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Biedny Sejmik Mazowsza • Najwięcej pieniędzy na drogi i infrastrukturę 

Fot.PAP/EPA 
CZ}1Ilj na stronie 4 

Telewizyjne 
Wiktory 

Akademia Telewizyjna wręczyJa 
sobotę .. Wiktory"' i _Superwiktory"'. 
zdjęciu: laureatka ,.W!ktorn·· publicz
. - Grażyna Torbicka z ojcem 

Fot. PAP -R Pietruszka 
Korespondencja w/as na na stronie 4 

Inwestycje drogowe i infra
struktura wiejska to najważniej
sze zadania w budżecie Sejmi
ku Samorządowego Mazowsza. 
Nie ma natomiast pieniędzy na 
urząd marszałkowski. Władze 

sejmiku zamierzają zaciągnąć 
5 mln zł kredytu. 

Tegorocznybudżet Sejmil-u Mazow
sza wyniesie blisko 302 mln zl. Ponad 
jedną czwartą budżetu pochłoną inwe
stycje. Priol)'tetem będą zadania drogo
we. na które przeznaczono 74 mln zł. 

- ie jest to zbyt duża kwota jak 
na ponad 3 tys. km dróg, które przejął 
sejmik mówi Z. Kuźmiuk. - Zamie
rzam skorzystać ze sprnwdzonej na 
terenie byłego województwa radom
skiego praktyki współfinansowania 
tych inwestycji przez samorządy. 

Ważną pozycję w budżecie stano
wi też infrastruktura na wsi. Wojewo
da ma na ten cel przekazać sejmikowi 
ponad 20 mln zł. Marszalek Kuźmiuk 
liczy też na europejski fundusz pomo
cowy Sapard oraz Wojewódzki Fun
dusz Ochrony Środowiska. 

Sejmik przeją! też szpital na Józefo
wie w Radomiu. Na jego dokończenie 
zaplanowano w tym roku ponad 21 mln 
zł. Modernizacja internatu Medyczne
go Studium Zawodowego 
w Radomiu będzie ko ztować 1.8 mln zł. 

Poważnych problemów finanso
wych mogą spodziewać się placów
ki kultury. Tegoroczny budżet jest 
bowiem niższy od ubiegłorocznego 
o 30 procent. Muzeum Okręgowe 
w Radomiu otrzyma 2.1 mln zł. na
tomiast Muzeum Wsi Radomskiej-
1,7mlnzł. 

ajbardziej niedoiowe towany jest 
jednak urząd marszałkowski. 

- ie ma pieniędzy na diety dla rad
nych, na delegacje. na finan owanie ko
misji, klubów radnych. Brakuje nam 3,6 
mln zł. nie licząc 2,5 mln zł, które trzeba 
zapłacić za wynajem siedziby. Dlatego sej
mik będzie się tara l o kredyt w wysoko
ści 5 mln zł- zapowiada Z. Kuźmiuk. 

Pierwsze czytanie projektu budże
tu będzie jednym z tematów dzisiej
szej sesji sejmiku. 

ALEKSANDER 
KORNATOWSKI 

Niechcą 
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Skarbonka wielkopostna 

nęla kukła 

Rushdiego 

oZJemc 1e owarzyszeme neruc. c z em mmsto zu ze.JC, 
Kupców i Przedsiębiorców nie ludzie zatrudnieni w klepach przy ul. Ra
zgadza się, by przy ul. Warszaw- dornskiej, Wcmzawskiej i Lubelskiej stracą 
skiej powstał supermarket pracę. a do kasy miasta niewpłynie poda-
Ahold&AIIkauf Polska. tek od działalności gospodarczej. 

Kupcy obawiają się. że po otwarciu 
sklepuzaczniezarnieraćhandelwcentrum Więcej o proteście na str. 2. 

Prognoza 
Oleksego 

Po wyborach w 200 I roku jeszcze 
bardziej utrwali się podziaJ sceny poli
tycznej na lewicę i prawicę. Ten, kto wy
grn. będzie rządził Polską przez najbliż
sze kilkanaście lat- uważa były premier 
Józef Oleksy, który w sobotę 
w Radomiu ucze tniczył w powiatowej 
konwencji SdRP. 

Relacja na str. 2 

__ ._.,...,., SZKOŁA HANDLOWA 
w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, 

od 1.XII.1998 r. prowadzi nabór 
na nw. kierunki studi"w licencjacticb 

i uzupełniających studi"w magisterskich . 
.. n •• ,.,. ,, .. k za j ęt od semestru letniego , tj. mies iąca marca 1999 r. 

STUDIA LICENCJAtKlE DZIENNE l ZAOCZNE 
ZARZĄDZANIE l MARKETING 
ze specjalnościami: 
-menedżerska 
-handel zagraniczny 
-turystyka i hotelarstwo 
ADMINISTRACJA: 
- admin:istracja samorządowa 
EKONOMIA: 
-doradztwo podatkowe i finansowe 
-bankowość 

Zajęcia na studiach zaOC7llycb prowadzone są w piątki po południu, soboty 
niedziele. 

STUDIA UZUPEŁNIA.JĄCE MAGISTERSKIE 
adz one systemem zaocznym przez POLITECHNIKĘ 

JtZES:ZOWS:K na kierunku: zarządzanie i marketing w zakresie 

l 
Do • Wielkopostnej Jałmuż

ny•, czyli akcji zbierania pienię

dzy na dożywianie dzieci włączył 
się także Caritas w Radomiu. 

- Na terenie diecezji radomskiej 
zostało rozprowadzonych 10 ty ięcy 
skarbonek opisanych orędziem Jana 

i Pawła II na Wielki Post: .. Pan przy-

MiUST1<JE Pf OD OSOSOWfCH PO ĄUTOBUS'r' 

BEZPŁATNE HOLOWANIE, GWARANCJA DO 5 LAT 
KO-I:S SANIOCHODC>VIIV 

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerami telefonów 
363-Sl-29, 362--60-16, 363-Sl -28. 17~A 

gotuje ucztę dla wszystkich .. - mówi 
dyrektor Carita ks. Sławomir Gre
gorczyk. - Pieniądze zbierają dzieci. 
Zgodnie z uge tią papieża .Wielko
postna Jałmużna Carita " będzie 
przeznaczona na pomoc ludziom 
głodnym w Pol ce i na 'wiecie, 
w tym na dożywianie dzieci w szko
łach i świetlicach . (nika) 

Pod naporem topniejącego śniegu 
wczoraj w nocy runą! dach i zawaliła się 
jedna ze ścian bocznych tzw. hali kon
gresowej przy ul. Waryńskiego w Rado
miu. Na szczęście w budynku nie było 
nikogo. Ks. prałat Mańan Cukrowski. 
probo zez parafii O.N.M.P., która jest 
właścicielem obiektu, zapowiedział jak 
najszybszą rozbiórkę ruiny. (nika) 

Fot. M. Skorupa 
\.Węcej na str: 3 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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W Kozienicach kupcy nie chcą supermarketu 

Jeśli przy ul. Warszawskiej powstanie supermarket, to główna trasa w mieście bę
dzie zablokowana - przekonują kozieniccy kupcy. W ciągu ostatnich kilku dni poka
zali, jak fatwo w godzinach szczytu zakorkować ulicę. 

Już w sierpniu ubieglego roku Za
kład Kondensatorów Ceramicznych 
wydzierżawił jedną z hal produkcyj
nych koncernowi handlowemu Ahold 
& Allkauf Polska. W budynku o po
wierzchni 2,5 tys. metrów kwadrato
wych ma powstać supermarket. Na 
to nie zgadza się kozienickie Stowa
rzyszenie Kupców i Przedsiębiorców. 

- Jeśli władze samorządowe zgo
dzą się na uruchomienie supermarke
tu, to miasto zacznie upcfdać. Zosta
ną tylko Elektrownia i budżetówka, a 
przestanie istnieć klasa średnia -
- przekonują kupcy. Obawiają się, że 
po otwarciu marketu, zacznie zamie
rać handel w centrum miasta: przy 
ul. Radomskiej, Warszawskiej i Lu
belskiej; ludzie zatrudnieni w skle
pach stracą pracę, a do kasy miasta 
nie będzie wpływał podatek za pro
wadzenie działalności gospodarczej. 

- Nasze sklepy zajmują w sumie 
powierzchnię około 400 metrów kwa
dratowych. Do tego dochodzą wpły
wy z najmu lokali użytkowych . Czy 
to jest bez znaczenia? A jak zwolni
my z pracy 600 osób? Gdzie oni pój
dą? Tylko na bezrobocie - podkreśla
ją członkowie stowarzyszenia. 

Już w grudniu ub.r. handlowcy skie
rowali pismo do burmistrza Kozienic, 

pod którym podpisało się kilkaset 
sklepów. "Prosimy o podjęcie działań 
mających na celu niedopuszczenie do 
otwarcia supermarketu handlowego 
w pomieszczeniach gospodarczych Za
kładu Kondensatorów Ceramicznych 
przy ul. Warszawskiej. (. .. ) Zarówno 
Stowarzyszenie, jak i nie zrzeszeni han
dlowcy powolali Komitet Protestacyjny 
zmierzający do skutecznego przeciw
działania w tym kierunku". 

- Chcemy przekonać władze Ko
zienic, że jeśli zgodzą się na otwarcie 
supermarketu, to muszą się liczyć 
z koniecznością przebudowy ulicy 
Warszawskiej - n1ówią kupcy. - A 
będą to niemale pieniądze. W prze
ciwnym wypadku na odcinku między 
ulicami Sportową i Bohaterów Stu
dzianek w godzinach największego 
natężenia ruchu, a więc około godzi
ny 16, zawsze tworzyć się będą korki. 
Wtedy autobusami wracają ludzie 
z pracy z Elektrowni. Wystarczyło, że 
do ruchu włączyliśmy kilka naszych 
samochodów. Trasy nie trzeba było 
specjalnie blokować. Sama się zakor
kowała. 

W ubiegłym tygodniu - w ramach 
eksperymentu - przez kilka dni, od 
godz. 16 przez kilkanaście minut uli
ca była faktycznie nieprzejezdna. -T~ 

Konwencja powiatowa SdRP 

Stawka na młodzież 
Janusz Mazierskf z Wolanowa 

został przewodniczącym Rady 
Powiatowej SdRP w Radomiu. Za 
najważniejszy cel lewica stawia 
sobie pozyskanie ludzi młodych. 

nasz test uciążliwości ruchu. A co bę
dzie się działo wtedy, gdy do super
marketu przyjeżdżać będą tiry zała
dowane towarem? 

- Zależy nam na tym, by przekonać 
nasze władze, że walczymy nie tylko 
o własny jednostkowy interes, ale in
teres setek ludzi. Ten supem1arket to 
dla nas wszystkich gilotyna - dodają 
zdesperowani kupcy. 

Jeszcze w 2rudniu burmistrz Kozie
nic Tomasz :smietanka zapewniał, że 
będzie dążył do przeprowadzenia sy
mulacji, by przekonać się, jak powsta
nie supermarketu może wpłynąć na 
dochody własne gminy, zmniejszenie 
lub zwiększenie bezrobocia. 

- Opinia kupców jest oczywiście 
bardzo dla nas istotna, ale nie decy
dująca - podkreślał burmistrz. - Waż
ne jest także zdanie klientów. Dla 
władz najważniejszy jest natomiast 
interes gminy. 

Niedawno przedstawiciele koncer
nu Ahold & Allkauf zwrócili się do 
samorządu z wnioskiem o zmianę 
warunków zabudowy terenu. Z nie
oficjalnych informacji wiadomo, że 
jeśli decyzja miasta będzie pozytyw
na, supermarket może zostać otwarty 
już w q:erwcu. 

BOZENASKOMOROWSKA 

Starosta 
nie da pracy 

Jak wygląda powiatowa biurokra
cja? Najwięcej urzędników, bo aż 101, 
pracuje w radomskim powiecie ziem
skim. W pozostałych starostwach za
trudnionych jest od 27 do 40 osób. 
W więl&ości powiaty przeJęły praoow
nikówbyl}dl urzędów~h. 

Czytaj na str. II 

P. Nowina-Konopka nie musiał przekonywać członków BCG do Unii 
Europejskiej Fot. autor 

Integracja po grójecku 

Po pierwsze pmlnocja 
Integracja Polski z Unią Euro

pejską już się zaczęła. Rozpo
częli ją przedsiębiorcy - powie
dział posel Piotr Nowina-Konop
ka podczas piątkowego spotka
nia z członkami Bussines Clubu 
Grójec. 

P. ~wina-Konopka, który jest jed
nocześnie sekretarzem w Komitecie 
Integracji Europejskiej, nie przekony
wał członków BCG do idei wstąpie
nia Polski do Unii. Mówił przede 
wszystkim o tym, jak podchodzą do 
integracji ci, których ona dotyczy. 

- Byłem bardzo zadowolony, gdy 
w czasie jednego ze spotkań z biznes
menami wstał właściciel największej na 
Wybrzeżu wytwórni lodów i nie pytał 
mnie o to, co on będzie miał ze wstąpie
nia do Unii, tylko jaką wysokość, zgod
ną oczywiście z wymogami UE powin
ny mieć płytki łączące ścianę z podłogą 
w halach produkcyjnych - opowiadał P. 
Nowina-Konopka. -Cieszy mnie, że na
wet właściciele najmniejszych warszta
tów starają się na kilka lat przed wstą
pieniem do Unii spełniać wszelkie euro
pejskie normy. W Grójcu integracja też 
już się rozpoczęła 

W piątkowym spotkaniu uczestni
czył również m.in. starosta powiatu 
grójeckiego Władysław Piątkowski 
oraz burmistrzowie i wójtowie gró
jeckich gmin. Na wstępie Alain Pail
let, przewodniczący Rady Nadzor
czej Bussines Club Grójec przedsta
wił główne cele stowarzyszenia, które 
powstało w grudniu ubiegłego roku. 

- Zależy nam przede wszystkim na 
promocji regionu -stwierdził. - Obok 
sadów, które są naturalnym bogac
twem Grójecczyzny, mogą tu po
wstać mniejsze i większe przedsię
biorstwa. Dzięki temu zapewnione 
zostaną miejsca pracy i rozbudowa
na infrastruktura, szczególnie drogi. 
Skorzystać na tym mogą również 
służba zdrowia i kultura. Jednak za
graniczni inwestorzy muszą dowie
dzieć się czegoś o Grójcu i jego oko
licach. Poza tym, musimy stworzyć 
lobby na rzecz Grójca. · 

- Takie organizacje jak BCG są po
trzebne - stwierdził Krzysztof Zięba 
z firmy Polfrut. - Ma nas kto repre
zentować, wspomóc. Myślę, że dzięki 
BCG uda mi się nawiązać nowe kon
takty handlowe. 

G as) 
W SQbotniej konwencji uczestni

czyło ponad 80 delegatów z powiatu 
radomskiego. Obradom przysłuchi
wal się były premier Józef Oleksy. 
Wśród gości byli także wszyscy ra
domscy parlamentarzyści SLD. 

Marszafek sejmiku protestuje u wojewody 

Pierwszym przewodniczącym Rady 
Powiatowej niemal jednogłośnie wy
brano Janusza Mazierskiego. Wice
przewodniczącymi zostali: Krzysztof 
Barszczyński z Iłży i Wojciech Zapa
śnik z Pionek, sekretarzem - Bolesław 
Kamionka z Pionek. 

Za najważniejszy cel radomska le
wica uznała umacnianie struktur par
tii w terenie. - Chcemy, by nowe orga
nizacje powstały w gminach, w któ
rych dotychczas nie było SdRP, m.in. 
w Goździe, Jedl ińsku i Wierzbicy - za
powiedział J. Mazierski. l dodał: 
- NaJbardziej zależy nam na młodzieży. 
Według J. Oleksego, w tym roku 

przed SLD stoją ogromne zmiany. 
Sojusz zostanie bowiem przekształ
cony w partię polityczną. 

-Te działania muszą być przemy
ślar..- . bo za rok czekają nas wybory 

Fot. Marcin Skorupa 

prezydenckie - przypomniał były pre
mier. Również jego zdaniem, lewica 
powinna skupić się na zdobywaniu 
młodych ludzi. Jak powiedział, w wy
borach parlamentarnych w 2001 
roku weźmie udział ponad 2 mln no
wych wyborców i trzeba ich przeko
nać do lewicy. 

- To będą przełomowe wybory, bo 
jeszcze bardziej wykrystalizują się 
dwa bloki: lewica i prawica. Ta opcja, 
która wygra, będzie rządziła Polską 
przez najbliższe kilkanaście lat - po
wiedział J. Oleksy. (kor) 

Prezesowi WSP "SPOŁEM" 
w Kielcach 

ELŻBIECIE KANI I RODZINIE 
wyrazy głębokiego wsp61czucla z powodu śmierci 

OJCA 
sldadaJat 

pracownicy WSP "SPOŁEM" w Kielcach 

WszystJdm tym, którzy wztęU 
Uczny udział w ostatniej drodze 

Śp. zyGMUNTA FLORCZ\'KA 
Serdecme podziękowania 

ski a daję 

1131/rł 
tona, dzleeł l rodzina 

W obronie 
Władze Sejmiku Mazowsza za

protestowaly u wojewody mazo
wieckiego przeciwko wyrzuca
niu urzędników samorządowych 
z gabinetów w byłym urzędzie 
wojewódzkim w Radomiu. 

W czwartek pełnomocnik wojewody 
mazowieckiego w Radomiu nakazał 
usunięcie z gabinetów 20 urzędników, 
których sejmik przejął od wojewody. 

- To jakiś absurd. W styczniu ustali
łem z wojewodą Antonim Pietkiewi
czem, że urzędnicy przejęci zostaną 
z całym mieniem, czyli z biurkami, 
komputerami i pomieszczeniami -
- mówił podczas sobotniej konferencji 
prasowej marszalek sejmiku Zbigniew 
Kuźmiuk. - Ta zasada obowiązuje w 

Dr. Tadeuszowi 
Lisowskiemu 
b. dyr. sanatorium 

w Solcu Zdroju 
senłeeznewyrazy 

wsp61czucła z powodu 
śmierci 

żony 

Bogusławy 
składa 

rodzina 
Szczepańskłeh 

Warszawie i wszystkich byłych mia
stach wojewódzkich. Nie wiem, kto 
zmienił te zasady dla Radomia. 
W piątek przesłałem na ręce wojewo
dy ostry protest w tej sprawie. Mam 
nadzieję, że nieporozumienie zostanie 
wkrótce wyjaśniona i urzędnicy wrócą 
do gabinetów. W przeciwnym wypad
ku skierujemy sprawę do sądu, a jeśli 
trzeba będzie - nawet do NSA 

Z. Kuźmiuk dodał, że dotychczas nie 
ustalono jeszcze struktur zamiejsco
wych delegatur sejmiku. Prawdopodob
nie będą to jednak niewielkie delegatury, 
zatrudniające po kilkanaście osób. 

Marszalek sejmiku odniósł się tak
że do zarzutów niegospodarności na 
budowie szpitala na Józefowie w Ra
domiu. Przypomnijmy, że w ubie-

~ 
prezentuje 1 06,5 MHz 

+ 9 - l O "Konkurs twoje 
imieniny/ urodziny" - możecie 

złożyć życzenia i wybrać dla swo

ich najbliższych ulubioną pio

senkę. 

+ 15- 17 "Na fali radia 

glym tygodniu były wojewoda Kazi
mierz Wlazło stwierdził , że poprzed
nia dyrekcja szpitala dopuściła się 
strat w wysokości l O mln zł. Prokura
tura odmówiła jednak wszczęcia po
stępowania w tej sprawie. Tymcza
sem senator Zdzisław Maszkiewicz 
(AWS) zapowiedział wniesienie w tej 
sprawie interpelacji i odwołanie się 
do prokuratury generalnej. 

- Nie rozumiem aktywności byłego 
wojewody. Miał rok na wyjaśnienie 
wszystkich spraw i tego nie zrobił. Nie 
zamierzam kwestionować decyzji proku
ratury - powiedział Z. Kuźmiuk. Dodał, 
że do sejmiku dotarly dokumenty podpi
sane przez wiarygodne osoby o niego
spodamości obecnej dyrekcji. Sprawę t<; 
wyjaśni kontrola z sejmik11. (kor) 

+ 19 - 21 Lista przebojów ra

dia TAK- gramy 20 wybranych 

przez WAS numerów- notowa

nia prezentuje Sławek Grodziń

ski. 
+ 23 - l "Odyseja radia 

TAK'- dzisiaj udacie się w pod

róż do Krainy Mroku i Lęku , 

spotkacie się z wampirami, wil

kołakami, a także dowiecie się czy 

faktycznie istnieje choroba wam
TAK~ - nasi reporterzy i kore-

d 
. . d pi rów- porfińa. 

spon enct opowte zą o tym , co D ł . 
89 7 

FM 
. . o us yszema na w 

ctekawego wydarzyło stę w wa- , . ' 
. . k . . , . • Konskich, lO l, l FM we Włoszczo-

szym regtome w raJU t na sWie- . d . 
106 5 

FM 
Wie a wszę ZJe na , . 

ci e. 
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Obudzi/ nas potworny huk - relacjonują "Czarny punkt" w Falęcicach spelnia zadanie 
mieszkańcy 

Była sobie bala. •• 
Pod naporem ~nlegu zawaliła 

się hala kongresowa przy ul. · 
Waryńskiego w Radomiu. Na 
szczę~cie ofiar nie było. 

- Około drugiej w nocy obudził 
mnie straszny huk, ale nie chciało mi 
się sprawdzać, co to było - mówi 
mieszkaniec uL Waryńskiego 2a. 
- Dopiero rano patrzę przez okno 
i widzę blok naprzeciwko. Normalnie 
zasłaniała go hala .. 

Zawaliły się dach i jedna ze ścian 
bocznych. Na szczęście w środku nie 
było nikogo. Na miejscu katastrofy 
zjawiło się siedem jednostek straży. 
Strażacy dokladnie przeszukali teren, 
sprawdzili zaplecze i kotłownię, roze
brali też część zawalonej ściany, któ
ra groziła runięciem. Akcja trwała 
ponad dwie godziny, Budynek ogro
dzono taśmami, a w niedzielę od 
rana Straż Miejska pilnowala, by nikt 
się nie zbliżaJ do obiektu. Katastrofę, 
zdaniem strażaków, spowodował 

topniejący śnieg. Przestarzała kon
strukcja nie wytrzymała jego ciężaru. 

- Jakie to szczęście, że zawaliła się 
w nocy. I że ta ściana runęła do środ
ka. W dzień na tym stoku pod halą 
dzieciaki jeździły na sankach, parko
wały tu samochody. Przecież mogło 
dojść do potwornej tragedii - mówi 
mieszkanka Waryńskiego 4a. - Nic 
dziwnego, że się zawaliła. Od lat r.ie 
ogrzewana; przegniło wszystko ... 

Ks. infułatMarian Cukrowski, pro
boszcz parafil katedralnej, która jest 
właścicielem hali, zapewnił parafian, że 
ruina zostanie rozebrana jak najszyb

. ciej. Kościół myśli też o postawieniu na 
placu nowoczesnego obiektu. 

Hala została wybudowana w latach 
30. na potrzeby uczestników Kongre
su Eucharystycznego. Pod koniec lat 
60. odebrano ją Kościołowi i przeka
zano Radoskórowi. Wróciła do Ko
ścioła przed trzema laty - zdewasto
wana i wymagająca remontu. 

(nika) 

Łucznik stracił 750 tysięcy 

Znikające maszyny 
W ciągu dwóch miesięcy ra

domski Łucznik stracił dwa trans
porty maszyn do szycia o warto
ści 750 tys. zl. Jedną ze spraw 
zajęta się .policja gospodarcza•. 

W grudniu ubiegłego roku transport 
maszyn do szycia wartości 150 tys. zł 
wyłudziła z Łucznika spółka Agrolas z 
Gdyni. Za transport spółka zapłaciła 
Łucznikowi czekiem bez pokrycia Po
stępowanie w tej sprawie prowadzi Wy
dział ds. Przestępczości Gospodarczej 
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

a razie maszyn nie odzyskano. 
Przypomnijmy, że w ubieglym ty

godniu komomik zajął w Urzędzie 
Celnym w Radomiu transport ma-

szyn do szycia z Łucznika o wartości 
ponad 600 tys. zł, które miały trafić 
do Niemiec. Komomik zrobił to na 
polecenie firmy Wiłam, która wykupi
ła część długów Łucznika w Polskim 
Centrum Optyki. Dyrekcja radom
skiego przedsiębiorstwa kwestionuje 
zasadność działań komornika, bo 
wartość zatrzymanych maszyn jest 
znacznie większa niż długjego przed
siębiorstwa. Protest w tej sprawie 
złożono w sądzie gospodarczym. 

Jak się dowiedzieliśmy, nie jest to 
pierwsze tego typu działanie firmy Wi
łam. Latem ubiegłego roku zajęła ona 
konto Łucznika, na które wpły\vały 
pieniądze na utrzymanie gotowości 
produkcyjnej tzw. PMG. (kor) 

Już można zapisywać się na wyjazd 

Są już pierwsze pozytywne skutki oznakowania tzw. czarnego punktu - niebezpiecz
nego skrzyżowania w Falęcicach koło Białobrzegów. W ciągu ostatnich czterech 
miesięcy, czyli od momentu ust!Jwienia tablic ostrzegawczych, doszło tam tylko do 
dwóch niegroźnych kolizji. 

- To był dobry pomysł, aby ozna
kować to miejsce, bo było tam bar
dzo dużo wypadków. Teraz, kiedy 
kierowcy widzą tablicę i słyszą dud
nienie pod kołami, zdejmują nogę 
z gazu. Od momentu oznakowania 
skrzyżowania jako "czarnego punk
tu" nie odnotowaliśmy tam ani jed
nego wypadku - mówi nadkomisarz 
Stanisław Cieloch, zastępca komen
danta powiatowego policji w Biało
brzegach. 

Znajdujące się na trasie numer 7 
z Radomia do Warszawy skrzyżowa
nie w Falędcach uznano za miejsce 
szczególnie niebezpieczne ze względu 
na wyjątkowe natężerlie ruchu drogo
wego i rliefortunne skrzyżowanie 
z drogami do Warki i Mogielnicy. Od 
1993 do 1997 roku wydarzyły się tam 
23 wypadki, w których śmierć ponio
sło 10 osób, a 42 zostały ranne. Naj
częstszą przyczyną wypadków było 
niedostosowanie prędkości do panu
jących warunków, nieprzestrzeganie 
pierwszeństwa przejazdu i wyprze
dzanie na skrzyżowaniu. 

W Polsce jest ponad 1200 czar
nych punktów, w których dochodzi 
do 70 proc. wszystkich wypadków. 
W ramach realizowanego od paź
dziernika ubiegłego roku ogólnopol
skiego programu Ministerstwa 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
"Uwaga na czarne punkty", wytypo-

Szkota pełna 
niewiadomych 

czytaj na str. 12 

Od czterech miesięcy w Falędcach nie było groźnego wypadku. 
Fot. Marcin Skorupa 

wano 124 takie miejsca, które będą, 
bądź już zostały oznakowane. Koszty 
wykonania tablic i pasów na jezdni 
ponoszą prywatni sponsorzy. W kilku 
miejscach, m.in. pod Warszawą, do
datkowo ustawiane są na platfor
mach wraki samochodów pomalo
wane jaskrawą farbą. Na takie ozna
czenie punktu w Falęcicach zabrakło 
pieniędzy. 

- iestety kierowcom, którzy czę
sto jeżdżą trasą Radom - Warszawa 
przez Falęcice, oznakowania już się 
opatrzyły. Ale ci, którzy jadą tędy po 

raz pierwszy, zwalniają, bowiem na
dal działa element zaskoczenia -
- mówi Ryszard Zielifiski , naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego Ko
mendy Wojewódzkiej Policji w Rado
miu. Według niego "czarny punkt" 
spełnia jednak swoją rolę. Nie wiado
mo natomiast, czy uda się oznako
wać dwa kolejne czarne punkty w Ra
domskiem - niedaleko Grójca i Wie
n.iawy. Warunkiem jest bowiem znale
zienie sponsorów. 

MAŁGORZATA RUSEK 

Producenci polskiej heroiny w areszcie 

Tysiąc porcji 

Przed wizytą papieża 

Kilkanaście kilogramów słomy 
makowej oraz substancje służą
ce do wyrobu narkotyków skon
fiskowala w ubiegtym tygodniu 
radomska policja. Taka i/ość su
rowca wystarczylaby do wypro
dukowania ponad tysiąca porcji 
tzw. polskiej heroiny. 

- Pomogło nam to dotrzeć do pro
ducentów - mó\\~ January Majewski 
oficer prasowy Komendy Miejskiej Po
licji w Radomiu. - W ubiegłym tygo
dniu, podczas przeszukania w jednym 
z mieszkań osiedla ad Potokiem 
funkcjonariusze znaleźli naczynia i pól
produkty służące do wyrobu narkoty
ków. Zatrzymano 29-lelniego mężczy
znę, właściciela mieszkania. 

Parafie z diecezji radomskiej 
przyjmują już zapisy na spotka
nie z papieżem Janem Pawlem 11 
w czerwcu tego roku. Najwięcej 
pielgrzymów wyjedzie do Sando
mierza, Warszawy i Uchenia. 

Jan Paweł II przyjedzie do Polski 
5 czerwca i spędzi w kraju dwanaście 
dni. Będzie to najdłuższa z dotych
czasowych wizyt papieża. Odwiedzi 
on 19 miast, w tym Sandomierz, 
miasto, gdzie mieściła się siedziba 
ląlrii byłej diecezji sandomiersko-ra
domskiej oraz Warszawę. Do tych 
dwóch miast uda się najliczniejsza 
grupa pielgrzymów z byłego woje
wództwa radomskiego. 

W Warszawie główna msza św. od
prawiona zostanie na PL Pilsudskie-

go, gdzie pomieścić się może trzysta 
tysięcy osób. 

- To jest to samo miejsce, na któ
rym przed dwudziestu laty Ojciec 
Swięty mówił o odnowieniu oblicza 
tej ziemi. Tym razem jednak, by na 
placu zmieściło się jak najwięcej 
osób, ołtarz ustawiony zostanie tuż 
przy Teatrze Wielkim - wyjaśnia 
ks. Grzegorz Kalwarczyk, kanclerz 
kurii metropolitarnej. 

Jak powiedział nam ks. Janusz 
Smerda, odpowiedzialny w kurii bi
skupiej w Radomiu za "grupę war
szawską", planuje się, iż do stolicy 
przyjedzie 2-3 tysiące pielgrzymów 
z Radomskiego. 

- Główną mszę papież odprawi 
przed południem, w niedzielę , 
13 czerwca, a więc w dzień wolny od 

pracy. Dlatego liczymy na duże gru
py. Poza tym z Radomia do Warsza
wy jest tylko sto kilometrów, więc 
z dojazdem, czy to autokarami, czy 
prywatnymi samochodami nie po
winno być problemu. 

Obecnie w Jmafiach rozpoczynają się 
zapisy na wyjazdy na spotkanie z papie
żem. R:łna lista zorganizowanych grup 
trafi porem do organizatorów "'! stolicy. 
Chętni na spotkanie z Ojcem Swiętym 
otrzymają specjaine zaproszenia 

Jeszcze więcej pielgrzymów, zda
niem ks. Smerdy, wybierze się do 
Sandomierza, gdzie papież będzie 
gościł w sobotę 12 czerwca. Poza 
tym organizowane są grupy na wy
jazd do Lichenia, miejsca chętnie od
wiedzanego przez _2ielgfZ}'I!lóW. 

GRZEGORZ SAJÓR 

W ostatnim miesiącu radomska 
policja zatrzymała kilkunastu deale
rów oraz kilka osób podejrzanych o 
produkowanie narkotyków. Pod ko
niec stycznia "namierzono" 9 osób, 
w większości uczniów radomskich 
szkół średnich . Od kilku Jat sprzeda
wali narkotyki w szkołach . Część "to
waru" wykorzystywali na własne po
trzeby. Zarzuca się im dokonanie po
nad 300 narkotykowych transakcji. 

W ubiegłym tygodniu zatrzymana 
została kolejna grupa dealerów. Tym 
razem byli to uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych przy uL Prażmowskiego 
w Radomiu. Na rynku narkotykowym 
działali od niedawna. Przyznali się do 
sprzedaży kilkudziesięciu porcji 
w większości tzw. polskiej heroiny. 

W miniony czwartek policjanci 
z Wydziału Kryminalnego KPP doko
nali ko1ejnych przeszukań - tym razem 
w Śródmieściu Radomia. W jednym 
z mieszkań znaleziono 15 kg przygo
towanej do produkcji narkotyków sło
my makowej, a także odczynniki i pól
produkty, z których uzyskuje się pol
ską heroinę. Według policji, taka ilość 
"towaru" wystarczy do wyprodukowa
rlia ponad tysiąca porcji narkotyku. 
Właściciel mieszkania, 37-letni męż
czyzna był już wcześniej znany policji. 
W przeszłości za produkcję narkoty
ków sąd skazał go na rok więzienia, 
z zawieszeniem na 5 lat. Teraz praw
dopodobnie trafi do więzienia. 
ALEKSANDER KORNATOWSKI 

VIII Miqdzynarodowe Targi Motoryzacyjne 
A U T O T O U R M A R. K E T P O L A N D i M O T O T E C H 

•
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24-2Biutago1888 
Centrum Targowa -Kielca. ul. Zakładowa 1 

środa godz. 15-18 
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+Uhonorowano osobowości telewizyjne +Jerzy Buzek najpopularniejszym politykiem Kr6tko 
Wiktory dla najlepszych. POLSKA. Byly wicepremier 

i minister rolnictwa Roman Jagie
liński został wybrany na przewod
niczącego Partii Ludowo-Demo
kratycznej. W Warszawie odbyła się 
wczoraj pierwsza Krajowa Konfe
rencja tej partii. 

Owacje na stojąco odebrat 
Jerzy Waldorff podczas wręcza
nia statuetek. Wiktorów" najwięk
szym osobowościom telewizyj
nym. W minioną sobotę został on 
laureatem .superwiktora•, przy
znawanego za całokształt osią
gnięć. Wyróżnienia takie otrzymali 
ponadto Stanistawa Ryster, prof. 
Jan Miodek, Jan Englert oraz uro
dzona w Starachowicach Krysty
na Janda. Wręczono .poza tym 
dziesięć zwyczajnych . Wiktorów". 

Laureatów, w zorganizowanym po 
raz 14 plebiscycie, \V)'bieral i członkowie 
Akademii Telewizyjnej. w skład której 
wchodzą dotychczasowi zdobywcy "\Vik · 
torów··, a jest ich już blisko 120 ... Zgod
nie z regułami wręczania "Oscaróvi'. 
najpierw wylaniano piątkę nominowa
nych. Mimo iż plebiscyt organizowany 
jest przez telewizyjną .,Jedynkę.,, laure
atami mogą zostać gwiazdy wszystkich 
stacji telewizyjnych. W tym roku, po raz 
pierwszy w historii ,,\Viktorów ... statu-

(Korespondencja własna) 
elki odebrali dziennikarze z konkuren
cyjnej stacji TVN. Tomasz Lis, wspól
nie z Barbarą Czajkowską z "Linii spe
cjalnej", zostali najwyżej cenionymi 
dziennikarzami, zaś za największe od
krycie minionego roku uznano Macje
ja Kuronia, specjalistę od gotowania. 
Wśród nominowanych byli ponadto 
Wojtek Jagielski z "Wieczoru z wampi
rem'" (RTL 7) oraz Zygmunt Chajzer 
(polsatowskie "Idź na calość''). Te kil
ka wyróżnień i nominacji nie zmienia 
oczywi-ci e faktu. iż "\Viktory" są przede 
wszystkim plebiscytem uznania i popu-

. lamości gwiazd telewizji publicznej. Zdo
byli oni sześć statuetek. Dwie z nich przy
padły Grażynie Torbickiej, najpopu
larniejszej prezenterce oraz laureatce 
"Wiktora·· od publiczności, przyznawa
nego przez telewidzów i czytelników. 
Jako najlepszych twórców programu te
lewizyjnego uhonorowano Olgę Lipiń
ską oraz Andrzeja Fidyka. autora fil
mów dokumentalnych. O obawością 
telewizyjną zostal najwybitniejszy zna w-

cajęzyka polskiego, prof. Jan Miodek. 
Przyznano także .,Wtktory" w dziedzi
nach nie związanychbezpo-red n i o z pra
cą w telewizji. Premiera Jerzego Buzka 
wyróżniono tytułem najpopularniejsze
go polityka, na najpopularniejszego ak
tora już po raz kolejny wybrano Marka 
Kondrada, piosenkarza - Grzegorza 

Laureatem Wiktora w kategorii 
"najpopularniejszy polityk" został 
premier Jerzy Buzek 

Fot. PAP - R. Pietruszka 

Tumaua, zaś sportowca - Roberta 
Korzeniowskiego. 

Na sobotnią galę w Teatrze Polskim 
w Warszawie przybyli wszyscy laureaci 
(z wyjątkiem przebywającego w Austra
lii Tumaua), a także pokaźna liczba by
łych zdobywców "Wiktorów''. Szczegól
nie wzruszeni byli Krystyna Loska i jej 
mąż. lm to córka, czyli Grażyna Torbic
ka. zadedykowała "Wiktora" od pu
bliczności. Nie mniej wzruszony był Je
rzy Waldońf, który odbierając gratu
lacje, m.in. od premiera, stwierdził, iż 
jest już tak stary, że pamięta Boga, gdy 
ten nie mial jeszcze brody. Po gali laure
aci oraz zaproszeni goście udali się nie
opodal, do hotelu ,Yictoria", gdzie przy
gotowano uroczysty bankiet. Serwowa
no m.in. sandacza po krymsku w majo
nezie, lososia wędzonego gorącym dy
mem oraz polędwicę z borowikami. Na 
bankiet przybył nawet premier Buzek. 
który znalazł czas by porozmawiać 
z każdym z laureatów. O czym? Czytaj 
wkrótce w Magazynie "Siowa Ludu··. 

GRZEGORZ SAJÓR 

POLSKA. Wszystkie jednost
ki strażackie z Wrocławia walczyły 
ubieglej nocy z serią podpaleń. l 5 
miejskich ekip strażackich jedno
cześnie wyjechalo do 6 pożarów. 
Ogień podłożono w piwnicach kil
ku budynków. Zniszczone zostały 
także dwie windy. Straty oszacowa
no wstępnie na okolo 36 tys. zł. 

· Przed tygodniem strażacy również 
gasili kilka równoczesnych poża
rów. Do tej pory nie ujęto spraw
ców podpaleń . 

Autonomia w granicach Jugosławii 

Kosowo czeka na pok6j Śmierć pod stogiem 

USA. Były premier Ukrainy, 
opozycyjny deputowany parlamen
tu Paweł Łazarenko zostal zatrzy
many na lotnisku Kennedy'ego 
w Nowym Jorku. Łazarence zarzu
ca się nielegalne-posiadanie kont 
za granicą, w tym w jednym z ban
ków w Warszawie, a także wywie
zienie z kraju kilku milionów dola
rów. Pieniądze te- jak twierdzi pro
kuratura- były własnością państwa 

lub też byly zarobione przez Łaza
renkę nielegalnie. 

WLK. BRYTANIA. Tragicznie 
zakończył się dla 4-letniego Brytyj
czyka zabawa w Supermana. An
drew Brookes z brytyjskiego mia
sta Cleveland zginą!, gdy sznur 
od żaluzji zacisnął mu się wokól 
szyi. Tragedia wydarzyła się, gdy 
chłopiec. udając Supermana, chciał 
wyskoczyć przez okno. (JAR) 

Po przedłużeniu do wtorku 
terminu negocjacji w sprawie 
Kosowa, na zamku Rambouillet 
strony konfliktu wznowiły wczo
raj rozmowy. 

Spornajest nadal sprawa nadzo
rowania przez sily NATO realizacji po
rozumienia pokojowego w Kosowie. 
Przedstawiciele państw zachodnich za
rzucili stronie jugosłowiańskiej, że 
nie podejmuje niezbędnych decyzji w 
sprawie wojskowych aspektów poro
zumienia. Prezydent Serbii Milan Mi
lutinovic powiedział, że dla politycz
nego rozwiązania konfliktu potrzeba 
trzech dni, ale dla porozumienia mili
tamego potrzeba jeszcze dużo czasu. 

Część polityczną porozumienia za
akceptowali w zasadzie zarówno kosow
scy Albańczycy, jak i Serbowie. Plan po
kojowy, proponowany kosowskim Al
bańczykom i Serbom w Rambouillet, 
zakłada przyznanie Kosowu znacznej 
autonomii, ale pozostawia prowincję 
w składzieJ ugoslawii. Plan przewiduje 
wycofanie z Kosowa większości serb
skich sil bezpieczeństwa i rozbrojenie 
separatystów albańskich. Realizację tego 
planu miałyby nadzorować sily NATO. 

Jeśli do ostatecznego porozumie
nia nie dojdzie, NATO zapowiada że 
w ciągu doby będzie gotowe do nalo
tów na serbskie pozycje w Kosowie. 

(IAR) 

12-letnia dziewczynka zginę
ta przygnieciona zwałami sto
my, Do wypadku doszło w miej
scowości Łęciny koto Olsztynka 
w województwie warmińsko-ma
zurskim. 

12-letnia Emilia i jej o 31ata star
sza siostra pomagały w gospodar-

stwie rodziców, wybierając slomę ze 
stogu. Sloma osunęła się, przygnia
tając obie. S tarsza z sióstr wydostała 
się o własnych silach. młodszą wydo
był po 10 minutach ojciec. Natych
miast rozpoczął reanimację, jednak 
bezskutecznie. Wezwany natychmiast 
lekarz stwierdził zgon dziecka. (JAR) 

Amerykański miliarder ponownie przeprosil Polaków 
• • • • Zart nie na mieJscu 

Wzmocnione zaplecze rządu 

Ted Tumer ponownie przepro
sit za publiczne opowiadanie dow
cipów o Polakach . • Ted Turner 
wyraża głęboki żal z powodu ura
żenia uczuć narodowych Polaków, 
jednocześnie oświadcza, że ma 
głęboki szacunek dla Polski, jej 
obywateli i przekazuje serdeczne 
pneprosiny•- głosi oświadczenie 
wydane pnez jego biuro w Atlan
cie. 

twómi filmowej Time-Wamer. Podczas 
uroczystości, na której dostal nagrodę 
od organizacji popierającej planowanie 
rodziny, Ted Turner powiedział dowcip 
z serii Polish jokes. Zapytany co sądzi 
o stanowisku papieża w sprawie anty
koncepcji i aborcji Tumerodpowiedzial: 
-A czy widzieliście kiedyś polski wykry
wacz min?. Następnie pokazał stopę, 
co mialo symbolizować, że polscy sa
perzy wykrywają miny tupiąc wokól sie
bie nogami. 

blicznych przeprosin Polaków, w tym sa
perów. Zagrozi l zerwaniem współpracy 
z firmą Tu mera, która chce od kwietnia 
wydawać polską wersję tygodnika 
"Time". Ten żart opowiedziany publicz
nie zdenerwował także Kongres Polonii 
Amerykańskiej, który zapowiadał akcję 
protestacyjną. Konserwatywna fuzja 

Koalicja Konserwatywna po
łączyła się ze Stronnictwem Kon
serwatywno-Ludowym. Stronnic
two jest tnecim, pod względem 
wielkości, ugrupowaniem Akcji 
Wyborczej .Solidarność·. 

Na konwencji zjednoczeniowej byl 
obecny premier Jerzy Buzek. Premier 
podkreśli!, że połączenie obu partii 
wzmocni zaplecze polityczne rządu -
jest to szczególnie ważne podczas 
wprowadzania trudnych refom1. Pre
mier doda l, że konwencja jest symbo-

Ocalan czeka 
na proces 

Postępowanie sądowe w 
sprawie przywódcy separaty
stów kurdyjskich Abdul/aha Oca
lana ma być zakończone w poto
wie maja. Jeżeli wszystko będzie 
pnebiegać wedfug planu, to po
stępowanie pned sądem bez
pieczeństwa państwa rozpocznie 
się w pierwszej połowie marca. 

