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I do wygrama nagrody wartoJci oll. 3500 zł!!!
+ NIJ dla ~radzi.tdw1 4 k~ ~ r.agi"'C::OIOU o łąe.a;~ warfoki ~
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Kieb.

+ ko.Jo.,.. a.e. •ro-o- l do W}'gO'OO\ia 900 zł

80 stron fantastycznej lektury.
Jak co roku, szopka kielecko-radomska

+ gwi~ ~k..,.. K.M"PIK i .,Dom.. K.iqżki ..
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Od Czerwca '76 do heroin~~

Prokuratura nie wszczęla na razie postępowania w sprawie represji, jakie nastąpiły w Radomiu po
wydaneniach w czerwcu 1976 r. Zarząd ,,8olidai'I"Klki", domagający się takiego postępowania, musi
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WYDANIE RADOMSKIE
RA()OM-KJEI..CE· TARNOBRZEG
35()-400 NR INDEKSU

ROK XLV

WTOREK 19GRUDNIA 1995R.
NR 293(13997)

CENA 55 gr (5500 zł)

• 70 jodeł wycięto pod Zwoleniem
• ,,Import" z lasów świętokrzyskich

ŚWiąteczne drzewko

zlodzie.-·,·-

cz

uzupełnił

s"·oje doniesienie- pointormowala wczoraj na konferencji prasowej Elibieta Thrka t Prokuratury Wojewódzkiej.

- ,,Solidarno.fć" powinna wskazać
osoby pokrzywdzone w cz.asie wydaucń. Poza tym niektóre czyny, uznane pn..cz zwi\Zkowców za przesl~p
cze, uległy już przcdawmcniu. Czc·
kamy na nowe pismo od zanądu ,,S"
·l lumaczyłaprok:urator.

Bank na uko6czeniu
Zwilpkowq clocJdcUił się nakmiast
~ §edztwa w spr.twit mepn.
widlowaki pny budowit d1mrt:a PKS
w Radoo*l. Pism::l inf~ o l)dl
".,...,_.$""""""do""

""""""""'--

• ZapoznaliS"my si~ z dołączonymi
do wniosku protokołami NIK, które
potwierdzają C2#ć zarzutów. POS!9powanie zostanie roz~te lada
dzień - mówiła E. Tuka
Dricnnikart.e dowicdz:icli s.ę lei, że
prakly(:'Loie ukoóczone jest śkdztwo
w spnnńt "Jnrycb" kredytów udzie.
lanych pn.ez radotmk.l oddliał Powsuchnego Banku Kredytowego.
Ponieważ jeden z podejrzanych zło...
żył zażalenie na decyzję sądu podtrzymującą tymczasowe aresztowanie, akta traliły na razie do Sądu
Apelacyjnego w Warszawie, który
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Sytuacja powtarza się co roku przed świętami Boiego Narodzenia. Mimo, że )e;gnicy prumaczają do wyrębu tysiątt choinek ze
szkólek ldnych - złodzieje na wlasną rękę wycinają 2 państwowych
i prywatnych lasów dorodne świerki i jodly. Proceder ten przybiera
na sile w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Wigilię.
Jak poinformowano nas w Dziale Kon!roli, Ochrony Mienia i BHP, Regionalnej [)yid;:cji Lasów Państwowych w Radomiu w min~ ~ i niedziel~
(podobno najlepsze dni dla dzialalnoki złodziei) w lasach radomskich stwierdzono kilk~ przypadków bezprawnego wycinania dr.tewek. Między innymi z pcywarnego la~u w NadSeW!ictwie Zwoleń ukradziono 70 jodcl. Sprawca
rosuł zatrzymany. TaJde w Szydlowcu poticjand zatnymali samochód,
kt6rcgo klerowca pruwozU 170 choinek, wydętycb bez zezwolenia naj-.
pr.awdopodobnlej w jednym u .fwiętokrzyskkh nadJdnk:tw.
Kolejne sygnały o IW!ych przestWStwach naplywaly przez cały poniedrialek.
W RDLP zapewniono nas jednak. że kradzieże choinek: są nadu.e, dzię:k.i
COraz operatywniejszemu działaniu le:lników i straży ldnej, współpracujących
z policją. Złapanym na gorącym uczynku złodziejom wymierzane są wysokie

rości

karypieniężne.

'""

Wj11trujszym nllml/!nr opublikufrmy "portenhj rtlocjr z leinictwa Mo·
drujowict.
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W~ regionie~ w tej chwili
7_1 tys._ osób bez pracy. 41 tys. spo{md
nicb ~ pcl5iada prawa 00 zasiłku. W
fl<italnim micsiąru znaJ.azJo zatrudnicnic
!66(1 bezrobotnych. a 2800 uRalo wy~ _z n:_iestrów, gdyż nie kon-

Dyn:n:Szu~~wi~il Rą

0 IIOwym zjawisku na radomskim

- To jak:icS" nicporozumienie.
ripostowal Krzysztof Małek z Radomskiej Izby Przemyslowo-Handlowej .• Dlaczego bezrobotny ma dokonywX oceny pracodawców w oparciu o tak: dziwne krytcria7 Pn.ecicż

~:~;winno zależeć

na Ulalezieniu

Zebrani itu:resowali sę, jak będzie

~~u;:y;:=:~hrz:j~~: :J~~po~u~

]lrywatnych.-Ludzieprosą:"my~Atgtun:rulwali.żcskoro

=k.amy,ażsł<! trafijakaS"robotau
chwowcgo". W firmach pań.v.wo-

~ 6 OCZekuJą nic tyle wyższych za.

go . w, Ile bezpieczeństwa socjalne-

będzie mialo po l stycmia
rmiej pracy, to llŃ31lie Z1llU20fle do
7JeWk.owania swojego personelu. Okazało ~że nic takiego nie na<;tąpi. Trze...

lwrntcriwn

~O:~~;:zxów zawodowych· ba-~~==a:~~-

upadlośdę

"Okland·
Fab", do czego doszło- tch zdaniem
. w dosył podcjrunych okoliczno.
śdach. Spółka la m.in. zostawila 60
· mld starych zł długów, w tym 48 mld
zł nic splaconych kredytów w BGŻ.
• Nikt nu nie zawladomll o
przes tłpStwle, wi~c nic rozpoczynaliS"my żadnych działań. Być może
tą spraw11 interesuje si~ wydział
przest~pstw gospodarczych policji •
odparła E. Tarka.
Panl prokunator nie chciała komentował sprawy Wojclecha J.,
który rok ttmu skazany został na

rzecznik prokuratury,

Prokunatura Wojewódzka zmu-

szona

była

zawiesić

postępowanłe

dotycące

przemytu S kg heroiny
przez Polkę, mkszkankł jednego
z miast woj. radomskiego. Zatnymana ona została na lotnbku
w Bombaju. Narii.otyld przewoziła
w torbie z podwójnym dnem.
- ProwadziliS"my wla.~ne dochodzenie w tej sprawie. WystąpiliS"my do
prokuratury w Indiach o kserokopic
intcresującyh nas dokumentów. Niestety, odpowiedzi nie dostaliS"my do
dziS" • tłumaczyła E. Tarka.

rozpatnyskargę.

P'ITK w Warce liczy sobie
jtd: SO lat. Z tej ok2ql w Domu K~

Podziękowanie

kt6rej podsumowano dorobek

nyszenia.. Oddział .*upla obemie
JOO aJonków zrze$l01lych w 3 kolach
dla dorosłych l 7 szkolnych.

Półwieku

YITK
W

spOOtaniu

prudstawłciek:

UC2CSiniczyli
Zarl.lpl

za

wywołanie

Lu·

Prokuratura na plus

DziennikatzypoinfOJTTIOWIIDOteż,że

lwy"""'.. "'"""""""'""""""
scowa-

karę więzłenla

Stanisław

dwlńskt

spólkl

organa prokuratury wsza.ęły w t}m
roku prawłe 22 tys. spraw. Do Slfdów
lrafio 4388 aktów oWtrit-nia. Najlepłrj w &ej statystyce wypada Prokuntwa Rejonowa z Upska, gdzie oo
drugie postępowanie mala:zkJ ,,fJnal
ądowy''. z oądzonyth S887 osób
tylko 178 zostalo uniewłnnionydl.
- Są to wyniki pozytywne - ocenił pra-

__

odznaki,,ZasłużonegodzialaczaiUI)'Siy

k:i." Zlctyrri uh::nc::ro>.v.m: Andrtrja
Jasi.ńsłdego i Antoniego Tomam!W·

rarury Wqcwódzbej Jan Ottxbio.
(aku, wila)

Trzy przyczyny kaca
-Olcę:wampodzję:lrowaćzapopan::ie

...

AlekS3Idra KwaWewskiego. Ternzacmkujemy al nao;zcgo ~ ~mygla
",."_.
spolkrilzjr~zwi;p-łów

PTI'K, władze 'NOjcwóclzkic, samorzą
OOwe oraz micjsk:ic. Wyróżniający się;
członkowie
Towarzystwa Olrzylnali

~swoich~wic:eszd"Proku

za Kwaśniewskiego

ginah~(SLD)naWC"lDrajs:eym

m.in.

Głóv•nego

łr.ln:lowychzwq.rai:lrrtikiego.

- Ozi~ki Kwa.fnicwsk:icmu pn..cży
liS"my i dobre momenty, i czas nagon·
ki - mówiła Pawłowska. - Je~i jednak ~ic nas słuchał, może być dobrym pn:zydenlem. A ic potrafi słu ·
cha:.'!, udowodnił w Kielcach.
Lampką szampana wzniesiono toast

,,za ~no.4ć w nowym roku i zwartoot szeregów''. Polemjednak ~la·
jak się wyraziła Pawlowska - godrina
s:zczettś:i. Związkowcy zarzucili r7.ą:lo
wi, że nic p-t.eforsowal 40-god1inncgo
tygodnia pracy. Janusz Zych, J".lre't.eS
lNP w Radomiu, przymaJ natomiaoit, 7.e
po wyborze KwaWewskiego ma ,,kaca
moralnego".• Dobrze gę: stało, że Kwa·
S"niewsk:izostal~m,alcbylo

klika

pOO:nięć..

gie 10

Pierwsze lo Sclrula. IWdo grudnia walotyz.agi

odożenie

crreryrur, a llzecic to nicfoowma sprawa
wykslJakx:nia. wylicza!.

-""'""-w-=aMartlno,
abrązową·Janusz:iGwar"f.

(san)

(t.p)

O historii wartck~go PTKK ·
-czyUJjnastr. 11

Bezrobocie trochę w dół
O 0,3 proc. zmalało bezrobocie w woj. radomskim • poinfonn~
Wał na wczorajszym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
Włodlim.ierz Su liga, szef Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

się

strze..

yko·

,rod·

Robią, co mogą ••.
Dzicnnikar?..c chcieli si~ też dowie-

<tir:t. czy prokuratura inten'Suje

łanlny na ulicach Pkmek l do tej
pory nłe trafd do zakładu karnego.
Kilka micsi~y temu Wojciech J.
został przyłapany na "legalizowaniu" skradzionego mercedesa. Prokurator zastosował nawet areszt
tymczasowy, uchylony jednak przez
ą1 - Lud:de w Pionkach .fmleją
się z wymiaru spnawiedłiwo.fci •
mówili dziennikarze.
- Prokuratura zrobiła co mogla Reszta to JUŻ sprnwa sądu • odparł

Oddział

~ski
itgO

~ 40 ""91"0C:falt\i wc:u•łMd ok.

1000zl

owo
ROK wPROKURAl uRZE
ludu

"'

"'...

1100zł

złołx k.orJu.,,.. i 6 ~ród a-e. .zca&"ąJJ %fota fwnc~CIWQO\~ pne..a .,3.. błłex ..

kresie nadzoru pedagogicznego nad
szkołami gminnymi. Ludzi od nadzoru micli.fmy zawsze za malo - poinformowaly Radę: przedstawicielki kuratorium.
Na posiedlmiu wyszlo też na jaw, że
dwa rejonowe urzędy p-acy: z Preysu·
chy i Kozienic nie wykorzystały prz.yznanego im lirnilu na aktywne formy
zwaleunia bezrobocia. W Kozicnicach
nie zdołano ..zagospodarować" 17 tys.
zł,awPrzysus:ze-aż50tys.zł.

- Rozmawiałem z kierownikiem
RUP w Przysusze. Nie potrafił wyjajak doszło do tej sytuacji. Po
prostu ile wszystko policzyli! mówił W. Suliga. wywołując salwy
S"micchu na sali obrad.
S"nić,

~pllll:D:lwimopodliełić~

.",_".,.,.....,.."pxy.
ARKADIUSZ KUTKOWSKI

Rysuj - wyjedziesz do Atlanty

Olimpiada Wyobraźni z VISA
Visa International,
Komitetu Olimpijsldego

Polsklego
polslde

OniZ

banki D""ZCStOne w Forum Visa Polska

o&las:z-.1111 konkws plastycmy ,.Oiimpłada

Wyobraini z VISA".
Konkurs jest pneznaczony dla dzieci
wwieku 11-łlłat,którcpowinnyrwyso
Wflł. lub namalował swoje wyobrafcnic
nowej dyscypliny olimpijskiej oraz w
kilku zdaniach opisać, w jaki sposób
wymyślona dziedzina sportu przyczyni
sif do promowania pokoju i jednelici na

Prace-wmaksymałnyrn

wymiarze 36

x 36 cm - należy nadsyłać pod adresem·
VISA International Lim Centre, AJ.
Jerozolimskie 65/79, !Xki97 Warszawa.
Głó~ nacrod4 w edytjl polsklej
konkumrjest S-dniowy wyjazd laureata - w to'ft11rzystwie oplekuna - na
Igrzyska Olimpijskłe wAtlancie, USA
wl996reku.
_Przewidzlane q równici nagrody
dla uczestników, których prace zos·
tan11. zakwalifiko-.ne do ścisłego

świecie.

finału.

Konkurs będzie trwal do 31 stycznia
1996roku.

Rq:ulamin l kupon zamiuzczamy
nastroDLe S.

~~

~

zaprasza na
szamp~ńską zabawę sylwestrową

z zespołem

"Daab".

Bal na 100 par, j a k iego jeszcze nie
Szczegóły

http://sbc.wbp.kielce.pl

tel. 464-69

było!
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Ostatni Sejmik w tym roku

Budżet

~ojewody przyjęty
Delqaci Sejmiku Samorądowego jed~nie przyjęli projekt
budżetu wojewody ntdomskiego na rok 1996. Wczonti, na ostatnim
tegorocznym posiedzeniu uzupełniono tei skład Prezydiwn i dyskutowano o prujęciu Mwiaty p rzez gm iny.
Woje""Oda bęciDe miał do dyspo- szłym miru kosztował nas ~c:
zycji nkmal tyle samo pieniędzy, co 17.2 mln z.l. wyjaśnił Z Kutmiuk.
Priorytttem w ")'datkach wojew u bieglym roku. Ministerstwo Flnansów nięiwyto budteł o prawie wody zostały objęte remonty dróg.
20 pi"'C'tnt, czyli o pnewidywa.Dlt Sprawiła to tegoroczna akcja wojewody ,,złolówka do zlotówki", kl6ra
stopę lntlacjL Wojewoda Zbigniew
Kutmiuk dodał, że pod wzgl(dc:m fi. przyniosła dobre re211łtaty. Sarnorządy
:znacznie
wojewodzie
nansowym Radomskie: plasuje si~ do- pomog.ły
i wspólfinansowały modemi~ wiepiero na 36. miejscu w knju.
lu dróg. Na ten cd poszło 80 mln zl.
. Olci.Ubym ulr'Zymać to wysokie:
rue slutba zdrowia. Pn.emac:r.ono
na oUt at 60 prottol W5Z)'Stkk:h ")'- tempo w 1996 roku • dodał Z Ku·
datk6w, a na opieą społeczną (m.in. tmiuk.
Zaplanowano też budow~ zalewu
zasiłki)- dalsze 16,6 procent. Na pow Domaniowłe (jest szansa pozyskazostałe dzic:driny. mjn_ rolnictwo, budownictwo, mwi~ kultu~ tnms- niapic:ni~yzbudż.c:tuc:entr.Linc::go),
port. tu~. lc:.fnictwo, gospodar~ oraz wiejskich wodociUów, kanalimieszkanioWij - pozostało zaledwie z.acji i tclc:fonów.
23 procent budżetu.

-""'·- -

- Nic:stcty - nic: da si~ uszczupl~
wydatków na ochror-ę zdrowia.
Z tych też §rodk6w budujemy szpital
na Jóurowie. Jest to najdroższa tego
rodzaju inwe5ty<:ja w Polsce, w przy-

Zbłgnkw
zasiadający

Mazurek, dotychczas
w prezydium Sejmiku
z petn;enia tej funkcji.
Na jego miejsce bnd)'dowalo dwl:.;e de-

zrezygnował

"Chemomontaż"

przed sporem

.,5olidamośe'

z pionkowslticgo "Cbc:momontażu" zagroziła rozpoczę.cic:m
sporu zbiorowego, jeżeli do 20 grudnia nie zostaf1.1 spełnione jej postulaty.
ZwivJwwcy domagaj11 si~ m.in. rezygnacji z planowanych zwolnidi i wypłaty rekompensat u. odzież roboczą.
Wczoraj :z.aloga spotk.a]a si~ z przedstawicielami urządu firmy.
(aku)

Przychodnie warte ryzyka?
Wojewoda Zbigniew Kuimiuk tbce namówił samor-z:lłd:y lokalne,
by od nowego roku przejmowały podstawoM! opiekę zdrowoCnitUrr.ę:dzie Wojewódzkim
spotkarDe 2bigniewa Kufmiuka z 'N6jtami i bwmistrzami. ~
jewoda ma ~ samorządowców
do przejmowania podstawowej opieki

Jutro w

cdędrie ~

zdrowomej - głównie przydxdD
i gmim)'Ch o61d6w nkowia.

Zdaniem 2higniewa Kutmiuka
~jęcie lecznictwa podstawowego
przez ~ lokalne bęc:We dla
nich bardzo korzystne. • Z danych,
jakimi dyiponujemy w unędzie wynik&, że k:c:znid'NO zamknię:tc: jc$1:
utrzymywane v.Wnie pn:ez podstawo-

WlJ opiekę ~ Na przykład
Belsic otrzytTllje teraz niewiele ponad
dwa rniliatty starych złocych. a mógłby
mieć jeszcze ponad miliard więcej.
Śmiem twierdzić. że jdli wójtowie:
zobac.ą te dane. ~ baniziej skłon
ni ~jmować przychodnie i OOodki
zdrowia - powiedział wojewoda na
ostatniej kooJerencji prasowej.
W Radomskiem dopiero cztery
gminy zdecydowały sę pruj~ kanictwo podstawowe. W innych wojewódzlwiCh taiOch gmin jest nawet
więcej niż potowa.
(san)

leplów: Wbtyslaw l<or)dci i Alicja
C>leszc-mk-Mik::zdc.Otrzymaliodpowio-cklio - 15 i 41 głosów A. Oksza:uk·
.Miczek wesda zaltm w skład 9-osobowq,o pr-ezydium.

---

Sprawor.dlu* ktn&ora Kazmer:r.a

...........

itutkow*iq:o IIII lemat ~

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

9 gmin jui wadniej zdecydowało
podstawówki. ()j l
~ to robit wszy$lk.ie SI·

si~ finansować

stycznia

ll'l(ln.ldylokalne.~znich,jak

choćby

Potworów -o czym już pisali.(my . nie chce pn.ejmować ().(wiaty.
IM i wyTUaj~ obawy. że dotacje pań
stwowe: nic: wystarcz.~! na polerycie
kosztówkształcenia

.

Długi

•

martwić - pneltonywano na wczon.jszym postedzeniu.
Dotychczas 18 gmin podpisaJo porozumienie z Jruratorium o pn.e_Kciu
szkół podstawowych. Pozostali uczyniljtowlaótce.

ANTONI SOKOŁOWSKI

Z Betlejem do Radomia

ŚWiatło

_

niesie pokój
włeczora:n

baren-u
pnywieill do R.adomb Światło Po-koju - symboticmy płomkl\ r. BeU.jan.

..... _.,...

z 1m1ea do Ewopy. z wmu l.Of!UI on
prz.dalzlwlyWIZ)'5tkjmtwoerzcmisWtom,talciezPolsb.Wczaajradormcy
lwt:trzccdc:tnłi§wiadonaPlao.J~

_a..,........,...

nicowym w Warsza'Nic: i pzywidti do

-

Dz.iś' rozpoczyna się cykl tradycyjnych spotka6 wigilijnych dla
osób samotnych i dzieci z najuboiszych rodzin. Organizatorami
tych imprez ą ośrodki pomocy społecznej.
W tym roku wigilie dla samotnych ~ si~ w 22 gminxh województwa

radomskiego m.in. w Bialobrt..c:gach, Grójcu, llży i KoZJenicach. W Radomiu
zaplanowano lr'ZY takie imprezy: 20 grudnia w .,Resursie" (o godz. t5.30), 21
grudnia w Klubie "5enior" (godz. 17J)O) i 22 grudnia w Domu dla Bezdomnych przy ul. Zagłoby (godz. 11.00).
Tndycyjnlt, spotkania wigilijne odbęd~ się td. 1ft W$I)'Slldcb Dornadl
Pomocy Spoka:nej. - Mile widziane będ..lt wszystlde osoby z ąsiedztwa,
które ezuję się u.motne- zapewnia MAtgonata Matu.v.kiewicr., ustnx:a dyrektora WojanSdzldego Zapolu Pornocy Spoleaoej w Radomiu.
(san)

dzieci.

iaty przejmuje kurator.

a nie gminy. 1)'m nie powinnikłe li~

Wc:zonj

Wigilia dla samotnych

Prtekażtmy je

dalej: do szpitali,
~- Otcany je ~ m.in.
wojewodzie, prczydc:nlowi miasta, kul'IIOroWi - powiedziab Maigonata
Rusin, zastwca komendanta radomskiej (]w;qgwi ZHP.

Krzywdząca opinia wojewody

ZbłdwenowtJiti

anybhm :.atnk·
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Szef stołecznej prokuratury podał się do dymisji

"Ustąpić

powinien
.Jaskiernia"

Szef Prokuratury Wojewódzklej w Warszawie Jerzy Labuda
podalsił w poniedziałek do dymisji. Powiodzloł,ie powodemjego
deCYlłl jest skandal, jakim jest według niego odwołanie w ~tek

Je90 zasttpCY, prok. Jerzego ZJentka przez ministra sprawiedl,_.
woścl Jerzego Jasklemłf.

komentować.

.,Sposób odwołania zast~pcy
prokuratora wojewódzkiego bez
wiedzY jego bezpośredniego zwierzchnika jest skandalem.. - mówił
wyratnie wzburzony Labuda na
konferencji prasowej.
lego zdaniem, powodem odwalania Z1entka nie były wzgl~dy
merytoryczne, .poniewat jest on
doskonałym fachowcem i zawsze
w post~powamu kierował s i~ zasadami prawa•.

Według rzecznika:
skandal to za mocne słowo
Zdaniem Andrzeja Cubały,
rzecznika prasowego ministra
sprawiedliwości, nazwanie skandalem decyzji Jerzego Jask.iemi
dot. odwołania Jerzego Zientka z
funkcji zast~pcy warszawskiego
prokuratora wojewódzkiego przez
Jerzego Labud~. dotychczaso..
wego przelotonego Zientka, to
,.zbyt mocne słowa".

Prokurator generalny moł.e bezpośrednio odwoł•t zastępcę prokunton wojewódzkieco - powiedzlal
18bm. Cabała.
- Motywy odwołania Zientka są
tylko natury merytorycznej - pod·
kreślił Cubala.- Nie motna dymi·
sji Zientka, prowadzącego nadzór
nad najpoważniejszymi w Polsce
śledztwami, rozpatrywać w oder·
waniu od dymisji Waldemara Smardzewskiego, dyrektora Departamentu Prokuratury MS, który
odpowiadał
z.a
talokształt
działania prokuratury na szczeblu
resortu oraz na terenie całego
luo)u.

Premier
nie skomentuje
Rzecznik prasowy rządu Alek·
sandra Jakubowska powiedziała
18 bm., te ani premier, ani rząd nie
bę;dą komentowK decyzji personał·
nych prokuratora. generalnego
JerzegoJaskiemi.

Zdaniem parlamentarzystów

Pragmatyczny SLD
Sej.pRJA!acknłęwspl'lwle•czc:ze.

PosełTHeuzM~(UniaPracy,

llia roanlq stu• wojen.DqO w we~l
~Oftlltj pJUt Un'c: Wolnołd l

woj. kielectie)uwata,te przyj~cie\K:b·

lMrNtrację

W ub. r. UP nie udało si~
przeforsowX swojej wers.ii potWicnil
sprawców umacbu na wolnałci obywatel5kiewl98lr.Tegorocznauchwalama
-WJposła-wymiarsymbołiczny i histo-·
ryClJly,
Poseł AlfrH Demapiski (PSL, woj.
kieleckie) opowiada się; za potę;pianiem
wszelkich naruszeil prawa. Dobrze si~

P.tskl NlepodltJłtj.

Rzecznik argumentowała, te prokurator generalny jest mstytucj11
nieZaletnil i autonomicZni!, i mkt
me powinien mieć wpływu na jego
dec~. ani z nich rozliczać czy

PMł...

..Vskl~waltjileł.ofłaro•stan•

W'Ojtutp l ptłęp~ jrp IIPI"'ftfW,

liJTibAcjHaoc:zdale naUłek, ił z.os.... łllispl'lwittllwie~. WPoso
naiu prupadła pop111wb (I"'IP1 posljwz
SLD.~estatn1e zdanle.

-Jestem zdumiony, te posłowie SLD
wnptow.Jiisi~wprzygotowaniepopra·

wki,któranieprzypadladogustunawet
icb tłubowym kolegom. Uchwała nie
IIT1Cądza o indywidualnej winie kogokolwiek. DotonuJe tylko morałnego t
pobtycznego ~dutychludzi,którzy

sWtwotennywprowadzili. Nie precyzuje
nawet, Idzie szub:~ sprawców: cz:y tylko
wWanzawie, cz:y również w Moskwie mówiposeiJuliUSłJu 8111ua (Unia Wolnaści,wOJ.kieleckie}.

Zdaniem posła Tadeusza Ktwak:zyka
(Republikanie, woj. radomskie) Sejm
~e zachował ~godnie. Postowie
leWICy, którzy &fosowałi za przyj~ciem
uchwały,łl'}'tazałi prqmat)'lm t pob·
zah, te 111 otwarci na działania opozyqi.

wały najakd czas zamyka problem stanu

WOJCMe&Q.

stało,:ł:eScjmdaltemuwyraz.Społcczcń·

stwo i politycy mie fnORjednak na
co dzień :ł:)'Ć stanem wojcnnrm. Tocosi~
zdarzyło, powinno posłut)i do wycią·
gni~cia wniosków na przyszłość.
Poseł Władysław AWasll {SLD, woj.
kieleckie) nie brał udziału w Pt»owaniu.
Uwaia, te ustawa o nieprzeaawmamu
zbrodni m.in.okresustanu wojennego, w
zupełności wystarcza do ukarania win·
nych.
Jego k.lubowy kole p Aad.mj Sltmkl
dodaje, :ł:e uchwala ma wymiar symboli·
czny i nic _powoduje tadnych skutków
dla przyszłości•.
lJDIA ZAWISfOWSKA

J. Buchacz: zwiększenie eksportu do Chin

Kredyt na inwestycje
Uzcodniono pnnr:le wszystkie wuunkl kredytu na polsld eksport lnwestycyjn)' do O.ln - oml,jmlł miDister współpracy 1ospodarc:zej zz:qn.nią, Jacek
Bllcl&ao:, na poniedziałkowej konrerencjl pruowej po powrocie z Odn.
Kredyt - według Buchacza - do
400 milionów USD, typu rewolwin·
g~·ego, uruchamiany na konkretne
Pffi.JCktyma b}t udost~pniony przez.
~nsorcjum polskich banków
~~:a~arantowany przez Bank
Buchacz ijczy w tej sprawie na
ministra handlu z.agra-

1 ~terwencję;

~~e:~ii~~~cy gospodarczej

Minister PQdkreślał konieczność
::~wienia przez polskie finny
. te:J oferty technicznej. To jut
lllelllczasy, kiedy w Chinach motna

było

wszystko

sprzedać

na pniu" -

przekonywał.

Z Buchaczem w Chinach byli
przedstawiciele
finn:
ABB
,.Zamecb", ,.Rafało", .Elektrim",
"Kopex",
,.Polimex-Cekop",
" Bumar" i .,Centrozap". Wszystkie
są zainteresowane inwestowaniem.
Chińskie władze popierają szczegól·
nie inwestycje w środkowej i polud·
niowej czpci kraju. Rejony te nie Sil
jeszcze nasycone inwestycjami. W
1996 r. wyjedzie tam polska misja
gospodarcza. Chińscy partnerzy
z.achę;cali do udziału w inwestycjach
jato podwykonawcy.
(PAP)

Zdaniem Gwiżdża
To nie prokurator wojewódzki
w Warszawie powinien ustąpić
- uwat.a szef Sztabu Wyborczego
Lecha Wai~sy Jerzy Gwiżdt.
W

oświadczeniu

przesłanym

18 bm. Gwitdtpo raz kolejny powtórzył, te prokurator generalny czynnie
uczestniczył

w kampanii prezydent·
kiej po stronie Aleksandra Kw~nie
wskiego. Zdaniem Gwitdt.a, odrzucenie w ubiegłym tygodniu przez
Sejm wniosku o udzielenie Ja.s.k.iemi
wotum nieufności minister "potraktował jako gwarancj~ bezkamości za
doprowadzenie do ostatecznego
umocowania na urz~zie prezydenckim (bez tadnych prawnych przeszkód) pana Aleksandra. Kwaśniewski
ego•. Gwitdt uwata, te m.in. temu
słutyodwołanie przez Jukiemi~ zast~pc:y prokuratora wojewódzkiego w
Warszawie Jenego Zientka. Szef
sztabu Wałp:y wyruił przekonanie,
te Jaskiernil . w pełni wykona polityczne, partyjne zlecenil".
(PAP)

Dodatek
kombatancki
zwolniony
od podatku
Otllstymda 1996 r. •.atelt ktmbatuckl będzie nrtllliHJ od. ,..tku
d.ocłtodowepMos61tftzyttaycL

Obecniedodatek"J110Si7Jzln&rijest
wypłacany łącznie z emet)'tUt"ł.

(PAP)

Premier Józd OIKsywita premiera Ukrainy Jewbeu Muczuka (z lewej)
Fot. PAP/CAF

Premier Ukrainy
za Polską w NATO
Podczasjednodniowej wizyty roboczej premiera Ukrainy Jewhena Marczuka podpisano w Warszawie międzyrlJtdową umowę
o współpracy w sprawach celnych. Szef ukraińskiego rz:lłdu oraz
premier Józef Oleksy odbyli rozmowę w wąskim gronie oraz
przewodniczyli obradom delegacji rządowych obu państw.
Na konferencji prasowej Mar·
czuk powiedział, te Ukraina jest
za rozszerzeniem NATO o Pol·
sk~. ,.wychodząc z z.ałotenia, 1e
rozszerzenie NATO ~dzie wpły
wało na spadek napi~cia mi~
d.zynarodowego".
Premier Ukrainy wyraził apini~. te członkostwo Polski w
NATO jest kwestią dec)'7ji i
wyboru dokonanego przez Polsk~ - i tylko przez Polsk~ taka
dec)'7ja mote być podj~ta.
Szef
ukraińskiego
rządu

powiedział

dziennikarzom, te
przeprowadzone w poniedziałek
rozmowy świadczą o wzajemnej
otwartości obu państw i narodów
oraz są dowodem nie t ylko roz·
woju współpracy polsko-ukrairlskiej, ale takie wuostu i stabilizacji w całym regionie.
Premier .Oleksy stwierdził, te
oba kraje chcą swoją współprac~
dwustronną widzieć takt.e.,wpla·
nic strategicznym i wielostronnym".
(PAP)

Demonstracja "S"
na zaprzysiężenie
Członkowie

NSZZ

.,Solidamośt"

z:a.m.lemJ• 23 bm., w dniu uprzyslę
f.enla przez Zeromadzenie Narodowe
prezydenta-elekta Aleksandn Kwa.ł
nlewsldqo, zor)anizowat demonscr~~cję przed 1mac:bem Sejmu.
"Nie jest to d~a Komisji
Krajowej, lecz inicjatywa oddolna

samych czlonków komisji zaklado·
wych"- powiedział rzecznik KK "S"
PiotrŻak.

Zalc przyznal jednak, te KK nie

si~ od tej akcji, przeciwnie,
pomoc organ i·
zatorom, np. w zakresie transportu.

odcina

zadeklarowała swoją

(PAP)

Okup w ...
Strzelanina w kawiarni "intymnym
postnelonywczonrrl
.c.te
miejscu"

WPoznaniu
2~

m,tcz:yznl zosłllł t;ifiko
wbwiami

Głos" w cenłNm Poznlnłl przez 30lełnlego obyntełlitzneła.

llębollim żalom

Z

Izraelczyk został zatrzymany
przez obsług~ kawiarni i policj~. Na
razie nie Sil znane przyczyny stnela·
niny.
(PAP)

zawbdallliallly,

te daia 14.XJI.1995 r. w Puyiu,
w wicla 64 lat ZIIWł aagle

WIESLAW RAKOWSKI
byly 4yr. loduńc:zay Fobrylli Narzędzi Rolaiczycb

wKanowie.
ZOlada Wyrobów Kalniontowydt w Sfvorkowie,
a aastępaie ZatiMiów Wyrobów Kuaiontowycb
"Muywil" w Sucbedaiowie.
Popzdl o4bę4de się 4aio li.XU.1995 r. w Lqioaowie.
Msza hr. Mpnwiou zostanie o codz. 13 w tołdde
pw. łw. Jau Kutqo.

