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- "Ciepło ma 
swoją eenę" 

-tekst sponsorowany- "Ma
gazyn Rodzinny", str. 22 

KOLEGIUM SZKóŁ e 
PRYWATNYCH ,2 

zaprasza na kursy do certyfikatów 

JĘZYK ROSYJSKI 
*W CODZIENNEJ KOMUNIKACJI 
JĘZYKOWEJ g 

* BIZNES l HANDEL, POZIOM :;l 
PROGOWY 

ZAPISY: 2.5-713 KIELCE, KARCZÓWI<OWSKA 27 
teł. 345-71-11, 345-111-58 

CUKIER 
PO SKI 

Przeczytajcie koniecznie! Napiszcie do nas! NajdP~irf 
"Sio -~-;. 

Miło nam p ormowa ~- : 
Państwa, że na tawie ogól-

•• ~Kąkl __ : _ - Y Kit l ~ ł e 
Mzysztof o ewski: Krakowtarue przeJmą wraz z e eckiem "ba agan, masowe 

złodziejstwo, mafię_i pijaństwo". Krakowianie boją się "czerwonych" z Kielc. Fragmenty 
prowokującego reportażu, opublikowanego w "Gazecie Wyborczej" w Krakowie, zamiesz
czamy na stronie 8. 

nopolskich badań c ~ 
przeprowadzonych ez 
SMG/KRC Poland - fala luto
wa 1998 r., opublikowanych 

"TAK" się zaezęfORZ 
OBOm~wv:niku "Media 
f~-379'8, "Słowo Ludu" 
]es'i11aerem wśród wszystkich 
dzienników - regionalnych 
ogólnopolskich - na naszym te-

Z o{a.zji 
.Święta Prac.g 

i .Święta 3 Maja 
wszgstRJ.m Czgte{ni{om 
omyś{nośc.i w ojc.zytni.e. 

Ż!JCZ!f 
.Sfowo Luc{u' 

WIOSIIA . 
IUU6A 
Pulca ncagród: 

50.000 zł 

Witold Zaraska, prezes "EXBUDU", Bolesław Sulik, przewodniczący KRRiTV i redaktor Jerzy Chrobot 
byli pierwszymi gośćmi Pawła Solarza, który w samo południe rozpoczął program nowego radia "TAK". 
Obszerna relacja na stronie 5 rot. Piotr Polak 

Desperat z Grabowej, woj. radomskie, 
groził wysadzeniem sklepu 

Godziny grozy 
Godziny grozy przeżyli wczoraj 

mieszkańcy Grabowej - ok. godz. 
9.30 25-letni mężczyzna wtargnął 
do miejscowego sklepu spożywcze
go. Jak się okazało- był to mąż wła
ścicielki placówki. Wszczął kłótnię, 
a potem wdarł się na zaplecze skle
pu. Stały tam m.in. dwie butle z ga
zem. Odkręcił je i powiedział, że zgi
nie razem z tymi ludźmi, którzy są 
w sklepie. Klienci i właścicielka w po
śpiechu uciekli z budynku. 

Zawiadomiono policję. Wkrótce 
przyjechały radiowozy z Potworo
wa i Przysuchy. Były też wozy straży 

pożarnej. Przez blisko dwie godziny 
usiłowano porozumieć się z terro
rystą. Nie udało się sforsować drzwi, 
gdyż desperat je za~arykadował. 
W oknach były kraty. 

Strażacy nakazali mieszkań.com 
opuścić pobliskie domy. Przybył też 
psycholog z Przysuchy, który usi
łował rozmawiać z mężczyzną. 

Dopiero gdy wskutek wdychania 
gazu stracił przytomność - strażacy 

przecięli kraty w oknie i wynieśli de
sperata. Karetka odwiozła go 
do szpitala w Nowym Mieście. 

ANTONI SOKOŁOWSKI 

Salon "ubilers i ".Juwelius" 
Unikatowa biżuteria: z pereł, diamentów, złota , 
kamieni szlachetnych; pierścionki, obrączki. 
Szwajcarskie 2egarld: Omega. Lanco, Rado, Swiss Golter 

Centrum Biznes u Exbud 
ul. Manifestu Upcowago 34 (parter) 

Wiosenne zakupy- atrakcyjne upominki do każdego zakupu. 

UIW1\8Nieprawdopodobne??? 
A jednak prawdziwe!!! 

1.400.000,00 tyle 
a może więcej wyniesie dzisiaj wygrana l stopnia w grze 

,. Twój szczęśliwy numerek• 
Wykorzystaj szansę - zaufaj intuicji!!! 

Kolektury LOTTO zapraszają 

Czytaj na stronie 13 

Wyższa Szkoła 

{~ ~ Band~owwa 
~~ \ ww Kielcach 

C% zaprasza 
Nowe atrakcyjne specjalności 

Informatyka i języki na najwyższym poziomie 
Najlepsza kadra 

Uczelnia w pełni przystosowana do przyjęcia 
studentów niep·ełnosprawnych 

Uzupełniające studia magisterskie w siedzibie WSH. 

Szczegóły na str. 40 
1014/p w Magazynie Rodzinnym 

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



1,5 mln marek na budowę biblioteki naukowej w Kielcach 

Superkr.edyt 
Dwa tygodńie na targi o wfa~ ~ 

Lewąm sz? 

A'dla politechniki 
KIELCE. Radni mają dwa ty

gednie ;;a padjęcie d!M;yzji, kto -
będzie rządzi/ w mieście. Obec
ny - czwarty w tej kadencji - Za

_rząd Miasta nie uzyska/ absolu
torium za ubiegly rok, ~o jest jed
noznaczne z wnioskiem o odwa
lanie. Kompletowanie gabinetów 
cieni już się rozpoczęto. 

dzę. Możemy zaakceptować 
wlr.GW<Fprawicowy, a!eJ1ie nr~,unr•nu,l 

lewicowy - mówi Stanisław 
szefujący Klubowi Radnych SLD. 

- Dziś zaczną się rozmowy w 
Późn iej dyskusja o tworzeniu 1 

KIELCE. Dzięki staraniom 
senatora Jerzego Suchańskiego 
(SLD) i posła Juliusza Brauna 
(UW) Politechnika ŚWiętokrzyska 
otrzyma/a gwarancję Minister
stwa Edukacji Narodowej na 1,5 
mln marek specjalnego kredytu 
z Deutsche Bank, który zostanie 
udzielony kieleckiej uczelni. 
na budowę biblioteki. 

-Ta decyzja została podjęta dzięki 
osobistym staraniom senatora Su
chańskiego i posła _ęrauna. - Umożli
wia kontynuację budowy obiektu tak 

potrzebnego nie tylko studentom, lecz 
wszystkim kielczanom- mówi profe
sor Roman Nadolski, prorektor Po
litechniki Świętokrzyskiej . - Dzięki 
życzliwości Lucyny Nowak, dyrekto
ra PeKaO SA w Kielcach 3-letni kre
dyt otrzymamy na bardzo korzystnych 
warunkach - oprocentowanie 4 punk
ty w skali roku. 

Przypomnijmy, że ze względu 
na brakyi.~eni ~ kilka tygodni temu 
w MEN~~ '- · o wstrzyma-
niu fiBanśb lj)' nowocze-
snejfo~bJfk~:.która 'vf-~szłości ma 

służyć m.in. studentom Uniwersytetu 
Świętokrzyskiego. Władze PŚ odwo
ływały się od niej, lecz starania okaza
ły się bezskuteczne. 

- Biblioteka ma kosztować oko
ło 20 ml n zł , więc uzyskanie 3 mln zł 
kredytu nie oznacza jeszcze końca na
szych kłopotów. Jednak ogromna so
l idarność wykazana przez kieleckie 
środowisko w tej sprawie pozwala 
nam z optymizmem patrzeć w przy
szłość - stwierdza prof. Roman Na
dolsk:i. 

(top) 

My jesteśmy za Zarządem Miasta 
nowiącym szeroką reprezentację: 

trzech, a nawet czterech klubów 
Jerzy Borończyk z 
Kielc". 

- Rozmowy na temat 
Zarządu Miasta są potrzene, to 
do stabilizacji władzy w mieście. 
czam jednak swój udział w 
składającym się z szerszej rPn'rP7f'nto~ 

lewicy- powiedział nam prezydent 
Bogdan Borkowski. 

Na podjęcie decyzji radni mają 
do zwołanej na 14 maja sesji, 

~IT finiszuje F~ftiwat JJ 'ki organowej i sakralnej 

Prawicowy Zarząd Miasta, na czele 
którego stoi prezydent Bogdan Bor
kowski, został powołany w grudniu. W 
środę przeciw udzieleniu mu absoluto
rium za rok 1997 opowiedziała się lewi
ca Rady Miejskiej i kilku prawicowych 
radnych. O nieprzyjęciu sprawozdania z 
wykonania budżetu zadecydował jeden 
głos - przewodniczącego Rady Miejskiej 
CzesławaDawida Broniąca "swojego" 
prezydenta prawic-a, powoływanie piąte
go w czteroletniej kadencji RM uznała 
za panmoję. Lewica, która wygrała wy
bory, a potem oddała władzę i przeszla 
do opozycji, przygotowuje się do przeję

cia steru rządów. 

której odbędzie głosowanie w 
wniosku o odwołanie Zarządu 
Nieficjalnie mówi się , że na c~ ,",.,, .. ,d,. 

prezydenta miasta wysunięta 
kandydatura Czesława Dawida 
nego przewodniczącego RM. 

KIELCE. Do -22 będzie trwa~ 
dzi~, 30 kwietnia, normalna pra
ca Pierwszego Urztdu Skarbo
wego. Do pólnocy zeznania bfdą 
przyjmowali portierzy. W Drugim 
Urzfdzle Skarbowym pracowni
cy będą dyżurowat do godz. 24. 

Ołl~-iłogorodziey" 
-Albo pan prezydent zrezygnuje, albo 

przegłosujemy wniosek o odwołanie. 
Mamy większość. To jest w,llka o wła-

Do Pierwszego Urzędu wpłynęło 

dotychczas 35 tys. zeznań. W ubiegłym 
roku było ich 57 tys. Zdaniem Hanny 
Łączki, zastępcy naczelnika, powodów 
można upatrywać choćby w tym, że 
przepisy w tym roku nie pozwalają 
na odliczanie darowizn. Podatnicy nie 
rozliczają się więc sami, lecz pozosta
wiają to płatnikom , czyli swoim zakła
dom pracy. Również w Drugim Urzę
dzie Skarbowym nie było tłoku. 

(mak-x) 

KIELCE. Koncertem pt "Do Cie
bie Pofsko• 3 maja o godz. 16.30 
wkościeleśw.J~~zain
augurowanyw KieJciiic1{ ~F 
narodowyFestiwal Muzyki-~. 
wei i Sakralnej. Wykonawcalni kon
certu będą soliści, chór i Olidestra 
Rept&Zentacyjnego Zespotu Arty
stycznego WP.I'ierwszym utMnm, 
jaki uslyszy publicznoś~, będzie 
.Bogurodzica" 

Gwiazdami tegorocznego festiwalu są 
wirtuozi organów Domenico Thgłiente 
z Włoch, GeorgesAtb:masiadesze Szwaj
carii iAndreas Etlingerz Austrii oraz pol
ska sporanistka Roma Owsińska Cztery 

Prezydent B. Borkowski i wójt A. Bloniarz 
będą się ścigać samochodami 

Maj6wka radnych 
KIELCE, MIEDZIANA- GÓRA. 

Samochodową majówkę dla rad
nych i zarządów Kielc oraz Mie
dzianej Góryorganizują w sobotę, 
2 maja, od godziny 10, Automobil
klub Kielecki oraz Komisja Sportów 
Popularnych i Rekreacji. Obok 
sportowej rywalizacji zaplanowano 
też ognisko i pieczenie kiełbasek. 

- Dotychczas radni spotykali się na 
meczach piłkarskich. Teraz dajemy im 
szansę, aby popisali się swoimi umie
jętnościami jako kierowcy, spróbowali 
rywalizacji na innej płaszczyźnie - mowi 
Nina Modrzejewska, komandor im
prezy. 

Konkurencje obowiązkowe, punk
towane zespołowo, obejmują: testJac-

Rodzinnie 
na "Statoil" 
W niedzielę, 3 maja, od godz. 11 

norweski koncern naftowy . Statoil" 
zaprasza na rodzinny festyn. Konkur
sy, koncert i degustacje odbędą się 
na stacji benzynowej finny, w Kiel
cach przy ut. warszawskiej 182. Za
bavAe patronuje "Sto.w Ludu". 

Wśród atrakcji między innymi kon
kurs "Słowa Ludu" i "Statoil". Najlicz
niejsze przybyłe rodziny, jeśli ciekawie się 
zaprezentują i poprawnie odpowiedzą 
na kilka prostych pytań; mają szansę zdo
być atrakcyjne nagrody. Jeśli ktoś przyje-

ke Stewarta, czyli jak najpłynniejszą 
jazdę z zamocowanym na masce tale
rzem, wewnątrz którego swobodnie 
turla się piłeczl<a oraz próbę toczenia 
jazdę z górki, na luzie, kto dalej. 

Przewidziano poza tym gry i zaba
wy dla dzieci, a na koniec ognisko 
i pieczenie belbasek oraz bezalkoholo
we piwo dla kierowców. 

Udział w imprezie potwierdzili już: 
Bogdan Borkowski, prezydent Kielc 
i Aleksander Błoniarz, wójt Miedzia
nej Góry. 

Patronem imprezy jest redakcja 
"Słowa Ludu", sponsorami natomiast 
są: finna "Solo" - dealer fiata oraz 
SzkołaJazdy "Enigma''. 

(sto) 

dzie autem będzie mógł wziąć udział 

w konkursie mycia go na czas. Ważne 
będzie też fachowe przybrudzenie pojaz
du, które też na punkty będzie musiała 
wykonać rodzina zawodnika. 

Poza tym przewidziano także spraw
dzian umiejętności plastycznych i zmysłu 
ekonomicznego oraz poszukiwanie nie
spodzianki ukrytej na terenie stacji 
i sprawdzian siły - pchanie samochodu 
dookoła stacji. 

Około godz. 14.30 odbędzie się pre
zentacja przybyłych motocykli (najlepiej 
z koszem), motorowerów i motorynek, 
a potem konkurs z bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami Zmotoryzowanych i piechu
rów na stację "Statoil" zaprasza również 
sponsorimprezy, ,,BrowaryTyskie". (sto) 

BARBARA koncerty odbędą się w kościele św. Józefa 
(3, 5, 14 i 24 maja), jeden - w kościele św. 

Wojciecha (10 maja). Początek wszystkich, 
z~~o,ogodz.l9.15. 

. ~~Y nadzieję, że koncerty będą 
·dla ki~lećlcich słuchaczy okazją do spotka
nia z dobrą muzyką, dobrym śpiewem 

i dobtym wykonaniem-powiedział kierow
nik artystyczny festiwalu Jerzy Rosiński, 
który będzie solistą koncertu finałowego. 
Wówczas wystapi orkiestra kieleckiej filhar
monii pod dyrekcją Szymona Kawalli. · 

Święta uroezyjei 

Karnet na cały festiwal kosztuje 25 
(normalny) i 12 zł (ulgowy). Cena biletów 
na pojedyncze koncertywynosi 5 zł. Przed
sprzedaż prowadzi "Orbis". (gk) 

Kradziony złom 
KIELCE. W czwartek w sku

pie złomu kolorowego przy ul. 
1 Maja policjanci znaleźli ponad 
700 kilogramów metali pocho
dzących z kradzieży. Na stercie 
znajdowata się również okolicz
nościowa tablica, poświęcona 
żołnierzowi poległemu w czasie 
11 wojny światowej. 

Funkcjonariusze Wydziału do 
Spraw Przestępczości Gospodarczej 
kieleckiej Komendy Rejonowej Policji 
dowiedzieli się, że Ryszard P. , właści
ciel punktu skupu złomu, handluje rze
czami pochodzącymi z kradzieży. Po
licja wspólnie z pracownikami Pań
stwowej Inspekcji Handlowej, odkry
ła na terenie zakładu kradzione kable 
telefoniczne, łączniki szynowe, płyty 
aluminiowe i inne przedmioty pocho
dzące z przestępstw. Na stercie znaj
dowała się równ ież okolicznościowa 

tablica, poświęcona żołnierzowi po
ległemu w czasie H wojny światowej . 

Ryszard P. nie ewidencjował trans
akcji i nie sprawdzał tożsamości swo
ich klientów, co jest wymagane przez 
prawo. Będzie odpowiadał za paser
stwo i prawdopodobnie już wkrótce 
straci koncesję na skup złomu. 

(hub) 

KIELECKIE. Pierwszomajowy 
·pochód odbędzie się w tym roku 
tylko w Kielcach. Trzeciego maja 
obchody narodowego ~więtlł 
w wielu miastach rozpoczną się 
okolicznościowymi mszami. 

Rada Wojewódzka SdRP organi
zuje pochód pod tradycyjnym hasłem 

"Niech s ię święci l Maja". Wyruszy 
sprzed Kieleckiego Centrum Kultury 
o godz. IOJO. Następnie w parku miej
skim odbędzie się manifestacja. 

P ie rwszomajowe święto uczci 
również kielecka " Solidarność". Ob
chody rozpoczną się mszą w kościele 
św. Józefa Robotnika na Szydłówku. 
Po mszy uczestnicy przejdą na uL Za
gnańską, gdzie pod tablicą pamiątko
wą złożone zostaną kwiaty. 

W pozostałych miastach Kielec
czyzny SLD OPZZ i PPS planują zor
ganizowanie festynów, wieczornic, 
okolicznościowych koncertów. Wygła
szane będą apele przypominające tra
dycję l Maja. Pińczów odwiedzi na 
przykład znany działacz PPS Jan Mu
lak. W Busku Zdroju odbędzie się 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski - XI 
Memoriał Andrzeja lmosy. 

Obchody 207 roczniciuchwalenia 
Konstytucji 3 maja rozpoczną się w 
Kielcach . uroczystą mszą w bazylice 
katedralnej. Następnie odbędzie się 
przemarsz pod pomnik "Czwórki Le
gionowej". Przemówienie wygłosi wo
jewoda kielecki Ignacy Pardyka Prze
widziano w programie również apel po
ległych, salwę honorową, złożenie wień
ców i wiązanek. O godz. 16.30 w ko
ściele pw. św. Józefa Robotnika odbę
dzie się koncert pieśni patriotycznych i 
religijnych w wykonaniu Reprezenta
cyjnego Zespołu Artystycznego Woj
ska Polskiego. 

Na spacerach i w pochodach 

Trzy dni ·laby 

Mszą w Sanktuarium Matki 
skiej Ostrobramskiej rozpoczną 
obchody 3 maja w Skarżysku -

- miennej. Odprawi ją ks. bp 
riusz diecezji radomskiej Edward 
terski. Następni,e złożone 
kwiaty przed pomnikiem Ni·e :po1j]e~~ 

licznościowa odprawiona zos 
kości ele pw. Wszystkich 
godz. 18. Po niej nastąpi nr>Prri '.Hił 

przed pomnik Niepodległości 
Radomskiej . Natomiast u 
koncert odbędzie się o godz. 16 w 
rachowickim Centrum Kultury. 

W Ostrowcu s~rietolcrr.v skil 
3 maja o godz. 12 złożone 
kwiaty prze-d pom nikiem 
Piłsudskiego. O 17.00 
uroczysty koncert Zespoł u 
Tańca Miejskiego Centrum Ku 

W Busku Zdroju msza w · 
ojczyzny zostal)ie odprawiona w · 
ściele pw. Niepokalanego 
Najświętszej Maryi Panny o 
12.30. Po jej zakończeniu n 
przemarsz z pocztami 
mi przed pomnik Tadeusza Kości · 
ki. 

W Pińczowie po mszy za 
znę , która zostanie odpr 
o godz. l O w kościele pw. 
Jana Apostoła i Ewangelisty, 
uroczyste uruchomienie zegara 
kościelnej wieży. O 12.30 IJV \J"u '"., 

wane zostaną Ogólnopolskie 
strzostwa Piłki ożnej Klubów 
rafialnych. 

W Końskich po mszy w 
cie św. Mikołaja złożone -~ "' '·"'._ 
kwiaty przed pomnikiem św. 
na z okazji Dnia Strażaka . 

MAREK 

dobnie już dziś, h.ołdując 

że raz w roku trzeba iść na waga 
Braharę Krzesińśką spotkał 

w sklepie na osiedlu Czarnów. 
- Muszę zrobić większe 

na te trzy wolne dni, bo przyjadą 
KIELCE. Jutrzejsze, pierw- wolne dni - powiedziała Jadwiga Kar- ka i syn z rodzinami ze Śląska -

szamajowe Święto Pracy roz- niewska. - Będziemy razem chodzić na 
pocznie przedłużony- trzydnio- Aneta Kłosik studiuje polonisty- spacery, żeby tylko pogoda 
wy weekend. Jak planują spę- kę. Długi weekend będzie dla niej oka- Do pierwszomajowego 

z 1ręboldm We• zawtaduń .. y, te" dlllu l8 kwletała 1991 r. dzić te dni kielczanie? zją, żeby wyjechać do Końskich , gdzie przygotowuje się Antoni 
Zlllarl "wieku 9llat Pięcioletnia Paulinka Karniew- mieszkająjej rodzice. - Wiem na pew- emerytowany żołnierz. W n1"'"""'" 

JERZY CZAHOROWSKI ska w czwartek spacerowała z babcią no, że spotkam się z przyjaciółmi, któ- marynarce lśni rząd medal~. 
w parku. Ale następnego dnia rano rzy studiują w innych miastach, bo oni - Całe życie pracowalem dla 

N dlqoletal pracoWilik Buku RoiDqo "JUeleaeiL miaływyjechaćdodziadka dziewczyn- też nie przepuszczą tylu wolnych dni ski. Dostawałem za to medale, 
~ Mua nłęta talobu ZOiłallle odprawloaa "ko6dele NMP ki, do Miedzianej Góry. bez wizyty w domu - mówi Aneta. zobowiązuje - pan Antoni 
N "IUeleaell PI'ZJ ulłey Urzędldezej 3 "iiiilu lO.Iv.IHI r. 0 todzblle - Rodzice Paulinki wviechali J·uż Z wolnych dni cieszą się bardzo cenne odznaczenia- Jeśli a:: 13.45, pó kt6nj auqpl polepule Zaarlqo aa C.eatana Nowy~a ,. J J 

w " IUeleaeiL wcześniej, wszyscy spotkamy się ju- licealiści Asia Wójcik i Jacek Marak. zwali zaprezentuję je także na 
~ 465/ń C6rka, Wiłlik z roU;1q tro i będziemy razem spędzać trzy Długi weekend rozpoczną prawdo po- dzie. 

~~==~~~==~~==~========~~~~~--~--~~~--~~~~----~--~~~ http://sbc.wbp.kielce.pl/
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OPRAWA OBRAZÓW SZYCIE FIRAN 
AAA naprawa telewizorów, magnetowidów, 

inż. Krystek. 36HlHi9. 
KRATY nożycowe. 361-70-02. REMONTOWO - budowlane. 

DE21802 
__________ ___;;D;.;;E2;;;;.;..07;.;;29~ 041/344-25-96. 

DE22032 

RAMKA. Chęcinska 14, 361-37-49. 
GL85 

AAA PRACOWNIA zasłon, narzut, projek
towanie, upinanie, mierzenie, montaż karni
szy. Kielce, pl. Wolności 12, 368-18-66. 

DE2317 

AGENCJA .URBI" szyldy, reklamy, poli
grafia. Kielce, Duża 2, teUfax. 344-69-28, 
06021389-361 . 

GL107 

KRATY rozsuwane. 047/254-40-73. 
DE21194 

MALOWANIE- 0411362-53-70. 
DE2843 

REMONTY - malowanie, tapetowanie. 
ścianki działoWe, sufity podwieszane, pane
le, zabudowy. Kielce, 34-505-35. 

DE22194 
RÓŻNE 

TOWARZYSKIE 
.BEST" - Dodatkowe drzwi, 344-44-95, MALOWANIE - tapetowanie, gwarancja, REMONTY, kompleksowe wykańczanie 

0-601-49-36-77. 34-458-11 . wnętrz. Tel. (041) 346-1<Hi0. 

AAA LOMBARD - .U Marynarza• 368-22-
42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor .u 
Marynarza• 368-22-24 także w niedzielę. In
formacja nocna 34-28-363. 

GA968 

LOMBARD .Karar - pożyczki pod zastaw. 
Kielce, Sienkiewicza 64, 366-40-93. 

GloS72 

LOMBARD- pożyczki pod zastaw. Kielce, 
344-22-15. 

G/oS50 

. PRODUKCJA wkładów parafinowych. Kiel
ce, 331-73-36. 

DE21557 

TURYSTYKA 

FRANKFURT- MANNHEIM. Lipsko .Woj
tek", (048) 37-80-307, kom. 0601-280-997. 

GW386 

KIELCZANIN- przejazdy do Hiszpanii. Kiel
ce, 331-40-34, 0602/736-350. 

DE20579 

MIKROBUSOWYNA.JEM, 0411361-51-88. 
DE20593 

TANIE pokoje w Darlówku (do plaży 
150m). Bezpłatnie opieka lekarska. Rezer
wacja 094131-42-069. 

DE22159 

WYNAJEM mikrobusów. 331 -58-80 , 
0602-37-22-28. 

DE2833 

-NOWY SALON 

MEBLE 
KUCHENNE 

-~ 
KIELCE 
ul. Cbęcińska 40A 
teł. 361-36-12 

361-63-97 

ZAPRASZAMY: 
W GODZ. 10-18 
W SOBOTY 18-14 

RATY• RATY* RATY 

EUKOFA 
Włochy - od 11 00 zł 
Hiszpania - 1530 zł 
Węgry - 970 zł 
Słowacja - 850 zł 

965/GA 

-----------=D:..:E2=-:.:19:..:.:.11 DE21683 

041/34-28-278 EMANUEUE. BRAMY, ogrodzenia , automatyka. MALOWANIE- tapetowanie, 33-221-43. 

-------------!:D:.:E22066:::::::~ 0411361-52-00. DE22085 
DE2724 

041136-11-711 Lais. Zatrudnimy Panie. MALOWANIE - tapetowanie, 

-
__________ ___:D::.:E::22:::..:;186::::: CYKLINOWANIE- ukladanie, 368-58.{)8. 0411331-26-14. 

-----------=D..=E2;:;.1:..:80=3 DE22167 
0411361-25-49 - .Extaza". 

DE2506 CYKLINOWANIE, ukladanie. 362-16-84. MALOWANIE natryskowe, 34-28-089, ----------.....:::== DE20738 331-53-38. 

0411361-49-15 Thais. DE20490 
__________ _..::D::.:E22=::.1.:..::85::::: CYKLINOWANIE, lakierowanie, 306-21-23. 

------------=D:.=E2;:;.1.:..;1~87 MALOWANIE natryskowe, 332-23.{)9. 
DE21472 0411366-45-17 ALEXIS. 

__________ _..::D:,:E2206=:;:~7 CYKLINOWANIE, układanie parkietu, 
34-48-974. MALOWANIE, glazura, remonty (Faktury 

047/27-33-140 Fryne. DE22075 VAT). 0411361-70-60. 
DE22188 DE2803 

----------...!::.::!:!:.;~ CYKLINOWANIE, 366.{)2~5. 
AGENCJA .ABS". 041/362~2-53. 

DE21433 

OSTROWIEC - 0602605603. 
RR1307 

TRANSPORT 

1,5, 3,5, 5,5 TONY (plandeka). Faktury 
34~27~7. 34-554-27. 

SE894 

USŁUGI 

041/331-31-72 SZKLENIE u klienta. 
DE2799 

0411331-57-15.332-34-44 naprawa telewi
zorów. 

DE22149 

041/332-29-64, 34-437.{)4. EXPRESOWO 
telewizory. 

DE2859 

041/34-537-93 NAPRAWA telewizorów. 
DE22208 

0411346-22-55 budowlano- remontowe. 
DE20474 

041/366-24-10. Anteny. Domofony. Insta
lacje. GWARANCJAI!I 

DE21982 

34-288-48 - hydrauliczne, piecyki. 
DE22176 

344-74-53, 331"-21-43telewizory. 
DE21003 

366-10.{)8- MONTAL- naprawa, kuche
nek, piecyków, gwarancja. 

DE2766 

368-53-57, 361-62-84. Naprawa RTV. 
Na Stoku 51 H. Ciapciak. 

DE22078 

CYKLINOWANIE, układanie parkietu, 
369-83-54. 

DE22204 

CYKLINOWANIE. 0411361.{}2-95. 
DE2826 

CYKLINOWANIE. 0411332-40-32 
DE21227 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 
0903-989-21. 

DE21830 

DACHY - kompleksowe wykonawstwo, 
wszelkie pokrycia, konstrukcje, faktury VAT. 
041/366-36-75. 

DE2601 

DOMOFONY, 331-10-48. 
DE11252 

DOMOFONY, ALARMY. 366-30-97. 
GL121 

ELEKTRYCZNE. Kielce, 34~0-75. 
DE21815 

FIRMA .ROLET", ul. Chęcińska 18, produ
cent- rolokaset aluminiowych, żaluzji piono
wych, markiz, rolet materiałowych , moski
tier. TeiJfax 368-41-33, 368-74-76. 

KH792 

GLAZURA- 362-53-70. 
DE2842 

INSTALACJE gazowe, wodnokanalizacyj
ne, c .o. (nowe technologie). Kielce, 
0411368-83-44. 

DE21315 

INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne. 
VAT. 0411362-54-61 , 0602275055. 

DE2717 

KAMIENIARSTWO -nagrobki. Granit -la
stryko. Parapety. 041/30-23-516. 

DE21855 

KOMPUTEROWE przepisywanie. Kielce, 
331-48-98. 

---------------------=D=E2~34~0 DE221~ 

Firma INTERGAZ Sp. z o.o. 
uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, 

że z dniem 4.V 1998 r. nastąpiło przeniesienie jej siedziby 
z ul. Sandomierskiej 326 w Kielcach do Nowin. 

Nowy adres firmy: 
INTERGAZ sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 13, Nowiny k. Kielc, 
26-052 Sitkówka. 

Nowe numery telefonówHaksów 
041/346-51-06, 041/346-50-84, 041/346-54-82 10232/ri 

MALOWANIE, szybko, solidnie. Kielce, 
345-63-01. 

DE22053 

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, 
remonty. rachunki. 362-57-1 O. 

DE2678 

MALOWANIE, tapetowanie, glazura , 
331-9H6. 

DE22090 

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, 
368-~. 

DE22091 

MEBLE ogrodowe- produkcja .• Ha ta• - Za
gnańsk, ul. Turystyczna 113. 

DE21969 

MONTAL okien, 344-44-95,0601-49-36-77. 
DE21912 

NAPRAWA lodówek, pralek, 331-22-32. 
DE21780 

NAPRAWA pralek, .332-40-39, Berczyński. 
DE2476 

NAPRAWA pralek. 369-82-22. 
DE21935 

DCIEPLANIE poddaszy. Suche tynki. Su
fity podwieszane, remonty. 041/368-70-26. 

DE2858 

OCIEPLENIA budynków .• Hala" - Za
gnańsk, ul. Turystyczna 113. 

DE21971 

OCIEPLENIA, remonty budynków miesz
kalnych. 041/331-30-08, 041/331-22-15 po 
18. 

DE22048 

PANELE- 041/362-53-70. 
DE2841 

PANELE najlepiej, 041/33Hi7-90. 
DE20442 

PANELE profesjonalnie, 041/368-50-94. 
DE20440 

PANELE, 34-421-70 po 20, 34-25-238. 
DE21354 

PANELE, 34-421-70 po 20, 34-25-238. 
DE21393 

PANELE. 331-29-38. 
KH837 

PRZEPROWADZKI -tanio. 345-30-71. 
DE2529 

PRZEPROWADZKI tanio, 361-87-19. 
DE21163 

l ZELIN" Kielce, ul. Piotrkowska 37, tel./fax: 344-82-251' -
1) obsługi komputera 
2) programu finansowo-księgowego 

SPRZEDAŻ RATALNA-LEASING 

** KOMPUTERY PENTIUM 
**DRUKARKI FISKALNE POSNET 
**ZESTAWY MULTIMEDIALNE 
**DRUKARKI KOMPUTEROWE CANON, EPSON, HP 
** OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW i HURTOWNI 

3) bieżących przepisów podatkowych 
oraz posiadającą minimum 3-letni staż pracy 
na stanowisku samodzielnego księgowego. 

Oferty proszę składać w siedzibie firmy 
w Kielcach, ul. Miła 73. 824/dg 

BDK-DAEWOO 
LEASING 

w24 
godziny ... 

Kielce, ul. Czarnowska 22, l p. 
tel./fax : (0-41) 366-06-39, 346-26-36 

TANIO CUKIER 
paczkowany, workowany, 

herbaty, kawy, mąki, kasze, 
oleje jadalne, makarony, ryż, 
~p~g.Ururetlci,bu~e 

kisiele, serniki, mąki piekarnicze, 
ziemniaczana i inne. 

RAFPOL 
Kieł~, Olazei 54, tel.34S-31-49 ~ 

Sknerlewska 4, teł. 345-39-63 ~ 

KH955 

ROLETY - ANTYWŁAMANIOWE, roloka
sety, rolowane bramy (garażowe. przemy
słowe) , parapety aluminiowe zewnętrzne, 
verticale, markizy, roielki tekstylne. Produk
cja - sprzedaż - montaż. ALUTECHNIKĄ 
Kolberga 11, 345-18-35, 346-30-43. Zapra
szamy 8-17. 

GL115 

ROLETY - ANTYWŁAMANIOWE. verti
cale, kraty, bramy, markizy .• S kalmar" s. c., 
Kie lce, ul. Domaszowska 106, lei. 
344-20.{)1, 331-33-94. Produkcja- hurt- de
tal - montaż. 

ROLETY - UNIROLEX, Krakowska 255, 
368-31-33. 

- ROLETY aluminiowe, materialowe. marki
zy, karnisze, verticale, żaluzje, 331-29-38. 

KH83,8 

SITODRUK - lakierowanie .uv". 
041/34-537-56. 

SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZA
NIA. TEL. 346-1~0. 

SZAFY, drzwi przesuwane. NEWLIN E za
budowy. KościuszkJ-52/05, 041/343-17~0. 

DE2210 

TAPICERSKIE, 369-246-5. 
DE21549 

TRANSPORT - 1,5 t 041/366-23-11 . 
DE2207.2 

TRANSPORT 1.5 tony, 041/361.{)4-82. 
DE21023 

TRANSPORT 1.5 - 3 t, 361-94~8. 
DE21202 

TRANSPORT 2 tony - kraj - zagranica. 
VAT.-Tel. 041/331-21.{)2. 

' GA1001 

TRANSPORT 2,0 t , VAT. 345-30-29, 
0602704955. 

DE21674 

TRANSPORT 3 tony, 5 ton. Kielce, 
362-24.{)8, 0601 -52.{)3-86. 

TRANSPORT Bu s 1,5 tona/8 osób, 
50 gr/1 km. Tel. 0411372-53-83. 

TRANSPORT bus 2,5 l, faktura VAT, 303-
46-55. 

DE21938 

UKŁADANI E kostki brukowej . 
04J1361-70-71 . 

DE2853 

UKŁADANIE kostki brukowej. Kielce, 
34-577-28,090-37-11-29. 

DE22059 

VIDEOFILMOWANIE. Kielce, 369-15.{)1 . 
DE21907 

WEWNĘTRZNE instalącje wod.- kan. , c.o. 
i gazowe. Tradycyjne i nowe technologie. 
Faktury VAT, 041/361-86-32. 

. DE22101 

WYNAJEM koparek, tel. 041/36h76-32 
do 15; 041/368-42-27 po 16. 

DE22157 

WYPOŻYCZALNIA samochodów. VA
RIANT. Kielce, 0-602-325-416. 

DE2730 

żALUZJE pionowe, poziome, rolokasety, 
roielki materiałowe. Produkcja, montaż. "żAN
WO 2" Kielce, ul. Leszczyńska 1, te l. 
368.{}0-32. Fax 34-433-77. 

żALU~JE pionowe, rolokasety, roielki ma
teriałowe- produkcja, montaż, SELT - HUR
TOWNIA MATERIAŁÓW. Kielce, 344-90-84, 
090-30-22~. 

DG771 

ŻALUZJE . verticale, rolokasety, 
041/331-45-56. 

DE21251 

żALUZJE, verticale - 332-53-54. 
DE21281 

żALUZJE, verticale, rolokasety, roletki, 
34-31~56. 

DE22024 

żALuzJE, wertikale, producent Medium. 
041/368-63-28. 

,~ 1.--_ .. ___________________________________________ --,------~. --.-.~.~---.--.--.... --.--.--.... --_ ........ _ ...... -.~-~-~---.--.--.~------.--... , ........... _ .. , ................................ , ... -.~~. --~.~.--...... , ... --.... --.... --.--. --.--. · .--.--.--.·.· .----.--.... ~ 
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PRACA 

ATRAKCYJNA praca w księgowości, 
po bezpłatnym szkoleniu- Kielce, Duża 8, 
tel. 344-47-75. 

DD416 

ATRAKCYJNE chałupnictwo (200 ofert 
amerykanskich}. lnfooferta. Dolaczyć 5,80 
znaczkami. 79 .Centrum" 67-203 Głogów, 
Oriona1a. 

DD597 

CHAŁUPNICTWO -długi czas. 343-10-69. 
DE2856 

CHAŁUPNICTWO. Zarobek 1500,-. Infor
macja bezpłatna . Koeerta. znaczek. Agencja 
Usługowa, 64-920 Pila, Box 351. 

P114 

CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy. 0700717-38. 
DD552 

CUKIERNIKA, 041~366-22-18. 
DE21833 

CUKIERNIKA. Kielce, 34-55-798. 
DE21699 

FIRMA .Fanlazjusz" zatrudni główną 
księgową - księgowość komputerowa . 
Tel. 0-90 336-158 

FIRMA zatrudni na kontrakt spawaczy 
?-uprawnieniami do spawania rur metodą WIG 
1 TTG. Tel. 38-11-648. 

DE22061 

FIRMA zatrudni kierownika budowy z-upraw
nieniami do nadzorowania robót instalacji 
sanitarnych do pracy na terenie całej Polski. 
Wymagana znajomość języka angielskiego. 
Tel. 041/368-33-03. 

DE22121 

NAWET 2000 złotych możesz zarabiać 
przyjmując reklamę na samochód, dom, dzia
tę. Zgłoszenia firma .Gama", 41-200 Sosno
wiec, box 180. Załącz znaczek za 5,30. 

DD580 

PRACA w Anglii od maja dla 15 osób 
w wieku do lat 30.Tel. 090-378-910. 

GW452 

PRZYJMĘ ekspedientkę do sklepu spo
żywczego z praktyką, fel. 344-18-82, 
362-62-23. 

DE22148 

SPAWACZV z U D T - ślusarz - monter. 
Tel. 0-601-504-986. 

JE866 

WINOBRANIE 1998- Nie/Tlcy, Francja. 
Informacje .Riges-11", 68-200 Zary, Wrocław
ska 11. Dołącz 6,30 znaczkami. 

DD605 

WYSYŁANIE ofert wg .Norma!" USA ln
fooferta. Dołączyć 5,80 znaczkami. 79 .Ad
sur" 67-203 Głogów, Oriona 1a. 

DD596 

ZAKŁAD Piekamiczy .Omar" zatrudni pie
karzy w specjalnościach : ciastowego, pieco
wego, stolow~o. Wymagana: ks. zdrowia, 
leg. ubezp., świadectwa pracy. Kontakt oso
bisty. Nowiny 51 , 34-65-315. · 

DE22123 

ZATRUDNIĘ osoby przy hodowli trzody 
chlewnej w Strawczynie, lei. (041} 368-40-
33, od 11 do16, 303-8Hl3, 303-81-82 po 18c 

LA425 

ZATRUDNIĘ rencistę do pracy dorywczej 
w charakterze stróża . Kielce, ul. Sandomier
ska 318A 

DE22152 

ZATRUDNIĘ wykwalifikowaną kosmetycz
kę , 041/361-34-05. 

DE22022 

·ZATRUDNIMY kierowcę (kategoria C+E}. 
361-22-Q1 . 

GL150 

SPRZEDAŻ 

0-41/343-18-81 siatki plastikowe, metalo
we, ogrodzeniowe, sto wzorów. 

GA969 

126EL (1995, 1996}. Kielce, 331-62-33. 
DE22146 

126EL (96}, Kielce, 33-18-337, po 16. 
· DE22207 

·126P {1994), pierwszy właściciel. 
041/369-26-47, po 15. 

DE2823 

126P {93), 346-43-25. 
DE2216,3 

126P {93). 041/331-97-45. 
DE22127 

126P el, czerwony, pierwszy właściciel, rok 
prod. '1995. Włoszezawice 10, tel. 225. 

DE22205 

ERG ei'ER.uŃ 
AGR.OCENTR.u:M 

Hurtownia- Kielce;-ot. Damaszewska 140 
Tel. (0-1) 368-11-00 -

• PANELE 
• - PODŁOGOWE 
• -ŚCIENNE 
• UKŁADANIE 
• .SZUMEN" - KIELCE, Jagiellonska. 

DE2722 

ASTRA {93), cena 22.500, 041/31-51-382. 
DE22177 

AUDI-80 1,6D (1982), 8.400 zł . Kielce, 
361-Q2-57. 