Proces nie będzie się odbywa! w An
karze. lecz na wyspie Imrali na morzu 
Marmara, gdzie w więzieniu przebywa 
obecnie Ocalan. Bezpośrednio przed 
jego przybyciem na wyspę z więzienia 
wywieziono 250 przebywających tam 
więźniów. Ocalan przebywa w więzie
niu sam pod bardzo silną strażą. 

Rząd w Ankarze zapewni!, że pro
ces Ocalana będzie prowadzony z po
szanowaniem prawa. Wątpliwości co 
do tego wyrazi la organizacja praw czło
wieka .Amnesty lntemationar. ponie
waż do procesu me będą dopuszczeni 
zagraniczni obserwatorzy. Ocalanowi 
grozi kara śmierci. (IAR) 

Iem jednoczenia- podzielonej do nie
dawna- prawicy. 

Szef S KL Mirosław S tyczeń mó
wi l o konieczności rekonstrukcji rzą
du. Jego zdaniem należy opracować 
sprawnie funkcjonujące struktury ga
binetu i dopiero wówczas dyskutować 
o zmianach personalnych. Kazimierz 
Michał Ujazdowski - do wczoraj prze
wodniczący Koalicji Konserwatywnej 
a teraz wiceprzewodniczący SKL za
apelowa! o "twardą walkę z przestęp
czością~. (JAR) 

Ted Turner jest multimiliarderem, 
działającym w branży mediów, jest 
współwłaścicielem telewizji C N i wy-

Zabójczy czad 
Pięcioosobowa rodzina zatruła 

się czadem, wydobywającym się z nie
szczelnego pieca w Nowym Mieście 
Lubawskim, w województwie warmiń
sko-mazurskim. Dwie osoby, ojciec 
i 3,5-roczne dziecko, zmarły. Pozostale 
znajdują się w szpitalu. (JAR) 

Rozszerza się strajk służby zdrowia 

Będą następni 
Od dzisiaj kolejne placówki 

służby zdrowia przystępować 
będą do ogólnopolskiego straj
ku generalnego pracowników 
służby zdrowia. 

Jak poinformował Cezary Sta
rań - wiceprzewodniczący Komitetu 
Obrony Refom1y Ochrony Zdrowia, 
w piątek do protestu przystąpiły tylko 
te organizacje związkowe. które s pel-

nily wszystkie warunki ustav.r o roz
wiązywaniu sporów zbiorowych. Tym 
samym ich strajkjest w pelni legalny. 

Wkolejn~h dniach związki, które rów
nież te \varunki \~ypelnią będą sukcesywnie 
przyłączać się do strajku. Staroń dodał, że 
w ciągu najbliższych dni KOROZ mu i 
podjąć decyzję o ewentualnym przystąpie
niu do rozmów z rządem, które odbyć by 
się miały 23 lutego. (IAR) 

Eksplozja na statku 
11 osób zostało rannych pod

czas wybuchu na statku bande
ry maltańskiej PANORMAS w 
Stoczni Remontowej w Gdańsku. 

Do eksplozji do zło podczas prac 
spawalniczych w zbiorniku dziobo
\V)'m. Stan czterech poszkodowanych, 
którzy doznali poparzeń górnych dróg 
oddechowrch określa się jako poważ-

ny. Dwie osoby podłączono do respi
ratora. Mężczyźni mają poparzone 
twarze, szyje, d lonie, tułów i plecy. Je
den z nich ma złamane przedramię 
i zwichnięte biodro. 

Cztery dni temu na tym samym 
statku wybuchł niewielki pożar. Wte
dy nikt nie ucierpiał. 

(JAR) 

Wiceminister spraw zagranicznych 
Radosław Sikorski domagał się pu-

Ted Turner powiedział też na tym 
spotkaniu, że Dziesięć Przykazań po
winno być zmienione tak, aby znieść po
tępienie zdrady małżeńskiej i że papież 
powinien się tym zająć. Ted Turner prze
prosiljuż papieżaJana Pawła II. (IAR) 

Lawina zasypała w sobotę, samochód z czworgiem polskich turystów 
kolo ośrodka narciarskiego Kitzbuehel w Austrii, ale nikt z nich nie stracił 
życia. Na zdjęciu: ratownicy wydobywają spod śniegu całkowicie znisz
czony samochód polskich turystów Fot. PAP/ EPA 

DAEWOO ENERGETYKA 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 

(w organizacji) 
poszukuje: 

Kandydatów na akwizytorów, których zadaniem będzie pozyskiwanie 
członków Otwartego Funduszu Emerytalnego. 

Oczekujemy: 
+ minimum średniego wykształcenia; 
+ aktualnego zaświadczenia o niekaralności (wymóg ustawowy); 
+ umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi; 
+ inicjatywy i sumienności. 
Doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych będzie dodatkowym atutem. 
Oferujemy: 
+ szkolenie; 
+ stale wynagrodzenie; 
+ niezwykle atrakcyjną prowizję; 
+ system motywacyjny z cennymi nagrodami. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt/nadsyłanie ofert na adres: 
DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA 

ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce 
lub pod numerem tel./fax: 368-75-77. 1869/ga 

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



+ Lider "Samoobrony" na Ponidziu + Instrukcja na blokady + Zboże na tacę 

Chłopa nie przestraszą 
BALICE. NOWY KORCZVN. 

Szef .samoobrony• był u rol
ników na Ponidziu W sobotę 
rano w eleganckim garniturze, 
śnieżnobiałej koszuli i pod kra
watem Andrzej Lepper wysiadł 
z samochodu i przywitał się 
z /udimi oczekującymi na dro
dze. Powitał go Stanisław Pa
tajewicz - szef gminnej struk
tury .samoobrony" -jeden z or
ganizatorów słynnej blokady 
w Skad/i. 

Przed remizą st rażacką w Bali
each śnieg był odgarnięty, chodnik 
posypany piaskiem. W świetlicy 
ścisk. A. Lepper w ponadgodzinnym 
wystąpieniu konkret po konkrecie, 
liczby po liczbach wykładał przyczy
ny biedy na wsi i rozświetlał przy
szlość . 

Unia boi s ię rolników 
-Może się zmienić na lepsze wy

lącznie za sprawą nas samych. Jeśli 
będziemy zwarci, zjednoczeni i nie
ustępliwi w walce, to uratujemy na
sze rodziny, domy i gospodarstwa 
przed zagładą, na jaką skazał nas 
rząd. Rząd zdrady narodowej. Rząd 
zdrajców polskiej racji stanu. Kto 
nie dba o wlasny naród, o wyżywie
nie tego narodu, kto nie troszczy 
się o rolnictwo - ten na pewno 
nie jest Polakiem (oklaski). To nie 
my, rolnicy, boimy się Unii Euro
pejskiej, to unia boi się nas dlate
go, że produkujemy dużo i zdrowej 
żywności. Każdy kraj unii przezna
cza na rolnictwo od 10 do 14 proc. 
swoich środków budżetowych. Pro
dukcja żywności dotowana je.> t śred
nio w 58 procentach. U nas na rol
nictwo przeznacza się 2;7 proc. 
z KRUS, a bez KRUS 1,8 procenta. 
l tu mamy odpowiedź na pytanie 
- kto nas oszukuje. 
Wyliczanka krzywd 

W Balieach żegnano Leppera 
owacyjnie. W Nowym Korczynie 
przewodniczącego Leppera zasko
czył fakt, że wiec ma się odby~ać 
na placu przed szkołą. Powiało 
skandalem. Dyrektorka szkoły od
mówiła podłączenia aparatury na
głaśniającej. Energię elektryczną 
przeciągnięto kablami z prywatne
go mieszkania. Oberwala się wój
towi Januszowi Gajdzie i dyrek
torce szkoły. Intensywnie, mimo 
zbliżającego się południa, świeciła 

się lampa nad placem. - iech pani 
napisze w "Słowie Ludu", że tydzień 
temu odbył się w szkole bal na 50 
par. Dla samej korczyńskiej śmie
tanki. Szkoła, jak pani widzi, nie dla 
wszystkich - choć nasza i za nasze 
pieniądze wybudowana - mówiła 

jedna z kobiet stojących w tłumie. 
Wójt, który także dotarł na plac, 

wyjaśniał że szefowie lokalnej "Sa
moobrony'' nie zgłosili chęci wyna
jęcia sali gimnastycznej na wiec. 

W halickiej remizie tłok 

Przywódca "Samoobrony" wykłada przyczyny biedy na wsi 

- Poza tym - tłumaczył się wójt -
na kserokopiarce w urzędzie powie
liliśmy wszystkie druki "Samoobro
ny". Wójtowi odpuszczono. Przy 
działającym z przerwami mikrofo
nie Andrzej Lepper dokonał wyli
czanki krzywd. 

- Nikt nie podaje statystyk 
na temat liczby samobójstw wśród 
rolników- mówił Lepper.- Rolnicy 
wieszają się z biedy i nie ma win
nych takiego stanu rzeczy. Rolnik
producent nie jest jasnowidzem. 
Brał kredyty w oparciu o biznesplan 
opracowany w WODR, zatwierdza
ny przez "fachowców" w oparciu 
O• wyliczenia Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa. ie mógł jednak prze
widzieć, że takie "stado baranów" 
dojdzie do władzy i doprowadzi 
do takiej sytuacji. 
Kto chochlą, kto 
łyżeczką do herbaty 

Każde z , mocnych zdań" wypo
wiadanych przez szefa "Samoobro
ny" przyjmowane było owacją . -Te 
słowa są zbyt łagodne. Dochodzi 
do "cyrku". W ubiegłym roku wje
chało do Polski więcej przepiórek 
aniżeli produkuje )ch cala unia. 
Rzecz w tym że polscy celnicy 
nie odróżniają przepiórek od indo
rów. We Francjj czy Niemczech są 
cukrownie, w których rolnicy mają 
sto procent akcji i są właścicielami 
zakładów, a zobaczcie co się dzieje 
u nas. ie mamy nic z przemysłu 
tytoniowego, tłuszczowego, mię
snego, przemysłu spirytusowego 
a przecież to zbudowaliśmy my! 

Zdjęcia : autorka 

Naród! Tumanią nas, że komuna 
kradła. Owszem kradła, ale "łyżecz 

ką do herbaty" a ci "chochlą nabie
rają" - jak najszybciej, jak najwięcej 
i do dna, żeby tylko nakraść . Pięć 
procent społeczeństwa opływa 
w luksusy, 70 procent żyje poniżej 
minimum socjalnego a 30 proc. 
w całkowitej nędzy. Jeden na 140 
studentów pochodzi ze wsi . Dzieci 
wiejskie do szkół nie chódzą. Po
zbawiono nas honoru, człowieczeń
stwa. Wszyscy wiemy, jak grube są 
zeszyty dłużników biorących w wiej
skich sklepach chleb i zapałki. Wie
my ile ludzi czeka w kolejkach przy 
śmietnikach . Nie jesteśmy "chama
mi" czy "warchołami ", jak o nas 
mówią . ie łamiemy prawa, to "oni 
je łamią" . Myślą, że chłopów prze
straszą. Konstytucja i Deklaracja 
Praw Człowieka- gwarantują nam 
równe prawa. 
Do blokady totalnej 

Jeśli rząd nie usiądzie z nami 
do stołu_ i globalnie, konkretnie 
nie rozwiąże naszych spraw to cze
ka nas ponowne wyjście na drogi 
do totalnej blokady. Blokady dróg 
muszą być przygotowane precyzyj
nie. Przewodniczący terenowi otrzy
mają instrukcje i wszy cy bez wy
jątku muszą wyjść na drogi. Mu
szą być brony, opony i benzyna 
do podpalenia tych opon, żeby zro
bić zasłonę dymną. Muszą być wozy 
strażackie, beczkowozy z gnojowi
cą i woreczki foliowe z zużytym ole- 
jem do obrzucania policyjnych 
tarcz. To będzie w "instrukcji", 
za którą biorę odpowiedzialność . 
Nie jedna czy dwie, ale po pięć blo
kad w gminie, co dwa kilometry. 
Na blokadach robić listy obecno
ści , żeby nie było za dużo ojców 
sukcesu. 
Jak chłop z chłopem 

Padły pytania z tłumu : - Z kim 
"Samoobrona" będzie wchodzić 
w koalicje lub sojusze wyborcze, 
a z kim nie? 

-Jest za wcześnie na takie pro
gnozy- odpowiadał Lep per. ajbliż

sze nam jest PSL jako partia o stu
letniej tradycji . Zaproponujemy 
utworzenie bloku ludowego czy też 
społeczno-ludowego , który zgro
madzi Judzi związanych z wsią . Wieś 
musi iść do wyborów razem. Broń 
Boże, żeby ktoś na wsi oddał choć
by l glos na ZCh , UW, UP czy 

nawetAW"S". 
Inny z rolników nawiązał 

do "porozumienia" ze stroną rządo
wą sprzed kilkunastu dni. - Staliśmy 
na drogach i nic z tego nie wyszło ? 

- Ja nie zdradziłem rolników. 
"Samoobrona" nie podpisała tego 
protokołu. Serafin, Maksymiuk, 
Wierzbicki po tygodniu już twier
dzą, że ten dokument jest niczym. 
Więc kto tu zdradził - pytam. 
Na dobrą sprawę tamtych związków 

i Lechem Wałęsą w bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku. - ie powtórzę 
słów, jakie wypowiedział L Wałęsa 
na moje powitanie, ponieważ są 
tutaj dzieci. ie chcę także dzielić 
duchownych na dobrych i złych . 

Wierzę jednak w Boga, a nie w księ
ży. Jestjednakjeden sposób na księ
ży, którzy nas krytykują , co już zro
biono w kilku miejscach w Polsce. 
W niedzielę idąc na mszę zabieraj
cie z sobą garść zboża w kieŚzeń 
i ... . na tacę . 

Chłopy, prać 
W ciągu dwugodzinnego wiecu 

dostało się wszystkim: wicepremie
rowi Balcerowiczowi , ministrowi 
Janiszewskiemu oraz premierowi 
Buzkowi. - Buzek - mówił Lepper 
- zapewniał, że gdy wprowadzi te 
cztery reformy to weźmie się do re
formowania rolnictwa. Odpowia
dam: - Boże święty broń nas i rol
nictwo przed takim reformatorem. 

W tym miejscu publiczność 
w bardzo ciepłych i serdecznych slo
wach wyrazi la swe uznanie i podziw 
dla "wyczynu" Krzysztofa Skiby, 
solisty grupy "Big Cyc". Na koniec 
korczyńskiego wiecu jeden z rolni
ków podszedł do mikrofonu i szcze
gółowo poinstruował, co - jego 
zdaniem - należy zrobić . 

- Znacie mnie panowie- powie
dział. Musimy obronić byt nie tyl
ko własny, ale i naszego państwa . 

Trzeba ,.grzać" na Warszawę. Brać 
siekiery, widły, piły mechaniczne 
i prać. Są to zdrajcy narodu, któ
rych trzeba wywieszać "do nogi". 

Takiego obrotu spraw nie prze
widział sam Lepper: - Sam jestem 

- Zaproponujemy utworzenie bloku ludowego - mówi A Lepper 

już w praktyce nie ma. Spytajmy 
- ilu tu z was jest ze Związku Kó
łek Rolniczych czy "Solidarności" 
RI. Niech podniosą rękę . (nikt nie 
podniósł ręki!) 

A teraz niech podniosą rękę ci, 
którzy są już lub chcą wstąpić 
do "Samoobrony". - Na placu pod
niósł się las rąk i ... owacja. 

-Zapewniam was, że tak samo 
jest w całej Polsce. Wszędzie tam, 
gdzie dojeżdżam , ludzie nie chcą 
słyszeć o innych związkach . 
We Wrocławiu spontanicznie two
rzona jest studencka "Samoobro
na" i tego się rząd boi . Dlatego 
nie chcą ze mną debaty publicznej. 
Boją się i Buzek i Krzaklewski. 
Dziesięć lat temu trąbiono - mó
wił Lepper-że majątek narodowy 
przed rozpoczęciem prywatyzacji 
wynosił 400 mld dolarów. Teraz się 
trąbi , że polowa została sprywa
tyzowana . Pytam zatem - gdzie 
jest te 200 miliardów. Ano jest 
- odpowiadam -w kieszeniach tych 
, co ,.chochlą nabierają ". 

Lepper wyjaśnił także okolicz
ności spotkania z ks. Jankowskim 

radykalny- odparł- ale tu mi bra
kuje jeszcze trochę do "kolegi". Ma 
rację, ale dość już krwi przelanej 
w Polsce. Namawiam do blokad. 
Krew nie jest potrzebna. " Sępy" , 
"banda rządząca za judaszowe 
srebrniki" będzie się brzytwy ch wy-· 
tać, żeby utrzymać się przy władzy, 
ale wygramy bez stawiania ludzkie
go życia na szali . Te piły mecha
niczne to dobry pomysł , ale należy 
używać ich tylko do spuszczania 
drzew, żeby policja nie mogla na 
blokady dojechać - skomentował 
Lep per. 

Nowokorczynianie serdecznie 
podziękowali panu przewodniczące
mu za przybycie, a radny Rady Po
wiatu huskiego Adam Jarubas - za
intonował "Rotę '. Tłum śpiewa ł , 
zdjąwszy uprzednio czapki z głów. 
Następnie zebrani zapewnili lidera 
"Samoobrony" o bezgranicznym 
poparciu i od śpiewali , Sto lat". 
Odjechał w kierunku województwa 
małopolskiego, gdzie mial w planie 
kolejne dwa wiece. 

IRENA IMOSA 
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25-318 KIELCE, BODZENTYNSKA 33 
TEL./FAX (041) 344-34-12 129nh 

l a W a r a W Y wszystki.:h klas 
z transportam i pompą 

Stosujemy dodatki pozwalające na betonowanie przy ujemnych temp. do -1ood 

Specjalny katalog 
Swarzędza SA 
w Rzeczpospolitej 
4 marca 1999 roku 
oraz 
w Świeqie Kobiety 
23 marca 1999 roku. 

Najbliższe sklepy firmowe SWARZĘDZ MARKET: 

RADOM, ul. Królowej Jadwigi 21 
PUŁAWY, ul. Kościuszki 10 
KIELCE, ul. Jarzębinowa 3 SWARZ~2:$A 

Bezpłatna infolinia: O 800 120 301, Internet: www.swanedz·sa.com.pl MEBLE NA LATA 

SPECJALNA OFERTA 
"Słowa Ludu" 

Nasze reklamy 
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, 

Poznaniu, Białymstoku l Szczecinie. 

Treść reklam z ostatniego tygodnia 
z gazet 

"Gazeta Krakowska" -Kraków 
,.Dziennik Zachodni"- Katowice 
,.Słowo Polakle" - Wrodaw 
,.Głos Wielkopolski" - Poznań 
,.Gazeta Współczesna" -Białystok 
,.Głos Szczeciński" - Szczedn 
oraz treść ogłoszeń drobnych 
z ostatnich trzech numerów 
.Słowa Ludu" 

ŚCIENN 

• 

• • • 

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych 

!~K!~~~e~e;~- ~~~ tel. (0-41) 344-14-94 do 96 (0-41) 344-30-09 
poleca: 

e STROPY KANAŁOWE o trzech wariantach obciążeń : 
4,50; 6,60; l 0,00 kN/m kw., długość płyt od 2,40- 7,80 m 

ePŁ YTY STROPOWE TYPU "FILIGRAN" 
eKORYfKA DACHOWE DKZ 
e SZAMBA EKOLOGICZNE jedno- i dwukomorowe 
e KRĘGI ŻELBETOWE fi 1 000; fi 1200; fi 3000 
e WIBROPRASOWANE ELEMENTY DROGOWE 
e ZBROJENIE GOTOWE 
e NADPROŻA L.,19 

Nasze elementy posiadają 
certyfikat na mak ht!7pieczeństwa 

OLEJ OPAŁOWY LEKKI 
RAF. PŁOCK - EKOTERM PLUS 
OLEJ NAPĘDOWY i BENZVNY 

HURT l DETAL 

ORAZ 
TRANSPORT SPECJALISTYCZNY 

OFERUJE 

STACJA PALIW ŚLADÓW MAŁY 
teł. (041) 354-43-76, 090 54-13-30 

1916/ń 

Hurtownia finnowa Rafinerii Gdańskiej 
Suchedniów 

ul. Zagórska 208 
te!. (0-41) 25-43-217, 
fax (0-41) 25-4J.no 

oferuje 

OLEJ OPALOWY 
Dla przemysłu i domków jednorodzinnych 

transport gratis 
Płyny eksploatacyjne polskie i zachodnie. 
Oleje, smary, akumulatory, ~ 
autokosmetyki, filtry, świece, żarówki . ~ 

Węgiel, Koks 

Market ••yoPPING•• Kielce 
ul. Ściegiennego 270 

Wszystkie sortymenty i klasy 

Poszukujemy Przedstawicieli 
Regionalnych 

WęgloweZakładyPrzetw6rczeS.A. 

Katowice, ul. Dyrekcyjna S 

tel. 0-41/ 36-870-27 Tel. 032/2530231 Fax 032/2068412 
wew.l3 

2516/ke 

Zarząd 

"U z d r o w i s k o B u s k o - S o l e c" 
Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Busku-Zdroju 
28-100 Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego l 

działając w imieniu 
Ministra Skarbu Państwa 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 ~ku o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału 
uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych 
grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, 
poz.200) 

wzywa uprawnionych pracowników do składania pisemnych 
oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji 
w terminie do dnia 30 czerwca 1999 r., w siedzibie spółJd 

Zgodnie z art 2 pkt. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
przez uprawnionych pracowników rozumie się: 
a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa 

państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe .,Uzdrowisko Busko-Solec" w 
Busku·Zdroju przekształconego w spółkę, pracownikarni tego przedsiębiorstwa, to jest w 
dniu 3l .XII.1998 roku, 

b) osoby fizyczne, lqóre w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa 
państwowego z rejestru pr<:edsiębiorstw państwowych były stroną umowy o zarządzanic 
przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału Sa ustawy z 
dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 18, 
poz. 80 z późn. zmianami), 

c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym 
przedsiębiorstwie państwowym, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek 
przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w an. l ust l ustawy z dnia 
28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 1990r.,Nr4, poz. l9zpóźn. zm.), 

d) osoby, które po przepracowaniu dziesię_ciu lat w przedsiębiorstwie państwowym 
podlegającym prywatyzacji zostały przejęte przez inne zakłady pracy w !Jybie art. 23 1 

Kodeksu Pracy. 

Niezłożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie 
powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia kacji. 

Do składanego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie państwowym do dnia jego komercjalizacji. Wspomniane zaświadczenia 
wydawane będą przez Spółkę w Dziale Służb Pracowniczych w Busku-Zdroju, ul. 
Rzewuskiego l, na wniosek zainteresowanych . 
Listy uprawnionych pracowników zostaną wywieszone w dniu 14 lipca 1999 roku w Biurze 
Zarządu Spółki w Busku-Zdroju oraz Sanatorium .,Świt" w Soku-Zdroju. 
Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania okresu 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym należy składać w formie pisemnej do dnia 
281ipca 1999 roku w sekretariacie Spółki w Busku-Zdroju. 
Reklamacje będąrozpatrywane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich złożenia. 

Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok 'postępowania 
reklamacyjnego. 

O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnieni zostaną poinformowani w 
ogłoszeniu o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji, które spółka zamieści w imieniu 
Ministra Skarbu Państwa w prasie o zasic;gu lokalnym i ogólnokrajowym oraz przez 
wywieszenie ogłoszenia w siedzibie spółki i we wszystkich jej zakładach lub oddzialach. 

365/bu 

~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ze "Słowem" taniej 
Chcesz coś zmienić - coś zu

pełnie maiego albo cały świat -
przeczytaj nieduży poradnik .Jak 
rozpocząć dialog w gminach". 
Napisali go pracownicy i współ
pracownicy Fundacj i Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Program 
. Dialog• w Kielcach. Autorzy za
warli w nim swoje ponadcztero
letnie, ,.dialogowe" doświadcze
nia. 

Jak zdobyć i pieniądze 

na realizację społecznych projektów? 
Jeśli dobrze poszukać, wiele za

kupów można zrobić taniej dzięki 
promocjom i sezonowym obniżkom 
cen. ,.Siowo Ludu" chce w tym po
móc. Po prezentacji w czwartek 
p ierwszej .części ofert siclepów 
i hurtowni dziś publikujemy kolejne. 

KIELCE 
e TANIA ODZIEŻ, ul. Karczów

kawska 34 - wyprzedaż, taniej 
do 50 proc., ważna do 28 bm. 

e SALONYWYSTAWOWE PIA 
PIASECKI HURT i DETAL ul. Pań
ska Ił, Paderewskiego 34 - obniżka 
cen do 50 pmc. na: gresy, płytki cera
miczne. ceramikę sanitarną, baterie 
urnywalkowe i natryskowe, kabiny 
prysznicowe i natryskowe. 

e PP " MOTOZBYf~ S. C ul. Kar
czówkawska IIA- zniżka do 60 proc. 
na części zamienne do samochodów: 
FSO i POLONEZ- Hurtownia Rejo
nowa DAEWOO, teł: 04 l- 368-44-44 

e PP "MOTOZBYT"S.C, uL Kar
czówkawska l lA - zniżka do 60 proc. 
na części zamienne do samochodów: ZUK, 
NYSA, LUBLIN Hurtownia Rejonowa 
DAEWOO teł: 041-368-44-44 

Znają rosyjski 
Komitet Główny Olimpiady Ję

zyka Rosyjskiego zakwalifikował 
do eliminacji centralnych 14 osób 
z okręgu kieleckiego. Nie muszą 
one zdawać egzaminu dojrzało
ści z tego przedmiotu. 

W eliminagach okręgowych (po rnz 
ostatniobejmowalyonebyłewojewództwa: 

kieleckie, piotrkowskie i radomskie) uczest
niczyło 23 uczniów. W eliminagach central
nych, które odbędą się Domu Przyjaźni w 
Wirszawie w połowie kwietnia br., udział 
wezmą: Katarzyna Dziedzic z I LO, Ka
rolina WJśniewska,EwelinaStefańska,Ja
dwiga lagdańska i Artur Wójcik z II LO 
oraz Aneta Sobieraj z V LO w Kielcach, 
Marta Trojanawska z LO w Końskich, 
Grzegorz 1łacz z LO w Pińczowie, Mag
dalena Dunaj, Anna Laczek i Dorota 
Wlechecka z II LO w Tomaszmvie,Diana 
Cisowska i Paulina Bielecka z VI LO w 
Radomiu oraz Małgorzata Borowiecka 
z LO w Kozienicach. Laureaci. a także fina
łiści eliminacji centralnych mogą być zwoł
nienizczęścilubcałościegzaminówwstęp
nych do szkół wyższych, jeśli senatyuczelni 
podejmą takie decyzje. (el) 

Cukrzycy 
bez przywilejów 

Pornocy chorym na cukrzy
cę poświęcono spotkanie, które 
odbyło się w Woj ewódzkim Spe
cjalistycznym Szp italu Dziecię
cym w Kielcach. 

- Ciągle przybywa osób cierpiących 
na cukrzycę - twierdzi Zofia Łachut, 
prezes Świętokrzyskiego Stowarzysze
nia Pornocy dla Dzieci i Młodzieży 
Chorej na Cukrzycę. - Jednym z na
szych postulatów, kierowanych 
do kieleckich władz, jest utworzenie in
ternatu dla młodych łudzi z cukrzycą 
uczęszczających do szkół średnich . 

W takiej placówce mogliby otrzymy
wać odpowiednie posiłki, dostosowa
ne do diety obawiązu jącej przy tej cho
robie, a także pozostawać pod opieką 
odpowiednio przeszkolonych osób. 

Wiceprezes Stowarzyszenia Miro
sław Ro.kiclti uważa, że w okresie re
formy ZUS i świadczeń społecznych 
dzieci chore na cukrzycę zostały po
zbawione wielu przywilejów. 

- Od l stycznia zostały zlikwido
wane renty uczniowskie - mówi Mi
rosław Rokicki. -W najbliższym cza
sie mają być zaostrzone przepisy, do
tyczące przyznawania wcześniejszych 
emerytur dla rodziców dzieci cierpią 

cych na tę chorobę. Nie wiemy. czy tak 
jak dotychczas, chore dzieci będą 
przyjmowane bez egzaminów do szkól 
średnich. Dzieci te nie mają też prawa 
do bezpłatnych przejazdów MPK. chy
ba że po ukończeniu szesnastego roku 
życia orzecze się ich inwalidztwo. (E) 

e PP "MOTOZBYT' S.C. ul. 
Karczówkawska Ił A - zniżka do 
60 proc. na części zamienne do samo
chodów: EXIA. ESPERO. TICO, 
LA OS. NUBIRA, LEGA ZA. Hur
townia Rejonowa DAEWOO teł: 
041-368-44-44 

e Sklep "MOT O ZBYT' ul. Żela
zna 22 - zniżka do 60 proc. na części 
zamienne do samochodów: FSO" PO
LO EZ, ŻUK, NYSA, MLUCH, 
CI QUECENTO. Szczegóły teł: 
041- 368-44-60 

e Sklep ,.MOTOZBYf"ul. Kar
czówkawska 9- zniżka do 60 proc. na 
części zamienne do samochodów: 
FSO, POLONEZ, ZUK, NYSA, LU
BLIN, TICO. NEXlA, ESPERO, LA
NOS, NUBIRA, LEGANZA, akceso
ria samochodowe. Szczegóły teł: 
041-368-44-44, wew 128. 

OSTROWIEC 
e "ROZWÓJ" SA, ul. Kiłińskie

go 26. Oferuje opony ciężarowe 
wszystkich typów upust 10 proc, pły
ty kartonowo-gipsowe NIDA GIPS 
upust od l O do 40 proc. Oferta waż
na do28 bm. 

- W ubiegłym roku wprowadzali
śmy projekt rozszerzenia rDialogu" 
w gminach. którego celem jest zaan
gażowanie społeczności lokalnych 
w życie publiczne- mówi Renata Ko
łodziej , koordynator Programu "Dia-

Poradnik "Dialogu" 
Jog''. - W czasie spotkań wiele osób 
-pracownicy gminnych urzędów i in
stytucji pozarządowych - pytało nas 
o jakie' materiały. Postanowiliśmy 
opisać nasze doświadczenia w po
radniku . Ta książka ma pomóc ini
cjatorom działalności samorządo
wej w identyfikacji problemów, two
rzeniu swoich projektów w gminach 

i zdobywaniu funduszy na wyznaczo
ne cele. 

W poradniku znałazły się między 
innymi rozdziały o lokalnych uwa
runkowaniach, współpracy z samo
rządem, promocji i planowaniu dzia
łań . Badacze lokalnych społeczności 
dowiedzą się , w jaki sposób przepro
wadzić ankietę, a organizatorzy róż
nych imprez przeczytają, jak zachę
cać innych do swoich pomysłów 
i zdobywać pieniądze na działalność 
społeczną .. , ... Jeśli jednak masz za
miar działać rewolucyjnie i radykal
nie- zmusić szefa do zwolnienia sta
nowiska, doprowadzić do krachu 
na giełdzie albo zmienić ustrój w ja
kimś kraju ... " nie znajdziesz wspar
cia w poradniku i nie szukaj go 
w siedzibie Programu "Dialog" przy 
ulicy Sienkiewicza 25 w Kidcach. 

(MAG) 

c~yste pmciet~e . 

i be~piec~ne 

Zapali , nie zapali, zapali, nie zapali .. . Czy tak 

wygląda 1\voja poranna wyliczanka? Zazwyczaj zapala, 

ale jak dymi! A ta niepewność -dojedzie czy nie 

dojedzie? Chyba pora co zmienić ... 

drogi 

Już po raz trzeci zorganizowaliśmy akcję, dzięki 

której drogi staną się bezpieczniejsze, a środowisko 

czystsze. Od\\~edź nas i zamień swój samochód na 

nowego Fiata, korzystając z jednego z dwóch wariantów: 

1) oddaj na .złom swój stary samochód 
2) zostaw n.am w rozliczeniu swoje auto dowolnej marki 

i kup nowego Fiata! 

Za Malucha zapłacisz 1500 .złotych mniej, a kupując 
Fiata Seicento, Fiata Uno, Fiata Punto, Fiata Sienę"' lub Fiata Palio Weekend"' 

zaoszczędzisz nawet .JOOO .złotych! 

(~(ertu u:a~ll(l do lunleli miesiąca. 
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je o, gdzie, kiedy? Co, gdzie, kiedy? liRadom Ogłoszenia drobne Radom l 
Dziś poniedziałek. 22 lutego, 53 Policyjny telefon zaufania CRJME KOZIENICE ~o KN#-~ 

dzień 1999 roku. Imieniny Marty STOP_PERS- 45-25-~5 (całą dobę). MUZEUM REGIONAL E, BUDOWLANE 
i Małgorzaty. DYZURNY STRAlY MIEJSKIEJ ul. Parkowa l b, teJ. 614-33-72 -wy-

- 360-87-75, dyżur całodobowy - 986, stawy: ~Przyroda doliny Środkowej ~ Producent mozaiki na siatce l parkietu 

RADOM l FORMACJA PKP - 363-29-50, Wi ly"; "Opowieść wigilijna"; ,.U za- ~ .-._ óblaS40:Z:.~!=:~a: D R Z W l 
TEATR POWSZECHNY IM. INFORMACJA PKS - 362-67-76. rani a niepodległej"; "Kultura mate- .,.'lf"' Hurtowma·Kieice. ut tazy 37 - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -

J. KOCHANOWSKIEGO - nie- rial na mieszkańców Ziemi Kozienic- Tel. (041) 345-44-84 OKNO-BUD PRZYTYK 
HURTOWNIA OBLAS 42a 

czynny. WARSZAWA kie(. Czynne codziennie w godzi- PfUtiiCJA l'tlllAIO ·od 161ł za 1m2 
KINA: TEATRY nach 9.00-16.00. 
"Atlantic"- "Ogniem i mieczem" Ateneum,- nieczynny. DOM KULTURY, CAFE GALE-

- pol., l. 12, g. 10.00, 23.30, 17.00, Dramatyczny, PKiN teJ. 656-68- RIA - wystawa rysunku Andrzeja 
20.30; 44. · Markiewicza. Czynna (oprócz nie-

"Hel" - "Doktor Dolittle" - Kwadrat, ul. Czackiego 15/17, dziel i poniedziałków) w godz. 1·2.00-
USA, b.o., seanse na zamówienia, teJ. 826-23-89. 22.00. 

OKNA 
DREWNIANE 

P r o d u k u j e 1u• .. • 

~ 618-02-74; 618-04-25 
~ Radom ui.Lubelska 89/95 

MOTORYZACJA 

(dubbing) ; Premiery - "W stronę Narodowy, Pl. Teatralny 3, LIPSKO ItRELLi Ceny hurtowe 
Marakeszu"- Wlk. Bryt .. Fr. l. 15, teJ. 692-06-04. KINO "Oskar"- nieczynne. Plast-~ystem 

Opony do samochodów: g. 15.45; "Blade- wieczny łowca"- Rampa ul. Kołowa 20, teł. 679-89-76; LIPSKIE CE TRUM KULTURY 
USA, l. 18, g. 17 .45, 20.00, (seanse - nieczynny. - "Prze trzenie" rysunek i pastel Jó- Radom ul. Czachowskiego 6 osobowych, dostawczych, ciężarowych ~ 

AMD Radom, ul. Wernera 59, teł. 33-11-804 ~ dopo/udniowe na zamówienia. bilety Teatr Wielki- Opera Narodowa zefa Michałka nauczyciela szkoły teł. 048/ 362-41-80 
~vcenie ulgowej}. Pl. Teatralny l; teJ. 826-30-19. podstawowej w Lipsku. Wystawa 

"Resursa"- nieczynne. MUZEA czynna 9.00-19.00. 
MUZEUM OKRĘGOWE im. Narodowe, al. Jerozolimskie 3, BIBLIOTEKA- "W kręgu Skaman-

Jacka Malczewskiego, Rynek l teJ. 629-30-93; dra' - wystawa dorobku literackiego 
- "Zwierzęta epoki lodowej". Dla pokrzepienia serc - wokół Jarostawa Iwaszkiewicza. Czynna 

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁ- "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. w godzinach otwarcia biblioteki. 
CZESNEJ, Rynek 4/5 - VIII Wysta- Zamek Królewski, Pl. Zamkowy NOWE MIASTO 
wa Okręgu Radomskiego ZPAP. 4; teJ. 657-23-38. Ogród. Forma - KI O .. "Sokół"- nieczynne. 

GALERJA SZTUKI NIEPROFE- Symbol -Marzenie. Galeria Lancko- ORONSKQ. . 
SJONALNEJ "RESURSA" - "Orzeł rońskich . Galeria Sztuki Zdobniczej. Centrum Rzeźby Polskiej- Galeria 
Polski w metaloplastyce". GALERIE Oranżeria- nieczynne do 28 bm. 

KLUB ŚRODOWISK TWÓR- Centrum Sztuki Współczesnej, Za- PlONKI .. 
CZYCH ,.ŁAźNIA", ul. Żeromskie- mek Ujazdowski, al. Ujazdowskie 6; MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
go 55 - poplenerowa wystawa foto- Reinhard Mucha, Hermann Pitz, Galeria "Format" -Wystawa Indianie 
graficzna "Swięta Katarzyna '98". Thomas Schutte (Niemcy). Państwo, Wielkiej Prerii. Czynne od ponie-

MIEJSKIE CENTRUM KULTU- miasto, rzeka. Krzysztof M. Bednar- działku do piątku w godz. 9.00-
RY I INFORMACJI MIĘDlYNA- ski - wystawa retrospektywna. 16.00. 
RODOWEJ, ul. Traugutta 31/33 Zachęta,- Paweł Susid. Powiesze- .SZVDID.wlBC 
- wystawa malarstwa Grzegorza nie obrazów po dwa (próba) . Georg SzOK KINO- nieczynne. 
Kwietnia. Herold, Martin Honert, Olaf Metzel MUZEUM LUDOWYCH IN-

GALERIA WOJEWÓDZKIEJ Bl- (Niemcy). Państwo, miasto, rzeka. STRUMENTÓW MUZYCZNYCH 
BLIOTEKI PUBLICZNEJ, ul. Pił- David Rabinowitch. Konstrukcja wi- (zamek)- wystawa stała "Polskie in-
sudskiego 12- wystawa aJ.:warel Ewy dzenia. Figura w rzeźbie polskiej XIX strumenty i kapele ludowe". 
Bystrowskiej "Zamyślenia jesienne". i XX wieku. GALERIA Kaplica Zamkowa 

CK "POŁUDNJE" GALERIA GRÓJEC -"Wystawa Malarska '98". 
POD JASKÓŁKĄ, ul. Czarnoleska KINO w CKR, ul. Pilsudskiego 1- WARKA 
17- wystawa Justyny Reguły "IKO- "Za ciosem"- USA, g. 16; "Mor- MUZEUM IM. KAZIMIERZA 
NA". Czynna od wtorku do piątku ders~o doskonałe"- USA g. 18. PUŁASKIEGO - Wystawa Szopek 
w g. l 0.00 - 20.00, w soboty g. l 0.00- Ił..ZA Krakowskich. 
-20.00, niedzięl_e g.II.00-13.00 MUZEUM REGIONALNE - ZWO.tmł 
i g. 14.00-17.00. wystawy: stała- "Dzieje miasta i re- KINO "Świt"- nieczynne. 

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ - gionu od czasów najdawniejszych MUZEUM REGIONALNE- wy-
skansen czynny wtorki - piątki do chwili obecnej", czasowa- "G u- stawa stała: "Jan Kochanowski- fak-
w g. 8.00-15.00 (kasa do 14) tylko dla jana - zielony raj". Czynne od po- ty i hipotezy"; wystawa czasowa 
grup zorganizowanych do 1.03.1999 r. niedziałku do soboty w godz. 9.00- "Zwoleński neandertalczyk". Czynne 
W pozostałe dni nieczynne. 15.00. od wtorku do piątku w godz. 8.00-

Pogotowie ratunkowe - 999, straż CAFE GALERIA w Domu Kultu- -15.30. W soboty i co drugą niedzielę 
pożarna- 998, oficerdyżurny policji ry, ul. Garbarska 5, teJ. 16-31-08 8.00-14.00. 
- 997, komenda policji - 362-91-91 , - v.ystawa fotografii pn. "Studnie. DOM KULTURY Galeria Foto-
gazowe- - 992, cieplne- 993, ener- Ginące ujęcia wodne". Czynne w dni grafii i Plastyki- Wystawa fotografii 
getyczne - 991. powszednie w godz. 10.00-18.00. Jana Skrzypczyńskiego "Studnie". 

! Lokalne stacje radiowe 
RADIO REKORD 

SeiWisy infonnacyjne: co godzinę od 6.00 
do 22.00; Radomskie aktualności : 10.15. 
12.15. 14.15, 16.15: lnfonnacje kulturalne: 
po radomskich aktualnościach; Rekordowe 
rozmowy: 9.15 Magazyn lnfom1acyjny Re
kordu: 18.15 Kursy walut; l 0.15 Notowania 
giełdowe: 14.55 Spon w serwisach inf. o 
7.00, 8.00, 20.00 i 21.00; Przeglądy prasy: 
7.15 i 8.15; Pogoda: po seiWisach o 6.00; 
7.00; 8.00; 12.00, 18.00, 20.00 i 22.00; Kalen
darz Rekordu: 7.30, 8.30; 11.30 Horoskop 
Rekordu: 10.30, 15.30; Bezpłatna Telefonicz
na Giełda Pracy: 14.30; RM - Rekordowa 
auto audycja: 15.15; Krzyżówka Rekordu: 
11.15. 6.00-8.00 Budzenie na zamówienie; 
8.00-14.00 Rekord na fali; 9.15 Rekordowe 
rozmowy; 12.25 Mmąl tydzień ; 13.15 Mikro
fon dla VIP-ów; 14.00-19.00 Popołudnie z 
Rekordem; 19.00-23.00 Rytmy na 106,2; 
19.15 Odjazdy; 23.00-6.00 Rekord z ducha
mi; 23.00 Bliskie spotkania 3 stopnia. 

RADIORADOM 
Serwis informacyjny - o każdej pełnej go

dzinie; 6.00 Radio RADOM na dzień dobry; 
6.15, 7.15 lnfonnacje dla kierowców; 6.30, 
7.30, 8.30 - Skróty wiadomości; 6.45 Prze
gląd prasy; 7.20 Komunikaty służb miejskich; 
8.00 Telegraf poranny; 8.25 KromKa policyj
na; 8.45 Sport; 910 PO\Yieść; 9.35 fuk-ry; 
10.10 Radomski Kalejdoskop radiowy; 10.15 
Giełda pracy; l 0.33 Informacje dla kierow
OOw; 10.45 Plyta tygodnia; 11.10 Komunika
ty, ogłoszenia reklamowe; 11.30 Konkurs; 
11.45 Codzienny informator kulturalny; 
12.00 Telegraf; 1217lnformacje dla kierow
ro.v: 12.35 Temat dnia; 13.10 Giełda papie
r{Iw wart~h; 13.15 Codzienny infor
mator kulturalny; 13.25 Porndy prawnika; 
13.45 Plyta tygodnia; 14.15 Koinunikaty, 
ogloszenia; 14.35 Konkurs: 15.10 asze pre
zenta<;je; 15.20 Magazyn moto: 16.00 Expres 
- magazyn informacyjny: 17.10 Muzyczne 
klimaty; 17.43 Komunikaty, ogłoszenia; 
17.45 Pl}1a tygodnia; 19.00 Telegraf reg.lkraj/ 
Ś\\1ał; 20.05 Sport; 20.15 Hit- Mix /poo.-pt/ 
Propozycje do listy przebojów - wtorek. Ra
dio party- sobow; 21.10 Plosenki z liStów
wtorek; 00.00- 6.00 OC Z Radiem Radom. 

