
D•••ygno•••••Y na pre
Jerzy Buzek, w ra-

konaultec}l w sprawie !!::!!!~~~!!!!!! 
• formowanie rz•du, spotkał 

sit w poniedziałek m.In. 
z Jerzym Ktoplwnlcklm, Ka
zimierzem ICepeflł, Stenlata
wam lwenlcklm, Tedeuazem 
Wron •• Andrzejem Zakrzew
skim l Marlenem Pllk4. 

Stanisław lwanicki, poseł 
z radomskiej listy AW"S" jest 
kandydatem na ministra spra
wiedliwości- podała wczoraj ra
diowa "Trójka". 

Gdyby okazało się to praw
dą, byłaby to prawdziwa sensa
cja. Stanowisko to bowiem mia
ła objąć była premier Hanna 
Suchocka z UW. Po ostatnich 
zastrz.ei:eniach Jarosława Ka
czy6sDego (PC) wobec ICJ kan-
dydatury, cala umowa koalicyj
na znałatła się w punkcie kry
tycznym. Porozumienia nie uda
ło się zawrzeć do dziś. 

Nie udało nam się wczoraj 
porozmawiać z S. lwanickim, był 
na posiedzeniu Klubu AW.,S". 

Stallislaw lwanich ma 46 
Jat. Jest prawniliem, specjali
zujfcym si~ w prawie pa~ s rwo
wyro. W l 990 r. otnyma/ no
miiJacj~ na prokuratora woje
wódzłiego w Radomiu. Potem 
był szefem Proturatury Woje
wódzkiej w Warszawie. 
W 1991 r. zastal zast~pcf 
prokuratora generalnego, 
w l 995 r. - szefem Kancelarii 
Prezydenta RP. Uczestniczy 
w pracach Instytutu Lecha 
Wal~sy, jest uważany za prs
Wf ~ł~ byłego prezydenta. 

(sok, wila) 

Nowy trener 
Iskry Klelee 
Od wczoraJ nowym trenerem 

pllkarzy tf}cznych Iskry Kłalee 
jest Stanisław Hojda. Na stano
wisko drugiego trenera zarz4d 
Ieiubu powolal dorychczasowego 
szkoleniowca Glenadlja Kamie
lina, natomiast Marek Smolar
czylc prowadz/l bfdzle trzecioli
gowy MCS Iskra. 

- Jestem przekonany, że szybko 
uda mi się nawiązać wspólny język 
z zawodnikami. Przedei kilku z nich 
to moi wychowankowie· stwierdzi! 
nowy szkoleniowiec Iskry, który od kil
ku lat kieru.JC StudiUm Wychowania Fi
zycznego i Sponu w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Kielcach. (mac) 

W Radomiu trwają dwie akcje dla dobra mf!!IP-tmc.:n."' . .Hłl:lna 

a druga "Wagarowicz". Która z nich jest ważniejsza? 

lAPANKA NA UCZNI 
Radomska akcja .Wagarowicz" wprowadzona m.in. przez wiceprezydenta Iq>szarda Falka jest bublem prawniczym. 

W pral:tyce przypomina łapanę na młodzież i powinna być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego · uważa 
Włodzimierz Wolski, dyrektor radomskiego TPD, popierający trwającą równolegle al:cj~ .Małolat". Wiceprezydent 
Radomia odpiera zarzuty. 

O sporach, łtóra "akcja w Radomiu jest ważniejsza, czytaj na stronie 3. 

"Exbud" i dziennikarze 
na Zamku Królewskim 

• Rok temu zatrudnialiśmy sześć tysięcy ludzi, dziś mamy ich dwa razy 
tyte, a za rok będziemy mieć 20 tysięcy. Nasze 20-lecie wypada na chwilę 
przed kolejnym skokiem w rozwoju firmy, która w polskleJ gospodarce stała 
się zjawiskiem, opisywanym nawet przez naukowców- powiedział prezes kie
leckiego ,.Exbudu" Witold Zaraska otwierając jubileuszową konferencję pra
sową holdingu, która odbyta się wczoraj w komnatach Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Czytll.j na stronie 3 

.Jut w łrodę razem ze "Słowem Ludu" 
bezplatDy dodatek 

"Buduj razem z nam.ł" 

Pruprasmmy 
Malo-sby~~.Siooal.udu"nie-dona

SZ)d>Czytdniów. fu)<ZII4~b)lapoważna.....na~zrąo 

pooodu --ltdK:zyłi!my nad"""""· 
Zaopótnj<nje włrilpodUu-iza moDil+eusttmtecbnM:zne-paqn-

szamyll!is. ll:xWl:ja 

Niebezpieczny tlen 
Wybuch tlenu w Hucie .,Ba

tory- w Chorzowie spowodowa
ły filtry zamontowane na reduk
torze ruroc/ęgu, gdyt wykonano 
je z palneQO matellatu - uwata 
Adam Ba/uch, pnewodnlcący 
specjalnej komisji z 0/uf{,loW&
go Inspektoratu Pracy w Kato-

wicach. Finry wyprodukowała 
firma .Arpor z Kielc. 

- WyprodukowaJiśmy tylko dwa 
takie ftltry. To było specjalne zamó
wienie Huty "Batory". Nie 

· ich sami- Wyj..m;,, Zdzis~ow l 

Święto Zmarłych w deszczu 
- W's:l)'stko wskazuje na to, te 

.. --~h Swi,łyeh ... 
mlutlnlogu b9dzlo podoi doazcz, 
tampen~tura powietrza podniesie 
slf do plus 5 - 6 łtopnl C, a wiatr 
p61nocno-zacllodnlb9dzlelllbyl 
umlarlcotnny - prognozuje Marek 
-.dybnnysynoply#< złua
łowUlego 8/ufl Prognoz IMGW. 

Cieplejszą, choć deszczową, po
godę przyniesie nad nasz region mor
skie powiettze znad Europy Zachod· 
niej. Obecna aura, którą ksztaltuje 

zimne arktyczne powietrte, nie jest 
anomalią pogodową. Jak pamięta
my listopad witał nas przeważnie 
śniegiem i mrozem. Dlatego w 7Jllicn
nym klimacie, w którym znajduje się 
Polska, zima pod konłec pafdzicmi
ka nie jest niczym szczególnym. 

- W ciągu ostatnich 50 lat około 
26 patdziemika, temperatura powie
trza spadała kilkakrotnie nawet po
niżej 8 stopm C., a ziemię pakrywala 
kilkucentymetrowa warstwa b1alego 
puchu - twierdzi M. Kozłowski. 

Stawiana dwa dni do przodu pro
gnoza pogody sprawdza się w 80 -90 
procentach. Przewidywanie na ty
dzień jest realne w ok. 60 -70 proc. 
Określanie warunków atmosferycz
nych powyLcj 7 dni można spokojnie 
pozostawić wróżce. 

Pamiętajmy, aby !listopada. wy
chodz.ąc z domu, zabrać płaszcz pne
ciwdeszczowy i parasol, a udając si~ 
na groby najbliższych zabierzmy 
większą liczbę zapałek. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Za próbne matury i układy polityczne l"''anl. • bl k 
"'..-e ztmny o 

~...-... ~ b~._.., Dzisiaj mieszkańcy bloku Zwylk><ńm;c,dru\dlwwyo;k, . .AlU.----· przy ul. Chrobrego 54 w Rado- w tym roku wpłacili 180 tys. zł czy 

Rads Sekcji Regionalnej Oświaty l Wychowsnls NSZZ .,Solidarność" domags się 
odwołania Kazimierza Rutkowsklego ze stanowiska kuratora oświaty i wycho
wania ł" _.fladomiu. Związkowcy zarzucają K. RutkowskJemu m.In., "że otaczał 
sl" lud~ należącymi do dawnych układów", a w czasie "stanu wojennego ni
SZCf~..l nau~zyciell, antysocjallstów, Inwigilowanych przez służby specjalne". 
Sekcjł ~e~alna lliwiaty i Wy- Jud:fmi naicżącymi dodawnych układów. gogiemego prezentuje poglądy nic-

c!'owruv,•~~hkowala list otwarty ~Uważ.am,żejcsttozan.utnicu7.a'\a- zgodne z założeniami szkoły !\wiec-

, s~ir~karLonok~:~n~~ :~!~t: ~~:; ~ ~ :r:~~r~= :~~~~~~r:~~~a:i:ł:: ~~~~; 
mm .\7.kól obligatoryjnego przcprowa- ra, nikt z dyrektorów wydziałów nic zo. ,,Solidamoki". W 1987 roku zwolnio
dzcnia próbnych m.atur, przy czym stał zwolniony ze stanowiska. Ci na~ no ją z pracy w Zespole Szkół Zawo
pacprowadzający je nauczyciele nic mia.\ł, których prqjąlcm do pracy rcpre- dowych w Radomiu. Kazimierz Rut
Olnymali wynagrodzcma zentująróżneopcjepolityczne,np.v.ice- kowski pelnil wówcza~ funkcję: wice-

- Decyzja o organil.aCJi próbnej ma- dyreklorem Wydziału 00 Spraw Szkolnie- kuratora 
tury należała do dyrektorów odpowie- twa Podstawowcgo została mianowana - Nic dxx:my m(cić sję na panu Rut-
dnidtszkól-l:roni sif K. Rutkawski- Je> osoba związana z ,,5oli~ą". kowskim, ale nie wyobrożamy liObic, :by 
Oi chodzi natomiast o wynagrodzenia, Kurator Rutkowski przyznal w roz- kt~ taki, pełniąc przecież ważną funk-
IO~ tylko przypomnieć. że nauczyciel mowie z nami, że podpisał prud laty cję publiczną, mial realizować program 
zobowiązany jest pracowOC przez 40 phmo, w którym znalazlp się sformu- AWS- powiedziała Maria Bartula 
godzin tygodniowo. lowanic dotya.ące nauczyciela: ,.osten-

Kolejny zarzut dotyczy otaczania ~ tacyjnic wobec młodzieży i grona pcda-

Głodówka do slodiw 
Rozpocąl się 6 dzień prote

stu głodowego radomskich a~ 
stezjologów. Dwie lekarki od
czuły jui negatywne skutki gło
dówki l czasowo zawiesiły pro
lest 

Z 14 anestezjologów, pracujących 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. 
w czynnym protcścicucze:.;tniczysze
ściu. Po pt"ZCbadaniu wczoraj przez in
ternistę okazało się, że dwie lekarki 
musz.ą zawiesić protest. Obie panie po
stanowiły jednak, że gdy poprawi się 
ich stan zdrowia, natychmiast wznowią 
glodówk~. 

prowadzi głodówkę w szpitaladl w Ko
zienicach, Grójcu, Lipsku. 

Jak się dowiedzieliśmy, władze wo
jewódzkie zapropooowaly protestują
cym najwyższe stawki według tabcli 
wynagrodzeń. Lecz spełnienie więk
szOOci postulatów nic leży w kompe
tencji wojewody i lekarza wojewódz
kiego. 

- Nic chodzi nam tylko o pieniądze, 
gdyż sam taryfikator plac jClił zły. my 
chcemy generalnych rozwiązań- mó
wili lekarze.. 

Po rozmowach między zaJ7.ądem 

głównym Związku Zawodowego Ane
stezjologów, a desygnowanym na pre
miera Jerqm Buzldem, lckw..e po:;ta
nowili nic rozszer.t..ać głodówki na inne 
województwa. 

JANUSZPETZ 

Napld 
naksi.ędla 

Trzej mt:żczyźni napadli w so
botę 25 bm. na plebanię w War
ce. Dziękl przytomności księdza 
nie doszło do tragedii. 

S(nwcy włamali się do plebanii przy 
ui.Francisz.kańsl0ejogodz.2215. Przy
stawili kapłanowi OOż do gardla i zażąlali 
pieniędzy. Ksiądz wyrwal się i skl)'ł się 
w lad.U. Tam z.alala<iOWał drzwi, porem 
wybił szybęwoknici \I/Oialopomoc. 

Rabusie tymcza.'iCm chcieli wyważyć 
drLwi i "uspokoić" k.~iędza. Gdy się to 
nic udało-uciekli. Policjazatrzymala 
32-letnicgo mieszkańca Warki podej
rzewanego o napad. Poszukiwani są 
też: 27-lctni mie.-."Zkanicc gminy Chy
nów i 27-latek z Pia\łowa (sok) 

:::k=J~U~lf·:~:::~;:'~l ;;u~~~~::,>' ~~~~~~~~1n1i~ ~;k 
nego ogrzewania. W mleszluł- by problemu - tłumaczy J. Solkie~iC1 
nlach temperatura sptłdłs do 4- - DłużeJ nie będziemy cr.ckać na .\lo .... 
-5 stopni C. Ludzie śpią w śpi- ne pr.repychanki. Je.\li sprnwa nie ~ 
worach l ubraniach. stanie wyja.{niooa do południa, zawia 

Już 6 dzień mieszkańcy bloku przy 
ul. Chrobrego mają zimno w mieszka
niach. Radomskie PrlC<bi~bior,.;two 

Energetyki Cieplnej pru:rwalo dostawy 
ciepła, ponieważ od kilku mie.'iięcy nie 
otrzymywałoopłat za energię. 

- Czekamy na u~talcnia pomiędzy 
syndykiem byłego Zakładu Budowla
no-Montażowego Energetyki (zan.ądcą 
budynku) i RADPEC-em. Obie strony 
mają wyja<nić sobie kwestie linan.'iOwe 
- mówi Jcn:y Sołkicwkz, Jne<btawi
ciel komitetu blokowego. - Syndyk 
twierdzi bowiem, że wplacał czę.{ć pie
niędzy z czyn'SL6w, preze..; RADPEC-u 
natomiast nic nic wic na ten temat. My 
z kolei zaproponowałi.\my zarządowi 
RADf'EC-u, że sami zaczniemy rozli
czać~zprze<hiębior.;twem. 

domimy prokuraturę o całej sytuacji 
W PoiM:C nic ma prawa, które zezwala 
loby na wprowadzenie zbiorowej od 
powiedzial~i i odcięcie ciepła w~y 
stkim lokatorom. 

TyTT\C'~.a.-.cm temperatura w mieszk 
niach nocą spada do 4-5 !>topni. -Gra 
jemy czym się da, ale wszystkłe -~~ 
by są mało .'>kutecznc. Śpimy w !~piW( 
rach, w ubraniach, ale to nic me daje 
Dzieci zaczynają chorować- skarżą s· 
mie!\Zkańcy. - W !iObotę: wróciła d 
domu są.\iadka, która przyw iozła syn 
po operacji serca. Kobieta była zalalno 
na, w mie.\zkaniu za'tala "lodów~" 
Musiala nocować u sąsiadów, którą 
mieli cieplej, ponieważ chłopiec nie 
możcsiępn.cziębić. 

-Thje.łtragedia,ludziejużniewytrzy. 

m~ją-OOdajeJ.Solkiewicz. (ko r) 

Dyrektor nieposłuszny 
Rada Miasta i Gminy Zwoleń 

zmieniła regulamin powoływania 
dyrektorów placówek oświato
wych. W konsekwencji w czte
rech placówkach oświatowych 
zarządzanych przez zwoleński 
samorząd mają być rozpisane 
konkursy na dyrektorów. 

Decyzję: podjęto na iądanic wojewo
dy radom'>kiego, który zakw~tionowal 
jeden z pr.t:cpi:;ów poprzedniego regu
laminu. Chodzilo o punkt, w którym 
mowa, że do konkur,.;u nic może prt.y
stąpić osoba, która pełniąc funkcje kic
rownict.e w ~wiacie nic wykonywala 
poleceń władz samorządowych. Zda
niem kuratora o.< wiaty w Radomiu Ka
zimierza Rutkowskiego, taki pn.cpis 

dopu'SLC'.tal dy:.kryminację kandydatów 
na dyrektorów. 

Piątkowa uchwala zwoleńskiego sa. 
morządu zoo,-ząca zapis o ,.poslu.szcń. 
stwic dyn:ktorów" zakończyła trwajlfC)' 
od kilku mic.~ięcy spór pomiędzy wł a· 

dzami Zwolenia a Kuratorium Oświaty. 

Przypomnijmy, we wrJ.e.{niu te~ 
roku burmistrz Zwolenia Marian Kra w· 
czyk mianował nowego dyrektora 
szkoły pod~tawowej w Baryczy. Do 
konkur:;u na dyrektora szkoły nic sta· 
nął poprl.Cdni dyrektor Zbigniew Ple
wlck.i, którego Marian Krawczyk 
o~kar.lył m.in. o nicwykonywanic jego 
poleceń. Kur.norium zakwestionowało 
nową nominację:. Nowe konkurl<iy maj~ 
być te;i, rol(lisane w trzech innych pla
cówkach. GP) 

- Zauważamy już pierwsze lokutki 
głodówki: poJawiły się bóle głowy, na
siliły problemy żołądkowe. Jednak JC· 
stdmy z.dctcnninowani i nie przerwie
my protestu -zapowiedziała dr FJibie
ta Nowak. rzecmik głodujących ane
!Jczjologów w Radomiu. 

Także w innych szpitalach wojewódz
twa radomskiego uwa proiCSl Kilka osób 

- Dali~my czas premierowi do 4 lis
topada, by ostatecznie rozwiązać w"SLy
stkic problemy. Ta zwłoka jest na pew
no dużym kredytem zaufania dla pana 
Buzka- podkrc.\'la dr E. Nowak. 

(sok) 
Merkmy ma Polsld tytoń 

Znówwypadki P&ek nasrosy 
70 procent akcji Przedsiębior

stwa Handlowo-Produkcyjnego 
., Polskll}'toń .. w Radomiu kupi
ła w piąłek krakowska spółka 
Metkury. ZwilfZkowcy z radom-Dwie osoby poniosły wczoraj Drogowcy rozpoczl#i walkę z zi. 

śmiert na radomskich drogach. mą na szosach Radomskiego. Na 
razie pracują tylko piaskarki. 

sldego-
podpisania pakJeru socjsmego_ 

Pod Zwoleniem o godz. 3.30 samo
chód, naJprawdopodobniej fiat 125p, 
potropi 20-lctnicgo Jacka F. 

Również wcwraj o godz. 10.00 we 
wsi Chinów k. Kozicnic kamaz najc
chał na zaprlęg konny. Jak się okazało 
68-lctni wofnica wymusił pierwszeń
stwo prt.cjazdu i cięi.arówka starano
wala wóz. Wetnica zginął na micj.'ICU. 

(sok) 

Lewica Razem 
Kilka organizacji powolało 

wczoraj w Radomiu blok " Lewi
ca Razem ... Jednym z jej działił
czy jest Cezary Mlżejewsld, 
byty pose1 pps_ 

,,Po 7 latach rządów prawicy w Ra
domiu rozwój mia\ła został zahamowa
ny na długie łata { ... ) Bydą nara.\tać 
konflikty społeczne, a w konsekwencji 
może to doprowadzić do zahamowania 
rozwoju aglomeracji miejskiej. Prze-

W Radomskiem nic było dol:ąd po
ważnego ataku zimy. Ale szosy, 
zwłaszcza nocą, są bardzo śliskie. Dla
tego drogowcy rozpoczęli posypywa
nie najbardziej zagrożonych traktów 
miesanką soli z paskiem. 

-W:iObotypacujcwro::yinadraran 
5 [U;karck -ITIÓYii Ka7imier.r. Kwiat
kowski zZamPJ Dróg w Radomiu. 

Drogowcy mają najwięcej pracy na 
szosach w okolicach Szydłowca i na 
tra~ic z Szydłowca do Skarżyska. Sól 
z piaskiem pojawia się też na wiaduk
tach w Mlodocinic, Rajcu oraz na trasie 
nr 7 z Radorniado Jcdlińska (aku) 

Za strategiczny pakicl akcji spółka 
z Krakowa zapłaciła 15,223 mln zł. Zo
bowiązała si~ też do zainwestowania 
w ciągu najbliższych dwóch lat 2,5 mi
liona dolarów, utrzymania dol:ychczaso
wcgo załnd"tienia fXZCZ 21ala i podwyż
ki zarobków ~nio o 250 złotych. In
westor będzie też musiał zrealizował! 
pakictplantal001ki,któryzaklada,że40 

procent używanego do produkcji papie
rosów tytoniu będzie pochodziło od 
krajowych producentów. 
Urno~ sprzedaży podpisał minister 

skarbuMirosławPietrewicz.-Jeszczc 

tydzień temu pan Pietrewicz zapewniał 

Serdeczne podziękowania rodzinie, 
przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszego Taty 

śp. 

nas. że sprawa spzedaży nz;zej firmy łl9-
dzie przekazana nowemu rządowi - po-
wiedział nam wczoraj Robert Czer
wice, szef Komisji Zakładowej ,,Soli
darności" w prxdsiębiomwie. 

R. Czerwiec wyjaśnił, że pomimo 
trWających wiele tygodni negocjacj i nie 
doszkldo porozumieniapomiędzy związ
kami 1.awodowymi a finną Merkury na 
temat pakietu socjalnego. Nic dogadano 
się m.in. w sprawie wysoko:ki płac, 

a także gwarancji zatrudnienia dla spe
cjalistów i dyrektorów 27 oddziałów 
haOOiowydl ,,Polskiego'JYtooiu". Związ
kowcy domagali się też dlu7~ttych 4-
-letnichgwaranc:jizatrudnicnia 

Zaproponowany pakiet socjalny 
podpisali za to związkowcy z dwóch 
spółek- lilii ,,Polskiego Tytoniu" -Za
kładów Wytwórczych w Poddębicach 
i Zakładów Graficznych· w Radomiu. 
W środę związki zawodowe z "Pol
skicgo Tytoniu" mają się za~tanawiać 

nad ewentualnym prote.~lem w sprawie 
sprzcdażyichfinny. 

Pned..~i~biorstwo "Poiski 1)1oń" po
wstało w 1982 roku. Do 1988 roku 
było monopolistą na polskim rynku 
dy:.trybuqi papierosów. W tym cza~ic 
została Mwonona sieć dystrybucji, 
która składa się dzisiaj z 27 oddziałów 
handlowych. Obok handlu wyrobami 
tytoniowymi różnych marek "Pobki 
Tytoń" sam produkuje papierosy - do 
najbaniziej 1.Ilanych marek należy We· 
ston. W 1996 roku łączna produkcja pa
pierosów wynosiła 4 mld sztuk. Spółka 
zatrudnia 750 pracowników oraz 460 
osób w dwóch N pólkach- filiach. 

Merkury zosta ł założony pr1.cz pol· 
ską grupę kapitałową. W 1996 roku 
kupił kontrolne pakiety akcji Zakładów 
Piwowan.kkh w Giubczycach oraz 
Łódzkiej Wytwórni Papierosów w Lo· 
dzi. 

(jp) 

Panl 
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" Wagarowicz" jest bezprawny- twierdzi dyrektor radomskiego TPD 

Konstytucja już obowiązuje -przypomina wiceprezydent Falek 

e " Compensa" droższa o 35 procent 
e PZU i .. Warta " jeszcze liczą 

Da UczniÓW Nowe stawki OC 

Wolski uważa, te akcja 
, po legająca na kont

na ulicach, ma repre
Młodziet może 

s ię: zastraszana akcją Straży 
· która żąda legitymacji. 

wszyscyspacerujący po ulicy są 
wagarowiczami. 

- A co z tymi, którzy skończyl i 

podstawówkę: i nie mają legi tymacj i? 
Obowiązek nauki w Polsce dotyczy 

l szkoły podstawowej, nie było 

nowelizacji ustawy "0 oś
wiacie" pod kątem nowej konstytu
cji. Dlaczego więc kontroluje s ię 16-
17-latków, którzy j ut nie muszą się 

uczyć?- pyta W. Wolski. 
Koronnym argumentem W . Wol

skiego przeciwko" Wagarowiczowi" 
jest kwestia odwożenia uczniów 
przez strażników w celu ustalenia 
personaliów. Zatrzymywać i odwo
zić wolno wtedy, gdy osoba popeł 
n ił a czyn zabroniony prawem. 

- Jak uczeń na ulicy może łamać 

prawo" - dziwi si~ rzecznik praw 
dziecka. 

- Jut choć by ze wzgl~du na to 
działanie akcja nadaje si~ do zaskar
żenia w Trybunale Konstytucyjnym. 

Komendant SM Jan JbUkowsld 
powiedz iał nam wczoraj, te do tej 
pory strażnicy nikogo z n ieletnich 
nie odwozili. Nie wiadomo jednak, 

co ~dzie w przypadku, gdy ktoś 

odmówi wyjaśnień, albo skłamie. 
- Mote zwrócimy si~ do policji" 

- zgaduje komendant 

Argumenty prezydenta 
Wiceprezydent Falek wyjaśnia, 

że akcja ,. Wagarowicz" ma podstaw~ 
prawną. Jest nią Konstytucja RP, 
która już obowiązuje. 

-Dokładnie jest to art. 70 konsty
tucji, ust~p l. Obowiązek nauki zos
ta ł rozszenony do 18 roku tycia 
- dodaje wiceprezydent 

Ryszard Falek dodał, te jego zda· 
niem nie ma mowy o żadnych res
trykcjach wobec mlodziety. Wice
prezydent nie uwa.ta, te jest coś 
złego w legitymowaniu uczniów. 
Większość z kontrolowanych. jest 
przykładnymi uczniami. 

-Za to wagarowicze neczywiśc ie 

mogą być zagrożen i. l łam ią regula
min szkolny, który też jest częścią 
prawa - powiedz iał wiceprezydent. 
Włodzim ierz Wolski skierowal 

pismo do podi nsp. Cuslawa G~slo
rowsltiego, zastępcy komendanta 
KRP w Radomiu, pytając m.in., 
co zrobi Strat Miejska w przypadku 
żebrzących dzieci. Ponadto patrole 
winny docierać w niebezpieczne 
miejsca, jak pijalnie piwa, puby, 
kluby, parki, gdzie może przesiady
wać mlodziet z podstawówek, a nie 
"ciągać, wozi:, zamykać " uczniów. 

• Katowicki inspektor pracy wini kieleckiego 

producenta za wybuch w "Batorym" 

• Błędów mogło być kilka - twierdzi szef OIP 

Sprężony tlen 
niebezpieczny 

Wybuch tlenu w Hucie 
.. BatorY' w Chorzowie spowo
dowały filtry zamontowane na 
reduktorze roroc;i,ągu, gdyż 

wykonano je z palnego mate
riału - uwab Adam Be/uch, 
przewodnlczlfcy specjalnej 
komisji z Okręgowego Inspek
toratu Pracy w Katowicach. 
Filtry wyprodukow&la firma 
..Arpol· z KJelc. 

Do wybuchu doszło 8 paź
dzierÓika,zginę ło pięć osób. Jego 
przyczyny badają niezale.tnie 
Prokuratura Rejonowa w Cho
rzowie oraz Okr~gowy Inspekto
rat Pracy w Katowicach. 

- Producent bierze na s iebie 
odpowiedzialność za swój pro
dukt - powiedział nam Adam 
Beluch.- On powinien wiedzieć, 
jakie wymagania produkt ma 
spełn i ać. Huta przyj~ła filtry, bo 
miały atest. Stwierdzi l iśmy, te 
nosiły fabryczne numery 59/97 i 
60/97. Mamy prawo przypusz
czać, że 58 takich filt rów zostało 
zakupionych przez inne firmy. 

- Wyprodukowaliśmy tylko 
dwa takie filtry - uspokąja Zdzis
ław MUowsld, prezes ,.Arpolu". 
- To było specjalne zamówienie 
Huty ,.Bato ry". Nie produkowa
l iśmy ich sami. U szczelki do nich 

_w!~onala firma " lnco Veritas" z 

Wrocław ia, a m embrany "Press" 
z Bielska-Białej . 

Informacja o wynikach kon
troli powypadkowej przekazana 
została Okręgowemu Inspektora
towi Pracy w Kielcach. Waldemar 
Z;Uqczkowski, po. okręgowego 

inspektora pracy, potwierdził , te 
fi lt ry nie były produkowane seryj
nie i n ie zostały sprzedane 
nikom u poza "Batorym". 

- Wykonano w tym zakładz ie 

inne urządzen ia używane w ins
talacjach tlenowych- powiedział 

nam. - Trzeba sprawdzić czy nie 
zostały w nich zastosowane roz
wiązania podobne, jak w filt rach 
dla Huty "Batory ... Wysłaliśmy 

j ut pism a do hut w Częstochowie 

i Stalowej Woli, które kupiły 

zawory od kieleckiego produ
centa. 

W naszym kraj u nie ma przepi
sów, któ re określałyby warunki 
pracy z utyciem sprężonego 

tlenu. Zda nie m Waldemara 
Ząjączkowski ego, za wcześnie 

na jednoznaczne wskazanie 
winnego spowodowania wybu
chu. Błędy mogli popełnić 

projektanci filtrów, podwyko
nawcy części , wykonawca całości 

oraz ut.ytkownik. 
MAREK KORNACKI 

Dyrektor przypomniał, te czym 
innymjest akcja .,Mało l al'', wprowa
dzona 3 października przy wielkim 
udziale TPD. 

-Mam kilkustronicowy program 
"Mało l ata-",skonsultowany z naj lep· 
szymi prawnikami, nawet rządo-
wymi. Zaznaczone są w nim pod
stawy prawne. Zaś ,. Wagarowicz" 
został chyba napisany na kolanie. 
Nie wiadomo, na podstawiejakiego 
prawa działa- kończy W. Wolski. 

Kto co organizuje? 
Wiceprezydent Radomia Ryszard 

Falek zażądał od nas sprostowania 
informacji "Zatn~sienie wagarowi
czów" ("SL" z 25 - 26 bm.), w której 
napisaliśmy, te akcj~ "Wagarowicz" 
zorganizowała policja, Straż Miej
ska, rzecznik praw dziecka i Towa
rzystwo Przyjaciół Dzieci. Stwier· 
dzil, że akcj~ zorgan izowała i prze
prowadza przede wszystkim Straż 
Miejska. 