DE2860 

AUTO-CRAFT - AUTOKOMIS (sprzedaż, 
gotówka, raty). Kielce, Cedzyna, :368-28-45. 

Gl116 

AUTOKOMIS .TOP-CARS". Raty, zamia
ny. Kielce, Łódzka 274, 345-69-11. 

GA1029 

CENTRUM - Auto Komis. Najwię_kszy 
w Kielcach! Kupno- sprzedaż- zamiana. Opro
centowanie kredytu - 11 .4 o/o. Ul. Grunwaldz
ka, 345-QB-65. 

DE20149 

CINQUECENTO (1993), uno 60S/5d 
{1993), 361-Q2-29. 

DE22106 

CINQUECENTO 700 {1996). Kielce, 
361-35-78. 

DE2816 

CINQUECENTO 900 {1996) . 
041/331-28-28. 

DE2793 

DZIAŁKĘ pracowniczą zadbaną. Kielce, 
346-11-98. 

DE2817 

DZIEWIĘĆ rat - TICO {Autosystem) - 2 
raty gratis. 361-22-36. 

DE2829 

FARMA Śladków Duży k. Chmielnika pro
wadzi sprzedaż owsa paszowego. 354-44-42. 

KH921 

FAVORIT {91/92) tanio, 369-84-22, 
0602-78-42-57. • 

DE22119 

FIAT 126p (96). Kielce, 368-51-39 .PO 12. 
DE22109 

FIAT 126p. Kielce, 368-84-32. 
• DE22030 

FIAT Uno 60 S 1,1 {1994), 5 d, morski 
metalic. Jędrzejów, 38-619-25". 

. JĘ864 

FIATA 126elx {1997), 9 .600. 
041/362-14-Q4. 

DE22202 

FIATA 126p {1993), 041/31-51-Q53. 
DE.t2200 

FORD eskort 1.4 {91 ), te l. 303-48-26. 
DE22073 

FORD tranzit (94), 2,5D, ford expres f89) 
1,8D, chrysler intrepid (94). Kiece, 
34-65-268. . 

DE22131 

FREZARKA do drzewa, wentviator z silni
kiem 4 kW, skrzynia biegów sfar 200/ star 
28 oraz tylny most. Kielce, 302-21-62. 

DE22171 

GARAL metalowy, 34-26-143. 
DE22021 

GOLF 1.6D {1988). Kielce, 366-39-42. 
DE22169 

GOLFA 1.6D {1989). Kielce, 368-92-23. 
. DE22183 

HONDA civic sedan (1995) 1600-16Vil. cena 
25000zł, mazda323FJ1995') 1600-16 , cena 
23000 zł, mercedes 207 (1981) stan idealny, 
cena 13200 zł. Kielce, 34'-23-119. 

DE2846 

HURTOWNIA anten satelitamych COM
SAT. Największywyb2r. Superpromocja. Pro
fesjonalny montaz. Zestawy satelitarne od 
270,00 zł. Kielce, Sienkiewicza 4a (róg Hipo
tecznej), 34-457-67, 344-47-69. 

GA978 

IBM 486. 361-Q0-51. 
DE2831 

JELCZ 325, skrzyniowy, z przyczepą 10 t 
Jelcz 315, skrzyniowy. Kielce, 302-21-62. 

DE22170 

KOMBAJN Claas, Ferguson - najtaniej. 
Cf.ęści zamienne, pasy (nurt - detal). Kra
kaw, 636-84-94, 419-34-Q4. 

DD519 · 

ŁADA 2107, 1600, 5 biegów, {1986), 4.800 
zł. Tel. 041/342-62-64. 

DE22144 

ŁADA combi (92) - 8500 zł. Kielce, 
344-32-Q2. 

GL144 

ŁADĘ 2107 (1990) przeb. 73.000 cena 
8.800. Stachy do fiesty {80). luka na czę
ści. Chęciny, ul. Zelejowa 42. 

DE22104 

ŁADOWARKO - SPYCHARKA gąsienico
wa, ładowarka kołowa, niemiecka- stan bar
dzodobry, pilnie. 041/38-74-037. 

DE22158 

MAZDĘ 323 poj . 1.316V trzydrzwiowa {92), 
041/386:J-458. 

DE21930 

MERCEDES 1622 (88), kontener- winda 
hydrauliczna, 15 euro-pa(ef, 1 O ton ładowno
ści , stan techniczny bdb. 041/306-25-81, 
0601-48-00-88. 

DE2849 

MERCEDES SJ:Jrinter 412D (96) uszkodzo
ny, jeżdżący, 23.800 DM. Kielce, 345-66-23. 

DE22198 

MONDEO 1.6 DOHC (93), 331-69-13. 
DE22189 

NIEZWYKŁE drzewa, krzewy, te l. 
311-30-20. 

. DE22201 

OLTCIT club 11R (X 1992), l właściciel , 
przebieg 36.000 km, cena do uzgodnienia, 
tel. 315-45-47. 

DE22049 

OPEL kadett GSI (89) stan b. dobry. Kiel
ce, 361-54-77. 

DE22026 

OWCZARKI południowo- rosyjskie, szcze-
nięta do stróżowania 1 obrony. 
046/617-Q9-86. 

RR1296 

PASSAT Combi (1991) wiśniowy. Tel. 
342-81-21 , 361-56-53. 

DE2834 

PEUGEOT 106, (1995). 048/318-921. 
RR1306 

PEUGEOT 205, 1.8D (1992/93). Kielce, 
366-28-51 {9- 17), 0602-11!2-517. 

DE2808 

PEUGEOT Boxer (1996) 2500 Diesel 7-
osobowy, lekko uszkodzony 27000 zł. Seat 
Cardoba (1996) 1400i, cena 23000 zł. Kielce, 
34-23-119. . 

DE2845 

PlANINA - sprzedaż, slroj'enie BAD MU
SIC. Kielce, Kosciuszki 16, te . 0601-476970. 

DE21797 

POLONEZ caro 1.6Gli (1994). 041/34-43-
922. • 

DE22136 

POLONEZ caro 1.6 GLI {96), 33'1-69-13. 
DE22190 

POLONEZA 1.6GLI CXI1994) stan bardzo 
dobry, biały. Kielce, 368-24-41 . 

· DE22193 

PPUH .Gomex" sprzeda: stara 1142 izo
terma, stara 742 izoterma, rok prod. 1994, 
tel. (041) 345-22-84, od 8do 16. Kielce, Cha
lubinskiego 13. 

LA426 

PRZYCZEPA tow. zamykana 1.2 t RFN, 
tel. 3003-570. 

DE22156 

PRZYCZEPY campingowe z Holandii. Kiel
ce, 345-66-23. 

DE22199 

PSZCZOŁY z ulami. 041/34-546-QS {godz. 
9-20). 

DE2847 

RENAULT 5 {84). 041/368-65-45. 
· . DE2837 

RENO clio diesel1.9, 3 drzwi (1994), stan 
b. dobry. 302-30-76. 

DE22097 

RqMAN ciągnik siodłowy+ naczepa 12.6 
m. Kielce, 368~84-32. 

DE22029 

ROWER BMX. Kielce, 34-53-054. 
DE22154 

SADZONKI kozła, tel. 300-35-2-7. 
DE22175 

SAMOCHóD ciężarowy robur izoterma,typ 
L3001, poj. 3,92TI., ład. 2600 (1991), odbu
dowa 1995, cena 11.500,00. 041/34-t2-750, 
34-22-987. 

DE22168 

SIATKI- producent. 0-4f 343-18-81 . 
GA974 

SKODA 120L (1987), 5800. Tel. 
361-36-91. 

DE2857 

SPRZEDAM RENAULT twingo (1995). 
Tei.041/357-45-01 po16. Pl

183 

SPRZEDAM działkę budowlaną 1,63 ha,
Łagiewniki k!Buska. Tei.076/871-84-12, Sno
widza 71a. 

BU242 

SPRZEDAM: frezarkę pionową. migoma
ty, sprężarki VAN, dżwig samochodowy - 4 
tony. 307-35-12. 

KH916 

Poszukujemy małżeństwa bez zobowiązań 
do prowadzenia domu i niewielkiego 

gospodarstwa rolnego. 
W zamian oferujemy: 
-mieszkanie 
-stałe zatrudnienie 
-dobre wynagrodzenie 
Oferty składać w Biurze Ogłoszeń .Słowa Ludu-. ul. Wesoła 47/49 
pod nr 1018/ga. 1018/ga 

STAR 200 {1988), oplandeczony. 
041/30-25-632. 

DE22160 

STAR 200,-(1988), oryginał, Uejestracja 
(1990), plandeka. 048/433-94. . 

RR1301 

TANIO fiat ducato 2.5D; dal 2.5D pod
wyższany. Kielce, 041 /362-23-49. 

DE22126 

TANIO kozy. Kielce, 369-22-35. 
DE22164 

TAPETY, okleiny, kasetony sufitowe. Kiel
ce .Targowisko Miejskie" pawiton Nr 17. 

DE21336 

TOYOTA carina 11 (89) 2.0D, 5-drżwiowa, 
kupiona w kraju, serwisowana, cena do uzgod
nienia. 041/345-69-57 po 20. 

DE2832 

UNO {1993). 361-Q0-51 . 
DE2818 

VOLKSWAGENA vento (92) po wypadku. 
368-28-42. 

DE22196 

VW POLO 1,3 B CL • (1992)- sprzedam. 
041/38-62-262. 

JE873 

VW polo {1994), 331-39-79. 
DE22187 

VW polo 1.4 {1995). 34-28-807. 
DE22132 

WY2:Ł Y szczeniaki 3-miesięczne. Jędrze
jów, 38-619-10. Miechów- 38-307-39. 

JE869 

ZASTAWĘ (1979). Kielce, 34-423-19. 
DE22162 

·OKNA 
z PCV-REHAU 
-- Producent --

= Pn:edaf-rbloratwo 

ICTOR 
Sp.z.o.o. 

n.oeocu, ul. Skrajna 86 
32 (taran ,.CHEMADINU") 0 

taL 366-20-73, 345-32-92, do 92 

MAGA-,vN '",,·~~g; . 
' L..J ·>i ~~-~i~' ~ ~,., ~ 

POKRYCIA 
DACHOWE 

• DACHÓWKI CEMENTOWE 
-DACHÓWKI DECRABONO 
• DACHÓWKI BITUMICZNE 
- PŁYTY FALISTE ONDULINE 
·FOLIE DACHOWE 
l FUNDAMENTOWE 

·OKNA DACHOWE 
·WEŁNA MINERALNA 
• RYNNY METALOWE l PCV 

SlDING 
PANELE~ 
TYNK NA STYROPIANIE 
P CUI&&- W 4Wł 

~ buk (l kl.}- 45 zllm' 
. ~ dąb(Ikl.)-66zJ!m' ~IRKI E' 

KLASYCZNY 

"' brzoza (l ki.J- 40 z11m' 

Produkcja, sprzedaż i profesjonalne układanie 
F i ł i t i i Pl i !L :S i i i P .• f. E LE 

HOLZEXPORT Kielce, ul. SukQwska 68A, tel. 361·22-01, fax 

Hurtownia Farb i Lakier6w "HEINICH" 

mb interbudex 

~ 

BLACHY 
BLACHY 
BLACHY 
BLACHY 

Ki~Jice., "- pl. : złota 
te.l/fax 366~93--'92 

EN·NE 
z 
c 
~ 
m 
~ 
~ 
C) 
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DRZWI ANTYWlAMANIOWE KUPNO AGENCJA INTER-DOM, Sienkiewicza SPRZEDAM pawilon pl. Wolności . KURS księgowości komputerowej. COM-
37/10, 368-04-49. 368-24-72. PUTEX, Kielce, 344-32~2. 

0% reklamacji! GERDA, Osobna 6. 361-

60-46. 

GL136 

DEALER GERDA- OPTIMA, 343-14-35, 

343-13-36. 

GL129 

KLIMATYZACdA 

KLIMAlYZATORY chłodząco - grzewcze, 

wentylacja, wentylatory, kurtyny powietrz

ne .• Aquaklim" Kielce , Massaiskiego 14, 

368-86-00. 

DG747 

Ciągniki i maszyny 
rolnicze 

11107
"" części zamienne 
CENY FABRYCZNE, RATY, 

KREDYTY PREFERENCYJNE, 
PEŁNE UBEZPIECZENIA, 

SERWIS G WARAN. DO 1,5 roku 
AUTORYZOWANY DEALER M. Kisiel 
Górno ll. Kielc, tel./fax (a.1) 302-32-10 

·oFERTA PRACY 
PHU ZEMAXposzukuje 

kandydatów do 
DZJAŁU SPRZEDAżY 

WYMAGANIA: 
* WYKSZTAŁCENIE MIN. 
ŚREDNIE 
*OBSŁUGA KOMPUTERA 
Oferty {cv, list motyw., 
aktualne zdjęcie), prosimy 
. dsvłać na ad 

PHUZEMAX, 
ul. Krakowska 291, 

25-801 KIELCE 
do 15 Maja 1998 r. 
Hadcrsklnych ofert 

nie zwracamy. 

P.U.H. 

KUPIĘ stare, ońentalne dywany, mogą być 
uszkodzone. 061/866-4%1 . 

DD604 

KUPIMY SKRZYNKI drewniane, uniwer
salne. Tel. 331-24-24, 331-60-92. 

AF316 

PALETY. 0601-33-66-87. 
DE22039 

LOKALE 

0-41 34-463-63, 344-66-33. KIELECKA 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. Sienkiewicza 9. 
Kredyty mieszkaniowe! 

GA975 

0-411366-05-93, 366-13-61 -ŚWIĘTOKRZY
SKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI Kielce, 
ul. Sienkiewicza 67. 

SE868 

041/332-56-22 tanio M-4 Stok, 41łV, 62 m 
kw. 

DE22173 

041134-450-45, Agencja BROKER- przyj
miemy do sprzedaży mieszkania, domy, dział
ki. 

KH856 

041/343-13-17 Nieruchomości. 
DE21809 

041/344-22-48 Agencja LOKUM. 
DE21816 

041/368-43-86, . Complex-Dom·. 
DE21834 

344-68-08, 368-07-74 . • Medium·, Sienkie
wicza,NOT. 

DGn2 

368-08-73, . PLUS". ' 
KH808 

368-75-88 Agencja .Węglowska". 
GL87 

AD-DRĄGOWSKI - 368-24-34. 
DE21147 

AGENCJA . MS" Zagórska 9/10, 
34-467-92. 

DE2595 

AGENCJA EXPRES, 344-70-76. 
GL71 

1 J ANTYWŁAMANIOWE 

GERDłr 
O 0/ TYLKO U NAS 

/0 REKLAMACJI 
FIRMUS- Kielce, 361-60-46 
ul. Osobna 6 (obok amfiteatru) 
MONlEX - Mlech6w, 383-85-24 

<:>f~mj~ 

SIABCZAN AMONU 
luzem po 120 zł za tonę 

Piekoszów, ul. Kolejowa 39A 
teł. 306-21-46, 306-16-87 od godz. 7 do 16 

~·--~·~:al.-~-~~~~-·--~--~..-.,~ !~~.....-~ 

- . HURTOWNIA l 
KWIATÓW SZTUCZNYCH 1 

*kwiaty sztuczne, drzewka. bluszcze ł 
* dodatki do kwiatów, wieńce, wiązanki l 
*znicze, świece, wyrobyzwikliny(kosze) 
* kwiaty doniczkowe i rabatowe 
Kielce, ul. Piekoszowska 251, 
tel. (0-41) 366-29-76, (0-41) 331-93-78. 
Starachowice, ul. Spółdzielcza 31, (0-47) 274-20-12. 

GL118 

AKCENT ~ Nowe mieszkllnia i lokale. 
368-70-93. 

DE2600 

ATRAKCYJNE~ trzypokojowe, 62 m- Dal
nia, dwupokojowe. 37m - Urzędnicza- sprza
da Biuro Mieszkaniowe, 0411361-65-12. 
346-18-61 . 

DE22041 

COSllX - 368-03-29. 
MJ101 

CZTEROPOKOJOWE sprzedam. 
0411368-93-40. 

DE2.835 

DO WYDZJER2:AWIENIA paWJlon handlo
wy. Kielce, 34-25-702. 

DE2848 

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2-pokojowe. 
Kielce, 383-60-79. 

DE2838 

DO WYNAJĘCIA sklep w centrum Jędrze
jowa Plac T. Kościuszki (Rynek). TeL 
38(>.51-13. 

JE871 

DO wynajęcia M-3, 331-69-13. 
DE22191 

DO wynajęcia M-2, M-3 umeblowane, 
0411366-32-48. 

DE22203 

DO wynajęcia dom 70 m kw. , Zgórsko 25, 
od zaraz. 34-30-296. 

DE22161 

DO wynajęcia pomieszczenie wraz ze skle
pem pow. 110m kw. we Wioszezowie blisko 
centrum_ Tel. kom. 090-66-74-00. 

DE22181 

DO wynajęcia sklep 55 mkw., podwórko. 
centrum, 0411344-48-43. 

DE22087 

KUPIĘ małe mieszkanie. 041/332-43-08. 
DE22184 

MIESZKANIE 43 m kw. l piętro w centrum 
Skarżyska- sprzedam. Tel.512-866. 

SM154 

POSZUKUJĘ do wynajęcia dużego domu. 
Tel. 332-32-23 do 16, 331-60-24 po 16. 

GA1028 

SPRZEDAM 62 m kw., trzy pokoje, 11 p., 
Uroczysko. 331-5Q-39, 362-67-43. 

DE22122 

SPRZEDAM M-2, M-3, M-4. 344-7Q-76. 
GL114 

SPRZEDAM M-3 KSM, 1400 m kw . 
041134-267-51 . 

DE21839 

SPRZEDAM mieszkanie 37 m kw. - KSM. 
Kielce, 34-433-19. 

DE2573 

SPRZEDAM pawilon- Planty 11 . Kielce, 
331-06-48. 

DE2798 

APARATV 
SŁUCHOWE 
(sprzedaż ratalna) 

Polecamy najnowocześniejszy 
aparat wewnątrzuszny 

GABINET .LOGO" 

Kielce, ul. Paderewskiego 14, 
tel. 366-31-67 226d 

(OKNA'i 
: DRZWI : 
: "STOLBUD" WŁOSZCZOWA : 
l rli'NV PROnTTI"Ii'.NTA l 

1 poleca 
: ,,DREW-PLAST' 
1 SŁOWIK ZAGRODY 5 
: przy trasie E7 (Kielce-Chęciny), 

1 
~ tel. 366-73-24 96o4IGA , 

~------------------~ 

DE2855 

WŁASNOŚCIOWE 60 m kw. na mniejsze. 
do 40 m kw. Kielce, 332-24-68. 

DE22037 

WŁASNOŚCIOWE M-2 35,5 m kw. Piń
czów na podobne- Kielce. 041/361-10-20. 

DE2830 

ZDECYDOWANIE kupię w Kielcach miesz
kanie 3-pokojowe do 60 m kw. Kielce, 
366-20-15. 

DE2852 

MEDYCYNA 

0-602-283-530 ALKOHOLOWE odtruwanie, 
Esperal, wizyty domowe, całodobowo. 
345-44-25. 

DE21510 

ANONIMOWE leczenie alkoholizmu. lry
diolog- diagnoza z tęczówki oka. Katowice, 
ul. Stawowa 7. 032/586-289, Częstochowa , 
ul. AL NMP 29,034/654-497. 

DD455 

ATRAKCYJNE odchudzanie, odżywianie 
komórkowe ( HERBALI FE), Tel. (041) 
343-16-59. 

DN214 

BADANIE włosów, 0-601-21-43-88. 
SE884 

BEZOPERACY JNE leczenie kamicy żół
ciowej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, ły
sienia. i<"Jelce, 344-87-18 (15 -17). 

SE900 

EDYTA SITEK - lekarz stomatolog, Kielce. 
Sienkiewicza 16. teL 344-59-13, przyjmuje 
codziennie 15- 19, soboty 10- 14. 

DE22174 

GABINET Ginekologiczny Zygmunt Banaś, 
specjalista ginekolog-położnik. Kielce, Sien
kiewicza 77/4, przyjmuje codziennie od 15. 

MJ102 

GINEKOLOC31A najtaniej 
- 0602-76-00-83, 0602-12-58-30. 

KA400 

GINEKOLOGIA - leczenie, zabiegi - najta
niej. TeL 0601-380-958. 

KA405 

ŁUSZCZVCA, bielactwo. 0601-21-43-88. 
SE902 

PSYCHOTERAPIA. Agnieszka Kopycińska 
- psychoterapeuta, lekarz medycyny. Kiel
ce, 362-61-95. 

OE2807 

SCHUDNIJ na wiosnę! (gwarancja, bez
pieczeństwo), tel. 041/361-27-15. 

DE22179 

NAUKA 

KIELCE - .OMEGA", 344-51-71 
PRYWATNE STUDIUM ARTYSTYCZNE 
-AKTOR 
- MUZVK WOKALISTA 
-PROJEKTANT MODY 
- ARCHIWISTA. 

DDG817 

ANGIELSKI- 362-17-69. 
DE2797 

ANGIELSKI- filolog. 331-87-97. 
DE2665 

ANGIELSKI . 041/34-28-033. 
DE21927 

JĘDRZEJÓW - Szkoły zaoczne: Techni
kum Elektryczne, Mechaniczne, Spawalni
cze , Liceum Ogólnokształcące 3-4-letnle, 
Policealne Ekonomiczne. Uprawnienia szkół 
publicznych. OKW ALFA uL Piłsudskiego 4, 
teL 386-33-54. 

JE835 

KIELCE, .OMEGA", 344-51-71. Liceum: 
Ekonomiczne, Ogólnokształcące. Policealne: 
Finanse (obsługa celna). Bankowość, Bezp. 
Hig. Pracy, Informatyka. Uprawnienia szko
ły publicznej. 

DG825 

KURS agent celny. Kielce. 368-17-43. 

.ŚWIĘTOKRZYSKA 
SZK@ł.fi )fiZDY 

DG782 
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UWAGA! 
Szkoła ogłasza 

wiosenną promocję 
i udziela 10% zniżki 

r-iJUiJoiiiiMPLmiiiie'iCF;, ;I.M;;g;zy;;~-;;-6,1d33T46-n ____ j 
i oferuje TECHNOLOGIE I MATERIAL Y firmy CAPAROL do: i 
i *wykonywania i renowacji fasad budynków i 

Grecja "'!och~ ~ i ~farby, tynki mineralne i akrylowe) i 
N Htszpantz... i* wykonywania wnętrz l 
~ APARTAMENTY i (farby akrylowe, izolujące, masy szpachlowe, gładzie, j 
(t 14 DNI od 990 zł _.-- ·· i tynki wewnęrzne, kamienne i tapety natryskowe) i 
W i* wykonywania ocieplania budynków i 
3 L ____________ Qg~J~!-~~!!?.d~~~E:!~!..~!~~~-~-~~~~~~Yi~~L _______ !..~~~~_j 

Gl58 

KURSY obsługi pakietu biurowego OFFI
CE 97. COMPUTEX, Kielce, 344-32-02_ 

- GL117 

MARKSOFT - kursy komputerowe: Win
dows 95, Office 97, Księgowość. Kielce, 
34-31-252. 

DE21769 

NAJTAŃSZE w Kielcach kursy księgowo
ści komputerowej- Centrum Kształcenia za
wodowego, Duża 8, tel. 344-47-75. 

DD418 

OMEGA- Skarżysko , 51-39-70. 
DG831 

OMEGA- Starachowice, 274-60-62. 
DG832 

.OMEGA" Busko-Zdrój, 378-46-87. 
DG827 

.OMEGA" Jędrzejów, 38-61-114. 
DG828 

.OMEGA" Kazimierza Wielka. 352-13-52. 
DG835 

.OMEGA" Końskie, 372-31-Q8. 
DG829 

.OMEGA" Miechów, 383-10-35. 
DG830 

.OMEGA" Ostrowiec, 247-90-45. 
DG833 

.OMEGA" Pińczów, 357-28-43. 
DG834 

. OMEGA", A, Szkoły Zaoczne. 
DG826 

POLSKI- korepetycje, tel. 041/361-02-75. 
DE22180 

SZKOŁY .PRO-FIL", nabór - 1998/99 
• Szkoła Podstawawa, 
• Liceum Ogólnokształcące dzienne, 
• Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych, 
• Połicealne Studium Zawodowe, specjalność: 
finanse, rachunkowość, obsługa ruchu tury
stycznego, kosmetyka, 
• Technikum Fryzjerskie. Kielce, Romualda 
3, 368-17-43. 

DG783 

SZKOt Y pomaturalne: Szkoła Aktorska 
i Telewizyjna . SPOT", Szkoła Artystycznego 
Projektowania Ubioru, ul. Bałuckiego 9, Kra
ków, tel. 012/266-21-11. 

DD601 

WOJEWÓDZKI Ośrodek Metodyczny 
w Kielcach organizuje kolonie dla mlodzieźy 
z nauką języka angielskiego. Wykładowcy 
z Anglii. Zakwaterowanie w2-osobowych po
kojach z wszelkimi wygodami. Informacja: 
tel. 361 -25-27, 361-31-79. 

DE2810 

NIERUCHOMOŚCI 

AGENCJA INTERLOCUM, Kielce, (041) 
344-53-62. 

GL51 

DOM wolnostojący, dwupoziomowy, wykoń
czony 270 m kw_ na działce 730 m kw. w 
Jędrzejowie -Osiedle Murawiec- sprzedam. 
Tel. 041/386-26-36. 

JE868 

DZIAŁKĘ lub 1 ha - sprzedam. Kielce. 
361-21-06. 

DE2801 

NOWA Słupia- Rynek, dom100m kw. w 
tym sklep spożywczy, działka 7a, telefon, 
duży garaż, . całość ogrodzona. Tel. 
012/654-31-22. 

DE22192 

SPRZEDAM DZIAŁKI: Piekoszowska, 
Masłów, ·Nowiny, KSM . .344-70-76. 

GL139 

SPRZEDAM dom 11 O mkw. - działka 3500 
m kw. Piaseczna Górka 16a. 362-55-36. 

DE22086 

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 622 
m kw. w Jędrzejowie. Tel. 090-347-964. 

JE863 

WYNAJMĘ 3 pawilony po 30 m kw. (moż
liwość połączenia). Wysoki standard. Mani
festu Upcowego (centrum), 372-27-31. 

DE22040 

OKAZJA! UPUSTY! 
CIĄGNIKI 

KOPARKI 
WÓZKI WIDŁOWE 
Maszyny rolnicze 

2 ~--~~- -.---.~- ~. --------------------------------------------~~~~~~~~~~----~-------------------------------------------

l 
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AUTO-MOTO 

041/344-96-37 AUTOALARMY. centralzam
ki, immobilisery, radiomontaz. SILIGON -
SERWIS. 

DE2580 

0411362-00-29 AUTA NA GAZ. KIELCE, 
PAKOSZ 53. RATY. 

DE21889 

343-17-57 AUTOALARMY, immobilisery, 
.BLAUPUNKT'". Centralzamki. Ubezpiecze
nia AC - PZU na miejscu. 

345-16-29 
MOTOMARKET 
AUTOCZĘŚCI 

BEZPŁATNA wYMIANA 
AMORlYZATORÓW 

Jagiellońska 23. 

362-13-81 Autoalarmy fachowo. 

KH826 

Gl130 

DE21576 

AKCJA WIOSENNA 
AMORTY.ZATORYBOGESACHS 

BEZPŁATNA WYMIANA. 
KiM, Kielce, Słowackiego 6, 

361-61-06,344-23-73. 

AUTOALARMY 
PRESTIGE 

344-99-73 (8- 18) 
Ul. Czarnawska 22. 

DG756 

DE2418 

AA autoalarmy, immobilisel)'. radioodtwa
rzacze, Qłośniki, najlepiej, najtaniej. Kielce, 
344-29-e'T. 

DG759 

AUTO- RADIO .• Wibtronic" Kielce, Pade
rewskiego 22. 

GA970 

AUTO- SlYBY. Kielce, 361-57-17. 
. GA976 

AUTOALARMY, centralzarńki, znakowanie. 
34-479-08, 34-405-71 . . 

DE20874 

AUTOALARMY, immoliilisery, z~stawy gło
śno mówiące, anteny. Kielce, 361-90-60, 
0602-266-984. 

DE22139 

AUTOALARMY. Kielce, 34-434-79. 
DN161 

AUTOGAS SERVICE - gwarancja, raty. 
Kielce-Białogon , Pańska 1, 345-27-37. 

• DG762 

AUTOSlYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo
sowa 25 361-61-71 . Radom, Dębowa4 362-
60-15. Szewce 39 k!Kielc 346-52-05. 

GA971 

BLOKADY, 368-78=33, 361-01-44. 
DE21893 

DŁUGOSZ -AUTO - CENTER. Autoryzo
wany serwis blacharsko-lakiemiczo-diagno
styczny osobowych, autokarów. Gwarancja 
do 5 lat. Bezpłatne holowanie. Odświeżanie 
lakieru. Suków-Papiernia 307-34-75, 
307-35-12. Hurt - detal części. Sobieskiego. 
361-52-74. 

KH793 

HAKI holownicze, 041/361-57-04. 
DE21439 

HENWIK~ON - nowE! i u~ywa~e c_zęści do 
samochodow zachodnich 1 japonsklch. Pro
wadzimy skup, sprzedaż używanych felg 
stalowych i aluminiowych kompletów i poje
dynczych. Czynne: poniedziałek -sobota (8 
- 17), Mąchocice Kapitulne 150, 311-17-62. 

MJ100 

MIESZALNIA lakierów samochodowych 
ICI AUTOCOLOR.ZEMAX", Kielce, Krakow
ska 291. 345-74-53. 

DG737 

MOTOART: silnikowe, podwoziowe, sprzę
gła, amortyzatory - zachodnie. Kielce, 344-
85-25,368-16-07. 

DG773 

NOVA metoda odnowienia samochodu (ka
roseria, wnętrze, plastiki) . .ZEMAX-NOVA" 
Kielce, Krakowska 291, 345-74-53. 

DG738 

SKRlYNIE biegów- jelcz, star, lublin, ika
rus. liaz- hurt. 0421678-21-23. 

DD447 

TŁUMIKI. katalizatory. Kielce, Bodzentyń
ska 13, 34-432-76. 

DE21399 

WIELKA promocyjna sprzedaż lakierów w 
aerozolu 400 mi- Multona, DuplitColor, Auto
K. ceny już od 5 zł/szt. .Zemax·. Krakowska 
291,041/345-74-53. 

DG757 

BUDOWNICTWO 

- DREWNO BUDOWLANE 
-DESKI PODŁOGOWE 
-ŁATY 
-IMPREGNATY 
- TRANSPORT 

SKŁAD, OKRZEI40, 344-46-10. 
DE21145 

0411361-04-63. BRAMY na 100 lat- HOR
MANN, garażowe, przemysłowe, drzwi, bra
my wjazdowe, napędy, maszty flagowe. KieJ.: 
ce, Dymińska 18, 090-33-67-79. 

DG766 

366-30-97 BRAMY AUTOMATYCZNE, szla
bany. Napędy. Maszty flagowe. ROAN - Kiel
ce, Jagiellońska 65A. 

PANELE 
-PODŁOGOWE 
-ŚCIENNE 

UKŁADANIE 

Gl120 

.SZUM EN"- KIELCE, Jagiellońska. 
DE2721 

AAA Glazura, terakota - najlepszej firmy 
hiszpańskiej Porcelanosa Bezpośredni im
porter! Sklepy firmowe: Kielce, Chęcińska 
14Ą 041/368-74-83; Radom, Żeromskiego 
118C, 0481362-81-82; Kraków, Kalwaryjska 
39, 012/656-34-91. 

KH791 

ALUCO - płyty paliwęglanowe (LEXAN, 
MARLON), PCV (faliste, trapezowe), świetli
ki dachowe (projektowanie, montaż). Kielce, 
Zagnańska 232, 362-48-45. 

Gl125 

BLACHY: SZWEDZKIE- trapezowe 19,62, 
dachówkowe 22,38. Ocynkowane 11,21, po
wlekane, płaskie , T-5/8/15/18. Ptyty ONDU
LINE, rynny (PLASTMO). Bramy NOVO
FERM 766,00, polskie 579,00. BRAMSTAL
Witasa 72B, 331-49-62. 

Gl124 

BLOCZKI betonowe, kręgi, rury, inne. 041/ 
306-12-36 wieczorem, 090-336-331 . 

DE21757 

BLOCZKI betonowe, kręgi, rury, plytki 
chodnikowe, inne. Budowa szamb. Kielce, 
306-16-95. 

BRAMY 
-GARAżOWE 

. -PRZEMYSŁOWE 
- OGRODZENIA 
-AUTOMATYKA 

0411361-52-00 

DE22195 

DE2723 

ELEWACJE siding. Panele - ściany, pod
logi. Rynny aluminiowe - produkcja, sprze
daż. Domki gospodarcze. Kamień elewacyj
ny. Dachówki. blachy. Raty. Transport .• US
POL". Kielce, Ściegiennego 280a (obok Fa
bryki Domów), 361-63-95. Radom, Lubelska 
n. 528-11 wewn. 2. 

DG742 

EUROGARAżE , bramy- 580 zł, ogrodze
nia, 368-32-15. . 

DE21847 

.FLOOR"- parkiety, mozaiki, panele, kleje, 
schody. Kielce, Zagnańska 232 (Fabryka 
Mebli), 362-46-76. 

KH847 

FOLIA 
• dachowa 
• budowlana 
• ogrodnicza 
• stretch 

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

. teł. 368-08-79,34-417-04. 
GA951 

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

KH854 

NOWOCZESNY system wodnych insta
lacji z polipropylenu -bardzo atrakcyjne ceny. 
Hurtownia hydrauliczna .TERRA", Kielce, 
Zakładowa 3, 041/34-624-75, 34-508-02. 

KH901 

OGRZEWANIE podłogowe - najtańsze w 
Polsce. Hurtownia hydrauliczna .TERRA". 
Kielce, Zakładowa 3, 041/34-624-75, 34-508-
02. 

KH900 

TERAZ NOBILES! 

• Farby 
• Lakiery 
• Impregnaty 

Mieszalnia Farb • 2000 kolorów~ 
t!' akrylowe wewnętrzne 
t!' akrylowe zewnętrzne 
t!' alkidowe 

sklep patronacki ::l 
KF.F. i L "Nobiles" 

Kielce, 
ul. św. Leonarda 18 

zapraszamy Hurt • Detal tei. 344-14-61, 
w godz_ 9-1 B w. 206 

Hurtownia Płyt Wiórowych "Meblopłyt" s. c. 
ul. Śląska 9 (teren ZOZ), tel. (0-41) 369-22-08 

wjazd od ulicy Legnickiej oferuje: 

OKLAND - OKNA. DRZWI PCV systemu 
KOMMERLING. Produkcja, sprzedaż, mon
taż. Kostomloty l 262 teł./ łax. (041) 303-16-
57wewn. 2. 

DN235 

OKNA .panorama", .STYL 2000", dacho
we- .FAKRO". Drzwi wewnętrzne, zewnę!Jz
ne, rolety, parapety .• Drokplast". Kielce, 
Nowa 5, 361-71-90, 361-88-52. 

DGm 

OKNA, drzwi, PCV, żaluzje sprzedaż- mon
taż, 041/345-71-79. 

DE22107 

OKNO S. C. - producent okien PCV - nie
mieckie systemy THYSSEN. Każdy wymiar. 
Mikrowentylacja gratis. Kielce. Łódzka 308, 
346-19-17. 

Gl119 

PANELE boazeryjne MDF (13,50 +VAT zł! 
mkw.) sklep: Paderewskiego 48, hurtownia: 
Urzędnicza 30, Kielce, 366-27-35. 

DG781 

PANELE boazeryjne, podłogowe, listwy 
wykończeniowe , prowadnice, obicia drzwi. 
.ARMIKO", Okrzei 35, 366-05-84. 

GA998 

PROJEKTOWANIE, nadzory. 041/34-26-
659. 

DE22151 

PROJEKTY typowe - sprzedaż - adapta
cje. Kielce, Składowa 7, 041/366-30-12. 

DE2680 

SIPOREKS .60" od 3,40 zł/szt. , K2 0,75 zł! 
szt., z dostawą. Kielce, 331-72-81 . 

DE2605 

STROPY TERIVA, nadproża, bloczki 
(z dostawą). 041/361-70-60. 

DE2802 

WIĘżBY dachowe, deski. OKNA drewnia
ne i PCV. Kielce, Ściegiennego 221 (Dymi
ny), 361-02-n. 

DE1435 

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU 

NIEOGRANICZONYM 
Zarząd Gminy, 

27-430 Łagów, uL Rynek 62, 
teL (0-41) 30-74-041, 30-74-033 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie "Budowy III etapu 

kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Łagów - część 

południowa". 
Termin realizacji 30X/.1998 r. 

Wadium U.OOO zŁ 
Specyfikację istotnych warunków 
zamówienia 
(cena 30 zł) można odebrać 
w siedzibie zamawiającego pok. 
12 lub za zaliczeniem 
pocztowym. 

Uprawniony do kontaktów 
z oferentami 

- mgr inż. Stanisław Kozłowski. 
Termin skladanill ofert upływa w 
dniu 15. V.1998 roku, o godz. 11. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
15.V.l998 roku o godz. 12 w sali 
posiedzeń (parter) . 
W przetargu mogą wziąć udział 
oferenci, którzy spehrią wymogi 
określone w specyfikacji ~ 
istotnych warunków zamówienia ~ 

A KURS PRAWA L 
;-. l x\UJAZDY 

,-_ • ~t.ABT 
AHDII2&J CBl!DY 

Rozpoczęcie S.V.98r., godz. 16 

-ARTYKULÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
BRANżA METALOWA 

Wzory. prawnie zastrzeżone-w UP RP, technologia, urządzenia, rynki zbytu. 
Oferty nr 911/se wraz z adresem proszę składać do 25.V. l998 r. 

w Biuxze Ogłoszeń ,.SL", ul. Wesoła 47/49. 9lll"" 

~ 
"Orbis" Kielce, ul. Sienkiewicza 26 

tel. 368-05-64, -63, -62 
Wstąp po bezpłatny katalog z pełną ofertą 

WCZASY 
Swinoujście, Ustronie Morskie, 

Ustka, Niechorze, Łeba, 
Władysławowo, Kąty Rybie, 

Krynica Morska i wiele innych. 
Pokoje z pełnym węzłem sanitar. 

Tumsy 7 i 14 dniowe. 

KOLONIE l OBOZY 
Dźwirzyno (17 dni) -1050 zł 
Łeba (17 dni)- 930-995 zł 

Niechorze (17 dni) -1032 zł 
Zakopane (14 dni)- 770 zł 

Międzybrodzie (21 dni)- 995 zł 
Grecja (14 dni)- 1255 z!+ wiza tmnz. 

Włochy (11 dni) -1295 zł 

11 dni - dojazd własny od 455 z1 

autokar klasy lux (wyjazd z Kielc) od 1050 z1 

GRECJA - HIT LATA 
Komfortowe apartamen~ Dionisos - Halkidiki 100 m od morza, 
obok baseny, boiska, kort tenisowy. Opieka rezydenta non stop. 

Dyrekcja oraz Rada Pracownicza 
Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego 

31-403 Kraków, uL Kamienna 43, telefon 012 411-96-36 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 

na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0234 ha wraz z prawem 
wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa położonej w Kielcach, ul. Wojska 
Polskiego 153, om. na mapie syt. Kielce, nr ewid 1423/97 obr. 032, ark. lO jako 
działka Nr 1111/5 o numerze KW 51883. 

Podstawowe parametry budynku: 
powierzchnia zabuduwy l 37m kw. 
powierzchnia użytlcowa l 25 m kw. 
kubatura 751 m sześc. 

Cena wymienionej nieruchomości wynosi (netto) 
ogółem 79.450,00 zł 
gnmt 8.450,00 zł 
budynelc 71.000,00 zł; 

Cena wywoławcza 79.450zl. 

~ 

Przetarg odbędzie sict. w dniu 15.V.l998 r. w siedzibie dyrekcji przedsictbiorstwa 
w Krakowie, ul. Kamienna43. 
Wadium w kwocie 8.000,00 zł należy wpłacić w kasie przedsiębiorstwa w Krakowie. 
Ofertę w kopercie z napisem "przetarg" należy złożyć w sekretariacie przedsict_biorstwa 
do dnia 14.V.98r. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjC(te, zostanie 
zwrócone bezpośrednio po wyborze ofe.rty. 
Oferentowi, którywygrał przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli wygrywający przetarg uchylił się od 
zawarcia aktu notarialilego w określonym terminie. · 
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 

Wszelkie kosdy notarialne i sądowe pOf!OSi kupujący. 
Nieruchomość można oglądać codziennie od godz. lO do 14. 

Szczegółowy tryb przetargu wraz z wymaganiami formalnymi oferty zawiera 
Regulamin l>ędący do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa w Krakowie. 

Bllłuydllnformacjl Cldzlela Dyrvktor Pnedsl~lorstwa. ttl. 011 411-96-36. 

Q 
BASFPhanna 

Przedstawicielstwo niemieckiej firmy 
farmaceutycznej w Polsce KNOLL AG 

poszukuje pracownika na stanowisko 
przedstawiciela medycznego na terenie 

WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO 

Od kandydatów oczekujemy 
wykształcenia wyższego medycznego 

lub farmaceutycznego, znajomości 
języka niemieckiego lub angielskiego, 
prawa jazdy, łatwości w nawiązywaniu 

kontaktów, operatywności oraz 
dyspozycyjności. 