RADIO AVE 
6.00 RozpocLęcic dnia, Kalcndanum. Pogo

da. 6.05 Moolit~ poranne: 6.20 Religijna pio
senka dnia; 6.25 Aktualności KAł; 6.50 Patron 
dnia; 7.00 Skrót wiadomości : 7.05 SeiWIS spor
towy; 7.15 Wiadomości; 7.30 Poranny przegląd 
prasy: 7.45 Poranny infonnatorkulturalny; 7.55 
Kromka wydarzeń: 8.00 Skrót wmdomości; 8.05 
SeiWis sportowy; 8.15 Wiadomości; 8.30 Pio
senka religijna na telefon: 9.00 Skrót wiadomo
ści; 9.05 Komunikaty; 9.15 Wiadomości ; 9.25 
Gość poranka - .Solidarność" - prowadzi Pa
weł Dych!; 10.00 Program Katolickiego Stowa
rzyszenia Picl~rek; 10.15 \VI3domości; 
10.30 Kwadrans myśli społeczneJ- ks. Andrzej 
Jędrzejewski; 11.15 Wiadomości; 1130 Biblia 
Lcctio Continua -ks. Zbigniew icmirski: 11.50 
Intencje do modlitwy_ Anioł Pa1iski -osoby spo
za Radomia: l 2.00 ~nioł Pański, Godzinki, Ró
żaniec; 13.15 \VI3domości; 13.30 asze pol kie 
ABC - E. W.m:hol; 13.50 lnfonnator kulturalny; 
14.05 Komunikaty; 14.15 Wiadomości; 14.30 
Ale skrzypi - Paweł Dycht; 14.55 Religijna pio
senka dnia; 15.00 Koronka do Bożego Miłosier
dzia; 15.15 Radośnic chwalimy Pana - program 
dzieci ze szl:ól pods1awowych; 16.00 Słowo pa
sterskie ks. bpa Edwarda Mate!Skiego; 16.15 
SeiWis Radia Watykańskiego; 17.00 Popolu
dnio~ magazyn infonnacyjny; 18.00 Msza 
św. ; 19.00 Omni Die - program młodzieży ze 
szkół średnich; 19.15 Wiadomości; 19.30 Bajka 
na dobranoc; 19.45 Dobra książka; 20.15 Wia
domości; 20.30 Instytuty świeckie życia konse
krowanego w Kościele - ks. Adam Łukiewicz; 
20.45 Biblia Lectio Continua - ks. Zbigniew 
Niemirski; 2055 Religijna piosenka dnia; 21 .00 
Apel Jasnogórski; 21.15 Tajemnica Kościola -
ks. Adam O!t:zyk; 21.48 Prognoza pogody; 
21.50 Program na jutro; 2155 ModliLWy na za
kończenie dnia; 22.00 Zakończenie programu. 

TVKD 
8.00 Muzyczna pllebudzanka: 8.30 Ro

mantpna Angielka; 10.30 Minął dzień- wia
domości lokalne; 10.50 Muzyczna DAMJ; 
ł 1.00 Niebezpieczne kobiety ode. 49; 11.45 Ta
jemnice natury ode. 16; 11.55 Bezpieczeństwo 
na drodze ode. 23; 12.00 Wspaniałości przy
rodnicze Europy ode. 11 : 12.55 BDnomia? 

ic trudnego! ode. 29: 13.00 Jasio w Dolinie 
G1gantów; 14.00 Przygody Kota Filemona ode. 
33; 14.10 Krecik ode. 17; 14.20 Di"<ie ode. 3; 
1425 myldesporty ode. 19; 14.30 Sports 

. 
l telewizyjne ! 

Woman (Kob~ety sponu) cz. 2: 14.55 iezwy
klc spony ode. 9; 15.00 iebezpieczne kobiety 
ode. 49; 15.45 Tajemnice natury ode. 16; 15.55 
Bezpieczeństwo na drodze ode. 23; 16.00 
Olimpiada ponowa przedszkolaków o Puchar 
lVK DAMI; 17.00 Muzyczna DAM!; 17.10 
Raport poliC)Jny; 17.20 Teledziennik; 17.50 
Muzyczna DAMJ; 18.00 Bez montażu -pro
gram publicyst}czny; 18.20 MUZ}crna DAMI; 
18.30 Bellamy ode. 20; 19.15 Dwory i Pałace 
Z~emi Gorzowskiej ode. 15; 19.25 Koleś odpo
czywa: 19.30 Przygody Kola Filemona ode. 34: 
19.35 Krecik ode. 18; 19.40 Dixie ode. 4; 19.50 
Kot i jego sobowtór; 20.00 Teledziennik; 20.30 
Ring z. .. cz. 22: 21.20 Uzbrojenie świata cz. 3; 
22.00 Bez montażu - program publicystyczny; 
2210 Rapon policyjny; 22.30 Teledziennik; 
23.00 amiętność ode. ł27; 00.00 Zakończe
nic programu. 
WOT --

7.00 Skrzydlaci lancerze ode. l; 7 25 Dżungla 
rytmów ode. 9; 7.30 icbezpieczna latoka ode. 
39; 7.50 Dżungla rytmów ode. l O; 8.00 Kurier 
poranny; 8.10 f<ośćiól i świat (powt.}; 8.20 Ra
pon ekologiczny (powl); 818 Pogoda dla War
Wl~ i oliolic; 8.30 Przygoda i technika ode. 3; 
9.00 Gorzkie dziedzictwo ode. 181 i 182; 9.50 
Stulecie zwykłych ludzi ode. 8; 10.45 Siła ognia 
ode. l: 11.15 Podróże kota Madisona ode. 7; 
11 .40 Regiony; 12.1 O Góra niedźwiedzia grizzly; 
13.45 Zawody zwykle i niczwykle ode. 22; 14.00 
Ślady przeszlo!ri ode. l; 14.30 Rozmowa dnia 
(powt.); 14.50 Program dnia; 15.00 Kronika 
(powt.): 15.20 Gramy w tenisa (powt.); 13.30 
\VI3domości kuriera; 15.35 Telewizyjny Kurier 
Mazowiecki; 1555 Sekrety Warszawy; l 5.58 
Komunikaty i ogłoszenia; ł 6.00 Co, gdzie, kie
dy?; 16.10Dzwonek; 16.30Gorzkie~ 
ode. l 81 i l 82; 17.30 Wiadomości kuriera; 17.32 
Pogoda dla Warsza~ i oliolic; 17.40 Sekrety 
Warsza~ (powt.); 17.45 Reportaż dnia; 18.00 
Panorama; 18.10 Telewizyjny Kurier Warszaw
ski; l 8.28" Pogoda dla Warszawy; 18.30 Co, 
gdzie, kiedy? (powt.); 18.40 Mediator; 19.00 
Klan ode. 79; 19.25 Temat dnia: 19.30 Świat bli
ski i daleki ode. 12; 20.00 Stulecie zwykłych ludzi 
ode. 8; 21.00 Regiony; 21.30 Telewizyjny Kurier 
Warszawski; 21.38 Pogoda dla Warszawy; 21 .40 
Rozmowa dnia: 22.00 Sila ognia ode. l: 22.30 
Motokurier, 22.45 Rapon policyjny; 23.15 Sza
leńcy z Sopotu; 23.30 EL 1V Musik; 00.00 Za
l;ończenie programu. 

Kotłownie olejowe ~ 
Serwis 

BanRad ~ tel. 362-81-21 

Kotłownie gazowe 1!1 

Serwis 
BanRad ~ teJ. 362-85-87 

"Eko-Rozwój" Sp. z o.o. 
ul. Sucha 15, Radom 

WyWóz odpadów stałych 
Dzwoń teł. 331-23-54 734; 

PRACA 

Firma Ubezpieczeniowa ~ wintermur 
WINTERTHUR ŻYCIE S.A. llli"llliiiliiiliiiiiii 
zap<.'Wilt O: "}'Sllden•e 
i (począlk""'O) prowilti<; 1 200 zł . Radom 
Wymagania: ")'kszt mm. śrtdmo, Czachowsktego 42a 
dys~ność. l=ll)'l'liOŚĆ. l34().22-()1 ~~ 

SPRZEDAZ 
PAWILON HANDLOWY do roz-

biórki (041) 368-05-40. Z17JIIIII 

USI:.UGI 
CYKLINOWANIE (048) 366-54-49. 

]/]]/11/i 

•stowo LUDu· RADOM, ul. Żeromskiego 51, tel. 363-97-88 

Szko/a Menedżerów Fundacji Oświatowej 
w Radomiu ul. Kozienicka 97, teJ. 38-103-12 

Organizuje spotkanie informacyjne dla ośmioklasistów i ich rodzi
ców na temat egzaminów wstępnych oraz rekrutacji do szkoły. 

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 1999 r. o godz.17.00 w bu
dynku szkoły. 

Kurs przygotowawczy z języka polskiego i matematyki dla kan-
dydatów rozpocznie się 271utego (sobota) o godz 9.00. 735/GW 

~ HlJRTOWNtA MPIERNtC?2A 
BIURO, SZKOŁA, ZABAWKI _,. Radom, ul. Tytoniowa 12 

tei.(048) 363-40-75, 363-94-58 
czynne od 8.00 do 18.00 
sobota od 8.00 do 14.00 

SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE HURTOWA 72tVGIV 

OFERUJE: 

SKLEP FIRMOWY NR 1 O 
RADOM • POTKANÓW, 

ul. Wielkopolska 8 
Tel./Fax 048/332 28 60 , 

• RYNNY, SIDING, PŁYTY 

• RURY PVC, PE +kształtki 

• STYROPIAN, WYKŁADZINY 

• KANALIZADA WEWN.l ZEWN. 

• ARMATURA PRZEMYSŁ. I WOOCX::. 

• ODWODNIENIA ,,EURO-PLAST' 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWNIC1WA 
MIESZKANIOWEGO "WCZNIK" 

w Radomiu, ul. Paderewskiego 23 

poszukuje 

inwestorów zainteresowanych 
budową obiektu handlowo-biurowo-usługowego 

w Radomiu przy ul. Traugutta l okolice dworca PKP /. 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania ww. terenu daje możliwość re
alizaCJI obiektu o pow. ok. 1200 m2 oraz miejsc parkingowych w podpiwniczeniu. 
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paderewskie
go 23 teł. 360-68-10. 

Zainteresowani reali1acją obiektu winni w terminie do 15.03.1999 r. złożyć ofertę 
określającą rodzaj przewidywanej działalności oraz tennin realizacji inwestycji. 

740/GW 

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



Mieszkańcy z ul. Mickiewicza intet1Nel1iują w sprawie dawnego MDK-u 

ehulipni 
Mieszkańcy kamienicy przy ul. Mickiewicza 33 mają już do~ć przykrego sąsiedztwa 
młodych ludzi, którzy w dawnym budyoku Młodzieżowego Domu Kultury urządzili 
sobie melinę. 

Kilkunastu wychowanków Pogotowia Opiekuńczego uczestniczyło 
w kuligu zorganizowanym w ubiegłym tygodniu przez Franciszka Macie
jewskiego, właściciela stadniny koni na Wośnikach. Takie imprezy pan 
Maciejewski organizuje od dwóch lat. Tym razem pomagał mu Sylwester 
Krawczyk, właściciel wytwórni wędlin w Mleczkowie, dzięki któremu 
dzieci mogły przy ognisku upiec podarowane przez niego kiełbaski. 

(eska) 

W księgamiach brakuje "Ogniem i mieczem" 

Sienkiewicz W modzie 
Po ekranizacji .Ogniem i mie

czem• wróci/o zainteresowanie po
wieściami Henryka Sienkiewicza -
- podkreślają i księgarze, i bibliote
karze. Dobrze sprzedają się też 
płyta i kaseta z muzyką filmową. 

W księgami Sonet Junior kupić moż
na "Ogniem i mieczem" za 16 zł. Eg
zemplarz z fotosami z filmu jest droższy 
(kosztuje ponad 40 zł), ale jak stwierdzi
la ekspedientka, oba wydania sprzedają 
się bardzo dobrze. Nie można nato
miast kupić pierwszej części sienkiewi
czowskiej Trylogii w księgami przy ul. 
Focha.- iedawno sprzedaliśmy ostat
ni egzemplarz - mówi sprzedawczyni. 
Można natomiast nabyć ~Potop" (za 31 
zł) i "Pana WołodY.iowskiego" (za 19 zł) 
lub całą Trylogię (wydanie dużego for
matu kosztuje 77 zł). 

Ci, którzy już obejrzeli w kinie ekra
nizację "Ogniem i mieczem", interesu
ją się książkami zwierającymi fotosy 
z filmu. W księgami Sonet można ku-

pić pozycję Zenona Żyburtowicza 
"Ogniem i mieczem. Portret filmowy", 
a także biografię Jerzego Hoffmana 
"Chuligana żywot własny" autorstwa 
Stanisława Zawiśłińskiego. Ci, którzy 
lubią sienkiewiczowską Trylogię, chęt
nie sięgają też po dwie pozycje: Wła
dysława Zawistowskiego "Kto jest 
kim w Trylogii" oraz Tadeusza Bujnic
kiego i Andrzeja Rataja "Trylogia 
Sienkiewicza. Leksykon". 

Do powieści autora "Quo vadis" 
wracają czytelnicy korzystający ze 
zbiorów Biblioteki Publicznej przy ul. 
Piłsudskiego. - Mamy kilkanaście eg
zemplarzy "Ogniem i mieczem". Te
raz wszystkie pierwsze tomy są wy
pożyczone. Po filmie zdecydowanie 
wzrosło zainteresowanie powieścią -
- podkreślają pracownicy placówki. 

Dobrze sprzedaje się również wy
dana przez Pomaton EMI płyta 
kompaktowa (kosztuje 39,99 zł) oraz 
kaseta (za 18,99 zł), zawierające mu
zykę z filmu. (eska) 

- Jeszcze kilka lat temu dzieci 
uczęszczały tam na zajęcia, by rozwi
jać swoje zdolności plastyczne czy 
muzyczne. Była to wspaniała, 
z prawdziwego zdarzenia placówka 
kultu ralna. To co dzieje się tam teraz 
jest tego zupełnym zaprzeczeniem -
- mówi jedna z mieszkanek kamienicy 
przy ul. Mickiewicza 33. 

Opuszczony budynek stał się miej
scem spotkań nie budzących zaufa
nia młodych ludzi oraz osób z tzw. 
półświatka. 

- Zachowują się oni skandalicznie. 
W środku nocy krzyczą, rzucają bu
telkami i cegłami. Zdarza się, że zała
twiają swoje potrzeby z dachu prosto 
na nasze okna - skarży się nasza roz
mówczyni. 

Notatnik • Notatnik 

Duński Instytut Kul tury 
w Gdyni i Biblioteka Publiczna 
im. J. i A. Załuskich zaprasza na 
otwarcie wystawy "Świat wrażeń 
i przygód. Duńska literatura dla 
dzieci'". Impreza odbędzie się ju
tro, o godz. II w Bibliotece Pu
blicznej przy ul. Piłsudskiego 12. 

• Od I lutego w Klubie Tańca 
"Ustronie" przy ul. Sandomier
skiej 14 działa Kolo Polskiego 
Związku Wędkarskiego "Ustro
nie". Kontynuuje ono dzia łalność 
koła nr 52 "Polmetal". Dotych
czasowi członkowie tego koła 
oraz inni sympatycy wędkarstwa 
mogą zgłaszać się w każdy wto
rek, w godz. 16-19. 

(ilo) 

Popraw kondycję 
i schudnij z Herbalife 

Biuro w Radomiu, ul. Szewska 13 
Czynnecodziennie 12-18, tel. Jro.21-3I,ll1-86-62 

Podyplomową wystawę grafiki artystycznej czworga absolwentów Wydziału Plastycznego Politechniki Ra
domskiej można do 5 marca oglądać w Resursie. Wszystkie prace wykonane są w technice graficznej. Tomasz 
Gawroński i Katarzyna Knleta-Kolodziejczyk prezentują barwny linoryt, natomiast Agnieszka Kamińska- tech
nikę zwaną mezzotintą. Została ona wykorzystana również przez Agnieszkę Komosę, która połączyła ją z ksero
kopiami i wydrukami komputerowymi fotografii. (ilo) 

Fot. Marcin Skorupa 

Mieszkańcy boją się już przecho
dzić kolo budynku. Kilkakrotnie pro
sili o pomoc Straż Miejską. 

- Pół roku temu zatrzymano tam 
kilka osób, które siedziały w budyn
ku, hałasowały i narkotyzowały się. 
Sprawą zajęła się policja - wyjaśnia 
Jan Rejkowski, zastępca komendan
ta Straży Miejskiej. 

Strażnicy dość często zaglądają 
tutaj podczas patroli, ale niestety ich 
interwencje dają tylko doraźne efekty. 

- Chuligani wynoszą się na chwilę, 
by za jakiś czas pojawić się znowu 
i jeszcze bardziej nam dokuczyć - do
daje nasza czytelniczka. 

Obecnie, dawny budynek MDK-u 
jest własnością Banku Energetyki. 
Początkowo bank zamierzał obiekt 

Młodzi aktorzy z PSP nr 40 

zagospodarować i przenieść tutaj 
część swoich biur. Teraz planowana 
jest sprzedaż obiektu. 

- Szukamy takiego inwestora, który 
będzie prowadził -działalność przyno
szącą korzyść naszemu miastu -
- mówi Zdzisław Zając, dyrektor 
Departamentu Sprzedaży w Banku 
Energetyki. 
Według niego, bank jest bezradny 

wobec aktów chuligaństwa. oto-
rycznie niszczone jest ogrodzenie. 

- Wkrótce postaramy się wprowa
dzić jakieś dodatkowe zabezpiecze
nia, na przykład zainstalować meta
lowe kraty w oknach. Może to znie
chęci wandali - dodaje Z. Zając. 

ILONA JUSZCZYK-PECKA 

Fot. Witold Matlok 

Umisy o refonoach 
• Szot, czyli jak żyć w refor

mach• - to tytuł premierowego 
przedstawienia w Centrum Kul
tury .Poludnie•, które w piątek 
zaprezentowała grupa teatralna 
.Klan urwisów·. 

Młodzi aktorzy, rekrutujący się 
głównie spośród uczniów PSP nr 40, 
działają w Centrum Kultury "Połu
dnie" od trzech lat. Młodzi twórcy 
z przekąsem i dużym poczuciem hu
moru spoglądają na polskie reformy. 

- Spektakl przygotowany jest przez 
d7jeci, ale skierowany głównie do doro
słych. Jest odbiciem dziecięcego spojrze
nia na otaczającą rzeczywistość i ma dać 
nam - starszym - dużo do myślenia -
- mówi Zbigniew Zieliński, dyrektor CK 
"Południe". Spektakl będzie wystawiony 
15 razy. Młodzi aktorzy zostali już zapro-

szeni do szkół i domów opieki społecznej . 
Przedstawienie ma być wstępem 

do cyklu spotkań z młodzieżą pod 
nazwą .,Hyde Park'". 

-Jak sama nazwa wskazuje, będzie 
możliwość swobodnego przedstawie
nia swoich racji, a także wspólnej dys
kusji - zapewnia dyrektor Zieliński. 

Początkowo organizacją spotkań zaj
mie się CK "Poludnie", ale organizato
rzy nie ukrywają, że chcieliby zaintereso
wać tą inicjatywą władze miasta, samo
rządy uczniowskie, studenckie i dzienni
karzy. Pierwsze spotkanie zaplanowano 
na koniec marca. Będzie ono poświęco
ne radomskiej kulturze. Wezmą w nim 
udział uczniowie Społecznego Liceum. 

- Z tej okazji planujemy 'N)'danie 
skromnego tomiku poezji młodych twór
ci:Jw, uczniów radomskich szkół średnich -
-zapowiada Z. Zieliński. (ilo) 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Radomiu 

ogłasza nabór kandydatów 
na stanowiska lekarzy orzeczników. 

Wvmagania: 
l. Wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja drugiego stopnia w 

zakresie: . 
- chorób wewnętrznych lub medycyny ogólnej, 
-chirurgii 
- neurologii 
- medycyny pracy 
- psychiatrii. 

2. Preferowany wiek do 50 lat. 
3. Co najmniej 5-letni staż pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjen

tem. 
4.Kandydat nie może zajmować stanowisk kierowniczych w pJaców

kach służby zdrowia. 
Warunki zatrudnienia: 
l. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 
2. Obowiązujący tygodniowy wymiar czasu pracy - 40 godzin. tj. 5 dni 

roboczych tygodnia po 8 godzin. 
3. Praca w godzinach od 8.00 do 16.00 
4. Wynagrodzenie miesięczne 1800 zł brutto (przed uskładkowieniem). 

21631RR 
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Na czwartkowej sesji Rady Powiatu ustalono wysokość diet 

za Ue pracują 
SZVDŁOWIEC. Wysokość zryczanowanych diet dla radnych oraz wynagrodzenia dla 
starosty uchwaliła w czwartek Rada Powiatu. Radni opowiedzieli się także za przy
stąpieniem powiatu do Związku Powiatów Polskich. 

Zgodnie z przyjętą uchwalą, prze
wodniczący Rady Powiatu będzie 
otrzymywał miesięcznie zryczałtowa
ną dietę w wysokości 1235 zł, a wie
ceprzewodniczący - 780 zł . Członko
wie zarządu będą dostawać po 845 
zł. Po 650 zł mają otrzymywać prze
wodniczący stałych komisji Rady Po
wiatu, a po 585 zł - ich zastępcy. 
Radni bez funkcji dostaną 520 zł 
miesięcznie. 

Przyjęta została także poprawka 
zaproponowana przez Komisję Fi
nansów i Budżetu, zgodnie z którą za 
każdą nieusprawiedliwioną nieobec
ność na posiedzeniu komisji, zarządu 
czy sesji Rady Powiatu dieta będzie 
pomniejszona o 20 proc. 

Radni uchwałiti również, że staro
sta powiatu szydlmvieckiego Roman 
Woźniak będzie otrzymywał wyna
grodzenie w wysokości 6005 zł 
(przed ubruttowieniem). Wysokość 

poborów dla wicestarosty ustali ków i zaproponował kandydaturę 
w najbliższym czasie starosta. Marka Sokołowskiego. Ten jednak 

Kontrowersje wzbudziła propozy- nie zgodził się twierdząc, że byłby 
cja przystąpienia powiatu szydło- dobrym kandydatem, ale wie, że 
wieckiego do Związku Powiatów Pol- . jego kandydatura nie zdobędzie po
ski ch, którego zjazd założycielski od- parcia rady. 
będzie się pod koniec lutego w No- W głosowaniu radni zdecydowali 
wym Sączu. ostatecznie, że delegatem na zjazd 

- Przystąpienie do związku zrze- Związku Powiatów Potskich będzie 
szającego polskie powiaty umożliwi jednak starosta Roman Woźniak. 
nam obronę swoich interesów oraz Podczas sesji przedstawiono także 
statusu powiatu - przekonywał sta- projekt budżetu powiatu zapropo
rosta Roman Woźniak. Radny Ma- nowany przez Ministerstwo Finan
rek Sokołowski (AWS) za pro po- sów. Zdaniem starosty, jest on o jed
nowal jednak odłożenie decyzji w ną trzecią za mały, co w praktyce 
tej sprawie do czasu, gdy uchwala- oznacza, że w kasie powiatu zabrak
ny będzie statut ZPP. Dyskusję nie ok. 4 mln zł. Jeśli tych pieniędzy 
wzbudziła także kandydatura Ro- nie będzie, zabraknie m.in. na funk
mana Woźniaka na delegata na cjonowanie administracji państwo
zjazd założycielski ZPP. Radny wej i samorządowej oraz pomocy 
Wiesław Czaplik (UW) zauważył, społecznej. 
że starosta nie powinien brać na 
swoje barki dodatkowych obowiąz- ILONA JUSZCZVK-PECKA 

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE ,., Dla kogo POM? Z A P R A S Z A J Ą N A ;_: 

• pokazy mody 
• znane i cenione nazwiska 

oraz zdolni młodzi projektanci 
• nowe trendy - Aleja Tendencji Mody 
• atrakcyjny program seminariów 

TARGI 
SPRZĘTU 

l ODZIEŻY 
S PORTOWEJ 

KOZIENICE. Mimo ogłasza
nych przetargów nie znalazł się 
jeszcze nabywca Państwowego 
Ośrodka Maszynowego. Budyn
ki ciągle stoją puste. 

POM przy ul. Warszawskiej został 
rozwiązany kitka lat temu. Wartość 
majątku wyceniona została wówczas 
na ponad 2 mln 400 tys. zł (budynek 
- 2 mln 145 tys., maszyny - 254 tys. 
300 zł). Choć były już ogłaszane 
przetargi, nie udało się sprzedać ma
jątku, bo najczęściej zainteresowani 
chcieli nabyć tylko maszyny. 

- Aktualnie prowadzimy rozmowy 
z dwoma oferentami - mówił na 
ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy 
burmistrz Tomasz Śmietanka. - Są
dzę, że jeszcze w tym kwartale sytu
acja Państwowego Ośrodka Maszy
nowego będzie wyjaśniona. 

(eska) 

Przeprowadzka pierwszych wydziałów UM nastąpi pod koniec roku. 
Fot. Marcin Skorupa 

Urzędnicy zamiast turystów 

"Pod Dębeln" do renodo 
szrDŁOWIEC. W dawnym 

Domu Wycieczkowym .Pod Dę
bem• będą się mieści~ niektóre 
wydziały Urzędu Miejskiego. Bu
dynek wymaga jednak remontu 
i prac adaptacyjnych, które za
kończą się prawdopodobnie do
piero pod koniec roku. 

- W najbliższym czasie opracowa
ny zostanie projekt architektoniczny, 
a na wiosnę ogłosimy przetarg na 
wykonanie robót - mówi Włodzi
mierz Kurzępa, burmistrz Szydłow
ca. W tym roku na prace adaptacyjne 
przeznaczono około 400 tys. zł. 

Budynek powstal w 1822 roku. Po
czątkowo mieściła się w nim szkoła ele
mentarna a w latach 60. powstal tam 
Dom Wycieczkowy "Pod Dębem". Od 
kilku lat obiekt stal nie zagospodaro
wany. Sporadycznie korzystali z niego 
pracownicy prowadzący prace przy 
odnmvie Ratuszu i nawierzchni Rynku. 

- Szanse na stworzenie tam bazy 
hotelowej są niewielkie. Obiekt nie 
spełnia bowiem współczesnych wy
mogów hotelarskich. Liczne próby 

znalezienia inwestora nie powiodły 
się. Aby więc nie stał pusty, podjęli
śmy decyzję o jego zagospodarowa
niu na użytek gminy - dodaje bur
mistrz Kurzępa. 

Obecna sytuacja lokalowa Urzędu 
Miejskiego nie jest do pozazdroszcze
nia. W obiekcie przy Placu Marii Ko
nopnickiej znajduje się teraz siedziba 
starostwa. Wydziały UM, które wcze
śniej tam się znajdowały, zostały tym
czasowo przeniesione do byłego 
Schroniska Młodzieżowego przy 
ul. Kilińskiego. Obecnie mieszczą się 
w nim Wydział Spraw Komunalnych, 
Wydział Geodezji oraz Straż Miejska. 
Ciasno zrobiło się także w Ratuszu. 

Zdaniem burmistrza Kurzępy sytu
acja poprawi się z chwilą oddania do 
użytku pomieszczeń po domu wyciecz
kowym. Już teraz mówi się o zmia
nach, które ułatwią poruszanie się inte
resantów po Urzędzie Miejskim. 

- Na dole znajdą się wydziały, do 
których codziennie trafia wielu peten
tów np. w sprawach podatkowych -
- Z(lpowiada burmistrz. 

ILONA JUSZCZVK-PECKA 

Proszą o pomoc 
KOZIENICE. Obniżenia podat

ku rolnego domagają się od 
władz samorządowych miesz
kańcy okolicznych wsi. 

O pomoc władz samorządowych 
dla mieszkańców wsi apelowal na 
ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy 
przewodniczący komisji rolnictwa 
Andrzej Wołos (Przymierze S po-

łeczne) . W oficjalnym piśmie do rad
nych rolnicy proszą nie tylko o obni
żenie podatku, ale także tworzenie 
przez lokalne władze warunków do 
rozwijania rolnictwa i organizowania 
punktów skupu płodów rolnych. 
Zwracają także uwagę na koniecz
ność zwiększenia nakładów na szkol
nictwo wiejskie. 

(eska) 

T AR GI ZABAWEK, 
DEKORACJI 
ŚWIĄTECZNYCH 

Książki ciągle modne 

l ARTYKUŁÓW 
SZKOlNO-
BIUROWYCH 

Łącznie swoją ofertę na powierzchni 33 000m2 

zaprezentuje 1300 wystawców z 29 państw. 

2-5.03.1999 r·. 
2-3.03.- DNI DtA PROFESJONALISTÓW 

INFORMACJE NA TEMAT KARNETÓW 

DLA PROFESJONALISTÓW -

tel. 061/869 24 75, 869 25 15 

;%&~"'- Mrędzynarodowe Targr Poznanskre Sp z o.o. 
~~ i ii .l Zescor o~garlfzaq• T ar;c..-.. .l 1 

\..-· ••• ·e o· 869 2~ -s 8E9 25 ·s 
,,, .,. •- .. gc- o· 90 
''"''-' ~• O '" vO 

. Rozmowa z TERESĄ BEDNARSKĄ, pracownikiem Bibliotek/ dla Dzieci, działającej przy Centrum Kul-
tury Regionalnej w Grójcu · 

- Kto korzysta z biblioteki? 
- Przede wszystkim uczniowie 

szkół . podstawowych z Grójca 
i ościennych gmin. Jednak ci, którzy 
ukończą podstawówkę, również nas 
odwiedzają, chociaż lepiej przygoto
wany księgozbiór dla starszej mło
dzieży znajduje się w bibliotece dla 
dorosłych. W ubiegłym roku książki 
pożyczyło u nas ponad 1300 osób. 
Poza tym z inicjatywy Jacka Adam
skiego, dyrektora CKR organizowa
ne są otwarte spotkania z pisarzami. 
Gościliśmy m.in. Wandę Chotomską. 

- Co czytają najmłodsi miesz
kańcy Grójca? 

- Obserwujemy, że nawet najmłodsi 
czytelnicy mają pewne wymagania i wie
dzą co chcą czytać. Doskonale orientują 
się w nowościach i często sugerują, że 
powinniśmy _Je zakupić. Chłopcy lubują 
się we wszelkiego rodzaju wydaniach 
encyklopedycznych, chętnie czytają o 
archeologii, samolotach. Interesuje ich 
także historia najno-w za atomiast 
dziewczęta tradycyjnie sięgają po książ
ki, które mówią o problemach dorasta
nia, pierwszych fascynacjach. Populama 

Fot. autor 
jest także poezja Wisławy Szymborskiej, 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
i Bolesława Leśmiana 

- A lektury? · 
- Czytane są często z przymusu 

i zazwyczaj niechętnie. Za to często 
\Vracamy do nich po kilku latach 
i wtedy zupełnie inaczej je odbieran1y. . 

- Czy najmłodsi czytelnicy inte
resują się Trylogią Henryka Sien
kiewicza? 

- Za sprawą filmu "Ogniem i mie
czem" twórczość Sienkiewicza stała 
się ponownie niezwykle popularna. 
Panuje swoista moda na Sienkiewi
cza. Naj\vięcej osób sięga właśnie po 
pierwszą część Trylogii, jednak rów
nie często pożyczany jest ,.Potop", 
"Pan Wołodyjowski", czy nawet 
"Quo vadis". Wiele osób zafascyno
wanych ftlmem czyta Sienkiewicza 
dla samej przyjemności czytania 

- Czy łatwiejsze w odbiorze tele
wizja, wideo i kino nie odbierają 
czyteln.ików? 

-Jest wręcz odwrotnie. Stale wzra
sta liczba czytelników. Książki są co
raz droższe, dlatego wiele osób ko
rzysta z bibliotek. Poza tym filmy po
wodują, że czytelnicy chcą porównać 
obraz z książką. Dotyczy to zarówno 
polskich, jak i zagranicznych pisarzy. 
Jeśli w niedzielę w telewizji wyświe
tlana jest ,,Ania z Zielonego Wzgó
rza", to w poniedziałek wypożyczamy 
w zystkie egzemplarze tej książki. ja
kie mamy w bibliotece. 

Rozmawiał 
JERZY STOBIECKI 

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



W powiatach chciało pracować ponad 1600 osób Dzieci o historii miasta 

Starosta Święto Zwolenia 

niedapraey 
RADOMSKIE. Jak wygląda powiatowa biurokracja? Najwięcej urzędników, bo aż 
101, pracuje w radomskim powiecie ziemskim. W pozostałych starostwach zatrud
nionych jest od 27 do 40 osób. W większości powiaty przejęły pracowników byłych 
urzędów rejonowych. 

Powiat radomski przejął prawie 
wszystkich pracowników byłego 
Urzędu Rejonowego w Radomiu. Po
dobnie było w innych starostwach. 
W Przysusze na 33 zatrudnionych, 
23 osoby pracowały wcześniej w UR, 
a dwie w byłym Urzędzie Wojewódz
kim w Radomiu. W Kozienicach na 35 
osób 24 to pracownicy UR, a 3 - UW; 
w Zwoleniu jest to odpowiednio: 36, 
31 i 4 osoby. Zdecydowana więk
szość pracowników byłych UR znala
zła też zatrudnienie w starostwach 
w Grójcu (pracuje tam 34 osoby) i 
Lipsku (ok. 40 osób). 

Niemal wszędzie z tworzeniem po
wiatów wiązano ogromne nadzieje na 
znalezienie pracy, zwłaszcza ~ rejo
nach o wysokim bezrobociu. Swiad
czy o tym ilość podań. Najwięcej , bo 
około 300 złożono w Szydłowcu, po
nad 280 w Przysusze, 260 w Kozieni
cach, po 200 w Białobrzegach i Zwo
leniu, 120- w Grójcu i Lipsku. W Ra
domiu było ich nieco ponad 70. 

Pracy szukali zwykle ludzie z wy-

sokimi kwalifikacjami. 
- Głównie osoby młode, absolwenci 

uczelni ekonomicznych lub szkól śred
nich o tym proftlu- mówi Władysław 
Piątkowski, starosta grójecki. 

We wszystkich starostwach liczba 
przyjętych, a nie pracujących wcze
śniej w urzędach, jest znikoma. 
W Przysusze przyjęto dodatkowo 
6 osób (pracują one w wydziałach 
Geodezji, Komunikacji i Powiato
wym Centrum Pornocy Rodzinie), 
w Kozienicach - 5 osób (Wydział Or
ganizacyjny i księgowość), a w Grój
cu - 3. W kilku przypadkach wyko
rzystano możliwość zatrudnienia 
pracowników poprzez urzędy pracy. 
W Radomiu było to pięć osób przyję
tych w ramach robót publicznych oraz 
trzy w oparciu o pieniądze z Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
iepełnosprawnych. a podobnych 

zasadach zatrudniono dwie osoby 
w Zwoleniu i sześć w Szydlowcu. 

Prawie we wszystkich starostwach 
usłyszeliśmy, że liczba zatrudnionych 

Opłaty większe niż gdzie indziej 

Kupcy się skarżą 
KOZIENICE. Kupcy handlujący 

na osiedlu Energetyki nie zga
dzają się na podwyżkę opłat tar
gowych. Skierowali w tej sprawie 
pismo do Rady Miasta l Gminy. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
i Gminy, za handel towarami prze
mysłowymi kupcy wnosić mają opła
tę w wysokości lO zł (do tej pory 5 
zł). Sprzedając artykuły rolne, mieli
by płacić 5 zl (dotychczas 3 zł). 

- Zgadzamy się na podwyżkę, ale nie 
taką dużą - mówi Wiesława Cieślińska, 

przedstawicielka kupców z osiedla Ener
getyki. - Recesja w handlu pogłębia się 
i nie stać nas na wnoszenie takich opłat 

-. Na targowiskach w innych mia
stach kupcy płacą od 5 do 8 zł za 
handel artykułami przemysłowymi . 
Dla porównania, w Górze Kalwarii 
oplata targowa wynosi 5 zł, w Pion
kach - 6 zł , w Białobrzegach - 7,5 zł, 
w Lipsku - 7 zł. Dlaczego u nas jest 
tak drogo? - pytają handlowcy. 

W oficjalnym piśmie skierowanym do 
radnych, kupcy proszą o korektę uchwa
ły i obniżkę opłat targowych. (e ska) 

Lokale na spnedaż 
KOZIENICE. Niewielkim zaintere

sowaniem cieszy się sprzedaż 
mieszkań w bloku komunalnym 
przy ul. WarszawsJUej. Do tej pory 
wykupiony zosta/ tylko jeden lokal. 

Budowa bloku rozpoczęła się 
w październiku 1996 roku, a skoń
czyła w listopadzie ub.r. Dziesięć lo
kali na najwyższej kondygnacji otrzy
mały osoby z listy komunalnej. Sie
dem pomieszczeń użrt!<owych oraz 

trzydzieści mieszkań typu M-2, M-3, 
M-4 i M-5 przeznaczonych zostalo 
do sprzedaży w drodze przetargu. 

Pierwszy przetarg - ograniczony 
do mieszkańców gminy Kozienice -
nie przyniósł rozstrzygnięcia. Dlate
go Zarząd Miasta i Gminy ogłosił 
przetarg nieograniczony. Zgłosił się 
tylko jeden oFerent zainteresowany 
kupnem mieszkania typu M-4 o po
wierzchni 56 metrów kw. Zostało 
ono sprzedane za 86 tys. zł. (eska) 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 

Komornik Sądowy rew. I przy Sądzie Rejonowym w Grójcu 
rew. I mający kancelańę w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.03.1999 r. w budynku Sądu Rejo
nowego w Grójcu, uL POW 13 o godz. 11 .00 odbędzie się 

I licytacja nieruchomości 
położonej w Grójcu, ul. Kobylińska 

posiadająca księgę wieczystą pod. nr KW 4009 w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
w Grójcu stanowiącą własność SM " ASZ DOM" w Grójcu, uL Kobylińska 20. 
Składająca się z dzialek budowlanych nr 3091 /1, 3092/2, 3092/3, 3092/5, 4202 
o pow. łącznej 5.485 m! oraz dzialek bez dostępu do drogi nr 4196, 4198, 4200, 
4201 , 4199 o łącznej pow. 2.003 mz. 
ieruchorność oszacowana zo tala w ll)bie arL 948 kpc na kwotę 172.520 zł zaś 

cena W}Wolawcza wynosi 3/4 sumy oszacowama. tj. 129.390 zł. Dzialki mozna 
nabyć lącznielub oddzielnie. 
Przystępujący do przetargu obm~iązany jest WlJiacić rękojmaę w wy okośca l '10 
u my o zacowania, tj. 17.252 zł. 
ieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed licytacją. 

jest za mała w stosunku do potrzeb. 
ajwięcej urzędników brakuje w Ra

domiu. Tu - jak stwierdził sekretarz 
powiatu Włodzimierz Dłużewski -
konieczne byłoby przyjęcie jeszcze 
około 40 osób, ale na razie nie ma na 
to pieniędzy. W Białobrzegach oraz 
Lipsku jest podobnie. 

- Przydaloby się zatrudnić jeszcze 
około 7 osób, ale przeszkodą jest 
zbyt mały budżet- mówi Jerzy Ko
ziński, starosta zwoleński. atomiast 
w starostwie grójeckim przyjęcia ko
lejnych pracowników przewiduje się 
dopiero na maj lub czerwiec. 

Praktycznie od podstaw stworzono 
Urząd Powiatowy w Białobrzegach. 

- Poważnym minusem był Fakt, że 
nie mieliśmy urzędu rejonowego -
mówi Stanisław Szczechowski, se
kretarz urzędu. - Spośród pracują
cych u nas 27 osób, cztery przeszły 
z Rejonowego Urzędu Pracy, a pięć 
z Wydziału Geodezji i Kartografii 
UR w Radomiu. 

(eska, ilo, jas, uss) 

Radni 
_, . . 

o osmac1e 
GRÓJEC. Projekty uchwał o li

kwidacji dwóch szkół l przed
szkola zostaną poddane dziś pod 
glosowanie Rady Miasta i Gminy. 

Radni zadecydują m.in. o przyszło
ści szkół podstawowych w Słomczynie 
i Głuchowie oraz przedszkola 
w Słomczynie. Omawiać będą również 
projekt uchwały o powołaniu Publicz
nego Gimnazjum w Grójcu. Gas) 

W stylowych strojach z epoki Jana Kochanowskiego Fot. Marcin 
ZWOLEŃ. Występy zespołu ar- ku Radom- Puławy- Lublir?.'f9J~ 

tystycznego z PSP nr 1 oraz kon- ciosem dla mieszkańców Zwolenia 
cert Miejskiej Orkiestry Dętej była utrata praw miejskich w 1869. 
uświetniły obchody 574. roczni- Udało się je odzyskać dopiero 
cynadania praw miejskich. w 1925 roku. 

Obchodzone 20 lutego " arodziny 
Naszego Miasta" są w Zwoleniu świę
towane od wielu lat W tym roku histo
rię miasta przybliżyli zebranym w sali 
kina mieszkańcom Zwolenia uczniowie 
PSP nr l . W stylowych strojach z epoki 
Jana Kochanowskiego dzieci opowia
dały o najważniejszych wydarzeniach z 
życia miasta, recytując przy tym piękną 
poezję i śpiewając znane pieśni naro
dowe. Młodzi artyści przygotowali 
swój program pod kierunkiem: Danu
ty Durlik, Beaty Wargackiej i Witolda 
Pluty. 

Przypomnijmy, że 20 lutego 1425 
roku król Władysław Jagiello nadal 
wsi Gotardowa Wola prawa miejskie 
i ustanowił miasto Zwoleń . Dla spra
wowania władzy mianowano wójta 
dziedzicznego, którym był Jan Cie
lątko, łożniczy królewski. Szybki roz
wój gospodarczy miasto zawdzięcza
ło m.in. dobremu położeniu na szla-

Podczas sobotnich uroczystości 
nie zabrakło także pięknej muzyki w 
wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej 
pod kierownictwem Aleksandra Na
dolskiego. Przy okazji wręczono na
grody dla zwycięzców konkursu 
"Stare jest piękne" , zorganizowanego 
wspólnie przez Towarzystwo Milo
śników Miasta Zwolenia, Miejsko
Gminną Bibliotekę, Muzeum Regio
nalne oraz Dom Kultury w Zwoleniu. 

Konkurs skierowany był do mło
dzieży szkół podstawowych i śred
nich z powiatu zwoleńskiego. Jego 
laureatami zostali Paweł Gołdzifiski 
i Karol Zieliński z LO oraz Kata
rzyna Solecka i Beata Babuia 
z ZSZ, którzy samodzielnie wykonali 
piękne fotografie. Jury przyznało tak
że 6 wyróżnień dla osób, które do
starczyły stare zdjęcia pieczolowicie 
przechowywane w rodzinnych albu
mach. 

ILONA JUSZCZVK-PECKA 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w upadłości 

26-930 Garbatka Letnisko, ul. Targowa l 

OGŁASZA 

pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż z wolnej ręki niżej podanych na
kładów w postaci budynków handlowych na gruntach dzierżawionych~ 

l . Budynek handlowy polożony w Garbatce Le lnisko przy uL Kochanowskiego 314 o kubaturze l O l m3 i po
wierzchni 41 m1. Budynek posiada instalację elektryczną. Cena wywoławcza tego obiektu wynosi 5.364,00 zł. 

2. Budynek handlowy polożony w Garbatce owej Gmina Garbatka Letnisko o kubaturze 52,7 m3 i po
wierzchni 17 m2. Budynek posiada energię elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Cena wywoławcza wynosi 
1.280,00 zł. 

Oferowane do sprzedaży budynki obciążone są zaległymi podatkami od nieruchomości za lata 1995 - 1998 na 
rzecz Urzędu Gminy w Garbatce_Lelnisko. . 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "PRZETARG", pozycja ogło-
szenia nr ....... w terminie do dnia 09.03.1999 r. w Spółdzielni "SCH" w Garbatce Letnisko, ul. Targowa l 
do godz. 14.00. 

P1semna oferta powinna zawierać: 
f mię i nazwisko oraz adres oferenta; datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oFerent zapoznaJ się z warun

kami sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oferowaną cenę i sposób zapłaty; dowód wpłaty wadium; zobo
wiązanie zapłaty zgodnie z art. 120 § 3 Prawa Upadłościowego przez oFerenta zaległego podatku od nierucho
mości za lata 1995-1998; oświadczenie, o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 16.04.1998 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 360). 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości l 0% wartości obiektu na rachunek 
upadlej Spółdzielni w Banku Spółdzielczym Zwolefi O/Garbatka Nr konta 91571054-752-27001-1. 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 10.03.1999 r. w siedzibie Sędziego Komisarza w Sądzie Rejono
wym w Kozienicach. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, który \vygra przetarg uchyli się od 
zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Syndyka. 

