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gzymsy, przecieka dach
,
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Ryszard Partyka i Andrzej Kosakowski - ratownicy z pły
walni przy ul. Krakowskiej. Pod ich czujnym okiem woda nie
będzie groźna I

Motylkiem i

żabką

z "GaZetq Kieleckq"l

"Gazeta Kielecka" i kryta pływalnia przy
ul. Krakowskiej zapraszają dzieci i młodzież
szkolną na niesamowite ferie w wodzie!
pecjalnie dla was obniżo
no cenę biletu na basen do
2,5 zł. Korzystać z ulgi
można codziennie od poniedz iałku do p iątku w godzinach
7.00-16.00. Ponadto wśród
uczestników naszej zabawy codziennie będzie losowanych 10
biletów na basen i 6 zestawów
nagród niespodzianek.
Ferie na pływalni zostaną
zakończone zawodami pły
wackimi, na które startujący
zawodnicy mają bezpłatny
wstęp. Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów Polskiego ZwiązkuPIy
wackiego w kategoriach: I dziewczęta I chłopcy z klas 14, 25 m stylem dowolnym,
grzbietowym I klasycznym. II

S

- dziewczęta i chłopcy z klas
5-6, 25 m stylem dowolnym
I grzbietowym oraz 50 m stylem klasycznym. 11\ - dziewczęta I chłopcy z klas 7-8, 50
dokończenie

Jak biskup
% rabinem
sprawie obchodów
romu
kieleckiego
dzisiaj w Warszawie kielecki
biskup Mieczysław Jaworski
z rabinem. Tematem spotkania będzie m.in. wspólna
modlitwa, która miałaby się
odbyć w bazylice katedralnej.
Jak poinformowal nas wojewoda Zygmunt Szopa, cały
ciężar organizacji obchodów
rocznicy będzie spoczywał na
prezydencie Kielc Jerzym
Suchańsklm. Choć nie ma
jeszcze konkretn~o programu, to już dzisiaj możemy
mówić o wstępnym. M.in.
przewidziana jest wspólna
modlitwa, uroczysta sesja
Rady Miejskiej poświęcona
tylko uroczystościom oraz
złożeme WIeńców przed tablicą upamiętniającą owe wydarzenia. SwóJ udział zapoWIada kilkuset Zydów przyznają
cych
się
do ZWiązków
rodzinnych w Kielcach.
(APIS)
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na str. 4

emontu generalnego tealru nie przeprowadzono
nigdy. A stoi on już bardzo
długo - od roku 1Sn, kiedyot·
warto Teatr Ludwika, a przy nim
hotel.
O tym, że budynek trzeba ratować, wiedzą wszyscy. Nie
zdecydowano tylko, kiedy i za
czyje pieniądze. Anna Piasecka
mówi o podziale prac na kilka
etapów, które byłyby realizowane w zależności od napływają
cych funduszy. Pierwszą część
już w zasadzie zrealizowano

R

w ubiegłym roku. Byty lo drobne
roboty zabezpieczające . Kilka
tygodni temu, po tym jak l lasady budynku odpadła część
gzymsu, Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków zabezpieczyło specjalną siatką elementy
elewacyjne dekoracji. Przeprowadzona została również doraź
na naprawa więźby dachowej
i uszczelnienie samego dachu.
W tym roku, w czasie wakacyjneJ przerwy, planowane są
dalsze prace - wymiana stropu
nad sceną i dachu. Konserwator
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Stary budynek kieleckiego teatru przy ul.
Sienkiewicza niedługo może się stać ruiną.
Orzeczenie o jego bardzo złym stanie technicznym wydał ostatnio wojewódzki konserwator zabytków - Anna Piasecka.

nr 21(1470), rok VIII

wystąpił

o dotację na remont do
ministra kultury i sztuki oraz generalnego konserwatora zabytków. Wciąi nie wiadomo, ile pieniędzy przeznaczy na teatr wojewoda - budżet nie zastal
leszcze rozdzielony.
Roboty planowane na rok
1997 wymagać będą zamknię
cia Teatru Im. S. Zeromskiego.
Nie zdecydowano, czy znajdzie
on wtedy miejsce w KCK. Do
wymiany są balkony i stolarka,
drewniane stropy nad częścią
administracyjną,

wewnętrzne

30

Macieja, Martyny
Przyslowie na wtorek: Na
dnia o rów·

Martynę przybyło
ną godzinę· .·

•••

Horoskop: urodzeni 30
stycznia są towarzyscy i przyjacielscy, ale w dążeniU do celu legitymują się niecierpliwoś
cią; szczęśliwy kolor - pomarańczowy,

aleksandryt.

tynki i Instalacja elektryczna.
Konserwacją mają zostać objęte
zabytkowe elementy wnętrza.
Anna Piasecka ocenia, iż remont pochłonie wielomiliardowe

kwoty. Dokładne kosztorysy nie
są Jednak jeszcze wykonane.
(tab)

BELFREM ROKU•.• D

zisiaj odbędzie się
w
Urzędzie
Woiew6dzkim posiedzenie
w sprawie utworzenia przy
wOJ'ewodzie kieleckim koml-

... w Zespole Szl<ół Mechaniczno-Ekonomicznych w Kielcach
zostala prof. WŁADYSŁAWA OLSZEWSKA (na zdj. z uczniami).
Szczegóły na str. 5
sil ds. kultury I bezpieW środę odwiedzimy Uceum Ekonomiczne w Piekoszowiel
czeństwa na Imprezach ar_ _... tystycznych, kulturalnych
i sportowych. Udzial wezmą przedstawiciele policji,
straży pożarnej, prokuratury,
odpowiednich wydziałów administracji państwowej i samorządowej oraz związków
sportowych.
Jak nas poinformowano
w Wydziale Kultury, Sportu
i Turystyki UW, powołanie
takiej komisji jest konieczne,
gdyż potrzebne jest przeciwdziałanie patologii społecz
neJ. Chodzi o agresywne zachowywanie się młodzieży

kamień

...

Pogoda:
Utrzymującemu się wysokiemu ciśnieniu towarzyszy
wiatr wschodnI. Zachmurzenie małe, temperatura w dzień
od minus 5 do minus 8 stopni
Celsjusza. Ciśnienie o oło
1005 hPa.

le1pieclenstwo
•
I

kultura
podczas imprez kulturalnych
i sportowych. Komisja taka
miałaby jeszcze bardziej
zmobilizować organizatorów
do należytego zabezpieczenia Imprez. Bo w rzeczywistości polega ono tylko na poinformowaniu przedstawicieli wymienionych służb, że
impreza jest organizowana.
(API S)

4 lutego kolejna dyskoteka szkolna!

50 rocznicy

s~a się

Z kilkuset vvysokich bu~nkó'W !y1ko 5 proc.

nie budzi

zastrzeżeń

NIE DAJ BOŻE PlO ĄCEGO WIEŻOWCA...
W ubłegłym roku strażacy z Komendy RejonoweJ

Straży

Pożarnej w Kielcach przeprowadzili kilkaset kontroli budynków. Sprawdzali, czy są one odpowiednio zabezpieczone ze względu na bezpleczer'lstwo przeciwpoiarowe.
Tylko ok. S procent kontrolowanych budynków tzw. wysokich (powyżej 25 metrów wys.) nie wzb~dzlło zastrzeżeń.
Pozostałe mają usterki. które muszą byc usunięte.

W Domu Pomocy Społecznej
przy ul Sobies ego długość
dróg ewakuaCYJllYch dwukrotnie
prze racza przepisową. PraWidłowa długość powinna wynosić

100 metrów. tymczasem w DPS
est 200.
dokończen e na

"Gazeta KJełecka", Centrum Muzyczne "Vanax" oraz
Liceum Ekonomiczne nr 2 zapraszaJą na HIP HOP PARTY II,
które odbędzie się 4 lutego
o godz. 17 w hali wldo'!Yiskowo-sportoweJ przy ul. ZytnleJ
wKlełcach.

Bilety w cenie 5 zł do nabycia
w redakcji .Gazety Kieleckiej"
(Złota 3), hali widowiskowosportowej oraz w biurze .Omnii"
(Sien iewicza 61).

str. 4

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

-

Dzlś drukujemy drugi kupon. Jeżeli zbierzesz Ich
pięć, kolejnych, wstęp na
dyskotekę masz bezpłatnyl

(KaS)

"GAZETA KIELECKA"

STRONA 2

Dwa referenda 18 lutego
•

30.1.
9 r. - W ósmym roku proklamowanego przez cesarza Augusta pokoju powszechnego na Polu Marsowym w Rzymie imperator a zarazem
najwyższy kapłan dokonał uroczystego otwarciaOłtarza Pokoju. Został
on ufundowany z okazp szczęśliwe
go powrotu Augusta z bynajmniej nie
pokoJowych wypraw do Galii i Hiszpanii. Cesarz bowiem prawie tak jak
Stalin I jego mianowańcy z lat 50.
•walczył o pokój".
1018 r. - Zawarto wywalczony
przez wojów Chrobrego pokój polsko-niemlecki w Budziszynie. Spora
cz·ęść dawnej NRD (Łużyce i Milsko)
znalazły się pod panowaniem pierwszego koronowanego monarchy piastowskiego.
1649 r. - Wybitny profesJonalista
w swym fachu kat RJchard Brandon
wWhitehall dokonał ścięcia króla angielskiego - Karola I Stuarta.
1667 r. - Na mocy rozejmu zawartego w Andruszowie Rzeczpospolita zrzekła się na rzecz Rosji
znacznej części tetylorium Wspólnoty Niepodiegłych Państw (konkretnie
prawie polowy Ukrainy). Do wschodnioeuropejskiej strefy czasowej przeszły m.in. Smoleńsk, Czemihów, Witebsk, Wieliż, Siewierz, Kijów i...
Czamobyl.
1882 r. - Urodził się daleki kuzyn
prezydenta Theodora Roosevelta
wykonujący tem sam co stryj zawód
- Franklin Delano Roosevell
W wykazie Pastusiaka figuruje on
pod numerem 32 (choć należałoby
dodać 33 134, bo F.o.R. jako jedyny
Amerykanin trzykrotnie był wybierany na głównego lokatora Białego Damu).
1933 r. - Fatalnego wyboru dokonał prezydent Niemiec Paul Hlndenburg mianując Adolfa Hitlera kanclerzem (premierem) rządu Rzeszy.
Po śmi erci Hindenburga Hitler sam
awansowa! siebie na 1iihrera.

godnie z kalendarzem referendów zarządzonych
na 18 lutego, minął termin
powołan ia obwodowych komisji
do spraw referendum. Zarządy
gminy powołały ponad 22,5 tys.
komisji, każda po 7 osób. Składy
komisji losowano spośród wyborców zgłoszonych przez partie polityczne, organizacje społeczne i osoby uprawnione do
udziałU w referendum.
Zadaniem komisji obwodowych będzie przeprowadzenie
głosowania w obwodzie, obliczenie jego wyników i przekazanie protokołu głosowania wojewódzkim komisjom do spraw referendum.
Również od poniedziałku (do
4 lutego) żołnierze i policjanci
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Oceny szefóVV' TV
Zarząd TVP SA musi podjąć decyzję o przedłużeniu kontraktów szelom jednostek organizacyjnych do 31 marca br., lj. przed terminem ich wygaśnięcia - poinformował Gabrlet Beszlej z Biura Zarządu TVP. Wg prezesa TVP, Wiesława Walendziaka decyzje te zapadną w połowie lutego.
Prezes Walendziak wyjaśnH, że obecnie trwa procedura oceny wszystkich dyrektorów spółki q. m.In. szefów programów, ośrodków terenowych, TAI, administracji, kadr, Biura Prawnego. Weryfikacp podlegają osiągnięcia danej jednostki, utrzymanie kosztów, wpływów, dyscypliny budżetowej oraz styl pełnienia funkcji menedżerskich i samoocena efektów pracy.

rzech fałszerzy złotych
monet zatrzymała opolska
policja. Znaleziono przy
nich ponad 400 fałszywych monet rosyjskich wykonanych ze
stopu zbliżonego wyglądem do
szlachetnego kruszcu; oszuści
oferowali monety naiwnym po
500 zł - poinformował rzecznik
prasowy KW Policji w Opolu,
nadkomisarz Dar/usz Stachowlak. Według wstępnych ustaleń policji, oszuści działali od
dłuższego czasu na terenie całej
Polski.
Zatrzymanymi są trzej męż
czyźni z północnej Polski w wieku 25, 26 i 51 lat.
\.

T

państwowego

(zarządzone

przez Sejm). W pierwszym padnie pytanie: czy jesteś za powszechnym uwłaszczeniem obywateli? W drugim zostaną zadane 4 pytania:
czy
zobowiązania wobec emerytów,
rencistów i pracowników sfery
budżetowej, wynikające z orzeczeń TK, powinny być zaspoko-

pracy w ostatnich 5 latach kalendarzowych w zawodzie wymagającym dwuletniego przyuczenia.
Zgłoszenia muszą być wysyłane
pocztą - zwykłą lub lotniczą; te, które
- niezależnie od daty stempla pocztowego - nadejdą wcześniej lub później
od wyznaczonego okresu, nie będą
przyjmowane. Każdy może wysłać tylko jedno zgłoszenie; wysianie większej
liczby PQwoduje dyskwalifikację.

PRZEST~PCZOŚĆ

Terroryści
Krakowska policja ujęła 4 uczniów szkół zawodowych i śred
nich, którzy w październiku ub.
r. podłożyli w tramwaju składają
cą się z 5 petard bombę , .by zobaczyć, jak zachowają się w takiej sytuacji pasażerowie".
Przyczepiona do boku tramwaju bomba, która mogla być,
odpalona tylko za pomocą lontu,
oderwał silą motorniczy i wyrzuci/ na torowisko. Policyjni pirotechnicy po rOzbrojeniu ładunku
uzmysłowili motorniczemu. że
takle postępowani e z materiałem wybuchowym mogło mieć
nieobliczalne skutki. Zatrzymani
chłopcy dokonali także szeregu
innych czynów chuligańskich,
m.in. podpalili . dla żartu" mieszkanie starszej kobiety na os.
Handlowym, spalili wagon tramwajowy o wartości 250 tys. zł ,
zdewastowali 3 razy biuro posel-

Dwaj 16-letni uczniowie jednej ze szkół średnich w Często
chowie. schwytani na próbie
szantażu miejscowych biznesmenów, do czasu rozprawy
przed sądem dla nieletnich zos-

•
I porażki
Sprzedawali .fałszywki" wg
znanej, bardzo prostej metody.
Upatrzonej wcześniej ofierze Jeden z młodych mężczyzn, mówiący ze wschodnim akcentem,
proponował kupno monety, rzekomo z czasów carskich. We
właściwym czasie do .naganiaczaKi ofiary podchodził najstarszy z przestępców, który - niby
przypadkiem - był świadkiem
oferty i po krótkiej rozmowie brał
jeden z egzemplarzy .do sprawdzenia". Po kilku minutach zjawiał się z powrotem, aby oś
wiadczyć, że monety są autentyczne, chce je kupić i za chwilę
-przyniesie pieniądze . Zwykle

jone z prywatyzowanego mająt
ku państwowego, - czy część
prywatyzowanego majątku ma
zasilić powszechne fundusze
emerytalne, - czy rozszerzyć
program NFI, - czy uwzględnić
w programie uwłaszczeniowym
bony prywatyzacyjne?
Wynik każdego z referendów
będzie wiążący, jeśli weźmie

w nim udział więcej niż połowa
uprawnionych do głosowania.
Głosowanie będzie polegało na
postawieniu znaku .;x" w kratce
obok odpowiedzi .tak" lub obok
odpowiedzi "nie". Referenda
będą przeprowadzone w obwodach głosowania utworzonych dla ostatnich wyborów do
Sejmu, ale tylko· na terytorium
kraju.

Echa "spraWy Oleksego"

R

zecznik prasowy rządu Aleksandra Jakubowska, zapytana jaki

wrXYw, zdaniem Rady Ministrów, może mieć sprawa Oleksego na

polskie aspiracje do członkostwa w strukturacł) zachodnioeuropejskich, odpowiedziała, że rząd nie zajmował się tą sprawą. Dodała, iż
niewątpliwie pozostał niesmak, że znowu coś się w Polsce dzieje.
Wg Jakubowskiej, Biuro Prasowe Rządu szczegółowo śledziło
polskie i zagraniczne publikacje na ten temat. W ciągu ostatnich kilkunastu dni pojawiły się spekulacje i komentarze, w tym także mówiące, że sytuacja zaistniała w Polsce może mieć wpływ na aspiracje
do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.
Powołała się na komentarze, które towarzyszyły zachodnim wizytom prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w których wg niej
z pewnym zrozumieniem przyjmowano ostatnie wydarzenia w Polsce i podkreślano konieczność rozwiązania problemu zgodnie z prawem. Zdaniem rzecznik rządu, po zagranicznych wizytach prezydenta można powiedzieć, iż sprawa Ole.ksego nie powinna mieć wpływu
na dążenia Polski do członkostwa w strukturach zachodnich.

Słowo wicemarszałka
Wicemarszałek Sejmu

Aleksander Małachows.kI obawia się, że

tzw. sprawa Oleksego może stać się środkiem zastępczym i .ułat
wić Amerykanom żyde", dając powód do odsunięcia w czasie przyjęcia Polski do NATO. Powiedział, że może to być .wygodny pre-

Oto Ameryka

Upolitycznienie

Sukcesy

do spisu osób uprawnionych do
udziału w referendum w miejscowości, w której przebywają.
18 lutego odbędą się dwa referenda: w sprawie uwłaszcze
nia obywateli (zarządzone przez
prezydenta) i w sprawie sposobu rozdysponowania majątku

Loteria ~%o"\Na

12 lutego do 12 marca
1996 będą przyjmowane
(nadesłane pocztą) zgloszenia udziału w łoterll wIzowej USA
na rok 1997 - poinformowała ambasada USA wWarszawie. Na ten rok zostanie przyznanych 55 tys. wiz stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych; Polakom przypadnie ok. 7 proc. Losowanie
odbędzie się do 1 lipca 1996 r.
Warunki loterii nie zmieniły się od ub.
r. (wtedy przyznano Polakom 3850 wiz
stałego pobytu). Może wziąć w niej
udział każdy Polak; tym razem do zgło
szenia należy dołączyć fotografię
I własnoręcznie się podpisać. Polacy
powinni wysyłać zgłoszenia na adres: oV-97 Program; NaUonal Visa
Center, Portsmouth, NH 00212; USA.
Zgodnie z zasadami uczestnictwa w
Programie Imigracyjnym OV-97 agioslonym przez Departament Stanu
, • • • • • • • • • • • USA, osoba biorąca w nim udział musi
mieć wykształcenie średn ie (lub równowatne) , co oznacza ukończenie łącz
nie 12 lat nauki w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej; lub dwuletni staż
Zdaniem Romualda z., podkomendnego gen. Czesława Kiszczaka w 1983
r., zaInteresowanie najwyższych władz
chać sprawę śmierci Przemyka, gdyż
państwowych sprawą śmierci Grzegoopozycja czyni z niej sprawę polityczrza Przemyka w maju 1983 r., a w kon- ną". Swiadek zaś uważał, że upolityczsekwencji jej upolitycznienie było nienienie sprawy dokonywane jest rówwłaściwe. Uważałem, że sprawa nie ma
nież .przez udzial najwyższych czynnicharakteru politycznego. a śledztwo maków aparatu politycznego'. Po
że wykryć tylko kilku sadystów wmilk:ji sprawdzeniu poszczególnych komórek
zeznał świadek przed Sądem WojeMSW Romuald Z. uznał, że ze sprawy
wódzkim w Warszawie.
,należy całkowicie wyłączyć aparat miRomuald Z. otrzymał polecenie od
licji, a jej wyjaśnien ie oddać prokuratugen. Kiszczaka, ówczesnego szefa rerze i prokuratorom sympatyzującym
sortu spraw wewnętrznych , by .powąz opozycją'.

~

odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania mogą składać wnioski o wpisanie

~

~

policii

ofiary nie zastanawi ały się
i szybko kupowały . okazyjnie"
dwa lub trzy egzemplarze monet.
20-letni Bogum ił Z. zostal
dyscyplinarnie wydalony ze
służby w policji, a następnie
tymczasowo aresz10wany przez
Prokuraturę Rejonową Wre»
ław-Kszyki pod dwoma zarzutami: wykorzystania munduru I ekwipunku służbowego w celu pobierania łapówek od kierowców
samochodów oraz usiłowania
przekupienia funkcjonariuszy
podczas wykonywania czynności służbowych .

zecznik praw obywatelskich proł. Tadeusz Zieliński wskazał w liście
szefowi URM Markowi Borowskiemu na przypadki nieprawidłowej Interpretacji prawa podatkowego przez gminy, które źle
kwalifikują do skali podatkowej
niektóre prywatne grunty i nieruchomości. Zdaniem Zielińskie
go, szef URM powinien podjąć
działania w celu ujednolicenia
interpretacji ustawy podatkowej.
W opinii rzecznika, niektóre
samorządy terytorialne niepra-

R

tekst".
.Klucz do przyjęcia Polski do NATO leży w Moskwie. Jeżeli Rosjanie powiedzą «nie», to Amerykanie nigdy nie zadrą z Rosją z powodu
Polski (... ) Oni (Amerykanie), mogą mieć teraz świetny pretekst, żeby
nie tłumaczyć się, że Rosja nie chce przyjęcia do sojuszu naszego
kraju" - stwierdził wicemarszałek.
W jego opinii .wielką niefrasobliwością" byłego ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego było przyjęcie przez niego
.takiego, a nie innego' rozwiązania kwestii domniemanej współpracy
z obcym wywiadem premiera Ołeksego . .,zamiast zostać w rządzie,
pilnować tej sprawy i nie dopuścić, żeby ona została wygłuszona,
wyprowadził ją na szerokie wody, co.per saldo odbije się negatywnie
na Polsce. Bowiem od tego czasu można już mówić, że Polska jest
niewiarygodna" - dodał Małachowski.