Oferty prosimy przesyłać na adres: 

w Zesp. Szkól Mech., Kielce, Jagiellońska 32, s.20 p d · · 1 KNOLL AG p 1 Z 
. 

2 2 
eena-470zł.dlaucmiówistudentów:miżka2Qzl rze stawicie stwo w o sce, c 

np. btała- 12,90 m netto,-drewnopodobna- 15,20 m netto Czastrwaniaok.Stygodni. • • • !'::: 
PŁ YTY MEBLOWE 

?~~"l~ BLATY KUCHENNE Zapisywdniurozpoczęcialubtel332-44-71. . Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa m 

00c.J,N<1"'' Szkolimy samochodami vw goLt;..POLO l b ~ 022/822 ;o <'~· PROMOCYJNE CENY!!! s2otdg !iatpunto,UNO. ZAPRASZAMY ' U na numer .taXU -46-24. 599/ke ~ 

============~~~~~~==============~~ 
http://sbc.wbp.kielce.pl/
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WIOSENNA PROMOC~~ ~d 35 355 zł* 
&. 

... wymarzona Corolla 
godna zaufania 
wiarygodna 
niezawodna (raport TOV, ADAC) 
w nowej, niższej cenie 
a w prezencie - autoalarm · 

TOYOTA Odwiedź nasz salon, 
spotkaj się z nowoczesną 

technologią TOYOTY, 

JEZIERSKI pon:'aj_ szczegóły p~omoc~~ 
1 me przegap tej okazji 

• wg kursu 1 DEM=1.9111 PLN z dnia 03.04.1998. Ofertajest ważna od 20.04.1998 i obejmuje wybrane modele 
Corolli. Cena uzależniona od modelu i wyposażenia. Naprawdę liczba samochodów w ofercie ograniczona. 

""··h KIELCE, ul. Mielczarskiego 55, teł. 366-1 O-l O 

Zakład Gipsowy "Stawiany" sp. z o.o. w Szathiwwie jest częścią międzynarodowego koncernu 
BPB Gypsum - europejskiego potentata w produkcji płyt kartonowo-gipsowych. 

BPB Gypsum nieustannie rozszerza zakres swoich produktów, podnosi ich jakość oraz koncentruje 
swą uwagi( na jak najlepszej obsłudze klienta. 

W związku z budową w Polsce naszej nowej fabryki, która bł(dzie prodnlrowała płyty kartonowo-gipsowe 

POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO: 

ELEKTRYK-AUTOMATYK 
Osoba ta-będzie odpowiedzialna za bezawaryjną pracę urządzeń elelctrycznych na linii produkcyjnej. Głównym przedmiotemjej 
działania będzie kontrolowanie czujników, przetworników elektroniemych i m:ządzcń wykonawczych. 

Poszukujemy osoby, która: 
• Ma wykształcenie średnic techniczne w zakresie clektrotecbniłi lub automatyki 
• Posiada k.il.k.ulctnic doświadczenie w pracy ze zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi oraz majomość obsługi 

sterowników przemysłowych 
• Biegle posługuje się komputerem PC w środowisku Wmdows 
• Posiada co najmniej bierną znajomość j~ka angielskiego i terminologii komputerowo-techoicmej 
• Chce rozwijać swą wiedzę i umiej~ośei 
• Jest w wieku do 35 lat 

Najlepszemu kandydatowi zaoferujemy: 
• Prac!( w nowoczesnym, zautomatyzowanym zakładzie 
• Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
• Dobre warunki finansowe 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy w naszej fabryce położonej 6 km od Pińczowa i 43 km na południe od Kielc - przYślij swój 
życiorys z listem motywacyjnym do dn. 15 maja 1998 r. 

Nasz adres: 
Zakład Gipsowy "Stawiany" sp. z o.o. w Szarbkowie 

28-400 Pińczów woj. kieleckie 
Ref. num. E-A/1 

e-mail add.ress: bieszkie@complex.com.pl 

BPB Gypsum: Global vision - Local focus 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta Sp. z o.o., 
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12 

ogłasza sprzedaż •lsment6w zdemontowanych ciągów 
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej w drodze przetargu 

nieo9raniczonsgo. 
Uprawniona osoba do kontaktu z oferentami: 
Zdzisław Cedro, teL 36-74-421 i Andrzej Gębski, teL 366-09-82. 

Termin składania ofert do końca maja 1998 r. 10233/ri 

ODMIEŃ się na 
Pierwsza, zawsze pierwsza Niedziela handlowa 
w Domach Towarowych "CENTRUM" S.A. W Kielcach. 

3 maja zapraszamy: "Puchatek" godz. 9 - 15 
"Katarzyna" godz. 1 O - 15 

Oferujemy: -letnie kolekcje obuwia i odzieży, 
- rowery i sprzęt sportowy, · 
-kosmetyki, 

i wiele innych atrakcyjnych towarów. 
Z kartą stałego Klienta kupisz 5% taniej! 

926/KH 

Tylko u nas każdy towar powyżej 150zł. Kupisz na raty: 
nie oprocentowane i bez zbędnych formalności 

Zaprassamy 
LUBI~ BYĆ w·CE.-młUM! 

• 

DOMY TOWAROWE 

CENTRUM s.A. 

743/dg 

Peugeot, w porozumieniu z PKO BP, 
proponuje wyjątkową ofertę zakupu 
samochodu z korzystnym kredytem: 

• wstępna wpłata wynosi 30% ceny Peugeot 1 06 
• rabat od ceny samochodu, odpowiadający wartości 

2 pierwszych rat kredytu · 
• okres kredytowania - 3, 4 lub 5 lat według zmiennej 

stopy procentowej w stosunku rocznym 24% 
• oferta dotyczy także modeli 306 i 406; pierwsza wpłata 

wynosi wtedy e 
odpowiednio • 
35% i 45% ceny liłJ 

RITA MOTORS, 
Kielce, ul. Domaszowska 52, 
tel. 34430-10, 368-12-35 (36) www.peugeotrita.com.pl 
Ostrowiec św. ul. Kilińskiego 37b, (0-47) 247-95-45 

735/dg 

AUIURIZOW.ANY PRZEDSTAWICIEL ZAliłADU 
GÓRNICZEGO 

WOdKOWICE 
li.lfti. ..JOWISZ" 

ŻOGAŁA STEFAN - ŁUBNICE 
zaprasza do współpracy 

Tel. kom. 090/31-49-67, 090/39-46-84. 447ri 

• ltron 
SI"ÓLKA CYWILNA 

OKNA .Z PCV 
JAKOŚĆ O KTÓREJ MARZVSZ - SYSTEM TROCAL 

PRODUKCJA•SPRZEDAŻ·MONTAŻ 
OKNA NIETYPOWE W CENIE TYPOWYCH 

DORADZTWO TECHNICZNE 
l POMIAR - GRATIS ! 

FAŁKÓW ul. Zamkowa 21 teł. 090 336 556 
KOSTOMŁOTY 11 30a teł. 303 11 67 
KOŃSKIE ·ul. Partyzantów 15 tel. 090 336 556 

U NAS NAJTANIEJI 
+ bloczki betonowe 

+ płytki chodnikowe 
+obrzeża trawnikowe 

• krawężniki 
+ kostka brukowa 

Zakład Prefabrykacji l(jelce - -Białogon, tel. 3455369. 
Dodatkowe informacje: 

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych 
Kielce, ul. Ściegiennego 5, tel. 3612711, teiJfax 3613999 

PONADTO OFERUJEMY: 
- wyroby mannurowe - kruszywa drogowe i budowlane 
- piaski - nawozy wapniowo-magnezowe 

Zapraszamy 960/kh 

9581l<h · 'f KUCHNIE 
ąl:rE NA ZAMÓWIENIE 

To miejsce 
kosztuje 

w ,,Magazynie,, 

~ 
{+VA1) KIELCE, ul. Legnicka 28, tel. 342·53-53, ul. Zagórska 62, tel. 342-33-48 
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Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spóldzielni 
"Samopomoc Cbłopska" w Skalbmienu 

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na spł'Zedaż: 
1. 1/61 części nieruchomości polotonej w Kielcach przy ul. Paderewskiego nr 3 i ul. 
Wspólnej~ się z działki nr 11711 o pow. 2fil m kw. zabudowanej budynkiem 
biur:owym oraz 1/122 działki oznaczonej nr 11713 o pow. 482 m kw. położonej w tym 
samym miejscu. Prawo własności i wspólwlasności ujawnione jest w księdze wieczystej 
nr 1648 oraz nr 15692. Wadium wynosi 1.500 zł. 
2. Piekami mechanicznej polożon.ej w Skalbmierzu na bazie magazynowo-składowej 
przy ul. Kopernika wraz z działką o pow. 0,20 ha. Ww. obiekt obecnie jest czynny i 
wydzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy. Wadium wynosi 15.000 zł. 
3. Działki gruntu nr 48013 o pow. 0,05 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem 
sklepu w miejscowości Rosiejów. Wadium wynosi 1.000 zł. 
4. Działki gruntu nr 1190/86 o pow. 0,02 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem 
sklepu w miejscowości Topola. Wadium wynosi 500 zł. 
5. Ogłasza przetarg ofertowy pisemny na wydzierżawienie lokalu sklepu przy ul. ppor. 
Sokoła. Wadium wynosi 200 zł. -
Przetarg odbędzie się na podstawie opracowanego regulaminu, z którym każdy z 
zainteresowanych winien zapoznać się przed wpłaceniem wadium. Oferty w 
zamkniętych kopertach z dopiskiem .Przetarg• należy składać do dnia przetargu do 
godz. 10 w biurze Spółdzielni. 
Część jawna przetargu odbędzie się 12 maja 1998 r. o godz. 11 w siedzibie Spółdzielni 
w Skalbmierzu przy pl M. Curie-Sklodowskiej 1. 

Oferta powinna zawierać: 
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy 
2.Adres 
3. Proponowaną cenę zakupu 
4 . Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu 
5. Dokument stwierdzający wpłatę ustalonego wadium 
Zastrzega się prawo do: 
1. Swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami. 
2. Kontynuowania przetargu w formie licytacji pomiędzy oferentami, których oferty 
zostały uznane za równoznaczne. 
3. Odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn oraz bez wybrania którejkolwiek z 
ofert. -
Sprzeda lub wydzierżawi sklepy w miejscowościach: Przybenice, Tempoczów Rędziny, 
Tempoczów Kolonia, Grodzonowice. 
Wydzierżawi wolne pomieszczenia handlowe w Domu. Towarowym w Skalbmierzu. 
Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółdzielni, tel. (0-41) 35-29-1061ub 
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041) 35-29-{)40. 

PPHU ,.Monika" 
siu. poczt 8 

27-406 Ostrowiec św. 
tel. (tU7} 63-09-49 

proponuje Państwu w sprz1ed 
wysyłkowej 
-wózki 
-łóżeczka • 
-pościel 
-foteliki 
Przyjmujemy zamówienia na 

BEZPŁATNY KATALOG 592/ke 

956ga 

PLACISZ P O D A 7 K _l ? ! 
Przyjdź do nas! 

D Leasing samochodów i środków trwałych· 
O Raty 

Bez zaświadcze_ń ZUS i Urzędu Skarbowego 
Wymagane dokumenty: _ 
•Zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
.Regon •NIP ,..5_ ~,...5._~~ . 

.._,...~~~- Leas1ng 
Autoryzowany przedstawiciel: 

VAN MOTORS S.C. Kielce, ul. Zagnańska 84a, tel. 331-62-98, (0601) 24-74-44(64) 

ANoNSE 
Nowy adres: 

Kielce, ul. Sienkiewicza 78, pok. 426 
Hotel ''L YSOGÓRY" 

Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska• w Skalbmierzu 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1) samochód żuk izoterma, rok prod. 1988, nr rej. KIG-973P, cena wyw. 3.500,-
2) samochód tuk A11 , rok prod. 1983, nr rej. KIG-962P, cena wyw. 3.000,-
3) samochód nysa, rok prod. 1984, nr rej. KJG-7427, cena wyw. 1.500,-
4) betoniarka bębnowa, cena wyw. 1.000,-

Przetarg odbędzie się w biurze Zarządu Spółdzielni, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 w dniu 
12 maja 1998 r. o godz. 10 na podstawie opracowanego regulaminu. 

Wadium na wybrany pojazd lub sprzęt w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej 
należy wpłacić w kasie Gminnej Spółdzielni do godz. 9 w dniu przetargu. 
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, EXBUD ~ .orm 
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AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI VW 
Kielce-Dyminy, ul. Ściegiennego 262, 
telefony: części zamien.ne (041) 361-60-95, 
serwis (041) 361-60-95, czynne 7.30 - 20, sobota 8- 14, 
salon (041) 361-62-42 

VW POLO, VW POLO CLASSIC 
VW PASSAT, VW PASSAT VARIANT 

. VWGOLF 
VWSHARAN 

VWCADDY 
VW TRANSPORTER 

LT2 
w rewelacyjnych cenach 

Tata i mama do~yślają si' już, kto okradł bank. 
7omek i babcia Ania jeszcze nie. 

Pies w . mi,dzyczasie okradł lodówkę. 

w -tym domu podtąCZOf'JO wtaśniEf sygnał 
Polsldej Telewl~i ,Kablowej. Nic więc 

dziwnego, że-cała rodzina nie odrywa slęod 
telewizora. Już nledłuQO w Polsld~ TelewgJI 
KablOweJ poJaWI się lclll<anaścłe nowych, 
fantastyCznych kanałów telewizyjnych 
-wszystkie w JęzykU -połsldm. 

W c:zaSłe trwania promoc;jllnsta~ja gratis_! 
Nie przegap okaljH 
Nal<ann na zapas psa, obwiąż lodówkę 
łańCuchem 1 skontaktliJ się z naszym Biurem 
Obsługi Klienta: 
Kielce. ul. ChęclńSI<a 1. 
teł. 368 03 16, 366 38 71. 

Polska 
Telewizja 

·Kablowa 
Prawdziwy Telewizyjny Komfort· 
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Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 
przy Stowarzyszeniu Forum Pracodawców 

ogłasza • 
nabó zapiSY na 

kurs uzupełnir 0~ . organizowan. y 13. VI.l998 r. 
ający . ' dl kan.łudató 

z zakresu wyceny nieruchomości egzamm państwowy a UJ' w 
· na członków rad nadzorczych spółek 

Bliższe wonnacje i zapisy w Jieclzibie Ośrodka, Kielce, aL Sienkiewicza 68, D p. 
od poaiedziałkll do p~tku w godz. od lO do 18. Tel. J44..30..80, fu 344-81-00. 
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WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH 

prowadzi w roku akademickim 1998/99 nabór 
na następujące kierunki i specjalności · 

wyższych studiów zawodowych (licencjackich): 

=~ STUDIA PROWADZONE W KIELCACH: 
O Kierunek wychowanie fizyczne - 3-letnie studia dzienne i zaoczne. 
O Kierunek historia - 3-letnie studia zaoczne. 
O Kierunek pedagogika ze specjalnościami do wyboru: 

l) pedagogika z ekologią- 3-letnie studia zaoczne; 
l) pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną- 3-letnie studia zaoczne; 
3) pedagogika z resocjalizacją- 3-letnie studia dzienne i zaoczne; 
4) pedagogika socjalna- 3-letnie studia zaoczne; 
5) pedagogika z tuiystyką- 3-Ietnie studia dzienne i zaoczne; 
6) pedagogika wczesnoszkolna z bibliotekoznawstwem - 3-letnie studia zaoczne; 
7) pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną- 3-letnie studia zaoczne; 
8) pedagogika wczesnoszkolna z podstawami logopedii szkolnej dla absolwentów SN - 2-letnie studia zaoczne; 
9) pedagogika wczesnoszkolna z rewalidacją- 3-letnie studia zaoczne; 
lO) pedagogika zawodowa- 3-letnie studia zaoczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu; absolwentów 

średnich szkół technicznych i absolwentów pedagogicznych szkół technicznych (PST). 

P.rzedsłębłorstwo llaa.dlowe AliA S.A. 

zatrudni: 

STUDIA PROWADWNE W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM W LUBLINIE 
O Kierunek pedagogika ze specjalnościami do wyboru: 

l) pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną- 3-letnie studia zaoczne; 
l) pedagogika opiekuńcza z resocjaliza"cją- 3-letnie studia zaoczne; 

n kierownika hand.low~o - odpowiedzialnego za zakupy 
chemii gospodarczej 

3) pedagogika zawodowa- 3-letnie studia zaoczne dla absolwentów średnich szkół technicznych i absolwentów 
pedagogicznych szkół technicznych (PST) oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA: - znajomość branży 
- umiejętność negocjacji cen 
- dyspozycyjność 

e Na kierunek wychowanie fizyczne oraz na kierunek pedagogika ze specjalnościami pedagogika wczesnoszkolna 
z logopedią szkolną i pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną- obowiązuje sprawdzian praktyczny. 

e Na pozostałe kierunki i specjalności o przyjęciu decyduje kolejność składania podań. 

2) przedstawicieli handlowych i akwizytorów Bliższych informacji udzielają dziekanaty uczelni: . 
- znajomość branży chemii gospodarczej, ewentualnie 
tytoniowej, praca na podobnym stanowisku, w którejś 
z kieleckich hurtowni / 

Kielce, ul. Toporowskiego 96, 
teł. (0-41) 331-73-75, 

331-72-38 
oraz - dyspozycyjność. 

Oferty kierować prosimy na adres: PH AKA S.A. 
25-419 Kielce, ul. Rolna 6. 

Ośrodek Kształcenia Zamiejscowego w Lublinie 
Lublin, Aleje Racławickie 5, 

102D51ri 

Gypsum Plant "Stawiany'' Ltd. in Szarbków is a part ofBPB Group, which is number 1 in Europe 
in sector o f plasterboard products. 

Our vision is to make BPB the leading global gypsum group, developing complementaty products and services 
which strengthen the core build.ing mateń.als business. 

Currently we are developing. our business in Poland by constructing new plasterboard plant 

We are seeking candidates for tbe position o f 

MECHANICAL ENGINEER 
Wbo is reporting to Maintenance Manager. 

Person employed on tbis position will: plan activities for mechanical staffand supervise with regard to planned plant 
maintenance, break down repairs, trouble shooting and modifications; supervise fitters and tool makers; plan and 
maintain necessary level o f stock o f spares in plant stores; take active role in continous improvement o f mechanical 
performance of equ.ipment; arrange and supervise works and services made by outside contractors; communicate with 
otherdepartments on every level; maintain higbest Ievel o f professional integrity. 

Our idea/ candidate should: 
• have degree in mechanical engineering field, 
• have very good communication, organisationand problems solving skills, 
• be able to understand complex processes, 
• be fluent in spoken and wńtten English language (German language willbean asset), 
* have at least 2-3 years expeńence in a sirnil ar position, 
• som e eipeńence on mechanical shop floor- preferably hands on approach, 
* have willingness to relocate. 

Weoffer: 
* nice and friendly work environment within professional team, 
• intemational training in our plan ts across Europe, 
* possibilities forpersonał development, 
* very good compensation package. 

lf you are interested in our offer of employment in our plant placed 6 .km from Pińczów and 43 km south from Kielce, 
pleasesendyourCVwithaphotographandmotivationletterto: 

Zakład Gipsowy "Stawiany" sp. z o.o. 
w Szarbkowie 

28-400 Pińczów 
woj. kieleckie 

Ref. num. MECB.ENG. 
e-mail address: bieszkie@compleu:om.pl 

teł. (0-81) 533-55-09. 
10188/ri 
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lnvest • Mot Sp. z o.o. Octavia, Felicia, 
Kielce, Zgórsko 36a 4\ Pick-up 

(dawny motet przy E·7} \':;~ odbiór natychmiastowy 
łel. 346-13-42,346-13-43 VołkswagenGroup Atrakcyjne ceny ol2lllA 
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BPB Gypsum: Global vision - Local focus < 
Firmo ,.Estrich Specjol" Autoryzowane Centnun Serwisowe ~ 
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omuJ•: Kielce, Mickiewicza l O, teł. 0-41 344-55-39 · W ..J 
profesjonalne wylewki i posadzki • • , • • o 

N z suchego betonu zacierane zatrudm - elektronikaw do pracy w seTWISie RTV. 
N maszynowo , wykonywane . . . : . . .. 
~ wg najnowszej technologii OferuJemy c1ekawą pracę, godziwe wynagrodzerue, możliwosc 
re zachodniej. szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności w firmie Sony. = l ~~ leJazna 22 (obok dwon:a PKP) 1 Radom, ul. Obrońców 30 

~ TeL (0-41) 38-573-62, (0-41) 38-573-38. Zgłoszeni2 osobiste w siedzibie firmy codziennie od godz. 10 do 17. 366-09-07 ~~fax=r1 
., (~od ul

1905 
Roku) 

:J 867/je 45Shi Otw.w: pn.-pt. 8.00-17.30, soboty.B.00-13.00 1 IBI. (048) 360-20-88 1 
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Info a tor 
świąteczny 
Klelee 

Handel 
Sklepy PSS "Społem" : 
l V czynne będą: sklep nr 30 ul. 

Orka na w godz. 8- 14, sklep nr 31 ul. 
Dąbrowska czynny w godz. 20 - 6 
"okienko"; sklep nr 52 ul. Sandomier
ska czynny w godz. 20- 6 "okienko"; 
sklep nr 76 ul ,\. Konopnickiej w godz. 
l O- 18, sklep nr 125 ul. Śląska w godz. 
9- 15, sklep nr l 87 ul. Piekoszowska 
w godz. 10- 18, sklep nr 190 ul. Tury
styczna w godz. 8- 14, sklep nr 199 
ul. Sandomierska w godz. 8 - 14, sklep 
nr 204 Rynek w godz. 9 - 15, sklep nr 
205 ul. Sienkiewicza w godz. 14 - 20, 
sklep nr 230 ul. Klonowa czynny w 
godz. 20- 6 "okienko", sklep nr 249 
ul Krysztalowa w godz. 8- 14; sklep 
"Maciek" ul. Pocieszka czynny w 
godz. l O- 16; sklep "Ludwik" ul. Sta
szica czynny w godz. 9- 15; sklep "Bar
tek" ul. Czarnawska całą dobę "Sam" 
w godz. 11 -18); sklep nr51 ul. Za
górska czynny w godz. 11- 18. 

2 maja cała sieć czynna jak 
w soboty w ustalonym czasie 
pracy. 

3 maja sklepy czynne jak w każdą 
niedzielę w ustalonym czasie pracy. 

Praca sklepów sieci "A - Z" 
w dniach l - 3 maja: delikatesy przy 
ul. Jana Pawła TI oraz sklep firmowy 
przy ul. Sienkiewicza 10/12 c czynne 
całą dobe, sklepy przy ul. Sienkiewi
cza l 0/-12 b i Hożej 39 czynne w godz. 

Ostrowiec 
Handel 

Sklepy PSS "Społem" czynne w 30 
kwietnia tak jak w dni robocze, 1 i 3 
maja -tak jak w niedziele i dni świątecz
ne, i maja -jak w każdą sobotę. 

Zdrowie 
We wszystkie dni całodobowe dyżu

ry pełni Pogotowie Ratunkowe 
(teł. 653 544, 653-401, 999 oraz CB
radio), a także izba przyjęć Szpitala Miej
skiego (tel. 621 846). 

Całodobowy dyżur do 3 maja włącz
nie pełni apteka przy ulicy Polnej (w 
dawnym budynku "Tęczowej" - teł. 266 
69 86). 

Komunikacja miejska 
30 kwietnia autobusy będą kurso

wać tak jak w dni robocze, l maja i 3 
maja- tak jak w niedziele i dni świątecz
ne, 2 maja - tak jak w soboty. l maja 
w godzinach 15.30- 17.45 oraz 3 maja 
w godzinach 15.30 - 18.45 w związku 
z imprezami sportm>vyrni zostaje wyłą
czony z ruchu odcinek ulicy Radwdlla 
od Waryńskiego do ronda przy ulicy 
Denkowskiej. Autobusy w tym czasie 
będą kursować trasami objazdowymi. 

PKS 
W czwartek, 30 kwietnia, autobu

sy bądą kursować zgodnie z rozkła
dem jazdy, l maja- tak iak w niedziele i · 
dni świąteczne, 2 maja - tak jak w dni 
dodatkowe wolne od pracy. 3 maja - tak 
jak w dni świąteczne, dodatkowe au-

. . tobusy będą uruchomione do Krako-
Słuz ba zdrowia wa i Warszawy, w miarę potrzeb także 

6-22. 

Dyżury szpitali: Oddział We- do innych miejscowości. 
wnętrzny - 30 IV i 2 V - Czarnów, (an) 
l i 3 V- Czerwona Góra, Chirurgicz-
ny - 30 IV- Czarnów, l i 3 V- Czer-
wona Góra, 2 V - ul. Kościuszki , Gi
nekologiczno-Położńiczy- wg rejoni-
zacji, tel. 345-10-06, 346-55-45, 344-
67-43. 

Całotygodniowy dyżur nocny, 
dzienny i świąteczny pełni apteka przy 
ul. Wiśniowej 3. Do godz. 23 czynna 
będzie apteka przy ul. Sienkiewicza 28. 

Komunikacja miejska 
l i 3 maja autobusy PKS oraz 

MZK będąjeździły zgodnie z rozkła
dami obowiązującymi w niedziele, na
tomiastaja z.godnie z sobotnimi roz
kładami. (PG) 

Końskie 
Handel 

2 maja br. wszystkie sklepy spo
żywcze i przemysłowe pracują jak 
w inne dni tygodnia. l i 3 maja, pla-

Skariysko 

Kamienna 
Handel 

Czynne sklepy całodobowe: sklep 
Teresa uL J. Maja 60, sklep AS ui.Soko
la 2, delikatesy Batmar ul. Sokola 21, 
sklep Madzia ul.Grotgera 10 do godz·. 
24.00 sklep przy ul. Legionów 90 

· Zdrowie 
Dyżurujeaptekaprzyui.Zielnej 12 

MKS 
l maja kursują jak w niedzielą, 2 

maja według sobotniego rozkładu jaz
dy, a 3 maja ponownie według niedziel-
n ego 

PKS 
Autobusy PKS w dniach 1-3 maja 

·kursują wedtug rozkładu jazdy obwią
zującego w dni wolne. (rok) 

ny,2.05. -czynnyod6.00do 19.00, 3.05.
czynnyod 13.00od 18.00. 

Karat ui.Amlii Krajowej 3 -1.05. -
czynny od 10.00 do 16.00, 2.05. -czynny 
od 6.00do 22.00, 3.05.- czynnyoc!IO.OO 
do 16.00. 

·D.H.l..azurul. Krzosa29- 1.05. -nie
czynny, 2.05.- czynny od 9.00 do 15.00. 
3.05.- nieczynny. 

Panorama ul. Krzosa 27 - dział spo
żywczy: 30.04.-czynny 6.00 do 2l.OO, 1.05. 
-czynny 9.00 do 15.00, 2.05. -czynny 7.00 
- 19.00, 3.05.- czynny9.00 - 15.00. Dział 
odzieżowo- obuwniczy i ~GD- 30.04. -
czynny 10.00 - 19.00, 1.05.- nieczynny, 
2.05.- czynny9.00- 17.00, 3.05.- nieczyn-
ny. 

Oas) 

Radom 
Handel 

l majaczynne będą sklepy: w godz. 8 
- 12 przy ui.Jacka Jerza 10, ks. Skorupki 
l, Limanowskiego 86, Olsztyńska 3 l oraz 
Chrobrego 7/9. Od 8 - 14 czynne będą 
placówki przy Czarnoleskiej 9, Struga 54, 
Sandomierskiej 16, Czackiego l i Kato
wickiej 15. Od godz. 9 do 16 czynny będzie 
sklep przyChrobrego 15. Od godz. 14do 
20 czynne będą sklepy przy Akademickiej 
l, Słowackiego 72 oraz Komandosów 4. 
Sklep przy Akademickiej l czynny będzie 
również od godz. 21 do 6 dnia następne
go. Cał~obowy<!yżur pełnić będzie sklep 
przy ul. Zeromskiego l 02. 

2 maja sklepy będą czynne jak w wol
ną sobotę. 

Komunikacja 
l maja autobusy MPK i PKS kurso

wać będą według rozkładu dni wolnych 
od pracy. 

Ponadto od l maja obowiązywać 
będzie zmieniony rozkład jazdy autobu
sów PKS. Szczegótowe informacje 
o zmianach zostały zamieszczone w au
tobusach i na przystankach. 

Zdrowie 
Od l do 3 maja w godz. 8 -20 czynne 

będąpunktypomocydoraźn~wprzychoo
niach przy ul. Strugaoraz 1905 rokiL Gas) 

Paliwo 
Stacje paliwczynne bez przerwy: 

woj. kieleckie 

cówki handlu spożyczengo otwiera- • 
n e będą o godzin-ie 8. Dyżur całodo" Staraehomee niów. 
bowy, we wszystkte dm pełm sklep Woj. radomskie 

nr l O Kielce, ul. Żytnia; nr 207 Kielce, 
ul. Konopnickiej; nr 762 Kielce, ul. Kra
kowska 287; nr 1220 Kielce, ul. Krakow
ska 62; nr 1410 Kielce, ul. Sandomierska; 
nr 1412 Kielce, ul. Łódzka; nr l 07 Busko; 
nr 1415 Chęciny; nr 366 Końskie; nr 920 
Łączyn k. Jędrzejowa; nr 127 Miechów; 
nr 805 Ostrowiec, ul. Bałtowska, nr 653 
Skarżysko, ul. Krakowska; nr 804 Stara
chowice, Al. Wyzwolenia; nr 922 Suched-

spoż~vcz.o-m~nopolowy PSS przy MZK nr 15 Radom, ul. Struga; nr 118 Ra-
ul.SpoldztelczeJ. _ 30.04 -autobusykursująwgrozkła- dom, ul. Żółkiewskiego; nr 120 Radom, 

PKS . duobowiązującegowdni robocze. ul. Kielecka; nr 1409 Radom, ul. Grzecz-
1 i 3 maja br. autobusy kursuJą 1.05 i 3.05 _wg rozkładu obowiązujące- narowskiego; nr 1413 Radom, ul. Mara-

według rozkładów jazdy dl a niedziel i go w niedziele i święta 2.05-wg rozkładu tońska; nr 616 Białobrzegi; nr 707 Grójec; 
świąt, a 2 maja br. jak w wolne soboty. obowiązt.9ącego w wolne soboty. nr208llża; nr 1408 A1eksandrówka k.Ko-

Zdrowie PKS zienic; nr 1219 Radom, uL Warszawska. 
I, 2 i 3 maja br. Przycho.d~a 30.04. _autobusy kursują wg roz- Woj. tamobrze~e . 

Rejonowa przy ul. PołudmoweJ . me kładu jazdy obowiązującego w dni ro- nr 1406 Tarnobrzeg! ul: Stkors~ego; 
będzie czynna. Z porad l~karzy t za- bocze, 1.05 i 3.05- wg niedzielnego roz- nr 42 Sandomierz, ul. ~wtrki 1 Wtgury; 
biegów pielęgniarskich moz~a s~orz~- kładu jazdy, 2.05 - wg sobotniego roz- nr 119 Sandomierz, ul. Z wirki i Wigury; 
stać w Dziale Pornocy ?o~azneJ Szp1- kładu jazdy. nr 803 Stalowa Wola, ul. Sandomterska; 
tal a Rejonowego w Konskich, przy ul. Zdrowie nr 1 170 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa; 
Gimnazjalnej, teł. 372- 91- 89, lub D 3 . d . ł . teka rzy nr ll71 Łoniów; nr 919 Tarnobrzeg, 

o maJa yzur pe m ap p . . . 

MAGAZYN 
Zarząd RSM "Armatury" w Kielcach uprzejmie informuje, 

że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się 
w następujących terminach: -

dla członków zamieszkałych: 
1) z Osiedla Jagiellońskiego w dniu 11.V.1998 r., godz. 17 
w Klubię "Witeź", ul. K~rczówkowska 20, 
2) z Osiedla Podkarczówka - bud, wielorodzinne w dniu 
13.V.1998 r., godz. 17 w Klubie "Amonit", ul. Kryształowa 4, 
3) z Osiedla Chęcińskiego w dniu 15.V.1998 r., godz. 17 
w Klubie "Witeź", ul. Karczówkawska 20, 
4) z Osiedla Podkarczówka - domy jednorodzinne w dniu 
18.V.1998 r., godz. 17, w Klubie "Amonit", ul. Kryształowa 4, 
5) z Osiedla "Herby", "Skarpa" oraz członkowie 
zamieszkali w Mniowie i Piekoszowie w dniu 20.V.1998 r., 
godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5 
dla członków oczekujących na mieszkania: 
w dniu 22.V.1998 r., godz. 17, w Klubie "Mrówka", 
ul. Karczówkawska 1 O. 10195/ri 

SONY * SHARP * GRUNDIG 
GOŁDSTAR * J"VC 

AIWA * MITSUBISHI 
AUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE 

KIELCE. ul. Mickiewicza l O. teł. 0-41 344-55-39 

SPRZEDAŻ - zbieżącej oferty Sony i na specjalne zamówienie 
(bezOOdalkowydlkoszw)telewiznry,magnetowidyitp. 

· POLECA - swoje usługi w zakresie napraw sprzętu RTV 
ww. firm i innych producentów zach. 

ZAPŁATA - za usługi według cennika rekomendowanego 
przez Sony Poland 

ORYGINALNE -części z magazynu w Brukseli 
24-GODZ. -średni czas napraw 
TRANSPORT -bezpłatny, własnyodklientaidoklienta 
SPRZEDAŻ -części zamiennych dla innych serwisów 

teL 0-41 344-55-39, pn.-pL godz. 10-17, sobota godz. 10-14 

•~ GA"NEŚAsc 
~ HURTOWNIA INDYJSKA 

ODZIEŻ, RĘKODZIEŁO, BIŻUTERIA, OKAZY RYB 
l MUSZLI Z DALEKIEGO WSCHODU 

KIELCE, GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 18, C2YNNE PON.-PT. 9-17 
SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE HURTOWA!!! 

OTWARCIE 2 MAJA (SOBOTA) 4621ń 

. PELAIIGONIA SDRnNIA 
l INNE · ROŚLINY RABA ... OWE 

KIELCE, ul. WAPIENNIKOWA 21a 
KIELCE, ul. LUBRZANKA 68 
BIELINV, ul. ŻEROMSKIEGO 9 
Tel. 0-41/302-50-90, 302-22-57 
ZAPRASZAMY TAKŻE 1, 2, 3 MAJA 1998 R-459/n 

Odlewnie Polskie S.A. 
Oddział Odlewnia Żeliwa 

w Starachowicach 
al. Wyzwolenia 70 

poszukuje 
INŻVNIERÓW ODLEWNIKÓW 

do pracy w działach: 
*.marketingu · 

* konstrukcyjno-tech~logicznym . 

Dodatkowo wymagana jest dobra znajomość co najmniej 
jednego języka zachodniego. 

Oferty prosimy składać na adres finny 
lub na numer faxu: (047) 274-86-62. 

158/mm 

SALON 
SAIVIOCHODOVIY 

KIA MOTORS 
Samochody osobowe i ciężarowe 

aląrmowy 999. l M ki . Ił ul. Stenkiewtcza, . 

. Od t. do 3 maja ~ałodobowy dy- u· urars eJ H. d 1 Pozostałes~cjepal!wv:dniach lt.3 AZJA MOTORS S.C. Kielce, ul. Olszewskiego 7, ~J 
zurpełm apteka pam mgrTeresy .Or- an e majapracujątakjakwruedztele,a2maJa _ 

4
_
44

(64) N 

dyniec, \.v Końskich przy ul. Wojska AGAT ul. Radomska 20 - ~0.04.- takjak w soboty. tel. 346-19-28, (0601) 24 7 n40G 2 

DNI OtwARTE 25-26~04. 

Polskiego 3. (mak) czynnyod6.00do20.00, 1.05. -meczyn- . . _ • _ . N 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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MAGAZYN 
Czwanek- 30 kwietnia, 120 dzień 1998 

roku. Imieniny Balladyny, Balbiny i Banlo
mieja Słońce wschodzi o godz. 5.08, a zacho
dzi o 19.59. 

Piątek- l maja, 121 dzień 1998 roku. 
ŚWIĘTO PRACY. Imieniny Anieli, Roma
na, Filipa i Józefa. Słońce wschodzi o godz. 
5.06, a zachodzi o 20.01. 

Sobota - 2 maja, 122 dzień 1998 roku. 
Imieniny Elizy, Allatola i Zygmunta. Słońce 
wschodzi o godz. 5.04, a zachodzi o 20.03. 

iedziela - 3 maja, 123 dzień 1998 roku. 
ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA. 

MP KRÓLOWEJ POLSKI. Imieniny Ma
ńi , Aleksandra i Mańoli. Śłońce wschodzi 
o g~ 5.02, a zachodzi o 20.04. 

KIELCE 
PAŃSTIVOWY TEATR im. S. ŻE

ROMSKIEGO - 30 IV i l V- próby, 2 i 3 V 
-.Kolacja dla głupca" E Vebera- g. 19. 

PAŃSTWOWY TEATR LALKI l AK
TORA .KUBUŚ " - ul. Duia 9 - 30 IV -
.Wielka tajemnica., czyli Heca w teatrze SZA
RIWARf'- g. 9, Ił, lV-nieczynne, 2 i 3 V
. Przyjaciel wesołego diabla" - g. li. 

KINA 
.Romantica~ - 30 IV -.Buntownik z wy

boru"- USA, l. 15,g. 10.30,15.30, 18, . Kula" 
-USA, l. 15. g. 13, 20.15, l, 2 i 3 V- .Krzyk 
2"- USA, l. !5, g. 13.15, 20.15, . Buntownik z 
wyboru"- g. 18, .,Kula" - g. 15.30. 

• Mosl..-wa"- 30 IV- . Królestwo Zielonej 
Polany"- pol., b.o., g. 9.30, 11 , .Kochaj i rób 
co chcesz" - pol., l. 15, g. 12.30, 16.45, 18.45, 
• Lekcja przetrwania" - USA, l. 15, g. 20.30, l, 
2 i 3 V - . Królestwo Zielonej Polany" - pol., 
b.o., g. 14, .Kocłlaj i rób co chcesz" - pol., l. 
15, g. 16, . Przodem do tylu" - USA, l. 15, 
g. 18, . Lekcja przetrwania"- g. 20. 

. Studyjne" -30 IV- . Lekcja przetrwania" 
- USA, l. 15. g. 17, .Siedem lat w Tybecie" 
USA, l. 15, g. 19, l, 2 i 3 V- . Lekcja przetrwa
nia" -USA, l. 15, g. 15.30, . Kochaj i rób co 
chcesz" -g. 18. 15, . Przodem do tylu" -
g. 20.15. 

• Echo" (w WDK) - . Spawn" - USA, 
l. 12, g. 16, 18. 

DYŻURY OSTRE 
SZPITALE - Oddział Wewnętrzny -

30 IV i 2 V - Czamów, l i 3 V - Czerwona 
Góra, Chirurgiczny - 30 IV - Czamqw, l i 3 V 
- Czerwona Góra, 2 V - ul. Kościuszki , Gine
kologiczno-Polożniczy - wg rejonizacji, teł. 
345-10-06, 346-55-45, 344-67-43. 

APTEKI DYŻURNE - całotygodniowy 
dyżur nocny, dzienny i świąteczny pełni apte
ka przy ul. Wiśniowej 3. Do godz. 23 czynna 
będzie apteka przy ul. Sienkiewicza 28. 

TELEFONY 
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie 

Policyjne - 997, Strdi: Pożarna - 998, Pornoc 
Drogowd - 366-00-65 czynna non stop oraz 
981, Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i 
teren- 991, Pogotowie Gazowe- 312-020 i 
992, Pogotowie wod.-kan. - 994, Pogotowie 
c.o., Elektryczne, RPGM- czynne w godz. 15 
- 23 w dni powszednie i w godz. 7 - 23 w dni 
wolne od pracy- teł. 361-18-33. 

STRAŻ MIEJSKA - teł. 986, 
368-75-15 (przez całą dobę) i 368,75-33 (w 

.,.96-23 
""34-555-44 
R.aac:l i e> T'aa::x:i 

DORlON 
Z NAMI NAJTANIEJ 

godz. 7 -1 5, potem fax.) . Posterunki (czynne w 
godz. 7 - 22): Śródmieście- 367-60-13, dwo
rzec PKS- 366-o 1-1 O, os. Świętokrzyskie 331 
-15-41. 

SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE 
DLA DZIECI .VITAMED"- wizyty domo
we - do godz. 21.30, 0602-18-07-23. 

POGOTOWIE DLA DZIECI - zgło
szenia codziennie w godz. 7- 22, teł. 331-14-
94. 

TEL 344-85-15- .ZDROWIE" - CO
DZIENNIE 7 - 21 - W1ZVTY DOMOWE 
LEKARZY SPECJALISTÓW, PEŁNY ZA
KRES usług pielęgniarskich, ULTRASONO
GRAFIA, EKG, HOLTER, PRÓBY WYSIŁ
KOWE, ECHOKARDIOGRAFIA, LASE
ROTERAPIA, BICOM - ODCZULANIE, 
Warszawska 34. 