Rodzina
Wuys..U.. którzJ wzięli .uw w ,ocnettie

MARIANA PIERZAKA
•lqokłlliqe

pnrewaib Prasowych .l.atl:t4ów Grafk:l•ydl

wKidcadt.
aauep U.KU.qo Męh l Ojca

smeaae poUiękowu.il skiiLU
łou lnu-.: IJIIftl AamejHI
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Gdańska polleja utrzymała szddoro młodych ludzi, którzy próbowali
wymusił tO tys.zl har~~ au od tnanqo
w Trójmlekle blmesmena. 600 :d
będ.cyc:h ulkzk• n• poczet okupu
maJellono w "Intymnym miejscu" u
jednej z załrQ'111anych dziewc:qt.
Biznesmen otrzymał pn:ez tele·
fon tądanie zapłaty 100 mln starych
zł okupu za tzw. ochron~. W cen·
trum Gdańska ~czyi nieznajomemu m~czytnic kopert~ zawierającą 600 zł. Operacja była obserwo·
wana przez policjantów, którzy śle·
dzili podejrzanego.
W chwil~ po przej~ciu koperty
spotkał si~ on ze swoimi towarzyszami. JGedy do mieszkania wkroczyła policja, nikt z zatrzymanych
nie mial przy sobie specjałnic oznaczonych banknotów.
Znalezionoje dopiero po kontroli
osobistej u jednej z dzieWCZ4L.
(PAP)

7Na'jb;ń' ·~
l-{

SŁOWO

STRONA4

+
+

Krótko
ze świata
Papandreu
w stanie krytycznym
Socjalistyczny premier Grecji
And,...• Papandreu, który znaJ·
duje alf w szpitalu, jest wc14ż w
stenie krytycznym.
76-letni Papaodreu znalazł
się w szpitalu 20 Ustopada
z powodu zapalenia płuc. Prawie
stale jest podłączany do aparatury, która zastępuje lub wspo-.
maga działałoość chorych orga-

nów.• Nasze

Mdzleje

na

poprawo zdrowia premiera są
wboskich rękach,lecz obawlam
się,.te Bóg mu (choremu premierowi) nie pomote• - powiedzlał
w niedzielę wieczOfem ateńskiej
rozgłośni
Nikos
Slfonakls
- jeden z mlntstrów gabinetu

Papandreu,

19 egzekucji

w prowincji Shanxi
zostało
śmierci l

19 osób
na kal'f

skazanych

straconych
w piątak w prowinc;i Shenxi
(północ Chin) - pointormowałe
w poniedzi.rek Pl'lll8 pekińska.
Wśród straconych, kttrzy byli
winnl ·m.ln. morderstw l kradzlety,
znajdowało sit 2 mętczyzn, którzy
porwali piosenkarkę z restauracji
w Taiyuan (prowincja Shanxl), a
następnie poddali ją torturom.

W rosyjskiej tajdze
odnaleziono wrak TU-154
Pojedenastudnlach poszuki·
wal\
wczoraj
odnaleziono
szczątki rosyjskiego samolotu
pasażerskiego Tu-154.
Szczątki samolotu przypadkowo odnalazł pilot śmigłowca_
Ml-8 ok. 50 km od wybrze.ta
Cieśniny Tatarskiej. Dostrzegł
on fragmenty kadłuba i kola rozbitego samolotu. Obok szcząt
kOw zsuwatono wielki krater.

(PAP)

LUDU

Ogłoszono wstępne wyniki wyborów w Rosji
Według

Zawglijew wygrał w Czeczenii

Komuniści prowadzą
Napływającez

Zawgajew prowadzi

kolejnych regionów rezułtatywyborówdo Dumy

Państwowej Rosji potwierdzajłl tendenclt.Jaka zaryaowała sł9 Jui
w niecidelt wteczorem. W głosowaniu na listy partyjne zdecyd~

wane zwyclf'Słwo odnio.,a Komunistyczna Partia Rosji,. przed
Uberelno-Demokratyczną Pe~ Ros,li (LDPR) Władlrnlra Żyrino
wsklego 1 prorządowym blakłem ,.Nasz Dom - Rosja•.

W poniedziałek o godz. 8 czasu
moskiewskiego Centralna Komisja Wyborcza podała wyniki z 58
regionów Rosji, w których głoso
wało ok. 21 mln wyborców (ok.
jednej trzeciej wszystkich oddanych &losów).
Według wst~pnych danych,
niekwestionowanym
liderem
pozostaje Komunistyczna Partia
Rosji, na którą gło!!Owało 21,g
proc. wyborców. Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji
Władimira Zyrinowskiego ząj
muje drugie miejsce, a dalej są
Blok "Nasz Dom - Rosja" Wik·

Karadzić:

tora Czernomyrdina i ,)abloko"'
Grigorija Jawlinskiego.
Pozostałe bloki nie zdołały
zebrać 5 proc., chocia.t cztery
ugrupowania - ,.Kobiety Rosji",
.,Demokratyczny Wybór Rosji",
ortodoksyjni komuniści z bloku
,;za Związek Radziecki" oraz Partia Samorządu Pracujących - nie
straciły jeszcze szans na pokonanie S-procentowego progu.
W rezultatach wyborów mogą
ząjść jeszcze pewne zmiany (do
przeliczenia pozostaje ok. 40 mln
głosów}, ale ogólna tendencja
zapewne utrzyma si~.

w~ii
Doku Zawgajew, szefpromoskiewskiego rządu w Czeczenii,
został wybrany na gtow~ republiki przy poparciu 80 proc. głosu

jących - takie są wst~pne wyniki,
które podała w poniedziałek Repu-

blikańska Komi~a Wyborcza.
Nie wystawiono tadnych list
wyborczych i wyborcy mogli gło
sować w dowolnym lokalu. Wła
dze przyzn~ą. te nie ma tadnej
gwarancji, it wyborcy oddawali
ty Ue o po jednym głosie.
Wybory utrudniała ofensywa
wojskowa bojowników czeczeń
skich. N~ci~tsze walki trwały
w Gudermesie, drugim co do
wielkości mieście czeczeńskim.

Oprócz wyborów głowy rep u b-

liki, w Czeczenii, odbywały si~
wybory do rosyjskiej Dumy
Państwowej, ale wyników tego
głosowania jeszcze nie

drugiego
podano.

OBWE: wybory

"wolne i uczciwe"
Organizacja
Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie pogratulowala Ro~i w poniedziałek sposobu
przeprowadzenia wyborów i uznała,
te &losowanie było wolne i uczciwe.
Peter Emery, szefzespołu obserwatorów OBWE kontrolujących
wybory, powiedział, te nastąpiła
poprawa od ostatnich wyborów do
Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu),
przeprowadzonych
w grudniu 1993 r.
(PAP)

Porozumienie jest poralką

Narodowa szkoda
Serbów
Jako porsikę wszystkkb Serbów określi! prezydent Republild Serbskiej
w Bośni Radovan Karadzit parafowane w listopadzie w Dayton l podpisane
wczwutek w Ptryżu porozun:Uenle pokojowe wsprawie konffiklu bośnlack1q:o.
Karadzie podkreślił, te władze
w Belgradzie powinny natychmiast
zrezygnować z blokady gospodarczej Jugosławii wobec Republiki
Serbskiej w Bośni i nieprzyjaznej
kampanii propagandowej, prowa·
dzonej od 15 miesi~cy w jugosłowiańskich
środkach
masowego
przekazu, jak to określił.
Ostro krytykliji!Jc porozumienie
z Dayton l parysld układ pokojowy,

Karad:zitstwierdził,f.esprawaprzeka

:r.ania Federacji Muzułmańsko-Chor
wack1ej serbsldej ttęki Sarajeq
lwieluterenówwkorytarzuposawiil·
sklm stała slę nleprzyjemn, nlespodzian~ dla bośnlackkh Serbów,
gdyt wyrz.ądziła szkod~ narodowi
serbskiemu nie tylko z moralnego,
ale także geostrategicznego i kulturowego punktu widzenia.
(PAP)

WUSA

północnych Koreańczyków

na urlopy

Pomoc w deklaracjach

W Stanech ZJednoczonych utrzymuje . . osOyluyzys~.

• W ponledzłalek ok. 280 tys., co stanowi 15 proc., amerykańskich urzędni
ków paflstwowych zostanie odeSła
nych na bezpłatny ur1op. Na razie nie
Mi~dzynarodowy
Czerwony wiadomo na .lak długo pozostaną
zamknięte instytucje federalne. (PAP)
Krzyż pod koniec sierpnia apelowal
o udzielenie Koreańskiej Republice
Ludowo-Demokratycznej pomocy
tywnościowej o wartości 4,3 mln
dolarów. Do tej pory udzielono
pomocy 26 t}'1:. rodzin pólnocnoko·
reańskich, dostarczając im żywność,
leki i koce.
Do tej pory MCK otrzymał
przede wszyslł.im jedynie słowne
deklaracje pomocy pailstw. (PAP)

Mitdzynarodowy Czerwony Krzytuapelowałw poniedzlalek o pll"łł
pomocdla Korei P6łnocnej,gdzjeco najmniej 130tysifcymieszkllrie6w
stoi w obliczu Idęski głodu.

Fot. PAP/CAF

Francuzi wracają do pracy
w

Potrzech tygodniach masowych strajków Francuzi za~ i
poniedziałek wracać do pracy.

Tego dnia od godzin rannych w
normalnie kursowały pocil\gi
paryskiego metra na 10 z 13 linii.
Ruszyła maczna część pociu()w podmiejskich i sporo dalekobieżnych.
Prokomunistyczna
centrala
związkowa CGT planuje jeszcze
jedną ogó lnokrajową akcj~ protestacyjną na wtorek. Wy~ jednak na
miarę:

to,f.ewielkarala~kowajdwypsa.

Uwaga komentatorów koncentruje si~ na zapowiedzianym na

czwartek .,szczycie socjalnym~.
Wetmie w nim udział premier Ala in
Juppe- na czele delegacji rządowej
- oraz przywódcy głównych central
związkowych. W przemówieniu
telewizyjnym Alain Juppe zapowiedział, te w czwartek zaproponuje
pewne działania w celu utrzymania
wysokiego wzrostu gospodarczego,
zwalczania bezrobocia wśród mło
dzie-ty i skrócenia czasu pracy.

(PAPl

Święta ml\ią charakter handlowy, a obchodzą je tylko młodzi

Bożonarodzeniowe
zaręczyny .Japonek

Nieońeclm turystyka bazarowa

Do Polski i Czech po zakupy
W cz:asłe ostaiDiq:o przed świętami Boir1o Narodzenia. band.lowq:o weekendu w miastac._ p6łnocnycb Czech odnotowano t.decydowanle mniejszy od
oaekiwanq:o napływ .,bandlowydl turystów" z NlemJee. Klienci W)'hleraj-,
ostatnio c:zęk:lej bADry l place WJ:owe w Potsce.
Prawdziwy ,.szok" przeżyło
miasto Cbeb, gdzie oczekiwano,
napływu
gości
ogromnego
z Niemiec. Ustalono godziny otwarcia placówek handlowych Id: do pót·
nycb godzin wieczornych. Tymcza·
sem ruch był niewielki, a i to koncentrował si~ głównie na miejscowym bazarze, &dzie Niemcy, kupujll
najcz~ciej tanie papierosy i alkohol.
Ocenia si~, te w sobotę. i niedziel~
do Polski przeszło przez przejścia w

+

OBWE wybory były wolne

Głód zagraia 130 tysiącom

Specjalny wysłannik MCK do
Phenianu Piero Calvi Parisetti
oświadczył w Pekinie, gdzie zatrzymał si~ w drodze powrotnej z Korei
Północnej, iż letnie powodzie spowodowały w tym krajuśmierć co naj·
mniej 300 o96b, a pół miliona oby·
wateliutraciło domy.
Glódz:agr~~ia co~mnlej 130tysii!Jcom pólnocnych Koredayków, kt6~od pięciu miesięcy nie otrzymywali
racji :l:ywnołdowyeh od państwa.

NUMER 293

Cieszynie ponad 100 tysi~cy
naszych poludniowych sąsiadów.
Przedmiotem ich zainteresowania
są jut nie tylko odzież, buty, wyroby
z wikliny, ale także- coraz cz~ciej
-tywność.

W mieście w wi~kszości sldep6w
nazwy towarów wypisywane są obok polskiego- także wj~zyku czeskim. Asortyment oferowanych
towaJÓw dobierany jest także głów
nie z myś~ o kliencie zCzecb.(PAP)

Bof.e Narodunie nie jest obdlodz.onew Japoniijako łwięto rellgijne,IIITI: katolią stanowbt alecały l proc. społeczelli
słwa. Boie Narodzenie, ktOrqo ślady wldat na ulkacli Tokio 1i.D.Dydl duf:ycb miastjuż od połowy listopada, nabrało po
wojule dtanakteru święta handleweto l obcllodloae jest przez ludzi mlodydt.

25 grudnia kojarzy si~ młodym
Japończykomzprez.entemorazsp~
dzonl\ w towarzystwie ukochanej
osoby kolacją w drogim hotelu lub
restauracji. Dla domów towarowych, hoteli i eleganckich restauracji świ~ta są jedną z naj watniejszych
w roku kampanii handlowych.
Domy towarowe od połowy listopada prześcig~ąsi~ w pomysłach na
dekoracje botonarodzeniowe, jak. na
przykładprzewi~iecałegobudynku
czerwoną wstątką lub si~gający pią
tego pi~traświ~ty Mikołaj. Ze WZgi~du
na świecki i wyłącznie komercyjny
charakter łwil\t motyw szopki w o&óle
niejest brany pod uwag~.
Hotele przygotowują specjalne
menu. "To.ky~ Hilton" ofen.ije

22 - 25 grudnia bufet bożonarodze
niowy za jedyne 7.500 jenów
(76 dolarów) za osobę:, "Capital
Tokyo" świąteczną kolack z pokazem za 35.000 jenów (360 USD) za
osobę:. W hotelu "Keiyo Plaza" ceny
są przyst~pniejsze. Na kolację: przy
diwi~kach muzyki jazzowej wystarczy 12.000 jenów (120 USD).
Świ~ta są znakami~ okazją do
oświadczyn, o czym w swoich kampaniach reklamowych przekonują
wszystkie sklepy jubilerskie, przygotowujące specjalne ".botonarodzeniowe pierścionki zarę:czynowe".
Wielu młodych Japończyków
uda si~ po romantycznej kolacji
batonarodzeniowej i b}t może
oświadczynach do tzw.love hotels,

http://sbc.wbp.kielce.pl

licznych w Japonii hoteli miłości!
aby zakończyć wieczór uciechami
cielesnymi z wybranką lub wybrań-

ce~~~rodzenie to takie r.Y ~a
cukierników. Młodzi ludzie kupuJą
bowiem 25 grudniaświąteczne torty.
W hotelu "Seiyo Ginza" ~otna
nab}t tort czekoladowy z. Mikoła·
jem, truskawkowy z szyszką albO
lukrowany w kształcie domku
z napisem "Merry Chiistmas": .
26 grudnia na ulicach Tokio me
b~dzie jut śladu po świątecznych
dekoracjach. W ciągu nocy wszystkie ozdoby świąteczne z.o~•
zamienione na tradycyjnejapońs)ae
dekoracje noworoczne.
(PAI'l
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Po kolei zabierane są różne przywileje

Bunt krwiodawców
Blisko 1500 osób z 8 klubów honorowych krw;odawców

w Katowicach, oddających rocznie ok. 2,5 tys. litrów krwi,
protestuje przeciw .. pozbawianiu ich wszystkich przywilejów wynikających z tej działalności...
Protestuj~OJiosih,te}dliprzyn~m·

n!Cjcz~z nic:hnJezostanieprzywrócona,

to18bm. wewszystklchpunttacbtrwiodawstwamiała rozpoc%.1Ćs~atcjamfor·
tllłCYJna.aJdli ltomepostuttuje,trwiO

dlwtY rozwat.- mo!Jiwo.łć zaprzestania
oddawamatfWI- pomfonnował Zypnunt
Gry&iel z klubu honorowe&O krwiodawcy
przyKopalni.Stas:zlc" w'KatowJcacb.
Powiedział on, te sytuaqa krwiodłW·
t~Jwsystematyczniesi~poprnaod l990r.
_NJjpierw odebrano nam odznaczenie
.Zaslutonydllzdrowianarodu", ttóre
mialo charakter wyłprue honorowy, a
modo b)t przyznane po oddaniu 25 litr6w
trwi.Potemodebrano!WTiprawodobez·
~atnychlet6wprzyshl_cuj~tym ,ttórzy

oddali 611trów krwi. N1e mamy te.t prawa

o~ i Tnodnia PCK.. W tym
dzdiłmy IS-IeQe istnieniL

rotu obchoAby zorp·

nizowatspotbnieztejot&7,j~~
Id my przez tnylata"- powiedzlał Gl'}'liel.
Gr}'łiel

w:spomina, te bedy w 1917 r.

doszło do dwOcb powUoych k.atartrof
tomumkłC)'Jnydl.- ciUuJednqo dnła w

Wam.a-.ne, to w 1~ zebrałn si~ 125
da.-ców JOlOwych oddlt natychmiast
swoj- trew. Kiedy w Katowicach-Giszowcu powstal ośrodek dla dZieci specjałnejtrosb,onizamicjowaliutworzen~e

dlanich banku trwi, ttórydziaładodrii .
"Pierwszeao dma, Jdy OJiosiliłmy tę
atq~. przyszlo tylu cb~tnych, :te czę:śt
trzebabyłoodeslatdodomu.Aitakubra·
liłmyprzeszłol201trwi"

Da•caodda,ie trew,

z1odn~e

z przepi·

dowizytyulebrupoza tolejności,choć

samicolty&odni,aleniea:~ciejnitsrazy

nittznasni&dyte&oprzywilejunienadu·
Omiel
KNiiodawcy ~ równ1d: oburzem fat·
tem, te na dzial:alnośt swoich klub6w

wauu rotu. Kobietymop, oddawat ją co

tywat~- powiedział

olrl}'mu~za l!Jtrktwilzłl2&r.Wkluble

przyKopalni_Staszic",dottóreJonale.ty
ot.360osóboddJ,jącychrocznie}OOI krwi
zatepieni,dze(ot.300złroc:znie)motna
zorpn izować dwa skromne spott.ama
przy kawie: w listopadzie z ot.uji Dn.a
Honorowe&o Krwiodawcy oraz w mt,ju z

l2ty&odni,nieaę:łciejnitołrazywrotu.
sę wydąje, te storo i tak
odd~emykrew, to po co nam te przy.-t·
leje. l tak i4 przecież mu!lmy oddawlt. A

"Wszyst.t1m

tonieprawda.Nikomuznasnicsił:niesta·

nie, sdy zaniechamy krwiodawstwa. Ale
IStotme, b)·loby trudno nam przestał z
powodów ambicjonałn)'tb: w1emy, :te
jestdmy potrzebni, :te ratujemy tycie. l
dlatqodecy:zj•oprotdciebyładlanu

Biskup Pieronek:

bardzotrudna"-powiedziaiGryJiel.
Niew~phwiejednakoddanieołS0-600

mi trwi nie Jest oboj~tne dl• orpnizmu.
Dlatqo c!Jwcy po zabiCJU dO!tan postlek
rqcneracyjny o waności oł tys. kalorii.
Dmuj,tetpłatnydzieilwolnyodpracy.

Prywatni wł&łciciele układów nie bardzo
dlą to honorowE . ..A przecietjest to
tonieczne. KJed)iranooddalemtrew,•
popoludn1umusialem7;iechaćnadółdo
topalni.Choćjestemzdrówjal:rzepa, to
jednak zatr~o mi !i~ w dow~e, • przed
oczami zrobiło mi si~ ciemno"- wspominł
GryJiel.
Twierdzi on, te krwiodawcy traktuj4
swoj- działalnołć jak coś w rodzaju hobby:
licytująsę,ttóryoddalwi~jtrwi,spoty·

~ si~ w klubach, jd:d~ razem na
wycieczki.
Oddana krew jest poddawana rótnym
testomibadaniom.Oznaczonajestnazwi·
skiemdawcydochwili,tiedyotrzymają

pacjenlNiewieonjednaknizdy,ttobyl
JCJO dobroczyńą. "Chciałem kied)i
podzi~towlł dawcy, tt6rqo trew przet.a·
czano mOJej :tonie, ale nawet mnie, czło
Wiekowi "z bran.ty" nie ucbło s~ ustal~
JCSO totsamości" - mówi Gryaiel Coraz
mmejjest ch~tnych do oddawania wlanej
krwi.•Oni Ole I!Ująpoj~i&,}łb tO SJtrsfak·
cja.-iedzict,:t.esi~komułpomos/o.IJestto
n.pełnieniO'Wltne,ttotojesLWatne,te
dzięti mnie tyje"-twierdz1Grypel

Z .slat11ifj chili: Protat!fM 14stęili
Hakdli•f~lkoll(l'n-.ii!Tll....,
{PAP)

ze słatb~ zdrcnria.

Ból szansy
nie wykorzystanej
-Niepodj~tedzialaniedokuczaczłowie-

kowi na dłllilzą metę bardziej nit bł~dne
decyrje - twierdzą psychoiOJOW!e amery·
tanscy Thomas Gilovich i Victoria Medvec
na łamach czasopisma "PsychoiOJical
Review•. Z wieloletnich badali z udziałem
około 700056bwynika,te większość bardzo

taiUje ok.aJ.I~ które im umknęły wsku tek
bezczynności. Czterokrotnie rudziej ubolewano z powodu bł~dnychde<:y1Ji . W:tyciu
emocjO!Ialnym wyst~pują tendencje do ła&o
dzema bólu spowodowaneso błędami i do
potęaowania t wiadomości ut racy szansy
wskutek umechania działali
(PAP)

Konkurs plastyczny dla dzieci

Konkordat to test Olimpiada Wyobraźni
Zdaniem biskupa Tadeusza Pleronka, wywiązanie się
Sejmu z przyjętej 11ipca 1994 r . uchwały w sprawieprzyszkonkordatu bęldzie ,.właśc iwym testem stos unku do
Kościoła" dla nowego p rezydenta i nowego układu stł politycznych.

łości

Podczas sobotniej konferencji
na plebanii bazyliki Mariackiej
w Gdańsku biskup stwierdrił tet:
.,skończył si~ okres kampanii
wyborczej i trzeba odnieść si~ nie
do tego, co nowi ludzie mówią,
lecz co robią".
Sekretarz Konferencji Episko·
patu Polski uważa, te nie motna
mówić o kJ~sce Kośc i oła w wybo·
rach prezydenta RP ani o tym, te
po niedzielnej mszy na Aleksandra
Kwaśniewskiego głosowali ,.neo·
poganie", zaś na Lecha Wal~~
,.świ~i".
·
Pytany przez ~nnikarza PAP
bp Pierond: podkreś l ił, te wywią·
zanie si~ Sejmu z przyj~tej l lipca
1994 r. uchwały w sprawie przysz·
!aści konkordatu bl;dzie ,.właści·
wym testem na stosunek. nowego
prezydenta i nowego układu sił
politycznych na to, jak ten układ
odnosi si~ do konkordatu i Koś·
cioła". Oświadczenie prezydentaelekta, te ,.najpierw konstytucja,
!lOtem konkordat'" nazwał on
,.ekwili brystyką prawną, która pra·
~~~podobnie przejdzie do histo·
Biskup nie potwierdzi ł udziału
władz kościelnych w ceremonii
zaprzysi~tenia

nowego

prezy-

~~~~~pai~~;!ie~~~~hwi=

~dzenia Narodowego jest mot·
hwy !Ylko wówczas, kiedy zostanie
do

~ego skierowane zaproszenie.

!aki~go zaproszenia n ie ma, a
J~h nadejdzie, to zastanowimy
St~, CO Z tym zrobE"- dodał.

Przebywający w Gdańsku w

~~;::!fc~~%~~~~c~oo~h~;

n~.t PQdkreślił, te b rak rozliczenia
Winnych tamtej tragedii i moraJ·
nego chociatby zadośćuczynienia
za Zbrodnie i krzywdy, to ,jedna z

nąjpowatniejszych przeszkód do
dialogu i pojednania w społeczeńs·
twie polskim". Zdaniem biskupa,
dekomunizacja i lustracja zostały
w Polsce "tle zrobione" w odrót·
nieniu np. od Czech, gdzie parti~
tomunistyczną uznano za zbrodni·
czą, czy RFN, gdzie udost~pniono
akta STASI. To ostatnie, zdaniem
biskupa, n iejest w Polsce motliwe,
gdyt: znaczna część archiwów zos·
tata zniszczona.
Biskup przyznał, te w Episkopa·
ci e Polsk.i są jego zwolennicy i zwolennicy prymasa Józefa Glempa,
natomiast nie powstały w tym gronie ,.tadne stronnictwa", poniewat:
nie jest to partia, lecz instytucja,
która kieruje si~ wył ącznie dobrem
Kośc i oła i ,.nie widzi potrzeby
walki o władą i jej utrzymanie"."·
Jednomyślność wśród ludzi doj·
rzałych, myślących, nie jest do
końca motliwa i potrzebna.
rotnorodności dysk~i rodzą si~ roz·
wiązania, któ re są wywatone".
Bp Pieronek. uchylił si~ od oceny
postawy ks. prałata Henryka Jan·
kowskiego z bazyl iki św. Brygidy,
przeciw któremu w gdańskiej prokuraturze prowadzone jest post~·
powanie wyjaśniąjące w sprawie
oskarżeń o propagowanie treści
antysemickich. Ocen~ t~ pozosta·
wił przelotonemu ksi~dza., meti-opolicie gdańskiemu, arcybisku·
powi Tadeuszowi Gocłowskiemu.
Pytany o stosunek. do ksi~ty
wykorzystujących ambon~ w cha·
rakterze mównicy do wygłaszania
przemówień politycznych, bp Pie·
ronek odpowiedział: ,. W znacz~
n iu ogólnym ocen iam, te to jest
n iedopuszczalne i naganne. Nie
ch~ odnosić si~ do ksi~dza Jankows.ltiego,boonmaswojegozwierz·
cbnika'".

z

(PAPJ

z VISA International
REGULAMIN
1. Do konkursu zapraszamy młodzlet, która w dniu l.VIII.I995 r.
mialanłemniejnitlliniewi~cejnit

kie inne wydatki pokrywa laureat
konkursu. Wyjazd i powrót nag.rodzonego (wraz z rodzicem czy o pi~
tunem) musi nastąpić pomi~dzy
15.Vli.I996 r. i l5.VUI.I996 r.,
w przeciwnym przypadku laureat
(wraz z rodzicem czy opiekunem)
traciprawodonagrody.Niemanq·
ród zast~pczyc h lub motliwości
przeniesienia pnyznanej nagrody.
Wartość nagrody wynosi ok. 7.000
USD i nie podlega zamianie na

organizatora. Prace konkursowe
stąją si~ własnością organizatora
i nie podlegają zwrotowi. Laureat
i jego rodzic lub prawny opiekun
muszą podpisft. i nadesłać oświad·
czenie stwierdząjące motliwość
podj~cia podróty oraz zezwolenie
na opublikowanie pracy,jak równi et
zwolnienie od odpowiedzialności
prawnej (affidavid of eligibility and
publicity and liability release -tekst
oświadczenia zamieszczono w Ofic.
jalnym Zgłoszeniu) w ciągu 14 dni
od otrzymania powiadomienia. W
przeciwnym pnypadtu stracą oni
prawo do nagrody. Laureatorazjeao
rodzic lub prawny opiekun muszą
posiadać watne paszporty.
7. Organizator przewiduje przyz.
nanie nie mniej nit 10 wyrótnień,
które nie podlegają zamianie na

l3 lat. Nalety narysować lub namalować swoje wyobratenie nowej dyscypliny olimpijskiej. Maksymalne wy·
miary rysunków to 36 cm x 36 cm.
Do rysunku nalety dolftCZ)'Ć krótłi
opis (jeden akapit) wyjaśniający, w
jaki sposób przedstawiona dyscyp·
lina sportu pnyczyni si~ do promo- gotówt~.
wania pokoju i jedności na świecie.
S. Udział w konkursie mogą brać
Prace konkursowe wraz z wypełnio- mies:złańcy Polski z wyjątkiem
nym fonnulanem zgłoszeniowym dzieci: pracowników VISA Interna·
podpisanym pnez uczestnika i jego tional, członków instytucji finansorodzica lub prawnego opiekuna, wych, współpracujących z VISA
prosimy wysłać pod adresem VISA International, partnerów, kontra·
Internatio nal, LIM Cent re, Al. Jero- hentów i agentów współpracujących
zolimskie 65179,00-697 Warszawa. z VISA International w ramach .kon·
Prace nalety nadsyłać do dnia kursu. Ewentualne zgłoszenia osób gotówk~.
31 stycznia 1996 r.
wyłączonych z konkursu zostaną
8. Aby pnystąpE do konkursu
2. Motna wyslać dowolną liczb!; uniewatnione.
motna wykorzystać kopi~ ponit·
prac konkursowych. Kat:da praca
6. Poprzez zgłoszenie swego szego formularza zgłoszeniowego
musi być wykonana indywidualnie · udziału w tonkursie uczestnicy wraz z oświadczeniem podpisanym
przez jedną osobl;. Organizator nie przenoszą swe prawa do pracy ton· przez autora prac oraz jego rodzica
bierze odpowiedzialności za zagi· kursowej i prawa z niej wynikające, lub prawnego opiekuna.
ni~cie, opótnienie, nietomplet·
łącznie z prawem autorskim, na
ność, zniszczenie, wysłanie pod ,..:....-~----~-----------,
n;ow!udwy ....,lub n;, • .,'"";'
kosztów pnesyłki pocztowej. Prace
powinny być dobrze zapakowane.
łmif.-------3.Praceoceniane~dąprzezjury,
Nazwii i c . o . - - - - - którego członkowie uzyskają aproAdres domowy. _ _ _ _ _ __
bat~ VISA. Ocena prowadzona
Ilasto.__ Wołew6dztwo _ __

