.

MGOK - ,,Przyroda- zwierzyna"- wy-

l 18 ptz. 17.30; .~ Gwr(i'- USA,

prudpołudniowych

KINO "Oskar" • nieczynne.

-18.00. Stala wystawa

przesyłki ekspreso-

we -teJ. 516-04.

dolby Slert.O; Pren"icry: "W kiWI p-eyja-

LIPSKO

OGŁASZA

PISEMNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:

l

l
l wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej cieplej wody użytkowej
l w budynku mieszkalnym przy ul. Pawia 6 (os. Borki) w Radomiu,
1w oparciu o dokumentację techniczną wraz z przyłączem c. w.

stawy: staJa- "Dzieje miasta i regionu

cie i ~ etnografa, folklorysty

- wystawa rysunku i grafiki .,Katyń

od czasów naJdawniejszych do chwili

i kompozytora";

Przeciwko Wojnie i Przemocy''.

obecnej"; czasowa - "Gamcan • za-

miosla i przemysły w sztuce ludowej".

GALERIA WBP- ul. Pilsudsk.iego

wód ginący" - sztuka gamcarska Iłży

Czynne: wtord; - piąrek w godz. 8.00-

l nalnych ,.Administrator" Spółka z o.o. przy ul. Waryńskiego 16A, l pię

12 • wystawa malarstwa i rysunków

i okolicznych mrodków. Czynne od

·1.5.00. w soboty i nicdric:lc 10.00-1.5.00.

l tro, pok.nr17.

Krystyny Pellctier.

poniedziałku do soboty w godz. 9.00-

MCKIIM • ul. Traugutta 31133

MAŁAGALERIA-Centrum Kultu-

-15.00, w niedzielę - rezerwacjL
CAFE ·GALERIA OK- wystawa

Slki Polak. Ceyma: wtorek • piątek

malarstwa Wojciecha l~ry. Czynna

10.00-20.00, soboty 10.00-1.5.00, nie-

w godz. 16.00-22.00.

<b:iele 11.00-17.00.

RESTAURACJA

TELEFONY

- 998.

Dr~«r dyżurny

policji- 997.

. axtzicmic: do godz.

LOKAL

MUZEUM LUDOWYCH INS.

NOCNY • .,Rycerska" • tel. 30-36,

TRUMmi'ÓW

MUZYCZNYCH

czynna w godz.. 10.00-4.00.

(zamek)· wystawy:

srała- ,.Połskie

ka-

pek ludowe i imlrumenly rruzyczne";

KOZIENICE

"Cytry i cymbaly"- (zbiory muzeum).

MUZEUM REGIONALNE, ul.

WARKA

Komenda policji- 291·91.

Parkowa .5b- wystawy: .Przyroda Pu-

Pogotowie kanalizacyjne - 400-6.5.

s:z;:zy Kozienickiej • ostępy i uroczy-

MUZEUM IM. KAZIM I ERZA

Pogolowie gazowe- 992.

ska"; .ścieżki w mroku dziej6v.t • prehi-

PULASKIEGO - wystawa poplene·

Pogotowie cieplne • 993.

storia doliny Wdkowcj WtSły"'; ,.Kultu-

rowa: "Warka '94".

Pogotowie energetyczne· 991.

ra materialna mic:szkańców Ziemi Ko-

NURMACJAFKP-6l-~293-ll .

~";"AAoiPilioko-malarzmórz

INFORMACJA PKS • 267-76.

połuOOiowych". Oprócz pooic:dzialków

POMOC DROGOWA z ~

czymew godz. 9.00-16.00.

iaow~t naprawą· czynna cal~t dobę:. ul
Kalińskal2,tel.5()4..()2.
RADIO.TAXI96-21 (bon, 15-.)

DOM KULllJR.Y ·Galeria

OOM KULlURY-wystawa maJar.
stWaigraflki.

Czynna 11.00-19.00.

ZWOLEŃ

c.re

- wystawa~WzyNasuti.J-ic*i
rmne".Ceymaw godL 18.00-2200.

PanÓJTAXI-ILWab.va:63-36-D.

MAI..A GALERIA -niecxynna.

PARKINGI l SlACJE OBSUJGI

PUNKT POMOCY OORAŻNEJ

Certn.n: ul Kei5-Kratza l , li!llcric: IL

• czynny cał~t ~. tek:fon 14-21-09.

stawy ,,Fakty i hipotezy" oraz ,,Łow

pilłlld:

8.00-15.30.

Z warunkami przetargu l projektu Umowy
niczną można zapoznać się w

l

siedzibie

Oł"az dokumentacją tech-

Zarządu Budynków

czwartki,

l

należy-w n>lakowanycn kope<1ach w - l
Za<ządu,poi<.<Y12(-)w...,..,M>do24pażdz;emi<ab<.
:

l Wadium w wysokości 1500 zl należy wpladć do kasy ZBK w termi-- l
l nie do 24 października br., do godz. 9.00.
l

nastąpl24 pafdziernika br. o godz. 10.00 w świe- :

:

Otwarcie kopert

l

T""*'ogloozeriawyrłdHI--podanyw--

l tlicy Zanądu przy ul. Waryńskiego 16 A w Radomiu.

l
l

L-------------------~~

lil

.::....PO::..::LS:.:cKI=BANK=:..::INWE:..:..:..:.::.rr!.f.Y_JNY_
OFERUJE
ATRAKCYJNE KREDYTY
NA CELE KONSUMPCYJNE
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
do 12

miesięcy

-

do 24

m i esięcy
mie s ięcy

-

32~

(forma bezgotówkowa) -

33~

Szczegółowe

29~

informacje w siedzibie

Oddziału Banku w Kielcach, ul. Śniadeckich 33
~rody,

Komu-

Oferty p1semle

do 36

MUZEUM REGIONALNE -Wy-

cy marnul6w".
Czynne: wtorki,

:

:

SZYDWWlEC
KINO,,Par-ad6eCałfe"-nieczynne.

l

Pogotowie Ratunkowe • 999.
Straż Pożarna

rze.

21.00,tel22--29.

Agr»

ry ,,Pohmie" • wystawa brMilw

APIDCA

,.Ginące zawody •

teł.

61-45-60

:Zapraszamy

http://sbc.wbp.kielce.pl

SLOWO

LUD U

STRONA 15

ARCHITEKTONICZNE SYSTEMY
Z ALUMINIUM
q Okna

Drzwi O Witryny
O Ogrody zimowe O Ściany oslonowe
O

PRODUKC J A

lVI: ONTAŻ

l~ l........

KIELCE, ul. M~a 73, tel. (041) 66-49-1 1,
d
~~.......__ ul. 1 Maja 136, centr. 528- 82, tel./fax 68- 33- 91.

g.'"'''''''''''"-"-"-"-""'""-"-""'""-""'""-"-"-""'""-"-'"--""'""-"-"-""'"""'"'""'"""'"""'""-""'"-"''"'''''-'"""'"""'"'""'"'""'"''"'""'"'"'''''''""'

al. IX Wieków Kielc 3
ogłaszlprzetarg na dzierżawę pomieszczeń aptecznych o łącz·
nej powierzchni użytkowej 121,5 m kw. wobiekcieOśrodkaZdro
wia w Piekoszowie, będącym własnością Zespołu Opieki ZdfO!
wotnej w Kielcach.
Informacje dla oferentów.
l. Pomieszczenia mogą b}'t wynajęte z przeznaczeniem tylko
na aptekę:.
l. Cenawywoławcza czynszu najmu za l m kw.pow.użytkowej
wynosi 6,00zł pl usświadczenia zgodnie z poniesionymi kosztami
rzeczywistymi.
3. Preferowani najemcy z uprawnieniami do prowadzenia

apteki.

4. Termin wynajmu l stycznia 1996 r.
Pisemne, zapieczętowane oferty z podaniem wysokości czynszu dzierżawnego nalety składać w Sekretariacie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, bl. C-2 lU piętro,
pokój nr 331 w terminie do 26.X. l995 r., do godz. 14 z dopiskiem
na kopercie ,.Przetarg Apteka Piek.oszów"'.
Informacje na temat przetargu mof:na uzyskać pod nr. tel.
21-525.
Komisyjneotwarcie oren nastąpi 27.X.l995 r., o godz. 9, pokój

mrn.

. -

l

Teraz myl

ł

l1

Wkrótce pojawi się pierwszy, naprawdę nasz wlasny, dodatek
~
do piątkowego wydania "Slowa Ludu".
~
~ Na 32 kolorowych stronach "Magazynu Rodzinnego" każdy znqjdzie coś ~
~interesującego, m.in.:

~

X program TV na cały
X porady zdrowotne

~

~
~
~
~

a

l

także mnięj

X reklamę (co i

§

~

~

omówieniem

liC kosmetyki, modę i urodę
X urządzanie wnętrz
X samochody i motoryzację
X plotk! i f a kty z życia znanych i lubianych,

~

~

tydzień wraz z

znanych i mnięj lubianych ludzi
gdzie- kupić, zalatwić, sprzedać)

.Nie z aponuzijf 3_.KL9SKup ,,.Magazyn'' z ,,Magazynem Rodzinnym u już rano.
Przy nokladzie 90 tys. egzemplarzy,
nie