Wyjaśniamy zatem, te na ubieg
lotygodniowej konferencji prasowej 
w pol icji, rzecznik KWP T•deusz 
Kaczmarek tłumaczył, it akcja 
.. Wagarowicz" jest integralną częś
cią akcji "Małolat", której organiza
torem w ramach programu ,.Bez
pieczne Miasto" są właśnie wymie
nione przez nas instytucje. 

Al"łTONI SOKOŁOWSKI 
JANUSZPErZ 

Wcześniej niż zwykle- już w lis
topadzie - ogłosZif nowe stawld 
ubezpieczenia komunikacyjnego 
OCnajwiękne towarzystwa- PZU 
l _.Watta•. Podwyżki mają być 

mniej szokuJące niż przed rokiem. 
_.C<Nnpensa• uzależnia stawld od 
wieku kierowcy. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy si~, 
że PZU ogłosi nowe stawki OC naj
póiniej do połowy listopada. Przy
pomnijmy, że w ub.r. podwytki były 
dwukrotnie: tS lipca i 27 grudnia, 
łącznie o około 80 proc. W tym roku 
będzie tylko jedna podwyt:ka, praw
dopodobnie rz~du 30- 40 proc. 

- Wiem tylko, że nowe stawki 
podane b~dą do publicznej wiado-
mości znacznie wcześniej nit 
zwykle - pwiedział nam zast~pca 
dyrektora II Inspektoratu PZU 
w Kielcach Ireneusz Pietras. - Nie 
słyszałem o nowościach w oblicza
niu składek. Nie ma idealnej recepty 
na sprawiedliwe pOtraktowanie każ
dego kierowcy w zaletnoś ci od jego 
umieję tności, wieku czy posiada
nego samochodu. 

Wcześn iejsze nit w latach ubieg
łych ogłoszenie nowych stawek OC 
zapowiada "Warta". - Nastąp i to 
jeszcze w listopadzie - mówi dyrek
tor kieleckiego oddziału "Warty" 
Sławomir Somal.- Na razie analizu
jemy koszty, musimy też przewi· 
dz ieć liczbę odszkodowań w przysz-

!ości, by stworzyć rezerw~ finan-
sową . 

Pomysły obciążania kierowców 
powodujących dużo wypadków 
składkami wyts:zymi o 300 proc. 
(dotychczas ISO proc.) ubezpieczy
ciele uważąją za nierealne. Byłoby 
to sprawiedliwe, lecz nie istnieje 
jeszcze centralny rejestr sprawców 
szkód i kierowcy mogliby - tak jak 
dotychczas - omijał te skladki, 
zmieniając ubezpieczycieli. Zaś 

obciążanie sprawców wypadków 
kosztami napraw w wysokości 

10 proc. byłoby nieściągalne,gdy np. 
e meryt kierujący 10-leLnim fiatem 
126 zdeny si~ z nowym mercede
,.,m. 

- Ponadto ubezp;ecznie OC jest 
właśnie po to, aby poszkodowany 
nie musiał ścigać sprawcy, nawet 
z narażeniem życia- dodaje dyrek· 
tor Ireneusz Pietras. Obciąienie 

piratów drogowych wi~kszymi 

kosztami jest jednak bardziej praw
dopodobne nit dodatkowe premio
wanie kierowców, którzy nie spowo
dowali wypadku przez kilkanaście 
lat. 

Nowe stawki ubezpieczenia OC 
stosujejuż od l paździemika"Com

pensa". Są wyższe od ub iegłorocz

nych o ok. 35 proc. i uzależnione od 
wieku kierowcy, a nie od pojem
ności silnika. 

(kk) 

Pieczyste i "zaraskówka" na 20-/ecie "Exbudu" 

Jubileusz lidera zmian 
w królewskich komnatach 

-Rok temu zatnldnialiśmy sześć tysięcy ludzi, dziś mamy ich dwa razy tyle, a za rok będziemy mlet dw&
dzieścJa tysięcy. Nasze 2D-Iecie wypada na chwilęprzed kolejnym skokiem w rozwoju firmy, która w polskiej 
gospodarce stała się zjawisldem opisywanym nawet przez naukowców- powiedział prezes kieleckiego 
,.EJtbutJu• Wftold Z:.raska, otwletającjubileuszową konferencję prasową holdingu, kfóta odbyła się wczoraj 
w komnatach Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Na briefing, podsumowujący 

20 lat istnienia firmy, wchodziło 
si~ przez szpaler zamkowej straty, 
odzianej na t~ okazj~ w galowe 
mundury z epoki Ksi~stwa War
szawskiego. W drodze do sali 
tronowej nlożna było obejrzeć 
wystaw~. obrazującą cz~ budow
lanego dorobku .,Exbudu", niejed
nokrotnie honorowanego wieloma 
presti towymi nagrodami. 

Punktualnie w południe w kom
nacie koncertowej pojawili si ~ sze
fowie holdingu: prezes Witold 
Zaraska, wiceprezes ~sztor Smo
l•rczyk i dyrektor Andrzej Marczew
ski. Naprzeciw nich zasiedli dzien· 
nikane, wśród których wiodły 

prym takie redakcje, jak ,. Time 
Magazin" i takie agencje, jak Reu
ter czy Agence France Presse. 

- Chciałbym, żeby nasze świ~to 
nie było odbierane jako standar
dowy jubileusz jakiejś firmy, lecz 
jako o~a do refl eksji nad gospo
darczym potentatem, który był 

pionierem polskiej gospodarki -
powiedział Witold Zaraska, wita
jąc mass media.- Jako pierwsi zła

maliśmy monopol central handlu 
zagranicznego, jako pierwsi przy
gotowaliśmy si~ do prywatyzacji i 
wejścia na giełd~ papierów wartoś

ciowyCh, jako pierwsi zaczęliśmy 
mówić o polskim patriotyzmie gos-

podarczym, koniecznym, by pne
trwać w konkurencji na rynkach 
zjednoczonej Europy. Szykujemy 
kolejną emisję akcji, którą będzie 
dla nas organizowała jedna z naj
pot~żniejszych finansowych kor
poracji świata. Stoimy pned 
kolejnym momentem skokowego 
rozwoju holdingu, którego siła 

~dzie za rok znacznie więlr.sza nit 
dzisiaj. 
Odpowiadając na liczne pytania 

dziennikarzy, szefowie holdingu 
potwierdzili, że nowa emisja akcji 
,.Exbudu" szykowana jest na 
początek przyszłego roku, a prze
targ na jego finansową obsług~ 
wygrała bankowa korporacja 
,.Nomury". Wpływy z emisjiprzez
naczone zostaną na zakup kolej
nych zakładów, które powiększą 

potencjał firmy. 
- Z perspektywy20 lat nie żałuj~, 

te ulokowałem central~ ,.Exbudu" 
w Kielcach. Znalazłem tam dobre 
warunki do rozwoju oraz znakom i· 
tych ludzi, którzy współtworzyli 
nasz sukces - stwierdził Witold 
Zaraska. 

Prezes powiedział tet, że jeśli są 
ludzie, którzy oceniają perspek
tywy ,.Exbudu" wedle kondycji 
zdrowotnejjego szefa, to może ich 
uspokoić.- Czuj~ si~ wcią1 w świe
tnej formie i mam zamiar poprawa-

dzić moich ludzi jeszcze do wielu 
sukcesów- powiedział , pny o~i 
prezentując dziennikarzom 
wydaną przez Polską Akademi~ 
Nauk ksią±k~ z serii "Liderzy 
zmian", której bohaterem stała si~ 
grupa kapitałowa .,Exbud". 

Prasową konferencj~ uwień

czono uroczystym bankietem, na 
którym pojawi li si~ talr..te dyrek
torzy wiodących spółek exbudow
skiego holdingu. Podano pieczy
ste, zestaw ryb i bogatą kolekcj~ 

sałatek. Na koniec do sali, w której 
niegdyś ucztowali marszałek Pił

sudski i prezydent Mościcki, wje
chał wielki tort. Osobiście pokroił 
go prezes Zaraska, który nad wyraz 

:~::t~~~:łutył e~e!~~!~ g 
noża, przyniesionym z zamkowej ~ 
kuchni . r 

Opuszczając zamek prasa &lo- C:§ 
śno dawała wyraz swojemu zado
woleniu, ponieważ ka1dy dzienni- ~ 
karz otrzymał w prezencie m.in. ." 
pamiątlr.ową butelk~ wódki ,.zara- ijj~N 
ska", produkowanej ponoć w kra
kowskim ,.Polmosie• wedłua spec-

jal~e~:;:~:;t:ts~:~~f::~~~~ ~ 
~!ł<;~~o;!~~n~ r::~c~= ~ 
interes - twierdzili ci, którzy mieli ~ 
okazj~ju.tjej spróbować . (UJ) ~ 
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e UW: Zmiany w umowie koalicyjnej mogą dotyczyć tylko 
podziału województw e Dziś poznamy skład rządu 

Równoważenie sil PowtaruilfC8 się wybryld ks. Ja,.. 
kawsklego $wiadczlt o jakiejś choto
bllwef sklonn<dci do po/awi•nl• się 
M pletwSZYCh stronach głłzet -
powfedzilłł wczorN sekretarz Epis
kopatu Polski, bp TlfdeiiR' Pieronek, 
lmmentu/lfC niedzielne kazanie ks. 
pntłata Hftnrylca Jankowskiego w 
kościele św. Brygidy w Gdotńsl!u. 

- w _.we podziałusl8nołlllłskwrządzle nadal pozostają Wlfłp/lwośd doly<:zące dwóch 
czy lmJch -alw - powledz/IJł desY!Inowany na premleta Jerzy Buzele po spotkaniu 
z (NWYdlum Klubu A W ,.s". Wlc:eptz-.icz.ęcy Klubu UW Jan Klól OŚlllńlldCZył, że zmiany 
w umowie ~nej mogą dotyczyć wyhrcznle podziału ooojeM!dzlw. 

A W ,.S" niegodzi si~ aby Unii Wol
ności przypadł resort sprawiedliwości. 
Duże .kontrowersje budzi takte kandy
datura J acka Merłda na szefa Minis
terstwa Transportu. 

Oddać ten resort Mertlowi to tak, 
jakbyodda6 go SLD- powiedziałjeden 
zpolitykówAW,.S". 

Sprzeciwu nie budzi natomiast kan
dydatura Broaislawa Geremka na 
ministrasprawzagranicznych.AW,.S" 
nie uzgodniła jeszcze, kto z jej grona 
obejmie resort spraw wewn~trznych i 
administracji. 

Zdaniem przewodniczącego 
AW.S" Mariana KnaklewsJdqo, 
problem nie do()"Czy wyłącznie Minis
terstwa Sprawiedliwości, lecz chodzi o 
,.zrównowa1enie sil UW i A W .,S" w 

Krótko kraju 

W czatłe minionego weekendu 
wydarzyło się na naszych drogach 
ogo+em 652 kolizji, w których ponio
sło śmierć 72 osoby, a 851 zostało 
rannych. Do głównych przyczyn 
wypadkOw zaliczyt: motna nieko
rzystne warunki atmosferyczne i 
brak elementarnych zasad ostroi
ności u części kierowców i płe
szych. 

lwłokJ 34-letniego Wacława L 
znaleziono w starym wyrobisku w 
Glinach Wielkich (woj. rzeszows
kim); prawdopodobną przyczyną 
zgono było zamarznitcie. Drugą 
ofiarą pierwszych mi'OlOW w 
Rzeszowskim jest 45-letnl Stanis
law S., ktOfego zwłoki znaleziono w 
Rzemieniu, w pobłitu zabudowań 
szwagra ofiary. Atakzimy spowodo
wał ogółem $mierć 4 osób zamiesz
kałych w poludniowo-wschodniej 
Polsce. 

Pny BiałOiłodl:im Klubie Ama
zonek uruchomiono w poniedziałek 
telefon zaufania dla kobiet przed i po 
operacjachrakapiersiorazdlatych, 
k!Ofe potrzebują psychicznego 
wsparcia. Porad będzie udziełać 15 
wolontariuszek. Do tego rodzaju 
pracy - słu1eniu radą l pornocą 
innymkobietom-zostałyspecjalnie 
przeszkolone przez psychologów. 

Prezes Trybunelu Konstytucyj
nego, prof. Andrzej Zoli, popro
szony o skomentowanie zapowiedzi 
Juup SmuJizjil'!kitp, że SLD 
roZWlŻ.ł 7ło1enie do TK skargi w- twią
zł.u z zawieszeniem przez posłów 
AW,.S" krzyta w sali obrad Sejmu, 
stwierdził, :te Trybunał Konstytu
cyjnyniejest kompetentny do roz
strzyganiafak.tówiz.godnościzkons· 
tytucjąfaktów.Dotegos.ąuprawnione 
sądy. (PAP) 

rządzie tak, by uwzgł~dnić wyniki 
wyborów". 

Zdaniem Buzk.a, w tej sprawie 
motna li~ na spokojne, partnerskie 
rozmowy z koalicjantem oraz na pos
t~pwnegocjacjach. 

TymczasemUWtwierdzj,tejejsta
nowisko nie ulegnie zmianie. Unia -
mówił Król -określiła resorty, które 
chce obją:. Przedstawiła kandydatów 
na ministrów i czeka na ostatecmą 
odpowiedt od A w ,.S". 

KrzakJewski oraz Buuk zapowia· 
dali, te parlamentarzyści A W ,.S" poz
nają prawdopodobnie wczoraj wieczo
rem przybliżony skład rządu. 

Zdaniem Bulka, poparcie A W .. s· 
dla~dutorzeczbezdyst.usyjna.Cho
dzi o to, aby rząd poparły oba .kluby i 
miały gl~bokie przekonanie, że akcep-

tują rząd właściwie skonstruowany -
powiedział. 

Buzek wyjltnił tet. te dopracowa
nia wym883 umowa koalicyjna, w któ
rej są ,.pewne niedomówienia". Nie 
pozwalają one dok.oilcl}t kompleto
wania f211du. Skład rządu ~ie zale· 
teł od ustaleń, które zapadną w ciągu 
24 godzin- powiedział Buzek. 

Buze.k, w ramach konsultacji 
w sprawie formowania ~du, spotkał 
s i~ wczoraj m.in. z Jerzym Kropiwnic
ldm, Kazilnierum Kape~. Stanisla
ft.m Iwanickim, Tadeuszem Wron:t, 
Andrzejem Zakrzewskim i Marianem ...... 

Dziś wieczorem list ze składem 
nowego rządu trafi do prezydenta, a w 
piątek ma natąpić zaprzysi~enie 
rządu. (PAP ) 

Biskup dodał, te ,.trudno jest 
czJowieka, który ma takie skłonności, 
w jakiś sposób od tego skutecznie 
powstrzym:ł". 

Mówiąc o sankcjach, któ re przewi
duje prawo kanonicme w przypadku 
niesubordynacji ksi~y, bp Pieronek 
stwierdził, że "nie jest to ani ści~cie. 
ani powieszenie, ale istnieje cała gama 
takich możliwości". 

Pytany czy ~dą zastosowanejakieś 
sankcjekanonicznewobec ks. Jankow
skiego, bp Pieronek odesłał do metro
polity gdańskiego, abp. Tadeusza 
Codowskiego - "kompetentnego w tej 
sprawie". 

Abp Gocłowski odmówił odpowie
dzi na pytanie o ewentualne sankcje 
wobec prałata Jankowskiego, prosząc, 
by "pozostawić to jego kompetencji". 

Unia trzyma się umowy 
Odnosząc si~ w niedzielnym kazaniu 

do wyboru premiera i Rady Ministrów 
ks. Jankowski powiedział, :te słuszne s.ą, 
wysyłane do niego słowa niezadowole
nia, gdyż "nie mo:tna akceptowa: mniej
szości :tydowskiej w naszym ~dzie'", 
bo ,.tego naród s i~ boi". 

Adam Slotrla, wlcepnewodniCZifcy AkcJI WybotCZej .Solid~tmo4t• 
uwatlł, te Unllł Wolności ZlłfłM'Hiła dllł siebie zbyt dużo wainych stlłno--·-Jest tet przeciw powierzeniu Han
n ie Suchockiej resortu sprawiedli
wości. Podobne stanowisko zajmują 
posłowie A W ,.S" z Porozumienia 
Centrum. Poseł Juliusz Jan Braun 
twierdzi. te UW wywiązuje s i~ z koali· 
cyjnej umowy i nie ma powodu, by 
wprowadzać do niej zmiany. 

- W przypadku Hanny Suchockiej 
byłoby to pośrednie uznanie jej winy. 
Politycy z A W .,S" nie zachowują si~ 
eleganckokrytykująckandydatów UW 
do rządu. My nie komentujemy ich 
kandydatur publicznie. Na ten temat 
nasi negocjatorzy rozmawiają wyłącz
nie z premierem Buzide m. A W ,.s· 

Protest 
powstrzymany 

Po apelu władz związku, protest 
prowadzony w 10 regionach przez 
lłnestujologów nie rozszetD się -
zapewnH łiii'CZOI"N AłlłriiiR' Piechot-. 
pnewodnicztłcy Zarzltdu Głównego 
Związku Złłwoc:1owego Anestezji> 
logów. 

ZG ZZA podjął uchwał~ o nieroz· 
szerzeniu akcji protestacyjnej na inne 
regiony kraju do 4 listopada. 

Decy1,ja ta zapadła po deklaracji 
desygnowanego na premiera prof. 
Jerzego Buzka, który zapewnił, te 
nowy minister zdrowia przedstawi 
konkretne propozycje rozwiązania 
problemów służby zdrowia. 

(PAP) 

chciała mieć marszal ków Sejmu i 
Senatu, a my ~odzi liśmy się na to, 
chociaż mogliśmy si~ domagać, by 
jeden był z UW. Unia~odziłasię rów
nież, tebyakcjadostała te ministers
twa, które zapewnią jej realizacj~ 
wyborczego programu, mi~zy 
innymi Ministerstwo Edukacji Naro
dowej. Obawiam si~, że niezadowole
nie z umowy koalicyjnej z Unią, 
w A W ,.S" motezaowocow~ utworze
niem przez Porozumienie Centrum 
własnego klubu parlamentarnego, 
w którym znajdą przystań inni mal
kontenci- powiedział nam J.J. Braun. 

(e l) 

W 1995 r. ks. prałat Henryklankow
ski w l iście do met ropolity gdailskiego, 
abp. Tadeusza Gocłowskiego wyrażał 
skruch~ i przeprosił za swe- jak napi
sał - "nie przemyślane słowa doty
czące narodu żydowskiego", które 
wówczas publicznie wygłosił. Uznał, 
że .,krytycmereakcje Watykanu i Epis
kopatu Polski wobecjego ówczesnych 
wypowiedzi były słuszne". Abp Goc
łowski odstąpił wtedy od zastosowania 
wobec prałata kar kanonicznych. 
Ostrzegł jednak. te w przypadku 
powtórzenia tego typu zachowań 
władze kościelne mogą wyciągnąć 

wobec niego surowe konsekwencje. 
(PAP) 

"Szczur'' przed sądem 
Proces głłngu "Szczul"lł", który z bronią w ręku na".dał na cięŻlłiÓwld z 

cennym ładunkiem, rozpoczął się wczoraj przed Sądem Wojewódzkim w 
W•rszawle. Wśród 17 osicadonych jest Knyszlof A, pseud . • Twardy", któ
remu Zlłi"ZIJCił się udział w słynnym M padzie na jednostkę wojskową na war
$ZlłW$kim Bemowie, skąd w 1995 r. zrabowano 75 pistoletów. 

Głównym podsądnym jest 39-letni 
MiroslawJ.,pseud .• Szczur",uktórego 
znaleziono 14 pistoletów z Bemowa. 

Według prokuratury, to on stał na 
czele grupy przest~pczej, która w 
latach 1993-1996 brutalnie napadała w 
całym kraju z bronią w r~ku na cięża
rówki przewożące papierosy, pralki, 
lodówki i sprzęt elektroniczny. By za
trzymał ciątarówk~, kierowców terro
ryzowano bronią, niekiedy do nich 
strzelano, potem ich bito, krępowano i 
pozostawiano w lesie - czasem przy 
bardzo niskiej temperaturze- jednego 
zmuszono do wypicia p6/litra wódki. 
Ładunki, nieraz o wartości kilkuset 
tysi~cy zJ, przeładowywano do innych 
wozi:Jw. 

Kilka napadów się nie powiodło, bo 
kierowcy- mirnożebandyci przestrze· 
łili im opony - zjeżdżali przed stacje 
benzynowe, a tam gang obawiał si~ 
rabowX. Wartość odzyskanego 
mienia z tej sprawy si~ga 100 tys. zJ. 

Na ślad gangu;raliono podczas ~le
dztwa w sprawie napadu na jednostk~ 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz
nej na Bemowie, do którego doszło w 
nocyz20na21lipca 1995 r. Przestępcy 
dostali si~ na teren wojskowy przez 
dziur~ w płocie, zaskoczyli śpiącego na 
sluźbie oficera dyżurnego i z maga
zynu broni skradli 75 pisiO łetów P-64, 
niemal ISO magazynków oraz ponad 
800 sztuk amunicji. 

(PAP) 

Pacyłiści do wojska 
WojCtMSdzb Komisja Poborowa 

w Opolu podjęl• wczoraj decyTJę o 
skierowaniu do odbycia zasadniczej 
służbY wojskowej trzech mężczyzn, 
którzy w larach 1992-93 ubiegali się 
o zastępczą służbę wojskową, mol)'
wu}lfC roprzekonaniami moralnymi. 

Kiedy jednak Wojewódzki Urząd Pracy 
wysyłał do nich wezwania po odbiór 
skierowań do konkretnych załladów, 
gdzie mieliby tę słu1~ odsługiwa6 , 

taden nie pofatygował si~ nawet po 
odbiór skierowania. 

Wtejsytuacjikomisjapodjęladecyzj~ 

o uchyleniu decyzji RKU i skierowaniu 
całej trójki do wojska. (PAP) 

Agencja .Kuman-Art• 
U1Llu1Jlj 

menadżera na stanowisko 
z-cy dyrektora ds. marketingu. 
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AFGANISTAN. Kontrolująca 75 
procent powierzchni Alganistanu 
organizacja Integrystów islams
kich. Ta Iiban" poinformowała wczo
raj o zmianie nazwy kraju. Dawne 
Islamskie Państwo Afganistanu 
nosić ma obecnie nazwę Islam
skiego Emiratu Afganistanu. Zmiana 
nastąpiła na osobiste polecenie 
głównego przywódcy .Tatibanu•
szejka Mohammada Omara, zna
nego tak!e wśród tatibów jako Amir 
ai-Mominim (Ksią1ę Prawowier
nych). Tradycyjnie, w dawnych 
czasachtytułten przysługiwał kali
fom. 

ROSJA - W. BRYTANLA. Wice
premier Rosji Anatolij Czubajs poin
tormowal wczoraj, te wiezie wa1ny 
list od Borysa Jelcyna do Tony· ego 
Blaira .• Wiozę osobisty list prezy
denta Borysa Jelcyna• - powie
dzia1Czubajs .• Tonlezwytdewa1ny 
dokument l sądzę, te będzie istotny 
dla strony brytyjskiej" -dodał. Nie 
podał jednak szczegółów listu. 

ROSJA - POtSKA. W jednym z 
przedziałów pociągu pasater
sldego relacji Moskwa-Warszawa 
pracownicy rosyjskiej Federalnej 
Siu<!by Bezpieczeństwa wraz z cel
nikami przejęli w rejonie Smoleń
ska partię 67 zabytkowych, XIX
wiecznych ikon. Jut wstępne oglę
dziny wykazały, 1e 20 z nich ma 
ogromną wartość artystyczną. 
Ikonykupowane były za bezcen we 
wsiach obwodu jarosławskiego. 

RUMUNLA. Szpital polobliczy w 
rumuńskiej miejscowości Tirgu 
Neamtzostałzamkniętynaczas nie 
określony przez władze sanitarne 
po śmierci pięciu noworodków. 
Szpital stal się siedliskiem zaraz
ków, które spowodowały śmierć we 
wrześniu i patcizieroiku pięciu 
noworodków. Urodzone w tej pla
cówce dzieci zapadały na rótne 
choroby z powodu nieprzestrzega
niaelementarnych zasad higieny. 

ROSJA - IZRAB.. Szef rosyj
skiej dyplomacji Jewgienij Prima
kowoskartyłwczoraj Izrael o niere
spektowanie zobowiązań. Prima
kow zapewnił, te Rosja zrobi 
wszystko co motliwe, by wydobyć 
z impasu bliskowschodni proces 
pokojowy, lecz zaznaczył, te nie 
jest to motliwe, dopóki strony nie 
będą przestrtegać zawartych 
porozumień. (PAP) 

W stolicy Norwegii Oslo rozpoczęłasię wczoraj konferen
cja międzynarodowa pMwięcona problemom 250 milio
nów dzieci pracujących na całym świecie. 

Uczestniczą w niej ministrowie, 
eksperci i przedstawiciele związków 
zawodowych z 40 krąjów uprzemys
łowionych i rozwijających si~. 

Forum zorganizował rząd nor
weski, a w roli koordynatora wystą
piły dwie agencje ONZ- Fundusz 

ONZ Pornocy Dzieciom (UNICEF) 
i Mit;dzynarodowe Biuro Pracy. 

Na zakończenie czterodniowych 
obrad uczestnicy konfere ncji uch
walą program działań mających na 
celu zapobieganie i eliminowanie 
pracy dzieci. (PAP} 

Opieka Moskwy nad Litwą? 

Protektorat Rosji 
Marszałek litewsklego Sejmu Vytautas l.anc/sbef!lis 

uważa, że proponowane przez Rosję gwarancje bezpl~ 
czeństwa dla Litwy, to . pnlwie ptOie-. 

Opinit; taką wyraził on w odczyta- Protektorat, by mógł stać sit; fak-
nym wczoraj w Wilnie oświadczeniu tern, powinien być przyj;:ty przez 
w sprawie propozycji gwarancji zło- Litwt; ,.w drodze zatwierdzenia 
1onych prezydentowi Brazauska- odpowiedniej umowy", Litwa 
sowi przez Borysa J elcyna. powinna "oddać sit; pod opiekę: 

Landsbergis ma nadzieję:, że pro- Rosji" - powiedział Landsbergis. 
pozycje to jedynie inicjatywa Wyraził przy tym opinię:, te propo
dyplomatyczna Rosji, bowiem "pro- zycje Borysa Jelcyna są nąjwyraźniej 
teklorat nie mote b~ narzucony adresowane ,.nie tylko do Litwy, ale 
w wyniku jednostronnego oświad- tet dalej na Zachód". 
czenia czy decyzji". (PAP) 

Sktadający ~mlodn/ową wizytę w Stanach Zjedn.:>CZo-1 
nych prezydent Chin Jiang Zemin, od 
jący na Hawajach, wczoraj przybył do stanu 
dziś uda się do Waszyngtonu. 

Określane jako historyczne dla 
amerykańsko-chińskich stosunków 
spotkanie Jianga z prezydentem Oin
tonem w Białym Domu planowanejest 
naśrod~. 

JiangZemin. bezpośrednio po przy
byciu do Honolulu uczcił pamięć ofiar 
japońskiego ataku na Pearl Harbor w 
1941 r.,skladając wieniec na pokładzie 
okrętu USS "Arizona", !)o;dącego 
jednocześnie pomnikiem pamięci 

ofiar wojny. 
Chiński prezydent prowadził nastę

pnic rozmowy z gubernatorem Hawa
jów Benjanlinem Cayetano. Uczestni
czył także w bankiecie, wydanym na 
jego cześć przez miejscowe władze. W 
okolicznościowym wystąpieniu, Jiang 
oświadczył, it celem jego wizyty w 
USA jest pogłębienie wzajemnego 
zrozumienia i współpracy amerykań
sko-<:hińst.iej. 

"Mamnadzieję,itdzięki wzajem
nym wysiłkom Chin i USA. .. dwu
stronne stosunki wejdą w nową fazę: 
- fazę dynamicznego rozwoju" 
-stwierdziłchiilskipolityŁ 

W cz.asie obiadu, wydanego najego 
cześć przez mera Honolulu, Jiang 

Szczęście tylko z euro Ok. 12 mln dolarów rocznie 

Szef t'ZifdU Niemlec Helmut 
Kohl l ptez:ydent Francji Jacques 
Chirac udzielili wczoraj zdecydo
wanego poparcia projektowi 
wprowadzenia wspólnej europej
skiej waluty - euro. 

,.Bez euro nie b~dzie w Europie 
w XXI wieku szczęścia, pokoju ani 
dobrobytu" - oświadczył kanclerz 
Kohl w Hambach . .,Musimy uczynić 
ten krok, inaczej nie sprostamy wyz
waniu historii" - dodał Kohl. 
Według szefa rządu RFN euro, 

którego wprowadzanie ma rozpo
cząć si~ w 1999 r., jest ,.dopełnie· 

niem wspólnego europejskiego 
rynku" i pozwoli poprawić sytuacj~ 
na rynku pracy UE oraz zwiększ~ 
inwestycje. 

Kanclerzowi Kohlowi wtórowal 
obecny na uroczystości w Hambach 
Jacques Chirac, według którego 
euro będzie walutą stabilną i solidną 
i "absolutnie koniecznym" atutem 
w staraniach o miejsca pracy i wzrost 
gospodarczy. 

Premier Wielkiej Brytanii Tony 
Blair obiecał, te jego rząd złoży 
jasną deklaracj~ w sprawie wspólnej 
waluty europejskiej. 

(PAP) 

Po powrocie z Turcji dwaj tury
~el fntncuscy zmarli na "chorobę 
legionistów-, ciężluf infekcję dtóg 
oddechowych. Trzecia osoba, 
lrłóta przebywłtfa w rym samym 
hotelu w Stambule, w s tanie cięż. 
kim została umieszczona na 
Oddziale Intensywnej Terapii. 