sm

OFICJALNE ZGLOSZENIE

~~~a7n~~iu~~~~~e~:t~~
oraz walory artystyczne pracy.
4. Promocja konkursu prowa·
!!zona jest w całej Polsce. Nagroda
główna to pi~ciodniowa (w tym 4
noclegi) wycie<:zka dla laureata oraz
jego rodzica lub prawnego opiekuna
na olimpiad~ letnią, łącznie zzakwa·
terowaniem w hotelu i posiłkami
(dla 2 osób), biletem lotniczym
w obie strony z portu lotniczego
połotonego
naj b litej
miejsca
zamieszkania laureata, transportem

~"tA:;~~ o~m=11~v~~~~

Kod pocztowy _ __
Kont.kt telefoniczny/ f a x - - - - Dal:l urodz:enil (mlesiłlefdJł..Vrok) - - - ·
Podpis u c z n t n l k l - - - - - Podpls metid, o)cl lub Pl"fiWI'Ie90 opiekun a - - By entering this contest, l htfeby transfet and aulgn my 1rtwot1t Ind łhe
cop)'rightthereinloVISA, lagether with 811 otner representltions, wan-.nties
Md rights u apecified in łhe Ołficial Rulea. Artwork will not be retumed.
Przrsttpukc; do konkursu przeno1Zf niru.jszym l przelwujf·~ priCł l
prawaaulotUJe do nit;l doVISA,ł-='lin wszełldmiiM)'ml o~rN,

upowainienlaml l praWIIml oluńlonymi w Regulaminie. PrKR ltonkursow.

nil pocn.g. zwrotoM.
Podpis UCZ111tniJta - - - - - Podpis

lllllki,ołell łub prnnego opieblna _ __

http://sbc.wbp.kielce.pl
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giełdowy

Popiól na sprzedaż

Wczo~su sesja na warsuwskicj
giełdzie byłapierwsą na .której obowi4zywały nowe zasady dogrywki. Wprowa·
dzono tzw. dogrywki dwustronne, pod-

Na składowisku wPołańcu leży 12 milionów ton popiołów odprowadzanych tzw. metocf4 mokniJ przez całe
płftnaście lat Istnienia tutejszej ełektrowni. Podobne hałdy zdobił~ okolłoe Kozienic l kiluln~~łcle Innych
rniejscowołci w Potsc:e, zajmujłtC ł~tCZ"ie tyslłtce hektarów ziemi. Moie znikN~ jak ruszy b udowa autosłracl

czasktórychmotnaskładaćzleceniazo

wl'olsce?

bu stron rynku. W du!ym sWicie wyglą
da to tak, te pierwsza c~ dogrywki wygląda tak samo jak dotychczas i jest to
tzw.oferta.Gdyofertazostanieprzezin·
westorów lub maklera specjalistę: zrównowatona rozpoczyna się: faza właściwej
do&JYWki dwustronnej. Transakcje od·

Praktycznie z mokrym popiołem
nie maco zrobić, chociaż od lat stosuje się: go przy budowie dróg, produkcji betonów komórkowych, jako
wypełniacza do cementu. Ale rocznie - jak twierdzi dyrektor
Elektrowni .Połaniec" Franciszek
Wołodłko- udaje się: sprzedać zaled·
wie ISO tys. ton. Reszt(' możnajedy
nie przysypać warstwą humusu
i posadzić akacje, które podobno
rosną na katdym podlotu.

b~ąsię:c.ałyczaspojednohtymtursie

dnia ustalonym przez specjaJ istę: na podstawiearkllSUizleceń.Kursdniaustala
się: dokładnie tak samo jat dotychczas,
jedynie zlecenia nazywane dol4d po kursiednia(PKO)nazywająsię:poWdejce

nie (PKC). Wprowadzono równie! nowy
typ zlecenia- po cenie rynkowej (PCR).
Rómi,się:onetyrn odzieceń PKC,ienie
biorą udziału w ustaleniu kursu dnia.
W~c jednak do tego co działo się:
wczo~. W dalszym ciągu rynek powoli
znitkuje.Spadlykursy29spólek,ceny20
walorów wzrosty, nie zmieniły się: notowtnial4spółek. Wartość WIGzmalała o
0.2 proc. i wyniosła 7825 punktów. lndeksryntu równolegtego WlRRzmniejszyl swOJo\ wartość o 1,9proc. do poziomu 1065 punktów. W czasie dogrywki
dwustronnejwalory,n.aktórychdokonywano transakcji naJetaty do zdecydowanej mniejszości. Motna to tlumac.l)t
niezorientowaniem dutej czę:ści inwestorów w nowych zasadach dogrywki.

Domy z

zarządzenia nie

Za czi.!IÓw PRL

wypełniaczem

było zwykle kruszywo wydobywane
w kamieniołomach i mielone na pył.

Dopiero w ostatnich latach, gdy
wprowadzono opłatę: gómi'Z4 od

na tablicy
Systemnotowań cqclych wobrocte
śwbdectnmi ucl.zlałowyarl uruchomił wa.oraj punkt obslucl klienta
Domu Maklerskiego ,.Penetrator"
w Kłelcacb. Tutejsey POK ~czyi się
w drlabj~cJ jut od łyJodnia meeha·
nlnn llandłu śwbdectwami między
lnayml oddziałami .,Penetnton".

DM,.Penetr~tor"SA

ale i wiele stracić

"Pioneer'' po raz trzeci
bę:dą

stopniowo
pozostale
z 24 oddziałów funduszu. Więk
szość swoich aktywów - nawet do
80 proc. -,.Pioneer lU" zainwestuje
w akcje firm notowanych na gieł
dzie. Oznacza to, że na inwestycjach
można będzie duto zarobić, ale
wię:ksze będzie też ryzyko straty.
Minimalna wartość pierwszej
inwestycji w jednostki uczestnictwa
Funduszu Akcji to 100 zł; katdej
nastę:pnej- co najmniej 50 zł.
(pot)

Starachowice

Dobrze idzie pracownikom
Dwa lata temu spółka kupiła duży
pawilon. Urządziła w nim, po
uprzedniej przebudowie, Dom
Handlowy " Karat".
Nastę:pnym krokiem było uruchomienie Składu Celnego. Usytuowane w jego ąsiedztwie Centrum
Ogrodniczo-Rolnicze - to kolejna
inwestycja.
Kilka miesię:cy temu POSiCZ
,.Polmozbyt'" (sta~ nazwę: zachowało) nabyło budynek, w którym
mieścił się: do niedawna Dom Towarowy ,.Merkury•. Trwajego remont
kapitalny.
W ciągu dwóch lat załoga spółki
powię:kszyła si(' o ponad 50 osób.
Z chwilą, gdy ruszy b. PDT, będą
nowe miejsca pracy.
ADAM BERLEWICZ

Metoda polep na tym, że przy
użyciu elektronicznych sieci przesyłowych ,.kojarzone" q oferty kupna
i sprzedaży świadectw udziałowych,
składane w różnych miastach Polski.
W przypadku spotkania się: propozycji kupna i sprzedaty na tym samym
poziomie - dochodzi do transakcji.

Wczoraj w poludnie na tzw. centralnej tablicy ofert zdarzały si(' np.
oferty kupna za 60 zł, a sprzedaży
- · 65 - 67 zł. Zamówienia przyjmowane są "blokowo" - np. na kupno
świadectw za 4000 zł.
Jak nas poinfonnował

makler

sif~f=~::~i!"':os~~n~~~

spadały.- W związku z tym, że sporo
osób skupujących
świadectwa
w pierwszym okresie dystrybucji
teraz chce już realizować zyski,

cych-stwierdził.

(pol)

Podglądanie
niJwłększycllł

przedsię·

blorstw staJowowobldch mote od niedawna kon;ystat z autom.atycmea;o
podg~u własneco konta w Banku
Depozytowo-Kred)1owym. Po okresie piloł.Uowym, który pob'tr• pnez
kUka mieDę:cy, moiłiwośt tak.\ bę~
miały takie Inne przedsiębiorstwa
l osoby pryntne.
Pod&(ąd umożliwia śledzenie na
bieżąco we własnym biurze stanu
konta i wykonywanych operacji
finansowych, co ułatwia podejmowanie decyzji ekonomicznych.
Potrzebny jest do tego komputer
i modem. Wykaz wpłat, wypłat
i salda ukazuje się: na monitorze
natychmiast po podaniu hasła, zna-

konta

nego tylko właścicielowi konta. Te
same udogodnienia będą nieco pOtniej wprowadzane w oddziałach
banku w Sandomierzu i Tarnobrzegu.
Na razie głównym ograniczeniem
dla rozpowszechniania nowej usługi
jest brak wolnych ii!CZ telefonicznych w banku, ale ten problem znik·
nie po uruchomieniu nowej centrali.
Nie oznacza to automatycznie
końca kłopotów, gdy1 wszę:dzie na
świecie, gdzie wprowadzono modemowe połączenia z bantami pojawili sit; od razu komputerowi wła
mywacze, tzw. hakerzy. Na Zachodzie walka bankowców z hakerami
trwajuż kilkanaście Lat.
(pas)

Przedsiębiorcy się szkolą
Piętdziesł~.t osób, przedstawłdeU
tamobrzeskich przedsiębiorstw i spólek, od wczo~ bierze udział w dwu·
dniowym seminarium ,.Nowoczesne
ldei'Wlk:l a.,__dzania w warunkach
cospodarłd rynkowej",
Organizatorem seminarium jest
Wydział Polityki Regionalnej UW
przy współudziale kieleckiej delep-

Nadzieja

w autostradach
W Połańcu utylizuje się obecnie

:,?!ię:~~:;:::~;~~=:

dów paleniskowych. W planie
budowa dodatkowych zbiorników
retencyjnych, które umożliwi• skła
dowanie tego towaru. Cichą nadziej, dyrekcji jest planowana
budowa autostrad i roz,.'Ój budownictwa mieszkaniowego. Mote zn.ljdzie si~ kupiec nawet na mokry
popiół sromadzony na hałdach od
15 lat?
PIOTR PIASEK

przypominają
Urząd Statystyczny w Kielcach
przypomina, że ustawa,.O statystyce
publiczner (Dz. U. Nr 88, poz. 439
z 29 czerwca 1995 r.) naklada na
wszystkie podmioty gospodarcze
obowiązek Z&iaszania - reJestrowa·
nia swojej działalności w rejestrze
REGON.

Podmioty gospodarcze zobowią·
zane są również do posługiwania się:
w kontaktach urz('dowych i zwi4zanych z obrotem gospodarczym (An.
43ust.J)
- zaświadczeniem o nadanym
numerze statystycznym,
- podawaniem numeru identyfikacyjnego w pieczę:ciach finnowych
i drukach urz~dowych.
Przepis ten obowiązuje od liistopada 1995 r.

~:~=:::=:j~::~~':iu~: 1................." '....m~

W Stalowej Woli

Kilka

każdej wydobytej tony kruszywa,
cementowriie chętmeJ kupuj• tani
popiół z elektrowni. - NąJiepszyrn
sposobem na wymuszenie gospodamości okazał s1ę: pieniądz, a nie
odgórne zarządzenia - komentuje
dyr. Wołodtko.

Statystycy

"Świadectwa"

(Kielce. Warnawska 44)

Nowo powstała firma od pierwszych chwil podję:la i stale rozszerza
zakres działalności
handlowej
i usługowej. Począwszy od sprzedaiy samochodów osobowych produkcji FSO i "Daewoo", po cz~ci
zamienne do ~fiata l26p", "cinque·
cento", ,.łady", ,.żuk.a", ,.nysy",
"stara", ,jelcza". Stacja obsługi
samochodów prowadzi autoryzowane prze&(ądy techniczne aut
marti ,.Daewoo", FSO i ,.lada".

Plenlądz wymusza,

ciągłych w "Penetratone"

MakJtr papitrów wartośdowycb
TOMASZ ROLKA

mycb,rodz:lay.Wnleśliswojeudziały.
lliziłlegonlebiluj~.

najmniej pokrywa koszty transportu.
Po co cementowniom popiół?
Według dyrektora Wołodtki w Polsce ukształtował się: taki zwyczaj, te
cement sprzedawany przez producenta musi mieć odpowiednią
markę:, czyli siłę: wi4UJ1ia. Żeby
z produktu wyjtctoweao o marce
,.50" uzyskać cement handlowy ,.25"
lub ,.35", trzeba dosypać odpowied·
nią ilość wypełniacza. W niektórych
krajach wypełniacz dodaje si('
dopiero na budowie, ale do Polsli te
metody jeszcze nie dotarły.

Od wczoraj śystem notowań

N.ljwięcejzainteresowaniabudzilyakcje

Prlwie 250 ludzi w Przedsiębior
stwie Obrotu Samochodami l Czę.ł·
ciami Samochodowymi ,.Połmozbyt"
w Starachowicach przed kilku laty
zaryzykowało. Zaproponowali prze·
lu:ztalceałe fit1n1 w spółkę pfllcownl·
cq. WdęU kredyty, poi;ycr.ld a mt,Jo-

popiołu

Wartość handlową ma popiół
suchy. Dlatego w czerwcu tego roku
w połanieckiej elektrowni została
oddana instalacja do suchego skła
dowania odpadów paleniskowych.
Są one chętnie odbierane przez
cementownie m.in. w Rejowcu,
Ożarowie i Chelmie. Odbiorcy płacą
zaWdą tonę:500starych zl,co przy.

BIG, Universalu i Dę:bicy. Przy BIG nadwyi.ta kupu_Acych nadsprzedającymi i
odwrotnie zmieniała się: kilkakrotnie.
Ostatecznie w tabeli wyników pozostały
4 nadwytt.i kupna, l Snadwytek sprzeda·
tyorazjedn.aofertakupnanaakcjachZasady. Sumaryczny obrót zmalał i wyniósł
37 231 tys. PLNnarynku podstawowym
oraz 2 695 tys. PLN na rynku równoległym. Ciekawostkę: sesji stanowiła oferta
kupna na akcjach Zasady. Po słabym de-biucie w piątek. wczoraj ogromna prze-wap kupujących spowodowała zawie·
szenie obrotu i ogłoszenie kursu
nietransakcyjnego.

SpiUdaJ: jednostek uczestnictwa
trzedeco jut otwartego fundliStU
inwestycyjuto ro:rpoc:zl!,l wczofliJ
fundusz powlemk:ty .,Pioneer".
Newy fu..bduz będzie działał pod
~~~ FandaszPowierniczy AcresYwnq;o Inwestowania. Fundu!IZ Akcji
lub.,Pklneerm".
Jednostki uczestnictwa można na
razie kupować tylko w biurach ,.Pioneera." w Warszawie, Wrocławiu,
Rzeszowie i Łodzi. Od stycznia
1996 r. do dystrybucji włączać się:

NUMER 293

W Polsce wypełniacze do cementu leią na hałdach

"Penetrator"

Można dużo zarobić,

LUDU

tury Ministerstwa Przekształceń
Własnościowych. Wyklady na temat
m.in. restrukturyzacji przedsię
biorstw, marketingu i zarządzania
strategicznego prowadzą wykladowcy z Instytutu Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle "Org·
masz" przy Ministertlwie Przemysiu i Handlu.
(sb)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Decy7ja Rady Naczelnej PSL to nie totalne potępienie,

ŚWtĄ1EC2NE

a żółta kartka

Czas dzielenia łupów...
Rozmowa z posłem PSL, LESZKIEM BUGAJEM
e WaldemarPawl.aknledosWocl
IWY Naaelaej PSL wotum u.ufanła.
Solidał ()śnHJb BadaAla Oplnll
Pobłlcmtj procno;w,ie zdobyde pnex
StronnictWO ." najbll:Jszycb wybor.ch
padamenWIIYck zaJechrie kilkunastu
mandatoi"ff. Poseł Jaa Komomldd z
Kadr Naczelaej hrierdzi, te putla
amierLJabjestpal\sbopinianalen

Pr:!E2EN1Y
,.··----------------------------------------------,

! Kupon nr 16

i149

Dzisiaj szczęśliwy numer to 35 273
Właściciel karty o takim numerze otrzyma już 700 zł

Drogi czytelniku!!!

fakty,nie napustesłowa.

Ajakie~ rakty!

tyki mfonnacyjnej, a o gospodarczychsukcesach rządu Pawlaka nie
mówiło się: prawie nic. Co najmniej
odroku wmediach kreowany byłjak
. najgorszy obraz Pawlaka.
e Twierdzi paa, że lo prasa jest
"trinna niskiemu ..,.-niiL:o'lri kandydata
PSL w wyborach prezydenciL:k:b?
- Tego niePQwiedziałem . Aiefa.k.
tem jest, że część mediów zaszkodziła prezesowi. W telewi:lji był
wyratny podział na ,.lepszych'"
i ,.gorszych" kandydatów.
e l to spowodowało, te wid IdelecU, bastion ludowców, popub.
Altks:aadra K"ffaŚn.lewsłdq:o!
-Przyjrzyjmy się: faktom. Pawlak
osiągnął lepszy wynik., nit Roman
Bartoszcze- kandydat PSL w wyborach prezydencltich 5 lat temu.
Z drugiej strony było to jednak
poparcie o połowę: nitsze w porównaniu z wynikiem PSL w wyborach
parlamentarnych 1993 r. Bierze się:
t~ w duż~j mierze stąd te Pawlak
mkomu me obiecywał zaspokojeoia
głodu miesz.k..aniowego, czy pracy

dla wszystkich. Podczas kampanii
wiele złego się: o prezesie mówiło,
ale nie było zarzutów o demagogię: .
e W Stronnktwie pojawiły się
jednak opinie o koniecmoki odwołl
nia w. Pawlab z runk.cji prez.esa.
Lider PSLjest oskarDny o lolero-nnie marazmu w pat1il, obawę prz.ed
podejmowaniem decy1;ji...
- Rzeczywiście wewnątrz pat1ii
trwaszczera dyskusja na temat przyszłości PSL. Ale to nie powód do
rozdzierania szat. Spójrzmy na Unię:
Wolności. Jacek Kuroń dostał
w wyborach dwa razy mniej głosów
nit 5 lat wcześniej Tadeusz Mazowiecki. W UW też na ten temat dyskutują. próbują wyciągał wnioski
-ale nikt nie mówi, że Unia umiera,
choć w tym przypadku byłoby to
bardziej uzasadnione nit w naszym.
e C'ły pana ulaniem prezes Pawlak powinien odejść?
- Decy~a Rady Nilczelnej o nie u·
dzieleniu wotum zaufania nie oznacza totalnego potę:pienia, a jedynie
coś w rod~u żółtej kartki. Pawlak
jest z jednej strony młody, z drugiej
-już doświadczony. Nie sądzę:, by
jako prezes PSL miał powody do
usuwania się: w cień.

Prezenty dla dzieciaków
Radia, łełewizory, wyposażenie domów dziecka oraz prezenty dla ich
mieszkańców chce przekazać Agencja Marketingu l Usług Finansowych ..Kredyt Serwis".

Zainicjowana przez przedsię:btorstwo akcja charytatywna, prowadzooa pod nazwą "Kredyt Serwis
- dzieciom", jest możliwa dzięki
wsparem tnnych przedsiębiorstw.
Ofiarodawcami prezeotów dla
dzieci z domów dziecka są już:

i

Uwaga!

-Nie wpadam w panikę:. Wygrana
Jidenl zawsze powoduje w Polsc~
wzrost notowań jego partu
_i odwrotnie. Po objęciu przez Waldemara Pawlaka urzędu premiera,
prognozy przewidywały nawet 200
miejsc w Sejmie dla PSL. Teraz
mamy do czrnienia z odebyleniem
w druu strooę:. Zawsze jednak P<l
okresiewyborczej gorączki przychodziczasna normalność, trzeba rcalizowtł. obietnice wyborcze. l wtedy
zaczynają się: schody. Myślę:, te naj·
blitsze miesiące przyniosą otrzetwienie; ludzie zaczną patrzeć na

e

236 360 205
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ledlll!

-Takie, że prezes PSLobsadzany
byłdotejporywro li.k.ozłaofiamego.
Trąbilo się: na prawo i lewo o pot.k.ni~iach, cisza panowała na temat
osiągnięł. Katdy Pola.k. atakowany
był rewelacjami na temat zlej poll-

!

(19.xn.199sr.)

,.Agros" Pińczów, Wytwórcza SpóldzielniaPracy"Społem"wKielcach,
Kamieniarski Romana
i Acdrzeja Stańczyków z Kielc,
,.AudioPQI" z Kielc, Urząd Kontroli
Skarbowej w Radomiu, apteka p.
Lewandowskiej ze SkarżyskaZakład

e MO'łri się jecłaak., k pod takim
prz.ewoclnlctwem PSL poniesie w naJ·
blliszyd• wybor.ch k.h;:skę.
- Do wyborów jeszcze dwa lata,
a w sonda1e przedwyborcze
szczerze mówiąc nie bardzo wierzę:.
W rozsiewaniu tego typu opinii
widzę: tet rękę: ludzi, dla których
Pawlak jest niewygodnym partne·
rem. Nasz koalicjant wolałby pewnie
mieć do czynienia z kimś bardziej
podatnym na nac1ski.
e Jaldenadski?
-Zawsze mówiło się:, te PSLjest
pat1ią żądną władzy. Tymczasem
okazuje się:, że po wyborach prezydenckich stajemy przed koniecznoś·
cią bardzo uważnego obserwowania
sceny politycznej- zarówno w War·
szawie, jak i w terenie. Są sygnały
świadczące o apetytach zwycięskiej
opcji na "dzielenie łupów", zdoby·
wanie władzy absolutnej.
e Czy osłabione PSL będzie w
stanie takie tendencje powstnymat!
- Jesteśmy panią centrową. Daje
to Stronnielu duże możliwości
manewru. W tej sytuacji motemy
być partnerem wymagającym.

Wraz. z .Magazynem" 1 grudnia otrzymałeś bezpłatną kartę konkurSO'Ną na
której znajdują się kombinacje liczb utoronych wcztery bloki, przypoaądko
nne poszczególnym kategoriom nagród. W kolejnych wydaniach .SL" dru·
kujemy kupony konkursowe ..,.".az. z liczbami. Jeśli ktOrąkołwiek z nich odnajdziesz na swojej karcie, zakreśl ją.Jetełl zostaną zakreśklne wszystkie liczby w
jednym z bloków, naletącym do danej kategorii- nagroda jest Twoja.
Warunki otnymania Mgrody;
1) zakreślenie wszystkich liczb w bloku pny danej kategorii nagrody
2) zgłoszenie faktu wygranej (osobiście lub telefonicznie} do BłunL Obsługi
Konkursu (Kielce, ul. T•rgowa 18, Y piftro, teł. (041) 45-919) najpOtniej do
godz. 16 dnia następnego (Wygrane z soboty do godz. 16 w poniedziałek)
3) udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w Blune Obsługi Konkursu
4) okazanie kuponów. drukowanych w .SL" podczas trwania konkursu
{może brakować tylko trzech).
Ale to D.ie wszystko! Codziennie drukonć będziemy rówD.ietnumer szc:zęśUwej
karty, kl6rej "ff!aśdclel otrzyma nagrodę w wys. 100 zJ. Warunldem otrzymania
nagrody u. numer kartyjest zgłoszenietego raklu (osobiście lub teleroD.itt.ale) do
Bim Konkursu tlljptlbtlej do godz. 16 dnia,." kłoSrym poda.Uśmy numerszczę~l·
wej kuty (z soboty- wpoD.iedz.lałek.). Jet.eU Dikt nie spełnitego ftni.D.ku, nagroda
prze<:bodzl na dzień następny l po'łrięku:a pulę premii plenlęinej.
Uwaga! Karty miszezon e, Diecrytelne, traat nill.ośt i Die bio~ udziału w
konkursie.Jetell na karcle ~puste pola bez wydrukowanych liczb lub liczby

wydrukowane q nieczytelne, karta podlega wymianie wBiurze Konkursu.

-uL
od.,.,._.,...

BiuroKo

czynne

u

g--

To,_18,Vplftro.
do l'llllk• w

tel. 459-19

9-111.

Nagrody dostarcza

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

poleca
najlepszy
majonez, musztardę,
ciasta, desery,
przysmak ,,Świętokrzyski"

-Kamiennej, sklepy "Salamon"
i "Komis" z Jędrzejowa, Za.k.lad Produkcyjno-Usługowy
,. Volo" z
Radomia i Biuro Handlowo-Usłu
gowe ,.Tom Sofi•.
Nastę:pnych chętnych do pomocy
dzieciom prostmy o kontakt z agencją .,Kredyt SerwisM tel./fax (0-41)
405-21, 220-22. Wpłat motna też
bezpośrednio dokonywać na konto
Banku Świę:toknyskiego SA w Kieł·
cach nr 703998-58261-2850-1,
z dopiskiem ,.Kredyt Serwis - dzie·
ciom'".
(Dik)

Wczoraj pani Bo1enłt Krzyszłotek z Kiełc (ne zdJtclu) odebrała wyło

Niefatwo przebaczać
lcalnoiV!I głośno w sprawie stanowi·

~o PfJiskich biskupO w. którzy w l/ide
1

nl~itckiąo ~piskopatu, przed
wybaczali l prosili o

.,.':~Z:::"ie.laty.

1101JV_

katąori~~

chntidjaiukich
w
OCZywtsae, wybaczać. alt
d~~znacznieototrudniej. Trze-

j.·

1

t;alnej. a W:;:wa 1,!~~zas;:r;;;~

ll&z~no Z:Ob~~ndal:.a7fJs~:w:;~

nqjwirkn:ą ofiarą. PrzebaczaC za odebronie ziem zachodnich i deponat;jr
ludnoidztychtenn0wmojqoninam7
Pn«id Niemzy musieli czymi zapła
cić za napaiC, a nie zapominajrJfY, it
to nie Polska, lecz cala koalicja pod·
)fla dtzyzjf prusuni(da naszego
kroju na zachOd. Trzydzidd lat temu
wspomnienia wojny były na tyle .zywe.
że trudno sir dziwić sprzeciwowi władz
PRL wobec podobnych gestOw. Co
dziwni(jsze. niemieccybiskupiprzyjrli
ówczesną init;jatywt polskląo Koi-

dola z rc.erwq. o czym dopiero dziś
polska koide/na strona przypomina.

Góra i nzysz
W sprawr samolotu .iryda" zostali
zaangatowonl: ustrp14Jqcy praydtnt.
premier, rząd, tks/Hrd lotniczy• ..Solidarno.ir. TawltlkagOraurodzilomysz
w postaci trzech samolatUw, jakie zostanq wyprodulwwane w 1996 roku.
Zdaje sir, że taldmi siłami lotniczymi
dysponowała ówczesna Abisynia w wajnie z Włochami w 1917 roku.
{AM)

sowaną,wkonkursie,"UśmiechJesieni",antent•telitamłł-Zpiełwszej

wygranej, bllrdz:iej
dzieci pani Bożeny.

~tecznej

nii jesiennej, najbardziej

clesz4 sit

SPI:KTAKL PROMU.JE .. Słowo Ludu"
TEATR IM. STEFANA ttROMSKJEGO
SYLWESTROWA

".JADZIA
WDOWA"
wodewil z
lamp~

azampana

Ryaz.rd R~ow.kl. .Julian Tuwtm
REŻYSERIA PIOTR BOGUSŁAW .JĘORZE.JCZAK

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZAPRASZAMY oł JJ "..,
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W

*Węgiel,

kolcs, miał
-Nowiny,
4, tel. 59-645.

--rasBa
e
e

Składowa

*Węgiel,
-

POLSCE

m1al

Klełce,

Krakowska 285,
1&1.550-12.
116491.

CINQUECENTO 704 VAN
CINQUECENTO 899 VAN
Fabryczne!!! Z

homologacją!!!

-gotówka
Hurtownia ".Indyk..
ul. Zaaónka 79 a.
teł.

- system ratalny

-LEASING

222-33

Leasing to sposób na rozwój
Twojej finny

ofernie:
indyka ct~ląo, arJcl in~
grsi, kaaki, kurczaki, kury,

Solo Fiat Dealer

""'fdlinydrobior.:l!
D'łbto\\:1.

Urząd

n

3"0 k/ liu.'lc,td llN-60-UCi. 6K- 60- llf•.ld / fax :H - "IHI-1

REWELACYJNY

Skarbowy

LEASING

w Białobrzegach ul. Reymonta 46

Samochody, wyposateme

i e~~Jz~~t:rup"J!f!l'/w

ogłasza licytację l7.XII. 1995 r. o godz. 10
w siedzibie U.S. Bialobnegi na następujące pojazdy:

P1L .MIKROTECH".
Kielce, tel./fax 68-13-17,
ul. Wa!SZ.łlwska )4.
Radom, tel./fax 31-25-88,
ul Wernera 33139. ~~

l. Samoeh6d .,żuk" obudoWlllly nr fab. 07826 rok prod. 1990

Cena wywoławcza 7.000
2. Samoch6d ,.polooe:&" osob. nr fab. 00052400 rok prod. 1980
Cena wywoławcza 3.000
Ww. pojazdy mo1na oglądać w dniu licytacji w godz. 9.30- 10 w sic·
dzibie Urzę:du Skarbowego. Przystę:pujący do licytacji winni wpłacić
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w miejscujej przeprowadzenia.
Urząd Zastrzega sobie prawo uniewatnienia licytacji bez podania
przyczyny.

Pn:edslęblontwo Państwowej

Komunikacji Samochodowej
w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 102

u.tnt4•i ainwloa:ale: w pe:lay• WJłlłbru au• pr11cy
z-a Dyrdton.

PnfHOwue: wybztaiHaie: wyisze techaicme

ze~~ t.Howy poju•tSw i lll"ąlzril tedtaicuydl
oru: 5-lehli stai pr11cy aa stuowisb kiHOwaia,.

oru: w ..,.aiane 3/ 4 etatli RHcy Pnwep
z co .q..iej 5-le:taU. praktyą w uwoOie.

PRZEDSIĘBIORSlWO BUDOWNICfWA

PRZEMYSŁOWEGO

Gminna Spóldziclnia

.,Samopomoc Chłopska"
w Busku-Zdroju,
ul. Partyzantów 27,
tel. (0496)20-85

"KPBP - BICK" S.A.
ul. Grabowa 15 a w Radomiu
zatrudni pilnie
specjalistę ds. finansowo-księgowych
ze znajomością zasad rachunkowości.
Wymagane wykształcene wyjsze ekonomkme l dwuletnia praktyka

spne•• technicznie spraWile
..UZJDJ i IIRĄ•Zeaia 4o prod•lr.cji au..sankiej, lr.uter,
•esulaill. fanza, natr)'llliwarll.a, wilk, aadzieftrb,
wózko-waaay, stoly masarskie, spręiarll.ę, touak elell.-

wt:awodzle.

tryaay.

Oferty wru z dokumentami połwiadc::r.:a,kcyml pmblea prUtyld zawodowej i posiadane kwalifikacje, prosimy sldadat w oddziale w Radomiu,
PI'Zl' ul. Gnbowej tS a.

Oferty ~ cen!l składać ~
adresem jw. do 31 grudma
1995 r.

Oferty kandydal6w powinny uwier-t:
-kwestłonari1lSZCtSObowy:r.foło&ra.~

- tydorys wraz z odpisem dolydu:zasowej pracy zawodowej
- odpis dyplomu i innych dokume111t6w stwie~ch ltwaiilibcję
l uprawnienia
- oplulę z popnedlliqo układu pracy.

Oferty wraz z dokumentami a w nich zawartym adresem i telefonem
kont.ałtowym motnaskładać osobiście w Dziale Kadr PPKS Tamo-

brzeg, u. Sandomiers.ka 1021ub przesiać pod ww. adresem.

IOIPPU

Pnedsit;hlorstwo Rozwoju Miasta sp. z o. o w Kielcad., ul. Plobłr.owska l l

ogtasu przeług nieogruic:zoay
u •OJta•ę itHata.ł: stropłw IICMhriesz-ydl w ..,_b tdeaa-lmqtii upitalal o.UI.PaHJ• wiUdcada.
SzczcB{Iłowy zakres robót oraz warunki tec.bniczne wykonania ZOSlWy określne
w apeqflbtji istotnycłl W111lnków zamówienia, któllJ motna ru.b,.C w siedzibie
przeds~bior~tWJ.nstwot~20zJ.

Oft~:r.podanitm ceny l m kw. stropu naletysłladać podsdrc:sem Prud:s1~iontW1
Rozwoju Miasta sp. z o. o Kitlec, ul. Piotrtowsb 12 "1trmirue do 27.Xll. 199S r.

Skład rekłarr, . • Exbud 13" Biuro Rekłam ,.Słowa Ludu", te!. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

117"'•

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogloszesi.

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

WGalerii "Piwnice"

Damy i kocury

KołY

rM.owe, aarne, Ooletowe,

czerwone, w taldcb samycli koloncli
kobiece akty, równie płaskie, jakby
wydęte 1 papleni syłwełJ" - to motywy
0~ niemal c:ałe malamwo

Romana ty(lllsklea;o, artysty prez.eałl~AtqosweobrazylpwftldwGaleril

BWA .,Phrake" w Kielcach.
Autor, absolwent krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie na
WydziaJe Grafiki prowadzi pracowni~ litografii, należy do będących
w mniejszoki maJarzy, którzy świat
swojej sztuki budują z ogranicza-

nego zasobu tropów, znaków
i kodów poddawanych nie ustannej
obróbce. Wykorzystywanie tych
samych tematów moteświadczyć, iż
twórca pragme zgł~biać ten sam
pozama1arski, filozofiCZny, pro·
blem. Autor przytakuje. Mówi, i.i
ciuJe snuje swą opowieść o samotności.
Stąd

kot, wielki indywiduaJista
i samotnik ch~cy własnymi
ścieżkami, istota pełna tajemniczości. Symbol, klucz. Jednakie nie
tylko w tej roli kot manifestuje swą

Laureaci turnieju
W tłniach 14 1 t S cnadnia w Wojewódzkim Domu KultWJ w Tamohrup odbył się X Tumlej TeatnSw
Amatorskich, który był podsumowallitm rocmej pracy zespołów teatnł
IY(~ dlia~ch w woj ewództwie
tamobruskim pny ośrodkacli kołtiry, szkołacli l Mbllotebch.
.
Do turnieju, po wst~pnej kwalifi·
bcji, zostały zaproszone zespoły ze
Siliowej
Woli,
Sandomterza,
Gorzyc, Sokolnik, Połańca, Opa·
towa,Janowa Lubelskiego i Tarnobrzega. W sumie ł5zespołów teatral·
nych. 14.Xll. odbyły si~ prezentacje
tonkursowe teatrów dziec~cych
lalt.owych i żywego planu. Komisja
Artystyczna, której przewodniczyi
Jacek Sz~cb (retyser) po obejrzeniu 9 przedstawień, postanowiła nie
przyznawit pierwszeao miejsca.
Przyznała natomiast ex aequo dwa
drugie: DDedęcej Grupie Teatralnej
.,BI,jb" 1 Opatowskieco Ośrodka
kultury za przedstawienie ,.Tygrys
~etrck"' (instruktor Dorota Jopek)
1 Dzieclę«mu Zespołowi Teatral-

nemu " Bt:z Nazwy" z Publk::znej
Szkol)' Podstawowej nr 6 w Stalowej
Woli za przedstawie nie "Zielony
kapturek" (instruktorzy: Marek
Woynarowski i Józef Bednarczyk).
Trzecie miejsce otrzymał Dz:ledęcy
bsp61Teałrllllly1CK1Sw Poła6c•za

.,Figurki pana Gracjana"' (instruktor
Krystyna Orlicz. Wyróżnienia przyznano Dziecięcemu Zespołowi Teatralnemu ,.Uśmłecłl'" 1 Sokolnik za
podj~cie trudu w realizacji spektaklu
lalkowego(insouktor Grażyna Walczyna) oraz Dziecięcemu Zespołowi
Teatralnemu z Publlanej Szkoły
Podstawowejnr 6wStalowej Woli za
podj~cie problematyki moralnej
w spektaklu .G~ oczekiwany'" Z.
Kossa..k Szczuckiej (instruktor Józef
Bednarczyk).
1S.X11. odbyły si~ prezentacje
konkursowe teatrów dramatycznych i teatrów poezji. Komisja Arty·
styczna, której przewodniczył aktor
Teatru im. W. Siemaszkowej wRzeszowie Jacek Lecznar, po obejrzeniu 6 przedstawień postanowiła

dtr". Systtm Otf/o. opGny - m6wfqc
skrótowo - 1111 aklyWI:oQI twóratj
thitcka (śpinlłlfltlnOpTOJtyeh ltutru·
rrwllloch}, jat systtmatyanit rorw/jony
fwzbogoalllyp=powstalyw /961 r. w
Sa/zbwTfll przy .A.kadtmil Mozonn~m
tzw. Otff-butftllt. Najważnitjntadry
systtmu Orffo. to przn·ogo twór-

wszecbobecnałt na wielkich płót
nach Romana Zygulskiego.
Kot jest, mówi twórca. niepokoją·
cym cytatem z obrazu zmarłeao
malarza Kazimierza Podsadectieao.
Artysta przedni, ale odrzucony
przez środowisko, nie akceptowany.
Kot zda si~ być jego psychoanalitycznym uzewn~tnnieniem. To
rodzaj hołdu sk.ładaneao koledze.
l kobiety. Przybie~•ce,jak towa·
rzyszące im czworonoai, troch~
popartowskie,
twarde
plamy.
U Zygulskiego mamy zawsze staranne kompozycje. Świetnie wyważone. Niby przypadek decyduje
o tym, w jakiej cz~d obrazu znajdują si~ poszczególne postaci, fakty·
cznie jednak stoi za tym matematy·
czna kalkulaCJa.
Z obrazów Romana Zygulskiego,
choć kolorowe, choć wiele na nich
różu, barwy bliższej kamawałowym
naslrojom aniżeli zadumie - wieje
melancholią. Choć obrazy ml\ią
tytuły, w których nie motna doczy~ si~ zagożeń, napi~cia: ,.Akt
z kotem czerwonym", ,.Dwie damy
w pościeli w czerwone paski", .,Pani
pod niebiesk4 kołdJ1", ,.Pani i kot
czerwonyoraz koleżanka" ,.Niebieskie panny i kot"', oraz cały cykl
,.Dama z kocurem"' - przecież opowiadają one o małych, cichych dramatach. Przeżywanych bez świad
ków, w ukryciu i samotności ...
JERZY DANlEL

wyró:tnić Tutr Małych Fona 1 WDK
Tamobrzea: za spektakJ oparty na
współczesnej poe:Qi żydowskiej pt.
.,Kadisz - modlitwa za umarłych",
podkreślając, te wszystkie elementy
przedstawienia: ruch scenłczny, plastyka obraz operowanie słowem
i muzyka zostały dobrane z dużym
smakiem i stanowłły o niewątpliwej
wartości artystycznej spektaklu.
Jego autorem jest Andrzej Wilgosz
(scenariusz i rd:yseria).
Wyróżnienieotrzymał takie Zespól Teatralay "Okna'" z MDK w Stalowej Woli za spektakl "Ostatnia
podróż'" wg H. Poświatowsk.iej za
twórcz, aktywn~ i zaanga1owanie
wszystkich wykonawców i rzadko
spotykana obecnałt caleao zespołu
aktankiego we wszystkich planach
akcji tworzącej si~ na scenie.
Wszystkie zespoły, które zdobyły
poszczególne miejsca i wyrótnienia
otrzymały nagrody finansowe. Ich
fundatorem był Wojewódzki Dom
Kultury w Tamobrzegu i "Słowo
Ludu'",
które
sponsorowało
X Turniej Teatrów Amatonk..ich
Tamobrzea· 95.