późnięj możesz

j{

~
§

~

l
~

§
~

~
~

mieć :.::::.~J

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

~~~~=2·

NASZA OFEitTA l'ltOMOCf1NA lAWIEitA
MI(Olf INNYMI:
GUMA DO ŻUCIA
ARNOLD 120 szt.

}MB POISKA Spółka z o.o.

Z UPA PIECZARKOWA.
WINIARY

1/6

+VAT

"---(J, 82

WODA EKO 1,51.
GAZOWANA
NIEGAZOWANA
+VAT

"----

MYDtA I'ALMOLIVf

3000 toUittr6ul
Zapraszamy do naszych hurtowni:

Skład

f

Ul

KIELCE, ul. 2.aklac»o>r..1, tel./fax (041) 664-042

reklam: .Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

(J 61
+VAT

sprzelittżiJI ~
RADOM,~- WrocłaWska 8, tel./fax (048) 543-87

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ostoszeń.

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

OPTifviliS-

ił~~ił

spólkazo.o.

Firma Holdingu 25-953 Kielce, ul. Sienkiewicza 43, tel./fax 477-57, 66-21-11
·
Busko, ul. Boh. Warszawy 14, te!. 4D-26

KOMPUTERY OPT1MUS SA
W NOWEJ SZACIE

DO

PROMOCJA PENT7UM 60/75/90/100
HDD 540/850 MB
CD ROM 2/4 x speed
DOS6.22, DOSCOMANDER
WINDOWS3.11, WORKS
Z TOWARU NA TEI(ENIEKIELC BEZPŁATNY/11

BIUROHANDLOI!f: KJB.CE,I4.GćRHA2~10/Aullł-21-21

o HUR1llWNIAHRI, KJB.CE,ILGćRHA2~Iel......a2
O IIUR10WNIAHR~KJB.CE,ILKARC2ÓWI<OWSKA44,1e1.5DS-Qf

° IIUR10WNIAHR3,KJELCE,łlf.CHAL/JilJŃSIOEGOI~Iel.llł-32..J2

S~Hv.TSU~A///~~~~~~====~~~o~~~muwM~~·:HR:~:~:~:·~w:łlf.~l:~~A:lO:,Ie/.~7:51:-J:O~~~~

TELEFONY KOMÓRKOWE

Przedslgblontwo

<ro

61-719POZNAN. ui. Pólnocno6

(i!KarmgaiJteL<0-61)530681 do83
Sp. z o. o . tel./fax (0-61) 52 48 22

Kielce, Pl. Wolności 8, tel./fax: 610-617

Nowo powstąią.ca
spólka z /ąlpitalem

Zawód: DORADCA
•
FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWY.

zaraz~r

bardzo ~ pialitego l solidnego zawodu.
Największa Agencja l.bezpieczenlowa w Polsce współprscu

- &łówneco Ui~1oweao
- zast~~ksi~wq:o

-pracowników do tsi~&oWIMci.
Kontakt: Piotr Kozłowski skr. poczt.
1396,tod2S-001 Kielce l.

UJ SOli

Ogromna azanu zdobycia

tącaz~Unlonogła

sza nabór kand)'dstów.

Oferty prouę kierował Kielce,
os.Barwfnek10196.
UUOI&

UWAGA '

Powożno firmo zakupi wKIELCACH

halę min. 1500 m2 • no działalność handlową

sprzedaży lokale
usługowe w os. Na Stoklł, o
powierzchni od 50 do 60 m kw.
oraz w os. Sloneczn~ Wzgórz~. o
powi~rzchni 44 m kw.
Informacji udziela Dział TechnicznySSM,tei.31-IG-Ol wewn.12.lllllk

posiada do

zdobrym dojazdem iporkingiem dlo out ciężorowych
no dziolce ok. lho

Sprzedaż hurtowa poleca .11iCZA" w

godz. 5-13.
Na terenie Kielc transport gratis.
Kielce,

Zagnańska

~EURO
~CASH

ZGIOSZtNIA:
m. ro12J 13 73 66

JMB POLSKA Spółka z o.o.

POSZUKUJE

Przedsiębiorstwo

Handlu Zagranicznego
,.ELMAR" - Jędrzejów
ogłasza przetarg ofertowy
na wykonanie utwardzenia gruntu
- 4 tys. m kw. - kostką brukową.

Oferty pisemne w kopertach zalakowanych
z podaną ceną za 1 m kw.
prosimy składać do 25.X.1995 r. pod adresem:
P.HZ .ELMAR", 28-300 Jędrzejów,
ul. Reymonta 12, skr. poczt. 27.
Tel./fax (0-498) 614-87,612-71.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta. Jt9fJ

SPEŁNIAJĄCEJ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- powierzchnia 10.000- 15.000 m kw.

HALINIE SOSNOWSKIEJ

wynu:y szaerq;o l &fęboldeao wspólaada
a: powo4• jmierd

OJCA

Oferty prosimy składać:

POZNAN, ul. Wolczyńska 18, D:rlał Logistyki,
lei. (1)-61) 678-235 wewn. 262
tub (1Hi1) 678-130.

Skład reklam: .Exbud U"

PAPA
..,..;erzchniegokrycia.
izolaqjna podkładowa

LD'IKASFALTOWY
DAOIOLEUM,
ABIZOL
ST\'ROPIAN,
WElNA MINERALNA

PRODUCENT

HALl MAGAZYNOWEJ
na terenie
województwa
kieleckiego

- poziom gruntu
- plac manewrowy i parking
Koldaa«•v

11 O, tel. 31-57-82.

Biuro Retlam .Słowa Ludu", tcL448-S8, Kielce, ul. Tat~owa18.

http://sbc.wbp.kielce.pl

..TES" Spółka z oo.
26-021 Niwki Daleszyckie,
tellfax (041) 17-19-86
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OGŁOSZENIA
SPRZEDAZ
.PANASONIC" HS-1000, H$-800,
M5-4, M-9000,
M-3000. Tel.
66-16-27.
80/MS
TELEWIZJA satelitarna. WiBTRONIC, PaderewsJOego 22.
781 / ag
SPRZEDAM stoisko z ~ dziedę·

cymi- .Szumen". Kłelce, 68-46-43.
15361 /g

SIATKI ogrodzeniowe. 31-91-28.
13323/g
PIANINA nowe, używane, gwarancja, raty, strojenie. BAD MUSIC. Kielce,
Mieszka 131. 23-568.
13023/g
KOTŁYolejowe

z palnikamil sterowaniem, moc od 15do30 kW, cena od
2200do2600,zblornlknaolejopalowy
poj, 10001-cena600zi . JędrzejOW, tal.
(0-498) 624-25.
645/ag
OOSTĄPIĘ czynną hurtownię

OKAZJA! Wyłosowane .cinquecento 900" AUTO-TAK, 27 rat Wpłaco
nych. Teł. 31-83-27, 66-38-58,
61-55-11 .
15343/g

HURTo-a-'1{1t'J:~R
jPA~Tf'OUFNłtWlo'loROCtA\o\11

L\PRASl.A DO MAGAZYNU PRZY
UL KOLBERGA ł (\Ma IO'B~
TlL.(ł-4 1)51 ...14

SPRZEOAM wyposatenle barv
szybklej obsługi. Kielce, 68-42-11 .
61-87-91 , po 20.
15285/g

SPRZEOAM deski
17-16-07.

dfbowe. Kielce,
15226/g

tvwczĄ.

SPRZEOAM krzewy tywopłotowe,
sadzonki dębu czerwooego. Kielce,
31-07-46.
bo
.STOLMARK• PlUS Kielce, ul. ŚCie
giennego 159 poleca: podłogi (sosna.
świlłfkJ, boazerię (wąsk4. szeroką), Us-

twy

wykończeoiOYM,

(sosna.

UWAOAI
BEZPt.ATMY DOWÓZ TOWARU
NA T1!REHIE KIELC.

HU R TO WN IA

Sf'RZEOAM
Kielce, 571-37.

pianił"'I

XIX wiek.
15253/g

-

GLAZURY l TERAKOTY
HISZPAŃSKIEJ

.................
BeZPOŚREDNI IMPORTER

śWierk.

budowlaną.

buk.

5ZYBY samochodowe - sprzeda!,
montat, szyberO&chy. .Autofenix·,
Szewce 39 k. os. Nowiny, tellfax
592-05 oraz Kielce, al. Tarnowska 26.
739/ag

AUTO-RADIO-ALARM.
WISTRONIC. Okrzel35. Kielce, 66-28-49.
740/ ag
AIJTOCZĘŚCI.Brooowskl·. Hurtow-

nia

MEBLE
mlodVetowe
S-elementowe z biurkiem, szatc ł tapczanem, kolorowe. Kielce, 61-76-81 ,
po 16.
15157/g
Sf'RZEOAM
podiÓgówka.
Lech6w33.

suchł deski jodłowe Dzlarmaga

Adam.
15191/g

SPRZEDAM
komput«
386SX
EPSON LQ100. Kielce, 571-37.
15252/g

cztłcl

do urnochodów zachod-

nlch . Kiei~. Wesola47149, 423-73 .

835/gd

tarcicę

14340/g

PĆt błitniaka - sprzedam. Ostrowlec,tel.62-12-44.
17/tr

CZĘŚCI do samochodów zachodnich, za skladu, na zamówienie. KIM
Auto-Części. Sklepy; Kletce, Targowa
18, 32-12-37, Wesoła 47/49, 423-73.
836/gd

FABRYCZNY Cementowni
. Malogoszcz• HOSSA-2 oferuje do
spnedaty; cement. wapł"'I, bramy
garatowe,
elewacje
zewnętrzne
(aldmg), pokrycia dachowe, dyble do
styropianu i okien, parapety, uszczelki
samoprzylepne,
planki,
silikony.
Klelce, ui.L':elazna 22, tel. 66-o9-07.
651/hk

CZĘŚCI utywane do samochodów

·-. . ·oJ·-·--

PPHU "Stalbud"
............. 1,1111.111-31

PROOLICENT obrazów l tustflf w
skórze zaprasza do swojej GALERH, pt.
Monluazkl 11 Kielce. Najnitsze ceny.
105/lg

--.._
---·-·
.... ...._
h_l_llcznoj

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

-plakownlkt

-~lki80f'IICOWIIłCOW8M~IkJ)

- ruryCDrM l

.

ocynk~

.._

_...

SPRZEDAM 2 Zbiorniki paliwowe
poj. 20m sześc. Tel. 61-14-72.
14935/g

ATEST - sprzedat, naprawa wag.
Tel. 573-24 Kielce, Kolberga 4.111/fg

1. BOAZERIA, listwy, mozaika parkiet 2 Boazeria PON wewnętrzna zewnętrzna, Ustwy. 3. Rynny PON. 4.
Cegły klinki«. szamot, przewody
kominowe, płytki . Przedsiębiorstwo
.Bazar·, Busko-ZdrOj, Wojska Polskiego 44, teł. 27-60.
229/b

STOLARKA BUDOWLANA

ELEWACJE z plaskowca w rótnych
kolofach
(lupanka).
Szyd/owiec,
17- 17-43.
12/az
. IFAso• -kontenEłf {1984r.). Kielce,
66-02-35 do 13,66-03-02, po 13.
15225/g
BLOCZKI betonowe 11 tys. z transportem 15 km. Kletce, teł. 66-70-17.
15006/g

NAPRAWY silników,
KER.Kielce, 516-41 .
Tl.Ut.łtKI

nich

firmy

tłumiki

WAL756/GD

UCHYLNE bramy garatowe. Transport, montaż. VAT. Kletce, 566-27.
Radom,603 - 816.
14269/g

-miód sztuczny
-ketchup •
-kukurydza
-groszek
konserwowy

RĘKAWY foliowe. (0-49) 524-720
wewn. 28 tub Krzczonow 28. 14007/g

ZNICZE. ZgOrsko 53, lei. 66 73-70.
14610/g

Wysoka jakość
Niskieceny
Jedyny dystrybutor wkieleckim,
radomskim i tarnobrzeskim:

Drzwi- wejłciowe
Drzwi - garatowe, aluminiowe.
Fołla dachowa.
Parspety PCV. montat.
Kielce, ul. BataUonóW 0\łopsklch
77, lal. 571-91,554-27.
Końskie,ui.Kielecka3.
695/s

TOWARZYSKIE

AUTO-MOTO
HAKI holownicze. Kletce, 61-5 7-04.
14893/g
MONTAŻ. urządzen gazowych w
samochodach benzynowych, gatnlkowych i z wtryskiem benzyny. Sprzedaż dystrybutorow gazowych. Kletce,
Kruazelnicklego231, 555-27. 853/gd

COMPUTEX
Klelee
ul. Wasola 46, tel. 432-02
A~-e

ceay III

"ALPPNEX" s.c.
Kletce,
ul. Batalionów Chłopskich 82,
teł.

68-.33-90, 93

klekołory . .,Zemax". Kielce,Wsp61na1,

574-59.

890/QC!

lAKIERNICTWO blacharstwo, ustawlenie geometrii. Gwarancja clo 5 lal
&Jków-Papłernla. 61-94-12, Sobleskle9o87,61-52-74.
14785/g

klockOWłlamulcowych .

.FXfAZA• - towarzystwo pań_
Kielce, lei. 61 - 25-49.
14641/g

TANIO sprzedam telefax, kserokoKielce, 61-94-73.
14953/g

KOMPUTEROWE badanie amortyzatorów, wymiana {rabat - 50 proc.)
oraz Inne uslugl. Kletce, Naruszewicza
33, teł. 66-08-57.
63/FG
PROFESJONALNY
Shocktester
firmyBoge-Sachs sprawdzi komputerowo stan twoich amortyzatoróW. ZakMechaniki Pojazdowej, Andrzej
ŚCiubls, Kielce, Browarna 23, Zalesie .
834/gd

ład

MARCO-SERVICE, czttcl do samochodów zachodnich ł"'Iwe l utywane.
Klełce, KarczOwkoNSka 20, 524-43:
68-47-44.
648/łlk

sutoalarmy
.,ALCATRAZ" (kod dynamiczny) oraz
.LEGEND", centralne zamki, znakowanie, radioodtwarzacze. Najlepsze w
kraju ceny oferuJe .,AUDIOPOL·.
855/GD
Kielce, Radiowa, 429-67.
AUTOALARMY, lmmobitlsery, blokady,
znakowanie,
radiomootat.
AUTOELEKTRYKA. Kielce, ŚCieglen
nego201 , tel.61-24-99.
· 77/Fg
"AUTO GAZ" montaż serwis, gwarancja, raty. Kielce, Chrobrego 40,
501-40.
15029/g

P.P.II.U ,.ATOR,.
BIURO RAOIUNKOWI:
oferujeprowadzc:me:
-ksiąg przychodów i ro.u.:hodów
- ewidencji dla pouzeb VAT
-ewidencji przychodó wdlaryczałtowców
-innych usług finan50wo-ksi ~go
wych.

Ailra: Gnszb 4, U-OSO Zapadsk,

TANIO
OJKIER
paczkowany, workowany
herbaty, kawy, mąki, kasze,
torebki papierowe,
syropy, galaretki, budynie i inne

RAFPOL

s~~!~~Vcl~ gt9-'J
tei.~~~~~:~.S:'70

AUTOA.l.ARMY . LEGEND· . .SIUCON",. POOCZERV'IIEN•, lmmob11isery,
RADIOMONTAL Kielce, 434-79. 93/tg
SKUP, sprzedaż ratalna, komis,
zamiana samoch'oclów. Kielce, Sienkiewicza 55, teł. 68-36-00.
92/fg

STOLARKA
OKIENNA
OKNA, DRZWI PCV- System .Panorama·. .Pottrocal". . DROKPlAST.
Kielce, ŚCieglennego 256,61-49-78.
870/gd

BIZNES
TKANINY: Importowane z_ najlepszych labryk Korei, Tajwanu, Indonez;!.
Oodatkt krawieckie; pasmanteria,
sztuczne kwiaty, kwietniki. Hurtownia
.STADION•, Kielce, al. Na Stadion 5,
tellfax 61-53-24.
549/ag

•·Ułi'tl'·hłłp
H

SSA

NaJwlłkazy

w

regionie dystrybutor

""'""'""'"'
POI.ECA

1. Okna drewnlaM d'Wurl~ zeapolonelokn.IJednOrarnow.zzestawarnl

termolzolacyjnyrnl(przed$tawlcktlhendlo""'' . Stotbudu• Wloszczowa)
2. Okna drewniane Jednoramowe l zestawami termoizolacyJnymi, okucia zacłlodnle.S~x·
3. 0knllzPCV.PoltrOCłll·-~kle

typy
AAAmeryl(ańSkie

td.ll-Js-łl,6B-f7-11,15-14-41. ISZW&

71SIAG

S~ad re~am: ,.f.xbqd 13• Biuro Ręklam .Słowa. Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

MOTOART: autoczęści zachodnie.
Regeneracja tarcz $pl'zęglel . Skłepy:
Klelce, Bodzentyńska 33, 485-25,
Warszawska 34A/16, 68-16-07.
847l gd

do samochodOW zachod.eoSAL·. ,.Motomas·,
47/49, 423-73.837/gd

Drzwi-wewnętrzne

SIATKI
22-924.
piarkę.

AUTOALARMY. 61-90-60.14918/g

IOełce, Wesoła

PETER-CAR- części do samochodOW JAPOŃSKICH l zachodnich.
SERWIS - wymiana oleju l;ratls),

EUTA- Agencja Towarl)'Skk;h Pan.
Kielce, 500-64.
148871g

Kielce,
742/ag

TŁUMIKJ kraJowe do aut zachodnich. Kielce, Bodzentyńska
13,
432-76.
13666/g

AUTOGAS SERVICE - gwarancja,
raty, homologacja. Kielce, Pomorska
35, 486-74.
853/gd

PH .OKPOl· S.C.
Naraty
Okna- plastikowe
Ołma- drewniane
Okna-dachowe

KONTENERY 6 szt., lady sklepowe,
palety. Kielce, 25-610,31-22-13.
14796/g
ogrodzeniowe.

PĆŁOSIE naptełowe (francuskie)
gwarancja, .Lemat". Kielce, ŚCłeglen 
nego201,61-45-18.
liAS

zachodnich. Kielce, 68-30-61 .482/hk

AUTOLAKIERY - aerozole, wszyst-

PW WALWOOD s.c.
Kielce, ul. Legnicka 28
lei. (041) 253-53

BLACHARSTWO,
lakiernictwo,
mechanika pojazdowa. ,.AUTOSERWIS •. Cedzyna 137,47-164. 751 /gd

podłogowe

dąb) ,

Tel. 68-71-89.

SKŁAD

. . . . . . . . LCACH
~.IL~14e......,ue&-74-13

spoKielce, 61-34-51 , 8-16.
15319/ g

DROBNE

AUTOALARMY - PRESTlGE Audlovox USA. ze zmiennym kodem. Sprzedat ratalna. Dodatkowe akcesoria
zabezpieczające ł utytkowe. RadioOdtwarzacze l głośniki. Znakowanie
pojazdów. Autoryzowane serwisy:
Kielce, ul. Manilestu Upcowego 34, tel.
326-599,ut.Piotrkowska 191 (.PolmoZbyt1, lei. 66-32-07.
738/ag

4_ Okoa z PCV ."-norama• (zbrojony
profll,okuclaRoto)blale,blato--br4Za-•
brązowe ; typowe l na za mowienie
5. Okna z PCV- . KBE· biele, blalo·br4Zowe, br~wlklwolnymklztałcie l

-·~

8. Okna z PCV - kOOłtrukcja ameryktu'ISk&. Prusuwne gOra -d61, lewo- prawo, z alat~ ochronną prze<:łwowadom; na
zamóWienie
7. Qiornaldmr.4zalumlnlumw•tu

-

wzorach wewnttr.r.ne l zewnttrzne z prz.e-

na umowienie
8. Drzwi -wnttrzne - kitkanałcle

kładką te~: łypowe ł

,,.

9. Orzw! zawnttnne - kilkanałcle wzo-

10. 0ściebllce

t 1. Bramy prnc-

12. Okna dachowe - prndstawielel
handlowy firm . Velux· ••Fakfo".•Ortls"
t3Styroplan
14 cement z Malogoszcza l wapno
15. Planamontalowa
Zapr.szamy
KłiZdywyblerzecołdlasleblel

HouaKleleeul. 2:elazna22(obokdworca PI<PI teł . 66-34-21 fax 66-09-01
ai!""ni, Pf!rapetypodrw.tel66-09-07
Punkt apnedaty, Kielce, 1 Małll 136,
tel. 68-30--06.
HosM Radom, ul. ObłOI"'CCw 30 (dojazd
od ul. 1905 Roku), tal. 60--20-88. S63HK

MEBLE CZESKIE
MEBLEINCOP
KIELCE, ul. LEGNICKA 28,

7$0/0&

•eJ_ 4 I 7 - 5 5.,"...

http://sbc.wbp.kielce.pl

SLOWO

STRONA 18

LUDU

OGŁOSZENIA
USŁUGI transportowe
Kielce, 68-48-21.

USŁUGI

1ALUZJE. vertieale, karnisze, drzwi

ELEKTRYCZNE ogrzewanie płecćw
kaflowych.Kłelce,31-83-66po 18.80

harmonijkOM, uszczelnianie okien produkcja, monta.t. Kielce, Waranwska 199,32-58-13, tax68-68-77.

lakleroiM'lle.

CYKUNOWANIE.

15381/g

15290/g

Klełce, 68-53-40.

SPóu<AzleciW)'konanleprac blacharskich - pokrYcie dachowe,
obróbki. Tal. (0-498) 1 1-298.15023/g

VJ..UZJE,tenlo. 66-08-13.
15243/g
TRANSPORT 1,2 tony, 9 OłOb.
Kielce, 566-15.
15354/g
TAPETOWNIIfE.
32-23-7".

glaZura.

OOCIEPLENIA poddaszy (wełna
produkcji szw&dlkleD, folie perotzola·
cyjne. Kletce, 32-40-83.
15247/g

Kielce,
15241/g

USŁUGI tranaportowe .kamaz". Plasek. krUszywo, ziemia. Kletce,
15135/g
152-054.

ROBOTY remontowo-budowlane,
glazura, terakota, par1det, tapetowa·
nie, matowanie. Rachun i</ VAT. Kielce,
31-03--25 po 20.
15375/g
USŁUGI

tony.
15192/g

4

dtwigowe.

66-44-46.

OOEPI..»>IEdrzwl- tapicerowanie,
niespotykane wzory, taluz}e, verticale,
zamkl,i<arnlsze poleca Arma Zbigniew
Nlebudek.IOelce, 22-684. 15214/g

Kielce,
15017/g

UKŁADANIE kosti<lbrui<owej, utwardzanlegruntu.11-86-52.
15040/g

BOAZERIE, parkiety, Inne. Kielce,
66-72-21.
15026/g

MALOWANIE, tapetowanie, solidnie, szybko. 563-01.
15049/g

SCHODY d(bowe, tol<arstwo w dra·
wnie. Klelce, 68-46-43.
1536Vg

TRANSPORT- .mercedes"1,5tony.
61-67-72.
148-48/g

TANI transport 1,5tony. 570--03.
15289/g

- AI...J.RMY STACJONARNE

DOMOFONY. Kielce, 68-42-42.
15348/g

- v.KJAY PARKINGOWE

BRAMY,

balkony,

NUMER 240

DROBNE

ogrodzenia,

remonty
b!Jdo..W.ne.
31-02-47,31-73-71.

Kielce,
15298/g
hydraulika.

PRZYŁĄCZA.

15280/g

61-83-30.

HYORAUUCZNE.Kielce, 32-46-46.
15176/g
NAPRAWAtelewłzofOW, magnetowidów.
Zakład,
Kac:z.marka
16,
61-64-24, dom: 61-46-59, Sowiński.
15118/g

HYDRAUl.IKA. Kielce, 61-10--68.
15185/g
KRATY,

66-48-15.

balustrady, ogrodzenia.
15100/g

BIURO Rachunkowe

.łnter-Kodex"

świadczy usługi w zakresie prowadze-

nia ksiąg prZyChodów l rozchodOW,
ewidencje VAT,deldarac)e, rozliczenia
roczne. Kielce, PadBfBWSkiego "7,tel.
66-03-50,68-38-18.
14929/g

tALUZJE piOnowe, drzwi harmoniJkowe, rotelki materiałowe. Kielce,
61-84-86.
14633/g

-SZLABANY

fJLNiMY. Kielce, 68-42-42.

15347/g

ustliGI tapicerskie. Kielce, 2:uraSa, 571-21. Dysponujemy transportem.
665/gcl

.ee:sr

wła

dodatkowe drzwi. Kielce,
68-15-87.
15306/g

~k. stom. HALINA POZNAŃS~

li(!g~~,!~:!~!~!
l
Dąbrowska
w~~t
------~--~~
i błony śluzowet jamy ustnej.

Kielce, ul.

1 m 18, tel. 27-105.

s

NIE OPROCENTOWANY LEASING
tl telefony komórkowe NOKIA 150, 720

micznych, elewacyjnych. Sprzeda:

<>dzież

robocza

ubr~ma drd1cho"'~ r~lia•IICe roboCL~

mm

l

1uchronn• trlt 111!.1 oiiJOOdl"lrne

rf>umk• kovule Oa11dn"' bul\ ~umo11e t umomc..

lALUZJE poziome, pionowe. Kielce,
68-40-15.

15188/g
.sldlng".

ELEWACJA
474-34.

13894111

.IZOBUD" - oryginalne szwedllde

31-94_.3.
13841/g

pezowe l f)'IYt)' .BORGA"; wełna I'Nneralna .AOCKWOOt.."; łołle dachowe l
fundamentowe .DORKEN". Klełce,