....

Dowolna interpretacia ~J::~:~:~.S;!~~~:
widłowo i ze szkodą dla obywateli kwalifikują dla celów podatkowych prywatne garaże
i ziemie, na których one stoją,

"jako budynki (i grunty) zwią
zane z prowadzoną działal
nością gospodarczą" . Uważa

on, że również zakwalifikowanie garaży członków spół
dzielni mieszkaniowych jako
" związanych z działalnością
gospodarczą" w uchwałach
rad gmin (miast) , jest . co najmniej wątpliwa" interpretacja
prawa spółdzielczego.
W opinii prof. Tadeusza Zielińskiego, ustawa o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji niesprawiedliwie
uniemożliwia
nabycie świa
dectw udziałowych niektórym
osobom pełnoletnim oraz nie
posiadającym stałego zameldo-

wania. Swoje stanowisko Zieliń
ski przekazał w liście ministrowi
przekształceń własnościowych
WiesławowI Kaczmarkowi.
Zieliński zwrócił uwagę, że
choć emisję świadectw udziało
wych rozpoczęto 29_XI. ub.r., to
obywatele, ..k!órzy skończyli 18

lat po 1.1.1995 r., lec2 przed rozemisji, zostali pozbawieni prawa do otrzymania świa
dectw, mimo posiadania pełni
praw".
Zdaniem rzecznika interpretowanie wymogu zameldowania
na pobyt stały w kraju, jako wymogu "stałego miejsca zameldowania" bezprawnie pozbawia
możliwości nabycia świadectw
osobom nie posiadającym stałe
go meldunku, a więc m.in. bezdomnym i wymeldowanym
w trybie administracyjnym.
poczęciem

się "Leksykon Historii Polski"
autorstwa Michała Czajki, Marcina Kamlera i Witolda Sienkiewicza.
. Praca zawiera podstawowe
informacje o wszystkich najważ
niejszych postaciach i wydarzeniach z dziejów naszego pań
stwa. Obejmuje histońe Polski
od jej początków, aż po teraź
niejszość.

-

ĘJDEPESZE
Prezes PUNU
Prezes Rady Ministrów powołał Danutę Walcerz na stanowisko prezesa Państwowego
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.

Chemioterapia
skie Unii Pracy w Nowej Hucie.
Zniszczyli też w tramwajach
około 40 szyb, z których każda
miała wartość 150 zł.

tali umieszczeni w policyjnej izbie dziecka.
16-letni Dariusz i jego rówieśnik Mariusz będą odpowiadać za próbę wyłudzenia rozbóJ-

niczego. Wysłali oni do trzech
biznesmenów anonimowe listy,
w których grożąc zniszczeniem
samochodów, żądali od 2 do 4
tys. dolarów USA.

Współpraca
Ministerstwie Rolnictwa
i Gospodarki Żywnosciowej

W

rozpoczęły się polsko-ł~ew
skie konsultacje w sprawach związa
f!Ych z inlegraCJą z Unią Europejską,

Swiatową Organizacją Hand u (WTO)
i CEFTA Na czele delegacji Ministerstwa Rolnictwa Repu . Ulwy, która
przebywa z trzydniową wizytą w Polsce. stoi I zastępca ministra Vytau1as
Poliunas.
Republika Ulwy, która w poIoWI8
ub.r. zawaJia umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską oraz dynl stara-

B.8. King - amerykański "król
bluesa" po 10 lalach znowu wystąpi
w Polsce, tym razem zagra na dwóch
koncertach: 10 marca Vi poznańskiej
Arenie i 11 marca w Sali Kongresowej
w Warszawie - zapowiedział Mariusz
Adamiak, szef agencji .,Akwarium".

B. B. King
~

Polsce

Pełna dyskografia B.B. Kinga obejmuje ponad 40 albumów. Wswojej karierze koncertował w 58 krajach. Do
Polski przeJeźdża po raz drugi. Zespół
Nocna Zmiana Bluesa. Idóry 10 lat temu wital B.B. Kinga na lotnisku O ęcie.
teraz wystąpi jako support koncertu
króla bluesa.

Polski i Litwy
nia oprzyjęcie do CEFT 111 eresuje się
efektami przystosowywania polskiej
gospodarl<i zywnościowej do rozwią
zań obowiązujących w lJni - poi1łor
mowa! sekretarz stanu wresorde r0lnictwa, Jerzy Pitarczy po spotkano
z tewską delegacją. Ooda/. iż r0zmowy dotyczyły zwłaszcza naszych doś
Wl8dczeń związanych l libera!' acją
handlu zagl'8lllCZl16gO t0W8ra . roloospoiy;.'CZ)'rT1i, funkcjonowaruem tzw.
ontyngentów prelerencyjnych w wymiane z zagraną oraz regulacjami
welerynarypymi ; osa/lI amyml

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

Pracownicy szpitali mający
do czynienia z preparatami do
chemioterapii antyrakowej mogą zwiększyć własne ryzyko
zachorowania na raka - jak
wykazują badania przeprowadzone w Holandii. Inspekcje
w ponad 100 szpitalach wykazały, że prawie wszędzie obnieostrożnie
chodzono się
z lekami cytostatycznymi.. Substancje te hamują rozrost komórek i mogą dzięki temu ocalić życie chorych na raka, ale
powodują zagrożenie dla osób
zdrowych.

Laser przeciw jaskrze
Badania
przeprowadzone
w Jednej z klinik amerykańskich
wykazały jednoznaczną przewagę lasera nad medyKamentami w teczeniu jaskry. Ta choroba, występująca głównie u osób
starszych, powoduje wzrost ciś
nienia w oczach. Bez kuracji
może spowodować utratę wzroku.

Modlitwa
Modlitwa ekumeniczna duchownych Kościoła katollckiego
i przedstawicieli obrządku mojżeszowego, odprawiona. w intencji ofiar pogromu Zydów
w Kielcach, ma rozpocząć kieleckie obchody 50 rocznicy tragicznej nagonki antysemickiej
z 4 lipca 1946 r. - poinfonnował
wojewoda kielecki Zygmunt
Szopa.

l L

"GAZETA KIELECKA"
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• Szpiegowanie Niemiec i NATO - priorytetem Primakowa
~

IISpiochy" Agros
Animex
Bank Gdański
BIG
BPH
BRE
BSK
Budlmex
BWR
Bytom
Compland
Dębica

Elektrim
ESPEBEPE
Exbud
Górażdże

Irena
Jelfa
KabelBFK
Kable
Kredyt B.
Krosno
Mostalexp
Mostalgd
Mostalwar
Mostalzab
Novita
Okocim
Optimus
PBR
Pekpol
Petrobank
Polfkułno

Polifarbc
Polifarbw
PPABank
Próchnik
Rafako
Remak
Rolimpex
Sokołów

Stalexp
Stomil
Swarzędz

TonsIl
Universal
Vistula
Warta
WBK
Wedel
Wólczanka

30,70
27,40 ns 69
26,20
1,55
89,00
48,00
205,00
20,00
3,45
46,00
49,30
56,00
13,50
13,00
31,50
80,00
32,50
31 ,90
47,00
37,60
6,60
43,00
6,10rkao
7,50 ns40
7,80
11,60 ns42
8,30
16,90
30,90
19,20
19,80 ns 83
9,65
31,00
13,30
11,20
15,90
13,90
30,00
12,60
68,00
2,33
30,30
36,00
12,10
15,70
8,15
10,30 ns 85
51 ,50
7.70 rk 45
90,00
24,20
6,80 nk67
203.00 ns 78

Rynek
Amerbank
Betonstal
Domptast
Drosed
Efekt
E1ektroex
FarmFood
Indykpol
Jutrzenka
KPBPBICK
Krakchem
PPWK
Prochem

18,00
22,70 nk 69
14,00 nk 42
28,90
18,70
2.01 rk 42
25,00 nk 49
9,50
58,00
10,10
5,30 nk 39
33,90 nk 49
5,60

-1,6
0,4
0,0
2,0
2,9
1,5
5,1
2,6
3,0
4,3
0,8
9,8
-10,0
4,0
-10,0
0,0
4,8
0,9
0,0
-3,6
10,0
0,0
9,9
4,2
-1,3
0,0
0,0
4,3
6,6
1,1
-1 ,0
1,0
0,0
2,3
9,8
2,6
5,3
3,4
-5,3
1,5
4,5
0,0
9,1
5,2
-9,8
4,5
1,0
-2,8
10,0
2,3
0,8

2,0
1,2
0,9
0,7
1,3
1,6
2,3
1,8
0,6
0,6
3,8
2,1
2,0
0,6
2,2
2,0
2,0
1,0
2,0
l,5
0,7
1,3
2,1
1,1
0,9
3,1
0,6
1,8
2,1
1,0
0,7
1,1
0,7
1,6
2,8
2,1
0,8
2,2
1,6
1,8
0,8
0,9
2,9
0,5
1,0
1,0
0,8
1,5
1.5
1.7
1,0
2,3
2,6

2,59
4,19
5,43
0,43
24,44
7,27

27,n
4,65
0,26
5,40
4,20
4,94

o,n

-1 ,07
1,36
8,41
2,47
3,60
3,49
3,10
0,76
2,42
0,36
0,54
0,56
0,66
0,50
1,17
2,99
1,13
2,01
1,47
5,05
0,91
0,64
1,01
1,44
2,31
1,13
10,03
0,25
5,67
2,38
0,40
0,42
0,62
1,61
5,85
1,68
4,90
3,81
0.25
• 8.86

11 ,9
6,5
4,8
3,6
3,6
6,6
7,4
4,3
13,3
8,5
11 ,7
11,3
17,5
-12,1
23,2
9,5
13,2
8,9
13,5
12,1
8,7
17,8
16,9
13,9
13,9
17,6
16,6
14,4
10,3
17,0
9,9
6,6
6,1
14,6
17,5
15,7
9,7
13,0
11 ,2
6,8
9,3
5,3
15,1
30,3
37,4
13,1
6,4
8.8
4,6
18,4
6,4
27,2

-E,.9

równoległy
1,1
-3,0
0,0
1,4
3,9
9,8
-0,8
3,3
3,6
0,0
-2,8
1,5
3,7

1,3
1,0
1,4
1,5
1,1
0,8
1,2
0,9
2,7
0,9
0,9
1,9
1,0

2,40
0,52
0,95
4,10
2,71
0,02
3,95
0,86
6,97
0,92
0,13
5,45
0,46

I

7,5
43,7
14,7

7,.
6,9
100,5
6,3
11,0
8,3
11 ,0
40,8
6,2
12.2

=
=
WIRR =1.155,5 +3,9 proc.

WIG 10.187,2 +2.1 proc.
WIG 20 1.063,5 +3,4 proc.

Średnia zmiana ceny
+3.6 proc. rynek podstawowy
+3,7 proc. rynek równoległy
Dogrywki
liczba zleceń: 698 rynek podstawowy
11 <I rynek równoległy
udział w obrocie: 1<1.5 proc. rynek podstawowy
15,9 proc. rynek równolegly
Kalendarium
30 StyCzrlla - Pl8fWSZe notowan.e na rynku podstawowym akCJI Kęty SA Kod
papierów to 0172;
- koniec przyjmowania zapisów na akcie Boryszewa transzy malych II1W8Storów
- NWZA Sobiesław Zasada Centrum
31 stycznia - ustalenie praw do odsete od obligaqi TL 11
- początek nolowań na g eklzJe prawa poboru alq i now e!TllSjl Remaku. Kod
papierów lo 80-47
1 lulego - pł8IWSze nolowanle na rynku podstawowym akcjI Retpolu. Kod papł8r6w to 0171 .

* * *

Hossa jeszcze trwa, tylko jak cIIugo. Wczoraj WIG pne oczył psychologiczną
ayce·
odnotowało nowe re
barierę dzleslę<:1U tySIęcy punktów.
naście a
nowe, a wiele z nicłl drożało o dopuszczalne ma lITIIJm tIl10 to wydaje SIę. ze
zapał Inwestorów się kończy i korekta
w pow18tfZU. KTół rwala. ale bolesna
Mogą ją szczegó/flle odczuć ci, kIór2y teraz zarobi OiIjw~ . 0czy-w1ście trudno
J8St cokolwiek przewidywać ale zawsze l12eba pamtętać o zasadZIe. toby posJępować dokJadnie na odwrót niz !Mi. Jeśli WIęC IM postępu
lI2eba spnecsawać.
A Jedy? To już zostaWlllllly lIlOyWiduainej ocente
JAROSŁAW PANEK

NBP Flx/ng

Kantor,

_-1"_--' ....:..:.::..=.=-_~IA=.:::. Sienkiewicza 34

USD

2,5455

2.5425

_ _--+-_ _ ~5735

DEM

1,6850

r-_____-r___17~
~_

FRF

+I

2,5000
2,5500
~_-t

1,6900

_+,---17~

_ _+-_ ""'--_ _-f-_ _ O,5019

0,4899

0,4950
05100

CHF

2,1204

2.0900

GBP

3,8353

2.0765
2.1269
3,7798
3,8716

2~

3,7800
3.8800

Jewglenlj Primakow koncentrował się na szpiegowaniu NATO. W swych ostatnich przemówieOlach
w oharakterze szefa WYWl8du obecny minister spraw
zagranicznych Rosji mówił o konieczności poznania
struktur Sojuszu, gdyż Moskwa zwalcza Jego rozszerzenie. - stwierdztł szef kontrwywiadu niem eckiego
HansJoerg Geiger.
- Z tak ego określenia celów wynikalo, że Qlównym obiektem rosyjskich zainteresowań jest RFN jako klucz do Europy i NATO. W ostatnim czasie nastąpiło wzmożenie działań agenturalnych Rosji
w RFN. M mo zakończenia zimnej wojny ich Inten-

Zabiiaią się
O

·

pracę

. Ludzie walczą o pracę, zabijajedni drugich' - powiedzial
przedstawiciel rządzącej partii Afrykański
Kongres Narodowy
(ANC), komentując krwawe wydarzenia przed fabryką na przedmieściu Johannesburga. Minionej nocy zastrzelono tam osiem
osób. które staly w kolejce 200
bezrobotnych czekających na
otwarcie zakładu. Siedmiu męż
czyzn , którzy próbowali ustawić
się na początku kołejki, wyciągnę
lo pistolety i zaczęło strzelać do ludzi. gdy ol usiłowali protestować

jąc

23 osoby są ranne, wiele z nich
bardzo CIężko .

Wybuchowy

Kaukaz
Prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze ostrzegł, że odwoła
się do pomocy sil zbrojnych, jeśli
separatyści abchascy me złago
dzą swe9.0 stanowiska podczas
negocjacji pokojowych, które
obecnie utknęły w martwym punkcie.
"Jeśli sep'aratystyczne wła
dze AbchaZji w dalszym ciągu
będą się sprzeciwiać rozwiąza
niu konfliktu gruzińsko-ab
chaskiego, będziemy zmuszeni

do

zastosowania

dxiałaiq

sywność nie zmalała , a nawet wzrosła - powiedział
szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji.
Obecne służby, następczynie KGB, _wręcucigają
się w szpiegostWIe na Zachodzie". Konkurencja co
prawda oi;ywia biznes. ale w tej sferze tego sobIe Ole
życzymy.
•
Poprzednik Geigera w kolońskim urzędz' , Eckhardt Werthebach, w ubie~ym roku publicznie ujawnił, powoduj c konsternaCJę. ~e w Niemczech pracuje 165 agentów KGB. Z tego 60 w rosyjskIej placówce dyplomatyczne) w Bonn, a reszta
w charakterze przedstawi c ell placów k konsularnych I handlowych.

Grecja dysponuje odpowiednimi środkami. by przeciwstawić
się .agresywnemu nacjonalizmowi tureckiemu" i ,użyje ich
bez wahania" - ostrzegl pod-

Agresywny nacionalizm
czas obrad Rady Ministrów premier Grecji Kostas Slmltls.
Nawiązując do incydentu, kiedy to oddzial turecki zawiesił turecką flagę na greckiej wysepce
Imnia (należącej do Dodekane-

się

na przemian do metod siło
wych I pokojowych" - powiedZlal Szewardnadze w wypowiedZI dla radia gruziriskiego.
Szewardnadze wyraził przekoname, że separatyści nie mają
WY/ŚCia". Przypomnial tez, że kraje
na etące do Współnoty NlepodleQłYch Państw (b. republikI ra·
dZleckie z wyjątkiem nadbałtyc
kich) mają zerwać kontakty handlowe, gospodarcze i finansowe
z separatystycznym rządem abchasldm. W rezolucji przygo owa·
neJ przez Szewardnadzego, uznały Abchazję za .Integralną część
Gruzji" i zapoWiedziały uniemożll·
wienle dostaw broni do tego regionu.

Jelcyn

w wątpliwość naszych suwerennych praw" - powiedzlał.
Rzecznik rządu greckiego 01mitris Reppas dodał, że Grecja
oczekuje od Turcji zajęcia .jasnego stanowiska- i ..potępienia"
Incydentu.

Przestępczość Paryża
293 tys. przestępstw popelniono w ub. roku w Paryżu.
Według miejscowej prefektury
jest to najlepszy rezultat od 1978
roku. W por6wnaniu z 1994 rokiem przestępczość spadła
o 6,2 procenta.
Dane te dotyczą jednak tytko
Paryża w jego granicach administracyjnych, gdzie zamleszkuje 2 mln ludzi. W obrębie Wielkiego Pal'Y'a, czyli stolicy wraz
z przedmieściami mieszka 12
mln osób czyli szósta część obywateli Francji.

.. wariantu

bośniackiego» czyli uciekania

zu), Slmitis zapowiedzial, te odpowiedż Grecji na turecki nacjonalizm będzle .zdecydowana,
natychmiastowa i skuteczna".
.Nie zgodzlmy się na podawanie

Odrzucił
Czeski minister spraw zagranicznych Jose1 Z eleniec odrzucił zastrzeżenia wobec rozszerzenia NATO, Jakie wobec szefa
niemIeckiej dyplomacji Klausa
Klnkela wyraził w Moskwre prezydent ROSji Borys Jelcyn. Jednoznacznie pozytywne stanoWISko Niemiec wobec rozszerzenia
Sojuszu P6łnocnoatlantycloego
na wschód Jest dla Republiki
Czeskiej niezwykle wazne - Oś
wladczyl Zieleniec

ontr

Co zrobić aby do. drugiej tury
weszli Jelcyn i Zyrinowski?
PrzedstaWICIele admirustracp prezydenta Rosji,
demon ruJąc urzędowy optymizm, sugerują jedna , ze ree
'a BO(}' Jelcyna bynajmntej nIe
jest pewna .
.Ostatn e
darzenia
P,e omaJs oje
zmiany
rządzie
om'
ty sytuaCję z 'rysunIęciem
ndydatury Jelcyna na prezydenta
j z poparci m tej
ydatul)'" - tWIerdZi były
szel drTllllistr CJI prezydenta ROSJI SiergieJ Filałow Odejście z Rady PrezydenckI j Gajdara,
KowaJowa,. Lac sa lAIeks elewa to Ole fylko prole t przeCI
akcJJ
P'erwoma, oje, a e tez
protest przeciv;ł(o moż!
J re ZJI politykI demokratycznych reform·
Fi a ow s I dza. ze RosJB przezywa kryzys
zaufa a spcieczeństwa do adzy-, t6fy - lego
zdaniem - •
. a ni tyI o z prz legU re erm".
Przyczyn kryzysu nalezy SIę dosZ\)
ać •w samet
władzy,
et nie m E!jętności prowadzenia dIalogu ze społeczeń
sm" i .częstym sięganiU po
autorytame metody rządzenia • Sler ej Fllatow
przyzna e. ze lruktury władzy coraz częściej
przy ryw81ą ę dZlałanlam luzb bezpiecz ń
stwa. tóre pełnIą funkcje nie wynikające ani

Spadek liczby przestępstw
to m.in . rezultat energicznej
walki z algierskim terroryzmem w ramach planu Vigipirate. Kilkanaście tysięcy dodatkowych policjantów I agentów
służby bezp eczeństwa przez
wiele miesięcy pełniło słuzbę
na paryskich ulicach. Jui
sam ich widok odstraszal niejednego potenCjalnego przestępcę·

Spadek liczby przestępstw
nie dotyczy jednak 1 dzielnicy
Paryża czyli okolic Luwru.
Przebywa tam każdego dnia
wiele tysięcy zagranicznych
turystów, którzy zawsze przyciągają złodziei.