(awil)
KotłyfyÓIMwrnllazlatylyzf~nato,ca
nazywa~ey .wspólannqpoiJiai plwra·
lutyanqkon«pQq.",dtowanfamiUJIC·
nąo': Jakże lQldront:zt dzirdom, żt
Ich fd:.rjt .muzyki" 111014 był tok IITOZ·
malrontldd:.iZM, U morą ptlniCrolt
rtlakiwprzymwzyce... Zo czasówmajtto dzircińSt'rł"tJ fdu;jt odlrywa/y sit lll·

Ad libitum

nt, slwżqttdo rro/lzoQi róitrych muzycznych zadań, głównit improwlzar.ji.
Podstawowr wsady metody Otf/a
zostolywykorzystontprza/li!Órr6w"o-

ptlnie inoa1j: nowezydel wydqgol
skrzypu l gra/ fwdowt mtfodit, które
rolo klasa rmuiolo śpltwaC równo,
aystol{lośno. Ktofolnowo/ (nawaydtl co ptlł"ltn aaJ prztitOlł·ol grać.
podchodzi/ da wybrontJQuanfo /nad·
slwclrlwal); mógł dostał smykltm po
glowltl Do dziś śnią mi lifpO nocach
11-)'Uaonttą .mttodq" Ś'<l·/ttoklzysklt
pitśnl,jok: .Da moja ł3siro", .Oj, mo·

wąoprogromwpntdmiotw.muzyko"w

)tOdntnki",.Czamobropltjt~.Oj,

mwjqagł6wnitinstrumtntyprnk!Jsy}

nkolt podstawowej. W polqatnlw.z
tlemttłlami mttodJoqun-Dolcrou o.

Porównani plastycy
Andrzej KaAnil z S.ndomiet'U
został laureatem czwartej edycji
konkursu artystów płastyk6w
wojew6dztwa
łllmobneskiego
"Porównanie ·gs•. Nagrodf otrzy.
mai D cykl cynkogn~fill Unorytów
,.Grzeszn~.

Laureat studiowal w Akademii

Sztuk

Pięknycb w

wyslachmwrodużo"lin

MIROSUWNlZ/llRSXJ

Krakowie na

Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskał
w 1978 roku w pracowni litografii
u docenia W. Kunza. bjmuje si~
twórczością w zakresie aratiki arty·
stycznej i użytkowej, rysunku,
malarstwa i projektowania wn~trz.
Brał udział w kilkunastu wystawach
zbiorowych, miał również siedem
wystaw indywidualnych.
Jury wyróżniło również lłystan:la
Gancana za rysunki z kolekcji

,.Siad", Andruja Lakl6sklego za
seriografie ,_Zestaw'" i Boł.enę WOjto·
wicz za rysunki .,Bez tytułu" wszyscy z Sandomierza. Zdobyli oni
równorz~dne drugie nagrody.
Na trzecim miejscu znalazł si~
StliDisław Swieea ze Stalowej Woli
za rysunki z cyklu ,.Środowisko".
W tegorocznej edycji "Porównań" udział brało trzynastu plastyków. Poza wyrótnionymi byli to:
Alicja Aleksandrowicz, Janusz Sann,
linys:dor CUI"'II'iak, Jalhrip Kukuła,
Cezary Lutowia, Miroslaw Rycb:ak.,
Janusz Stypa 1 Roman Szlacbelka.
Prace tych wszyst.kich artystówoglą
dać motna w Galerii Sztuki Współ
czesnej BWA w Sandomienu do
połowy stycznia przyszłego roku.
(map)

Przedświąteczne

spotkanie w centrum
kultury niewidomych

Słowo

i oplatek

W Krajowym Centrum Kułtury Połskłego ZWiłtzku Nłewłdomych
w Wojewódzkim Domu Kułtury w Kielcach, na tradycyjnej przed~
cmeJ,.Biesiedz:łesłowa"spotkalis;,twórcyzkrtQu PZN zróinychośro

dków, by podzielić s it opłatkiem.
Biesiad~ poprzedziło otwarcie
wystawy malarstwa MarlDSD Snta
z Ostrowca, który przedstawił nastrojowe pejza1e, a oast~pnie uczestnicy kieleckiego spotkania wzi~li
udział w inauguracji ekspozycji
twórczości
ludowej utrzymanej
w botonarodzeniowym nastroju.
Szopki, inne dzieła, prezentowali
ceramicy, rze:tby, m.in. TadeaSl
tak, malarstwo Eugenl1151 Brotek.

Biesiada stała si~ okazją do ogło
szenia wyników kon.kunu na małą
form~ literacką rozpisanego w dzie·
dzinie prozy ijedną z równorz~d·
nych nagród trzecich otrzymała Stanistan JIISl.kielł'la z Buska), poe~i
oraz wspomnień i legendy.
Muzyczne popisy oraz recytacje
utworów poetyckich dopełniły biesiady, która zakończyła si~ chwil'
przy wspólnym stole, życzeniami i
opłatkiem.

(claa)

Fot. P. Polak

Do poetyckiej Słowacji mybliżej ze Staszowa

Piękno

i prostota

StuztYSkit: Tenrzystn lllłtlll"llllt
byłO"It"lbi'lfyaroila~llla"lt"~Uto&t

&ii lłnń"lł" ,.u.. slnackid ,.Nadęda •

aaitGX". w,wr "llierszy Mila.u Rafasa
"Wyzauia alilesae", jaki abz.tl się Mecllit, linlei jest SJPH"III)'
tt6re "lł")'Się,ll.lt 1)'81 r:an•.łtt• saaNritla)'

•.

..,..

Metoda Orffa i metoda
"smykiem po głowie."
cz oi c i dzitdco nad i111rymi jormaml
um~tzyko/nianioorazjtdnoJC #owa. ruchu l muzyki. Dodajmy, i t dla rtallzoQI swrj metody Otf/ stworzy/ w
/9J0r.ogrolflllti11Stfllrrwntarlwm.obtj-

STRONA9

•nez. sn.

Rufus to nąiwybitmej!zy poeta wspó/·
czesnej Słowac,ii. Powytsze stwierdzenie
motnabyło przYJmował na wiar~. dopóki
niewyszedłjtJOpolskitomik,wktórym

wi~tszośt

wieBZY przetłumaczył Józef
WtcZków. Lektura ~Wyznań miłości'"
przekonuje, że pochwały wobec autora q
uzasadnione.
Poisb ma M1łosza, 5/o.-acja Rufusa.
Cech wspólnych jest ti.lb.. W poezji obu
pojawia si~ pierwiastek intelektualny, oba.i
nasączająswe wiersze eszystenqalizmem,
obiJwytładalinauniwersytetachoJczys(4
literatur~. q wi~ nautowcam~ obu przez
wiele Lat uwaiano za opozycjonist6w.
Czerpanie z mitołOJii ludowej w!asne1o
narodu zblita słowactie1o twórą do
Tadeu.s:za Nowaka, t d,.teme do prostoty
przr-odzinamyślpótnew)erszeStaiTa.

To zestawienie z polskimi poetamijest
nie tyltowartościuj\(C, dąictównie.t wyo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

bratenie o twórczości Słowaka. Podtreś
lmy jednak, U poe;Qa Rufusajest ;Qawtskicm oryJinalnym i niepowtarzalnym.
Ktoś tto piue:.Wszystko, co odchodziło,
natychmiast kochałem./ (...) Miio6t do
telo,coodchodzizislnienia.,tjutmiłoś
cią do tyCll.•- potwierdza p~kno i wysoką
tlu~ sweJ poe~i,
wychodniesień.

meza.letnie od motJi-

Przy ot~ i wydania~Wyznait miłości•
&od:ó si~ przypommtt meodżalowancao
Zy&munta WóJCib,ptozaibi poet~, także
Ilumacza z języka slowactieao, który
zmarlnaltaksercaosiemmiesi~temuw
Bratysławie. Dzień przed śmierci4 polski
pismaołcil w domu Milana Rufusa. Wójcik byłjednym z niewielu populatyzatorów literatury słowackieJ wtuSZym kraju.
Wypelnieniem jeso literackiego testlmentu zająl si~ przyjaciel zmarlcao, doktorMaciej A Zat~bsti i kierowaneprzez
nie&o Staszowstie Towarzystwo Kultu·
ralne.TerazJUtwiadomo,dlaczeaozeStaszowa nąJbW:ej do Słowacji.
GRZEGORZ KOl.ERA
MllanRI4/IlJ,.Jf)>:nonltmJioJci. Wybór
w/trJ:y", Staszowsklt Towarzysllf'O KwiiUrolnt,StaJZlf,./99J,s.8J.

STRONA

SŁOWO

l O

z =ą :~~ =~~7~ t~lk:~:~~z:::~

cy ~OJącej na stylowym stoliku, z glo~ników
zti' płynęła cicha muzyka w stylu MW og~. sły·
chać było S'piew ptaków i S'mioch kobiecy. Po
chwili z tej ciemnoki wynurzyła si~ Danuta
Dolecka (rndomska aktorka), żeby zadeklaro-wać nam w imieniu poetki • bohaterki wieczo...
ru: Urodziłam sirf by miłczd.J Mlfelf, krzyq.qc!
To wyznanie można um2t za motto wioczo..
ru. Gospodyni spotkania postanowiła prttdsta·
wić nam swojego go,cia w całej okazał~i.
wyciągrutf wszystkie tajemnice:. Na ~tek
wi~ dowiedzieMmy si~. że:

LUDU

Jadwiga Góźdź • postać w środowisku literackim znana i kontrowersyjna.
Osoba konsekwentna i • mo żn a tak rzec • bezkompromisowa. Szefowa Aa·
domskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, autorka kilku tomików wierszy,
od czerwca br. · człon kini Związku Literatów Polskich.

Poetka jest przystosowana

.AJeprteeleiopinieotejpoc;tj i sąróżne,tak·

22 lat ma

doj rzała

męża nieco

stan.-zego od sie·

dwójkę wspaniałych dzieci

(chłopca

i dnewczyn~). Posiada !ci ładnie ur.tądzone mie-S1.ka-Ue, co ~prawia, Ze nie musi jui szukać ci·
~zy i :;pokoju w... ustronnym pomieszczeniu,
ale mo;i:e pracować prą biurku siadając przy
nim tak, aby S:wiat/o było z prawej strony i cień
ręki padał na pisany tekst. l · co najwai.niej~-ze •
moi.e robił to co daje jej saty~fakcj~.
• A Jak mcbina reaguje na pani pisanie?
• dK:iała się dowiednet w imieniu pubłic:mo§d
KryRyna Bud2iv. Mąi: nie protestuje, zresztą on zajmuje się
,,robieniem pieniąików". A dzieci · z.amy~i ł a
si~ matka-autorka. · Cói, pewnego razu moja
córka, gdy jeszczechodziła do przedszkola, za.
pytała mnie WP.ost: ,,dlaaego ty z.ajfTM.Ijesz. się ta-kimi glupotami, 1 mama mojej koleUnici haftuje".
Ale tc:r.1zjuż rozumie i aprobuje to co robi~.
l takOłookazało si~ że:

wai.nJCjSze,ŻCJC:itWÓJ"czo:)t~jąteiksię'

ża. o zakomk:adJ r-.e ~~ N~!

Otóż pewnego razu naw;ed:ul dom pani Jadwigi
proboszcz miejscowej płnfil. ("Q;podynl z pew.

Poetka jest szczęśliwa

nit'przydi)lne-. drążyła temat p rowadząca.
• Nie martwi mnie to. Zllam tę krytyk~ i po·
wiem wi~ej . dodała bohaterłca • ona mnie
wcale nie peszy, przeciwnie inspiruJe do dalszej
pracy. Poza tym tak czu~ milo~ i tak o nie pi·
Sl{. Nie jestem jui pruderyjną dziewczynką,
która wstydzi się swoich uczuł i doznań.
W ten Oło sposób dowie<UieliS'my si~ też. ie:

Poetka jest

M are k N i wiński

PS Z kronikarskiej

Poetka· zaprosiła 13 grudnia do Klubu Środowisk Twórczych "laźnla"
swoich bliskich, znajomych, sympatyków l antagonistów na spotkanie
z cyklu "Trzy rundy z... ". Zapytana przez prowadzącą wieczór Krystynę
Budzisz, czy trzynasty to dla niej dobry dzień, odpowiedziała: Każdy
dzień jest dobry, bo niesie coś nowego l musimy go przeżyć.
Znaczy: trzynasty też jest dobrą datą.

Poetka jest aprobowana...
...może nie przez wszystkich, ale na pewno
przez wielu. Podczas wyjazdów na turnieje ple·
tyckie organizatorzy zapraszają j:rt do jury, a ko-ledzy j ui"OI"Zy • bywa ie bardziej dotwiadczeni

Rada sobk radzi

literaci .

dają jej docydujltC)' glos, choć to panią

J adwig~ krępuje.

Aprobowana jest przez kolegów po piórze z RSTK, powierzajltC}'ch jej
swoje utwory do oceny i tomi ki debiutanckie do
skomponowania. Zaakceptował Jll też wysoki

ZrestJq mnicjsw o ogólnopolskie trrndJ!
Supef"W}'tbjoi może skomplikował i;yc~ np. m·
placów~k. błtwry. Przynajmni~j o trzy
osoby wi(c~j bfdzie mogło Jwmrolowat (co
cws~m znaczy · wtrqcot si(J ich praą: no·
cz.rfnile superwydzjDłu, IIQW)' członek Zon:q·
dw oraz. • przynajmniej teorri}'CZ.IIie · pru·
wodlrir:zqcy komisji zdrowia i opieki spo~.ecz..
Mj. Raum daje to jakieJ suit czy sitd~m
osób. A wiadomo 1dtie hu:horrlc m~ tom
nie ma co jeić. Dosłownie i w prunoini.
W wydzial~·molochu larw~} bfdlie na przy·
klad prusilWat budi.etoK,>e nadwyilr.i z.j~dnej
dlicdzilly do drugi~}; Mjbardz.~j ni~bez.·
pi~am moi.~ s;, W olcozat dla b/tury. która
w porówfU111iu ze z.drowion czy OfJiek.q spo·
l~ ma t.JIQCt.llic mniejszą sił, prubicia.
l ale b,dzie. wbaczymy: b~ mbi.e problem
nadwyUk. budi.etawych Ułik.ni~ wobec Jw.
niecvtoJci jinans(lwtmio superwydziału. CieMwt" swoją drogą. ik bftkic on nas lwsuowol?
J~dno tyiJ:o placówko bltu.ry moi.e si(
z takiej t?organiz.ocji cieszyć. J~st nią m·
domsld teatr; w lcJórym pracowala ni~gdyJ
obecno noculnik. \ł)tdzio/u Kultury GrfliJIUl
Klodnicł.a.. Pani KłodnicM jediUl l pierw·
szych osobdb zwolnionych t. teatru, gdy w·
cztll nim k.iel"f"Noa! 1ł'ójci«ll K(pczytfski
Nictrudno si( domyilit, ż.e dyrrk.Jorowi nie
byłoby nojwygodniej w roli podwładnego
swoj~j do~} podwladMj. ZloJ/iwcy /K!Wiodoją wirc. te w roli specjalnego ~lqcvUka~
mi(dzy tf!Ot"m a wlad;;,ami miasUJ ma wy·
Slf(XJwat wlainic KrzyStJOf Gajewski, l t~a
trem t.rm.tq jaJw fmograf mocno Ul{Jrzyjaflliony. Zloiliwcom moi.no oczywiJcie ~
wien,j'l', ak w Radomiu mie\l-ują oni apto
rac}r, m:ugdlnie w kwestiach ~rsono/nych.

wać

Centralivn demokratyewy?
si( wdoJt i ZanJid
Miasta mo IIOwt'IO ctlonlw. ZasUJł nim
Krzysuof Gajews/cj, dotychcws pnell-"Odni·
ctqcy Komisji Kultu.ry. Radny Gajewski był
jut. ctlonłinn ZM w poprudn~j Jaui~ncji.
Czy t.dobył wtnly odpm•:i~dni~ Jw~t~ncj~
do wr..qdzania miastm~, poMU przynloit.
Na rozie nie do Jwńca wiadonw, ~m ma s-i(
Ott konk.rrtnie w Znrządzi~ wjmowat i ja/t.ich
~t~ncji naktałoby od ni~1o nqek.iwać
Nazajwrz po s~sji Rady. pff'1J'(knl ~
mkn. WiaVo pow~dzi,oł ckirnnikarzom, U
pan GcJjewski ma Jwordytu~wat praą k.ilk.u
wydzi,ołów Un_rdu M~jsl:~go, k16f)'Ch urzr·
dtlicy dotychcvu slobo s;, komuniJwwali,
a UJ/cU mo t.d.Jqt z wiapt?zyd~nl6w t.:rfłt
pracy urzrdniab-admilli.stracyjnej. • T~ w·
j(cia nie wymagają byt moU wielkiego Ul·
angat.owania inteltk.IUalnego, .rq natomiast
bordw cuuochlonne · pow~dzjał prrzy<knt.
l ta wypow~t ł:wuti( l:ompet~tteji, n~co
ro;jainila. Pan Ga_frwsk.J mq, wt'dlu1 prrzytktllo, spdni.at w pracy Urzrdu M~jsk.iego
rolr lwta/iztltom i jołw fOlografilc dnskonaU
wie, jak powinno byt rola t"Jtle:zynniko katali·
Z14}qc~go.

Kata/il.(ltor; ]Qk wiadomo, sprzyja

łącze·

mu sk.Jadnikńw w proc~si~ chemiCVI"m
i procn t~n przyspiesw. SądUJe z odglo·
sdw, jak.i~ dobi~gały w nasie prz~rwy w sesji spow zam/a!irrych dn.wi sali obrad,
w ł16t?J ubrała s;, rządzqca w Radzi~ koa·
liC)a umroprawicowa, pan Gajewski omal
nie stał si( t~ji.e koalicji d~tonatOIVtl. lok
.sam potem przyzJJQł. Ul dn.wiami odbyła si(

m(sh:J rovnowa M lt'mot }~go kondydatu.ry. KtoJ próbowa ł nic dotrz:ymot
wct.dniejsz.ych ustal~ń. k.toJ chciał w ostat·
ni~j chwili karrdydatVrr Gajewski~go wycofot. Kto i dlacuka • ni~ Wit'mJ! Wi~my tyl·
Jw }~dno i to od dawM: d«ytjami ~rsrr
nalnymi w tej Radzi; rządl.tl ni~ kwestie
m~ryto~. lecz arytm~I}'CZ.IIt, a o stano-wisM IOCUl si( gorące ~rgi nicl)m na
miejskim bawru. Tak. było w przypadku
odwoływania ze stalwwish:J wic~prrzyd~nto
Telki, tak. stało si( w pn::ypadk.u powołnnia
radnego Gajewsk.i~go.
Nuwy czJoMk. Znrządu nroie }t'dnak oM·
tiiL si( prawdziwym MUJ/iztltorrm. jdfi po-tw~rdu, si( infomwcj~. U Znn:qd mo w·
miar połqczył u sobą kilka .,pokrewnych~
wydziałów Urzrdu Miasta. Podobno na naj·
bliższym pasledaniw Znn:qdu mi~jska kultu·
ra, sport, zdrowie i opi~ko społ~ct.JIQ mają
wsttJt połączone w j~d~n superwydriol. no
k.lórrgo cuk stan~ no'tl-'fJ fJO"-'Oiany ~r·
nocy/niJ:. Dorychculsowi naculnicy ZJJSID·
nq wic~IUIC:.Idnikami, w nowo powsrołym
~riale pojowi si( lft{W:Wne kilko, lić:zqc
kkko, IIOW)'Ch ~Ul/ÓW. Nad całą lq 110wą
strulctu.rq pi«z.( spratwJw~ bfd~ włainic
pan Gajewski. Ta nic, ż.e w coi)m kraju drr
minuj~ dqUni~ do da:~ntralitJUji
by
podtjmowanie du:y?ji doryczqcych codzi~n·
nego funkcjonowania rói.nych dz.iedt.in tycia
społecznego było jak najprostsze i IUI}bliisu
ruct:yM--i.stoici. Radom, jdli u n~oj"IC}alu
infomwcj~ s;, potwierdzq, bfdzie wyjątkiem.
AboJmy to jacy UJey?
gorąca,

solidności odnoto-

trzeba, te:

1. Zdanią publiczności na temat poe~
Jadwigi Góźdź byty podzielone i (co naj-dziwniejsze) opinie pozytywne wyrażały
kobiety, a nie mężczyźni.
2. W wieczorze wystąpił też zespół
,.Carpe dlem'", pł"ezentując balladę do
słów nieznanego autora, za to do wła·
soej muzyki.
3. Minirecital zaprezentowała Violetll
Mokwfńaka, której glos l interpretacja
znanych standa.dów zachwyoily wszysl.lóch tych , klóay nie
po wety.

-i
M

ale
formaty

fom

R~gulaminowi suJło

po trzy.

nastu latach terminowama pam Jadwiga ZOSiala
przyjęta w poczet członków •.zlepu". Ale naj.

l tym szczę:kicm chciałaby si~ podzielił u
wszystkimi , z tymi którzy tylko C"lytają wieme
i z tymi, którzy je piszą. Szczególnie z nimi, bo
w radomskim S:rodowisku literackim panuje za.
wi~ . niochęł do innych. wzajmlne podgryzanie.
Pani Jadwiga ze swoimi pod31Tu urądza kok:;ny
pi ątek literacki w dawnym ,.emptku'", a Stowarzys7..enie Poetyck.ie ,.Łuczywo" uprasza pu.
błicZl)(){ć tego samego dnia, o teJ samej godzi.
nie na swoją impre~. Jak tak można'/! Czyż nie
lepieJ spotkać Sl~ razem, razem porozmawiał
o SWOJeJ twón:zOS:Ci, pokaza! co si~ ma najlep-sugo. Wszak zgoda buduje. Ale co tam: lwro
odiUijd( si~biU i kn;yk. stanie si;! moim ~~~
stt?m.l Bogauw o t( chwiłrf ujawnir part)·turrf
flf.'fJ)~j pidni • 1.apcwnia na-. poetka, a twierdze.
nie to na ukończenie wieclOru prLCkazala ze.
branym Danuta Oolecka.
Apol:eml3("!1"0&'.0f10naszampana,tonipoludniowe owoce, choć pora była już racuj północna.

że

Już od

293R

Związku Literatów Połsltich i .

nym niepokojem podarowala duchownej Oliobie
SWÓJ najnowszy tomik. zalytułowany .,Nie jes.
tern S:wi~ta". Proboszcz obejrzal ksi~~. po.
chwali! dyskretne rysunki, o wierszach jednak
nic rue powłed.zial. Za to po kilku dniach na uJi.
cy spotkała autork~ siostra zakonna. "Ta ksii(Ż.
ka, co ją proboszcz przyniósł od pani, jak ona
się: nazywa, aha "Grzeszna kobieta"', to całkiem
dob~ wiersze" • pochwalila kobieta w habicie
kobi~ z głową w chmurach. Po tej anegdocie
moina ądzić. Ze:

Nic tyle poetka, co jej poezja. Pnystosowana
do czytelnika. Bo mowa była wllclnie o tym, że
pani Jadwiga pisze wiersze hard-erotyczne, nie-którzy powiadają, że nawet na granicy porno.
grafii. Na co autofka odparła bez żenady: · Chq:
si~ przystosować do kaidego czytelnika Bo po-ezja jest czy~. co powinno działać na niego,
rozbud7..ać, atakować. l je.§li ona tak działa to
jeslem usatysfakcJonowana.

bie oraz

NUME R

arropag

Radomskie To warzystwo F otografiCZ·
n e i Wojewódzki OS:rodek Kułtury i Sztu·
ki .,Resursa" oglosłły wyniki VIU ko~
kursu .,Małe fonnaty''.
Nagrody, podobnie jak w poprzednich cdy·
cjach przyznano w trzech dzialach; rorografii
czamo...bi ałej , barwnej i fowgramów o temalyce
radomskiej. O kazuje si~. i.e nasze miasto cieszY
s~ najmniejszym zainte~aniem • fotografowało je tylko dwóch autorów. Jury pod przewodnictwem artysty ZdzWawa Słomsldego zakWa-li{ikowało do wystawy 18 prac czarno białych.
ł 2kolorowych i6 pracdotyczących Radomia.
Na~ Urzędu M iasta i Hunowni ,,Bomar"
przymano Mariuszowi Antosoll-i z Radomia.
Maria Kucharska z Radomia otnymala nagroclę od .,Resun;y", lzabeUa LeszdYńska
z Radomia . od Studia As. Natomiast J enemu
Mieśnikowi i Andrzejowi Kacprzakowi na-~ przyznało Laboratori um Kodaka i Studio
"Wojtek". Anna Kos uzyskala nagrodę od fir·
my As 2001 i Rafi lu, a J acek Materek na~
Laboratoriu m i Studio Fuji Top.
Wystawa nagrodzonych prac cz~ jest ~
dziennie od 8.00 do 20.00 w Galem Fotograli
.,Resurs.a".

http://sbc.wbp.kielce.pl

(mad)

Nasz telefon

237·36
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Warka

Pól \Nieku turystyki
pjęćdzies~ł

lat temu w zniszczonej działaniami wojennymi Wartt powstal odcbiał Polsldego Tow:arz:ystwa Krajoznawczego. Jego zaloiycielami byli ówa.esny burmistrz Wiktor Krawa yk i Ryszard
Skoryna. Na pocątku inkj atorzy powolania PTK stawiali sobie za cel przed wszystkim: opiekę nad

znjs:zaOnymi w czasie wojny zabytkami,

ochronę

przyrody, utrwalanie tradycji historycznej regionu,

a dopiero w dalszej kolejnoki - organizację ruchu turystycznego.
PierWsza

ważnieJsza

data w dzialal-

~ TowJrzystwa to 4 marca 1947r.
Wówczas wareccy działacze zorganizowali w pałacu winiarskim obchody

200. rocznicyurodzinK.azi~

laskiego. Cztery lata pótnieJ wydaneniem było otwarcie w rodzinnym
palacu Pulasltich muzeum regionalnego PTIK. Zapisało się:_ ono w tra~
dycji wieloma c1ekawym1 1mprez.am1
i wystawam•, by po 12 latach dzlalalności ustąpić rruejsca obecnemu Mu1.eum im. KazimierJ.a Pulask.iego.
MieJscowidzialaczeJTTTl(zesn:ze-.

gólnym 1.aangażowaniem uczestniczyli przy budowie pomnika ku czci
pomordowanych m•eszkańców Warki, pomnika nagrobnego Piotra Wysockiego, obelisku K. Pulask.iego, pamią1 kovoej plyty z okazji 200. roczrucy

ln.uekcji Kokiw;lkowskieJ. RÓ'Nnież
z ich inicjatywy doszło do powstania
pomnika w miejscu zamieszkania
Piotra Wysockiego oraz odbudowy
grobu mjr. Marcina Ropelewskiego,
powstańca 1863 roku.
Kolejne lat.a przynoszą inwestycje
związane z obsług11 ruchu turystycznego. W 1954 roku w Winiarach
powstał pierwszy oYodek ~pingo
wy, W trey lata pótniej działacze
Koła P'ITK przy Fabryce Uf"l.lłdzeń
Mechanicznych wybudowali nad Pilic.ą stani~ wodną, która przez wiele
lat służyła turystom.
Zawsze dużą wa~ przywi42ywano
do .ukoJenia kadr. przewodników turystycznych, przodowników turystyki
kwalifikowanej, Strażników Ochrony
Przyrody, Społecznych Opiekunów

Iłża

ptty organizowane przez CWzial. W.ek'nid>,-Rojd"'=YI'I>hxlniov.qo Mazowsza, a:y 7Joc Młodzieży.
maj• już ponad 20- letnią tradyeję:.
Zanąd Oddziału kierowany od lat

przez prezesa Władysława Gwardysa.
nie zapomina też o pogl~ianiu
wS:ród młodzieży wiedzy historyczneJ. Temu służą m.in. sesje popularno-naukowe np. z okazji 70. rocznicy

Zabytków. Dla wygody turystów oznakowano dwa szlaki piesze: zielony
do Czerska, przedłużony potem do
Góry Kalwarii i żółty do Chynowa.
Po wielu latach oczekiwań spelnily

odzyskania niepxllegloSci, r:zy też
ostatnia, po.(więoona życiu i twórczo.ofci

się:też~dziab::zyPITKowlas

Władysława

nym lokalu. Użytkowane od 1967 roku piwnice bloku przy ul. Wan:z.awsk.iej 16. udos~ę:pnione przez dyrekcję:
RJM, Slaly Stę: zbyt ciasne. Z dużą ra-

ciekawą

Matlakowskiego. Bardzo
inicjatywą jest wydawanie

Już po nrz cfńesiltty odbęcbt 8ę
wstyaniu pnys.dq:o roku ~

ellOOlltrjc Ogóloopolsldego Konkursu Rccyta lorsldego.. Zglosu:oia mo;i.
na nadsytK do Domu Kultury w Wy
doiSstyania..
W cią&~~ minionych dziesię:ci u lat
rejon iliecki mial wielu laureatów
konkursu we wszystkich niemal kategoriach. Najwię:cej młodzieży zgła
sza się: wprawdzie do "Thmieju rccylltonikiego", ale powodzeniem cieszy
si~Y takie konkurs pod nazwą .,Wywicrlzionczesłowa".

nad 100 zgłoszeń. KilkanUcie osób
zak.walifikowalo się: do przegl~u
wojewódzkiego, kilka wzięło udział
w centtalnym. natomiast rok temu
przyję:li~my 90 zgłoszeń • mówi dy·
rektor OK Krzysztof Kozera. • Nazwiska niektórych recytatorów powtarują si!Y równi eż w tym roku. Przygotowywani są przez tych samych
pedagogów. Wiem, że nadal możemy
l iczyć na uczniów z Rzeczniowa,
Wólki Modnejowej, Makowa, Grabowca,a także z SP w Iłży i znaszego
llooru Kohwy.

(mad)

- Pncd dwoma laty mieiB"my po-

oferuje:
• wynajem autobusów na wycieczki krajowe
l zagraniczne oraz Inne usługi przewozowe
• reklamę na autobusach
- badania techniczne pojazdów
• legalizację drogomierzy 1 szybkościomierzy
- naprawę pomp wtryskowych
• naprawy l obsługi autobusów
l samochodów ciężarowych
- mycie pojazdów
- Przewóz paliw autocysterną
• autoholowanie
Zapra.s zamy

zamówień ~przcdaJe my

mleko

spółdzielni

mleczarskiej w Skier-

niewicach.
Warceki

z.aldad utr.tymujejedy-

ZBIGNIEW PUSZKO

W Cechu Rzemiosł Rómych zakończono szkolenia rn:mic!.1ników,
którzy zdawać będą egz.aminy cze.
ladnicze. Przystąpi do nich 35 osób.
Największe wzię:cie, jak się:
okawje, mają - specjalista od mechaniki pojazdowej i stolarz.
W~ród 14 przyszłych czeladników
s1olar.>kich, niemal połowa wybrała ten z.awód ze wzglę:du na tradycje rodzinne. Dla ~iclu jednak
motywacją jest poplaltlofł tego
fachu. Niektórzy robią nie tylko
meble, ałe także zajmują się: rzetbą w drewnie.
Wyróżniającym
się:
uczestni·
k.om kursu, na zakończenie wrę:
czono nagrody książkowe.