Wadium przyjętej oferty zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w przypadku nieprzyjęcia oferty wadium pod
lega ·zwrotowi po potrąceniu prowizji bankowej. 

Sprzedawcy przy ługuje prawo 1.wobodnego wyboru oFerty, a także prawo przeprowadzenia dodatkO\vych ro
kowań oraz prawo unieważniema przetargu bez podania przyczyn. 

O wyn1ku przetargu zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie. Zainteresowani mogą uzyskać dodat
kowe informacje bezpofrednio w siedzibie Sp6/dzielni w Garbatce Letnisko, ul. Targowa l lub pod 
nr te/. (048) 621-01-06 w dni robocze w godz. 9.00- 14.00. 
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Ogłoszenie listy planowanych gimnazjów dopiero otwiera drogę najróżniejszym problemom związanym 
z reformą oświaty 

J]e będzie gimnazjów i gdzie zosta 
ną zlokalizowane, a więc, w prak 
yce, które szkoły podstawowe zli

kwidowane - te pytania od wielu tygo
dni były stałym tematem rozmów nie 
tylko w pokojach nauczycielskich. Ze 
zrozumiałych względów (największej 
liczby placówek) najwięcej kontrowersji 
wzbudzały projekty przygotowywane 
dla samego Radomia. Wreszcie, choć 
trzeba przyznać, że ze znacznym wy
przedzeniem w stosunku do wyznaczo
nego przez MEN terminu, ogłoszono 
spis gimazjów i szkół podstawowych. 
Jeśli jednak komuś wydaje się, że tym 
samym zakończyły się kłopoty - bardzo 
się myli. One dopiero się zaczną. 

Najpierw nauczyciele 
Niepokój panuje we wszystkich śro

dowiskach zainteresowanych zmiana
mi w oświacie, ale chyba największy 
wśród samych nauczycieli. Zresztą, w 
każdym przypadku wynika-on z dwóch 
rzeczy: łęku przed nowyn1 i braku in
fomlacji. "Nic nie Wiemy" - takie glosy 
można najczęściej usłyszeć od pedago
gów. Co również zrozumiałe, boją się, 
że stracą pracę. W żaden sposób nie 
wierzą w zapewnienia resortu, że nie 
będzie redukcji zatrudnienia, a jeśli już, 
to raczej z powodu niżu demogralicz
nego niż reformy. 

Tymczasem ZNP, najliczniejszy 
związek zawodowy pracowników 
szkolnictwa szacuje, że z placówek 
oświatowych może odejść nawet l 00 
tysięcy osób. Nawet jeśli te dane są 
mocno przesadzone, to pokazują 
skałę zjawiska. Ale wielu nauczycieli 
nie wie również, gdzie będzie praco
wać: w podstawówce, gimnazjum 
czy może w liceum? - Dowiedzą się 
do końca marca - uspokajają wła
dze. A na pytanie, jakie kryterium 
będzie decydować o propozycji za
trudnienia odpowiadają ogólniko
wo: merytoryczne. Czy to znaczy, że 
w liceum nasze dziecko będzie uczo
ne przez najlepszego pedagoga, 
w gimnazjum przez "średniego~, a 
w podstawówce przez pozostałych? 

Potem rodzice 
W mniejszych miejscowościach rodzi

ce boją się, że ich dzieci będą miały dale
ko do szkoły. l wcale nie chodzi im odro
gę do gimnazjum, bo dowóz do niego 
ma i tak zapewnić gmina (to znów osob
ny problem). Nie chcą, by zlikwidowano 
małe szkółki, w których wprawdzie - jak 
np. w Gaikach Rusinawskich czy w Za-

. chorzynie (gmina Rusinów) - nauka na
dal odbywa się w klasach łączonych, ale 
gdzie uczeń nie jest anonimowy i nie sta
nowi części wielkiego molocha - Przecież 
-argumentują- przezywaliśmyjuż zbior
cze szkoły gminne! 

Teraz jeszcze argumentują ·i słu
chają zapewnień samorządowców, 
że nie ma pieniędzy na utrzymanie 
tak małych placówek, ale im bliżej 
września - zaczną protestować. Do 
takiego protestu szykują się miesz
kańcy Slomczyna, gdzie planuje się 
zlikwidować jedyną podstawówkę, a 
dzieci posyłać do Grójca. 

Jeśli nauczyciele nic nie wiedzą na 
temat reformy, to czy rodzice nie 
mogą wiedzieć jeszcze mniej? - Czy 
to prawda, że teraz nie będzie nie tyl
ko podziału na przedmioty, ale ze 
szkól znikną także dzwonki? - dopy
tywała się jedna z matek. - Co się bę
dzie działo na korytarzach, skoro jed
ni będą mieli lekcje, a inni przerwę? 

Program umiejętności 
Jakby tego wszystkiego było mało, 

zmieniają się programy nauczania. 
Mają one zostać opublikowane dopie
ro w kwietniu! Jeśli dotrą do nauczy
cieli na początku maja, będzie bardzo 
dobrze. A przecież wiadomo, że wła
śnie wtedy zaczyna się w szkolach naj
gorętszy okres. Mówienie, że dobry 
nauczyciel i tak sobie da radę, to zno
wu próba omijania problemu. A co 
z trochę słabszym lub mniej doświad
czonym? Czy zdążą się podszkolić? 

Idea nowych programów ma być 
taka: przekazywać mniej encyklope
dycznej wiedzy, uczyć umiejętności. 
A do tego, mało który nauczyciel 
w Polsce jest przygotowany. Ba, wie-

W PSP nr 13 gimanzjum nie będzie 

lu nadal - jestem o tym głęboko prze
konana - będzie wkładać do głów 
przeciążonych uczniów mało komu 
dziś potrzebną akademicką wiedzę. 
I nadal z przekonaniem zapewniać, 
co praktykują od lat, że biologia 
(chemia, matematyka, histońa) jest w 
życiu najważniejsza. Bo najtrudniej 
będzie dokonać takiej selekcji mate
rialu (coraz obszerniejszego!) i tak 
go .,sprzedać", by naprawdę stal się 
kiedyś przydatny. 

Polityka szkolna? 
Odpowiedzialny za oświatę w Rado

miu wiceprezydent Janusz Zych tuż po 
objęciu stanowiska jesienią ubieglego 
roku powolał specjalny zespół do 
spraw opracowania sieci szkól w mie
ście. Jak przekonywał, po to, by projekt 
był profesjonalny i· by uniknąć podej
rzeń, że ważne dla wielu mieszkańców 
decyzje podejmuje się zakulisowo. Ale 
zespól jeszcze na dobre nie rozpoczął 
pracy, a już - i to w samym środowisku 
nauczycielskim - pojawiły się glosy, że 
"komisję", jak ją nazwano, tworzą "lu
dzie Zycha", czyli pewniacy na stano
wiskach dyrektorów, zwłaszcza gimna-

- Ta książka była celem mojego życia - mówi Władysław Owcza
rek, rocznik 1918, mieszkaniec Chotyz pod Ciepielowem 

Szlachetne wścibstwo 
ążka nosi tytuł "Ludzka dro 
a" i lepiej jej zatytułować nie 
ożna. Rejestruje. w sposób 

pamiętnikarski, a więc emocjonalny 
i charakterny, kolejne spełnienia ko
goś, kto swą obecność na Ziemi za
znacza społecznikowskim zapałem, 
inskrypcjami na przydrożnych ka
pliczkach i ciekawością wszelkich 
spraw. Bo drogę, którą przebywa 
Owczarek, odmierzają nie kilometry 
i lata, lecz właśnie sprawy. 

,.Miałem 12 la~ gdy postanowiłem, że 
nie będę pil alkoholu i palił papierosów" 
- takich wyznań jest w "Ludzkiej drodze" 
więcej, gdyż to książka o zasadach i ich 
przestrzeganiu. Ale autor nie dba o na
chalne moralizowanie. Mentorstv1o po
zostawia głupim. "Ludzka droga'' jest 
dziełem człowieka, który wie, że pouczać 
i nauczać do dwie różne rzeczy. 

Zywot Władysława Owczarka nie 
wyznacza wiejskiego standardu. To źle 
(dla innych) i dobrze dla niego. W par
tyzantce (a był jednym ze słynniejszych 
żołnierzy BCh) nosił pseudonim 
"Buła" - od Buli Matańego, afrykań
skiego bojownika spra-wy niepodległo
ści. Za młodu, gdy aktywnie działał 
w ZMW "Wici", spieszył na pomoc re
publikańskiej Hiszpanii. Próbował 
przedostać się do ZSRR, ale przed bol
szewickim rajem przestrzegł go kolejarz 
z budki pod Ostrogiem. .,Czuwała 
nade mną Wszechpotężna Opatrzność 
Boża". Kolejarz był jej wysłannikiem 

lub Nią samą, w przebraniu. Owczarek 
nie służył w banalnej piechocie, lecz 
we Aotylli Rzecznej w Pińsku. Był w ra
dzieckiej niewoli. Fakt przekazania pol
skich jeńców Niemcom nazwał jak naj
lepiej: "Spod czarta do diabla". Uciekł 
z transportu a do rodzinnego domu 
przekradal się nie gorzej niż Zagłoba 
pod Bar. 

rLudzka droga" pozostalaby jednym 
z wielu wspomnieniowych druków na
znaczonych nawykiem chronologii 
(dzieciństwo, młodość, wojsko, wojna, 
partyzantka.. represje po wojnie itd.), 
gdyby nie rozdziały, w których Sprawy 
górują nad Czasem i są od niego nieza-

leżne. Owczarek pisze o proroczych 
snach, o trojaczkach, czworaczkach 
i pięcioraczkach wspieranych dobrym 
słowem i upominkiem, bo "dzieci to 
największy skarb i przyszłość narodu", 
o radości pomagania potrzebującym. 
Rozpiera go szlachetne wścibstwo: jego 
listy otwarte wędrowały do Sejmu, Wt
łęsy, Pawlaka, Kwaśniewskiego, Fol
skiego Radia, redakcji gaze~ papieża 
i ambasadorów. Pisał w nich o aborcji, 
celibacie, alkoholizmie, ochronie zwie
rząt, potrzebie wznoszenia mostów, 
klęsce suszy. Dzięki dominacji Spraw 
nad Czasem "wdzka droga" nie jest 
rejestrem ani kalendańum, lecz księgą 
domową - przy czym domem jest 
wszystko to, co Władysław Owczarek 
ogarnia sercem, rozumem i wzrokiem. 
"Głównym moim celem i radością 

było, jest i będzie to, żeby książka ta po 
jej przeczytaniu nie była odłożona i za
pomniana, ale żeby stanowiła żywe Va
demecum ( ... ) i by była rzeczywiście 
Ludzką Drogą i Szkołą Przeżywania 
i Pokonywania Niepowodzeń i Klęsk. 
Jeśli tej roli nie będzie spełniać, to war
tość jej będzie się równać mateńałowi 
podpalkowemu" - napisał w "Słowie 
wstępnym" autor. 

Panie Władysławie. Może Pan spać 
spokojnie. Papier da się spalić bez tru
du. Pa'!~spE".VJ ni_gdy ni~ spłoną. 

KRZYSZTOF ZMUDZIN 
Wladyslaw Owczarek "Bufa~, Ludz

ka droga. Radom 199Z 

Fot. Marcin Skorupa 

zjów. Im bardziej zbliżał się termin po
dania do publicznej wiadomości listy 
gimnazjów, a spekulacje prasy na ten 
temat częstsze - zaczęli odzywać się ro
dzice. Najgłośniejsza stała się batalia o 
pozostawienie podstawówki w PSP nr 
13 przy ul. Sienkiewicza. Mniej spekta
kularnie opowiedzieli się za niezmie
nianiem statusu szkoły rodzice 
uczniów z PSP nr 16 i 32. I choć wiele 
wskazywało, że "przegra" zarówno 
.,13" jak "32"- szkoły te nie będą prze
kształcane w gimnazja. Co o tym zdecy
dowało? -Wyłącznie demografia- prze
konywał prezydent Zych i jego współ
pracownicy. W takim razie pytam, po co 
było tę żabę jeść? A może jednak wła
dza wsłuchała się w glos rodziców, 
a skoro tak, to dlaczego zabrakło jej od
wagi, by się do tego przyznać? 

Na zarzuty, że J. Zych przygotowuje 
w gimnazjach, a także - korzystając 
z okazji jaką jest reforma - w podsta
wówkach - miejsca na dyrektorskich sta
nowiskach dla "swoich" ludzi, prezy
dent odpowiada, że ludzie zawsze coś 
mówią i niekoniecznie mają rację. - Dy
rektorami zostaną ludzie kompetentni -
zapewnia. Którzy - jeszcze nie wiado-

mo. ale nauczycielska gidda swoje wie. 
Na przykład to, że "wykoszeni" zostaną 
szefowie placówek z konkursów, którym 
politycznie bliżej do prawicy niż lewicy. 
Giełda wie, że trzeba zarezerwować kil
ka foteli dla bezrobotnych wizytatorów 
zlikwidowanego kuratońum, choć mo
gliby oni już się cieszyć zasłużoną eme
ryturą. iektórzy przypominają, jak to 
w 1989 roku personalną czystkę w ra
domskiej oświacie robił prawicowy wi
ceprezydent )(rzys'ltof Telka. Ci sami 
mówią, że teraz sytuacja może się od
wrócić. Naprawdę nie chciałabym w to 
wierzyć. Tak jak większość podatników 
uważam. że do nauczania dzieci nie na
leży stale mieszać polityki. 

Czasu niewiele 
Optymiści uspokajają, że reforma 

oświaty_ nie wejdzie l września _od 
razu". Ze na początek zmieni się zaled
wie kilka rzeczy. zaś największą nowo
ścią będzie gimnazjum. Ze reforma bę
dzie wchodzić etapami, że jest to długi 
proces, którego efekty poznamy dopiero 
wtedy, gdy dzisiejsi szóstoklasiści 
opuszczą gimnazja a nawet licea To 
rzeczywiście pocieszające. ale przeciętny 
śmiertelnik zacznie oceniać sposób 
wprowadzania zmian właśnie już za kil
ka miesięcy. Wtedy, kiedy dziecko przyj
dzie do domu zniechęcone z pierwszej 
klasy gimnazjum, kiedy nauczyciel nie 
będzie potrafił wybrać podręczników, 
kiedy zepsuje się autobus dowożący 
wiejskie dzieci do szkoły. lł!symiści pro
rokują: dojdzie do strajków takich, jak 
obecnie w służbie zdrowia. Znów za
cznie się dyskusja o ~tyce zawodu peda
goga, o niemoralnym wciąganiu mło
dzieży w rozgrywki dorosłych. 

Czasu do wejścia w życie reforn1y 
zostało już niewiele. Ale jeszcze wy
starczająco dużo, by przygotować się 
do nowego. Nawet kosztem wakacji. 
l przede wszystkim wyciągnąć wnio
ski ze sposobu wprowadzania refor
my administracyjnej, służby zdrowia 
i ubezpieczeń społecznych. Może ba
łagan będzie wtedy_ mnie_i!;~? _,_ 

BOZENA DOBRZYNSKA 

Usty do redakcji • Listy do redakcji 

Woda lęje się na głowy 
Przeczytalam ( .. ) mtykuf Barbary 

Koś "Węzd gordyjski Starówkir (rSL" 
z 13-14 Jutego br. - przyp. red.) na te
mat problemów, z jakimi borykają się 
lokatorzy bloku przy uL Krakowskiej 5/7. 
Również mieszkam w tym bloku i zali
czam się do grupy bezsilnych. 

Z calego serr::a podpisuję się pod llW<I

gami sąsiadów.( .. ) Od ponad roku 
mieszkamy w budynku. który do tej pory 
nie zostal odebrany przez nadzór budow
lany, więc de facto mieszkamy na budo
wie, a spóldzielnia domaga się cxJ nas 
placenia czynszu cxJ stycznia 1998 r. Za 
ro? -pytamy. Wsklad czynszu wchodzi 
tzw. fundusz remontowy. Co można re
montować w budynku, który nadal jest 
w budowie? To nie ma sensu jednak 
spóldzielnia nie chre uznać naszych racji. 

Budynek jest pclen usterek: m.in. piZe
cieka ( .. ) dach. Ludziom mxla leje się na 
glowy, pleśnieją meble, wykladziny, ubla
nia. "'1/goć z ostatniego piętra dosz/a już 
do mieszkań na drogim piętrze. Co na to 
spółdzielnia? Nic. Każde pismo ~ane 
do zarz11dU pozostaje bez odpowiedzi. 

Na szczęście udalo nam się ubezpie
czyć mieszkania, chociaż ubezpieczy
ciele nie byli do końca pewni, czy uzy
skamy odszkodowanie np. w przypad
ku zalania, gdyż finny ubezpieczeniowe 
ubezpieczają mieszkania, a nie fmg
menty budowy. 

Kolejny prOOiem lo fala. że nadzór bu
dolvlany nie może ~ekmJ'MlĆ lXf ~
hnmcy budynku poprawienia u.sterek 
buoowfanych (za 1vąs/al klatka sdKxJolła, 

niezgcxlna z przepisami budowlanymi, 
przeciekający dach), gdyż fx.JckMa.nie w
staJa zakJńczona. ~ fXJPTOSifiśmy in
spektorów nadzoru o przeprowadzenie 
mntroli budowy, ukarali j:dynie óoczemą 
JBI1ią prezes manclacern-za to, że~ 
lila "PfU\~ się lokaiorom do nie ode
bfanego budynku (każdy z Jol<atorów 
otrzymaJ wcześniej pismo ze spJidzielni że 
musi zasiedlić lokal w olaes1onym cenni
nie) i na tym skończono kootrolę. Uslysze
Jiśmy, że inspektorzy wnXą gdy budowa 
zostanie zakJix:zona. 1jm:zasem końca 
nie widaL; a nam się leje na gta.vy. ( ... ) 

Mamy nadzieję, że sprawa o~ 
damość poprzedniego zarządu spółdziel
ni znajdzie mój linaJ w sądzie. Mamy też 
nadzieję. że pańamen t przeglosuje w koń
cu projekt nowego pmwa spóldzielczego. 
ktÓIJ' proponuje przyznanie posiadaczom 
wlasnośc:iowjf:h mieszkań spóldzieJczych 
prawa cxlrębnej lł1asności, ulaewienie po
dzialów spóldzielni na mniejsze i 00/iga
t.oryjne, coroczne badania Iustrac}jne in
westycji m~h. Jest to ( .. ) ży
czenie nie tyfko lokatorów z ul. Krakow
skiej w Radomiu ale także i~ inn)t:h 
spółdzielców, którzy są bezsilni w zmaga
niu się ze spóldzielniami. 

B}t może uda nam się doczekać chwili 
gdy stanowisko prezesa będzie piastowal 
/"11e[/(X/żer z krwi i kości. Tald, .kt6remu za
leżeć będzie. aby dobrze in1~ooać pie
niądze spóldzielców, a nie c::z.kMiek. k1óry 
fXlfTZy lj1Jv,jak i co ukraść. i w której spół
dzielni d# Jvlejną intratną JXI?Zesttrę. 

Nazwisko do wiadomości redakcji 

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



AUTOSKAR 
ZŁOTAFIRMA 

REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

SKARżYSKO - KAMIENNA - RADOM 
U dealera 
z B-letnią tradycją 
załatwisz wszystko! 

gwarancja 
na perforację 

blach do 12 lat 

• kupisz samochód nowy lub używany, sprawdzony 
• zamienisz samochód używany na nowy 
• otrzymasz atrakcyjny kredyt lub leasing 

Bez zaślNiadczeń ZUS i Urzędu Skarbo\Nego 
Autoryzowany przedstawiciel: VAN MOTORS s.c. 

• ubezpieczysz samochód na atrakcyjnych warunkach 
• dokonasz napraw mechanicznych, blacharskich 

i lakierniczych bezgotówkowo 

Kielce, ul. Zagnańska 84a , teJ. 331-62-98, (0601) 24-74-44(64) 
B iuro obsługi kl1enta: Radom, (048) 363-36-30 , Skarżysko-Kamienna , 253-27-44 

• dostosujesz samochód dostawczy do swoich potrzeb 
• zakupisz oryginalne części i akcesoria 

po atrakcyjnych cenach 
ADE Leasing 

Płyty gipsowo-kartonowe 
Panele boazeryjne 

Specjalne ceny dla dziennikarzy, lekarzy, Służby Zdrowia, weterynarzy, 
prawników (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców, notariuszy), 
taksówkarzy, właścicieli aptek, żołnierzy zawodowych, policjantów 
w służbie czynnej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej. pracowników 
firm, które zakupiływiększą ilość samochodów FORD -1 .900 PLN 
III Rabaty dla firm IIII 
!]lj Kredyt Ford Bank Polska L;lj 
Raty Opcjonalnie przedłużona Gwarancja EuroService Leasing 

PROMOCJA 
Ford Transit FT 190 L -12.000 zł tanie·. 

Z okazji wystawy Auto-Tour Market specjalne ceny na wybrane modele. 
Odwiedź nasze salony w Skarżysku-Kamiennej i Radomil 
Skadysko-Kamlenna, 
ul. Plłsudsklego 2. telefony: 
salon (041} 253-99-29, 
serwis (041) 253-10-27, 
sklep (041} 253-99-30, fax (041} 253-78-33 

Radom, 
ul. Orkana 1, 
tel. (0-48} 381-00-61 do 64. 
fax (048} 381-00-65 

KIERC>VVCC>! 
Do końca lutego br. zostało tylko 7 dni. 

Pamiętaj! - to czas kiedy możesz 
zaoszczędzić kupując nowy samochód 

korzystając z wyjątkowej oferty: 
e oddać na złom swój stary samochód 
e lub nam odsprzedać swoje auto 
e kupić nowego FIATAjeszcze z wysokąbonifikatą 

a! 
Tylko do końca Jutegobr.-szczególnie korzystny zakup samochodu 
model: PUNTO i UNO- rocznik 1999 r. 
Dajemy Ci szansę- Ty z niej skorzystaj ... 

Ilość samochodów ograniczona. 

EUROCAR KIELCE SP z o.o. 
Salony FIAT: Kielce, ul. Czarnawska 22, teJ. (041) 366-26-94 

i ul. 1 Maja 191 teJ. (041) 366-32-07,366-39-00 w. 232. 1359,kh 

Uwaga! Producenci trzody, drobiu, 
wytwórnie pasz, punkty sprzedaży. 

Niemiecka fuma •Lupus• oferuje: 
·p<m~il<y 

- supukoo«utraty 
• sojt, m•czkt 
-ino• dodatki 
Cuy koiłkunaryj a• 

Syndyk Masy Upadłości 
PUS w Skarżysku-Kam. 

ogłasza pisemny przetarg 
nieograniczony na 

sprzedaż prawa własności 
lokali mieszkalnych 

zasiedlonych w budynku 
wielorodzinnym przy ulicy 

Piłsudskiego 35 w 
Skarżysku-Kam. oraz 
prawa wieczystego 
użytkowania części 

gruntu. 
Dość mieszkań do sprzedaży - 32. 
Lokale mają powierzchnię 33,35 i 
46 m kw. Średnia cena l m kw. 
lokalu 250 zł. Wadium w 
wysokości 2000 zł za jeden lokal 
należy wpłacać w terminie dwóch 
tygodni od daty ukazania się 

ogłoszenia wraz z ofertami kupna 
w biurze syndyka. 

Szczegółowe informacje udzielane 
będą w biurze syndyka przy placu 
Floriańskim 3 w Skarzysku-Kam. 
(teL 25-25-207). 

Dopuszcza się możliwość 

prowadzenia negocjacji 
indywidulanych. 

Sprzedający zastrzega prawo 
wyłączenia ze sprzedaży 
poszczególnych lokali i 

unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 

Wszelkie koszty związane z 
przeniesieniem prawa własności 

lokalu i prawa wieczystego 
użytkowania części gruntu ponosi 
kupujący. 

204/sm 

Tennin pbmośo 3 miesi~ce- bez żyranl6w i odseldt 
Skład fabryczay 
2&-300 Jfdruj6w 
ul Św. Barbary 34 

dynamicznie rozwijająca się firma budowlana 
zatrudni 

tol 090 33-5&-59. 1262/'j<: 

Zapraszamy 
do nowo otwartych 

punktów przyjmowania 
reklam i ogłoszeń 

OPATÓW, ul. Sienkiewicza I, 
teL (015) ~~50, 0601 858424, 
ul. l Maja 10 

Ćmielów, ul.Ostrowiecka II, 
teL (015) 861-~29. 0601 892-548 

Klimontów, Rynek 19, 
teL (015) 866-15-33, 0601892-528 

Łagów, uL Kielecka 2 

Nowa Siu~ ul Świętokrzyska 6, 
tel (041) 317-73-39 
0601 868-135 

Inżynierów budownictwa lądowego 
na stanowiska: 

-specjalisty ds. przygotowania produkcji 
ze znajomością kosztorysowania 
(STRIX, KOMA, NORMA) 

-stażysty 

Od kandydatów oczekujemy: 
-wykształcenia wyższego o profilu budowlanym 
-aktywności, zaangażowania i dyspozycyjności 

Oferujemy: 
-atrakcyjne wynagrodzenie 
-możliwość rozwoju i doskonalenia .zawodowego 

Oferty prosimy kierować na adres: 

PBO "KARTEL" S.A. w Łanach 
28-330 Wodzisław 

' te l. 0-41/38-11-298. 38-06-122 

Bank Zachodni S.A. I Oddział w Kielcach, 

lll 
ul. Wspólna 2 oraz 

Ekspozytury w Pińczowie, 
ul. Przemysłowa 6 

i we Włoszczowie, ul. Partyzantów 48 

wykonują dyspozycje Klientów na rzecz ZUS 
z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych 
oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
zapewniamy szybki przekaz tych środków 
systemem ELIXIR. Bank Zachodni S.A. chętnie 
otworzy i będzie prowadził konta bieżące 
i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 
prowadzących rozliczenia z ZUS z powyższych 
tytułów. Rachunki są oprocentowane · 
w zależności od wielkości średniomiesięcznego 
salda od 5,68 proc. do 10,28 proc. w stosunku 
rocznym. 

ZAPRASZAMY! 1988/ri 

Metai·Z yt 
STAL 

NIERDZEWNA 
KWASOODPORNA 
• 

ZAROODPORNA 
PRZEDSTAWICIEL: 
- "ELEKTRODY BAILDON" 
- "PAFANA" - NOŻE TOKARSKIE 

·Transport gratis 
32-040 Świątniki Górne 

ul. Różana 5 k. Krakowa 
Tel. /fax (012) 270-49-00, 270-49-01 
Tel. /fax (012) 270-49-06, 270-40-19 
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Rozpoczęcie kursu Rozpoczęcie kursu 

~ C:Z."V'NNE 7 DNI VV "T"V'<3C>DN1l....J ~ 

24.11.99 godz.16 27.11.99 godz. 13 e BEZPŁATNY MONTAŻ MEBLI e BEZPŁATNY T RA N SPORT MEB LI Ń A TEREN IE WOJEWÓDZTWA 

KLUB KSIĘGOWEGO przy 
Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia 

Księgowych w Kielcach, 
ul. Zagnańska 84 a. teł. 368-60-68 
zaprasza członków w dniu 23 

lutego br. o godz. 16 na spotkanie 
dyskusyjne na temat "Zasady 

przyznawania i wypłacania 
świadczeń pieniężnych ł 

z ubezpieczenia społecznego". ~ 

OKNA 
z PCV-REHAU 
-- Producent --

ruulłiC@~ I ~ ~ 
K i elce, u l. Skraj na 86 (J. 

( teren ,.CHEMADINU" ) "' 
tel. 366-20-73, 345-32-92, do 93 

BUDOWNICTWO 

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, panele, 
schody, kleje, lakiery .• Fioor", K1elce, Za
gnańska 232. 

KH1293 

368-47-13 BRAMY. Drzwi przeciwpożaro
we. Szlabany. Napędy .• ROAN", Curie-Skło
dowskiej 62, 0-90-324-621 . 

FOLIA 
dachowa 
budowlana 
ogrodnicza 
stretch 

GL561 

Ceny producenta. Polskie atesty . .XL" 
Kielce, Domaszowska 115, Rolna 8, 

teł. 34-493-97, 368-08-79. 
GA1831 

BRAMY na 100 lat- HORMANN, garażowe, 
przemysłowe , drzwi, bramy wjazdowe, napę
dy, maszty flagowe. Kielce , Dymińska 18, 
090-33-67-79,041/361-04-63,362-08-75. 

001158 

GLAZURA- TERAKOTA- Wanny· Kabiny 
- Baterie. Ceny hurtowe! RATY! F.H .• Cera
mika' ul. J.Pawla 1112, Kielce, teł. 368-73-08. 

DE12957 

GLAZURA, TERAKOTA 
Rewelacyjny wybór płytek : 

- podlogowych 
- ściennych 

- gresów. 
BELPOL- bezpośredni importer. 

Kielce, Górników Staszicowskich 18 
346-43-35. 

GL522 

NAJTAŃSZE SZKŁO budowlane. Hurtow
nie - Kielce - Księcia Poniatowskiego 27, 
teł. 361-08-77; Radom· Wierzbicka 26/44, 
teł. 362-51-59. 

KH1320 

" KRZYSZTOF " 
czynne od 12 do 18, 

tel. 361 -51-02, 345-57-77 
rozpoczyna kurs prawa jazdy 

kat. A B T C+E 
Zapisy w dniu 22, 23, 24, 25, lutego, 

od godz. 12 do 18. 
Rozpoczęcie 26 li godz. 16 

Kielce, ul. Karczówkowska 
Klub "Mrówka" 

plac ma11ew•ro'o\IV• 

Ceramika sanitarna, wanny, kabiny 
armatura łazienkowa, piece co 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
.. er intalacje hydrauliczne Dom za TANIE pieniądze 

c~ Łazienki 
Hurtownia "lech-San" Kielce, ul. Kolberga 17, tel. 345-24-81 , wew. 328 

YAMAHACINEMA DSP YAMAHA 

MISTRZ KINA DOMOWEGO 
~ . . "... _" ----.. ~- . --·- - . 

liWE~ SAT 
FH Gajewski 

Kielce, Mała 12 
(l pięto) 344·24-64 

pon.·piąl 10-18 
1350/kh soboty 1 0-14 

pOO&zas Targów EKOTECH '99 w Kielcac:h w dniu 12 marca o godz. 11 
Problematyka seminańum jest adresowana do: spółdzielni 

mieszkaniowych, administracji budynków mieszkalnych, finn 
wykonawczychbudowlanychi instalacyjnychorazdobiurprojektowych. 

Zaproszeni goście seminarium odpowiedzą na takie m.in. pytania: 
e dlaczegodocieplonebudynkimieszkafneniezmniejszyłyzużyciadepła? 
e co to jest kompleksowa termomodernizacja? 
e co należy wiedzieć o nowej ustawie o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych? kredytach preferencyjnych? 
e jak można chronić interesy odbiorców wody i ciepl a? 
Współorganizatorami seminarium są: Świętokrzyski Oddział Polskiej 

Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, PZITS 
i Centrum Targowe. 

lnformaqe w billze ŚWiętoklzyskieg Oddziału Korporaqi w Kielcach, 
uLSiowackiego21, pak. 306, te1Jfax361-20-82. TerminprzyjrnoNaniazgloszeń 
i wpłatupływa5marcabr.Uczestnicy otrzymająmateńaly...""n•n<•rv"'"' 

NAJWIĘKSZA kielecka hurtownia płytek 
ceramicznych, elewacyjnych, gresów- 700 
wzorów. Import, raty. Ul. Cedro Mazur 7 
(Cedzyna, cmentarz) 041/368-01-65. Sklep: 
Szydłówek Górny 4 (róg Warszawskiej) 
041/368-60-86. 

OCIEPLENIA 
SIOING 

ELEWACJE 
RYNNY 

DE12234 

BRAMY: GARAżOWE, WJAZDOWE 
DACHY 

(Baza PKS)- Zagnańska , 090-669-445 
. DE12665 

OKLAND - producent okien, drzwi PCV 
w systemie KOMMERLING zaprasza do no
wego Biura Handlowego Kielce, ul. Staszica 
1 (l piętro). Tel./fax 343-04-66. Zimowa pro-
mocja. 

DDN496 

OKNA .PANORAMA", .STYL 2000", dacho
we- . FAKRO". Drzwi wewnętrzne, zewnętrz

ne, PCV, aluminium. rolety, parapety. 
• DROKPLASr. Kielce, Nowa 5, 361-71-90, 
361-88-52. 

001205 

OKNA: ALUMINIOWE, PCV (VEKA), drew
niane. Parapety. ELMIX, Grunwaldzka 28, 
Kielce, 345-18-60. 

GL533 

OKNO S. C. - producent okien PCV • nie
mieckie systemy THYSSEN. Każdy wymiar. 
Mikrowentylacja gratis. 041/346-19-17, Kiel
ce, Łódzka 308; 048/365-52·32 Radom, Lu
belska 83. 

GL507 

PANELE ścienne, podłogowe, listwy wy
kończeniowe . Kielce, Okrzei 35, 366-05·84. 

GA1856 

PARKIET, mozaika, panele podlogowe i 
ścienne , listwy, kleje, lakiery. REMBUDEX, 
Kielce, Warszawska 151, 362-62·50. Raty, 
transport, rabaty. 

MJ320 

PROSIMY o kontakt podmioty zaintereso
wane zamieszczeniem informacji o sobie 
w pierwszym wydaniu regionalnego katalogu 
firm budowlanych. Świętokrzyski System 
Informacji i Promocji Budownictwa BMB Pro
motions, teł. 041/346-16-02. 

KH1351 

SIATKA budowlana do daciepleń 100% włók
no szklane. Firma Handlowa XL - dystrybu
tor o zasięgu europejskim. Kielce, ul. Rolna 
8, tel./fax 369-25-74. 

GA1832 

SZUKASZ zlecenia dla Twojej firmy? Sko
rzystaj z usług Świętokrzyskiego Systemu 
Informacji i Promocji Budownictwa BMB Pro
motions. Tel. 041 /346-16-02. 

KH1305 

TERIVA- STROPY z certyfikatem bezpie
czeństwa wykonujemy na wymiar. 
041/302-12-90. 

DE12792 

ZAPART: okna, drzwi, parapety • produk
cja, panele. Sprzedaż hurtowa, detaliczna. 
Kielce, Domaszowska 49 (róg Górnej). 

DG1215 

DRZWI ANTYWLAMANIOWE 

O% reklamacji! FIRMUS - Autoryzowany 
dealer GERDA, Osobna 6. 361-60-46. 

GL541 

041/344-69-90 DELTA. Bodzentyńska 33. 
GL531 

041/345-18-60 ELMIX, Grunwaldzka 28. 
GL527 

KSEROKOPIARKI 

041 34-420-32. AKAPIT. 
BR307 

0411361-63-97 PROMONT. 
GA1838 

BIUREX, 041/344-42-22. 
l.A576 

KSEROFAX- 0411366-75-90 
DE12752 

KLIMATYZAC.JA. 

KLIMATYZATORY chłodząco- grzewcze, 

wentylacja, wentylatory, kurtyny powietrz
ne . .Aquaklim" Kielce, Massaiskiego 14, 
368-86-00. 

DG1206 

KSEROKOPIARKI FAXY 

TOP SERWIS. 041/343-13-31 . 
DN501 

KUPNO 

BUJAKI Harry- inne. 085/6547-757. 
DE13186 

PALETY EURO- (używane)- gotówka-

0601-94-22-32 . 
DE11774 

PALETY. 041/311-85-70. 
DE12734 

ZŁOM stalowy, metali kolorowych, aku· 

mulatorów. Kielce, Kolberga 2, 346-22-85. 
DE11713 

SZKLARSTWO 

SZYBY zespolone, lustra, oprawy obra
zów, wszelkie usługi. Kielce, 331-54-79, 

332-56-37,345-00-29. 
DG1178 

LOKALE 

041/344-22-48. Agencja LOKUM. 
DE12775 

041/344-69-26 - Agencja .LOKAL". 
DE12459 

041/368-43-86- .COMPLEX-DOM". 
DE12005 

344-68-08, 368-07-7 4 - .Medium· - Nieru-

chomości. 

DG1154 

345-07-18 .SŁOWIK'. 

DE12821 

368-04-491NTER-DOM. 
GL549 

368-08-73, .PLUS". 
KH1310 

60M Sady- 82.000 sprzeda .Kontrakt-Se
rvice·, 366-33-45, 344-32-40. 

SE1408 

AD-DRĄGOWSKI, 368-24-34. 
DN493 

AKCENT- M-3, M-4, M-5, M-6. Raty. Ulga. 

Atrakcyjne lokalizacje. 368-70-93. 
DE12551 

DO wynajęcia budynek 250mkw. 
na biura, magazyn, warsztat samochodo

wy itp. Kielce, Krakowska . 
Tel. 0601-471-255. 

DE12920 

DO wynajęcia pomieszczenia na działał· 
ność handlową, usługową- centrum, parter, 

173mkw (wysoki standard, system alarmo
wy, sieć komputerowa , telefon). Kielce, 
34-508-33, 362-22-62, 331-06-30. 

DE13192 

DO wynaJęcia pomies.zczenia biurowo -
magazynowe, powierzchnia 2000mkw. 

346-20-21 , 346-20-94. 

MJ327 

DUŻE mieszkanie z garażem 1</Jędrzejo

wa. 090-34-83-77. 
DE13174 

KSM, dwupokojowe 37m, lip. sprzeda .EU

ROLOCUM", 344-63-63. 
GA1866 

LOKAL handlowy 140 mkw. z możliwością 
podziału- centrum Kielc- do wynajęcia. 041/ 

303-48-10 godz. 10-14. 
DE13167 

M-3 (Chęcińska) sprzeda Biuro Mieszka
niowe. 041/361-65-12, 346-18-61 . 

GL567 

M-4, dwupoziomowe: Szydłówek, KSM, 

Uroczysko (garaż, raty, ulga) sprzeda .Kon
trakt-Service·, 368-33-22, 344-32-40. 

SE1411 

SPRZEDAM M-3, KSM, M-4. 366-32-48. 
DE13168 

SPRZEDAM M-4. Kielce, 345-64-64. 
DE12940 

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
(67mkw.)- Skarżysko. 041/25-23-107. 

DE12975 

WYNAJMĘ lub kupię pomieszczenie na 

magazyn 50 ·100mkw. 0411344-30-13. 
DE13138 

OPRAWA OBRAZÓW 

361-37-49 .RAMKA", Chęcińska 14. 
GL557 

MEDYCYNA 

·A TRAKCYJNE odchudzanie (HERBALJFE). 

Tel. 041/343-16-59. 
DN484 

BEZOPERACY JNE leczenie kamicy żół

ciowej , nerkowej, prostaty, hemoroidów, ły
sienia. Kielce, 344-87-18 (15- 17). 

SE1406 

GINEKOLOGIA· doświadczen i specjaliści 

-0501-94-31-94. 
KA670 

GINEKOLOGIA - leczenie, zabiegi, najta

niej, teł. 0601-380-958. 
KA671 

L.CIECHOMSKA choroby sk?ry. wtorek 
15 - 16, Kielce, Mickiewicza 4 , lp., p.42. 

Tel. 0602-109-248. 
DE13115 

ŁUSZCZVCA, bielactwo. 0601-21-43-88. 
SE1405 

NAUKA 

041/331-71-19, 0602-615-235. TECHNIK 

INFORMATYK- szkoła policealna. zaocznie. 
DE12968 

ALFA: efektywne szkolenia komputerowe: 

Windows, internet, Office. 041/34-30-438. 

DE12702 

ANGIELSKI- 362-17-69. 
DE13170 

ANGIELSKI- filolog. 331·87-97. 
DE12140 

CHCESZ aby wybrali Ciebie? Wybierz 

nas! Policealne Studium Informatyczne. 
Finansów i Rachunkowości. KKO, Kielce, 

344-47-95, Duża 8; Radom 362-61-63, Cza

chowskiego 4. 

002504 

JUŻ teraz- razpocznij naukę- Jednoroczne 

Studium (zaoczne) Informatyczne, Finansów 
i Rachunkowości. KKO, Radom 362-61-63, 
Czachowskiego 4; Kielce, 344-47-95, 
Duża 8. Absolwenci- praca. 

002507 

KURS agent celny, licencja. Uniwersytec

kie Centrum Szkotemowe Radom, Kihńskie
go 15/17, 362-65-24. 

GW748 

KURSY komputerowe - COMPUTEX, 

344-32-02 . 

GL526 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Firrna Holdingu 25-502 Kielce ul. Planty 4 te/. 3431293(97); fax 3431311 
LExMł~ SEIKOSHA w s z y s T K o D L A S K L E P U B l U R A D Cl M U 

CclliQn OIUHP 

KOMPUTERY G?"i"ilń~~ , DRUKARKI, KASY FISKALNE, KSEROKOPIARKI, 
FAXY, TELEFONY, OPROGRAMOWANIE DLA FIRM, SIECI, SERWIS 

MULTIMEDIALNE PROGRAMY DO NAUKI. GRY, ZABAWY 

.a::;: 26-600 Radom ul. Żeromskiego 70, te/Jfax (048) 362-90-51 

KURSY: na samodzielnych księgowych , 

obsługi księgowo- kadrowej firmy; służb BHP, 

obowiązkowe szkolenia BHP oraz kompute

rowe: podstawy, programy księgowe , 

grafika komputerowa, pakiet biurowy MS OF

FICE, 362-35-07. 
ga99999 

MARKSOFT- kursy komputerowe Windows 

Office. Kielce, 343-06-28. 
DE11680 

MATEMATYKA- Kielce, 345-38-15. 
DE13123 

PROFESJONALNY kurs pracowników 

ochrony l, 11 st. 0411361-40-68, wewn. 15, 

0604-212-878. 
DE12346 

SZKOŁY ,PRO-FIL", Kielce, Romualda 3, 

368-17-43 Liceum Ogólnokształcące : dzien

ne i dla dorosłych . , Policealne Studium Za

wodowe o specjalności : finanse i rachunko
wość z osługą celną, projektowanie architek

toniczne z projektowaniem wnętrz . 

DG1226 

NIERUCHOMOŚCI 

0411366-05-93, 366-13-61 Świętokrzyska 
Giełda Nieruchomości. Kielce, ul. Sienkiewi

cza 67. 
SE1383 

AGENCJA INTERLOCUM, Kielce, 0-411 

344-53-62. 

GL54.3 

BILGZA - stan surowy. Sprzeda .EURO
LOCUM", 344-63-63. 

GA1865 

POSZUKUJĘ domu do wynajęcia, 

0411368-25-80. 
DE13059 

RĘKAWICE ROBOCZE 

PRODUCENT- 0411331-32-50. 

DE12538 

PRACA 

ADRESOWANIE kopert, składanie długopiSÓIN, 

przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych- zatrud

nimy. Informacje bezpłatne. Koperta zwrotna. 
,EUROINWEST, 99-300 Kutno. box 28. 

DD2432 

AGENT celny kurs z l icencją państwową

praca. Uniwersy1eckie Centrum Szkolenio

we Radom, Kilińskiego 15117, 362-65-24. 
GW743 

FIRMA zatrudni elektryka ze znajomością 

instalacji sanitarnych. Wymagana dyspozy

cyjność . wiek do 40 lat, prawo jazdy. Kielce, 

368-33-03. 
DE13165 

MAGISTRA lub technika farmacji zatrud
nię . Włoszczowa, 39-422-58 po 18-ej. 

DE13196 

ODPOWIEDZIALNYM pracę domową. 0-

604-447-894. 
DD2511 

PLASTYKAI grafika komputerowego za

trudnimy. 0604-498-280. 

DE13098 

PODNIEŚ kwalifikacje- kursy księgowo
śc i - tan io , skutecznie . KKO , Kieh::e , 
344-47-75, Duża 8; Radom 362-61-63, Cza

chowskiego 4. 
DD2500 

POSIADAM dwa Mercedesy - Susy - szu
kam pracy. Kielce, 0602-281-839. 