Francuskie Ministerstwo Zdrowia 
zaapelowało, by niezwłocznie udały si~ 
dolekaru osoby, które w cz.asie pobytu 
w Stambule w ostatnich tygodniach 
zatrzymały si~ w hotelu ,.Festival" w 
dzielnicy Cemberlitas, jeśli wystąpiła u 
nichgor,czialubclolegliwościzestrony 
układu oddechowego, zwłaszcza kaszel. 
Istnieje bowiem niebezpieczenstwo, te 
zaraziły s i~ ,.chorobą legionistów"- ci~
tkąinrekcjąba.kteryjnąukładuoddecho
wego. (PAP) 

NATO chce, aby Węgrywpłacały do budżetu paktu 11.1· mi'' dnl'amo•l 
(ole. 2,3 mld forlnlów) rocznie - powiedzlał WCZOI'aj minister 
zagranicznych L.aszJo Kovacs. Rząd węgiersld odpowie na tę pro~ 
zycję NATO za killal dnL 

W~gry mają wpłacać do budżetu 
paktu najmniej ze wszystkich trzech 
nowych członków NATO. 

Polska, Czechy i W~gry będą pła
cić ogółem 4 proc. rocznego bud· 
żelu NATO, z czego na W~gry przy
pada 0,65 proc., na Czechy 0,9 proc., 
a na Polsk~ 2,45 proc. - kwestii powi~kszenia paktu 

Koszty członkostwa w NATO są - o Polsk~. Czechy i W~gry. działań na 
podzielone proporcjonalnie do wiel
kości terytorium kraju, liczby lud
ności i wielkości sił zbrojnych. 
Sekretarz generalny NATO Javier 

Na glełdachalccjlwHongkongu,Japoni~ Kore/Płd. i Australiinastąpił 
wczontllr.olejny sPIIdek notowań. Na innych rynkach daleleowschodniej 
strefy czasowe/ występowały tendencje mieszane. 

W Hongkoagu, który stracił w ubieg- 17038,36 pkl, najnitszegood 14 sierpnia 
lym tygodniu 19 procent wartości, piąt- 1995 roku. 
kowa poprawa o.kazała si~ krótkotrwała Silny spadek nastąpił na rynku akcji i 
i wczol"lj powróciły silne t endecje spad- waluty w Australii. Dolar australijski 
kowe. Główny wskatnik tej giełdy Hang zakończyłdzień na poziomie68,67 centa 
Se.nJz.s.zedł wciuu dnia w poniedziałek amerykańskiego, najni:t.szym od 46 mie
do poziomu 103TI,21 plr.t., ni:t.szego si~y. 
nawet od retordowego zamkni~cia w. Akcje nagłównych giełdach europej-

b<awort'P"';;'d';".;2~6;·';,0 Pe~ !~~~r~f 0s~!:~ ~~~wn~~ś~:d~ k.i;o:.OC:~~~ 
giełdamiAz,jiiAustrałii. 

Jut początki sesji na głównych gieł-
dach europejskich przyniosły szybki 

IPAP) 
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e Cyfrowe aparaty znacznie staniały e Telefonia tradycyjna Energetycy chcą sprzedawać łączność 

~zdobywa ~erkintów • • • Błyskawiczne 

AOmo me zagrozą światłowody 
Jgabłowym DokońcarolcuZakłtłdyEnerrJe- Chojna, dyrektor 

_ -- tyczne Okręgu Radomsko - Kle- ZEORK w Sko"y'k"-"'"'ionnoj l 
leckiego SA uruchomią własny - System jest na 
radiowy system łączności wlelo- będziemy mogli 

Już co dziesiąty telefon w naszym kraju jest apal'lllem lmmórkowym.. Wciągu czterech lat 
700 tys. osób, zdecydowało się na kupno aparatów bezkablowyc:h. Mimo tak eynamic:z· 
nego przyrostu "komórek", telefonia tradycyjna ma się wyśmienicie l wciąż zdobywa kolej
nych klientów. 

Obecnie w Polsce działają trzy 
sieci telefonii komórkowej. Dzięki 
przełamaniu monopolu analogo
wego .,Ccntertela" przez cyfrową 
.. E~" i "Plusa", ceny na ten rodzaj 
usług spadły w zawrotnym tempie. 

5 lat temu najtańszy telefon 
komórkowy kosztował równowar
tość dwunastu średnich pensji. Dzi
siaj za przyzwoity aparat zapłacimy 
l tys zł, albo nawet połowę tej ceny, 
gdy zdecydujemy się na kupno pod
czas jednej z nieustających pro mo-

. Na przykład te lefon nokia 440 
w listopadzie ub.r. kosztował 
, a obecnie jego cena spadła 

Największym konkurentem dla 
telefonów kablowych mogą okazać 
się analogowe aparaty "Centertela", 
który swoim zasięgiem pokrywa pra
wie cały obszar województwa. 

- Mimo te w Polsce jestjut dwu
krotnie więcej te lefonów cyfrowych 
niż analogowych, to w Kieleckiem 

I. ZŻYC!A PZF 
Komisja Tematyczna i Wystaw Kic:

lc:d.ic:go Ok~gu PZF w swym sprawoula
niu na Walne Zebranie Delegatów, pod
sumowującczterylataswejdziałalnoś ci, 
stwierdza m.in.: RBardzo aktywne do 
niedawna w zakresie wystawiennictwa 
filatelistycznego środowiska: Kielc, 
Radomia. Skarżyska i Ostrowca dziś nie 
są w stanie zorganizować tadnej wys
tawy filatelistycznej, nawet propagando
wej. Nie najlepsze daje to świadectwo w 
porównaniu z innymi okręgami PZF w 
kraju. Mamy dość liczne grono wystaw
OOwwOkręgu(llosoby), któredos)t 
często prezentująsweeksponaty na tere
nie kraju, a nie potrafimy na własnym 
terenie zorganizować liczącej się im
prezy krajowej ... ". 

Nic ui*, ale dod:t motna chyba, it 
sytuacja ta ulegnie zmianie po wybraniu 
nowegozarządu Okręgu. 

nadal jesteśmy na pierwszym 
miejscu jeś l i chodzi o liczbę: abo
nentów- powiedział Robeń Kotwica, 
szef oddziału "Ramsat Tele Sys
tem", dystrubutora ,.Centertela". 

-Od cz~ci naszych klientów sły
szymy, te decydująsię oni na naszą 
.,komórkę" gdytnie mogą doczekać 
się na t radycyjny telefon. Na tere
nach gmin nasze podlączenie kosz
tuje tylko 50 zł. 

Dopiero od kilku miesięcy dzia
łają na Kielecczytnie dwie sieci tele
foniicyfrowej"Era" i ,.Plus", których 
aparaty cieszą s ic: coraz większym 
powodzeniem. 

-Chociaż ceny naszych usługsys
tematycznie spadają, to prawdopo
dobnie nigdy rozmowy z telefonów 
komórkowych nie bę:dą tańsze od 
tych prowadzonych z aparatów tra
dycyjnych - pnyznał Ryszard 
Woronowicz, z sieci "Pius GSM". 

- Alejeśli sprawdząsię prognozy, 
to w 2000 roku bę:dzie w Polsce 
dzwonić 3 mln ,.komórek". 

2. CIEKAWOSTKI 
+ Ostatniąemisjąpoczty HongKongu, 
która ukazała się w okienkach poczto
wych JOczerwca 1997 r., byłaseria zaty
tułowana "HongKong Oassic". Na blo
czku z.aprezentowano historię poczty 
Hong Kongu. Ciekawostką jest to, że 
blok ten ważny był w obiegu tylko jeden 
dzień, albowiem l lipca 1997 r. ta była 
kolonia brytyjska przeszła ponownie do 
Chin. Z tym dniem straciły moc obie
gową wszystkie dotychczasov.re emisje 
poczty HongKongu. 
3.NOWOSCI 

Wprawdzie tegoroczny sezon grzy
bowy jut minął, niemniej wszystkim 
amatoromzbieraniagrz.ybówdo ... klase
rów prezentujemy czteromaczkową 
serię grz.ybów emitowaną przez pocztę 
Tureckiej Republiki Północnego Cypru. 
Są to, zdaniem emitenta, gnyby trujące. 
W klaserze wytrawnych zbieraczy nie 
sprawiąjednakkłopotów,awię<:wartoje 
mieć.Otoreprodukcjatejserii. 

(IW) 

Niskie ceny połączeń i ogromna 
liczba abonentów są największą 
zaletą telefonii kablowej. - Nadal 
mamy więcej chętnych niżjesteśmy 
w stanie podłączyć nowych apara
tów, a nasz potencjalny rynek ciągle 
nie jest nasycony - ocenił Krzysztof 
Sala. zastępca dyrektora ds. Usług 
i Mar-ketingu w Telekomunikacji 
Polskiej SA. 

- Telefonia komórkowajest uzu
pełnieniemtelefonów tradycyjnych. 
Każdy system ma swoje wady i 
zalety . 

W tym roku w Kieleckiem zosta
nie podlączona rekordowa liczba 
-ponad 31 tys. aparatów kablowych 
i wtedy ich liczba wzrośnie do 200 
tys. Ale nawet na najbardziej nasy
conym rynku "komórek" w Europie 
jakim jest Finlandia, gdzie jeden 
aparat pnypada na 3 mieszkańców, 
telefonia tradycyjna nadal si ę roz-
wija. 

Pomóimy 
Grzesiowi 

(sld) 

RMia Stowarzyszenia Pornocy 
DzieclomChotym.Uver"wKrako
wie zwraca się z prośbą o udzie
lenie pomocy finansowej 4-let
niemuGrzesiowfPuchale, którego 
życiemoże untłować tylko przeu
czep wątroby. 

Ciężka, skomplikowana choroba 
(marskość wątroby) Grzesia wyklu
cza nadzieję na wykonanie zabiegu 
operacyjnego w Polsce. Aby żyć 
- chłopiec musi wyjechE na lecze
nie do jednej z klinik zagranicznych 
gdzie koszt operacji wynosi 60-100 
tys. dolarów USA. 

Stowarzyszenie udostępnia swoje 
konto bankowe. Można na nie doko
nywać wpłat w złotówkach i de
wizach: 

PeK.aO S.A.- Grupa PeKaO S.A. 
O/Kraków 

nr 12401431 70074392700 40lll2 
001 - . LIVER" - (GRZES 
PUCHAŁA). 

Każdą wpłatę potwierdza Stowa
rzyszenie,.Liver". 

Kącik rencisty 

kanałowej, klól'lł "pokryje" cały ność radiową jako usługę także 
teren obu województw. Na począ- innych firm. 
tlcu przyszłego roku ma byt Dzięki światłowodowi będzie 
gotowy światłowód, który połączy możliwe utworzenie jednolitej sieci 
filie ZEORK od Miechowa po Gró- komputerowej i błyskawiczne 
jec. kazanie danych między 

- Dzięki trankingowej ł ączności filiami ZEORK. 
radiowej systemu .,AicatełM wzroś
nie bezp ieczeństwo pracy naszych 
ekip, które w terenie dokonują prze· 
lączeń na sieci - mówi Zenon 

+ Lokalna koalicja na rzecz młodych 
w Ostrowcu + Przedstawiciele poradni 
i ośrodków z całego regionu 

Jak pozbyć się 
uzależnień 

Przez dwa dni odbywttły się 
w Ostrowcu ŚWiętokrzyskim dy
skusje o zapobieganiu alkoho
lizmowi l nikotynizmowi_ Wzięło 
w nich udział ponad sześtdziesift
ciu przedstawfele/i ośrodków o4-
wiatowych l służby zdrowia z całe
go kraju_ Zawiązano lokalnlf koall
eję na rzecz młodych. To pierwsze 
tego typu obnJdy w regionie. Orga
nizatorem spotkań była miejsa; 
wa Poradnia Psychologiczno-Pe
dagogiczna. 

- W swojej pracy chcemy wyko
nystać doświadczenia innych oś
rodków - mówi dyrektor poradni 
Elibieta Sołtys. - Nie ma sensu wy
ważać otwartych dnwi . Pnemyśle
nia fachowców pnydadzą się nam 
w codziennych zajęciach. My też 

mamy swoje obserwacje, którymi 
chcemy się podzieli:. Chodzi o jak 
najszenej pojmowaną profilaktykę 
uzależni etl. 

Poradniajuż od wielu lat realizuje 
program, który daleko wykracza po
za lokalne opł otki. Utrzymuje kon
takty z najwybitniejszymi specjalis
tami z całego kraju. Skupił a wokół 
siebie młodych łudzi, któny działają 
w ramach kilku organizacji pozarzą
dowych. Wiosną tego roku zorgani
zowała nawet spotkania młodzieży 
z kilku krajów Europy. 

W czasie dyskusji o profilaktyce 
wielostopniowej wypowiadał s ię wi
ceprezes Polsk.iego Towanystwa 
Psychologicznego Jacek Jakubow-

sld. Krzysztof Wojcieszek z Pań
stwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych mówił 
z kolei o szkoleniu trenerskim. Pole
ga ono na tym, że właściciele skle
pów monopolowych, któny spne
dają szczególnie dużo alkoholu, sy
stematycznie otrzymują materiały 
profilaktyczne. 

W zajęciach uczestniczyło sporo 
młodzieży, m.in. pnedstawiciele 
miejscowej Młodzieżowej Rady 
Miasta, samonądów szkolnych 
i radni miast: Tamobnega, Głów
czyc, Łodzi . Zawiązali oni lokalną 
koalicję na necz młodych. Uczest
niczyli we wspaniałym wiecz.one 
poezji, którzy sami zorganizowali. 

W drugim dniu imprezy odbywa
ły się w SP nr 5, która jest jedną 
z niewielu w regionieszkól promują

cych zdrowie. Warsztaty prowadziła 

E"·a Czemierowsk.a z Wojewódzkie
go Ośrodka Metodycznego w Kieł· 
cach (przedszkolaków krok pierw
szy), Zdzisław Kuśnierz z Polskiego 
Towanystwa Psychologicznego 
w Rzeszowie (terapia rodzin). Mó
wiono m.in.: o wczesnym rozpozna
waniu oraz zapobieganiu trudnoś
ciom w nauce, twoneniu świe tli c te
rapeutycznych, budowaniu bez
piecznego środowiska wychowaw
czego, jak radzić sobie z przemocą. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się wyklad o sztuce relaksacji. 

ANDRZEJ NOWAK 

Wypadek w sklepie 
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od jednej ciężarówki, dzisiaj ma największe prywatne przedsiębiorstwo transportowe w województwie 

iłiard z kamienia 
Naioietw ,bvf star 20 i zlecenia z jednej tylko gminy Paca

po całym Powiślu, ze wsi do wsi. W jedną 
z powrotem ziemniaki. Miesiąc w miesiąc 

tysięcy kilometrów przebiegu. 

fi~ rozbudowy przedsi~biorstwa 
E.Magdziak. 

Spółka z gipsem 
Przyznaje, że pierwsze miliardy, 

które zarobił na transporcie kielec
kiego kamienia zamienił na zestaw 
renaulta. Z takim samochodem bez 
trudu otrzymał koncesję na mię

dzynarodowe przewozy. Znowu by ł 
do przodu, więc kupił kolejny 
ciągnik. Pótniej jeszcze cztery tej 
samej, francuskiej firmy. Zatrudn ił 
kierowców i mechaników, kup ił 
zaplecze zlikwidowanej w Busku 
Zdroju spółdzielni produkcyjnej. 
Miał więc ciężarówk i i warsztat 
mechaniczny, w którym wracające 
z dalekich tras samochody przecho
dziły nie tylko bieżącą konserwację, 
ale rakże d iagnostykę. W nowo
czenej firmie spedycyjnej nie można 
sobie przecież pozwolić na prze
stoje, wszystkie koła powinny się 

kręcić. Ciężarówki zarab iają nie 
tylko na siebie. Dają pracę kierow
com, rozwijają przedsięb iorstwo. 

Dysponując już takim spi"zętem, 
dzisięcioma renault z koncesją na 
międzynarodowy transport, zaczął 
"Magtrans" wozić towar do 
Niemiec, Belgii, Francji, Holandii, 
Rosj i. 

- Związałem się kontraklami 
z zakładami w Gackach. Na począt 
ku lat osiemdziesiątych gipsy stały 
s i ę surowcem strategicznym dla rozwinął si ę eksport płyt gipsowo- kształtowniki, podwieszane ele
budownictwa. W "Nidzie G ips" -kartonowych. Zapotrzebowanie na menty. l to nie koleją, ale samocho
i "Dolinie Nidy" pojawił się nowy, transportkołowystałosięogromne. damiwlaśnie.Swoimiciężarówkami 
myś lący nowocześ nie menagament. Przecież tn:eba to wszystko prze- nie byłbym w stanie udiwignąć 
Marketing zbudował szybko sieć wieźć z miejsca na miejsce. Nie tylko takiejodpowiedzialności,zagwaran
hurtowniwcałymkraju,gwałtown ie płyty, ale cały osprzęt, szpachle, tować całą obsługę transportową. 

Świeżość, piękno i młodość w jednym 

• • • • uczema 1 zyc1a 
LIDIA CICHOCKA 

Oddziałując psychologicznie 
można zmniejszyć stopień zako
chania się. Dr Paweł Biłous 
pomógł w ten sposóbjednemu ze 
swych studentów wyjść z tarapa
tów miłosnych. - Nie zniechęci
łem go do tej miłości całkiem 
- mówi. - Ostudziłem tylko jego 
zapał tak. by znajdował czas 
na naukę. 

Doktor Pn·et Bilous przyjechał 
do Kielc z Winnicy dwa lata temu. 
Zajęcia przez niego prowadzone cie
szą się popularnością, a on sam zna
lazłsię w dziesiątce najwyżej ocenia
nych przez studentów pracowników 
Instytutu Pedagogiki i Psychologii 
WSP. 

- Nie uważam, by moje zajęcia 
wyróżniały się czymś szczególnym 
- mówi dr Biłous. - Zawsze staram 
się naw iązać dobry kontakt ze stu
dentami, bo nauka, gdy ciało tu, 
a dusza gdzie indziej, nie ma sensu. 
Próbuję też mówić językiem bliskim 
danemu kierunkowi. Jeśli to fizy ka, 
p iszę wzory i wykresy. Jeśli muzyka 
- używam nut. 

Na studiach nauczycielskich stu
denci poznają podstawy psycholo
gii : ogólnej, rozwojowej, wycho
wawczej. Program jest bardzo 
obszerny, godzin mało, a wykła
dowca chce w nich zmieścić wiele 
różnych treści. 

- Niejednokrotnie przekonuję 
się,że młodz i ludzie, którzy wkrótce 
mają zacząć uczyć dzieci, sami nie 
umieją się uczyć - wyjaśnia wykła
dowca. - Przecież, żeby się uczyć, 
trzeba być skoncentrowanym. T o 
podstawowa sprawa. Druga rzecz 

- rysuję krzywą zapominania. 
Z wykresu wynika, że najwięcej 
zapominamy w pierwszym okresie. 
Proszę w ięc: po powrocie do domu 
przejrzyjcie notatki. Nie uczcie si ę, 
ale przejrzyjcie. Zapamiętacie 
o wiele więcej i za tydzieil nie bę
dziecie musieli wkuwać z mozołem 
na pamięć . Bardzo ważne jest pozy
tywne nastawienie do tego, czego się 
uczymy, wtedy zapamiętujemy wię

cej. Namawiam też do robienia 
ściąg, do robienia, a nie wykorzysty
wania na egzaminach. To wspaniały 

sposób powtarzania. 
Dr Bilous ma słaboSć do wykre

sów i wzorów, bo jest psychologiem, 

ale także fizykiem i elektrotech
nikiem. Ma nawet na swoim koncie 
kilka zarejestrowanych patentów. 
Jego autorstwa jest na przykład przy
rząd do badania analizatora wzroko
wego wykorzystywany w badaniach 
pilotów, a mówiący o poziomie zmę
czenia. W czasach ZSRR Paweł 
Biłous otn:ymal za ten wynalazek 
nagrodę. 

W ubiegłym roku prowadził 
w kieleckiej uczelni zajęcia samore
gulujące. - Uczylem tam rzeczy bar
dzo przydatnych pedagogom: jak 
zapanować nad własnymi emo
cjami,jakjewyciszyć czy- w razie 
potrzeby - pobudzić. Na tych zaję
ciach korzystałzsugestii,relaksacj i . 

W Winnicy zdarzy ło się, że to stu
denci zwracali s ię do profesora z 
prośbą o pomoc. Tak, jak ten zako
chany młody człowiek, któremu w 
transie studził wielką miłość. 
Wszystko poszło dobrze, bo chło
pak pozaliczał egzaminy. Innym 
razem odwiódł od samobójstwa 
dziewczynę: doradził zmianę stu
diów, dodał otuchy. Proszą o pomoc 
także studenci różnych kierunków 
WSP. Najczęściej pytają, jak sobie 
radzić w trudnych sytuacjach, jak 

'"· W tym roku zajęć z samoregulacji 
nie ma.- Na wszystko brakuje czasu 
- skarży się wykładowca. - Coraz 
trudniej znaleźć chwile na słuchanie 
muzyki, granie, bo przecież sam 
gram, nie mam czasu na malowanie, 
a chciałbym jeszcze coś także dla 
nauki zrobić. Na razie spisuję swoje 
pomysły na kankach, ob iecując 
sobie wrócić do nich w wolnej 
chwili. 

"Mazowsze" 
w Kielcach 

"Słowa, ldóre przychodzą mi do 
głowy po występie ,.Mazowsza", 
to: śwleżośt, piękno, młodośt 

l mHośt" - napisał po koncercie 
polsldego zespołu recenzent wło
skie/ gazety. 22 listopada br. ar
tyści wystąpią w Kieleckim Cen· 
tnJmKultury. 

"Mazowsze" ma szczególne za· 
sługi dla polskiej kultury. Od wielu 
lat na estradach niemal calego 
świata prezentuje naszą wspan iałą 

sztukę ludową i "podbijając serca 
milionów widzów jest najlepszym 
ambasadorem polskiego folkloru". 
Wielokrotnie występowało w: Niem
czech, Francji, Włoszech, USA. 
W tym roku trzy miesiące spędziło na 
tournee w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Pólnocnej i Kanadzie. 
Kanceny obejrzało ponad 100 ty
sięcy widzów. Zespól przyjmowany 
był entuzjastycznie nie tylko przez 
tamtejszą Polonię, ale także przez 
rodowitych Amerykanów i Kanadyj
czyków. 

Twórcami zespołu byli: znako
mity kompozytor i znawca folkloru 
Tadeusz Sygietyński oraz jego naj
bliższa współpracownica i towa
rzyszka życia, populama artystka 
Mira Zimiilska-Sygietyiiska. 

T. Sygietyński jest autorem 
niemal wszystkich opracowań. mu
zycznych. ,.Charakterystyczne jest, 
że opracowując pieśń lub tworząc 
własną, tak doskonale trafiał do u po
dobań. ludzi, iż pieśni jego po kilku 
mies iącach stawały się "ludowymi", 
a etnografowie notują je dziś w za
padłych wiosłachjako ,.odwieczne, 

wiejskie"- pisze Aleksander 
kawski we wstępie do folderu 
spoi u. 

Mira Zimińska-Sygietyńska czu
wała nad stroną inscenizacyjną pro
gramu, opracowywała stroje i teksty. 
Wielkim atutem zespołu są wspa
niałe stroje, 
skich tkaczy 

Obecnie 

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



ROZMAITOŚCI 

+ Nie byto rzezi zakonników w Sandomierzu? + Pagórek, 
a nie kopiec + Lodówka pod Zwoleniem 

Rewelacje 
spned wieków 

Wydany niedawno album Stanisława Szwa~Bron/lcowsldego "Testament wielców" 
obala polskie mity. Autor bezlitośnie rozprawia się też z Id/koma znanymi sandomiersldmi 
fe9endam/. 

Szwarc-Bronikawski jest rodzin
nie i emocjonalnie związany z San
domierzem. W 1936 roku zdawal 
matur{: w tutejszym gimnazjum, 
w murach czterechsetletnigo Colle
giumGostomianum. Tnydzieści lat 
później, jako reporter te lewizji, re
lacjonował rozruch nĄjwiększej 
tutejszej inwestycji - Huty Szkła 
Okiennego. Potem robił filmy o licz
nych sandomierskich ciekawost
kach. 

Nie bylo rzezi zakonników 

s;~;~~iB".;,,;"~..;•; powo
luje się na nietyjącego już biskupa 
Walentego Wójcika, który przyznał, 
że bulla papieska, zawierająca na
zwiska m~enników, została sfał
szowana. Potwierdzają to badania 
naukowe wskazujące, że imiona 
poległych w rzezi dominikanów nie 
były używane w trzynastym wieku. 
Legenda powstała prawdopodobnie 
trzy wieki później. 

Inną przytoczoną przez Broni· 
kawskiego rewelacją są badania 
kopca Salve Regina prowadzone 

przez pro[ Andneja Buko. Wierce· 
nia wykonane świdrami rurowymi 
wykazały, że nie jest to taden 
kopiec, ale naturalny utwór geoło· 
giczny, czyli- mówiąc ludzkimję:zy
łdem- pagórek. Jedynie na szczycie 
wzgórza znaleziono płytki pochó
wek z okresu neolitu. 

.,Gdy nasza rysowniczka zaczę:ła 
trafnie prognozowE na podstawie 
poprzednich odwiertów, co bę:dzie 
w kolejnym otworze, zrozumieli
śmy, że staliśmy się: ofiarami mitu" 
- cytuje autor profesora Buka. 

LodOwka neandertalczyka 

z innych niecodziennych odkryć 
warto wspomnieć o wielkim rowie 
koło Zwolenia w Radomskiem, któ
rego przed 80 tysiącami lat neander
talczycy używali do zimowego polo
wania na: konie, bizony stepowe, 
nosorożce włochate, a także 
mamuty. 