NATURA- Jadwiga Stodolna - specjali
sta dermatolog, Kielce, Spacerowa 6, tel./fax. 
041/361-68-04, choroby skóry, kosmetyka le
karska, otyłość. Akupunktura, kńoterapia, la
seroterapia, terapia ultradźwiękami , masaże 

lecznicze. 
LEKARZ PEDIATRA - wizyty domo

we, teł. 331-19-91. 
NAGŁA POMOC LEKARSKA - wizy

ty domowe lekarzy, 331-56-50, zgłoszenia li 
-20. 

GABINE1Y UROLOGICZNE - BEZ
OPERACYJNE LECZENIE PROSTATY
ul. Seminaryjska 27b, teł. 361-30-60- specja
liści urolodzy. 

PRYWATNE AMBULATORIUM 
UROLOGICZNE - DORAźNA POMOC 

UROLOGICZNA - Kielce, Gałczyńskiego 7 
(Bocianek - budynek iłobka), czynne codzien
nie 18-6 (noce). Sobota- niedziela całodobo
wo. Gabinety urologiczne czynne pon. -pl ( 15 
- 18), tel. 362-44-11. 

CHOROBY PWC DZIECI- wizyty do
mowe, codziennie 15-21. Kielce, 369-88-77 

CHOROBY PWC -dr n. med. Małgo
rzata Jędrzejczak. Kielce, ul. Seminaryjska !SĄ 
wtorek, czwartek od godz. 16.30 do 17.30, 
wizyty domowe 090-68-32-44. 

GABINET PEDIATRYCZNY, WIZV
TY DOMOWE. D.R SZCZUKOCCY - os. 
P.od Dalnią, ul. Połowniaka 4, tel. 368-48-91. 
Codziennie 16 - 22, soboty l O - 16, niedziele i 
święta nieczynne. 

POGOTOWIE STOMATOLOGICZ
E - lecznica "Medistar", ul. \\'arszawska 34 

(DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP 
- teł. 344-39-45. 

SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA - gabi
nety czynne w godz. 8-20: ul. Paderewskiego 
(d. Buczka) 42, teł. 366-30-19 - stomatologia, 
ul Konopnickiej 5, teł. 331-50-16- stomatolo
gia (znieczulenie ogólne), RTG, ul. Hipotecz
na 3, teJ. 344-86-44 - stomatologia, cytologia, 
analityka, ginekologia, ul. Kośduszki Ił, teł. 

344-50-96 - stomatologia, gabinety specjali
styczne. 

PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE 
SZPITALA DZIECIĘCEGO, ul. LANGIE
WICZA, Ambulatońum Pediatryczne (361-53-
07), Ambulatońum Pielęgniarskie (361-53.{)7), 
EKG (361-55-25), RTG, USG (361-55-25), 
Echokardiografia (361-55-25), EEG (361-54-
60), Badaniaurodynamiczne (361-55-25), Ga
stroskopia (helikobakter p) (361-55-25), Ana
lizy laboratoryjne (361-55-25), Testy alergo
logiczne (36 1-55-25), ChirurgiaJednego Dnia 
(361-54-00), Badania peloptyczne i ortoptycz
ne (344-40-51, wewn. 36), Rehabilitacja dzieci 
- laseroterapia (36 1-55-25). 

OMEGA Prywatna Przychodnia Specja
listów, Kielce, ul. Jagiellońska 70 (Cefarm), 
345-47-44, 366-31-21. 

PRYWATNY GABINET DERMATO
WGICZNY- ul. Sienkiewicza 77 (l p.), przyj
mują specjaliści od 15 do 16.30: E. Klujsza 
(czwanki), H. Sielska (poniedziałki, środy), 
K Sabaliska (wtorki, piątki). Szeroki zakres 
zabiegów dermatologicznych. 

PRYWATNY GABINET PSYCHIA
TRYCZNY - Kielce, Sienkiewicza 76 (V pię
tro), p. 36. Dr n.med. Micha! Piecewicz- po
niedziałek, środa, piątek w godz. 16 - 18, so
bota w godz. lO- 12. Wizyty domowe- teł. 
33-22-853. 

PSYCHOLOG, PEDAGOG POMOGĄ 
CI- zadzwoń- telefon zaufania 366-17-41 
w poniedziałki i czwartki w godz. 15- 17. 

BIM - informacja o prywatnych gabine
tach i wizytach domowych, teł. 27-697. 

TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI 
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 
-od poniedziałku do piątku w godz. 18-20, teJ. 
345-73-46 (w piątek takie dla narkomanów) 

W SPRAWACH RODZINNYCH - teł. 
368-18-6 7, czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-17. 

PUNKT KONSULTACJI DS. UZA
LEŻNIEŃ (alkoholizm, narkomania) - dzia
ła od poniedziałku do piątku w godz. 14-18, 
teł. 344-39-86. 

POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe- ul. 
Piekoszowska - 345-15-11 , ul. Jesionowa -
331-79-19, bagażowe - ul. Sandomierska -
368-06-68, ciężarowe - ul. Mielczarskiego -
345-41-22. 

RADIO - TAXI ,.ALFA" - teł. 
344-44-44, 96-22 (nie pobiera za dojazd). 

TAXI OSOBOWE - ul. Mielczarskiego 
- 366-40-40 (nie pobiera za dojazd). 

RADIO - TAXI "METRO" - teł. 
342-22-22,345-55-55 (nie pobiera za dojazd). 

TAXI OSOBOWE "WICHROWY" - teł. 
33-10-919 (nie pobiera za dojazd). 

TAXI - CENTRUM - tei. 368-00-08 
(nie pobiera za dojazd). • 

TAXI ,.ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul. Ma
nifestu lipcowego, teł. 331-55-55 (nie pobiera 
za dojazd). 

TAXI OSOBOWE . NA STOKU" - tel 
331-21-11 (nie pobiera za dojazd). 

RADIO - TAXI . ORIENT"- teł. 361-
11-11 (dojazd gratis, kana stalego klienta). 

TELE - TAXI "WALIGORY" - teł. 
368-74-00 (nie pobiera za dojazd). 

TAXI "DALNIA - ŚLICHOWICE", ul. 
Szajnowicza, teł. 369-96-66, dojazd bezpłat
ny. 

RADIO TAXI "DELTA", teJ. 362-13-13 i 
362-23-23, czynne non stop, dojazd gratis, ra
bat. 

TAXI . HERBY" - teł. 345-74-74 (nie 
pobiera za dojazd). 

RADIO - TAXI . EXPRESS" - teł. 
366-11-11. Dojazd gratis, z nami najtaniej. 

RADIO - TAXI "EUROPN - (dojazd 
gratis, karta stalego klienta), teł. 361-16-11. 

POMOC DROGOWA- td.361-79-76. 
POMOC DROGOWA - teł. 113-509. 
POMOC DROGOWA- teł . 366-71-37, 

090-346-226. 
BIURO NUMERÓW ZAMIEJSCO

WYCH -teł. 91 l. 

EURO-AUTO 
RADIO •fi TAXI 
•96-63• 

INFORMACJA PKP - teł. 366-93-28. 
INFORMACJA PKS -teł. 366.{)2-79. 
BILETY LOTNICZE - rezerwacja 

i sprzedaz - "Sigma", ul. Sienkiewicza 56, teł. 
366-44-32, 366-24-32. 

OMNIA - komunikacja międzynarodo
wa, Kielce, ul. Sienkiewicza 61, teł. 345-77-
43, 345-77-46. 

TAI - informacje gospodarcze. teł. 
368-22.{)1, 368-22.{)3, 368-22-04. 

POGOTOWIE POGRZEBOWE 
.USTRONIE" - USWGI CAWDOBOWE, 
teł. 361-29-18, 361-39-12. 

CAŁODOBOWE PRZEWOZY 
ZWŁOK, WYSTAWIANIE KART ZGONU 
- Zwolscy, 344-37-78. 

PRZEDSIĘBIORSlWO USWG KO
MUNALNYCH - ush.igi pogrzebowe całodo
bowe, teł. 366-31-77, 344-67-88. 

POCZTOWA INFORMACJA TELE
FONICZNA - teł. 932. 

MUZFA - WYSTAWY 
MUZEUM NARODOWE W KJEL

CACH -plac Zamkowy l (teł. 344-23-18). 
Ekspozycje stale: "Wnętrza zabytkowe z XVII 
i XVIII w.", . Dawne uzbrojenie europejskie i 
wschodnie", .Sank1uańum Marszalka Józefa 
Pilsudskiego". Skrzydło północne: "Galeńa 
malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej" (od 
początku XVII w. do 1939 r.) -wystawa czyn
na od l maja. Czynne codziennie oprócz po
niedziałków w godz. 9 - 16. W niedziele wstęp 
wolny. 

MUZEUM- Rynek 3/5 (teł. 344-40-14) 
- wystawy stałe: "Współczesna sztuka ludowa 
Kielecczyzny", wystawy czasowe: .z pradzie
jów regionu świętokrzyskiego", . Kielecczyzna 
średniowieczna". Czynne codziennie, oprócz 
poniedziałków i śród, w godz. 9 - 16, w nie
dziele wstęp wolny. 

l 

RADIO-TAXI 
ISKRA ·--
96-62 

366-40-40 
~L4 STALEGO .KZ.IENTA 

DOJAZD GRATIS 

MUZEUM LAT SZKOLNYCH 
S. ŻEROMSKIEGO - (Oddział Muzeum 
Narodowego) - ul. Jana Pawła Ił 25 (teł. 344-
57-92) - • Wystawa mateńalów biograficznych 
i literackich z młodzieńczych lat pisarza". 
Czynne we wtorki, czwartki, piątki i niedziele 
w godz. 9- 16 oraz w środy w godz. Ił - 18, 
w niedziele wstęp wolny. 

MUZEUM H. SIENKJEWICZA W 
OBLĘGORKU (Oddział Muzeum Narodo
wego, teł. 303-04-26) - odtworzony wystrój 
mieszkania pisarza oraz wystawa biograficz
no-Jiterdcka. Czynna codziennie oprócz po
niedziałków i wtorków w godz. 10- 16. w 
niedziele wstęp wolny. 

GALERIA BWA HPIWNICE" - ul. Le
śna 7- wystawy: twórczości laureatów "Grand 
Pńx" wystawy konkursowej "Przedwiośnie" . 
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. Ił 
- 17 oraz w niedziele w godz. li - 15. 

GALERIA BWA "NA PIĘTRZE" - ul. 
Leśna 7 - wystawa malarstwa Krzysztofa Ki
lisia "Emocje". Czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 9 - 15. 

· GALERIA ,.KARCZÓWKA" - wystawa 
malarstwa i rysunku Tadeusza Tc.hórza, 
Edwarda Tuza, Małgorzaty Bieleckiej, Teresy 
Ślusarek, Mirosława Benedyktowicza i Wal
demara Kozuba. Czynna w niedziele w godz. 
11- 17. 

MUZEUM PAMIĘCI NARODOWEJ 
- więzienie kieleckie z lat 1939 - 1956, ul. 
Zamkowa 3. Czynne w środy, soboty i nie
dziele w godz. lO- 14. Grupy zorganizowane 
mogą zwiedzać muzeum w innym terminie -
teł. (041) 342-19-82. 

MUZEUM ZABAWKARSlWA - ul. 
Kościuszki Ił - codziennie oprócz poniedział
ków w godz. l O - 17, w niedziele wstęp wolny. 

MUZEUM WSI KIELECKIEJ 
W KIELCACH- PARK ETNOGRAFICZ
NY W TOKARNI - wnętrza XIX-wiecznych 
chałup, dwór z Suchedniowa, wystawy: .Oca
lić od zapomnienia- Jan Bemasiewicz, twórca 
ogrodu rzeźb". ::N dawnym miasteczku", "Ap
teka w XIX-wiecznym miasteczku". Czynne 
codziennie oprócz poniedziałków w godz. 
10- 17. 

MUZEUM WSI KIELECKIEJ- DWO
REK LASZCZVKÓW W KIELCACH - ul. 
Jana Pawła Ił 6 - nieczynne, remonl 

MUZEUM ZBIORÓW GEOLOGICZ
NYCH - Oddział Świętokrzyski Państwowe
go Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 -
wystawa stała : "Surowce mineralne Gór Świę-

toknyskich ". Czynne od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8- 15. 

KLUB STOWARZYSZENIA .CIVITAS 
CHRISTIANA'- ul. Równa 18- nieczynne. 

JASKINIA .RAJ" - nieczynna. 
BUSKO ZDRÓJ 
KINO "Zdrój" - 30 IV - nieczynne, l, 2 i 

3 V- ,.Polowanie na mysz" - USA, b.o., g. 17, 
"Siedem lat w Tybecie" - USA, l. 15, g. 19. 

GALERIA BWA "ZIELONK - ul. Mic
kiewicza 7 -wystawa malarstwa Jana Wala
ska Oprócz poniedziałków czynna codziennie 
w godz. Ił - 17, w niedziele w godz. li - 15. 

JĘDRZEJÓW 
KINO w Domu Kultury - 30 IV - nie

czynne, l i 3 V -"Koszmar minionego lata" -
USA, l. 15, g. 18, 20, 2 V- . Koszmar minio
nego lata" - g. 18, .Cztery pokoje" - USA, l. 
18, g. 20. 

MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH
pl. T. Kościuszki 7/8 (tel 624 - 45) - unikato
wa kolekcja zegarów słonecznych i przyrzą
dów gnomonicznych, zabytkowe wnętrza i piw
nice z XVIII - XIX w., dawne mieszkanie 
Przypkowskich z pełnym wystrojem i pamiąt
ki rodzinne, zbiory gastronomiczne. Czynne 
codziennie oprócz poniedziałków w godz. 8 -
16. 

KAZIMIERZA WIELKA 
KINO "Uaecha"- nieczynne. 
KOŃSKIE 
KJNO .Adria'" - brak terminarza . 
KINO . Cyborg" - nieczynne. 
MIECHÓW 
KINO "Gryf" - nieczynne . 
NAGŁOWICE 
MUZEUM "DWOREK MIKOŁAJA 

REJA", teł. (0-498) 145-70- wystaw<~ biogra
ficzno-literacka poświęcona M. Rejowi. Poko
je gościnne do wynajęcia. Malarska wystawa 
czasowa "Kieleckie pejzaże". Czynne od po
niedziałku do piątku w godz. 9 - 16, w soboty 
w godz. 9- 15. 

NOWA SWPIA 
MUZEUM STAROŻVTNEGO HUT

NICTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO IM . 
MIECZVSŁAWA RADWANA (Oddział Mu
zeum Techniki NOT w W!rszawie) -ul. Świę
tokrzyska - czynne codziennie w godz. 9 - 16. 

OSTROWIEC 
KINO w ZDK Huty . Ostrowiec" - br.tk 

terminarza. 
MUZEUM HISTO RYCZNO - AR

CHEOLOGlCZNE- ul. Świętokrzyska 37 -
wystawy stale: "Zabytkowy fajans i porcelana 
ćmielowska", . Poczet książąt i królów pal
sicich wg Bacciarellego", wystawy czasowe: 
"Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego", . Urok 
Japonii i japońskich kimon", ,.Papież bez tia
ry" (wystaw-d z okazji XX rocznicy pontyfika
tu Ojca Świętego) -czynne od wtorku do piąt
ku w godz. 9- 16.30, soboty w godz. 8- 14.30 
i niedziele w godz. 13 - 16.30. 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
l REZERWAT W KRZEM IONKACH 
K. OSTROWCA, teł. (0-47) 620-978 
- wystawa .Górnictwo krzemienia w neolicie" 
i dwie podziemne galerie turystyczne. Czynne 
od wtorku do soboty w godz. 9 - 15, w niedzie
lew godz. Ił - 15. 

BIURO WYSTAW ARTYSlYCZNYCH 
-ul. Siennieńska 54, rei. 63-20-48 -Jan Bema
siewicz - rzeźba Czynne codziennie, oprócz 
poniedziałków, w godz. 9 - 17. 

APTEKA DYŻURNA - ul. Polna 84, 
tel. 266-69-86. 

SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA- czyn
na w godz. 8 - 20, os. Ogrody 28 - stomatolo
gia. 

PIŃCZÓW 
KINO "Belweder" - br<1k terminarza. 
MUZEUM REGIONALNE -wystawy 

stale: ,Pr<~dzieje Ponidzia ", .,Adolf Dyg-dsiń
ski - życie i twórczość", .Pińczów - histońa 
miasta", czasowe: .Krótka histońa Wojskoto
rowej kolejki w fotografii", "Sławne i znane 
postacie wdziejach Pińczowd". Udostępnia do 
zwie-dzania synagogę. Czynne w środy i 
czwank:i w godz. 9 - 16, w piątki w godz. 
9 - 15 oraz soboty i niedziele w godz.! O - 15. 

SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA - czyn
na w godz. 8 - 20: stomatologia. 

SĘDZISZÓW 
KINO "Ballada" - 30 IV i 2 V -nieczynne. 

l i 3 V - .,Adwokat diabla"- USA, l. 15, g. 18. 
SIELPIA 
MUZEUM ZAGŁĘBIA STAROPOL

SKJEGO (Oddział Muzeum Techniki NOT 
w Warszawie) - mieści się w pudlingarni i 
walcowni z polowy XIX w. prezentuje dawne 
wyposażenie, obrabiarki i żeliwne odlewy. 
Czynnewgodz.9- 12 i 13- 17, w poniedziałki 
nieczynne .. 

SKARZYSICO 
KINO . Metalowiec" - brdk terminarza. 
KINO .,Wolność" - bmk terminarza. 
MUZEUM IM. ORłA BIAŁEGO- Re-

jów, ul. Sloneczna 90- czynne codziennie: eks
pozycja pfenerow-d - caly dzień, ekspozycja w 
budynku - w godz .. 9 - 17. 

APTEKADVZURNA-ul. Legionów 101. 
SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA- czyn

na w godz. 8 - 20, ul. Zielna 7 - stomatologia. 
RADIO- Th.XI- teł. 513-705- nie po

bier.t opłaty za dojazd. 
GALERIA SZTUKI "CIVITAS CHRI

STIANA" - ul. Kościuszki 38 - nieczynna. 
KRYTA PŁYWALNIA - ul. Spółdzielcza 

19, tel. 25-39-345, czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-20, a w soboty i niedziele w 
godz. l o - 20. 

STARACHOWICE 
KINO . Miejskie" - "litanie" - USA, l. 

15, g. 8, 12, 15.45, 19.15. 
SUCHEDNIÓW 
KINO ,.Kuźnica" -30 IV - nieczynne, 1,2 

i 3 V - ,.Demony wojny" - pol., l. 15, g. 16, 18. 
ŚWIĘTY KRZYŻ 
MUZEUM PRZYRODNICZO - LE

ŚNE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NA
RODOWEGO - ekspozycja przyrody nieoży
wionej, archeologii, nory i fauny. Czynne w 
godz. 9 - 17. Nieczynne w poniedziałki i dni 
poświąteczne. 

STOPNICA 
KINO . Powiew" - nieczynne. 
WŁOSZCZOWA 
KINO w DK - 30 IV - nieczynne, 

l, 2 i 3 V- "Anna Karenina" - USA, l. 15, g. 
18.30. 

TARNOBRZESKIE 
OPATÓW . 
PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZ

NA - czynna od poniedziałku do soboty w 
godz. lO- 18 i w niedziele w godz .. Ił - 18. 
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SZPITAL - teł. 868-27-63. 
PORADNIA ODWYKOWA - 868-27-

SANDOMIERZ 
KINO "Bajka" - nieczynne. 
MUZEUM OKRĘGOWE- Zamek Ka

zimierzowski, Ratusz i Muzeum Literatury -
czynne od wtorku do piątku w godz. 9 - 16, 
soboty w godz. 9 - l 5, niedziele w godz. l O -
15. W soboty wstęp wolny. 

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZ-
NA- czynna codziennie w godz. lO- 17.30. 

SZPITAL - teł. 832-32-03. 
STASZÓW 
KINO "Syrena'' - 30 IV- .,Gniew"- g. 

19, "Kamasutra·· - g. 21, l, 2 i 3 V - brak 
terminarza. 

SZPITAL- teł. 864-22-81 

Weekend ze "Słowem" 
• Dyskoteka dla dzieci (l V - g. 15) i 

mikodzieży (l V- g. 18) w DK "Sabat". 
• Program obchodow Święta Pracy - l · 

maja w Kielcach: g. lO- zbiórka pod KCK, pl. 
Moniuszki, g. 10.30 - przemarsz pochodu 
l-majowego ul. Sienkiewicza, Paderewskiego, 
solną do muszli kancenowej w parku miejskim, 
g. 11.15 - 11.45 - manifestacja Kielczan 
w parku miejskim, g. 11.45 - 14 - kancen ze
społów anystycznych. 

• Kancen organizowany przez Radio 
.Tak" - 2 bm. o godz. 17 na Kadzielni. wystą
pią: Edyta Banosiewicz, Urszula, Big Cycoraz 
V.l.P. , BP Akustik Blues, Harry G. Bilety do 
nabycia przed koncertem za symboliczne l zł. 

• Wielki piknik . Majówka 98" - 2 bm. od 
godz. Ił w Cedzynie. W progrdmie konkursy, 
mecze siatkówki, koszykówki, loteńa fantowd, 
próbne jazdy samochodam~ a takie smaczne 
potrawy: grochówka, bigos, piwo beczkowe. 

• Spadochroniarze zapraszają na rozpo
częcie sezonu - l, 2 i 3 maja od godz. 14 na 
lotnisku w M aslowie. W programie l 000 jubi
leuszowy skok szefa sekcji - Bartłomieja G<!
siorka, pierwsze skoki nowicjuszy. 

• Program przebiegu uroczystości obcho
dów święta ńarodowego 3 Maja: g. li - msza 
św. na placu Jana P.dwla 11 przy bazylice kate
dralnej, g. 12.30 - przemarsz pod pomnik 
Czwórki Legionowej, g. 13 - odegranie hymnu 
państwowego i wciągnięcie nagi na maszt, prze
mówienie wojewody kieleckiego, apel poległych, 
salwa honorowa, sldadanie wieńców i wiąza
nek, g. 13.45 - zakończenie uroczystości. g. 
16.30 - kancen pieśni patńotycznych i religij-

nych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Anystycznego Wojska Polskiego w kościele p.w. 
św. Józefa Robotnika. 

• Kancen poetycko- muzyczny pl .Mię
dzy mną a tobą" -3 bm.ogodz.l7wMuzeum 
Historyczno - Archeologicznym w Ostrowcu 
Św. W progr.tmie poezja B. Leśmiana , J. Tu
wima, K l. Gakzńskiego, M. Pawlikowskiej 
-Jasnorzewskiej i innych poetów polskich. 

• Rodzinny festyn - 3 maja na stacji 
benzynowej norweskiego koncernu "Statoil" w 
Kielcach, ul. Warszawska 142. Zabawie pa
tronuje .Słowo Ludu". 

• Uroczysty kancen Zespołu Pieśni i Tań
ca M CK z okazji rocznicy uchwalenia Konsty
tucji 3 Maja - 3 maja o godz. 17 w sali ZDK 
Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Św. 

• Kolejne spotkanie z cyklu . Niedziela w 
muzeum" - 3 maja o godz. 12 w skrzydle pól
nocnym pałacu. Elżbieta Jeiewska, kierow
nik Działu Malarstwa i Rzeźby, przedstawi 
nową edycję ,Galeń i malarstwa polskiego". 

• Tradycyjny koncen "WDK- miastu"-
3 bm. o godz. 16 w sali Kina "Echo". W kon
cercie zaprezentowane zostaną znane kieleckie 
zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz soliści, 
m.in.: .Trzpioty", "Male Kielczanki", ,,V.I.P.", 
,.Grosik", "Puls- Max", duet taneczny Joan
na Wisniewska i Maciej Borowski, "Impuls 
Junior" oraz solistki ze Studia Piosenki ,.Ga -
Ga". Wstęp wolny. 

• Wieczorek taneczny - 3 maja o godz. 
16.30 w Klubie Seniom DK .,Sabat". Gra ze
spól .,System". 

(PG) 

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

\V; zasadzie z każdej 
_ twarzy można wy-

obyć efekt piękna 
albo szpetoty, dobra czy zła. Trzeba 
tylko nauczyć ~ię patrzeć, zauważyć 
w tw!łfl.Y to, co trzeba w danym mo
mencie wydobyć. Reszta to już kwe
stia technicznych umiejętności i od
powiedniego doboru materiałów. Żad
ne czary - podaje skróconą definicję 
zawod11charakteryzatora Maria Ewa 
DzieWtli ska. Pani Maria- energiczna, 
filigranowa i rzeczjasna z nienagan
nym makijażem - od ponad dwóch lat 
kształci w założonej przez siebie szko
le "mistrzów kamuflażu". Sama pra
cowała przy ponad 80 ftlmach , zarów
no polskich jak i amerykańskich. była 
charakteryzatorką wielu hollywoodz
kich gwiazd. ,,Postarzała", "odmładza
la", "ranila", "parzyła", "oszpecała", 
"upiększała" i "obdarzała zarostem" 
setki aktorów i statystów. 

DARIUSZ MATEREK 
Polski wróciła w 1993 roku jako 
przedstawiciel "Screen Face" -londyń
skiej firmy produkującej najlepsze 
na świecie materiały charakteryzator
skie, peruki i wszelkiego typu zarosty. 
Dwa lata temu założyła w Warszawie 
Międzynarodową Szkołę Charaktery
zacji. Na świecie istniejąjeszcze tylko 
dwie tego typu szkoły - przy londyń
skiej BBC i oczywiście w Hollywood. 

- Ten zawód też ma swoje tajem
nice i dlatego są dw<J. pytania, na któ
re nie odpowiem - zastrzega charak
teryzatorka. - Nie zdradzę żadnego z 
osobistych sekretów moich holly
wodzkich przyjaciół i nie powiem jacy 
polscy politycy korzystali z moich 
usług. Wystarczy, że zdradzilam. że w 
ogóle korzystali ... 
Prezydentjak malowanie 

Polityk korzystający z usług cha
rakteryzatora może szokować jeszcze 
tylko w Polsce i dalej na Wschód. Cały 

Maria Ewa Dziewulska z Omarem Shariffem 

"Dear Remi" 
"Remi" albo "Marischa" - tak 

ochrzcili panią Marię bollywoodzcy 
gwiazdorzy. "Remi. Who loves you 
Baby?" - napisał charakteryzatorce 
na pamiątkowym zdjęciu rueżyjący już 
Telly Savalas. 

Maria Ewa Dziewulska, która 
od 1985 roku na stałe zamieszkała 
za _oceanem pracowała z największy
mi sławami kina amerykańskiego. 
Oprócz ftlmowego Kajaka "upiększa
ła" lub "oszpecała" m. in. Jane Sey
mour, Omara Shariffa, Gary Oldma
na, Michaela Yorka, Christophera 
Cezenove, Richarda Dreyfussa. Jako 
dyplomowany charakteryzator i peru
karz oraz specjalista wdżiedzinie sta-

! tycznych efektów specjalnych była za-

zachodni świat natomiast już dawno 
przestał się dziwić, że prezydent, sena
tor czy kongresman wygląda ,jak ma
lowanie". W Stanach Zjednoczonych 
każdy kandydat na kongresmana czy 
prezydenta nie miałby najmniejszych 
szans, jeśli nie stałaby ia nim cała ar
mia speców od image'u. 

- Charakteryzacja powinna się 
w zasadzie pojawić wszędzie tam, gdzie 
pojawia się kamera czy aparat foto- · 
graficzny. Dla osób publicznych to 
również gwarancja sukcesu. Nie jest 
przecież żadną tajemnicą, że dobrze 
wyglądający i dobrze ubrany, jednym 
słowem ładny człowiek wzbudza sym-

. patie, zaufanie. Proszę przypomnieć 
sobie jak podczas kampanii wybor
czej wyglądał obecny prezydent 

Drugą - obok polityków - grupą, 

ktÓra wysoko ceni sobie usługi -spe
ców od ludzkich twarzy są biznesmeni. 
Dobry wygląd pomaga w interesach, 
prowadzeniu negocjacji, przekonywa
niu kontrahentów. W warszawskich 
renomowanych lokalach i klubach 
można więc coraz częściej spot- kać 
młodych, eleganckich i ... dyskretnie 
"zrobionych" ludzi biznesu. 

Ekologiczna krew 
i rana w minutę 

Charakteryzatorka mów~ że naj
mniejszy problem jest z niewielką raną, 

dziurą w ręce czy krwawą blizną na 
twarzy. Wystarczy kilka minut. Na po
starzenie lub odmłodzenie potrzeba już 
godziny. Ale najtrudniejsze są efekty z 
użyciem tzw. doklejek czyli całych pła
tów sztucznej skóry i sztucznych mię
śni. Za pomocą specjalnych pianek i 
tworzyw wprawny charakteryzator jest 
w stanie dokonać całkowitej transfor
macji aktora. Paulinę, dwudziestolet
nią, atrakcyjną uczennicę pani Marii, 
koledzy. ze szkoły "przerobili" na obro
śniętego, pomarszczonego lumpa -
narkomana. Tak udanie, że w sklepie 
ekspedientki nie chciały jej obsłużyć, a 
taksówkarz z odrazą odm.ówil podwie
zienia. 

- Pr~ca z elementarni dolepianymi 
do ciała wymaga wieloletniego do
świadczenia. Charakteryzator musi 
wiedzieć nie tylko jak "okleić" aktora, 
ale i jak szybko usunąć całą charakte
ryzację. Przy prostszej charakteryzacji 
wystarczają umiejętności manualne, 
fotograficzna pamięć, odrobina wy
obraźni, no~ rzecz jasna, odpowiednie 
materiały - pani Maria prezentuje spe
cjalny charakteryzatorski kuferek -
marzenie każdej modnisi. Potężna 
i ciężka paka wypełniona jest bowiem 
kilkuset słoiczkami z cieniami, pudra
mi, szminkami ołówkarni do malowa
nia na skórze. - W Polsce przez wiele 
ląt używano słabych specyfików,_ dla
tego nasi aKtorzywyglądali na ekranie 
gorzej niż zachodni, a charakteryzato
rzy potraftli sobie radzić nawet w naj
trudniejszych warunkach. Teraz zaczy
na się to zmieniać, większość charak
teryzatorów pracuje już na środkach 
"Screen Face", tak samo jak w f{olly
wood. Profesjonalista nie może oszczę
dzać na warsztacie, gorszy materiał to 
gorszy efekt, a zła charakteryzacja 
możepopsuć nie tylko ujęcie ale i cały 
film. 

- Jestem szczęśliwa, że mogłam 

wykonywać ten zawód, poznać tylu 
wspaniałych ludzi. Widziałamjak pod 
wpływem robionej przeze mnie charak-

Mężczyzna "przerobiony" na bezdomnego i kobietę Zdjęcia: archiWllm Marii Ewy DzieWlllskiej 

trudniana przy produkcji kilkunastu 
hollywoodzkich filmów: dwóch części 
"Parszywej dWllllastki", "The Night o f 
the Fox", "Memories of Midnight", 
War Bus II", "Wbite Rosses", "If To
day is Tuesday''. 

Karierę charakteryzatora rozpo
częła w "Weselu" Andrzeja Wajdy. 
Przed wyjazdem do Hollywood współ
pracowala również z K Zanussim, 
K Kieślowskim, J. Machulskim, J. Za
orskim, B. Sass, T. Konwickim. Do 

A Kwaśniewski. Od momentu jego 
zwycięstwa w wyborach polscy polity
cy coraz częściej korzystają z usług 
charakteryzatorów- mówi Maria Dzie
wul ska. - Oszustwo? Absolutnie nie. 
Dobrze zrobiona charakteryzacja nie 
zmienia twarzy jak na przykład maki
jaż, a jedynie wydobywa z niej to co 
ładne, a chowa to co szpecące. I to 
jest cały sekret. Na Zacbodzie jest to 
równi.eż uznawane za dowód szacun
ku dla wyborców. 

teryzacji aktorzy zaczynają się zmie
niać nie tylko fizycznie. Patrzyli na swoją 
"nową" twarz w lustrze i przyjmowali 
psychikę bohatera. Jedyny minus mo
jego zawodu to fakt, że nie boję się 
horrorów, nie szokują mnie wymyślne 
produkcje science fiction i nie budzą 
grozy nawet najbardziej krwawe jatki 
na ekranie. Widzę nie to, co przeciętny 
widz tylko efekt pracy kolegi- charak
teryzatora - opowiada Maria Dziewul
ska. 
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Codzienniedrukujemy kupony konkursowe i podajemy ~estawy liczb. Należy je 
odnaleźć na karcie konkursowej i zakreślić. Jeżeli zakreślileś wszystkie liczby obok 
którejś z kategorii nagród, wygrana jest Twoja! 

Warunkami otrzymania nagrody jest 
- zgloszenie wygranej do Biura Konkursu (redakcja "Slowa Ludu': Kielce, 

ul. Wesola 47!49) osobiście lub telefonicznie- (041) 344-59-19- do godziny 16 
dnia nas~pnego (wygrone z soboty, do godz. 16 w pomedzialek) 

-posiadanie wszystkich dotychczas drukowanych kuponów. 
Uwaga! Karty zniszczone, nieczytelne lub uszkodzone są nieważne i podlegają 

wymianie w Biurze Konkursu. 
Adres Biura Konkursu: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, teł. (041) 344-59-19 

(czynne w dni robocze od godz. 9 do 16). 

LICZBY NA DZIŚ 
WYTh"U! ZACHOWAJ! 

DZIEŃ 16. 30.1V.98r. l 206 

l 249 l l 244 l l 139 l l 253 
\.\I'VT"NH l 7 A run WA Tl 

Liczby publi kowane w kole j nych dniach konkursu 
1 116 121 122 124 140 207 260 313 405 
2 105 162 170 225 266 317 '449 450 469 
3 1.56 163 332 356 374 403 407 491 492 
4 201 204 211 236 290 315 379 460. 497 
5 102 217 235 242 276 301 310 353 364 
6 103 "136 320 365 412 415 424 445 452 
7 157 245 252 376 454 . 459 467 470 490 
8 104 146 151 4.95 501 
s 166 256 319 323 334 

10 216 394 464 494 502 
11 125 174 210 305 340 
12 161 215 267 337 41.3 
13 160 . 299 359 4-4-2 503 
14 199 327 331 390 427 
15 194 209 223 357 493 

SPONSOREMKONKURSU JEST: 

uro-Auto 
Kielce, ul. Krakowska 161 

teł. 366-44-72 

Jeździmy bezpiecznie 
Wspólnie ze Szkolą Jazdy 

"Enigma" S.C. proponujemy 
Państwu udział w konkursie, 
w którym nagrodami są zniżki . 
na kursy prawa jazdy organizo
wane przez naszego sponsora. 

Przez cały tydzień, od poniedział

ku do soboty, drukujemy znaki dro
gowe. Każdy, kto zbierze wszystkie 
znaki (będzie ich 6), naklei na karcie 
pocztowej i udzieli prawidłowej od
powiedzi co one oznaczają, weźmie 
udziałw.Iosowaniu l nagrody, w po
staci 50-proc. zniżki na kurs prawa 
jazdy oraz 5 nagród w postaci zniżki 
lO-proc. na te kursy. 

~ 

Karty pocztowe należy przesłać na 
adres: SzkołaJazdy "Enigma", 25-001 
Kielce, ul. Paderewskiego 14 

Uwaga, to nie wszystko !! Pierw
sze 5 osób, które dziś po godzinie 1.5 
zadzwonią do "Enigmy" pod nr teł. 
(0-41) 366-1 1-80 i prawidlowo nazwie 
znak drogowy drukowany dzisiaj, rów
nież dostanie_ nagrody w postaci 
lO-proc. zniżki na kurs prawa jazdy 
organizowany przez sponsora. 

Czekamy na telefony i kartypocz
t owe. 

• #l~ l tm "ZAPRASZA NA 

KURS PRAWA,JAZDY 
~ w-. !l. Paderewslóego 14, leL 366-11-M; (090) 33-52.01 

ROZPOCZĘCIE KURSU 8.V, godz. 16 
~ w Skartysku, ul. Zielna 16. tel. 515-212; (090) 33-52~1 

ROZPOCZĘCIE KURSU 4.V, godz. 16 
+ w Busku, ul. ŚWien:zeWslcieg 1, 1el. 3711-13-71; (090) 33-52.01 

ROZPOCZĘCiE KURSU 4. V, godz. 16 
+ w starachowieach, ul. Radomsita 29, tel. 273-42-09 

ROZPOCZĘCIE KURSU S.V., godz. 16 
+ w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 80A. teł. 38E)...19-52 

ROZPOCZĘCIE KURSU 6.V, godz. 16 
Ka>.dy,.,_,tym_ottzjm810%"""'('i.-50zł) 

li TEATR IM. S. ŻEROMSKIEGO 
ZAPRASZA (}) 

2 i 3 MAJA O GODZ. 19 

"KOLACJA DLA GLUPCA" 
F. Vebera w reżyserii Ewy Marcinkówny 

(współczesna komedia francuska) 

Dla 4 pierwszych czytelników, którzy zadzwonią dzisiaj 
o godz. U do naszej redakcji pod nr te/. 344-59-19, 

mamy pojedyncze zaproszenia na sztukę. 
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Chłop na wesoło 
MACIEJ TOPOLSKI 

Salwy śmiechu bbsko 4 ty- Odpowiedzinapytaniazagrotechni
sięcy Judzj, od których zry- ki i zootechniki przekraczały najśmielsze 
wały się wrony na drzewach oczekiwania jurorów- zdaniem jednego 

porastających kopiec Kościuszki. witaly z rolników, jajo strusia ważYło 5 kilogra
występy zawodników na racławickich mów(taknaprawdęzaledwieok.25dag). 
błoniach w konkursie na ,.Chłopa akrowamialadwakolartazprzodu {licz

Roku '98'·. basięzgadza,t)'ież.enaprawdęsąztyłu). 

- W dojeniu krowy R Kuśnierz nie miał sobie równych - stwierdził 
to autorytatywnie były minister rolnictwa i .,Chłop Roku '96 Jacek Soska 

1e lada atrakcją był rzut dziesięciokilo
gramowym kamieniem (zwycięzca uzy
skał wynik prawie 7 metrów). 

Podczas klepania kos okazało się, że 
dla jednego z za\mdnikówzabialdo młot
ka i "babki~. służącej jako podstawka. 
Oświadczył więc z humorem, że będzie 
klepał. .. biedę. Przy tańczeniu polki nie
którzy zawodnicy więcej uwagi zwracali 
na urodziwe partnerki niż na artystyczne 
wrażenia u publiczności. więc trudno się 
dziwić. że przy wywijaniu hołubców prze-

Kapele przyg'tywjlły podczas zabawy zdjęcia: autor 

~cały ~ę stojąc~ na scenie mikrofony. z Brzeska w województwie tarnowskim 
Przedostatnia konkurencja, w której trze- tytuł "Chłopa Rol-.'U.-'98". 
ba było założyć sukienkę i udawać mini- Województwo kieleckie dzielnierepre-
stra rolnictwa przemawiającego w Sej- zentowali dwaj rolnicy, którzy 
mie,wzbudzilasporokomentarzywśród w rywalizacji 13 "chłopów na schwał" ~ 
żeńskiej części publiczności, bo okazało z kilku województw zajęli 6 i 7 miejsce. 
się, że jedenzkandydatówna "Chlopa -Jak się ma 65 hektarów, to 
Roku" ma nogi zgrabniejsze od niejednej do takiego konkursu nie trzeba się spe-
z pań. W tym roku najlepszy w tych kon- cjalnie przygotowywać. Trening jest 
kurencjach okazał się Janusz Filip na bieżąco - mówi Ryszard Kuśnierz 

Pod Racławicami nie mogło za
braknąć kosynierów i chociaż piwo 
w ten upalny dzień "lało się stru
mieniami", na szczęście kosy 
nie poszły w ruch 

z Gnojna, bodowca trzodychlewnej i gęsi. 
-Jak mnie poproszono, żebym wyśtarto
wal, nie zastartawialem się długo. l cho
ciażżonanie chciała, żebym tu piZY.jechal, 
od razu się zdecydowałem. Najtrudniej
sza byla polka, bo są różne wersje, a mó
wią, że dobry tancerz powinien się wybu
Jać w przetaku. 

IV Światowy Zlot Wojciechów 
i Bartoszów oraz wybory "Chlopa Roku 
'98'' zorganizowali: wójtgminy Radawi
ce i Racławickie ToWa.rzystwo-.KultUral
ne, strategicznym sponsorem były Bro
wary Tyskie Górny Śląsk SA, a patrOnat 
medialny sprawowało "Słowo Ludu". 
Patronowal też minister rolnictwa Jacek 
Janiszewski, który dla finalistów ufun
dował puchary i główną nagrodę- wspa
niałego. konia zarodowe,go wartaki 
4 tys. zł. · 

PALENIE TYTONIU POWODUJE 

RAKA l CHOROBY SERCA 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 

. 
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Kilka dni temu Halina Wilk, która mieszka tuż obok promnickiego wysypiska śmieci, miala omamy. 
Wydawala jej się, że plot w zagrodzie nagle dostal nóg i caly się msza. Patrzy, a tu szczu-ry. 

Z podwórka Sławomim Ko
zery gigantyczną hałdę 
promnickiego wysypiska 

widać jak na dłoni, od domu nie bę
dzie do niego dalej niż z 600 metrów. 

a szczycie cuchnącej góry niczym 
chrząszcze gmerają się brudne śmie

ciarki, spychacz ubija stosy odpad
ków, nad nim z krakaniem przewalają 
się watahy ptaków. 

obwieszone są śmieciamijak choinki, 
wiadomo,jakie masło rzucili do skle
pów i w jakich foliówkach ludzie trzy
mająjedzenie-mówi jej syn Jurek.
Kra! Kra! - niesie się znad domu, pta
ki krążą w górze w poszukiwaniu żeru. 