Kominek

własny

Fabryka Wyrobów Metalowych czyni starania o utworzenie spół
ki pracowniczej. W zakładzie zatrudniającym 150 osób doszło
w miniony czwartek do s potkania z burmistrzem, podczas którego
mówiono o uregulowaniu spraw własnokiowycb przed ostatecznym·
usamodzielnieniem się.
Ustalono, że na sprywatyzowanie
FWM bę:dzie miała cały przyszły rok,
jednak im wczdniej zawiąże się:
spółka, tym wię:kszych uniknie kosztów zwi\ZIIflych z przekształce
niem. Na razie Fabryka musi siy pozbyć kotłowni przy ul. Przemysłowej
i 3 bloków, w których jest 65 mieszka\. Kotłownia poza fabrycnlymi mieszbrliami ogrzewa także 5 innych budynków i przedszkole. Samorząd jest
skłonny prująć ten majlłtek.
- Ck:emy także lRZ)'gnowE z przy-

zakładowej, ~wietlicy i kilku pomieszczeń produkcyjnych • mówi dyrcb:r FWM Stanistaw Madej. • W~

cOOdni

~funkcjc:xx>wałaspól.ka,U·
trzymując

famowal wójt Mil"O§Iaw 1Jólek.
- Planujemy budowę: wodociuów
w Stokach, Jaroszkach, Jat.cach, Bielinach i Czarnej Różańcowej. Zakoń
czymy w ten sposób wodocil\S(lwanie
wsi. Do finału zbliżają się: też inne
inwestycje: gazociąg w Żdżarach

biera samochód-cysterna

(woj)

Zwoleń .

Mechanicy
i stolarze

(mad)

na razie dotychczasowy

profil produkcji.
Wyroby fWM cieszą się: wrię:ciem
na rynkach zagranicznych. Ozdobne
odlewy do parbnów, furtek, ogrodowych al tan, a także piecyki Wfglowc
i kominki instalowane są w Angli,
Belgii i we Włoszech.
(mad)

Będą inwestować

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

ku

rajdy.lloryizłazy-to!ylkoniektóreim-

ZarządGminy zaakceptował~

Samochodowej
w Radomiu

rella" na licencji włoskiej, S:mietaDę: spoi:yw~ oraz twarogi - !X)inf(fl}l()wał nas kierownik
Zenon
Grabowski. - W zasadzie - tylko
na zamówienie. W pnypadku bra-

rok) do nowej siedziby - pawilonu
wybudowanego przy ul. Warszawskiej.
Powstalo wówczas Biuro Obslugi Ruchu Turystycmcgo, które zajmuje się:
organizacją wyjazdów krajowych i zagranicznych, prowadzi obsługę: wycieczek przyjeżdi.ających do Warki,
promuje region. Splywy kąjakowc:,

d00ciąp-zyję«l~przenosiny( l 973

~inwestycj i narokprzys.zJy-poin

Przedsiębiorstwo

części~
Okręgowej Spółdzielni

w Warce jest

Mlc<:z.arskiej. Przetwarza nicwielkie iloki mleka; zimą zaledwie S
tys. litrów.
• Produkujemy ser typu ..moza-

nie cztery zlewnie mleka. Z wię:k
szoki miejscowo~i surowice 00-

Gmina Pionki

Państwowej Komunlf<:acji

Zakład

gn'ij«.kicj

medali upamię:Uli~ za.Wżonych
ludzi i ważne wyd.YJalia historyczne.
Obecnie Oddzial bezy 300 członków
m.eszonych w 3 kolach dla doroslyct\
i7 s:1..kolnych. Do wytóżniających się
należy Kolo Terenowe w Przylocie.
W uznaniu zasług sztandar wareclciej organizacji rostal udekorowany
Zlotą lłooorową Odmaką f7TTK ,Za
zasługi dla woj. radomskiego", medalon .,Opiekuna Miejsc Pamięci NaroOOwej".

Przysucha

Turniej recytatorów

Mozarella
na zamówienie

oraz adaptacja pomi eszczeń byłego
Domu Nauczyciela w Czarnej na sale
lek.cyjne. W prz~zł ym roku rozpoczniemy budowę: nowej szkoły w Suchej oraz kontynuować bę:dziemy
prace przy wznoszeniu sali gimnastycznej w Suskowoli.
Projc:ktow~Wly b.dżd gminy Plm.ki na
przyszlymk.wynosi465Stys.zl. (woj)

Dża

Wtrosce
o najuboższych
Miejsko-Gminny ~rodek Pomocy Społecznej i TowarłySIWO
Wałki z Kalectwem, przygotowują
w najbliższy piątek wigiliy dla
swoich podopiecznych.
Na co dzień Ośrodek Pornocy
Spolecznej ~wiadczy usługi opiekuńcze, a także przekazuje zasi łki
stałe, okn:sowc i celowe dla ok.
1000 osób. Kierowniczka MGOPS
Irena Michalek z.a swoją dzialai1\C&, która znacmie wykracza
poz.a ramy zakre§lone ust.aw\.
otnymala nagrodę: wojewody.

(mad)

Lipsko

Dom prawie gotowy
Pierwsi pensJonariusze
umysłowo wprowadzą się

ośrodka dla upośledzonych
w styczniu. Ma to być placów-

ka wzorcowa.
Do przyję:cia pensjonariuszy poz.ostal niecały miesiąc. Personel placówki, wraz z robotnikami prawje
przy wykończeniu <śudka. • Cza.9J poZOl'lalo niewiele. Musimy wysprząrać
pomieszczenia. zai nstalować spr7..ęt,
ustawić łóżka - mówi Leokadia ~
browska, dyrekta Domu Pornocy
Spolecmcj. • Największym problemem,
któly utrudnia nam oddanie placówki
do użytku, jest Ustawa o zamówie-

niach publicznych. Organizowanie
wszelkich przetargów na zakup wyposażenia zabiera nam czas, a konkn:tnc kwoty musimy wydać jeszcze
w tym roku. Natomiast pensjonariuszy chcemy przyjąć już w styczniu.
Wedł ug dyrektor Dąbrowskiej, za.
kwalifikowanie placówki do o~rod
ków o podwyższonym standardzie
stawia określone wymogi. Kilkunastu
pacjentów bę:dzie mieszkało w poje·

http://sbc.wbp.kielce.pl

dynczych pokojach. Powstanic pracownia fizykoterapii i rehabilitacji.
Utworzona zostanie llwietlK:a.
- Brakuje nam personelu - twierdzi
L. Dąbrowska. - Ponad 40 osób. które
pracują od grudnia to zbyt mało.
Mamy tylko Ił wykwalifikowanych
piel~gniarek . Na każdą przypada 7
pacjentek, a w pnypadku placówki
dla umyslowo chorych to za dużo.
Przypomnijmy, ie do DPS-u trafią
osoby umysłowo ~ed:t.mc i ze schorzeniami neurologicznymi z terenu całego wojewódtwa Lipska placówka ma
być najnowocze.{niejsz.ą w regionie.
ALEKSANDER KORNATOWSKI

STRONA
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Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, kiedy?
mti WI'OREK, 19 GRlJD!Io.'IA, E
DZiłŃ

POMOC DROGOWA z kOfJ1'Ic:kso-

199.5 ROKU 1.\fJF.NINY ()BCH().

lll~ GABRiłl..A

wą naprawą

- czynna całą~ ul. Ka-

lińska 12.tel. 504-02.

l DARIUSZ.

PUNKT POMOCY DORA1..NF.J
- czynny całą dobę, telefon 14-21-09.
APTEKA

RADIO-TAXI%-21 (bon. 1.5..,)
ftlrrÓJ'TAXI·uL~~36.33.

TEATR POWSZECHNY IM.

PARKINGI l SfAOE ()8SI:..lX;I

• ul. Radormka 40, teł. 14-.56-60.

JANA KOCHANOWSKJEGO (Id.

Cermm: !.t Kdb-Kra.rt:a l. U~ !.t

21><6J·,.AID"~w,góru>"·

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

godz.II.OO(DS).

2,ScDeskicgo18,(Joii;OlMr:liAAknial.
SfACJE CPN - calodoOOwe: ul.

LIPSKO
KINO"()§karł.nioczynne.

LIPSKIE CENI'RUM KULWRY-

KINA:

Qrzeanarowsldego (Id. 521-70), Sk>-

~Galeria ~astycma ,,Podró;ie

,,AUantic'' (td. 274-39) - dolby

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

M1kolaja", ,,zima". Czynna 8.00-1&.00.

.z historii :uenu

stereo pro-logic: ,.Śni~ty Mikolaj" -

Żóllciewslciego (439-68). Czynne do

Stała wystawa

USA, bJo., godz. 14.00 i 18.00 (dub-

god2.. 19.00· ul. Warszawska (404-93).

ltief'. Czyma w godz. 10.00-1&.00.

bing); ,.Uberator 2". USA, 1.15,

APTEKI:Oyilu'(I8-1A.I2)pełniap-

Zamówienia na seans dodatkowy
o godz. 11.00 przyjmowane

są w

ka-

TFLEFON SfRAŻY MIFJSKIF.J

.,Hd" Kino Studyjne (Id.

~35)

dołbys&ereo;"WrDryświał''· USA, l.

-

12,

we ·lei. 516-04.

Da-

BIAŁOBRZEGI

nid Day-lzwis ,,Moja lewa litOpl"- USA,

MGOK- unianaebpozycji.

L 15, płz. 17.30 (tylko dM); .,Tylko in·

BWIJO'IEKA PUBUC7NA • ~

fldz. lS.CIO; Gwiazda

miesiąca:

stynkt"-N.Zcl..l.l8,godz.19.45.

wa.~~zl<l20.i:n"

Seanse przedpołudniowe na zaMUZEUM OKRĘGOWE • Rynek

MUZEUM IM. JANA KOCHA·

li • .,Tytus atalubiński- Tatry";

NOWSKIEGO-ekspozycjastala:,)an
Kochanowski·życieit~'.

czątki Radomia. archeologia".

MUZEUM S'.cn.JKI WSPÓLCZE-

niową.

wymai Seagal,któcyjeslwspółprodu-

stala);Galeria,fJt-.rirzia". wygawam:J.-

centem tego filmu.

:.:::

by~~~ Sta- "d":;:~~::n~:-nistawa O:daa. Piotra K1amcrusa. Włady-

(21 bm.) ~ wyS:wiedanc: filmy

slawaKiamerusa,JacbKogLCka.Maria-

z Danielem Day·Le~-Rm. Dzisiaj
(19 bm.) można obejrzeć film pt.
,.M oj a kwa st.opa" (rei. J. Sheridan), następne lo: .,Ostatni Mołlika·
rti' środa (reż. M. Mann) oraz

70. i lll·~ Kaplica·~ ..Tra.l)qe lis~Orotlska"-

solDa i niedziela JQ00-15.00.

PIONKI

"Wlek ~inoolld" • czwartek (reż.
M.Sc:ooesc:).Wszysticieseanseogodz.
17.30. Karnet na wszystkie projekcje
.JOzł, bilety przedseansem ·4zł.
.,Moja lewa stopa" 10 film obycza-

KINO .,I{Myno''- nieczynne.

jowy z 1989 roku. Autentyczna histo-

,,Polskie małanawo ahwakcji gcome-

KINO w CE1'117RUM KULTURY

M IF.JSKI OŚRODEK KULTI.l-

tryczncj". Czyma: wtorek - czwartek.

REGIONALNEJ ·"Karmazynowy

RY ·Galeria ..Fonnat" ·l Triennale

ria kalekiego pisarza i malarza Christy Browna, który nawiązał kontakt ze

przypływ"· USA, godz.

Autoportretu • wr-,tawa pokonklll'SOWI

.(wiatem za pomocą lewej stopy...

w godz. 10.00-15.00.

piąfdc

- niedziela

APTEKA - całodobowa sprzedaż

10.00-17.00.
MUZEUM WSI RADOMSKJEJ
· ui.Szydlowiecka30,tcl.315-928.
PrzyjmowłJliC są

16.00i 18.00.

tylko grupy umó-

wione, od wtoriru do piątku w godz.

9J)().J4.00.

leków. Pl. Niepodlegloki 19.
STACJA CPN- pny obwodnicy

KŚT

"LAiNNA" -wystawa rotogra-

MCKIIM • ul. Traugutta 31/33
-~rysunku

i grafiki Janusza

Poplawskiego.
GALERIA WBP- ul. Piłsudslciego
12 -2 "Cmentarze wojenne 19141915"- wystawa fotogramów ze zbiorów Emila Boryczko.
MALAGALERIA-CcrtrumKułtu-

ry •.Polockbe" • wy:uwa malarstwa Jo-

!anty Karkochy-KwaWeViSidej.

Czyma: wtorek, środa: 14.00-20.00,

11 .00.17.00

l pt.,.()sUjc..
r.ldormkiego
w XVI-XVIIJ wdaJ" i Dlieje Przy9Jc:łty
w XVIII wieku". Publikacje te zostaly
wydane przez RAdomskie Thwarzyslwo
Naukowe i Muuum Wsi Radomskiej
oraz Mu7.eum im. Oskara Kolberga
wPnysu.<ae.
(matowa)

rwo i gospod<vb powialu

Ponadto kino ,.Hd" zaprana na

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRZYSUCHA

IŁŻA

IM. OSKARA KOL-

BERGA (OwW DtrnblfNdcb), aleja

MUZEUM REGIONALNE • wy-

WOP ll,lel. 22-48. .,Oskar Kolberg- ży-

stawy: staJa - "Dzieje mias1a i regionu

cie i ~ etnografa, folldaysty

od czasów najdawniejszych do chwili

i kompoz)1a'a";

obecnej"; czasowa- "Garncarz- za-

miosla i przemysly w sztuce ludowej".

w6dginący"-sztukagamcarskallży

Czynne:wndt-~wptz.8..00-15.00.

i okolicznych o.<rodków. Czynne od

wlduyirit:d,rjdelQOO.l5.00

poniedziałku

do soboty w god7_ 9.00-

· 15.00, w niedziel~· rezerwacja.

APIF.XA

,.Ginące

zawody • rze.

- codricmie do godz.

21.00, tel. 22-29.

CAFE. GALERIA OK. wystawa
malarstwa Wojciecha

Jpy. Czynna

w godz. 16.00-22.00.
RESTAURACJA

SZYDŁOWIEC

KINO.,Paradlse"- ,,Nell". USA,
l

NOCNY. -.,Rym-ska"-

LOKAL
teł.

30-36,

czynna w godz. 10.00-4.00.

l. 15, godz. 19.00.

MUZEUM LUDOWYCH INS·
TRUMENTÓW

MUZYCZNYCH

(:rarnek)-wystawy.staU-.NWe~

KOZIENICE

Ie luOOwe i imtruncny ITUZ)CTIC".

MUZEUM REGIONALNE. ul.

WARKA

Parlcowa5b-wyg.awy: •.PreyrOOaf'U.2.

MUZEUM IM. KAZIMIERZA

Pogotowie Ratunkowe· 999.

.,Scie:ili w mrolcu dziejów- prehiSIOria

PULASKIEGO • wystawa "Cze-

Sttai Pożarna- 998.

doliny §rodkowej WWy''; ,,Kultura ma-

slaw

Oficer dylurny poliqi • W'l.

terialna rnic:slbńców :berni Kozienic..

Komenda policji· 291-91.

kie:i'': ,,Aioi Pilioko ·malarz mórz potu.

Pogol:owie kanalizacyJne • 400-65.

dniowych". Oprócz poniedziałków czyn.

Miłosz".

DOM KULWRY - wystawa malarstwa i grafiki. Czynna 11.00-19.00.

ZWOLEŃ

ne w godz. 9.00.16.00.
DOM KULlURY • Gakria Care

MUZEUM REGIONALNE. Wy·

Pogotowie energetyczne · 991.

- wystawa mamtwa Wzy Na<.tu1i ,.Hdd

stawy ,.Fakty i hipotezy" oraz

INFOR.\tACJAPKP-63-29-!l,29J.11.

Rlllrle".Cz:)tntwp!z.l8.00-22.00.

cy mamutów". Czynne:: wtorki, §rody.

INFORMACJA PKS- 267-76.

Rzeczpospołitef'tom

film oowozdandzki pt. "'l)'lko in-

cxy KozX:nickiej • ostwY i uroczyska";

Pogotowie cieplne • 993.

nasz.emu regionowi: "RI-

domi~egionl"'dcrmmciwdobieszla;:flec..

kiej

piąlkuwgodz.B.00-16.00.

TELEFONY

Pogotowie gazowe - 992.

§wi~ych

KINO .,zachęta"· nieczynne.

czwartek: 9.00-14.00, Pąck: 14.00-16.00, sobota 9.00-14.00. niedziela

przed.łwbtteany włea6r

promocyjny dwóch wydawnictw po-

czewskiego. Czynne: od poniedziałku 00

~t

Jerzego Szymko-

r!CZTII'Tbmasza Mosionka.

dzjc sę

Ogótnopolskiego Koolomiu im. J. Mai-

POLMOZBYT - czynny w godz.
8.00-22.00, tel. 37-13.

wicza.Gornbrowicu.

W progranue: wyklad "Antybtotyld Betlil·laktooowe ze sza.ega.
nym uwqlędnłenłem penlcilln" wyp prof. Danuta Orlerianowska
z Zakładu Mikrobiologii CZD oraz
prt:zentKja leku "1\rnentin" (lek.
med. Tornasz Pawlln, przedstawiciel
finny Kline Beccham).
• Jutro (20 bm.), w~ Fak·
łor w Radomiu, uL Rwah;ka 3, CK!tę

• czynna całą d~.

GALERIA ,,RESURSA". wystawa

poświęcona pamięci

.c,_.""._Od_

_T....",..~~

zapraslll j utro (20 bm.) o godz.

t~mat zawn:~ W)'fiawal mi s•~ wailey •

SNEJ - Rynek 415, te\. 225-50: Helmut

GRÓJEC

Gór Skalistych zostaJe on opanowany
przez gru~ najemników, którym
przewod:ti psychopatyczny geniusz
komputerowy (Erk BogMJan). Film
ten jest ostrużeniem przed niebezpieczeństwem niewla§ciwego wykorzy-

Bzckugicj~XlXwid:u(""')'!UWU

8.00-15.00,sobcty i niedridc 10.00-17.00.

BrWI (Austria) - "Otwarta forma";

po opanowaniu amerykańskiego krą·
żownika gro:tih nuklearną zagladą
Hawajów. a potem remy §wiata. TYm
razem polem diialania Rybacka i jego
paeciwników JCSI luksusowy pociąg
.,Grand Continc:ntal" przemierzający
Ameryk~. W be7Judnych okolicach

stynki" w n:żysc:rii Lee 'Iamaborteco.
Jest 10 opov.riacWiie o M301)'Saeh,
rdzennych mieszkańcac:h Nowej Zelandii, stworzone przez twórców mao.
ryskich. Maorysi zupdnie zagubili si~
w betonowych dżunglach obcej im
cywilizacji. Zostala im tylko brutalna
silaiM:ks.
• W OKLSz ,.Rl5ursa" zaprasu
dzislaj (18 bm.) o godz. 1.5.30 Ja•
motnych radomian na Spotkanie
z optatklem. S!X"'kanie odbędzie s~
w sali kameralnej "Resursy".

-Id. 219-16, w. 214. Pabc· Wnt;tr72dwor-

Czym::: wlordt • piąlek: 8.00-15.00.

Czynne od wtorku 00 piątku w godz.

si~ w nim z &ru~ tert'Of)'$t6w, którzy

~--~

11.30 do świetlicy WOJCWódzkiego
Szpitala Zespolonego przy ul. Toch·
tennana l na ses~ naukowo-szkole-

Rzcft7t Wsp(lk:lrsq • "\\tlkli r«:fby lal

"ChalubińS7.cz.acy 1905-1995"; ,,Po-

,,Liberator" powstal w 1992r. Steven
St:agai jako Cascy Ryback rozprawiał

'

stania postępu techoologicznego. T~n

OROŃSKO

na Rząsy i M<tiana Qomady; Mllllml

CZARNOLAS

mówienia.

~

'

CENTRUM RZEtBY POLSKIFJ

-60-87-75(czynnecalądolę).

SERVISCO • przesyłki ekspreso-

sie telefonicznie.

Ups-

SZKOLNEMUZEUM WSI-czyn-

ne: poniedrialek- piąlek 9.00-14.00.

teka przy ul. Wernera 9/11.

godz. 16.00 i 20.00.

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

·dyżur pełni apteka przy da~ :!i;~ t~:.::~:::~

ul. Warsz.awslciej 6.
POMOC DROGOWA • 24 godz.

RADOM

NUMER 29JR

LUD U

MAŁA

GALERIA • nieczynna.

czwartki,

piątki:

8.00-15.30.

.,Ł.ow

Muzeum Instrumentów l...odowych w Szydłowcu • ek.spozycjia stała.
Zdjęcia: W. MaUok

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Agencja Reldai'IIJ
"Słowa Ludu"

ZAPRASZA
Nasze punkty:
KJELC(.,

ul. Targowa 18,
teł. 448-58,

GOSPODARS1WO SZKOLNE W BORKOWICACH

WIELKA PROMOCJA!!
TYLKO DO KOŃCA
GRUDNIA 1995
• At 5o.. UPUSTIJ
pny podpisywaniu umowy

l)

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
szt. 1
cena 5.000,00 zł
ciw>ika . ur:sus C-330"

2)

ciągnika

l wypełnisz ankietę (bez
podpisywania umo'III'J') to:
we:lmłea: ad:r:bł

w loso.-.aiu samochodu

CINQUECFNI'O

SKORZYSTAJ!!!
*126EL
* CINQUE<ENfO
*UNO

cena 5.200,00 zł
cena
cena

szli
szt. l

szli
szt. l

zł

Przetarg odbędzie się 4 stycznia 1996 roku o godz. 11.
Wadium, w wysokości lO proc. ceny wywoławczej, należy wpładć w kasie gospodarstwa
szkolnego, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.30.
Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte oraz zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu w całości lub częściowo bez podania przyczyn.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy,jeżeli oferent uchyli się od kupna.

~

FIAT

126el
Oąbrowa350k.

* CINQUECENTO * UNO

Solo F1at Dealer
Klclc tcl (041168-60-05 6B-60-06tellfa~31-58-04

LEKONO~CZN~GOSPODARCZY

WMIRCU
OGŁASZAPRZETARG

na wykonanie robót budowlanych w Szkole w Osinach i Mircu
a. Zalr.res robót w obu szkołach obejmuje: roboty wykończeniowe,
tynki, podłota, posadzki, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o.,
przyłącza, instalacje elektryczne.
b. Obecnystan budynków: budynki przykryte- inwestorzawarł umow~
na dostaw~ i montst okien.
c. W ofercie przetargowej pod~: szacunkową wartość robót, koszty
robocizny, narzuty- koszt brutto.
WARUNKI ANANSOW ANIA ROBOT
d. Informacje i dokumentacja do wglądu w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Gospodarczym w Mircu w dniach 21.-22Jm.95 r. w godz.
10- 14 Urząd Gminy w Mircu p. 40, tel. 713-018.
e. Przetarg odbę:dzie się: w Urz~dzie Gminy Mirzec w dniu 28.XII.95 r.
Oferty skladat do dnia 28.XD.95 r. godz. 10.

Laboratorium
Fotografii
Barwnej

900,00

590,00 zł
cena 3.700,00 zl
cena 1.500,00 zł
cena 2.500,00 zł
cena Z.OOO,OO zł
cena 2.500,00 zl

ww. maszyn i pojazdów mo.tna dokonać w dniu 2 i 3 stycznia 1996 roku w godzinach od 7 do 15 w Gospodarstwie Szkolnym.

61

c

szt. l

szt. l
szt. l
szt. l

Oględzin

Centrum Informacji
AUTOTAK
ut Paderewskiego 32
25-002 Kielce,
tel.66-41-27 10111•

6i

"ursus C-330"

3) przyczepy wywrotki D-47 A
4) przyczepy wywrotki D-47A
5) ładowacza .cyklop" T-ZI4
6) przyczepy samozbie"'Jącej T -010
7) roztrn~Sacza obornika RT -44b
8) ~z~acza obornika RT-44h
9) opryskiwcza sadowniczego 2000 l

•jeśJilyllr.oaasodwiedd:sz

zatrudni w Wydziale Kredytów absolwenta Akademii Ekonomicznej -kierunek finanse i bankowość.
Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie umiejętności
posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w programie
".Excell"' i ,.Lotus 1-2-3" oraz znajomość analiz ekonomicznych i problematyki kredytowania podmiotów gospodarczych.
Oferty, wraz z c. v. i kwestionariuszem osobowym, należy
skła~ w siedzibie Oddziału w Kielcach, ul. Sienkiewicza
47, pokój 207 w lenninie do dnia 30 grudnia 1995 r.

WJruJ wspóla~~ria .x pewo•• ślllierd
TESCIA

-kootrota-

- obróbb Dtf1ii:YW6w AutoLab t 000

~-·--l
lliłl

~

Bank Gospodarki Zywnościowej S.A.
Oddział Wojewódzki w Kielcach

• powiębz:alnik i automatyczny l)'lłaD
obróbki s-picrów fumy DURST

-proceqB6,C.U

l

· ,

Pu•-arill.i.

STANISLAWOWI KOOELIŃSKIEMU

·-http://sbc.wbp.kielce.pl
od ll:r.ll
doAO
r.)(l!m!l ·formaty
• wykoDujemy ~u 7lecarie

.u.~

siKhacze sHMStnl Ols Tedlaib• Sutodl. .owqo
i.. WlaiiJslawa SikonU~o w Kidcacłl
Redakcja nie odpowiada za

treść

zamieszczonych ogłoszeń.
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LUDU

OGŁOSZENIA

NUMER293

COMPACTY,~. gf)'kompulerowe.

AUTO

walkml!ny, radiObudZIId. fłlcliomagneto
fony,aulorrodia. t-Mt-detei.Klelce,Wolaklo
Polaklegol2.
80511

POLMOZBYT
KI E L CE

~K ..zetor 5011", CT 3000 .loranit". Koamtwl, (0-M), tel. 181-266.
<ł3-60-1<ł.
1643/k

tlurtownia części zamiennych

.żuK", . WBUN", .NYSA"

BOI.ZE.AIE- ~stvr~Y- penele boUetVfne
-leklety,drzwlherrnonijkoWe-k.eMionyk.enk)wki - mozalk.e. Kielce. Mili 1<1,

• olerufe:poni•klchcenachoryglr'llllne
czttcl urnlenne w palnym uortymencle
• dogodne lennlny pt1tnoki
o hurtownlłl zapewnia doltaWif cztki

566-22.

1027/gd

08AAZY n lkOfV ,Monl" I<Mice, ul.
OgrodoM 3, MI. 65-77-36.
18710/g

>Munymtrltl"'lł))rtem

SPfiZEDAA4 .c»elt" (1991). Kielce,
18693/g

<ł11""1w.27<ł.

o upraszamy w godz. 7-16, lei.
88-08-03, Kielce, ul. 1 Majl191.
71711«/2

SPRZEOAM , mercedesa 208" {1992),
.tovot.corollt"(1993),.toyot,C111nflł"

(1991),.tovotfCirinfE"(1993) po wypadku. Kielce, 31-32-25. 68-30-61.18791/g

SPRZEDAZ

SPRZEDAM.BMW730" (1991). Kielce,
31-32-25. 68-30-61.
187<12/g

SPRZ.EDAM ,fiata 12tlp" (90 rokj.
Radom, lei 256-1<1.
62<1/mb
18753/G

• PO..ONEZiruck" (XILM) zabudowany,
benz.-pz.(nowylilolk). Kielce.61-75-81 .
18728/g

68-07_.6
bollp

.REIWJLT 21" (1988 r.). Kleb, teł.
669-538.
1&489/g

, CfTROENA C 250", bul. (92 rok), ~tan

WIElE. Radlcwnagne:totony, kompakty

lechnicZr!y Mrdzo dobry. f"rryczepe

. sanyo", telefony bezprzewodowi .untden"••sanvo· Atnkcvłne ceny. TAADEXlklep. Kielce, uoo.ro. 16. leL <128-47.
Hurtowni~!, Słowackiego 1,1&1. ~.
17860/g

SIATKI~,Iłupld. Kielce,

32-3&-<12.
GftZE..NKI D ..........
od8do16.

~.

.~~ zpla~ce~.
Klelce. <ł73--4ot.
911)/ hk

SPRZEOAM odmlftnlark;' ;~~rber~k4
wąlk4..BMW'535" (1989). Wcięglejspne·

SPRZEOAM ,Jelcza3W31r z WfWI"Ołk4
(1978) (047) 5«-247.
222/lk

O

daty lkOry ~l odzletowe. Tel.
(o-82) 723-7711ubpo20-723-161.
6141mb

NI'ti~:QI
,;;.;

KOLlJMNoł. - ~PtZedam.
Klelce,61-56--89.

KTK El.EXTRONC
AUTO- RADIO SPRZE0-'2. MONTAl
KOMSRTV
SPRZEOA2: RTV- RATY

• tnj-•u,puicme

KIElCE. KONARSKIEGO 3, ._.8-35
(PARKING PRZV lROot.OWE.I).
18277111

•wsztitkftM"II'Itjt

llll.CF.,~n.

9161

.Gol,.18576111
18n

ll·ll (d.Annuna-J)

TElEWIZJA satelitarne. 'MBTRONC,
945111111

litAWf

Płldere'Nikieg022.

9«/og
LUBUNA.Izotllnnt aprudpllub w lee-

lir"fll. Kielce, 321 ...28, 66-39-00, wewn.
255.
10081111

,."._

HAOES-dodlltkowedrzwl,równietltlo·
1&680/g

lowii.Klełce,31-29--83.

USt.UOł

.MEDIH"- ~ l«:zennff
k.emley %ółcłoweł. ~ proWty,
hemorok!Ow, lyllenle. Zapisy IOek:e,
487-18(15-17).
79711

pajllkie- U11'1ia111owene ceny. Telelono-

OO!YWIANE
68-&4-2<1.

SPRZEOAM.filll rtlmo1.1"5-blegowy

18761111

SPRZEDAM .fiata r1tmo

t.s·

Klelce.15-18-ł9.

(82 r.)
18762/g

SII.NK ~ ble;Ow po k.epilllnym
remoncie .wartburg 353". lag~ tel
113-253.
18770111
~K .c-360". Jullenow 2, gm. Ple-

korlzów.

TOWARZYSKIE
.EXTAZA" 81-25-49.

towart)'lłwo

.RELAX'"-towafZVI(WOpań. Kielce,

18674111

tel.453-17.

CZVSZCZENIE

agr~lce.• KSERO KOLOR", Kielce, ul. Slen-

I'IOitlłe.

18760111

.FOROA.slerrt" (1986) 2.0 l ber1zvM12.000zttoełce,S1-Q2-19
18771/g

c.na 47.500 + 22 proc. VAT.

PILNE~.Skartylko,(047)

Kielce, teł. 414-11 p Andrzej
Homa lub 0/90335205.

530-987.
ATEST -

~

kupno, napr1wt1

•w•

--

WYPOSA.l:ENE iazle,nek, lklep . Killoik". Kielce, ul. Leon.rda 18, lei. 68- 13-81.
Sl)fU<łat relllna.
13511;

IOO.Cf.łlll"mMI

,...!;!!;!'.:,ł-12

KURS PRAWA JAZDY
KAT. ABT

PROOtJCeNT obrazów w •kOrze zal)fłl
ue do .."qej Galertl. NaJnltsze oeny w
Klelcach.Uponinld,cen~mika,~
E~

roMny. Kiełee, pl. Monn.zld
11,wgodz.10-18.lapraszamy. 1&511;

....

~ag

5(1.4-21.