Rów był przykryty z wierzchu 
gałęziami, które po przysypaniu 
przez śnieg stanowiły tzw. pułapkę: 
śniegową. Wpędzano tam tabuny 
zwierząt, które potem, osłabione 
głodem i zimnem, bez trudu zabi
jano. Organizowane zimą polowa
nia pozwalały także korzystać 
z naturalnej lodówki przez kilka 

miesię:cy. Ten sposób zaopatrywa
nia się: w dziczyznę stosowano 
wokolicachZwoleniaprzezdziesię:ć 
tysięcylat 

W lesie pod K.leczanowem (koło 
Sandomierza), półtora kilometra od 
miejscowego kościoła, jest 37 kop
ców, które po badaniach zidentyfi· 
kowano jako kurhany. Przy oka~i 
naukowcy zwrócili uwagę:, że proce-

~~~i~~eą:~~~~~~wtą~1t:::. 
a następnie zawraca. Zwyczaj po
chodzi z bardzo odległych czasów, 
miejscowi nie potrafią powiedzieć, 
jakiesąjegokorzenie. Ludzie mówią 
za to, że przy kleezanowskim lesie, 
na prostym odcinku szosy, zdarza 
się: bardzo dużo wypadków. 

Najslarszy Polak 

Pod lr.ościołem św. Jakuba w San
domierzu odnalezione zostały płyty 
grzebalne uczestników wypraw 
knyżowych. Przed wiekami użyto 
ichjakowtórny materiał budowlany. 
Na jednej z pokazanych na zdjęciu 
płyt archeolodzy odczytali napis 
,.rycerz Mieszko". Są też rysunki 
mieczy. 

Warto też wiedzieć, że najstarszy 
na świecie wizerunek wozu cztero
kołowego znajduje się: w Polsce. 

Naczynie ceramiczne z taką ryciną 
zna lazł pewien arch eolog w Brono
cleach pod Ostrowcem. 

Z kolei w Obłazowej na Podkar
paciu znaleziono bumerang wyko
nany z ciosu mamuta. Jego idealną 
kopię: wykonano ze W'Spólczesnego 
materiału, a o przetestowania pre
historycznej broni naukowcy popro
sili mistrza świata w rzucaniu bu me
rangi e m. Stwierdzono, że broń ta 
leci z prędkością 21 metrów na se
kundę i osiąga odległość 80 metrów. 

Bronikawski pisze też o najstar
szych szczątkach ludzkich znalezio
nych na polskich ziemiach. Najstar· 
szy Polak ma wielkie oczodoły i wy
stajace' luki brwiowe. Mimo znacz
nych różnic anatomicznych, pojem
ność jego puszki mózgowej jest 
tylko niewiele mniejsza nii u ludzi 
żyjących współcześnie. 

Tajemnica krzemienia 

Dla wielu osób przykrą wiadomo
ścią będzie, te Szczerbiec, złożony 

Jubileusz Sandomierza + Promocja książki Stanisława 
Szwarc-Bronikowskiego + Klimat 
wydarzeń sprzed lat 900 lat wzlotów i upadków 
W poszukiwaniu tajemnic 
naszych pradziejów 

Promocja ksllfżkl Stanisława 
Scwarc-Bronilcowslclego pt. 
• Testem ent wieków• stała się 
dla Wydawnictw Szkolnych l 
Pedagoglcznych olcaz}lf do ui'O
czystego spotkania. Promocja 
odbyła się 22 bm. w pstio Cen
trum Biznesu. Exbudu", a urodę 
i elegancję tego miejsca ubar
wlał dodatkowo występ Zes
połu Muzyki Kameralnej l Sal~ 
nowttj . Anlmato•. Niestttty, na 
spotkanie z czytelnikami nie 
przybył sam autor, zajęty przy
gotowywaniemleolejnego li/mu. 

- ,.Testament wieków" jestjedną 
z nąipię:kniejszych pod względem 
edytorskim książek., jakie dało nam 
się: wydać w ostatnim czasie - po
wiedziała Ewa Nleqoda, dyrektor 
pionu wydawnictw ogólnok.ształcą· 

~ cy~:~:~rw ~=;ieArcheolo-
~ ~:;c;~;!~~~~f:e:ho~:~:~ 
~ podkreślał, że książka, napisana 

przez znanego reżysera, operatora 
filmowego i podróżnika, a oparta na 
licznych rozmowach z arche-

ologami i historykam, jest jednym 
z większych wydarzeń na rynku 
wydawniczym ostatnich lat. 

Autor, posługując się: wiedzą 

przekazaną mu przez naukowców, 
potrafił sięzdobyć na wlasną interp
retację faktów, co nadajejego opo
wieściom koloryt, bogactwo wrateń 
i emocji. Wojciech Kotasiale porów
nał tę: książkę i jej klimat z tymi, 
które wyszły kiedyś spod pióra 
Pawła Jasienicy. 

Dodatkowym walorem tego 
a lbumowego wydawnictwa jest a1 
360 pięknych, kolorowych zdjęć, 
w większości wykonanych przez 
samego autora. 

W swoich wędrówkach przez 
pradawne dzieje autor nie pomija 
Gór Swiętoknysk.ich. Z tą ziemią 
łączygoudziałwruchuoporuwcz.a
sieokupacji- Związku Walki Zbroj
nej i Armii Krajowej - a po wojnie 
działalność w tajnej organizacji 
.. Wolność i Niezawislość". Stąd też 
Szwarc-Bronikawski prosił o prze
kazanie specjalnych pozdrowień. 
dla swoich towarzyszy walki z Kie
lecczyzny. 

Wielldstebmymieczzpiastowsldm 
otłem na głowni zdobił salę rycetską 
bmku Kazimierzowsldttgo. Pod tym 
symbolem sJły I potęgi odbywała się 
uroczystość z okarjl 900--leda 
wzmianki Galla Anonima o stołecznej 
lunkcli Sandomlet'z& 

Na tle miecza widniał wizerunek 
starej p ieczęci rajców miejskich. Pod 
dekoracją, na podwyższeniu zasia
dła dostojna Rada Miasta, z prze
wodniczącym Man:elim Czenriń· 
skim na czele. Obok zasiadł bur· 
mistrz Wiesław Wanecha. 

Uroczyste posiedzenie rozpo
czę:to od powitania gości. Znaleź li 

się wśród nich przedstawiciele Kra· 
kowa - sekretarz gminy i Wrocławia 
-wiceprzewodniczący Rady Miasta. 
Dą to dwa grody, które przed dzie
więcioma wiekami władca Polski, 
książę: Władysław Herman, zaliczył 
wraz z Sandomierzem do ,.sedes 
regni principales'"- głównych stolic 
królestwa, miejsc, gdzie zasiada 
król, żeby sprawować rządy. 

Rok wspomniany pn;ez Galla, rok 
1097, dla Sandomierza tak miły,jest 
dla Polski chwilą, kiedy odbyl się: 
pierwszy podział dzielnicowy 
Polski. Stało się: to wiosną lub latem, 
krótko po uroczystości pośw ięcenia 
bazyliki gnieźnieński ej, która 
odbyła się: l maja 1097 roku. 

Książę: Władysław Herman zosta
wił sobie MaJopolskę z Krakowem 
i Sandomierzem,Siąsk oraz Mazow· 
sze, gdzie-jak pisze Gall- .,najchę:t-

niej pn:emieszkiwal". Zadecydował 
tet, te pojego śmierci, która nastą
pilaw 1102 roku, Mazowsze przy
padnie synowi Zbigniewowi. 

"Bolesław zaś (Krzywousty 
-przyp. P.P.), prawy syn mój, niech 
obejmieglównestolice królestwa we 
Wroclawiu, Krakowie i Sędomirzu" 
- czytamy słowa księcia w zapisie 
Galla. Wyniesienie Sandomierza do 
rangi "sedes regni principalis" było 
zatem wstępem do tmgicznego 
w skutkach rozbicia dzielnicowego 
Polski, które trwało ponad dwa 
wieki. 

Do funkcji stołecznej Sando
mierz nigdy wię:cej nie aspirował. 
Byłjednak stolicą księstwa, a potem, 
przez kilka wieków, stolicą woje· 
wództwa, w którego granicach mie
ściły s~ takie miasta jak: Kielce, 
Radom, a początkowo takt e Lublin. 
Wreszcie został miastem powiato
wym, a dziś jest tylko stolicą gminy. 
Tę: historię upad.ku przypomniał 

pokrótce burmistrz Warzecha 
w swym wystąpieniu . 

Tegoroczne świętowanie 
900-lecia miało przypomniei o wie
kowych dokonaniach Sandomierza 
i przyczynić się do otwarcia perspek
tyw na przyszłość. Niestety, kulmi
nacja obchodów wypadła pechowo. 

~~Y~~j~;~ ~: ~~~:~~z!~~:~~ 
ski ani żaden z biskupów diece~i 
sandomierskiej. Władze kościelne 
reprezentowane były przez niż

szego rangą kapłana. 

przyjechał trzeci garnitur urzę:dni· 
ków miejskich. Wśród gości zapro
szonych na uroczystość byli przed· 
stawiciele zaprzyjafnionego 
rnieckiego miasta 
którzy reprezentowali 
j ak mogli najlepiej. Nie 
nak nadburmistrz 
od latsześciuwielki 

minowe spotkanie z 
lami Czerwonego Krzyża. W jego 
zastępstwie przyjechał honorowy 
nadburmistrz tego miasta. Był za to 
konsul RFN w Krakowie Laurids 
Halscher. 

Nie dotarł także prezes Związku 
Miast Polskich i prezydent Poznania 
Wojdech Szczęsny Kaczmarek. Re
prezentował go prezydent Tamo· 
brzega SLinisJaw Żwiruk. Dwaj 
bonarowi obywatele Sandomierza, 
minister rządu Polski podziemnej 
Adam Bień oraz nuncjusz papieski 
Józd Kowalczyk, przysłali okolicz· 
nościowe listy z deklaracjami przy
jaźni, sympatii i modlitwy. 

Przemawiąiący gospodarze i go· 
ście nawiązywali najchętniej do 
przeszłości, do czasów świetności 
miasta, gdzie żyl i i tworzyli wielcy 
Polacy. Był to dzień, w którym 
można było zapomnieć o wspól· 
czesnych. problemach dręczących 

Sandomierz. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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autobusów komunikacji miejskiej z powodu zimna nie wyjechalo wczoraj 

Również drogowcy zostali zaskoczeni wcześniejszymi niż zwykle opa
marzn,ąc••go deszczu. W piątek wieczorem na ulice wyjechala jedna pia-

z na poniedziałek z gołoledzią l pierwszym śniegiem walczyły 
trzy. Na ulicach Radomia doszło do kilkunastu stłuczek. 

tof Wójcik z MZO. ·Od soboty dyżu
ry ogłosiły trzy finny (od godz. 16 do 
7 rano), które zajmą si~ od~nieżaniem: 
Zyko Dróg, Eko Rad, lntcrbud. Do 
dyspozycji mają pięć piaskarek. Dzi.~iaj 
dolączy jc.QCU RAdk.OM. 

Kierowcy narzekali , że najgon.ej jest 
na podjazdach pod wiadukty i wznie
sienia. Pny ul. Wojska Polskiego klo
potyzwjcchaniemnawiaduktmiaty 
zwla.'IZCZ.a wi~ksze samochody i ci~
rówki. - Nie ukrywam, że mieliśmy 
trochę problemów z tym wiaduktem 
- mówi K. Wójcik. -Od wczoraj finna, 
która zajmuje si~ utrzymaniem tej czę
ki mia'ita zwróci szczególną uwa&f na 
ten odcinek jezdni. Kłopoty były takie 

Ie keje 

. LimanowNkiego. 
rokudo 

boty się przedłużają- powiedział a nam 
wczoraj Anna Porębska, wiccdyrek
IO<LO. 

Tymcza'\Cm chłód prl.e.'o-zkadza w na
uce. Nicktóny UC"lJliowie siedzą w kurt
kachipłaszczach.Przerwytrwają5mi

nut, a lekcje tylko pól godziny. Rodzice 
uczniów gotują i rozdają herbatę, by 
rozgrzać zmarzluchów. Dyrekcja nie 
wyklucza, że w razie przedłużenia prac 
lekcjezostaną zawieszone. 

Jak si~ dowicdzieli:imy wczoraj po 
południu, radomska PSP nr lO zosta ł a 

zamknięta na dwa dni. Kla~y są nieo
grzewane, termometry wskazują zale
dwie5-9stopni C. 

(""'l 

od.(nieżania wytypowano ponad 150 
km głównych ulic miasta. Ich utrzyma
niem zajmą si~ 4 firmy. Mają one do 
dyspozycji wię:cej sprzętu niż w latach 
ubiegłych, m.in. 8 pia~karek, 5 tzw. 
pia~karto-solarek, 19 plugów, 3 rów
niarki,6koparek. 

Mróz za'\koczyl takie przewotników 
komunikacji miejskiej. Wczorajranona 
tra.~y nie wyjechalo kilka autobusów
niemolmichbyklwu::homić. Wieleau
tobusów spóinialo s~ Niektóre. jak np. 
,.oOOdemka" ok. godz. 8.30 wypadły 

zkursu.NiecolqjejbyłowiTS.Autobu

syMichalczewskiegowkomplcciewyje.
chały na ulice. Również i PKS poz.a 
drobnymi spótnieniami rano nie mial 
wi~k.uych problemów z autobusami . 
ALEKSANDER KORNATOWSKI 

l Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. 
Daszyńskiego 5 zapra.'il.a dziś i jutro na 
Wojewódzkic Eliminacje Xlll Ogólno
polskiego Konkursu Krasomówczego 
D-Lieci i Młodzieży. Tematem wystąpień 
młodych kra.o;omówców będzie: Dolny 
Śląsk oraz województwo radomskie. 
Początekełiminaqiogodz.JO. 

l MOK Amfiteatr prowadzi nabór do 
amatorskiego teatru dramatycznego. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 
dziś o godz. 17 w MOK -Scena "Obo
zisko" przy ul. Śniadeckich 2. ~tni 
pros7.enisąoprzygotowaniekrótkiego 

tek.oau lub piosenki. Blii.o;ze informacje 
pod numerami 429-681ub 442-07. 
1 Kino Studyjne Hel rozpoczyna w ra
mach klubu filmowego wyświetlanie 
cyklu filmów dokumentalnych Wojcie
cha Hasa. Dziś o godz. 19.45 przedsta· 
wione zostaną dwa dokumenty: " Har
monia" oraz,,Jaka Polsk.a"'. 
l MDK zaprasza zespoły dzieci~e 
i solistów na pi'Ze:.'lłuchania przed XVII 
Radomskimi Spotkaniami z Pioscnką 
Żeglarską "Rafa 97". Przesłuchania od
będą si~ 4 listopada o godz. \0 w .o;ali 
widowiskowej MOK pny ul. Da~zyń
skiego5. 

""') 

Radomska filia oddziału Po"''Sl.e(hneio Danku Kredytowego ma nową 
siedzibę. Otwarto ją przy ulicy żeromsklego 38. W nowoa~nie i runkcjo
nalnte u~dzonym wnętrzu klienci mogą skorzysta~ z wszystkich orerowa
nych przez bank u.~lug, m.In. depozytowo-kredytowych dla ludności. Do 
nowego lokalu pr~nłesiono tci punkt maklenki radomskiego oddzła lu 
banku. Qp) 

Fot: Witold Matlok 

Zebranie w SM Poludnie 

Paszkwile 
pod adresem 

Ku zaskoczeniu działaczy Sa
moobrony Mieszksriców osiedla 
Południe, na niedzielne zebranie 
przyszedł prezes, wiceprezes 
oraz radca prawny sp6łdzielnl. 
·Ja organizowałem tę spółdziel
nię i nie mam zamiaru dłużej 
wysłuchiwać paszkwili pod ad· 
resem swoim czy Zarządu i Ra. 
dy Nadzorczej • mówił na zebra· 
niu Kazimierz Staszalek, prezes 
SM Poludnie. 

Od kilku tygodni działacze Samoo
brony Mic.ttkańców osiedla Południe 
próbują przekonać lokatorów o ko
niecZJl()l(ci zwołania nadzwyczajnego 
zebraniaprzedstawicieli i zmianieRady 
Nadzorczej. Ich zdaniem członkowie 
RN działają na niekorzyść wszystkich 
mieszkańców. Za przykład podawali 
zakup hotelu ZB K przy ul. Tokarskiej, 
do którego mają być wykwaterowani 
klkatorzyzalcgającyzoplatączym.""ZU. 

- Hacel nic kooztowal l mln 700, ale 
145 tysięcy i na pewno nie został ku
piony za pani pieniądze, bo pani przez 
cztery lataniepłacilaczyn.~zu-zwrócił 
si~ 00 Urszuli Swat. szefowej Samoo
brony Mieszkańców prezes Staszałek. 

- Jaki ja miałbym cel w tym, żeby 
okrndać spółdzielnię - jak twierdzą 
działacze Samoobrony - skoro . ..am ją 
stworzylem'!-pyta/KazimierzSta.'ll.a
łck. - Nie mam już dłużej zamiaru wy
słuchiwać paszkwili. które padają nie 

tylko pod moim adresem, ale tei zaną
duiradynadzofc7.ej. 

Lokatorzy, któny przyszli na spotka
nie mogli się dowiedzieć, że SM Połu
dnie ma 5 mln 700 tys zł długu w sto
sunku do RADPEC-u, a l tyN. 480 
spośród 4 tys mu:szkań je."- ladlużo.. 
nych. 145 lokatorów otrzymało wyroki 
ek.,misyjne, 80 - dotyczy ;ciągnięcia 
należ.no:.k:i . 

-To nieprawda, że nie rozmawiamy 
z lokatorami i nie infonnujcmy, jakie 
mogą być konsekwencje wykluczenia 
z członkostwa w spółdzielni - wyja.~

niala Ann.a Jagiclsk.a, radca prawny 
w SM Poludnie. - Zaws7.e umawiam 
_,i~ z lokatorami nawet po kilka razy, bo 
często si~ zdarla, 7.e na umówione spo-
tkanie nie pn:ychodzą. Mieli propozy
cje7.amianymie.,-zkańnamniejsze.Jed
naknieskorzy)olali. 

Zdaniem władz spółdzielni, wykwa
terowanie zadłużonych rodzin do mie
Nzkań zastęp.:zych i sprzedaż dolych
cza.~ zajmowanych przc-.t nich lokali bę
dzie.szansąnazmniejszeniczadlużenia 
w RADPEC-u. 

Czy działacze Samoobrony Mie
szkańców złożą wniosek o zwołanie 
Zebrania Przedstawicieli, jeszcze nie 
wiadomo. Z infonnacji pr7.ekazanych 
!M'"I..eZ wiceprezesa Marka Szota wyni
ka, 7.e kosztowaloby ono kilka tysięcy 
złotych. 

BOŻENA SKOMOROWSKA 

;ci, adotycząceszaty ro:ainnej nekro
polii , plastyce nagrobków oraz nagrob
nym imkrypcjom. Pisali je, pod nauko
wą redakcją prof. Ryszarda Brykow
skiego mani radomscy hbtory-cy-re
gionali;ci. historycy sztuki i kon:lerwa
torzy. W czę.<ci drugiej zamieszczono 
l 60 biogramów manych radomian. 
Napisano je na podstawie OOkumentów 
archiwalnych, opracowań i publikacji 
orazwspomnień rodzinnych. 

Facelet na łzy 
powstało dzięki zaan

i członków Społecznego Ko
Ochrony Zabytkowego Cmenta

Rzymskokatolickiego w Radomiu. 
a wydane za pien iądze zebrane poclcza~ 
kwesty prowadzonej w Świ~to Zmar
łych przed dwoma laty na odtworzenie, 
zniszczonej przez wandali rze:iby 
,,Anioł Ciszy". 

• Th nie będzie przewodnik po ra
domskiej nekropolii, ani też jej mono
grafia - za~trlcgali si~ od dawna auto
rzy publikacji. Mimo to jej pie~sza 
tzęlłć, poświęcona m.in. dziejom cmen
tarzamawła.<nienaukowycharaktcr. 

Podobnie zakwalifikować można po7.0-
Siałeartyku lyzamieszezonewtejczę-

- To był naprawdę najwyi.,-zy cza.~. 
aby zachować przed zapomnieniem 
dziejetychludzi i ich udział w historii 
i rozwoju miasta- pow iedziała podczas 
spotkania promocyjnego red. Anna 
Duda,inicjatortaiorganizatorkacale
goprzedsięwzięcia. 

Książkę. którą wydrukowano w na
kladzie2,5tysiącaegzemplarzymożna 
kupić w ksi~gami .. FaktOI'", a w Święto 
Zmarłych na specjalnym stoi~ku przy 

(m.n.) 

Finał międzyszkolnego kort
kursu .. Ku renesansowemu Ide-
alowi człowieka, czyli Jan Ko-
chanowski, Rzeczpospolita l Etr 
ropa XV i XVI wieku " odbył się 
w sobotę na scenie kameralnej 
Teatru Powszechnego lm. Jana 
Kochanowsklego w Radomiu. 
Trójce~ prezydentmi&
sta funduje W)'Ciec.zkę do Wbch. 

Autorem tego organizowanego po 
raz pierwszy turnieju jest Zbigniew 
Wieczordr;, polonista VI Liccum Ogól
nokształcącego im. Jana Kochanow
skiego. Do pierwszego etapu zgłosiło 
si~ blisko IOOchętnych nie tylko z "Ko
chanows1.czaka". Do finału stanęło 
7 reprezentantów VI LO i 2 przedsta
wicielki III LO im. O. Czachowskiego. 

Ucze.oanicy konkursu mieli napisać 
pracę:o~ie, apotem7.aprezento

wać go przed jury i zgromadzoną pu
blicznością. Juroromnajbardzicjprzy

padły do gustu wyNtąpicnia Ewy Klu
zińskicj, jana Mirosława, Gr.tegorza 
Zicliń.~klego, Anny Wiejak i Szc-.te
pana Kowalika - w.~zyscy z VI LO. 
Ta piątka rywalizowała ze sobą w dru-

znaczy używane przez Kochanowskic
go słowo ,,dziewosłąb" albo oręzoldra"? 

- pytano. Młodym obywatelom nie 
sprawił jednak kłopotu nawet " focelet 
łzami napojony'', czyli chusteczka. 

Najwi~k.~zą liczbę punktów zdobyli 
E. Kluziń.~ka, J. Mirosław i Sz. Kowa
lik. Nagnxlą bo;dzie wyjazd dl Włoch 

ufl.llldow:.ly !M'"I..eZ prezydenta Radomia. 
-Ten rene...an.wwy Npektakl, dowo

dzi i wa.,-zej samodziełnoki my:ilenia, 
i wszcchstronno;ci • pochwalił rado
mian c-.tlonckjury, prof. Miroslaw Ko
ralko 7. Procowni Renc...an~u i Daroku 
IIN)'tlluB::.ttiLiterockicłlw~v.ie. 

BARBARAKOO 

~".",.._;-~·"""""'"., ,_","...,"~'· "~"""":!',_'~"~J_J ~*~~~Y!Y.t'!'d.ni;j~ ~~i~.~ • • ~~-~~~~~ Jan Mirłll'ilaw i SU7.epan Kowalik. z~~W~!t~n~~~k 
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Jesienne spotkanie z Radiem "Jedność" 

BUKOWINA NA DESER 
Wystfp zespołu .. Wolna Gru

pa Bukowina"' byt najwlfłU4 
atrakcj4 jesiennych apotkell, 
lrt6te dla awoich aympetyi«Sw I 
słuchaczy zorglllłlzowało Red/o 
.. Jedno4~"'. W programie kon
certu tej legendamej formecjl, 
załoionej przez nleiyjfłcego 
barda Wojtka Be/łona, znalazło 
slf jał zawsze lcllkana~cle po
etyckich utworów. 

Setki osób przewinęło się przez 
sobotnie spotkan ie z "Jednością", 
które o godz.l4 rozpoczął blok pro
gramu dziecięcego. Wystąpili w nim 
młodzi artyści z dziecięcego"Studia 
Piosenki"Ga-Ga","Male lskierki" i 
grupa "Wędrowniczek". Następnie na 
scenie hali widowiskowo-sportowej 
przy ul icy Żytniej odbywała się na 
żywo lista przebojów i pokazy karate. 
Konkurs na hasło reklamowe zgod
ną decyzją publiczności i dyrektora 
radia wygrała Basia Makowska. 

Prawdziwym gwoździem wieczo
ru okazał się natomiast występ "Wol
nej Grupy Bukowina" w sk ładzie: 

W tekstach .,Wolnej Grupy Bukowina"' zawarty jest opis łwiata 

Grażyna Kulawik, Wojtek Jarociń ski, je od 26 lat i dała ponad 2 tys. kon
Wacek Juszezyszyn i Robert Szydło, certów. W tym czasie w jego składzie 
fonnacji która z pr.retwami występu- wys tępowali m.in. Elżbieta Adamiak, 

Happening twórcy z Wąchocka 

N o to szczerze ... 
autor~ sv.qe obrazy malo
wane na \\'ielb:h J:iachtach, starlO'W'iąct 
\\Sl.dkiej temai)\Zrlej materii pomiesza. 
nie,sieć,wktórąwplątaljabłka,różne 

pr7.edmioty, i na tle tej scenerii wystąpił, 
gestykulując pomalowanymi na Cl.CIWO

no rękami, z następującym manifestem: 
,.Mój styl polega na tym, że olewam 
~Sl}łe".P<-.<dsta.Wsięno:ilojruo:l 
autor magisterskiej rozpra~ na temat 
symłxlliki koloru w malarstwie europej
skim, w czym -dOOał skromnie-jesl świa
"""""ckspcrtmn. l od tej JlO<Y"""'"' 

się-na~yhopp<nmg. 
alewciągu ch\ó::h godzin, po któr)ch 
wieczórjes=eniedobiegll<>iica,usly
szeliśmykrótkiklnc:ennaflecie,wris:ze 

wautroióejintcrpretaqidv.ćchpoct{Jw'

WiodmnieraKow.>hyla,kló<y~ 
się,iżwciąguczten:lriestulatnapisał380 
utworów oraz dzida Jakuba Cioka ~
-j<dnakpewneJpsmfu.Czytd 
też~ poemat bohater wieczoru. 

JerzyKołaczyńskinawstępieZ'o'IT6cił 
się do widzów, atry pozostawili swąc 
uwagi w księdze wpisów. Prosil o auten
t~ i całla::lwk:ieszczerev.ypoow1edri. 
Chcę z tej rnożJiv..uści skorzystać. Jak 
s:zaer!J!,tos:zc::zem. 

fu""""""-widujużtaiOChbylo, 
co się bufllowałi prt.eciwb:l wszystkiemu 
iobrazobult:Z.Ooraz~gło
Sil~ iż mają wszystlo, co na gruncie sztu
kis~dlpoprzednicy,wszczegól

nym p:lWaianju, więc autor z Wąchocka 
""""'ią<o-Sl}łe.j<dnili.e"""'
duje lab:h, jak CI\. fu drugje - strasmie 
.,._..._lakiwieczór~-

ga dramatuqj;, -· pom"C... 
ści,nerwu,ategowszystkiegozabraklo. 
Jeśli nawet wszystkim miał rządzić przy
flldek,toprzcrieżjużdawnoodkryto,iż 

nalciytpstaranniewyreżyserowaći przy
gotować. Trudno w tym, co drialo się 
pr/..ezdwiego:lziny,dopttrzyćsięclemcn
t(p.o.thappeningu,P}1amtcż~tcinne 

,p=.y" (~autora).~"""" 
artystamiałnamyślito.oopokazał,a 
mianov.1cieprojekqęinn)dlswcdldzia

tańzan;jestrowan}dlnawideo.Natde

wiz)jnym!llOilitora:ukazalasięwzbłi-

żcniu i calc;j~krasie~atakże 
ska:Itpkidrug:iejwujęciu niceymzp.xi
.,.",.....,.,IDiogU.. 
Jeśtito~awa~.rn

c,jooalizaqa indywidualinnu blnkretne
f§J", to wlbudzila Cl\a ~mnie subiek-
'>""1-""kruię. Pndaoceyla=nę 
(nie mylićza:nzurą)nąejasertywności 

i kres empatii, jaką chciałbym udrielić 
sympatyc:rnej z założenia, nawet jeśli tro
chę sztubacbj, mąall""e artystp.ncj, 
klórn~s..sjogon-sięw -. ón;"ć-"""' samobójo. 
inX;jującanihilacY,jnyb:llapiwSJID1111C 

apalnej-
IERZY DANIEL 

Fot D. Gacek 

Michał Lorenc czy Jacek Skubikow
ski. Sobotni koncert artystów z Wro
cławia rozpoczął nid micrtelny "Maj-

ster Bieda". "Bukowina" wykonała kil· 
kanaście utworów wśród których nie 
zabrakło także "Sielanki o domu" c:z.y 
"Rzeki", przeplatanych nowymi kom· 
pozycjami .. W naszych tekstach za. 
warty jest opis świata, który widzimy 
wlasnymi oczami, a ponieważ bardzo 
lubimy góry to tak często o nich śpie
wamy- powiedzi ał nam Wacek Jusz
czyszyn, lider grupy. Cały koncert 
mial bardzo refleksyjny i poetycki cha
rakler, a sam zespól zosta ł ciepło 

przyjęty przez publiczność. 
- Zorganizowal iśmy "jesienne 

spotkania", gdyż chcemy pokazać że 
"Jedność" jest radiem dla wszyslkich, 
a naszym pragnieniem jest aby z na
szej oferty korzysta ło coraz więcej 
osób, w tym szczególnie młodzież -
usłysze liśmy na zakończenie imprezy 
od ks. Andrzeja Drapały, dyrektora 
"Jedności" . - W naszej dziennikarskiej 
pracy opieramy s ię na wartościach 

chrześcijańskich i dlatego mówimy 
każdemu , że jest osobą nicpowtarzal
ną i kochaną pra:z Chrystusa. 

(SKI) 

Zgromadzenie Specjalne ŚWiadków 
Jehowy 

Chrzest 
przez zanurzenie 

OzleaJ,clu htladk6w Jeho- -Te scenki nie są wymyślone, lecz 
wy: dzlewlfł! sJ&tr l jeden brat, pochodzą z życia - powiedział nam 
przy/flo chi'ZNt przez całkowi- Andrlej Radomski, r.t:ccznik prasowy 
te zanurzen/e w wodzie. Wlelk4 kieleckich świadków Jehowy.- Dzisiej
wannt ustawiono w szatni hall szc wykłady i pokazy mają wskazat 
wldowlsłowo-sportowej. Przy ul. braciom i siostrom, jak pokonywać 
1ytnlej w Kielcach odbyto slf w utrapienia życia codziennego. 
nledzlelt Zgromadzenie Spe- Niedzielnemu zgromadzeniu to
cjalne ŚWiadków Jehowy. . · warzyszyła myśl przewodnia: "Czyń

Najstarsza ochrŁCZona w niedzie
lę osoba ma 51 lat, najmłodsza- 14. 
W zgromadzeniu uczestniczyli świad
kowie Jehowy głównie z okręgu kie
leckiego, z Kielc, Bu ska Zdroju, 
Chmielnika, Jędrzejowa, Sędziszowa, 
a także ze S taszowa i Polańca. Około 
godz. 12 w hali widowiskowo-spor
towej było l 445 osób. Wysłuchali oni 
8 wykładów i obejr.t:eli scenki obra
zujące doświadczenia głosiciela. 

my wszystko przez wzgląd na dobrą 
nowinę." 

- Ludzie mogą nie chcieć nas słu 
chać· mówi Andrzej Radomski -ale 
nie mogą nie zauważyć naszych czy
nów. 

Przez cały październik świadko

wie Jehowy prowadzą na całym świe
cie kampanię na rzecz rodziny. Ze 
swoim przesłaniem starali się dotrzeć 
równ ież do wladz pańs twowych . 

MAREK KORNACKI 

Żeby przyjąć chrzest, trzeba się całkowicie zanurzyć 
Fot. D. Gacek 
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EGION KRAJ ŚWIAT 

Najbardziej znany obraz van Gogha jest najprawdo
podobniej falsyfikatem 

Dyskusyjne "Sioneeznlld" 

• Sionecznlkt•, obraz sprze
dany w 1987 t. jedneJ z japoń
akich tlnn ubezpieczeniowych 
za 39,5 mln doltuów (ca 135 mln 
zl) jako dzJeło van Gogha zastal 

-.Jpn~W<IopodobnleJ namalowo
ny przez zbuntowanego francu
skiego nauczyciela malarstwa 
Claude Emlle Schuffeneclcera -
podały agencje pr'llłowe AP l 
Routets, -J•cs!fnotBpO<t 
w .Sunday T#mes•. 

Dyskusyjny obraz jest jed nym 
z trzech ukazujących 14 kwitnących 
słoneczników, umieszczonych na ja
snorielonyrn Ue.Oryginałzostałnama
Jowanyw 1888 r. W raporciezamiesz
czonym w brytyjskim czasopiśmie, 

Gera1dine Norman krytyk sztuki, któ
ra przeprowadziła roczne dochodzenie 
w tej sprawie, twierdzi, że van Gogh w 
swoich listach wspomina o sześciu ob
razach z motywem s łoneczników, a 
obecnie istnieje ich siedem. 

Początkowo van Gogh namalo
wał cztery obrazy z tnema. pięcioma, 

dwunastoma i czternastoma słonecz
nikami. Przyjaciel van Gogha - ma
larz Paul Gauguin - poprosił go o 
zrobienie kopii dzieł z dwunastoma 
i czlemastoma kwiatami, którą van 
Gogh namalował. 

Norman twierdzi, że pierwsza 
wzmianka na lemat obrazu obecnie 
będącego w posiadaniu .. Y as uda Fi re 
and Marine lnsurance" Co. pocho-
dzi z 1901 r., czyli l i lat JXl śmierci 
twórcy w 1890 r. W owym czasie 
wchodził on w skład zbioru Schuffe· 
neckera, o którym już wówczas wie· 
dziano, że kopłował inne obrazy van 
Gogh•. 

Pisma kulluralne już w lipcu br . 
pisały, że omawiany obraz, jak rów· 
nłeż 100 innych olejów i I)'Sunkówvan 
Gogha, mogą być falsyfikatami - na
pisały agencje. (PAP) 

Marihuana i alkoboi plagą NBA 
Palenle marihuany l piele 

mocnych trunkdw, jak doncni 
.New Yott nmea·, ately sJt za
grotenlem dla zawodowej ligi 
,."..,_.NBA- Gazela poda
je, fe o1co1o 60-70 procent za-. 
wodnlkdw uzalel.nlonych }e&t 
od tych-w. 

Dane zostały opracowane na 
podstawie ponad 20 wypowiedzi 

zebranych przez dziennik od gra
jących i byłych koszykarzy, agentów 
i dz ia łaczy ligowych. Jeden z agen
tów powiedzi ał, że podana statysty
ka powinna być wyższa. 

Z kolei sami koszykarze, tacy 
jak Robert Pack (Dallas} i Derek 
Harper (Orlando}, uważają, że 
przytoczone dane są znacznie za
wyżone. 

Marihuana nie znajduje s i ę na 
li śc i e (ni e modyrikowanej od 
1984 r.} specyfików zakazanych 
w NBA. Komisarz ligi David Stem 
w jednej z ostatnich wypowiedzi za
znaczył , że czas wprowadz ić mari
huan~ w wykaz zakazanych na rko
tyków. 

W niedzielne południe w warszawskim zoo, po 17latacb przerwy, ponownie otwarto wybieg dla pingwinów. 
Do Warszawy przyjechało dziesięć 4-m.iesięcznycb pingwinów z Amsterdamu i sześć 6-miesi~cznych 
ze Stuttgartu Fot. PAP/CAF 

Kelly Fisber, 31-letnia a.merytaflsta modelka ~ca w przeszłości 
przyjaciółką Dodi al-Fayeda., syna egipstieao muJti.milionera prezentuje 
jeden ze strojów podczas pokazu mody w portugalskim m.idcie Porto 
26 bm. w ramach pokazu . Moda Portugalska '97 Fot.PAP/CAF 

Pole elektromagnetyczne a zdrowie 

Czy telewizor 
nam szkodzi? 

Telewizor, radio, komputer, 
piecyk mllcrofslowy, radar, linia 
wysolelego naplfCia lub telefon 
lcomdrlcowy - wszystkie te urz4· 
dzenla wytwarza/4 pole elektro
magnetyczne, a z drugiej strony 
trudno wyobrazić sobie tycie 
bez nich. Czy rzeczywl~cle pole 
to może byt szkodliwe dla or· 
ganlzmu ludzkiego? Odpowled1 
na to pytanie da slf ewentual· 
nie sformutować po badanlach 
pod egld4 ŚWiatowej Organiza
cji Zdrowia (WHO), które zapla
nowanona pltć lat, a~ 
to w maju 1996 r. 

Na razie, jak infonnowali eksper
ci WHO z 10 krajów obradujący 22 
i 23 bm. w Wiedniu, nie ma dowo-

dów negatywnegooddziaływan •a pól 
magnetycznych na zdrowie. Prowa
dzone na ten temat od Jat badania 
muszą być jednak. mrttynuowane, po
nieważ chodzi o zjawisko dotyczące 
znacznej cv;ści ludzi na !lwiccłe. Jeśh 

polo e~ktromognet)=>e pcwodow.o
łyby tylko znikome szkody zdrowot
ne, to przy masowości tego zjaWiska 
chodziłoby o poważny problem. 

Kierownik mi~dzynarodowego 
zespołu badawczego WHO, dr Mi
chael Repacholi wyraził opintę, że w 
_pewnych warunkach pole elektroma
gnetyczne może byt polencjalruc nie· 
bezpieczne, przy czym zagrożenie 
zdrowia zależy głównie od jego na~
żenia. Często jednak· jak dodał • ry
zyko jest znacznie wyolbrzymiane. 

(PAP) 

Ostatni wirus ospy Kanadyjski historyk żąda ekshumacji szczątków cesarza 
Ostatni na Ziemi wirus ospy ... ~~ .. -

clersklm m/elcle Bllthowłn pod 
Utrechtem • .światowa Organiza
cJa Zdrowia (WHO) przewiduje 
zniszczenie w 1999 r. pozosta
tyeh wflusdw, k1ón> maJdu/4 .u, 
jeszcze w USA l RosJI. Natomiast 
wfrus w Holandii ma być prze
chowywany na wypadek ko
nlecznolcJ wytwarzania szcze
pk>nll'-

Ostatni przypadek ospy zarejestro
wano na świecie przed 20 laty · 26 pat
elziernika 1977 r. Wg danych WHOist
niejące zapasy szczepionki wystarczy
łyby dla około l 00 mln osób. 

W 1978 r. dwaj naukowcy brytyj
scy, którzy prowadzili eksperymenty 
z wirusem ospy, zapadli na t~ cho~ 
i zmarli. W Billhoven wirus znajduje 
się wzamrażaroe i solidnym opakowa
niu. (PAP) 

N a poleon został otruty? 
5 