-W Pastwiskach stoi dziewięć za
gród, powinni każdemu po małym 
domku dać i stąd zabrać, mogliby 
wtedy cały przysiółek zasypać śmie
ciami- Stanisława Karbownikowa ze 
złości trzaska fajerkami pieca. Synjej 
zmarł ledwie po 30., rodzina podej
rzewa, że wysypisko miało w tym swój 
cichy udział. Gdy córka pół roku temu 
miała rodzić, na wszelki wypadek prze-

Walenty Wąsowicz niedawno poszedł 
do Pastwisk zbierać podatek i potem 
dwa dni wymiotował po kątach. - O 
tym, że wysypisko będzie w Promniku 
władza zdecydowała zaraz po stanie 
wojennym. Przekonywali nas, wojewo
da przyjeżdżał, aleśmy się zaparli, że 
nie. Powstał komitet protestacyjny, 
daliśmy sprawę do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Wygraliśmy, a jak
że, wyrok trzymam na pamiątkę w szu
fladzie, a oni i tak zrobili, co chcieli. 
Wtedy były inne czasy, nikt ludzi nie 
pytał, czy się im to i tamto podoba -
sołtys klnie pod nosem. Przez kilka lat 
kieleckie śmieciarki jeździły kolo jego 

Wybudowane w 1984 roku wysy
pisko miało funkcjonować tylko l O 
lat opierając się na najnowszych tech
nikach, a jego czasza miała sięgać 
18,5 metra Minęło l 3 lat, czasza jest 
wyższa, a o segregacji odpadków, 
kompostowni i rekultywacji terenu 
nikt tutaj nie słyszał- wójt Promnika 
Tadeusz Tkaczyk wiele godzin spędza 
ostatnio nad grubą teczką sprawy wy
sypiska. - Śmieci zrzucano byle jak, 
rowy odwadniające zaniedbano, eks
ploatacja hałdy wołała o pomstę do 
nieba. Ludzie zaczęli ponosić straty 
z powodu gryzoni i ptactwa, chorują 
tu zacznie częściej niż w innych czę-

wy - zastrzega się T. Tkaczyk. - Na 
wszelki wypadek jednak, gdyby coś 
znowu stanęło im na przeszkodzie, to 
my ten prokuratorski wniosek jeszcze 
potrzymamy pod ręką. 

Herbzwroną 

- My już tego krakania nie słyszy
my, jak ktoś 40 lat mieszka przy auto
stradzie, to nie słyszy samochodów. 
Ale do smrodu przyzwyczaić się nie da 
- tlumaczy gospodarz. Na dworze ziąb, 
a tu trzeba łazić po zagrodzie i wgnia
tać jamy, które pod zabudowaniami 
porobiły szczury. - Jakbym za każde
go dostawał złotówkę, mialbym ha
cjendę na Hawajach - chrypi. Niedaw
no nastawiał w obejściu pułapek, ale 
szczury mądre są, więc pułapki nie 
zdały się na nic. Trzeba było wrócić do 
kotów, pan Sławek ma ich teraz cztery 
i wszystkie harują jak woły. - Tylko 
mleko im daję, bo szczurzego mięcha 
mają w bród - rolnik kreśli linię·wyżej 

uszu. 

Z wroną w herbie 

W takim stanie jak dotąd, wysypi
sko funkcjonować nie może - zgadza 
się wiceprezydent Kielc Leszek Andra
sik. - Do czerwca wykupimy wokół 
niego ochronny pas ziemi, potem hał
dę pokryjemy geowłókniną i obsieje
my trawą. Do końca roku uruchomi
my część II etapu wysypiska ze szczel
ną geomembraną, kompostownią 
i systemem sortowania śmieci . Calość 
będzie kosztować 20 mln złotych , ale 
to teraz dla miasta problem numer l . 

Wiceprezydent podkreśla , że 

Strawczyn wymusi na Kielcach nową 
gospodarkę odpadami. - Dziś na hał
dę idzie 90 procentzbieranych śmieci, 
a musimy doprowadzić do tego, żeby 
po sortowaniu lądowało tam tylko 20 
procent odpadków. A za te szczegól
nie kłopotliwe trzeba będzie słono pła
cić. Musimy zmienić nasze podejście 
do śmieci. Może warto byłoby cza
sem podstawić kilka autobusów i dać 
szansę kielczanom przyjrzeć się, jak na 
ich ręsztkach żyją mieszkańcy Prom
nika-zastanawia się urzędnik. 

Ostatnio szczury zrobiły się bojo
we i potrafią atakować nawet dużego 
kocura, gdy zapada zmrok, z podwór
ka słychać piski i odgłosy walki. Od 
kiedy tuż za płotem urosła hałda miej
skich śmieci, najważniejszą w TV in
formacją jest dla Kozerów pogoda, a 
dokladniej wiatry. Jak wieje od hałdy, 
wiadomo, że przyjdzie spać ze szmatą 
na twarzy, a w pole nie ma co chodzić, 
bo złapią wymioty. - Wyniósłbym się 
stąd, gdybym mial gdzie, bo tu zgnije 
się do szczętu - klnie i buciorami wali 
w szczurze nory. Trach! Trach! Na po
dwórku pies obwąchuje gryzonia, któ
rego wygrzebał spod ziemi. · 

Wiadomo, co w Kielcach 
jedzą 

Ernestowicze mieszkają najbliżej 
wysypiska w całych Pastwiskach. Ko
lonia powstała w czasie wojny, ludzie 
z·Promnika przenosili się tu, bo była 
przestrzeń i świeże powietrze. - Kiedyś 
było tu pięknie! Same nogi niosły czło
wieka naspacer-zachwyca się Krysty
na Ernestowicz. Spacery skończyły się 
w latach 90., gdy w-studniach nawo
dzie pojawiać się zaczęły dziwne pla
my, a dorodne dotąd warzywa gniły, 

nim zdążyły dojrzeć. 

nieśli ją do Malikowa, żeby się dziec
ko nie musiało chować na śmi!!tni
sku. - Kiedyś dobrze sypiałem, teraz 
całymi nocami nie mogę zmrużyć oka 
- kręci głową Stanisław Karbownik. 
Spać nie daje mu smród i straty 
w gospodarce. Gryzonie nawet przez 
betonowe podlogi potrafią wleźć do 
spichlerza albo do kurnika. Kiedyś 
Karbownikawie lubili śpiew ptaków, 
dziś na hasło "ptak" dostają skurczów 
serca. Gdy ostatnio kiełkowała psze
nica, wrony wydziobały z ziemi co dru
gie ździebełko. - Za jakie grzechy tak 
cierpimy? -jęczy gospodyni, żegnając 
się przed wielkim obrazem z malut
kim Jezusem w kołysce. Obraz 
upstrzony jest śladami po muchach, 
bo latem much w Prom n i ku jest tyle, 
że ludzie nie nadążają wycierać nawet 
świętych obrazów . 

ZBIGNIEW OLEJARClYK 
płotu, siejąc odpadkami, więc też swoje 
wie. - Początkowo ludzie się pogo
dzili, ale hałda rosła nad miarę, truła 
okolicę, więc gniew narastał. Co ja się 
na wiejskich zebraniach czasem nasłu

chałem! - łapie się sołtys za głowę. 

Gniew sięgnął zenitu 
Gniew sięgnął zenitu 27 marca, kie

dy po raz kolejny zapłonęły stoki wysy
piska -W Promniku i Strawczynie spo
za dymu świata nie nie było widać, gry
zło w gardło, szmatami owijaliśmy 
twarze, watą uszczelniali okna- rela
cjonuje sołtysowa. Kilka dni okolica 
cuchnęła jak szambo, a gminna OSP 
zmagata się z pożarem. - Wtedy po
wiedzieliśmy: dosyć! - Walenty Wąso
wiczbije pięścią w stół. - Umówiliśmy 
się, że jak miasto nie zrobi z bajzlem 
porządku, zablokujemy wysypisko 
i skończy się męka. Wszyscy byli goto
wi pojechać, żaden by ciągnika nie od
mówił. 
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ściach gminy, odór często zbija z nóg, 
a seria pożarów dopełniła klęski -wójt 
pokazuje wyniki badań hydrogeolo
gicznych, stwierdzających, że nawet 
glębinowe źródła w Promniku zmie
niają się na gorsze. niewykluczone 
więc, że zagrożone będą gminne uję
cia wody. 

- W 1993 roku radni zgodzili się 
na budowę w Promniku H etapu wy
sypiska, za to gmina zaczęła dosta
wać coroczne odszkodowanie od 
Kielc. To był błąd, ale z umowy wyco
fać się już nie można. Można za to 
wymusić nowoczesne urządzenie wy
sypiska i tego nie popuścimy - wójt 
z trzaskiem zamyka teczkę, w której 
na wierzchu spoczywa gotowy wnio
sek do prokuratora w związku z nie
właściwą eksploatacją śmietniska. -
Nie mogę narzekać, prezydenci Kielc 
potraktowali nas bardzo poważnie i 
widzę dobrą wolę rozwiązania spra-

- Z tymi autobusami to niegłupie . 
Jak w upały zaleci smrodem, sam bym 
wycieczki z Kielc oprowadzał po hał
dzie. W końcu to nasza najdziwniejsza 
turystyczna atrakcja- wójt Strawczyna 
przy okazji pokazuje wydany niedawno 
przewodnik po gminie, ozdobiony her
bem z białym jak śnieg piórem na świę
tokrzyskiej zapasce. - Nam też by się 
jakiś herb przydał - mówią mieszkańcy 
Promnika. - Machnęlibyśmy sobie na 
nim drapieżną wronę i tłustego szczura 
na górze odpadków. 

Do szczurów Ernestowicze przy
wykli, nawet rzadko trutkę sypią, bo 
więcej od niej pada kur niż ogonia
stych intruzów. Ale ostatnio gryzonie 
zadziwiły nawet ich - krowę chciały 

żywcem zeżreć na łące, pokąsały ją i 
ogon ogryzły. - A ptaki jak się zlecą, 

polowę pola w mig ogołocą z zasie
wów. I nic nie poradzisz, bo się chole
ry niczego nie boją- mówi gospodarz. 
-Kiedy chmara leci przez obejście, to 
wrony potrafią się obijać o okna -
Ernestowiezawa cieszy się, że choć 
córka z dwojgiem dzieci wyniosła się z 
domu, bo tu maluchy ciągle miały bie
gunkę. - My po drzewach wiemy, co 
ludzie w Kielcach jedzą. Przy wietrze 

Trująca moc owadów 
- Żeby tylko muchy! U nas koma

ry roją się jak z egipskiej plagi. Wszę
dzie ich pełno, a użrą- cała ręka puch
nie - Krystyna Kaczmarczyk wierzy, że 
nawet owady we wsi mają trującą 
moc, która pochodzi z wysypiska. 
U Kaczmarczyków mieszkają cztery 
rodziny. Na mieszkanie nie ma szans, 
a budować? Boją się, że im kiedyś 
domy pochłonie rosnąca nieopodal 
hałda. Hałda rządzi Kaczmarczykami 
od lat - to ona decyduje, kiedy wyjdą 
w pole, kiedy śpią, a nawet kiedy dzie
ci do szkoły pójdą, bo czasem smród 
nie daje wysunąć nosa z chałupy. -
Maluchy ciągle chorują to na gardło, 
to na brzuch, ostatnio Pawelekświę
ta przeleżał z bólem głowy i wymiota
mi - mówi córka Kaczmarczyków, 
Helena Wilk. W pokoju słychać płacz, 
ktoś huśta niemowlę. To Damian -
najmłodszy obywatel w Pastwiskach. 
Damian ma dopiero dwa tygodnie, ale 
jego życiem też rządzi cuchnąca hał
da. Ona decyduje, kiedy Damiana 
można wystawić do sadu na słońce, 
a kiedy trzeba zamykać okna i drzwi, 
żeby nie oddychał cugiem ciągnącym 
przez Promnik 

- Ja się dziwię, że tam można 
w ogóle mieszkać - sołtys Promnika 

Z podwórka Emestowiczów hałdę śmieci widać jak na dłoni, będzie do niej ze 450 metrów 
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··~ ~el~e 12-17 ma~a 1~?8 r . 

Samotządy Studenckie WSP, PSK, WSU, WSH zapraszaJą na NaJWiększą studencką 1ę1prezę roku. 
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,Do końca krzywda" 
Szanowna pani redaktor! To. co 

napisała pam w anykule .. Do koń
ca krzywda~ - Magazyn _SI.;' z 3 
kwietnia br. jest tak zmontowane, 
aby wykazać krzywdę Sobczaków. 

ie znaczy to, że wszystko jest zgod
nez prawdą . 

Z dokumentów przysłanych mt 
przez sąd, a pochodzctcych od Sob
czaków wynika. że "dożywotka" zo-
tala ustanowiona na działce nr 889, 

którą lo zresztą Sobczakowie uż}t
kują. Mało tego. Teraz dla odmia
ny, według tego co pam napisała, 

obczak twierdzi, ze w roku 1984 
postawili na tych dwtłkach budynek, 
zresztct w pozwie o stwierdzenie nic
wazoości umowy jest mowa o bu
dynkach. 

Wychodzi na to, że ten drugi bu
dynek postawJony w l 984 roku to 

widmo, bo nikt go do tej pory -
oprócz Sobczaków nie Widzi. 

atomiast budynek stojący na 
działce został wybudowany ok. 
r. 1940. Dach tego budynku został 
wymiemony za życia Cecylii Włodar
czyk w latach 80-ych. Nie trzeba być 
ekspertem, żeby stw1erdzić, co jest 
bardzlej .,viarygodne, bo w1dać to na 
pierwszy rzut oka, zresztct pani rów
meż go widziała. Tak w1ęc dziw1 
m me, dlaczego wyp1suje pant takie 
bzdury. NatOmiast co do drzewek-
koro wtedz1eli, że dzialki te nic są 

ich wlasnośc1ą, to po co je tam sa
dztli~ Poza tym kto tm kazał'! Była 
wlaśctciclka już nie zyła. a ziem1a 
była przekazana państwa. 

Jednak najbardzleJ boli mnie 
rakt, ZC pa m W dalszym Ciągu, po
mimO skazującego wyroku. przyczy
ma się do szerzema meprawdy. zwią
zanej z tym, że wójt w ramach re
kompensaty dal nam te działki lub 
cokolwiek innego. O tym, że będz1e 
przetarg na te działki, było wiado
mo na początku roku 1992. Pome
waż w listopadzie l 99 l roku zmar
ła pani Włodarczyk i po wsi roze-

TABLICA INFORMACYJNA 
OBIEKT: PAŁAC KUUURY 
NADZÓR: NIDA SIPS 
MATERIAŁ: NIDA GIPS 
ADRES: NIDA GIPS 

SPÓŁKA Z 0.0. W GACKACH 
21-400 PIŃCZÓW 

TELEFONY ALARMOWE 

DZW.MARXETIHGU 041 3S 78 tss l•~ 194 
DZW.SPRZEDAZY 041 JS 78 171..! 
DORADCA TEOłNICZNY 041 J S 7 8 161 

szła się plotka. że działki te zosta
ną sprzedane. Rodzice JUŻ wtedy 
zgłosili chęć nabycia tych dz1alek, 
jednak WÓJt powiedział, że owszem, 
dz1ałki te zostaną sprzedane, ale 
w drodze przetargu. Wiedz1eh o tym 
również Sobczakowie. skoro ich po
da me zostało oddalone. Po czym 
sprawa ucichła i pojawiła się pod 
komec roku 1996. K1edy to rzeczo
znawcy przyszli wycenić działki jak 
równteż budynek, natomiast prze
targ został wyznaczony na 8 maJa 
f 997 r. Wiedzieli o tym Sobczako
wte, dodatkowo wiedzieli, że i na
sza rodzina ma zamiar wziąć udział 
w przetargu przynajmnieJ na 2 mte-
lącc przed przetargiem. Działki te 

wraz z budynkiem zostały wycenio
ne na 5300 zł, Ja "dztęki" państwu 
Sobczakom chcąc stać się 1ch wła
ścicielem musialem dać 12000 zł. 
Mało tego na przetargu nie był sam 
WÓJt. Poza tym po przetargu Sob
czakowa wcale nie płakała, jak pani 
pisze, tylko spytała: "To u kogo 
mamy się teraz upominać o zwrot 
kosztów za remont budynku u Chło
pcck.ich?!" To dopiero potem na wsi 

puściła plotkę o tym, jak to została 
oszukani!. TO kto tu Jest oszustem?! 
he dość, że za działki -dałem więcej 

n1z dwa razy tyle, jak były wycenio
ne. to jeszcze próbuje ze mnie zro
bić oszusta. To nie jest sprawiedli
wie! 

Dlaczego ktoś, kto nie dał zła 
manego grosza. ma mieć większe 
prawo do użytkowania tych działek 
O IŻ ja'! 

Ludzie mi mówili: "Jak już za
płaciłeś, to wygoń H w cholerę 
i upra\,;aj, na co ty jeszcze czekasz'!" 

Po tym, jak Sobczak oświadczył. 
że dobrowolnie nie zejdzie z działek, 
wystąpiłem na drogę sądową. Sob
czakowa również założyła sprawę 
padkową po Cecylii Włodarczyk. 
agle nie wiadomo skąd po 6 la 

tach od śmierci pani Włodarczyko
wej znalazł s1ę testament. Jest to 
tym bardz1ej dziwne. że sama Sob
czakowa będąc u nas stwierdziła -
"mój błctd, że nie mam na 'te działki: 
żadnych doku m en t ów". N a tym je d
nak nie koniec, podpis, który jest na 
testamencie według pracowników 
UG, różni się od podpisów złożnych 

, 
PORA ZMIENIC , 

SYSTEM OD SRODKA 

na innych do](umentach przez pa
nią Włodarczyk. 

To zresztlJ nie wszystko. Do 
tego, żeby testament był ważny, po
trzeba jest trzech świadków. Na te
stamencie widn ieją 2 podpisy. nagle 
zjawia się i trzeci świadek, który to 
ponoć był (oczywiście według ze
znań Sobczakowej). ale się nie pod
pisał. no nie żeby nie umiał pisać_ 
co to. to nie. 

Po tym założyła jeszcze jednct 
sprawę o unieważnienie przetargu. 
l lak moja sprawa zosta ła zawie
szona z powodu tego. że najpierw 
powinna być rozpatrzona sprawa 
o unieważnienie przetargu, na któ
rej to miało być rozpatrzone, czy 
przetarg odbył się zgodnie z prawem 
- z czym mógtbym się jeszcze zgo
dzić. Natomiast nie mogę się po
godzić do dziś z zawieszeniem tej 
drugiej sprawy do czasu rozstrzy
gnięcia sprawy spadkowej, bo co 
one: mnie obchodzi. 

atomias t sąd uznał , że .,oce
na legitymacji czynnej powódki do 
wystąpienia z żctdaniem zgłoszonym 
w pozwie zależy od wykazania przez 
nią przedmiotu spadkobiercy". 
1\ przecież nikt nie kwestionował, czy 
ma prawo wystct pić z takim żctda
niem. Natomiast ta sprawa spad
kowa miała być zawieszona, ponie
waż przez prawie 6 miesięcy od daty 
złożenia pozwu nie można było zna
leźć prawnego spadkobiercy, a nie 
sprawa o unieważnienie przetargu. 
Pieniądze również nie spadły z nie
ha, musiałem część pożyczyć od 
rodziny i muszę oddać, a z pien ię
dzy tych nie mam żadnych korzyści. 
Przyznaję - byłem naiwny sądząc, że 
sprawa zakol'lczy się szybko, ale dl a 
mnie było oczywiste i logiczne, sko
ro zapłaciłem to przecież jasne, że 
powinno być moje. 

·Co do tej opieki , na którą się 
powotuje Sobczakowa nad "starą 
schorowanct Cecylią Włodarczyk" . 
Byle sama Sobczakowa doczekał a 
starości w takim zdrowiu, jak ie 
miała Włodarczykowa. l mogła tak 
tyrać jak ona. 

Umarła w listopadzie 1991 r. 
i to jest pewne. Natomiast kiedy -
można się tylko domyślać, bo nikt 
tego nie wie. Zmarła leżała na ziem1 
obok lóżka, ziemia pod ciaiem była 
mokra. Poza tym zapach, jaki się 
unosił , świadczył o tym, że musi ała 

leżeć przynajmn iej kilka dni. Wiem 
to stąd, że mama pomagała myć i 
ubierać nieboszczkę , co zreszt<l 
sama odchorowała. Ponieważ pod
czas mycia podtrzymywała zwłok i. 

które były częściowo o nict oparte. 
ciuchy pomimo prania, wietrzenia 
nie ·n adawały się do użytku. Poza 
tym jedna z sąsiadek dala bluzkę , 
druga chustkę, a że zmarła była na 
tyle zapobiegliwa, żeby uszyć sobie 
garsonkę, to było .i<t w co ubrać. 

Pomoc, jaką pani Włodarczyk 
uzyskała od Sobczaków wcale nie 
była taka bezinteresowana. Przecież 
pani Włodarczykowa miała rentę ro
dzinną, która na jej potrzeby była 
wystarczająco duża i nie tylko jej. 
Żyła bardzo skrom nie, nie miala 
nawetdopwwadzonej energii elek
trycznej do budynku, w którym 
mieszkała. 

Bardzo proszę o opublikwoanie 
tego listu, ponieważ uważam, że 
opinia publiczna powinna poznać 
również moje zdanie. 

PIOTR CHŁOPECKI 
Grabowa 

Od autórki: W artykule oparłam 
się na aktach sądowy~h oraz wypo
wiedziach zainteresowanych osób. 

ie sądzę też, aby z artykułu wyni
kało, że obie dzia1ki wójt dał ,jako 
rekompensatę państwu Chłopec
kim". Państwo Chłopeccy wygrali 
przetarg i kupili działki, a więc 
wszystko odbyło się zgodnie z pra-

UJ 
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Prawie dwa lata temu Zenon Krzeszowski - prezydent Starachowic - postanowiJ mieć spokój. 
Mieszkanie w bloku zamieni! na cichy dom przy ulicy Spacerowej. I wtedy się zaczęlo 

S prawę, pod roboczym ha
słem "nadużycia władzy" 
opisywało kilka gazet. Za-

jął się nią prokurator. Pisma, proto
koły, wyjaśnienia tworzą nieliche ar
chiwum. 

W lutym 1996 prezydent Krzeszaw
ski zamienił się na mieszkania z pani 
Domańską, osobą leciwą i głuchonie
mą. Ona poszła do bloku, on, z rodzi
ną, na jej miejsce w domu przy ulicy 
Spacerowej. Domjest spory, zbudowa
ny po wojnie dla pracowników Fabryki 
Samochodów Ciężarowych . Stoi 
wśród wśród działeczek i drzew. Moż
na powiedzieć: spokój. Pani lgras, lo
katorka, trzymała sobie kozę i kury. 

ikomu nie przeszkadzały, bo do spo
koju i działeczek koza pasowałajak ulał. 

Prezydentwprowadził się do miesz
kania na piętrze. Ledwie się wprowa
dził, zaczęła o nim pisać prasa. 

Że we wspólnej klatce założył drzwi 
antywłamaniowe i uniemożliwił dostęp 
na strych pozostałym lokatorom. 

(- Na strych wchodzi się p !Zez moje 
mieszkanie. Nie widzę powodu, by czy
nić z niego miejsce publiczne - tłuma
czył Zenon Krzeszowski). 

Że zablokował dostęp do licznika 
prądu. A gdy na dłużej wyjechał, a prąd 
wysiadł, elektryk musiał doprowadzać 
światło z piwnicy. 

Że po wprowadzeniu się prezyden
ta na Spacerową, na koszt miasta wy
remontowano dach, choć ostatni re
mont odbył się w 1985 r. 

(Krzeszowski: - Ciekło mi na gło
wę). 

Że w mieszkaniu Krzeszowsicich 
założono - bez zgody konserwatora 
zabytków - plastikowe okna. A na 
podwórku wycięto drzewa, choć nie 
było ich w wykazie przewidzianych 
wycinek. Że prezydentowi śmierdzi 
koza - trzymana przez panią Igras ze 
względu na mleko, które piją jej ci er
piące na alergię wnuki. 

Wszystko to można by potrakto
wać jak klasykę sąsiedzkich porachun
ków, pod warunkiem, że Krzeszowski 
niebyłby prezydentem miasta, a dom 
do którego się wprowadził tego mia
sta własnością. I gdyby tenże Krze
szowski nie był z SLD, a jego główni 
oponenci nie. należeli do "Solidarno
ści". Bo z jednej strony prezydent uznał 
atak za polityczny i do tego samego 
worka wrzucił zarzuty o nadużycia 
i machlojki. Z drugiej - najzajadlej ata
kującą go gazetą był i jest związany 
z "Solidarnością" "Tygodnik Staracho
wicki", który uczynił Krzeszowskiego 
dyżurnym chłopcem do bicia. 

Rzeczy zadziwiające 
Kamyczkiem, który ruszył lawinę, 

było pismo Teresy W)'\\~ał - sąsiadki 
prezydenta z ulicy Spacerowej. Teresa 
Wywiał zaadresowała je do radnych 
opozycyjnego, wobec rządzącej mia
stem lewicy, Starachowickiego Poro
zumienia Mieszkańców. We wrześniu 
1996 pismo przeczytał Grzegorz Wa-

. lendzik - radny, obecnie poseł AW" S", 
uznawany za głównego oponenta Krze
szowskiego. Temat "Spacerowa" zle
cono dwóm osobom, w tym Jackowi 
Tarnowskiemu, którego nikt - z lewa i 
prawa - nie uważał za ,jastrzębia". 
Wstępne badanie potwierdziło zarluty 
sąsiadów Krzeszowskiego. Rzecz pod
chwyciła prasa. "Nie złamałem prawa
bronił się w publicznej ripoście prezy
dent. - Zarzuty są wyssane z palca". 

W odpowiedzi Tarnowski opubli
kował list otwarty, w którym wytykał 
prezydentowi wykorzystywanie podle
głych służb do prywatnych celów. 

- Na wniosek Krzeszowskiego uli
cą Spacerową zajęła się komisja rewi
z}jna Rady Miejskiej - móvvi Grzegorz 

Walendzik. - W jej składzie był przed
stawicie.! spółdzielców, pan Markow
ski z SLD, a z naszejstronyradny Sen
decki. Na samym starcie wycofał się 
spółdzielca. Powstał układ jeden do 
jednego - niekorzystny dla prezydenta. 
~eszowski był z tego niezadowolony. 

Kontrolę zakończył pat, gdyż nie 
doszło do sporządzenia wspólnego 
protokołu. Jedyne opracowanie wyszło 
spod pióra radnego opozycji. Nazwa
no je "Protokołem Ser:tdeckiego". Au
tor zwraca uwagę, że prezydent wystę
puje w swojej sprawie jako strona, czym 
- prawdopodobnie - narusza Kodeks 
Postępowania Administracyjnego. 

Poseł Walendzik twierdzi, że wyszły 
na jaw rzeczy zadziwiające. Począwszy . 

biórki do sądu. Ponieważ Teresa Wywiał 
chce nabyć mieszkanie przy Spacerowej 
na własność, sąd zawiesił postępowanie 
do czasu, gdy stanie się właścicielką. 

- Natomiast zarząd warunkuje 
sprzedaż likwidacją garażu . Błędne 
kolo - mówi Grzegorz Walendzik do
dając, że nawet polityczni koledzy pre
zydenta pytają po cichu: po co mu to? 

O wyższy standard 
Ulicą Spacerowq zajęły się organy 

ścigania. By uniknąć zarzutu stronni
czości, sprawa trafiła do Ostrowca. 
19 czerwca 1997 tamtejsza prokuratu
ra przedstawiła Zenonowi K i dyrektor
ce MZBM zarzuty z art. 90 Ust. z 7 
lipca 1994 "Prawo budowlane" o to, że 
Zenon K, jako najemca, remontował 

z wnioskiem o wykup zajmowanego 
mieszkania. Zgodę uzyskała - przy 
czym w uch\vale nie określono termi
nu wykupu. Z powodów osobistych 
Wywiałowa odstąpiła od transakcji, 
ale powróciła doń w lipcu 1996. Wów
czas zaczęły się schody. 

- Uznałam, że pan Krzeszowski ma 
własny plan zagospodarowania pose
sji i realizuje go przy poparciu MZBM. 
Częścią tego planu była likwidacja 
mojego garażu i stopniowe zawłasz
czanie terenu. Płotek prezydenta prze
sunięto na cztery metry w głąb wspól
nej działki . MZBM wyraził na to zgo
dę i orzekł, że ogrodzenie ma przebie
gać po linii aktualnie rosnącego chrza
nu. Zapytałam, jakim punktem odnie
sienia może być kępa chrzanu'! 

płacić z własnej kieszeni. To miała 
być jego cena za spokój. Odmówili. 
Poza tym, na Spacerowej wszystko 
jest nielegalne. Począwszy od insta
lacji gazowej (-Siedzę na bombie!), 
po garaż Wywiał owej. Prezydent za
stanawia się, czemu służy lokal są
siadki. W zimie miał na podłodze 
szron, gdyż mieszkanie pod nim nie 
było ogrzewane. Kręcą się jacyś lu
dzie. - Może działa tam agencja to
warzyska? 

Z całą pewnością działał m dny Tar
nowski. Chodził po ludziach i wypyty
wał. Gdy prezydent wykupił mieszka
nie i stal się współwłaścicielem pose
sji powiedział Tarnowskiemu: Proszę .", W)'.JSC. 

Spokój prezydenta 
-Teraz widuję, jak objeżdża pose

sję na rowerku . 
Zdaniem prezydenta, takich kon

fliktówjest w Starachowicach pełno, a 
na niektórych posesjach ganiają się z 
siekierami. - Ludzie na Spacerowej 
wcześniej się kłócili. Ja ich "pogodzi
łem". 

od stylu, w jakim doszło do zamiany 
mieszkań. Głuchoniemą staruszkę we
zwano do podległego prezydentowi 
urzędu posługując się drukiem, na któ
rym widniały adnotacje 
o ~rogich konsekwencjach wynikających 
z niestawiennictwa. Na wniosku o za
mianę bezceremonialnie przerobiono 
datę. W sygnaturze jest rok 1996, a 
obok ... 17.06.1950 (- Znajdującesię w 
dokumencie dane o zarobkach żony 
prezydenta nie odpowiadają danym 
faktycznym- twierdzi Wałendzik). 

Wprawdzie Zenon Krzeszowski 
zwrócił się do Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych z prośbą 
o zgodę na modernizację mieszkania, 
ale - jak stwierdzili świadkowie - re
mont zaczął się dużo wcześniej nim 
MZBM wyraził zgodę. 

W kwietniu 1996 radni zapoznali 
się z planem remontów - domu przy 
Spacerowej tam nie było. W czerwcu 
podjęto uchwałę o dodatkowych środ
kach na remonty- z uwzględnieniem 
,prezydenckiego" adresu. 

-To proste - tłumaczy Walendzik. 
- W kwietniu prezydent Krzeszowski 
jeszcze tam nie mieszkał. 

Opozycja zakwestionowała wy
mianę okien argumentując, że dom 
przy Spacerowejjest na liście konser
watora zabytków, a ani prezydent, ani 
MZBM o zgodę nie występowali. 
Równie bezszelestnie poradzono so
bie z wycinką drzew. 

- Krzeszowski telefonicznie· popro
sił MZBM o zgodę na wycięcie jarzę
biny. Jeszcze tego samego dnia naSpa
cerową udała się komisja w dość sen
sacyjnym składzie, gdyż uczestniczyła 
w niej Elżbieta Kwaśniak, szefowa 
Wydziału Ochrony Środowiska, zna- . 
na z tego; że każde drzewo gotowa 
jest bronie własnym ciałem. Towarzy
szyłajej pani Bora!, ówczesna dyrek
tor MZBM. Komisja autorytatywnie 
stwierdziła, że jarzębina jest chora 
i można ją wyciąć. Co uczyniono. 

Prezydent doprowadził do likwi
dacji stojących na posesji przy Space
rowej komórek. Potem wybuchła 
wojna o garaż Teresy Wywiałowej. 

Walendzik: - Do akcji wszedł Urząd 
Rejonowy, czyli pan Marian Mróz, 
kolega prezydenta. Ale wpierw MZBM 
wystąpił do Wywiałowej o przedstawie- . 
nie zezwolenia na wybudowanie gara
żu . Nie miała, to fakt. Wtedy ruszył 
U rząd Rejonowy, a sąsiadów prezyden
tazaczęła nachodzić policja. 

W ciągu roku Urząd Rejonowywy
dał dwie decyzJe o rozbiórce garażu -
obydwie uchylone przez U rząd Woje
wódzki w Kielcach. Uznano, że wpraw
dzie garaż był postawiony "na dziko", 
ale przed rokiem 1994. W związku z tym 
objęła go legalizacja. Pod koniec 1997 
Zarząd Miasta wystąpił w sprawie roz-
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mieszkanie bez wymaganych zezwoleń 
i zgłoszeń, a szefowa MZBM, bez zała
twienia niezbędnych formalności, umoż
liwiła mu przeprowadzenie tych prac. 

- Korzyścią było podwyższenie 
standardu mieszkania Zenona K. -
oświadcza Andrzej Górnisiewicz, szef 
prokuratury w Ostrowcu. 

Wcześniej, prokuratorską wypo
wiedź zacytował "Tygodnik Staracho
wicki'' . "Naruszone było istotne do
bro obywateli i ważny interes państwa" 
- stwierdził prokurator. 

Na wniosek prokuratury, Regio
nalna Izba Obrachunkowa zbadała czy 
działania prezydenta opierały się na 
stosownych regulacjach Rady Miejskiej 
w Starachowicach. 

- Uznano, że tak. Czymś natural
nym i dopuszczalnym była także zmia
na planu remontów- mówi Górnisie-

Teresa Wywiał przyznaje, że Krze
szowski proponował im rekompen
satę za zgodę na przeróbki i zrobienie 
osobnych wejść do piwnicy, ale kwoty 
były niewielkie, a osobne wejście do 
piwnicy wiązałoby się z likwidacją po
mieszczenia mieszkalnego. 

Prezydent porozgradzał posesję tak, 
że lokatorzy nie mogą ~eżdżać na część 
wspólną. Jako jedyny, wykupił swoje 
mieszkanie i jest panem sytuacji. Część 
domu należy do Zenona Krzeszowskie
go, a część do U rzędu Miasta, na czele 
którego stoi prezydent Krzeszowski. 
Zarówno Zenon Krzeszowski,jak U rząd 
domagają się, by Wywiałowa zlikwido
wałaswój garaż. - Mieszkam tu prawie 
trzydzieści lat, on - dwa lata i rządzi -
mówi lokatorka. - Robi wszystko, by
śmy nie mogli kupić mieszkań . Być 
może chce przejąć cały dom. 

Mówi: - Weto. Jako współwłaści
ciel nie zgadzam się na wykup przez 
nich mieszkań. Musi być porządek. 
Na ich warunkach tego porządku 
nie ma i nie będzie. 

Prezydent nie ma wątpliwości: 
cala zadyma podlana jest polityką. 
W tym niesmacznym widowisku bie
rze udział prokuratura. 

- Powiedziałem prokuratorowi 
Górnisiewiczowi, żeby skierował spra
wę do sądu. Ja się obronię. Ale spra
wa będzie przeciągana do wyborów. 
Chodzi o lo, byKrzeszowski pojawiał 
się w gazetach jako czarny charakter. 

W kwestii Iamania prawa, prezy
dent wskazuje na MZBM. MZBM 
udzielił mu zgody, więc był pewien że 
wszystko gra. Niech tłumaczy się 
MZBM. Co do przeróbek na wnio
sku o zamianę - urzędniczka wylała 
nań kawę, więc musiała co nieco prze
robić. 

Prawie dwa lata temu prezydent Starachowic postanowił mieszkanie w bloku zamienić na cichy 
· fot. Dariusz Gacek 

wicz.- Poza tym, budynek na Spacero
wej nie figurował na liście konserwa
tora zabytków, toteż wymiana "prezy
denckich" okien nie Iamala prawa. 

W trakcie śledztwa kolejne zarzuty · 
przedstawiono Adamowi M. - zastępcy 
dyrektoraMZBM, a badanie samowo
li budowlanej zlecono Urzędowi Rejo
nowemu w Starachowicach, który- jak 

· podkreśla Górnisiewicz- działał wtem
pie ślimaczym. Niemniej, w październi

ku 1997 UR wyrokuje niekorzystnie dla 
prezydenta i MZBM, nakazując m.in. 
rozbiórkę samowolnie wykonanego 
"oczka" wodnego, elementów pokrycia 
dachu i instalacji elektrycznej. 

Granica do chrzanu 
W 1994 r. Teresa Wywiał wystąpiła 

do Zarządu Miasta w Starachowicach 

W lutym br. MZBM przysłał na 
Spacerową gazowników. Stwierdzili, 
że instalacja zamontowana w piwni
cy Wywiałowej nie spełnia warunków 
bezpieczeństwa. 

Lokatorka pokazuje opinię sporzą

dzoną w 1990 przez pracownika spół
dzielni usług kominiarskich, gdzie pi
sze: "Przewody gazowe- prawidłowo". 

52 telefony 
Prezydent Krzeszowski powtarza 

raz jeszcze, że chce mieć spokój. Pyta: 
- Jaki to spokój, gdy rąbią mi pod 
drzwiami drewno i otrzepują sobie 
buciska? Chodzą w kaloszach? - to 
ich sprawa. Ja mam normalne buty. 

Prezydent przypomina, że propo
nował lokatorom wykonanie osob
nych dojść i dojazdów. Chciał za-

Za rządów Krzeszowskiego zapa
dła decyzja o utworzeniu w Staracho
wicach specjalnej strefy ekonomicz
nej. Miasto otrzymało Dyplom Eu
ropy i Medal Senatu RP Buduje się · 
nowoczesny szpital. Zdaniem prezy
denta, te sukcesy bolą jego przeciw
ników. Bowiem to nie jest wojna mię
dzy_Krzeszowskim a Wywiałową, lecz 
między Krzeszowskim a Walendzi
kiem. 

-Gdybym wystartowałwwyborach, 
Walendzik nie zostałby posłem. W sa
mych Starachowicach miałem piętna-
ście tysięcy głosów - mówi. - Ale on 
doprowadził do tego, że zdjęto mnie z z 
listy kandydatów. Wykonał do Wywia- C 
łowej pięćdziesiąt dwa telefony. Ja ~ 
wiem ... Ta kobietajest specjalnie szko- ::U 
~a ~ 

N 
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Obszerne fragmenty reportażu z Gazety Wyborczej' no do potrzeb osób niepelnosprawnych. 
Ogromna nowoczesna winda, pokój 
z lazienkct wyposażoną w różne poręe1e 
i balustrddki ordZ prysznic. pod który 
da stę wjechać na wózku inw-altdzkim. 
Kolorowy telewizor. wysokie łóżka. 
nowe wykładziny, balkon, liczne szafy z 
w1eszakami. trudno o lepsze w-.trunki 
za tak<j cenę. W ~Echu" na razie me 
dają jeść, a recepcjonistka poleca lcuch
mę ,. Uroczyska M {n tak samo dobrze jak 
w nSwiętokrzyskim". a tanieJ>. 

J
~żeł~ konce~ja 12 nowych wo
Jewództw stę utrzyma, to już 
w przyszłym roku Kraków sta-

nie się stolicą ogromnego tworu, ja
kim już dawno me władał. 

W wypbrdini kr.łkowian marzą
cych o w1elkieJ Małopolsce latwiej znaj
dują miejsce górale tatrzańscy czy be
kidzcy. Górale z Gór ŚWiętokrzyskich 
ą czymś mev.vykłym. a już na pewno 

spokojne mziny okohc Końskich. To 
niemałze antypody, które -jak Wiado
mo z "Przygód dobrego WOJaka SzweJ
ka" - dla wielu są wymysłem diabla. 

Dlatego tez pomknęhsmy właśme 
tam. Jadąc z Kr.1kowd na północ. " 
MtchałoWJcach mmęliśmy star4 gmnt
cę zaborów. Jest do dziś aktualna w 
tym sensie, ze właśnte tu we wszystkich 
wyborach III RP koń~ty ster poparcie 
dla partit, nazwijmy je, mekomunistycz
nych. Z tym faktem konscr\vatywni kra
kowiante z trudem się godzą, obawta
jąc się "popsucia" t m statystyk wybor
czych -lrad)'CYJnie melewicowych. 

Kielce mint;li~my w prLClocre. chcie
liśmy boWiem optsać mtCJSca niezwy
kłe, a mnieJ znane, które turystom 
z Krakow-d. na ogół jeżdżącym na po
lud me, poWinny wydać sur atrdkcyjne. 