Powszechny pobór
Niemiecki minister obrony
Volker Ruehe (CDU) odrzucII
spekulacje na temat ewentualnego znIesienia w Niemczech
powszechnego pobOru do wojska. Powszechny obowiązek
służby wojskowej nie zostanie
zniesiony.
Ciała żołnierzy IFOR
Mimo złej ~dy siły brytyjskie w BoŚni podjęły w po"nCedziałek nową próbę dotarcia do
ciał trzech brytyjskich żołnierzy
IFOR, którzy najprawclopodobn' zginęli, gdy ich samochód
Wjechał na minę .

DEPESZE
Tarzan

w paryskim

szpitalu Cochln
w wieku 84 lat zmarł amerykań
ski rysownik Burne Hogarth,
twórca
słynnego
komiksu
o przygodach ..Tarzana" , powstałego w latach 1937-50. Ho9arth był gOŚCiem honorowym
I niekweslionowanym gwiazdorem 23 międzynarodowego festiwalu komiksów w Angouleme. Uwa1ano go za jednego
z ostatnich tyjących jeszcze
.wielkich mistrzóW" sztuki komiksu.

Aresztowano 256 osób
Chińska policja aresztowała
w ubiegłym roku 256 osób zamieszanych w organizowanie
przerzutu nielegalnych emigrantów za granicę·

Gangi przerzucają chińskJch

obywateli do Stan6 Zjednoczonych I innych państw wysoko uprzemysłoWionych przez
państwa trzecie w AZji lub Ameryce Łacińskiej

Nowa Jugosławia uzna Macedonię
Rząd Nowej Jugosławii zaaprobowal projekt traktatu uznaącego suwerennoŚĆ I nlepodeglość republi MacedoniI. Po
podpisaniu tego traktatu Macedonia będZie p erwS2ą repUbliką b. JugosłaWii oficjalnie uznaną przez Belgrad.
Michaił Rieszetniow
w Krasnojarsku - 26 tajnym
ośrodku atomowym na Syberii,
zmarł profesor Michaił Rleszetniow, CZołowy rosYjski konstruktor aparatów kosmICZnych.
uczeń I bliski współpracownik
S erg/ela Korolowa

l

Pokói czy vvoina?
Premier Izraela Szlmon Peres
warunkÓw, by emigracyjny parlament
palestyński - Palesty ńSka Rada
Narodowa - anulował te artykuły
Karty Palestyńskiej (tymczasowej
onslytucji), które mówią o konieczności hkwidac/"llzraeta
Warunki te wym enlh przewodniczący rady, szejk Sallm Sahnun. Według Sahnuna Izrael pobędzie musiał spełnIĆ kilka

•

Zyrino",ski
z prawa, ani z ich istoty", a przy tym nie są przez
nI 090 kontrolowane. Niezależni eksperci twierdzą: Czernomyrdin miałby w ę sze szanse nii
Jelcyn na po onanIe komunis1y Ztuganowa.
a Jeszcze lepszą kandydaturą byłby burmIstrz
Moskwy Jurij Luz.kO"N, 6fy jest w stanie pokonać
kazdego przeciwnIka.
- Jeśh wybory prezydenckie w ROSJI odbyły
by się w s yczniu, to do drugiej tury weszliby
przywódcy Komunistycznej Pańil Federacji RosyjskieJ I reformatorskiego ruchu .Jabloko" Giennadij Zluganow I Gngorij Jaw1ińskl. Tak wynika z sondazu. przeprowadzonego przez Og611'I0roSYJski Ośrode Badania Opinii Publicznej
(OOBOP)
Z sondażu wynika, że Ziuganow uzyskałby
w pierwszej turze 15 proc. głosów a Jawlińs i 11 proc. Trzeci bylby lider Liberalno-Demo atycznej Partii ROSJI Władimir ŻyrinowskI - 9 proc.,
a czwarty - generał Aleksandr Lebiedz - 8 proc.
Borysa Jelcyna, na którego - podobnie jak na
premiera Wiktora Czernomyrdina - ma zamiar
głoso -at 6 proc. wyborców. wyprzedził Jeszcze
oftalmolog Swlatoslaw Fiodorow (7 proc.).
a hdera Demokratycznego Wyboru Rosji Jegora Gajdara glosowałoby 3 proc. ankietowanych. na byłego prezydenta ZSRR Michaila Gorbaczowa - ntespełna 1 proc.

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

winien uwolnić 6 łys Palestyńczy
k6w pozostających w Więzie
niach. przekazać władzom AutonomII Palestyńskiej całoŚĆ obszaru Zachodniego Brzegu Jordanu
I strefy Gazy. zezwolić na powrót
do Autonomli wszystkim PaJestyń
czvI<om, którzy są na wygnan u.
a falde przebywaJącym na przymusoweJ emigraCji czlonkom Palestyńsklel Rady Narodowej.
Prasa syryjska twierdzi, że .są
szanse doprowadzenia do spra'edłiw~o i trwałego porozumienia pokOJow890 między Damaszkiem a Tel AWIWem'.
Pod Waszyngtonem. w Wye
Plantation. rozpoczęła SIę kolejna
runda rokowań izraelsko-syryjsktch.
Zbliżająca się wizyta szefa
amerykań lej dyplomacj Warrena Chrlstorhera na Bliskim
Wschodz e
dalsze ro owanla
dyplomatyczne stwarzają szansę
na OSIągnięcie po OJU.
Syria i Liban zajmują wspólne
stanowisko wobec kwestii pokojowej I domagają Się bezwarunkowego i pełnego wycofania Izraeła
z okupowanego Golanu i płd . libanu.
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WICEWOJEWODA
• SZYBKO ALBO WOLNO
,

Obsadzenie stanowiska wicewojewody może nastąpić
jeszcze w tym tygodniu,
ewentualnie dopiero wtedy,
gdy będzie nowy premier powiedział wczoraj wojewoda
Zygmunt Szopa. Przypomniał , iż zgodnie z umową

koalicyjną funkcja wojewody
jest w gestii PSL, zaś wicewo-

dokończenIe ze str.
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W domach studenckich przy ul.
Śląskiej i al. 1000-lecia klatki
schodowe nie są wydzielone pożarowo. Wejścia na korytarz powinny być zamknięte drzwiami
przeciwpożarowymi posiadający

mi samozamykacze. Takich drzwi
niema.
- Gdyby wybuchł pożar, nastąpiło zadymTenle, natychmiast
prawie objltłby cały budynek,
wszystkie piętra - mówI kpt.
Zbigniew Oyk z Komendy ReJOnowej Straży Pożarnej w Kielcach. - W akademikach nie ma
urządzeń do oddymiania klatek
schodowych klap dymowych. Zresztą nie ma Ich w żad
nym budynku za wyjątkiem budynku "Iskry" przy ul. JagiellońSkieJ.

Nieciekawie skonstruowany
jest budynek .Nldy". Ma trzy
skrzydła i tylko jedną klatkę schodową. która nie spełnia zaSad
przeciwpożarowych tym samym stanowi jedno z najwięk
szych niebezpieczeństw. Straż
pożama wydała stosowne zalecenia, nakazujące doprowadzenie
do stanu zgodnego z przepisamI.
- Bywa tak, że my wydajemy
zalecenie, a firmy odwołuJą alę
do Komendy Wojewódzkiej,
która z reguły podtrzymule nssze decyzje. Ale sprawa (czassmi nawet traflajllca do sądu)
może C?11l9nąĆ się dłuższy

czas,

zanim będzie rozpatrzona - mówi Z. Dyk. - Tymczasem nIebezpieczeństwo pozostaje.
ćwiczeń
Przeprowadzanie
próbnej ewakuacji, ustalenie sposobów alarmowania należy do zarządzających budynkamI. Dosyć
dobry - zdaniem kpt. Zbigniewa

Wiemy,kto
p~a dziś

za darmol
dokończenIe ze

str. 1

m stylem dowolnym, grzbietowym I klasycznym.
Każdy zawodnik może startować w dwóch konku~n
cjach. Zapisy na zawody
w dniu Imprezy od godziny 9
do 10.
Dla wszystkich dzieci, które
nie umieją pływać lub w wodzie
czują się niepewnie zorganizowano naukę pływania: w małym
basenie w dni powszednie o godzinie 10.00,10.45111.30 rano
(wstęp 3 złote) oraz po południu
o 16.45 117.30 (4 złote) . W dużym basenie o 16.45 i 17.30 za
4 zł. Zajęcia odbywają się pod
okiem Instruktorów.
Wczoraj o 16.00 przeprowadziliśmy pierwsze losowania.
A oto nazwiska osób mogących
wejŚĆ dziś na basen za darmol
Kuba KUlak, Artur Stolarski,
Agnieszka Krześnlak, Barbara Czech, Krzysztof KIeracki,
Michał Kozal, Zdzisław Sabat,
Tomasz Segleta, Kinga Kondracka I Sebaatlan Gola.
Nagrody otrzymują: Iwona
Ochnlck.a, Andrzej Błędowskl,
Magda Zacharska, Anna Czerwonka, Przemek Florys, MonIka Sobaś.
Zwycięzcom
gratulujemy,
a wszystkich zapraszamy na
basen!
(AS)

Oyka - system alarmowy mają
akademiki należące do WSP,
w których na każdej kondygnacji
zainstalowane są buczki.
Zdarza się. że straż pożarna
zmuszona jest w ogóle zamykać
obiekty, bo stanowią zagrożenie
dla życia. Tak było w Sukowie.
Wprowadzono zakaz użytkowa
nia kabiny lakierniczej, bo groziła
wybuchem. Ponieważ właściciel
w dalszym ciągu kabinę użytkuje
- sprawa trallła do prokuratury.
Wszystkie obiekty biurowe powinny być wyposażone w instalacje sygnalizacji pożarowej, gwarantujące w razie niebezpieczeń
stwa
pożaru
szybkie
powiadomienie straży. Nie ma tego m.In. budynek . Nidy".
bezpieczeństwie przeciwpożarowym kin decyduje m.in . liczba
miejsc - nie może przekraczać
600. Kieleckie kina poradziły sobie
z tym przepisem. W klnie .Echo"
usunl~to część miejsc, także
obecOle jest Ich 590, natomiast
w .Aomanlice" liczbę miejsc
zmniejszono do 599.

Sen z powiek strażaków spę
dza obecnie czas studniówek.
W każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się powyżej 50 osób,
muszą być zapewnione warunki
ewakuaCYjne.
- Mus być co najmniej dwa
wyjścia, kazde odpowiedniej
szerokości. Wystrój wnętrz nie
może być łatwo palny - z tego
powodu w '94 r. wstrzymaliśmy
niektóre studniówkI. Jeżeli budynek szkoły nie spełnia wymogów bezpieczeństwa I nie da się
w nim (z punktu widzenia bez-

REMONT
.

UZYSKAŁ

°

pieczeństwa przeciwpożarowe

go) zorganizować studniówki trzeba zmienić lokal. Bo nie
zawsze "najtańsze" znaczy
"bezpleczne"- mówi kpt. Zbigniew Oyk. - My ze swojej strony
zrobimy wszystko, zeby wyeliminować zagrożenie. Ale usunięcie barier technicznych to
nie wszystko. W grę wchodzi
Jeszcze czynnik ludzki. A na to
straż po:iama nie ma wpływu dodaje.
SYLWIA BŁAWAT

OCEN~ DOBRĄ

Za dwa tygodnie przyjmie pacjentów Oddzial I Zachowawczy
Szpitala w Czerwonej Górze. Termin otwarcia oddziału przesuwał się
z miesiąca na miesiąc, jednak nIe z winy firmy remontowo-budowlanej . Proremex", jak wynikało to ze słów ordynatora dr. KazImierza
Stańsklego (.GK· nr 18 z 25 stycznia br.).
Właściciel firmy Krzysztof BIelecki poinformował nas, że prace
remontowe na oddziale miały zostać zakończone 31 października,
jednak koniecznoŚĆ wykonania dodatkowych robót przesunęła ten
termin do 30 listopada, co uwzględniono w aneksie do umowy. Firma
terminu dotrzymała, remont został skontrolowany i odebrany przez
komisję z oceną dobrą. Również nowy dyrektor szpitala, dr Krzysztof Małek, jest zadowolony z wykonanych prac. Jego zdaniem, pacjenci zyskają lepsze warunki hosp~alizacjl ze względu na zmniejszenie liczby łóżek i zwiększenie powierzchni w salach, bowiem oprócz wprowadzenia wielu Innych usprawnień niefunkcjonalne, duże
szafy w każdej sali zoslały wyburzone.
Jak mówił dr K. Stańskl , nie zamontowano kamlszy z Jednej strony korytarza, nie wymieniono futryn w drzwiach, nie położono glazury
w gabinecie pielęgniarkl oddziałowej . Trzeba jednak wiedzieć, że zakres robót ustala nie uslugodawca, lecz usługobiorca, więc firma
budowlana może wykonać tylko to, co Jej zlecono. tym, na co starczy funduszy, a na co nie, decyduje szpital.
(KOR)

°

jeszcze nie wiadomo.
Słomski również nie
chciał ujawnić nazwiska kandydata, twierdząc, iż takiego
nie ma. Nie wykluczył jednak,
że jeszcze premier Józef
Oleksy w ciągu 10 dni swego
urzędowania może podpisać
taką nominację. Jeśli jednak

Andrzej

tego nie uczyni, to z nominacją należy poczekać na decyzję

nowego premiera.

(APIS)

czeków, kart kredytowych, czyn
tzw. plastykowych pieniędzy i p.
Marek nic, tylko konto J konto.
Na szczęście, proste pracownice bankowoścI wybiły mu ten
pomysł z głowy w spoSÓb delikatny I aluzyjny. z pomocą sterty
formularzy I gwarancji (on mial
gwarantować, źe jest uczdwy,
8 nie bank, któremu dawał na
przechowanie swe pieniądze).
Marek to opisał I powstał zabaw·
ny tekst, pt. "Kto chce moje
pienIądze".

Zapewne wszyscy inni, oprÓCz bankowców, któdy tym razem, wbrew podejrzeniom Autora, uchronili go od jeszcze więk
szych
kłopotów.
ZaJóźmy
hipotetycznie, ie p, Markowi

Rozporządzenie
ministra
transportu I gospodarki morskiej zwiększające wymagania
wobec stacji obsługi samochodów uprawnionych do przeprowadzania przeglądów technicznych pojazdów, spowodowało,
że liczba stacji diagnostycznych, które są w stanie Im
sprostać, jest niewielka.

• recital gitarowy

W

Kieleckim Centrum Kultury odbyty się wczoraj kolejne Imprezy, uświetnia
Jące oficjalne otwarcie tego obiektu.
Na malej scenie zaprezentowano
. Pieśń Wigilijną", na którą zloiyly
się poetyckie teksty Henryka Jachlmowsklego, pisane przez niego od kilkunastu lat na wigilie Boże
go Narodzenia. Muzykę do nich
ułożył Marek Tercz. W spektaklu
wystąpij zespól aktorsko-wokalny:
Anna Komorowska (Maria Matka), Przemysław Branny (Męż
czyzna Józef), Małgorzata BIesaga-Slemacka, Małgorzata Chru&fińska,
Alicja
Rozborska,
Aleksandra Wolff (solistki). Aktorom towarzyszył zespół muzyczny
"The Acoustlc Band".
Po spektaklu na foyer malej
sceny otwarta została wystawa LI·
dll Wilk ..Teatry I spektakle niezwykłe". Artystka rozpoczęła
swój "teatralny cykl" po obejrzeniu
sztuki Kantora .Wielopole, Wielopole". Potem malowala obra~
z wielu oryginalnych inscenizacji,
w tym przedstawień .Mgła" I .Makijaż" Henryka Jachlmowskiego.

KRONIKA
• Wojewoda kielecki Zygmunt Szopa uczestnlczylwczoraj w posiedzeniu Prezydium
Sejmiku Samorządowego Woj.
Kieleckiego.
• Wojewoda spotkał- się także
wczoraj z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony
Cywilnej. Podsumowano działalność OC w 1995 roku.

DARMAS W BANKU
nakomity publicysta,
red. Marek Darmas
(niczego na szczęście
nie zagubił ze swego talentu) po
wieloletnim wygnaniu (a póinlej
świadomym wyborze) spędzo
nym na szczęście w .słodklej"
Francji, a nie na Kałymie, wrócił
do Starego Kraju l zaraz na
wstępie nabił sobie guza w kt6fYTTIŚ z kieleckich banków, co zabawne opisał na lamach .Gaza-ty". Darmas ot61, zamierzaJ założyć w tutejszym banku jakieś
swoje konto, czy coś takiego,
jakby nie wiedział, ie tu pienią
dze nosi się w plastykowych torbach, dla nie poznaki przad zł0dziejami.
Niestety, na tym całym Zachodzie przyzwyczal/1 Darmasa do

CTK
twa kieleckiego w tym •Trójką
cie" zaświadcza, że Kielce nie
szukają jedynego sojusznika
w sprawach gospodarczych li
tylko z wojeWÓdztwem krakowskim.
(APIS)

GDZIE NA PRZEGLĄD?

Po "Pieśni Wigiliinei"

(§przę*enie zwrotn€J

Z

TRÓJKĄT

jewody - SLD. On natomiast
jedynie zgłasza zaproponowaną kandydaturę do Urzędu
Rady Ministrów.
Na temat
ewentualnych
kandydatów
nic 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

Spytany przez nas poseł

NIE DAJ BOŻE PtONĄCEGO WIEŻOWCA...

Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie
pełnomocników
wojewodów
Trójkąta CTK - Rozwoju Rolnictwa I Przetwórstwa RolnoSpożywczego ••Trójkąf swym
programem obejmuje 8 województw,
regionów
Polski
wschodniej i centralnej. Program nastawiony jest głównie na
przemysi i rolnictwo. Jak poinformował nas dyrektor gabinetu
wojewody Tądeusz MikołaJe
wlcz, uczestnictwo wojewódz-

w banku .floI co wtedy?
Kielczanle pamIętają słynny
Incydent, kiedy to kierownik znanej kieleckiej restauracji do
klienta płacącego za obiad czekiem wezwał policję.
Być może, teraz taka operacja finansowo mogłaby się obyć
bez dzielnicowego, ale realizacja czeku w Polsce to Jeszcze
orka na ugorze.
Przeciez to logiczne: jeżeli
bank nie chce naszych pienię
dzy, to jak może wypłacać swoJe? Jak mawiała babcia Pawlaczka - lepszy swój wróg niż
cudzy. Pora się - Mareczkuudałoby się złoiyć
tę".

przyzwyczaić.

Dzisiaj (30 bm.) Kieleckie Centrum Kultury zaprasza na recital
"Muzyka I poezja", w którym wystąpi KazimIerz KołomyJa (gitara) i Iwona Kozlał (flet). Usłyszy
my m.in. utwory Haendla, Mozarta. Vllla Lobosa, Paganiniego.
Popularna kielecka aktorka Anna
Ska ros recytować b~e utwory
Kochanowskiego, leromskiego
i hiszpańskiego poety Garcii lorki.
Kazimierza Kołomyję kielczanie
znają również - a może przede
wszystkim - z malarstwa portretowego: Dlatego też recitalowi towarzyszyć będzie wystawa 50
portretów jego autorstwa.
(E)

Na terenie miasta i najbliższej okolicy
takich stacji jest zaledwie pięć· Spływają
jednak kolejne wnioski o nadanie uprawnień. Przystosowanie do nowych wymagań wymaga jednak czasu I nakladów finansowych, Gdzie zatem maina się
udać, aby dokonać przeglądu bez
zbędnego błądz.enla?

Wstacji obsługi MZK przy ulicy Jagiellońskiej prowadzone są przeglądy
samochodów osobowych. ciężarowych
i autobusów. Koszt takiego przeglądu to
19,80 od samochodu osobowego, 26.40
od ciężarowego i 28,60 od autobusu. Są
to ceny z podatkiem VAT.
- Ponieważ u nas obowiązują stawki
godzinowe, od 1 lutego ceny te nieznacznie się zwiększą, wzrośnie bowiem stawka godzinowa wnaszym zakładzie - poInformował nas diagnosta, Władysław
Kowalski.
W stacji diagnostycznej PKS przy
ul. Zagnańsklej 84 przegląd samochodu
osobowego kosztuje 17,sa, dostawczego
i ciężarowego powyżej 2.5 tony - 23,50.
W zakładzle w Radlinie, którego
właścicielem jest pan Ryszard lwański,
prowadzone są przeglądy samochodów
osobowych i ciężarowych do 3,5 t. Cenyod 15do 20 zł,
Poza wymienionymi stacjami, przeglą
dy prowadzą również: stacja dlagnos·
tyczna .. Polmozbytu" przy ulicy 1 Maja
I prywatna stacja przy Mlelczarskiego
45.
(asz)

o kanalizacii prawie wszystko
W środę rozpoczyna się
w Ośrodku Wczasowym .. Budowlani" w Ameliówce trzydniowe seminarium zorganizowane przez firmę PolyplpePolska
Zaprezentowane
zostaną .. Możliwości I warunkl
stosowania rur jedno- I dwuściennych z polipropylenu
w kanalizacji I drenażu".
Goście zajmą się m.in. problemami związanymi z kanalizacją. nowymi technologiami,
zastosowaniem studzienek kanalizacyjnych i ich wytrzymałoś
cią.