712111'

- wtertarkt, wkrętakt l przewody pneumatyczne
- obrabtarkt do drewna w tym:
p1ły WielofunkcyJne 1do ctęcta katowego
-agregat pradotworczy 220/12 V 2,2 kW

~~~

18108/g

att-

ROLOKASETY. talu$ ~
Cińaka18,66-<ł 1 -33.68-7<ł-76. 172/hk
TELEWIZORY, !TIIIopl~.
Zakłłld~18,

rw.pno-.

61-64-2<ł,

61 ...6-59,SaMn.kltoe4ce

17908/g

VDEOFOTO. Kielce, 22-92<1.

9181ag
Kielce,
17599/g

malowllnle.

PRZEPROWADZXI. I<Jek::,e, 31-38-29.
18n61g
LAWETA lfłlfliPOI"l KIK:e. 31-M-'3.
16381/g
17007/g

TRANSPOflT do 2 too, ~
;,zyttenlemlecklego.Klelce,118-M-55.BO
TB..EWIZORY-Mprewa,prallrajenie.
Kielce, 61-20-40, Walczak.
172Wg
.BEST" - dcldeikOM drzwi. Kielce.
68-15-87.
174-47/g

mUZJE.

tlplc:efb. drZwi. Kielce,

31-89-29.

17500/g

MAlOWANIE M~. Kielce,
31 ...7-13,31~-90.
17409/g

~h -hydraullelneKlelce, 68-25-14.
183<ł7111

TAPtCERKA, drzwi, zamki, tatą, YertiCIIe. Kielce, 667-886
18Q3/g

SCHODY dtbOM. trtolld,

18683/g

TRANSPORT
Klelce,11H52.

18754/g

.rnerc»deMm

20r.

nle!sn

Klelce,Q.ł-79

183/fg

~.....

Kielce.
18325111

$ChOdy,

DOMOFONV. Kiełce,Q.ł-79.

baii.IStfłlcty

18759/g

NAPAAWA~gllZOW;t:ti.Kieloe,

81-26--87.

183681g
plonoM, poz~ome, drzwi

194/fg

Kielce, Wesoll <17/<19, •23-73.

1021/gd

CZĘSCI do samoch:ldOW ZIChodnich,
za składu. na zantOwierie. KH
Auto-Cz,tci.Sidepy: ~. Tf~~V~MW 18,

TRANSPORT <ł tony. Kielce, 68-4-21.
18078111

firmy ,BOSAL.• .•Motomas·. Kielce, Wesoła

CYKLINOWANE. Kleloe, 32-28-96.
18359/g

MONTAŻ~g&ZOW'fehw ..mo-

cho'*:h

CYKUNOWANE Kielce, 32-28-96.
08359/g

555-27.

Tł.IJMIKI

do samochodOw zachodnich

U/<19,<123-73.

1022/gd

•

.

;•

l

1\8~

POt.OSIE
.lernllr"

KleiOIIi,

(~).

ŚCieglemego

8 1....5-18.

201,
33/es

AUTOlAKJERY - Hl"owle, WllVIIkle
kolory. .z-·.Kielce.Wspćlne1,
57<1-59.

977111(1

AKUt.tJL.ATOAY .AKUMA" hurt-ottll,
(21ell~fłlncJI).Kiełce,2vtflia315.

351••

tel./1ax61-&7-78

AUTOGAS SERVICE- gwafłlntJe. ~"~ty",
homologacji!.

Kielce,

o486-7<ł

Pomorski 35,
1023/ljd

.SZROT"-•~samocl"lody

Kllllce,lgialtlo2, 537-56.

17386111

t.AAROO-SEJMCE. Kielce, ul. Krof""CltiW.
koWska 20. teiJiax 52<1-łl. 68-47-44 •

n.te

duty wybór: $pfZfgllll, klockóW
LUCAS. amortyutorów M0rR>E. ~
HEI..LA ł Innych eqśd do WSlVIlkJCh lalflo

oehodów Dlchodnk:h l Jepońsklcłl. 011

-f"loZ!at(lwllkklpówduterabltv.

nllhk

MOTOART: etJtoczttcl zachodnie.
Regeneracje tarcz IP'Zflllei. SldeW.
Kielce, ~33,-485-2S,WII

uewaka J<łA/18, 68-16-07.

9801gd

PETER-(;AR- cztkl do Uf!l()(:hodOw
JAPONSKJCH l zachodnich. AtnortyUiory
do wszy~tldch typów samochodc)w w rotnychcenach .

KOMPVTEROWE beOenle lmortyzalor<Nt,wymialll(fł1Mt -50proc.).

SER'MS- wymieNI oleju (~tli), kloc·
kaw hamuk:owyctL toelce. Nar\JsuWiCUI
33, lei. 88-08-57.

171ffg

SKUP, 6Pf"Zedat fłliaiM, konil.
zamiana samochodów. Kielce, s~
euo 55, 68-36-00.
137/FII

ZGUBY

EKSPRESOWE

;::::::::
.FIATA
68-62-51

=~J~I~=

12tlp"

(1987

r.).

~

111793111

~~=-~~~~~
k.ebinl.{1989)wywrotdługl.l•bfVCV"ł'J "j..

:.~7rr~~~- Sta~
doi~~(1988r.)i=
SPRZEOAM

lkodf 1201" (1987 rJ.
18860/11

Kle~.31-17-2.4,po18.

gUrlikowych

Sf'RZEDAM lleta t26p" (1992 rJ.
118151\l
Kielce, 68-91 - 28. po 16.

butorgezowv.Kiek:e,~231 ,

SPRZEOAMM-2. to.tce,61-7~~~~

ł

benzyni;Mych.

z 'lilłi'VSklem Mnzvny. SprDdem dystry-

94-4/gd

Skład reki~: " Exbud 13~ Biuro RekJam ,.Słowa Ludu•, t~l. 448-58, Kielce, ul. Tarxowa 18.
.

.LEGEP«>", .SI.JCOtr,
mmobllisery,
182/1;

,FIATA uno• {1993)1....ta$deiel - ZIIW=~er,rozbiłyprz0d-9.2001=i

Al1TOC2ĘSCI .Btonowsld". Hurtownia
ezt6cl do ..lriOChodOw zachodnich.

32-1 2-37,W.sota<ł7/"9,-423-73.10201gd

llł.

ALJTOAL.AR~

fłldlomonCa!..Kiełce,-434-79

AUTO-MOTO

32-58-13. lu
17958111

aawska 199. KieCe,
68-68-77.

AUTOl.AKJER't' - 200.000 tltlue, bllehy,zclerZikl.ołMelleł'lle~.~.

Soblesklego87. Kielce,61-52-R
18234111

AKUMLLATORY, Autocztkl, ()gl.wnlenle. 583- 59, Bal Chloplldch 93. 41/AS

11W701g

Klelce,235-74.

1C1

1_;~).(81)(1ekierorygiMinV).1 =

toczooeldr&'MII.Kiełce,Miem..1o.

ELEKTRYCZNE ~nie I)O(Io~. ~~ przypociłogowe llfD'II"CU.
!Aiładaniegiawry,t&fłlkoty.PtłJ.,bllaw".

2171~

mle~

SflfUEDAM .mercedesa 508" bleWk.

Al..ARU't",domy,lklepy-najroowocze$-

18009/g

WYKOMJJĘ

-

pcącze.

balvstrac:ly.Kielce, 68---46--43.

BIURO~.Kielce.31-Q2-90.

KRATY noly(:owe.
61-70-02.

AUTOLN<JERY

H'fORAliUCZ/IE Kielce, 32""6--46
18671/g

NAPRAWA plecvkOw, kuchenek. lllllO'

he~.pn:xlulu;:ja,mont&t.WII

"

"Nraz z wypasazen emdoda!kowyM
- uszczelntacze, kleje, srodkt smaruJące f.rmy LOCTITE
-układy pneumatyk11 elementy hydrauliki stłoweJ
-zszywaczetaplcersktelszybkozłączkt

Ctw"Obrego 73.
18752111

USŁUGI

muZJE -

SPRĘŻA.RKI

c.o

wod.-łlan~

rolokuety. m.rk;fzy. kraty. 31-29-38.
873/hk

WfPOŻ'(~neczyńltołowych

Kielce,

Klełce,

ton..

lAI..Ul.JEIIrio.e&-01-13

Kletce, Planty 12,

226/lk

wag.Tei. S73-2<ł,Kielce,Kolberga <ł.

s:~~y ~

narcłlrlkl.

2

18198/g

INSTALACJE. gaz.,

bo

kuchennyctL

Klelee;,

.POlOf<EZA 1.6Gl.E" (1994 r.). Kielc'
68-28-18.
18751111

nętrzne.

KOMIS
<187-97.

do

Klelce,<ł9-238.

ROZNE
LOMBARD. 68-22-42, 111tychrrMstowa
potyczłQ pod zastaw Kantor w hotelu
•Bristol". lika w l"lledzlełf, 68-22-24,
nocny 66-30-65.
859/ag

181WII
Sk.ertysko-Kim., tel 53-22-50.

.POOCZERWIEN".

- MONTORfolG
-TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA
• CEReER" Klełce, Planty
tel. 68-38-13
18116/g

37, tel.

<ł6 1 -o5.

.Cerber"Klełce,f'lantr6.1el.68-38-13.

IMMOBIUSERY, AJ.AAMV, BlOKADY.

Klełee,

18100/g

TAPETOWANIE,
32-21 ....3.

Aołrk;owska

Klełoe,

17922/g

-IUIIVt 'M..AAWłiOWE, POlARO'NE

- Wyclneflie naplec)w samoprzylepnych

-Pofigrllll
GREY Kleloł,

ctvwenow

66-<ł2-97.

pok. 32<1, tel.

-Kasetonypadłwietlane

- ALJTOALARMV ..P'I'1l-łON"
-IMMOBIUSERV
-AKCESORIA.

1064111(1

CZVSZCZEME
31-75-64.

rnowych,włlytOIA4d,loldery,zapi"()IUII"Iia.

odbitki ksero pelnokolorowe, proteidy
graficzne, znaczki okolicznościowe M

93Q.Iag

lAI..Ul.JE poziome, pionoM. Klełce.
18170/g

31""5-56. NIPfłlwy.

lALUZ.IE. k.ernitU. rołetklrr.terlalowe,

KALa«>ARZE 1998 r.: plenuowa.

582~.

.z.max·, Kletce, Kr•kOWika 291, 57<1-53.

61-()4-82.

ksl~.zlllldruklemtubWoczenlem.
Dyplomy,~ pucharki, okollcznośclowenadruklnaertykulld'lfłllda

.,Autolenlx", Sze\oofce39k.Kiełc,~

171190/g

TRANSPORT

REKLAMA

plfłro,

tapieerld

dywanOw,

sa~.Kielce.31 -1<ł-«l.

llflfik. lkwarel, loller.

76,11

880/hk

e.

Klelce.Chtelńlka1<ł,61-37...9.177531g

938/ag

PIASKOWAHE. eynkoltotanle, rr.lowanle.Kiełce,32-23-01.

17923/g

OlfJNYCH.

Młfy,

18738/g

NAPflAWA pomp wodr'lych.

OPRAWA
OBRAZÓW

(.Pomozbvt1. tel. 66-32~7.

~~~~~

HAKI holowrllcu Kielce, 61-57~.
17978111

1873-4/g

dt';lli4 antywt.".,.,_, hydfłlu6ika. Klełce,

ŁAZIENKI
KOMPI..EKSOWEwypou211niełaz.ienek
zlmportulkfłlłOwe.KAMA".Klelce,Outa6.

~l<ł.te1.326-599,ul.f'lotrllowsb191

TRANSPORT .meteldn" 1 ,8 l Kielce,

NAPflAWApralek.31-35-25. 18746/g

AGENCJA TOWifZV$ka .AJI..IA. Kielce,
31-1 1-IM. Towarzysi'Mlpetl.
176QoVg

811-711.

---'tV: Kielce.... ~~

ALJTO-AADIO-ALARM.. WiEITFIOfłc
Okrnl35. Klelc:e, 66-28---.49.
940/.Q

KAMAT - garUI. kraty, bramy,

pel\. Kielce,

18333/g

;at0-

18650/g

SS7-13.Ractu1kiVAT.

18757111

SPRZEOAM lutro z lisa
68-57-13.

. 93 MERCEDES 3080 (2.3)
50 tys. km, biały podwyZSZony,
pierwszy 'Nła~lclel, bezwypadkowy, zakupiony u Sobiesława
Zasady, serwisowany autoaLarm, immobi/iser, regały wew-

~

USA~~~~~
=~~~~
glt*Hd. Zna~ pojudOw,~

TRANSPORT 5 ton. Kielce, 32-37-11.
18722/g
68-9:5-61.

Kl*e,

17920/g

..........

18639/g

NAPAAWA plecyk.Ow,
wyeh.Kielce,61-N-65..

dnl-rei""IOI\'IOlWelnełdlnikl(OibW!etvleuro

wet::.Marktur", t.Odl,l0-13-98(10 -18).
123/nk

hydrautic:zne,

Klełce.61-ł7-o5.

GMKOLOGICZ1E ablegl do 2<1 tygo-

PARKIET, mozalk.e. Ha]I""I(NQ. Kielce,
Barwinek, pawilon 28.
18591111
(1985). Kielce,61-39-03..

'IIOZJIOCZCQI- - 1ł.XII.1......... ,

ta.loe, 502-52.
IM7/IQ

-TABliCE. Uyldy
SIATKiogrodzeolowe.Kielce,22-92<ł.

I'JII::e.ltTA'\I(IIIIIIł,tei.3ll-m.m-m

ZAPRASZAIIYI

PfłOTEZOWANE.

'"""'

d(len ta~ liliko~Kieloe,68-68-77
18553/g

683-582.

LEASING sp. z o.o.

~

LA'NETA.trlflii)Ort.Klelce,61-54-52.

USZCZE!..NWIE

MEDYCYNA

klłlwlcza

NOWA ATRAKCYJNA OFERTA
LEASING OPERACYJNY
• samochOdy
• komputery, kop/arlei
• lady chłodnicze
·maszyny 1unądzenla

DROBNE

SPRZEOAM . 1261)" z 90 r. Rldom, tel.
62<1/mb
256-1<1

.,

http://sbc.wbp.kielce.pl

•
"

SLOWO

OGŁOSZENIA

WyMimmlkrobuiOw Kleloe,31-40-34.

18616/g

S"MĘT()I(RZYSKAGiełdli l'hruchomo-

:.;~.k~87~
tl6-(lS-93.66-1:H51

80811

;o:.:.~~7~~~~~!

STRONA l S

DROBNE

.KIEl.Cl.N.r'-prulaldydo~

LOKALE

L U DU

NIERUCHOMOŚCI
DOMY: ~ star\ IIA"'''IIY (ulga
podalko-),Pocl'lahl-wolnoiiCW;y (ulga
podatka-J
IPfUdll .K~

68-33-22, 6th13-45

KI.JflSV lakturowanl&,

~

pnycho-

dOw l ro:zchodOw• • Compi.Ąo".
432-()2,

Klełee,

730/1

OSAODEK Kszt.ł'** pny ~hl
~IAdminiltracliWSf'cq~~

nlzul-~kurw:Obelugllłiuroltlo

-f!M,_. Army lapnsumy Kleloe.
66-27-91.
18632/g

826/g

PRACA
M-3t<SM.M-4~.Słone-

~wzr~~-1<~1
M-2. M-3. M-4. M-5, M-6

l

~~.:1~

AGENCJARełda~u.lrudnlzterenu
Klełc

o.oby do ~nill ogloueń
re+Gamowydt542-11,--...rL54.
40111

garUtm

.K:,;

M-3 55 m $llchooMce 8PfH(I1 .KONTAAI(T". 68-33-22.66-33-45.
82511
()()MY: ~ ltan surowy (ulgli
podlltka.l,Podhałe-wołnost~(ulgli

cosnx. 61-03-211.
TANIO dom

~

789/HK
z wygodami ns

~15atOw~k.Stopnk:y,tel

89

18712/g

~~~.Konłtłlkl"88-3J~

Olł!f/ONA.- 350m kw. sprtd AKT1V
Kleloe, 682--641,619--340.
111596/g

KELEQ(A Glfl.DA NIEFIJCHOMOśa -

SPRZEDAM dom ~ z
~ta.bHerby,l-'. 611--350po16.

dofroY,cUialkl.mMs:dalnlii.Kiek:e,Sło.ofao.
llllgO 12, 463--63, ~ 28.
~73.
941/~

18748/g

.fl.D(Jł"-lwplł'llltycłvrM.It~

.4Qmkw- IPfU'da3-, 4--pokoji:IWII. K»>ce,

27-158.

1047/g

Kl.JI'NO-apradat.-'II')'Mjem-mieulllfl.domOw,dzlalek..MMlium~".

1013/gcl

. . . dla wszyll-

!Oelee,61-12-&3.
WYCENĄ

18777/g

pOł

1e101a

llletuchomotd.

61-16-łl5

to.tc..
18114/g

lł)T,partet-6S-(17-74,~42,

$1--11.

~

.IMAADEX"-

kk:h.Khl\oe,42-421
domu z dmlkli 640 m
kw w~ (okolice TMgni!J) tub
UonHnlf .,. "..,. mlelzQnle z ~
SPRZEDAM

KUPIĘ,~~,.._wKlełeech

lubokollc:y.Oferty17ł24.SL"~

11824/g

POSIADAM.~207"pla.nct.kll

lub lzotemw. Oc:ulwlt
Klllcl, 111--652.
ZATRUDł~

do

~ji

działu ł>•~

~uo211.taz.gOryzaloQił'lll

Sllr'lkltvkza od 20 m kw Klea,
61-51-24.
18323/g
tłEHUCHOMOSO ~M<:kl-

aor.cq_

MŁOOYCH.ambltnych.Chrl!(:yCłl ~
niCswojetyde-przylfl'lł

l<..fook.-.,54)-458,
91ł9/ag

OOW'ffllitda hele 150m kw., telefon,
sb,e.o.~, 61-41-31

16775/g

Sl'ftZEOAMM-3.to.lce,68-43-86.

BUDO WN ICTWO
Klek:a,ut~1..,61-19-49

,..",.

OBM2KA ceni Ame~....U.

at.wac~

-~"-neJwvtszej)ekok:l,dec:hówld
bltumlc:zrle. blecłly aluminioM. Import•

do30m.otartylana.st.."KJea.tan81;
ZAMIEMĘM-3 l p, al. leglonOw, 1'111 M-4
ktl~ .•ll'llenocum".4S3-62.
4/KO
t.IESZKNłE125m-ul.f'l:lmcnka, 125
m-ul. ~.67m-ui.AISZ11apru..

dlm.Wazystklt;~nla:r.~at:.mll
Wgt,Klełce,61-64-71,81-67-27.

w9

.LIS-ł'Ol".Klełce,..lllsleńl~46,(041)

229-i 1. Redom, Llrodzljns 918 {048)
31-68-22, JtdneJOw. Kotc::ieiM 6,
tel.lfp:611-()8,
936/GO

KUPNO
SIIMDECTWA
634-480.

IO..IP1Ę mai~

61-24....()6.

.FIATA.125p" (85186) l
Kielc», 66-48-17.

po20.

lod0wełf.Zifn'"&21lrelt

.ALEX".

NoMny, PrD-

993100

odeplefl.

TARTAK-tarclcallglroete,lltclllltl,kon.trukcje droc'-, ~rtdety, boueńe.
Kle\oe,l.ódzQo!Jc*~.

------

biel'

to.lc:a<:h.

·Dmr.4ataJoM

~

14A.

tal.ttax
870/hk

68-74-33.
Hl,

teli~ 1 ~~

TURYSTYKA
't'iYN.t.JEMbu80w.~.61-51-88.
17960/g

OKAZJA! Stal tebrowe i glacb 11 6 do
32.Cenlood856id. Tranaporl10kmplil.
Nowiny,66-12-90.
18648/g

OKNA. dmrli, mroterlely budoWiaM.
.MASUO" JtdrzejOW, ul. Ooi&zd 1, teł.
813-52.

7!58/hk

PROOl.IKlJJf; rłkawY foliowe. (049)
524-720w.281ub~28.18284/g

"'·

*OBUWIE*

RESTN..IRAC.IA EXBUD - lA. Mlnilestu

*RĘKAWICE*

~34-kolacje,bankllty,pnyjt

cii~.Tel.326-398.8741hk

Produkcja własna
środki ochrony osobistej
Obuwie gumowe l gumofilcowe
(ceny produc.nt. - "Stomllł " Grudziltdzł

RESTAIJRACJA .Pod Za~Ntlem" w
ChfdneCh Z&pnlszt na bal aytweatrowy.

środki czystości

16731/g

STOLARKA BUDOWLANA

oraz
papy
polrnef'Owe
.ICOPAI.";
dac:hOIIob oementowro. .BRAAS" l<lelc»,
Heuka-eo..kl! 2, teł. 61 -20-93. 893/HK

NAUKA

PPUH Mek rotex s.c.
RADOM, pł. Stare Miasto 11, <l:ełJiax 63-06-81, lei. 259-43
KIELCE, ul. Romualda 3, lei. 68-07-28
1011 0/R

PH.OKF'Ol."S.C.

----

l=-

*ODZIEŻ*

RESTAURACJE

~.151--«33.

" ·•

lllRTtl\\\l\m<l~~oRod•nuu

ul luun'l 9 td Hr~~lt~-.S'-•2
lłiRTil\\\1\ li'"T<n,t>r·c~u
ul S~:~~n"'''l2'1, lc 1 111'1~~ -~-3h

• =l:

111528/g

No~~

Okol- plasł*owe
Oknl-drawnlane
Okna - elachowe

Przedsiębiorstwo

DRwi-~~
Omoi-!Pl~. alumi'*-.

Plrlpety PCV. moruL
Kt.b,IA.BiltalionOwChłopsldc:h77,

tel.571-91,554-27.
IA.IGelecka3 (teren

zbvtul.t-'.32-92.

Budonictwa Pnemyslowqo "KPBP-BICK" S.A.

zatmdni:

Folia dachowi.

Końskie,
~ clrochówb
cerarnlcm.. blaszana .OEa:!A.BOł«)";
trwała l utl1yczna dro~ biturniczN

.IZOBLO"-

."

Tel. (041]66-13-95

757/hk
.CERA.MKAL"- bllzpMrednllmpotl«
glenlryit~hllzpefllldejNejtenlejw

.......,

61 ~- [)yn1ińska

.tMSUD" -~wlc:łeiCemeni.O'fllri
ofer\lłe Olfl'llłt 350 i 450
&!pora., ceglt
~lorlll i inne
mrot..-leły budoWiene. Ceny kon!Q.nncyjne. Klełce, Z.gnellab 72, lei. 484-19,

.MelogoRcz"

IP.493-92,Skn~4.1-'.88-44-40.

-No-

;

11513/g

JUŻJUTRO
\\nasZ\ ch hurtO\\tlhll.h
IHRTO\\\[\nrl"l\'d "h
t /,mJ 'k ]'1 tcl rh~)L l-i~- l
lllRT\1\\'\I\nr~"l\''- li
~ R l1 ~ k r ~l••·~ 11 ~

BIZNES

~rtdetu.

myetowe 1' 593-78 (8 - 16)

OfU

BRAMY HORMANN

111628/g

KUPIĘ UIZkodlone cl'll~. nagrawnloe, placyki gli.ZO'Ifl'l <nZ ·~ty do

18765/g

18784/g

wllłcldel

KUPUJu.nlmVA.T~I~

IUelectc.hurtowrW!ptytekc:eraQ1ie;:znych,

NIE ZWLEKAJ- DOKONAJ ZAKUPÓW

betonilorkf 22fN. to.\oe,
18756/g

-MelUr 1 (c.dzyne oiJc* CflllfUrU,).
68-()1-łl5.
28/u

d~.

SPRzEoAM M-2, alarQ.n:ł, e.na 28,5

Radom.
8151MB

wm.

atew.c:ytnych. Spru.dU retelna. Cedro-

PAAKET, mozeb. Id$ do

~zi. KJelce,U4-39.

~-

ope.koMrM z plwa,
(butelki) 'Molzczowll (0-498)43-024,(8-16)
05/W
KUPIĘ

18614/g

OOST.fł"E_ aklep odzletowy Wl1lZ r
łi:MwtmwcerfrumKJ.tlc.Klelce,22-()01

-..

Kielce, (0901 37-04-36.

hanclowych. Radom, 60-35--34
5921MB

FlRW. Hlonclood .FLOOR" ot.u;. ~r
klety, molłlild, Id$ (Pionkl). schody.

18745/g

ZAMIENĘ mluzklinill49 m KSM NI dwll

zarobłd.

ZATRI..IOhW.łY młod'fCłL. Pneukołenle
wdziałach

l<lla.32-19-33, T•rgow~~18,p.927
17S56/g

15mlodyochambllnycłlz ..IYICIChodem

Duta

rtERUCHOMOSa, wyceo~~, INWE5TOR.Kieb, T•~ 16, pok.416,435-50.
15914/g

l

zaopetrzenla. Radom. 31-11 39. 6201MB

wewn.24

KOMFORTOWO, tani dom - WloR·
ClOWII Kieloe, 68-43-a6
18743/g

DrKY

18755/g

.Polmo78511

- Kierownika Oddziału Robóllnżynieryjnycb.
Wymagane: wykształcenie wyższe, zltljomośt wykonawstwa
robót inżynieryjnych i instalacyjnych oraz doświadczenie w
wykonawstwie robót,
-

s pecjalistę

ds. gospodarki i obrotu nieruchomościami.

W)'DIIIp.ne wyksz:talcenie wytsu technkme (takie w tUrale ceodv;li),
prawnicze luh Lane oraz doświadczenie ww. brani:J',
- praWilika ze ma,łomo~ z:apdnid gospodarki i obrotu nieruc:homoł
doml

KURS-agenlcełny.Kielce,68-17..a.

1071/gd
MATEMATYKA. Kleloe, 22-633.

18224/g

Spółka parutuje odpo'łliedllie wysokie wynagrodzenie.
Ofertyprosimy Uladat do Drlał1l SprawOsohowych. Kielce, ul. Slenklewk:za 63, pok.. nr 10, tel SS3-IS.

Redaicja nic odpowiada za treść zam,eszczOiiYch ogloszel..

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sport

Tel ewizj a-Radio-TVSat
połudnlt12.20Prostozgmlny12.3QWiudo

21.30 Pogotowie ekologiczne
liAS

Reporterzy Dwójki przedstawiają

22.05 Akademia Filmu Polskiego:
"Ziemia obiecana",
A. Wajda

6.00 Kawa czy herbata?
7.45 VIP
8.00 ,.Albert - piąty muszkieter"
-serialanim.
8.30 Szóstka na szóstkę teleturniej
9.00 Wiadomości
9.10 Mamaija
9.25 Gimnastyka
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 ,.Most Brookliński" (17, 18)
-serial prod. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Ludzie-taby
11.30 Videofashien
11.50

Prawnikdomowy

IZ.OO Wiadomości ·
12.10 Agrobiznes
12.15 Magazyn Notowań
12.40-14.50
Telewizja edukacyjna
15.00 Program rozrywkowy
15.30 "Nowe przygody Czarnego
Księcia"-serialaustralijski

16.00 Dla
młodych
widzów
- Zielonym do góry
16.25 D)adzieci:Tik-Tak
16.50 Kalendarium XX wieku

17.00 Teleexpress
17.20 On, czyli kto?- Andrzej Za·
krzewski
18.00 "Panna z mokrą głową"
- serial prod. TVP
18.30 Rewizja nadzwyczajna
19.00 Wieczorynka
19.30 Wi:.domości
20.10 ,.Promienne Bote Narodzenie" - dramat prod. USA.
ret. GlennJordan
21.45 Puls dnia
22.00 Sejmagraf
22. 10 Sprawa dla reportera
23.00 Wiadomości
23.20 Moja archeologia- film dok.
prod. polskiej
0.05 Nocne czuwanie bez butelki
1.05 Videofashien
1.25 Wokół Memlinga
2.00 Zakończenie programu

PROGRAMil
7.00
7.10
7.20
7.50
8.00
8.30

9.00

Panorama
Sporttelegram
MagaZyn poranny
Akademia zdrowia
Program lokalny

930 Historia lassie (2) - film
dok. prod. USA

10.00 Weh.i.kul czasu - program

11.35
11.50
12.30

12.50
13.00

13.20
14.10
IS.OO
15.30

16.00
16.30
11.00
17.10
17.35
18.00
18.10

19.05
19.35
20.00
20.5<1
lt.OO

Zakończenie

POLSAT

8.00 Kalambury- program rozrywkowy
8.30Kiub~Fitnass8.40StractryzTransyl

wanll- serlalani m. 9.00 HaloGra!My9.20 Yel

Yel Yel 9.30 Gra o ytSZYStko z Billem Colby
10.00 Prawo Bu.U a- serlal 10.55 Ko$ka

~~~:~~~::e;~o:mS:~~

Prn'godyleona-programro7r{Wkowy13.35
Sztukuprnledllwo~- megazyn prawn~
14.00TWI)jlekarz-magazynmed'fCZny14.30
Unk Joumal 15.00 Koslila azczttcil 15.05
tłaloGra!My15.25YeiYe!Ye!15.350piekutl·

czyCUZek- aerialanlm.16.00 Informacje
t6.15Pamlętniknastolltki16 ... 5llfo'SZYSCY
raza m- serial prod. USA 17.15Skrl)'dle- serial kom. prod. USA 17.40 Kostka szczętcla
17.45Kilamburyl8.158eflrrylłll18.451nlor

macje 18.55t.41$ja Eurekl-aerlal prod. USA
19.501nlofl'l'lllcje20.05Powr01doEdenullaeflalaustralijskl21.00Nagr~B~er

~r!~~~~)~~~~~=-~~

0.15~anlt

TV KRAKOW
8.00Kronik18.101<tek0Wnadllll'ldobty
8.30Wkralnlesrnoków-bajkldladzled9.00
Cristai9.30Przechył2311/21000Help-film

muzyczny

prod.

USA (poM) 11.45 tMiam.

mniam-llll!łiZ)"nkulinarny12.00Retransml
sjaTVPo!onlai5.10Kowbojez~grodu

-serlalanim.l5.35Dzledlplosenki16.05WI·
tafele,nowiJ-serialdlamlodl:ltty16.30
Jesteśmy-programpubi.17.00Koclekll~

17.15Crlllal-seriaJ 17.55 Megabejl-program kompulerowy 18.10 Kronika 18.40 Za
rna~-magazyn~19.00BIIskotycla
19.30Europanlłznana-WOkOIUmliorcil

li!mdok.20.00Skarga-ttamatobycz.prod.
polsluej21.30t.4ityrnadycyny{7)- mawazyn
21.45Go$C TV Kraków 21.50 Kronika 22.00
Sport22.05Hilysp-zedlti22.40Sianzagro2;anla-rnagazyn23.00ArlctyczNgorączka

lllmsena.prod.USA0.36Muzykanadobranoc
TKKKIELCE

17.15Kleleckfkwadrans17.40Powitanle
17.45AMnlwlewiOfkl-bajka18.25Sekretv-

serlall9.005aper-tełebJrnleiMielelon
19.25Aivinlwlewićr1d-blijka20.00Vłlofloowy
worekllł)OIIOw{20.45Szpitalmlejskl-serial
21.45Kielecklkwadrans(powt.)22.10Wę<to

wieczMISIOI.Iri -film lab.USAO.IOGiobtoterzy- programzWrocłllwla0.50Telegazeta
110(

TELEWIZJA KABLOWA

STARACHOWICE
9.00Aivtniwiewićrki9.25Popeye9.30Se

krety- serlai10.00Szpltal miejski- serial
10.45PI'"ogramlokalny11.15PrzekaztekstoW'f17.00Aivlnlwlewl0rld17.25Popeye17.30
f'ro!lramlokalnyi7.45Starachowld:lserwta
lnlonnllcyjrry18.00Sekrely-serial l8.30
Szpllalmlejsld-serialt9.15Gioblrot812)'programturystyczny19.45Robocop20.050drobinamlło«l-serlai20.35SiarachowlciU

serwts Informacyjny 20.50 W~owiec zMls10Wi-fUmlab.22..35Zakońclenleprogramu

TElFNI2.JA
KABLOWA " DAMI•

9.00Programdnla9.05Teledzlennlk

s~::ts-1 k~~~;- ~~~:otele: l::!!~:=~~=:
ka Brylania-magazyn krajoznawczy 11.05

0-7002527?1)

10.25
10.50

1.00

ret.

dladzieci
Familiada - teleturniej
Podróte wczasie i pnestrzeni: przez Amazonię: (2)- serial dok. prod. fr.
Studio sport: NBA action
czasem
tę:sknisz ...
Czy
piosenki Henryka Rostweroskiego
Nowa ziemia- reportat
Akademia zdrowia
Panorama
"Zakazana miłość"- serial
Pozytywka - informator
rockowy
,.Zwierzyniec"
serial
prod. australijskiej
Studiosport
Przeglą,d kronik filmowych
SxS-teleturniej
Magazyn przechodnia
Nasze pieniądze
W okolice Stwórcy
Panorama
Program lokalny
Kolo fortuny - teleturniej
Wehikuł czasu - program
dladzieci
Jest taki krąj : XV-lecie
NSZZ .,Solłdamość"
Sport telesnm
Panorama

Telegazeta17,00Programdnla17.05Pieblscytsportowy9517.20Tflledzlennlk17.40
Szpltalmlejskl-seriai18.30BajkldadzJecl
19.15 GraMoe helikOplary-magazyn mlo-

~~~~::-:o'Js

~~~2~ol:=n~~~-=

krety-serialprod.USA23.10PI'"ogramnajutro23.15Telegaz.eta
TVK . OSTROWIEC"
17.40 Ncheolog radzi 18.~22.00 ATV
~am lilmowydlatele-Mzjl kablowej.
•
ATV PROGRAM FILMOWY
DLA TELEWIZJI KABLOWEJ

~~le~~~:Uum~~~

FilrnowaspotkanlazPTZYflldll-lllmprzyrodnl~procl.polsklej19.30Tojestklno-maga

zynftllll0Wi20.006ialawizylówb(4)-serial
hlst.prod.polsklłł21.00~siiii:Born

bowce-sarialdok.prod.USA22.00Zapo-

wiedtprogramu22.05f'ottgamilo$cl - tel..
nowela 23.00 Festiwal Sztuk Przyjemnych:
JanKobu!IZIWskl,lreneK'flilłllowWI-repor-

111:23.30Dookolatwiatll-me9ll'flllrnjoznawczyprod.polsldej0.00t.41fdlymorzemaoceanem(4)-aerlalob'/CZ.prod. USA0.45Muzyb z MCM 1.00 Wrestllng- show lpOftow'f

2.00Nildobranoe
RADIOKIELCE

14.15Dyskotekowepopoludnlt15.10Autoradio-motoradio16.00Aktualnołddnla17.3Q

Sport18.00Piusi8.30Zmaganla-prezentadopocMzkl-lnwalłdzi20. 10Radlopokolacjl

- t.4a1e oiClYZII'f 22.00 BBC 23.00 Magazyn
studencki23.30Razembracla.doRn0.00NoRADłO ,.f&IM~