2AL.UZJE, karnisze, roielki materiaroloQsety, marldzy, l<raty.
3'-29 J8
655fhk
TRANSPORT - .,mercedes" 1,5 t.
66-2()-()8, 66-20-65.
81/Fg

Hauke-Bosaka 2,1el. 61-20-93.
653/HK

powlekane blachy dachOwkowe, traLA'NET.ł-tranaport

łowe,

CZVSZCZENIE dywanów, taplcer1d
samochodowej. 31-t4-60. 15116/g

ZN<UD

Hill< -pnnadiOOa\orhmentn"

<

TRANSPORT -.mercedes" 1,8tony.
Kletce, 68-95-61.
14805/g
VIDEOIMAGE. 31-94-43. 1"759/g

BRAMYHormana, rolokasety,luaty,
taluzje. Kielce, 31-75-97. 14753/g
TAP'ErOWANtE,
32-21-43.

matowanie.
14973/g

dOw,lnt. Krys.tek, 61-01-69. 14580/g

;;

Ceny Cabryczne.

PUSTAKI

2Al.UZJE,
31-45-56.

naprawy.
1"547/g

vertk:ale,

KRATY notycowe,
61-70-02.
2AlUZJE,
31-89-29.

max.

K-U,

cegła

709/gd

Eteklromechanłczny,

DACHOwKA błtumlczna legola
canadese - 5 typOw, 23 kolory.
•TEFOND" - membrana tzotacyjna 1\1
tarasy, fundamenty, posadzki M gruncM (HDPE). Klełce, Ol<nel59, {O-<ł1)
429-12wewn.33.
8311gd

ALARMY, domy, sklepy, najnowo43"-79.

cegła

pełne, stropy ceramk:zne t Inne
wyroby. Kielce, 66-77-55 (8 -18).

IOelce, ul. 1 Mała 73,tel. 538-31, oleruje: przezwaJanie silników, bramy
gara1:owe i ogrodzenklwe, pfZłtlła,
garaże, napraW9 wag, znicze w szkle,
znicze w plastiku, wypraski. 656/hk

RYNNY .nico!" - gwarancja. Kielce,
61-54-10

94ng

780/gd

rozsuwane.
'"3111g

taplcerl<a

PlYTKJ ceramicZne, oficjalny dealer
firmy .Jopex", .Ceramika Parady!",
.Cerkolor", Import bezpo$rednl Hiszpania, 'Mochy. •Surma", IOelce, Chorzowska 22, tel. 59-344. EkspozycjaKletce, L.ełna 7.
735/ag

POLIGRAFIA,
REKLAMA
uloti<l, nadruld, gadtaty reldantowe.
Kletce, 2:Ylnla 10 (WalloórY), (0-41)
61-50-18.
604/Hk

VIDEOFOTO. Kletce, 22-924.
741/ag

NM'fłAWA telewtzorow, magnetowl-

l

SIPOREKS biały z doste~ oraz
inne materaty. f'łooMny, 66-77-55,
66-79-92.
867/gd

ROI..OKASETY, taluzje pionowe.
Ch\ICII'Iska 18, 68-"1-33, 68-74-76.
671/hk

Kielce,
15174/g

LAWETA- transport Tumlin Zacł14605/g

l

DESKJ podłogowe. Blltyn, (0--47)
54-lo-20.
14253/g

.SAUNA" - nagrobki, parapety,
schody,IQelce, 61-99-13, 564-29.

drzwi.
14430/g

NOWO otwarty skład lardcy l mateIM

riałów budowianych, za got6wą

raty. Nlslde ceny. Kielce, Okrzel10, tal.
507-39.
14428/g

ROZNE

Gl..RURA, terakota. PrzedateMclel
producenta .Stlwex", Kostomloty 11
14(\
35/MG

LOMBARD, 68-22-42, natychmlas·
!owe potyczki pod zastaw. Kantor w
hotelu .Bństol", takte w nledzielf,
68-22-24, nocny 66-30-65. 579/ag

GLAZURĄ terakota - wyposatenie
łazienek- kasetony- TANIO! Hurtow-

nia Ceramil<a, Kielce, Jana Pawia 1112,
15037/g

NOWO OTWARTY pawilon nr 71 na
pt. Wolności. Oferujemy: skory, futra,
spodnie, sport, Import- Niemcy.
101/Fg

teł. 68-73-08.

.NIXEL.• - produkcja, handel: suprema, styrosuprema, styropian, uch·
wyty plastikowe, siatki podtynkowe,
metalowe, plaslil<owe, .Latex•, ołciet·
nice, {0--41) 66-44-30, Kral<owaka
257.
BO

l»/AGA- nowootwartyOAINKBAA l

KAWIARNIA w pensjonacie .Cedzyna".

Zapraszamy ;ut od 5 pU;tzlernlka,
czynny 24 h. Organizujemy przyJfela
ok:ollcznokłowe.

Cedzyna

61-79-01.

wvrotYCZALNIA
stołowych.

504-21.

dąlila sprzedli1liurtowa

ratalna. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna,
obołt cmentarza}, 68-01-65. 734fag

.Demon".
13510/g

VIDEOfiLMOWANIE

31-38-76.

15078/g

NAPRAWA piecyków gazowych.
Kieice,61-26-87.
14602/g

t1 kserokopiarki SHARP Z-20, Z-25, Z-52, SF-7800
rl telefaksyPanasonicKX-F500, KX-F700, UF-V60, OFX-3100
t1 komputery DA TACOM
CAI2Cr"'\Dii Kielce, ul. Domaszowska 52, teł. 430-10, 68-12-36

KUPUJzanlmwzrotnleVATINajwlfksza klelec;:ka hurtownia płytek cera-

14447/g

czeAnłejsze. Kielce,

lALUZJE. 571-79.

.CEBOX", Kielce, POina 7, 461-38.
729/gd

tapetowanie,

DOMOFONY. Kielce, 43-41-79. 95/fg
OCIEPLANIE domów wtryskowe.
15028/g
Kielce, 117-171.

-KRATY ROLOWANE (włoskie)

Gl..AZlftĄ, bo&Zeńa,

suche tynki, remonty, VAT. 66-05-46.

86, tal.
102/Fg

OKNA, drzwi, materiały budowtaM.
.MABUD". Jtdrzejów, ul. Dojazd 1, tel.
613-52.
668Jhk

nakryć, naczyń

.MABUIY - pnedstawiclel Cementowni .Małogoszcz" oferu)e cement
350 l 450 oraz slporek.s, cegt9 białe,
paloną l Inne materiały budowlane.
Ceny konkur8flCY]ne. Klek:e, Zagnanska 72, tal. 484-19,1ax493-92, Skrzatlewska 4, tal. 68-44-40.
668/hk

Kielce, Chrobrego 73, tal.
1"967/g

CIJ.tOWE ubiory, pł. Wolności,
budkanr73.
1441"/g

TRANSPORT
.

TRANSPORT 2,21ony, i<raj- zagra·
nica. Klelce, teł. 546-82.
113/Fg

ce;~=:.;,~~~da=

BONO"; trwała 1estetyczna dachóWka
bitumicZna oraz papy poWmefowe

Gamolilce sprzedajemy poniżej cen fabry<mydl.

wa~;:~~=~f:ko- :~~.'~ :=;:Kie:~a:;:o~~

Q

--::HADE=s""-"""'•"od"•"'U<owe=d="..,=-.:,:-....,=,,,

ł1RMA ODzrtż.K.itkt, ... OlędWa l, trllfułiJ-łl4,1tlłll-UC.

HURTOWNIA FARB
.PROMESA"

~

~

--IJIII""""

KIELCE, ul. SKRAJNA 1, tal. 68-36-04, fax 68- 36-05
doJ•zd od u l. DługieJ, te ran . spedpotu• ~
CENY FABRYCZNI!
•
DETAL: DH ,.SZUM EN", l plttro.
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e •
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SERWIS • SPRZEDA.

Jl

""""

14089'g

stalowe.Kielce,31-29-83.

14600/g

NAPRAWA prałek. łodćwek. Barwinek. tal. 61-86-54 (10- 17). 14583/g
USŁUGI transportowe 4 t {przeprowadzki). Kletce, 66-78-41. 14271/g
CZVSZCZEtłE

31-75-64.

dywanów.

14596/g

68-94-55.

144211g

BUDOWNICTWO
GL.ĄZtJRĄ terai<ota, ldeje. Klełce,
Legnlcka1,68-16--03.
84Vg

PARKIET, mozaika, kleje
kletu, drewna, odepleń.
Nowiny, PrzemysłoWa 7,
{8- 16).

do pat·

.ALEX",
593-76
736/GD

• DORADZTWO • MONTA.t

D ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE
D ELEKTRYCZNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE
D ALTRYi SYSTEMY UZDATNIANIA WODY.
1•111.J •• 1 l c a l ..
25-510 K.Jalce ul P•otrkowska 12

"~> - C -

tcl (041) 68-14- 20 wewn 145

Suche tynki Rigips.
O

Profile

o

Akcesoria

O Inne materiały budowlane

dor~

~

-

KIELCE. ul_, Maje , 3 6
oantr. t0-41)528-82,1e1.11ax (0-41)68-33-91
poniedziłllek-pi(tflkgodL6-17,.obcQ8·13.

Sklad reklam.•Exbud 13" BIUro Reklam ,.słowa Ludu", te!. 448-58, Kielce, ul. Tugowa 18.

http://sbc.wbp.kielce.pl

61-20-93.

654/hk

AUTOALARM
MONTA.t autoalannOW .Fox·.
.PRESTlGE". C;.entralne zamki, elektryczne podnośniki szyb, blokady si<rZynl
biegów. AutoryZOWana stacja obsługi
.Peugeot•, Kletce, Oomaszowska 52,
"30-10, 68-12-35, 68-12-36.
MOT/RITA

SŁOWO

NUMER 240

OGŁOSZENIA
.KIELCZANIN~-

MEDYCYNA
ootY\"łiANIE

komór1to-.

66-44-01,(048)318-662.

31-4()-34,

nety) europejskie - umlatkowane
ceny. Telefonować .MARKTUR", tOdt,

30-23-28,32-73-49 (10-18).109/nk
MEDIN -leczenie kamicy tolclowoJ.
n8fk0't'1'9).
prostaty,
hemoroidów
(bezoperacyjlle), łysienia. lapisy.
Kielce,487- 18,{15-17).
694/s
GINEKOLOGICZNE leczenie,
zabiegi, tanio. (042) 36-05-21 (9-19).
110/NK

PROTEZOWANIE. Naprawa. Kielce,
502-52.
743/ag

NIERUCHOMOŚCI
TANIO dzielkei rekreacyjną- Bizorenda. Kielce, 32-38-90.
894/gd

.COMPLEX -uóM•
AGENCJA
N1ERUCHC>MO$a -kupno, sprzeda.t.
wynajem. Kielce, Padefewskłeoo
43/45, 68-43-86.
615/hk

LOKAL na hurtownię z częścią biurO\III'O-mieszkalną

KGN,

14938/g

zamienił na

GARA2: na Bocianku

KSM lub kuplę gara! na KSM. Kielce,

-433-38.

12,
773/ag

PRZEWOz 8 osób buaaml, autoholowanie, bus + laweta. Tal. (041)
61-54-52.
14464/g

LOKALE
KUPIĘ

M-4 do 50.000, 66-01-27.
14624/g

KUPIĘ

kawalentę.

68-04-49.

PRACA
PRACA w Nolw&gH na platformach
wiertniczych, zarobki 410- 680 DM
dziennie. lnformac;e: Agencja Rekia·
mowa, 41-400 Mysłowice 1, box 49.
Prosimy dolączyt znaczki za 1,80 zł.
1295/k
ZATRUDNIĘ

--::=c---,-----,--:----::o-,-Klełce,

pracowników przy
daciepianiu budynku. WYmagana
praktyXa, os. Barwinek 13. Kielce,
441-74.
15369/g

779/ag

POSZUKWESZpracy,dysponujesz
pomieszczeniem, wktaym motna pro-

POSZUKIJJĘ do wynaJtcla mlesz-

wadzłe sprzedat detaliczną. Zadzwol'l.

kania 2-pokojowego Kielcach od
zaraz. Kielce, 68-46-55, 68-35-25.
15249/g
NIERUCHOMOśCI
*Węgłowska",
51,68-75-88.
14623/g

Wesoła

DO wynajęcia gabinety rekarsJo;ie,
wypoaatone,
śrOdmleśde
Kielc,
441-62.
14990/g

KIELECKA

GIEŁDA

NIERUCHOMO-

śa-domy,dzlałkl,mleszkanla. Kielce,

OLEJE

15127/g

KORZYSTNIE zakupimy M-2, M-3,
M-4. KGN, Słowackiego 12, 463-63.

775/ag
REGULARNE llnłe - Wiedeń, Paryt,
Luxemb~.Kg, Niemcy, Bruksela. Teł.
68-71-69. REISEAEBER. Kielce, pi.
Wolności 8, pok. 32.
15270/g

TANIO!

SPRZEOAM ciągnik C-360. Plotrowskl, Boguclde k. PlńCZowa. J05/FW

.fiata

SPRZEDAM

WYNAJEM busa, 9-osobowy. Kralz.agranicll. Kielce, 31-58--80.15389/g

(stan surowy)
Słowackiego
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DROBNE

(041)

14155/g

GINEKOLOOICZNE zabiegi do 24
tygodni, renomowane kliniki (gabi-

sprzeda
463-63.

pne}az:dy do Hiszwyna}em
mlkrobuSOw.

-

panil

LUDU

Klelce,68-65-15.

15335/g

126p"

Kielce, 540-47.

(92).

15394/g

SPRZEDAM .lorda escorta" (91 r.)
benz. + gaz, 6500 DEM, .toyota
corolla" kombi, (91 r.). 1,8 diesel
7000 DEM. Kielce, 68-85-43.15403/g

SPRZEDAM .mercedesa 2400" 79 r.
Skartysko, 532-345.
190/sk

SZKLARSTWO

IO.JPIĘ. wynałrnę gara.t

na KSM. Tel.. 230-38.

murowany,
15004/g

INWESTOR - kupno, sprzedat,
wyna}em, wycena. Klełce, Targowa 18,
pok.418,435-SO.
13019/g

KUPNO - sprzedat, wynajem,
zamiany mieszkań, domOw, dzi&lek..
.Medium-Serwis", NOT - parter,
68-07-74.
745/ag

OZJAU<Ę budolllllan11 4500 m kw.
Kielce, ul.1Nitosa -sprzeda .BROKER"

DO wynajęcia maty lokal. Kielce,
61-54-56.
15338/g

68-35-56.

704/hk

DOM parterO'W)', murowany. Kielce,
ul. Nowy Świat - sprzeda .BROKER".
~.
ur.
Paderews~
14,
68-35-56.
705/hk

NAUKA
ANGIELSKI - leklor USA Kielce,
66-29-54.
14550/g
PRZYGOTO'MJJĘ

do grudniowego
egzaminu z fizyld w l trymestrze Polil&chnikl
Świętokrzyskiej.
Kielce,
25-936.
15337/g
ANGIELSKI. Kielce, 61-52-44.
15316/g
NIEMIECKI - korepetycje. Kletce,
31-Q4-30.
15365/g
1NINDOWS dla początkujących 1
zaawansowanych
z
aplikacjami.
.Computex•, Kielce, 432-02.
BO
KOREPETYCJE matematyka,
fizyXa, informatyka. Kielce, 500-96.
15145/g

M-4 ŚWiętoluzyskle, Słoneczne
WziJ(xzezamleninaM-3.KONTRAKr,
68-33-22, 66-33-45.
708/a

NOWE, lllllasnośclowe sprzedam,
52 m kW~ parter, piękny rozktad, około
795 zt/m kW. Kielce, Karbońska 4fi6,
godz.16-18.
15317/g
DO wynajęcia kawalerka w centrum
Kielc. Tel. (077) 742-643 (Opole).
14930/g
POSZUKUJEMY mieszkań, domów,
do sprzedBllia, wynajęcia.•Centrum
Nieruchomości".
Kozia 1o .a·,
68-21-85.
14947/g
MIESZKANIE 40 m kw., zamienię na
15257/g

POSZUKUJĘ korepetycji z angielskiego. Oferty 15366 .Sl" KleJce.
15366/g

mechanika samochodowego- stat+ referencje. Radom, tel.
182-446.
4321MB
ZATRJDNIĘ
laldemlka,
dobre
warunki placowe, komora lakiernicza.
15171/g
Kielce, 515-51.

USA
loterta wizowa, (0-42)
52-47-76.
1231/k

liczba etatow. Radom, teł. 412-83.
4371MB

KURS angielskiego, niemieckiego,
Kielce, lei. 31-52-54.
726/s

hiszpańskiego.

.cosnx·

nieruchomości.

68-03-29.

POSZU<WĘ młodego

pomocnika

ZATRJDNIĘ

Przedstawiciel producenta

Makarony
Lubelskie
ceny fabryczne

(Bmm~
KIELCE, ul. Jagiellońska 70,
tel. {0-41) 569-56.
1711",

ABSOLWENTKI- szwaczki zatrudni
FH.Cartma". Kielce, Bodzentyńska 56,
lei. 475-27.
15355/g
ZATRUDNIĘ

stolarza.

Kielce,
15367/g

61-66-71.

ARMA inweStycyjno-produkcyjną
zatrudni na rODle stanowiska (wiek do
40 lat). Kielce, 68-33-98.
784/ag

RESTAURACJE
RESTAURACJA EXBUD, ul. Manifestu Upcowęgo 34 -kolacje, bankiety,
przyjęcia
okolicznościowe.
Tel.
326-381.
14639/g

"ych
GREY; Kielce, Plotrkowska 37
tel. 461-05.

BO

zapraszamy
Biuro Podróży .ELTUR"
Kielce, ul. Sienkiewicza 76,

a"'"'.,

Klelce,ui.Rolns6
tel. 489-46, 44CHl3, we~!';·

p. 303, tel. 68-40-35, 66-29-40

"''•

"OPOCZNO"

~ MEBLE- JAWEXs.c.
JAWEX- WYt.ĄC'ZJłY PRZEDSTAWICIEL
LUBUSKICH FABRYK MEBU
180 ...... procL - POLECA

• funkcjonalne komplety wypoczynkowe w atrakcyjnej kolorystyce l różnych zestawieniach
* nowoczesne l stylowe zesł!lwy pokojowe
* komplety młodzieżowe l dziecięce.
KJEL.CE. OS". ŚWiętoknyskle, ul. Manifutu U~go 67,
ut. Manifestu Upcowego 71 (koło Klubu ,.&bat'"}, te/. 32-23-28

MEBLE- JAWEX"

(~alodoho"t'),

spnedat, zamiana. Kielce, Sienklewlcza67,66-05-93,66-13-61. 677/a

.RENAULT 25· diesel 2.0 plędodrzwlowy(86).Kielce,68-90-61.15393/g

FRANKFURT - przejazdy. Kielce,
425-79.
15295/g

WojeddzkJ Zar7:4d Polskiego

HSZPANIA - regularne przewozy.
Kielce, 68-45-44.
14723/g

Zapr~ wszystkich zainteresowanych ekolociCZil.\ up~ roślin na
działce do wzi~ia udziału w cyklu spotkań sz.l:oteniov.yeh dot}'Cl4C)'(h tej
problematyti. ~a z Państwem poprowadzi speejalistl- ogrodnikzPołs

Zwi:tUk GmJn Rolniczych

l Ekologiemych EKOROL
w Kielcacb

kiego Towarzystwa RoJnietwa EtoloJiezneco z Lublina.
Spotkania odb)'Wllł si~ będą we wtorki o JQ<Iz 16 w siedzibie
Wojewódzkieso PZD, ul. Bohaterów WitWlwy 4.
ZAPRASZAMYjutwewtoreki7.X.9Sr.

Skład retclam: ,.Exbud 13" Biuro Reidam ,.Słowa Ludu"1 tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Zarządu

nu..

E -

ł\il'in•,ul.

Spokojna S

USLUGI POGRZEBOWO-NAGROBKOWE

84/Fg

MONACHIUM
Norymberga
(czwartld, soboty)- regularnie. (081)
55-13-08.
105/nk

14694/g

~,.. .. AI ...

lJS"J"!ł<>NI

-Połlgrafla

EKSPRESOWE

wynajem busa. 68-25-68.

CUKIER

KOftl'I'STNA SPRZEOAŻ RATAL.HAdo24 ral
JAID lAPRASZA DO SKLEPOw:

REKLAMA
-TABLICE, szyldy
-Kasetony pod6Wietlane
-Wycinanie napisów samoprzytep-

Ś\-VIĘTOKRZYSKA
GIEŁDA
NJERI.JCHOMOśCI - wynajem, kupno,

PRZEWOz OSOb. Klelee- Frankfurt,

TANIO!

Kielce,
15357/g

szwaczki.

TURYSTYKA

Zwł\zkuDziałkowców
wKiele~~cb

ORYGINALNA

kucharza po szkole gastronomicznej.
Kielce, 423-11.
776/ag

ZDECYOOWANIE kuplę M-2, M-3
do 40.000.31-54-80.
14626/g
ARMA budowlana .NOWBUD" prowadzi zapisy na mieszkania M-3, M-4,
M-5, M-6 z garatern (ulga podstkowa,
raty) - odbiór Xl1.1995 r. Kielce,
66-27-61.
15331/g

e

~

ZATRUDNIĘ

wlększe.Kielce,31-34-78.

FRANCUSKI - korepetycje. Kielce,
111-592.
15056/g

Gi\'łarld do błach
- sl~ujemy upusty

Radom,~.lkodzljM916,tel3\6-822

- NASTOKU 118b,32-56-37
SZVBYZESPOLONEokienne,omamentowe, beZpieczne, zbrojone, Inne.
FOUE BEZPIECZEŃSTWA - dekoracyjne.
TURYSTYCZNA t , 31-54-79, szlifowanie sz1da l luster, wszelkie usługi.
PIEKOSZOWSKA 39,
500-29,
oprawa luster, obrazów, usługl.892/gd

ARMA z·kapltałem zachodnim dysponute kilkunastoma stanowiskaml
pracy.Kielce,322-484.
15010/g

68-98-88, po 19.
DO wynajęcia M-4(Uroczysko)dom
ok. Kielc. Pośrednictwo .Kontrakt".
68-33-22, 66-33-45.
710/a

•

Kielce,lll.JaSI~48,tel/1u229-41llo

miejscowołclach wojeWOdztwa kieleckiego. Spotkanie Informacyjne 20 patdzlernlka o godz. 15, w redakcji przy Ul.
Złotej3.
15154/g

Kle~~~:3d~;5u:e~lc, at~~;,~ • ----=Cl=E::cKA:::W::-A-p-,.-ca---,.-,.-:,~-"-'"a
DO wynajęcia domek prz ul. Piekoazowskle. Plalne z gOry za rok. Kielce,
68-81-17 po 16.
15408/g

równiet z ociepe.njem i monlaHm

• Dachówka bitumiczna

+ Blacha aluminiowa obr.
+ styropian sezonowany

.CENTRUM SZKŁA", KIELCE

Słowacldego

12, 463-63, Sienkiewicza 28,429-73.
744/ag

+ Elewac~~od.USA

Importer l producent .,US - POL"

większych

w

Kna.uwia, RaiJio
8 Vaa •ta lkrab Obca
i PW ,.AhDA.., Kielce, ul. Rolna 6
lei. 489-46, 440-03, wen. t 12.

+ Rury betonowe • 200 -ł 600

REDAKCJA .Gazety Kieleckiej"
poszuku)e akwlzvtorOw reklam t ogło
azeń zamieszkuJących

TLUSZCZE

K.

Si~oku

ll'i. ói-29-IK. 61-39-12.

Tl'ldonypr:"nalnc
31-UU-02
S. za.,adlki

hó-79-9-ł

ZAJi.'L.·ID ,\'WIADCZJ" C"iLL"ó"J IJ" ZA A'RE.\"/ E:

- pr::cwn::y :.a~:ranit"::nl' ::wlnk
- komph·k~nwa nh\hlJ:t1 ptwr::t•htiw
-lwrawany- t}"P ji'annnki- firma .. Rl'llalllt"
- trumny - u·icrkc i kwiat}"
-inne 11".\:.dkh• tt.,fu~:i :.wia:mlt':. pn~:r::ehcm.
ll•Jnnc::n'nic pnh'camy u\hlJ:i w :akrnh• hudt"':r:

KATAKUMB

PO!~INIKÓW

-:: /a.11rika nrac granitmH' fni1kh• n·ny)
- Tl'nnwatja grnh1ilt": 1pr::qttmi<' i pidfJ:UIII}tl gmh•i..-

·kuót•litt•r.
Red~cja

nie odpowiada za treść

http://sbc.wbp.kielce.pl

zamieszc~~ych ogłoszeń.

SLOWO
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LUDU

POLICZIKUP

Telewizja- Rad i o- TVS a t
IP®~IDID!"b!LMr~
fi(3~

Konkurs Chopinowski
Gol - magazyn piłkarski
Auto - magaZyn motoryza·
cyjny
.,Oddział specjalny" (6-ost)
-serialprod.USA
Panorama
Pro~m lokalny
Gośt bwójki - Jerzy Stuhr
Koło fortuny- teleturniej
Knyżówka 13-latków
Kandydaci w Dwójce- Alek·
san®r Kwaśniew~i
Gość Dwójki- Jerzy Stuhr
Panorama
,.Przystanek Alaska" (6)
-serial prod. USA
Konkurs Chopinowski
Magazyn teatralny Dwójki
Wołanie o pomoc- program
publicystyczny
Panorama
,.Bez litości" - angielski
-filmdokuinentalny
Zakończenie programu

Hi.OO

16.30
17.00
17.25

PROGRAMI
6.00 Kawa czy herbata?
7.45 VIP- rozmowa Jedynki
8.00 "Modana5ukces"-serial