ZŁOTY

"PIASEK"
Sklepy muzyczne w całej
Polsce sprzedały już ponad 100
tysięcy sztuk albumu ..Sax and
Sex" Roberta Chojnacklego.
W związku 2 tym podczas niedzielnego koncertu w warszawskim klubie .Grand Zero· zlote
płyty otrzymali: Robert Choł
nackl i autor tekstów na płytę,
wokalista kleleckiej
afii· AndrzeJ .. Piasek" PJaseczny. Gratulujemy i życzymy więcej takich
sukcesów.
(AS)

W drugim dniu głównym tematem będzie odprowadzanie
metanu i organizacja wysypisk
śmieci.

Bohaterem całego seminarium jest oczywiście wykonana
wg najnowszych technologii
dwuścienna rura z polipropylenu.

Oap.)

NIE TYLKO

"CHE~R"

W piątkowym wydaniu .Gazety
Kieleckiej zamieściliśmy informację pl. "Do Europy przez jakość", w której pisaliśmy o konferencJi poświęconej wdrażaniu systemóW jakośd wg norm ISO serii
9000, zorganizowanej przez Staropolską Izbę Przemyslowo-Han-dlową w Kielcach. Do informacji
wkradła się nieścisłość. Napisaliś

my mianowicie, że jedynym zakła
dem na Kielecczyźnie posiadają
cym certyfikat systemu jakości
ISO 9000 jest "Chemar" . W rzeczywistości posiadaczami tego
certyfikaru są także Huta "Ostrowiec" S.A. oraz .. Henke~au
technik Polska" ze Stąporkowa,
który otrzymał certyfikat we wrześ
n u 1995 r. Za przeoczenie zainteresowanych przepraszamyl

Pani

HELENIE BARAŃSKIEJ
wyrazy szczerego

z powodu

współczucia

śmierci

OJCA
składają

zarząd

WlESŁAW BARAŃSKI

EXBUD SA oraz współpracownicy
_I~

-
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WtDYStAWA OLSZEWSKA:

I

C
- Te łzy to ze wzruszenia?
- Rzeczywiście. jestem ogromnie wzruszona i szczęśli
wa. Takie wyróżnienie jest naj·
piękniejsze dla nauczyciela.

l,

WA

żadne inne nagrody nie są tak
cenne.
- Powinna się Jednak pani
oswoić z tego typu wyborem,
gdyż Już trzeci raz okazała się

Mechaniczno-Ekonomicznych
w Kielcach

tV Zespole

Jm.y

<.kół Mechaniczn<rEkoIlO1lllrzll)ch

ul. jagiellolukiej w Kiclcadl

w pubiscycie 7IIJgrała I wstała BelJrtm Roku

prof. WŁADYSŁAWA OLSZEWSKA
widole •• lł ••uczydclk. przcdmlo.Ó...... odo"}'d,

II miejsce

Złi~ł

prof. Piotr Lcszczyliskl
mltcmilylt z pl~<lolc•• 1m .. delii.

Laureatom ertka,lIte gra/lI/ujnl/)'!

CHAMI

pani najpopularnlejazym nauozyclelem ,.mechanlka".
- To fakt. wcześnIej młodzle~
sama organizowała tego typu
pleb scyty. Ale za kaŻdym razem
byłam Jednakowo wzruszona
I niezmIernie wdzięczna moim
uczn om za okazanie mi tyle
sympalll. Po ogłoszenIU drugi
raz wyników - powiedziałam do
caleJ mlodzleży zgromadzonej
w sali gimnastycznej: .Chłopaki ,
ja Was kocham', bo taka jest
prawda.
- Mówi że z pani bIJe niesamowite ciepło ...
- Staram się być dobra
I wyrozumiała dla SWOich uczniów. Nie zapomniałam, że Ja
też kiedyś byłam młoda ... Wy·
daje mi się, że rozumiem Ich
problemy.
- Ale przec aź do zawodu
nauczycielskiego trafiła pani
przez przypadek?
- Tak, byłam I Jestem z wykształcenia inżynierem I pracowałam po studiach w "Chemarze" . W 1969 roku nie przyjęto
mi dziecka do przedszkola,
gdyŻ obydwoje z mężem za
dobrze zarabialiśmy. Wiedziałam, że dziecko nauczycielskie
będzie miało szansę znaleźć

miejsce w przedszkolu I prze·

Dyrektor Kazimierz
Pełni tę funkcję szósty rok, ale
pierwszy raz został wybrany
przez Radę Pedagogiczną. Dopiero później przystąpił do konkursu, który również wygrał.
- Cieszę się, że w plebiscycie wygrała prof. Władysława
Olszewska, ale muszę podkreślić, że w naszej szkole
pracuje doskonała kadra nauczycielska. Naprawdę, nie ma
tu
słabych
profesorów.
Wszyscy wspólnie staramy
się stworzyć świetną atmosferę do pracy dla uczniów, bardzo dobrze również układa
nam się współpraca z rodzIcami - twierdzi dyrektor.

chodząc obok .mechanika" wstąpiłam. NIeżyjący luż dy-

Stępień

rektor Jerzy Plwkowsf<\ przyJą' mnIe serdecznie 1 zaproponował pracę od 1 wrześ
nIa. I tak zostałam Już na

Grono pedagogiczne jest tu
bardzo zgrane i zaprzyjaźnione.
wspólnie organizuje wyjazdy do
teatrów w Warszawie, Krakowie
czy inne wycieczki.
W "mechaniku· widać, że zarówno młodzież, jak i nauczyciele czują się współgospodarzami
szkoły.

Miłą tradycją szkoły jest za·
praszanie na spotkania z okazji
różnych świąt oraz bez okazji
emerytowanych
nauczycieli
i byłych dyrektorów szkoły.
Częstymi gośćmi są dyr. Stanisław Parlak, dyr. Henryk Wójtowicz i dyr. Stanisław ZmarzIlk.

zawsze.
- Chyba od poCZl\tku musiała panI być dobra, skoro
wytrzymała dutą wtedy konkurencję?

NOW KlE U
KSZTAtCE lA
..Mechanik" przy ul. JagiellońSkieJ od 1 września 1995
roku zmienił nieco swe oblicze. 00 typowo męskiej szkoły
dołączyła się typowo żeńska -

liceum Ekonomiczne Obecme są cztery pierwsze klasy
dziewcząt, ale nabór będzie
juz co roku na kierunki fmanse
i rachunkowość oraz ekonomika przedsiębiorstw.
W szkole uczy się ponad
1300 uczniów w technikach
Mechan cznym i Samochodowym oraz w Policealnym Studium Mechanicznym.
Nowym i atra cyjnym kie·
runkiem Jest elektronika samochodowa, gdzie obowiązu
ją programy autorskie przygo-

towane przez nauczycieli
szkoty.
Równre populamym kierunkiem. ale w Technikum Mechanicznym. są .urządzenla
chłodnicze". Jest to Jedyna tego typu specjalność w województWIe kieleckim.

JAK ZA
Przy szkole jest kilka od 0wionych boisk sportowych,
strzelnica oraz plac manewrowy, Jak na szkołę samochodową przystało.

LEBISC
Artur Łyżwa I Robert Parkowski z IIz faworyzują Włady
sławę Olszewską. Jej atuty to
dobry humor i umiejętność
maczenia trudnych ernalÓW. Zawsze ma dla nas czas, chociaż cu em rIpostuje prze.
wrotnle, mówiąc: ..ty jesteś
głupi". Ale to tylko wzbudza
sympatię, nie jest obelżywe.
A Marcin Dziadowski I Paweł Kot z 1s2 głosowa i na 'renę
Kamlonk swoją wychowaw-

AJĄ?
Osiem garaży Jest wynaJmowanych, a budowane kolejne dziesięć również będą
przynosIć zyski szkole.
Pieniądze wnosi też prywatna szkoła Jazdy, która wynajmuje sale I plac manewrowy.
Sala gimnastyczna i siłownia
również dają zyski.

A pieniądze

- Plebiscyt spadł na nas Jak grom z nieba - komentowała
Belfra Roku w ,.mechaniku" nauczycielka języka polskiego Jolanta Plerzyńska . - Każdy z pedagogicznego grona boi slę,
że będzie na szarym końcu, że nikt go nie poprze.
A oto ci ,wybrańcy", c'eszący się zaufaniem uczniów - wraz
z motywacjami głosów.
czyn ę. - Jest sprawiedliwa,
potraf) dotrzet do nas. Lekcje
są zazwyczaj bardzo faJn .
W Vs2 lele osób poparło
Andrzeja ChudegO Adam Salaba I Włodzimierz Marcinkowskl tak motywowali swą decyzję; - Zawsze da s ę l nim
pogadać, u niego na z.aJę
elach panuje specyficzna atmosfera. No I ma ulubIone,
komIczne
powiedzonka:
"ubańczyć", " usiec"
Ibo:

- zawsze lubiłam mł0d2 i .
dzieci bez względu na wiek do
tej pory .kleją się" do mnie. Ale
przede wszystkim szalen e lubię
uczyć I to, co robię, sprawia mi
ogromną przyjemność. NIgdy
nie szczędzę czasu dla swoich
uczniów. prawie katdą przerwę
mam zajętą, często też zostcllę
po łekcjach, aby porozmaYł Ć
z tymi, którzy tego chcą.
- A chcą. Do tej pory spOtyka się pani ze awolml byłylY'll
uczniamI.
- Owszem, chłopcy, którzy
ukończyli szkołę, na przy
d
dwadzieścia lat temu. od 'edzają mnie często w dO(Tlu.
A właściwie nie tylko chłopcy bo
w tamtych czasach uczyłam tet
ka dziewcząt.
Czy to, że uczy p."l
w szkole męskIeJ, pomogło
pani w jaki spo 6b w wyc owywanlu własnych dwóch tynów?
- Na pewno, z Pawłem
i Marcinem zawsze doskonale
się rozumiałam. Nie miałam
tak zwanych problemów wychowawczych. Niestety, starszy syn wyjechał do USA, Jest
tam lekarzem, ale za to fT1łiOd
szego mam przy sobie w Kielcach . Choć pewnie I on gd:ti6Ś
WYłedzie szukając odpowiednieJ pracy, bo sf<ończył rybaCtwo śródlądowe.
Co najbardziej tel'll"
w pani uczniowie?
- Trudno powiedzieć, ale
chyba to. że mogą mleć do
mnie całkowite zaufanie. ie
jestem absolutną .studl1 ą".
No I chyba to. że lestem sprawiedliwa.

.,NI podoba s ę - to papiery
do 14.30".
Na Andrzeja Chudego gł0sowali tez ucz owle 11153 - Tomasz Połetek ł MarIusz Plete,Wal. - Dobrze goklu "grypsuJe", ma humor. Pou tym
dosyć dobrze ocenia.
•
Łukasz Uchnlckl I Łukasz
Ichalczyk z Ilu fa oryzuJą
Annę Borycą.. - To na za wychowawczynI. Po prostu ona
"I the be . am 6 jedynek,
a chcIała mnIe poprawiać.
W ledne z nlew elu zeńskich
las .e onomlka' - 11. ~
wano na Alicję Syskę. Justyna
Pollt, Ewelina Oluewska
, Monika Mata tak motywowały
s wybór: - Pani Syaka jest

sprawiedliwa J wyrozumiała.
Jest nU%Ą wychow.wczynl".
Adama Rogozlńsklego popart arłan Syska I Adam Król
z IVo. - Dobrze uczy, zna awój
lach. Jeat tajny I z humorem.
W V53 laworyz ją swego wycho awą. Piotra LAazczyń
sklego. Glosował na niego S.
baatlan Gronowski: To
w pan ały facet. Zna nasze
problemy, swego czasu bardzo mi pomógł. Jest człow eklem .na czasie", a to Jest
walne.
Artur oskal I Tomasz Armata z Vb rOWniei poparli pana
Leszczyńskiego. - Jest luucłd. Zawue można z nIm
pogadać.
( ob)

ciągle są

po-

trzebne. mimo że remont generalny szkoła ma za sobą.
Strzelnica, z której korzysta
młodzież całego miasta. wyremontowana jest w połowie .
Trzeba zdobyć kolejne p enlą
dze ...

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

Komputeryzacja.
na całego
W szkole działają dwie nowe I wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie Komputerowe. Biblioteka
ako
pierwsza w wojewód~ie
została całkowicie skomputeryzowana. Dotyczy to r6wrlleż
sekretariatu.
Jest też pokój pracy własnej
z komputerem. z którego f11ogą korzystać nauczyciel9 poznający dopiero smak p racy
z tą supermaszyną. o az uczniowie, którym ciągle (I'Isło
tych kontaktów.
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"SATY yey I AKTORZY"
Na przełomie lutego i marca 1995 r. powstał Kabaret Politechniki Świętokrzyskiej im. Wincentego Pstrowskiego
w składzie Robert Bomba, Sławomir Błach, Magda Bogusławska Marcin Wagner, Piotr Materek i Piotr Gralak - Szef.
po czter~ch występach, w tym dwóch większych - z okazji
wolnych scen; Wiosny Studenckiej, działalność ich zamarła. Szkoda, bo otrzymali propozycję występu na przeglądzie
kabaretów.

Pod redakcją Sylwii Bławat

ISTNY EDEN
Jeżeli którejś nastolatce
marzy się studencka m~ość,
niech młotkiem lub innym równie prymitywnym narzędziem
wybije ją sobie z głowy.
Wszyscy mianowicie znamy
banalną i nieskomplikowaną
definicję tego rodzaju miłości,
wg której:
"Ona kocha go za wzięcie,
a on kocha ją za żarcie".
Wydawać się to może irytujące, ale z pewnością nie ukrywa prawdy. która u studentów
z pewnego akademika jest
gorzka jak łza .
W pokoju 709 mieszka czło
wiek pseudonim Bart, kolekcjonujący dziewczyny w kolejności alfabetycznej (I tu sygnał
dla panienek, których Imię zaczyna się na .L"). Piętro niżej
- . Cezar", znany z niezbyt
moralnych układów damsko-

męskich .
Chłopiec , którego imienia
wymienić nie mogę, po swoich
bibach chodzi niby trzeźwy

i wyzywa wszystkich od niedorozwiniętych, kozich bob-

ków. a na dodatek amatorów
(tak określa tych, którym alkohol zwraca "wspomnienia").
Gdy zejdziemy piętro niżej,
usłyszymy fragment piosenki
.Czerwone jagody" śpiewanej
przepitym głosem. To jadący
już na rezerwie koledzy z V roku.
Istny eden, ale nie dla tak
porządnych dziewczyn jak
Wy. Zatem omijajcie z daleka
wszelkie kuszące propozycje,
jeśli zależy Wam na tym, by
nie zyskać przydomka .Trzepak", honorowo nadawanego
odwiedzającym panów dziewczynom, Dla nich nie istnieje
słowo miłość, bo w natłoku
przedmiotów ścisłych tak się
zatracili, że zapomnieli chyba
o uczuciach. To ludzie o wynaturzonym wnętrzu, przed
którymi gorąco Was przestrzegam.
KONIKA
PS. Oczywiście są wyjątki,
ale one potwierdzają moją regułę·

- Istnieje program, ale brak
jest wykonawców - z żalem
opowiada Szef. Nie powiodła się
próba wskrzeszenia kabaretu
podjęta na początku tego roku studenckiego. Część zespołu rozpoczęła pracę zawodową. innych
wciągnęła działalność w samorządzie studenckim, a wśród pozostałych nie znalazła się osobowoŚĆ. która zdołałaby przyciągnąć
chętnych .

- Nie rozumiem, czy to brak
chęci, odwagi czy wiary we
własne możliwości. Powoduje,
to fakt, że ci sami ludzie działają
w samorządzie, organizacjach

i stowarzyszeniach kulturalnych. A co robią Inni? Przecież

studiowanie to nie nauka w jakiejś szkółce - oburza się Piotr
Gralak.
Jest nadzieja! Były kabaret
przeistacza się w Teatr Amatorski
Studentów Politechniki Święto
krzyskiej . Będzie to szersza forma
sceniczna, choć w znaczącej mierze nastawiona na bawienie publiczności. Zespół aktorski, liczący
8 studentów. przygotowuje nowatorską interpretację noweli Bolesława Prusa - "Antek".
Twórcy scenariusza chcą wydobyć ze smutnego i przygnębia
jącego żywota bohatera radosne
wątki . Sam Szef uchylił rąl:lka tajemnicy i opOWiedział scenę,
w noweli ledwo zauważalną. gdy

ierzę w Jeden Dziekanat, tajemniczy jak loże masońskie
i samowystarczalny jak perpetuum mobile, który istnieje od
wieków i istnieć będzie przez wieki.
Wierzę, że niepotrzebni mu studenci, bo on może egzystować
i bez nich, jak przejściowo istnieje tolerując ich.
Wierzę w utajnienie informacji i w to, że Dziekanat wkrótce nabę
dzie kilku Mnemoników. klórzy przenosić będą zakodowane wiadomości do nielicznych odbiorców.
Wierzę w święte zaaferowanie Urzędniczek, które muszą omówić
w godzinach pracy sukcesy i porażki rodziny aż do dziesiątego pokolenia włącznie.
Wierzę w Ich dobrą wolę, kiedy to oferują dostęp do indeksów każ
demu zainteresowanemu, kto choć w przybliżeniu przypomina studenta.
Wierzę w ich troskę o utrzymanie w -zdrowiu moralności studentów
l uchronienie ich od nadgorliwości, gdy zbyt wcześnie, bo zaledwie
tydzień przed ostatecznym tenninem, przybywają podbić legitymację
i otrzymują matczyną reprymendę za zbędny pośpiech.
O Wielki I Wspaniały Dziekanacie! Trwaj wiecznie W swej formie doskonałej!

Z

Jeszcze tylko jeden egzamin i ... na piwkol

Ballada
o Marianie l• sesJI••

nuje z pozomie słabej miłości na
rzecz siły nienawiści (poetycko
nazwanej .szkarłatnym kwiatem"). która ma umacniać w walce
o wolność. Ale czymże jest owa

Rzecz to jest niesłychana:
sesja zabHa Mariana,
krzyżyk stawiając nad nim wysolfo,
jak chłopak leżał głęboko.

wolnoŚĆ?
Z treścią

Pracy zbyt trudnej Marian nie lubił
(i w błahej kwestii czasem się gubił),
lecz gdy nadeszły sesji symptomy:
obłęd studentów i książek tomy
w każdym kąciku i zakamarku,
notatek pow6di, cHugie ściągawy.
bezsenne noce i morze kawy.
chłopak im stawił pięknego czoła,
mimo paniki wciąż dookoła.

sztuki idealnie koresponduje skromna, surowa, ale sugestywna dekoracja o zgaszonej
kolorystyce. Oszczędne operowanie światłem dało niezwykłe efekty
wizualne, a całości dopełnia muzyka budująca nastrój grozy, trwogi i przerażenia, wprowadzając
w klimat wydarzeń.
BARBARA SKROBOT

(NA I DEKSIE)
drowie rzecz ważna Zaryzykuję
nawet stwierdzenie, że najważniejsza.
bo przecież bez zdrowia nie ma
pracy. A bez pracy nie ma koła
czy, z czego wynika, że bez
zdrowia nie ma kołaczy, a to
bardzo nieprzyjemne. O zdrowie
trzeba zatem dbać, nie narażać
się latem, ciepło ubierać zimą,
a w ogóle - hartować, bo d0brze zahartowane ciało. to twarde
ciało, tak jak dobrze zał)artowa
na stal, to twarda staJ. leby się
hartować trzeba mieć stalowe
nerwy, inaczej można niewytrzymać i poddać się już na początku
kuraąi. Wiem, <Xl mówię, widziałem mor5Ćm. niezwykle odpornych facetów. Wchodzili do takiej
~, w której żadne życie nie
miało prawa przetrwać, a oni nie
dość, że przetrwali, to jeszcze
wychodzili z niej z uśmiechem .
Możliwe , że t~ nie był uśmiech

KRZYSZTOF CHROBOT

Na trzy kolejne pytania pana docenta udzieliłem identycznej, wyczerpującej (moje Wiadomości)
odpowiedzi: nie wiem. Oczami
wyobraźni widziałem już siebie
podczas zjazdu naukowców, czyli
w sesji poprawkowej. Tymczasem
pan docent Oak ja go w tej chwili
polubiłem) wstawiał oceny do indeksu. Nie miałem złudzeń.
Otwieram indeks. I co? Czwórka .. . Od tej pory do egzaminu nie
uczę się więcej niż dwa dni.

W

Bóg czy idea?

Margas. Jako aktorzy zadebiutowali alumni seminarium.
Pojawienie się Mesjasza budzi
niepokÓj w sferach rządzących.
Człowiek staje więc w obliczu wyboru: Bóg czy idea. Naród nie rozporoaje jednak Proroka. Rezyg-

częło się dziaćl

był zadowolony. Niestety, ja tyle
szczęścia nie doświadczyłem .

"Dziekanacie trwaj! Je~eś pięknyu."

(g.)