DE13172 

POSZUKUJĘ młodych atrakcyjnych pań . 

Wysokie zarobki, zakwaterowanie. Warsza

wa, 0221654-55-50. 

DD2520 

POSZUKUJĘ pani do prowadzenia domu 
(7-16). Tel. 368-74-38, po 16. 

DE13166 

PRACA w księgowości po szkoleniu . 

KKO, Kielce, 344-47-75, Duża 8; Radom 
362-61-63, Czachowskiego 4. 

DD2498 

PRACA- kontrahenci zagran iczn i. 

0321217-58-75wewn. 15. 
DD2518 

SKŁADANIE długpisów. 060-4406785. 
DD2512 

ZATRUDNIĘ ekspedientkę- sklep spożyw

czo-warzywny. Kielce, 369-91-33. 
DE13183 

ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego. 

Kielce, 1-go Maja 189, teł . 346-20-02. 
DE13013 

ZATRUDNIĘ optyka. Tel. 041 /34-462-00 

w godz. (10.00- 18.00). 
DE13100 

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE 

ALUTECHNIKA - Paderewskiego 3 . 

343-07-04. 
GL506 

RATY. Planty 12, 0411344-87-92. 
GA1864 

,ROLMAX", GÓRNA 19. 0411344-90-84. 
DG1181 

UNIROLEX 0411368-31-33. 
Gl552 

SPRZEDAŻ 

0411303-80-85- MIESZALNIKI PASZOWE, 

Betoniarki. F'rodukcja - hurt - detal. Najta
niej! - RATY - ,DEFRO" - Ruda Strawczyń

ska. 
DE13109 

0411343-18-81 siatki plastikowe, metalo-
we, ogrodzeniowe, sto wzorów. 

GA1820 

126P 83r. 0411302-38-38. 
DE13191 

.AGROKOP" - części zamienne do kopa
rek. 0411362-67-36, Zagnańska 226. 

DE10732 

BECZKI1 0001 plastikowe na palecie wrne
talowym koszu z zaworem, np. na olej opało
wy, wodę do podlewania, 090-33-58-35. 

e BOAZERIA PCV 

e SUFITY PODWIESZANE 

e SPRZEDAż 

BU361 

e PROFESJONALNY MONTAż 
TOMPLAST, Kielce, Zagnańska 27 

teł. 368-24-52. 
AF482 

BOKSERY szczenięta . 0411344-90-80. 
DE13095 

CINQUECENTO, 0602-879-345. 

JE1260 

CZĘŚCI zamienne do koparek. BUD-KOP, 
Kielce, Rolna 2, 34-490-71. 

DE12634 

CZĘŚC I zamienne: ciągniki (,Ursus·, 
.MF", .T-25"), maszyny rolnicze. 

TRAKROL, Kielce, Żelazna 8, 
tellfax 34-626-96. 

GGL529 

FIATA 127 do remontu. 041 /356-11-06. 
DE13157 

Firma w Kielcach 
.za. -c: :r-... d..-.i. 

KIEROWNIKA APTEKI 
wymagana praktyka na ww. 

stanowisku. 
Kontakt telefoniczny 

346-31-40 w godz. 7 - 15. 
SIOidu 

FORD escort (94 ). bogata wersja, 22.000zł. 

041130-25-136. 

DE131~ 

GARAż ocieplany. Kielce, 345-59-30 

po 18-ej. 

DE13020 

. GARAŻE BLASZAKI. Niskie ceny. 

041126-32-742. 

OS434 

KOMBAJN bizon, koparka białoruś, czysz

czalnia do zboża (petkus), ciągnik 1224, kom

bajn do kukurydzy (forsznit), 0411352-47-10, 

wewn. 128, kom. 090249165. 

BU362 

MERCEDES 310 94r. chłodn i a . 

0411303-12-80, 303-19-24. 

DE13160 

NAJAZD pomocy drogowej na ramę sa

mochodu dł. 4 .5m szer. 2 .20m . Kielce, 

368-34-78. 

DE13206 

NISSAN Primera 2.0 (1992) cena 21 .000. 

Kielce, 343-16-28. 

DE12600 

OKAZYJNIE fiata 126 el (rok prod. 1995). 

Tel . 0411386-13-31 . 

JE1263 

OPONY CIĘżAROWE produkcji rosyjskiej 

i inne. Hurt- Detal , 0411361-67-09. 

DE12485 

OPONY używane zimowe. Kielce, Doma

szowska41 . 

DE13171 

OPONY: sprzedaż, wymiana MOTO-AGRO

MAX. Busko-Zdrój, Wojska Polskiego 89, 

378-48-4g. 

DG1169 

PILNIE Peugeola 106XN (1992193). 0411 

331-67-43do 13.00. 

DE13185 

PRODUKCJA ciągła - sprzedaż ogrodze

nia , pustaki , bloczki , teł. 317-16-07 , 

31-71-178 . 

DE11873 

RENAULT Trafie 2 ,1 D (88) . 

0411331-05-12, 0601-478-521 . 

DE13135 

SE ICENTO sporting (X .98), teł. 

354-46-55, 354-35-29. 

P256 

SKUP, sprzedaż ratalna, zamiana, naprawa 

samochodów. Kielce, Stolarska, 368-36-00, 

366-09-31 . 

AF486 

SURÓWKA drelichowa w resztkach . 

Tel. 0421646-08-73, 0901696-694. 

DD2472 

,TOP-CARS" AUTOKOMIS raty, za~iany, 
gotówka, OC, autoalarm lub radio w cenie 

zakupionego pojazdu. Kielce, Łódzka 274, 

34-569-11 . 

GA1839 

TOYOTA carina 2 ,0GLI ( 1g97 ). 

0411361-04-85, 0601-47-49-71 . 

DE13129 

UŹYWANE MEBLE kuchenne. 

kuchenka gazowa. Końskie , 16 Stycznia 

2138, 372-29-34. 

DE13202 

OLEJ OPAŁOWY 
"MA.JA.MI." Kielce, 

ul. Zagnańska 27 ł 

(041) 34-528·05, 36-315-08 

SZYCIE FIRAN 

PRACOWNIA ZASŁON. NARZUT - pro

jektowanie, upinanie, mierzenie, montaż kar

niszy. Pl. Wolności 12, 368-18-66. 

Gl548 

TOWARZYSKIE 

041127-33-140 FRYNE. 

DE12523 

041134-28-278 EMANU ELLE. 

DE13058 

041/36-11-711 LAIS. 
DE12522 

0411361-25-49 .EXTAZA". 

DE12476 

.ABC", 0411344-14-99. 

DE12512 

AGENCJA Towarzyska zatrudni panie z za

kwaterowaniem. By1om, teł. 0321289-99-34, 

0321289-98-78, 0602486951 . 

DE13054 

AGENCJA Towarzyska Bytom zatrudni 

panie z zakwaterowaniem. 0321289-99-34, 

0321289-98-78, 0602-486-951 . 

OE13057 

GRZEGORZ - tylko dla pań . 

0-602-11-04-12. 

DE13205 

KASIA prywatnie. 0-603-226-372. 

DE13180 

ZATRUDNIĘ panie. 041/366-05-71 . 

DE12742 

TURYSTYKA 

0411332-40-08. Frankfurt- Mannheim. 

DE13193 

FRANKFURT -MANNHEIM, Lipsko .Woj

tek', 048137-80-307, kom. 0601-280-977. 

GW728 

FRANKFURT. 041134-425-79, 

0602-620-415. 

DE13078 

KRYNICA Górska DOM Wypoczynkowy 

.WODNIK" zaprasza na wczasy, ferie zielo

ne szkoły. Informacja 0411 262-46-54. 

OS424 

TANIO CUKIER 
paczkowany, workowany, 

herbaty, kawy, mąki, kasze, 
oleje jadalne, makarony, ryż, 

syropy, galaretki, budynie 
kisiele, serniki, mąki piekarnicze, 

ziemniaczana i inne. 

RAFPOL 
Kielce, Okrzei 54, tel.345-31-49 

Sk.rzetlewska 4, tel. 345-39-63 

~ ~llWA 
ŁAZIENKA 

Kielce, 
ul. Chęcińska 20 

OKNAZPCV 
okna drewniane 

• . okna dachowe 
Kielce, uL Bal Chłopskich 77 drzwi tłoczone 
teUiu 345-71-91, 345-54-27 drzwi aluminiowe 
Końskie, ul. Kielcecka 3, bramy garażowe 
teL 372-32-92 płyty gipsowe 
Jędn.ejów, ul. Strilicka 5, parapety 
teL386-2~1 RATY 

4 1NDECo' ---ZABUDOWY WNĘTRZ 
GARDEROBY 

SZAFY Z DRZWIAMI SUWANYMI 
PANELE PODLOGOWE I ŚCIENNE 

BARUNECKA DESKA PODLOGOWA 
SPRZEDAŻ I MONTAŻ 

Kielce, ul • .l Jł.faja .1.1 S, 
lei. 34-562-.13 IR40ga 

FOLIA: 
*dachowa 

*budowlana 

* ogrodnicza 

* stretch 

Ceny producenta. 

Polskie atesty 

"XL" Kielce: 
ul. Domaszowska 115, 
ul. Rolna 8, 
tel. 34-493-97, 368..08·79. 

1835/ga 

ZAPRASZAMY 
Pon-Pt 10" -19" 
Sobota 1 o" -15 .. 

RÓWNII.t.w NIEDZIEU 
@]) J1 J1 l]® JlS) 

SALON SPRZIDAŻY: 
KIELCE UL. KRAKOWSKA 291 
(Teren Agromy) TU. 366-40-09 

DO.JAZD MZK: 1, 19, 28, 29, 31 

WIELKA PROMOCJA! 
OPOCZNO S.A. 

O Płytka ścienna 
"GALENA" 20x25- cena 21 ,41 zł 

O Płytka podłogowa 
"GALENIT" 30x30- cena 22,31 zł 

O Klej "ATLAS", 25 kg - cena 15,20 zł 
Kielce, ul. Krakowska 287a 

VIspoL ut.IMajaca · 
uL ~ckiego 24a ~ 

Ostrowiec Swiętokrzyski, ui.Rija 6 ~ INTERNATIONAL LTD 
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USŁUGI 

0-41/331-29-83. HADES- dodatkowe drzwi, 
również stalowe. 

DE12491 

041/331-31-72 - SZKLENIE u klienta. 
DE12935 

041 /331-97-54, 344-67-80- ALARMY, do
mofony, instalacje elektryczne, Złota 8. 

DE12667 

041/361-01-69 Alarmy, naprawa telewizo
rów, magnetowidów, i nż. Krysiek. 

DE12972 

041 /368-21-63. Wszelkie usługi hydraulicz
ne. Nowoczesne systemy grzewcze. 

GL553 

041/369-12-73 - NAPRAWA telewizorów. 
DE13147 

AGO 
CZĘŚCI ZAMIENNE 
.KOLIBER" 

Sienkiewicza 53/55 - podwórko 
344-40-39 

(dawna Leśna) . 

GL540 

AGO Naprawa pralek, lodówek, 342-39-15. 
· DE13188 

ALARMY + Monitoring + Ochrona - .SE
ZAM" - 041/368-86-55. 

DE13198 

BALUSTRADY, kraty, ogrodzenia . 
041/345-66-97. 0602-32-78-25. 

DE13048 

BALUSTRADY, ogrodzenia. 041/369-25-05. 

-
DE13178 

BDK- DAEWOO 
LEASING 

oso owe, ale ciężarowe 
wszystkie marki 
bez zaswiadczeń 

w 24h 1827/ga 

Kielce, ul. Piotrkowska 12, 
tel./fax: (0-41) 343-06-46, 090-39-26-39 

BART- kraty nożycowe, 361-70-02. 
DE12100 

BIURO RACHUNKOWE - rozliczenia PIT, 
VAT i ZUS. Kielce, 344-33-84, 34-26-142. 

KH1313 

BIURO rachunkowe -(dojazd). 
041/344-4 7-90. 

DE13031 

CZYSZCZENIE DYWANÓW 331-75-64. 
LA561 

CZYSZCZENIE dywanów, verticali. 041/ 
366-78-86, 0604-839-917. 

DE13033 

DOMOWE telenaprawy. 041/361-20-40. 
Walczak. 

DE12849 

ELEKTROENERGETYCZNE. Kielce, 
34-640-75. 

DE9893 

ELEKTRYCZNE. Pomiary. 041/317-76-45. 
DE13159 

GALZURA- malowanie - 041/362-53-70. 
DE13162 

GLAZURA- fachowo. Kielce, 368-58-70. 
DE13083 

GLAZURA- hydraulika- remonty. 041/ 
303-86-55. 

DE13179 

GLAZURA, dokładnie . 041/332-42-18. 

DE13080 

GLAZURA, panele . 041/332-38-55, 
362-75-36. 

DE12274 

GLAZURA, panele. 041/34-643-38. 
DE12990 

GLAZURA, terakota. 041/366-11-44. 
DE13153 

HYDRAULICZNE- 041/369-19-31 , 0.601-
478-817. 

DE12814 

INSTALATORSTWO elektryczne. Przyłą
cza. 041/362-31-82. 

DE13197 

~EKOFIBER_. 
wykonawca 

PWGAMMA, 
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a 

tel. 041 331 28 16, tel./fax 041 362 61 08 

ZAPRASZA DO HURTOWNI 

WEDlin 
• 

BIURO: KIELCE, UL. GÓRNA 25, te/. (0-41) 3~15-72, 368-23-99, fax 3~21-21 
D NR 1, KIELCE, UL. GÓRNA 25, te/. (0-41) 368-15-13 ~ 
D NR 2, KIELCE, UL. KARCZÓWKOWSKA 44, te/. (0-41) 345-05-06 ~ 
D NR 3, KIELCE, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 13, te/. 368-32-32 
D NR 4, PIŃCZÓW, UL. 3 MAJA 30, teł. (0-41) 35-751-30 
D NR 5, BUSKO-ZDRÓJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 33, 

KRATY rozsuwane, 041/25-44-559. 
DE12570 

KRATY składane . Konstrukcje aluminiowe, 
stalowe, polerowane rury nierdzewne, 
361-35-60. 

DE12565 

MALOWANIE - natryskowe - tradycyjne, 
0411332-39-88. 

DE12320 

MALOWANIE- natrysk- tapetowanie, 041/ 
332-21-43. 

DE12966 

MALOWANIE- remonty. 041 /34-484:79. 
• _ DE11920 

MALOWANIE 
041/300-37-94. 

tapetowanie, 

DE13040 

MALOWANIE - tapetowanie . 
0411368-94-72. 

DE13084 

MALOWANIE 
041/34-561-94. 

tapetowanie . 

DE13177 

MALOWĄNIE gładkie. natryskowe. 
342-80-89, 0601-84-58-10. 

DE12519 

MALOWANIE natryskowe - tapetowanie. 
Gwarancja. 34-458-11 . 

DE12072 

MALOWANIE natryskowe. 332-23-09. 
DE12503 

MALOWANJE szybko, solidnie : 
041/345-63-01 . 

DE13176 

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, 
rigips, glazura. 041/332-27-26. 

DE12716 

MEBLE na zamówienie, zabudowy. Miesz
kania, biura, sklepy. Kielce, 34-250-44. 

DE13090 

NAPRAWA automatycznych pralek, ledo
wek. 331-22-32. 

DE11558 

NAPRAWA pralek. 369-82-22. 
DE11659 

REFORMA UBEZPIECZENIOWA 
informacje - porady 0604-23-40-83, 

0601-336-736. • 
MJ317 

REMONTOWO- Budowlane. 346-22-55. 
DE12008 

REMONTOWO - budowlane. 
041/345-72-56, 0602-553-209. 

DE12071 

REMONTY - sufity podwieszane, panele, 
ścianki działowe. zabudowy wnęk. szafy prze
suwne i inne. Rachunki. 041/331-62-76, 
368-63-74, 0604-276-214. 

DE12839 

.ROLEr- PRODUCENT ROLOKASET 
ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH , 

żALUZJI PIONOWYCH 
- MONTAż OKIEN. 

Chęcińska 18, teł. 346-32-40. 
KH1299 

ROLETY -ANTYWŁAMANIOWE 
PRODUCENT- .UNIROLEX" 

KRAKOWSKA 255, 
368-31-33. 

GL551 

ROLETY - budowlane i antywłamaniowe. 

34-420-01,wewn. 141 . 
KH1315 

ROLETY. BRAMY ROLOWANE. Produk-
cja Kielce, Planty 12, 344-87-92. 

GA1847 

ROLOKASETY, żaluzje - promocja . 
041/34-26-968. 

DE12989 

SCHODY - wyrób, montaż. 

041/346-54-94. 
DE10622 

TAPICERKA drzwi, zamki, verticale. 041/ 
366-78-86, 0604-839-917. 

DE13032 

TAPICERSKIE. Kielce, Żurawia 5, 
345-71-21 . 

001165 

TRANSPORT -1 .51. 041/366-23-11 . 
DE13035 

TRANSPORT- Bus- tona. 041/342-77-75. 
DE12991 

NAPRAWA pralek- 362-66-49. żebrowski . TRANSPORT 1,51. 041/311-70-34. 
DE12495 DE12291 

----------------~~~~ 
NAPRAWY pralek. 041/331-35-25. TRANSPORT 1,51. VAT. Kielce, 331-21-02. 

DE13203 GA1795 
------------------~~~ 

PANELE- 0411362-53-70. TRANSPORT 1 ,St. 041/368-95-61 . 
DE13163 DE12802 

------------------~~~ 
PANELE- 041/332-48-70, 0-604-202-682. TRANSPORT 2,5t. 17msześc. lub 1,2t. 

DE13204 7,5msześc . Faktura VAT. Karnet TIR . 
--------------. Tel./ fax 048/37-82-434. 

PANELE- PROFESJONALNIE, Al105 
0411368-50-94. 

DDE11941 TRANSPORT OSOBOWO-CIĘżAROWY 
.._ ___________ ;";,;;,.;.;...~ 1 - 24 ton: busy, dłużyce , niskopodwozie, 

PRZEPROWADZKI - transport 4t. 041 / meblowozy, plandeki, chłodn i e . 
366-73-22,366-72-13. Tel./fax 041 /362-05-22. 

DE12271 DE11970 ---------------------------
PRZEPROWADZKI tanio - transport St. VERTICALE , rolety, żaluzj e . 

366-78-36. 0603-343-601 . 0411368-96-19, 0601-845-781 . Gwarancja. 
DE12725 DE12169 

~------------------~ 
R-0-L-E-T-Y 

ANTYWŁAMANIOWE 

BRAMY 
KRATY 

parapety 
verticale 
markizy 
roielki tekstylne 
PRODUCENT- ALUTECHNIKA 
PRZEDSTAWICIEL FIRMY 
HEROAL, 
Kielce, Paderewskiego 3 

343-0].{)3. 
ZAPRASZAMY 8-17 

GL558 

VERTIKALE OD 22 WM 
żALUZJE OD 19 WM 

e ZIMOWA PROMOCJA e 
PRODUKCJA- MONTAż- SPRZEDAż 
.DiżALEX", ŚCIEGIENNEGO 219 

041/361-32-01 , 090-683-486 
0604-436-548. 

GL566 

VIESSMANN- teraz 20% taniej!! 041/ 
362-20-44, 0411344-43-52 wieczorem. 

DE13041 

WYPOŻVCZALNIA samochodów, przy-
czep, 041/345-46-68. · 

DE11890 

WYPOŻYCZALNIA samochodów. 
041/342-68-88. 

DE12737 

ZAKŁAD Elektromechaniczny, Kielce. 1 
Maja (pod wiaduktem), teł. 34-538-31 poleca 
usługi : przezwajanie silników, roboty tokar
skie, wykonuje garaże, bramy, ogrodzenia, 
kraty nożycowe oraz produkcja i sprzedaż 
zniczy. 

KH1276 

żALUZJE - pionowe, poziome, drzwi har
monijkowe- producent. 0411368-68-77. 

DE12594 

żALUZJE pionowe, rolokasety, roielki 
materiałowe- produkcja, montaż. HURTOW
NIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH. Kiel
ce, 344-90-84, 090-30-22-86. 

001182 

żALUZJE tanio, 369-86-37. 
DE12996 

żALUZJE wszystkich typów, roletki, rolo
kasety. 0411331-45-56. 

DE11735 

ŻALUZJE , vertikale, rolokasety. 
343-16-56. 

DE12962 

żALUZJE. 041/362-20-25. 
DE12532 

RÓŻNE 

AAA LOMBARD - .U Marynarza• 
368-22-42 - natychmiastowe pożyczki . Kan
tor .u Marynarza· 368-22-24 także w niedzie
lę. Informacja nocna 0-602-281-095. 

GA1757 

ANTYKI - szeroki wybór: stoły, szafy, ko
mody, obrazy, lampy, bibeloty i inne. Kielce, 
Kościuszki 10,344-32-40. 

SE1384 

BIURO Rachunkowe, tel. 368-30-85. 
SE1385 

ELEGANCKIE przyjęcia weselne oraz.ko
munie - organizuje RESTAURACJA .BRI
STOL". Tel. 368-11-39. 

DE12461 

FIRMA poszukuje 35 osób z nadwagą. 
04"11332-31-81 . 

DE12732 

LOMBARD- KOMIS, pożyczki pod zastaw. 
Kielce, Sienkiewicza 64, czynny także w nie
dzielę (10-14), 366-40-93. 

GA1819 

POŻVCZKI gotówkowe bez poręczycieli . 
041/345-04-37. 

DE12208 

WESELA. Przyjęc i a komun ijne. 
0411361-04-87. 

DE12643 

WRÓŻBY- 041/362-61-10. 
DE12119 

041/361-63-97 PROMONT 
GA1837 

SUKNIE ŚLUBNE 

WYPOŻVCZALNIA. Kielce, Sandomierska 76, 
34-422-23. 

PTUH DASPOL sp. z o.o. 
PPHU "Stalbud" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

'<t 
'<t 

0::: 
z 
en 
en 
en 

OA S POL 

Zakład Pracy Chronionej 
26-060 Chęciny, a l. Partyzantów 17 

Producent Tektury Falistej i .Opakowań 

Dealer Huty Florian 
w Kielcach, ul. Starowiejska 1, 
tel./fax 345~5-38; 0601-480-882 

oferuje w cląglej sprzedaży 
hurtowej i detalicznej 

KOT/J1j 
z siedzibą w Zajączkawie 

poszukuje pracowników na stanowiska: 
-Głównego Księgowego 
-Specjalisty ds. handlu i marketnigu wyroby hutnicze: 

~ · · 1 · d · -pręty żebrowane i gładkie -Specjalisty ds. transportu krajowego 
018fU)8 W Ciąg 8) Sprze azy: -walcówkę imiędzynarodowegozeznajomościąjęzykaniemieckiegolubangielskiego. 

o D tektur,ę falistą sz. ar,ą i bieloną -płaskowniki, kątowniki Od kandydatów oczekujemy: 
C) - ksztaltowniki zimnogiętne - majomości obsługi komputera 

~ D opakowania z tektury litej i falistej :~~=nik:':::=~ ~:::!~~z;:=r:owania 
_J D nadruk,· w czterech kolorach i trapezową -samodzielnościiskutecznościwdziałaniu. 
N '' ,, '' -blachępowlekanąpłaską OFER JEMY: 
N l trapezową (polską z Huty Flońan) -atrakcyjny system wynagrodzeń i premiowania 
::J -blachę czarną -ciekawą prace< w dynamiemym zespole 
§ -blachę dachówkową (na zamówieni~) -możliwość awansu . 
...J Oferty zawierające CV wraz z listem motywacyj nym oraz kserokopie dokumentów 
o Zapraszamy do współpracy. potwierdzającychkwalifikacjezawoooweprosimykie~waćpodad.resem: 

6 tel. (041) 315-24-29, 315-24-30 tel./faX (041) 315-24-28 PRZEDSIĘBIORS~Wz~g~ZOWE"KOTBIS" 

~ L-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11:~:::__::::::::::::::::::::::::::__!::::::::::::::::::::2:~::5::P:IE:K:O::SZ:Ó::W:::::::::::::::::'~::P~ 

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



OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Kielcach 25-950, ul. Piotrkowska 12, pokój 702, telefon (0-41) 34-462-13 w. 21 , 
telefaks (0-41) 34-422-64 
REGON 001275740, NIP 9590830172 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Przetarg nr 13 · . 
Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ilości 600 Mg na Obwód Drogowy w Z górsku. 
Termin realizacji zamówienia - 2.Ill.l999 r. 
Fonnularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Wojewódzkiej 
Dyrekcji Dróg Miejskich 25-950 Kielce, ul. Piotrkowska 12, pokój nr 702. 
Cena formularza wynosi 5,00 zł. 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w WbDM Kielce, ul. Piotrkowska 12, pokój 716 - sekretariat. 
Biorący udział w przetargu oznaczają kopertę: "Dostawa piasku w ilości 600 Mg na Obwód Drogowy 
w Zgórsku" - przetarg nr 13. 
Termin składania ofert upływa 24.ll.l999 r. o godz. 15 
Otwarcie ofert nastąpi 25.11.1999 r. o godz. 10 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Kielcach, 
ul. Piotrkowska 12, VII piętro pokój nr.702. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Ewa Goraj- teJ. (041) 344-62-13 w. 21 
w sprawach przetargu. 2017/ń 

UPRZEJNIIE I NFORM UJE, IŻ POSZUKUJE 

AKWIZYTORÓW LOKAT, KREDYTÓW, 
RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH 

l RACHUNKÓW DLA MŁODZIEŻY. 
WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ ZAROBIENIA PIEN IĘDZY! 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIAŁU W GODZ. OD 8 DO 15 (OPRÓCZ SOBÓT). 
INFORMACJA W SEKRETARIACIE DYREKCJI. 

Z A P R A S Z A M V! 13651kh 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 
działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, 
opracowania, zasad odbioru i fmansowania oraz warunków w razie spełnienia których można odstąpić od 
opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408) 

ogłasza 

pisemny przetarg publiczny na wykonanie dla celów 
prywatyzacyjnych analizy stanu przedsiębiorstwa 

państwowego p.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓL " CE ZAS" W KIELCACH, 

w związku z zamiarem prywatyzacji bezpośredniej tego przedsiębiorstwa w trybie art. 39 ust. l pkt 3 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj . poprzez 
oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej. 

Analiza winna być wykonana zgodnie z wyrnogami ww. rozporządzenia Rady Ministrów. 
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej 

i cenowej. Oferta powinna zawierać: 
- nazwę i adres oferenta, 
-dokumenty potwierdzające wiarygodność oferenta oraz oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn . zm.), jak również opis 
doświadczenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie sporządzania opracowań prywatyzacyjnych, 

- określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia sporządzenia analizy, 
-cenę wykonania usługi (łącznie z VAT) 
Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Infrastruktury Technicznej, 
25-516 KIELCE, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pok. 439 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "ANALIZA 
- CEZAS". 

Informacje na temat wyrnagań stawianych oferentom, warunków, jakim powinna odpowiadać analiza 
i sposób jej opracowania oraz kryteriów oceny ofert można uzyskać w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 
i Infrastruktry Technicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, po k. 446, te l, (041) 342-17-71 
lub 342-18-40, a dane ootyczące przedsiębiorstwa niezbędne do złożenia oferty w siedzibie Przedsiębiorstwa 
Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Kielcach, ul. Chęcińska 12, 25-020 Kielce, tel. (0-41) 361-02-36lub (041) 361-40-
95, fax (041) 361-02-35. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. O wyniku przetargu 
każdy z oferentów zostanie powiadomiony pisemnie. Oferent związany jest złożonąprzez siebie ofertą do momentu 
powiadomienia o wyborze innej oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 
2511/kc 

PONIEDZIAł.EK, 22lutego 
PROORAMI 
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Pan 

Złota Rączka - serial 8.20 Giełda 8.30 
Wiadomości 8.40 Prognoza pogody8.45 
Klechdy i bajania 19.1 O Dla dzieci: Mama 
i ja 915 Domowe przedszkole 9.55 Po
rozmawiajmy o dzieciach 10.05 Dotyk 
anioła - serial l 0.55 Bar o Metr (powt.) 
11 .20 Książki , k1óre wstrząsnęły światem 
11.40 Coorzekniesąd 12.00 Wiadomo
ści 12.1 O Agrobiznes 121 5 Kontrasty -
świat, ludzie, pieniądze 12.30 Wielkie 
sprzątanie 12.40 Chcemy pomóc 12.50 
Taksówka Jedynki (powt) 13.05 Telewi
zyjna Szkoła Teatralna: Wystarr:zy gest 
1330 Ja i moje życie (l) 13.45 Giełda 
pracy, giełda szans 14.1 O Dla dzieci: Tik 
Tak 14.35 Manifest 'Miyne'a -seriall5.05 
Tydzień prezydenta 15.30TeleexpressJu
nior 15.40 Rower Błażeja 16.30 Moda na 
sukces - serial obycz. prod. USA 17.00 
Teleexpress 1115 Klan- telenowela 17.50 
Gość Jedynki 18.00 Forum - program 
publ. l8.45 Aesz-wiadomości 18.50Re
porter 19.00 Wieczorynka 19.30Wiado
mości , sport i prognoza pogody 20.1 O 
Gliniarz z dżungli -serial przygod. prod. 
USA 21.00 Jaka emerytura? 21.05 Vena 
'99 21.25 Teatr Telewizji- Gonhol d Eph
raim Lessing: Emilia Galoni - premiera. 
spektakl proc!. polskiej 22.50 W centrum 
uwagi 23.05 Wiadomości oraz sport 
23.25 Kronika MŚ w narciarstwie kla
sycznym w Ramsau 2335 Reportaż O .l O 
Mistrzowie kina- Joseph L Mankiewicz: 

agle, zeszlego lata- dramat obycz.USA 
2.00Telewizyjna Szkoła Teatralna (powt.) 
2.55 Zakończenie programu 

PROCiRAMIT 
7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 

Dziennik krajowy 7.50 Studio urody 
8.00 Aktualności lokalne 8.30 Zlo
topolscy- telenowela prod. polskiej 
9.00 Świat kobiet - magazyn 9.35 
Krok za krokiem - serial kom. prod. 
USA 10.00 W zagrożeniu (1) : Byki, 
bikini i tarnignaty - serial dok. prod. 
ang. 10.30 Duety do mety- teletur
niej 11 .00 Kronika MŚ w narciarstwie 
klasycznym- Ramsau- Austńa 11.35 
Jake i Ben - serial obycz. prod. ka
nad. 12.30 Familiada-teleturniej 13.00 
Panorama 13.20 Dziennik krajowy 
(powt.) 13.40 Za glosem serca- se
rial dla dzieci prod. kanad. 14.15 
Wszystko gra (l) - telewizyjne varie
tes 15.1 O Prawie doskonali - sehal 
komediowy prod. USA 16.00 Pano
rama 16.1 O Krzyżówka szczęścia - te
leturniej 16.40 Nie tylko w koszarach 
17.05 Nasze miejsce- Małe ojczyzny 
17.30 Aktualności lokalne 18.00 Pa
norama 18.1 O Aktualności lokalne 
18.35 Va banque - teleturniej 19.05 
Wydarzenie tygodnia 19.30 Dla dzie
ci: Krzyżówka trzynastolatków 20.05 
Kochankowie mojej mamy - dramat 
obycz. prod . polskiej 21.50 Dwójko
mania 22.00 Panorama 22.25 Pro
gnoza pogody 22.3 5 Sport telegram 
22.40 Wielcy Polacy na koniec wieku: 
Miniwykł ady o maksisprawach 
- O śmiechu 23.05 Mieszane uczu
cia: Na kocią lapę 0.00 Magazyn 

RADIO KIELCE 

sztuk pięknych 0.30 Kawał życia Ja
nusz wojnickiego 0.55 Zakazana mi
ło'ć- dramat psych. prod. niem. 2.35 
Zakończenie programu 

POLSAT 
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 

Kto się boi wstać? 7.45 Połityczne 
graffiti 7.55 Informacje poranne 8.00 
Batman- serial anim. 8.30 StarTrek: 
Stacja kosmiczna- serial s.f. 9.30 Żar 
młodości -serial obycz. prod. kanad. 
l 0.30 Słoneczny patrol -serial sens. 
p rod. USA 11.30 Ochrona absolutna 
-serial en . prod. USA 12.30 Idź na 
całość - show 13.30 Disco polo łive 
14.30 l 00 proc. dla stu: gra-zabawa 
15.00 Gdzie się podziała Carmen San
Diego? - serial anim. prod. USA 15.30 
Twój lekarz- magazyn 15.45 Wysta
czy chcieć 16.00 Informacje 16.1 5 Alf 
- serial kom. prod. USA 16.45 a 
południe - serial sens. prod. kanad. 
17.45 Życie jak poker - telenoweła 
prod. polskiej 18.15 Świat według 
Bundych-serial prod. USA 18.45 ln
formacje 19.05 Sloneczny patrol- se
rial sens. prod. USA 20.00 Ally McBe
al- serial obycz. prod. USA 20.50 Lo
sowanie Lotto i szczęśliwego numer
ka 21.00 Megahit: Szukając sprawie
dliwości - film sens. prod. USA 22.45 
Wyniki losowania Lotto 22.50 Infor
macje i biznesinformacje 23.1 5 Poli
tyczne graffiti 23 .30 Bumerang -
prod. public. 0.05 Magazyn Teatru 
Otwartego 1.1 0 Muzyka na bis 3.00 
Pożegnanie 

TKKIELCE 
8.00 Muzyczny poranek w TKK 

8.30 Romantyczna Angielka- me
lodramat p rod. angielskiej l 0.2 7 
Przepraszamy za usterki: Malarz 
l 0.30 Magiczna Italia 11.00 Nie
bezpieczne kobiety - serial 11.4 7 
Tajemnice natury 11.57 Bezpieczeń
stwo na drodze 12.00 Wspaniało
ści przyrodnicze Europy 12 .52 
Ekonomia? nic trudnego ! 13.00 
Jasio w Dolinie Gigantów - bajka 
14.00 Kreskówkowy świat - bajki 
14.27 Niezwykłesporty 14.30 Ko
biety sportu 14.55 Niezwykle spor
ty 15.00 Niebezpieczne kobiety - · 
seriall 5.47 Tajemnice natury 15.57 
Bezpieczeń stwo na drodze 16.00 
Wspaniałości przyrodnicze Europy 
16.52 Ekonomia? nic trudnego! 
17.00 Muzyczny relaks w TKK 
17.15 Wiadomości TKK 17.35 
Omówienie programu 11.40 a
sza polszczyzna- teleturniej 18.00 
Szlachetne zdrowie 18.1 O Ludzie i 
sprawy 18.25 Policyjne 5 minut 
18.30 Bellamy- serial kryminalny 
19 . l 7 Dwory i pałace ziemi go
rzowskiej 19.27 Koleś odpoczywa 
19.3 O Kreskówkowy św i a t - bajki 
20.00 Wiadomości TKK- powtó
rzenie 20.15 Muzyczny relaks w 
TKK 20.30 Ring z ... - program 
rozrywkowy 21 .22 Uzbrojenie świa 

ta 22.15 Gwiazdy niemieckiego te
nisa 22.30 Tworzone ludzka ręką 
22.45 Wiadomości TKK - powtó
rzenie 23.05 Program na jutro 

r AKwiZvToRZ.v 
lsm ZAPRASZAJĄ 

0.00- 9.00 co godzinę. 11.00, 13,00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Wiadomości; 10.00 12.00, 14.00, 18.00, 20.00Magazyninformacyjny; 6.05, 7.05, 
12.1 O, 17 30 i 20.1 O Sport; 530,630,7 30 Sytuacja na drogach; 15.55, 19.50Angielski 
bezproblemu;8.05, 10.15, 12.15, 17.15Kurieryogloszeniowe; 515, 12.55 otowaDia 
cen targowiskowych; 3.00Countrywdrodze 4.00Stajnia WC 5.00 owinki z Radio-

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOM - wej 6.00, 16.00Aktualności dnia 8.50 Radiowa giełda pracy 9.10 5 minut o refonnie 
JÓZEFÓW ubezpieczeńspolecznych9.15 Muzyka dlawszystkich 10.20 Radio Kielce poleca 10.30 

ZAPRASZA DO NOWO OTWARTYCH PORADNI: Audycja literacka 11.10 Sprawa na dziś 12.00 Plus w południe 12.10 300 sekund 
e PORADNIA REUMATOLOGICZNA o sporcie 1210 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości i 
e PORADNIA LARYNGOLOGICZNA muzyka 13.50 Dziejegrzechu - powieść S. Żeromskiego 14.15Autoradio -motoradio Przyjmujemy 

ogłoszenia e PORADNIA INTERNISTYCZNA I NADCIŚNIENIA 15.10 Gitaroweharc~ 18.00Pius 18.30Muzyka filmowa 19.10Rockpo polst...'tl 19.50 

l TĘTNICZEGO Przygody Sindbaela Zeglarza 20.1 O Wieczorne wiadomości sportowe 20.15 Radio po 
na miejSCU e PORADNIA NEUROLOGICZNA kolacji 22.00BBC23.02Z wielloejsymfoniki0.00 ocne Kielce 
U klienta. e PORADNIA CHORÓB NACZYŃ RADIO TAK106,5 FM 

l e PORADNIA KARDIOLO GICZNA DLA DZIECI 6.00- 18.00 Serwis infonnacyjny (co godzinę); 20.00, 21.00, 23.00-5.00 Skrót 
Wystarczy zadzwonić ORAZ DO WCZEŚNIEJ URUCHOl\U ONYCH: infonnacji; 19.00, 22.00Przegląd wydarzeńlokalnych; 6JO, 730, 1330 16.30 19.05 

l pod numer e PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH Sportowe Tak 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne moto-info 9.45 Notowania walu-
Kielce, 3 61-0 J-0] e KONSULTACYJNA PORADNIA DLA KOBIET towe 15.15 otowaniagiełdowe 9.55, 13.55, 16.55 Komunikaty6.00-10.00Poranny 

INFORMACJI NA TEMAT GODZIN PRACY program: Razem od świtu 8.10 Poranny gość Radia "Tak., 830 Raport reporterów 
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ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nw. samochody: 

Cena 
Lp. Nazwa i typ Rok produkcji Nr rejestracyjny wywolaw. 

1. Honda Civic 1 ,4i 1997 w całości na części 5.000,00 
2. Fiat Sienna 1997 KJR 1277 13.000,00 
3. Wartburg 1,3 1990 WZC093E 2.000,00 
4. Tico 0,8 SX 1998 CMK5677 6.860,00 
5. Skoda Felicja 1998 KIA633A 15.000,00 
6. Honda Civic 1,4 1997 KJR 1723 13.449,00 
7. Audi 80 Quatro 2,3 1991 KJU 7115 15.200,00 
8. Espero 1,5 GLX 1998 KJU 4884 8.000,00 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.99 o godz. 9 w Salonie Sprzedaty Samochodów 
Euro-Auto Sp. z o.o. 

Oglądać pojazdymotnaw dniach 24.11.99 • 25.11.99 w godz. 12-16, oraz w dniu przetargu 
w godz. 8.Q0.8.55, w Euro-Auto Sp. z o.o .• ul Krakowska 161, Kielce, tel. (041) 366-44-72. 

Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej , oddzielnie na każdy samochód, należy 
wpłacić w kasie Euro-Auto, w godz. 8-18 od dziś aż do godziny 8.55 w dniu przetargu. 

Zastrzegamy sobie prawo wycofania pojazdów z przetargu lub unieważnienia całego 
przetargu. 530/KJ 

RSM "Armatury" w Kielcach, ul. Karczówkowska 3 
ogłasza przetarg ofertowy 

na wynajem lokalu użytkowego przy ul Karczówkowskiej l o pow. 519 m kw. 
W ofercie należy przedstawić informacje na temat proponowanego 
miesięcznego czynszu i rodzaju prowadzonej działalności . Dodatkowe 
informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 
(041) 361-01-38. ~ 

Pisemne oferty należy składać w terminie do 3-ch dni od daty ogłoszenia. ::a 
Zastrze a się rawo ods ienia od rzetar bez odania rzyczyn. 

PHSR .,AGROMA" 
25-801 Kielce ul. Krakowska 293, 
tel. (0-41) 366-48-77. fax 345-03-60 ( ICI:INTYHGVlT l 

składa 

Wyrazy głębokiego wsp6łezueła 

dla p. MIKOŁAJA MAJA 
z powodu śmierei BRATA 

Zarzatd firmy Dorbud S.A. l wsp6łpraeownley. 

Panu dr. BOGDANOWI SYLWESTROWI 
STRZELECKIEMU 

wyrazy serdecmego wsp61czucla z powodu śmierci 

Ojca 
składa Dyrekcja l Pracownicy Wojewódzkiego 

Speejallstycmego Szpitala dla Nerwowo l Psychłeznłe 
Chorych w Morawłey. 

Serdeezne pod.złęk.owanła 
Dla K.lerownłetwa Komendy Wojew6dzldej w Kleleaeh oraz 

KlerownłetwaKomendy Powlatowej w Ostrowcu 
za okazaną pomoc onazwspólczuełe w ostatniej drodze życia 

,,.ANDRZEJA BARCICKIEGO 
składa 

"-11•• iona z dzłefml. 

Pilkarska zima trwa 

" Kod e nice 
Zawodnicy z naszego regionu rozegrali kolejne mecze towarzyskie. Cieszy dobra 
forma graczy pionkowskiego Prochu, niepokoi pierwsza od trzydziestu dwóch spo
tkań porażka lidera IV ligi MG MZKS Kozienice. 

SnnŁOWIANKA - ORZEŁ 
Wierzbica 4:2 (1:2). Bramki: M. Ko
walczyk 1., 90., Sasa! 52. (kamy) i Lu
dew 73. min dla SzydJawianki oraz G. 
Kowalczyk 15. i Kościołek 20. min dla 
Orla. 

Szydłowianka: Boruch- Szcześniak, 
Biernat, Niewiadornski, Ludew- Krzo
sek, Nowak, Nowocień, Sasa! - M. Ko
walczyk, Jakubczyk oraz Sanecki, Łyż
wa, Krakowiak, Olbromski. 

Orzeł: Kaczówka - Sypek, Włodar
czyk, Płokita, M. Wiatrak- J. Wiatrak, 
G. Kowalczyk, Stąpor, Bemyś - Ko
ściołek, Wątły, a także Kuna, Jaworski, 
Czerwiński . 

Piłkarze wierzbiekiego Orla postawili 
gospodarzom duże wymagania, dzięki 
czemu kibice byli świadkami emocjonu
jącego widowiska, zwłaszcza w pierw
szej części gry. Gospodarze prowadzili 
już po pieJWSzej akcji - celnie w długi 
róg strzelił Michał Kowalczyk . Wy
równał w 15. minucie Grzegorz Ko
walczyk, a pięć minut później fatalny 
błąd Leszka Borucha - śliska piłka wy
padła mu z rąk wprost pod nogi na
pastnika rywali- wykorzystał Jarosław 
Kościołek W 20. minucie ten sam za
wodnik przestrzelił rzut kamy. 

Po przerwie po bramkach Mariusza 
Sasala (z karnego) i Artura Ludewa 
wszystko jednak wróciło do nonny. Wy
nik meczu ustalił M. Kowalczyk efek
townym szczupakiem. 

AZS JUST AMICO Biała Podla
ska - MG MZKS KOZIENICE 2:0 
(0:0). Bramki: Buraczewski 62. (kamy) 
i Rybkiewicz 64. min. 

Kozienice: Minela - Michalski, 
M. Oczkowski, K Oczkowski, Gagacz 

- W Stąg, Stąpor, E. Czaplarski, A 
Strąg - Seremak, Krześniak oraz Sta
wiarski, Mucha i Kraski. 

,,Akademicy'' przerwali passę kozie
niczanom ponad 30 meczów bez po
rażki. Na pocieszenie dla kibiców MG 
MZKS-u trzeba jednak dodać, że stało 
się tak w głównej mierze za sprawą sę
dziego, który z sobie tylko wiadomych 
przyczyn podyktował dla gospodarzy 
,jedenastkę". Z drugiej jednak strony 
nawet zabiegi "słabo dysponowanego" 
arbitra nie przeszkodzilyby podopiecz
nym Jerzego Leszczyfiskiego w odnie
sieniu efektownego zwycięstwa, gdyby 
nie fatalna dyspozycja strzelecka Grze
gorza Seremaka i Ryszarda .Krze
śniała. 