8.30

Jadą, idą

9.00

Wiadomości

!UO

Mamaija

dzieci

drogą

9.25 Domowe przedszkole
9.50 Gimnastyka
Porozmawiajmy o dzieciach
Hl.05 "Dr Qumn" - film fab.
(po wt.)
1050 MuzycznaJedynka
11.00 Przyjemne z po:ł:ytecznym
9~S

11.30 Lud zki świat
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 Moja firma - mój biznes 12.45
1255
13.25

13.40
14.10
14.15

14.35
15.00
15.30
16.00
16.25
1650

progranlik ekonomiczny
Łowcy tajemnic
.,Samoloty
bombowe
państw osi"- film dok. prod.
ang.
Silatradycji
Histalia kołem się: toczy Polski "fiat", czyli próba bi·
ciarekordu
Czy wiesz., te ...
Encyklopedia II wojny świa
towej - Brytania dwóch pre·
mierów (emisja z teletekstem)
Tajna historia ZSRR
Czad komando na trasie
"Modanasukces"-serial
Luz- magazyn nastolatków
Niezwyklemuzea
Kalendarium XX w.
Teleexpress

17.00
17.20 Wywiadmiesiąca
18.10 "MurphyBrown"-serial
18.45 Wieczorynka
19.00 Kilka trudnych pytań- Janusz. Korwin-Mikke

19.30 Wiadomości
20.15 Teatr Telewizji:

Stanisław

Wyspiański

- "Sądziowie",
ret. Cezary Nowicki, wyk.:
Jerzy Trela, Jerzy Radziwilowicz, Małgorzata Hajewst:a-Krzysztofik
21.20 Pulsdnia
21.35 Tydzień prezydenta

21.45 Przeglądmilitamy
22.00 "Papie:ł: nadziei" - film dok.
23.05 Wiadomości
13.20 M dM
2350 Mistrzowie kina: Joseph
'Losey-,.Słu:ł:ący•-

dramat
angielski (1963 r., 111 min),
re:ł:. Joseph Losey, wyk.:
Dirk Bogarde, Sarah Miles,
Wendy Ctaig, James Fox,
Catherine Laccy, Richard
Vemon, Ann Firbank i inni
1.40 Przeboje Boguslawa Ka-

20.50
21.00
21.35
22.20
23.00
2330
0.00
0.05
1.20

Zakończenie

9.20 Yt l Yt l Ytl9.30 V1n Oyke Show- Mf1al

IO.OOStaltkmlloKI-t«<ee\0.55Koetka
azcz,teiai\.OOModlllzllllklrock'nfoll\1.30
TurtloT~Gra!My12.00Muld-~~~aguyn

12.30SztukllrdOI'I'l'lfCII13.00Jetlt$my\3.30

Tylkodladaml4.000sklr-flllgazynlitnowoy
IUOKub&Ziprasza\S.OOKoetkllazcztłcill

15.05Hr.b1Grt1My15.25Yt!YtiYII\5.35

10.00 Krzytówk.a 13-latków
10.25 Familiada-teleturniej
1050 Multibobby
11.20 Wspólnota w kulturze
Mistrzowie konserw&cji
1150 ,.Świt szczę:śliwości" (l) film dok. prod. austral.
1250 Akademia zdrowia Dwójki
13.00 Panorama

u.zo

Programrtldllmowy8.300zi$wprogram~t8.50
Rldiowl~pracy900,1100,13.00,15.00,

16.00,17.00,19.00WIIóornotci910Nieczytalilł-poeluc::haj9.15Muzyka<llwszyatklch

10.00, 1400,

2000 MigliZyn lnlonnK:yjny
10.10 Rtgionllne noi:I;IWIInia wWiowt 1014,
12.10Kl.rieroglosunlowy1030Aud.archiwalnl11.10 Spr1wa 111 <1llt 12.00Płul wpoludnli12.20Proslotgminy12.30Wiudowych
rytmachi3.10Rotmlfl*!l~ 14.15Gilllowe llarc. 15.10 Aulorldio- matoradio
16.00Akltlllrw:*ldnla 17.30Spor118.00Pka
18.30Megazynlimowy 19.10MI.Il)'kazknolny
kingu-ów 19.558atnlldo poduukl20. lORa·
diopokolacj:Kiedy)ldnalellwU;Iklblowa

wpłata

z 56-procentowym rabatem

)t

30 lub 60 nie oprocentowanych rat
Najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia
(OCINW gratis, AC od 560 zł)

AUTO
SVSTEIVI
FSO
KIELCE, Kino .fłomantica", tel. 66-27-90 BUSKO-ZDROJ O.H..Zenil" (0-<196) 36-09
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Warto szkolić młodych piłkarzy

Piłki
Dzid 14 pal:dziemib 1995 roku zpewnokf4 na tnflle :aplsze się w kronlUch polskleco sportu motorowego. RozeiRftJ, w sobotę na m~lrj pętU Toru
,.JOelc:e" w Mledzilnrj G6ru, długodystuso,.,.. wyklc amoc.bodowy "Oni"
otworz;yl no~ kartę ryw~lłzlcjl polskkh kierowdw, wzorowan,. na banłzo po·
pulamej Zl OCHnem rormule lnd,.C.r.
Cboć

ostatecznie do ryw~lizacji sta·
~o tylko 17 kierowców, co zmusiło Gr·
pniulotów do połljczenia dwóch klu,
tochybamktzzawodników,anikibiców
me miał wljtpliwołcl, co do widowiskowych walorówtej rormywyści&ów. Roz·
promieniony był takie alówny inicjator
,.owalu" prezes Automobilklubu Kicleckicco, WkHb:imkrz W6.łdtlewla.,
który jeszcze w trakcie trwania rywalizacji odbierał pierwsze aratułacje Zl pomysł przeniesienia tej rormy wyści&Ow
na polskie warunki.
- Pocqtki zawsze 111 trudne. Ja tet
obawiałemsi<:czy nic ~dzie ,.nicwypa·
lu". Postawiliśmy wszystko na jed.,.
kart~. i uwatam, t:e nąjtrudnicjszy
pierwszy krok mamy jut: poza sob4.
W najbUt:szym czuie wystosujemy do
Głównej Komisji Sportu Samochodowcco Polskicco Zwi42ku Motorowego
propozycję, by jut w przyszłym sezonie
nadE wyściaom na ,.owalu'" ran&~ mistrzostw,czy tet pucharu Polski- powie·
działnamW.W6jdkicwlcz.
O tym, te plany q całkiemrealne
łwiadczy najlepiej obecność w Mlcdzia·

- Pomysl działaczy Automobilklubu
Kiełeckieao na czele z Włodzimierzem
Wójc•k:iewiczcm, jest Jodny rozwate·
nia, a W)iciai bardzo widowiskowe- powiedział nam G. Lewudowskl.. Nic wi~ przeszkód by rywalizacja na ,.owa·
lu" otrzymała rann mistrzostw Potski,
iednak podstawowym warunkiem tcao
jest przyJOtowanic precyzyjncao rcgu·
laminu W)iciców, takieao by decyduj,.
cym elementem w walce o czołowe lobtybylyumiejętn0iłcikierowc6w.Dzil

przykładowo kielczanłejld'cy n1 sportowych oponach wprost zdeklasowali
konk:urcntów,dubłujljcniektórych n1·
wet kilkakrotnie.
Rzeczywiście sobotni W)ici1 w Miedzianej Górze motna •miało określić
mianem kieleckiego ,.owalu". Znlkomiciespisalisięwnimrcprczcntanci

gospodarzy.
Podobniejak: podczu niedlwncj eli·
mi nacji Pucharu Cinquecento na Torze
,.Kielce" klaą dla siebie byli nasi kicPewd Kalaf:a i Tomasz Krukon·
·
mety
'1 140

~·

ncjGórzewieluznanychpostacizautomobilowcao światka na czele z prze·
wodmCZ4(ym Głównej Komisji Sportu
Samochodowego PZMot., Gnecorum
Lenadowskina, który z zacieu.....;e.
nicmoall!dałkiclecki,.ował".

prę;dko6ć 9S,1S km/aodz.
O dominaqi kłcrowców Automobilklu·
buKielcckieao~lcpicjłwiadczyfakt,
it obok Pawła miejsca na podium w kła·

km bcdnill

siesamochodówopojcmnołcido

1100

zajęli wspomniany wcześniej To-au:r.Knlk.owsldorazJa~k:ltac:r.kowsltl.

ccm

Takie w kluic Simochodów o poiemnołcldo900ccmwczołówcenieza·
brakło

kielczanina. WprawdZie z

ci~

trzecia!
~owi, dodajmy ~młodszemu ze
stawki rywalizu~ch wsobot~ kicrow·
d>w.
Dodajmy, te puchar ufu!Kłowany
przez rcdakcj~ "51owa Ludu'" za :r.wy·
ci~stwo na 60 ok:~cniu wyścicu, otrzymlł Knysztof Gawroliski :r. Rzemieślni
k•
KfASiDO 1100 aM
I.Pawel Kahlta,l. Tomau Krukows·
ki, 3. Jacek Raak:owsłtł, 4. KnysztofCa·
pata (Automobilklub Beskidzki), S.
Wiktor GaRato (Automobiklub Wielkopolski), 6. Andnej Wt&lan (Automobilklub T1mobrzeski), 7. Zd:r.lslaw Bry·
mora (Automobilklub Cz~tochowski),
8. Jarostaw Podsladlo (Automobtłklub
Kielecki).
KLASA DO 900 CCM
l. KrzyutorGawroMtJ (Rzemieślnik
Warszawa), 2. Jerzy Kuslat (Automobilklub Rzeszowski), 3. Jacek: Strółylt
(Automobilklub Kielecki), 4. Maclej
Pt.ak (Automobilklub Radomski), S. J1·
rod& wHen:oc (Automobilklub Wielkopolski).

dla najlepszych

OebWił formę wspóhawodnkłwa klubów pnctUiłCJc:h z biSZJnrl n~mlod
s:eyarladeptanU fulholu wprowadził Klelecltl Okręgowy Zwt,.zek Ptlkł Nomej.
PozwalaonaskJasyrikowat l ocenić pracę szkolenłowc:Gw~mtd~tc:Yc:h się pra~

:r. młodzieflt. Dad"my, ł:t c:hodrl tu nie tylko o wymowę cyfrlsliCyslyld, bowiem
n~lepsze kluby " nagrodę otrzymaj• pilld ufundowane dec:rd11 zarqdu
KOZPN u otolo 40 mla starych zl ze środków wyprac:owaayc:h pruz zwt,.zek.
• Naszym zdaniem regulamin
jest bardzo przej·
rzysty, 1 zarazem sprawiedliwy- po-

współzawodnictwa

wiedział n1m przewodni~cy Wydziału S:r.kolcnia KOZPN, Hocumil
Gozdur.Klubymo&~~,.zarabiać"punkty
uczestni~c w młodzietowych rozgrywkach w okrę&u, makroregionie,
a ich cracja związana jest, oczywiłcie,

z kłll!4, w której wyst~puj4- Premiujemy także szcze&ólnie reprezentantów
Polski, reprezentantów makroregionu
oraz okr~gu. Oprócz punktów dodat·
nich przewidzant są także ujemne
przykJadowo za wycofanie zespołu
z roza;rywek czy tet absencK zawodników mimo powołań do kadr.
~ Cztmu stuzytmata forma współ
DIWD4mdWI?
- Chcemyprzede wszystkim zmobi·
lizować kluby do pracy z najmłodszymi
Ideplami futbolu, którą w wielu oś rod·
kach traktowało si~ po macoszemu.
Mamy jut pierwsze reakcje na wprowadzenie współzawodnictwa, które
będziemy prowsdrić corocznie. Przy·

Ostatnio z inicjatywy Wydziału
Zdrowia i Kultury Fizycznej Urzędu
MieJSkiego w Kielcach odbyło si~ spot·
kanie orpnizacyjne tzw. rady progra·
mowcj, która czuwał będzie nad
d:r.iałaniami, wynikaj11cymi z wcześ·
nicjszcgO podpisania porozumienia
mi~dzy MKS Korona a KKS Bł~kitni
Kielce. W sklad rady weszło 10 osób.
Bl~kitnych rcprezentuj11: Mirosław
MlllnowskJ, Jaa CudlowskJ i Stlnis·
law Jawor, Koron ~: Artur Jqodzińsld,
M~rek: Mlchnlalr: i Pawd Wollc:tl, zd
UM: Jaa Kubik, Andrzej Orclyshiskl,
LHzet AndruJt i jako skarbnik, Bot·
danCesle1sld.
Celem rady jest wspieranic orpni·
zacyjne l finansowe rozwoju piłki not·
nejwKiclcach,awprzyszłościstwo-

Pllkarsb~rnnt.qaPelstlpn.ktrczał•
••6cltłalwtjewyatępywei~U

ME. lazła ,.W Kita)"' a ~1-a&A•tal•dę

Dl_.,.

taw.eaa•Sł-lid4,pnepur-1:4. Wtes

.,..a akeMzyły dę
,.MIIllitj uu·
1)"', Wrl~ l a., wie cup jauu.
Niestety,nastadionieSionnawyszłana

jaw niezwykle pnyk111 p111wda: nadal &lllmY
bardzosłlbo,niemarepre:tenlacyjnejdruty·
ny. Prysły, jak bańka mydlana, ró!norał.ie

tJudzenia,teprzymobiliur,ji,ko~u.cji
stać nu na wiele.Zapomnieliłmy, te nadzicjaje,tdomeft41łlb)'dl.tebyniepowiedziet

t:~~~:~:c:r.::~1!.r:::ł'~

jedynki pełne walki ~ franGi'- Slowac;i' w
ZabrlU, wreudu trójkolorowymi w hfytu
• niedostnq.la.myistoty~wiska: po prostu
rwykłych zrywów, na które od czasu do czasu
stat,.malycb•.flktpoZ0$1..1walrlktcm-eu·
ropejska piłkajut dawno od nu si~ oddaliła.
A my, IUIIOmiast, wci~ PIZY&OIOw)'wali:łmy
si~dodec)'dlij~chspotkań.
NA SWOJSKĄ Nlfft
Ocxywiłcie,ałosiliłmywsumiwobee,te
mysi~ Słowakom nie damyi W prasie sportowej i centralnej pojawiłsi~islnypotopbuft·
CZUCV~ych zapowiedzi: ,.Piłkantie lfollli·
wollci losu· (niemotliwalt udziału P. N....-

b, W. lenlayb, T. WIKUZ)'c:tl-.. t

W.

JłiSh~)

kadrowicze przyjmuj, u

1pokojemlnieuaqdueha.Koocentnti4~

nazadaniu,kt6re~'wykonatistalll.i4~
m)ilet,jał.tozrobić,niezaśnatym,oostoin.a

piU:Slkodzie.To nietJapostawL,.Niemotemy le&O mec:zu zremisował, musimy 10
W')'&fał • ni:lwiłł.lesedl-IJtć nu na to.
Rywale~~ przed nami znowu respekt. Ru·
mu ni wZabnu tct nie podj~li otwartej &.rY __ ~.
,.Czeka nu ci~fii bój, bo nu interesuje tylko
zwyci~two" • stwierdul M- lefai6$U.
·Uda li~ 10 bczspnecznieL", ,..Nie dopusz·
cumm)'tliopor&tce·unek.ałsi~J.lJell'·
aki.-Mytl~tenaobronienie~iemymie·
li at lał. ci~o. folilOR nam wydatnie kole-

dzy :r. pomocy i

Słowacy będ4 mieli utrudnione udanie prudostania si~ pod IUISZ.Ij bram·
k~ ...• .Gnt tak, aby zwycię.t)'ł - obwieszezał
T. J..... -Chcialbym uwieńczyć truci ni:lj
mcQ:wreprezentacjicolem.Jestemoptymis14 i mam nadzicX. te wr&Jr.my".•w jakim
IIISUoju wsiada pm do samolotu?"- lo pyta·
nie do s:r.efa JUdyTrenerów PZP~ -RJuMU
laln:Q".Odpowiedi: .Cbybawidał pominie,
te humor dopisuje. M)il~. te ~ Bra!ysławy

było nam w okręgu 8 drutyn młodzi·
ków i trampkarzy orl% 7 juniorów
młodszych. Na razie są więc to tylko
zmiany liczbowe, ale mamy nadzieje,
te w przyszłolei liczbazamieni się w ja·
kość z korzyłcill dll kieleckiego rut·
bo lu.
'\l- Kto Mrjlepitj pracoWill :r. młodrleflt
WSUGnle 1994/95?
-Zdecydowanie :r.wyci~:tyła KoroDa
przed KSZO i Blf:k:ltnymJ. Dla mnie
miłym zukoczcnicm są wysokie loki·
ty Zdroju Btuko, N•pnodu Jędnrjów
l Ruchu Skad;ysko, gdzie bardzo powatnie traktuje si~ szkole ni e nłjmłod
szychptlkarzy.
Otoczołówki klasyfikacji: !.Korona
l0elc:e-IS4pkt .,2. KSZ00strowlec: 109pkt.,l 81ękltnll0ełc:e-98pkt .,4.
SCar Stanebowlc:e - 79 pkt., S. Gruat
Sk:llifsko- SS pkt., 6. ZdrGj Bu.dlo- 4S
pkt., 7-8. MKS Końskie, Nida Pilkzów
-36pkt.,9.Napr:r.6dJędr:r.ej6w-3Spkt.,

10. Ruch Skadysko - 29 pkt. Ogólem
sklasyfikowano 28 klubów społród 52
zarejestrowanych w KOZPN.
(wid)

Walczą

o przyszłość

kieleckiego futbolu

Powstała

rada

rzenic jednego samodzielnego klubu
piłkarskiego, wyst~pującego w jak naj·
wytszC,J klasie roza;rywkowej. Radazą,i·
mować si~ ~zie koordynacją prac
szkolcniowych w obu klubach, w sekcjach seniorów i mlodzietowych.
Kolejne posiedzenie rady odbędzie
s i~ w najbłitszy wtorek, 17 patdzicmi·
ka, podczas którego ukonstytuują się
jej władze.
(pik)

.,M)ilalem-powicdziałp(ltniejnakonfc

oboj~tni~. TakpodW7.1l~emsportowym,jali;

tytuły Pl"lłO'Irl

brU owa/o. A jut

wrłlfli<:h&h)wtym,którzyznalc:tlipf'l)'(:l)'·

rencji pruowej łLA,Mitł- te IMtdljcsz.
c:u si~ obudzi. o.tem mu~·. (A mote

i wychowawczym. Podczas tej wypnwy bo-

t~ru·, ,.Nie bójmy si~ Now.ekiej zemsty",
,.Jesteśmy &otowi do rewanbi" (wypowiedf:
"- Apes1~a). W tym momencie przypomina
misi~zabawnapilkarlkaaneJ(IOła...lapalo
ny"działacr.o~mia:,.Wnramy,napewno
W')'łr1111Y. Oboj~tnie, jaki ~ wynik, ale
zwyci~y!I!"Noiflklycznie.zwy.:i~tyłii·
my". Wc~ieiwlll0rdobieiu·pr:r.ezpol5kich
f&D6w. Nljsmutniejs:r.e, it ~niej cylaloa·
nezdanbbe:r.u,i~nięcb"spłodzili"koledey
popiórze,apomec:zuzaśnie~dlilimi
kropli tuszu- i słusznie- na krytyk~ bia·

n~poratk.i

inaczej-balemsi~&ozdi~l!)_Zrnianytctdo

tynyolimpijskiej, która wczaniej nieukwa·

tonuje 1i~ :r.awsze w czasie pnerwy w &rze i
treneronzkierownikdrutynypowinniwicc!Već, te nalety do tqo wybrać odpowiedni
moment-~ drutyna epkwuje nut rnt·

q .,jedenastq•- run~ eały dotyehczuowy
pf01111mbudowaniarepreuntacyjnych:r.es-

przywleziernytnypunkty._"Apotemjew::te
(t II.X.): ,.Odlecieli usknyd-

lo-e:r.erwonyeh.Kiedynauezyrnysi~roząd

ku?Cty:r.awsze musi b,t tak, te Polak nądry
pos:r.kodzie1 Prucie! wladom6bytooddaw·

linii. Podobnych .wzoró...,.. taktycznych nie
napra~ motna &ratulo-

w,.pnekr~llch· Sfdde&o. Szkoda,
it w taki ton uder:eyt równi et łL Ape$1tL Na
konferencjiprasowej preyj~otoułmie
ch~m. Selekcjon~r Polak6w rniał let ustnete ni• co do usadnolici padyktowronia pne:r.
artlilnl n:utu Urn~&O pr:r.eciwko nueym,

ny,pilkajestpou~IJrarnłtiwc~ey

paczyn..\ niemat od pocątku. Usun.e w pił·
karskimorpni:r.mieto,coupsuteinad&nile.

byłon•opU.Innaprawda-o:r.mianieuwsze

A,.s1~ ma lfotyć dymbj~. T~~ pr:r.etar&i,
czypowinienjeszaepoprowad:r.ićpolskizes·
p6l w Ołlltnim m«ZU eliminl(:ji ~ A.zerbej·

T...u: lwu: .Do momentu otnyrnl.llia
c:r.erwoncj kartki pnez IIHdlrp ~:Da
prowadziłlOspotkanie tak, by:r.nalct.tokv,i~
dopodj('Ciadecy7,ji,kt6rabypof1101łaSłowa·
kom. Ewidentnie nu prowokował. Normal·

decydujełfdda&ł(lwny~aau.i~·kiedyuzna

to l i JIOSOwne • ni IYJ11aliutj~ sędzie10
technic:u&o, b.st liniowe&o. Cót z te&o, te
łLA,esltldtcialsprowadUtplacu&fY&.
I«kirppr:r.edd~pr:r.yZIUJ~bia·

pótniej w remisowym mcau z fnnc:A, a jut
pewno po r~misie ~ Rumuni~ w Zalm:u.
A.lejes:r.cz.eot\ltha:J'olsklliaynaRumuni~" •• BankwBukareszeie"-toodniesienie
do rezultatu spotkania Rumunia - PrsnQa,
który przy :r.wyciptwieJOSpOdarzy i JOllei

aeckljesn:udodai:.Tobyto:r.&6ryukartowane! WEuropie 1111 układy! Tqo meau nie da·
loliflwnnL"Tymc:zasemspra:woz.daW(I
.J'r:r.etl4duSportowcJO•opiniuje:.,Monte-

lo-aenronym rzut wolnyzodle&IOI!ei około
20 metrów od bramki Słowlkbw. Cót z leJO,
te p6tniejjut nawet zreeypował ~ pruprowadunia roszady-zorientował~~~. it IMKklnied!cepo~rował na ław~ rezerwowych. Fał.tyczniezmian.a ZOdała dokonana

iroCoroado-ędziaportuplsł.i-prowad:r.ił

wn~mniejstosownymcusic.JakUrU&o-

karz)'niedałbysi~takponidtnerwom•.'*

Koniec
BratySławie dawał

Pollkom ewentualne

IZallSenaawans-ikołejnyprzykładniez.dro

weJOpodniecenia.
St.OWACY BYU LU'SI
Nie mosJiłmy W}'II'IĆ w Bralysbwie, bo
byliłmy:r.deeydowaniclłabs.i od przeciwnika.
l to w prukroju ealeco meau! l liiOWU
niektórewypowied:r.i,tedopnerwy&raliłmy

poprawnie, te kr.eh

~ si~

dopiero od

cą$eiowero zdekompletowania polskiej
drutyny,traktukjał.btjk~lllldobrlnoe.Kat
dyktowidzial,cod:r.iałosi~naboisku-obo

Wniec:eysie4zialnatrybunies!AdionuSiouna, a.y prud lelewiwrem- przyuu obi~k·
tywnie,te Słowacy wpienwsuj czPci &IY powinni-:"rowadził pr:r.y!U,jmniej rOtniąjednej
hramk.t,Wdru&icjO<błonieWSZ)'Slkobytojut

n.aderJuoc.Byliimyodaospodarzywolniej-

si,&n.:r.klepki"czytetwalkajedennajcden
• 10 elementy,jał. si~ okaulo, zupełnie nam
obce!Rszilaewenlualnatał.tykai~dy.Cót

:r.te&O, telrzymllfBabi&U lllialspcłnilt ro!~dyry,enta, liedysłowaccynaputnią-oie

po16wis:r.kolenia.lneczywiłcietrzet.ro:r.

uwodnik potn/i si~ wkomponować w zes·
p61, nie powoduje zamieszania. Tym ruem

wtymniektónyDiwodniey,jał.napr:r.y\lad

alał.tepruciwkozbyt,.pochopnym•aerwo

nieqdą,itwprzeeiwnymr.uietaden:r.pił·

w

lifikowalasi~doAUanty,ikt6rcjniesutbyło
nanawi~nie równorądnejwalk.i u słowae

nym kartkom. Przykre, te wtórowali mu

na,tceliminujepru&flliłmywTeJAwiwie,
11.1

wi~m-a LłdowodniłatowłdniePQSU-wadru·

tomybyli:łmy51abi".lnaeokomuteoria,.:zas·

t~pcu",teoria:r.mowyllJał.niewier:t)'Ć,tena

&łu~