Dzięki zaproszeniu przyjaciół
miałam przyjemność obejrzeć
sztukę Stanisława Brejdyganta
"Golgota", wystawianą przez teatr Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Wyreżyse
rowali ją kieleccy aktorzy - Anna
Skaros I Zdzisław Nowicki. Scenografię przygotowała L Jankowska, a oprawę muzyczną J.

stary wójt żeni się z młodą dziewczyną, a jego obejście zaczyna
gromadnie odwiedzać męska
część wsi. Dlaczego - dowiemy
się podczas pierwszego przedstawienia przewidzianego na juwenalia.
Studenci - aktorzy amatorzy
chcą ukazać swoje umiejętności
widzom, a następnie będą szukać
chętnych do pomocy i współpracy.
Za wzór służy im Zielona Góra,
gdzie przy jednym klubie studenckim działa 6 kabaretów amatorskich i Kabaret .Potem".
Bazą działalności studentów satyryków jest klub . Pod Krechą".
Myślą o współpracy z kielecką
WSP i placówkami oświatowo
kulturalnymi.
Drodzy studenci, "nie samym
chtebem żyje człowiek" • "nauka
nie zając", a "studia nie wyści
gi". Elito intelektualnal Od was
zależy jak szybko "duch kultury" osiedli się w tym mieście.
Czas by "COS" w Kielcach za-

Mieliśmy któregoś roku w sesji
egzamin. Niejeden, ale ten akurat był bardzo istotny - w końcu
z przedmiotu tzw. kierunkowego.
Uczyliśmy się wszyscy jak szaleńcy - całe dwa dni wcześniej.
Cóż, więcej czasu nie było.
W krytycznym dniu weszliśmy na
egzamin z koleżanką. Ona - Jak
to się mówi - trafiła na pytania,
więc pan docent - egzaminator

tylko jakiś przymarznięty grymas, ale o to mniejsza. To naprawdę
twardzi
mężczyźni
(zwłaszcza' po pól godzinie na
mrozie po wyjściu z tej wody). Ale

dzie. zresztą - tu dbają o studenta. Specjaliści od hartowania
twierdzą, że najlepiej uodpamia
naprzemienne polewanie wodą
ciepłą i zimną, na początku krótko, po co nam zapalenie płuc, nic
na siłę. Potem dłużej, wreszcie przynosimy pod prysmic bierki
i gramy do upadłego. Problemem
jest tylko ciepła woda. W ,.Mimozie" niestety pomiędzy osiem-

obficie jakąś wodą toaletową, to
nawet da się koło niego usiąść .
Zadziwia malczyna wprosI Iroska kierownictwa akademików
o dobre samopoczucie studentów. Dwie studentki, które zwróciły kiedyś uwagę, ze .od trzech
dni nie mogą się wykąpać. bo nie
ma cieplej wody, usłyszały, cytuję: "królewny się znalazły/ "_
A znalazły, znalazły. A skoro
Już sIę znalazły

Twardziele z"Mimozy"
byli zdrowi (do samego końca) ,
a o to właśnie chodzi. Dlatego
rzucam hasło: hartujmy się! Najłatwiej

można

hartować s ię
w zimnej wodzie. Zimą wodę
znajdziemy wszędzie: na Cedzy-

nie, w Silnicy, w Domu Studenckim "Mimoza". Zdaję sobie sprawę z tego, że na Cedzynę za daleko, Silnica brudna. o tym
wiedzą najstarsi górale. Zostaje
. Mimoza". Też nie Jest to najlepsze miejsce. ale lepiej tu niż nig-

nastą

a dwudziestą czwartą
cieplej wody nie uświadczysz.
Przypadkiem jest to pora dnia,
kiedy wszyscy się kąpią. Za to
zimnej wody - pod dostatkiem.
Wszyscy wiemy, ze nie ma nic
milszego niż wejść pod lodowatą
wodę prosto ze spaceru na dziesięciostopniowym mrozie. Twardziele. Czy student chce, czy nie
- hartować się musi. No chyba,
że bardzo nie chce. Przecież nie
musi się kąpać, nie? Spryska się

i

płacą kupę

forsy za małe pokoje, nieszczelne okna, nie zawsze czynne windy, to chciałyby czasem
umyć się w ciepłej wodzie.
Jeśli pamięć mnie nie zawodzi,
to dwa lata temu robiony był remont w ..Mimozie·. M.in. wymieniano instalację pod prysznicami.
koiły itp. sprawy. A ciepła woda
powyżej drugiego piętra jest jak
oaza na pustyni - niedostępna ,
odległa . w ogóle - miraż. Więc
<Xl? Pieniądze wyrzucono w bło
to, przepraszam. w kocioł? iezły kocioł. Tu mają. I d alego
powtarzam: hartujmy się. Psychicznie. Zeby wytrzymać uwagi
o królewnach.
KRÓLEWNA RUS

Uczyf się Marian przez całe ranki
swojej studenckiej trudnej grażdanki:
że Kant nie handlarz, Sokrat nie OJ,
że belfer po angielsku .ticzer",
że całka, macierz to rzecz osobna
i .że satyrą jest .żona modna".
Ze wakuole to .coś w komórce·,
a Borgis kocha' się w swojej córce.
że bemol, wiolin - muzyczne znaki,
a krasnorosty to nie robaki.

Przez tę naukę biedny Marianek
mamował niejeden cudny poranek.
Zamiast na piwo szedł do czytelni,
do biblioteki - miast do kręgielni.
Wieczory także tkliwe porzucaJ,
z książką bowiem w pralni przykucał.
UczylSJę Maniek przez cale dnie,
łudząc śWIat martwy i świat iywy,
że zda, zaliczy, będzie szczęśliwy!
Bardzo zmieniła go ta nauJ<al
gdyby reżyser aktora szukał

do ról wampira lub Fran ensteina
Mat1ka typuje kumpli ferajna.
Q::zy zapuchły i schudł niebożę,
(edwo go matuś rozpoznać moze.
Twarz fIOletowa, ~y w nieładzie.
szata plugawa - brudna w zasadzJe.
Gdy pierwszy egzamin wszystkich przeraza!
Malian za ku~ła miał juz grabarza.'

Przyjmijcie moje przestrogi nieliczne,
bo losy Mańka są parabobczne:
Tak się i z w/Jml dzisteczkl stać może,
Od przsuczen/s strzeż was Boze!

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Ten rok jest wyjątkowo bogaty w rocznice związane
z HENRYKIEM SIENKIEWICZEM - 150 rocznica urodzin pisarza, 80 rocznica jego śmierci, a także 100
rocznica pierwszego wydania "Quo vadis".

Bolesław

Cetn er

Polski noblista był z całą pewnością najczęściej tłumaczonym
polskim pisarzem, najc(1ętniej też
ekranizowanym. Nic więc dzlw-

TRUDNA SZTUKA
AKWARELI
dobie eksperymentów, poszukiwań artystycznych, które zwodzą często twórców na manowce, choć wielu myś
li o tym po cichu, a niewielu ma odwagę powiedzieć,
ożywczo zabrzmiały słowa nestora kieleckich plastyków, Bolesława Cetnera »Rzetelność jest podstawowym walorem
w sztuce".
Kilka dni temu w klubie "Civitas Christiana" otwarta została
wystawa akwarel tego kieleckiego artysty - pejzaży lasów i pól,
cykl starych młynów Kielecczyzny. Obrazków wdzięcznych i cieszących oko, pełnych poetyckiej refleksji i nastroju. Będących
nie tylko przedstawieniem krajobrazu, ale także "pejzażem wewnętrznym" malarza, jego zamyśleniem nad życiem.
Bolesław Cetner całkowicie poświęcił się akwareli już w latach
60. Tematem, do którego chętnie sięga, jest wiejska i małomias
teczkowa architektura, często jej obiekty popadające w ruinę
i zapomnienie, odchodzące w przeszłość. Do tego właśnie cyklu
należą pejzaże starych młynów.
Bolesław Cetner twierdzi, że wbrew utartym sądom, akwarela
nie jest sztuką łatwą, wymaga solidnej znajomości papieru i farby, studiowania ich walorów przez dłuższy okres czasu, zanim
dojdzie się do perfekcji w posługiwaniu malarską materią.
Przypomnijmy, że Bolesław Cetner był jednym ze współtwór
ców kieleckiego Związku Plastyków Polskich, a także w minionych latach jego prezesem. Należał do twórczego ugrupowania
"Wiosna 57", które, po roku 1956, chciało się wpisać sięw kalendarium ówczesnych przemian. Zasłuży! się przy organizowaniu
pierwszych plenerów artystycznych. Był też przez wiele lat plastykiem miejskim w Kielcach, a była to funkcja, której w dzisiejszych czasach szczególnie brakuje naszemu miastu_

W

(E)

nego, że Kieleckie Towarzystwo
Naukowe postanowiło zorganizować Jesienią tego roku, właś
nie w związku z wymienionymi
wyżej
rocznicami, przegląd
adaptacji filmowych powieści
Henryka Sienkiewicza_ Oprócz
znanych wszystkim ekranizacji
.Krzyżaków", .Potopu· i .Pana
Wołodyjowskiego·, znajdą się filmy nakręcone przed wojną. jak
.Bartek Zwycięzca" i .Janko Muzykant Prawdziwą ciekawostką
będą zagraniczne adaptacje filmowe .Quo vadis· - nakręcona
w 1924 roku we Włoszech oraz
amerykańska z 1951 roku. Przegląd tych filmów odbywać slę bę
dzie przez dwa dni w kinie .Moskwa".
Przegląd ten towarzyszyć bę
dzie ogólnopolskiej konferencji
naukowej, zaplanowanej w Domu
Środowisk Twórczych w Kielcach
i poświęconej adaptacjom filmowym utworów Henryka Sienkiewicza. Zaproszeni na nią zostali krytycy literaccy i filmowi, reżyserzy,
scenarzyści. Swoje przybycie do
Kielc potwierdził Zygmunt Kału
żyńskl, rezyser Jerzy Hoffman,
M

•

N

W

giellońskiego , specjalizująca się

w filmach przedwojennych, znany
historyk - pror Janu z Tamlr.
Prowadzone są rozmowy z Barbarą Wachowicz, a talae z aktorami występującymi w prezentowanych filmach. Na konferencję
przybędzie mgr Jerzy Teodorczyk, pracownik Muzeum Wojska
Potsklego w Warszawie, który był
konsultantem (sceny batalistyczne, stroje, broń łtp.) w czasie krę
cenia "Polopu· l .Pana Wołody
jowskiego". Przybędą też pracownicy
Filmoteki
Narodowej
w WarszaWie, którzy będą mówić
o ekranizacjach SienkieWICza
I zasobach tej filmoteki, w tym
m.in. o filmach zaginionych i nie
dokończonych . Warto bowiem
wiedzieć, że polski pisarz doczekal się 18 ekranizacji swoch poWieści, w tym az 5 .Quo vadiS·.
Impreza Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jest skierowana przede wszystkim do mło
dzlezy. Zaproszeni na nią będą
m.in uczniowie 30 szkól Im. H.
Sienkiewicza z całeJ Po/skl. Zostaną wysiane takie zaproszenia
do wszystkich członków rodZiny
Sienkiewicza.

(E)

Mazur

Po premierze

Kielecka "Halka"
imo
iż
przywieziona
z Warszawy, z racji poczynionych
adaptacji
w pełni zasługuje na miano .Halkl"
kielecklej. Marla FOłtyn , autorka
warszawskiej inscenizacji, dokonaia bowiem wielu zmian w ukladzie poszczególnych scen utrzymUJąc jednak Inscenizacyjny rozmach i dramaturgiczną zwartoŚĆ .
Zresztą rezyseria jest jednym
z najmocnjejszych atutów teJ inscenizaqi. Zywa akcja , wyraziśde
zarysowane postacie i konflikty,
konsekwentne budowanie narastającego
dramatu robią odpowiednie wrażenie PotęgUle je dodatkowo barwnoŚĆ kosIlumów
i sprawne operowanie chórami
w dutych scenach zbiorowych,

M

W przygotowaniu

WYSTAWA
SZTUKI SAKRALNEJ
"Męka Pańska w sztuce"
Jest tematem wystawy organj-

NISZCZONE PRZEZ ORK~ I PIASKOWNIE
adzieje na większe finansowe wsparcie
badań archeologicznych wzbudzHo powołanie pod koniec ubiegłego roku stanowiska zastępcy generalnego konserwatora
zabytków ds. archeologicznych. Nadzieje te
wiąże również z nową funkcją (i osobą) środo
wisko kieleckich archeologów.
- Z panem doktorem Zbigniewem Kobylińskim,
który piastuje to stanowisko, rozmawiałem na temat AZP, czyli Archeologicznego Zdjęcia Polski mówi naczelnik Wydziału Archeologicznego Pań
stwowej Służby Ochrony Zabytków w Kielcach,
Szymon Orzechowski - Polska podzielona jest na
tzw. arkusze AZP. Jest to rejestracja wszelkiego
śladu osadnictwa od najdawniejszych czasów po
wiek XIX. Badania te~mają charakter powierzchniowy. Zbiera się I rejestruje wszystkie ślady
działalności lu<!zkiej - skorupy naczyń, kości, kamienie. Województwo kiełeckie jest pod wzglę
dem tych badań dość opóźnione. Na 290 obszarów, na które podzielona zostala Kielecczyzna,
zbadano tylko 90. Gdyby nowy zastępca pomógł
nam w uzyskaniu pieniędzy, to bylibyśmy w stanie,
z pomocą kolegów z innych ośrodkow, przeprowadzić w najbliższym sezonie badania ok. 30 obsZarów. To bardzo dużo, bo dotychczasowe badania,
prowadzone ze środków wojewódzkich, obejmowały 5-7 obszarów rocznie.
Prace, o których POWYZElJ mowa, są bardzo potrzebne przy powstawaniu planów zagospodarowania przestrzennego, prOjektowaniu budowy
dróg, wodociągów. prac melioracyjnych.
ydZIał Archeologiczny zwrócił się równiez
do generalnego konserwatora zabytków
o pomoc finansową w prowadzeniu badań ratowniczych. Badania takie podejmuje się
w przypadku zagrozeOla obiektów In eresulących
archeologów przez zaplanowane w tym mieJscu
inwestYCJe, mechaniczną orkę, piaskownie. Dotyczy to m.in. Krasocina (archeolodzy badają tu od
2 lat cmentarzys o ku ury łuzyckiej), MichalowaPiaski w gmlf1ie Wąchoc , gdzie znajdule się rezerwal archeologiczny. Budową piaskow ' zagrozony jest tutaj zespół obozowisk paleolitycznych
I osad neolitycznych, związanych z eksploatacją
hematytu. Rudę lę wydobywano w tym rTlIejscu
przez łysiące lat i ozywano jej J8ko barwnika, na
przykład do rytualnego malowania CIała, bądź po-

pro/. Ew lina Nurczyńska-FI
delska z Uniwersytetu Łódzkiego
- specjalistka od teorii filmu, prof.
Alina Helman z Uniwersytetu Ja-

sypywania szczątków zmarłych. Jest to rezerwat
unikatowy w skali europejskiej.
Dofinansowania ze środków centralnych wymagają również badania w Samiej Zwoll (gmina Waś
niów). Znajduje s ę tu cmentarzysko kultury przeworskiej z tzw. okresu wczesnorzymskiego (pierwszego, drugiego wieku po Chryslusie).
- Jest to obiekt kluczowy dla starożytnego
hutnictwa świętokrzyskiego - mówi prowadzą
cy badania Szymon Orzechowski. - Jest to jedyne odkryte do tej pory cmentarzysko, a badania prowadzono przez 40 lat, związane z całą
pewnością z ludźmi zajmującymi się wytopem
żelaza.

rcheolodzy odnaleźli 42 groby, przede
wszystkim popielnicowe (prochy ludz ie
umieszczane w naczyniach, zwanych popielrucami) oraz niewielką iloŚĆ jamowych (spalone szczątki wrzucano bezpośrednio do wykopanej
jamy). Groby są bardzo zniszczone przez mechaniczną orkę, dlatego badania archeologiczne powlf1ny być tutaj jak najszybcl6j wykonane . Na tym
właśnie cr:nentarzysku odnaleZiono pierwszy
w Górach Swięlokrzyskich grób kowala. Być moze, było ch ęcej , ale uległy ZntSZC2eIllU, a zna dUlące się w nich zabyt zostały rozproszone.
W łych czasach groby wyposazane b'Jły w przedmioty, związane z rolą społaczną vnarlego.
W grobie kowala znaieZlono ko adełka, mlo
i kilka pilników. Kowal
tych czasach byl osobą
bardzo wazną. kimś na pogranICzu kas y kapłań
skiej. Wytop obróbka zełaza nalez ty bo em do
sztu okrytych tajemnicą· Zresztą do d a d jeJszego Ole udało SIę czaSIe badań do~ adczaJnych uzyskać tą sam me odą czystego zelaza,
k16re pows aw o
Plecach dyma ich Wokół
cmentarzyska maldUJą slę dZleslą , o Ile ne set
sta
sk utnIczych.
agrozone funk.cjOll ~I tu asko
są ozl
e cmen rzyska
ry rzc/OICCi f łuzycloeI PawIowIcach t 1 Jrzo 001nym-Buslna Od la pro dzl bada a cmentarzysk mg Andrzej atog z Auzeum ArcheologICznego
Kra
·e. Prace e powinny być
ró nlez dol nanso ane z funduszy cen alnych.
o samo dotyczy WlŚlicy będącej csągłym ob •
tern za eresowań archeołog
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zowanej przez Stowarzyszenie ..Civitas Christiana* w Kielcach. Do udzialu w niej organiza10rzy zapraszają artystów
z Małopolski i Nowosądec
czyzny, zajmujących się rzeź
bą, malarstwem I malarstwem
na szkle. Celem wystawy jest
sięgnięCie do chrześcijań
skich źródeł kultury i tradycji.
Prace na konkurs można
składać do 20 lutego br. w lokalu .Civltas Christiana* w Nowym Sączu (uJ. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3). Uroczyste otwarcie wystawy,
połączone z wręczeniem nagród za najlepsze prace, odbędzie się 2 marca br.

(E)

Śledztwo

W

Tatiana
Zacharczyk
(Halka) I ZbignIew Maclau
(Janusz)
Z dużą satysfakcją oglądałem
świetnie skonstruowany finał" aktu - scena wypędzenia . Urzekający Jest IV akt z zagubioną juz
zupełn e w chorobliwych marzeniach Halką oraz lOal, gdZIe rzucającego się na Janusza JonIka
powstrzymuje Zolia. Ale jesl tez
kilka wątpliwych pomysłów Za taki uwazam wprowadzenie na scenę w I akCie markującej granie ży-

sprawie Sienkiewicza

liG IAZDO

MIŁE

LA DUSZY"
TADEUSZ
WIĄCEK człowiekiem
I dziennikarzem
pracowitym jest kaide
dziecko
mieście Kielce
w e od dawien dawna. Ale ze
urzęduląc w magistracie
znajdz e czas na "śledztwo"
w sprawie Slenkiewlcza_ .. 1.
Bo oto Wi cek pSIm, czyli
dziem
kim I dokumentahsycznym ęchem, przeprowadZ11 im Igllację sien ie -czo s lego stosunku do rodowej
ezydeOCJl Oblęgorku . Wyniki
badań opubll ował
książce
GNIAZDO
ILE DLA DUSlY • o podtytule "OpowieŚĆ
o
Henryku Sienkiewiczu
w Oblęgoriru". Dzieło zostalo
wydane przez Wydawnictwo
•

Ze

DCF u schyłku ubiegłego roku.

Jak opowieść, to i nie same
czyste fakty, ale i fabularyzacJa, moze trochę zmyślenia,
może coś miłego, co w duszy
Wiąckowi

gra?