RADOMlAK - MAZOWSZE 
Grójec 1:0 (0:0). Bramka: Lewandow
ski 81. min. 

Radomiak: Wróbel - Grryb, Ank'U
rowski, Szary, Wierzbicki - Chmielew
ski, Rosłaniec, Laskowiecki, Zawadzki -
Skorupa, D. Nowak. Po przerwie grali 
też: Górski, Piotr i Paweł Doboszowie, 
Pawlaczyk, Wątorski, Kowal, Banaszek, 
Banaczek i Lewandowski. 

Mazowsze: Osiński - Wojtczak, 
Samborski, Gaik, Gawor- Główka, Go
moński, Jagiełło, M. Nowak- Dmowski, 
tukasiak oraz Leszczyński, Wysocki, 
Bors, Jaskulski, Dura, Małek. 

Na kilka minut przed końcem spo
tkania Paweł Lewandowski celnym 
strzałem zza linii pola kamego podtrzy
mał zwycięską passę Radomiaka. Po 
przerwie Włodzimierz Andrzejewski -
- chyba zdenerwowany nieporadnością 
strzelecką swoich zawodników - doko
nał dziewięciu zmian. llytacji szkole-

Nie ma silnych na Juniora/Broń! 

Szko~ zwyeięze6w 
-Kto ich pokona?- coraz czę

kiej zastanawiają się rywale 
młodych pilkarzy ze Szkóllei Ju
nior/Broń. Wczoraj podopieczni 
R~aJagumńs~ego/Anda~ 
ja Oś~ zanotowali kolejny sukces 
na swoim .koncie. Zwyciężyli 
w III Halowym Tumleju Piłki Nożnej 
o Puchar Prezydenta Radomia 

Można bardzo wysilać pamięć, a 
i tak trudno jest sobie przypomnieć tur
niej, w którym trampkarze Juniora/Bro
ni nie wywalczyliby eksponowanej loka
ty. W niedzielę nie było inaczej. Ucznio
wie z PSP 28 i 32, którzy tworzą ekipę 
Juniora okazali się najlepszą drużyną 
m turnieju, którego główną nagrodą 
był okazały puchar ufundowany przez 
prezydenta miasta. Główną, ale nie je
dyną o co postarali się współorganiza
torzy - Zarząd Wojewódzki TKKF, 
ZTE i !inna Brat Met na co dzień fi. 
nansująca koszykarzy D-ligowego 
AZS-u i futbolistów UKS Ortik 14. 
Dzięki wymienionym młodzi piłkarze 
mogli w hali MOSiR-u rywalizować 
o radiomagnetofony, sprzęt sportowy, 
puchary, dyplomy i słodycze. Cieszy 
fakt, że turnieje z udziałem młodych 
futbolistów coraz częściej liczyć mogą 
na pomoc hojnych ,.mecenasów". 

ie ma co ukrywać: atrakcyjne na
grody w znacznym stopniu przyczyniły 
się do wysokiego poziomu rywalizacji. 
Futbolowi adepci do każdego spotkania 
podchodzili z wielką wolą walki, chęcią 
zwycięstwa. I choć starali się wszyscy 
nie było mocnych na Juniora/Broń. 
Drużyna - przez dłuższy czas pozosta
jąca w cieniu bardziej manego Benia-

Najlepszy stnelec wczorajszego 
turnieju, zdobywca ośmiu bramek -
Sebastian Gajecki z Juniora /Broń. 

Fot. Marcin Skorupa 

minka -już po raz kolejny udowodniła, 
że należy do ścisłej krajowej czołówki. 
Gracze z Narutowicza jak burza prze
szli przez eliminację, by w finale poko
nać Pelikana Łowicz 3: l. 

Impreza - co st31o się już niemal tra
dycją zawodów organizowanych przez 
UKS Ortik- wszystkim bardzo się podo
bala Mecze były ciekawe, a poza bo
iskiem wszystko zostało ,,dopięte na 
ostatni guzik". W przerwach pomiędzy 
poszczególnymi spotkaniami licznie 
zgromadzonej widowni czas umilały wy
stępy dziewcząt z zespołu "Piruecik'·, 
działającego przy Młodzieżowym 
Domu Kultury. Podobnego zdania byli 
poproszeni o ocenę poziomu zawodów 
obserwatorzy. 

Zbigniew Zatorski (członek Zarzą
du Miasta): Bardzo fajna in1preza. Cie
kawa oprawa zawodów, a przede 
wszystkim stojące na zaskak'lljąco do
brym poziomie mecze sprawiają, że wi
dzowie nie mają czasu na nudę. 

Andrzej Jaśkiewicz (prezes 7W 

niowca ,,zielonych" trudno się dziwić. 
Jeszcze w pierwszej połowie Marcin 
Rosłaniec, Waldemar Laskowiecki 
i Dariusz Nowak powinni pokonać 
bramkarza gości. Jedyny strzał na 
bramkę gospodarzy - dodajmy chybio
ny - oddał po zmianie stron Piotr Ja
giełło, który po nieporozumieniach 
przeprosił się już z trenerem i zarzą
dem. 

RUCH Skarżysko - BROŃ Ra
dom 3:3 (2:2). Bramki dla Broni: Wą
sik, samobójcza i Burzyński. 
Broń: Obłękowski - Senato~; Skómic

ki, Marzec, Przydatek- Burzyński, Misz
tal, Wąsik, Bochniak - Kucharski. Dry
glewski oraz Grymuła, Cichawa i Lis. 

PieiWSza połowa była w miarę wy
równana. Po przerwie stroną dominu
jącą byli radomianie, którzy jednak nie 
potraftli rozstrzygnąć tego spotkania na 
swoją korzyść. 

PROCH Pionki - PLON Garbatka 
6:0 (2:0). Bramki: Banaszek, 
M. Wrochna, Ł Wrochna, Fila, Rze
szotek, Brodowski. 

Zadziwia bardzo dobra dyspozycja 
Prochu. Młodzi zawodnicy pod kierun
kiem Leszka Sekuły w każdym meczu 
zdobywają po kilka bramek. W sobotę 
,,zdemolowali" defensywę Plonu. To do-
bry prognostyk przed ligą. · 

VIKI Radom - JODŁA/VICfO
RIA Jedlnia 3:3 (l :2). Bramki dla Viki: 
Sasin 35., 80., Koslrlewa 50. 
Ozdobą tego stojącego na słabym 

poziomie meczu był gol Michała Sasi
na Radomianin ograł dwóch obroń
ców rywali, "położył" bramkarza i z bli
ska trafił do siatki. 

PIOTRDOBROWOLSKI 

TKKF): Umiejętności techniczne po
szczególnych zawodników są dla mnie 
miłym zaskoczeniem. Podobnie, jak 
"dojrzałe" rozgrywanie akcji i sposób 
ustawienia się na parkiecie. Obsenvując 
ich zmagania trzeba się wreszcie zasta
nowić dlaczego wszystko kończy się na 
juniorach, czy młodzikach, a nie ma 
przełożenia na futbol seniorski. 

Bogdan lwański (kierownik Junio
ra/Broni): Za największą niespodziankę 
imprezy uznałbym piłkarzy Pelikana 
Łowicz. Nieźle poczynali sobie także 
zawodnicy Radomiaka i Kozienic. Sła
biej niż oczekiwano, spisali się gracze 
SEMPA Warszawa Nie pamiętam ich 
dobrego wy_st~u w Radomiu. .. 

Robert Siedź CUKS Ortik 14, jeden 
z organizatorów): Przede wszystkinl 
gratulacje dla Juniora Poza tym zaska
kuje postawa mniejszych klubów Ko
twicy Kórnik, czy Orla Kampinos. Cie
szę się - i niech io nie zabrzmi nie
skromnie - że na każdym kroku zbiera
my pochwały za organizację. 

Oto wyniki SJX)Ikań finałowych: o miej
sce 11-12: PKP Michałów Radom - Be
niaminek Radom 0:3, ~l 0: SEMP Wtr
szawa- Orlik 14 2:3, 7-8: Alit Ożarów
Oaeł Kampinos l :4, 5-6: Kotwica Kór
mk- Ceramika Opoczno 2:3, 3-4: Rado
miale- MG MZKS Kozienice 3:1. 
FINAŁ: Junior/Broń - Pelikan Ło

wicz 3: l. Bramki: Gajecki 2, Andziak; 
Czyżycki. 

Junior/Broń: Jacek Wójcicki, Krzysztof 
Mazur, Arkadiusz Iwański, Konrad Zió
łek, Wojciech Andziak. SZ}mon Książek. 
Piotr Skrok, Łukasz Stawarz, Michał 
Mazurkiewicz, Kamil Kajdan, Łukasz 
Wólczyńskim i SeOO.stian Gajecki. 

NajslmteczniejSZ)m zawodnikiem 
turnieju został Sebastian Gajeck1 (Ju
nior) · 8 gol~ najlepszym piłkarzem An
drzej Podsiadły (Orlik 14), a najlep
szym bramkarzem Michał Jeziorowski 
(Kozienice). 

PIOTR DOBROWOLSKI 

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



SPORT . ~,~~ 

l/liga pilkarzy ręcznych 

• 

Dwie niespodzianki zanotowano w sobotniej kolejce 11 ligi szczypiornistów. Niepo
konany dotąd AZS AWF Warszawa niespodziewanie przegrał w Olsztynie, zaś outsi
der z Gdańska zremisował w Łodzi. Nie zawiodła .siódemka• radomskiego AZS Po
litechnika, wygrywając na wyjeździe z Orłem Karolewo 37:32 (25:16). 

Z odbiorem piłki siatkarki Radomld w Częstochowie miały problemy. 

Dariuszowi Nobisowi chyba nieczęsto zdarza się bronić w ciemno-
ściach. Tak było w Karolewie. Fot. Witold Matlok 

AZS POLlTECHNTKA: Nobis - biegał pod dyktando akademików 
Grela 4, Świostek 4, Litwińczuk 7, z Radomia, którzy nie zmęczeni dale
Tatar 6, Puszkarski l, Kalita 9, Gro- ką podróżą szybko objęli prowadzenie 
chola 5, Wójcicki l. 4: l. Kilkubramkowa przewaga AZS 
ORZEŁ: Turek, Misiński - Łyczko 7, utrzymywała się do 20. minuty, kiedy 

tyfaciejczuk 5, Makaj 7, Pachyński O, C. to gospodarze zniwelowali straty do 
.(:ejmo l, Stankiewicz 3, Tyszka 6, A jednego gola (I 1:10 dla studentów). 
Zejmo O, Kiekwiak 3, Radzwań O. Wynik szybko jednak wrócił do normy 

Sędziowali: Michna (Starogaid Gdań- (16: II w 24. min). Już do końca 
ski) i Prusecki (Ebląg). WKizów200. pierwszej połowy radomianie w pełni 

Czerwona kartka: Wójcicki. kontrolowali wydarzenia na boisku. 
Od pierwszych minut mecz prze- W drugiej polowie duży wpływ na 

liiliga siatkarzy 

Grali dla Cis6w 
W meczu na szczycie OKSiW 

Warka uległ Lechii Puchaczów 
1:3. Porażki doznali także siat
karze MG MZKS Kozienice 
w ŚWidniku z Avią. 

OKSiW Warka - Lechia Pucha
czów 1:3 (12, -6,-4, 13) 

Warka: Jałocha, Kopyść, Kuciński, 
Warda, Wrzesiński, Krawczyk oraz 
Maculewicz, Morawski, Romanowski. 

W pierwszym secie podopieczni An
drzeja Wardy przegrywali już 7:10. 
Zdołali go jednak rozstrzygając na swo
ją korzyść. O dwóch kol~nych partiach 
należałoby jak najszybciej zapomnieć. 

W czwartej partii gospodarze pode
rwali się jeszcze do walki. Ze stanu 
10:14 doprowadzili do wyniku 13:14. 
Końcówka, głównie dzięki doświad
czonemu rozgrywającemu - Jarosła
wowi Kostaniakowi, należała ponow
nie do gości . Warto podkreślić, że 
w drużynie Lechii wys~powało kilku 
byłych zawodników Avii Swidnik. 

Avia ll Świdnik - MG MZKS 
Kozienice 3:0 (13, lO, 6). 

MZKS: Zmitrowicz, Grzelczak, 
Beczek, Jędryszek, Tałaj, Łuczywo. 

Gospodarze, którzy grali w lidze bez 
większych sukcesów wystawili przeciw
ko kozieniczanom zawodników pierw
szoligowych. Mimo to goście tanio 
"skóry" nie sprzedali. Porażka spowo
dowała jednak utratę 3. miejsca w ta
beli na rzecz Cisów Nałęczów. 

Inne wyniki: Cisy Nałęczów- Or
lęta Łuków 3:0, Orkan Nisko - Wy
soczanka 3:0. 

Zaległy mecz OKSiW Warka- MG 
MZKS Kozienice odbędzie Się 27lu!ego. 

l. Lechia 14 26 39:9 
2. Warka 13 23 32:13 
3 Cisy 14 23 28:21 
4. MZKS 13 22 :Z8:14 
S. Orlęta 14 20 20:28 
6. Orkan 14 19 18:28 
1. Avia n 14 t8 12:31 
8. Wvsoczanka 14 15 7:36 

Gabe) 

rozwój wydarzeń miał ... zachód słoń
ca. Na wąskiej, słabo oświetlonej szkol
nej salce Orła goście czuli się mniej 
pewnie, a bramkarz Dariusz Nobis 
momentami nie widział piłki. Na do
miar złego sędziowie nieco sprzyjali 
gospodarzom. Na szczęście radomska 
siódemka szybko odzyskała tempo gry, 
w 24. min prowadząc 24:19. Ta prze
waga niebezpiecznie zmalała w 51. min 
(32:30), ale w końcówce radomianie 
znów doszli do głosu i w efekcie zwy
ciężyli różnicą pięciu goli. Publiczność 
nie mogła więc narzekać na brak emo
cji, gdyż obejrzała aż ... 69 bramek. Co 
ciekawe, z braku klasycznego kołowego 
w zespole AZS na tej pozycji występo
wali w różnych momentach gry Rafał 
Puszkarslri i Adam Swiostek. T rener 
Aleksander Malinowslri wyróżnił w 
swym zespole Michała Kalitę, Pawła 
Tatara, Ryszarda Wójciclriego i Jaku
ba Grocholę. 

Szczypiorniści wrócą na boiska 6 
marca. Drużyna AZS zmierzy się 
tego dnia w Radomiu z olsztyńską 
Warmią. 

Pozostałe wyniki: Warmia Olsztyn 
- AZS AWF Warszawa 19: 18, 
ChKS Łódź - AZS Gdańsk 27:27, 
Kasztelan Sierpc - OSiR Chojnice 
32:20, Elzam Elbląg - Cartusia 
Kartuzy 31:27. Pauzował Piotrko
wianin/Kiper. 

1. AZSAWF 16 30 482-356 
2. Kasztelan 16 26 422-331 
3.AZSRADOM 16 24 443-390 
4. Elzam 16 19 402-380 
5. Kiper 15 18 410-368 
6. Warmia 16 17 367-357 
7.Cartusia 16 1S 403-413 
8. OSiR 16 14 426-4SS 
9.ChKS 16 7 390-448 
10. Orzeł 17 s 397-5S9 
ll.AZSG. 16 2 361-466 

PAWEŁSTUS 

. _MULTI LOTEK 
•... 8,, 11, 18, 11, 11, 

14, 16, 19, 34, 35, 
37, 46, 48, 60, 61, 
63, 64, 67, 74, 77 

Oby nie było ich z Calisią ! Fot. Witold Matlok 

l/liga siatkówki kobiet 

Za pieniądze trenera 
Trudno byto oczekiwać od siat

karek AZS PL Radomlei zwycię
stwa z mocnym zespołem Często
chowianieL Pod Jasną Gótą rado
mianlei nie ugrały nawet jednego 
seta O wiele bardzlej przykra jest 
jednak informacja, że przed decy
dującymi meczami sekcję pozo
stawiono ... samą sobie. 

Częstochawianka - AZS PL Ra
domka 3:0 (8, 8, 11), 3:0 (9, 9,11). 

Radomka: Kierdowicz, Skręt, Far
kawska, Majkusiak, Kiraga, Stasza
łek oraz K. Mortka, Sętkiewicz. 

Sędziowali: Paweł lgnatowicz 0Nro
claw), Marcin Bzodek (Wałbrzych) . 

- Siatkarki Radomlei od listopada nie 
otrzymują premii za wygrane mecze i grę. 
Ostatnio oddałem swoją pensję na pokry
cie części kosztów związan~h z funkcjo
nowaniem sekcji. Pieniędzy zabrakło rćm
nież i na ostatni wyjazd do Częstochowy. 
Dopiero moja internencja w ostatniej 
chwili pozwoliła nam dokończyć rozgryw
ki II rundy. Czy w takiej atmosferze moż
na myśleć o zrobieniu jakiegokolwiek wy
niku?- informowal'M:ZOOlj "SI.:' rozżalo
ny trener Jacek S.krok. 

To chyba najlepszy komentarz do 
tego jak traktowana jest sekcja 

w strukturach radomskiego AZS! 
Na mecz z Częstochowianką, Radom

ka wyjechała bez podstawowej siatkarki 
Agnieszki Mortki, która wspomagała 
klubowe koleżanki w finale makroregio
nalnym juniorek. Mimo to radomianici 
nawiązywały momentami równorzędną 
walkę z faworyzowanym przeciwnikiem. 
W pierwszym secie sobotniego meczu 
prowadziły 8:6, w t!Zecim 9:4. Stare błę
dy nie pozwoliły im zakończyć seta po
wodzeniem. Mecz rewanżowy t.ocz)1 się 
ponownie przy znacznej przewadze siat
karek z Częstochowy. 

Za tydzień Radomka podejmować bę
dzie na własnym rruf<iecie Calisię Kalisz. 
Będą to spotkania, które zadecydują o 
poro;taniu jednego z zespołów w U lidze. 

Inne wyniki: Calisia Kalisz - Po
lonia Świdnica 2:3, l :3. Awansem 
MOS Gamrat Jasło - SMS PZPS 
Sosnowiec 3:2, 1:3. Pauzowała AZS 
Politechnika Częstochowa. 

l. MOS Gamrat 24 42 60:26 
2. Czestochowianka 24 41 49:32 
3.SMSD 24 38 55:40 
4. AZS Polit. Częst. 24 37 46:46 
5. Polonia Świdnica 24 37 48:SO 
6. AZSIRADOMKA 24 31 32:S9 
7. Calisia Kalisz 24 2S 16:70 

Gabe) 

M. Listldewiez 
w Radomiu 

Dziś o godz. 17.30 z sympaty
kami piłki nożnej spotka się Mi
chat Ustlciewicz, sekretarz ge
neralny PZPN, b. sędzia między
narodowy, działacz UEFA. 

M. Listkiewicz jest kolejnym gościem 
redakcji "Czasu Radomskiego". głów
nego organizatora cyklicznych spo
tkaJ\ które odbywają się w "Resursie". 

(zp) 

Jeny Flgas Honorowy Błasiński 
Redaktor Jerzy Figaspodczas PZPN. W sobotę oprócz niego po- broni brązu 

sobotniego Walnego Zjazdu dobnie uhonorowani zostali m.in. 
Polskiego Związku Pllki Nożnej Włodzimierz Lubański, Stanisław Artur Blasiński z Dami ZTE 
został mianowany Członkiem Oślizło i Lesław Ćmiki~wicz.. . Radom j est j edynym przedsta-
Honorowym tej organizacji. Jest - Jest to ukoronowanie mojej ponad wtcle/em naszego regionu w ha
to najwyższe rangą odznacze- czterdziestoletniej działalności pilkar- /owych mistrzostwach Po/ski 
nie przyznawane przez prezy- skiej - powiedział_ .. SI; J. Fi_gas - w lekkiej atletyce. 
dlum PZPN. - przed laty sędz1a p1erwszohgowy, Zawody rozpoczęły się wczorajw Spa

a obecnie członek Zarządu PZPN, Je ale radomianin wystartuje dopiero dziś 
Red. J. Figasjest trzecim radomia- prezydium Wydziału Sędziowskiego, 0 'godz. 17.15 w biegu na 3 km Radom

ni nem, po Kazimierzu Bukowskim a także wiceprezes ROZPN i szef lo- ski lekkoatleta będzie bronił b~wego 
i Czesławie Al berski m, odznaczonym kalnej organizacji sędziowskiej . medalu, zdobytego w tej samej hali przed 

;:tyt=u:;łe::;m;:;;;;;:H;:o=n=or=o;:w=eg=o===C=zł=o=nka~-=-=----------=(pd:__) rolóem. _Czy powtórzy to osiągnięcie, 

6.22 Korzystając z naszych us/ug =="::~=:; 
otrzymasz do 15% zniżki roczny start Artura, który przygolOWUje 

i masz szansę lry'grnć się w tym sezonie głównie do biegów 
atrakcvine naurodv! przeła~h - powiedział trener Blasiń-

'JJ o A· 'J skiegoLeszekli:zos. (past) 
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RELACJE 

+ Kuligi ze zbójnikami, grzańcem i pochodniami • Proponujemy śnieżną wymianę szkól 
wiejskich i miejskich + Zapisy na sannę z tygodniowym wyprzedzeniem 

ŚWiętokrzyskim hitem sezonu 
są kuligi z napadem zbójników 
i porywaniem niewiast. Popyt 
na sanny dla uczniów szkól jest 
tak duży, że w okolicach Kielc 
zarezerwowano już lerminy 
do marca. Dlatego .Słowo• pro
ponuje, aby wiejskie szkoty or
ganizowały kuligi dla kolegów 
z miasta: można zarobić i nawią
zać przyjaźnie. 

Obfitość śniegu dlajednych uciąż
liwa. dla innych jest okazją do aktyw
nego relaksu w białej ceneńi. 

- Las wygląda jak zaczarowany. 
w tej śnieżnej bajce codziennie ruszają 
u nas .. z kopyta·· kuligi dla kilkudzie
sięciu uczniów - powiedziała nam 
Anna Struszyńska z farmy ,.Anatol
ka·· w podkieleckim Kranowie.- Ubie
glej zimy dało się pojechać tylko raz, 
obecnie nie wystarczają dwa konie. 
l choć zgłaszają ię kolejne grupy 
zkolne. mu zę odmawiać. gdyż ter

miny są zarezerwowane do l marca. 
Chyba, że ktoś zrezygnuje ... 

Grupy wita dzwoneczkiem prze
wodniczka po tej ekologicznej farmie, 
Ewa Krakowiak. Dzieci gęsiego prze
chodzą przez stajnię i karmią konie oraz 
kozy przywiezionym suchym chlebem 
czy marchwią. Kulig krąży po lesie po
nad 30 minut- abydzieci nie przemar
zły - i wraca do ogniska. gdzie czeka 
herbata z malinami i cytryną. W minio-

nym tygodniu trzy klasy ze Szkoły Pod
stawowej nr 33 aż piszczały z radości, 
co kosztuje l O zł od dziecka (kiełbaski 
we własnym zakresie). W weekendy kie
leckie firmy zamawiają w ,.Anatolce·· 
kuligi dla pracowników. wieczorem 
- z pochodniami. Są konkursy. a za 
tydzień - kapela z Daleszyc. 

a sannę w Borkowie trzeba się 
zapisywać z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. W .Amazonce .. go
dzina jazdy saniami na 15 osób kosz
tuje l 00 zł. ognisko za kolejną stówę. 
Kuligi z pochodniami (po 10 zł, 

na jedne sanie wystarczą 3-4) kursują 
do godz. 20. Wlaściciel stajni ma au
tokar, którym dowozi grupy szkolne 
z Kielc. co z półgodzinnym kuligiem 
kosztuje 15 zł od dziecka. 

lm dalej od Kielc, tym zaintere-
owanie śnieżnymi atrakcjami mniej

sze. Pensjonat .. Radostowa·· w Cie
kolach organizuje kuligi tylko w week
endy. dla małych grup. Stadnina 
w Michałowie k. Wąchocka nie orga
nizuje ich wcale. 

- To dla nas duża strata. ale ze 
względu na chorobę nie mial kto przy
gotować koni do zaprzęgu- mówi Jo
anna Mosurek. - Dawno nie chodziły 
przy dyszlu i przy pierwszej próbie po
nio ły. co może być niebezpieczne. 

W gospodarstwie agroturystycz
nym państwa Hajduków w Mało
goszew dzi ' ruszy pierwszy kulig. 

Kulig w Kranowie 
- Dopadało śniegu i chętni na saunę 
chcą nas wręcz rozerwać- powiedzieli 
nam wczoraj gospodarze. 

W odciętych od świata wioskach 
koło Nagłowic też czekają sanie. - Ale 
chętni nie mogliby teraz dojechać 
do na -mówi Andrzej Kisiel z Kuźnic. 

Wspaniałą zabawę miały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Grabowa koło Zwolenia Fot. M. Skorupa 

Dziś urodziny Naczelnego Skauta Świata 

Harcerskie święto 
Dziś harcerze obchodzą 

Dzień Myśli Braterskiej. Spotyka
ją się na całym świecie, a kie
leccy - we Wloszczowie. 

Uroczyste zbiórki harcerskie od
bywają się w dniu urodzin twórcy skau
tingu. generała armii brytyjskiej Ro

~ berta Baden - Powella. który w 1908 r. 
~ wydał klasyczny podręcznik dla chłop
O ców, a w 1920 r. wybrany został 
&3 na Naczelnego Skauta Świata. 
1- Uroczystości w województwie 
3 świętokrzyskim rozpoczną się dziś 
N we Wioszezowie mszą świętą o godz. 15 
N 
;:J celebrowaną przez ks. bp. Mieczysława 
o Jaworskiego i kapelana ZHP. Han:erze 
3 i ich goście przejdą korowodem 

0 do Domu Kultury, gdzie miejscowy 
~ hufiec zorganizuje potkanie kornin
g kowe z programem artystycznym. (kk) 
CZl 

Świętokrzyskim hitem sezonu 
może być propozycja firmy .. Lech
i restauracji .. Pod Jodlami" w Nowej 
Słupi: świętokrzyska sanna, czyli har
ce i uciechy obyczajem ludowym. 
z dzwonieniem donośnym , pędem 

wiatru w uszach, śpiewem. zapitkiem 
i regionalną strawą przy kapeli ... a syć
ko to ino u nos". Na trasie kuligu 
czeka nie lada niespodzianka: napad 
zbójecki z porywaniem niewiast. Dla 
60-osobowej grupy komplet atrakcji 
kosztuje po 90 zł od głowy. iestety. 
do tej pory nie było chętnych. Nawet 
na wariant .. minimum- (ale z napa
dem) za 60 zł. Podobno zbójnicy aż się 
palą do akcji. tym bardziej że w tej roli. 
z maczugami wystąpią ... strażacy 
z OSP. Reponer .,Słowa .. zapisał się 
na premierowy napad (próby już były). 

O zczegóły można pytać m.in. 
w Informacji Turystycznej (Kielce. te l. 
344-62-40). 

···~ DEK m ••• ; 
BIOPROGNOZA: 

niekonystna 

[!D 
UDOM • 

.11) 
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Fot. autor 
Wobec ogromnego zainteresowa

nia kieleckich szkól kuligami dla 
młodzieży. proponujemy. aby ucznio
wie wiejskich szkól organizowali je 
dla kolegów z miasta. 

- To bardzo dobry pomysł. nasi 
uczniowie już to sprawdzili i zorgani
zowali pierwszy kulig- powiedział nam 
dyrektor szkoły w Snochowicach Zbi
gniew Wojciechowski.- Ponadto by
laby to okazja integracji uczniów 
z dwóch różnych środowisk. 

Dyrektor twierdzi jednak, że w ta
kim przypadku trudno mówić o pie
niądzach. Można też spróbować in
nych form rozliczeń. z korzyścią np. 
dla organizacji uczniowskich. Jeśli 
wiejskie szkoły zgłoszą do redakcji 
chęć zorganizowania kuligów dla 
mieszczuchów. to chętnie będziemy 
pośredniczyć w takiej wymianie. Cze
kamy na telefony. 

KRZYSZTOF KROGULEC 

POGODA ; 
Dzisiaj w ciągu dnia będzie po

chmurno z przejaśnieniami, okresami 
opady deszczu ze śniegiem lub desz
czu. Temperatura maksymalna od +l 
do +3 st.. na Podhalu od O do +3, 
wysoko w Tatrach -8. Wiatr umiarko
wany południowo-zachodni. r-z- W nocy przejaśnienia. okresami 

!..:..- przelome opady śniegu . Temperatura 
minimalna od -5 do -3. Wiatr umiar
kowany południowo-zachodni. 

Jutro będzie zachmurzenie umiar
kowane i duże. okresami przelotne 
opady śniegu. Temperatura maksymal
na od -l do + l. 

~ ~ 'f .f . l(" 
SŁONECZN IE ZACHMURZENIE POCHUURNO OESZCZ BURZA MGŁA ŚNIEG WIATR 

.. Widzialność dobra, nawienchnie dróg mokre i śli-

.. skie, rano lokalnie mogą być oblodzone. 

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



Iskra/Lider Market- Zagłębie Lubin 25:20 i 34:23 

CHARAKTER MISTRZA 

Poniedziałek, 221utego 1999 r., nr 94 

Javier Sotorńayor wygraf w Spale 

Bogata Rumunka 

Kubańczyk Javier Sotomayor i Rumunka Monica lagar-Dinescu 
wygrali VI Międzynarodowy Mityng Skoku Wzwyż w Spale "Opoczno 
99". Przed sportowcami swój konkurs rozegrali polscy aktorzy, bohate-
rowie filmu "Ogniem i mieczem". . 

Na zdjęciu: tak skakał jego zwycięzca - Michał Zebrowski vel Jan 
Skrzetuski. Fot. S. Sijer 

Relacja naszego wyslanniła na stronie 5 

Podczas sobotniego nadzwyczajnego zjazdu Pafskiego Związ
ku Piłki Nożnej 40 delegatów- członków Piłkarskiej Autonomicznej 
Ligi Polskiej w proteście przeciwko prezesowi PZPN, Marianowi 
Dziurowiczowi, opuściła salę obrad, zapowiadając bojkot wiosen-
nej rundy rozgrywek ekstraklasy. -

. Dziś w naszej radakcji uruchomimy w godz. J0-12 _głośny telefon
na temat ytuacji w polskim futbolu . Czekamy na glo y czytelnikó'ń--kibiców 
pod nr w Kielcach 344-48-63 oraz w Radomiu 363-20-64 

Cersanit/Nami wciąż na topie 

15 zwycięstwo! 

Niemiec Martin Schmitt został 
w Ramsau mistrzem świata 
w skokach narciarskich na obiekcie 
120m. Najlepszy z Polaków, Robert 
Mateja, zajął 25 miejsce 

Fot. PAP/AP- T. Kienzle 

Determinacja 
-klucz 

do sukcesu 
Specjalnie dla "Słowa Ludu" 

mówi trener reprezentacji pol
skich piłkarzy nożnych Janusz 
Wójcik. 

Czytaj strona 5 

Awans? 
-Czemu nie 
O decydujących spotkaniach 

szczypiornistek Kolportera 
Kielce w serii B I Ligi. 

Czytaj na stronie 4 

Do siedmiu 
razysztuka 
Stanisław Dudzik..- Jako tre

ner jeszcze nie przeżyłem awam
Ro~rt Szcz~rbala ~stan?wił ~ sobo~ę punkt~wy re~o~d w barwach l su do ekstraklasy koszykówki. 

Carsarurn oou, trafiaJąc IDiędzy mnyou 5-krotme zza linii 6,25 m C"Tłlł-.. · tli · 
4 Fot. M Cender ~J..l) na s ome 

W 1/8 Pucharu Polski "siódemek" 

Przyjeżdża Spójnia 
.Siódemka• Spójni Gdańsk 

będzie 1 O kwietnia rywalem pił
karzy ręcznych Iskry/Lider Mar
ket w meczu 1/8 Pucharu Pol
ski, a spotkanie rozegrane zosta
nie w Kielcach. 

- Mecz w Kielcach 7apowiada się 
Jako złagier w tej fazie pucharoweJ 
rywali;acji. Rozstawiliśmy osiem CIO

towych drużyn w tabeli ekstra~la ) 
i mistr7 Pol kr trafia na potenCJalnie 
najtrudnieJ ?ego rywala 1 grona po
zo talych ze połów. Wiem. i e gdań z
czanie tyd/icń wcze'nieJ rozgr)wają 
w Kielcach dwumect o mr tr?O two 
ekstrakła y i z pewno' cią nie będą za
chwyceni koleJną daleką podróżą. ale 

nr c na to nie poradzrmy. gdyż w lo o
wa ni u nie dobrerai i· my par terytorial
nic-powiedział nam przewodniczący 
Wydziału Gier i Dyscypliny Związku 
Pilki ręctnej w Poł ce - Grzegorz 
Woj tyczka. 

Oto zestaw par 1/ Iinaiu PP prl
karzy ręcznych: Olimpia Pickary S!ą
. lue- Zagłębie Lubin, AZS AWF Bia
ła Podlaska - Metalpla t Oborniki 
Wielkopol kie. Włókniarz Kon tan
tynów Łódzkr - Petrochemia Plock, 
Energetyk Gryfino - War ?awwnka 
Top 2000. hrobry Glogó'ń-- Pogoń 

Zabrze. MTS Kwrdzyn - Wybmic 
Gdań k, Hutnrk Kraków - lepter 
Cu on Wrocław. (wid) 

Contaet OK 

Bilardziści eontactu/OK Kielce awansowali do m rundy Pucbaru 
Polski, szczegóły na stronie 3. Na zdjęciu: Paweł Rogalski Fot. . ijer 

Dziś z dwutygodniowego 
zgrupowania na Cyprze wraca
ją do kraju piłkarze Legii/Da
ewoo Warszawa, z którymi 
do wiosennej rundy rozgrywek 
przygotowuje się obrońca kie
leckiej Korony Sławomir Rutka. 

Wczora.J w o talnim meC?u par
nngow:m war za\\ ranie zm1erzyh ię 

w d\~umeczu z Torpedo Mo kwa. 
Pierw~ ze pólzwycięL}i I:O.zaśdrug~ 
ulegll :2. 

- lawomirRutkaporueważnieje t 
Je zcze na zym za'ń-odnikrem ''Y tą pil 
'ń- drugrm zespole przez pełne 90 minut 
i rozegrał d br) mecz. Zaraz po po
wrocre do ~raju po tammy ię finali
zować jego transfer, gdyż ruc ukry'\\am. 
ze 'ń-idzę dla niego miej ce w kadrze 
pim' zcgo ze polu- po\\iedzrał nam 
trener Legii. Stefan Białas. Dodaj m}. 
ze'" meczu z Torpedo gola dla drugiej 
druzyn} Legii trzelit były pilkarz KSZO 
OstroWiec, Dariusz Solnica (wid) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Iskra/Lider Market- Zagłębie Lubin 25:20 i 34:23 Jastrzębie Borynia - Warka/Czarni 3:0 

Charakter mistrza Przegrali 
Dwa kolejne zwycięstwa 

w rozgrywkach o mistrzostwo 
ekstraklasy odnieśli w miniony 
weekend piłkarze ręczni Iskry/ 
Lider Market. Mistrzowie Polski 
pokonali w Kielcach .siódemkę• 
Zagłębia Lubin, w sobotę 25:20 
(1 O: 12) oraz wczoraj 34:23 
(16:5) . 

Iskra: Stęczniewski, Tkaczyk -
Wasiak S i O. Ch m bota 3 i O, Zydroń I 
i 9, Hiliuk 2 1 4, Bąblewski - i 2. Ka
mielin l i S, Witkowski 4 (l) i 6, Jura-
ik 4 i 2, J. Sieczka O i O, Skwarczyński 

-i O, iedzielski 5 i 6 (5). Karne minu
ty: 4 i li . 

Zagłębie : Zaprutko. Kowtun, Wy
soczański - Ordonewski 7 (3) i 3, P. 
Będzikowski 3 i I, Sieczek O i 4, Mo
rawski S (I) i 2, Grębosz O i-, Czaj a 3 
i O, Czarny- i O, Demczuk 2 i S, Ko
złowski O i S, Jasiński O i 3, Krucz
kowski- i O. Karne minuty: 16 i 10. 

Na ciężką próbę nerwówwystawi
li w sobotę swoich sympatyków mi
strzowie Polski. Tak źle, schematycz
nie i niemrawo grających piłkarzy ręcz
nych l kry/Lider Market dawno już w 
Kielcach nie oglądaliśmy. Na szczęście 
i lubinianie nie mieli dobrego dnia. 22 

niecelne strzały kieleckich graczy i 11 
technicznych błędów wy tarczą za cały 
komentarz do meczu. Bez względu 
na to cie zy kolejne zwycięstwo mi
strzów Polski. O klas1c i charakterze 
ze polu śwmdczy przec1eż najlepiej to, 
że potrafi wygrywać mecze nawet gdy 
ma slab zy dzień. 

W 18 minucie było juz 9:6 i wyda
wało się, ze mecz przebiegać będzie 
dalej pod dyktando podopiecznych tre
nera Gienadija Kamielina , jednak 
w ciągu S minut lubmianie kolejno 
strzeli li S goli(!) i to oni po bramce 
zdobytym w ostatniej sekundzie tej 
odsłony przez Dańusza Ordonowskie
go dość nieoczekiwanie schodzili na 
przerwę z przewagą dwóch bramek. 

Potem kielczanie wprawdzie dość 
szybko odrobili straty prowadząc na
wet 18: 14 w 48 minucie, jednak losy 
spotkania definitywnie roz !rzygnęły 
się dopiero w samej jego końcówce . 

Jeszcze w 54 minucie było tylko 20: 19 
dla Iskry/Lider Market. 

Wczoraj do przerwy mistrz poka
zał już swoje prawdziwe oblicze, de
klasując przeciwnika. Od stanu l: l 
kielczanie strzelil i S goli z rzęd u. Po
tem po krótkim okresie w miarę wy-

Dima Karnieli n, rozegrał wczoraj dobry mecz stanowiąc mocny punkt 
"siódemki" mistrza Polski zarówno w obronie, jak i ataku 

Fot. M. Cender 

"Obrażona" liga 
W sobotę obradował Zjazd 

PZPN. Oto wypowiedzi delegatów 
naszego regionu: 

JanuszJagiełowicz (preze Radom
skiegoOZP ): - Wbrewoczekiwaniom 
swoich przeciwników prezes Pol kiego 
Związku Pilki ożnej nie ustąpił z zaj
mowanego stanowiska. W czasie obrad 
wniosek o tajne gło owanie nad pozba
wieniem wadzy "Magnata~ zgłosili człon
kowie Pilkar kiej Autonomiczna Ligi 
Polskiej. Wniosek upadł. a znak prote-
tu szefo\\ie PALP opu'cili salę obrad. 

Wcze' niej zagroz1li, że jeżeli M. Dziuro
wicz nie zrezygnuje, większość klubów 
ekstraklasy zbojkotuje rozpoczynające się 
za tydzień rozgrywki. 

Poza rym ustalono, że organizacja 
sędzim~ ka nadał działać będzie w truk
turach związku oraz wprowadzono 
do statutu zapis o PALP. Zastanawiano 
ię również nad obchodami zbliżającego 

się jubileu zu 80-lecia PZP . Delegaci 
u talili także, że najbliższy - wyborczy 
zjazd organizacji piłkarskiej odbędzie się 
na początku 2000 roku. Jednym słowem 
- po staremu. 

Jerzy Matuszyk (prezes Kleleckie
go OZP ): - Wrócilem ze zjazdu z bar
dzo mieszanymi uczuciami. To po pro
stu jakaś paranoja, by na mie iąc przed 
najważniej Z)'ITI dla przyszłości polskie
go futbolu meczem z Anglią na Wembłey, 
strajkami piłkarzy rozwiązywano perso
nalne sprawy. Dymisja Dziurowicza na-

wet jeśliby do niej do zło nie rozwiąże 
problemów na zego futbolu. Mam wra
żenie, że Zjazd był po prostu nie przygo
towany. Zaplanowane na godzinę l l 
obrady rozpoczęły się praktycznie 2,5 
godziny później, gdyż najpierw przez 45 
minut czekaliśmy na przyb)tie oficjalnych 
gości, a następnie ponad l ,S godziny 
wybierano przewodniczącego zjazdu. 
Przy tym glosowaniu traJi się po raz 
pierwszy ludzie z obozu prezesa z opozy
cją, która przegrała 55:95. W efekc:ie 
\vkrótce potem były już nicformalnie dwa 
zjazdy,JCden na sali obrad, a drugi w ku
luamch, gdzie prezesizbuntowanych klu
bów przedstawiali swoje rac_JC dziennika
rzom. Spory niesmak wzbudziły u mnie 
także zupełnie niepotrzebne .. p~y han
ki" łowne prezesa Dziurowicza z dzien
nikarzami tełewizY.jnymi.JCSZCZe przed roz
poczęciem obrad. ie nastrajały one 
do rzeczoweJ dy ku Ji . Mam nadzieję, że 
mimo panującej u nas o tatnio mody 
na trojki Z\\/} 'Cięży jednak zdro\\y rozsą
deki ligajednak będzie grać. (pd), (wid) 

Jeszcze raz okazn/o ię. że preze 
Marian Dnurawicz maIHe/u znolenni
ków. W obotę ,.Magnat~ wygraJ kolej
ną dyskusją na temat .,czy pomnien po
dać ię do dymi di~. Dzwrowiczo1~i po
zo ta/a chJb:l nien-ielka satysfakcja, ko
ro w zjeździe brali udZJal i glosowali 
na jego osobę ludzie mający niewielkie 
pojęcie o futbolu ... 

MACIEJ CENDER 

Sobota 
Duży Lotek Numerek 

7' 25, 26, 38, 39, 4 7 (33), 6, 11, 29, 40 

równanej gry nastąpił kolejny pokaz 
siły Iskry/Lider Market. Od stanu 9:4 
w 20 minucie na z zespół popi al się 
serią sześciu bramek. Podopieczni 
Gienadija Kam1clina znakomicie grah 
w defensyw·ie, a bardzo dobrze dyspo
nowany Maciej Stęczniewski w ciągu 
dwóch kwadran ów dał się pokonać 
tylko pięciokrotnie ! 

ajlepszym zawodnikiem na bo
isku był skrzydłowy Iskry, Wojciech 
Zydrofi, który zbierał zasłużone okia
ki za dynamiczną, widowiskową grę. 

- iektórzy nawet zaczęli porów
nywać cię z Robertem Nowakowskim 
-zagadnęliśmy po meczu skrzydłowe
go Iskry/Lider Market. 

- Bez przesady do klasy "Kosy" 
jeszcze bardzo wiele mi brakuje. 

a pewno był to mój najlepszy w ka
rierze mecz w ekstraklasie. Zdaję so
bie sprawę z błędów, które popełniłem . 
Zwłaszcza w obronie mogłem zagrać 
lepiej. Po raz pierwszy grałem w mi
strzowskim meczu od pierwszej do 
ostatniej minuty - powiedział nam 
Wojtek Zydroń. 

Inne wyniki: Czuwaj- Metalpiast 
3 l :27 i 27:28, Warszawianka - Zepter 
Cussons Wrocław 33:28 i 22:22, Pe
trochemia -Wybrzeże 25:22 i 23:19, 
Spójnia- AZS AWF B.P. 30:30 i 29:26, 
Paria - Pogoń 21 :26 i 26:24. 

l. Petrochemia 32 45 
2. Iskra L. M. 28 43 
3. Warszawianka 32 43 
4. Zagłębie 34 40 
5. Wybrzeże 34 39 
6. Zepter 32 38 
7. AZSB.P. 34 37 
8.Pogofi 34 34 
9. Spójnia 30 31 
10. Paria 32 15 
11. Metalpiast 32 13 
12. Czuwaj 30 6 

885-700 
794-616 
952-836 
891-832 
803-756 
823-749 
847-821 
743-764 
752-750 
736-961 
706-870 
662-938 

DARIUSZ WIKŁO 

NSK·ISKRA 

z "Cyborgami" 
Zaledwie 50 minut potrzebo

wali siatkarze KS Jastrzębie, by 
zrewanżować się Czarnym 
za porażkę w Radomiu. W dru
żynie Edwarda Skorka zabrakło 
wiary w zwycięstwo i chyba ... 
umiejętności. W innych meczach 
zwyciężali na ogól faworyci. 