nie ma lekarstwa! Na u.ezę:łcie "
jesttze_
ClU:WOM: KARTXJ.
BardzorótniekomcntowaneJ4tedwie,
kt6reotrzymalilte-~iPtetrSwiH·
aewskł.Jednitwierdz4,teutetknmyślnollć,
inni,tcpnyc::r.ynilali~dote&oniedostatec:r:·

na ~o~ pn:epial)w. Osobiście, na
pierwszymmiejseuwynlienilbymtodru&ie.
Jniedotyczytotylknuwodnik6w.A~o
si~ od nicfortunnej unian.y Kestddqe na
CltrtuewsUrp. Obsetw~torom meQ:u wy·
dawało sit. te~~~ dokona _pnetasowaniakart"wprzerwie-włllłniewtedy, kiedy
jest pn:ede ws:r.ystkim czas na wprawadunit
nowyd!pi!Ur:r.y, kiedyspokojoiemotna wytłuiiiiC:Z)'Ć,dlaczc&oktałpowinienop>.dcit
boisko,ainnyJOustuić,&dymożnadoklad·

przerwanieparlidopr:r.odu,anaszrozcrywa-

nie om6wić nowe ułotenia tał.tye:r.nc. Tab

.;.q-musialpozostawałcivJewtyleipsutlk·
l<ie I}'Wili. W rezultacie lfl]iłmy be~ dNJiej

roszadapowinn.aodb)'łai~wJzatniidotycz)t
KemlMkłtp

i lesec*ltp.

boiskuto:r.ac:howanieniesportawe,ar:r.tN»nie trykotu • oboktnie jak to sif dzii .wyjdnia"- na mw•Wf, c:ey ,.polotmie &O na plan~reklamow•• -to wybryk i mUłi b,t ukan·
ny w$p()SÓb,jał.i uezynil panupiski arbiter.
A samo :r.ejłcie: pocałowanie ~(Kiła, mak
kr:r.ytaini~podanie~ki~d..t,ba,odep
dini~eJOOrll.kierowrukadndyny,to

:::l!:;~:i=-'pos~ł~~~~~
musi

Pł.flll~tać

niaiealycyklu,ięttreninaowyd!wkJubach
skońc:r.,t:r.archal:r.mamiwprocesachłll:ole

wałkapitan·wiadomo.Zdj~ekószulkina

Piłbr:r.tqoformatu

bazupelniein.acuj,.ustawit"wydzialłll:ole

licowych,apótnicjnitej.C:r.IJR-.iwytszy

złudzeń

mea:bezbl~nie".Odwatyłsi~powiedzict
szaenełłtv)'lr:BIIIuzyMkl:.Tonie5fdzia,

d.tanem. Moim zdaniem, nie ma potrzeby
uszctPiiwiać kosoł na 1il~ Motewysłał w
kouulkaeb rcpre:r.enlacyjnych warsuwsq
Lqi~? Wariantów jest wiele. Nie rozwi~
onejednakpodstawoweJOdylematu:ktopowinien b)'ł nowym selekejonereml Mam
swolo;h f•worytów od dlwna: Gmpru l.ate i
wt..,..l.". Sttdl•raklep. ~Po drodZe" trz&.

zawsze

i~dz:ie,1eoddec)7,jiarbitra.ydanejna

boiJku nie ma odwołania, tedysk~lt'ł!dli~
to dodatkowe pn:ewinienie. No i~"' reak·
cjauklnne&o: oklaski dlałfdde&o,szar·
manc:kiukłon,ałci:Uejwypi~eai~napu·

blicznaltidobn:e:r.nanycutzwystawieniem
r~kiiwyci•~.e~łrodkoweJO(Ił.łea.Udali

nam si~ ci ,.stran1en"!!1

CO DALEJ?

Bylem na Słowaąi jako alonek Zlrz4du
PZPN. 0bo1t leJO, rowydarzyło się wBratysławie.apoprzedniqodniatnasz.a.ełciebe:r.
eksces6w,aletaktepotenuj~wys~pie
młodzid.ówki) w Tmarie, nie motDa przq6t

http://sbc.wbp.kielce.pl

niowyeh. b dfu&o aekamy na lieell(je dla
trenerów. No i apnwy wyd!oWIIwcz.e, ~
karmienianuinforma(jjarnioqodzie,wspa·
nialej atmosfene, dyscyplinie 10iród bi•·
lo-czerwonych. Gdy słyszy li~ co b)'lo na
zarupowaniachwluku(niedwu:r.naanajest
wtym temKie d~l dyrek(jji Ollrodka, która włłld :r.a komunikatem PZPN odosila za-

ka:r.ws~pu 18t«k~H~a iSwle~l)

oraz Konstancinie (K.ec:kl i Jubwlak w
dniu meczuobudzili si~ OO,ieroo li i d:r.icn·
nikan:om uganicznym, z kt6rymi si~ umówih,wydawałillfW)'Illtnie.we:r.orljslj.Wy·

tb,jemisi~,teteraz~kniebalonldowiemy
Ji~wres:r.cieowiclu niepfXricmnychl.IR)'·
tach.Trzet.tetustalićktoodpowilda:r.aJa·
sełka·.Zrepre:r.entantarnibytozawsu._wy.
sokiekierownletwo.~dPoiU:iqoZwi~·

ku Pilki Notnej muJi wresuie udowadnit
• wbrewobiliOwym opmiom .u:r.drawiaezy"
iatakom,.ponitejpasaRpewnydlrcporterów
-tejestzdolnykierował r\-.ipopularnieiU4
d)'K)'pli~spOrtow~ w b~ u. Bo po lipCOwym
~rtdziedopierotera:r.naslałanatowtllłciwa

Ołodlacze&o ·iU napluł popularny
felietonista~ Nielllec na łamach b•
kowskie&o.Tempa" -jestem 1'ir6d Don JU.

PQfa.

-··
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Wkolejnym meczu o mistrzostwoekstraklasy kogykarłdASKK FUNDACJA

STAR uległy w Starachowicach druiynle mlstreyli Polskl LKS/tYWJEC Lód:t
S5:99 (31:39).
Fundacja Star: Szczeciliska S, Ple·
karska O, Kramarowa 18, Gluchowska
12, Agnieszka Pochel! 2, Zalęska 9,
Gos O, B. Pocheł O, ZaJJłczkO'IfSka 9.
ŁKS/Żywiec: Jodeikajte 31, Nowak 24, Mllj 6, Pietruslak 4, Jarosze·
wlcz 9, Agaronikowa 18, Wlailak 7,
Baran O.
S~dziowali: J. Żabko (Poznań),
M. Kutyna (Warszawa). Widz6w400.
Zgodnie z przewidywaniami
podopieczne Marlana 1..aJJłca wystą·
piły w znacznie osłabionym sk.ła·
dzie, bez kontuzjowanych w środo
wym meczu w Pabianicach Tkactuk
i KędJJor oraz chorej Sł)·czeń. W tej
sytuacji szanse starachowiczanet. na
uzyskanie korzystnego wyniku
w konfrontacji z mistrzyniami k~u
były raczej tylko teoretyczne. Koń·
cowy rezultat w pełni potwierdza
przedm«:zoweoczekiwania,jednak
co warto podkreślić łodzianki dopiero po przerwie niepodzielnie panowalynapartiecie.

początek spotkania mial zgoła
nieoczekiwany przebieg. Pierwsze
punkty zdobyły gospodynie, które
wkrótce potem prowadziły już nawet 10:5. Jeszcze do lO minuty rezultat oscylował wokół remisu, a
podopieczne trenera z..iJtca były
równorz~dnym przeciwnikiem dla
łodzianek. Dopiero potem ŁKS
uzyskal kilkunastopunktową przewag~, którą imponująceambicją starachowiczanki, zmniejszyły przed
przerwą do zaledwie 8 punktów.
Druga połowa rozpocz~la si~
obiecująco dla Stanu, który przegrywał już tylko 33:39. Niestety, kilka
prostych bl~dów Knunann.-ej l Głu
chowsktej sprawiło, że łodzianki
znowu uzyskały bezpieczną przewag~.

Szczególnie deprymujący był okres mi~dzy 25 a 32 minutą meczu,
kiedy to gospodynie ani raz nie potrafiły traft do kosza rywalek, natomiast zawodniczki z Łodzi unądziły

LUDU

Sport

sobie ostry trening strzelecki. Nic
wi~c dziwnego, że gdy zrobiło si~
39:81, starachowiczanki pogodziły
si~ z wysoką po ratką i mecz już do
końca miał jednostronny przebieg.
Pierwszoplanowymi zawodnicz.karni na parkiecie w Starachowicach
były DalVI JodelluJte, Elibleta Nowak i Jelena Agafonikon z LKS.
W zaspole Staru mimo pora1k.i podoba/a si~ waleczna postawa mlodych Anny Zalęskiej i Anety Piekarsklej. Nieco lepiej niż w dwóch oSiatnich spotkaniach zagrała Barbara
b..iltczkowsb, jednak wobec absencji ,.wysokich" trudno było nawet
marz)'Ć o korzystniejszym rezultacie.
t\ 1.'r 1.'r
Jakjuż infonnowaliśmy dziś ijut·
ro w bali ZSZ nr 3 w Starachowicach
rozegrane zostaną towarzystk.ie
mecze koszykarek ASKK Fundacja
Stu z piątą drużyną słowackiej eks·
traklasy Casovl, Koseyce. Począ
tek poniedziałkowego spotkania
o godz. 17, natomiast wtorkowego
o godz. 16.
(wid)

Na innych boiskach Legia - Mitex 94:87
I LIGA KOSZYKAREK

Przedwczesna radość

Warta Gdynia - Ślęza Wrocław
77:55 (53:25), Olimpia Pomań- PoM
lonla Warszawa 73:64 (59:S9, 27:26),
Wisła Kraluiw - AZS Pomań 78:68
Kolejnej pora:i:ld domall drugoligowi koszykarze Micexu. W sobocę po zacię
(33:30), AZS Toruń - Start Gdańsk tym spolkaniu ulegli w Warszawie Legi187:94 (49:47).
74:S2 (39:30), MTK Pabianlce- AZS
Rzeszów 106:57 (55:31),Włóknlan:
Mitex:Puszbriew21,KC!z.al9(2xl), minuty utrzymywała si~ pi~iopunktowa
Phicuk 14, (4 x 3),Sooriil5ki 12, Kij 9, Go· przewaga. gospodarzy. Okres od 32 do 36
Biał~lok-SI:ilonGorz6w64:88(38:4S).
minmeczu,tokoncertowasraMitexu, któ·
rLik8,Kusuwsld4,K••"llsk10.
1. Olimpia 6 IZ 486-403
Legia: G.snki 3<1 (4 x l), Wojelak 23 ryodrezultatu71:76potn.fildoprowadzić
:Z. W•rta
6 11 518-403 (2 x J), Basiefla 17, Janhnk.l 16, dowynitu86:80,zdobywaj~tSpkt,atra
3. MI'K P.
6 11 514-411
Seymońsk.l2, Spydllła 2.
cączaledlriecztery.Swietnie1fałKou,tra·
Sedziowali: A. Holop, W. Hab11tz poz. fial Pllszlr.arit11", zaś na ławce rezerwowych
4. LKS
6 li 491-394
szalał z radości trener belcun JIDIISZ
5. Wisła
6 11 50'7-448 nania.Widzów200.
Od p<M:Z4tku meczu kielcunie przystlj- &dlnmicl.Niestety,radośtbyłapn:edw
6. Stilon
6 10 458-421
PIIidozdecydowaneBOataku,szybkouzy· czesna. Nasi koszybrze tak, ja.k szybko
'7. AZS Toruli6
9 457-43'7 skującprzewqę-7:2pop61torejmmucie
osiu;~li prze~. tak samo szybko~ roz·
8. Slęu
6
9 416-433 lfY.Wpra~zienarzutyz.atrzy Pi6czaka, trwofllh.
Dośt powiedzieć, it do końca me9. Polonia
6
8 441-468 wanzawiacyodpowiadali traf'IC:niami Gór· czu,czyhpnezczteryip(llminuty,zdotal.i
lO. Włókniarz 6
8 3'70-445 skiep i Wojdab, swych najlepszych za· zdob)t zaledwie... jeden punkt z rzutu
II.AZS P.
6 1 430- 441
wodników,jednakatdo12minutrzymy- wolnC~O. Wanzawiacyn:uciliwtymczasie
U.STAR
6 '7 38'7-509 watasie przewagagotci, najwi~ksza w 6 czternaściepunktówizwy<:~)·h w tym
ll.Sta.rt
6 6 3'71-489 mm-16:9.Reprymendytreneragospoda· bardzo wyrównanym pojedynku.
rzy spowodowały jednak, it Legia zacz~ła
Tak w~c marzenia o historycznym
14.AZS Rz. 6 6 390-544
&nt jeszcze bardziej agresywnie l skutea- zwyciestwie w Ił lidze koszykarze Mitexu i
D LIGA KOSZYKARZY
niej,wychodząc po raz pierwszy na prowaich sympatycy odłozyć musq na przrdzenie we wspomnianej t2 min - 26:24. sz.łośt. W sobot~ sztub ta si~ nie udała,
AZS Lublin - Resovia 96:74, Pow Kolejne minuty nie przyniosły- W}'ntniej·
choć zwyci~wo kk:lczan było naprawd~
coil PNdnlk - Wisła Kraków 81:75, szejprzcwagitadnejzdrutyn.
bliskie. Niestety, zbyt nerwowa gra
U.Ua Tarnów - Siarb Tamobrze1
Druga częśC spotkania nie przyniosła w ostatnich minutach,1powodowana
89:85, Korona Kraków - Pogoń Sos- vniany obrazu lfY. Mea był nadal zaci~ty, zpewnościąbrał.iemocranianadruaoli
nowiec 85:94,
Clęstochowa je.ncze wi~j było emocji i nerwów. Po sowyth parkietach, bib prostych bł~w
okresiearytoszzakosz,niemaczn~jprzc
i niecelny rzut za trzy punkty Gonaka przy
StartLu.blin91:68.
l. Poaolli S. 5 10 456-343 wap osiufl~li sospodarze - n:67 w }O rezultacie90:86dlacospodarzy,sprawiły,
min spotkania. Niepewne decyt,je arbit- it tym razem jeszcze lo prz.edwnicy Mi·
:Z. Uai.a
5 10 41'7-381
rów,nieeelnerzutywidealnychsytuacjach texuokazalisięskuteczniejsi.
3. ResoYb.
5
8 40G-4t:z
(Sotriń!ikl)sprawiły,itjeszezepruzdlrie
GRZEGORZ SAJÓR
4.
7 416-419

en.

en.

5. Koroua
6. AZSL.
1. Wisła
8. Lqill
9.Stut
IO.Sialb
II.POIOÓ P.
t:z.Mitex

.s

5
5
S
5
5
4
4
5

'7
7
'7
7
.,
6
6
5

403-408
418-4}1
409-42.3
394- 410
3'71-414
361-319
191-309
404-459

Nasi w Strykewie
Poza.koflczeniusezonuwrajdachEn·
duro nasi motocykliści z powodzeniem
tontynuuj~ starty na motocrossowych
trasach. Ostatnio kielczanie ujmowali
czołowe lokaty podczas rozegranych
w Strykawie t.. Łodzi mlsl:nostw strerr
et:atralaeJ w llłOłoaossie w mi~dzynaro
dowejobsadzie.
W klasie motocykli o pojemności do
SO ccm zwyci~ł DariiiSl Kruk, ud
awarty był MardD Banasik. Ponadto
wtlasie 80ccm druci był Bart!~Sl Oimietewski(W1Z)'scySwi~tokrzyskiKiubMo

torowy), natomiast w klasie powytej
17S ccm trzeci~ lokatę .,.,...,..alczyt Rafał
lordstJ (KTM Novi), zaśósmą Złtłpiew
"Baaasilr.(SKM).

Wklasyfikacjidrutyno...,·ej zwyci~tyli
molocyklilei Aato.obilkluk P.&sldqo
Wanutwa, natomiast elr.ipa SKM. ~a
lrz~pozytj~

(włd)

W drudej kolejce tolgryWek o mistrzostwo II ligi pUbrek ręcznych wiei~
nlespocb:iankę sprawiły zawodniczki AMBITIPIOWARU KIELCE, remlsu,Ac
n• wyjeidDe z sUn)'lll zespołem OTMĘTU KRAPKOWICE21:21 (10:11).
AMBIT/PJOWAR: Sowłmka. Sagan - Jailabowska O, Wierzbicka 5,
Grubal O, Grzeszczak O, Piwo.-.rsb l,
Rębosz 2, Knos 2, Szaelba l; najwi~
cej bramek dla Otmę:tu zdobyły: Komander 8, Student4, Wallgóra 3.
Trener kielczanek, Marian Slewru.k nie kryl obaw przed tym spotkaniem. Młode, niedoświadczone zawodnicz.lr.i miały stawić czoło byłe
mu pierwszoligowcowi, posiadające
mu mocny, wyrównany zespól. Kiedy
okazalosi~,:te naSląsk nie mote wyjechać .Meta Kulik (zajęcia na uczel·
oi), wydawało si~, że jedynym dylematem pozostanie wysokość wygranej gospodyD.
Tymczasem k.ielczanki spisały si~
rewelacyjnie. Klucum do sukcesu
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-jakim bez wątpienia jest wynik remisowy - była bardzo dobra gra
bramkarek i obrony. Jeżeli do tego
dodać skuteczność Monild Grubej i
Ewy Wierzbickiej oraz waleczność ca·
lego zespołu, to mamy pełen obraz
nieoczekiwanego obrotu sprawy na
parkiecie w Krapkowicach.
Poaątek. wcale nie zapowiadał, :te
kielczanki są coś w stanie zwojować.
W 16 min. gospodynie prowadziły
8:4,jednak. zryw drużyny Ambit/Piowaru doprowadził do remisu 9:9.
Wtedy to zapewne podopieczne
Mariana Siewruka uwierzyły, że są
w stanie zdobyć punkty. Co prawda
w drugiej części gry szczypiornistki z
Krapkowic prowadziły różnicą 2 - 3
bramek, jednak finisz kielczanek był

Sport

Sport

W drupej kolejcespotlr.a6 elutraklasy datkam <:::l.t\RJ'Ir,'] Radona p~i w s.botę w Warszawie z llliejsce~ J..eP4 0:3 (-5, - IS, -S), 1 w rew:ud• zwydętyU 3:2
(-12, 9, &, -13., 13). Sęclziowali: D. Ju!Mid (Bydcosza:) l A. KUe6ski (OISZ:C}'Il).
Whhów 500. Ż6ha kartka:
Grobel•r (C2.ami, w aebotę).
CZARNI: Zq:umQY, StaniK, Slomka,MarMHk. Plttralskl, Grobelny l Gmmb.

o:

lyiko drup partii była wy.
równanym pojedynkiem. Czarni powin·
nij~ wycrać, ale Zllbratło im lutu Sl.CZęii
<:Ja. Radomianie przegrywali w niej jut
3:6,ale po serii skulecznych ataklur i bloków ocaz aułowym śtt~u Wite~tda R.W

sobol~

manaob:j~liprowadzcniel0:6iutrzymali

Je do stanu 12:11. Wówczas ~ziowie
umemh ~ poprudni~ decy*, zabierl,ląc aościom piłkę, cdJi Groklar atatowatzdruJiejlinti,przetracu.i4Caranic~ l m od siatki. Radomsk.1siatkan.chyba
speszył si~ tym, bo zaraz popełnił trzy
bl~dy w ataku i tecioniki mieli setbola.
Ambilna sra radomlin przyniosła wyrównaniematiobjęcieprzeznichjedno

punktoweco prowadzema. Jednali: przy
stanie 15:1<4 dlaCzarnych łtoM:rtGn:u:
ka zaserwował w siatt~. a s1lne alaki łto
manail...nzbllrlluowil:lllzałoflczyly

ten set zwy~~sk.o dla cospoctarzy.
W pierwszym i trzecim secie Czarni
tylko momentami dorównywali rywalom. Obciątony litzn)'Tlli obo~mi
boiskowymi (przyj~ie z.qryw\i, ata.k,
błot) Grobelny cz~to zawodził, choć tylko on, obok ns,ilepszeao w Czarnych
Pawła Slo..lr.lstanowil zaarotenie wata·
ku. Zupelnie nieWidoczny był Maronck,
Z.,Umny rozarywat mniej dokładnie, nit
w poprzednich mec:zath, a Pldral*lep
nazbyt ezpto blokowali wysocy lqioniści.'Ciostatmwata.kumyhhllędotć

rzadko. Dotyczy to zwłaszcza a-.
Urbl.lie~wlcza 1 Tomasza Skalskłqo.

Wrewantu Czarni pozbylisi~ respektu i mimo oinnaa.nej poratli w pierwszym secie, od począttu walczyl1 ambit·
nie. Dwie nasl~pnepartiebytyich popi.
sem.-T o byt koncert- stwierdzi/ o&ląda·
j~cy sr~ kolesów kontUljO'ł'lfly ABclnq
Skorupa. Czarni crali ambitnie, z.ac-.,.
iwietnie rozurruał się: z kolep.m1, Grobelny poprawił odbiÓr zagrywkł i efek·
łownymi atakami punktował waru&Wia·
ków. W czwartej partli lecioniki przestali lekceważ~ rywala, wycraJi 15:13
(mimo iż przesrywalł 12:13), ale to byto
wszystko, na co było ich wczo~ stać.
Tic-break znów był popisem Czarnych,
a w końcówce pojedynczy błot Slolilki i
zbitie Maroszb zwyci~o zakończyły
13S-mlnutowy mecz.
Inne wyniki: M05tostalfKę4derz:r-
Kde-SWoaGorz6w:l:O,l:I, IWłmlen:
Plomłd Soliaowłec: - ESPEBEPE Mone
Szc:udnl:3, 1:3. MeczeAZS~Cidio
wa ze Stal~-Hochii.IHI N,-sa zostały przołotone.

1. Mone
4
11- 4
2. Mostostal
4
11- 5
3. Lqia
4
8- 5
4. C7ARNJ
4
8- ,
5. Kui..ien
4
6-11
'· Stilo•
4
3-12
1. AZS Cz.
• l
4- 4
8. Stal
l
3- l
Za tydzień Czunl craj~ w Nysie.
PAWELSTUS

MŚ w zapasach

KKNSZ.Z"Solidan~C!Śt",wręczalpudwJ

Tylko Zawadzki

CfUYniW lWiomili oplnopolsklm tumlejlljunlorówmlodSZJ"cb.WaJa;,-lo64z.a·

Marian Knaldewsld, pnewod.nlaiiQ'
idyplomyzapaśalkomst~cym".--..

Włocizimie n

Za11·adrld (62 kg) wywalczył srebrny medal podczas zakończonych w Pradze Mistrzostwach S wiata w zapasach stylu kła·
sycznego. Pozostali nas1 reprezen·
tanci znaleźli się: na miejscach poza
(JI}

podium.

Wójcik trzeci
w Lublinie
Lekkoatleta STS Skarżysko Rarat
W6jdk~ljltrzeciemiejscewffi()cól
nopolsldm Biqu S.lidanlośd. Na trasie ze S widni lr.a do Lublina triumfował
Grzqorz G191KZ (Skra Warszawa),
przed Wasylem Omelll5lkiem (Uniwer·
sytet Mińsk). Stanowało 78 zawod·
ników.
Wśród pań najszybsza była Dorota
Gruca z A.grosu Zamość.
(SOJ')
imponujący. W S4 min. na tablicy
świetlnej wynik brzmiał 21:19 dla Otmętu i przezostatnich sześć minut(!)
gospodynie nie potrafiły pokonać
znakomicie broniącej Sewl6sldej.
Owa sole, natomiast, rzuciły Gruba i
Wierzbitka i k.ielczanki mogły wykonać taniec radości.
W najbliższą sobotę:, o godz. 17
w haJi ZSB przy ul. Jagiellońskiej zespÓł AmbiVPiowaru zmierzy si~ ze
Ze~ Ruda Śhtsb.
Inne wynild: Skarbek Tarnowskie
Góry-AZSKraków 18:18 (10:8), Zcoda Ruda Ś~ka - Gościbia Sullr.owlce
30:9 (16:4), Beskid Nowr 5ltcz- AZS
Katowiu 22:30 (13:16), Ciaeovia MKS Jastnębie 15:9 (7:5).

1.

zaCHla

l. Cnc-oria
l. AMBrf/PIOWAJł
4. Jastnfltie
5. AZS Katowi~
6. Go.łd,ia
7. Otmęt
8.Sbrłtell

'· AZS KnUw
II.Besl.lcl

1 c
l 4
l 3
l l
l l
l 1
l l
11
l l
l O

57- 11
36- 14
Jl- 4G
14- 19
41- 4'
34- 53
44- 46
33-39
31- 48
36- 4J

http://sbc.wbp.kielce.pl

wodN!"'~~~,:· podium stan~o
trzech zawodników Orla Wierzbica: Ja·