SerwisinloriTIKY)nyO.S0-23.50co

mJ,~_n1~~~1~-~~~a:s
Rafał5zymczyjl;6.00Tobylowczoraj-lnfor·

macjelokalr~e;8.00-10.00Piolkowanllna
antanlł;10.00-15.00Bioklnlor!IIIC'flno

muz)'CZJI'f-S>..4~epotrawyMwesolo:

11.05Kolorowezamleazanle-nalacy600zlkonkurs;I5.00-18.00Wazystkoopraslestu-denc1Uej;18.00-20.00Rocllszkolny,20.0022.00 Swobodny Leszczu- holubca z przytu·
pam;Po21.00Hardcoretechno;Z2.00-24.00
1Jchempe.ntery24.00-5.00Ko1Qileszczuhlstorienieztejzltml
RADIO .,REKORD" RADOM
Sło"otywladomo6ciod5.45dol9.45co

!m"!l =~~n:::~m~.4~~.4t
10.45,14.46,17.46;Prognoza~6.15,

7.15,8.15,10.15,12.15,14.15,18.15,22.05.
Rekordnadzlelldobry5.00-10.00;7.05Wiadomołci sportowe 7.25 Przeg~ p-asy tokalnej7.40Przeglądprasyog01nopolsklei

8.15 Serwis miejski 8.20 PoriMa muzyczna
loteryjk19.15 Radio ,Erka" 9.20 WCZOfaj
wRadomiuiRekordzle9.40,Felletonnlepoll·
tyczny"Tol!lllszaTyczyńskiego9.53,Petzzu

nlanonomlet'-ltlletongospodarczyJanuszaPełZa;Czasn~twOjRekord10.00-U.OO:

10.15SerwilmlejsldRadlaRekordlinloonacjekutturalne10.30Horoskopnakatdydzień

11 .1 5KonkuB-krzytOWka12.05Hieoflcialnenotowanlagleldowe 12.15Serwlsmiłjsld
RadiaRekordl2.301nlormacje kulturalne
13.20 Tamaty lltfkimaty: Popoludnlowt Re·
kord 14.00- 16.00; 14.15 Serwta miejski
14.30Bezplatnatelelonlcznagleldlpracy
15.15 Pogoda linlormac;t da kierowców;
16.00-16.00Pm...gadene-megazyn;18.15
Konlwrs-Dotrzechrazyaztuka19.08-21.00
llstaodlcurzon)'Chprzeboj0w21.05Wiadomośd&I)Ońowę21.08-23.00Kraullłagod
ności23.00-3.00.Noczfilmem•;t.4uzykaz

kosmosu3.00-5.00
RADIO .JEDNOŚĆ"

6.30,8.00.9.00,10.00,11.00,13.00,
14.00,15.00,16.00.17.00,\8.00,19.00SerwlsylnlormaC'rirK16.35,15.10Kalenclariumna
dzlł 7.00 Transmisja mszy Aw.z kościola św.
Tr0jcy8.1 5Gilelte-najlepszedla""'tezyzny
8.30Rynekpracy8.45Rellcjereporterskle
9.07Spori9.10Gośćwst\Kiu9.45,14. 10Ko

munikatyiogloszenil11.10t.4ojefaiC)'IIICje
•tyrnl11.3t!Anio1Pańsld12.25Prakt';'czne

rady12.40lekluraci'lla-Ozlennlczekperkuslst';'Jai'IIBudzlaszka 13. 15Nolowaniagiłl
dowe l kamentan do wyników notowali z
Domu t.laklerskl~o Perletrator 13.45 Muzycznekalenderlumwplgułce 15.30~k

melomana16.30Kieleckldzlennlkradiowyblokreporterski11.30CociColalatheMuslc
18.05 Wlec.zoma modlitwa kołclola 18.35
Rozmowy o kilechizmie 19.00 ABC KltectllzmuKośclołaPowlzechnego19.408ajkalmo

dlitwadzleci20.25PolycZklzltzYklem21.00
Ape1Jesnog0rsld21.30Wtymtygofilluna
playli!lcle22.00Teraz)azz23.05Powtóminle
leklurydnii23.20Mul)'bdosnu0.00Błogo

.....

alawlenstwo 0.15 Noc na wzg0nu
RADIO DIECE7.JI RADOMSKIEJ
7.00t.4odlitw,'poranne6.15'Madomoścl

6.400mniDie-audycjatnlodziUynakanwle
EwangeRI7.00RadotnlecłrołalmyPal"l8-au

d)tcje przygotowana przez uczniów SP 7.15
'Madomołcl,komunlkaty7.3QOmniDie-pr~>
!ilr&rnprzygotoMl}łPrzysuchalubStąporkOw
7.45Przeg~prasy8.00Programci'lla8. 15

Wladolnoki8.30Nularodzlna{p(Mt)8.45
~nasza-antelllwasza9.15Wiadorrookl
9.3QForumSprawledl!wołćiPokOj10.00Bib

lle-lectlocontinuai0.15EchoRadomla
10.3QBii!BjBibllli1.15Wiadomołd 11.30JaC';'jestaśmy?1 1 .451nttneledomod1Jłwi
AnlołPańlld12.00AnloiPatlski,Godzlnld,RO
taniec13.00Rado$nlechwallłi)'Pana13.15

'Madomok:J 13.3Q Rozmaitości Radia AVE
14.15Wiadomo$cl, koii'Kinikaty 14.450mnl
Oie (powt.) 15.00 Koronka do Bo&go Miło
slerdzla15.10Dzlennlc:Zeka.F•ustyny15.30
Dopamięblfka16.000mni01e(powt.)l6.15

Wladomotd, komunikaty 16.30 Rozmowyonlozofti16.45Raclo,Wetykan'17.15EchoRadomii17.45RIIdio.,Ave'dzleclom18.00t.bza
Aw. 19.00t.4uz)'kalplosenkarellgljna 19.15
Wladotno6ci19.30Be.]klnadobrnoc19.45
Dobra~20.15Wiadorno$d20.25Ra·

domsld KwDana Akadctmickl 20.45 6ibllaleclioconUnua20.55Zlycla~l21.00

Ape!Junogórskl21.30tw.ZIIrodzil'll21.45

""Z'fka nadotnnoc21.S5 Program n~ jutro
22.00Zakończenleprogramu

RADIO . LEUWA•

TARNOBRZEG
SII"Wisylnlormacyjneod"6.15do16. 15co
godzlnf,6.00 - 9.00wsta-.wj,szXodactlla

8.40Dzlłw~amle8.50Radlowegleldl

<lo zamiast kawy 9.30 Kllendan: rockowy

pracy9.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,

cni;9.15
20.00-

ftflf\OO)wania
10Kunerogłoszenic:iwy 10.30fil)łgodzln,-da rodziny

11.10Sprawan~dZit-EkoRadloi2.00Piusw

6.30Przeglądprasylok.alnej9.00-13.00Ra
{powt.o15.30)10.30Radiowaglełdapracy

(powt.o 14.30)!3.00-17.00Popolu«ilezradem-Zagrajznamlwktllko Ikrzytyk 13.30,

...,..

16.30AID.Iml';'vodnla 17.00Disc:opolo
~lk..-J
"...._

...wltGialaaidu

Dwa b~"e medale "J""alczyll badmintoniki z Nowej Dęby podczas rozt.
a:ranycb " Knkowie Abde mictkb Mistno.sł"IJ Polskl. W obydwu udzlaJ tnlał
Wojde<:h Gati'J"Gńsld.

W grze deblowej Gawroński wystą
pił razem z byłym zawodnikiem Stali
Nowa ~ba, a obecnie AZS AGH
Kraków, Cyprtanem GeJ'1JSl011"lildm.
W grze mieszanej partoerką Ga11'J"G6sldep była Anna K.alidńsb z Krako-

l

Dęby

z Nowej

cjare~19. 10$wiatwldeo19.55EIU11e

5.00NowlnklzRallowej6.00Aidullnokl

:~·~=~J8=~Ó~I~~
klan118.30t.4agazyndan~)'Ch

Medale studentów

w;chrytmachi3.10Rozmeltołcltii'MJl'fka

cneKiłlce

Sport

"Y(arto odnolowat jeszcze

.,.

piąte

mieJsce Genmow-sldeco w singlu.
-et Inny badmintonista Stali Dawid
Potręzb w związku z powolaniem 10
do kadry narodowej wyjetdta
wczwartekdoWarszawynakonsultacje medyczne.
(soy)

,,"'
V

dy
b

Udany turniej w hali ZSB

"'

O puchar WZ LZS

M

Zwycłęshfem drutyny Zcody Blelszowice zakol\czyl się rozegrany " hall
ZSBprzyul. J aglello6skiej"' Kie lcach ogólnopolski tumlej piłki ręcznej dziey~t klu pqtyc.h szkól podstaW"O"fch o puchar Wojetród.zklego Zn.eszenia Ladotre Zespoły Sportowe.

Drutyna lco4y wyprzedziła Swit
Wollca(opiekun Marlu Budzlosz),Lysocóry l Klelee (Ewa Kruk), MOSIR t.ry, LJSOK6ry11 Klelce(Ewa Kruk) i MKS
Busko (Grzegorz Owsil\st.ł), które wystawi lo zespół młodszy. Oto wyniki naszychdrutyn:
Swilz:Basldem 18:2,Zg~2:8,t.
r:.mi6:J, Lyso&6raml l 7:2, Lysogóraml

1(1 :12.
Lysocórylz: Lysoc6ra.m1IIIJ :J,1.ora.mi 14:6, Buskiem 13:0,Zcodl! 1:10.
Lysocóryllz:Buskiem10:3, 1.ora.mi

2 : 1 ~i:;:~~ 2~:

1.oraml 0:10,

~

zespoły wystę:powały

w nas-

0:25.

Nasze

tę:p~ącymskładzie:

Świt Wolica - Anetlika Śdwbls.,
MaJprutaLech 18 bramek, Ann• Kardek8,MonłkaSołlys8,Kuoli 1111FIIiks
8, JoanuLecłll, Jw.:tynaGI,jdal,

Url-

Podlewsb, Mał1on:ata Odiltała.
Mateonata Mudnlak, Mutyna Su:urek, Aplesz.ka Filiks po O. Wyrótniono: Sdultis., M. Led! i KIUdek.
ŁySOJ6 ry l - Kamila Droccwz., P11all·
llł A.panowtcz 11, M~qdal ena Korba 9,
Mqdalena. MaDII:owsb. 6, Katanyna
u

Utwtn S, 8eltl Koiblll S, Julita Knemliłsb 3, ,Jol.ll.llll Szyba 2, M11dalena
(..)TUsta l, Anu Kapla l, Katanyna
Kapaśd 6sb, Apta G6mh:b po O. Wyrótniono: Drosesz. ApaJaowicz, Mń

,....._

ŁySOJ6ry 11 - A&JIIeszb Sowa, Patryda Ja~b 7, Anna T anso" 3, Barilar.l\11n-yś2,AptaMichllsb l, Małeo
ruta ~J011"lika l, Anna Oonlll,Apta
Suuczy6ska l, Mitleonala Kra"czyk,
UrolinaMiśldewtcz,MutaJopldewla,

Magdalena Ocholista. PauJina Maj·
kowskapoO. Wyrótniono: s.... ę, T~tn·
SOW"i0ollll.
MKS Busko - Anna Kw:llllk011Ska,
Klilutyn~ Kruk, Mqdałe1111 Martlszeti'Sb4, 1W"onaMaretl,Mq:dalelll
Rotek, Sylwia Obananek, Annl
Strzeszko1nka, Barbara Sobowsb., KI·
tuzyn.a Guzikowska, Monika BoplJa,
Apleszk.a Putt, Morób Koniik, Jo·

Impreza była W'lorowo przeprawa·
dzona przez działaczy kieleckich Lysa,W, dopisali te:t sponsorzy, którzy
ufundowali niezliczoną liczbę: nasród
i upominków dla uczestniczet turnieju
i ich opiekunów. Były wi~ m.in.
dyplomy, zestawy .szkolne, słody<7e,
napoje. Podzię:kowania nale4 się: zatem: dyrektorowi ZSBJmemu Kenii·
bw:l, "Coea--c.ll", Zaldadowl NapnWJ
U~ti Spawahlłczycb

K:lifłłkl6stlep,
nucłcnrł

p. Stanistan

,.Tedunn:ow:l"i p. Rr-

Nltuhltowsld.emu.
(pot)

po n.z pienrs:ę rozepano tr nowej formul e.

zer, 7. Zbip lew Prawda, 8. Andrzej
Janik.
W lurnieju Mu ters B triumfował
Kn;ysztof Kl.lc:ld. Sklasyfikowano
62 zawodników.
Grupastarsza(powy:tej40iat).Po
turnieju Masl:ers A: l. Aadrzej Cupel, 2. Józer Su.ńpruch, 3. Zbignle"l"
Mroczek.,4. Ałeksy Kosman,S.Leszti
Dziekan, 6. J eny Leslak. 7. Walde·
mu S lerpltD, 8. Wies ław P~MastersBwygrał J arostawKosoY·

sld. Sklasyfikowano33 zawodników.
Ogółem grało 95 te nisistów z Kielc,
Starachowic, Ostrowca i Skarż~

:r~::~~~~:~~i:~~~~~~:~~j w~~~:~~~~~e"":ca':

swa;

grupy osób. Wiele spraw odbywało
się: na zasadach ko l eieńskic b. Jat:
zwykledopisali sponsorzy, fundując

Szł:oła Tenisowa .,Panda" "
cbo"lł"lcacla, Szkoła Tenison. "Kort
"Kłelc:acb, TKKF "Bocianek", PoU·

wielcy sympatycy tenisa. Sami brali
udzial w G rand Prix.