KS Jastrzębie Borynia - Warka/ 
Czarni Radom 3:0 (17,19,15). 

Czarni: Szymanowski owik, 
Maroszek Śmigieł, Stancelewski, 
Gabrych oraz Słomka (Iibero), Ko
cik, Piotrowski, Boratowski, Stan ice. 

Jastrzębie: Wagner, Dejewski, Mil
brani, Michałczyk, Markiewicz, Rybak 
oraz Czerlonek (Iibero). 
_ Sędziowali: Adam Żelazny, An

drzej Kiszczak (obaj Warszawa). 
Blamaż w Jastrzębiu ! To chyba 

najwłaściwszy komentarz do wydarzeń 
na parkiecie. Tak słabo grających ra
domian w tym sezonie jeszcze nie wi
dziano. Postawy Czarnych nie uspra
wiedliwi wyjątkowa dyspozycja za
wodników ze Śląska którzy zagrali 
najlepszy mecz w rozgrywkach. 

- Moi zawodnicy grali jak ... "Cy
borgi" -powiedział po meczu trener 
Borynl Waldemar Kuczewski. - ie 
spodziewałem się aż tak skutecznej gry 
ze strony chłopaków. 

O postawie siatkarzy Warki nie da 
się napisać nic dobrego. Wyrównana 
wałka trwała jedynie w pierwszym se
cie do stanu 3:4, a w drugim - do wy
niku 13:13. Z każdą następną akcją 
przewaga gospodarzy systematycznie 
powiększała się. Radomianie sprawia
li wrażenie jakby po raz pierwszy 
spotkali się na parkiecie. 

Do tego, że Piotr Gabrych słabiej 
radzi sobie z odbiorem żdążyłi'my się 
już przyzwyczaić. W Jastrzębiu mylił się 
również Paweł Słomka. Oznacza to, że 
przyjęcia nie było 

w ogóle. W tej sytuacji trudno wyma-

gać od rozgrywającego, aby dobrze roz
dzielał piłki. Adama Nowika i Jarosła
wa Stancelewskiego jako nominalnych 
środkowych bloku po tym meczu chy
ba nie da się sklasyfikować. Obaj grali 
bardzo słabo. jedynie od czasu do cza
su zdobywając punkty po atakach. 

Skuteczność innych atakujących 
także pozostawiała wiele d ci życzenia . 
Zmiennicy nie byli w stanie zmienić 
obrazu gry. 

iestety. w miniony weekend 
nie popisali się też śląscy działacze . 

Liczna grupa fanów Czarnych. która 
wybierała się na mecz musiała osta
tecznie pozostać w Radomiu. Dla ra
domian zabraklo ponoć miejsc w hali ... 
To nowy model polskiej gościnności. 
w sportowym wymiarze. 

lnne wyniki: Mostostal Kędzierzyn 
Koźle- BBTS Bielsko Biała 3:0, Mo
rze Bosman Szczecin - Gwardia Wro
cław 3:0, Legia Hortex Warszawa -
Citroen Stal Hochland ysa 3:2, Ka
zimierz Plomień Sosnowiec - Stilon 
Gorzów3:1. 
l. Mostostal 
2. Bosman 
3.Stal 

12 
12 
12 

4. Kazimierz 12 
5. Yawal 10 
6. Jastrzębie 12 
7. Czarni 11 
8. Stilon 12 
9. BBTS 12 
10. Gwardia 
11. Legia 
12. Górnik 

12 
II 
12 

21 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
18 
16 
16 
14 
14 

31:16 
27:20 
29:23 
24:22 
26:14 
26:19 
24:20 
22:22 
21:29 
17:28 
17:28 
10:33 

Za tydzień Czarni podejmują 
w Radomiu Legię Hortex Warszawa. 

JACEK BEDNARClYK 

KSZO wygrał, Korona poległa ... z Błękitnymi 

Drugoligowcy kontrolnie 
KSZO Ostrowiec- Hetman Zamość 

2:0 (l :0). Bilski 41, Żelazowski 74. 
KSZO: Jojko- Pasionek, Ku t, Jop

Kot, Bil ki, Budka, Grębowski, Krawiec 
- Świerad, Wójcik. Ponadto: Dymanow
ski, Mi iewicz, Wróbel, Stekowiec, Pi
kuta, Żelazow kl, Kubiak. 

Hetman: Lukiewicz- Salij, \ llit
czuk, Turkowski - Pranagal, Barto , 
Manel ki, Zajączkowski. Sobczak- Ju
rok, Pliżga. Ponadto: P1echniak apo
leon, P1dek. 

Gospodarze mieli zdecydowaną prze
wagę, ale zawodziła kuteczność. Dopie-
ro w 41 min., po faulu na Świeradz1e, 
Bil ki precyzyjme wykonał rzut wolny 
z 18m. 

Po zmianie tron KSZO atakował. 
ale w 56 mm. Bil ki mmimałme chyb1ł. 
Wynik ustalił w 74 min. Zelazow k1, po 
precyz)'Jnym zagraniu Graby. W końców
(;(! potkama goście przyci nęli mocniej 
i bliscy szczęścia byli Pidek i apoleon. 

- B)1 to bardzo pożyteczny praw
dzian dla rJaSZego zespołu. Na d\va tygo
dme przed rozpoczęciem ligi zaprezento
waliśmy dobrą dyspozycję - powiedział 

nam Marek Młodnicki. kierownik dru
żynyKSZO. 

Błękitni Kielce - Korona Kielce 2:0 
(l :0). Trela 36 karny, Rogala 68 karny. 

Błękitni : Sroka - Łoszek, Janaszek, 
Woloszyn - I.ip ki, Bartkowski, Cieśli
kowski, Rogala, Trela - P. Kukula, Sa-

lou. Ponadto: Styczyński, tu zczyński, 
Stefań ki, Mielcarek. 

Korona: Gil- Gawlik, Pacoń, Sitnic
ki- Grzesik, Kozak, Heinńch, Ruszkmv
ski, Trestka- Złotek, Pastuszka. Ponad
to: Rumas, Kozubek, Cichoń, Dziubel. 

Piłkarsko Korona była zespołem lep
szym. Podopieczni Włodzimierza Gą
siora długimi momentami panowali w 
środku poła. iestety, im bliżej było bram
ki go podarzy, l} m gorzej sprawowali się 
napastnicy Korony. Tymczasem Błękitni 
grając nieZ\\yiJe ambitnie raz za razem 
zagrażali bramce Gila. W 36 mm. arbiter 

podyktował problematyczny rzut kamy. 
który pewnie wykorzystał T re la 

Po zmianie stron. w ekipie Korony 
kibice ujrzeli m. in. Krzysztofa Dziubela, 
gmjącego ostatnio w idzie Pińczów, 

który najprawdopodobniej zasili szeregi 
drugoligowców w rundzie wiosennej. 
Debiut nie wypadł zb)1 pomyślnie. Dziu
bel. owszem starał ię jak mógł, ale WI

dać by1o brak zrozumienia z kolegami. 
Rozstrzygnięcie padło w 68 min .. gdy 
Rogala - znów z rzutu kamego nie dal 
szans Gilowi. 

(mac) 

Krzysztof Dziubel (z prawej) zagrał 45 min w barwach Korony prze-
ciwko Błękitnym Fot M. Cender 
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) Cersanit/Nami Kielce- Stal Stalowa Wola 102:86 

Radosny basket 
Koszykarze Cersanitu/Nami 

odnieśli już piętnaste z kolei zwy
cięstwo na drugoligowych parkie
tach, umacniając się na pozycji 
lidera tabeli. W sobotę pokonali 
oni w Kielcach zespól Stali Stalo
wa Wola 102:86 (60:36), z nawiąz
ką rewanżując się rywalom za po
rażkę z pierwszej rundy. 

Cersanit/Nomi: Hayes 37 (3 x3), 
Szczerbala 17 (5 x 3), Kuzian 16, Raj
kawski 14, Derricks 13 oraz ·Kij 4, 
Woldan l, Sowiński O. 

Stal: Rzegocki 34 (7 x 3), Partyka 
14 (I x 3), Grzyb 12, Niemiec 7 (l x 
3), Rudko 7 oraz Jagódka lO (l x 3), 
Bielecki 2. 

Sędziowali: J. Kiełbiński (Wro
daw) i M. Molik (Kraków). Widzów 
1300 (komplet). 

Z mieszanymi uczuciami opusz
czali trybuny kieleccy sympatycy ko
szykówki. Wprawdzie ich pupile pew
nie pokonali jednego z głównych kon
kurentów w walce o awans do ekstra
klasy, jednak zaprezentowali iście ka
meleonową formę, która po prostu 
nie przystoi liderowi tabeli. 

-To był taki radosny basket. O ile 
nie dziwię się młodemu zespołowi Sta
li, który z wielką fantazją i ambicją 
walczył od pierwszej do ostatniej mi
nuty spotkanie, to od kielczan uwa
żanych za głównych pretendentów do 
ekstraklasy spodziewałem się znacz
nie dojrzalszej i bardziej konsekwent
nej gry. Mam tu na myśli drugą poło
wę spotkania, w której zespól Cersa
nitu/Nami zamiast grac "swoje" dal 
sobie narzucić styl rywala- powiedział 
po meczu czołowy do niedawna pol
ski arbiter i kierownik reprezentacji, 
Janusz Kotulski. 

T rudno nie zgodzić się z jego opi
nią, gdyż kieleccy koszykarze zadziwili 
huśtawką formy zaprezentowaną 
w sobotnim spotkaniu. Podopieczni 
trenera Stanisława Dudzika rozpoczęli 
mecz w imponującym stylu. Wpraw
dzie w pierwszej minucie po punktach 
Daniela Niemca Stal-wyszła na pro
wadzenie 3:2,jednak od tego momen
tu zaczął się prawdziwy koncert lidera, 
który przy blisko stuprocentowej sku
teczności rzutów bardzo szybko po
większał przewagę. Gdy w 6 minucie 
po kolejnym trafieniu najlepszego na 
parkiecie Amerykanina Derricka 
Hayesa było już 23:9, zanosiło się na 

prawdziwy r5ogrom zespołu gości. Po 
10 minutach i "trójce" rozgrywające
go znakomity mecz Roberta Szczer
bali kielczanie prowadzili 35: 18. W tym 
momencie nastąpił pierwszy dość krótki 
na szczęście okres dekoncentracji na
szych koszykarzy, który bardzo szybko 
wykorzystali rywali, niwelując straty do 
9 punktów (36:27 w 13 minucie). Kon
cert naszego zespołu trwał jednak na
dal, a raz po raz kibice oklaskiwali ka
pitalne zagrania gospodarzy w ciągu 
20 minut rzucili ryw·alom aż 60 punk
tów. Po wznowieniu gry przewaga kiel
czan jeszcze nawet wzrosła. W 26 mi
nucie Cersanit/Nami prowadził już 
71 :41 (!). Był to jak się potem okazalo 
punkt zwrotny spotkania. Znakomi
cie dysponowany rzutowo Marcin 
Rzegocki poderwał kolegów do wal
ki. Raz za razem trafił zza linii 6,25 m., 
a gospodarze jakby zupełnie zapomnie
li na czym polega gra w koszykówkę. 
Nie pomagały przerwy brane przez tre
nera Dudzika. Po kolejnych 17(') punk
tach zdobytych przez Stal (m.in. cztery 
,trójki" zapisał na swym koncie Rze
gocki) w 31 minucie zrobiło się 71 :58. 
Młody zespół gości do końca nie rezy
gnował z walki o jak najkorzystniejszy 
rezultat i trzeba przyznać, że "postra
szył" trochę pewnych siebie kielczan, gdy 
w 37 minucie zniwelował stratę do za
ledwie 9 punktów (83:74). Zmobilizo
wało to na tyle podopiecznych Stani
sława Dudzika, że od tego momentu 
znów Cersanit/Nami niepodzielnie pa-

nowa! na parkiecie, popisując się ak
cjami godnymi ekstraklasy. Wielką 
owacją przyjęto setny punkt zdobyty 
efektownym "wsadem" przez Leona 
Derricksa. 

Jednym z bohaterów meczu był 
rozgrywający Cersanilu omi Ro
bert Szczerbala, który popisał się 
między innymi aż pięcicfma celnymi 
rzutami za trzy punkty. 

-Sądzę, że swą grą udowodniłem, 

iż trener nie mylił się wystawiając mnie 
do gry w pierwszej "piątce". Do pełni 
szczęścia zabraklo mi jeszcze jednej 
"trójki", gdyż ustanowiłbym swój 
rekord w karierze w rzutach zza linii 
6,25 m. Pięć udanych prób, miałem 
także w ekstraklasie w meczu Kom
fortu Stargard Szczeciński przeciwko 
Mazowszance Pruszków. ie mial
bym nic przeciwko temu bym popra
wił go w decydujących spotkaniach 
play-off - powiedział nam uśmiech
nięty "Bala". 

Znacznie mniej zadowolony z po
stawy swoi podopiecznych był trener 
Stanisław Dudzik. 

- Zawodnicy znów, jak w meczu 
przeciwko Hutnikowi jakby zapo
mnieli, że mecz t!VIa 40 a nie 20 mi
nut, a oni grają nie tylko dla siebie, 
a przede wszystkim dla kibiców, któ· 
rzy na pewno są rozczarowani tym, 
co zaprezentowali w drugiej połowie. 
Oczywiście liczy się zwycięstwo, ale 
ważny jest też jego styl. 

DARIUSZ WIKŁO 

Derrick Hayes (pierwszy z lewej) mimo iż na czwartkowym treningu 
skręcił lekko nogę był najlepszym i najskuteczniejszym zawodnikiem so
botniego meczu · Fot. M. Cender 

SMS Warka- Glimar Gorlice 63:59 (33:31) 

Ważne zwycięstwo 
Bardzo ważne zwycięstwo 

odnieśli w sobotę drugoligowi 
koszykarze SMS Warka, pokonu
jąc we własnej hali drużynę Gli
maru Gorlice 63:59 (33:31). 

Radosław Babica przyczynił się do zwycięstwa kielczan Fot. S. Sijer 

Sukces Contactu · 
W drugiej rundzie bilardowe

go Pucharu Polski zespól Con
tactu 0 /K Kielce pokonał u sie
bie drużynę Gestora Idyślenice 
2:2 (w małych punktach 22:17). 

Punkty dla lcielczan zdobyli: Ra
dosław Babica i Paweł Rogal ski. 

- Faworytem tego spotkania była 
drużyna z M yślenic, która w ubiegłym 
roku zajęła trzecie miejsce w Pucha
rze Europy - mówi trener kielczan 
Grzegorz Kędzierski . - Mecz mial 
emocjonujący przebieg, a jego losy 

ważyły się do ostatnich chwil. W pa
sjonującym pojedynku Paweł Rogal
ski pokonał swojego rywala i dopro
wadził do remisuW małych punktach 
okazali' my się lepsi i zagramy w trze
ciej rundzie. 

Oto vłyniki (na pierwszym miej
scu kielczanie): 

Paweł Rogalski - Michał Licho
dzijewski l :0, Karol Skowerski 
- Mariusz Roter 0: l, Radosław Babi
ca - Patryk Bryll l :0, Karol Hejduk 
- Piotr Kempiński 0: l. (pak) 

Odciąć Dubojską 
W najbliższą środę koszykarlei 

STK Pertopol Starachowice roze
grają pierwszy z barażowych me
czów z Bick Black Start Gdańsk, 
których stawką jest utrzymanie się 
w ekstra.lclasie. Drużyna, która jako 
pierwsza wygra cztery mecze, 
zmierzy się potem z wicemistrzy
nią drugiej ligi. 

- ajbardziej obawiam się o zdrowie 
moich zawodniczek- powiedział nam tre
ner F\!rfopolu Zbigniew Andersz.- W 
ostatnich dniach naszmasażystaJan Kir 
mial pełne ręce roboty, gdyż w zespole 
sporo było różnych drobnych urazów. 
Szkoda, że nie odbył się mecz kontrolny 
z ŁKS Łódź, bo chcieliśmy z mocnym 
rywalem doszlifować kilka rozwiązań tak
tycznych. Podstawowe nasze zadanie 
w meczach ze Startem znamy jednak 
od dawna. Trzeba po prostu "odciąć" 

od piłki naskuteczniejszą zawodniczkę 
ekstraklasy Angelę Dubojską i nie po
zwolić jej rzucać za trzy punkty. Mogą to 
zrobić dwie moje zawodniczki: Marta 
Żyłczyńska i Ludmiła Mitiagina, która 
jest ostatnio w dobrej formie. Dokladnie 
analizowali' my mecze gdal1szczanek. Pod 
koszem szukają one tylko Dubojskiej albo 
Łomaka. Kazda pomyłka w obronie 
kosztuje stratę punktów, które one zdo
bywaja. Agresywna i uważna obrona, to 
podstawa sukcesu w barażach. Do tego 
trzeba jeszcze wygrać walkę na desce w 
ataku. To ćwiczymy i - mam nadzieję -
zaprezentujemy na parkiecie. Teraz trzeba 
się tylko odpowiednio zmobilizować. 

W meczach play off o miejsca 
5-8. ŁKS Sommer Komfort Łódź - Po
lonia Teoma Warszawa 61 :42 (25:22), 
Color Cap Rybnik- lapolex Betor AZS 
Toruń 71 :49 (37:27). (sts) 

Pod koszami II ligi 
Wyniki: Start Lublin - Resovia 

101 :64, Cersanit\Nomi - Stal Stalo
wa Wola 102:86, AZS Folitechnika 
Wrocław - Wisła Kraków 78:67, Li
nodrut Zabrze -Górnik Wałbrzych 
80:87, Alba Chorzów- Bobrek II By
tom 68:67, SMS Warka - Glimar 
Gorlice 63:59, Hutnik Kraków- AZS 
Politechnika Radom 77:50, Siarka 
Tarnobrzeg -Techmet Częstochowa 
74:66. 
1. Cersanit\Nomi 25 46 2154-1795 
2. Resovia 25 44 2093-1858 
3. Stal SW 25 43 2033-1896 

4. Start 
5.Hutnik 
6.AZSWr. 
?.Górnik 
8.Wisła 
9. Linodrut 
10. Techmet 
II. Glimar 
12. Warka 
13. Siarka 
14.Alba 
15.Bobrekll 
16.AZSR 

24 40 1888-1747 
25 40 1930-1797 
25 39 1871-1827 
25 38 2026-2057 
25 38 1988-2021 
25 36 1866-1848 
25 36 1960-2058 
25 36 1806-1934 
24 34 I 820- l 829 
25 34 2009-2057 
25 34 1842-1930 
25 34 1749-1852 
25 25 1491-2020 

(wid) 

SMS: Snochowski 14, Białek l l. 
Lisewski 6, Hernik 6, Gajewski 6, 
Kordas 5, Kotceki 5, Dobrowolski 4, 
lgnerski 2, Józefowicz 2, Kagan 2. 

nie. Młodzież z SMS nie potrafiła 
narzucić I)'\Valom swojego tempa gry. 
Glimar prowadził więc 7:4, ale w 10 
minucie byto już remisowo (13: 13). 
Pięć minut później miejscowi wygry
wal i już 29: 19, ale w następnych trzech 
minutach nie trafili do kosza ani raz 
i rywale wyrównali stan meczu 
(29:29). a przerwę zespól Mańu
sza Mazura zszedł z minimalną, dwu
punktową przewagą. Podobnie było 
w drugiej połowie, podczas której 
z reguły utrzymywała się kilkupunk
towa przewaga SMS, a Glimar dążył 
konsekwentnie do wyrównama. Było 
więc kolejno: 50:40, 56:46, a na dwie 
minuty przed końcem 56:53. 

Hutnik Kraków- AZS Politechnika Radom 77:50 

GLIMAR: Peciak 25, Zglobicki 
13. Dygutowicz 10, Piwowarczyk 5, 
Baron 4. Haluch 2, Kwiatkowski O. 

Sędziowali: S. Jałoszyfiski (Łódź) 
i A Bartocha (Kielce). Widzów 300. 

Ważne zwycięstwo odniosła dru
żyna SMS w pojedynku z sąsiadem 
z ligowej tabeli. Cieszy ono tym bar
dziej, że plagą wareckiej drużyny wciąż 
są kontuzJe. Do końca sezonu nie 
zagra już Łukasz Żytko, który ma 
gips na nodze, trzytygodniową prze
rwę w zajęciach lekarze zalecili też 
Michałowi Sikorze. iektórzy ich za
stępcywyszli więc na parkiet z koniecz
ności. Od początku spotkanie było 
wyrównane, a oba zespoły prezento
wały zgoła odmienne style rozgrywa· 
nia akcji: go podarze szybko i dyna
micznie. ich rpvale- powoli i statycz-

Tradycyjnie już w Warce, najcie
kawsze wydarzenia miały miejsce 
w końcówce. a pół minuty przed 
ostatnun g\\-izdkiem po "trójce" Zgło
bickiego Glimar zmmejszył straty 
do dwóch punktów (59:61). Po prze
Jęciu piłki przez SMS goście próbo
wali fauli taktycznych na Andrzeju 
Gajewskim. Ten wykorzystał dwa 
z czterech rzutów osobistych i w ten 
sposób ustalił rezultat spotkania 

PAWEŁ STUS 

Skuteczny Szwej 
W kolejnym meczu l/ligi ko

szykarzy AZS Politechnika Brat
Met Radom przegrat w Krako
wie z miejscowym Hutnikiem 
50:77 (27:39). 

HUT IK: Janczura 16, Pyla 14, 
Bżykot 13, Dymacz 12. Trajan 8, 
Szczerbakaw 5, uszkiewicz 4, o
wak 3. Gorczyca 2. 

AZS: Karcłaś 9, Gadajski 4, Wall 
4, Olcz)k 10, Szwej 17, Janusz 4, 
Majewski 2, Gutkowski O. Kogut O. 

Sędziowali: M. Kuniec (Prze
myśl) i K Kucharski (Kutno). 

Akademicy nie ulękli się renomo
wanych rywali i po kilku minutach 
prowadzili 8:4. Jednak w miarę uply-

wu czasu mecz zaczął przebiegać zgod
nie z przewidywaniami. -Go podarze 
trochę nas zlekceważyli i chyba dlate
go nie wygrali z nami tak wysoko, jak 
zamierza h - powiedział po meczu tre
ner AZS Marek Jarec.ki Istotnie, ra
domianie walczyli na ile było ich stać, 
ale różnica w doświadczeniu obu dru
żyn była adekwatna do stale powięk
szającej się różnicy w ich dorobku 
punktowym. Do przerwy była ona jesz
cze niezbyt wysoka, za sprawą m.in. 
dobrej gry filigranowego Piotra Kar
dasia -Jeszcze mie •ąc temu ten za
wodnik nie miał licencji , a dziś prowa
dzi grę naszeJ drużyny i radzi sobie 
całkiem dobrze - scharakteryzował 

swojego podopiecznego trener Jarec
ki. Obowiązek zdobywama punktów 
spOCZ)'\Yat tym razem na barkach 
Krzysztofa Szweja, który dość nie
oczekiwanie stał się najskuteczniej
szym zawodmkiem spotkania. 

Po przerwie rutyniarze z Krakowa 
grając spokojnie powiększali przewagę, 

w drużynie radomskiej zaś trener dal 
szansę kolejnym młodym zawodnikom. 

ieźle spisali Ię zwłaszcza Daniel Wall 
i Karol Gutkowsld. Po raz pierwszy na 
drugoligO\vym parlaecie zagrał Ma
ńusz MajewslcL który zast.1pił w dru
żynie starszego o dziesięć lat inne
go ... Mariu za Majewskiego. 

PAWEŁSTUS 
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SŁOWO KIBICAISPORT 

Szczypiornistki Kolportera przed decydującymi spotkaniami 

Awans? - Czemu nie! 
Po wygranym meczu z Otmę

tem Krapkowice w Kielcach pilkarki 
ręczne Kolportera/Ambitu mają 
przerwę w rozgrywkach pierwszej 
ligi B. O rywalizacji l celach 
na przyszlość rozmawiamy z tre
nerem Marianem Siewruiciem i ka
pitanem zespołu Moniką Grubą. 

+ Po 12 spotkaniach zajmuje
cie trzecie "miejsce w tabeli z do
robkiem 16 punktów. Dużo to czy 
mało? 

Marian Siewruk: -Apetyt rośnie 
w miarę jedzenia. Gdyby przed rozpo
częciem rozgrywek kto · mi zapropo
nował trzecie miejsce, byłbym mile 
za koczony i zadowolony. ---

Trener Marian Siewrok 

- Jako zawodnik nie doczeka
łem się debiutu na parlcietach eks
traklasy. Może gdybym po stu
diach na AWF w Krakowie przyjął 
jedną z ofert klubów czołówki dru
giej ligi, moja koszykarska kariera 
potoczylaby się zupełnie inaczej 
i spalnitoby się sportowe marze
nie o grze w pierwszej lidze - za
stanawia się Stanisław Dudzik. 

Gdy jako grający trener AZS Poli
technika Kielce przed kilkunastu laty koń
czył sportową karierę chyba nie przypusz
czaJ, że en o ekstraki ie może je zcze 
powrócić. 

-Je zcze nigdy nie byłem tak bli ko 
awan u do ekstraklasy jak teraz, w roli 
trenera Cersanitu/Nomi. Po serii piętna-
tu kolejnych zwycięstw na drugoligo

wych parkietach zawodnicy i ja przyzwy
czailiśmy ię już do wygrywania. Wiem. 
że ta pas a kiedyś mu i ię kończyć. ale 
nie chodzi przecież o bicie rekordów. lecz 
o pierwszy w historii kieleckiej koszykówki 
awan do krajowej elity. Gdyby nie pla} 
oiT, właściwie już teraz byłbym pokOJny. 
Decydujące mecze jednakJeszcze przed 
nami. Dla mnie będzie to JUŻ iódme 
podej' 1e do bram ekstraklasy w o lat
ruch czterech latach, w roh piem zego 
lub drugiego trene,...d zespołu. Wierzę. że 
~ iódemka" okaże 1ę szczę ' !iwa- mówi 
S. DudZJ.k. od ponad 30 lat dążący zupo
rem - najpiern jako zawodnik. a potem 
Jako trener - do krajowej elity. 

Kiedyjako uczeń czwartej klasy zlo
ty PodstaWO\\ej nr 24 w Kielcach ZJawił 
ię na zajęCJach SKS u Stani ława Raj

cha uslyszaJ: 
- Je te ' za ni ki na ko zykarza. 

Przyjdź za rok. jak podrośnie z. 
ie zraził ię takim przyjęciem i po 

wakagach. jako piątoklasista. rozpoczął 
trening~. W trzy lata później byi dosłow
nie o krok od medalu Ogólnopol kich 
Jgrzy k Młodzieży Szkolnej i Studenc
kiej. 

+ Ta pozycja nie jest jednak 
premiowana awansem do ekstrakla
sy. 

M. S.:- Zgadza ię . ie planowa
liśmy w tym roku walki o awan . Pod
tawowe zadanie zespołu to Lgranie 

· ię i utrzymamc w hdze. a zajęcie zó
·tego 1mej ca będzie spełnieniem moz
liwo 'ci ze polu. Gramy bez na 1ej 
czołowej zawodmczk1, rzucającej wie
le bramek- Magdy Cie'li, która mu-
iala poddać ię operacJi. W pełnym 

składzie i przy więk zym zczęściu tać 

nas na zajęcie drugiego miej ca. Mie
li' my ogromną za n ę na zwycięstwo 
i to\\ Vv)'jazdowym meczu z niepoko
naną drużyną Dory Dzierżoniów. Kwa-

Fot. S. Sijer 

Te cztel) kosze dzieliły na od trzeciego 
miej ca w Pol ce. mimo iż byliśmy naj
niższym zespołem wwarszaw kim fina
le. Mnie na pocie zenie pozo tal tytuł 
najlep zego trzelca turnieju -wspomina 
S. Dudzik. 

Mierzący 170 cm, zwykle należał 
do najniższych na boi ku. jednak to nie 
prze zkadzalo mu grac widowi kowo i 
kutecznie. 

- imponowały mi celne rzuty z dy
tan u. Z cza em jednak przekonaJem 
ię. że nie mniej ważne od podkoszowej 

walki ą dla drużyny asysty - podania 
otwierające kolegom drogę do koszary
waJa. Tak właśnie łubilem grać. ie pa
miętam dokladnie mojego rekordu zdo- . 
bytych punktów w jednym meczu. a 
pewno było to w szkolnych rozgrywkach. 
gdy zanotowah 'my rekordowe zwycię-
two20 :4 ~ Rzucilemwtedy na pewno 

ponad 40 punktów. 
eniorską karierę pod ko zem roz

począł\ zespole kieleckiej Korony. który 
przez Jeden ezon. pod wodzą trenera 
Zbigniewa lmiołka, radził !>Obie bardzo 
dobrze na trzecioligowych parldetach. 
Potem tmfil do Tęczy. Po padku z II hgJ 
grahwrueJWled} m1ędzy innynuJanusz 
Schmejdel. Andrzej Tłuczyński Be
nedykt Bądel Andrzej Nowicki i Ma
ciej Starowicz -dn ' trener koszykówki i 
dzienmkarz . portO\\) Telewiz~ •• Kraków·· . 

-Z tym zespołem przeżyiem najwlęk-

drans przed zakończeniem potkania 
prowadziliśmy 15: Ił. lecz dwie kary 
dwummutowe pod rząd wyraźnie wy
biły zespól z rytmu i przegrali'my 
17:20. 

+ Plusy i minusy drużyny? 
M. S.:- Ten ze pól ma duże moż

liwości. Widać już zgranie w obronie
to za luga dużej o obawo· ci. jaką jest 

atalia FelQman w bramce. Tabela 
nie kłamie. je te my drugim w kolej
ności ze polem, który stracił dotych
czas najmmej bramek. Gorzej jest w 
ataku. ajwięk ze rezerwy drzem1ą w 
Joannie Stokłosie, ale ze względ u na 
zajęcia na uczelni zawodniczka ta tre
nuje praktycznie od środy do piątku. 

+ Czym wytłumaczyć nierów
ną grę zawodniczek. Na przyldad 
fatalne występy w Gdańsku i Kato
wicach? 

M. S.:- Z możliwością porażki ze 
Startem w Gdańsku liczyliśmy się. ze-
pól zagrał s łabo i nie podjął nawet 

walki. atomiast mecz w Katowicach 
powinien zakończyć się naszym zwy
cię twcm. Tam zadecydowała ni ka 
kuteczno • ć dziewcząt i zbyt non za

lanckie podejście do meczu. Wahania 
formy biorą ię przede wszy tkim. 
z braku kon ekwencji. Jest taki mo
ment. że wyraźnie prm.vadzimy. dzie\\
częta ię rozluźniają i chcą za w zelką 
cenę .,dobić'' rywaJki. Wtedy popełnia
ją pro te błędy. które kwapiiwie wy
korzystują przeciwniczki. Jedyny po
zy1yw to fakt. że dziewczęta nic prze
grywają meczów w końcówkach. czyli 
ą dobrze przygotowane pod wzglę

dem motorycznym. 
+ Najmocniejsze i najsłabsze 

punkty zespołu? 
M. S.: - ajmocnieJsze ą obrona 

i bramka. 1aj lab zym na zym punk
tem je t gra na kole. Zawodniczki 

-To na pewno najlepszy okre mOJeJ 
portowej kanery. poro ię też nauczy
łem trenerskiego warsztatu. W ciągu 
czterech lat rudiów d\\ukrotnie awan
owali ·my do drugiej ligi. Gralem w ze
pole z kielczanami Tomaszem Czają 

i Arturem Środą. którzy potem z po-
wodzeniem występowali w ekstraklasie. 
Ja zdecydowałem się na powrót do ro
dzinnych Kielc, mimo propozycji z kilku 
czołowych klubów drugiej ligi. Gralem 
znów w Tęczy i zespole Politechniki. mię
dzy innymi wraz z obecnym prezesem Mi
teksu Michalem Solowowcm. 

Trenerskie poy,olanie Stanisław Du
dzikodkryłwsobiejeszczew zkoleśred

nieJ, trochę za sprawą przypadku. 

Monika Gruba w dynamicznej akcji Fot. S. Sijer 

z tylu są uniwer alne i potrafią zagrać 
na każdej pozycji. Myślę o Stoklosie 
i Grubej. Lenie Pohrebnyak potrzeb
najest aklimatyzacja. Cie zy mnie, że 
ta zawodniczka poczyniła pore po
stępy w grze defensywnej. gorzej jest z 
atakiem. 

+ Za dwa tygodnie przyjeżdża 
do Kielc niepokonana drużyna 
Dory Dzierżoniów. 

M. S.: -Wierzę we własny zespól. 
W meczach z ilnymi rywalkami dziew
częta potrafią się zmobilizować i za
grać na wy okim poziomie. 

+ Na mecz z Dorą zmobilizuje
cie się . A jak będzie w spotkaniach 
z teoretycznie s1abszymi rywalami, 
czyli z Cracovią, AZS Warszawa czy 
AZS Wrocław? 

Monika Gruba:- Słabsze ze po
ły bardzo się mobilizują na mecze z 
fa\\Orytami i z nimi ię gra najtrud
niej. Je tern przekonana. że stać nas 
na Z\\I}'Cię two z Dorą . lecz obawiam 
ię właśnie innych pojedynków. Będzie

my taraly ię zmobilizować. by nie 
zawieść oczekiwań. 

+ Do zakończenia rozgrywek 
jestjeszcze sporo spotkań. Stać was 
na zajęcie drugiego miejsca, pre-

- a pro'bą mojego pief\ · zego na
uczyciela koszykówki Stanisława Rajcha 
prow'ddzilem zajęlia na obozie we Włosz
CZ0\\1e z grupą później zych mistrzów 
PolskizSP24i takbardzo mi iętospodo
balo. że po tanowiłem zostać trenerem 
ko zykówki. 

Wtedy jednak nawet mu ię nie · nilo. 
że w przyszłości jako szkoleniowiec będzie 
pracowal z Amerykanami. którzy otarli 
ię o legendarną ligę BA - Leonem 

Derricksem i Derrickiem Hayesem 
- Pamiętam. jak jeszcze w szkole 

z wypiekami na twarzy oglądaliśmy zdję
Cia amerykańskich koszykarzy czy prze
grane na kasety wideo ury·v"ki meczów 

BA Wtedy to dla nas byi całkiem inny 

miowanego awansem do ekstrakla
sy? 

M. G.: - Tak. Zwłaszcza że naj
trudniejsze mecze. z wyprzedzającymi 
nas zespołami Dory i Startu. gramy u 
siebie. Już kiedyś mialy'my szan ę 
awansu i zabrakło nam niewiele. ie 
chciałybyśmy stracić kolejnej okazji. 

+ Do meczu z Cracovią pozo
stało jeszcze kilka dni. Jak uchroni
cie się przed dekoncentracją? 

M. G.: - Musimy pamiętać. że JeSt 
to bardzo ciężki mecz. Przecież na wla-
nym parkiecie przegrywaly' my do 

przerwy ośmioma bramkami. Je zcze 
raz przeanalizujemy nagranie wideo 
tego spotkania i wyciągniemy wnioski. 

+ Twój typ na zakończenie roz-
grywek. Które miejsce zajmiecie? 

M. G. :- Drugie. 
+ Typ trenera? 
M. S.:- ie byłbym trenerem. gdy

bym nie wierzył w sukces zawodniczek. 
Jeżeli one deklarują chęć wej ·ci a do eks
trakła y. torówniezje tto moje założe
nie. ie jest to jednak nasz cel za w zel
ką cenę. Jeżeli nie uda się teraz awanso
wać. to będziemy próbować za rok. 

Rozmawiał 
KRZYSZTOF PARSZOWSKI 

świat. Teraz obecność Amerykanów \\ 
nlli zych pierwsza- czy drugoligO\\)'Ch ze-
polach nikogo już nie dziwi. Na pewno 

praca z nimi jest dość specyficzna iecho
dzi nawet o barierę językową, lecz o ich 
zupełnie inną mentalność i predyspozycje 
do gry w koszykówkę. 

Zanim jednak Stanisław Dudzik do
czekaJ ię zv..ycięskiej serii z drugoligową 
drużyną Cersanitu/N orni, długo nabieraJ 
trener kiego doświadczenia pracując 
z młodzieżą. 

-Najwięcej zadowolenia dała mi praca 
z juniorami Żaka. z którymi dwukrotnie 
wy tępowaJi'my w finalach Mistrzostw 
Fbiski juniorów. zajmując w drugim tarcie 
dobrą, siódmą lokatę. Kródm praoowalem 
też z dziewczętami Tęczy. Jako szkolenio
wiec nie mial jeszcze okazji. by ci~ się 
z awansu. Czy w kwietniu świętować go 
będzie z koszykarzami Cersani orni? 

DARIUSZ WIKŁO 

-Do dziś pamiętam mecz z KatO\\i
cami. przegrany przez nas 7 punktami. 

zy portO\\) zawód. Powrót do grona 
drugohgO\\'CÓ\\ wydawal ię pew11y. tym
czasem przy Klent)'CLil}m bilansie bezpo
' redmch meczów z Budm\lanymi Ra
dom. okazaJ•' m} 1ę g rsi tosunklem 
ko zy. Prawdzmq ko zykarską zkołę 
Stanisław Dudzik przeszedł w KrakaWJe 
podczas tud1ów na Akademii Wycho
wania Fizycznego pod okiem trenera 
Marcina Kasperca Stanisław Dudzi.k jako trener Miteksu i jako zawodnik Zdjęcia : M. Cender i arch1wum 
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SŁOWO KIBICA l SPORT 
Gwiazdą VI Międzynarodo

wego Halowego Mityngu Skoku 
Wzwyż .Opoczno 99• była Mo
nica Jagar-Dinescu. Rumunka 
wygra/a zdecydowanie wynikiem 
200 cm, a następnie atakowała 
rekord mityngu - 202 cm. Po 
dwóch próbach zrezygnowała 
j ednak z ostatniego skoku, po
zbawiając się szansy na zdoby
cie nagrody w wysoko~ci 1 O tys. 
dolarów. - Dlaczego? Bo nie 
potrzebuję tych pieniędzy - po
wiedziała później. 

• Gdzie ten Skrzetuski? • eo dalej z mityngiem w Spale? • Rozczarowany Wszoła 

Wątpliwe. aby była to odpowiedź 
prawdziwa. Wątpliwości po mityngu 
było zresztą więcej. Słabe wyniki uzy-
kane zczególnie w konkurencji męż

czyn sprawiły, że głośno - nie po raz 
pierwszy już- dyskutowano na temat 
czy spalski mityng będzie kontynuowa
ny. -Mogę zapewnić, że w roku 2000 i 
2001 impreza odbędzie się - mówił 

dyrektor mityngu Włodzimierz 
Wrzosek. 

Roczarowany opuszczaJ halę były 
mistrz olimpijski Jacek Wszoła.- Te 
zawody pokazały, że poziom skoku 
wzwyż na świecie obniża się. Nie bez 

• • t 
przyczyny, na wielkich i dobrze płatnych 
mityngach lekkoatletycznych coraz czę
ściej rezygnuje się z tej konkurencji. Dziś 
zadowoliły mnie tylko skoki pań. Pa
nowie byli wyraźnie bez formy. Zoba
czymy. jakie wyniki uzy kiwać będą la
tem. Od tego zależeć będzie. czy warto 
organizować kolejny mityng- powie
dział nam "profe or flopu" . 

- a pewno dzisiejsze wyniki były 
poniżej oczekiwań - mówił go podarz 
mityngu Artur Partyka. - Skoczylem 
224 cm i to odzwierciedla moje aktu
alne możliwości. Z różnych powodów 
źle przepracowałem okres przygoto
wawczy. Myślę, że wszyscy jesteśmy 
trochę zmęczeni. Właściwie od lO lat 
ta sama grupa ludzi skacze na wszy t
kich zawodach. A je teśmy coraz star-
s i. 

Na kłopoty treningowe narzekał 
też J avier Sotomayor. Kubańczyk po 

raz trzeci wygra! spal ki mityng. za co 
otrqmał złotą plakietkę, ale z W)niku 
227 cm nie był zadowolony.- Mimo 
zaległości w treningu technicznym czu
łem ię bardzo dobrze i liczyłem. że 
pokonam przynajmniej 234 cm - po
wiedział rekordzi ta 'v.iata.- Do Spały 
zaw ze chętnie przyjadę, bo mam tu 
przyjaciół i świetne warunki do trenin
gu a mityngjest bardzo dobrze zorga
nizowany. O pieniądzach nie mówmy. 

Pomówmy za to o przebiegu kan
kur u. Po pierw ze na tarcie zabra
kło kilku awizowanych wcześniej za
wodników. w tyn1 braci Janlru z Czech. 
Szkoda. Jedenznich koczyłjużwtym 
roku 231 cm. Połowa koczków przy
była do Spały bardzo późno i podczas 
konkursu wyglądali na zmęczonych. 
Rosjanin Siergiej Kliugin w ogóle nie 
wystartował. doznając kontuzji pod
czas rogrzewki. Jego rodak, Alexei 
Krysin. nie zaliczył żadnej wysokości. 
Obaj je zcze w czwartek wieczorem 
oczekiwali na moskiewskim lotnisku 
na zapro zen i a od organizatorów ... 

Monica lagar-Dinescu cieszy się ze zwycięstwa i jedynego "światowe-

Tak skakał Zbigniew Zamachowski 

Bardzo zybko w konkursie zo-
rali Partyka, Charles Austin i Soto

mayor. W zy cy trzej zady ponowali 
wy oko'ć 23 l cm i w zy cy trzykrot
nie strącili .. ,Soto .. pokonał Austina 
dzięki mniejszej liczbie koków t tak 
zakońC?ył ię najgar ty z dotychC?a
sowych mityngów. 

Wcze'niej publicLno'ć mich rąz
grzać aktorzy, bohaterowie filmu 
.. Ogniem i mieCJem ... rozgrywając 

WÓJ kankur . Główną rolę odegrał w 
nim Michał Wołodyjow ki, czylt Zbi
gniew Zamachowski. ,.Mały rycer7 .. 

Janusz Wójcik specjalnie dla " Słowa Kibica" 

Deteraninacja - klucz do sukcesu 
Tydzień temu pHkarska repre- się wszak pewien zgrzyt, który spro- Drużynie potrzeba przede w zystkim 

zentacja Polski powróciła z Mai- wakował Wojciech Kowalczyk. pokoju i pomocy - również ze strony 
ty, gdzie przez niespełna dwa - Wojtek jest młodym. ambitnym mediÓ\\. Jezelt nawet przegramy na 
tygodnie przebywała na zgrupo- chłopakiem, któremu zdarza ię po"'ie- Wembley. to nie będzie je zcze końca 
waniu. W trakcie obozu biało- dzieć i zrobić zbyt wiele. Ale od tego śwmta. Przed nami będą kolejne. nie
-czerwoni rozegrali trzy mecze jest trener, aby zybko zażegnać zarze- zwykJe trudne mecze ze Szwecją i Bul
kontrolne (wygrana z Maltą 1:0, wie jakiegokołwiek konfliktu. Tak było gańą 
remis 1:1 z Finlandią oraz zwy- i tym razem. Odby1em z "Kowalem·· • Pan, taki optymista, mówi o 
cięstwo 1:0 z klubowym zespo- krótką rozmowę , Wojtek przeprosił porażce. 
Iem Hibemians La Valetta). Choć kolegów i yruacja wróciła do normy. - ikt nie mówi o porcłŻce. ale to 
nasza drużyna nie zaprezentowa- • Niektórzy twierdzą, że Kowal- tylko port i w zystkie możliwości na
la wielkiej formy, trener Janusz czykjest pafiskim pupilkiem. Nawet leży brać pod uwagę. 
Wójcik jest bardzo zadowolony z jeżeli nie jest w wysokiej formie, to i • W takim razie czy pański ze-
obozu. tak da mu pan szansę gry? s pół powtórzy wyczyn z 1973 r.? 