crk Gryz (wasa 46 ta), Tomasz Uuek
(88t&)orazJ11051:awCypn(llSq).Oto
zwyci~zcyimiejsuzawodnikówznasze

coresionu:40kJ-I.AcłalnKwiede6(1a-

~~=kak.2·~:!;'rz~~-~~

Orzeł), 43 kg • l. Plotr LydCI {Wisłoka),
2.Marł1151Krii(On:eł),l.Zblplewbłe-
cień(RTZ),46k&-I.J.Gryz,2. Kn:ysztor

KwledtD (RTZ), 50 kg- l. Dawid SwlerM
{Wisłoka), 4. Mudn Stntcha, S. Habert
Krosulcc:(Orzct),S4tg-I.SebastlanJa·
slewia:(Wisloka),3. Duie!Nowak,4.Ja"k Pletruszka, 6. PneiDJSiaw M"CW51d.,
7. L&!kaszGidpb (wszyscy Orzeł), SS kt;
-l. Dariuu.Orrsr.czalr.(AgrosZamołć),l.
KamlłOsak,4.MadejPiskorz,S.ArturJa·
nu(Orzeł),63 kc-1. Pawd CqidkCI(Or·
!~ta Łutów), l . Mania Salek, S. DanUaa

au-uuik(Orzcł), 6. Gneaon IModziil-

ld (RTZ), 9. Mlcbl Tui-t (Orzeł), 68
tari.DarluszWalellłyldewla:(Orl~ta),2.

Krzaklewski
wręczał puchary

O Puchar "S"
Mirosław

Beaek (Budowlanka Radom),
l. GnesonTTGjaiiOwsid, 4. NorbutZMę
ba,S.LubszSieradzld(RTZ),6. Uzld.aw
8araDskl (Orzeł), 74 kJ- l. TIHIIUX OrICiwsld(Wis/ota),2.Mard•Dnh(0rzcł),

l . Rokrt Radborski (Budowlanka),
4. Mudn nprsld (Orzeł), 81 tg-1. S)'lwester Sdborowsk.l (Wisłoka), l. Knyszttf D.qka, 4. lb,lrauad Loboda (Orzeł),
88ks-I.T.Lissek, llStg - I.Jaroslaw

c"...

Nagrod~
otrzymał P.

dla najlepszego zawodnika
Ceaielko, zwycięzca kategorii do 63 kg. W klasyfikacji drużynowej

zwyci~ł Orzeł Wlenblca - 123 pkt.,
przed WisJo~ -65 pkt.iA&rosem Zamośt

- 39 pkt. Na 6 miejscu sklasyfikowano
RTZ, a na 7 Budewlan.kę. Miłym a.k·
centem turnieju było uhonorowanie
Srebrnym Krzytern ZasluJi ArturaKublsła,wieloletniegolreneraOrlaWierzbi

ca. Złote swiazdyPolskiego Zwilłlłu Za·
paśniczcaootrzymali: IłyRUd Fałrlr., wiceprezydent Radomia, AletsaDcler Płs
korz. wójt cminy Wierzbic:a oraz Jacek
Kuna, prezes Zarz4du Cementowni
"Wierzbtca•.
(,.)

SŁOWO
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Sport

w

Upbl.

Anilana/Atlas: Pletras[k. Stęa.
Wr6bel O, Bałucb 4,
Ję~4, W4jdk4 , WastU4,Matyjasik5, Punńn S,Jqłelstl O, Miller l.
Sędziowali: Adam i Andrzej Młke
t-,lczd:ow:le z WrodawiL Widzów
1000. Czerwona kartt.a Wasi at (Anilana/Atlas) w 58 min.
Na cip.q pró~ nerwów wystawili
w sobot~ swych sympatyków piłkarze
r~i wicemistrza kuju. Niewiele
brakowało, by kielczanie zremisowali
mecz. który mogli i powinni byli zdecydowanie wyyać, przy pełnej kon·
centracji, nawet rótnit4, kilkunastu
bramek.
Wszystko za~ osi~ zgodnie z planem, adyt gospodarze od początku
przcXli inicjatyw~ na parkiecie. obej-

!liewst1. K:o...:J -

mując kilkubramkowe prowadzenie.
W lO minucie było 6:3 dla Iskry/Ceresit, w 20 - 10:6, natomiast tut przed
prze!'W4 nawet 16:9, mimo it podopieczni Głtaadija Kamieilu specjalnie si~ nie wysilali.
Pozmianiestron tattc nie zapowiadało si~ na wi~ksze emocje, bowiem
w 37 minucie sospodane prowadzili
ponownie rótni1:4 7goli 20:13.
Jatsi~ potem okazało, był to przeło
mowy moment spotkaniL Nieoczekiwanie role si~ odmieniły, a kielczanie,
którzy m )iłami byli chybajutprzy kolejnych spotkaniach, z.acą;li nierruobliwietracićgolc.Niepomó"czaswzi~

ty w 41 minucie przez trenera Kunlcllna, nadal pewni zwyci~wa gospodarze popełniali bł~y. natomiast łodzia
nie, którzy zaimponowali wszystkim
nieust~pliwości- i walecznościlł. pracowicie odrabiali straty.
Jeszcze w 52 minucie było 27:22 dla
gospodarzy ,jednak cztery kolejno zdo-

byłJę4raszczyt.

Tym razem wszystko dobrze si~
skończyło i punkty zostały w Kielcach,
jednak martwi rakt. że w nowym sezonie gracze lskr)'/Ceresit, pod wodzą
nowego szkoleniowca, popelnill,lą sla·
re grzechy, którychszanujący się: zesp6ł z europejskimi aspiracjami popeł
niać nie powinien, choćby z szacunku
dla kibiców, którzy zupełnie nicpotrzebnie si~ denerwowali, zamiast cieSZ)ĆSię:zerektownychatcjiiskutccz·

nych zagrail, t.tórych gospodarze
i w sobotnim meczu miali sporo.
DARIUSZ WJKLO

--w ekstraklasie
"siódemek"

Brożyna z pucharem
Tomasz BrofJDa z ldeleddej &mPY DEK Meble- Cydo Korona zdui:ttprze-

ftR wyp klasytlbcję kolantJego Pacbuu Polsltl Dru&i był c.kie kielcnaln- Ku:imlenStanej. Brotyna otrzymaJ Pucbarw Koronowi e, adzle odbyły się
Mistnostn Polskl w jdd:z:le par.mi. Sensacyjne zwycięstwo odniosła para Romełu Bydgoszcz, Piotr Kocznra l Jaroslaw Palatt.

(łtedniaprę:dt.ość47,55t:mlh)iW)'fltzo

dzili pary Bmlard BodliliRobert lbdHl
(Lech
Browary
Wielkopolskie)
-1 :11.23,2910Cfz.(obl,j,_ tqorocznymi
mistrzami Polst.i w jd:dzie indywidualnej na czas w kat. seniorów i orlików),
Gnqon: Węs/Prr.ltm)'Siaw Mlkoi!QI;IJ\
(PEKAES Lang Rover Lqil)- 1:11.41,59
1odz (obrońcy tytułu mistrzowskicso),
To.ar.
Brof;rDalhdmlen:
SUftcj
- 1:11.41,72 godz. oraz DarlllSł; &ar.IIOWSkl!Pawd Czopek (EB Victoria
Rybnit.)-1:12.20,7lgodz.
- Właśnie wśród tych czterech par
upatrywany był zwycię:zca - powiedział
nam trener kielczan, ~.nysztor Stanek.
- Bydsoszczan nikt nie brat pod uw~.
Partnerem ~wiadczonqo Koawarr
bytprzecietłrednicjklasyjuniorPalacz.
Ptratastartowałajaltopierwsza,niktnie
zwracał na nich UWili. Podcjrzcwam. te

zostali ,.podholowani" przez samociXKI
policyjny.Toniemotliwe,abywnormal-

nych WII'Unbch uzyskali przeWII:ę: at 43
setrundy nad jwictn4 Paf1 poznańsq.
Ooswoichzawodnikówniemam pretensji. Walczyli batdzodobrze,odSWtu na·
rzucaj~ mocne tempo. Po 20 kilomel·
rach Brof:Ju l Staflf:j dosonili SWtuj4C4,
przed nimi d rup, nUZIJ ~ Pawtl Tya'*-*.1/Mldul Krawayt. Na p6łmetlru
mieli 4sek. przewqi nad Lechem i S sek.
nad Lesi\. Po ostatnim nawrocie byto
podobnie. Dramat rozccrał si~ 6 km
przed me14- Staficja złapały skurcze,
przez kilometr w ogóle nie mógł pedało
ww!, Brotyp musiał zwolnić i pocze~.
Straciliimy cenne sekundy a do br4ZOweco medalu zapratto zaledwie 0,13 sek.
Na pocieszenie pozostał zdobyty przez
TombPuchar Polski. Wedłusnicoficjal·
nychjcszcze.obliczeńzwyci~ontakte

w challange u PZKol., a nasz klub ząj~
drugie miejsce drutynowo.
W konkurencji juniorów młodszych
na20krnZVI)'Ci~yławKoronowiepua
Arbdl~m BaaasiTollliSZ SalwowsJd ze

Stali Siwit. Sant)'Siak Grudziądz.

(m)

d KSW - Hetman
16:4
-:A Wreszcie wygrana
Białystok

W kolejnym pojedynku ~wantowej rundy rozgi"Jlfek o drutynowe mistrzoshro Polsld w boksie zespOI ostrowleckiego KSZO podejmował na własnym ringu
Hetmana Zamość, odnos:ąc pierwsze zwyclęstwo w rozgrywbc:h 16:4.
Oto wyniki walk (na pierwszym
miejscu pię:ściane JOSpodarzy): Puowia jednogłośnic na punkty pokonał
Kąszę, Mitłandowlcz (KSZO) zdobył
punkty walkowerem, Domaradzid zwyci ~tyl przez dyskwalifikację: w drusiej
rundzie Ddembow:lc:za, Biskupski 3:0
wyyat z Glaiewstlm, ~t.kowskl w ten
sam sposób pokonał Zda.aow:lcz:a, Rodewta przegrał przez dyskwalifikacj~
w trzeciej rundzie z Sokołem, Korpowsldqo w drugiej rundzie sekundant
poddaJ Suremede, f'llltek w pierwszej
rundzie przez rsc. zwyci~ył Bylewsldqo, Mlałkowsld w drugiej rundzie
przez rsc. wygrał z Borkowskim,
Druwucld w pierwszej rundzi~ przez
rsc.pokonaJ Roszko.
Młody ostrowiecki zespół wreszcie
odniósł zwyci~two i to powinno zmobilizować go przed nast~pnymi meczami. Trzebajednak przyznać, że goście
równiet wystąpili w rifllu, w odmło
dzonym składzie, bezczterech podstawowych pięściarzy. Nll,iładniej5Z4 walk~ stoczyli Bi.U:apstl z Głdewstim.

Inne wyniki srupypierwszej: WaJka
Zabrze - Renoma/Start FJb~ 14:6,
Gwardia Wan:an- CeDcordiaiUumlw
14:6, Vldoria Jawormo- pauza.
1. Vldorla
l- Walka
3. Co.corCia

4.ReDODIII

II

lt

12
11
11

11
10
10
t
t
6

S.GwarilaW-wa10

6. Hetmul
7.KSZO

11
10

158-62
126-114
108-109
91-129
94-106

96-109
71-109

Grupa U:Gnrdia Wroclaw- Jastrzębie 11:9, Za'll'isza/Sekół Bydcosu:z- Olimpia Pomań 11:9, Kleofu Katowice -PoloniaSwidnka 11:9.

l . Olimpia

9

11

104- 76

9
3.GwanllaWr. 9

10
10

9S-8S
93-11

l.JII$tnęble

4.Zawisra
S.Polollia
6.1Jcob5

Sport

byleprzezłodzian bramki sprawiły, te
u obiło si~ tylko 27:U:i i sprawa końco
wegowyniku stałasi~ ca!kiem otwarta.
Wprawdzie wkrótce potem Nowakowski pewni ewykorzylał rzut kamy i byto
28:27, a za niesportowe zawchowanie
czerwoną kartk~ ujrzał łodzianin Wa·
siak, aJe nawet to nie zraziło do walki
o jak najkorzystniejszy rezultat podopiecznych trenera Z.ycfrycb Kuchty.
Wkrótce potem W6jdk zdobył kontaktowego gola. zaś w ostatnich sekundach, po kolejnym błę:dzic &ospodarzy,
krok od zdobycia wyrównującego gola

"Niespodzianka" w Koronowie

Na 56-kilometrowej trasie bydJ(ISZczanieuzyskaliczasi:I0.40.J7iodz.
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sobotę w piei'W!ZJII1 w nowym sezob.le mec:z:u o mistrzostwo ekstnldasy
przed klelecą publiczno~ "siódemka" ISKRY/CERESIT potnała zespól
ANILANYlAlLAS L6dilłl:27 (16:10).

lskta/Ceresit: K.tmlckr, 1bc:zJkWt~~ta4, Bu4ny 4, Mallnowsld 3, Cz.e11yuS.No-nltowstl6. TomaszPalllda3,
Sitezb O, Pnybylstl O, lJelonko O,

LUDU

78-102
IJ7-13

73-107

W sobot~ i niedziel~ rozegrane
zostały dwa inne mecze o mistrzostwo ekstraklasy piłkarzy ~cznych.
Padły w nich nastę:pujące rezultaty:
Grunwald Pozna6 - Hutnik Kraków
24:33 (11:13), Wybrute Gdańsk
- Pocoń Zabrze 29:18 (14:10).

1.

Zaałębie

l

4

l. ISKRA
l
3. Wybneft l
4. Allilaaa
l

3

5. H•tait

l

T. Sp6jad
l
8. fUiot
l
9 . Wanuw. l

JO.Ś~II:

l
1
l
O

l

O

U . Poaoń

1

6. Pdroc:bea. l

11. Gruwald l

51- 44
53- 51
41
59- 53

4

n-

l
l

51- 41

n-

19
11- 16
41- 48
14- 15
15- lT
34- 46
49- M

o
O

W sobotę podc:z:as mec:z:u pllkarzy

ręcznycli Iskry /CeresU z AnUan4 zas-

i mimo wysiłków leklny zmarł
w drodze do szpitala 74-letDI JERZY
JUNG. W labich 40-yc:h był on czoło
wym napastnikiem ,JedeDastki" Ideleckiego Partyzanta, z kló,._ występo
wał w lllldu. Wcześniej przed woj n~
jako junior grał w barwach Granalu
Kielce.

EXPRESS LOTEK

4, 8, 10, 33,39
UGA ANGIELSKA

11 LIGA
13
13
13
4. Krisbat
13
.S. S:r:ombiertd 13
6 . GGnaik
13
T. WartaP.
13
8. c:ltellli.t
13
9. VartaN.
13
JO.Napnó•
13
11. L«hia z. G. 13
U. Bałtyk
13
u.Sięu
13
14.Stiloa
13
U . PoloaiaGI. 13
16.0&rolny
13
IT. PoloniaB.
13
13
18.Mie4ł
J. Radl
l . Zawisza

3."""'

29 33- 9
11 11- 8
16 31-16
23 l0-10
13 14-18
11 19-15
18
18 19-ll

u-n

""

13-13

14

8-19

IT-11
15 15-14
15 11-19
u 15-19
1-4 19-11
14 19-18

11 16-21
10 11-13

Kolejna seria rozpywek pllkarskiej eksinkiasy jesu:ze raz d owiodła. ie na
Widzew i Lqię niema mCK:Qycb. Oble te drueyny wlmpontij-c:ym styl u wygrały
wyjazdowe pojedyold, umac:ni"!ł( się na aolowycb pozycjac:h. Po czwartym
z kolei zwycięstwie, clalsz:y a'Wlllns w tabeli zanotował zespół częsloc:bowsldego
Rakowa, natorb.lut Olimpla/Lec:hla, drlęld dżentelmdsldem u ucbowaniu
działaczy Sokoła, """'szcle rozegrała mecz w Gdańsku.

Siarka- BiaJek33, Tyburskl 59 min
(karny); Lesia- Podłlroi:Dy 17, 36, Kuc:barskł67, 74, Staniek64, Pisz82, Kubica 90 min. WidWw 4 tys.
1l- Amica Wronki - Zagł ębie Lubin

ŁKS- Sq;ano11'Sid 73 i 85, Terłec:ld
30 min; Pogoń - RafaJowlcz 33 min.
WidWw 3488.
'Cr Ollmpla/Lec:hla Poznań- Sokół
PniewyO:O.
Widzów 7 tys.
'Cr .SLĄsk Wroclaw - Górnik Zabrze

2oO(LO).

2ol (loO).

1l' Siarka Tarnobrzq- Legia War-

su.. 2:7 (l :2).

MaJadlowsld 9, Bug" 63 min. Widzów I,S tys.
'Cr Stomil Olsztyn - Lech Pomań
0:0.
Widzów S tys.
'CfGKSBełchalów-StaiMielec

1:2

(U).
Bełchatów - OnriaJkowski 8 min;
Stal- Kloc 18, Czyrek39 min. Widzów
)tys.
1l- Raków Częsiocbo. . - Hutnik
Kraków 1:0 (0:0).
Stępień 53 min. Widzów 7 tys.
'll'GKSKiitowice-WidzewLódil:4
(U).
Katowiec- Węgnya 43 min; Wi·
dzew - Wydszkiewicz 7 i 70, Mldlalczuk 44, Koniarek 72 min. Widzów
S tys.
\l' LKS Lódt- Pogoń Szczecln 3:1
(1:1).

Siąsk - Kostek 14, Góra 89 min;
Gómik-Ku1ha63min. Widzów4620.

l. Widzew
l. Lqia
3. Kato'llric:e
4. Raków
5. Stal M.
6. Stomil
7. 1.«11
8. LKS
9. Amia.

10. Pogoń
ll. ll•taill
IZ.Zaafębie

13. Olimpia
14. .SI.-sll
U.Góraill
16. Sokól
11. Bdc:bat6w
18.Slarb

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11

31
31

19
19
19
18
18
18
16
16
16

u

14
14
13
'
1
t5

lł- 6
33-11
U-11
ll-11
U-19
11- 9
lt-14
14-11
13-14
13-16

.,-16

14-11
13-19
10-11
U-lt

11-14
11-11
8-11

Wygrywa ten,
kto strzela gole
Bramk~ zdobył S:mgzda w 15 min.
S~dziował J. Rejczyk z Tarnobrzega. Żółte kartki: Gledrojć- Karwac:ki.
Widzów 500.
KSZO: z..ida- Gaweł, Adamus, Karwacki- Mosiolek (od 71 min Sejdziń~
sld, Oedura, Graba, B•tmaga, Lasocllł(od 46 min Anduła)- Brytan, telazowski (od 66 min Guzczyn).

łabł

3, 13, 15, 38, 39,46

Równy krok
liderów

JAGIELWNIABIALYSTOK- KSW OSTitOWIEC 1:0 (1:0)

Z kroniki żałobnej

DUŻYLOTEK

Sport

Goście mieli w tym pojedynku pięć
stuprocentowych sytuacji, gospodarze tadnej. Mimo to Jagiellonia wygrała. inkasując trzy bardzo watne
punkty. Początck spotkania naJetal
do KSZO . .,Hutnicy" ruszyli z impetem do natarcia i żelazowski mógł
zdob)'Ć prowadzenie, ale zwlekaJ
z oddaniem strz.ału. W 15 min Jagiellonia przeprowadziła szybką kontr~.
PodośrodkowaniuGiedrojciadopilld
dobiegł Szugzda- zdaniem wielu obserwatorów graczmiejscowych byl na
spalonym- i z S m spokoJnie pokonał
z.jdę. Od tej chwili przewaga gości
wzrosła jeszcze bardziej. Mię:dzy
20 a 28 min KSZO miało trzy wprost
wymarzone sytuacJe. Najpierw Graba
uderzył pilk~ nieczysto, a w chwil~
potem obrońcy białostoccy wybijali
rutbolówk~ z linii bramkowej po uderzcniach Brytana iBabugl. WJI min
potę:tna bomba teso ostatnieso trafiła w poprzeczk~ bramki Jagiellonii.

*

11 LIGA
GRUPAI
Polonia Gd. - Szombierki
Krlsbut-Cberb.lk

Miedi- Warta P.
Górnik- Ruch
Sięu-Zawisza
Lechia Z. G. - Bałtyk
VartaN.-SWoD
Naprzód-Chrobry
Polonla-Odra

GRUPAII

Hutnik - Lublinlanka
Avia - Petrochemia
Jagiellonia - KSZO
.Swlt- Radomsto
StaiS.W.-Jeziorak
Motor-Unia
Crxcrria- Pomezan.la
Hetman - Wisła
Okocimski- Polonia W.

2:4

""
1:1

l~
·~
·~
·~
3:4
·~
l~
2~
l~

l~

l <l
1:1
l <l
2~
2~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Po przerwie obraz gry nie uległ
zmianie. Nadal inicjat~ posiadali
goście, a gospodarze: schowani za
podwójną gardą atakowali z kontrataków. W 53 min Brytan ()Jrał dwóch
obrońców, zagraJ do teiazowsldego,
ale w ostatniej chwili udanie interweniowali defensorzy "Jagi". Potem
bramkarza gospodarzy nę:kali strzalami z dystansu Baćmaga, Lasoc:ki
i Gas:u:zyn. Były to uderzeniazbyt sła
be bądź niecelne i piłka stawała si~ łu
pem dobrze dysponowanego Kudryc:ldego. Jeszcze w 75 min goście mogli
wyrówn~. Niestety, piłka po "głów
ce" Brytana uderzyła w poprzeczk~.
rutbolu wygrywa ten, kto
strzela sole - powiedział po meczu
wiecprezes KSZO Lec:b Jd. My mogliśmyzdob)'Ć dziś przynajmniej pięć
goli, ale piłka nie wpadła do siatki rywala.

-w

(ow:)

*

11 LIGA

J. Petrocbe.-ia 13
1. Poloaia W. 13
3. Jeziorat
13
4. Cncoria
13
5. Rado.uko 13
6. W'uła
13
T. Aria
13
8. Poa~ezu.ia 13
9. Und
13
IO.Hea..a•
13
II.StaiS. W.
13
Jl. H•taik
13
U. świt
13
14.KSZO
13
U . Okocl.uki 13

15 U- 8
u 21-16
14 19-10
13 ll-11
n n - 10
n 16-16

16.1.Mbliaiaab 13
l T. Ja&ielloaia 11
18.Motor
13

12 ll-19

-

11 13-U
lO 19-23
16 16-14
16 13-10
11- 18
11-18

15
15
13
13

14-19

11

6-10

11

11 - 13

9-11

8 11-16
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Sport

Sport

Okolo 300 uczestników stanęło w sobotę na starcie ulicmych Biegów
Kazimien:owskicb, których trasa wiodla ulicami ttnb'um RadomiaNajwiększ.ąniespcxłziankąbylozwy

cięstwo w biegu otwartym mężczyzn
7.

Radomia. który

pokooał dwukrolnego medalistę mistrtnstw ł\'olski Andraja Of".arę z Ko-

zienic. Oto wyniki: dziewczęta rocznik 1981 i młodsz.e, l km- l. Jolanta
Kolodziejczyk {SP Odrzywól), 2. Katarzyna Jawon:ka (SP 2 Korienicc), l
Aneta Wasiale (SP Jednia Letnisko),

c:tDewc2ęfa~ikobiet)\lkm-l.Mo

nika Slomo>ka. 2 UI'S1llla Kultys (obie
ZSZ i MG MZKS Korienice), l Helcna
Golezewska (nie~ kdlnia U::tli'>ko);lilkoły:Wednie, 1500 m- l. Diana Skalbania (ZS Ekonomicznych,
Radom), 2. Katarzyna Lipiec (LO Sienno), 3. Monika Skmczy(N;a (ZS Ekonomicznych,Ra:tom):dllopcy 1981 imkxlsi- l. DW1iel Udycz (SP 18 Radom), 2.

Drugoligowe

zespoły tenisa stołowego rozpoczęły rozgrywki. Wiek spo-

tkań pr.tclotono, ałe wszystkie dru:lyny z Radoll'l.Skłego grały zgodnie z ter-

mlnan.cntW lidle la:tJid: Stralak Wdogćrn w~
nionyczwartekwygralzBronią 10:8.
W grupie A mężczyzn radomska
BrońprzegralawPiaskochztamtejszą
Piaskovią 8:10. Punkty dla Broni: Andrzej (ojciec) i Mał'\'k (~)'11) W~atra
kll"'irorazl\L Bu.kaWdpo2. P. G .
laidebe\M. Wiatrak/Bukalski po l.

Ogrodnik Grójce pewnie

pokonał

w Biłgorajutamtejsząladę 14:4. Punk-

tydlaOgrodnika: D. S"iąteki S. Retyóskl po 4, R. Wabik 3, 1•. Dobosz
oraz deble WabikiDobosz i Retyńskil

Świątek po l.
Inne mecze tej grupy: Lewart Lubartów - Tę:cza Kr.rl'nik 13:5, Stok Zaluzówek- Sygnal Lublin 11 :7.

W grupie B mężczyzn (podgrupa A)
Strażak

Widog(n rozgromił na wyje:l-