On: - Dotychczasowy podział na 
województw-d był absurdalny t wynikł 
z \vewnętrznych rozgrywek w PZPR. 
Scalenie pewnych obszarów, sztuczme 
izołow-.1nych b}io niezbędne. Jednak, 
właśme jeśli chodzi o regiony w sensJe 
dosłownym, brakuje na tej mapie przede 
wszystkim Podlasia, rozparcelow-.me
go na stnępy. Jclh chodno hkwidację 
Y.O.JC'vództw-a kiełcektego i włączenie 
WJększośct JCgo obszaru do, że tak to 
określę ,.śwtata Krakow-d~, to miesz
kańcy 'kieleckiego mogą być tylko 
uszczę~liwieni. Nie darmo w JedneJ 
z gmmcznych mJCJSCOOOści przenoszo.. 
no ci<jglc tablice l napisem .,wojl..~ódz
two krakowskie~ na teren kielcekiego 
Władze wojewódzkie w I<Jclcach od 
1945 r. trddycyjniebyłymeudolnc i wro
gie swojemu regionowi. Jego trady
cjom. przyrodllc. a nawet rozwojowi 
pm:mysłu . Natomiast przejęcie Klclec-

trów lasu dźwtg-d większą spuściznę po
wstańczo-martyrologiczną mż nieJed
no państwo. Przekaz głosi, że w po
wstamu styczmowym biwakował tu 
Langiewicz. W paźdztemtku 1939 r. 
knieje (od dwóch WJOsek, leźących na 
1ch brzeg-c~ch zwane Lasami Siekierno
Rataje) dały schronieme żołmerzom 
H u bala. Oprócz partyzantów AK "Po
nurego" grupowali się w nich leśm 
z GL. a potem AL. choć oczywiście 
w znaczeme skromniejszeJ liczb .e. 

Droga me pozw-.łla rozwinctć więk
szeJ prędkośCI niz 10 kilometrów na 
godzmę. To kamienny trakt ułożony 
z otoczaków i łatwiej wyobrdZić sobie 
na nim kozacki patrol konny mz sa
mochód. Lecz oolna jazda sprzYJa ob
.erwdcji miejscowej nory. Przez olW'dr

te okna widzimy wspaniałe okazy żyw
ca gruczołow-dtego t dzieWJęcioltstne-

Salą restauracyjną urz<tdzono we
dle najlepszych PRL-owskich wzorów. 
zarezcroowanych dlaówczesnych miejsc 
,.W}icwintnych". Boazeria, metaloplasty
ka t plastikowe rośliny pnące, lecz me 
oczy cierpią najbardziej. a nos- pomit:sz
czeme szczclme wypełnia przylay smród 
kuchenny. N1e ma niestety. czasu na 
zmianę lokalu, jestjuż po godzmic 20, 
a restauracje ,.Uroczyska'' t .. Śwtęto
krzyskJego" czynne są do g. 21. 

Czy z Wawelu widać Góry Świętokrzyskie? 

W czterdzieści osiem godzin 
dookoła Kielc Skoro zatem o turystyce - w-ażną 

m formacją będz1e liczba miCJSC, w któ
rych mo7na przenocować. W 1996 r. czyznyprzez Kr~ów~etmgcdiądla go ordZ paprotnika kolczastego. Pod Jemyzatem rozgotowane kołduny 
(według rocz~ tka_ wydanego przez k~kowtan. Przej~ą boWiem b~ta.~a~, koła doslaje się, niestety, okaz relikto- w rosole, świeżego tatard; polędwicę 
Urząd Wojew~lzkt ~ Kielcach w ze- masowe zlodziCJstw?, maf~ę .' piJa n- wego. a typowego dla Kielecczyzny śli- wolową po żydowsku, sadystycznie 
złym rok~) w Ktclcck.em nal~no_ l 24 siwo. Tu boW1Cm na ~·es~ęscta wpro- maka z rodziny świdrzyków. wymęczony tłuczkiem i uporczywym 

?otele: za~azd_y •. schrontska ~lp. Mtmo wa~zo_ne p~ carc1 t ~rw-~J~Ce do 1918 Gościnne placówki smażeni~ m kawalek ~ięsa,_ I;JOsmaro-
ze t? _mewtele t tak przYJezdm wykorzy- r. nałozyły s tę o Wiele łatWICJ potworno- D . , . wany z wterzchu poWidłem sltwkowyn1 
tah t ch możhwośct w m mej więcej 40 ści systemu komunistycznego". . oBodtartszy do asfal~u, ~zybko m t- z konserwy polędwicę po kielecku, rów-

t
. h C h b ·l 30 Gd - d kt 1 · dl' Jamy zentyn, pamtętając przede . • p~n a c . zynnyc y o restau- Y ptsarz y owa , Z.JC tśmy mu tk' . . d · me katowaną wolowinę o smaku wy-

rcłCJt, 44 bary t kaWtamte, 38 stołówek and":'ty, potem jeszcze pokazał nam ;szyski ~m, ze J~ negoz naszy~h-~~- kładzinydywanowej. Cenydrugichdań 
oraz 27 punktów gastronomicznych. zonktłc, których ccbulkt jego babcia k ows d c k~ł~gow ~ce prze_mesh ~ oscylują wokół 20 zł za porcję. 
Tytk?w~rębt~k~kowskichPI~ntdzia- prz~o~la p~ed ' .':"ojn~ światow-4 ~~ę 0

. mteJSCOWCJ szkoły s_redme~ Poczymśtakimorganizmnatarczy-
ła wtęcej lokalt mz w całym WOJewódz- z Wtedma. Pozegnahsmy stę, by bocz- ~ 1. tem_atem. Jeszcze tylko Ctekoty 1 · d . · od b. alk h 1 o . . . . - . . , JUZ wspmamy się drogą ku ośrodkowi WIC omaga stę ro my o o u. 
lWIC ktelecktm. ną szosą vta Mostkt t Parszow papę- CPN 

1
.. . , . . tej porze jego zachcianki spełnić może 

~~ Pa d ·-d W. h 1ca 1i ·Jed 16kiJ wArne IOWce.NajproSCICjtudo- . . , 
\.AJ u na słychać? ztc o ąc oc . o za Wie o- t , Ie' . . Ki 1 1 bel ]Cdynte czynny do g 23 bar w Swięto-" . metrów rzec teruJąC stę z e c na szosę u - . " · . ,, 

Suchedmow tezy trochę ponad 20 · • • ską i po niecałych 9 kilometrach skrę- krzyskim . ~otel ten szczyc! stę trz~ma 
km na północny wschód od Kielc. Re- Wąchock.ie Monmond cić we wsi Radlin w lewo w stron· Pod- gwmzdkarm, WICioma branzowymt na-
daktorst'?nyin~emet?wej Suc~cd~to- Przecię~nem~ obywatelowi RP mąchocic. ' ą grodami ~tYJ?~ Z~o_ta Patel~ia, Zloty 
w~ chw-dłt stę, ze to Jedno z meWJeJ u Wc~c~~k .koJarzy s1ę przede wszystkim Jeszcze w Krakowie znajomi o po- ~ucz, Najgosctnnt!!Jsza placowka, ttp.) , 
mtasl, którego centrum- zamiast ryn- z seną 1dtotycznych dowcipów, ale to wiadali 0 Ameliówce cuda. Mówili zyw-4 papugą w klatce wyeksponowaną 
k~ z ratu~zcm i ok~ łającymi go k~mie- nie ?"e każą n~m. odwiedzić osadę. 0 basenie zaopatrzonym w różne urzą- na ~pcyjnej ladzie i generc~lnie_u~~-
mc:kamt -stanoWI "zalew z ptastą wy- Ku s t na~ ~omanskte opactwo cyster- dzenia kąpiel umilaj<jce, a skonstruowa- ny jest za oazę lu~~u w ~ant u sWia-
spą . . . sów. Dztś J_ed~a. chluba -~e~crniegdyś nym tak pnemyślnie, że_ pluskając się_ towyrn. ~rzed weJSCtem dehkatme szer_n-

chodowych szyb, najprawdopodob01C.J 
pozostawionych ku przestrodze. 

- O, tu wybili, jeszcze tu i tam 
- nastrój grozy narctSta. - Płot tu niski, a 
roboty mało, nocą wychodz<j w lcilku z 
lasu. a ja jestem sam -tłumaczy. Widząc. 
że rJdio zostaje w aucie (jest nieWY,jrno
\V'dlne), pyta:- Panowiezzagranicy'! 

Po nocy spędzonej na wyglądaniu 
przez balko_n, konieczne jest obfite śma
danie. W _Swiętokrzyskim" to szwedz
ki stół za 20 zł od osoby. Czerstwe bul
ki i szynka w jajecznicy, pokrojona w 
masyvme slupy, po rdZ kolejny w na
szym krótkim życiu podkopują zaufa
nie do instytucji Złotej ~atelni. Wy
jezdżamy w kterunku SWiętego Krzy
ża.(...) 

Kaików-
mekka architektów 

Jadąc od Ostrowca Świętokrzyskie
go w stronę Starachowic, przed wsią 
Styków spostrzegdmy niewielki, w lewo 
kierujący drogowskaz z nazw-4 Kaików. 
Przypominamy sobie opowieść wą
chockiego mnicha, który z wielkim sza
cunkiem mó\vil o kałkowskim sanktu
arium maryjnyn1, lokując je na trzecim 
miejscu w Połsce, po Częstochowie 
i Licheniu. Podkreślał niezwykłość 
współczesnej architektury, rozmach 
i ogrom inwestycji. Skręcamy więc bez 
wahania, a gładkadrog-d jak z importu 
przez las i puste pola doprowadza nas 
do celu. 

Wieś, jak w średniowieczu, przykle
jona jest do terenów świątyni, część jed
nakowo wyglądających pawilonów 
mieszkalnych najwyraźniej postawili 
wioskowym inwestorzy w sutannach. 
Sanktuarium zajmuje wielki obszar. 
Droga krzyżowa i gigantycznagolgota 
z czerwonego piaskowca majC:j iście nie
realną, tolkienowską formę. Zwłaszcza 
golgota, widoczna z daleka, górująca 
nad całym kmjobrdZem (na horyzon
cie nie ma nic, tylko pola i lasy), wyglą
dajak wieża przedziwnego zamczyska. 
Reszcie zabudowań nadano styl gipso
wo-ogrodowy, tyle że w większej skali. 

Podziwiamy fontannę, której cen
tralnym ponktem jest bardzo duży Duch 
Święty z gipsu, wielką arkę z kamycz
ków, biały i wielki gipsowy pomnik Ojca 
Świętego, dziesi<itki klombików, z któ
rych każdy opatrzony jest jakimś sym
bolem. Widzimy też parometrow-e~ me
taloplastykę przedstawiającą kontury 
Polski z Matką Boską i skowanym łań
cuchami orłem w środku {...) 

., l s~tme- swojego centrum Suched- b~gatego t bujme roZWIJającego się przez szklane ścianyobserwować moż- rze plastJkowc1 fontanna, a w barze wtta 
mow me ma. ~a natomiast. podziwu mtasta_, zd~gradow-c~nego ~rzez Rosjan na świętokrzyskie masywy. ( ... ) n~ barman, paspolu z ~ączo?ym. tele
godną _k~rtę htstorycz~'!· Mtcszkan~y do roh wst (m~owy udztal wąchoc- Docieramywreszcie pod starannie ~zorem z wyłączonym ~~ktem t gra_~ 
okazalt stę bohateramt- od powstan ta czan w powstamu styczmowym 1 sprzy- kutą i tak samą zamknięt'! bramę jącym magnetofonem. Wsród kolekcJI 
stycznim.~e~o po_ k~niec ostatniej w_oj- j~nie_ dział~jące_mu w o_kolicach La n- Kontakt z personelem udaje się nawią~ destylatów z całego_ prawie globu zwra- Powrót do domu 
ny. Pommkt pamtęct poległych zarózne g1ew1CZOWI skonczyło stę odebraniem zać jedynie za pomoect domofonu· ca uwagą staranme wyeksponowana . 
sprawy stoją w całej okolicy. Wąchockowi prdw miejskich w 1869 r. 2 rozmowy wynikło że ośrodek jes~ wiełka i pusta flacha z napisem "C.K". ~~ę~yc po:voli wschodzi nad szczy-

. Spotkany pod kinem suchednio- i jego całkowitym upadkiem). nieczynny. ' Galicyjskieserca biją żywiej, widząc taki ta?11 tyst~y 1 Swiętej Katarzyny, a ka-
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tra Skrzyneckiego za popularyzowa- prochy po długich stardniach sprowa- niedośćzaniecfuanego powietrze prze- interesow-anie pustą butelką tłumaczyz o powrocie. Wolno mijaliśmy Jędrze
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go,_ze zagadnęhśmy, co sądzt o tu lej- wzmestone z zóltawoszarych t brunat- bowy), "Echo", zawiadywanyprzez Kic- Wl!tscte auto w bardzo niebezpiecznym gram~zne, obalone w 1914 r. przez le
SZCJ "'!adzy. . . . noczerwo~ych ~mten~ych cio~, roz- tecką Spółdzielnię lnw-dlidzką (9() zł) m_,~JSCU. Proszą ~ąć rddio i przesta- g1ontstów Pjfsudskiego. Byliśmy 

. <?J, o władzy to Ja me bard~o. Naj- mac~e~ t strzehstośct~ bardzlej przy- i "uroczysko", firmowany przez PKO WIC ~u to na parkmg strzeżony. w domu. 
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Krzysztof Kąkolewskt, tu m1eszka, tu CJI m z P?nu'!ł t malutką rotundę śwtę- dów wybieramy "Echo". To nowy, czy- gu na tyłach budynku rozsuwa się ci- STANISŁAW MANCEWIC Z 
zana za tym sklepem.( .. .) tego Fehksa t Adaukta n~ W~w~l~. ( ... ) s ty i przyzwoicie urządzony budynek c~o. Parkingowy ~n~wia apel o wyję-. Sobota- ni~iel~ 25-26 

_Za pomocą sy~~e~u gestów u~a- ~ak~nny przewod_mk moWI, ~e tu- (stary gmach hotelu jest zamknięty i cte ra~ta. Pokazuje kilka fragmentów kwietma 1998 
lo stę nam wywab1c ~~sarza na_ prog: rystow me JCSt z~yt Wielu. Dowc1p~ ~ remontowany). Wnętrza dostosow-d- podłoza zasłanego drobinkami samo- "Gazeta Wyborcza" 
Krzysztof Kąkolewskt JeSt zły, me łubt Wąchocku kładzte na karb zazdrosc1 Skróty po h d . od d· k .. ss · L d " 
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." { ) · t · k - - . c o zą_ re a CJI " ,owa u u 
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egzemplarzach, na każdym podpisze- Kozackim traktem nym, kulturowym, gospodar- Oł:azuje się jednak, że chyba za- C~yba dlat~go, ze _PISall g? 
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nam opubltkowac. Oto treść doku- ww,

1
chocku, postanowiliśmy przedzie- rueco humorystyczme, ale Z:'fWS~e ':krakusów", którzy uważają, że my Wl kr~kowsc! m1esz~zame . 

mentu: _ rać si~ w okolice Bodzentyna trzecio- z wr_o~zoną słromnoś_CIIJ, ze Jesteśmy gł~boką prowincją i zapy- Clekaw jestem, Ja~ na t~n o?-
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"'o wiak,jako suchcdniO\vianin t Krzysz- kompleks leśny' WJ·egoserculeżysłvn- s o-co~truczłr6eJ ~ele~e do Na dow6d przedstąwiam tekst burmistrzowie i prezydenci, jak 
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~ SY..latow: Galtej t 1 Kongresowici · Iem "Ponury". Te kilkadziesiąt kilome- wa i udowadniali, że jeżeli region talem z prawdziwym zażenowaniem. ZDZISIA W KAŁA~AGA ~ fu~~~u 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Pufkawnik Kukliński przebywa z wizytą w Polsce od poniedzialku 

PamiętaDi. Ryśka z tamtych lat 
P O ucieczce putkow 

nika Kuklińskie 
. go z Polski, 

w Starej Wsi i Niedabylu zjawili się 
funkcjonariusze SB. Pytali o człon
ków jego rodziny, o kolegów i czy 
czasem nie Żyd. 

Pejsy stryja Walentego 
Niedabyl leży kilka kilometrów 

pod Stromcem, a Stara Wieś to nie
dabyłski przysiółek. Z Białobrze
gów, po asfalcie, dojeżdża się w kil
kanaście minut. Na skróty można 
dotrzeć przez Pietrusin. Pan Wą
grodzki zsiada z roweru i tłumaczy. 
Trzeba dojść do chojaków, gdzie sie
dzi Wrona, i prosto. 

-A jak wronę wypłoszę, to skąd 
będę wiedział? - pytam. 

Wrona to chłop, gospodarz -
tłumaczy pan Wągrodzki. - Nie spło

szy się, bo nie umie latać. W ogóle 
zaś, o co się rozchodzi? Jeśli o Ku
klińskich, to pan Wągrodzki podpo
wie. Był Kukliński Walenty, czyli 
Waluś, ale umarł. Jego żona nie żyje. 
Waluś Kukliński był stryjem Ryszar
da, pułkownika, który przekazywal 
ruskie tajności Ameryce. O Ryszar
da Kuklińskiego trzeba pytać Sta
nisława Chrząszcza i Józefa Czwar
nę. Obydwaj ze Starej Wsi. 

To tyle, co ma do powiedzenia 
pan Wągrodzki. 

W Starej wsi Stanisław 
Chrząszcz porzuca pracę w oborze 
i zaczyna od SB. Kiedy Kukliński 
uciekł, do Starej Wsi przyjechali 
na spytki po cywilnemu. 

-Byli z Kielc- mówi Chrząszcz. 
- Widziałem legitymację . 

- O co pytali? 
- O to samo, co pan. Pytali 

i nagrywali. 
Pytali o rodzinę i czy był Żydem -

ponieważ, jak twierdził ten esbe- Wa
lentego Kuklińskiego, stryja szpiega 
Ryszarda, widywano z pejsami . 

Wówczas pan Chrząszcz wyja
śnił, że po przejściu ruskiej ofensy
wy, gdy w Starej Wsi nie było już 
Niemców, tutejsi robili Herody 
i Walenty Kukliński odgrywał w nich 
M ośka. Był przebrany za Żyda, pod
rabiał żydowską mowę a ludzie pę
kali ze śmiechu. 

Po wypowiedzi pana Chrząszcza 
temu es be zrobiło· się przykro. Zwi
nął magnetofon i odjechał. - Nie 
mogę powiedzieć, był to uprzejmy 
człowiek - ocenia.gospodarz. 

Stanisław Chrząszcz widział 
Kuklińskiego w Starej Wsi ze dwa 
razy. Najpierw, jak przyjechał z War
szawy z namiotem i rozbił go na 
podwórku stryja Walentego. Drugi 
raz - gdy Walentyumart, a pulkow
nik przyjechał z żoną na jego po
grzeb. 

- Poza tym, wpadał tu od czasu 
do czasu. We wsi mówili: o, zjechał 
pułkownik . 

O rodzinnym domu Kuklińskich 
pan Chrząszcz nic pewnego nie wie. 
Prawdopodobnie chodzi o dom, 
który stał w miejscu naprzeciw obec
nego sklepu i spłonął. Więcej powie 
albo nie powie JózefCzwarna. 

Wpadł w tę mafię 
przez finanse 

JózefCzwarnąschodzi z ciągni
ka i mówi: - Znałem Kuklińskiego. 
To mój rocznik, 1930. Byliśmy ko
legami. 

Po wojnie Rysiek przyjeżdżał do 
stryja. Przywoził akordeon.- Fajnie 
grał - mówi pan Czwarna. - Chło
pak był jak sprężyna. Bystry, spraw
ny. Na łyżwach i nartach tylko śmi
gał. Każdy go lubił. Rysio przyje
chał! - krzyczeli. Robiło się zbiego
wisko. 

Do wojska poszedł na ochotni
ka. Ożenił się, wpadał do Starej Wsi 
i Niedabyla z synami. Pan Józefbije 
się w pierś, bo nie widział takiej ro
dziny. Synowie zjadali obiad, myli 
talerze, wycierali, suszyli nie czeka
jąc gospodyni. 

Potem Kukliński nie przy
jeżdżał, bo był szycha. Pułkownik 
w Warszawie. 

Józef Czwarna zastanawia się, 
dlaczego Kukliński działał dla Ame
rykanów.- Wpadł w tę mafię przez 
finanse - wnioskuje. - Gdy zamiast 
dziesięciu tysięcy można zarobić sto, 
to nie ma się co dziwić. Ale żołnierz 
nie powinien . A reszta to polityka. 

Pana Józefa również nawiedza
to SB.- Czarną "wołgą" - mówi. 

W Starej Wsi zdobywam dwa 
adresy. Janiny Sąporowskiej i Jerze
go Kuklińskiego. Pani Janina 
mieszka w Niedabylu i jest dla 
pułkownika cioteczną siostrą . 

Pan Jerzy- z Białobrzegów- to syn 
Walentego. Ryszarda stryjeczny 
brat. 

Obwoźny trybunał 

sumienia 
Na początku Niedabyla zjawia 

się Mieczysław Gierasiński - czter
dziestodwuletni rencista, człowiek 
uczynny, który pokaże prasie wła
ściwe adresy. Mieczysław mówi o 
pułkowniku Kuklińskim: "bohater" 
i "nasz rodak". Nasz, czyli z Nieda
byla. W młodości, Mietek grał z sy
nami pułkownika w piłkę. 

Idziemy do Mariana Barszcza, 
którego brat, Roman, jest długo
letnim przyjacielem Ryszarda Ku
klińskiego. Inżynier Roman Barszcz 
mieszka na Saskiej Kępie w War
szawie. Jak podało "Życie": to z jego 
domu pułkownik wyruszył w swą 

KRZYSZTOF ŻMUDZIN 
podróż-ucieczkę. 

- Powojnie mój brat i Rysiek po
jechali na ziemie odzyskane. Byli cie
kawi, jak tam jest. Zabawili ze trzy 
tygodnie i wrócili. Kukliński był miły 
chłopaczek. 

- Bohater - podkreśla Mietek 
Gierasiński. 

Siedzimy na przydrożnej ławecz
ce. Na asfalcie stoi auto "handel ob
woźny". - O kim mowa'!- pytaczło

wiek interesu. 
-O Kuklińskim- informuje Mie

czysław.- Stąd się wywodził. 
- Szpieg. Dla mnie taki człowiek 

to nie człowiek -woła handlarz i ru
sza. 

Akurat wczoraj pokazywali Ryś
ka w telewizji. Stał obok premiera, 
był wzruszony, łamał mu się głos, 
a pani Janina Sąporowska nie mo
gła później zasnąć. - Parniętam go z 
dziecięcych lat, sprzed wojny, razem 
się bawiliśmy- mówi. 

Ojciec Ryszarda, Stanisław, miał 
dwóch braci -Walentego i Antonie
go- i siostrę Julię, która była mamą 
pani Janiny. Stanisław wyjechal 
do Warszawy za pracą. Powrócił, 
żeby znaleźć sobie żonę. Panna była 
wychowanicą Górskich - prawdopo
dobnie zabrali ją z domu dziecka 
- potem służyła u Jakubowskich 
w Duckiej Woli . Po wojnie przy
jeżdżała do Niedabyla. Pytała 
o męża i Ryśka. Szukała ich przez 
PCK. Mąż był w obozie, Rysiek na 
robotach. Jakoś się pogubili. 

Dom, w którym wychował się oj
ciec Ryśka, został rozebrany. Najego 
miejscu s toi murowaniec rodziny 
Kornett>w (dla Janiny Kornet puł
kownik to stryjek, ale pani Janina 
stryjka prawie nie zna). Natomiast 
w domu, który spłonął mieszkał syn 
Antoniego Kuklińskiego, Stanisław. 
Przyszedł po kielichu, zdążył popro
sić sąsiadkę o chleb, poszedł do sie
pie i najpewniej zasnął z niedopał
kiem . Zostało z niego tyle, ile ze
brali w prześcieradło. 

Jak najlepiej o rodzinie 
Brat stryjeczny Ryszarda, Jerzy 

Kukliński -emerytowany pracownik 
bankowości - mieszka w Biało
brzegach radomskich i z tego 
powodu doszło do nieporozumie
nia. Po ucieczce pułkownika 

z Polski, SB szukalo pana 
Jerzego w Białobrzegach nad 
Zalewem Zegrzyńskim. Szukało 
i dało spokój. Za to jego siostra, 
Barbara - z Zakopanego - miała 
z powodu Ryśka kupę nieprzyjem
ności. 

- Mieszkałem kiedyś w Warsza
wie, miałem z Ryszardem kontakt. 
Odwiedziłem go, gdy szykował się 
na wyjazd do Wietnamu. Wtedy jesz-

Między nami jaskiniowcami 
Okna w Tunelu 

Budynek nastawni PKP w miej
scowości Tunel (gmina Charsznica) 
zaatakowalo trzech chuliganów. 
Podczas "oblężenia" wybili oni 74 
szyby okienne i uciekli. Na szczę
ście, policja ustalila personalia 
i zatrzyma/a wszystkich trzech 
sprawców tego "wyczynu". Są to 
mfodzi mieszkańcy pobliskich wsi. 
Twierdzili, że nie mieli zlych inten
cji. Chcielijedynie trochę się "roze
rwać. Teraz przyjedzie im zaplacić 
rachunek za rozi}'Wkę. Z nawiązką. 

Do likwidacji? 
Z pomieszczeń Szkofy Podsta

wowej w Mik ufowicach (gmina 

Busko Zdrój) skradziono pomoce 
dydaktyczne do fizyki. Na dodatek 
z/odzieje zdemolowali pomieszcze
nia klasowe. 

Blady strach padl nie tylko na 
nauczyciela fizyki, ale na cale gro
no pedagogiczne. Czy nie lepiej 
od razu szkolę zlikwidować? 

Bojaźliwi 
Nieznani sprawcy wiarna/i się 

w Łopusznie do sklepu firmowego 
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
"WIR". Skradli dwie wagi elektro
niczne wartości oko/o trzech tysię
cyzlotych. 

Wędlin ani mięsa nie ruszali. 
Bali się zatrucia? 

Dom bez instalacji 
Pan Leszek Z. z Buska Zdroju 

buduje dom. I nie bytoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie pech,jaki 
go prześladuje. A dzieje się to wszyst
ko za sprawą zlodzieja, który dość 
często odwiedza teren budowy. 
Ostatnio wyciąf zamontowane 
w ścianach przewody elektryczne Jącz
nej d/ugości kilkudziesięciu metrów. 
Zdesperowany pan Leszek żalu je, · 
iż nie byty one pod napięciem. 

Patery z plackami 
Jakiś takomczuch włamał się do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wą
chocku i skradf przygo towa ne 
na przyjęcie weselne pięć pater z plac-

Płk Ryszard Kukliftski 

cze zajmował mieszkanie na Woli, 
na Ol brach ta. 

Wbrew temu co niektórzy mó
wią - ojciec Ryśka nie walczył 
w powstaniu. Pracował w getcie -
być może wtedy nastoletni Rysiek 
przemycal żywność Żydom . Niem
cy pobili starszego Kuklińskiego -
leżał w szpitalu w Pruszkowie, skoń
czył w obozie koncentracyjnym. 
Rysiek wyjechał do Reichu na ro
boty. Powojnie, prawdopodobnie, 
odnalazł szczątki ojca i pochował 
je w Rembertowie. 

Przed przyjazdem i w czasie wi
zyty Ryszard Kukliński nie zapro
ponował Jerzemu Kuklińskiemu 
spotkania. Z tego co pan Jerzy wie 
- nie zaproponował tego nikomu 
z rodziny. 

- Jak go oceniam? Może być, 
że nas uratował. Ocalił od wojny i 
Ruskich. Poza tym, o rodzinie nie 
wypada mówić źle. 

karni. Wesele jednak dosz/o do 
skutku. 

Niektórzy nawet krzyczeli: gorz
ko, gorzko! ... 

Kogut 
Jednego koguta i dwanaście 

kur-niosek skradziono pani Zofii R. 
z Ostrowca. Pani Zofii żal nie tyle 
kur, co urodziwego koguta, który 
by/ nad wyraz opiekuńczy Wszyst
kie kury zabiegaly o jego względy, 
a on traktowal je jednakowo i żad
nej nie wyróżnia/. Ot, prawdziwy 
dżentelmen ! 

Podpalacz 
Pewien kie!czanin, będący w sta

nie nietrzeźwości, najpierw zdemo-

fol. PAP/CAF Radek Pietruszka 

17 lat po ucieczce 
z PRL - do Polski przybył 
pułkownik Ryszard Ku
kliński, były oficer Sztabu 
Generalnego, który w la
tach 1972-1981 przeka
zał wywiadowi amerykań
skiemu tajemnice Układu 
Warszawskiego, a w 1981 
ro.lru plany wprowadzenia 
w Polsce stanu wojenne
go. W ro)Q.t 1981 przy po
mocy CIA Kukliński po
tajemnie wyjechał z kra
ju. W roku 1984 został 
skazany na śmierć 

za zdradę i sżpiegostwo. 
We wrześniu ubiegłego 
ro.lru został uniewinniony . 

/owal mieszkanie, a następnie je 
podpali!. Pożar stra·wil meble i 
sprzęt radiowo-telewizyjny Miesz
kanie wymaga, oczywiście, general
nego remontu. A podpalacz ... lecze
nia? 

Przebieraniec 
Po niektórych gminach w polu

dniowej części województwa kielec
kiego krąży mężczyzna przebrany 
za .. . Cygankę. 

l rzeczywiście, urodą przypomi-
na Cygankę, która chętnie wszyst-
kim wróży Jednego z rolników taka 
wróżba kosztowa/a trochę grosza. l e 
Z mieszkania zginę/o mu bowiem 5: 
2,5 tysiąca z fotyc/1. Wiadomo, przy- ~ 
jemności kosztują.. . N 

JOTKA o 1\.) 
----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------~ 1\.) http://sbc.wbp.kielce.pl/



+ Narkogangsterzy z Gdańska wspólpracowali z kieleckimi 
bandytami + S!a wny "Nikoś" wynajmowal adwokata 
dla przestępcy z Kielc + Kokaina na ulicach? 

Śmierć gangstera 
~

elccka policja ma in
ormacje, ż.c rodz1m1 
rzestępcy współpraco-

wali z narkogangami z Wybrzeża . 
Kicłezanie jeździli do Ameryki Po
ludn•owcJ po kokainę razem z 
ludźmi z Gdańska . Zastrzelony w 
ostatni piątek Nikodem S., ps . 
"Ni koś ", Jednemu z kielcck1ch 
bandytów oplacal adwokata . 
Mówi się, że zginął na zlecenie 
warszawskiej mafii , gdyż chciał 
zmonopolizować rynek narkoty
ków. Nie wiadomo tylkO' czy wy
rok wydal "Pruszków", czy "Wo
łomin". 

Śmierć legendy 
Pod koniec kwietnia Biuro 

do Spraw Narkotyków przy Ko
mendzie Głównej Policji podało 
zastraszające dane. Wynika z nich, 
że coraz więcej dzieci sięga po 
' rodki odurzające. W 1997 roku 
wykryto 4354 przypadki handlu 
narkotykami , a przy przemycaniu 
złapano 153 Polaków. Według po
licjantów, rynek podzieliły między 
siebie gangi z Pruszkowa, Wolo
mina i Gdańska, powiązane z mię
dzynarodowymi organizacjami 
przestępczymi . 

Tydzień po publikacji raportu 
w siedzibie agencji towarzyskiej 
.,Las Vegas" w Gdańsku zastrze
lony został najs ławniejszy polski 
"ojciec chrzestny" - 44-letni Niko
dem S .• sława podz•emia krymi
nalnego z Trójmiasta . Podobn 
zgmąl . gdyż chciał zmonopolizo
wać polski rynek narkotyków. Za
darł z warszawskimi mafiami. 

HUBERT !DZIK 

Dlatego wydano na mego wyroi.: . 
Trafiony kilka razy w głowę, zmarł 
na miejscu . 

"N1koś" zaczynał od handlu 
walutą, póZniej był ochroniarzem 
w sławnym gdyńskim "Maximie". 
W latach 80. zaczął sprowadzać 
kradzione auta z Zachodu. Zrob•l 
na tym fortunę. Mial szerokie zna
jomości w św1ecie artystycznym 
i polityki. W l 985 roku, po rozbi 
ciu jego gangu, uciekł do Niemiec 
i stamtąd dalej kierował biznesem. 
Do Polski wysłał co najmniej kil
kaset drogich samochodów. 
Aresztowany przez niemiecką po
licję uciekł z berlińskiego więzie
nia Moabit w ubraniu swojego 
brata. Strażnicy potrzebowali aż 
trzech miesięcy na odkrycie zamia
ny. 

Po powrocie był w Polsce wic
lokrolnie zatrzymywany. W 1992 
roku uciekł z policyjnego konwo
ju. Oddalił się, kiedy policjanci 
pozwolili mu wyjść z karetki wię
ziennej rozprostować nogi. Takie 
spektakularne akqe przysparzały 
mu sławy. Jego autorytet w prze-
tępecym półświatku można po
równywać tylko ze sławą "Pershin
ga" i ~Schwarzeneggcra". W 1994 
roku został skazany na dwa lala 
za posługiwanie się fał szywymi do
kumentami 1 ucieczkę z konwoju. 
Od dwóch lat prokuratura w Gdań
sku usiłowała rozpocząć przeciw
ko r Nikosiowi" proces o przemyt 
aut. Nigdy nie mogło dojść do roz
poczęcia rozprawy. 

Moda na amfę 
PolicJanci przypuszczają, że po 

śm1erc• N1kodema S. może dojść do 
wojny gangów. Gra idz1e o olbrzy
mte p1eniądze z handlu narkotyka
mi. Połska staje się dużym rynkiem 
zbytu środków odurzających. Przez 
nasz kraj biegną kanały przerzuto
we heroiny z Turcji do Niemiec 
i kokainy z Ameryki Południowej 
do zachodniej Europy. 

Rówmez Kielecczyzna znajdu
je się na szlakach narkotykowych 
gangów. W 1997 roku policjanci 
utworzonego w kwietniu ub.r. Wy
działu do Spraw Narkotyków 
w kieleckiej Komendzie Woje
wódzkiej skonfiskowali 830 kilo
gramów konopi indyjskich, 292 
słomy makowej, siedem kilogra
mów marihuany, amfetaminę i 
półprodukty do produkcji narko
tyków. Największe sukcesy mlo
dego wydziału , to rozbicie jesie
nią ub.r. amfetaminowego gangu. 
w Ostrowcu. odnalezienie najwięk
szej w Polsce plantacji konopi in
dyjskich pod Kazimierzą Wielką. 

Policjanci zatrzymali też leka
rza-morfinistę , który wykupywal 
na wlasne recepty środki odurza
jąCe. W marcu złapano ucznia, 
który przywoził do Kielc m<łrihu
anę z Hohwdii. W Ostrowcu przez 
kilka ostatnich tygodni wyłapano 
prawie 30 dealerów amfetaminy 
i trawki . 

Policja ostrzega, że praktycz
nie w każdej szkole podstawowej 
uczniowie mają dostęp do mari
huany. Młodzież kupić może 

wszystko: extasy. LSD, haszysz. 
amfetaminę i kokainę. 

-Klientów dealerów można po
dzielić na trzy kategorie. Pierwsza 
to młodz•ludzJe, którzy sporadycz
nie mają kontakt z .,lekkimi~ nar
kotykami. Druga lo starsza mło
dzież. Oni sięgają po amfetaminę, 
na lctórą w środowrslw studenc
kim panuje _dziwna moda". Trze
cia grupa to bogaci nabywcy, naj
częściej przestępcy, przedsiębiorcy. 
Ich stać na kokainę po 120 zl 
za porcję- opowiada Ryszard Mo
chocki. naczelnik Wydziału 
do S praw Narkotyków Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 

Funkcjonariusze os trzegają 
przed skutkami popalania trawki 
na imprezach lub przed zażywa
niem amfetaminy przed trudnym 
egzaminem. Narkotyki dają pozor
ne poczucie siły. Kokaina na po
czątku zwiększa potencję seksual
ną. Człowieka rozpiera energia. 
Jednak po kilku latach brania 
mężczyznajest wrakiem. Narkotyk 
znacznie przyspiesza proces starze
nia się. 

Kartel Kielce 
Amfetamina do Kielc trafia 

z Warszawy, Krakowa, Lublina, 
Katowic. Marihuanę do Ostrow
ca przewożono z Częstochowy i 
Amsterdamu. Na Ponidzie po sło
mę makową przyjeżdżają narko
mani z całej Polski. Funkcjonariu
sze z wydziału antynarkotykowe
go mają potwierdzone informacje 
że kieleccy przestępcy jeżdżą do 
Kolumbii , bynajmniej nie po kawę. 

aczelnik Mochocki posiada in
formacje, że kieleccy dealerzy ści
śle współpracują z gdańskimi nar
kogangami. 

- Do Ameryki Południowej ra
zem z gdańszczanami wyjechalo 
kilku ludzi z naszego miasta. To 
z Kolumbii pochodzi kokaina 
sprzedawana na kieleckim rynku. 
Sławny "Nikoś", zamordowany w 
ubiegłym tygodniu , oplacal jedne
mu z kieleckich bandytów adwo
kata - mówi R. Mochocki . 

Kielecczyzna na trwałe weszła 
w orbitę narkobiznesu. Nie stwier-

dzono jeszcze, by w naszym woje
wództwie produkowano narkoty
ki. Policja odkryła Jednak, że pró
bowano uruchomić wytwórnię 
amfetaminy. Chciano zwerbować 
do niej uznanego kieleckiego che
mika. Zagrożenie jest poważne , 0 
czym paradoksalnie świadczą suk
cesy kieleckich policjantów. 

rys. Marek Wawro 

W
ó~ckstal.ko!o.central- • Takiego przypadku jeszcz.e nie mieliśmy - mówią ści. Pracowity, dba o dzieci, dom 
kJtclefomczneJ na par- . . _ . utrzymuje w czystości. - Ze też go 

' terze s.ądu. Wó.zek, jak pracownicy Sądu Rejonowego w l ędrzeJOWJe pokarało taką' babą- podsumowu-
wozek. Dla szczęśliwego mcmow- · ją sąsiedzi. 

laka, niebieski w kwiatki . Kiedy B 1• J/1 e ·t ·d e Pięć sióstr 
7acząl dobiegać z 111cgo płacz, za- • ? inte~csowalasięnim. pracownica IZDI~ a W - są Złe . czyadopqa . . 
Agn1eszka F1hp. W Jcdnoosobo- ~ N1esw•adome burzy, ktor ą 
wym wózku. ciasno obok siebie Ie- BEATA ZNOJKOWA wywo łały, bliźniaki przeb~wają 
żały dwie dziecięce główki . Szyb- na oddz1ale w Szpitalu DzJ ecJę-
ko okazało się, że to nie dziw na- niona J·est jako pracownica fi- -Widziałyśmy cię z tym dru- k h ł dk 8 cym przy ul. Langiewicza w Kieł-. . . . upac z ca ą groma ą. ez . 
lury, lecz bhźmakL Gorączkowo zyczna. Karetka zawiozła rodzą- gim, pchał wózek z dziećmi- do- mamusi. cach. - Ich. sta.n Jest zadowala-
zaczęto szukać matki dzieci w ca- cą do jednej z krakowskich kli- daje kolejna, nastoletnia tym ra- p d ,-. M ]ąCY - powJednała nam lekarka 
lym budynku. Po dłuższym czasie nik. Pierwsza z dziewczynek uro- zem, córka. 0 ro.z na arsa Małgorzata Armańska. - Przy-
wyjaśniło się, że rodzicielka, ko- dzila się w sposób naturalny, zaś - Przespał się ze mną, jak wy- Po raz pierwszy k~rator są - jęte zostały do szpitala w celu 
b1cta w sile wieku, zostawi ladzie- drugiej przyjście na świat umoż- cofałam sprawę o pobicie - pro- dowy .~kro_czył w rod z mną "s I e- przeprowadzenia badań d i agoo
ci bez opieki, by poinformować ku- liwiło cesarskie cięcie. Tak przy- testuje kobieta. lankę pansiwa X .. w ub1egłym stycznych przed przekazaniem 
ratorów rodzinnych i dla nielclnich, najmniej twierdzi matka. Później- O ciąży mamusi nie wiedział roku. Kobieta w n •osła spr~wę ich do Domu Matego Dziecka. 
że nie chce ich zatrzymać. Przyje- szefakty przeczą opinii, że naJe- nikt, aż do momentu porodu . 0 ~:>Od~yzszen•e ai.Imento~. Urodzone jako 6-miesięczne , 
chała z wózkiem pociągiem, z od- ży ona do prawdomównych -Bandażowałaś się - padają ro- Tw•cr?zlła przy tym , ze ~ą~ s•ę obecnie ważą ponad 3 ki logra
ległej od Jędrzejowa miejscowości osób. Przez dwa miesiące, uro- dzinne oskarżenia. nad n•ą znęca. Podczas WIZJI lo- my. Oprócz badań, poddawane 
i zażądała, żeby Wysoki Sąd coś dzone w szóstym miesiącu życia Państwo X. mają pięć córek. kalnej .zbiegli się sąsiedzi. Nie zo-. są jedynie usprawniającej re ha-
z potomstwem zrobił i to zaraz. wcześniaki, pozostawały w klini- Trzymają stroną ojca.- Przycho- staw• h .na pa m X. su~heJ n1tk.1. bil itacji ruchowej. 