.,Tęcza" Kielce. G rand Pnx sponsorowali: Aa:eacja Turystycz:no--~~-

Grupamłodsza(do lat40).Po t ur-

ter" SA, PW .,Geotour", .,AIIkorsl •

~~~~ n
=:hd~~~~~:'ó~c~~ ~=!~f.::~~~~;ś~'fS

~~:J'!~!:~~~a Grand Prix ~;.:-.!~jfS:..~~poi

:~~-=~~~~~s:'~ z.-=o~:o: ~=
4.

Andrzej

WHnlewski,

http://sbc.wbp.kielce.pl

,,"'
pr

w
Bl

anna barawsb, K.tanyna Kwlatkow-

Tenlsowy turalej Gnu d Prix Amatorów Klelee "95, orpnlzowu:r przez Kłe
Jec:ldeCentrum Kultury, Kielecki. Okręgowy Z~ k Teniso"}' l "Eclao Dnłl",

s. Knysztor GW"óidf, 6. AndrzeJ Ho--

.,,

ska, Aneta Katnldta po O. Wyr6tniono:
A. Kwiatkowsk4, Mudsze"tJsą i So-

Nowości przyjęte

młak,

mJ

,,

......._

Tenisowe Grand Prix Amatorów Kielce · 95

Pierwszy raz rozegrany został turniej debla, który stał na wysokim poziemie. Po raz pierwszy gry w Grand
Prix toczyły się: poza Kielcami
-w Starachowicach i Ostrowcu, po
raz pierwszy takterozgrywany był
turniej Masters B.
W zdecydowanej wię:kszości
uczestnicytegorocznych rozgrywek
poparl i wszystkie nowości,ad robne
uwagi pnydadząsię: pny organizacji
pnyszłorocz nego Grand Prix.
- Protesty podczas całego cyklu
były nieliczne- powiedział nam jedenzorganizatorówGPAndn:ejHo--

...

u~ Miejski " Sttncłlo-wieach. ~

"Jarostar" s.c.

(SU:

J
~

...
.
~

m

:l

""i

Ja

"

SLOWO

Sport

Sport

LUDU

Sport

STRONAI7

Sport

Odmładzanie

Gwiazdkowy turniej w Olkuszu

M. Szymański najlepszy
Btisko300 mlctdycb RK~b;lek l st~cbist6wstanęlo na~U}de IV Qcólaopol·
skltlo Gwiazdko-co Tumtt:Jil Dzied l rtflodzid;y OlOm 95. W impl"''rle tej
z powodzeniem starton.li takie repl"''untand Klele<:czyr.ay.

•

b

f)

Bezkonkurencyjny w kategorii
wiekoowej do Blat okazał się; Marcin
SJ:Ja6skl z Łieleckiego ża.lr:a., którem u w pełni udał si~ rewant za poraik~ w rozegranym nic tak dawno
VMi~ynarodowym Turnieju SzacboYt)'tb Talentów w K.ielcacb, kiedy to musiał zadowolić si~ dru14 lota tł. Marcin w 9 partiach zgromadził 8 pkt, a jego radość była tym
wi~ksla. te w nagrodę oprócz pamiąt.kowcgo pucharu i dyplomu
otnymał włoski rower sórski.
Bardzo bliska pójścia w ślady
Man:i nabyławO!kuszujegostars:za

,.•·

~

j·

Karolina

Szyma6sb

zOZSzacb.żagań),zaśwnajstanzej
grupiechłopców do 161atpią!41oka
tę: wywalczył Mihl" Krawa;ykz :taka. W tej kategorii zwycię:tył faworyt
gospodarzy Paweł Blehm z dorobkiem7,5 pkt
Choć pozostali nasi szachiści nie
zdołali wywalczyć czołowych lokat
w swoich kategoriach wiekowych, to
i ta.kstartwokluskim turnieju nalety
uznać za bardzo udany. N!Uiepiej
świadczy o tym fakt, it w klasyfikacji
drutynowej turnieju ekipa Kielc
uplasowała się: na trzeciej pozycji,
a wyprzedziły ją jedynie drutyny
RMKS Rybnik i MOK ZSSO Skłtr
niewioe.

(wid)

Olimpia druga
w Berlinie
z

..

klubowa koletanU z taka Anna
J6źwik. W najstarszej grupie wiekowej do 16 lat podopieczna Lucjana
Samsona pozostawiła w pokonanym
polu wiele wymapj.cycb rywalek,
daj11csi~ wyprzedU tylko Ewie Wilk
z Bierunia Starego. W nagrod~ przywiozła do Kielc przenośny radło
mqnetofon.
Bardzo dobrze w olkus.lim turniej u spisałasię: lakte dwójka innych
naszy<:b
szachowych
nadziei.
Wśród szachistek do 13 lat Be""nlb
Kołaa;y6sb z Kordiana Blityn była
czwarta (zwycię:tyła w tej grupie

wiekowej

Sport

Budowlanych
Lek.koatltd Budowlanych ustanowiU w mJnlonym sezonie 33 rekordy okrę111· Jednakat23 w btq:orłl miodzików. 7 junJorowmlodszyc:h, 3junior6wl tylko l senlonSw. Ten ostatnJ ustanowiła juniorka Monika Kupls w naJmłoclsuj
konJnmndl - rmde młolem kobiet.
Niestety, w tym roku w konkurencjach seniorów Budowlani praktycznie nie istnieli w rywa.lizacji k~o
wej. Wyjątkiem był sprowadzony ze
Lwowa LeonJd Jat;r6ski, który wystartował kilka razy w zawodach krajowych, w biegach na 100, 200
i 400 m uzyskując wynik~ które uplasowały go w czołówce polskich biegaczy.
W kategorii juniorów Budowlani
zdobyli tylko jeden medal - Ewa
Młynarczyk podczas Halowych Mistnostw Polski na dystansie 2000 m.
Podczas mistrzostw na stadionie
o podium .ocierali się:" WiolelUI
Domapla i Mudn Stokowiec (na
zdję:ciu poniżej).

Honor juniorów młodszych uratował specjalista od rzutu młotem
Artur Kun, który podczas MP zdobył srebrny medal w ... rzucie dyskiem.
Trzy brązowe medale dla Budowlanych, podczas MałeJO Memoriału
Kusocińskiego (uznawanego
za
nieoficjalne Mistrzostwa Polski
Młodzików), wywalczyli Agnieszka
PIJ~tk w biegu na 100m, Marta Jói-

udziałem

32 zawodniczek
w Berlinie rozegrany został ostatnio
mię4zynarodoW)' !umiej w SZlichach
akl}"tmytb. Bardzo dobrze spisała się:
w nim reprezentantka pińczowskie
go Agrosu, Olimpia Butosik, która
w silnej stawce rywalek wywalczyła
bardzo dobrą drugą pozycję:. Z 9 pkt.
mo1:liwych do zdobycia zgromadziła na swoim koncie 7,5 pkt., a wyprzedziła ją jedynie Niemka Kańn
Wogel z 8 pkt. Trzecia była Sylwia
Blakt-7pkt.
(wid)

wik na 100m ppł . i RadosławOosk
w rzucie dyskiem.
W lekkoatletycznych ligach Budowlani zaj~li VI miejsce w U lidze
seniorów i VII wśród juniorów.
Bilans to raczej średni, nawetjeśli
wefmie się: pod uwagę: kłopoty organizacyjne i finansowe klubu. Mamy
wspaniały stadion, ze wszystkimi
urządzeniami, z których nie ma kto
korzystać. B)t mote współpraca, jaką prowadzi ldub z kilkunastoma
szkołami podstawowymi i kilkoma
średnimi, wkrótce zaowocuje pojawieniem się: na stadionie nowych zawodniczek i zawodników, ale dziś
trzeba uderz)t na alarm.
We wszystkich kategoriach wieku
startowało w Mistrzostwach Polski
około 60 lekkoatletów z Budowlanych. To niemało, ale z obchodzą
cego 45-Jecie klubu nie było nikogo
w mistrzostwach seniorów, kto liczyłby się: w walce choćby o finał. Pisanie, te za rok, dwa to się: zmieni,
bę:dzie przesadą. Chciałbym, aby na
50-lecie Budowlani mogli pochwalić się: aktualnym medalistą MP seniorów.
(sts)

Życzenia dla kibiców i sponsorów

Wigilia

Błękitnych

Symbollcmym śledńem l lamp~ szampana uczcili piłkaru l działacze Błę
kitnych Klelee :rblifiU~tce się ł'lł'lęta Boiea;o Narodzenia. W CD!ile p~tkowq:o
spotkania dokonano także podsumowania rocznej działalności Autonomkmej
Sekcji Piłkl Noi:nej w XKS Błęldtni.

Nasi w reprezentacji

Wszystko dla
Jana Stokłosy
wsk.im zespole występowali mi~ innymi: MAreł. Holoc:ber, Muek Motyb,
ADa Na1111łk.a, ADUuj hru, K.arlaien:
bJtdk, Marek Kast• i Becdu Odęald.
Nutę:pneso dnia kadra roze&rala w
Knurowie towarzyski mecz z reprezentacjąRadia.Fluh •, wypywaj4(: 6:4 (l: 1).
Bramki: Mazur 3, MJjb l i Pbsb. W
bramce TtiUSD Porweta zu141Jil mny
kielczanin, Ju W~~tbała. Doch6d przeznaczono dzieciom chorym na AIDS.
(p)

-Mimo :te spadliśmy z drugiej ligi
uwatam, :te był to udany rok- powiedział na wstę:pie prezes ASPN MiroslawMaJinowskl.- Na pewno pierwsze
półrocze nieułotyłosi~ponaszej myśli. Choć mieliśmy spore szanse na
utrzymanie, zostaliśmy zdegradowani do III ligi. Wiosna byłajednak wyjątkowo pe<:howa - nie omijały nas
kont~e, było kilka wpadek przy pracy. Spadek był jednak bardziej wynikiem nieudanejjesieni 94 r., ni:t wiosny 95. Najbardziej optymistyczny
jest fakt, te mimo wielu słów krytyki
udało nam si~ szybko pozbierać
i gnijąc w III lidze pok.azaliśmydobry,
emocjonujący futbol. Duta w tym zasługa futbolistów starszych, doświad
czonych, którzy potrafili pokierować
młodzietą. Nie ukrywam, :te na tych
drugich liczymy w rundzie rewan:towej. Upskiep. Tobołę, GalllU. ay Ja·
naszb stać bowiem na pokazanie
jeszcze lepszej gry.

Inauguracja sezonu
wody otwarda sezonu w biegach narciarskich.
Wystartowali w nich takie reprezentanci SkałyTumlin i choć co zrozumiałe podopieczni Piotta Plwowarayb nie ~ili w głównych
rolach warto odnotować ich wynik.i.
Wbiegujuniorównadystansie 10
km dziewiąty był Zblpiew Stefaits.k:ł
- 32,46 min, natomiast jedenasty
MldW Topo""k - 33,29 min. Dla
porównania d~my, :t.e zwyci~zca
po_konał ten dystans w czasie 25,43

takte wywalczyli dziewiątą i jedenastą pozycję:. MariUD: Starz uzyskał
rezultat 17,26 min, zaś jego brat
Mard.n - 19,22. W tej konkurencji
zwyci~zca legitymował si~ cza.sc:m
l4,14min.
Najliczniej obsadzona była kAtegoria młodzików, w której na starcie
stanę:ło ponad 60 rumiany. Nljlepszy z zawodników Skały Jacek Frydrydl był 20z cz.asem 9,41 min, prze.JIYWI.i4Czezwyci~ą tej konkurencji o l ,23 min. Ponadto S:rhrester
Mo&.o sklasyfikowany został na 26

mogliśmyzakończyć mijlijącyrokbez
zadłu:tenia wobec pilkarzy i wierzycieli. Życząc im wszystkim zdrowych,
wesołych świąt Botego Narodzema
chciałbym jednocześnie serdecznie
podziękować za pomoc finansową.
Podzi~kowania wraz z tyczemami
świątecznymi skierowane były równiet do wszystkich kibiców i sympatyków drutyny.
- Choć nie zawsze prezentowaliś
my futbol najwytszych lotów, to jednak nasi najwierniejsi kibu:e zawsze
byli .z nami - dodaje kierownik drutyny Marek Jędrydto'lł'S!d. lm właśnie
tyczymy pogody ducha, wszelkiej radości i zadowolenia. Mam nadzieję,
te wiosną sympatycy Bł~k.ilnych obserwując naszą gr~ ~mieli powody do radości.
(mac)

Pismaki na małym korcie

Tumlinianie w Zakopanem
Choł bleadarzowarlma dopieroprzed nami rywalizacja wwieln zimowych
sporła(:bjui się rozpoa.ęła. Ostatnio w Zakopanem w międzyllarodowej obsadńezudz:laJemzawodnlc:zek l zawoclnik6wze Slowacjl i Białorusi odbyłysięza

Dokon41ąc podsumowania roku
nie sposób pominął ludzi, którzy wyku nam pomocną dłoń.
W główneJ mierzewłaśnie dzię:ki nim
ciągali

miejsCu -10.27min,zaś LukaszR.zę
sista na 27- 10.34.
- Biorąc pod uwag~, te dla naszych narciarzy był to praktycznie
pierwszy kontakt ze śniegiem ich
wyniki są zadowalające. Wyraźnie
zaczynają procentować letnie starty
na nartorolkach, jednak nie ukrywam, te liczymy na to, it zima olta.te
się: łaskawa i narciarze Skały ~dą
mogli w Tumlinie solidnie przygotowłł się: do styczniowych eliminacji
Olimpiady Młodziety, które rozegranezostaną w Zakopanem i Wdle.
Wtedy z pewnością bę:dzie ich stać
na wywalczenie awansu do finałów
-powiedział prezesŚwię:tok.rzyskie

JO Okqlgowego Związku Narciars(wid)
kiego, Madej Phrowoliskl.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tylko z Kielc
i Warszawy
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Kielcach odbyły si~
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy
w badmintonie. W imprezie
uczestniczylijedynie zawodniczki
i zawodnicy z Kielc i Warszawy.
W grze pojedynczej mężczyzn
trzecie miejsce wywalczył Marcin
Janiszewski (,.Gazeta Lokalna..
Kielce), l-M piątybył Paweł Kotwica
(,.Echo Dnia"). Ci sami zawodnicy
wywalczyli w deblu drugą lokatę.

Nasza redakcyjna koleżanka Lidia adaocka zdobyła pierwsze pozycje w grze pojedynczej, deblowej
i mikście.
(p)
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myka tigow• tabel~. Inny Polak w Fortunie,
Rymutl (Ric:hartf} Cyroń w:;lawil si~ tym, że
strzeli! pierwszą bramk~ w calych tegorocznych
rozgrywbch. Uczynil to już w drugiej minucie
meczu pierwszej kolejki.
Sla"·omlr Ch.ala§dewkz w Hansie Rostock
spełnia! początkowo roi~ ,Jokera". Pot<:m czę;..
kiej siedział na ławce, niż gnU, podobnie jak
Rad05law Glle"ia w vm Stungan.
słabiut
kim FC Kliłn ~powało m.in. lnU:h... Niemców, których nazWlSka wyratnie sugerują pochodzenie • J anusz Dzlwtor, Tomasz CkhOO
i Tomasz Zdebd. O roli Mk:hala ProbM!rza
w KFC Uerdingen lepiej nie wspominał.

Tegorocznym rozgrywkom od początku towarzyszyło niespotykllflt doty<:hczas zainteresowanie. Przykładowo • po ubiegloroc:atym sukcesie pilkluzy SC Freiburg (awans do 1\icharu
UFFA), kibice tego klubu wykupili w przedsprzedaiy bilety na cały sezon!lb!eż mimo slabej postawy pilkarzy w nowym sezonie. na każ..
dym meczu na trybunach sta:tionu u stóp Gór
SchwarLwaldzkich zasiada 22 tysit=e widzów. Niemal dokładrtiecodliesilj.y miesl.kaniecmiasta.

Gwiazdy są

wśród

293
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Zainteresowanie pobudzają pilkarskie gwiazdy, a tych na boiskach Nłtmiec jest coraz więcej.
Z Włoch wrócił nad Ren i zakotwiczył w Dort11"111CJb.Je JUrgen Kohler, mistrz S'wiata z 1990r.
Z angielskiego Tottenhamu przybyt do drużyny
Bayernu Monachium as reprezentacyjnego ataku JUrgen Klinsmann. Vffi Stuttgart pozyskal
Bulgaa Krasimira Bałakowa, którego obecno~ dodała skrzydeł drużynie, mającej po raz
pierwszy od kilku Jat s1.an~ na miejsce
w pierwszej trójce ligi. Ponadto róŻne kluby
sprowadziły Bruylijczyków, których techniczne popisy w wielu przypadkach nadały kolorytu
grze tych zespołów. Nic wi~ dziwnego, że niemieckie.

Gwiazdeczki i powroty
O młodziutkim obywatelu RPA Seanie Dun·
dee jeszcze do niedawna nikt nie .słyszał. Teraz

RPA. Nicktórzy żartuj\ jednak, że Han.q pi~
lat temu wystanowala równie udanie, a i tak
w końcu ... spadla Nie zmienia to faktu, że ten
zespół byt rewclacj• rundy jesiennej.
Po kilku "chudych" Jatach odrodził si~ HSV
Hamburg. Prezydentem klubu został pilkarz-Jegtnda Uwe Scder, a umc:ra Bcnno Mołtlmanna
zmienił strzelec najsłynniejs.z.ej bramki w dziejach klubu (z Juventusem w finale Pucharu
ropy w 1983rJ Felix Magath. Z jego przyjkiero wszystko zmieniło s i~ jak za dotkni~iem
czarodziejskiej różdżki Z czternastego miejsca
w ligowej tabeli Magath wyprowadził hambur·
czyków na pi.te! Zespól przegra! od tamtej
pory tylko m., a rundę; zakończy! efektownym
zwyci~stwem nad Eintrachtem Frankfurt 5: l.
Porywające widowiska były też udziałem innego hamburskiego klubu • FC St Pauli. Thn klub
też potrafił stnelać rywakxn pię;ł bramek - i to na
wyjei.dzie. Jak na beniaminka - całkiem nietle.
Co W dotyczy dwójki liderów tabeli ·wyratna dominacja Borussii i Bayernu nie powinna
dziwić nikogo. gdy wcirnie si~ pod uwagę;, że
w Bayernie gra aż dwunastu pilkarzy różnych narodo~ z reprezentacyjnym ~1ażcm, a w Borussij - Ćztema.<;tu . Krótko mówiąc - kluby te podzielily mi~ sobą wszystko co najlepsze na
niemi«:kim rynku futbolowym.

stal si~ najbardziej nielubianym czkJwic:ltiem
w swoim midcie.. Pod jego kierownictwem Wttder odpad! z europejskich pucharów, a rundę; jesienną zakończy! na czternastej pozy<:ji, W
nowe nabytki (zwłaszcza Brazylijczyk Junior Baiano)okazalysi~nieporozumieniem. Tragedia!

jest gwiazdą Bundesligi i naJskuteczniejszym
pilkarzem SC Karlsruhe. Przez kilka kolejek
strzela! gole w każdym meczu. On sam twierdzi
że stat)'9:ycy zabrali mu jedno traftenie z moc:n:
z HSV i uważa, że stnelil w tym spotkaniu nie
dwa, lecz trzy gole (trzecie trafienie zaliczono
jako samobójcze). W pomocy Borus.sii Dortmund coraz czękic:j pojawia si~ Cz«h Patrik
Berger, przyj~ty przed sezonem ze Slavii Praga
na status amatora. Na prawdziwą gwi~ wyrósl napastnik Stuttgartu Frtdl Boblf. O Beinlichu i Setleiderze z Rostocku pisalem powyżej.
Na boiska powrócili natomiast, po długi<:h
przerwach spowodowanych kontuzjami słynny
Lothar MatthllCUS (Bayern), Karl Heinz Rie-

tu-

Felix czarodziej
A byto na co

patrzeł! Mimo, iż przewaga
mistrza, Borussii i Bayernu
nad rentą rywali jest wyratna, inne zespoly też
p.llrafily stwanać ciekawe widowiska. Znakomicie spisywal się: beniaminek - Hansa Rostock. Dwóch graczy tego klubu - Rene &hneł·
der i Stefan BelnH<:h z miejsca łnlfili do kadry
trenera Bertł Yogtsa na egwty<:zne toum&: do

ubiegłorocznego

W odwrocie
Trudne dni przeżywa natomiast żelazny reprezentant Niemiec w europejskich pucharach Werder Brema. Aktualnych wicemistrzów kraju
opukil po 14 latach niepn:erwanej (!) pracy
trener Otto Rehhagd, który znalazł zatrudnienie w Bayernie. Bremelkzyków objął holenderski szkoleniowiec Aad De Mos, który szybko

Fanki Kaiserslautem nie tracą nadziei
Drug• niespodziank" in minus jest postawa

FC Kaiserslautem. Wraz z odejkiem napastnika
Stdana KunłZa do turtrl:iego Besiktasu i Szwajara Cłriaoo Sforzy do Bayernu zespól utracił
bojowo~ i skutecznmł. O grze w przyszlorocznych pucharach nie ma co marzyć, trzeba my·
!leć o utrzymaniu. Kibice z Palatynatu mają
nadziej~. że pomoże w tym wiemy kibic Kaisenlautem niejaki ... Helmut Kohl
Fatalnie rozpoczął sezon wspomniany wczeS'niej Freiburg, a to za spraw• odejfcia swego
,,Spie\machera" Argentyńczyka Rodolfo Cardoso do Bremy. Pod koniec ,,górale" złapali
jednak wiatr w żagle, głównie za sprawą nowych nabytków - Szwajcara Alałoa Suttera,
Chorw-ata Nikoli Jurcevka oraz Holendra Harry Dechelvera.

Jak grają Polacy?
Tradycyjnie po niemieckich boiskach biega
sporo pilkarzy znad Wisly. W ostatnim roku
znów ich przybylo. W FC St. Pauli nieile !'Idzi
sobie wicemistn olimpijski z Barcelony Dariusz SzuiMrt. Nadal czołową postaci• TSV
1860 Monachium jest Piotr Nowak, ale jego
forma jest slabsza od ubiegłorocznej. W tym
wnym klubie gra też Marek Ltśrlak, ale nie
ma stalego miejsca w skbdzie. W calej rundzie
strzeli! tylko jednego gola i to w ostatniej kolejce. Silnym punktem drugiej linii Fortuny Duesseldorf jest Andrzej Buncol, ale jego klub za.

dk (Dortmund) oraz Carsten Baeron {HS V)
Wszyscy bardzo szybko zaczęli spełniać wi~
<:e role w swoich drużynach. Nie doczekał si~
powrotu znakomity Szwajcar z Dortmundu,
Stepbane Chapuisat, ale po cię;żkim urazie już
trenuje z kolegami.
Niemiecka liga wmowi rozgrywki w lutym.
W niektórych klubach już teraz trudno doStaĆ
bilety na mecze inauguracyjnej kolejki

Tabela po nmdzie jesiennej
l. Borussb Dortmund
1 Bayma Mooachłum

17
17

40
38

11

28
28
Ui

6. Baytr Levukusen
17
7.HansaRostock
17
Sc:halke Gehmkin:hm 17
'·Sankt Plul Hamburg 17
10. Elalracbt Fnokłurt 17

25
25
25

n-ts

lG
lG
18
18

l7·28
29-JJ

J.vmswugan

4. Bonassia M-gładbadl 17
5. HSV Hamburg
17

s.

11. TSV 1860 Moaadlłum 17
ll.SC Kadsnabf:
17
IJ.FCKliłDKolonla
17

14. Werdlr Brema

17
17
17
Knldd17

15. FC Kaismlautem
16. SC Frdbu.r):

17. KFC

Uen1i:1cm

18.Fcrtuna~17

http://sbc.wbp.kielce.pl

17
17

44-20
36-18
38-Jl
28-31

29-lJ

28-22
21·13

22-U
13--Z9

t&-22
17·13
I&-2A
tl-13
14
IS-22
1316-27

17
16
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wsiedzibie zakładu ZJawili si~ niemal wszyscy zainteresowani. Zabraklo tylko ... ~ntanta u~: Ponoć
nikt nie zaw1adom1l kancelam prezydent.aoterminiedc:baty.
Nodoi l,IJIDn ni.t wiadomo, ja/aJ brrdtk

~~:lip~=~

pó!.tWj~.Codakj?~t)m.wd'!·
ftjnlime ~ brdzie "nuam.
UfU/Ilja/Mkwcaąi~ 1.fJjmMjestaMWisłi1 Byt może prrzydnelowi niL ttJkty
110 podtn;,wtanłu dobrych trodycji naj·
si(Jr1V!gokJubuW'Q'~.Jak.nvriepo

it(ormowano w kfrgoch tbliinn.){:h do

gabWtM.

N/MfW5ZąQ ob.>~ ~

• od•

powkdt.illinaftYJ bro/croprosztniodla

prc;ydmla- apruciri. ba ~go 103(101·
kani.e ~ miało smJU - ponoszą dzlola.

_w_,_"_._

cu Fnkrocji

A~.){:h

&kcji

ny Rodom.iaŁ Z koki j«Jm z kbJJowycń
wb:la~ l łtól)m sił~
powiLdzjal. te prrzydmla Wlado o ~r
lltinie posiNwlia IPtiaJ zawfadornit wj.
cewojewoda GolqMł:. Co sif dzkje?
O~n•.'t4jqc~poslf~Yl

illlm.rowanydt można wysn!Ć jMnt
wniafd.· ł:to/ tUe lubi Rodomioka. Co
wifcxj, SialU si( 7./J wsulkq ~ dopm-

Raz wygrał, raz przegrał
Budowlani Radom wygrali derby województwa w koszykarskiej lidze juniorów.
Nalomiast niezwyldym wyczynem

popisal się; !S-letni
ski, który w
kadetów

Radosław Btrllń·
sobot~ grał w barwach

Aołrówki

Radom, a w nie-

drielęwjunior.:hbiałobrzcskiejPili

cy. Raz wygrał, raz

przegrał.

W meczu juniorów Budowlani poWnali w wyjazdowym spotkaniu Pili106:73 (59:33). Punkty
dlaPilicy: Szoscek T!, ł:.asld 14, U.
stewski 12. Fetraf 12, Rzeakowskl
fi Berliński 2. Dla Budowlanych:
Wojdedtowskł 30, Wienbłdd 28,
Mikos 17, ND&o~ 13, Laskowski 9,
Kardaf 4, Man« 2, Badowk:J: 2,
llw>O<wial.
W tej samej grupie MG UKS Kozienice wysoko pn..egrał ze Stal~t Stacę Białobrzegi

Plebiscyt '95

lowa Woła 29:126 (10:66). Punkty dla
kozienicz.an: U:r.dowskl9, K urupa 8,
Stępłeó 6. Bojarsld 4, Aclamcz:u.k 2.
W lidze k.adet6w Budowlani ulegli
na wyjet.dzie Stali Stalowa Wola
67:125 (37:59). Punkty dla Budowla11)dl: Kardaf 21, M. Wotnłak 14,
Badowia 11, Sknburskł 7, Kowaloyk 6. Gft:IOICYk 4. Natomiast Piotrówb Radom~~ Pilicę Warka 123:71 (52:46). Punkty dla Piotrówki: Bft1łftskl 31, Gutkowsld 30,

Ksl..lltek 29, Maruc 18,

-1.

Zalęsld

7,

Gomu.la 5, Grqorczyk 4, Kogut 4,
F1krldewk::r. 3, Babidd 2. Dla PiiK:y:
PaliMid 23, Matulko 19, Kodsztwsld 13, Prusl6skJ 12, Oe.«ak 5, Ro-

(past)

wadDć' do lf'lldlu ~~o kiuhM. Po tJJSia·
1'1Uo4-ieniu wykrdlikm z listy {}OtkjnR·
nych kiermmictwo FASS. Z W.it.dmr,)l:':h

przyczyn-nila~mp«podsobq~

Tałfz w~

powinno uddd

na ut~ przy zycill wzidcnych.H,
Tytuł medialoro brvni prur::id bk tJu.
nv!ieH POlLłf.TOJa tylkokattalariaprrzy.

Andrzej Skorupa

Był moU ~ .,mMuto"
~cher opidDwOC
juu:u jedn)'tl •

tknJa.

sir

...,.,._"_..."...,_
poBroni·oiMłclm!.!p0111'M)m.

Bo. na·

do~-boishJ-..;!Mprurp
bitnadzi;Jłld"aw/clubowymbwlyraku

w.lołować' np.

kJ:rnu 10 brd1X

Szkolr Muzycmq. Tylko
s6Jż:;t! ~lliiJkml.i ~

spodDrzyR.atbnionapeM-?tO~!

PIOTR DOBROWOLSKI
W
nSw

nkdzłdnym

Regionu

meau Ugł smło
Srodkowo-Wscbo-

~(elłminat::jedoD Ugi)wsiat

k6wct IDf'1aym Płlial Warka wygrała w Skdkadt z ósemk.11 3: l
(16: 14, ll:IS,1S:IZ,l6:14).

ZWyCięstwo

Pillcy

Ugio Mzlitoinie obnai,ylo nasu
brak.i. Ki~dyJ udU muu musiały
przyj~. SziwdĄ U ahirott~rat.. kiLdy
watą sif losy naszego Utrt.)mania sif
w lidu. W obu spotiwniach mieliimy
farab!y poa.qJdc, a wiadomo, te ki~dy
gra sif nie ukltJda, to drui;ynK trudno
sif pot.biLrut. Uważam. U nawet przy
jak najlepszej postawiL z nasuj strony
niewiLk byfmy wskóroli z tak dobrz~
dyspotWWtJ~~ym rywakm. Tr:.~ba sobie
OIK'attie powiLdzi«, te i.Lgia to US·
p6ł o kkur kpszy od Morza czy Mostostalu. A m>' niL da sif ultryt, w 1)'171
s~.wnie odstoj~my od czołdwki Dla·
cugo tok sif d~j~ ni~ truba chyba
nikomu tbunaczyt.
Po odejiciw Tomka Laskowskiego

W!nSd wielu pkblscytowydl k u ponów, jakie otrzym ujemy, wczoraj ckJ..
od Czyltlnika z... Kielc.
Mieszkający tam pan Marek Raczyński nadesiał swoje typy najaopulamiej·
szych sportowców z Radomskiego. Oto wybrańcy pana. Marka: l. Kołomański
..Staniszewski, 2. 816ński, 3. Jarosz.ek, 4. Maroszck, 5. Andrzejewski, 6. SkierW, 7. Skorupa, 8. Kalbarczyk, 9. Sas-Jaworski, 10. Slomka. Dziękujemy!
Przypominamy. że kupony muszą byt kompletnie wykupione (tylko takie
WCZfnlł udział w losowaniu nagród).
(past)

PLEBISCYT NA NAJPOPUlARNIEJSZYCH
SPORT1JWCÓW ZIEMI RADOMSKIEJ
l.

2......................................................................................
3............................................................. ..
4............................................................................
5.................................................
6..
7........................................................................................

sit kłopoty z odb•uaJqc)m
z.agrywkr. Da"k Grobt!lny nil' j~st
S(Nt:jalistq w uj dziedzinie, Utsztq
gro na t~j pozycji dopiero od niedaw·
na i trudno ocuki•wlł od ni~go cuddw.
Wójttk Strpinf juzc~ nie doswJI do
Sl~bi~ po kontuzji. Obaj l'róbowali
odbKrot 1.1Jgrywkf, Dl~ z jakim skMtkiem wszyscy widtini.. Ugia zdobyła
wie/~ punktdw po mocnych s~twisoch
Slw.fsld~go. Romana, a takU Małłow
skiego. T~n ostatni dobru mzgl')"'\-"a~
ale łiMy gro uk.łmla s~ po my/li u·
społu moiM sobi~ pozwolit na róW
,JDj~rwerld~. Dol4gwnvrt'go~~

miLt prr.t~nsji, koledzy l zespołu stawiali go w trut:IMj sytuacji. Próbo'I!>'Cłi
różnych zagrmf, ole l'lic me wychodzjJo.
NiL chciałb)WI usprowiedliwiot kol~gdw. rJk... PrJmi(trJjmy, i~ Cz.arni
wygrywali u si~bi~ z doit prucirtnymi uspołami. To rodJudziło wirdd
kibiców spon nadzi~j~ na dalsze
zwycirstwa naw~t z wyżtj notowanymi rywalami. A uspolu ob~c:ni~ na
to nie stot. Nie ma wirc co rotpamiftywrJć' porot.~k. al~ zabrot sir do
procy, aby jak najl~pi~j przygotowot
sir do tych najwaini~jseych spotłafł,
klórr v:u/ecydujq o byt albo ni~ byt
Cz.amych.

(zp)

Pilica grała w składzie: Kud6słd,.
Jałocha, Maculewła,

Wn.esi6sld,

Broń

Warda, Plwowanld oraz S:r:ymaft..

sld. Munwski,

~bro'lll'5kl.

Nie powiodło si~ natomiast siatka-

rzom MG MZKS Kozienice, ldórzy ulegli w BWej Podlaskiej miejscowemu
AZS 1:3 (15:13, 6:15,5:15, 10:15).
Kozieniczanie wygoli pierwsą
parti~. ale pófniej oddali inicjatyw~
gospodarzom, którzy wygrali tny ko-

kjnesety.
W tabeli prowadzi AZS AWF

Biała

"""""'71*1.,.,.,.~61*1.
Natm:cimmiejscujcsi:MGMZXS~

zienice, a na czwartym - Pilica. Oba
nasuz.upołymajltpo4pkt.

(zp)

Kupony zza miedzy
tarta do nas pierwsza kartka

Sport
poJawiły

Kto nie lubi Radomiaka?
Nie doszło do planowanego na w~ spotkania przedstawKiełi RKS
Radorniak. Radoskóru i Urzęd6w Woje"·ódzldego oraz Miejskiego.
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leiuzupdnienie~.

Kobiety

I.SMS
1. VoJ*Yia
1 Kokj>n
4.A7S

~STRAŻAK
HBt
7.BROŃ

&..~.

........

l. OGRODNIK

u••
Najlepiej "kopie"
Radio Ave
Drugie miejsce za~a reprezenl.acja
Radia Radom, a tnecie Radia Kielce.
O drugim i trzecim miejscu~
wat wynik ~iego moczu wy-

1---

granego3:1 prz.ez Ra-Ra.

outsiderem

Wczaaj podawalibny wię.kszOOć rezultalów rozgrywek Ił ligi pingpongistów. I>lif..i* zwykłe we wiMk- tabe-

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

~-u
~

··7.{)pllwo
&S,....

10.

ł.ada

~=.

Grupa 8

PodgnqHJ A

Bystrzyca Borki - Orl~ta Radzyń
Podlaski 5:13, Czarni W~grów • L.KS
Dzienkowioe 8:10, Agrosport l.dna

Pcd.aska· Thjfun Ostrów Lubelski 7:11.

10
10
8
8
..

":lA
69:37
61 :42
54:36
45:.!3

4

48:60

2 40:68

o

28:44

1. S'I'RAtAK
2. LKS

' 12 12:l6i
6 10 65:43
'863:4.5
6 ' 61:47

J.~

(. Curul
5.Ap'osport
6. Bystnya
7. żacut

6
S

3 41:,7
3 31:49

6

2 34:56
2 37:61

s

8. OrłłU

PodgupoB

u

87:21

ll 76:32
8 Sl:J9
7 S9:49

6 S2:S6
6 48='0

s

44:46 .

4
4
2
2
l

41:49
46:62
34:.56
31:77
43:65

Sitkówb Nowiny • Legion Kielce
8:10. Wczoraj mylnie podali~my wynik moczu Oskar- Czarni (prawdziwy
rezultat 10:8). Przepraszamy.
I.STS
6 12 75:33

1. OSKAR
3. START
4. Ltgłon
S. SKS PSP 3
6.-Sitkłwk:a
7.~

8. Polaaia

7

64:62

7
6
6
6

10
8
7
6
S

0:63
St:49
54:54

6

4

44:64

6

1 40:68

SI~

Najlepszym slrz.elcem został kl.
R~ z Ave, zdobywca 12

Marian

L Radio Aw
l. Radie Radom

~--

16 23:6
7 10:15
7 11:16
4 8:1!
(zp)

Dm o godzinie 11.00 odb(.dzie si~ posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej,
Sportu i '1\JJystyk:i Rady Miejskiej, na którym dojdzie do spotkania z kicrownic1\lr'Cffi Federeacji Autonomicznych Sekcji Sportowych Radomiak z dyrekcj.11 Ra·
doskóru. Tematem spotkania bę.dric aktualna sytuacja w klubie.
(zp)

Po 11U!CVI Czarni - Legill

8..

Dawnych wspomnień czar. ..

9..

to.
lmi~ i nazwisko ....

Adres....
N~U:~ adra: SłpWO LUDU 26-600 Radom. ul Żeromskiego 65

Radomskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANNY

RPw$AINIJ

2&-600 Radom, ul. Gen. Andersa 10
lei. (0-48) 49664, tel.llax 600660, ~x 0672120 sanny pl
SAlON SPRZEDAżv:
26-Soo Radom, ul. M. Curie-Sklodowskiej 4
tel. (0-48) 632122, tel.llax 600662

W pierwszym ImaM po awtUISU do elcstTtlklasJ (ptuniftn.y rok 1984)
CZJinli Z/lłUrzyli sł( &i sUbie z misirum Polsii Legią Warszawa. SiaJJuz.
n.e benUmrinluz wygrali w6wczas 3:1, a M parłciecie wysttpowaU m.in.
Wojci«h Drzyzga, Piotr Wasilewski z Legii, Joctk Sianie, .Andn,ej Sko-TIIfHI, Paweł Fijałlcowski t Ct~~mych.

W sobotnio-niedz.ieb!ych IMCWCh
odiyływip::~Skrol:iDrzyr.

ga tym raum wys(fpowali w roli n./cbl~niowcdw, a po przeciwMj stronie
siarki .tUlllł-li Fijalkowski i \łłuilew
słi. Ponadto na wM!owni widz.ieliitny
Andrujo Grzyba, Dariusza Fryd.owUgo, Andrujo Slwnq'l", kldrzy grali

przed 11 Wry.

Cvuni mają lulkndarr.
Czorni wrrczyli ~gionistom ko/of'(Jwy hlkfllkJrt IIQ 1996 rok
uspołu.

u u/ifcion

Po lJIOCl)cM i proporc:zykil to
pierws1.fJ pamiqlka klubowa. Można

pograrulowtU gfliPie osdb zwiqqutych
od lm z C1.1Jrn)Wii (dodajmy- nie byli
to działaae), te wpadli 11a pomysł wydawnictwa. St.kDda jMyniL, U kalen·
darz nie trafil jeszcu do sprudaty.
DW wU!lu kibiców byłhyz pewnoiciq
c~nnq pantiqlkq i twiqteCVIym upominkiem.

Dystansuje się?
Zauwazyiifm)\ U dnl.gi rozgrywają·
cy CUlmych. lrmewn. MarcUriale jakby wnikał konta1t6w z kokgami z drw·
i)'n)t Nie sietkial raz,em z nimi na Wwc~ rrurwowych, co niełtdrym dało

http://sbc.wbp.kielce.pl

a.swnptM-rozwaiallnatetnatlwnflik·
tu w zupol~. Chyba zbyt pochopne
wnioski, chOC swoją drogą ciekaw~
diacugo Mardniale woli obsuwowat
m«U w pewnym oddakniu od kokgdwitrr.Mra.

Emocje na bok
Ni~ taJe daw110 chwaliUJmy sp1hro
Cz.amych 1.fJ ni~konwencjonab!y ko·
!MnkJfl i sposdb prowadunia zawo.
dów. Tym roum jednalc osoba, klórrj
powierwno mikrofon ul~gltł niepo·
trubn)WI ~moejołtl KieroWWII! do kJ'.
bicdw słowa: "po co tu przysziiicie, to
nie kawiarnia", 11p. bylyoo r~lljm~Wjnie
na miejsoL Nie wszystko Pflt!Cid. zaid.y
odkW~nłewszy.tcytd.sq,..rmJikow

oomi". PUlJ)Sklje
lOb!

mieć' tłOlkkjr, że był

M?Jlddt"łprzypracy. ..

(zp)
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Młodzież nie chce być aktywna

Jak się

uczyć

Pomy~eli sobie - dlaczego nit zorganizował Sylwestra pod gołym
niebem? Przecież w Warszawie moina się bawić na Placu Zamkowym przy Kolunmie Zygmunta, a w Lodzi na ulicy Pioerkowskiej.
W Radomiu .świetnie nadawalby się do tego Plac Jagitlloński Niestety. Jak zwykJe. nie wyszlo.
- Może ł"Zt:CZywikie za pótno zde- się; zachęcić ludzi z ,.podstawówek,. do

w Artcare

Jazz,
teatr i moda
Nowa arł)'st)'CZIIa kawiarei'U ~
stade JW. ...icnStcr otwarta w Celtnam

-

K.....",,Pdudnio"pnyul.~

ki<j.WMCM_ .. "..,mh

*9~1wys&ftlyk&trufTllodl:l&.

cydowali!my si~ na zorganizowanie
Sylwestra na uhcy - przypuszcza Karolina Sznyrowska, man;zalek Patlamenlu Młodzieży. - Bo przecież wieJe osób chciało nam pomóc. Za - był
na przykład wicewojewoda Zbigniew
Gołąbek. Przestraszy! nastylko wiceprezydent Ryszard Falek. Nikt z nas
niechciał wzil~Ć na siebie wszystkich
obowiązków i bał si~ odpowiedzialno!ci. Nie można przecłeż wykluczył,ie~bysi~stalo...
Thknapr.i~młodziparłaJI"ICOOirZ)'
gcj nie narzekaj" na brak pomyslów, ale
na mizerne zailliC"t:SOWanie ich dzialal~ ze strony rówicśllków ze szkól
średnich; - Zdecydowanie latwiej udaje

w pnce parlamentu.
Mamy 80 posłów. Niemal W'SJ.Y'!ICY to
wla.<niei.ICZiliowieVJiiVIIIkbs.l...iceali!aów można polic:zył na pakach.
wlącu:nia

się;

w-""""'"'""""""'""'J<o.

~ <Xhbifta lcb:ji i p-zygocowftamidoldasówek.ikartkówek..
- To fakt, że zawsze jesa co robit
po powrocie do domu - uwaia Sylwia
Strzelecka, przewodnkLlca Komisji
Kultury, uczennica V LO. - Ale jeśli
chce si~ robił cof poza odrabianiem
lekcji, czas znajdzłe się; na pewno.
Niektórych ludzi oga.rręlo po prostu
zwykle lenistwo i dlatego nie maj-'
ochoty robit nic ponad to, co ITllJ.SZ4.
W każdej szkole, w gablotach z in-

demokracji?

formacjarru o PfX*:h Samor-ądu
Uczniowskiego
powiesili
Apel:
Jtstt/my młothJrJI st.Mł radomslcich.
kt6ra doprowadula do umama ParltJtMntu M~i;y 1ft 0'"8aniZJl(")ł "f'IY·
;;tmatywNJ, prudsl(m·iajqcq problt:my
młodl.ldy wlad;;om miasta. ZaJmu~
my sil tokU: tJJPdnUJIIiem pustki
w tyciu kuJIIUYJin)m RDdcmia. walkq

;; opaliq ogamiajqcq

młodVtt.

r.pro-

wady:minn nar.,ego poknlmłtJ w rmlia
propagov.'Wliml V!Djomo-

częli.Wy

dział-.!

na

poważnie

•

mówi._ - Wybocy odbyły się jlfUcjci
na przeJonuc patdziemik.a i hROpada.
Do Parlamentu wcszl1 nowi ludzie.. a
naJbardzieJ aktywrnSkończyli JUŻ
szlrol~ średn~~ 1 dosuli ~~~ na SIUdia.
Zdecydowanie daje SI~ odczuł ich
brak-usprawiedliwi3J-'samisiebie..
- Czego uczy nas pr.a w Plrtarrm::ie

__

........_

Mkxłzic:Ży7 • ~wia ~

__

v.mn..

dorwkracj~

~m~i~

lci praw cdow.itła, tgukwowani.tm
prustru~ praw JoiQ1J.ia w nMładt.

w Sk:JSunku do imych. Mllnly łer.!z v.~
oej ZllaJOOlych w różJ1)dl sziWdt A

"ZJJprawuny do wspdlpmcy.
- Zainteresowanłe było napra~
nikle - prz~ - Mimo to, po nowym roku znów ~emy zawiadamiać o prxach Parlamentu. Mamy
nadzieję, ie ludzie o nas uslysą.
chociażby dlatego, że na pewno wetmierny udlJal w Wielkiej OOOestrze
Świątecznej Pomocy:
-Tak napn.wd(: to jeszcze nie za-

osil,&flięcia7Nanaszwniosck~
został m:cmk praw ucznia, do ~

.....sę
""""'
. . -w·
kl6nyMany,
boy.
laM
l. klopobmi
.szkcE..

""""i<_oo_,.._
tokjokw""""""Ymsz.-.e.ą~powal:Jjejszesprawy.
~Y na inawencje.

BOŻENA SK OMOROWSKA

• Jej ofiCjalne otwarcie planowane

jest na 20 stycznia - powiedział nam
Zbigniew Zieliński, dyrektor CK
.,Południe".• GoOCi zabawiał będzie
wówczas populamy saayryk Tadeusz
Dronla
Otwarcie kawiarenki zaproponował
dyrektor Centrum. W realiucji pomysłu pomagają • Jolanta Rychlicka
iKostialvlcv.

•

- W każdy piątek będzie można wydo nas na sesje jazzowe. Planujemy rówmeż., by włMnie w tym lobrać Się

kalu cd:lywały ~ lekcje teatnl.lnc dla
dzieci i młodzieży ze szkól podslawowych i Medmch. Raz w miesiącu mo.
głyby być również prezentowane teatralne premiery. Razem z Dom An
Akademią Barbary Maj zastanawia-

my się; nad organizowaniem pokazów
mody.
by~my

Oczywiście

nie rezygnowaliz imprez - np. ,.Pani Muzyka

zapmza", które cieszą si~ dużą populamokią - uważa Zbigniew Zieliń
ski. - Myślimy także o dużych koncertach, np. o fesciwalu jazzowym
(eska)

Dla najuboższych

Nowy dyrektor CEE

Świąteczna
pomoc
Około 700 rodzin otrzymalo paczki i wsparcie finansowe z Miejskiego <Mrodka Pornocy Społecznej. <Mrodek sfinansuje takie kilka
spotkali wigilijnych m.in. w K.lubte Senłora, w domach dla bezdomnych, ufunduje paczki dla dzieci z najuboższych rodzin.

Od kilku tygodni MOPS jest oblegany przez radomian, którzy ubiegają
s~ o pomoc finansow" na !wiątoczne
zakupy.· Listopad i grudzieńjt~>t dla
nas najgoru;ym miesiącem- mówi
Andrzej Cic5tik, dyrektor MOPS-u. Pieni~zy
mamy już niewiele,
a c~ych po zasiłki przybywa. Staramy si~. by udzielanej pomocy nie
kwalifikować do !wiack:zcń przcd(wiątecmych, ponieważ wywolaloby
to lawinę: potrzeb.
Pracownicy MOPS rozdali już ponad 200 paczek żywnokiowych dla
rodzin znajdujących si~ w najci~ż.s.z.ej
sytuacji. - W każdej znajdowały si~
produkty wartolei ok. 100 zł - wyja!nil A. Cie§lik. - Oprócz tego przyznali!my nłemal 500 zasiłków okresowych w fonnie talonów o wano&:i
50 zł każdy. Wi~kszo!ć naszych

podopiecznych otnymalo po dwa la·
kie talony. Mou zrealizow-.! je w 12
sklepach na termie rruasta. Na talony
można kupił zarówno odzież, jak
iżywnoft.

MOPS finansuje równici spotkania
wigilijne. Pierwsze z nich odbędzie
się już dzisiaj w Klubie Seniora przy
ul. Sienkiewicza. Wetmit w nim
udzial ponad 200 osób. w~ także
w klubie przy Sienltiewicza, wspólnie
z PCK cwganizowaay jest M1kołaj dla
najbiedniejszych dzieci. Przygotowano ponad 100 paczek. Tego sarnego
dnia w ,,Resursie" odbędzie si~oplat
kowe spotkanłe, w którym wetmit
udzial 200 samotnych radomian.
W piątek mu:omiast zaplanowano wigilijne spodwlia w domach dla bezdomnych.
(kor)

Pieniądze

na basen

Z Michałowa do
"samochodówki"
Około
tys. zl Urząd Kułtury Fizycznej i Sportu przekaże
w tym roku na budo"'·ł basenu w Zespole Szkół Samochodowych.
Kryta pływalnia i sala gimn.astyttna będą gotowe pod koniec przyszłego roku.
Przypomnijmy, że budowę; basenu
WQglyml)',.,....._,....
w Z.SS !Ol.pOCl.ętO przed rokiem. InSt.anisbwBąk~~w
UKFiS, na rro::y której rie ~ westycja finansowana jest ze §rodk.ów Kuratorium QS"wiaty. Budo.,..-a
ne~~nabasmw
Szkole Po&..awowej 1Y 42 p-zekazaw: basenu i sali g;mnastyczneJ pochlo~ajuż 1,2 mln zł. Dojejpkończ.e
zostanl\na~pływalriwZespc»e
S r l < ó i - · Z I " - nia pouu:ba 2.2 mln zł. - Pieni.m.
nychmiao;tuprzczUKRSSOOtyS.rlna które miasto nam przekaże za ~~
dnictwem UKFiS 1.ostaną pruznaczone wyłącznie na pływalnię: • poIOO~zł.Kupiooozanie~do
wiedział nam Jeny Gorgoń, dyrekRyszard ł'aldt. - ~ gdyby§my me tor •.samochod6wki".
Dwukondygnacyjny obiekt (na
JX7.CZ113'2Yiijejnainnąin~~
ialo zwrócić do Warszawy. W tej sytua- dole basen, na górze sala) ma był gocji władze miasta zdecydowały,~ pie- towy pod koniec przyszłego roku.
niądze powinny wspomóc ~ pły
(kor)
walni w ,,samochodówce".
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W Cepelii

Szopki, serwetki,

jeżyki ...

Spotkania z twórcami ludowymi w sklepie Polsk.iej Sztuki Rękodzielniczej "Cepelia" nald.ą już do
tradycji, odbywają słę bowiem dwa razy do roku przed ~więtami Bożego Narodzenia i Włclktej Nocy.
W niedzielę także zaproszono tu kilku artystów.
Klienci .,Cepelii" mogli oglądał jak
powstajlj ru:tby i wycinanki, które
pótniej można będzie kupić. Włady-

Dzisiaj poznamy nazwmto nowego dyrektora Ct:ntrum Edukacji
O to stanowisko u biega się kilka ()66b.
Do 9 grudnia można było zglaszać kandydatury na stanowisko dyrektora
CEE. - Wplynę:lo ~ofert - powiedział nam wiceprezydent Ryszard Fałek. •
Na ostatnim posiedzeniu zarząd stowarzyszenia wybral dwie. Dzisiaj JUŻ ~
dzlt wiadomo, kto zostanie dyrektorem.
Oficjalnie mówi si~ że nowego szefa wybrano, porutważ dotychczasowemu
szefowi CEE Jackowi Slupk.owi, 31 grudnia kończy si~ umowa o~ Nieoficjalnie natomiast radomskim ekoloaom nie podobał lii~ styl pracy dyrektora.
c hOC nikt nie neguje jego zaslug w utworzeniu i prowadzeniu Centrum.
Przypomnijmy. że a:E powstało v.~ 1993 roku. Była to jedna z pltr'NSZ)Ul
tego typU placówek w kraJU. Jej dyrektorem od począt1::u był Ja:ek: Sh!pek. (kor)
Ekołogicznf:j.

slaw Gubala n:etbil Heroda do szopki, któr.t skompletował w ciągu ostat·
nich kilku dni. Wystawił też na sprze-

daż

nakony ze znakami zodiaku. Marianna Kupas i Stanistawa Glowacka, reprezentujt=e Stowarzyszenie: Ginących Zawodów z !lży haftowaly
obrusy i serwetki. Komplety można
bylojuż kupił z.a l .S zł. Barbara Papczy(aska, nauc-tycielka z Radomia robilajeżykinachoin~iłudowelaloc:z

ki. Marianna Kowalayk i Wiesława
~browska z Iłży z lQtywnianego
bawełnianego plócna szyty stroje dla
lalek.
Wyroby twón:ów zatwierdzone
przez specjalną koniD;X centrali ..Cepelia" z Łodzi bp:łzie można nabywać w
radomskim sklepie. Na razie: ozdobiły
wystawę

ciekawit udekorowaną przez

plastyczkę,.Cepelii".

JERZY MADEJSKI

Ulica otwarta
Po atei"Kh latach przerwy przywrócony wstał ruch na ul Stru·
ga od MalczewsiOego do KeUes-Krauza.
.
Od dzisiaj kierowcy mog~ jefdzjł dotychcz.as wyłączonym z ruchu odcin·
Idem ul. Struga. - Będzie to jezdnia jednokierunkowa w kierunku ul. KelleS·
Krauza - poinformował nas Piotr Korpal z Miejskiego Zarządu ()róg.
W dalszym ci~ jodnak. nie bę:drie moma chodził chodnikiem.
Odcinek Struga został zamkni~ty przed czterema Jaty. gdy zawaliła się: jedna
z kamienic pny tej ulicy.
(kol")

WYJAZDY DO SLOMCZYNA
organizuje MPK sp. z o.o.
na giełdę samochodową w każdą niedzielę.
Wyjazd z Dworca PKP o godz. 6.15.
Bliższe InformacJe: ul. Wjazdowa 4, p. 26, tel. 31~3043 :,..~!.~

http://sbc.wbp.kielce.pl