- Rzecz pierwsza i chyba najważ- -Bez prze ady. ie mam zadnych -W październiku 73 r. remJ dawał 
niej za- nie mogliśmy być w wysokiej pupilów w zespole. Na murawę wybte- nam awans do Mi trzo tw Świata. W 

go" wynilru w Spale 
prze koczyll65 cm. Wprawdzie przy 
pomocy od koczni. ale publiczno ' ci 
zaimponowała sprawność aktora. 
Brawa za ambicję zebra ł Piotr Ma
chaJica. ic wy tartowali "' kankur-
ie Olaf Lubaszenko i Wiktor Zbo

rowski. Jak powietlLtał ten drugi : .. te 
w1gl~dów c telyClnych". Tylko. ic 
podczas zawodów obaj n uli ię bel 
celu po hali jako ,.a~y tenct" ~acka 
W zoły. A Jan Skrtetu kt vel Michał 
Żebrowski? tara! się bardto 1 ofi
qalnte wygrał konkur. pokonując ł 60 
cm. ale pa me nic były tachwycone wt
dtąc go w takieJ roli. -Tak z bit ka. to 

Zimowa herbatka 
Legendą taje i~ herbata, którą 

przygotowuJe kierownik Bł~kitnych 
Marek Jędrychowski dla piłkarzy 
rozgrywających pa ringi w -nieżycach 
i na mrozie. Chwalili herbatę piłkarze 
KSZO O trowiec. Tłoków Gorzyce t 
Radomiaka. 

- To jest taka zimowa herbatka. 
Nie mogę zdradzić receptury- twier
dził pytany Jędrychow ki. 

Szkoda, że kierownik me ma re
cepty na dobrą grę drużyny. 

formie, gdyż zdecydowana "'iększo' ć gają ci. którzy są w najlep zej dy pozy- marcu 1999 r. remis znacznie przybłil.y Dola kibica 
zawodnikówdopiero rozpoczęła przy- cji. a Malcie Wojtek był w o wiele nas do celu- finałów Mistrza tw Eu-
gotowania do rundy wiosennej. Obec- lep zej dy pozycji niż Miro ław Trze- ropy, ale nie zagwarantuje awansu. Dzi' Kto wie. czy tytuł _najwiemteJ ze
me gra się na boiskach Francji i Hisz- ciak i dlatego preferowałem właśme mogę po\\1Cdzieć. że na Wembłey nie go kibica- drużyny Radomiaka me 
panii. Pozo tal i tylko ćwiczą. Trudno jego. Być może za mie iąc ytuacja ię będziemy grać o remi . a pewno ze- powinien przypaść Michałowi Bień
więc wymagać od chłopaków. aby po- zmieru. W Polsce me ma rasowych na- s pól usta\\-iOn) zo tame ofensywme. kowi z Radom ta. Pan Mtchał Jako JC-
ka/)'\\-ati pełnię sv.-ych mozliwo ·ci. Oni pastmków. I to je t duż} problem. tak ab} \\ygr<~ć~ PrzecieżAnglicy to tacy dynyfan ..ztel nych~ PfZYJCChal na mecz 
moga być już trochę przemęczeni. • Zupełnie inaczej przedstawia ami ludzie jak m~. 0w zem. Wembłey Błękitni - Radorni ak do J<Jełc t prtez 

• Na dodatekjeszcze pan "wy- się sytuacja z bramkarzami. Tu z to legenda ale me można cJągle zyć bhskodwiegodzmy dopmgował swa-

Zdjęcia: autor 
daleko mu do krzetuskiego · wzdy
chała jedna moja znajoma. - Wolę 
znowu i 'ć do km a. 

Wyniki VI Mity11gu .,Opoczno 99": 
Kobiety: l. 1onica lagar-Dine cu 

(Rumuni a) - 200 cm, 2. Tatiana 
che\\Chtk (Btałoruś) - 192 cm. 

3. hristtna Kałcheva <Bulgana) 
- 192 cm. 6. Donata JancewiCI (Pol
~ka) - 185 cm. 

Męzcz)/ni : l. Ja\ler otomayor 
<Kuba) - 227 cm. 2. harb usttn 
( SAl- 227 cm. 3. Anur Partyka CPol
ka) - 22-l cm. 

SŁAWOMIR SUER 

Bramkarz gimnastyk? 
Po przegraneJ l: 7 z Radomtakiero 

trener Alitu Antoni Hermanowicz 
twierdził. że bramkarzjego 7e polu 

.. me łapał ptłki. a robił . klony··. 
Może chce przekwalifikować ię 

na gtmna tyka? 

Długodystansowiec 
PoLnali' my tajemnicę kuteczno

'ci rozgrywającego ze polu ko zyka
rzy Cer anitul omt. Amerykanina 
Derricka Hayesa. Podcza treningu 
rzutowego nie pomylił tę ani razu w 
ktłkunastu próbach oddawanych ... z 
drzwi wej ·et owych z korytarza na bo
t ko. 

To dopiero długody tan owiec. 
Ale co będLte. je ' łi Haye zechce od
dav.ać rzuty L balkonu .. zatm, c7y też ... 
gabmetu ktcrownika haft. 

ciskał z pilkarzy "siódme poty". kolei mamy "ldopoty bogactwa". legendami. aJ lep zy prz) kład dali tch zawodnt 'w. 
-B) li. my na Malcie nie po lO. aby - Ow zem. na lCJ pol) C] l mam} kil- w całkiem medawno Francuzi, którzy - ie boję tę mrozu, śniegu C/) z meczu na ... kulig 

odpoczywać. ale by ciężko pracować. I ku wyTÓ\\-nanych graczy. dam Maty- odczarowali \Vembłeyv.)gl)wając bar- de. zew. Za w 1e Jezdzę za \\Oją uko- Zaraz po zak ńczcmu obotnte-
faktycznie kazdy z zawodmków haro- ek. Kanmterz idorczuk i Bogusław dzopev.nte. chaną druzyną · twierdztł mocno go meczu ze talą talowa Wola ko-
wal od rana do "'ieczora. ie b}iO 7.ad- Wyparlo prezentują w chwili obecneJ zmarzmęty. zykarze ersamtu, om t. me bacząc 
neJ talJfy ulgowej. DruL}11a do k.onałe wyTównane umtejętno ·ci. Ocz)"';· cie + Z reprezentacją Anglii po- OL dola ktbtca. na 1męczeme. uda h ię na tremng w 
to zrozwmala t kaidyćv.iczył na _mak- me .zapominam także o Jerzym Dud- żegnał się ostatnio Głenn Hoodłe. Obozowy szpan teremc.l) m razem trener Dudzik za-
a- B) Iem zbudowany po tawą piłka- ku. Którp nich tame między lupka- Kevin Keegan został selekcjone- Wśród bogatych klubów ptłkar- aphkO\\ał t m ... kułtg t -jabtę okaza-

fl). tch dąlemem do podno zema h>a- mt na Wembley'? Póki co nie odpo\•iem rem tylko na cztery mecze. To do- sktch Lapanowała moda na zagramcz- lo- zawodmc) me gortcj mz na par-
łilikaC]t. na to pytarue. brze czy źle dla reprezentacji Pol- neoboty. Z duchem ctasu ch tełt póJ'· ktecte radLift obie\\ walce na .. ' me z-

+ Ajakwyglądałobózod strony • Doszliśmy do tematu Anglia. ski? tct na t piłkarze.aJe .·megza ypał dro- kt''. 
organizacyjnej? 27 marca czeka pafiskich pod- - te potrafię odpo\viedztcć na to gę na Lnwę, gdzte chetata \VyJechać omaczy wpra\\ na ręka . 

- Muszę prz)znać. 1e Je zcze nie opiecmych prawdziwy test prawdy p)tame. Zre<,ztą nie je t to dla na druzy11a KSZO. która wcze'meJ tre- Nie kraść maluchów 
byłem na takdobrze zorgamzo\llan)m na Wembley. Z rodzimych trenerów '>pr.twa naJ\•azniejsza. Bo co 1a róz- nowała w ... ~ ęgter kteJ Górce. Dla 

· 1· l- tk p Kaz zczyptomt tce Progn: u/Ły.ogór zgropowant u. te tSID)'W.Z) o. o- tylko i mierzowi Górskiemu mea. CZ) na ławce trener..kteJ będzie t\. 'Ch, kt' r.zychctcltb}JC zcze trochę nn-. ~~ Kasi Formie kmdit no malucha. Zna-
cLą w 7) od praw portO\•)ch. a na udało się wywieźć remis z tego s ta- tedzial Hood fe. Keegan czy je zez e z panować mamy kilka atntkC}Jm. ·ch 1 

d h k - p każd lat! tę doptero tuż przed ltgow)m po-me ycznyc oncząc. o ym tre- dionu legendy! kto ' inny. My27 marca mu imp")fć bardzo tanich pr po1yot. 
ł . d k - 1 · J tkaniem i to niekompłetn). Zawodnicz-nmgu mogt'my o·onac zczcgóo- -Mampro'bę-d meczUJCIJCSZ- na mura\\ę i- do ło"'nie- po~in- ProponuJ·emyw\_bmć tęnaobo-

en 
j"T 

o 
~ 
o 
r 
c 
o 
c 
(\.) 
(\.) 

r 
c 
-; 
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G) 
o 

h '-~dań 1 ka ki h każd ____. kanie mogla \\olęc my' leć o grze. mając 
\\}C L"-' e· rs-c egozav.vu- czeponadmie tąc. Je t zatem trochę niśmną gl}źć. Determmacja. popar- zy (nawet dochodzemowe) do na. tę- <0 

ik aliz ,._... . . na głO\\ie taki duży problem. <O 
n a. an· Y"' w l. mocw ttp. cza u na (JC\\11e przemy'łema. wycią- ta dobl}m przygoto\\-aniem. po"'1nny pwący·ch m teJ· cowo ·ci: Ah ... tZgran <O 

· •L ·edn-L był · J l jak tu utrz)mać formę'! • te wszysLA.o J a.a. o ta- game \11~.1 'ie róbmy więc sztucz- b)ć kluczem do ukce u na Wembley. kolo topu zna. Paryż koło Ko11emc Z 
t..: · k:n ·-L 6 · 7..-l ... ~.ł • (mac, wid, pak) ;u .. e pię e, Ja.a. pan m Wl. ~I· neJ wrzawy· wokół tego pojedynku. MACIEJ CENDER albo Drezno koło Lip ka. 
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AUTO-MOTO 

041/34-311-80, 090-335-261 
.ENIGMA RENT A CAR" 

Nowe samochody 
wypożyczalnia 

czynna całodobowo . 

DDD2205 

041 /34-64-750 
WYPOŻVCZALNIA SAMOCHODÓW 

• OUATTRO" 
zachodnie, fabrycznie nowe. 

GL530 

041/343-17-57 .AL TOM" - AUTO
ALARMY, immobilisery . Blau
punkt", centralzamki. 

GL555 

041/344-85-25. MOTOART: silni
kowo-podwoziowe, zachodnie. 

DG1166 

041/344-96-37; AUTOALARMY, 
centralzamki, radiomontaż . 

DE12484 

• 041/345-16-29 • 
BEZPŁATNA WYMIANA: 
AMORTYZATORÓW, 
TŁUMIKÓW 
MOTOMARKET 
AUTOCZĘŚCI 
Jagiellońska 23. 

041/362-00-29 
AUTA NA GAZ. 

GL556 

Kielce, Pakosz 53. 
RATY. 

Dodatkowo ZIMOWY BONUS. 
GL568 

AA autoalarmy, lmmobilizery, ra
dioodtwarzacze, głośniki , naj le
piej, najtaniej . Kielce, 344-29-67. 

DG1214 

AAA AUTA powypadkowe kupię . 

0602-599-678. 
DE13189 

ABSOLUTNIE auta powypadko
we , zniszczone kup i ę , 0601-81-
30-29 . 

JE1251 

ALUFELGI, OPONY - bonifikaty. 
Prostowan ie i renowacja felg. 
Warszawska 170, 
332-22-12. 

MJ321 

AMORTYZATORY- opony- aku
mulatory - alufelgi - tłumiki serwis, 
raty, tel. 048/362-68-89. 

GW723 

AMORTYZATORY. 041/368-35-
71 . 

KH11367 

BMW, inne zachodnie -serwis, 
części. AUTO-WEST, Kielce , 
34224-95 od 9.00. 

KH1189 

HAKI holownicze. 041/361-57-
04. 

DE12805 

SZLIFOWANIE wałów, cylindrów. 
Tłoki , pierścienie, panewki. 342-
57-95. 

GL545 
AUTO- RADIO .• Wibtronic" Kiel

ce, Paderewskiego 22. 
CHŁODNICE samochodowe ~ 

sprzedaż . 041/331-05-12, 0601-
________ G.::.;A~18:..:;;2:....:.4 478-521 . 

HURTOWNIA części do samo
chodów zachodnich. Szeroki asor
tyment , wysoka jakość , dobre 
ceny. KiM S.C. Auto Części, Kiel
ce, Słowackiego 6, tel./fax 344-23-
73, 361-61-06. 

TARCZE, klocki, szczęki , bębny 

hamulcowe. Kielce, Legnicka 1, 
041/34-25-723 . 

AUTO - SKUP powypadkowe, 
skorodowane . 0601-646-274 . 

DE12563 

AUTO - SZROT osobowe, do
stawcze, skup - gotówka. 090-354-
003 . 

DE12562 

DE13134 

ELEMENTY oświetlenia , karose
rii ze składu , na zamówienie KiM 
Auto Części , Kielce, Słowackiego 
6, tel./fax 344-23-73, 361-61-06. 

DG1213 

FORD - części zamienne. Kiel
ce, Górników Staszicawskich 15, 

DG1167 

KUPIĘ auto powypadkowe, sko
rodowane, 0902-81-492. 

JE1252 

DE12448 

TOYOTA MAZDA, HONDA i inne 
części nowe, używane - naprawy. 
Kielce, Pakosz 53, 361-79-98 . 

KH1301 

AUTO- SZYBY. Kielce, 361-57- 34-502-52 . 

KUPIĘ auto zniszczone. 090-
615-163. 

WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 
342-81-65, 0-602-321-586 

DE12698 17. 
GA1816 

.AUTO System" - części do sa
mochodów zachodnich, USA. 041/ 
344-49-86, Bodzentyńska 4. 

DE12668 

AUTO-SKUP, powypadkowe , 
skorodowane. 0601-624-184 . 

DE13187 

AUTO-WYPOŻYCZALN lA 
EURO-B, 34-559-62 , 090-302-
462 . 

MJ324 

AUTOALARMY całodobówo, 
041/34-434-79. 

DN469 

AUTOALARMY, centralzamki. 34-
504-58, 34-405-71 . 

DE11622 

AUTOGAZ, montaż, gwarancyjne 
FIAT, DAEWOO. 

Kielce, Chrobrego 40, 
34-50-140 . 

DE13103 

AUTOSlYBY. .Autofenix" Kielce, 

Wrzosowa 25 361-61-71 . Radom, 

Dębowa 4 362-60-15. Szewce 39 

k!Kielc 346-52-05. 

GA1822 

BMW - Mazda autoryzowany 

sklep, inne japońskie. Amortyza

tory Marko Serwis - Bis, Karczów

kawska 20, tel. 368-35-71 . 

KH1366 

BMW- autoryzowany sklep- ser

wis. Kielce, Pakosz 53, 361-79-98. 

KH1300 

GA1815 DE12561 

~szczędzasz, gdy kupujesz 
dodatkowe wyposażenie gratis 

Oszczędzasz, gdy jeŹdzisz 
niskie koszty eksploatacji 

PEUGEOT - RITA MOTORS, 
Kielce, ul. Domaszowska 52, 
te l. 344-30-1 O, 368-12-35 (36) www.peugeotrita.com.pl 

Ostrowiec św. ul. Kilińskiego 35b, 
te l. 247-95-45 www.ritapeugeot.com.pl 

PEUGEOT 

1217DG 

SfRr~ AKWIZYTORZY ZAPRASZAJĄ 
Przyjmujemy ogłoszenia na miejscu u klienta. 

Wystarczy zadzwonić pod numer 

Kielce 361-01-01 Radom 363-97-88 

natychmiast przyjdzie nasz przedstawiciel 

INVEST MOT Sp z o.o. 
Zgórsko 36a 
26-052 Sitkówka 
teJ. 34-613-42 
fax. 34-614-39 

SKODA OCTAVIA 

• Rok produkcji '98 

Cena już od 39.990 

Volkswagen ® Masz więcej ® Płacisz mniej Autokomis 
l. Opd vectra 1.6 16V, 1996 r. - 39.900 zł 
2. Opel vectra 1.8 16V, 1997 r. -47.500 zł 
3. Opel astra- 1.6, 1996 r. -27.500 zł 
4. Opel astra 1.4, 1994 r. - 22.000 zł 
5.0pelasllallkmti 1.6, 16V 1998L - 56.500 zł 
6. Opel omega MV6, 1997r., -85.000 zl 
7. Opel omega kombi, 1994 r. - 45.600 zł 
8. Opel omega. 1988 r. - 15.000 zł 
9. Opel kaden, 1990 r. -11.700 zł 
IO.Opelaxnbo 1.4,1998L -3Ul00zi +VAT; 
11. Hyundai pony 1.5, 1992 r. -15.900 zł 
12. Ford fiesta 1.3, 1994 r. - 17.000 zł 
13. Peugeot 605, 1991 r. -24.500 zł 

-Przyjmiemy samochody w komis 
• Przyjmujemy samochody w rozliczeniu 
- Gwarancja legalności i SianU leChnicznego poj=hl 
- Dogodne warunki l<redytowe. 

,.OBRĘCKI" Sp. z o .o . 
Kielce, ul. Krakowska 285 

tel . 041 / 3455012, 090/336-124 

OPELB ~ 

Passat, Golf 

•!•12-letnia gwarancja na perforacje 
i 3-letnia na lakier 

•!• preferencyjny pakiet ubezpieczeniowy 
•!• specjalna, atrakcyjna cena 

Liczba samochodów objętych 
specjalną promocją jest ograniczona 

1818GA 

AUTOCENTRUM Oddział "EXBUD" S.A. 
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262, tel. 361-62-42 salon, serwis: 361-60-95 

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



Marka Kielce Radom Słomczyn 

AUDI 80: 90- 19,0 92- 26,0; 80: 85 - 10,7, 88 - 80: 88- 17,0, 89- 19,0, 91 - 22,0, 92-27,0, 93- 31 ,0; 100: 88-
100: 91 - 20,0, 92- 32,0 17.0; 100: 86- 13,7 23,0, 89- 26,0, 90- 28,0, 92- 39,0, 93 - 46,0, 94- 490 

B l\ IW 316: 91 - 28,0: 318: 90 316i: 84 - 9,1, 85 - 316:90-24,0,91-27,0,92-35,5,93-38,0,%-57,0: 520: 88 
-21,0 12,3; 318: 86- 15,6 - 23,0. 90- 30,0, 91 - 32,0, 92- 34.0, 93- 46,0, 95 - 60,0. 96-

82,0: 318: 89- 24,0. 90- 26.0, 91 - 34,0, 92- 36,0, 94 - 46,0, 
95- 52,0: 525: 87- 19,0, 88- 24.0, 89- 26,0, 91 - 37,0, 93-
49.0, 94- 52,0, 95 - 65,0 

C ITR OE AX: 91 - 14,0, 93 - AX: 90- 12,0, 91 - 13,0, 92- 15,0, 93- 16,5, 95 - 20,0. 96-
16,0, 95 - 20,0 23,0; ZX: 91 - 16,5, 92- 17,5, 93- 19,0, 94-20,0,95-23,0 

FIAT 126p. 90 - 4.3. 91 - 4,8, 92 - 84 - l ,4, 86 - 2,2. 87 - 86- 2,4, 87 - 2,8 , 88 - 3,3, 89 - 4,0, 91 - 5,0, 92 - 5,8, 93 - 6,7' 
5,0. 93 - 6.0, 94 - 7,0, 2,6, 89 - 3,5, 90 - 3,8, 94-7,4,95- 8,3,%- 9,0, 97-9,5 
96 - 9,0, 97 - l 1.0 92 - 4,8, 93 - 5,6, 96 -

6,9 

FIAT 125p. 89-4,0 85 - 2,0, 86- 2,5, 87 - 86 - 2,5, 88 - 3,4, 89 - 4,3, 90 - 4,8, 91 - 5,3 
2,8, 89-4,0 

FIAT cc: 92- 12,0, 93 - 13,0, cc 700: 93 - 11,7, 94 cc 700: 92- 11,0, 93- 12,0, 94- 13.0, 95- 14,0, %- 16,5; cc 
95- 15, 97 - 19,0: - 12,5, 95 - 13,5; cc 900:93- 13,4, 94- 16,0, 96- 19,0, 97- 18,0; uno: 86- 8,0, 87 
uno: 90 - 12.0, 93 - 900: 94 - 14,2, 96 - - 9,0, 88- 11,0, 90- 13,5, 91 - 14.5, 93- 16,5, 94- 17.0, 95-
15,0, 94 - 17,0, 97 - 15,3 19,0, 96 - 20,0; punto: 94 - 22,0, 95 - 23,0, 97 - 26,0; tipo: 87 -
24,0; tempra: 90 - 11,0, 89- 14,0, 90- 16,0, 91 - 17,0, 94-21,0, 95-23,0, 96-
17,0, 92 - 20,0, 94 - 24,5; tempra: 90- 17,0, 91 - 18,0, 92- 19,0, 94- 21 ,0, 95-
22.0, 95 - 28,0; tipo: 89 22,0; croma: 87- łl,5, 88- 13,5, 89- 16,0, 91 - 18,5, 92-
- łi,O, 93- 18,0, 95- 20,5, 93 - 22,0, 94 - 24,5 
22.5; croma: 89- 13,0, 
91- ł9,0, 92-20,0 

POLONEZ 90- 5,5, 91 - 7,0, 93 - 1,5 GLE: 92-7,4, 94 86- 3,2, 87 - 3,5, 89 - 4,3, 90 - 5,4, 91 - 6,3, 92 - 8,8, 93 - 9,5, 
9,0, 94- 11,0 - ł0,5; 1,6 SLE: 89- 95- ł2,9, 96- ł4,0, 97- ł8,0 

4,7; 1,6 GLE: 91 -
7,3, 92-7,5, 93- 8,2, 
94- 10,3, 95- 12,5 

FORD escort: 89 - ł3,0, 91 - sierra: 85 - 8,3, 86 - Fiesta: 88- łł,6, 89- ł2,6, 90- 13,7, 92- 16,8, 93- 18,0, 94-
ł7,0, 92 - ł8,0 , 94 - 9,7, 88 - II ,0; escort: 21,0, 95- 23,0; escort: 89- 16,0, 90- 17,0, 91 - 18,9, 92-21,8, 
23,0, 95 - 27,0; sierra: 85 - 9,3, 9ł - ł5,0; 94-24,8,95-27,0,96- 29,5, 97- 3ł,O; orlon: 87- lł ,8, 88-
9ł - 17,0, 93 - 21,0; fiesta: 90- Ił ,5 13,0, 89- ł4,0 , 90- 16,5, 92- 18,5, 93- 19,0, 94-22,0, 95-
scorpio: 89 - 16,0, 9ł - 24,0; sierra: 86- łO,O, 87- ł2,0, 88- 13,0, 89- 14,0, 91 - 17,0, 
20,0; fil'Sta: 9ł - 13,0, 92- ł9,9, 93- 20,5; mondeo: 93-28,0,94-33,0,95- 38,0, 96 
93- 16,0, 95- 19,0 - 42,0, 97 - 48,0; scorpio: 89- 17,0, 90- 18,0, 9ł - 20,0, 92-

23,0, 94- 36,0, 95 - 49,0, 96- 55 ,0 

HONDA civic: 90 - 15,0, 92 - civic: 91 - 2ł ,O, 92-22,6,93-25,0,94-29,0,%-38,0,97-
21,0 39,0; 

accord: 90- 20,0, 91 - 24,0, 92- 29,0, 93- 36,0, 95 - 45,0, 96-
55,0 

LADA lada: 91 - 9,0, 92 - samara: 92 - 10,0; Lada: 86- 5,9, 87- 6,2, 89-7,5, 90- 8,2, 91 - 9,0, 92- 10,3, 
l 0,0; samara : 89 - 8,0, 2107: 87 - 5,0, 88 - 93- lł,5; Samara: 87- 7,5, 88- 8,0, 89- 8,7, 9ł - 10,0, 92-
90- 9,0, 91 - 10,0, 93- 5,7, 90- 8,4 11,0, 93- 12,0, 94- 13,0, 95- 14,0 
12,0 

MERCEDES 190: 89-25,0, 91 - 31,0 200D: 87- 21,5 190E: 86- ł9,0, 87-21,0,89-26,0,90-27,5, 9ł - 30,0, 93-
38,0, 94- 45,0; 190D: 88 - 23,0, 89 - 26,0, 90 - 30,0, 92 - 36,0, 
93 - 38,0, 94 - 46,0; 200D: 86 - 21,5, 87 - 26,0, 88 - 29,0, 90 -
33,0, 91 - 35,0, 92 - 42,0, 93 - 49,0; 300D: 88 - 34,0, 89 - 37 ,0, 
90-43,0, 91-47,0, 92-55 ,0,94-72,0, 95-75,0 

OPEL kadett: 89 - 14,0, 93 - kadett: 88 - 12,5, 89 Corsa: 87- 10,0, 88- Ił ,0, 90- ł3,5, 9ł - ł4,0, 92- 16,0, 93 -
18,0; corsa: 89 - 12,0, - 13,2, 91 - 15,0; 19,0; 95 - 22,0, 96- 25,0, 97 - 27,0; kadett: 86 - 10,0, 87 -
90- 13,0, 95 - 22,0 96- astra: 9ł - 18,3; 11,2, 89- 15,2, 90- 16,0, 91- ł7,5 ; astra: 91- 19,5, 92-21,0, 
25,0: omega: 90 - 20,0, vectra: 91 - 19,7, 92 94-24,5, 95- 27,0, 96- 29,8; vectra: 89- 17,0, 90- 19,0, 93-
92 - 23,0; vectra: 89 - - 22,5; corsa: 90 - '26,0, 94- 28,0, 95 - 35,0; omega: 88- 16,0, 90- 19,5, 91 -
17.0, 91 - 21 ,0, 93 - 13,6 21,0, 92-24,0,94-43,0, 95-49,0,96-55,0, 97 -73,0 
26,0. 95 - 34,0, 96 -
43,0, 97 - 68,0 

PEUGEOT 205: 89 - 13,0, 90 - 309: 89- 11 ,7; 106:94 - 19,8, 95-22,3,96- 23,5; 205: 86-9,5,87- 10,8, 88-
14,0, 92- 16,0; 405: 89 

205: 91 - 13,8 
11 ,5, 89- 13 ,3, 91 - 15 ,0, 92- 15,5, 93- 16,5; 405: 88- 14,5, 

- 17, 90 - 16,0, 91 - 89- 16,0, 90 - 17,0, 92- 19,0, 93-21,0,94-22,5,95- 29,0; 
ł7,0, 93-22,0 406: 95- 38,0, 96- 42,0, 97 - 45,0 

SKODA std.: 90- 6,0, 91 - 7,0, fclicja: 95- 21 ,6, 96- std.; 86-4,9, 87- 5,5, 88- 6,0, 89- 7,0; Favorit: 90- 9,5, 92-
92 - 8.0 favorit: 90 - 22,8; favorit: 91 - 12,8, 93- 15,7, 94- 16,5; felicia: 95-21,5,%-23,0, 97-25,5 
10,0. 91- 11,0, 92-12,0 9,5, 92- 10,4 

RENAULT 19: 89- 15,0, 91 - 16,0, 19: 88 - 8,7, 89 - S: 87-9,5,88- 10,5, 89- Ił ,S, 90- 12,5, 91- 13,5, 92- 15,0; 
94 - 21,0; clio: 90 - 12,4, 92 - 16,5; clio: twingo: 92- 16,5, 93- 16,8, 94- 19,5, 95- 20,5; 21: 86- 9,5, 
15,0, 93 - 19,0, 96 - 91- 12,2 88- lł ,O, 89- 13,0, 90- 15,0, 91 - 17,0, 92- 19,0; laguna: 94-
26,0 29,6, 95- 35,3,%- 40,0, 97 43,0 

vw golf: 89 - 14,0, 92 - golf: 85 - 10,5, 87 - Polo: 89- 13,5, 90- 14,5, 92- 16,5, 93- ł7,8, 94-21,0,95-
19,0, 93 - 26,0 95 - 11,6, 89 - ł4,8 , 90 - 27.5: golf: 86- 12,5, 88- 15,7, 89- ł6,3, 90- 18,2, 91 - 19,0, 
29,0: jetta: 90- 16,5, 15,3; passat: 87 - 92 - 23,5, 94 - 33,0, 95 - 36,0, % - 46,0; jetta: 86 - 15,0, 87 -
93 - 21,0; passat: 89 - 13.6, 90 - 20,8; jetta: 16,0, 89- 17,5, 90- 19,5, 91- 20,0; passat: 88- 19,5, 89- 12,0, 
20,0, 91 - 24,0; polo: 86- 9,8, 89- 15,6 91 - 27,0, 92-34,0,93-37,0,94-47,0,95-53,0 
90- 13,5, 92- 17,0, 93-
18,0, 97 - 32,0 

Jeszcze w styczniowei promocii 
kupisz u nas 

~:;;;;;;;;;;; 

PUNTO - taniei o 5000 zł 

S lENA - taniei o 4500 zł 

PALIO • taniei o 4500 zł 

SEICENTO- taniei o 3000 zł* 
* ie:i:eli odelasz na zło• swói stary sa111ochócl 

SKORZYSTAJ 

_ Dodatkowo otrzymasz pakiet ubezpieczeniowy 

l t A t Radom, ul. Kielecka 16/24, · n e r- u o salon sprzedaży (048) 33 11 184 

Formula trenuje 

Anglik Darnon Hill z zespołu Jordana podczas przerwy na tankowa-
nie w czasie sobotniego treningu na torze Montrnelo Fot. PAP/AP 

Razem z biurem Rutkowskiego 

Szukamy 
zaginionych aut 

Z redakcją .słowa Ludu· i na
szymi czytelnikami skradzionych 
samochodów poszukuje najwięk
sza ze znanych firm detektywi
stycznych, zajmująca się odszu
kiwaniem zaginionych aut w ca
łej Europie, Koncesjonowane 
Biuro Detektywistyczne Krzysz
tofa Rutkowskiego. 

Za informacje umożliwiające od
nalezienie każdego pojazdu, który 
wyprodukowano na Zachodzie, firma 
Rutkawski wypłaca nagrody w wyso
ko'ci 300- 500 DM! 

Wszystkie spostrzeżenia, uwagi 
i informacje prosimy kierować na ad
res redakcji "Słowa Ludu" lub kielec
kiej delegatury firmy Rutkawski -
EMI: tel./fax (0-41) 368-47-47. Za
pewniamy absolutną anonimowość. 
Wszelkie informacje będą przekazywa
ne firmie EM l i centrali w Warszawie. 

Od dziś poszukujemy: 
l) alfa romeo, H007144, nr nad

wozia-ZAR930000040 13919, czerwo-
ny, 

2) audi 100, KJW-8637, nr nad
wozia-WAUZZZ44ZGA055551, 
nr silnika-DR073073, granatowy, 

3) mercedes 300, KJD-6744, 
nr nadwozia-WD8 124130 l 8652753, 
nr silnika-6039121 0075, szary, 

4) mercedes 208 D, JUG-1624, 
nrnadwozia-WD8GOI3711P350065, 
nr silnika-l 0357024, żółty, 

5) mercedes 31 O D, JUS-7072, 
nr nadwozia-WD86024861 P39281 O, 
biały, 

6) mercedes sprinter, KJE-940A, 
nr nadwozia-WD89014621P575329, 
nr silnika-00035116, czerwony, 

7) mercedes sprinter, KJU-3494, 
nr nadwozia-WD890 13621 P505404, 
nr sil nika- l 0434151, biały, 

8) mercedes 100 DKA, KJT-8202, 
nr nadwozla-WD86024861 P39281 O, 
biały, 

9)citroen jumper, KJU-0746 , 

nr nadwozia-VF7233 85215073991, 
biały, 

l O) seat tolledo, KJ D-2306, 
nr nadwozia-VSSZZZ l LZZD058680, 
nr silnika-RP644926, czen.vony, 

Ił) vw uniter T-4, KJS-9214. nr 
nadwozia WV2ZZZ70ZPH 119061 , 
nr silnika-Kl700097, biały, 

12) vw corrado, K.EL-5000, nr 
nadwozia-WVWZZZ50ZLK021461 , 
nr ilnika-PG043343, fioletowy, 

13) vw passat, KJ Z-0455, nr nad
wozia-WVWZZZ31 ZPE 144545 , 
nr silnika-MZ306945, szary, 

14) vwpassat, KJS-3847, nrnad
wozia-WVWZZZ31 ZKE066570 , 
nr silnika-RP l 02224, biały, 

15) vwpassat, KJX-9901 , nr nad
wozia-WVWZZZ31 ZKE211823 , 
nr silnika-RF296962, biały, 

16) vw transport , KI A- 707 A, 
nr nadwozia-WV2ZZZ70PH058077, 
nr silnika-MB 168231, biały, 

17) ford transit, KJ L-7496. nr 
nadwozia-WFOFXXG8VF R67625, 
nr silnika- R67625, niebieski, 

18) ford transit, KJH-2176. nr 
nadwozia-WFOKXXGBVK 852456, 
nr silnika- 52456, biały 1 

19) ford transit, KII-3708, nr nad
wozia-WFOLXXG8VPJ32680. nr si l
nika-PJ32680, biały, 

20) fial cinquecento, KJE-126G, 
nr nadwozia-Z FA 17000000352159. 
nr silnika-170A0003533359, biały. 

21) polonez caro, KIX-1815, nr , 
nadwozia-S UP80 l CEHTW796820. 
nr silnika-CE0281486, zielony, 

22) iveco, KJS-2243. nr nadwo
zia-ZCFC3550002408507. nrsilnika-
1405299, żółty, 

23) vw carawella, KJU-6734, nr 
nadwozia-WV2ZZZ70ZPH041418, 
nr silnika-MB 155436. biały, 

24)vw transport , KJD-5987, nr 
nadwozia-WV2ZZZ70ZMH060212. 
nr silnika-MB003344. zielony. 

(BOT) 

Jeździmy bezpiecznie 
Wspólnie ze Szkołą Jazdy 

• Enigma• S. C. proponujemy 
Państwu udział w konkursie, 
w którym nagrodami są zniżki 
na kursy prawa jazdy organizo
wane pnez naszego sponsora. 

Przez cały tydzień drukujemy py
tania testowe. Każdy, kto zbierze 
wszystkie, naklei na karcie pocztowej 
i zakreśli prawidłową odpowiedź , 

weźmie udział w losowaniu nagród 
- trzech 50-proc. zniżek na kurs prawa 
jazdy. 

Karty pocztowe należy przesłać 
w ciągu następnego tygodnia na ad-

res: Szkoła Jazdy "Enigma~. 25-001 
Kielce, ul. Paderew kiego 14 . 

Pytanie 157: Kategońa B prawa 
jazdy uprawnia do kierowania: a) 
pojazdem wolnobieżnym, b) moto
cyklem, c) ciągnikiem rolniczym. 

ROZPOCZĘCIE 24.11.99r., godz. 16 
+ w Kiełcech, ut. P~ 14, teł. ~11-80 

~w Skadyaku, U ZWna 16. teł 2-515-212 

~w s~. ul~ 29, łeł. 273-42-09 

+ w Buaku, ut DatoragO 1 , tet 378-13-71 

+w~. uf 11 U.topacM 80A. &ef 386-19-52 

+ w~. ul. Pt Wolnok:i 14, W . 35-742-30 
~ K.ońsk.ic ul. Ptłsudskieao 23 
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SŁOWO KIBICA /MOTORYZACJA 

Na ośnieżonych trasach w górach, okalających Kotlinę Kłodzką, ro
zegrano dwudniowy 13 Zimowy Rajd Dolnośląski. Startowała cała czo
łówka krajowa. Na zdjęciu: Janusz Kulig z pilotem Jarosławem Baranem 
na samochodzie ford escort WRC na trasie 8 odcinka specjalnego 

Zwycięzca rajdu Krzysztof Hołowczyc z pilotem J. M . Fortinem 
na subaru na trasie odcinka specjalnego 

Krzysztof Hołowczyc w Bystrzycy Kłodzkiej w czasie przegrupowa-
nia Zdjęcia: PAP- A. Hawałej 

Tańszy avensis, luksusowy lexus, premiera yarisa , 

NOWOSCI TOYOTY 

Od początku roku • Toyota 
Motor Poland• przygotowała dla 
klientów wiele interesujących 
nowości. Przede wszystkim naj
bardziej popularny obecnie 
na rynku model toyota corolla 
ma od stycznia 5-/etnią gwaran
cję na mechanizmy i 12-letnią 
na korozję. 

Zmiana zasad naliczania podatku 
akcyzowego. która we zła w życie wraz 
z początkiem roku. wprowadziła duże 
zamie zanie na !)Tiku droż zych mo
deli. z segmentu C i D. Wiele amo
chodów z górnych półek do tępnych 
jest obecnie w niższych cenach. Tak sta
ło się na przykład z modelem avensi . 

. .Toyota Motor Poland"' po wej
ściu w życie nowych zasad naliczania 
podatku akcyzowego po tarala się 
o maksymalną redukcję cen aut z seg
mentu C/D. Avensis stała ię w ten 
sposób jednym z najtańszych aut tej 

grupy. Podobny tryb naliczania podat
ku zastosował także .,Nis an~. Zmia
ny w akcyzie stały się również podsta
wą do liczenia na sukce przedaży jed
nego z droższych modeli .. Toyoty"' -
terenowego land c ruisera l 00. 

a wiosnę . .Toyota Motor Poland'" 
zykuje kilka bardzo interesujących 

dla klientów prezentacji. Prawdopo
dobnie w polowie marca najpierw dzien
nikarze. a potem zersza publiczność 
będą mieli możliwość obejrzeć przygo
towanego do \\-prowadzenia na nasz 
rynek yarisa. Począ przedaży. to 
najpewniej koniec marca. Na rynku 
znajdą się wer Je trzy- i pięciodrzwio
we. W Polsce planowanajestsprzedaż 
około 4.5 tys. ztuk, wszystkie z l-li
trowym silnikiem o mocy 68 KM. Prze
widywana cena yari a. według szefa 
public relations . .Toyota Motor Po
land·· Jana Okulicza, to 33- 34 tysią
ce złotych. w zależności od wersji. 

W kwietniu odbędzie się nato
miast prezentacja luksusowego le
xusa lS 200. który trafi do sprzeda
ży w odrębnej, tworzonej właśnie sie
ci dealerów. Samochód ten będzie 

· posiadał sześciocylindrowy. rzędowy 
silnik o mocy 156 KM. Charaktery
zuje się ponadto świetnie zestopniv
waną skrzynią biegów. dającą kie
rowcy doskonalą elastyczność prze
łożeń. 

W połowie roku fani avensisa do
czekają się wprowadzenia na polski 
rynek nowego silnika z bezpośrednim 
wtryskiem. Być może\\ Polsce pojawi 
się również absolutny hit . .Toyoty .. -
model prius z hybrydowym napędem. 
który pala 'rednio 3.51 paliwa na sto 
kilometrów i pozwala osiągać szyb
kość 140 km/h. Pierwsza prezentacja 
lego auta przewidzianajest na targach 
motoryzacyjnych w Poznaniu. 

(krak) 

fT\ J>D~LłZ~ Ak • Jd " -o KoNTRoLowANY CJ& "par ng 1\uto przyszłości 
W mediach. zre ztą nie tylko kie

leckich, toczy się dyskusja na temat 
Straży Miej kiej, której działalność, 
mimo licznych korekt. wzbudza wiele 
kontrowersji. Z różnych powodów: po 
pierw ze finan owych Gej utrzymanie 
poro kosztuje zaś efelay ą niew pól

mierne do ko ztów. więc może pieni<l
dze przekazać pohcji"?) zaś po drugie: 
z powodu metod i zakresu czynno'ci 
f unkcjonanu Ly: polegają one głównie 
na ściganiu .. prze tępców"'. niewla 'ci
wie parkujących we auta w o iedlach. 

Faktyczme w tym przypadku tra
że miej 1-ie pelniające. oprócz deko
racyjnej. rolę czysto konniktogenną. 
głęboko zalazły ludziom za skórę. Bo 
m by gdzie człowiek ma .. \vlaśc1wie par
kować"' aulO w o iedląch pozbawio
nych parkingów? A przecież taka je t 
rzeczywistość. a skutek ideologicz
nej demencji władz w cza ach PRL. 
normatyw parkingowy nakazywal bu
dowę jednego miej cadoparkowania 
najeden ty iąc mieszkańców. 

l ten kretyński normatywobo\\ią
zuje do dziś ! iewiele się teraz budu
je. ale również bez parkingó'ń-. l żadna 
Rada Mia ta. żaden zarząd. żaden 
automObliklub nie wy tąpil z wnio-

kiem o wykrojenie w tarych (i no
wych) o iedlach. tam gdzie to tylko. 
je t możliwe. dodatkowych miej c pod 
parkingi. Przy czym prawa parkingów 
jest o tyle pro ta. że w krajach cywili
LOwanych żaden architekt miej ki nie 
zezwoli na budowy (domu mieszkal
nego. klepu. megasamu. banku. zpi
tala 1tp.) je ' li mwe tor nie udowodni. 
w jaki sposób zamierza rozwiątać pro
blem parkowania (klientó'ń- i pracow
mków). W centrum Frankfurtu m.in. 
na z .. Mo lo tar budowal gmach dla 
Comercbanku ( najwyż zy i najbardziej 
pojemnygmach w tym mie'cie) z czte
ropiętrowym. podziemnym parkin
giem. I to je t norma. 

Czy u na amorządowe władze 

mia ta nie powinny podjąć się rom'ią
zama tego nabrzmiałego problemu? 
Gdyb) ię do tego wzięły i na dodatek 
o 1ągnęly sukces. przeszłyby do hislo
ri L Darowalibyśmy im nawet wojnę 
.. na Wiertarki~. 

Przecież każda. pochodząca z\\)'
boru rada o iedlowa. ma prawo po
prosić zarząd o przedstawienie planu 
o iedla z uwzględnieniem terenów na
dających się pod urządzenie parkingu. 
W końcu chodzi o kilka skrawków zie-

mi. U talają. że tu i tu można. zarząd 
pomaga. kupuje trochę piasku. try
linki lubko tki. Wykonawcami są za
intere owa ni parkingiem mie zkańcy. 
Je ' li nie zechcą - to nie. tylko niech 
później nie narzekają na mandaty. 

Oczywiście. niezawodnie pojm\ią 
ię oponenci parkingÓ\\ i jednocże ' nie 

ekolodzy. Tym należy oddać w pacht 
całą o iedlową zieleń . zeby mogli ją 
pielęgnować. To znaczy podlewać. pie
lić. ko ić trawę. a niqed}llie ustaw1ać 
tabliczki z napi em .. zanuj zieleń-. 

awiasem mówiąc parking1 też moż
na ob adzić drzewami, latem będzie 
trochę cienia. 

Tu znów z pewnością natrafimy 
na barierę : kąd na to pieniądze? Może 
po rozwiązaniu Straży Miejs"-iej coś 
zo tanie? Może zarządy o iedli znaj
dą trochę grosza. pobieranego 
za dzierżawę klepów itp. 

Pro zę pomyśleć. jak łatwo moż
na Zjednać sympatię ludzi i jednocze
-nie coś dla nich zrobić. Ciekawe. czy 
znajdzie się jakaś organizaqa (do ta
kich celóv. powołana). korni ja lub 
grupa radnych. która zechce w tej spra
wie ru zvć palcem? 

- WIESŁAW BARAŃSKI 

W Paryżu zaprezentowano prototyp nowego samochodu, wy
produkowanego przez firmę "Renault" i "Ma tra Automobiles", 
noszący nazwę avantine. Samochód ten po raz pierwszy zostanie 
wystawiony na najbliższych targach motoryzacyjnych w Genewie. 
Natomiast w 2000 roku znajdzie się w sprzedaży. Na zdjęciu: avan
tine - samochód w wersji "Coupespace". 

Fot. PAP EPA 

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