~~~6~~~u::~~;,oo~~ ~ Kanadyjslc/ historyk l pisarz, 
Sen We/der, zaądał w pl4telc w 
Paryt.u ekshumacji ucz4tkdw 
Napoleona Bonapattego l zba
dania, czy nie zna}duj4 Slf w 
nlchlladytruclzny. W-ostat
nieJ ksl~ce Welder postawU 
łezf, jakoby cesarz Francuzdw 
mial byt otruty na wyapJe św. 
Heleny na rozkaz laóla FrancJI 
Ludwika XVIII, lctdry obliwlał Slf 
Jego powrotu z wygnania. 

B. Weider jest przewodniczącym 
Międzynarodowego Towarzystwa 
Napoleońskiego. Prezentując na kon· 
fere ncji prasowej w Paryżu swą książ
kę: ,.Napoleon, liberty, Equa1ity, Fra-

ternity" (,.Napoleon, Wolność, Rów
no§ć, Braterstwo"), zapowiedział 
skierowanie do władz Francji oficjal
nej prośby o wydobycie z grobu na 
Placu Inwalidów szczątków cesarza i 
poddanie ich nowym badaniom na
ukowym. Weider powtórzy! też swą 

tezę, prezentowaną we wczdniej
szych książkach o Napoleonie, iż byl 
on nieślubnym synem francuskiego 
generała, hrabiego Louisa Charlesa 
Rene de Marbeuf, przyjaciela jego 
matki Letizii, a nie fonna1nego ojca 
Charlesa Bonaparte. 

Z tezami Kanadyjc-.eyb JXllemi
zow.tl obecny na konferencji francu
ski ekspert spraw napoleońskK:h , hi
storyk Jean de Franceschi, z Narodo-

wego Ośrodka Badań Naukowych 
(CNRS). Twierdzi on, i.e dokumenty, 
na które powołuje się B. Weider, są 
fałszywe. Weider mówi, że w puklu 
włosów Napoleona, który uzyskał od 
potomków służącego cesarza, Louisa 
Marchanda, są ślady arszeniku. Po
dobno wybyto je w laboratorium tok
sykologicznym FBI w USA. Krytycy 
teori i Weidera zaprzeczają, jakoby 
były to włosy zmarlego w 1821 r. ce
sarm. 

J. de Franceschi kwestionuje też 
tezt; o rzekomym ojcostwie gen. de 
Marbeuf, twierdząc , że wymieniony 
dowódca napoleoński raczej nie mógł 
się spotkać z Letizią Bonaparte przed 
przyj~ciem na świat Napoleona 

tizia zaś była wówczas po stronie po- t"' 

wstańców. §c: 
Weider przypisująC OjCOStwo Na· 

poleona generałowi de Marbeur po- ~ 
wotuje się m.in. na rzekome listy up w- "1J 

:~;;:.~:~nst~~~ ~ ~ 
dzieciństwie i pomógł mu dostać się m 
do szkoły wojskowej we FranCJI. Z ~ 

~:~u:;a::::~:~ ~ 
niku wyrniemi miCjsca i daty narodzin ...... 
ośmiorga swych dzieci, aJe nie mfor- ~ 
mował w mm, i.l Napoleon był jCgo Z 
synem. ::::tl 

(PAP) ~ 
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• 
Mieszkańcy marzną 

W bloku niczyim 

WARKA. Najstarszy absolwent obecny na jubileuszu Zespołu Szkól Zawado· 
wych ukoriczyl tu naukę w 1939 roku. Niezależnie od wieku, prawdziwy dzień 
radości przeżywali wszyscy absolwenci tej szkoły. 

Spory odo;etek maturzyl>1ÓW z ZSZ 
do.'tajcsię na uczelnie wan;zawskie. 
Trafiają glównic na pol itechni~, ale też 
do ~Abbrii'Ilr:lric2H:j.AJca. 
""""W)d<owoU"'>=<goayS
Giówc<j~W-

BIAŁOBRZEGI. Mieszkania 
w budynku Zakładów Drobiar
skich n/e są ogrzewane. Ani 
syndyk masy upadłości firmy, 
ani obecny właściciel budynku 
nie Interesuj" się losem dwóch 
zakwaterowanych tam rodzin. 

• Nie wiemy co mamy robić -skarży 

si~ Henryka Chmielarska, mie-.-zkao
kajcdncgo z lokali.- Nic ma szans na 
włączenie centralnego ogrzewania, bo 
kotlowniajest w fatalnym stanie. Teraz 
zrobiło Nię zimno i naprawdę mannie
my.Dziccisicdz.ąwpaltach..W iączamy 

piecyki elektryczne, ale obciążenia nie 
wytrzymuje stara instalacja elektryC7Jia. 

W ubiegłym roku budynek, w któ
rym na panera; mie.{ci ~ię hala produk
cyjnaanapiętrJ.edwamieszkania,ku

pil od syndyka masy upadłościowej 
kieleckiech Zakładów Drobian.kich 
przcdsiębion;a z Kadłuba. Zalcżolło mu 
jednak na wykwaterowaniu stamtąd 

mieszkańców. 

-Kupiłem budynek, alenicjeslemje. 
szcze jego prawnym wla.olciciełem - po
wiedział nam. - Nic mog~ więc za 
Wl!Z)'l'tko odpowiadać. 

- Co z nami będzie? - pyta pani 
Chmie/ar.;ka .• Wiem, że eksmitować 
na.~ nie mogą o tej porze roku. Ale jak 
mamy żyć? 

(<Ska) 

2S patciziemika br. uroczykle ob
chodzono 70./ecie istnienia szkoły. 
Główne uroczystoki zorganizowano 
w hali <Xrodka Kultury Sponu i Wy
poczynku. Stawiły si~ setki byłych 
i aktualnych uczniów ZSZ. W ciągu 
tych lat szkoła wielokrotnie zmieniała 
nazwę:. Powstał a w 1927r. jako Pub
liczna Zawodowa Szkoła Dok:walcają
ca. Działała też w cza.~ie okupacji. 
Niemcy ograniczyli nauczanie wyłącz· 
nic do szkolenia zawodowego. W ar
chiwach .~o'Zkoły zachowały si~ nawet 
dwujęzyczne świadectwa z tamtych lat 
- w JęZYku niemieckim i polskim. 

z nich trafiala do miejscowych zakła
dów pracy, glównie do browaru Warica, 
Fabryki Urządzeń Mechanicznych, 
Warwinu. Zresztą spora~ praktyk 
uczniowskłch odbywala si~ w tych za. 
kładach. Dlatego też m.in. te przedsię· 
biorstwa zostały odznaczone Honoro
wą Odznaką za zasługi dla Oll"wiaty. 

- Na.~i oczniowi e nie tylko są dobne 
wykształconymi pracownikami, ale też 
majq możliwośt:! udanego startu na stu
dia- dodała dyrektor U. Sobolewsk.a.. 

Dzień 70-lccia uczczono urocz)'l'tą 
mną. Po niej odbyla się akademia 
w sali OKSiW. Tam też rozegrano 
mecz koszyk.an;ki między absolwenta
mi a obecnymi UC7Ji iami. Nie zabrakło 

występów artystycznych i popisów 
akrobatyC7Jiych. Na koniec - absol
wenci spotkali się ze swoimi nauczy
cielami. Wszyscy wspólnie zwiedzili 
szkolę;. Można też było kupić okazjo
nalną monografię szkoł y, zawierającą 
nazwiska wszystkich uczniów i nau
czycieli. 

Pnybywa telefon6w 

Od 1969 roku obowiązuje obecna 
nazwa szkoły, a w ł973r. placówka 
otrzymał a imię: l Pułku Lotniclwa My
~iwskiego "Warszawa". 

• Trzeba powiedzieł, że lotnicy są 
najlepszym patronem, jakiego można 
sobie wyobrazić. Stale z nami współpra
cują i pomagają - przekonywała Urszula 
Sobołewska, wicedyrektorka ZSZ. 

Dzi!f uczniowie mogą kształcić się 
w 5-Jetnim technikum elektromecha
nicznym, lub 4-letnim liceum i techni
kum zawodowym. 3-letnia Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa oferuje kształcenie 
w kilku specjalnościach: piekarstwie, 
fryzjerstwie, dziewiarstwie czy piwo
warstwie. ANfOM SOKOŁOWSKI 

szyotOWIEC. Pięć tysięcy 

osób mieszkallfcych w tym re
jonie ma telefony. 

W ubiegłym tygodniu Telekomuni
kacja Polska przyłączyła do sieci pi~ 
ciotysięczny aparat. Zain.~talowano go 
w mieszkaniu Malgoru ty Skuzy. Dy
rektor Zakładu Telekomunikacji w Ra
domiu przekazał abonentce list gratula-

cyjny i aparat telefoniczny z automa
tyczną sekretario:ą. 

Przypomnijmy, że w tym roku Zak· 
100 Telekomunikacji w Radomiu koń
czy trzy/dni plan inwc:.tycyjny. Na roz
wój .~ieci telcfoniC7Jiych wydano pon<d 
100 mln zl. Telefooyotrzymalo kilka::tzie
siąl tysięcy o& i irN)1ucji. Cbxnie w Ra
dom!;kicm_icSnicmalllJtys.aborx:nlów, 
w tym ponad 20 tyli. na wsi:rll (kor ) 

Będzie festimłl 
PRZYSUCHA. W dniach 25-28 

czerwca 1998r. odbędzie się Fes
tiwal Kultury Mlodzleży Szkolnej 
- ustallil organizatorzy- ZwilfZI!k 
Młodzieży Wiejskiej i WOKiSz 
Resursa. ,Po raz drugi na gos
podarza imprezy wyznaczono 
Przysuchę. 

Lotnik6wniezabraklowczasierocz
nK:owych obchodów. Dowódnwo pul
ku z Miń.'>ka Mazowieckiego przekaza. 
lo na ręce dyrektora J ana Tnlczyka 
puchar i wiązanki kwiatów. Byly też 
wyróżnienia dla najlepszych pedago. 
gów. Radomski kurator Kazimierz Rut
kowskl dwóm osobom wręczyi Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. Otny
mali go J an Tnlczyk l Krystyna So
bolcwska. Z kolei nagrody kuratora 
dostały Ur-szula Sobokwska i Sabina 
Zalewska. :lM nagrody dyrektora 
wręczono Teresie Flrkowsldej l An
drzejowiWęgłelkowl 

Do dzi:l szkolne mury opoki/o prze· 
szlo S tysięcy absolwentów. Wię:~ 

W szkolnej Izbłe Pamięd nie brakuje sprzętu podarowanego przez patro
na - pułk lotniczy. 

Z przygotowania tegorocznego XI 
re.~tiwał u zadowoleni byli goście i Ol'· 

ganizatorzy, dlatego też impreza odbę
dzie się ponownie w Przysusze. O wy-

znaczeniu miasta na gospodarza ogólno
polskiego fc.,tiwalu zdecydowało nic 
tylko korzy~tnc położenie w centrum 
Polski, ale też dostatcezna liczba miejsc 
noclegowych. Istotne było również to, 
że w mic.<kie znajduje się zarówno sce
na widowiskowa w parku, jak i c.~trnda 
w domu kultury, więc ani organizato
rzy, ani ucze.\tnicy nie muszą obawiać 
~ię:, że deszczowa pogoda może po
knyżować plany i uniemożliwić wystę

pyzespołomoraz solistom. 

Młodzież ndzi 
GRÓJEC. W czwartek na swej 

11 sesji spotkallf się członkowie 
Rady Młodzieży. 

W Radzie Młodzieży zasiada po 3 
prudstawicieli każdej gr6jeckicj sz.koły 
ornz IŃ::iennych gmin. Porządek czwart
kowcjsesjiprzewidujeprzyję:ciestatutu 

rady, wybór władz oraz powolanie 

trzech komisji: kultury i sportu, prze.. 
strugania praw UCZllia oraz spraw 
organizacyjnych. W czasie se.sji zosta· 
nie również wybrany delegat na krajo
wy zjazd ROO Młodzieży. 

Czwartkowa sesja Rady Młodzieży 
odbędzie si~ w Centrum Kultury Re
gionalncjwGr6jcuogodz.IS. 

(ja<) 

Złote wesela 
ZWOLEŃ. Przed lelikoma dnia

mi w Domu Kultury odbyla się 
niecodzienna uroczystość • je
denaście par malżerlslcich z gmi
ny obchodziło 5o-Jecie pożycia 
małżeńskiego. 

Burmistrz udekorował wszystkie 

lh:if .. 1ordt, li pddDrrnika, JO l dziel! 
1997r. Imieniny Szymona l 1'adNsta. Słońce 
WUAłoo,OOZ.6.24,Q,jclzleo 16.15. 

RADO~ 
TF.A:IR POWS/JoDII'o!Y ~l J. KOOłA
NO\~· • .F.rne"·,pfz.IS(m). 

pary medalami za długoletnie pożycie. 
Był z tej okazji szampan, toasty i ser· 
deczne życzenia, między innymi od 
członków Klubu Seniora. Wśród mał
żonków najstarszym był pan Stefan 
Skowroński , liczący 85 lat, jego żona 
Jadwiga ma 74 lata. 

(m.n.) 

Fot. Witold Matlok 

Ważne dla gmin przed przetargiem 

Usta rzetelnyeh finn 
SKARYSZEW. Wlsdze kilku · skłoniło nas wła'ille doświadczenie· po

gmin z terenu naszego woje- in formowal na.~ autor pomysłu bunnistrL. 
wództwa zgłosiły do Regionalnej Sby.;w.w J6zd' Paw·Jak. • W tym 
Izby Obrachunkowej pomysł~ roku mieliśmy do czynienia z dwoma 
wadzenia ewidencji firm przy- nierzetelnymi wykonawcami. Jedna 
stępul'lcych do przetargów. z lirm wygrała przetarg na sporL.ąd7.e

,,Rejestrrobólwykonanych",jakna
zwali go pomyslodawcy, miałby JXlmóc 
w przeprowadzaniu przetargów. Każde 
z przedsiębiorstw w składanych doku
mentach umieszcza referencje. Najcą:· 
!kiej jednak przedstawia wyłącznie 

sukcesy nie wspominając o "wpad· 
kach",atcprzecieżzdarzająsięnickt6-
rym wykonawcom dMć często. Istnic
nie rejestru umożliwiloby dokladne 
sprawdzenie oferentów. 

- Do wystąpienia z takim wnioskiem 

nie (XOjektu wodociągu. G16wnym kry
terium przy rozstrzyganiu pr7.dargu był 
termin realizacji. Zależało nam na jak 
najszybszym wykonaniu dokumentacji, 
gdyż chcieMmy wyMępować o przy
znanie pożyczki na tę inwestycję. Wy
brana przez nas firma zobowiązala się 
do oddania gotowego projektu IS maja. 
Faktycznie oddala go dopiero w poło
wie wrz.e.'l'nia, uniemożliwiając nam 
uzyskanie kredytu. Kolejna liml3 bu· 
dowala sal ę gimna.'\lyczną przy szkole 
w Makowcu. Nie do.'l'ć, że nie dotrzy-

mała terminu oddania obiektu do użyt
ku, to w trakcie próby odbioru tech
niCznego okazało się, i ż np. ściany są 
krzywe. Mimo że zbli7.a się koniec pat
dziemika, nic odebrali.'l'my je.'>zcze go
towej sali. 

Prowadzenic ewidencji to zdaniem 
J. Pawlaka jedynie pomoc dla komisji 
przetargowych. Bunni.,trL. Skaryszewa 
uważa, że nalei.3.1oby również u.~unąć 
pewne nicdoskonałości z ustawy o za. 
mówieniach publiC7Jiych. 

- Cz.ęMo o caloM:i pr.ret.argu decyduje 
jedno kryterium - mówi bunnistrL. Paw
lak. - W przypadku wspomnianego 
projektu wodociągu był to eza.~ realiza
cji. Je.~t to wła.~nic jedna z nicdoskona
I<Ń:iustawy. 
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MUZEUM NARODOWE W KlELCACH 
• dawny pałac biskupów trUowstil:ll. pl. lam-

~':,>'~~te~~~~~~) ~~M'~~~ s':'_~~ 
.Dawne uzłml;cnic europejskie i WKhodnic", 

~~~ua~a~~6~~~J=i"~ 
-1767).Grafibzezbiorów Muzeumw lloKter· 
·Corvcy". Czynne codziennie oprócz ponic
dzialtówwsodz.9·16.Wsobol:ywst~pwolny. 

to!UZEUM·Rrnct3/S(te1.)4.4....4G...I.)-dziło 
pb. l7ulnniealon16wPolskiesoToWIIZ)'S-

!:=:!'iJ:łJJtwystawy~~;!'.~:: 
JOWt: .Z pradziejów Re=~totfl}'5kiqo", 
.Kieleeczymałredniowieamt. Czynnc:c:odtien
nie,optÓClponiedzialkilwiłród,w&OOz.9·16. 
Soboty- wst~pwolny. 

MUZEUM LATSZKOLNYCli S. Żf.ROM· 
SKIEGO (Oddział Muzeum Nuodowe&o). ul. 
JanaPawłall1S(tel.J44-S7-92)-.W)'Sttwa 
m.teriłlów-biopaficznych i literackitli I mlo
dzieńaydllatpisaru". Czynne~wtorti, 
arrutki,piątkiiniedziclcw-sodz.9-16oruw 
łrodyw-&odz.II-IS.Wniedzielewst~pwolny. 

MUZEUM 11. SIENKIEWICZA W OBLĘ· 
GORKU (Oddzilł Muzeum Narodo'lfe&o, 
rd. ll.tl4·26)-odtworzonyw-ystr6jmieszbnia 
pisarza,w-ystanbiosnficzno-litcracb.W'!f· 
t.ana.uowa:.llistoriaOrbBiale&owdziejach 
narodu". Oprócz ponicdlialkilw czynne ro
dzienniew-sodz.IG-16.Wtorti-wst~pwolny. 

zie!;le~~!::~~~~fJ~1~~~~~~=r. 
aynne wJrody, soboty i niedziele w &odz. 

~u~~~~~i~~r~~:=."~~~m~ 
MUZEUM ZABAWKARSlWA- ul. Kol· 

~iuszłi li - mc:czrnne. Wyslawt .Najbardziej 
Jadow-itew;iełW'Iata". 

MUZEUM WSI KIELECKIEJ W Klf.L.. 
CACII PARK ETNOGRAFICZNY 
W TOKARNI - w-n~tru XIX·w-ica:nych cha· 
lup,dwórzSuchedniowa,wysi.IW)':.Ocłlićod 
z.apomnienia-JanBernasiew-icz,twórCIOłfOC]u 
rzd.b", .w dawnym miasteczku", "Apteb 
w XIX·lrieanym miasreatu". Od wtorku do 
niedzicliw-sodz.I0-17. Wsobotywst~pwolny. 

MUZEUM WSI KIE.LECKIEJ - DWOREK 
LASZCZYKÓW W KIELCACH . ul. Jana Plwla 
ll·W)'SU.wt.Spi.stiModfotlacz"(ludowedruki 
napliunie).~neodponiedziałhldopi~ 
onzwniedziclcwl0410·lS.Wst~pwolny. 

-O:~Ef.~~=~~=~=~~ 
~~:Cu~~:~~~:!~~ 
Cl.ISOWll:.l'rzedz:iwnyhoutmuuli"(doJIXII). 
Czynneodponiedzialkudopi4tkuw&Odz.I·IS. 

GALERIABWA.PIWNICE"-ul.Ldna7· 
• R)'SOWEMiuto"-wystawa JJSUntu Władys
Iaw-a Szcupańskieso i Ierzeso Kutkowstiqo. 

~C:~i::t:t:~~i,\k~ iS.'• 
GALERIA BW A .NA PIĘTRZE" ·ui.Lcina 7 

- Mqdl Snmb - malarstw-o. Galeria c:zynna 
odponiedzia:ltudopi4(kuwplz.9-IS. 

GALERIA .KARCŻÓWKA" --.ystawa malaJ. 
IIWiirysunhi:T.Tclw)ru,~Tuza,M. Bielecl:icj, 
T.$1~n:k,M. BenedytiOWieuoiW. Kozuba.Co
dziennie(opr6czponiedzialkilw)waodz.ll·l9. 

KLUB STOWARZYSZENIA . CIVITAS 
CIIRISTIANA" ·ul. Równa 18- w-ystaw:a 
rnaWstw-1 Mieczysława Peli, Ciynllł od 
ponicdziałtudopi~ttuw&odz.9·1S. 

0SRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
G6dwittotrzysticb i Ponidzia-pi.Monii!SW 2b 
(wtjlóc od ul. Winnittiej),aynnyw dni robocze 
W&odz.IO-IS,tel.344-62-40. 

OIKT -INFORMACJA GOSPODARCZA: 94 
-}(.AtJ7woje~w(zterenuwojewódzlwa 
pruziWI). 

JASKINIA "RAJ" 
·Cl)'llnaoodziennic(opr6a.poniedzial· 

tów-)wsodz-10·17. 
JĘDRZEJÓW 
MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH 

pl. T.KoKius.zki 711{tcL6l...._.S)-unibtOQ to-

~=yr.~~:.e~~=~rv1~ 
XIX "~ riłllflle miManic Pnyptowstidl 
zpdnymwystrojem, dotumtn!J i Jlll11i4tki ro
dzinnc,zbiorypstronomicme.Cl)'nnecodzien
nieopróaponiedzialt6wwlodz.8-16. 

NAGLOWICE 
MUZEUM .DWOREK MIKOŁAJA REJA", 

tel.(0-498)14S·70-W}'SII.IVIbioyafiC2nO-~te
racUpośw~onaM . Rejowi.Potojepcinne 
do~ia. Malarsb. wystawacusowa~Kie
leA;kic pcjzllc". Czynne od poniedzialku 
dopi~tkuwsodz.9·16,wsobotyw&odz.9·1 S. 

NOWASLUPIA 

nv~~~~o~~itToó~. ~~: 
~~~~D::!~~u~.~:i;~ 
-codzienniewJI)di.9--16. 

OSTROWIEC 

oJ21~~~ -~~~~r~~ot~~]1~c:: 
lawy stale: .Wyua-n zabytkowych f~ansów 
iporcelanytmielowstie;-, .Poczetksi~i 

=e~:~~Q:,~.,:r;:~~~~e~:->: 
• (wysta~ MIUCum Pnyrodni· 

Czynne wirody i anrtki w &OOz. 9-16, w Jli41ki 
włl)dz.9--IS,w10bo!Jiniedziclewłl)dz.IG-IS. 

SIELPIA 
MUZEUM ZAGLĘBIA STAROPOL-

SKJEGO (Odddał Muzeum Tccbniti 
NOT w Warv.awie) - tnidci ~ w pudlinpmi 
iwalcownlzpolowyX1Xw. Prcuntujeda111'!1C wy
PDWenie, obnbiarti i teliwnc odJe...,.. Czynne 
w&odz.9-llill-17,wponiedzilltinieczynnc. 

S KARtYsKO 
MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO • Rej6w, 

ui.Słonc:czna90·Cl)'llliCcodziennic: ebpo
eycjaplenerowa-Ciłydzień,etspozrqtw-bu
dynku-w-&odt-9-17. 
SWIĘTV KitZYt 
MUZEUM PRZYROONICZ()...I..FŚNE 

SWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NAROI)(). 
WEGO-Ekspozycjapi"Z)TOdynieotywionej, 
ltcllcoloci~florrifaunr.CzrnnewsodL9·17. 
Nieezynnewponiedzialtiidnipoświ.\tca:ne. 

MUZEUM OKRĘGOWE IM. JACKA 
MALCZEWSKIEGO. uL Rynek 11- ~Kiejnoty 
koletcjiordynacjiDzieduszyctichzeLWO'IJI", 
wystaw:a m:heolociczna "lanim powstało 
rniastO.POC:l.llttiRadomia",w-ystawaprzyrod
nicza .Pi~knOIIIIUJY. Ochrona pll)'f'Ody Taj
wanu",.GaleriamalarslwapolstiqoX!XiXX 
w.".Czynneodw-tOftudoczwantuw&odLI0-
17,pi•ttil0·18, sobotyiniedzielel0·17. 
Wsoboty1nt~w-olny. 

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
• oddiial Muzeum Otruowcso, Rynet 4/S 
·wystawa "Malarstwo, !JSUnet,srafiU" profe
sor6wbtedryWychowaniaPlaslyczneJOWy
diiałuNauayciclstie&O Politechniti Radom
stlej, J(oletcjL Szósllpreunllcja.zbior6w-", 
Tldcusz HJ,jnrych·401atpracytwórczcj:rysu
nek, małiiSiwo_snfiUylat 19S9·1997. 
Czynneodw-todudoanrtkuwptt.I0-15, 
odpi4tkudoniedlicli-I0-17. 

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ -ui.Szydlo
lriccb.l7,tei.JIS-921-WJ'SIIwa..Jał:po~ 
stanseny"-stanscnspichlcrizWilkOQ.WJ
stawazwi~zjubileuszemXX..Jeciaistnienia 
mlUCurrLCzynneodw-tortudopi\ltuwp!dz. 
9·17onzwsobotyi niedzidewJ')di. 10·11. 
Nal()dzi~ przed um~em bsanie sprie
daje bilelilw. Soboty- w~pwolny. 

CZARNOLAS 
MUZEUM IM. JANA KOCHANOW

SK1EGO·etspozycjastała:..JanKothanowsti 
-~ieitw6rc:z.ość".Czynneodwton:u 
dopi\lkuwł(llh:.I-IS,wsoboty!0-17. 