~~~=~-'1!

roM!d i P. Ratyńsk! po 4, M. Majewski i debel Solecki/Zurowski po l.
W podgrupie B Oskar Pnysucha
prlegral w Nowinach z Sitkówką
7: 11. Punkty dla Osk.ara: A. G~m::ki
4, M. Bednarski 2 oraz debel Bednarski/Górecki. Inny mecz tej grupy: Polonia Białogon Kielce - Czarni Parszów8:10.
Mecz rozegrany awansem: RSSiON
Stan Radom - SKS PSP 3 Radom 8: lO.

{past)

l Liga okręgowa • Liga okręgowa
• Jadar Skaryszew - Zwoleniaoka

5:2 (3::Z). Bramki: Karolak 15, :ZO,
27, Janik 54 i G6mik 75 dla Jadaru
oraz Stypiński 35, 40.
Jadar. Koto"'ski · Dolcżyńskl, Zakn.ewskl, Kwaterkicwicz, Różański
• Górnik (85 K. Potrubowskl),
Dtblk, Kac:ztnJlrczyk (46 Guzińskl),
Janik - Wnuk (70 Qoc:h), Karolak.
Zwolcnialka: Blaucz)'k- Pawtikow-

>ló, ł1lipbk, K. """'"""""""""".
Kllamarczyk, Gardynik, Wolszc:zak,
.......,~
Slyp"""i

· w·"""""

Jad<u'bylzespolemlepszymizwycię

żylzaslużenie, choć

mlodzlciyzeZv.-olenia lei nalcą się slowa uznania za
odważną i ..nbitną grę do końca Najlepszym graczem meczu obaj szkoleniowcy umali bramkarza gOO::i, Dariusza
Bias:a::zyka,któfy popisal się niezwykle
udanymi irwerwencjami. 1\'enerzy pott.
ladlałirównieżbardzodobresędziowa

nie Jaoosza Grpki.
• Polonia lłta - Oronka Orońsko
5:0 (2:0). Bramki: Uplńskl 41, 56,
68, Ckśla 15 l Kłos 74.
Przed rozpoczęciem spotkania doszło

do uroczystego pożegnania Andrzeja Maniaka przez 22 lata wystę-
pującego w napadzie Polonii. Koledzy
sprawili mu piękny prezent, aż pi~io
krotnie pokonując bramkarza Oronk.i.