Sąd stanął na wysokości za- ce. Trudno powiedzieć, gdzie była dzilaś do domu pijana, policję Wypow•adan~ przez mch op1~1e Trudno przewidzieć losy 
dania . Podczas, gdy w sądowym w tym czasie ich matka. Nato- wezwałaś, że ukradłam ci pienią- me. nadają. s•ę do z.acytowama. dwóch dziewczynek. Pan X. 
pomieszczeniu odbywało się zdu- miast mąż kobiety, zaskoczony d ze, poprawczakiem stras_zyłaś- NaJłagodnJCJSZ~ z m ch .to "lata- mówi: - Raczej nie . chcialbym, 
blowane przewijanie i karmienie, faktem, że stal się szczęśliwym beznamiętnie padają stwierdze - w•c_a". "Wsadz•c do ra~1ety. I wt żeby je tutaj przyniosła. Jednak
rozdzwoniły się telefony ku rato- ojcem bliźniaków, wnosi do Wy- nia dzieci . Pani X. krzykiem od- slac na ~arsa"- radzili n1ekto- że po interwencji policji zrobił 
rów Wiesławy Nawrot i Ryszarda działu Rodzinnego Sądu Rejono- piera wszystkie zarzuty. z jej rzy. Moze w~edy chłop 1m alby przemeblowanie w mieszkaniu . 
Chrobota. - Udało się nam za la- wego w Jędrzejowie sprawę o za- punktu widzenia prowadziła ży- troc_hę. spokOJU. . Na niemowlęta i ich matkę czeka 
t wić dla matki i dzieci m•ejsce przeczenie ojcostwa. cie cnotliwej żony i matki . Mąż SwJ~dk1em w sprawie o zaprze- osobny pokój. Pozostałe córki 
w Domu Samotnej Matki. jed- Powrót matki z bliźniakami jest łajdakiem, pijakiem i bru la- czeme OJCOS~wa ma byćsiostra pani będą się uczyć w innym pokoju . 
nakże kobieta odmówiła - mówi na łono rodziny nie przebiegał Iem. X . .. !ak~e JeJ opinia - Nie wiem czy oddam dzieci -
Ryszard Chrobot.- lnteresowalo w idealnej harmonii . Dla kobiety Komendant policji , nie wie, 0 ~aJ.bhzszeJ_k~~w~ej .narus.za war- mówi teraz ich matka. - Codzien
ją jedynie pozostawienie bliźniąt. nie bylo miejsca w mieszkaniu . jaka jest prawda. Policja in ter- ~o~c1 c_hrzcsc•Ja~skle. N1e brak nie jeżdżę do nich do szpitala. 

Podwójne Sprawa trafiła do miejscowej po- weniowala dwa razy, kiedy pani s:v•adk~w ~owrotow pan• X: w sta- Koszt badania DNA, dający 

( 
. ) ś .· licji. Przeprowadzono wiele roz- X. wniosła skargę o pobicie któ- me upoJem a alkoholowego, s pace- 90- procentową pewność jest s po-n a e szczę cae · - b ·k · · · · · _ . . . , . _ • . mów. rą zresztą wycofała i drugą row z oso 111 am1 płc1 P!Ze~IwneJ, ry. W przypadku bliźniątjest po-

~ ~~e~y zyc•e ~ac.:yn.a p•s.ac hl- - W tym czasie byłem z żoną w sprawie bliźniąt. Opinia s po- ~upetme me . przypomi~ających dwójny. Panią X. udowodnienie, 
~ st.one, ~~g? f~nt,aZJa n•e .zna gr~~ w separacji- mówi mąż . - To nie leczna jest przeciwko pani X. s~ubnego mał~onka, dłu~1ch po~y- że jej mąż jest ojcem dzieci , bę
ffi niC. Bhz~•ak• zacz~.ly s•ę ~o?z•c są moje d.zieci. . . . Zdaniem komendanta to pan X. tow poz.a m~eJscem zam1eszkama. dzie kosztowało ok. 3 tys. zł<t 
~ pod kom!!;~ g.rudn•a w mieJSCU -To n1e są dz1ec• taty- tw1er- troszczy s1ę o córki i mieszka- W p~zecJwtcnstwJe do połow•cy, pan tych. Obcenie ma do dyspozycJI 
:::> pracy, gdzJe Jch matka za trud'- dzi dorosia córka. nie. Ostatnio widziano go na za- X. Cieszy się sympatią spoleczno- jedynie zasiłek-macierzyński . z . 
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ści"? Przecież na dole, w zakładach, 
takie współdziałanie jest już faktem. .. 

-W wielu zakładach współprt~ca na
szych organizacji z "Solidilmością" jest 
dobm, a na~ bardzo dobm. Ludzie pra
cującyprzytych samych wclfSZiatach, ne
gocjujący te same sprawy, mieszkający 
często w tym samym bloku, już dawno 
zrozumieli. że wspólnie ffi9gą zyskać wię
cej. Ta współprdca jest bardzo owocna, 
przyniosJa m.in. liczne porozumienia pła
co~. układy zbioru~ itp. Rozwija się 
~tam,gdzieniedzieli nas polityka. 

iestety, im wyżej tym więcej polityki i tym 
gorzej dla współdziałania Przykład: usta
wa ,,0 zatrudnieniu i bezrobociu", obo
wiązywała do końca 1997 roku i dawała 
pra\\Q-w przypadku likwidacji bądź upa
dłości zakładu - wc:1.eśniejszego przejścia 
na emeryturę, jeżeli prdcownik mial wy
starczający staż (kobieta 35, mężczyzna 
40 lat pracy). Oto l 2 grudnia zgłosiliśmy 
wniosek o prolongatę obowiązywania 
tych przepisów. Nasz wniosek na posie
dzeniu sejmowej komisji, głosami posłów 
AW "S", został odrzucony. l nie ma usta
wy. Działacze "Solidarności" dopiero "kie
dy dostali baty od swoich ludzi, przyszli 
po rozum do głowy" i przepisali nasz pro
jekt zmieniając jedynie okres obowiązy
wania przepisów, nie do roku 200 l lecz 
l 999. Byto jednak już za późno. Teraz 
zespół posłów związkowych OPZZ wy
stępuje ponownie z tą inicjatywą. Mamy 
nadzieję, że tym razem posłowie AW "S" 
ustawykorzystnej dla ludzi nie zastopują. 

"Solidarność" zawsze zarzucała 
OPZZ, że nie będzie mowy o współdzia
łaniu, póki nie nastąpi sprawiedliwy po
dział związkowego majątku. Dobra po
dzielono pół na pót. W Kielcach np. cały 
budynekzwiązkowyprzypadł "Solidarno
ści". Czy to wpłynęło na zmianę postawy 
szefów "Solidarności"'! Jak do tej pory, 
niestety nie. Nic nie powinno nas już dzie
lić. A może przyczyny niechęci tkwiągdzie 
indziej? Czy "Solidarność" jest jeszcze 
związkiem zawodowym? Przecież fak
tycznie rządzi dzisiaj krajem. 

+ A czy istnieje niebezpieczeń
stwo, że i OPZZ przekształci się w par
tię? 

-Nie. Nic nas nie kusi do rządzenia 
Przecież w okresie sprawowania władzy 
przez SLD i PSL mogliśmy uczestniczyć 
w rządach, a nie czyniliśmy tego. Jesteśmy 
związkowcami To nasza rola społeczna, 
w której czujemy się pewnie i dobrze. 
Dziękuję za rozmowę 

TADEUSZ MARYNlAK 

Z wielką pompą wystartowalo nowe regionalne radio 

"TAK" jest i "TAK" już zostanie 
Blisko setka VlP-ów poja 

wiła się na uroczystym 
otwarciu kieleckiego Ra-

dia "TAK", które zaczęło nadawać 
wczordj dokładnie w samo południe. 
- Od dziś będziemy w eterze przez 
24 godziny na dobę- powiedział do 
mikrofonu prowadzący pierwszą 
audycję Paweł Solarz. l 5 sekund 
później do studia zatelefonowali 
pierwsi słuchacze. 

N a faszerowane nowoczesną 
techniką studio Radia "TAK" wy
pełniło się gośćmi już na godzinę 
przed uroczystym "odpaleniem" 
nadajnika. W roli gospodarza wy
stąpił twórca i redaktor naczelny 
stacji Jerzy Chrobot, który przy ste
rowanych fotokomórkami drzwiach 
najpierw prz}'\vitał prezesa "Exbu
du" Witołda Zaraskę, potem prze
wodniczącego K_rajowej Rady Ra-

dobrego radia - pół żartem , pół se
rio mówił właściciel "TAK" Witold 
Zaraska, otoczony pełną świtą exbu
dowskich dyrektorów i wianuszkiem 
ślicznych radiowych reporterek, któ
re koniecznie chciały zrobić sobie 
z nim zdjęcie . 

Na chwilę przed "odpaleniem" 
programu goście obejrzeli technicz
ne zaplecze radia.- Na 150 metrach 
kwadratowych studia zmieściliśmy 
6 kilometrów kabli, mamy cyfrowe 
sterowanie i satelitarne łącza - obja
śniali dziennikarze, pokazując m.in. 
studyjne konsolety i satelitarne cza
somierze (wszyscy włącznie z W 
Zaraską i posłem J. Braunem na
tychmiast odruchowo sprawdzili 
i poprawili własne zegarki). W wy
tłumionych wnętrzach temperatura 
sięgala zenitu, ale nikt nawet nie po
luzował kmwata. W pewnym mo-

- Trzy, dwa, jeden start! - Tak Paweł Solarz odliczył ostatnie sekundy 
przed uruchomieniem nowej stacji 

diofonii i Telewizji Bolesława S uli
ka, a potem cały korowód polity
ków, menedżerów i przedstawicieli 
lokalnych mediów. Prezes Radia 
"Kielce" Mira Bielecka przyniosła 
w prezencie ogromną tacę (w kulu
arach pytano, czy oznacza to, że 
podaje konkurencji "na tacy" część 
lokalnego rynku radiowego), dyrek
tor kieleckiej Telekomunikacji Jó
zef Korzeniewski podarował "coś 
na ciśnienie" (wszyscy myśleli , że 

chodzi o butelkę trunku, tymcza
sem w paczce znaleziono .. . baro
metr) . Wielu gości przyniosło kwia
ty, najoryginalniejsze przytachał szef 
kieleckiego PSL Alfred Domagal
ski (wisząca kaskada surfinii wy- · 
hodowana własnoręcznie przez żonę 
polityka). - Mamy nadzieję, że nowe 
radio będzie kolejnym argumentem 
za utrzymaniem na mapie..regionu 

skiego - podkreślał poseł 

mencie tego zwiedzania dyrektor An
ć:lrzej Marczewski z "Exbudu" zaczął 
głośno kichać, co uznano za właści
wy sygnał do rozlania szampana 
i wzniesienia toastu za pomyślność 
"TAK".- To najważniejszy moment 
w moim życiu i jestem szczęśliwy, że 

idea nowego radia "stała się ciałem " 
- mówił J. Chrobot, który z wraże
nia zrzucił kieliszek ze stołu (nieste
ty, nie potłukł się , a powinien - na 
szczęście) . W Zaraska i B. Sulik 
zdążyli jeszcze przeciąć symboliczną 
żółtą wstęgę, a potem przenieśli się 
do studia emisyjnego jako pierwsi 
goście rozpoczynającego się wła
śnie programu. 

Kamery kilku telewizji punktu
alnie o l 2 otoczyły wianuszkiem mi
krofon, spoczywający w rękach Paw
ła Solarza, który poprowadził pierw
sze minuty audycji . - Od świtu do 
nocy, od nocy po świt poczujesz 

Gości, którzy zwiedzali siedzibę Radia "Tak" zainteresowała najno
wocześniejsza cyfrowa technika 

rytm Radia "TAK" - taką muzycz
ną czołówką rozpoczęło się nada
wanie w eter. - Jesteście jedną 

z najnowocześniejszych stacj i 
w haju , może· wasz tr_ansmisyjny 
wóz czasem zawita także do mo
jego domu - wyraził nadzieję 
W. Zaraska. Jerzemu Chroboto
wi, który pierwszy raz występował 
przed mikrofonem trząsł się głos 
i nogi, ale nie dał się namówić 
dziennikarzom, by nagrać swoje 
kwestie wcześniej . - Robimy ra
dio "na żywo ", więc i ja wys tąpię 

"na żywo" choćbym miał przy tym 
umrzeć na serce - mówił przed 
uroczystością. -·Kto pierwszy do 
nas zatelefonuje, wygra niespo
dziankę - ogłosił P. Solarz, a po 
l 5 sekundach w studiu zaczą ł 

urywać się telefon, co oznacza ło, 

że radio już znałazto sobie miej-
. sce w domach słuchaczy.- Życzę 

żym powietrzu. - Tuż przed połu 
dniem w Kielcach urodził się nasz 
najmłodszy słuchacz , ma na imię 
Piotruś i waży 3600 gramów- mó
wił w pierwszym informacyjnym ser
wisie jeden ze spikerów, a płacz no
worodka żegnał w studiu VIP-ów, 
którzy pojechali na okolicznościo
wy bankiet do Exbudowskiego pa
tio. -Te elektroniczne zamki są jak 
dobry pies - wpuścić wpuszczą, ale 
wyjść już nie pozwolą - żalił się tyl 
ko S{;nator J. Suchański , który nie 
mógł otworzyć sterÓwanych magne
tycznie drzwi Radia "TAK". Może 
zresztą szarpał się z nimi celowo, 
by zainteresować sobą stojącą nie
opodal jedną z najpiękniejszych ra
diowych dziennikarek, która z rado
ścią i bez specjalnych oporów uży
czyła senatorowi swojej .. . magne
tycznej karty. 

ZBIGNIEW OLEJARCZYK 

Symboliczną· wstęgę Witold Zaraska i Bolesław S ulik przecięli do
słownie na chwilę przed "odpaleniem" nadajnika 
wam wszystkiego najlepszego, -- - ·· 
w końcu za przyznaniem wam 
koncesji głosowaliśmy jedno
myślnie- powiedział B. Sulik szef 
KRRiTV, która dzień wcześniej 
obchodziła piąte urodziny. 

stawać za prdcę godziwe wynagrodzenie. l ' -~ 

Pół godziny po 12 Radio 
"TAK" pracowało pełną parą , 
a dziennikarze skończyli święto
wanie i już bez marynarek, z po
luzowanymi krawatami pracowali 
nad inauguracyjnym programem. 
Goście pr~ymie rzal i jeszcze poda
rowane im firmowe żółto-błękit
ne kurtki nowego radia . - Kolory 
jak w "Lufthansie", ale nasze ra
dio będzie miało jeszcze wyższe 
loty- śmiał się prezes "Exbudu", 
a sekretarz KRRiTV Andrzej Za
rębski stwierdził, że kurtka przy
da mu się do gry w szachy, którą 
lubi uprawiać wieczorami na świe-

To oczYwiste, tylko na razie tak nie jest 
Niech zostanie 

Czy pójdą w tym roku zobaczyć po
chód? 

- Owszem, kiedyś uczestn iczyłem 
w pochodach - przyznaje Jan Górski. 
· Ostatnimi laty przestałem jednak to ro
bić, nie jestem na~t widzem. Mieszkam 
pod ~lcami i musiałbym specjalnie tego 
dnia przyjeżdżać swoim samochodem. 
A jak mi go ukradną'! Wolę nie ryzykowdĆ. 

- W naszym zakładzie nikt nic nie 
wspomina o obchodach l Maja Ale i tak 
byśmy nie poszli na żaden pochód -mó
wią zgodnie Piotr i Robert - Wiemy, jak 
to było przed laty. Przyszedłeś na pochód, 
brałeś sztandar, dostawałeś podwyżkę. 

- l Maja jako święto powinien być 
utrzymany-uważaBogdan Włoch. - Tył

kc trzeba pamiętać, że jest to święto ro
botników mających pracę i tych, którze tę 
pracę stracili. 

Skończyło się świętowanie, teraz dziennikarze ruszają do ciężkiej stu
dyjnej harówki 

Obowiązkowy toast wzniesiono 
markowym szampanem 

zdjęcia: Piotr Polak 
Henryk Długosz, a przewodniczący 
Rady Miasta Czesław Dawid wy
kazał się refleksem wręczając 
B. S ulikowi piękny album "Kielce" 
z nadzieją, że wpływowy polityk do
ceni uroki miasta. - Ta stacja naj
pierw obejmie zasięgiem region sta
ropolskj, a potem cały kraj, bo prze
cież innych regionów nie możemy 
pozbawiać szczęścia słuchania tak 

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMIII ADMINISTRACJI 
prowadzi nabór na rok akademicki 1998/99 na: • 

ftiZYLnNIE STUDIA DZIENNE (miesięczny koszt nauki: 2so zł) 
ftiZYLnNIE STUDIA ZAOCZNE (miesięczny koszt nauki: 1so zł) -
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MAGAZYN 

Nie nas nie kusi 
do rządzenia 

ROZMOWA Z JÓZEFEM WIADERNYM, PRZEWODNICZĄCYM OGÓLNOPOLSKIEGO 
POROZUMTEN lA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

+ Prezydium OPZZ wszczyna
jąc spór zbiorowy z rządem ogłosiło, 
że działania ekipy Jerzego Buzka do
prowadziły do wzrostu napięcia i nie
zadowolenia społecznego. W zarysie 
programu na lata 1998 - 2002 twierdzi 
się nawet, że poziom ż-jcia społeczne
go spadł w kraju o 25 proc. Margines 
biedy i niedostatku sięga natomiast 40 
proc. Czy jest jednak uzasadnienie, że 
to właśnie za rządów koalicji AW"S" 
- UW nastąpił talci regres? 

- Oczywiście. ie jest Przec1eż od 
l stycznia br: podwyższono, bez żadnych 
rekompensat,cen)'l1agazi cieploo 14-15 
proc. Nastąpił też wysoki wzrost cen le
ków. Czy te fakty nie miały wpływu na 
spadek pożiomu życia łudzi? 

+ I to jest główny powód ogło
szenia sporu z rządem? 

- Nie tylko. Czy możemy się godzić 
np. na to, CQ rząd ostatnio zaproponował 
górnikom'! Czy tak ma 'ryglądać restruk
turyzacja ggmictwa., że zwalnia się 120 
tysięcy osób'! Każdego z tych ludzi po
zbawiasię miejsca pracyzaledwie za rocz
ną wypłatę, za jedną pensję~ spółki 
węglowej. Czy to ma świadczyć, że rząd 
jest przygotowcillydo refonn'! 

+ OPZZ ogłaszając spór z rzą
dem sprecyzowało kilkadziesiąt postu
latów, zarówno o charakterze syste
mowym. jak i branżowym. Spełnienie 
niektórych nie zależy wyłącznie od 
premiera czy rządu. Czy można za
tem liczyć na pełną realizację zgłoszo
nej listy problemów? 

-Naspotkaniu z premierem 14 kwiet
nia zażądałem pisemnej odpowiedzi na 
wszystkie przedstawione rządowi postu
laty. Termin ten upł)"Vcl 29 kwietnia. Za
poznamy się zod(X)Wicdzią 1 wtt!dydopic
ro zadecydujemy o dalszych krokach 7.1.: 

stronyOPZZ. 
(Od autora: 28 kwietnia po południu 

do OPZZ dotarła obszerna informacja 
ministra pracy i pohtyk1 socjalnej L Ko
molowslacgo odnosząca się do problc-

mó\\ ogłoszonego 5poru. Prezyd1um 
OPZZ zapowtedzlało rozpatnenic tego 
dokumentu l l maja br:) 

+ Czy ugodowa postawa premie
ra, choćby szybkie przyznanie w ldlhl 
sprawach racji związkowcom, chęć 
~pstw, ~sprzyjać kompromi
sowi także ze strony OPZZ? 

-~zalciyododpowiedzi,jalcą 
otrzymamy od rządu. Faktem jCS1- a tak 
odebrali to wszyscy uczestnicy spotkania 
-do naszeJ I'OZJllOW}'premlt!fmeb}ł przy
goto\Vclny. Nie odniósł się do żadnego 
z postulatów, wyglądało na to, że ich 
w ogóle nic znał. Dlatego daliśmy rządo
winaodpowiedź 14dni. AczymożJM\: 
są z naszej strony jakleś ustępstwa? Po
wtórzę, to zależy od od(Xlwierlzi. Na pew
no jednak nie przerwiemy rozmów. 

+ A jeśli odpowiedzi rządu nie za
dowolą związkowców? 

-Wtedypierwszym naszym krokiem 
będzie zawieszeniedziałalności przedsta
wicieli OPZZ w Komisji Trójstronnej. 
Może tooznaczacze!WaJliediałogu spo
łecznego, któryrozpoczął i budował przed 
laty Jacek Kuroń. Wina za ten fakt spad
nie na stronę rządowq. 

+ Z postulatów, jakie OPZZ sta
wia rządowi, także z założe6 progra
mu na łata 1998-2002, wynika że bran
żowe związki zawodowe ~ dążyć 
do wypracowania nowej umowy spo
łecznej nazywanej Paktem na rzecz 
Połskiej Rodziny. Dlaczego OPZZ tak 
mocno stawia te kwestie? 

- Ponieważ związki zawodowe są od 
tego, aby dbać o ludzi, poziom ich życia. 
Reforma ubezpieczeń społecznych, refor
ma zdrowia, oświaty - to trzy obszary 
określające pakt najważniejszych spraw 
dla ludzi pracujących, korzystających 
z emerytur, takżedlaich rodzin. Nimjed
nak taki pakt zostanie za\Vclrty, muszą 
być naprawione wcześniej wyrządzone 
szkody. Dlatego np. postulujemydopro
wadzenie do pełnej, stuprocentowej wa
loryzacji świadczeń emerytalno-rento~h 

obniżonych decrz:Fł mjdu Hanny Suchoc
kieJ. 

+ A co z tego paktu mogą mieć ci, 
którym nie wystarcza do pierwszego? 

- Rząd przede wszystkim musi okre
śhć, a.co upomma1ny się me od wczoraj, 
jak1e jest minimum socjalne obywatela. 

Jestety. w tej sprn"'-ie me widać Uldnej 
woh wprowadzenia i przestrzegania ta
kJCgo mimmum. Podpisaliśmy kiedyś 
pakt reform społecznych, już w nim padł 
postułat w tej sprawie. Teraz zażądaliśmy 
od ministra pracy i polityki socjalnej oce
ny, co z tego paktu zostało zrob10ne. 

• Może nie ze strony rządu, ale z 
ust niektórych przedstawicieli koalicji 
AW"S"-UW dochodzą zarzuty, że 
OPZZ teraz ostro występuje w obro
nie ludzi pracy, milczało jednak, kiedy 
rządzili swoi, c:zyli ludzie lewicy ... 

- N1gdy nie siedzieliśmy cicho. Ale 
z tamtym rządem, którego notabenenie 
współtworzyliśmy, można było po pro
stu rozmawiać. Poprzez zespół posłów 
związkowych załatwiliśmywiele sprawdla 
ludzi, np. popiwek, fundusz gwaranto
wanych świadczeń pracowniczych, nowy 
kodeks pracy, Kartę Nauczyciela Rządu 
koalicji SLD- PSL nigdy nie oszczędzali
śmy. A że nie ~hodziliśmy na ulicę"! 
A po co mieliśmy to robić, skoro można 
było usiąść i rozmawiać, a w trakcie per
traktacji dochodzić do porozumienia. 

• Co zdecydowało o tak ostrej 
formie sprzeciwu OPZZ wobec rządu 
J.Buzka? 

- Brak ~li rozmów ze strony rządu 
i lekceważenie naszego prawa do konsul
tacji. Pierwsze spotkanie OPZZ z premie
rem odbyło się 18 grudnia ub. rolm. Przed
staWiliśmy wtedy wielesprawzwiązanych 
z osłoną socjalną dla ludzi. Zapropono
waliśmym.in. dotowanie nąjbiedniejszych, 
dopłaty do leków, dotacje na dożywianie 
dzieci, wyrównanie strat emerytom. Od
zewu jednak nie było. Kolejny raz zażąda
liśmy spotkania z premierem 20 lutego 
br. Szef Rady Ministrów nie przybył jed-

obotniey '98 
- GRZEGORZ KOZERA 

Swą milość do robotników, przyoka
zji l Maja, wyznawał również Władysław 
Gomułka, chociaż się kamuflował za 
większym ciałem: ,.Z okazji tego święta 
Komitet Centralny PZPR szczególnie 
gorqco pozdrawia klasę robotniczą- nie
złomną oporę władzy ludo'M!j, przodują
cą siłę narodu n . Wojciech Jaruzelski, po
mny Sierpnia '80 i stanu wojennego, był 
bardziej powściągliwywwyrażaniu uczuć. 
W 1987 roku ~lal apelo\\ICIĆ: "Niech się 
umacnia Polska Rzeczpospolita Ludo
\va! Niech żyje międzynarodowa solidar
ność klasy robotniczej! Niech zwycięża 

_ Idzie na gorsze_ mówią starsi ro- pok.ój ~ socjalizm! Niech się święci I 

bo . Mtods h d . raź . . MaJa! · tmcy. zyc eneTWU.JC te nieJ- 0z· . . .kt . . d robo 
.zość.Jedniidrudzychcielibyłepiejzara- . , _rsmJ m meZ\~ca-~ o t-
biać mkow jako do "przodującej s1ły narodu 

S 
· .alizm Id botni. i nikt nie nazywd ich "klasą robotniczą". 

OCJ ' asa ro cza, Slogany się zużyły, zostały ośmieszone. 
rozkwit Rzecz jednak w tym, że do robotników 

Gdybycofnąćsięwczasieiwyobrazić w ogóle niktsię nie zwraca, przestali być 
sobieŚwięto Pracy np.sprzeddwudziestu oczkiemwgłowiewładzy.- Nik-tsię nami 
lat, relacja prasowa z pierwszomajowych nie interesuje - mówi Piotr, 24-letni ślu-
uroczystościzaczynałabymniej\\'lęcejtak: sarzzFSS-SHLSAwKielcach.- Każdy 
"Podobnie jak w życiu kraju, czołową możeliczyćtylkonasicbie. 
pozycję w manifestacjach l-majowych Bezsentymentów 
zajęła klasa robotnicza". Można by też Starszymistrzplanowania,JanGór-
zacytować I_ sekreta~ PZPR, wówczas ski, 331ata pracy, z czego 23 w Kieleckiej 
Edwarda_G•erka., kt?ry~lał ~trybuny: F~Pomp,dobrzewspominalatagier-

~ "Gorą:o 1 ser~~e pozdr~WJam ki~ kawskiego rozkwitu.- Poziom życia., jak 
o robotruczą. JeJ codzienny l}Vórczywysiłek na tamte czasy, był wysoki, ludzie nieźle 
~ to najcenniejszedobro naszej oj<zyzny. C .. ) zarabiali - podkreśla - 1\:wnie, re popeł-
~ Wasza p~c; jest źródłem rozkwitu na- niono błędy, ale robotnik na dole był za-

czy lewicowe, niedbają o nasze przedsię
biorstwa, patrzą tylko, czy ktoś je kupi, 
zwolni ludzi. Zachód nas wypiera. 

Podobne obawy ma Leopold Rut
kowski, odlewnik, od 18 lat pracujący 
w KFP: - Rozprzedawanie majątku nie 
jest korzystne. Nowy właściciel daje na 
początku pakiet socjalny, który po dwóch 
-trzech latach wygasa, aluciziezostają na 
lodzie. Ci z Zachodu nie mają sentymen
tów. 

Robotnicza pensja to 700 - 800 zł 
brutto, zależy od stażu pracy. Z trudem 
wystarcza na podsta~'M! opłaty i wyży
\vienie.- \\tzasyzagraniczne? -dziwi się 
Jan Górski.- Nigdyniebylem zagranicą. 
Mn-iesięmarzyminimumluksusu,choć
bypójście nazaldado'M!go sył\\-1:stra, który 
ostatnio nawet nie był u nas organizowa
ny. -Ja byłem w Niemczech, na dwulet
nim kontrakcie - dodaje Leopold Rut
kowsla. -Dzięki temu f...'Uprlem sobie uży
wanego poloneza 

Fiata 126 p - posiada także Górski. 
Zapisał się na niego jeszcze w 198 l roku, 
ale kupił dopiero przed siedmiu laty. Jeź
dzi nim do dzisiaj. Po 24latach pracy cią
gle bez sarnochodu pozostaje Bogdan 
Włoch z wydziału mechanicznego KFP. 
-Żona zaczęła praco\Vclć przed kilku laty, 
wcześniej żyliśmy tylko z mojej pensji -
\ryjaśnia. -A teraz inwestuję w dzieci, któ
re chodzą do liceum. 

Robotnicy • 98 nie biorą kredytów 
:stdla nich ostatecz-

Józef Wiademy 
1J!Jk na posiedzenie Rady OPZZ. Wtedy 
dopiero zdecydowaliśmy na wszczęcie 
sporu. Aby wzmocnić nasz głos, wyszli
śmy z protestem na ulice \Varszawy. Je
steśmy jednak związkiem, który nawet 
ostre spory chce prow-adzić w granicach 
określonych przez pra\vo i w sposób po
kojowy. 

+ Czy na sytuację społeczną, jaka 
wytworz.yła się w Połsce wpływ mają 
jedynie zaruedbania rządzących, czy 
także niedoskonałości prawa, w tym 
również ustawy o związkach zawodo
wych? 

-Jakozwiązkizawodo'M!mamyteo

retyczniezapewnione pełne prawne możli
wości działania. Problem w tym, że to 
obecny rząd nie przestrzega tego praw·a 
lekceważąc np. ołx>wiązek konsultacji roz
porządzeń z przedstawicielami OPZZ. 
Dwa razy złapaliśmywicepremiera Lesz
ka Balcerowicza jak złamał ustawę o 
związkach zawodowych nie konsultując 
np. sprawy podwyżek cen na ciepto. 

Codoogólnych przepisów prawa, na 
pewno niedoskonałości niektórych ustaw 
mają wpływ na sytuację społeczną kraju. 
Jest wiele dziedzin prawa, które będą wy
magały, właśnie od rządu, inicjatywy 
w kierunku lepszego ich przystosowania 
czy ujednolicenia z przepisami MOP i pra
wem obowiązującym w Unii Europejskiej. 
Trzeba w tym celu przejrzeć około 8 tysię
cy różnych aktów prawnych i to jest rola 

nością. Lepiejjużsporadycznie korzystać 
z kasy zapomogowo-pożyczkowej w za
kładzie, bo kredytjest minimałnie opro
centowany. Ale co innego ich bardziej de
neJWUje. - Pierwsza sprawa to zdzierane 
z nas bandycko wysokie skladla ZUS 
- mówi Bogdan Włoch. -Ja w cią~,''U tylu 
lat pracy ani raz nie bylem w sanatorium, 
nie korzystałem z opieki szpitalnej. A kie
dyidę do przychodni, to na spegalistyczne 
badanie muszę czekać kilka miesięcy. Za 
pieniądze, p!)"\Wtnie, w tej samej przychod
ni mogę mieć to samo badanie zrobione 
w ciągu dnia To po diabła te składki? 
1 druga sprawa- emerytury. U nas wydłu
ża się wiek emerytalny, a przecież wiado
mo, iJ! dla młodych nie ma pracy. Wystar
czy popatrzeć na naszą fabrykę: młodych 
robotników jest g-arstka. Im trzeba dać 
szansę. Cóż się później dziwić, że coraz 
więcej przestępcówjest wśród młodzieży. 

Przyszłość narodu 
- Młodzież przyszłością narodu? To 

śmiech - mówi Piotr z FSS. - Razem 
z kolegą złożyliśmy podanie o przeniesie
nie do innego działu, gdzie praca jest tro
chę lżejsza, a pieniądze trochę większe. Byty 
wolne miejsca, spełnialiśmy warunki, obaj 
jesteśmy po maturze. I co'! Nagle okaza
ło się, że sprawa jest nieaktuałna. 

Piotr jest robotnikiem, lecz jedno
cześnie studiuje zaocznie wychowanie 
fizyczne. -Mogę sobie pozwolić na płat
n e studia, ponieważ mieszkam z ojcem 
i dostaję rentę po mamie. Ze swojej 
pensji nie dalbym rady. I tak odmawiam 
sobie wielu rzeczy, np. ciuchów. Gdy 
widzę, jak bogato ubierają się ludzie, z 
którymi studiuję, to czasami wpadam 
w kompleksy. 

fot. Piotr Po

rządu. Z drugiej strony sprawa wejścia 
Polski w struktury europejskie także po
winna być przedmiotem konsultacji ze 
związkami zawodowymi. Tak robi się we 
wszystkich państwach prawa. Próbo\va
łem zaprosić ministra Ryszarda Czamec. 
kiego na posiedzenie prezydium OPZZ. 
Obiecano. że przyjdzie wiceminister:, osta
tecznie w posiedzeniu uczestniczyli szere
gowi pracownicy ministersl\\ICI_ I dobrze 
iJ! b}1i, czy tak jednak ma wyglądaCdialog 
rządu ze związkami zawodowymi? 

+W swoich postulatach OPZZ 
mocno akcentuje konieczność wy
eliminowania rażących nieprawidło
wości m.in. w procesie prywatyzacji, 
udziału pracowników w NFI czy 
spółkach skarbu państwa. Jak to osią
gnąć? 

-To powinno być zmartwienie rządu 
niezwiązków zawodowych. Niewyrugu
je się jednak nieprawidło~ści bez jasnej 
koncepcji pl)'W'atyzacji i reprywcttyzacji. 
Jestem np. za prywatyzagą, ale wynikają
cą z określonych celów tego przedsięwzię
cia. Po co np. sprzedawać »Polską 
Miedź"'! Najgorsze, że rząd w tej sprawie 
nie ma klarownego programu. Trudno 
się zatem dziwić, że praktyka jest taka: 
dopro\Vcldzić zakład do ruiny, a potem 
szybko wyzbyćsię resztek zdewastov.rane
go majątku. Czy to służy ludziom? 

+ CzywOPZZmys1isięowspół
pracy z Komisją Krajową "Solidarno-

-Za pieniądze z fabryki opłacam wy
najmow,me mieszkanie, resztę przezna
czam na jedzenie i spłatę długów. W polo
wie miesiąca zaczynam kombino\Vclć,jak 
przeżyć do następnej wypłaty- przyznaje 
Robert, 26-letni robotnik z FSS. - W po
dobnej sytuacji są moi rówieśnicy w za
kładzie i obseJWUję, re wielu z tym się go
dzi. Wystarcza im to, co mają, ta cała 
monotonia, o nic nie walczą, jakbyzatra
cili sens życia fnni próbują coś zmienić, 
uczą się, by zrobić maturę lub studiują 
zaocznie. Ale nie jest ich dużo. 

Piotrmimo wszystko jest optymistą : 

Chciałbym, żebyśmyjak najszybciej doszli 
do kapitalizmu, bo komunizm zrobrlludzi 
kalekich. Została w nich mentalność z po
przedniej epoki, nie potrafiąsięodnaleźć w 
nowej rzeczywistości, nie rozumieją, co to 
j:stkonl<urmga.Dłategopmjściedodemo
krdgijestzasadnic:utsprawą. 

RoOert:- Przyszłośćjestdla mniewiel
ką żagadką. Młodzi ludzie powinni do-

::> szego kraJU . uważany. Od kilku lat rządy, prawico\\-\:! bankowych. Bank 1t: 

z ~--------~----------------------------------------------------~-----------------------------------
http://sbc.wbp.kielce.pl/



Krótko 
ROSJA. Prezydent Borys Jelcyn 

pozostanie przewodniczącym Rady 
szefów Krajów Członkowskich 
Wspólnoty Niepodległych Państw do 
2000 roku. Decyzja podjęta została 
na szczycie Wspólnoty Niepodległych 
Państw. W skład wspólnoty wchodzi 
12 krajów- byłych republik radZJec
lich, oprócz Litwy. Łotwy 1 Estonii. 

PSLpodważa przesunięcie tenninu lryborów 
Sprawdzi~ z konstytucją 

Pułkownik 

krakusem 

DANIA W Kopenhadze rozpo
częły się negocjacje między strajkują
cymi duńskimi związkowcami i orga
nizacją pracodawców. Od 3 dni w D-a
nii trwa strajk pracowników sektora 
prywatnego. W największym od po
nad 10 lat proteście uczestniczy po
nad 450 tysięcy osób- stanowi to jed
ną piątą wszystkich zatrudnionych. 

WLK. BRYTANIA. Koncern "Vic

W piątek PSL ma skierować 
do Trybunalu Konstytucyjnego 
wniosek o stwierdzenie zgodno
ści z konstytucją ustawy, do
puszczającej przesunięcie ter
minu wyborów gminnych 
z czerwca na jesień. 

W imieniu wnioskodawców złoży 
go w trybunale poseł Józef Zych. Pod 
wnioskiem podpisało się 77 posłów 
z PSL i SLD. Według autorów wnio
sku ustawa jest sprzeczna z czterema 
artykułami konstytucji : narusza arty
kuł 2, który stanowi, że Rzeczpospo-

50 lat Izraela 
kers" poinformował, że osiągnął osta- Premier Banjamln Netanjahu 
teczne porozumienie z firmą BMW w odsloni pomnik Otlar Terroryzmu 
sprawiesprzedaży ,,Rons-Royce'a". Vic- na cmentarzu wojsirowym w Jero
kers. który jest właścicielem wytwórni zoHmle. 
luksuspwych brytyjskich samochodów, Będzie to _kolej~y punkt rozpoczętych 
negocjował ostatnio warunki sprzeda- we wtorek Dm ~anuęcr o pol~h wwal
ży fim1yz BMW i "Volkswagenem". w kachzAra~·uorazobc~odow50.rocz
Londynie poinformowano, że BMW mcy~t:m_a~ela Mmu_tącr~Izrnel 
zapłaci za "Rolls-Royce'a" 566 milio- uczai pamr~ bhsk? 19 tys. zołn~rzy, ~
nów dolarów. (IAR) bi1ych W~JMCh bhskowschodmch waą-

- gu ostatmch .50 laL (IAR) 

Grupa kontaktowa omawia sprawę Kosowa 

Pokojowy naeisk 
W Rzymie odbędzie się 

spotkanie przedstawicieli sze
ściu państw grupy kontaktowej 
ds. byłej Jugosławii, by uzgod
nić postępowanie naldaniające 

Serbów i Albańczyków do roz
mów w sprawie Kosowa. 

Uczestnicy spotkania skoncentru
ją się na pakiecie inicjatyw, mających 

na celu wywarcie nacisku, przede 
wszystkim na prezydentaJugosławii 
Slobodana Miloszevicia. 

Tymczasem kryzys w Kosowie za
ostrza się. We wtorek tzw. Armia 
Wyzwolenia Kosowa, oskarżana przez 
Belgrad o terroryzm, wezwała Albań

czyków do utworzen ia "frontu wy
zwolenia spodjarzma wroga". 

lita jest demokratycznym państwem 
prawa; 4 zgodnie z którym naród spra
wuje władzę przez swoich przedstawi
cieli ; 228 ustęp 7 który stanowi, że 
wybory do samorządu terytońalnego 
mogą być odłożone w przypadku sta
nu nadzwyczajnego oraz 238, który sta
nowi, że kadencja organów władzy, wy
branych lub powolanych przed wej
ściem w życie konstytucji, kończy się 
zgodnie z terminem zawartym w prze
pisach obowiązujących przed wejściem 
w życie obecnej Ustawy Zasadniczej. 

(IAR) 

W czwartek w poludnie puł
kownik Ryszard Kukliński otrzy
mał tytuł honorowego obywate
la miasta Krakowa. 

Rano pułkownik Kukliński przybył 
do Domu Arcybiskupów Krakowskich, 
gdzie uczestniczył w mszy odprawianej 
przez metropolitę krakowskiego, kar
dynała Franciszka Macbarskiego. 
Z rezydencji arcybiskupów pułkownik 
Kukliński udał się do Urzędu Miasta, 
gdzie odbędzie się uroczystość związa
na z nadaniem mu tytułu honorowe
go obywatela Krakowa. (IAR) 

Senat USA wprowadza Polskę 
Mamy szansę na NATO 

Szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego Marek Siwiec wyra
ził przekonanie, że amerykański 

Senat ratyfikuje rozszerzenie 
NATO o Polskę, Węgry i Czechy. 
Głosowanie w tej sprawie miało 
odbyć się w nocy z czwartku 
na piątek czasu polskiego. 

W wywiadzie dla Polskiego Radia 
Marek Siwiec skrytykował niektóre 
wypowiedzi amerykańskich senatorów 

podczas debaty nad ustawą "0 raty
fikacji rozszerzenia sojuszu". Propo
zycję, by przY.iąć Polskę do NATO po 
jej przystąpieniu do Unii Europejskiej 
minister Siwiec określił jako ,.bardzo 
eleganckie mówienie o tym, żeby Pol
ski do NATO szybko nie przyjmo
wać". Marek Siwiec zarzuci t też nie
którym amerykańskim senatorom 
nieznajomość realiów naszej części 
kontynentu. (IAR) 

Marsz przeciw gwałtom 
W 'rodę wieczorem ulicami 

stolicy mial przejść pierwszy 
w kraju marsz kobiet przeciw 
przemocy seksualnej. Impreza 
nosi haslo . Nic nie usprawiedli
wia gwanu·. 

Marsz zorganizowała grupa ko
biet, które poprzez akcje uliczne, de-

r'.,._ - :U'r.>e5 -.ci§~. ~~ · ~f 

mu:ra Niemc.owa, Blyskawióna ka-
'iiera czlowieka, który o sobie mówi 
tylkb l'yle - "Urodziłem się wAb
chazji, z ojca~Zyda, matkifko$jili- · 

monstracje i ulotki pragnie zapoznać 
przedstawicielki płci pięknej z przysłu
gującymi im prawami. 

W Polsce ujawniany jest jeden 
gwałt na sto. Kobiety boją się zgła
szać przypadki przemocy seksualnej 
wobec siebie. 