Ale jednak przede wszystkim fakty. Kilogramy listó ,dokumentów lelkiego pisarza,
noblisty. Szczegóły 2 prac
prof. Juliana Krzyzanowsklego, badaczy, publicystów. Dotyczących bezpośrednio i pośrednio oblęgors ich włości

podarowanych Sienkiewiczo~I przez aród. Za pokrzepiaOle serc, za wszel . e pozapisarskie dZiałalnOŚCI, za polskośc , k óra wtedy pod
zaborami - trudną była niezmIernie.
Oblęgorek - radości I kło
poty pisarza, zachwyt j gniew,

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

dowskiej kapeli, czy obecność
Oziemby (zaufanego sługi Stolnika) podczas sekretnego spotkania Haiki i Janusza. Raziło tez nieco statyczne aktorstwo I nadmiema gestykulacja Halkl.
Pełną satysfakcją dla ucha okazał się poZIOm muzyczny całości
- poza nie najlepiej zagraną
uwerturą Dyrygujący przedstawieniem dojr. Tadeusz WoJciechowski prowadZIł je preCYZYJnie
i dynamicznie, umiejętnie podkreślając muzyką narastający na
scenie dramat. Ogromne wraże
nie pozostawiła pełna ekspresJi,
wokalno-aktorska kreacja Tatiany Zacharczuk śpiewającej partię
Halki. Ta młoda wokalistka
z Ukrainy dysponuje wspan ałym
w barwie i nośnym sopranem,
brzmiącym jednakowo dobrze
w całej skaU Jej głos swobodnie
przebija s ę przez or1destrę i
wychodZi .na czoło" w dużych
scenach zbiorowych. Słowa uznan a należą się tez Krzysztofowi
Bednartlowl, który śpiewa! partię
Jonlka i ZbigniewOWi Maciasowl, śpiewającemu partię Janusza
oraz Katarzynie Suskiel w roil
Zofii - wszyscy byli godnymi partnerami pani Zacharczuk. W pozostałych partiach wystąpili: Wło
dzimierz Zaiewskl- Stoin' , Robert Oymowskl Dziemba.
lad nie śpiewały chóry, podobała
slę - mmo znacznego okroJenIascenografia Jadwigi Jarosiewicz.
Kazde podniesienie kurtyny przyjmowano brawami, podobnie przyjmowano większoŚć arii i scen.
Oczywiście, największy aplauz
wzbudziły żywiołowe tańce góralskie; polonez i mazur również.
Po żakończeOlu przedstawienia
publiczność urządzJła warszawslom artystom kilkum nutową
owację na stOjąCO. Wojewoda Zygmunt Szopa osobiście wszedł na
scenę. by podziękować dojrektorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu.
Na scenie znalazł slę też wiceminister kultury Michał Jagiełło, który
dziękując Mam Fołtyn przyklęknął
przed nią. za co został przez panią
Marię serdecznie wy$Cłskany.

drobiazgi i rzeczy ważne. Drobiazgowo i rzeczowo z pisarskim talentem przez Wiącka
pisane, po prostu do czytania _
Zwłaszcza że w tym roku:
150 rocznica urodzin, 80
śmierci autora .Quo vadis",
*Krzyżaków",
.W pustyni
i w puszczy".
Dobra praca Tadeusza
Wiącka, choć nie wolna od
kompozycyjnych usterek Peł
na za to wiedzy o kieleckich
epizodach Sienkiewicza.
ARTUR JAROSZ
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PIERWSZY DZIEŃ FERII NIE TYLKO DLA SPORTSMENÓW I WlELlICIEU KOMPUTERÓW
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KIELECKA
Rozpoczął się okres wypoczynku dla naszych pociech. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kieleckie placówki oświatowe są przygotowane do zorganizowania ferii w mieście.
dwiedziliśmy Komendę Hufca
ZHP Kielce w Bialogonie.
W ośrodku rozbrzmiewa gwar
bawiących się dzieci. Drużynowa Renata Segiecińska powiedziała, że
w godzinach od 9 do 14 organizowane
są darmowe zajęcia dla wszyslkich
chętnych : wycieczki, biwaki, konkursy

O

Komunikat
Z rzqdu

Miasta Kielce
Zarząd Miasta Kielc informuje, i ż uchwałą nr 365/96 z 26
stycznia 1996 roku powołane
zostały składy obwodowych komisji ds. referendum zarządzo
nego na dzi eń 18 lutego 1996 r.
Uchwała jest wyłożona do wglą
du w Urzędzie Miasta Kielc (Biuro Obsługi Interesantów), Rynek
1.
Pierwsze posiedzenia komisji
zostały zwołane na 2 lutego
1996 r. (piątek) o godz. 17.00
w siedzibach obwodowych komisji.
Informacje o składach komisji
oraz ich siedzibach można również uzyskać telefonicznie pod
numerami: 676-009 lub 676147.
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Michał Przygodzki z kl. Vld
lubią gry komputerowe.

Wróżki,

krakowianki, piraci ...

Wróżki , królewny, krakowianki,
piraci, a nawet Batman i muszkieter

BalwWDK

REMONT NA JUBILEUSZ
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 28, mieszcząca się przy ul.
Szymanowskiego, obchodzi 25-1ecle swojego Istnienia. W związku
ze srebmym jubileuszem ogłoszono konkurs na najbardziej funkcjonalną klascrpracownlę.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty po feriach. Rodzice z własnej inicjatywy pomagają w pracach wykończeniowych . Malują, tapetują, zmieniają oświetlen ie . Jednym słowem , praca wre na całego .
(KaS)

WTOREK, 30 stycznia
• W Ośrodku MłodzJeżo
wym "Zameczek", Słowackie
go 23 impreza pod hasłem .zanim powstanie koncert". W pianie wycieczka do KCK na próbę
koncertu "Kieleckie Gwiazdy
i Gwiazdeczki" oraz zwiedzanie
obiektu. Początek o godz.
10.00_
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kozia 10a o godz. 11 .00
organizuje wyjście do muzeum,
pokaz filmów video w j. ang.
z komentarzem dla dzieci starszych. O godz. 10 spotkanie
z fryzjerką, która przedstawi
propozycje kamawałowych fryzur, a o 11 .30 porady - jak
uszyć sukienkę.

PTTK zaprasza na wycieczkę po starych Kielcach.
Zbiórka w SP 15, ul. Leszczyń
ska. Oprowadzać będzie Anna
•

WlIczyńska.

Natomiast Robert Maciejewsld proponuje trasę Ślichowice
Karcz6wka. Spotkanie w klubie
.Uroczysko" o godz. 11 .15.
Chętni na pieszą wyprawę na

I

i Bartek Obzejta z kl. Ulc z SP

trasie

Niestach6w-Bukówka
o godz. 8_25 na
al. IX Wieków Kielc, autobus nr
14.
• W Plńczowsklm Ośrodku
Społeczno-Kulturalnym w sali 15 rozpocznie się o godz. 11
turniej warcabowy dla dzieci
i młodzieży.
spotkają się

•

znaleźli się

na wczorajszym balu
maskowym zorganizowanym przez
Wojewódzki Dom Kultury i Miejski
Dom Kultury.
Zabawę w sali lustrzanej prowadz~
pan Twardowski i pani Twardowska,
w których wcielili się pracownicy WDK
- Wiesław Andrzejewski I Małgo
rzata Kowalińska. Zabawę uatrakcyjniły występy solistek z działającego
przy MDK Studia Piosenki .Ga--Ga·,
m.in. E.T TRIO - Ewa Tamborska,
Magdalena Wach i Joanna Wiś
niewska.
Najważni ejszym punktem zabawy
był wybór króla I królowej balu. Oceniano nie tylko oryginaln ość kostiumów,
ale też zdo lności artystyczne i zręcz
ność pretendentów do tytułu. Dziewczynki śpiewały piosenki i recytowały
wiersze, a chlopcy popisywali się umiejętnością strzałów na bramkę i podbijania piłeczki pingpongowej.
Kró l ow ą balu zostala 6-letnia
MalwInka Miazga przebrana za
krakow i ankę , a królem 1O-lelni Tomasz Lucińskl, który wystąpi ł jako
korsarz.
Niespodzianką była wizyta Mikołaja
wręczającego dzieciom drobne upominki.
(mm)
dowych nr 4 przy ul. ŚCiegienne
go 13 w środę o godz. 11 . Zajęcia
poprowadZi Stanisław Makuch.
• Młodzieżowy Dom Kultury
(Kozia 10a) na godzinę 10 zaprasza na naukę piosenek dzieci ęcych i kroków tańca towarzyskiego, naukę szycia .Potrafimy uszyć spódniCZKę z koła

U limy SI
• Miejsk~mlnny Ośro
dek Kultury w Małogoszczu
między 9.30 a 12.30 organizuje
otwarte zajęcia tenisa stołowe
go, o godz_13.30 projekcje .FiImów z tamtych lat" - . Marysi
i krasnoludków", . Przygód psa
Cywila". O godz. 16 w sali mało
goskiej szkoły podstawowej
zacznie się tumiej koszyt<ówki.

ŚRODA, 31 stycznia
• "Ferie na macie" organIzuJe Kielecki Ośrodek Ju~lt
su. Na pierwsze spotkanie zaprasza do Zespołu Szkół Zawo-

r• I

•

i półkola", godz. 11.30. zajęcia
plastyczne godz. 12.30, i do pracowni modelarskiej na godz. 10.
• W Ośrodku Młodzieżo
wym "Zameczek" ul. Słowac
kiego o godz. 10 rozpoczną się
zajęcia pod hasłem ,.zanim powstanie spektakl"_ Dzieci będą
miały ok,azję poznać Teatr im.
Stefana Zeromskiego.
• Kielecki Ośrodek Karate-Do Tsunaml zaprasza na trening do SP 12 ul. Wspólna.
godz. 10, SP 33 os. Święto
krzyskie godz. 11.30 i do SP 10
ul. Wojewódzka godz. 16.

z nagrodami ufundowanymi m:in. przez
wiceprezydenta WojCiecha Zelezika
Starsi harcerze uczą gry na gitarze. Po
prostu dobra harcerska zabawa. Hufiec
współpracuje również ze Świetlicą Plus
w SP 20 w Białogonie . Chętni mogą
wziąć dziś i jutro udział w tumieju tenisa
stołowego, warcabowym, konkursie na
rzeźbę ze śniegu, na najlepsze opowiadanie lub wybrać się do Muzeum Zabawek. Taki atrakcyjny program będzie
oferowany przez cale ferie.
Z równie bogatego programu zaj ęć
można skorzystać w SP nr 31 przez
pięć dntwtygodniu od 8 do 15. Wczoraj
bylo już 53 dzie.ci. Zajęcia zorganizowano w ramach Swietlicy Plus. Dwa razy
w tygodniuchętni mogą korzystać z sali komputerowej. Oprócz lego są zaję
cia sportowe oraz turystyczne (w pi ątek
odbędzie się rajd). Ni edługo uruchomione zostanie lodowisko. Na koniec
lerii przewidziano bal przeb ierańców.
Oczywiście , wszystkie le atrakcje są za
darmo, dlatego jest coraz więcej chęt
nych. Zapytaliśmy dzieciaki wsali komputerowej jak się tutaj bawią?
- To ekstra zabawa Sprzęt jest
o wiele lepszy niż u mnie w domu.
Są bardzo ciekawe gry - mówi jeden
z zapaleńców komputerowych. Inny
młody człowiek stwierdza: - Nigdy nie
grałem na prawdziwym komputerze,
takim z klawiaturą i monitorem. Do
tej pory bawiłem się tylko na grach
telewizyjnych w salonie. Chciałbym
kiedyś umleć programować komputery, a może i budować.
Bogaty program ma też SP nr 12. Na
boisku szkolnym rzuca się w oczy olbrzymie lodowisko, które jest .oczkiem
w głowie pana od wuelu". Z głośnika
dużej mocy przez cały czas płyni e muzyka. Organizatorzy przewidzieli wiele
atrakcji. Na lodowisku będą się odby-

JI

w~,

oprócz zwyczajnych gier i zabaw,
konkursy jazdy szybkiej, sztafety,'slalomy hokejowe z krążkiem , a jeśli tylko
znajdą się chętni, będzie tumiej hokejowy. Odbędą się też zawody w sali gimnastycznej, m.in. koszykówki, małej p~
ki nożnej , ringo i tenisa stolowego.
Przewidziano nagrody - slodycze
i proporczyki.
Na zajęciach świetlicowych dzieci
oglądaj ą mmy, jeżdżą na wycieczki. Instruktorzy karale prowadzą zajęcia .

rzeźbę ze śniegu. Szkoła zapewnia
opiekę w godzinach od 9 do 14.
W innych ośrodkach sportowych

i pedagogicznych akcja "lima vi mieś
cie· dopiero się rozwija. W hali .Iskry"
przy ul. Krakowskiej trwaszkolnytumiej
halowej piłki nożnej, w Szkołe Podstawowej nr 28 odbywają się zajęcia sportowe, m.in. tumiej sialkówki, koszykówki i p~ki nożnej.
W Kielcach wytypowano 10 szkól
podstawowych, w których w ramach

Lodowisko przy SP nr 12 jest jak widać,
Jest kółko taneczn~ i plastyczne, na
którym dzieci robią lampiony dla oświet
lenia swego lodowiska. 8 lutego planowany jest wyjazd do jaskini .Raj". Są też
zajęci a z origami oraz konkursy na

śliskie ...

Świetlicy Plus są organizowane zajęcia
dla wszystkich dzieci. O tym, jak dzieciaki bawią się w czasie ferii będziemy
inlormować na bieżąco.
SŁAWOMIR GŁOWACKI

B OTEKA ZlEC10M
W filii nr II Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyła się
zabawa choinkowa dla dzieci
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiel-

cach. Kolejna odbędzie się pod
koniec lutego w Pałacyku Zieliń
skiego.
W karnawałowej zabawie
uczestniczyły również dzieci
z przedszkola nr 39 na Barwinku.
Dla naszych wychowanków
to wielkie przeżycie - powiedziałTomasz Potocki, pedagog
z Ośrodka Wychowawczego nie można izolować dzieci niepełnosprawnych w zamknię
tych placówkach. Wspólne
spotkania i zabawa ze zdrowymi dziećmi mogą przeła
mać bariery istniejące, niestety, nadal w świadomości
częścis~czeńshNa

3-godzinna zabawa przy muzyce zespołu ,.Apogeum· z pewnością długo zosia nie w pamięci
uczestników. Na zakończenie
spotkania wszystkie dzieciaki
otrzymały noworoczne upominki
w postaci paczek ze słodyczami
i książek.
•
TOMASZ SMURZVNSKI

Wszyscy dobrze się bawili

W programie przewidziane są
gry i zabawy ruchowe z elementami karale, konkursy, pokazy
sztuk walki.
• PTTK proponuje 9-kilometrową wycieczkę na trasie Czerwona GÓra- Slowik. Zbiórka
o godz. 9.00 na ul. Żytniej przy
informacji MZK. Natomiast po
kieleckich cmentarzach oprowadzać

będzie

Mieczysław

Olech. Spotkanie o 9.00 na pl.
PHsudskiego .
• Mlejsk~minny Ośro
dek Kultury w Małogoszczu
organizuje o godz. 12.15 wyjazd
na basen .Perła" w Nowinach.
Zapisy i wpłaty w dniu wyjazdu.
O godz_17 ośrodek zaprasza na
koncert zespolów .Mikrofaza"
i .Racicacundu·, a na 19.00 na
dyskotekę ·

•

Plńczowskl

Ośrodek

Społeczno-Kulturalny

zaprasza do kina "Belweder" na filmy
.Dziewczyna i chlopak, czyli heca na 14 fajerek" i .Po deszczyku w czwarte . Początek
o godz. 11 . Wstęp wolny. Nauka
tańca dyskotekowego o godz.
16 w sali nr 15.
(mm)

•

Wyższa Szkoła

Handlowa

i Business College zapraszają

na DNI OTWARTE, które odbędą się w dniach 30.1.-8.11.96
r. w siedzibie Szkoły Zarządza
nia i Marketingu przy al. Tysiąc
lecia PP 4 (budynek Banku
Przemysłowo- Handlowego) _

W programie aktualne kierunki
ksztalcenia, zasady re rutacji,
spotkania z władzami uczelni,
wykładowcami i obecnymi studentami.
• Klub Pracy przy MBP
OHP Informuje, że w dniach
5-9 lutego br. w ramach "Akcji Zima 96" w godz. S-14 organizuje bezpłatne szkolenie
dla uczniów szkół ponadpodstawowych I absolwentów
dotyczące metod aktywnego
poszukiwania pracy. W programie m.in. spotkanie z pracownikami RUP i omówienie nowych przepisów dla absołwen
tów. przedstawienie metod
aktywnego poszukiwania pracy,

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

pokaz stylizacji i makijażu w wykonaniu zawodowej wizażystki ,
wyświetlanie filmów video.
• WDK i MDK oraz ZW
Szkolnego Związku Sportowego - organizują 6 lutego
O godz. 10 turniej tenisa stoło
wego dla dzieci w wieku 7-12
lat nie stowarzyszonych
w klubach sportowych. Turniej odbywać się będzie w kategorii dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów.
Zgłoszenia przyjmują w WDK
pak. 26i27. telA31-27-37, MOK
(sekretariat), tel. 434-23. Zgło
sić będzie się również można
w dniu zawodów, które odbędą
się w sali gimnastycznej WDK.

Zbiórka o godz. 9.30.
• KCK oraz OM ..Zameczel(' po raz drugi zapraszają
do wzięcia udziału w Szkolnej
Lidze Kabaretowej - 96. Zgło
szenia w godz. 8-18 do 1 marca
można składać w OM .zamecze ul. Słowackiego 23, tel.
61-39-31 . Przesłuchania odbę
dąsię w dniach 5-8.111. godz. 16,
zaś wielki finał 1 kwietnia br.
wKCK.
(BAK)

"GAZETA KIELECKA"

STRONA 9

Jeśli na przeszkodzie nie
staną jakieś wyjątkowo złośli
we czynniki, to do końca listopada br. cała gmina uzyska
nowoczesną sieć telefoniczną. Zainteresowanie .lematem"
ze strony m eszkańców jest bar-

(

STRAWCZYN

J

Telefon
dla każdego

Pomnik pod Piotrowym Polem, wzniesiony ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkańców osady

Piotrowe Pole to uroczysko
I zarazem historyczna osada
leśna położona w sercu Puszczy lłżecklej, obiekt godny
szczególnej pamięci i zachowania.
Tu bowiem w końcu XIX wieku
trafili osadnicy leśni (około 10 rodzin), zasłużeni dla ówczesnego
rynku europejskiego - wypalacze węgla drzewnego i smolarze
produkujący, poprzez suchą destylację drewna, smołę i dziegieć
(dziś piroliza drewna).
Po upływie ponad wieku
i burzliwej historii osady, pozostały już tylko resztki nie zamieszkanych, staropolskich, leśnych
budowli. Ślady przeszłości moż
na jednak odczytać, a żyjący
jeszcze w okolicy potomkowie
osadników (między innymi rodzina MARGULÓW) chętnie
uzupełniają

naszą

wiedzę

o chlubnej przeszłości owego
unikatowego leśnego sioła.
W okresie okupacji hitlerowskiej osada stanowiła schronienie - przytulisko ugrupowań
partyzanckich, zWłaszcza Armii
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Busku Zdroju obchodzHa
niedawno 35-lecie działalności.
Wieloletnim 15 aktywistom wrę
czono odznaki "Zasłużonego
Działacza Ruchu Spółdziel-

Krajowej , operujących w rejonie
iłżecko-starachowickim .
Długo Niemcy nie odważyli
się na zbliżenie do - jak wówczas osadę nazywano - "Wolnej Partyzanckiej Wsi". Dopiero
we wrześniu 1944 r. podczas odwrotu dokonali pacyfikacji osiedla. Wymordowali wielu bezbronnych mieszkańców, zwłaszcza
mężczyzn (przeżyło 3, którzy jak informuje p. Krzysztof Margula - umknęli w przebraniu kobiet). Ku czci pomordowanych
odsłonięto tu niedawno skromny
pomnik (jak na fotografii).
29 września 1944 r. w nierównej bitwie stoczonej pod Piotrowym Polem przez OP AK poległo dwudziestu paru żołnierzy
i prawie tylu zostało rannych
i przez hitlerowców zamordowanych. Straty wroga wyniosły
około 150 zabitych.
Miejsce bitwy upamiętniono
J)9mnikiem w kształcie iglicy ze
.ŚCianą Pamięci", na której znajduje się wykaz poległych i pomordowanych żołnierzy AK.
BOGUSŁAW JUUAN BAJOR

dzo duże. Już obecnie chęć
zainstalowania aparatu telefonicznego wyraziło ponad 1000
osób, a zgloszenia ciągle napły
wają. Nie ma się czego obawiać
- dla wszystkich chętnych starczy . numerów".
W Strawczynie i Oblęgorku
mają być zainstalowane nowoczesne automatyczne centrale telefoniczne, za pośrednictwem kt6rych gmina zostanie bezpośremio
połączona z całą Polską i świa
tem. Obecnie w Slrawczynie są
tylko dwie bezpośrednie linie połą
czeń z Kielcami, a w Oblęgorku
nie ma w ogóle. Całą dobę czynna
jest ręczna centrala teiefmiczna,
a rozmowy trzeba zamawiać
i cierpliwie czekać na poIączenie .
W XXI wiek gmina Strawczyn
wkroczy z nowoczesnym systemem łączności.
(g)

(

MNIÓW

za oświet

lenie uliczne, które dalekie jest
od doskonałości. W gminie jest

n1 punktów świe~
nych, ale tylko w 19 są oszczędniejsze żarówki sodowe.
W pozostałych - tradycyjne.
Wyliczono więc, że wymiana tradycyjnych żarówek na

łącznie

POD JEDE

•
Pomagać I słuiyć
Mie)sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od
kilku miesięcy funkcjonuje w nowych warunkach lokalowych l pod nowym kierownictwem. Ogłoszony
w ubiegłym roku przez Zarząd Miasta I Gminy konkurs
na to stanowisko wygrała pani URSZULA GRABOW-

SKA.
Wchodząc do pomieszczeń
MGOPS ma się obecnie wraże
nie, że Jest to estetycznie
i w miarę nowocześnie urządzo
ne biuro: ładne, czarne meble,
komputer, fax. Skąd na to były
pieniądze?