OROŃSKO 
CENTRUM RZE1.BY POLSKIEJ - teł . 

(fu) (1)-48) 3&.219-16, Muzeum Rzctby 
Wsp6łcusncj:.J6uf~na.SOiatpracytwór
aej -W)'SIInjubilcuszowa",Pałac Józefa 
Brandta • wysil lVI stala: • Wn~ru dworskie 
11 połowy XIX w.•, Kaplicl: w-ystawa prac 
Józefa ŁukomstieJO pl.,ArJurnentum td Ho
minem", Galeria.Onnterit":. Wobec mtury" 
• wystan rużbAlebandry Mańczat i MaliO
ruty Niedzielto. Galeria Rzdby Olwanej 
Przestrzcni : W)'Siawaslaławpartuorońskim. 
Czynneodw-toń:udopJ4ttuwsodi.I-16onz 
soboty,niedzielewplz.I0-17. 

PRZYSUCHA. 
MUZEUM IM. OSKARA KOLBERGA 

(dwór Dembińskich). al. WOP 11. tcl. 22~ 
-W)'Sllwystale:OsttrKolber&-W)'SIIW'Ibio
paficzna oraz stylowo mntowane ~tru 
dwOBtie I druciej poiOW')' XIX w-.; Urszula 
z Morsztyrilw Dcmbir\sta • wystawa poi~ 
cont byłej wtakitielte P'n'!futhr, tmcej w Ja. 
11th 1746- 1825 onz loblnej historii miuta 
III przełomie XVIII i XIX w.; wystawaczasowa 
·.Czar orienlalnyth szat~· u zbiorów Plli· 
stwowqo Muzcum Etnopfla.ntJO w- War
sutric.Czynncodwtoń:udopi\ltuwsodi. 
8·1S, sobolyiniedz.w-sodz.IO-IS. 

WARKA 
MUZEUM IM. KAZIMIERZA PU· 

ŁASKIEGO - ctspozyqa st .. a .Kazimierz 
PuiutiiudziałPoiU:6wwtyciupolityc:znym, 
SJ)Oicc:z.nymikultunlnymUSA",w-ystanpo
plenero-n • Wub · 94"; wystawa aasow-1 
.LałkiJwilll"uzbior6wEwyl.isztiiMqdy 

Mroczet.Czrnnew&odi.I0-17. 
SZYDLOWIEC . 
MUZEUM WOOWYCH INSTRU-

MENTÓW MllZYCZNYOI (zamek)· wystawa 
Sllla: "PoW:ieinstrumentyit&peleludowt",~· 
stall'll CZISOWll: . Kilina Inków w fotocnfii Milos
lawaPictruszti" uz.bior6wMuzeumArtheolo
Pcznc10 i Etnocraficmqo w Łodzi oru Pali
stwowqotoluzcumEtqnfiaDeJOwWumwie.. 

ZAMEK·sala SzOK·wysll'ftmalmtn Mi
thaeiqelaPimrelliqoiMcdin.DcdicatatMa.
tlco". 

OPATOW 
PODZJEMNA TRASA TlJRYSTYCZNA 

·czynnaodponiedzialkudosobocywl(ldz. 
10·18iwniedzielew!Odz.lł·l8. 

SANDOMIERZ 
MUZEUMOKlĘGOWE·ZametK.azimie

nowsti • W)'5laWJ 1talc: .Kuchnia Uólewsta•, 
ebpQZJ<:je:etnotrafiCZDI.iarchcoloticzna,p· 

WAT W KRZEMIONKACH K. OSTROWCA, binet nwniłllllt)'tllly, 1J)'Sta~czasowe: ~ 
tel. (~7) 62G-971- W)'S!łwy .Górnictwo tne- wocztSlllorzd:bł.pobb19SS·1992"(doli.X.), 
mienia w neolicie•, ~auna dorztal Kamiennej" • czynne codziennie (opróa poniedzialt6w) w 
i dwie podziemne plcrie turystyczne. Czynne JO(łz. 1il·l7. Ratusz (wyst.~wy Slłle: .Miasto 
odwtortudosobotywcodz.9·16,wniedzic1e iludziewdawncjfototnfii")iMIUCuml..itera-
wplz.ll-l6. turyim.larosława 1 wuztiewicza(.Gtriazdydla 

PINcz.ów Sandomieru" i .oriC)'ll& wydawnieuo poetów 
MUZEUM REGIONALNE • W)'511wy stale: i malarzy na ernipqi KlystJ11y i Czesława Bed-

.PndzicjePonidzia", "Adolf()ypsiństi-tydei rwaytów I Londynu")- aynne todllennie 
twóraoit",.Pilitmw-hiJtoriarniasta",c:wowe: w &ocli. 9. 16. W sobolylnt~pwolnr. 
.~lb historia wąskotorowej tolejti w fotop- PODlJEMNA TRASA TURYSTYCZNA 

•• l • 

fi1", .Stawne i znane posilcie w dziejach Phl· -aynnaoodliennie w&odL 10-17JO . 

~=~~~·- ~wm~·~,.,~-·~·,~~~-~~~·~·~~~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~----------J~ 
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···~ DEK ID ••• ~ POLECAMY 

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Radoniu z o.o. przy ul. Wjazdowej 4 

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż sprzetu 
medycznego w zakresie składników 
materiałowych i składników trwalvch 

-stomatologia. larvngologia okulistvka interna. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 12.XJ.1997 r. 

ogodz. 10wpokojunr115. 

Informacji udziela pod nr tel. 313-043, Wf!!W. 236lub 265 Dział 

Administracji w godzinach 8-14. 

Sprzęt medyczny oglądać motna na dwa dni przed przetargiem. 

Przetarg wygrywa oferent ceny wyjściowej lub ten, kto złoty 

najkonystniejszą ofertę. Nabywca wpłaca cenę z chwilą wybrania 

jego oferty. Do ceny nabycia dolicza się podatek VAT. 
Spólk.a rno1e zamknąć przetarg bez wybierania którejkolwiek z ofert. 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
Komomik ~u Rejonow.go Rewiru l, mający kancelarłt w Kleleaeh, 
ul. Wuobl51 , pok. 418, na podstawie art. 953 ~r. 1 Kpc pod• do 

publk:mej wladomołcl, b w dniu 1 grudnla19t7 r. o godz.. 10 w s~ 
Re}onowym w Kielcach, ul. Jana PrNła 11 9, w sali nr X. odbtdzle sit 
lllqtacja nleruchomokl potożont~j w Kielcach, ul. Głowack'-go 4. 

NieNchomość składa się z działki nr 1210 o pow. 1055 m kw. oddanej 
w wieczyste u:tytXowanie na 991attj. do dnia 19wrześnla 2095 r., zabudowanej 
budynidam miesDtalnym wielorodzinnym o pow. uty!k. 531,80 m kw., budynkiem 
garatowym 2-ł:lobowym o pow. utytk. 29,66 m kw., budynkiem gospodart:Z)'Tn 
o pow. uty!k. 6,55 m kw. stanowiącymi odrębny od gruntu pn:edmiot praw 
własności Handowo-Uslugowej Spóldzielnl Pracy .Cootracr' w upadlości 
zliedzibąwKielc:ac:h, ul. Uódlowa 17A. 

Ola wtt. nieruchomości jest prowadzona ksiQga wieczysta w Sądzie 
RejorxMym w IOek:ach Wydział Ksiąg WI8CZ)'Stych za nr KW 45048. 

Nien.lchomośt oszacowana )est na kwotę 390.265,00. 
Cena wywolania na licytaqi wynosi 292.698,75 
~do licytacji zobowiązany jest złożyć rtkojmię w wysokośd 10 

~ ::u~~ nleNc:homości tj. 39.026,50 w kancelarii komornika, 

~ ~~~~~~~=~i.1997r.Przy 
N licytacji btdą. zachowana ustawowe warunki licytacyjne, jeieli dodatkowym 

1 ~~:~~:~-m:= 
co Vlllasnośc:i na rzecz nabywcy bez zastrza1eń, jetell osoby te przed rozpoczfdem 
t'l lcytacjl nle:do!ądowodu,tewnioslypowództwoozwolnlenle nieNchornoścllub 
=:. jej części od egzekucji, i te uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące 

3 egzek~ sUtebności l pniW8 utytkownika, jeiełi nie są u)awnione 

~ ~~~=~~r:r:~~=:.= 

MEBLE WŁOSKIE • WYSOKIEJ KLASY ZESTAWY STOŁOWE • SYPIALNIE 

ELEGANCKIE ZESTAWY WYPOCZVNKOWE ZE SKÓRY ···~ DEK ID STOISKO PATRONACKIE RENOMOWANEJ FIRMY ~ KLER " ••• ~ 
Oferta specjalna 

~~ . m~:::_ 
RATY, LEASING 

już od ..... 2.400PLN+VAT et: 

~ Wdt.A- ..._ -...22.,..-.- ~ 

Hurtownia Wedlin j Mjesa 
,.Animar .. 

Kielee,ui.Miei<;UJSkicgol21ofC111je: 
Wędliny z najltpSZydJ Zakładów 
Mi~ychwPolscewcenacb 

""""""""· Prxy ukuple w~kuyd1 ilokł 
dodatkowe upusty do uqodaitaiL 
ZIIJI'UUIIIł)IWgotit.otl5~t11J, 

ttl~f",.J6U1-J5. 

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
oolasza orzetara oferlowv 

na prowadzenie akcil 
zimowe! na teręnia osiedla 
W ofen:le nalety podać cen, u 

1 m kw. pow. dróg l chodników 
oraz cent 1 m-g (odłnlehnia 

:nt:r!!~r::~.!l!~;~r:~~i! 
l dyspozycyjnołcl flnny. 
Przetarg odbtdzle s" w dniu 
5.XI.1997 r. o godz..12 w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Warsuwsklej 
155. 
Wadiumwwysokołc\700 zł należy 
wpłacić do godz. 11 w dniu 
przetargu w kasie Sp6łdzlelnl. 
Dodatkowe Informacje moina 
uzyskać w ADM Uroc:zysko pod 
nrtel. 331 ... 2-691ub331-08"'2. 

~ 
Atrakcyjne ceny węgla 

już od 230 zł za tonę 
Bezplatny transport powyzej S ton w prom1enou 20 km 

\as"' <•laa P1ekoszow ul ~. ~ ~ a 33A o: l J-4 11 30o· 16-S" g~dz ud 6 ~o 20 

1Vo/1ca ra"ll:J ~cle : , lei 3o8-57 -9? , ;cez cd 7 a o l" , 

lAKLADY PRZ.E'JWÓRS1WA CYKORH S.A. 
" WIERZCHOSLA WICACH 

REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL 
P.H.P. "RAFPOL" Kielce 

HURTOWNIA, ul. Skrzetle11·ska 4, 
tei.J4S-39-63 

PRODUCENT NAJLEPSZYCH 
KONCENTRATóW SPO:żywczycH: 
e $mietankl kremowej ,.$nleżka" 
e deserów kremowych 
e lodQw domowych 
e $mietanek do kawy e galaretek 

e budyni 
e kisieli 
e konfitury żelującej 

e kremów do tortów 
e napojów w proszku 
e zup w proszku 
e serników w proszku • przypraw do potraw 

e suszy warzywnych 
e sosów do spagheni i pieczeni 

Iwieiu innych artykułów spotywczych o bardzo wysokiej jako&:/. 
Atrakcyjne ceny. 

Korzystne warunki zakupu. 

HURTOWNIE: 
Kielce, ul. Okrzei 56, te/. 345-31-49 
Kielce, ul. Skrzet/ewska 4, te/. 345-39-63 

~ ~~~~··~·~mM~~~~~~~~~~~-~~~-~-~~~-~-~~~- ·~-~~~-~-~-~~~:~-~- ~- =- =- ~-~- ;_;_~~~~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ~- "- .. _ ....... •. -, ... ,,_ .. · ~-... • , • .......... -. '" ... '. ' .......... ·.· ..... •, .. 
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Urząd Miejski w Pionkach, 
uL Kolejowa 97, 

ogłasza przetarg nieograniczony na wvkonanie 
gazociagu średniego ciśnienia w technologii PE 
o średnicv 40 x 3 7 mm w ul. Owocowei w Pionkach 

Pożądany termin realizacji 30.XI.1997 r. 

,------~~rt~-------1 
l ...... IPIIIII'I ...... .,.al: l 
l -somochód•..,.200zpnyczepą......._.,n>kp<Od.198S,.,..wnyl 
ltechnk:znle. CeNeMegozestawu 20.000,00zJ+po<MtekVAT l 

Oferty z ceną brutto, w zaldejonej kopercie z napisem .GAZOCIĄG 
W UL. OWOCOWEJ" nalety składać w sekretariacie Urzędu Miasta 
wtenninie do 10.XI.1997 r., godz. 15. 

otwarcie ofert w dniu 11.XI.1997 r. 

~~~=/9~1~~~~~1 
lwywolawcuzestawu12.000,00zJ+poda18kVAT l 
l+ -~4-mnowawdobrymstan/etechnlcznym,cena 4.000,00zll 

Wadium w kwode 500 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta do 
dnia 10.XI.1997 r. Informacji na temat przetargu udz)elać będzie lnt. 
Ryszard Szwabowicz, pok. nr 30, teł. 61-25-402. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi 
określone wart. 19 i 22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

J -.tgr'8gaty chłodnicze nowe 1 sezon uiyw8ne- szt 2, cena u 1 szt l 
13._=:;.~szt2,cena1sztUOO,OOzł+VAT l 
l Oferujemy do sprzectaty paczki plastikowe o pojemności 1/1 i 1121 
l łubianki plastikowe l drewnianeorazbeczki plastikowe 12011651. Cenydol 
l uzgodnienia. 
l Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 1997 r. o godz. 1 O w bazie l 
fFasolexu•, ul. Targowa 1. Przystępujący do przetargu winni wplacićl 

Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" 
Spółka Akcyjna w Klełcach, ul. Drucklego-Lubecklego 1 

zatrudni: 
GŁÓWNEGO SPEc.JALISTIĘ DS. FINANSOWYCH 

Wymagania: 

~~~~C::~S::~I 
lmob1a<ayskaćtel.(090)28a471 ~b(0-496)24-73. w.34N.Ko=yn. j 

- wyksztalc8nie wyższe (ekonomia, finanse) 
-pięcioletnie doświadczenie w zarządzanu finansami (najlepiej w firmie 

L---------------------~-
produkcyjneJ) 

-aktualna wiedza z zaktęsu księgowoki, podatków, prawa finansowego 
-znajomotć zasad rachunkowości zarządczaj 

Sll!łill AKWIZYTORZY ZAPRASZAJĄ 
Przyjmujemy ogłoszenia na miejscu u klienta. 

-praktyczna znajomość obsługi komputera OfBZ programów finansowo---wiek do 40 lat 
Oferujemy: 
-moJ:JiwoMsamorealizacjiirozwojuzawodowego 

Wystarczy zadzwonić pod numer 
Kielce 332-12-79 Radom 363-97-88 

natychmiast przyjdzie nasz przedstawiciel 

-wynagrodzenie adekwatne do zajfT'IOWafJfłgO stanow;ska 
-praca w uznanej i dynamicznie rozwijającej się firmie 
-udział w profesjonalnych szkoleniach 
Zainteresowanych prosimy o przesianie CV, lisb.J motywacyjnego 

orazzcljęcia:naadresfinny. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
w Ostrowcu św. ul. Sienkiewicza 6511 Oa, 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie usług dotyc:z'ł,c:ych: 

klat~~=~~~~=\;~ budynków (zamiatanie i mycie 

ciąg2Jw~=~:~e=~,:,~~~~~~ch~czyszczenie 
3) utrzymania czystości w obiektach sanitarnych (doły gnilne, 

szamba) 
4) konserwacja terenów zielonych (przycinanie drzew, krzewów, 

tra"mi~~' zimowej (odśnieianie, uszorstnianieciągów pieszych itp.) 
Termin realizacji-1 .1.1998r.-31 .XII.2000 r. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest 

wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł w terminie do 9.XII.1997 r. 
dogodz. 14wkasiezamawiającego. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 20,00 zł) 
mo!na odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 18 lub za za
liczeniem pocztowym. 

Uprawniony do kontaktów z oferentami- Witołd Sol<.otowski. 
Termin składania ofert upływa dnia 9XII.1997 r. o godz. 15. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.XII.1997 r. o godz. 9 w siedzibie 

zamawiającego, pok. 4. 
Postępowanle będzie prowadzone z zastosowaniem 

~::~=~:~ć~:erena,którzy: 
1) spełniaJą wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach 

publicznych 
za~ają wymogi określone w specyfikaqi istotnych warunków 

3) posiadają zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych 
zgodniezUstawązdn. 13.1X.1996 r. (Oz. U. Nr 132196, poz.622). 21.._ 

PRZETARG 
Zarząd Zakładu Remontowo-Budowlanego .,REMOr Sp. z o. o. 

z siedzibą w Starachowicach przy ul. Ostrowlecklej 21 
oq!aaza pattara na wydz!trjlwltn!t mta!JACH STAWOWA. znaldu!actl 

•!t w Starxhow!cąch przy uL Stawowi!. 
Oferty~ propoi'IOWIIDy aynu. CII"R gwa-arw::je rn...owe. proUny Udadać w 

zamkniętyd"lkopettac:hw~Zalzą;lunal.....-zebudynkuZRB.REMOT"sp. zo.o. 
wS~ul.Oslrowlel;:k.a21wternn.do30patdzlentl1997r~ godz..14. 

Otwan::le kopertnastąpi w dniu 31 października 1997 r. o godz. 10. 
Za~Ząd zastrzega sobie prawo unlewainlenla przetargu bez podania 

przyczyny. 

Pani 

URSZULIMARSZAŁEK 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Koleianki z PIP ,.In~:!:' 

Kol<dn 

TADEUSZOWI PURTAKOWI 
wyrazy glfboldqo w.pókzuda z powoda łmlud 

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Kielcach, 
ul. Sandomierska 

106, te/. 368-13-26, fax 368-13-87 

poszukuje w centrum Jędrzejowa działki 
budowlanej pod budowę budynku 

administracyjno-biurowego o powierzchni 
użytkowej 600 m kw. (powierzchnia zabudowy 

ok. 200 m kw.) pod siedzibę Placówki Terenowej. 
Oferty należy składać do dnia 14.XI.1997 r. 
godz. 14, pok. 310, w siedzibie Oddziału. 

unieważniam 
pieczątkę o treści jak 

wyżej. 

Agencja Doradztwa i Ekspertyz Budowlanych 
lnt.. bud. Zbigniewa Oslńsklego w W•rszawle {03-903) 

ul. Finlandzka 12m. 13; teiHax {0-22} 617-32-23 
Działatac z uooważnienla Likwidatora Centralnego Zw!azku 
Soółdzlelnl Samooomoc Chłooska'" w !lkwidacl! z siedziba 

w Warszawie ul Kooem!ka nr 30 

ogłasza 
Publiczny Przetara ofertowv l lub 11 z Neaocjacjami 

na sprzedat. nieruchomości gruntowej składającej się z 2 dzialełl:, 
poleżonej w Odonawie przy drodze Kazimierza Wtelka-Gorzków. 
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW 29553 i składa się 

z działek: 
1) Nr ewid. 24313 o obszarze 200m kw. w uiytkowaniu wieczystym 
2) Nr ewid. 278/3 o obszarze 400 m kw. w utytkowanlu wieczystym. 
Nierudlomość stanowi v.łasność Skarbu Państwa w utyłkowaniu 

wieczystym do 2094 r. Ukwidab.Jra CZS .sCh•. 
Otwarcie ofert Pierwszego przetargu ofertowego odł>Qdzie się w dniu 

181istopada 1997 r. o godzinie 14 w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowydl 
wOdonowie. 

W przypadku niesprzedaty nieruchomości gruntowej w tym samym 
dniu i miejscu, o godzinie 14.15 rozpocznie się Drugi przetarg ofertowy 
z negocjaqami. 
Szczególoweinformaąeonieruchornościmotnaob'ZymaćwAgenqi. 
Na przetarg naleiy przybyć z zaliczką w gotówce, na poczet kupna 

nieruchomościorazzdowodemosobistym. 

~ 
Rejonowy Zakład 

Energetyczny 
Ostrowiec 

o przerwach 
w dostawie energii 

elektrycznej 
w m-cu listopadzie 

w godz. 7 -16. 

1. Dnia 3-Trzeszków 1. 
2. Dnia 3-4 - Kunów, ul. 

Małachowska , ul. Sło
wackiego. 

3. Dnia 4 - Trzeszków 2, 
Wrzosy. 

4. Dnia 5- Miłków 3, Kępa 
Baszowice. 

5 . Dnia 5-6 Dąbrowa 
Chybicka2. 

6. Dnia 6 - Baszowice 2, 
Miłków 7, Poręba. 

7 . Dnia 7 - Ku nów, 
ul. Warszawska od ul. 
Kościuszki do mostu z przy
ległymi , Baszowice 3. 

8. Dnia 10 - Skały 2. 
9. Dnia 12-13- Skały 1, 2, 

Skały Kamien i olom , 
Nietuliska Duże 1. 

10. Dnia 14-Cząstków6, 
Pokrzywianka, Rudnik 3. 

11 . Dnia 17 - 18 
Stryczowice. 

12. Dnia 17 - Kunów SKR, 
ur. Partyzantów. 

13. Dnia 18 ~ Krynki 7 
Zakaoale. 

14. Dnia 19 - Wola 
Zamkowa , Małe Jodło 
Działki . 

15. Dnia 20 - Baszowlce 
4, Dąbrowa Chybieks 2, 
Jabłonna, Dąbrowa Polesie, 
Styków 2 , Styków 
Przepompownia , Zajazd 

r 
§ 
c 

MATKI 

Spmtdaltcymłmtąasobltprawodą· 
- prowadzeriB negoqaqi z oferentami 
-swobodnego wyboru oferen1a, je>ell uczssm;cy- zaoferują 

jednakowe ceny wsr;:a:. termlnie RZE ~ 
Dyrd.cja wraz z kole:tankami i kolq;ami 

lljM z KatoUcldeco Stowa~la ,.Civitu Clnildua" w Radomi• 

- uniewatniania negoqaql bez podania przyczyny. 
~ 
Wsze{kiekosztyloplatyponosi.Kupujący, 

Ostrowiec wykona przegląd ~ 
urządzeń energetycznych.Hlllo ~ 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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LEASING OPERACY JNY 
ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

ANTYWŁAMANIOWE 

~ 
~ 
FIRM US- K1elce 361-60-46 
ul Osobn<J 6 (obok ,1mf•teatru) 

0% REKLAMACJI! 

AUTO 
POLMOZBYT AUTO 

KIELCE Sp. z o.o. 
RADOM ul. Warszawska 35 
• Sprzedat .. mochodów: Po6onez 

Caro Plul. Alu Plus, Nexieo, nco, 
Espefo, Polonez Truck, C.rgo, 
1 .. 424-83, codzieflnle godL 8-17, 
aobołygodL 7-12 

• ez,łcl zamienne • Polonez. nco, 
Npie,, Espreo. akcesoria, ogumienie, 
akumulatory tel. 424-83 

• Czfściz.amłfłnne: PF 126p, Cinqu
ecento, akcesoria. tel 424-83 

238JAAI8 

AUTO-MOTO 

331-37-49 AUTOALARMY, WMOeiJ-
SERY-Ratyl 013505 

343-11-57, AUTOALARMY, lmmobll· 
sery, .Bl..Al.lf'llt«. Centralzamki. M306 

345-16-29 AlJTOCZĘSCI MOTOMAR· 
KET, samochody uchomle. Bezpłatne 
wymiarwoslt'ICiftyz.torów.~23. 

01<367 

368-07-88 - ALARMY- 2nlwna 3. 
013293 

AUTO - GR, montaŁ Raty. Kielce, 
Pllkosz53,361-94-18,~1. 

011474 

AUTO - RADIO • Wibtronlc" Klek:e, 
Pllderewskiego 22. GA854 

AUTO-SZVBY. Kielce, 361-57-17. 
GA856 

AIJT()--HAt«)El-KQMIS-ceORO.Raty, 
lea.sinQ, gotówttl.. Spnedat cąki do M· 
mochodOw zaci'Kidnich. Kielce, 
368-30--61 M231 

AUTOALARMY .PRESnGE" Kielce, 
Manifestu Upcowego 34 (,Exbucn. 
332~99. 332-65--45. 

AUTOAlARMY, 
o-602-32--34-57 

34-434-79, 

013291 

AUTOCZĘSCI .Brooowski". Hurtownia 
cątci do samochodów uchodnlch. 
Kielce,Wesote47149,344-23-73. 

00«6 

AlJTOSZ'fBY . ..Autolenb:" Kielce, Wrzo
ISOWll 25, 361-61-11 . Redom. otOOwa 4, 
362-60-15. Szewce 39 k. Kielc. 
346-52-05. GA855 

CZĘSCI do samochodów uchodnich, 
u skledu, na urnowienie - KIM 
AUTO-CZĘ$CI. Sklepy: Kielce, Targowa 
18, 343-02--37, Wesoła 47/49, 344-23-73. 

OG447 

FORD-atSCiurnlenoe.Kielce,G(:ml.. 
k6w Stuzicowsklch 15, 34-502-52. 

GA810 

mazDa 
Mazda Motor Poland 

Części i akcesoria 

Dąbrowa 350 k. Kielc, tel. 362-62-20 
Skup-Sprzedaż-Zamiany 

Atrakcyjne warunki sprzedaży ratalnej. 
Gwarancja legalności .... 

SPRĘŻARKI 11ra:: 11\f'U\U:tnltmdudutkulll/11 

-uszczelniacze, kleje, srodk• smarujące firmy LOCTJTE 
-układy pneumatyk•• elementy hydraulik• SiłoweJ 
-zszywacze tap1cersk1e 1 szybkozłączki 
-wlertarlu,wkrętakllprzewodypneumatyczne~~~ 
-hllrydoch/odzlwobrobkowych 

•gwlntlark•slolowe 

: ~;::3;~~~~~~~~~~~k~~ean1a 

HAKI holownlcu. ~.361-57-04 
012582 

KREDYT samochodowy bez pottCZY· 
cieli bez pi4tfWSlej wplaty. Kr.dVtujemy 
ukup samochodów 1 giełd l ogłoszefl. 
Zlprasurny Autoluedyt Kitla, Ko-
seiuszld521011,tel343-13-84. D13186 

lAWETA. 041 - 345-27-21, 
o-602-283-305.. D125n 

MOTOART: silnikowe, ~. 
sprzwla, amortyzatory - uchodn~ 
Kielce, 344-85-25,368-16-(17. 

""'" 
Clf'OtlY zlmowtt. {0481 362-68-89. 

GW246 

TŁUMIKI, katalizatory. Kitllce, Bodąn--
tyńske13,344-32-76. 013127 

BUDOWNICTWO 

34~29 PARKIET. mozetka, panele. 
Kielce, lJp7f 1. 010864 

366-30-97 BRAMY AUTOMATYCZNE 
.ROAN" Kielce, Jagiellonska 65A- prze
f'I'IYSiowe,geraiOwe,ogrodzeniowe.Stero-
wanla.szłabany,masztyllegoM. D13511 

A. Gl..RURA- TERAKOTA. ł"Qzpal'lska 
-ceny~. MJw4tkazy wyb(W .• Cera· 
mlkar Kielce, Ctltcińska 14.\ 368-74-83. 

M228 

AM()t(H()S.C. -()lu., PO/na IWdy 
wymiar. A.lr.kcyjne ceny, kTOtkle tennlny. 
Klelce,todzka308.346-19-17. 013516 

BMF -techniki mocowań: UPA.T, IMe. 
Kotwy specjalistyczne, dyble, śrubowe 

łączniklrozpc:lfl:lWe,lł~kłltowa.~. 
I.IChwyty.kolkl-lzolacja,gwotdlle-etest 
pierScleniowe,akJttna,~ne. 
biec~ sarriO"'Irieńne. EWIP, Kielce, 
Magazynowe 4 (od Z..gncu'U;IeD, 
33-16-021. GA.860 

BAAMY~,prze~,ogro-
dzeniowe, rtlłety, stolarblaluminlowa. 
Oymnsk.e 20. (0-41) 361-52-00 . 

013520 

BRA.MY na 100 lat - HOAMA.NN. gara· 
m-, przemysłowe. drrNI. ocynkOWilne, 
niemieCkie, naPOdY, maszty flagowe. 
Kielce, [)ymińsk.l18, tel.ltu 361-()4-63, 
090-33-67-19. DG438 

• FlCX>R":parkiety,mou.iłd,l)llnele, 
kleje, schody. Kielce, Chtclńskłl t4A, 
361-19-<49. M227 

fOUA -.. ~ 
"budoolaM . ."..",.". 
"stre1ch 
Ceny producenta. Polskle atesty . .XL" 

Kielce, Don.szowska 115, Rolna 8, tel. 
368-08-19,34-417-04. 

GA878 

INSTA.lACJE c.o. gaz, 
wodno-b.nalizac. {nowe technologie). 
Klelce,J68-.83-4.4. 

D12193 

.KRYL.AMEX" -wtryskoweoclepłen~ 
domów. Kielce, (0-41) 311-70...16. 

"""" 
N.-.IWIĘKSZA. kielecka hurtownie pły

tek ceramlcznycł'l, elewacyjnych (100 
wzon)w).Be.lpl)hdnllmporter{t-łazpanla, 

YVtochy, Fr.neja, Czechy). Spradat ra· 
tal,., ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna, obok 
cmentaru), 361H)1-65. D13513 

OKl..ANO - OKNA., DRZWI POI SY· 
STEMU KOMMERL.Nl. Produkcja, SPf1'6-
ciet, ITKII1bU, parepety. Kostomtoty/262, 
tellfax (041) 303-16-57, wewn. 2. 
Busko-Zdrój, (0496) 31-28. ON18 

OKNA. JEDNORA.MC7NE, płyty gip. 
sowo-Iwtonowe (KNAUF) sklkig, drzwi 
antywłamaniowe l blachy. .w.euo•, 
Kielce. SkrDtlewske 4, lei. 368-44-40; 
Z..gnańska 72, lei. 34-484-19; Jtdmt}ów, 
ReyrnorU 12,tel. 613-52. M233 

OKNA z POI, roloklsety. Producent 
• V1CTOR", Kielce. Skrajna 80 (teren Che
rnadlnu), 366-20-73,090-249-130. 