• .łagtw Wtiamw- Gałach Dr--b

2'0 (1:0). Bramld: 1..ii 1.\ Koki:Ra 73.

W godzinę
liderem
Trzecioligowe derby województwa
siatkarzy wygrał MG
MZKS Ko1Jenice, pokonując we wla·
Snejha11 Pllicę:Warka3:0(5,8,4).
Mecz trwa! dokładnie godzinę. Najlepszym graczem Kozienic byl rutynowany Marcin Zmitrowicz.
MG MZKS: Th.łaj, Sadura, Zmitnnricz, ł..uczywo, Jędryszek, Jasek
radom.~lr::iego

l SampoliAski.
PlLICA: Wru:siński, Piwowar.iki,
Szypulskl, Warda, fhlbrowskl, Jatocha l Maculewicz.
W drugim meczu tej grupy Nida/
Rewir Pińczów ulegla Buskowiance
1:3(·13, 13,-4.-7).
KOZJeruc:z.hebezstratyp.mktuiseta
Ostali liderem tabeli. ,.t(past)

Pilkarze lidera zawiedli w Garbatce. Gospodarze dominowali pr.az cale
spotkanie. ale napastnicy Plonu byli
wyjątkowo nic:skuteczni.
• Vikl Radom - Legion Głowa·
aów 3:1 (1:0). Bramki: Krakowiak

w.

6.Pion

3

11 14:14

7.Gt:rtach

11
11
11
11

10
8

16:11

8

6

6:10

11

4
~:.14
(paw, pd)

8. Vdd
9. Ugion
IO,Jaguar

u. Po"iślanka
IZ. Oronka

lA

11

11

9:11
13:17
9:ll

klasa • A klasa

l

Uianka Kazanów - LZS Zalcsicc
2:0 (1:0). Bramki: Suwata i Ciupińsk.l.
ASS Pionki - Unia Makowiec 11:0

(2•0)."""" ~J-... ~-~
Oc:zko"'SidiStadl.

KS Polcma- Jodb Jedllla 3:1 (2:0).
P. Głi.masil\skl l l Cz:yt- Krakowiak.
Blask Odrzyw61 - Oruł Gidniów

O:~~~~~ia!i!
Sienno4:1 (l.'O).
LKS Stil' Jedlińsk - Vkloo Ciepie16w4:J.
l.ASS
8 16 :ZO:IO

l.D:i.anka

8

15

l.Oruł
4.Jedlińsk

11
11
11

14 25:10

6. Mopdanka
7. \'Ideo
& Za'lisza
~. Zaleske

3
8
8

s

14
14
13
9
9

8
8
11

6
6
3

s. Poticma

10. Jodła
11. Unia
1Z. Blask

~rOOkaSportuiRekreacji.

W pierwszym meczu o godz. 13.00
zmierzą się; zespoly Kielc

i Siedlec.

~:·=:~~gn(~

Sprintem•••
ł.ędd

gólnopolskiego Thmieju Klasyfikacyjnego Kadetów i Juniorów w Bremej.
W siatkarskiej lidze makroregionalnej juniorki Radomld uległy MKS

TPS Lublinłr.3(-ll,-7,-8),~kadct
ki tego klubu pr.tegraly derby z liderem Radom 2:3 (-9, 2, 5, ·ll,. ~).
Artur Piłat, pilkarot MG MZKS
Kozienice został zawodnikiem l ligowej Olimpii Poznań.
(zp)

AWF ROUMPEX RIALA POOLA·
SKA 3:1 (1:0).
Bramki dla Kozienic: Kozid 27,
Ottkowskl (kamy) 51, Surowski,
59, dla AZS • Sami« 62.
~iował M. Klimek (Kielce).
Ko:denl": Mlnda • Gawryjokk
(89 P.o~welec), Procki, Rutka, Ocz.
kowski, Kowal (82 Czapłarskl), Niendka, Damaszek, Kozid, Sercmak,
S~ro"'"Ski (74 Lampe).
Zólta kartka: Gawryjokk (K), czerwona - Jarzynka (AZS).
Kozieniczanie rw.egrali nlezly mecz
i odni~i ZlL'iiuione z~wo. które
przy lepszeJ dy~pozyqi stnelcckiej
napastników moglo być Jf:SID.t wyistJ:.[)roboą~rozgrywairymr.m:m

GrttgOrL

Kozieł, który

więk.'Wlki

akcji, a w V minucie popisał

~ pi~knym

byt iniqaloo:m

strzalcm z rzutu wolnego

zdobywając pierwszą bramk~
spodar-~.:y.

dla go-

Dzielnie sekundowal mu

GRANICA CHEŁM - RADO-

MlAK 0:0.
Sędziowal

T. ~ (famobrzeg).

Ra:bniak: Majewski - Sokół,
Wielgus, Potnebowskl, W:ttorskl,
Rogala, Czerwiński, Kryela (78 Wania:k), Szary, Machnlo, Bilke.
Z6he kanki: Machnio (R), Sik001 (G).
Remis nie krzywdzi ż.adnej z drużyn. Pilkarze obu zespołów mieli spore Idopoty ze stworzeniem dogodnych
sytuacji do zdobycia bramki. Gra toczyła si~ pn.eważnie w .(rodkowej
stn:fte boiska, a wszelkie próby zaskoczenia defensywy kończyły si~ niepowodzemem Gospodarze tylko raz byli
bliscy pokonania Majewskiego, kiedy
z bliska strzelał głową Siarkowski.
!robił to jednak nieprtcyZyjniei trafił
prosto w bramkan.a Radomiaka
Radomianie próbowali rewanżować
się kontl1ltakami, lecz akcjom brakowało prąspieszenia i tempa. Słabo
spisywali sięc napastnicy. stawomir
Machnio nie :wlOWil tym razem więk
szego z.agrożcniadtaobrońc:ów gospodar.cy. Bardziej aktywny był Jakub Bil-

aktywny tego dnia Miroslaw Banasuk. Jego rajdy po skrzydle siały sporo zamieszania w liniach defensyw.
nych goki. W SI mmucie po faulu n.a
napastniku Kozienic sędzia podylnował rzut kamy, który pewme wy\:or-ly!UI Marek Ottkowski.
GOOcie nie ogr.amczali SI~ do obfo.
ny i kilka razy zagrozili bramce
Edwarda Mlndy. Golkiper KoZienic
sp1sywał
jednak bardzo dobrze wygrywając m.in. poJCdynek sam na sam
z Tomaszem Samctm. Skapitulował
dop1ero w 62 minucie po stnale wyżeJ
wymienionego piłkarza. Trzy minuty
wczclniej podopieczni Józefa AntoniW zdobyli trzecią bramk~ a jej autorem po ladncj, zespoiowej akcji był
Tomasz SzarowskL
Gnkie kończyli mecz w dzies4t·
k~, bowiem w 63 mii1Jlcie sędda
usuną! z botska Wojdecha Jarzynkę za próbę uderunla pliką Surowsklego.

si'

ke, lecz i on nie JlO(rafil stwor-otyć dogodnej okazji strzeleckiej.
W pozostałych meo..ach: Pogoii
Sledke - Korona Kieke 3:1 (3:1),
Stal Nowa Dęba - Łada Ambra Bilgoraj 0:2 (0:0), MOSiR Biala Podlaska - Górnik ł.ęczna 2:4 (l :2), Or1ę
ta Dęblin- Burovia 3:1 (2:1), Het·
man Wlosu:zo"·a - Granat Skarży.
sko 0:4 (0:2), Błękitni Kieke - T1okl
Stai Gonyce 2:0 (2:0).
l. G6mik
ll 31 28:11
l.11old
ll l4 15:13

l. Korona
4. KOZIENICE

ll l3 21:10
ll 21
17:7
12 li
14:9
12 :W 13:9
u 17 10:11
12 16 12::12
12 16 11:11
ll 16 15:16
12 15 11:13
12 14 11:13
12 13 13:14
12 12: 10:22
12
6 11:18
12
3 6:26

S.Bięldtnl

6. PogOO

7.A'I.S
8. Hdman
~.lAda
IO.Orlęta

11. Buco'ia
12.Granat
13.Granica
14. RADOMJAK
15. MOSIR

16.StaiND

oraz

Wolski 75 i 90 kamy.
Radomianie od początku narzucili
przeciwnikom swój styl gry i za.~łule
nie zdobyli trzy punkty.
• Pi6c2 Warb- Powiaanka Upsko
1:0 (0:0) Bramka: Nakonieczny 55.
Obydwa zespoły grały malo zdecydowanie na polu karnym.
I.PIIicaB.
11 17
10:5
l. Zwolmlanka
8 14 13:10
lPolonla
11 14
10:6
4.Jadar
11 13 14:11
PDka
11 ll 12:10

s.

Michałowicza

DziS' w Kozienicach rozpoczynają
si~ eliminacje do finałów rozgrywek
w pilce nożnej o Puchar Michalowicza (rocznik 1981 i mlodsi) i Deyny
(1980 i młodsi). Startują reprezentacje: Siedlec, Kielc, Zamościa i Radomia. Dwa pierwsze: ze.~poły wywalczą
awans do dalszych gier. Mecze będą
rozgrywanenastadionieprzyul.Gio.
waczowskiej oraz na boisku obok

Lukas:z Pktrzyk i Man:in

bn.egi 0:0.

Jastr-tębski 8~

(past)

(PSP SKS 3 Radom) ZOMali sklasyfikowani na miejscach 2S-32 pociczas l O-

Pewne zwycięstwo gospodarzy, którzy byli zespołem zdecydowanie lepszym i od początku zawodów kontro.
!owali sytuacj~ na boisku.
• Plon Garbatka - Pillca Blało

12, Czpak 54 i

Dariusz Piwowarczyk (SP Zawady
Stare), 3. Łukasz Pietruszka (SP 18
Radom); chlopcy starsi, 2 km - l. Pawel Kamusiński (SP 24 Radom. Radomi ak/Darni), 2. RacbJ.aw 1bczyk (SP
2 Kozienice), 3. Rafa! Jana-; (SP kdlnia
Letnisko): open, 2 lon - l. Grzegorz
KrLa>ek (ZS Mechanicznych Radom,
RadomiakfDami), 2. Andraj Ofiara
(ZSZ, MG MZKS Kozienice), 3. Piotr
Janis:.cwski (nie z.neszony, Radom).

i

Sport

MG MZKS KOZIENICE • AZS

Puchar Deyny

Ze zmiennym szczęściem

Sport

240R

III liga • III liga • III liga

Biegi Kazimierzowskie
Grugona Kn..oska

NUMER

SLOWO SPORTOWE

24

14:6
15 22:14
1~:9

18:19
21:17
10:13.

13:22
8:13
6:26
4:21

IV liga • IV liga • IV liga • IV liga • IV liga
Unezylfsq w roli gldwn~j
Orzeł Wierzbka - Proch Pionki
0:2 (0:2). Bramki: Rzeszotek 7,
Machnio 22 (kamy).
Orzeł: Ciemięga- Jaworski, K. Szyszka, Gokla, Glen:zak (46 l\.tmtal) Starzyński, A. Szyszka (83 Jankowski), T. Ankurowskl, Bemy~ - C%ubak
(70 Cum<dd), """""""'
Proch: M. Lenczyliski - Machnio,
KJclkh, Gogacz, Bananek - Rzeszotek, Nowak, K. Leszczyński, Wrochna - Mazur (75 Kęska), 7..awadzki.
Tym razem znakomicie spisali si~
bracia Marcin i Krzysztof Leszczyń
scy. Pierwszy w wielu ~'ytuacjach ralowa!Prochprzedutratągoli,za(dziękl

drugierrn gOOcie dwukrotnie zmusili do
kapitulacjibramkarza0rła.W7minu

cie K. Leszczyńsld doskonale podał
na glow~ Rzeszotka, a temu nie pozostaJo nic innego, jak tylko pokonać
Ciemięg~. W 22 minucie jedynym
sposobem na dynamicznie szariujące
go Leszczyńskiego bylo zatn:ymanie
go w niepr.repisowy spo56b. Rzut kar·
ny pewnie wykorzysta! Machnio.
Proch by\ u:spolem lepszym i wygrai
zaslu7.enie.

Ihrb]dla lidua
Orięta Dęblin - Pilica Nowe Mia-

sto 6:3 (4:1). Bramki: Świdcrsk113,
49, Stąpor 16, 42, Krawiec 39 i Baj
63 dla Orl:tt oraz Zawadzki 23,
Skoria 59 i Karsznla 81 dla PiUcy.
Pilic:a:: No\\.~- Zawadrld, Smias, M.
Cupriak, Wawrzyńczak - Cz.aplarski,
Sli"iński (80 Kars:mia), JeDorowski

(.lllSkorb).Bocid<·lloo;,-.
W derby wojskowych g6ą lider. Mi·
mo wszystko postawa Pilicy

zasługuje

na omanie. Słabo spisujący się w tym
sezonie gokie zaprezentowali sit~
w Dęblinie nadzwyczaj dobn.e. Gdyby nie blędy w obronie - popełnione
szczególnie w pierwszej częki meczu
- Pilica mogla wywietć z ~lina
przynajmniej remis.
PołryzysU1111i/IIJdu

Wisła

Pubwy - Mazowsze GnSjec

1:2 (0:0). Bramki dla Mazowna: H.
Baranowski 62 i C. Baranowski 73.
Mazowsze: Malisu"·ski - Samborski, Macieńko, Gaik, Wojciechowski • Pawlak, Krawczyk (87
Slodek), Thdzik, H. Baranowski (70
Pictrzyk) - Nojek, C. Bar-.mowski.
Spotkanie moglo się podobać. Oba
zespoły od początku nastawiły si~ na
ofensywę. Kon.sekwertniej zagrali pilkarze Mazowsza i dzi~ki temu zwyciężyli. Podopieczni Andrzeja Prawdy
swoją postawą udowodnili, że po niedawnym kryzysie nie ma już w Ma7.0wszu śladu. Kluczem do zwyci(lstwa -jak si~ okazało było ustawienie
napastnika Andn.eja Macieńki na pozycji stopera. To zupelnie zdezorientowało

gospodarzy.
}alcfUIS~Jniq_

Szydłowianka - Stal Kraśnik 8:0
(4:0). Bramki: Kowalayk 9, 57, 79,
Koniarczyk 3, 23, Kolanek 7, SI i samobójcza 76.
Szydlowianka: S. Jakubczyk - Gawor, Bilski, Olbromsld, Konlarczyk
- Nowak, Złemniak (SS A. Jakubczyk), Kacunarczyk, Sasa! - Kolanek (79 Tysłak), Kowalczyk.
Wynik mówi wszystko. Gospodarze

_,.;=.a."""'

mogli
pilka po

strzałach

goli, jodnok
Kolanka i Koniarczy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

k.a o centymetry minęła~ Stali.
NtliVIcaliNJubilrtz
Stal Ponlatowa - Broń Radom 2:3
(0:1). Bramki: Kamiński 63 l Nic-zbeckl 79 dla Stall oraz Westwalewicz 40 (kamy), 73 l Kucharski 77.
Broń: Głogowski - Prz)·dall'k, Jackowski, Wldk, Rycb..ewskl - Aleksandruk, Nowak, Tomczyk, C~b- We-

......._ SobanJa (46 K - ) .

Gospodarze' mieli wiele pretensji do
radomskiego lUbitra - Adama l...ubec·
kiego, który ich zdaniem wydatnie przy·
czynil s~ do zwydęstwa Broni. O.zialaa.e Stali w pomeczowej rozmowie z re(XN1crem ,.Słowa" twierdzili, że sydzia
zbyt pochopnie podyktowal dla "me·
talowców" kamego i UDlal gola zdobytego przez Kuchruskiego - ich :ulaniem - z pozycji spałoncj.
Pozostale rezultaty: Granit Bychawa
- Motor D Lublin 0:3, Hortcx Ryki Czarni

Dęblin

Lu-'' ·

0:1,

Opolanin
l. Ortęta Opole

2. MAZOWSZE
3. Szydło"ianka

Sygnał

12

Lublin -

28 37:10
24 22:5
23 29:9
21 19:13
20 1~:18
20 15:16

6.StalK.

12
ll
ll
12
12

7. PROCH

12

l~

&.Sygnał

12

~.ORZEł.

11
12

18 10:12
15 1~:1~
15 I~::ZO

12
12

15
14

11

16:21
17:16

14.Motor

11
12

10

7:27

lS.Horttx
16.Pilica

12
12

4.StalP.

s. CJ.ami

10. Opolanin
.J.l. Granit
ll. BROŃ

13. Wisła

20:18

15:1~

3 13:28
4 14:37

(pd)

~
3!
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