Tak, rzeczywiście, wygI WYPosaienle bIura uległy
zmianie mówi kierownik
MGOPS Urszula Grabowska
- W czasie rozmowy z komis--

ląd

ją konkursową powiedziałam,
że w takich warunkach nie
można dobrze pracować. Wygrałam konkurs I od razu
wzięłam się do pracy. Pomalowaliśmy pomieszczenia, odnowiliśmy stare meble. Tylko
niewielka część obecnego
~posażenia to nowe rzeczy.
Zeby pracować nowocześnie
i szybko - niezbędne są takie
urządzenia, jak komputer czy

fax. Pracuje nas w ośrodku
kilkanaście osób, a obsługu
Jemy przecież kIJka tysięcy lu-

J

PrawIe 800 mllion6w starych
złotych plac! gmina

KOŃSKIE

DACH

energooszczędne, a przy tym
jaśniejsze, aż o 50 proc. obniży opłaty za energię!
- Jeśli Rada Gminy poprze tę inicjatywę to Jesz-

cze w tym roku dokonamy
modernizacji oświetlenia
ulicznego - informuie wójt
Stefan Pacak~ - przy tej
okazji punkty świetlne
umieścimy tam, gdzie rzeczywiście są one potrzebne. 31 stycznia br. jest sesja rady, będziemy na ten
temat dyskutować.
Miejmy nadzieję, że radni
poprą te propozycje. Zaoszczędzone w ten sposób pien i ądze będzie można przeznaczyć na inne cele, np. na
budowę dróg.

dzl. Od niedawna również zajmujemy się wypłacaniem dodatków mieszkaniowych.
Jeśli chodzi o naszą działal
ność, są jej trzy piony: praca
pracowników
socjalnych
przeprowadzających wywiady społeczne I opiekujących
się tymi ludźmi, praca opiekunek, które pracują, z ludźmi
chorymI w domu (sprzątają.
robią zakupy, podają leki Itp.)
I od października ubiegłego
roku - przyznawanie I wypła
canie dodatkÓW mieszkaniowych.
Przejęliśmy to zadanie od
Urzędu Miasta na podstawie
uchwały
Rady
MieJSkieJ.
W ubiegłym roku wypłaclJJś
my w formie dodatków mieszkaniowych 421.465 nowych
zlotych. Z pomocy tej skorzystało ponad 9400 użytkowni
ków mieszkań, z czego ponad
6800 to spółdzielcy. W pierwszym kwartale br. planujemy
wypłaciĆ ponad 33 tys. nowych złotyCh.
Warunkiem przyznania pomocy finansowej. okresowej
bądź celowej jest posiadanie dochodu na rOdzi nę poniżej najniż
szej emerytury. Poza tym muszą
być spełnione dodatkowe kryteria: choroba, bezrobocie, klęska
zywiołowa czy coś takiego.

ludziom
- Muszę stwierdzić - mówi
p. Grabowska że takich
przypadków mamy coraz wię
ceJ. Na około sto wpływaJą
cych podań negatywnie opiniuJemy tylko dwa, trzy. W roku ubiegłym wypłaciliśmy
około 6 tys. zasHków celowych, natomiast zaslłł<6w
okresowych -ponad 420 dla
około 2 tys.osób.
Dość duio mamy także tzw.
rent socjalnych. Są to zasHkl
stałe dla osób posiadających
pierwszą lub drugą grupę Inwalidzką. które nie przekroczyły 16 roku życLa. Niestety,
takich osób na naszym terenie jest wiele.
- Jak się uklada współpraca
z Rejonowym Urzędem Pracy?
- Nie powiem, że bardzo
dobrze, żeby nie zapeszyć.
Ale na pewno współpraca jest
dobra. Na b eiąco jesteŚmy
w stałym kontakcie. Niektóre
sprawy tak dopracowaliśmy,
że I oni mają mniej pracy, I my
Jej mamy mniej.
- Czy jest pani zadowolona
z tej pracy? Czy tak pani sobie
ją wyobrażała?
- Nie wyobrażałam sobie, .te
w tym mieście Jest taka bieda.
Często staję przed dylematem,
co wybrać, jaką decyzję podjąć? I to jest bardzo trudne.
Uważam, że jedynym po-

ważnym

mankamentem tej
pracy Jest brak pienIędzy
w stosunku do rzeczywistych
potrzeb biednych ludzI. Gdyby były środki, to by nie było
problemów •..
ANORZEJZOUNEK

SMYKÓW

E
W Smykowie, jednej z najmłodszych

i najmniejszych
gmin w województwie, Jest
tylko Jedna biblioteka publiczna. Wlaśnle w SmykowIe. Ma
ciasny i niezbyt efektowny lokal,
dysponuje kSięgozbiorem liczą
cym prawie 10,5 tys. tomów,
z którego w ubiegłym roku skorzystało az 1156 czytelników.
Duzo.
Czytają przede wszyS1kim:
młodziez dojezdżająca do szkól

średnich, emeryci j renciści
I liczne gospodynie. Gusty czytelnicze są zróżnicowane
W ubiegłym roku w Smykowie stał się cud. Po raz pierwszy od 4 lat do biblioteki kupiono ai 220 ksl~ek . Nigdy Ole
było na nie pIeniędzy. Miejmy
nadzieję , że ta laskółka uczyni
wiosnę i radni co roku będą
wsp erać gminną książnicę.
O jedynaczkę trzeba dbać.

bnikiem Ireną Słomką. Po ich
Do S~koJy Podstawowej im.
zakończeniu wszystkie dZIeci
Stefana Zeromskiego w Olmielniku w 1939 r. uczęszczalo 1602 z chmielnickiej SP znajdą SIę
wreszcie pod wspólnym daróżnych wyznań.
(
BUSKO) uczniów
•
Obecnie
860 dziewcząt chem.
i chłopców. Dzieci z najmIod(g)
(HK)
(c)
szych klas korzystają z sal
w siedzibie Liceum Ogólno- ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
kształcącego, co nie jest na rę·
zabił
życie
urato~ał
kę obu stronom. Dlatego tak
czego". Otrzymali je m.in. burtrwają·
wiele
emocji
wzbudza
mistrz
Stefan
Komenda
ca aktualnie rozbudowa obiek·
tu sekundach Zbigniew P.
Tak w ogóle, to .zastosoTen dZIeń, 8 maja ub. roku
jąc betonowy mur. Po drodze
i przew. Rady Miasta i Gminy tu, kosztem budżetu miasta
Jarosław Flrlej. Dawniej spół
usłyszał wołanie kolegi o po2D-letni Marcin
ze Starawar go już na człowieku, kiezgubił nóż typu .,batterfly".
i gminy oraz Kuratorium Oś
dzielnia zatrudnlala około ćwierć
moc, więc wybiegł ze stechowic, ksywa .Gargamel"
Robert K . zmarł przed
dy jadąc autobusem wsadził
wiaty w Kielcach. Pracami koM
tysiąca pracowników. Dziś tylko
rowni. Ujrzał uciekającego
lub .Kosa , może odtworzyć
przybyciem pogotowia, jego
go
w brzuch koledze, któreordynuje społeczny komitet
24 osoby. bezpośrednio wadmikolegę I goniącego go mężw miarę dokładnie. A więc
koledze życie uratowała szybgo
w szpitalu z trudem odraGrzegorozbudowy
z
przew.
nistracji. Prezesem zarządu jest
z rana suszyło i poszły dwa
towali. Sąd zachowal się
rzem Kwasem, wiceprzew.
Andrzej Kaputa, wiceprezeduże piwa, potem spotkanie
prawdziwie po ojcowsku skaJerzym Grusleckim, sekr.
sem Henryk leszczyński ,
z kumplami (byli to "Dźidżej
zując nożownika na 10 miea członkiem Jerzy Kaleta.
Wiesławem Lechem i skari "Sandet') i pół litra SpirytUsięcy w zawieszeniu na trzy
(HK)
su w lasku. Tu pobił się z nielata. To wtedy do głupawej
jakim .. Malinioklem~, ale Się
ksywy "Gargamel" dodano
pogodzili i wszyscy poszli do
mu drugą, która nie tylko, że
(OSTROWIEC
czyznę z nożem
ręku. Roka Interwencja chirurga. lahotelu po wódkę. Wódki
nie zawstydzała, ale wręcz
bert upadł, wtedy napastnik
bójcę aresztowano na drugi
u portiera nie dostali, za to
nobilitowała - .,Kosawl Tej
zadał mu dwa ciosy nozem,
dzień, konftskując splamiobyła kolejna awantura, po,)<I:Jsy", której użył w .,cegielni",
w pierś I plecy. Przerażony
ne krwią spodnie. Jak wykatem w sklepie nocnym upi I
nie pamięta. gdzieś ją chyba
Zbigniew P. krzyknął, nazała p6iniejsza analiza, była
htr i pil' pod pepsi· kawiarS2b 3 tysiące osób uchyla SIę od
W Ostrowcu ŚWiętokrzyskim I»
zgub~, to poIqa powiedziała
pastnik odwrócił s ę i wtedy
to krew zabitego.
podjęcia jakieJkolwie pracy i wał
zostaje bez pracy 7300 osób (w Cer
ni Kasia", gdZIe zamykaj
mu, że kolo muru ...
Zbigniew
P
rozpoznał
w
n
m
Znali go rzeczywiŚCie w tym
pobierać zasiIe
da bezrobot·
łym regIOnie ponad 10 tysięcy),
o 22 I póiniej film urwał się
Biegli nie stwierdzili
nych. NlewykIuczone, ze JakaŚ
z czego blisko 75 proc. sIanowią koMarcina Z. który rok wcześ
zakładzie, pracował tu kilka
"Gargamelowicał
owiCIe.
u Marcina Z. choroby umyczęść z tych bezrobo ch, wykobiety. W minionym roIaJ 200 osób
nieJ pracował w .,cegielni"
miesięcy, ale zadarł z przeło
słowej ani niedorozwoju
rzysł\Jłąc Ud prawne, pobiera .,.kuzarejestrowanych w Re~
W tym dniu tuz przed pół
przez kilka miesięcy. Nożow
żonymi i odszedł. On sam
romówkę- i dorabia .na c:zamo••
umysłowego, brak podstaw
Urzędzie Pracy otrzymaIo zatrudnienocną,
sterowni
pieca
do
nik pozostawił leżącego Ro,.ceg"elnię- wspomina z wielnie. 1400 bezroboIrrych wykonywaZimą PfZYłJY..Wa osób korzystają
do kwestionowania Jego
wypalania cegły Zakładu Ceberta Oak się później okazakim sentymentem, a to z racych z zasilaj. Tytko 4 stycmIa
b rOOcl;y puł*:zne i intel'NeOC'J1l9.
poczytalności w odniesierami · Budowlanej Staracł»
w ostrowl8Ckin RUP zatejeStroJ poriormowal Jeny Stupnickl,
lo, juz umierającego) i rzucił
ql ... wspaniałego bimbru! Oto
niu do zarzucanego czywaIo SIę 180 ~k)
klerownl RUP w Ostrowcu, przewic klej Spółdzielni leszkasię ku nowej ofierze. Teraz
fragment jego zeznań:
nu ... Twierdzi, że do żad
n'oweJ (zwanym popularnie
uc eka! Zbigmew P., który też
" Wszyscy palacze pę
nego z palaczy nic nie mial,
"ceg elnią) znajdowali SIę
s ę przewrócił i tez dostał nodzili bimber w domach
kiedyś nawet pracując tu
palacze - 2S-letnł Robert
zem. ale w brzuch. KrwaI przynos1li do pracy byli
~olnytn
był z nimi na jednej zmiaK. I 44-letni Zbigniew P.
wiąc, zdołał dopaść sterowto artyści w swojej profenie,
nawet ich lubił. Nie paNagle ktoś zapukał do drzwi
ni, zamknąć się i wezwać pos)II ". Nóż nosił zawsze, bo
W latach świetności, łstnieJąca od 49 lat G nna Spółd.ZJelrua
i Robert poszedl o orzyć, moc. Marcin Z. początkowo potrzebował go ... w restau- mięta co zrobił, film mu się
urwał w kawiami .Kasia
w Busku Zdroju zrzeszała 5 tys. c2lonk6w. DZIś ty 0155.
aby zaraz wyjśĆ z męzczyz
dobijał siędo drzwi, wreszcie
racjach, gdzie noże są tę
Szczególne zashJgi posiada G8-owska plekamia w Szańcu. dosną, który pukał. Po klkunasUCiekł z zakładu przeskakuRYSZARD PUCH
pe .
tarczająca smaczne pieczywo i przynosząca zyski.
(H
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"GAZETA KIELECKA"

STRONA 10

• Szacuje się, że w ubiegłym roku region świętokrzyski odwiedziło ponad milion turystów z zagranicy
• Województwo kieleckie przoduje w przekształceniach włas
nościowych przedsiębiorstw turystycznych

Opłatek

przewodników

Na zdjęciu: opłatek u prze.wodników świętokrzyskich . Są
wśród nich naukowcy, działacze
społeczni , sędziowie, bibliotekarze - wszyscy kochają krainę
świętokrzyską i myślą z troską
o jej przyszłości. Honorowym
przewodnikiem świętokrzyskim
Jest i papież Jan Paweł II, który
tytuł ten przyjął 2 widocznym
wzruszeniem.
.
A i biskup Mieczysław Jaworski (widoczny na zdjęciu) nie
stronił kiedyś od turystyki.
Przygotowując program turystycznego rozwoju regionu, warto by sięgnąć do wiedzy tych ludzi i ich doświadczenia ...

,

ZOBACZVC
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE l ...?
Zamierzamy raz na miesiąc publikować kolumnę poświęconą pracy administracji rządowej i administracji
specjalnych podległych wojewodzie. Jako temat przewodni dziś wybraliśmy turystykę w naszym regionie.
Dokonaliśmy podsumowania za ubiegły rok i wskazaliśmy na zagrożenia oraz perspektywy tej ważnej dziedziny. Turystyka w naszym województwie znalazła
swoje miejsce w przygotowywanej " Strategii dla regionu". Autorzy tego dokumentu wskazują jako atut
Kielecczyzny właśnie turystykę. Zatem przyjrzyjmy
się tej problematyce.
Na początku była
turystyka socjalna
Dawniej preferowana była
główn i e turystyka socjalna. Polegała na tym, że państwo i zakłady
państwowe przygotowywały dla
obywatela pakiet usług turystycznych i rekreacyjnych. Pracownik
miał zatem do wyboru to, co mu
zaproponowała np. rada zakłado
wa, bądź komórka socjalna
przedsiębiorstwa. Rozwijane były głównie ośrodki wypoczynkowe. Organizowano tam wczasy
pracownicze, kolonie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży. Mało natomiast interesowa się no
wówczas turystyką przyjazdową,
szczególnie gości z zagranicy.

Turysta musi u nas zoswoje pieniądze

stawić

Obecnie wprowadzono gosrynkową. Decydenci

podarkę

że dobrze byłoby zarobić także na turystyce . Kraje
zachodnie mogą, to dlaczego
my tego nie możemy. Aby to
się mogło stać należało dokonać przekształceń własnościo
wych przedsiębiorstw uspołecz
nionych i spółdzielczych . W na-

stwierdzili,

szym
regionie
takim
charakterystycznym przykła
dem są: .Łysogóry" SA, Spół
dzielcze Biuro Turystyczne "Turysta" oraz OST .Gromada".
W tych dwóch ostatnich chodziło , o to, by nie miały już swoich
central w Warszawie, a były samodzielnymi podmiotami gospodarczymi w województwie.
Gospodarka rynkowa w konsekwencji dopuściła do działania
prywatne firmy. Zarejestrowanych ich jest u nas ponad 270.
Kielecczyzna przoduje więc
w kraju pod tym względem . Po-

Co wojewoda zrobił
dla turystyki na Kielecczyinie?
W

nadto wspomnieć należy, iż niektóre wielkie sprywatyzowane
przedsiębiorstwa także podjęły
się takiej działalności. Wymienić
tu należy np. "Exbud".

Kto i jakie branże najwięcej
zarabiają? Zarabiają hotelarze,
przewoźnicy i biura turystyczne.
Obserwuje się swego rodzaju
walkę o klienta. Przeobrażenia
spowodowały również to, że
przedsiębiorcy turystyczni
częli walczyć o tzw. szybki pieniądz . Tym bardziej nasiliła się
dowolność działań, gdyż nie ma
przepisów normujących sprawy
usług turystycznych. Projekt
ustawy nie może się doczekać
tego, by trafił do laski marszał

za-

MOCNE I SŁABE STRONY
KIELECKIEJ TURYSTYKI

kowskiej. Nowela ustawy powinna pójść w kierunku stosowania
usług do standardów europejskich, by klient miał możliwość
wyboru form wypoczynku.

W dokumencie pn. "Analiza SWOT dla produktu turystycznego województwa kieleckiego" autorzy wskazują tylko na niektóre problemy. Jeśli chodzi o mocne strony turystyki
wymienia się tu walory przyrodnicze, kulturowe, turystykę wiejską, korzystny image
i duży potencjał obiektów do zwiedzania.

W oczekiwaniu na ustawę
utworzono Fundusz Gwarancyjny Turystyki. Turystyczne biuro
wpłacając pieniądze na ten fundusz jest w ten sposób rekomendowane, że tymi pieniędzmi gwarantuje dobrą jakość usług . Jeś
liby zatem usługa nie doszła do
skutku to właśnie Fundusz musi
zwrócić wszelkie koszty, wynikające z podpisania umowy. Rekomendacji dla właścicieli biur dokonuje Polska Izba Turystyki.
Wywieszka, że biuro jest rekomendowane powinna wisieć w widocznym miejscu, tak aby klient już na
dzień dobry wiedział z kim ma do
czynienia. W oparciu o rejestr noclegów w hotelach kieleckich szacuje się , że nasz region odwiedziło
w ubiegłym roku ponad milion turystów. Przyjrzyjmy się zatem
mocnym i słabym stronom kieleckiej turystyki.

alory przyrodnicze
polegają na tym, że
całe województwo podzielone jest na obszary chronione o dużej wartości przyrodniczej. Są to: Park Narodowy i parki krajobrazowe
z otulinami. WOjewództwo kieleckie posiada najwięcej
w Polsce rezerwatów, bo aż
60. Wśród nich tak cenne jak
jaskinia " RaJ". Wśród 350
pomników przyrody należy
wymienić
symbol polskiej
przyrody - dąb "Bartek" _Na
uwagę zasługują również lecznicze wody siarczkowe.
Walory kulturowe to przede wszystkim istniejące zabytki techniki i ekspozycje
muzealne. Ciąg ten tworzą:
jaskinia "Raj" (paleolit),
Krzemionki Opatowskie (ne-

ubiegłym roku wojewoda na turystykę kwalifikowaną przeznaczył 170 tys. zł.

W

olit), dymarki (wczesna epoka
żelaza), Staropolski Okręg
Przemysłowy (okres historyczny). Rada turopy objęła
patronatem część Szlaku
Cystersów. Swego rodzaju
podręcznikiem historii jest
Wiślica. Wśród 30 placówek
muzealnych kilka zasługuje
na szczególną uwagę: Muzeum Narodowe w Kielcach
i Muzeum Zegarów w Ję
drzejowie.
Na korzystny image naszego województwa składa
się to, że nasze propozycje turystyczne sprzedają się bardzo dobrze w Polsce. Region
jest postrzegany jako ciekawy
turystycznie, o Ciągle nie wykorzystanych szansach. Dochodzimy zatem do słabych
stron naszej turystyki.
Polegają one na tym, że nadal jest wiele nie opracowanych i nie zagospodarowanych potencjalnych obiektów
zwiedzania i brak bazy noclegowej i gastronomicznej.
Wskazuje się również na niedostrzeganie kieleckiej turystyki przez ośrodki decydenckie w kraju jako szansy na rozwój gospodarczy. Brak tu jest
istotnych podstaw prawnych
(ustawa o turystyce), organizacyjnych (informacja turystyczna) oraz odpowiedniej polityki finansowo-kredytowej.
Dotychczasowy rozwój i przemiany opierają się na ndomowych" nie skoordynowanych
inicjatywach lokalnych. Brak
jest badań rynku i oceny istniejącej sytuacji.