M276 

OKNA.dr:zwl. Sla~ materiały budowlane. 
.MA.BUO",Jfdn:ejów ut. Reymonta 12, tel. 
613-52. M232 

PA.AAPETY alurhniOwe. ROlETY At(fY • 
wt.AMA.NlOWE I-EROA.l.. _A.lUTEQł. 

l'łKA.",Kolberga11,345-1B--35. 
01<337 

PMZY JMĘ ziemił z wykopu lub gruz. lei. 
~335-810, wleczOfem 331-98-38 

D13475 

SIOING ELEWACJE - orygłnatoe. Ate
sty. TransportbelP!etny Penelewewott
ruoe- SClany (od 13,00/m kw), podłogi. 

Klmleń elewacyjny, dechOwka bitu
micZne .• U.S.-POL", Kielce, Dymlny (obołl 
flbfyki OomOwj, 361-63-95. Redom, 
Lubelsluln,528-1t.wewn. 2. OG422 

TARCICA. EGZOTYCZNA.; sucha 
- obrlynana MA.HON. DĄB AFRYKANSKI, 
I~E. Ołdeiny. paoele podłogowe {mahoń), 
parkiet, drzwi. .EGZOOREW" Kielce. 
1 Maja 190,te1Jhu:345-1t-69 

012650 

WYK~stecllptr;łąCllletefo-

niczne t e/ektryezne. Edward Garczynski 
• FA.RAO",teiJ!ax(048)45-16-55,473-63, 
366-20-43. RR651 

MONTAŻ elewacji SlDING z ocieple
niem. (041) 34-409-48, 36-258-91, 
36S-38-25. D13551 

DRZWI ANTYVVŁAMANIOWE 

0'111 reklaiTIIcjil GEROA., Osobna 8. 
361-&>-46. GK353 

Of'TlMA. - A.UTOAVZC/NAN'f DEALER 
GEROA., Bodzentyńska 33, 343-14--35, 
343-13-36. GK362 

KLIMATYZACJA 

KL.JMA.TYZA.TORY chlo--
~rzewcze, wentylaCja, wentylatory, 
kurtyny 1)()'1Mtr:zoe . .AQuaktim" Kielce, 
Massaiskiego 14,368-86-00. OG433 

KSEROKOPIARKI 

NCINA. promocje. PROMONT, Kielce, 
361--32-13. GA.803 

KUPNO 

SKUPole}ówpnepracowanych. OóblOr 
własnym transportem .• fl.EX" Sp. z o.o. 
Kielce, (0-41) 369-18-05 D12967 

LOKALE 

(0-<11) 344-7D-76 AGENCJA. 
l'łEF!I..O-K>MOSa. 

GK317 

0602-.3<1-81-()6- mieszkanie 60 m kw. 
-sprzedam. 

013535 

1- 2-pokojowe kupi Po$rednictwo, 
332-43-14. OG487 

343-13-17 - NIERI.JCHOMOSCI. 
013101 

344-22-48 AGENCJA LOKUM. GA.891 

344-22-48 AGENCJA. LOKUM. GA.941 

344-94-54-.ELIX/R-()()M", Po$rednl· 
ctwo mieszkaniowe. OG465 

368-43-86 .ComplexOom". Nierucho
mości. Tanie domy kanadyjskie. D1348-4 

368-75-88 Agencja .w~owska". 
GK369 

72,5 m kw., łl p., garat- Podkarezówka 
- sprzeda Biuro Mieszkaniowe, 
361-65-12. D13075 

AAA Kielecka Giełda Nieruehorno$Ci 
-15tetdo!wtadczen.Kielce,Sienklewicza 
9, 344-63-63. 368-23-63. GA853 

MA SWIĘTOKRZYSKA. GIEŁDA. 
NIERUCHOMOSCI Kielce.ul. SienkiewiCUI 
67,366-05-93,366-13-61. SE524 

AGENCJA .Centrum", 368- 21-85. 
013118 

AGENCJA . MS" U,gOrska 9/10, 
34467-92. 013474 

AGENCJA. .Medium" - Sienkiewicza, 
NOT,368-07-74. OG389 

AGENCJA. .Pro-Consutt". Kielce, Sie.,. 
klewicza 78, p. 209, tel. 344-96-02 

013314 

AGENCJA.INTERLOCI.JM, Kielce, {0-41) 
344- 53-62. GK282 

00 wynajęcia lol<.al 40 m kw. 1 telefo-
nem. T et. (081) 88-30-465, >Meczorem. 

013439 

FIRMA poszukuje do wynaJłcla pomie
szczeń biurowych 1 upiecze m magazyno. 
wym o ilłCZJ'I(Ij pow. ok. 250m kw. Kielce. 
34-423-52 D13486 

M-4 Stolt {raty), sprzeda KONTRAKT, 
344--32-40, 366-33-45. SE575 

M-4 Uroczysko, 75.000, Stok 80.000 
sprzedemy.344-22-48. 013477 

NtERLJCHOMOśO .PIA.SEO<.I ł 00. 
RECKA.". TeL 34-30--333, 343-()4-35. 

D12642 

OOSTĄPtĘ ponjeszcznle po zsypie. 
Kielce. 368-67-47. D13392 

.PLUS", 34-429-82, 368-08-73. 

""" 
POSZUKUJĘ Iokeiu hend~ . 

Kifllce,343-19-92. D13476 

PRZEDSIĘBIORSTWO Obslugl PKS 
Kielce. Zagnar'lska84e, ~do W/fili· 
ifeia 150m kw. powler:zdlnl bh.orowo-hln-
dlowej, teł. 331-93-68. 012518 

SPRZEDA.M atrakcyjne mieszkanie 
1\llgą -115m. 368-07-74. 

MEBLE 

STYLOWE - lenie, ekskluzywne. 
366-76-38 D13489 

MEDYCYNA 

0-602-283-530 ALKOHOlOWE oclru-
W'!Inie,Esperel,wizyty~.cafodo. 
bowo. Kletce, 345-44-25. D12437 

ANONIMOWE leczenie alkoholizmu. 
Katowice, Ste_..7, (032)586-289, ez.. 
stochowe, A.l. 111M" 29. (034) 654-497. 

DK1577 

ATRAKCVJt>E odchudunle. octtywla. 
nle k0111Óf1(owe. .HERBA.UfE", (041) 
368-84-24. D13305 

BAOA.ME <Mosów, Q-601-21-43-88. 
SE53< 

BEZOPERA.CYJNE.Iec.zenlekamlcyt<lł· 
cicwMj, ~. prostaty, hemoroldOw, 
łysienia, łuszczycy, bielactwa. Zapisy, 
Kielce, 344-87-18 (15 -17). SE533 

ORginekolog-leczenle,ubiegi,tanto • 
(0-42) 36-05-21 (10-18). KA.251 

GINEKOLOGICZNE tanie ubiegi- rów
nle2. ZBIW!Insowane. (0-42) 30-23-28, 
32-73-49(10-18). KA.250 

NAUKA 

CHałA.- egzaminy. 368-87-09. 
013223 

KURS AQenta Ochrony. (041) 
344-9<1-24. 012595 

KURSY obsługi pakietu biurtwMgO 
OFFICE-95. COMPUTEX, Kielce, 
344-J2-02. GK348 

MARKSOFT - Kursy Komputerowe: 
WlndoWs95, woro, Excel, KsitQOwOść. 
Klelce,J4-30....628. 011461 

MA.TEMA.TYKA.,polski-dllllktasOSmych 
-grupy,indywlduelnie,34-28-245. 

D13464 

NIERUCHOMOSCI 

8.800 m kw. lub 3 działki sprzedam. 
Klelce.346_-51-45(11-14). D13478 

CHĘCINY- 2dzlałl(j budowtene, ~ 
jone, z drzewami owocowymi. (022) 
&49-82-41. 013328 

CHĘCINY- spQI(łam (29.000 ziJ dom 
z cegły {\JIIOOe, kaoallzacJa, piece), 
S-Izbowy, cizialka 330 m kw. (022) 
649-82-41. 013327 

SPAZEOAM działkę prz~ 3600 
m kw. - Dyminy. 311-40-36 . 

013540 

ZDECYDOWANIE kupię dzlalkt budoW-
laną, usługową w Kielcach, 366-33-45. 

SE576 

OPRAWA OBRAZÓW 

CHĘONSKA.14, ~Ramka", 361--37-49. 
GK354 

ĄGI 

CELNf 
Najwyj 
SER"· 
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PRACA 
AGENT CELNY. Kurs~ug KODEKSU 

CELNEGO. Llce!lCja państwowa. Pnlca. 
NafwYWa zdawalność! Renoma! .ADVI
SER"-Kielce-Hotei.Łysogóry--Sien
kiewicza 78, pokój 401 - 'llłorld, łrody. 
{022) 629-37-83, 628-7Q-56. 012625 

ARMA wydewnicul zatrudni do (fystry-
bocji. wtaokle zarobki. Kielce, 
Q-602-337-134. GA944 

ARMA zatrudni elektrytla z aktual04 
grupąSEPclo 1 KV-~praiM) 
jal.dy,lnt.ocłlronyśrodowiskalubint.cie
plowoilul, montara loslalacji sanl
laf'l'lO-OI'l8WClh (hydraulika). KleJce, 
344-25-26. 013367 

PRACĘ w domu kompetentnym zleci 
Redakcja, 730 zl mleslęculle. 10901 
221-344. DK1591 

PRZYJMĘ oplek~kt clo 2,5 rocznej 
dlieWCZ)'nki.Klelce,34--408-34. 

0 13537 

ZATRUDI'ł:Ę dl.ieWCl.yT"Ił Z gru~ Inwa
lidZką do spaeda.ty pieczywa. Kielce, 
361-53-33. 0 13447 

ZATRUONĘ dziewczyny, tel. (042) 
30--04--82. DK1592 

ZATRlJONĘ krawcowe z praktyką do 
azycla oclzle.ty skOnanej. Praca chalupni
CUI -cena do ustalenia. (048) 360-5o-55, 
060231 0563. RR809 

ZAT"Rll()t.IĘ lakiernika samochodo
wegaz praktyt(ą.368-68-24. 

013258 

ROZNE 
MA LOMBARD - .U Marynarza", 

368-22~2 - natychmiastowe po.tyczki. 
Kantor .U Marynarza", 368-22-24, lak.te 
w nledl.ielf.lnlormacja nocna 34-28-363. 

GA888 

DO SPRZEOAlY oferowana ;.at wierzy
telność wobec: UNI-MARKET S.C. Krzy· 
sztol 5arisławskl, Radom. lnlormacji 
udzlelaGiełdliWierzytelnoScif'lenlętnych, 

te!. 1022) 622-73~ llb BIG Bank Kielce, 
(041) 368-11~5. WB'Ml. 18. DK1628 

LOMBARO .Karar - potyczki pod za
staw. Kieloe,Sienkiewicz.a64,3~93. ....... 

LOMBARD - po.tyczkl pod zastaw. 
Kielce, 344-22-15. GA868 

PEDICURE, usuwanie odciskOw, wro
~h paznokci. {16 -18) 331-04-(l(). 

013437 

RAJSTOPY. skarpety- szeroki asorty
ment Hurtownia ,.AWA", Kielce, Mieszka l 
77,345-59-83. D13462 

REST AURA.CJA .BRISTOl" organizuje 
eleganckie pnyjtcla weselne. Kielce. 
368-11-39. 012435 

SKRADZIONO piecząl.kt o lrełcl mgr 
lnt.Jan0rwit9a,nrupr. Kl-1541155187, 
25-705Kielce,Kryształowa46. 

013536 

SPRZEOAŻ 

(Q-41) 343-18--81 siatki plastikoWe, 
metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorOw. 

GA863 

3 BECZKI metalowe - 2000 litrOw. 
Kielce,361-69-67 

013359 

ALFA romeo 155 TS (1995). tel. 
362-62-20. 

GA908 

AUTO Komis - CENTRUM - najWiększy 
w Kielcach. Kre<tytujemy samochody 
z glel<ty, ogłoszeń. ul. Gf\lf!W81dzka, 
tel.345-()8...65. 012611 

KOTŁY c.o. 
OLEJOWE l GAZOWE 

t14;ł.W01·M'4·Nf.!·i!"W 
EXPRESOWY MO.,-TA.Ż 

PPH ., WOJTON" s.c. 
Kielce. ul. Mazurska 16 

tcUfuJ-44.42-88 

ANTYWŁAMANIOWE 

AUTO-KOMIS, .SOLO" Dltbrowa 350k.. 
Kielc, teł. 362-62-20. Skup- spn:eda.t
-zamiany.Aitakcyjne-runklsoprzed~ 
ratatnej. Gwarancjalegalnotcl. 

GA920 

.AUTo-cRAFT" komis samochodowy. 
pośrednictwo handlowe, raty, gotOwka. 
Kielce, Cedzyrw~ (50 m za CITlltntarzem), 
368-28~5. GK368 

BMW 52410 (1989), toyota carina E 
(1994), toyota corolle (1996197). (041) 
331-32-25,368-30-61. 013270 

amOEN 1,9 BX, kombi, {1991), tal. 
362--62-20. 

GA903 

ESPERO 1,5 (IV.97), srebrny metalłc, 
gwara!lCja31ata.Kielce,34-552-18. 

013525 

FIAT bravo 1,6 SX. morski metalik, 
(1995196), teł. 362-62-20. GA905 

FIAT brawa 1.6 SX, biały (1996), tal. 
362-62-20. GA904 

FIAT ducato 14, (1993), lei. 362-62-20. 
GA907 

FIAT uno 1.4 czerwony, {1996), tel. 
362-62-20. GA906 

KOM"UTERV,oprogramowanla. Kialce, 
Staszica 14c,tel.366-12-55. 

013175 

KC»łł'UTERY,oprogramowanle. Kielce, 
Staszica 14c. tel. 366-12-55. 

013180 

KOMPVTERY, oprogramowanie. Kielce, 
Staszica 14c,te1.366-12-55. 

013181 

KOłA'UTEAY,oprogramowanie. Kielce, 
Staszlca14c,tel.366-12-55. 

013184 

ŁADĘ Nrnat"ł 1300 (89/90). Tanio w b. 
dobrym stanie. Klelce,34-59-187. 

D13521 

OPEL lutdeH GSI 16V (1989), 
345-90-25. D13210 

POLONEZA 1500 (89190). Kielce • 
331-os-87. D13531 

SAMOCHODY - skup - sprzeda.t ra
talna-zamiana-naprawa..Kielce,Stolar
ska,368-36-00,34-577-14. AF182 

SPRZEOAM skodt favorit (1991). Tu-
mlln-Oąbr0wka64 . 013538 

SPRZEOAl clągnikOw .Uflsus·. 
Klelce,tel.34-55o-221ub366--39-00, 
wewn. 248. AA290 

smzEOAŻ nowych i u.tywanych samo
chodOw FIAT. Kielce, tel. 366-32-{)7 lub 
366-26-94. M291 

SUSZARUĘ drewna aerodyna-
miczno- elektryczne-ł<;ontenerowe. Pro
ducent .Argod". {0-12) 633~1-88, 

282-24-32. DK1595 

SZCZENIĘTArodowodowe ,.Arnslfawłe-
rrier"".Ostrow\ec,62~1-82. 05211 

SZTUCZN: futra -duty wybór. Sprze
da.t hurtowa l detalicZna, tal. (041 J 
368-34-33. 012501 

TANIE samochody. Dogodny system 
ratalny. Kielce, lei. 362-62-20, 
368--60-45. GA939 

TAN!OciągnikC-360.Jaworznla 164. 
013445 

SKODA faYOrit (1991). Busko, 24-34. 

"'""" 

TOWARZYSKIE 
Q-4134-28-278, EMANUELLE. 

013479 

0-41366-45-17, AL.EXIS. 013480 

(Q-41)-361-25~9 •• EXTAZA" 
012476 

AGENCJA (041) 366-05-71. 012383 

AMN«>A-TOP". Kielce, 34-611-85. 
013448 

ZATRUDNIĘ ~. Tel. 
Q-601-280-315. 013061 

TURYSTYKA 
FRAN<fURT -Mannheim, ~ko. (048) 

37-80-307 .Wojtek". GW197 

FRANI<.FURT - przejazdy Upeko, 
37-82-375. RR641 

FRAM<FI.JflT pn:ejazdy. KleJce. 
368-25-66. 013376 

HISZPAI'IA - pnejazdy. (041) 
34-508-69,30--61-387. 

.KJaCZANN" -Przejazdy dotłSZpanil. 
Kielce,331~Q-34 . 012010 

MONACHUM. Norymberga, llndau. 
{0-81) 525-13-06. 1(4252 

NORYMBERGA, Upsko. (048) 
37-80-307 .Wojtek". GW198 

WYNAJEM mikrobusów. 361-51--88. 
010847 

USŁUGI 

to-41) 331-29-83. HADES - dodat-
kowedrzwl,rOwnie.tstalowe. D12429 

331-31-72- SZKLENEuldienta. 
011391 

345-86-54. HydrauNiul. Nawoczesne 
systemy grzewcze. DK376 

AGO Naprawa pralek, lodówełt, 
342-39-15. 013463 

ANTYCZNE meble - reno-.cja. KleJce, 
362-34-76, po 17. 013390 

ANTY'Nt..AMANIO rolety zewnttrzne, 
markizy,kraty,kllrrliRa,roletkl.verticale, 
t.llluzje, 331-29-38. M275 

BEST- Dodatkowe drzwi, ekskluzywna 
roletl<i materialowe do okien. 344~4-95, 
368-15--87. 013081 

BIURO Rachunkowe .BILANS". Kielce, 
343-20-47. 012255 

CYKUNOWANIE 
306-21-23. 

lakierowanie, 
011624 

CZVSZCZENIE ctywsnOw. 331-82-71. 
013036 

CZVSZCZENIE dywanOw. tapicerki, 
(041) 331-14-60. 013467 

ARMA .REMPLEX" - transport - rnon
tat.paneleboazeryjne.sofllypodwie
szane, ścianki działowe, zabudowy wnęk. 
szaty przesuwne. Rachunki VAT. 
331-62-76,368-63-74. 

013079 

ARMA.ROLET", ul. Chtcil'lska 18. prl)
ducent-rolokasetaluminiowych,t.aluzji 
plonowych,markiz,roletmatarialowych, 
moskitier. Te1Jfu368-41-33. 368-74-76. 

M229 

HYORAUUCZNE.. (041) 345--67-11. 
013532 

KRATYnol.yCOwe. 361-70-{)2. D12392 

LAWETA, 34-28-376, 0602666-510 
D11125 

TRADEX PROMOCJA 
.PAŹDZIERNIK" 

TELEFON +AKTYWACJA 
+POKROWIEC 

PANASONIC EB-G500 
lYLKO 

999.• zi+VAT" 
"lloU -...ow ołlłfłyełl promock ogrank:zona. 
powiedzmy to wyratn~ 

""""smam' 
IJIIJI,ol-J, 
W.(I).41}361-04-GG,IG-411361-1GJI,(0-41)361-(11.n 
&SM: 0-602-t2-41S.U.. 0-602-2UłoM 

,.TRADEX" 
to pl,_t~ Deaa.r 01'1 p .~Qełcecłtl 

~ 
Gr'!f! 

MmT INFOUUCl'A 
lilb,&Silllbwial65 
W:ID-411~S-OI 
..... ol!. ...... ,. 
IIL!0-41)344-11-47 

MALOWANIE natryskow.. 34-28-089 TRANSf'ORT-ttarem.J62-12-«) 
lub 090-336-443. 012214 012391 

MALOWANIE natryskowe. Kielce, TRANSPORT 1,8 T. Kleb, 388--95--81 
332-23-09. D12981 013146 

NAI'fV.WApratek..369-82-22. TRANSPORT kraj- zagranica. 1,7 l 
D 13258 Kielce, 369--90-41 D 12443 

-:NAI'RA=;:;;w:::Ac::"co,,.:c,cc33oo2_-,,._..;;-;;:;:-. -- TRANSPORT. 345-66-15. 012324 
D13539 

UKt.ADANIEkostklbrut<owei,transport 
OCIEPLANIE budynkOw pianką wtfy- 8t.VAT.(041)331-39-20 012138 

skową .• BUOGAR", (041) 331-39--20. 
012137 USZCZELNIANIE okien. Kielce, 

-;OOEPLAN1E===""" .. =,"..=.-=-:;:.::-,-:,.:::.,.,..= 368-68-77. 011915 

EKOFIBREM. Aprobaty, gwarancja, raty, VERTlCAlE. roleły, t.alulja. m11ńdzy, 

rachunki, tai.(Q-41) 331-1Q-31, (Q-41) kraty. 331-33-94.34~20-01do05Sk.l-
362-6t--06. L.A243 

011480 
PRZEPROWAOZKI, - 366-25-10. 

0602-71Q-172. 012470 VIOEOKIELCE. 
0602666-510. 

34-28--376, 
011726 

PRZEPROWAOZKI. (041) 332-24-89. 
013308 

ROLETY AN'TYWl..AMAt« 1-EROAI.. 
- ROLOKASETY, bramy rolowane, para
pety zewnttrz;ne. ,.Al.UTEQ-NKA" Koł

btlfga 11,345-18-35.Zapraszamy8-17. 

2:AUJZ.JE pionowe, J)Ol.łome. dfl.'ll4 har
monijkowe-producent. (041) 368-68--77. 

01>485 

GK338 

lALUZJE pionowe, rolokasety. rdełkl 
materiałowe- produką.. monta.t. Kielce, 
344-90-84,361-84-86, 090-30--22-a6. 

00431 
ROLOKASETY ~ 

dmoll dodatl<owe, vertlcale. Ceny produ
centa . .,JOAOOEX". Kielce. 369-85--21. 

013053 

ŻALUZJE tanio. 369-86--37. 012800 

STUDIO 2002- wideofilmowanie, fotl)
grafowanle. Kielce, 361-32-39. dzlęku--· 

TAPETOWANIE 
34-561-94. 

D121t0 

malowanie. 
013244 

TAPtGERKA drzwi. zamki • .talu$. verti-
cale. 366--78-86. 013062 

prl.ll)fowadzki, 

012269 

.:fiSP9.1 ŚWIAT PŁYTEK 
GLAZURA I TERAKOTA Z CALEJ EUROPY 

WIELKA JESIENNA PROMOCJA 
od 12.X. do 12.XI.1997 r. 

Upust nawet do 25o/o 

• HURTOWNIA • SKLEP 
Kielce, Kielc::e, 
ul. Krakowska 187 ul. l Maja 93 
teł. 34S-Z8-13, 34S-76-.89 teł. 345-49-37 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 
ogłasn przetarg nieograniczony na opracowanie oceny 
warunków ruchu drogowego pod kątem wprowadzenia 
sygnalizacji świeUnej, projektu technicznego budowy 

sygnalizacji świetlnej wraz z projektem organizacjiruchu 
na skrzyżowaniu ulic: Hoża - Jagiellońska. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny warunków 
ruchu drogowego pod kątem wprowadzenia sygnalizacji świetlnej, 
projektu technicznego budowy sygnalizacji świetlnej wraz z projektem 
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Hota- Jagiellońska . 

2. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta mo!na otrzymać 
w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, pok. 711, w godzinach pracy 
Zarządu. 

3. Oferty pisemne nalety składać w zalakowanych kopertach 
w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, pok. 711, w tenninie 
do14.XI.1997r.dogodz.10. 

4. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu przetargu lj. 14.XI.1997 r. 
o godz. 10.30wsiedzibieZarządu, pok. 711. 

5. SzczegOJowe informacje maina otrzymać w Miejskim Zarządzie 
Dróg w Kielcach, pok. 711, faxll.el. 36-76-453, lei. 361-11-31, wewn. 282. 

'"~ 

Zarząd Gminy w Morawicy ~ 
oq{asza przetara nleoqran/czony 

0
§ 

na świadczenie usług stomatologicznych na rzecz mieszkańców -c:; 

gminy Morawica w fonnie umowy kontraktowej. 
Usługi będą świadczone w Ośrodku Zdrowia w Dębskklj Woli 

i w Szkole Podstawowej w Morawlcy 

r 

g 
N 

Ze szczegółowymi warunkami przetargu mo!na się zapoznać 01 

w Urzędzie Gminy w Morawicy, pok. 15, tel. 3114-692. '"O 

i Oferta powinna zawiera C· 
1. Kwestionariuszosobowy 
2. Odpłs dyplomu ukończenia studiów 
3. Dokument stwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu 
4. Określenie proponowanych przez oferenta kos.z16w udzielania 

świadczeń (cena za 1 pkt wg umowy) 

'B 
! 

... 

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



Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pornocy Społecznej 

w Busku.Zdroju, ul. Kościuszki 2a 

oąlasza Dtzetarą nieograniczony na WYkonanie: 

- oceny st.nu technlczn.go budynku po byłym pt'Hdszkolu 
• projelctu budowlan.go ~pfacjl ww. budynku na cehł 

Stodowiskowwgo Domu S.mopomocy. 

Budynekpolożony jest w Busku, ul. RehabllltM:yjna 5. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia mo:.t.na odebrać 
w siedzibiezamawiającego w Busku, ul. Kościuszki 2a. 

Zapoznanie się ze stanem technicznym budynku będzie mo.tllwe 
na :.tyczenie oferentów. 
Osobą upowatnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik 

Ośrodka - mgr Kazlm~ Tom-Sikorska - w siedzibie Ośrodka, pokój 
nr11, teł.44Ą2wgodz. od S do 14. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 .XII.1997 r. o godz. 10 w siedzibie 
zamawiającego, pokój nr 11. 

W pl'2łłarau moa• wzlłt udział ofwranc! którzy· 

1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach 
pubhcznych. 

MIEJSKI ZĄRZAD DRÓG W KIELCACH 
ootasza pastaro njeoqnwjczoay 

na opracowanie oceny warunków ruchu drogowego pod kątem 
wprowadzenia s~nalizacji świeUnej, prołektu technicznego budowy 

sygnalizaqi świeUnej wraz z profeldam organizacji ruchu 
na sluzyio'Naniu ulic: Klakowska ·Jagiellońska. 

Zarząd Miasta Radomia 
ogłnZJ nitograniczony przetarą ofertowy 

na dziertawt nieruchomości gruntowych, błd~ych 
własnością Gminy Miasta Radomia pneznaczonych pod kłoski 

handlowe, położonych w Radomiu przy ullc.ch: 

1. Sycyńskiej (pętla autobusowa) • część działki nr 139/5 o pow. 
45 m kw. Teren przeznaczony pod budowę pawilonu handlowego 
z zapleczem socjalnym i wiatami przystankowymi, zgodnie 
z projektem opracowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego. 
Oferty powinny zawierać propozycję stawki czynszu dzier:.t.awnego, 
okresu dVertawy i ogólne warunki rozliczenia finansowego kosztów 
budowy, pawilonu z zapleczem socjalnym l wiat 

2. MalczewskiegolWemera ·część działki nr46o pow.12m kw. 
Teren przeznaczony pod kiosk kolporta.towy typu .imrad•. 
Cena wywoławcza miesięcznej stawtci czynszu dziertawnego, 

została ustalonanakwotę20,00ztza 1m kw. plus podatek VAT. 

Waru n kłam uczestnictwa w prptamu łut· 
- złotenie do dnia 131istopada 1997 r. pisemnej oferty w Urzędzje 

Miejskim w Radomiu, ul. Moniuszki9, pok. 25 (z zaznaczeniem której 
dzla/kldotyczy) 

- wpłacenie wadium na przetarg w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych) na ka:.t.dą działkę osobno, gotówką do kasy Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, przy ul. teromskiego 53, pok. 253 lub na 
konto Urzędu Miejsldego w Radomiu PBG Łódt O/Radom 10801398-
9120-360-8030013 w termlnie składania ofert. 

Komisyjne otwarcie ofertodbędzie się w dniu 1411stopada 1997 r. 
o godz. 12wUrzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Monluszki9, pok.24. 

Wpłacenie wadium oznacza przyjęde warunków przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet czynszu dziertawnego. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który pł28targ wygrał, od zawarcia 
umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski. 

Zarząd Miasta Radomia zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru oferty, odwołania lub unlewa.tnienla przetargu bez podania 
przyczyny. 

Bli.tszych informaqi o przedmiotach przetargu motna uzyskać 
w Wydziale Mienia Komunalnego- Referat Martl:etingu l Gospodal1d 
Mieniem Komunalnym, ul. Monłuszld 9, pok. 24, lei. 36-26-807. 

Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

położonej w Busku.Zdroju przy ul. Szaniecklej {dawna baza gazu). 

Przedmiotową nieruchomość sk/ąda s je z· 
-działki oznaczonej wewid. gruntów nr 192 obr.ll o pow. 4352 m kw. 

o~w~=k~~~:~~~,~~~:~~Sś~~no stojącego, parterowego, niepodpiwniczonego 
- budynku warsztatowo-garatowego, wolno stojącego, parterowego, niepodpiwniczonego 

o pow. u:tytkowej 92,6 m kw.l kubaturze 406 m sześc. 

1 ku-~~e ~~s'ie~i, wolno stojącej, parterowej, niepodpiwniczonej, o pow. użytkowej 264 m kw. 