. ki, nazwisko zaś mam ukraińSkie" 
\~~ :a~~pĘo~a,ta p!:Ówpie ' komun~-

. . . •• ,. . . .. • , .., _ "" " . _ ., stow,-ktorzy p~ezdwaglosow.ama 
styl if.ąq~e~ia~ .miJf9 ~!ll~fh11m{;t~ga~Fę1'wp!M · bar,aĄo;,.~jz~ef ~w Du,mif f'_ańs.~wej s_kuteczn_ie 
androw 1 mekdnsefwencJI~ spoty- , !.:}:'eWI]ęt;~nych.:ukfadacf! w!adZy t,?rf?,edowaii zalWJerdzeme"miEko

priorytety polityki zagraniczn~j 
oraz obsady ministerstw "si/o
wych". Nie przyp;1dkięm'pierw
szym ce/ern.nowego rJiJdu ma być 
stabilizacja ekonomiczna, wypla
cenj,e za[eglych pensji milionom 
pracowników, uspokojenie na
strojów spolecznych grożącycl1 

pnie kontrplowanym wybuchem. 
.iosyjskiej%Zresz.(11, w minioną nie./~=sa "na szefa rz~du. Jegó kąndyda
tzie[ęcJJff;Jit siy"'?Jaza·lego ugtu&t .; tilrapr:les.zta Wl1Jiniony pią{ek, pod 

~ ~ ::;.<:11: ~ -~ ·~: >'h~ ·' 

Nie bez znaczenia jest także ter
min zbliżf;ljących si{: wyborów 
prezydenckich. Nierzadkie są opi
nie, iż dymisjonując Wiktora 
Cz~momyrdina. prezydent Jelcyn 
otwonyt mu drogę do źWycięskie
go kandy'dowpnia na prezydenc
ki stolek :'t' roku 2000. Byty pre-

CITROEN U CIEBIE 
Dni otwarte od 1.V.98 do 3.V.98 

Prezentacja wszystkich modeli CITROENA: 
~ samochody osobowe: 

AX, SAXO, XSARA, XANTIA 11, XM, EVASION 
~ samochody ciężarowe: 

C 15, BERLINGO, JUMPY, JUMER 
~ konkursy z nagrodami 
~ niespodzianki ZAPRASZAMY 

a 
CITROEN 
POI.USISZ KAto.\ DROGĘ 

CITROi:N S .C. 
25-019 Kielce, uL Karczówkawska 9 

te l. (041) 3687072 
957/!(h 

~ mier.mabyć skute~znązaporą dla 
szef,a"'komul}iSt'ÓW Ziuganowa, 
który także nie kryje woli ubie
gani~ się o najlf}'Ższe stanowi
sko w Rosji. 

Czy kolejny, żonglerski chwyt 
"cara Borysa ·~przynie.sie ząlożÓ
oe"''ce/e? .f ak dotąd, podobne qę
'cyzje na Kremlu, zawsze końc;y
ly.się pomyślnie dla Jelcyna i jego 
zw,olenników. Czy najbliższe 
miesiące i rok d~Yutysiyczny po
twierdzą tę praktjkr;? 

11 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Tuk" S.A. 

(j Grupa Kapitałowa Daewoo 
posiadające aktualnie najwyższy kapitał akcyjny 
wśród towarzystw ubezpieczeniowych Działu Ił 

zaprasza do współpracy 
, ~ 

AGENTOW UBEZPIECZENIOWYCH 5 
~!'tąrł8Ąw6cidzlajw Ki~k:l~~h•t..~ 5, teł~ 38!-15-17 
~ .. ~zpie. Uł!l~,20~'tel.,(047) 51-39-o2s. Wew. 10 
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STUDIUM ZAWODOWE 
"' AM:ELIÓWCE k. KIELC 

ogła sza ~abó r n a kierunki: 

ochrona ,środo'W'iska~ 
Q inłorJDatyka · 
• (04 :l )3 1 1-17-74 , .3 11 - 1 7 - 79 

~-t:-~-»~" ~~~~~-··;t( \1 MAGAZYN ,.-<."'" l' ' '*'\''= 
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WYNIKI SESJ1 GIEt.OOWE:.:r 
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AKCJE - RYNEK PODSTAWOWY 

A GROS 
AMERBANK 
AMICA 
ANI MEX 
ll.TLANTIS 
BIG 
BK 
BORYSZEW 
BOS 

75.00 
20.20 
61.00 
7.25 
4.50 
5.10 

12.30 
10.30 
49.50 

-0.7 
-2.4 
-3.2 
-1.4 
-3.2 
0.0 
0.0 

-4 . 6 
-l. o 

BPH 
BRE 
BSK 
BUDIMEX 
BWR 

305.00 NS 
95.00 NK 

285.50 NK 
16.00 NK 

76 0.0 
92 - 2 . l 
46 +0.4 
47 +1.9 
95 +l. 8 
77 +8 . 3 BYTOM 

CELULOZA 
COMPLAND 
DEBICA 
DROSED 
ELBUDOWA 
ELEKTRIM 
ELEKTROEX 
ELMONTWAR 
ENERGOPLD 
ENERGOPN 
ESPEBEPE 
EXBUD 
FARMFOOD 
FERRUM 
FORTESĄ 
GORAZDZE 
GPRD 
GRAJEWO 
HANDLOWY 
HUTMEN 
IMPEXMET 
INDYKPOL 
IRENA 
IZOLACJA 
JE LFA 
JUTRZENKA 
KABELBFK 
KABLE 
KETY 
KGHM 
KOLO 
KPBP-BICK 
KREDYT B 
KROSNO 
KRUSZWICA 
LENTEX 
LGPETRO 
MENNICA 
MOSTALEXP 
MOSTALGO 
MOSTALKRK 
MOSTALSDL 
MOSTALWAR 
MOSTALZAB 
NOVITA 
OKOCIM 
O LAWA 
OPTlMUS 
ORBIS 
PAGED 
PBK 
PBR 
PEKPOL 
PEPEES 
PLI 
POLAR 
POLFKUTNO 
POLIFARBC 
POLISA 
PPABANK 
PROCHEM 
PROKOM 
PROCHNIK 
RAFAKO 
RELPOL 
RE MAK 
ROLIMPEX 
ROPCZYCE 
SANOK 
SOKOLOW 
STALEXP 
STALPROD 
STOMIL 
SWARZE OZ 
TONSIL 
U N I BUD 
UNJ:VERSAL 
VI STULA 
WARTA 
WAWEL 
WBK 

WEDEL 
WILBO 
WOLCZANKA 
ZASADA 
ZEW 
ZYWIEC 

2.85 NS 
13.00 NS 
24 . 20 
76.00 NK 
86.50 
36.50 JIIS 
44.00 • 
4"1. 50 

4.80 NK 
4.40 

76.00 
21.70 NK 

2.75 NS 
38.00 
27.00 

6. 45 
8 . 30 

91.00 NK 
7.90 NK 

144.00 NK 
62.00 NK 
32.40 
26.80 
20 . 90 

9 .00 
245 .50 NK 

89.00 
55.50 
31.50 
32.40 
63.00 
15.00 NK 
18.90 NK 
21.70 
14.00 NK 
26 . 60 
17.70 
48 . 50 

7 .15 
28.00 
7.90 

16.40 
12.90 
20.40 NS 
30 .1.0 
18.20 

7.00 NK 
29.50 
11.20 
84.50 
33.00 
5.90 NS 

108 . 00 NK 
29.20 NS 
18.30 NS 
35.50 

6.20 NK 
14.80 NK 
88 .00 
12.20 

4.80 
14.60 

8.70 
118.00 NK 
11.50 
11.80 
75.00 NK 
5.20 
5.80 

16.10 
38 .50 

4 . 00 
31.70 
25.00 
24.00 

4.60 
lO .40 
23.00 

6 .55 
12.50 NK 
62.00 
38.80 NK 
25.50 NK 

-1.2 
96 +2. 7 

-0.6 
81 0.0 

+l. 9 
+l. l 

48 0.0 
+3.5 
-1.3 

46 -1.4 
63 0 . 0 

+3 . 3 
-l. s 
- l. 5 
-2.4 

29 +1.1 
60 -3 .l 
55 +l. 4 
79 +3.3 

-0.6 
-4.3 
- 0 .9 

-10.0 
63 +0 . 2 

-9.6 
+0.9 
+l. 3 

-10.0 
-l. 6 

21 +0.7 
93 -0 . 5 

+l. 4 
38 -0.7 

+3 . 9 
-4.8 
+l. o 
- 0 .7 
0.0 

+3 . 9 
-9.9 
-l. s 

38 - 0.5 
+0.7 
-l. l 

64 -4 . l 
-l. 7 
-0 . 9 
0.0 

+3.1 
84 o. o 
67 +4. 9 
80 +1.4 
37 +5. 8 

-l. 4 
68 -l. 6 
86 0 . 0 

-0.6 
-4.7 
0.0 

+0.7 
- 3.3 

88 o. o 
-9 . 4 
-2.5 

81 0.0 
+l. o 
-0.9 
-5.3 
-l. o 
-l. 2 
+6.0 
- 0.4 
-0.8 
- 2.1 
-l. o 
-l. 7 
+0.8 

9 +4 . 2 
0.0 

57 +4. 9 
81 +0.8 

z 
5.60 +1.8 

20.50 +3.5 
5.90 NS 71 0.0 

46.00 0.0 
334.00 +0.6 

+0.2 
+0.6 

AKCJE NFI - RYNEK PODSTAWOWY 

01NFI 
02NFI 
03NFI 
04PRO 
OSVICT 
06MAGNA 
07NFI 
080CTAVA 
09KWIAT 
10FOKSAL 
11NFI 
12PIAST 
13FORTONA 
14ZACH 
l S HETMAN 

NIF 

5.95 
8.00 

-0 .8 
-6.4 
+0.6 

NK 53 -1 . 7 
NK 14 +0 . 8 

-o. 9 

8. 45 
8 . 90 
6.05 
5 . 80 
5.85 
6.00 
8.40 
6.55 
8.70 
7.50 
7.90 NK 
9 . 20 NK 
7.80 

111 .l 

-0.8 
0.0 

-l. 8 
+2.3 
-4.9 
-3.8 

85 0.0 
41 +1.1 

- 3.1 

-1.4 

AKCJE - RYNEK RÓWNOLEGŁY 

AMS 
APATOR 
APEXIM 
ARTEL 
B.AUMA 
BEST 
BETONSTAL 
BIELBAW 
BIUROSYST 
BUDIMPOZ 
CENSTALGD 
CHEMISKOR 
DOMPLAST 
ECHO 
EFEKT 
EKODROB 
ELPO 
HYDROBUD 
HYDROTOR 
KOMPAP 
KRAKCHEM 
LUBAWA 
L D ASA 
LUKBUT 
MEDICINES 
MIESZKO 
MILMET 
MUZA 
OCEAN 
POLIFARBD 
POLIGR 
PONARFEH 
POZMEAT 
PPWK 
SANWIL 
STRZELEC 
TIM 
UNIMIL 
VISCO 
W I STIL 
WKSM 
ZREW 

WIRR 

AKCJE 

AMPLI 
BAKOMA 
B. ROK 
BUOOPOL 
ENAP 
ODLEWNIE 
PIASECKI 

PS\J 

50.00 - 1.0 
23.20 NK as -2.1 
33.50 NK 30 -2.6 
4.90 0 . 0 

13 . 00 -1 . 5 
18.90 -0 .5 
58.00 -2.5 
20.40 0.0 
15.70 -0.6 

7.60 +1.3 
6 . 75 ~3.8 
5 . 30 -1.9 

22.30 -3.0 
81.00 0 . 0 
12 . 30 -l.6 
3.10 -1.6 
4.20 +1.2 

32.70 NS 88 0 . 0 
16.20 +2.5 
26.90 +1.5 
17.20 0.0 
8.50 -3.4 

12.20 -1.6 
17.90 +0.6 
49.30 -2 . 4 

9 .60 0.0 
12.20 - 4. 7 
19.10 NK 6 -1.0 

8 . 55 - 10.0 
83.00 -2.4 
14.10 +2.9 
28.00 +1 . 8 
60 . 00 0 . 0 
17.70 -0.6 
14.20 0.0 

4 . 05 -5.8 
9.90 0.0 

35.00 -2.8 
21.90 -0.5 
58.00 -1.7 
74 . 50 RK 80 +9.6 
31.40 -3.7 

3036 .8 

- RYNEK WOLNY 

4.90 
51.00 
24.90 
4.45 NK 31 

21.00 
5.15 NK 29 

14.00 NK 9 

RYNEK NFI 

113.00 

-l. o 

-3.0 
0.0 

-3.5 
0.0 

+0.5 
-8 . 8 
-0.7 

0.0 

z 
c 
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m 
::u 
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-1 o prestiż, Petrochemia o medale 

Feta z mistrzem 
Wieikle sportowe ~więto cze

ka w najbliższy piątek i sobotę 
kieleckich sympatyków piłki 
ręcznej. W dwóch ostatnich już 
meczach sezonu 1997/98 nowo 
kreowani mistrzowie Polski, .sió
demka• Iskry, podejmować bę
dzie w hali sportowej przy _ul. 
KrakowS".dej 72 swego odwiecz
nego rywala drużynę Petroche
mll Płock. Początek spotkań 
w piątek o godz. 17, w sobotę 
o godz. 11. 

Układ tabeli sprawił, że dwumecz 
ten ma zdecydowanie większe znacze
nie dla płocczan, którzy nie są jeszcze 
pewni srebrnego medalu. Iskra powrót 
po dwuletniej przeJWie na mistrzow
ski tron świętowała już tydzień temu 
w Przemyśl u więc jej gracze wyjdą na 
parkiet bez specjalnych obciążeń. 

- Nie może być mowy o żadnej 
taryfie ulgowej. Z Petrochemią mamy 
zadawnione porachunki z poprzednie
go sezonu. Zrobimy wszystko, by udo
wod n ić rywalom naszą wyższość 
i równocześnie sprawić radość kibi
com. Choć gramy tylko o prestiż, w 
d rużyn ie panuje pełna mobilizacja. 
Świętować będziemy dopiero po so-

botnim meczu- powiedział bramkarz 
kieleckiej drużyny, Rafał Bemacki. 

O nastroje w ekipie Petrochemii 
zapytali'my rzecznika prasowego 
płocczan, Jacka Koszewskiego. 

-Jedziemy do Kielc przynajmniej 
po jeden punkt, którego potrzebuje
my, by zapewnić sobie srebrny medal. 
Oczywiście jest to nasz plan minimum 
i będziemy chcieli pokonać nowo kre
owanego mistrza Polski. Nie ukry
wam, że mamy trochę kłopotów ka
drowych. Na pewno nie zagra prze
ciwko Iskrze Konrad Tokarski, który 
w meczu z Czuwajem nabawił się kon
tuzji stawu kolanowego. Od dłuższe
go czasu trener Bogdan Zajączkaw
ski nie może skorzystać także z usług 
Artura Górala i Krzysztofa Kisiela, 
a w ostatnim dwumeczu pauzował 
także Artur Niedzielski. Spotkania z 
I skrą mają dla nas szczególne znacze
nie, dlatego też służby medyczne zro
bią wszystko, by drużyna mogła wy
stąpić w jak najsilniejszym składzie. 
Do Kielc wyjeżdżamy już w czwartek, 
a naszą bazę stanowić będzie hotel 
"Uroczysko" w Cedzynie. 

Tymczasem działacze Iskry zgod
nie z zapowiedzią przygotowują wiei-

MP parafialnych klubów sportowych 

W Pińezowie i Chrobrzu 
W piątek do Plńczowa 7jadą 

młodzi pilkarze z calego kraju, 
lctórzy staną w szranki IV mi
strzostw Polski parafialnych klu
bów sportowych. 

- Główną bazą turnieju, w którym 
zagra 12 zespołów będzie Pińczów, a 
część spotkań eliminacyjnych obejrzą 
także sympatycy futbolu w Chrobrzu. 
W organizację imprezy zaangażowani 

są przede wszystkim działacze parafial
nych klubów sportowych Ponidzie Piń
czów, Polonia Białogon oraz Rodzina 
Kielce - mówi prezes Nidy Pińczów, Ja
rosław K.uza Podział na grupy elimi-

nacyjne poznamy dopiero po piątko

wym losowaniu, a sportowe emocje 
rozpoczną się. w sobotę o godz. 10, 15. 
Poprzedzone zostaną mszą w kościele 
św. Jana w Pińczowie oraz uroczystym 
otwarciem mistrzostw, które będzie 
miało miejsce na stadionie MOSiR 

Oprócz trzech wymienionych klu
bów z naszego regionu do walki o ty
tuł MP staną młodzi futboliści między 

innymi z Krakowa, Chrzanowa, War
szawy, Wieliczki, Ełku, Opola i Plocka. 

W niedzielę o godz. 11.30 odędzie 
się tzw. mały finał, a następnie mecz o 
pierwsze miejsce. (d) 

ką fetę dla kibiców z okazji czwartego 
w historii klubu tytułu mistrza Polsk.i. 

-Ponieważ w Przemyślu ze złotych 
medali mogla się cieszyć tylko nielicz
na grupa sympatyków I kry, to praw
dziwe święto kieleccy kibice będą mieli 
dopiero teraz. Szczególnie sobotnie
mu meczowi chcemy nadać szczegól
ny charakter. Połączony zostanie on 
z wręczeniem medali, a po zakończe
niu sportowych emocji zaprosimy 
wszystkich na festyn z mistrzem, pod
czas którego przy dobrej muzyce moż
na będzie się napić piwa w ogródku 
sponsorowanym przez firmę "Roma" 
oraz skosztować wojskowej grochów
ki. Dodam, że od wczoraj w klubie trwa 
przedsprzedaż biletów i karnetów na 
dwumecz z Petrochemią. By rozłado
wać tłok przy wejściach, przed mecza
mi kasy czynne będą wcześniej niż zwy
kle- w piątek od godz. I 3, zaś w sobo
tę od godz. 8. Myślę, że prawdziwych 
kibiców piłki ręcznej specjalnie na te 
mecze zapraszać nie .trzeba, a. mi
strzowska gala wszystkim nam na dł u
go zostanie w pamięci - powiedział 
nam członek zarządu Iskry, Tadeusz 
Barański 

(wid) 

Polacy 
ze srebrem 
Reprezentacja Polskl zdoby

ta srebrny medal podczas zakoń
czonych w Eindhoven drużyno
wych Mistrzostw Europy w teni
sie stołowym. 

W finałowym pojedynku biało
-czeJWoni przegrali z Francją 3:4, 
a punkty dla nas zdobyli: Lucjan Błasz
czyk, Tomasz Krzeszewski i ci sami 
zawodnicy w deblu. Końcowa kolej
ność: l. Francja, 2. Polska, 3. Szwecja, 
4. Holandia, 5. Niemcy, 6. Jugosła
wia, 7. Rosja, 8. Belgia. 

Wczort~j rozpoczęły się gry indywi
dualne kobiet i mężczyzn. 

MAGAZYN '-,1! . ~-:.· ,r. 
- ... ..... • •• .. ~~ ... . l 

Pogonie Pogoń 
W sobotę, 2 maja pllkarze 

KSZO zagrają przed własną pu
bliczno~cią z Pogonią Szczecin. 
W ekipie . hutników" panuje bojo
~y nastrój. 

ZapytanyoskladAdamTOjX)islci,tre
ner KSZO odpowiada lakonicznie-Zwy
cięskiegosldadusięniezmienia. 

· Wiadomo jednak, że szkoleniowiec 
ostrowiecki będzie miał kilka problemów. 
Kogo bowiem desygnuje do bmmki? 
Tomasz Kwedyczenko zanotował dobry 
występ przeciwko Grocli nowi, ale wcale 
nie gorszym \Y}daje się być Tomasz Dy
manowski. Kogo wystawić na pozycji 
kryjącego obrońcy - młodego Roberta 
Cieciurę który w ostatnich spotkaniach 
pokazał się z dobrej strony, czydoświad
czonego Zbigniewa Wachowicza? 

Kolejnym dylematem będzie usta
wienie linii pomocy. Co bowiem począć 
z Markiem Grabą, który pauzowcłl w mi-

nionymtygodniu z powodu kontuzji? ie 
da się ukryć, że w pojedynku z Pogonią 
doświadczenie Grdbyprzydałoby się bar
dzo. -W tym przypadku jeszcze nie pod
jąłem konkretnej decy.lji -dodaje Topol- • 
ski. - Owszem, Marek LO ogromna ruty
na, ale powtarzam jeszcze mz - zwycię-
kiego składu ię nie zm1enia. 

Jak zagrać, aby wygrdć z Pogonią 
i odzyskać nadwątlone zaufanie miejsco
wych kibiców? O trowczanie najbardziej 
obawiają ię "mózgu" Pogoni, Piotra 
Mandrysza ordZ Olgierda Moskalewicza 
Wielce pm~'Ciopodobne jest, że obaj od 
pierwszego gwizdka do taną spegalnyrh 
opiekunów. 

- Musimy ogrdniczyć do minimum 
poczynania ofenS)W!lC rywcłla Pogoń jest 
znacznie mocniejsza w ataku niż obronie. 
Jeżeli uda nam się zdominować środek 
poła wówczas trzy punkty zostaną u nas 
- kon tatowal Topol ki. (mac) 

Dwa meeze i koniee 
W sobotę koszyksJ1c/ STK Per

topol Statachowfce podejmują dtu
goligowy zespół D/ck Black Start 
Gdaflsk w plelwszym meczu ba
rażowym o miejsce w ekstraklasie. 
Rewanż w Gdalłslcu 6 maja, ewen
tualny trzeci mecz 10 maja w Sta
rachowicach. RomJawlamy z tre
nerem koordynatorem Perlopolu, 
Zbigniewem Anderszem. 

•Pafiskie ~się w Staracho
~b}t>tm:bę~ .. 

- P!Z)1echalem do Starachowic, aby 
pomóc trenerce NataszyTkaczuk-Mań
ce w organizacji treningu. Myślę, że 
w ostatnim okresie potrzebne było w dru
żynie takie ~rzenie człowieka z zewn'łtrz. 
Chyba trochę pomogłem i razem z a ta
szą doprowadzimy do tego, że w Star.t
chowicach nadal będzie ekstrciklasa. 

• Jak przebiegały ostatnie przygo
towania do baraży? 

-Klub zrobił wszystko, aby te przygo
tow-dnia przebiegały w dobrej atmosferze. 
Spełniono wszystkie wymagania szkole
niowców. Uwdiam, że wwcłlce zgdańsz· 
czankami jesteśmy faworytami. 

• W ostatnim sparingu, z WISłą Cri
stal Kraków nie wystąpiła Ina Radio
nowa. Widać było mniejszą siłę dru
żyny w walce na tablicach ... 

- l na przebywdła na zgrupowaniu ka
dry Białorusi, więc nie była na wycieczce 
i wróci do nas w pełni formy i ochoty do 
gry. Ftlktyclnie j!j bmk był widoczny, zwłasz
cza przy słabszej dyspozyrji Ev.y Odrzy
wol kiej. Próbowdliśmy 7.astąpić l nę de-
ygnując do gry Anetę Porę. To młoda 

zawodniczka, do tej pory grała niewiele 
i nie wymagamy od niej "mistrzostw-d świa
ta". NajwdŹniejsze, aby po WY,jściu na bo
isko pełniła powierzone zadania. Dodam 
jednak, że w rcłZie jakiejś potrzeby na bo
isko WY.idzie trenerka, atasza Tkacwk
Mańka Ma wprawdzie pore zaległości 
treningowe, ale doskonale wie, o co cho
dzi w koszykówce. 

• Co wiecie o sobotnich rywalkach? 
- Mamy kasety z nagrdnymi mecza

mi gdańszczanek. To bardzo wysoki ze
spól i mu 1my dobrze zagrać z nimi na 
tablicach. Ale mówiłem już, że przy pełnej 
koncentmcji walka skończy się po dv.-óch 
meczach. Oczywiście na naszą korzyść. 

SłAWOMIRSUER 

»oiecam -MisterRudki(ALasocki), NowinyJKo- Tadeusz Łukiewcz: 
_.-

1 Y rona D Kielce - Piaskowianka Piaski (M. 

~:f!a;rtlskm - Petrochemia s~~S~1_7s~ Korona to dobry zesp61 
Plock. Kielce, hala przy ul. Krakowskiej 72, ~~-~~= (~~~ Tadeusza ŁukiewJcza, bramka- cząc nastrąjach treningowych leżą w ge- - Fcikt)'CZilJCw Kielcach zagrcłliśmy nie 
piątek, godz. 17, sobota, g<xlz. 11. rza Ceramilei Opoczno piłlcarsJclm stii działaczy. najlepiej. Ale przecież Korona to dobry, 

Pólfinalowy turniej Mistrzostw Polski la), WISła Nowy Kon:zyn- Zryw Skroniów leib/com Kielecczyzny przedstswlaó • Rok temu Ceramika miałaochotę ograny uspól, mający w swoich szere-
Mlodzików. Kielce, hala przy ul. Krakow- (P. Wójcik), Start Słupia Jędrzejowska - nie trzeba. Wychowanek Radomia- walczyćodcstraklasę. W połowierundy gach piłkarzy, którzybez problemu mogą 
skiej 72, piątek. g<x1z. l O sobota, g<x1z. 17, Tempo Pacanów (Z. Gómicla), Partyzant /ca z powodzeniem btonlt przez kil- ~mzygoowaoopinak.Prmfłi>- ię załapać do jeszcze lepszych zespołów. 
niedzieJa.godz.IO. WtDąbOOzi:agłowiceaw-r:r~~=~~~ ka lat bramki Bfękłtnych Kielce. żącymi rozgrywkami wymienianowas ieprzypadkowoKoronaodebrałaaż4 

Piłka nożna OstBtnlo Łulclewlcz znów z:aprezen- wgJOOiefawaytów, tymczasem prezentu- punkty liderowi z BelchatO\\"d. Poza tym, 
lliga KSZO-Pogoń Szczecin. Ostro- Rym) -niedziela godz. 17. towal swoje umiejętnoki leiblcom jeciesiępooiżej rooż.li<M:ś:i? mówiąc językiem futbolowym, kielczanie 

wiec stadion przy ul. Świętolazyskiej 11, tech~~ ~=v~ naszego miasta występując w ligo- - ie od razu Kraków zbudowano. "nam me leżą''. J ienią męczyliśmy ię 
sOOota. godz. 15.30. • "J J wym pojedynku przeciwko Koronie as1 dz1alacze budują ze pół małymi okropniC w Opocznie, tercłZ przyszla po-

m liga Alit - Orlęta W<ów Oialów, godz.(R Plusa)IJ, lex:, c!:~trd\\a}11Miedzian. - ~~ta!Kiek:eKu- Nida f3!ps. _ kroczkami. Dobierdją tamnnie zawad- rdika. Ta przegrd!la pozostawiła trochę 
stadion przy ul. Leśnej 2, niedziela, godz. 11. - N 1e ukrywam, ze lata spędzone mków Jestem przekonany, że w przyszł}m medos}1u, gdyż pllkarsko na pewno nie 
Hetman - Wilga Garwolin. Włoszezowa nów(K. Trzepalko),ZiywSkroni(m-P.c~r- wBięknnychpr7}nioslymiwieleniezapo- rokubędziemyjednymzgi(Mnychkancly- byhśmy gor i. Póki co pozdrawiam 
stadion przy ul. Wiśnio\\ej, niedzieła,g<xlz. tyzant Radosz)tt (M. Szrek}, idzianka ~nianych wrdień - wspomina t ł:.ukie- datów do eks~asy. wszystki h kieleckich k1biców życząc im 
16. Granat- 'ida Pińczów. Skariysko,sta- ~~~~~~~n <M. Wolańsla1 WICZ. Za~"SlJ! ceniłem trenera Janusza Ba- • ObserwująC waszą grę przeciw- Jak naj\,ięccj satysfakcji z postawy piłka-
dionnaRejowie,niedzieła,g<xlz. 11. 6........... tugowskiego 1 dz1ałaczy BlękJLnyrh za ko Koronie w Kielcach raczej trudno rzy. 

IV liga Spartakus Dałesz)1:e - Pogoń Kolarstwo mądrą i rozwdŻną politykę. Przez lalka se- z takim stwierdzeniem._ 
tiechów, czwartek. godz. 16.30, ~ XI Memoriał Andrzeja lroo.y. Busm, zonów należeliśmy do czołówki IJ h g~ . 

Bodzent}n- O:KS Opatów, Zdrój Busko- tart i meta przy UJZędzie Gmmy, piątek Mieliśmynaprawdędobrą.zgranąpaczkę. 
Wisan Skopanie, WISła Sandomierz-Świt godz. 11. Mieliśmy naw 1 szansę na awciJlS do e -
Ćmielów, czwartek. godz. 17, Pogoń- Ja- Łucznictwo traki asy. iestety tny lata temu zaznałem 
nowianka niedziela, godz.l6, OKS-S par- Za\\O:Iy OlWama sezonu w kategoni mutku degrddacji i prze n· Iem do 
lakus, Orticz- Sokół. Naj:X7ild- ZI::IJq, Spar- seniorl'7-v. juniorów i juniorów rnlodsz}d1 Zawiszy Bydgoszcz. 
ta .Kazimierza WJC!ka-WISia,lliedma,gocłz. oraz ~ooy konsultacyjne kadry makro- • Obecnie gra pan w Ceramice 
17. regionalnej. Tcxy Stelli w Słowiku, piątek, n.vv...no, klubie - ponoć doskonale 

Klasa olcręgow.t. PiastChęciny- Ruch godz. 15.30, sOOota i nierlńcla. g<xlz. 9 .30. ~ym! 
SJ.. .• ,..;._~.,~ (~uiPG. Malinowski). Unia Rekreacja - Faktvczme tak ~L Cemmika to 

""'LJ"'"-' .,......... :r' Zlot ~.;.".._hl~\\ Zbiórka ·J .r-' 
Sędziszów- Star Starachowice (R tuka· '""'....,.JJ'...,.~,~·,-·J wzorowo zorganizowane przedsiębior-
ik),Skała Tumłin - VJCtońaSkalbrnierz (P. w9Jbolę 0 g<xlz. 9 przy ul. Kapnulnej w stwo._WOpocznie pdkruzynic rueintere-
Żeła:zoo.ski). WJema :1ałogoszcz - Zenit Ki:k:ach su je poza grą na boisku. Pozostale rzeczy, 
Ounielnik (L Jankm\Sla). MKS Końskie (p) pocz}nająccxl spraw finarlSO\Y)'Ch a koń- Przy piłce Tadeusz ł.ukiewicz 
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A PAN BYŁ t11/LIC'vANT611! 

W Najjaśniejszej: 

P rzyznany obie urlop 
od polityki czas kończyć. 
choć rad bym nadal pi-

sać wyłącznie o nauce, sztuce i kul
turze. iestety. asze losy ułożyły 
się tak nieszczęśliwie. iż prawie 
wszy tko zależy w Rzeczpo politej 
od polityków. a nie od uczonych 
i arty t ów. Trzeba więc znowu o po
lityce, innego wyj'cia nie ma. 

Polska nie chce znormalnieć. 
Dyktatura zba>vców ojczyzny przy
biera na ile. a wraz z nią poniża
jący trach przed ich głupotą, ego
izmem i arogancją. Decyzje. brane 
na ogól z ufitu, zapadają ponad 
głowami społeczeństwa w oderwa
niu od jego marzeń i a pi racji. Lu
dziom odebrano możliwość plano
wania wojej przy złości. Tylko 
mie zkańcy najwięk zych miast 
wiedzą dzi' zgrub za. co może ich 
spotkać jutro ale i oni nie są prze
cież pewni posiadanych miejsc pra
cy. należnego im bezpieczeń twa. 
gwarantowanej ochrony zdrowia, 
projektowanych zabezpieczeń eme
rytalnych. W małych ośrodkach, 
zwłaszcza wiejskich, poczucie nie
pewności jest - z oczywistych 
względów- nieporównanie większe. 
Statystyczni obywatele żyją wobec 
tego z dnia na dzień. 

Ubywa ludzi pewnych siebie. 
choć taki właśnie styl usiłuje się 
lan ować. Zadowoleni są tylko nie
liczni . Pozostałyrn wciąż czegoś 
brakuje. ajczęściej pieniędzy, 

mieszkań, pracy. perspektyw, zapa
sów na czarną godzinę. Nowobo
gaciom doskwierają niedostatki wy
ksztalcenia, erudycji, ogłady towa-

rzyskiej. osobistej kultury, wrażli
wo'ci, a więc tych walorów. których 
nie można ani kupić, ani wyłudzić. 
Prawie każdy pielęgnuje poczucie 
nie pełnienia. niedowarto'ciowania 
i zawodu. Wszyscy szukają u pra
wiedliwień dla iebie i woich naj
bliższ_ ch. ajwyższą .,cenę" o ią
gają fantomy. które można obar
czać wła nymi niepowodzeniami. 

Każdy jest dobry. Realny socjalizm, 
zwany - nie wiedzieć czemu - ko
munizmem. Układ War zaw ki, 
PZPR. kolektywizm. centralne pla
nowanie. niekompetencja. a obec
nie: dekomunizacja, lustracja. dra
pieżny kapitalizm, UE. liberalizm. 
UW, klerykalizm. korupcja niekom
petencja. Można więc przyjąć. iż 
w Pol ce wiecznajest tylko niekom
petencja. Swoista arka ptzymierza 
pomiędzy PRL a III Rzecz po poli
tą. 

Kto w PRL niczego się nie do
robił, kto nawet wykształcenia nie 
zdobył, choć każdy mógł. bo czę
ściej bywaJ ,.na chorego"" niż w pra
cy, a do czytania mial w tręt, ten 
przeklina S\Vój los i PRL; obarcza 
niebo zczkę w zystleimi swoimi nie
powodzeniami, z kruchty nie wy
chodzi i gło uje na prawicę, która 
mogłaby go uszczęśliwić, gdyby tak 
haniebnie się nie późniła. Za ob
ni pro taczkowie. by nie powiedzieć 

- prostaki. oplusl-wiają bezintere-
ownie zarówno PRL. jak i III RP. 

Argumentów nie pojmują, glo o
wań unik"'3ją. demokracji nienawi
dzą. Kochają tylko rzeczy. na któ
re stać jeno ich. 

iezmiennie ubodzy ludzie na
uki. ztuki i kultury zawdzięczają 
wprawdzie wszystko PRL, ale mó
wią o niej źle. Stworzyliby wszak 

nieporównanie więcej niż stworzy
li. nawet ławę by zdobyli, a może 
i pieniądze. gdyby nie partyjny za
mordyzm. cenzura i brak kontak
tów ze -\ iatem. Obalili zatem do
tychcza owy układ i po zli na łuż
bę wykreowanej wła'nie formacji, 
aliści, nowych dziel nie napi ali, 
lawy i pieniędzy nie o iągnęli. Są 

więc frustrowani je zcze bardziej 
niż wprzódy. Gło ują na reforma
torów. niechby i hoch ztaplerów, 
bo pragną zmian. ale od lewico
wych re entymentów uwolnić się 
nie potrafią. 

Robotnicy zostali przed lary 
orientalistami. Uwierz_ li otóż 
z dnia na dzień. że i nad Wisłą 
można być Japończyleiem.je 'li się 
tylko chce i dzielnie strajkuje. 
.,Rżnęli" zatem do Wałęsy ~jak za
jąc przez miedzę~, co by nie póź

nić się na wyżerkę w Japonii Bi , 
nie bacząc na okoliczno' ci i apo
lityczne z natury prawa ekonomii. 

Z okazji l Maja chcę złożyć 
życzenia zanikającej klasie · 
robotniczej. która wciąż 

rtie wie, że zanika. a gdy się dowie, 
to pozostanie jejjedynie Wrzodak. Ur
sus, stękający Wałęsa i nawiedzony 
lkonowicz. Zanik klasy robotniczej 
rozpoczął się od zaistniertia w Polsce 
gospodarki rynkowej. Symbolicznym 
początkiem zaniku było odstąpienie od 
pierwszomajowych poebodów i uzna
nie - również przez klasę robotniczą 
-l Maja za (wyłącznie) komunistycz
ne święto. Z obrzydzenia do l Maja 
zmieniano nazwy ulic - także w Rado
miu. Dziś klasa robotnicza płacze 
z tych samych powodów, co kiedyś: re
dukcji, bezrobocia i wyzysku. Tylko 
patrzeć jak znów ruszy w pochody, ale 
będzie to jedynie żałosny korowód 
mamutów, które rtie połapały się, że 
nastał czas kompjutera, Internetu, pa
blik relejszyn i robotników-Bujaków. 

Czy się komuś podoba, czy nie -
· historyczną pięciominutówką proleta
riatu była właśrtie PRL. Państwo nie
suwerenne, satelickie, represyjne, brzyd
kie, za to- sakralizujące robotnika, łom, 
oskard, kielnię i łopatę. To w PRL ro
botnik mógł zmiertiać pracę jak ręka
wiclici albo udawać. że pracuje. W PRL 
mógł domagać się jednakowych żołąd
ków i rzucać inteJ.igentowi w twarz dum
ne: "Ja ciebie utrzymuję" . Jajogłowy 
mógł jedynie grzecznie przytaknąć. po
czekać na lepsze czasy, ewentualnie za
puścić na znak protestu dlugie włosy 
i patrzeć jak jego kosztem hartuje się 
braterstwo l udu pracującego miast i wsi. 

Oprócz świętego robotnika. naj
bardziej charakterystycznym znalciem 
późnego PRL były długie włosy. Twier
dzi się dziś. że stanowiły wyzwanie 
dla władzy, którą tworzył dobrany ze-

Rychio więc rozczarowali się srodze 
i ru zyli z powrotem. lecz mieli pe
cha. PRL przeniosła się w między
czasie do historii, a jej miejsce zaję
ła III Rzeczpo polita, niezbyt la ka
wa dla ludzi pracujących ~ręcami '. 
Weszli jak widać. z de zczu pod ryn
nę na wla ne życzenie. Zbiednieli 
zamiast ię wzbogacić i wpadli 
w pułapkę bezrobocia. o jakim ły
szeli od swoich dziadków. Ze wzru-
zeniem tedy w pominają wój en

tuzjazm. przeklinają Wieileiego Elek.
tryka i gło ują na SLD. ie tery. 
i w tym ugrupowaniu traktowani są 
źle, ponieważ przywódcy lewicy już 
dawno zapomnieli. co levv1cowość 
oznacza. Kunktator two opanowali 
za to wy' mienicie. Elektoratowi 
wemu robią z mózgów wodę, 

mo zczą ię coraz wygodniej. szu
kają nowych aliansów i my'lą obie. 
iż dzięki nim przem\ają do następ-
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staw łysych lub łysiejących pai Zde
nerwowana ty a władza walczyła 
z "piórzastymi" jak z londyiJ.ikim 
podziemiem i tę walkę przegrała. 

iedawno, w jednej z gazet napi
sano, że ówczesna walka o dlugie wło
sy zakończyła si_ę sukcesem dzięki 
Szarmachowi i Gorgomowi - boha
terom piłkarskich MŚ w 1974. Szar
mach i Gorgoń rozsławili w PRL 

. w całym świecie, pomogli autoryzo
wać peerelowską władzę. więc daro
wano im wyzywające fryzury i od- · 
puszczono tysiącom długowłosych. 
Nie wiem, czy ja mam sklerozę czy 
ktoś inny złą wolę. Długie włosy no
siło się na długo przed Szannachem 
i Gorgoniem i nikt z tego powodu nie 
zamykał w areszcie. Aparat represyj
ny tworzyli najczęściej łysi dyrektorzy 
szkól, którzy jednakowo prześladowa
li długowłosych. panny w ciąży i pa
lących w kiblach uczrtiów. Polityki 
było w tym niewiele, dużo więcej -
obyczajowej zawziętości, która stoi 
ponad czasem i ponad wszelkim 
ustrojell!. Mój kolega do dziś wspo
mina że za długie włosy szarpał go 
w jego liceum woźny - były żołnierz 

AK, który w dodatku nazywaJ go jo
teją i gudłajem. 

Dziś, leiedy PRL staia się ideal
nym powodem, by zysleiwać zasługi, 

o których wcześniej nikomu się nie 
śniło, tylko patrzeć, jak długie włosy 
zyskają prawa kombatanckie. 

a szczęście mam lcilkanaście zdjęć 
ilustrujących moje, w tej mierze, za
sługi. Czekam z niecierpliwością tym 
większą, że za partyzanta i uczestni
ka walk o Monte Cassino nikt mnie 
już nie uzna, a obecny stan mego 
owłosiertia caliciem słusznie uzasad
nia wszelką podejrzliwość. 

·Z zębami 
do p6źnej 
starości 

- Na 10 Polaków sześciu na 
pewno ma objawy paradontozy. 
Oczywiście, u większości s.ą to ob
jawy łagodne, a uszkodzenia apa
ratu trzymającego postępują na tyle 
wolno, że "puszcza" on zęby dopie
ro wtedy, gdy chory ma 60-70 lat. 
Ale zarazemjest wiele przypadków 
dramatycznych komplikacji, które 
kończą się utratą zębów już w wie
ku 30-40 lat, a czasem nawet w wie~ 
ku młodzieńczym - twierdzi profe
sor Zbigniew Jaftczuk - specjalistą 
periodontołogii. 

••••• 
Kawaler 

ze sloneemym 
uśmłeehem 
- To najpiękniejsze odznacze-

nie, bo ane jest pnez dzieci 

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