- urządzeń tecłlnicznych w postaci: zasiek na opał i tutel, utwardzonych placów i podjazdów 
o powierzcłlnl ca 1100 m kw. oraz ogrodzenia trwałego . 

s2~·=ć~o~~ą;'w.~~d~rw~~~~1~~~!~~~~~~w\:~~"~ 
zagos~~!j~~::~~~doG~~;~~~~~~~=~es!!~~:r;B~kładu gazyfikacji 
~ena wywoławcza nieruchomości ustalona przez biegłego z listyWojewody Kieleckiegowynosi dla calej 
nieruchomości 155450,00 zł, w tym: 

-cena działki- 61410,00 zł 
·cena budynków i budowli znajd. się na gruncie -49086,00 zł 
-koszt przygotowania nierucłlomości do sprzadaty- 2000,00zł 

Uzyskana w wyniku przeta1"9u cena nieruchomości stanowić będzie sumę ceny dzialki i ceny budynków 
~~~~n~ ~~~~~J:O~':i;t~~~u doltczooy zostan1e obowiązujący podatek 

Wyliczenie ceny ~dynków i budowli nastąpi w ten sposób, te z ceny całej nieruchomości uzyskanej 
w przetargu wyodrębniona zostanie cena działłO z zachowaniem proporcji cen jak w cenie wywoławczej. 

W przetargu mogą wziąć udział krajowe osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 
10000,00 zł w wyznaczonym terminie oraz złotą oświadczenie przed otwarciem przetargu, .te znają 

iak:~~~~:;~;=dć~:!::U'rZ~~~r~~f8~~~~j~ieJ do czasuotwarcia przetargu. Wadium 
ulega przepadkowi w razie uchylenia slę uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 

Pop~=~~~~~W:~~~~f~\~~~ersgr~r~e~;~~n nr 25 Urzędu Miasta i Gminy 
w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10. 

w~~~~~~eJ'~.u~~~~I~~~ąd~t~k~Si~~:~~~~~~~~J~~:m~~~~~~ 
z przetargiem. 

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 
2 tygodni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miasta i Gminy, przed siedzibą Urzędu oraz w lokalnej prasie. 
Zastrzega się prawo uniewałniania przetargu bez podania przyczyny. 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 
orlłu.,.llt1Lt!rr lłiufNI!icUJIIY 

aa opncowan!e oceny wnunk6w ruchu droc:owego pod ątem 
wpruwadu:nia snnalizacji łwietlnej, projektu tec.hnicmego budowy 

sypaliucjl łwietJaej wru z projektem orzanluocjl ruchu a a 
skrzyiowaaiu u.lic: Tarnowska- Wnosowa- Nowownosowa. 

l. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny wlllWlków ruchu 
drogowego pod kątem wprowadzenia sygnalizacji świetlnej, projektu 
lechnicmego budowy sygnalizacji świetlnej wraz z projektem organizacji 
ruchunaslazyżowaniuulic:Tamowska-Wrzosowa·Nowownosowa. 

2. Warunkijakim powinna odpowiadać oferta można otrzymać w Miejskim 
Zamtdzie Dróg w Kielcach, pok. 71 1 , w godzinach pracy Zarądu. 

3. Oferty pisemne należy składać w zalakowanych kopertach w Miejslcim 
Zarządzie Dróg w Kielcach, pok. 71 l, w terminie do 14.XI. l997 r. do godz. 
9.30. 

4. Otwarcie kopert z ofertamJ nastąpi w dniu przetargu tj. l4.XI.J997 r. 
o godz. l O w siedzibie Zarządu, pok. 71 l . 

S. Szczegółowe informacje można ottzymać w Miejskim Zanądzie Dróg 
wKiclcach.pok. 711,fultel. 36-76-453, tel.361·11·31, wewn.282. 2aMoo 

Zarząd Miasta Radomia 
oghwJr nievrrąnicumy D!T(tsrr of.qtDMIII 

na sprzedaż nieruchomości stanowi~tcycb własność 
Gminy Mlula Radomia, 

polożoaycb w Radomiu przy ulicach: 
L Tartacznej S, działka nr 13214 o pow. 1800 m kw., zabudowana 

budynkiem magazynowymdwukondygnacyjnymopow. użytk.. 1010mkw. 
Cena wywoławcza za nicruchomołć wynosi 222.000,00 zł (dwieście 

dwadzieściadwatysiące zł). 
Wadium na przetargwynosi 22.200zł(dwadzicściadwa tysiltCCzłotycb). 
2. Szymanowskiego 6, działkanr7S opow. 2.7S0mlcw. 
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 33.000 zł (trzydzieści trzy 

tysi~ezłotych). 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzeMego miasta 

Radomia, nicruchomość ta przeznaczona jest pod budownictwo 
mieszkaniowo-rekreacyjne. 

Wadiumnaprzetargwynosi3.300zł(trzytysiącetrzystazłotych). 
3. Traugutta II, udziall/2 części we własności nieruchomości- działki 

nr 1813 opow. 397m kw. zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 
Cena wywoławcza za udział wynoszący 112 c~ci własnoAci 

nicruchomości wynosi 76.600 zł (siedemdziesiąt sześć tysi!(Cy sześćset 
dotycb). 

Wadium na przetarg wynosi 7600 zł (siedem tysic;cy sześćset złotych). 
WalUDkiem uczestnictwa w przetargu jest; 
-złożenie do dnia 17 listopada 1997 r. pisemnej oferty (z zaznaczeniem 

kt6rcj nieruchomości dotyczy) w Urzędzie Miejskim w Radomiu, 
ul.Moniuszki9,pok.2S 

• wpłacenie wadium, gotówką (na każd4. nieruchomość oddzielnie) 
do kasy Urzędu Miejskiego w Radomiu, przy ulicy :teromskicgo 53, pok. 253 
lub na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu PBG Lódf O/Radom l 0801398-
9120-360-8030013 najpóźniej w terminie składania ofert. 

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie sil( w dniu l 8 listopada 1997 r. 
ogodz..12 wUrzędzicMicjskimwRadomiu,ul.Moniuszki9,pok.24. 

Wpłacenie wadium omacza przyj!(Cie warunk6w przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sic;. 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego, w terminie 
wymaczanym przez Urząd Miejski. 

Zarząd Miasta Radomia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania pnyczyny. 

Bliiszych informacji o prz..edm.iotach, regulaminie i warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzqdu 
Miejskiego w Radomiu, ul. Moniuszki 9, Referat Muketingu i Gospodarki 
MieniemKomunalnym,pok.24,tel.36--26--807. JOSłrll 

Przedsiębiorstwo 

Państwowej 
Komunikacji 

Samochodowej 
w Radomiu 
ogłasza przetarg 
nieograniczony 

ofertowy: 
na dzierżawę lokalu 

o pow.13m kw. 
w budynku Dworca 

Autobusowego 
w Zwoleniu, 

ul. Krakowska 12 
z przeznaczeniem 

na działalność 
handlowo·usługową. 

Szczegółowe warunki 
przetargu można uzyskać 
w sekretariacie Przed
siębiorstwa w Radomiu, 
ul. 1905 Roku 47 
w godz. 7-15, tel. 
362-11-53do57. wew. 115 
oraz u kierownika Dworca 
w Zwoleniu, uL Krakowska 
12.tel. 67-62·519 w godz. 
7-15. 

Pisemne oferty nale.ty 
składać w ciągu 14 dni 
od daty ukazania się 
ogłoszenia. 
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Kapitan ratmmłldem 
RADOM. 1/.:, względu na trudne 

atmosferyczne nic doszło do 
kolan.kich dla młodzicZy na 

ul. Narutowicza. 

1~~~~~:~~~~:~7.~(~,g~e • ~<kiga-

·"'"""' Borucz z PSP 
· 300 metrów pokonała 

byla Dagmara 
a dopiero U7.ecie 
Jakubowi Turkowi 

stów piłki ~ia1kowej organi7.uje Woje
wódzkie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej. 

W programie c~ ogólna i specjali· 
styczna. Zajęcia prowadzić będą wysoko 
kwalifikowanispccjaliOCi. Kosztucze.st
nictwa 1.50 zł od Oliaby. I IC>Sć miejsc 
ogrnniczooa. Bliiseychinformacjiudzjcla 
biuro WfKKF, ul . Traugutta 62, lub 
telefonicznie pod nr 362- 19-72. 

zywJEC. Bok.scr Broni Radom 
Eryk CelcjeWliki wygrał ogólnopolski 
tumiej .,0 Górniską Ciupagę" w kate
gorii ciężkiej. (past.zp) 

dla Warld 
120:64. Pauzowala Siarka Tamobr.t.eg. 

Kadetki 

L SOl 
lA1SI 
l-D 
~A1SD ·-& •eon... 
7.1U111ÓWKA 
&-
9.\\\:JdN. .. _, 

ILSil( 

Kader::i 

LStiiSW 
llła!W lłilnJ 
llłaskd.'Z/Kill. 

<ffill
<IUI1IÓWKA 
,r.noo; .... 
7 ...... 

Zgodnie z zapowiedzią zatniesz. 
czarny tabele drugich lig tenisa 
stołowego. 

W grupie A wydarzeniem kolejki 
byly derby Radomskiego. Oskar Przy
sucha pokonał na wyjeidzie ULKS 
Wsola Wielogóra 13:5. Z drużyną go
ki pr.tyjechał autokar kibic6w. Mimo 
zwyci~stwa Oskar zamierza wystoso
wać prote.'ól w związku z niezgodnymi 
z pnepisami wymiarami pola gry 
w sali Domu S trażaka w Wielogórze. 
W zaległym meczu: Ogniwo Chełm
LadaBi łgoraj 12:6. 

LAli .rl:7 
2(X;R(JNK 41:13 
3.Ma:B:Ma 2-t:U 
4(N(U. 28:26 
S.'J(aa l4:J) 

•o.;.. ""' 7.Nnt 25:29 &- 21>.31 9.t.ta U:2S 

llUJ<S "" 
U. Pi&oria IS:.l9 

Grupa B. W meczu zakońa..onym 
w niedziel~ pótnym wieczorem Alit 11 
Ożarów przegrat z ROSSiRON Star
tem Radom 3:15. 

L!til: 45:9 
2.l.dr6. 42:U 
lSlW 41:13 
4.11łÓJKA 31:23 
S.SIS 32:2Z 
6.l.q;m 32:22 
1.l.2Sfłu§. 15:.19 
&~ 13:41 
9.Ait0 l.Z:42 

10.00 5:49 

(past) 

lepszy od KSZO! 

LKSID U 31 
2.!ilrb u 29 
3.Stll 10 28 
4.łllcWinl u 15 
<BIDI D IS 
6.1WI u w 
7.Kmm n te 
!1.~010 
tRADOMlAK n 10 

IO.WI!ila 10 10 
nZ6ti u 9 

120RINCA u ' 
UIWXlł U 8 
14.~ n 1 

Juniorzy młodsi: Star - Zdrój 0:2 
(0:0), Siarka- Korona l :0 (0:0), Rado-

Rekord Jaroszka 
Panczenista MKS Pionki Pa

weł Jaroszek na zgrupowaniu 
kadry narodowej w Berlinie po
prawił swój rekord życiowy 
w biegu na 3000 m. 

Jaroszck, który w poniedziałek 
Wrócił do Polski, w rozmowie telefo
nicznej z • .SL" nie kryl zadowolenia: 

mi ak - KSZO 4: l (0:0), Proch - Benia
minek Radom l :2 (0:0), Błękitni -
MKS Końskie 5:0 (4:0), Naprzód Ję
drzejów - Broń 2: l (0:0). Mecz Stal -
Alit Ol.arów nic odbyt się. 

LSbl 

'"""' "'""' .. ,.,. 
,..,.....,..".. ·-7.AII ·<IIADOMIAK 

llBIDI 
ILSO. ......... 
UKouw 
llRIOOf 

10 ~ 33-.3 
u 2S ll;ll 
u 1A 29:13 
n 14 ».u 
D J7 29-.22 
ll I7 23:18 
10 16 %7:19 
u 16 ll:20 
u w 15:22 
u 9 lł:26 
u 9 13:28 
u 7 11.:28 
u 7 6:18 
u 5 6:21 

L.Jga oluvgowa juniorów 

Plon Garbatka - Video Cicpiclów 
5:0, ~kar Przysucha - Zwoleniaoka 
4: l, LKS Jedlińsk- KS Warka 0:2, Po
lonia llża- Jadar Skaryszew 0:7, Le
gion Głowaczów - Szyd łowianka l: l. 

- Pobyt w Berlinie uważam za bardzo 
udany. Fonna ro::nic, a ja na torze spi
suję: się coraz lepiej. W sobotę micli
S:my sprawdzian na dystansie 3000 me
trów. Osiągnąlem czas 4,09 min, który 
je.~t moim nowym rekordem życio
wym. Nietle wypadłem także na 1500 
metrów - 1,54,04 min. To dobry pro
gnostyk przed Pucharem Świata, który 
na przełomie listopada i grudnia roze
grany zostanie w!as:nic w Berlinie- za
kończył P. Jaroszek. (pd) 

Mecz Vlki Radom - Cerlach Drzewica 
nie został rozegrany z powodu nieobec
no:lcig®::i. 

I.Jadw T1 
2. ViQ 19 

llm " 

·- 17 '""""' " 
·- 12 7.Z~ U 

&"""" "' 9.~ 9 
10.~ s 
IL"""" 2 
llVIIII!o 2 

Dobrą fonną strzelecką wykazali się: 
w niedzielę: napastnicy radomskiej B 
Klasy. W jedenastej kolejce spotkań po 
pięt goli ,,zaaplikowali" rywalom gra
cze Zale.~ic, Wulkanu Zakrzew (grupa 
11) i Suchej, której "ofiarą" była coraz 
sł abiej spi~"lljąca si~ Ruszoovia Borko
wice. Najlepszym instynktem pod 
bramką rywali popisali się jednak dwaj 
gracze Chojniaka Wieniawa - Marek 
Chudziński i Gr.tegorz Cwbak, którzy 
siedem razy zmusil i do kapitulacji 
bramkarza L2S Radzanów. Oto wyniki 
spotkań: 

-grupa 1: L.2S Sucha- Ruszcovia 
Borkowice S: l (3:1), LZS Kra.~ka Ja
sieniec- Bla~k Odrzywól 3:4 (l :2), KS 
Promoa- Tęcza Gowarczów 2:3 (0:3). 
Magia B lędów - KS Potworów 3:2 
(2:0), Skorpion Grabów- ł...ZS Radzice 
0:3 (0:2), ł...ZS Radzanów - Chojniak 
Wieniawa 2:7 (l :2). Mecz L.2S Wy
S"mierzycc - Orkan Wilków nic odbył 

Wojciech Slfplełł, kapitan 
siatkarzy Warka Strong Club 
WKS Czarni Radom, swoją obe
cną rolę w drużynie określił po 
marynarsku - jestem ratowni
kiem ... 

... no tak, bo wchodzę w sytuacjach, 
kiedy drużynie nie idzie. Najc~{ciej 
w końcówkach SClów na pr.tyję:cic za 
PioukaGabrycha. 

• GJyba !Ola zmiemika rie 00 końca""""'""-Zostałem wybrany prt..cz kolegów 
i bardzo cen ię sobie zaufanie, którym 
mnie obdarzyli. Szó~tka została prak
tycznie ustalona. Trener przydziel ił mi 
rolę: zmianowego i staram się: ją wypcl
niaćjaktylkopotra.fię:najlepicj. Wcko
dzący jc.\t w trudnej sytuacji, bo ciąży 
na nim duża odpowiedzialn~. Musi 
zagrać lepiej od swojego kolegi. Ale na 
treningach nie ma podziałów. Staramy 
się: tworzyć zgrany zespól i chyba na 
razie nam się to udaje. 

• W meczu z Jastrzębiem ,.zafun
dowaliście w kibicom niezły hor
ror? Tak miało być? 

W niedzielę: gramy troc:~ słabiej niż 
w .'>Obotę. Nie wiem z czego 10 wynika 
Może dlarego, że więk.'\:ZO!Ić energii wyła
dowujemy w pierwszym spotkaniu . 
Następnego dnia trudniej o mobilizację. 

Spod siatki 
• Bardw podobal s~ radonukim kibi
com nowy sposób powitania siatkarzy 
\łłlrka-Cz.arnych z widownitl. Prud 
mzgruwkq radomianie wybiegali 
z .rwmi pod 11-'0dUJ knpitanll Wojciecha 
St~pnia, stawali 1KXI siatką i pmdra
wiali oklaskujących ich S)'nlfKU)"ków. 
Ten miły gest usilol\.-al solowo malrHJ
wat knpitan Jastrt.(bia Uszek Chjew
ski, ak wsto.l ... wygwizdany. 
• Po rat. pierwszy radomska druiyrw 
zaprezentowała s~ w nowych strojach. 
Pt>dnpiec:mi Edwarda Skorka mają te
raz nie tylko dwa komp/ery rwwych kn
SZMiek, ale takie specjalne .stmjt do 
mzgruwki. lapar:.Jrniala prf!{e.sjoooli:.-

Czas dojazdu 
od 3 do s minut! 

Gradgoli 
si~.~ie niedotarlinamiejscerozc

graniazawodów. 

u 26 39: 10 
u 26 39:10 
11 D 37:21 
U M 23:13 
u 19 25:18 
u 18 32:13 
u 16 20:15 
u 14 29:23 
n n J7:2A 
10 12 U:21 
u u 15:%7 
10 to 19'.13 
n 1 IS:.o 
D O 5~ 

·grupa 11 : Poslęp l....aziska- Megawat 
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•No"'-śnie,~pt 
Oc2. Czy można 'f'· ponlomaC 
ten wyrWk 00 meczu pil</ noinej, 
w którym jedna z drutyn pro
wadzi różnicą dwóch bramek? 

Trudno mi jednoznacznie wypowia-
dać się. czy latwiej odrobić stnuy 
w siatkówce czy w futbolu. To dwie 
wpclnieinnedyscyphny!lpOitu. 

• Czy zwycięstwa takie jak to nad 
Jastrzębiem konsolidują z9-
spół? 

Z calą pcwnmcią. Zn:sztą trenerSko
rckciąglcnampn.ypomina.ienaleiy 
walczyć do końca. l walczymy. Po me
czu dziękował nam za to. 

• W trudnych momentach znako
micie zachowywała s~ radom
ska publiczność. Ponoć doping 
słychać było aż na rogatkach 
miasta. 

Rzeczywikic, kibice ranta.\tycznie 
zagrzewali nao; do walki. Bez cienia 
prze.~y powiem, że byli liiódmym za
wodnikiem drużyny. 

• Prognozy na najblitsze spotka
nia z AZS Olsztyn i Legią War
szawa ... 

Jedziemy po dwa zw~wa 

RozmawiaJ 
ZBIGNIEW PUSZKO 

w ulcc:e.soria dq1ingow,. HalaJ/i~ 

trąbki z tmbltmatem ~Strong Clubu" 
zrobiły swoje. n;·rotnit prusuasuni 
rywalt polegli i w .sobot~ i w nitdz.id~. 
Cukamy teraz na inM gadi.tty. N11. 
plakLit, tdj~cia Ull\.l?dników, r..alili.i. 
• W hali MOSiR-u ugar mWrzy czas 
szybciej nii. gdziekolwiek. Gospodom 
obiektu w wetktmdowq noc zamiast 
cofnąć wskazówki o godzin{, prusu
nęli je t) 60 minut do prwdu. modle 
czasfHnitrza z hali przy Narutowkz.a 
mu<; mljJO(.<.q/ si~ nit o godz. 11.00, 
ale o 13.00. 
•Jakie! straszliwe fatum pruJladuje 
halę lidua wbeli, ny.slcWj Stali/Ho
ch/and. Prud pierwszym nru'Um 
z Czarnymi w hali vnarł na UIII-Yił dy
refuor klubu. W miniomt .sobot~ nie 
wytrzyma/o .strc:t arbitru:: RuJ/OIIYI. 

którego w cirilcim stanie Jlf"UWI'!.imw 

dOS:JIIIafa. 
(past) 

MULTILOTEK 
1, 2, 14, 16, 29, 

30, 31, 38, 40, 41, 
44, 52, 56, 58, 61, 
67,71,75,76, 78 

Świetże Górne 2:1 (1:0), Sparta Sad
k.owiec -GKS Ja.\lr.tębia 2:1 (1:1). 
Strażak Stanisławlee - Krępianka 
Rzeczni ów 4: l, W i~ la Chotcza - Wul
kan Zakrzew l :5 {0:4), LZS Zalesice -
LKS Bicrwce 5:4 (2:3), GKS Siecie
chów - Zorza Ludwinów 9:3 (4:2). 
Pauza: Sokół Przytyk. 

L"'"' 10 21 l>.IJ 2- 10 24 22:U ,_ 10 23 J4~ ·- 10 18 28:17 ·- "' .. """ 
,_ 

.. 12 17:14 
7.- "' u "'"" &laD ' u ZI:JI ··- 10 10 12"" .. ,.... "' ' 14:19 
IL.,_ "' 8 ""' 11.- u 7 u ,u u._ ' 7 16:13 

Redaktorzy wydania: 
Wojciech Szczepański 

Grzegorz Kozera 

Redaktor depeszowy: 
Krzysztof Chrobot 
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- m6w1, "'pooafimygrnć~ 
~Cąj<dmkpowtćnysi; 
~z~""""""'Cdol
-by ~Jąedynd<zapow;a.jasi; 
~·~ .. 

Dw.!Mlae llllejck 10 sporo, i!,d)by 
""'~")'>;py~ 
"""'drużyn rue~miei= z,. 
trl)111aJll się \lo'iec z wiadomych prl)Q)1l 

"'"""'*KSWo.n-.:.llył<mkil
karazyw~w~~ 
wasz zespół grał w drugiq lidze. Teraz 
idzłe beniaminkowi znacznie gonej, 
Związane p to z faktem, żestracił&:ie 

--w.ozn)d>~"'-nym boosku. Chcąc grnćcboaaż w !rod· 
kutabeli!Uell'lCWlanawetremi:sowatu 
sir.be, bo o pooi1.Jc<dl nie wspominam. 
Z relacj"""""""'; ~jdt wy
->:wl'lo<iu,~ 
~ KSZO zagrnłdołxymecz i 
niezasłui)łnaprzegraną.Nocói,taka je>!"""...,",...., ą.;zywygi)'WO Naj-

ważniejsze, żeby SZ}łjnW)tiągnąć~mo

ski i w kolejnym meczu z Amicą Wronki 
znOwwyw.llcz)<ozypuru<ty.A""""to 
zadanie trudne. Drużyna z Wronek nie """"""* 1ab<j fonny J'ł w popraxl
nimsezorue,alepottafinapra~grnć. 
Wogćk:jak: na razienie poznaję kilku 

Omjdtdruiyn. l'klmylalcie -· 
Znamizagrałicalkiempl".l}"l\'titymccz. 
~bysi;moglo.>: GKSpow;
nien~~atyrnc1A'iemwkczesię 
wlrońc:óoM::e.Stabilnaformaniejest, nie
Sidy,nojmoanqsząs!roną polsiOChdru
zynklubow)clt. 

l jesz= jedna sprn•a, "'k1ónJ chcę 
zwńlcićuw.ogę-lnMw·""""""'"'· 
l(jlkanaście dni temu podczas meczu 
1\Jgoń So=ffi - KSZO Janusz Jojbl 
broniłjak:wtrnnsie. W}bronilm.in. T7JJI 
""">'· W oriedridę było podobn< z Ta
deuszem Rljferem. Jego do5klnała dys
pozytja w konfrontacji z Górnikiem 
Zabrze- również zbJ::onyrLUI kamy· J»
~beniaminkowi zainkasov.oać trzy 
puru<ty. Obaj d gojlciperzy pow;nn; b)ó -
póki ro- wzorem dla młodszych Ide
p. 

Dy"')jeżdżamdo.Bertina? Nard
zie prowadzę Widzew. Na ~no będę 
jutro na ła>wU trenerskiej pOOczas me
Cl.U z Legią. A porem? Pożyjemy, 7.000:
czymy. 

Mechanicy ,.stajni" Williams Renault z Kanadyjczykiem Jacques" em 
V"illeneuvem świętują zdobycie tytułu mistrza świata Formuły l po ostat
nim wyścigu z serii Grand Prix na torze Jatu w Hiszpanll. Wszyscy ,.wy
stąpili" w perukach imitujllC}'Ch fryzurę mistrza Fot. PAP/CAF 

W akcji brązowa medalistka Mistrzostw Europy Ewa Stachera z KKKK (z lewej) Fot. S. Sijer 

W-· 110-- My.ualciod.,_,latprl<bywawi'IJi- llll=IW.skronma,trl)<X\Xlbowaeldpa __ ........". __ sce,wll<lańslcimKJur,;.,Kar.oteK)<Jiru- ~KiubuKar.oteKyotushln. 

dom/l Wye....."/o F/zyczne~Jo siUn.JestpC<wszymJapoóczylciem,kll> -Soojąklasę~wSioOcy 
neBielanachzamJenlllslfw,..,. rynaucz.akarntewrusce, wsp61pracu- brązowa medalistka ME, Ewa Stacbc
Japonlf. jąc z kiclczaninem Mariuszem Mazu- ra, która w kategorii 65 kg dcUrla 00 fi-

Nad miejscami dla gości honoro- n:m Mariusz, .z.ałożyciel i prezes Bie- nału-mówiwix:prezesKKKKKrzysz-

.,ctl-w!r6d któQdl byl; mj"· ambasa- lańslcie":> KKK, byl"""'"ymoogaruza- IOf lloroWoec. - Ewa J"Z"8'l'la dop<ro 
dodaporu;wPIJisce,""""""t\Y.m;za- ton:ml'ucharui'IJislri,którystalsi;du- po.,_,dogrywl<achzbanbicjutytu
wy,".,.,_ ;arty<O ·""""Y"""""- iym wydauońem 'J'0'10wym w SIOO- lowanąAdrianną BiefiiDwską zGdań
ruelampooy,pośrodkusrdJr')iasi;cfd<- cy.Noulaywalzresztą,>:JXZY!!OIO"U- ska Tak>:cJrug;o"""'"zająlwla
tawna footanna a pomiędzy~ wił jąc zawody wrorował się na pOOOOn~h rii 90 kg nasz juniorSebastianJuszczyk. 
s;ę JXXOŚ!lięty trawą strum)Ł W takiej imprezadl organizowan~h w Kielcach. Pracownik ochrmy Centrum "&ł:Wu., 
s=em odbywaly O< zawody o Pudw J""" z <lajepszyd1 polsldch karaidów lakże dopK:ro po doóch dogrywlach 
Folski w Karate K}Okushin. ostatruchlatsamdalteżpokazmistno- ukgłWc:;::icchowiPkltrowiczowj zGii-

Oczywiście,najważniejszymmiejsce stWa w efektownym "ogródkun tama- wi::. Wartododać,żenajlepszymla\md-
byłamata, naktórejbezprzr:rv.ycośsię shiwari. ,.Przebił" nawet samego Miy- riliemlllmiejubyłzwyci;zcakategorii70 
cUialo. W Jl'Z"W'lCh m;ędzy wa)lam; azalci,jecblym l«lpruęcicm lam;ąc dWoe kg, """"""tujący BOiańsló KKK Sla-
wKlzO'Nieobcjrz.dip:bzyaikido,judoi bcjsbol6wki. Największe brawa zebrał womirK.orba. Zanim~ nastu
\riznlowwylconaniuJapofx:zylcćw.Za- jc:dnakza~pokazsprnwnalri65-łet- dia.trenowałkaratewKidcach. 
śpiewał nawet mały chór ubran)dl w ni karateka warszawski Mieczysław ~ na 10, że kicbanie !» 
tradycyjne stroje mieszkanek ,.Kraju Mam.ałek OObali się w Warszawie jest zaprt.Nl.et1ie 
K.;"''C"i w.";". Owacyjrne puyjęto Samezawodystaly"'bwdwWf">' SebastiaroJ"""*'"'GalęMNubw 
polazy""""TeruoM;yazalci(2"'"). mnpoOOnrie. """"fulacyod""""' KamteKyokushm,loó<a-si;w 
f\xl ciosami Fgo dłoni (shuto), łokcia lat ~ clrużyno\ro Mistrl.(l«Wa Legnicy. Ewa Stachem jest natomiast 
(h>:lli) ;glowy(a'""')rozsypywalysi; Europya"'JlOCl'!Urutcgoroi<u w T- C21onkBUąla<by"""""""ipr_.
sołidne puslllki a goleń niczym tasak triumfowalitakżewMi.\1Jzostw.:icSwia- jącej się do Mistrzostw Swiata w Sao 
przeciął na pół kij bcjsbolowy. Scnsci ta. Bardzo dobra: zaprezentoWała się w P.dOio. (sts) 

"Fart" 
Baileya 

Barkley w areszcie HOSSA® cf()f/{};1/E ()tt;f/11 
Kielce, ul. błazna 22 (obok dworca PKP), tel . 368-30--06 
Radom, ul. Obrońców 30 od ul. 1906 Roku , tel. 360-20-88 Charles Barldey, słynny lco

szylcarz Houston Rockets, został 
zatrzymany przez pollc}f} w ni• 
dzlelf rano w zwi4ZJcu z bójką w 
jednym z klubów nocnych w Dr
lando (Floryda). 

Po kilku godzinach spędzonych 
w areszcie, wyszcdl na wolność 
za kaucją 6 tys. dolarów. 

Barkley przyjechał do Orlaodo na 
zaplanowany na niedzielę towarzyski 
mecz z miejscowymi Magie. Jak 
stwierdził rzecznik prasowy drużyny 
z Houston, lim Frank. Barkley miał 
.,długą noc" i został zwolniony z tre
ningu, aby się wyspać. Jest prawi
dziany w składzie "Rakiet" na spotka
nie z "Czarodz)cjami". (PAP) 

POGODA 
[!:li Polska JX!Iudniowa jest pod 

wplywem wyżu z centrum nad 
M. Pólnocnym. Nadal napływa 
mrotne arl<tyczne pow;et= 

Na ogól pogocJrue, cylko mq-
scami zwłaszcza na wscho

dzieregionumożli

wy wzrost za
chmurzenia i nie
wielkie opady 
śill<gu. 

W nocy liczne 
roz)Xlgodzenia i na 

ogól bez opadów. 
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http://sbc.wbp.kielce.pl/