W tym roku już trochę wię
cej, bo 200 tys. zł. Pieniądze głównie poszły na promocJę regionu.
W ramach tych środków wydano w ub. r. folder "Ziemia kielecka" w wersji polskiej i angielskiej (przygotowywany jest
w wersji niemieckiej), kalendarz promocyjny uCome to the Kielce Region" , pocztówkę regionalną "Ziemia kielecka", kalendarz imprez turystycznych na 1996 r. ujmujący ich 151 . Partycypowano w kosztach wkładki promocyjnej w miesięczniku " Poznaj świat". Przygotowano w ramach Kieleckiej Misji
Gospodarczej w Berlinie wystawę promującą turystykę regionu. Zaprezentowano tam 33 tytuły wydawnictw promocyjnych
w języku niemieckim, jakimi dysponuje nasz region. Wspólnie
z TZGS i Parkami Krajobrazowymi Gór Świętokrzyskich i Ponidzia uczestniczono w Międzynarodowych Targach Turys!ycznych Ziem G9rskich w Krynicy. Dofinansowano Dymarki Swlę
tokrzyskle I Swiętokrzyskie Wytopki Ołowiu w Tokarni.
W sprawozdaniu za rok 1995 wspomina się o inicjatywach, takich jak współpraca z redakcjami .Rynek Turystyczny" i ,.Aktual- . ...,_....=!=:....:==-...=;c.....:.-=----'
ności Turystyczne" . 'ł! zakresie promocji regionu, wspomaganie . .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....
konkurs.u o Stefanie Zeromskim. W ramach Turystycznego Regionu Swiętokrzysko-Lubelskiego wydano w wersji polskiej
i niemieckiej folder i katalog " Uroki krajobrazu regionu śwlę
tokrzysko-Iubelskiego '. Wspólnie z pozostatymi województwami wystartowano po raz pierwszy na Krajowych Targach
Turystycznych w Poznaniu i Lublinie. Na te targi przygotowaramach Krajowego Tow.arzystwa
żywności. Z Ekolandu: ~tanisław Pelka,
ny został specjalny informator o bazie makroregionu.
Propagowania Zdrowej Zywnoścl
Jan Marzec, Krzysztof Sm lech, Andrzej
W październiku ub. r. zorganizowano w WDK naradę na temat
powstał Oddział Kielecki , którego
Duda - wszyscy z Tempczowa gm. SkaIb"Tworzenie strategii międzynarodowego marketingu dla
prezesem jest jego inicjator dr Musiał. Dziamierz, Krzysztof Gajek z Blotnowoli gm. NoPolski".
łalność jego jest nakierowana na jak najszerwy Korczyn , Teresa Barwicka z Wzdołu
Sporo pieniędzy przeznaczono na prowadzenie prac znakarsze rozpropagowanie idei zdrowego stylu ży
Wiączka gm. Bodzentyn, Marek Gurda
skich. Na ogólną ilość 920 km szlaków w regionie odnowiono
cia i zdrowego odżywiania. Stara się również,
z Książnic Wielkich gm. Koszyce, Andrzej
344 km. Ukazały się foldery.! przewodniki po szlakach: im. S.
by jak największa liczba producentów żyw
Przybycień z Niezwojowic gm. Palecznica,
Jeżewskiego Pętkowice - swięty Krzyż, Im. S. Malanowicza
ności i rolników prowadziła ekologiczną proJarosław Spólnicki z Wzdołu Wiączka gm.
Kuźnlaki - Końskie - Pogorzałe. Wydano je w ramach tzw.
dukcję oraz przetwórstwo.
Bodzentyn.
złotej serii turystyki kwalifikowanej.
Towarzystwą opatentowało znak towarowy
Z PolSkiego Towarzystwa Ekologiczpn. " Zdrowa Zywność Atestowana", który
nego: Wanda Pomianowska z Radkowic
Na planowanych do realizacji 165 imprez kalendarzowych tunadaje się tytko przebadanym płodom rolnym
gm. Pawłów, Grzegorz Urban z Bogucic
rystycznych dofinansowano 32. A wśród nich: Harcerski Rajd
i produktom żywnościowym . Dużą rolę odgrywa
gm. Piekoszow, Zenon Grochowina z gm.
$więtokrzyski - największa tego rodzaju impreza w Polsce,
tu Okręgowa S1acja Chemiczno-Rolnicza
Kije, Kazimierz Rusak z Boguclc gm. Piń
Majowy Rajd Świętokrzyski, Wytopki Ołowiu, Dymarki Świę
w Kielcach.
czów, Andrzej Grzelec z Jesionki gm . Ję
tokrzyskie, Wojewódzki Zlot Młodzieży Szkolnej.
Towarzystwo jest organizatorem Targów
drzejów, Grzegorz Otręba z Sudołu gm.
Zdrowej Zywności. W tym roku odbęqą się
Jędrzejów, Wiktor Ciszek z Gruszki gm.
XII MlędzYflarodowe Targi Zdrowego Zycla
Aadoszyce, Zdzisław Tarapata z Kikowa
Kolumnę przygotował
I Zdrowej Zywnoścl.
gm. Solec Zdrój, Marian Lasek z Chyblc
Poniżej publikujemy wykaz gospodarstw
gm. Pawłów, Mieczysław Piasecki z GraANDRZEJ PISKULAK
posiadających atest na produkcję zdrowej
.
bowa gm. Bodzentyn.

W

-~,
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aza noclegowa jest niel<orzystnie rozlokowana. Występują obszary
przeinwestowane
(Sielpia)
I nie doinwestowane (Wiślica) .
Należy też wymienić niski
standard obiektów turystycinych. Mało jest pokoi z łazien
kami. Dużo hoteli wymaga
modernizacji. Mało jest obiektów kameralnych typu pensjonaty prowadzone przez rodziny, obliczonych na obsługę
małych grup, głównie rodzin.
Brak sieci dobrych lokali gastronomicznych. Ub09a oferta
programowa. Mała liczbowo
i słabo przygotowana kadra.
Bariera mentalnościowa niska kultura osób obsługują
cych turystów. Zagrożenie
przestępcze . Słaby i nieefektywny marketing. ZJy stan dróg,
telekomunikacji i turystycznego
oznakowania. Niszczenie śro
dowiska - głównie wód. Słabo
przygotowane
kąpieliska .
Uboga oferta letnia i zimowa.
Nieposzanowanie i niedocenianie własnej spuścizny, bę
dącej lub mogącej być atrakcją turystyczną. To tylko niektóre słabe strony, które
wykazali autorzy ..Analizy".
akie są zatem szanse dla
naszego regionu? Wskazuje się tu m.in. na wzrost
zainteresowania Polską na
rynkach zagranicznych zwią
zany z przemianami polityczno-gospodarczymi. Pisze się
o zmianie zainteresowań klientów w stronę turystyki aktywnej,
ukierunkowanej na zwiedzanie i zdobywanie wiedzy o danym regionie.

B

J

Podkreśla się wyjątkowość

turystykiwiejskiej. Kielecczyzna jest swoistą ostoją tradycyjnej gospodarki rolnej. Poza
tym ceny w naszym WOJewództwie są wyjątkowo niskie.
Ewenementem na skalę
światową jest szeroko rozu-_
miany Staropolski Okręg
Przemysłowy.

Rezerwaty
przyrody
szczególnie
chronione
W najbliższym czasie przekazane zostaną do Ministerstwa Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnic a do
za Iłierdzema plany ochrony
dziesięciu rezerwatów przyrody na Kielecczyźnie. Są to:
Złota Góra, Sterczów Ścian
ka, Wały, Opalonkl, Dębie ,
Barania Góra, Kwlatówka,
Lipny Dół, Biała Góra, Kę
pie.

.
,
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DLA OSÓB FIZYCZNYCH SKŁADAJĄCYCH OSOBIŚCIE ZEZNANIA ZA 1995

okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
1996 r. (wtorek)
urz~dy skarbowe przeprowadzą kolejną, czwartą akcję rozliczania podatników
podatku dochodowego od
osób fizycznych za 1 995 r.
W okresie tym podatnicy bę
dą składali zeznania podatkowe za pomocą następują
cych formularzy:
- o symbolu PIT-30 zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1995 r. (formularz
przeznaczony jest dla osoby
korzystającej z ulg. zwolnień
i Odliczeń);
- o symbolu PIT-31 zeznanie o wysokOŚCi wspólnych dochodów małżonków
osiągniętych w 1995 r. (formularz przeznaczony jest dla
osób korzystających z ulg.
zwolnień i odliczeń) ;
- o symbolu PłT-32 zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1995 r. (formularz
skrócony. przeznaczony dla
osoby nie uzyskującej dochodów z zagranicy oraz nie
korzystającej z ulg. zwolnień
i odliczeń z wyjątkiem : skła
dek ZUS opłaconych bezpośrednio przez podatnika.
składek na rzecz organizacji.
do których przynależność
jest obowiązkowa oraz zwrotu nienależnie pobranej
emerytury lub renty);
- o symbolu PIT-33 zeznanie o wysokości wspólnych dochodów małżonków
osiągniętych w 1995 r. '(formularz skrócony. przeznaczony dla osób nie uzyskują-

W

cych dochodów z zagranicy
oraz nie korzystających
z ulg, zwolnień i odliczeń .
z wyjątkiem: składek ZUS
opłacanych

bezpośred nio

przez podatnika, składek na
rzecz organizacji, do których
przynależność jest obowiąz
kowa 6raz zwrotu nienależ
nie pobranej emerytury lub
renty);
- o symbolu PIT-34 zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 1995 r.
przez osobę samotnie wychowującą małoletnie dzieci
(formularz przeznaczony dla
osób korzystających z opodatkowania w sposób okreś
lony wart. 6 ust. 4 i 5 ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych).
Podatnicy posługujący się
formularzami PIT-30 do
PIT-34 mogą ponadto, jeżeli
wystąpi taka potrzeba, dołą
czyć załączniki PIT - A do
PIT - D lub tylko niektóre
z tych załączników.
W okresie od 1 stycznia
do 31 stycznia 1996 r.,
urzędy skarbowe przeprowadzą drugą akcję rozliczenia rocznego podatników

Podatnicy wypełniający
formularz PIT-28, muszą
również wypełniać załączni

ki
PIT-28/A,
PIT28fB i PIT-D, w zależności
od formy prowadzonej działalności i korzystania z odliczeń .

(zał:tcznikdoformularza 11,'_

Podobnie jak w latach
ubiegłych. punktami dystrybucJi formularzy zeznań rocznych będą urzędy skarbowe
i izba skarbowa. Podatnik
może również składać zeznanie i dokonać wpłaty podatku
za pośrednictwem wszystkich
urzędów pocztowych.
UWAGA!!!
Ponadto podatnicy rozli-

1);
NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie
mającej osobowości prawnej lub będący podatnikiem
zakład osoby prawnej. Formularz przeznaczony dla
osób prawnych. jednostek
organizacyjnych nie mają
cych osobowości prawnef
j zakładów osoby prawnej
będących podatnikami odrębnymi od osoby prawnej;
NIP-2A
Informacja
o przedsiębiorstwie (także
prowadzonym w formie zakładu oddziału) , prowadzonym przez osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną
nie mającą osobowości
prawnej (załącznik do formularza NIP-2);
NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nie
prowadzącej samodzielnie
działalności gospodarczej.
Formularz przeznaczony
dla osób fizycznych nie prowadzących w og61e działal
ności gospodarczej, wykonujących wolne zawody. jeżeli ponadto nie prowadzą
działalności
gospodarczej
oraz wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie
prowadzą innej działalności
gospodarczej;

czający się s8n1odzielnłe
są obowiązani od 1 stycz-

nia 1996

r. do dokonania

zgłoszenia

Ident yfIk

a c y j n e go.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
którym płatnik dokonuje rozliczenia podatku. dokonują
zgłoszenia identyfikacyjnego za pośrednictwem płatni
ka.
Zgłoszenia identyfikacyjnego podatnIk dokonuje na
formularzach o symbolu

objętych zryczałtowanym

NiP.

podatkiem dochodowym
od osób fizycznych pro-

Ewidencja podatników odbywa się za pomocą nastę
pujących formularzy:
NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej
samodzielnie

wadzących
działalność
gospodarczą·
Podatnicy składają zezna-

nia o symbolu PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu (objętego zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od
przychodów osób fizycznych),
WYSOkości dokonanych odliczeń i naleZrlego podatku zryczałtowanego za rok 1995.

w formie wolnych zawodów
lub uczestniczenia w spół
kach cywilnych, jawnych lub
komandytowych;
NIP-lA
Informacja
o przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę firyczną

działalność

gospodarczą.

Formularz przeznaczony
jest dla osób fizycznych prowadzących
samodzielnie
działalność

gospodarczą.

wyjątkiem wykonujących
tę działalność wyłącznie

z

r.

NIP-4 Formularz decyzji
w sprawie nadania numeru
identyfikacji podatkowej;
NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru
identyfikacji podatkowej.
Formularz przeznaczony
dla podatnika wnioskujące
go o potwierdzenie faktu nadania NIP podmiotowi posłu
gującemu się nim oraz urzę
du
skarbowego
odpowiadającego na wnioski podatników;
NIP~ Informacja o zmianie danych objętych zgło
szeniem identyfikacyjnym;
NIP-B Informacja o rachunkach bankowych.
Formularz przeznaczony
dla podatników składają
cych formularz NIP-1 lub
NIP-2, stanowiący wyłącz
nie załącznik do tych formularzy;
NIP-C Informacja o miejscach prowadzenia działal
ności.

Formularz przeznaczony
dla podatników składających
formularz NIP-1 lub NIP-2,
stanowiący wyłącznie załącz

nik do tych formularzy;
NIP-D Informacje o wsp6lniku spółki cywilnej, jawnej lub
komandytowej,
Formularze zgłoszeń identyfikacyjnych NIP podatnik
uzyskuje w siedzibie urzędu
skarbowego. ZgłoszenIe może być dokonane na kserokopii formularzy oryginalnych.
Terminy
dokonywania
obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego zależą od rodzajów ciążących na podatniku obowiązków podatkowych.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

którzy samodzielnie obliczają
zaliczki na ten podatek lub opłacają go w formie zryczałto
wanej, dokonują zgłoszenia
identyfikacyjnego nie później
niż w terminie złożenia pierwszej - od dnia wejścia w życie
ustawy, deklaracji dotyczącej
tej zaliczki, albo dokonanej
wpłaty zryczałtowanego podatku.
Pozostali podatnicy podatku dochodowego od osób tizycznych, dokonują zgłosze
nia identyfikacyjnego nie p6ź
niej niż w terminie złożen ia
pierwszego od dnia wejścia
w życie ustawy, zeznania
rocznego.
POdatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
rozliczani za pośrednictwem
płatnika, dokonują zgłoszenia
identyfikacyjnego za pośred
nictwem tego płatnika.

Skutkiem

niedokonania
w terminie I nie
aktualizowania danych objętych zgłoszeniem
identyfikacyjnym jest stosowanie sankcji w trybie określo
nym
w
kodeksie
postępowania w sprawach
o wykroczenie.
Udzielanie Informacji podatnikom o podstawowych zasadach dokonywania zgłoszenia
identyfikacyjnego odbywa się
w urzędach skarbowych i izbie skarbowej pod numerami
telefonów:
Urząd Skarbowy - BUSKO
ZDRój te/. : 33-69, 48-86,
Urząd Skarbowy - JĘDRZE
JÓW tel.: 64<Hl7, Urząd
Skarbowy - KIELCE I tel.:
45G-61 do 67 - wewn, 222,
Urząd Skarbowy - KIELCE 1/
te\.: 68-36-50 - wewn . 231.
Urząd Skarbowy - KOŃSKIE
te\.: 33-34 - wewn. 124.
Urz~d Skarbowy MIECHOW tel.: 325-11, Urząd
Skal'bowy - OSTROWIEC
ŚW, tel.: 65-14-Q6 - wewn.
27 tel.: 65-13-06- wewn. 35,
Urząd Skarbowy - PIŃCZÓW
tel.: 726-{)3 - wewn. 12,
l)rząd Skarbowy SKARZYSKO-KAM. tel.: 513-444wewn. 39, Urząd Skarbowy STARACHOWICE tel. : 748851 do 55 - wewn. 343. IZBA
SKARBOWA - KIELCE tel.:
21-714.
zgłoszenia

I
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Zm' MY kod, zabezpieczenie
przed rozkod
ZniżkI ubezplecuniowe.
Ra!ilodlwarzaczs,
zamki
cenlralne. Znamwarie pojazd(rw.
A1JTCJł'fZOII}JłE

tel. 041132&-599,

SERWISY:

041166-32-<17

.\'Pf.'ATAAL /J/UJ.\/l :/1':

GAZEfA KIELECKA
TEATR
IM. STEFANA
ŻEROMSKIEGO

W KIELCACH
zaprasza
nawocJewll

Ryszarda

Ruszkowskiego
Juliana
Tuwima

Wśród osób, które odgadną
hasło końcowe. rozlosujemy nagrodę niespodziankę (termin wysyłania rozwiązań upływa w Plą'

te ).

21) zamordowany polity\( izrael-

ski;
22) strÓj.
Rozwiązanie krzyzówki nr
3(2) - (zrzutka, piasek, adenina, kebab, abonament, pasat,

nabab, afiks, delikates. abaka,
kaliber, boisko, nabytek
apokopa, bambosz. herbatnik, radon, Uznam, konina, odbyt, ambasador, Picasso, espadon, debata, ibisy, Abeba).

*

Znaczen e wyrazów
Poziomo:
4) częŚĆ etapu;
8) druga era w dziejach Ziemi;
9) dlu . 062 o wyg ętym os rzu;
10) syn Abrahama i Sary;
11) myślistwo;
14) ręka potoc2ll'e:
15) podlegał

19)

seniorowi;

śmiercionośny wirus;

20) spec od rur;
23) cz one plemlen a mongol-

s 'ego;
24) substancja słuząca do garbowania skóry;
25) lodołam '

26) tenrSlsta amerykański.
Pionowo:
1) niedołęga. oIerma.
2) banera, przegroda;
3) alT\Ja - ryba drapie2lla;
5) ssak z rodzmy tyraf;
6) namiastka. surogat:
stan czynny przedslęblor

n

s1wa;
12) męzczyzna

z wąsami,

13) w filozofIJ łączenIe różnych
eo ";
16) mieszanina napołow alkoholowych;
17) zwyCIęzca konkursu. plebts-

cytu:

18) wyrób tytoniowy;

• Sponsorem Zadania Tygodnia jesl ,Kredyt-5erwis", Kielce, ul.
Zródlowa 19 i Paderewskiego 47, oferujący pożyczki gotówkowe,
ObsługUjący sprzedaz samochodó nowych i uiywanych oraz rewelaCYJny system sprzedaży ratalnej artykułów gospodarstwa domowego, mebli I p.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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DEALER FIRM BESTER Bielawa i OZAS Opole

NAPRAWY
URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH
ZAKŁAD

Specjali tyczn

O
F

E

R

U

J

E

usługi

oraz

Kielce, ul. Chęcińska 14A, '
tel./fax 61-42-39

KIELCE. ul. Wrzosowa 7.
tel.lfax 041/617491.
tel. kom. 0-90-335-608

WYKŁADZINY p~v

sprzedaż

O półautomaty spawalnicze
O pro townild do spawania ręcznego
urządzenia do spawania metodą TlG
O urządzenia do cięcia plazmą powietrzną
O uchwyty spawalnicze
do spawania metodami MIG/MAG oraz TIG
O części zamienne i akcesoria spawalnicze
I--=~
BESTER BIELAWA i OZAS OPOLE
O naprawy i remonty wyrobów
O remonty i naprawy spawarek wirowych
O przezwajanie silników
prądu przemiennego i stałego
O drut spawalniczy do półautomatów
o iredn. od 0.6 do 1.6 prod. CEDLER

szer. 4 m, szer. 3m, szer. 2m, szer. 1,5 m
Zapraszamy od godz.' 9 do 17, wolne soboty 9-14

SKŁAD

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

FABRYCZNY
KABLI
TELEFONICZNYCH:
• Fab!)ll<.a Kabli OtarĆ'N Mazowiecki
• MESKO Skaaysko
• KęIlZyn
• WlFMM lódt

BEZPlATNA DOSTAWA URZĄDZEŃ DO KLIENTA ........1.16.

HURTOWNIA
ELEKTROTECHNICZNA '

oraz wielu Innych

AUTORYZOWANY SERWIS ZUT "BESTER"

producentów krejowych
I zagranicznych

81/88

LOMBARD
KANTOR
W HOTELU ,.BRISTOL·
KIELCE,

TAKiE W NIEDZIELE
68-22-24
NOCNY - 66-30-65

DAEWOO

86/88

LODÓWKI .
• ZAMRAZARKI
• ZMYWARKI
• PRALKI
• KUCHNIE

SPRZEDAZ

samochod6w "żuk", "lublin"
oraz PRZYJMUJE ZAPISY na samochody

lUXU. '1'11:0 ESPEIlO

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
także

w

niedzieję

od godz, 7 do 19

PIECZĄTKI

REKLAMY
KOMPUTEROWE WYCINANIE
NAPISÓW I LITER Z FOLII

URZĄDZENIA NA WYPOSAŻENIE

SKLEPÓW i GASTRONOMII

GRAWERSTWO

oraz

SZEROKA OFERTA
SPRZĘTU TELEWIZYJNEGO
PRODUCENCI:

POLECA:
•
•
•
•
•

odkurzacze
roboty kuchenne
maszyny do szycia
wentylatory, okapy
aparaty telefoniczne

ZAPRASZAMY
od godz. 8 do 16,
W soboty
wolne i pracujące
od godz.,8 do 11

3OOS&S1R

MOTOR POLSKA
PRO~ADZI

Kielce, ul. Warszawska 146, tel./fax 68-53-74, tel. 31-67-09

• OPRAWY JARZENIOWE I żAROWE wszystkie typy
• ŻARÓWKI, ŚWIETLÓWKI. OSPRZĘT
• US'TWY GRZEJNE przepływowe, PODGRZEWACZE wody
• OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - ZŁĄCZA plastykowe. metalowe
• ROZDZIELNIE WN I NN na zamówienie
• RURY PCV do Instalacji elektrycznych. wodociągowych I kanalizacyjnych
oraz osłona do kabli światłowodowych
• OSPRZĘT .MALIKO"• SlUPY I STACJE TRANSFORMATOROWE ltd.

POŻYCZKI
pod zaRaW

NATYCHMIASTOWE

AUTORYZOWANY DEALER

'g-U4a

• KABLE I PRZEWODY energetyczne I telefoniczne, światłowody. docinane na Uidany wymiar
(Przy dutych zamówieniach z dostawą na plac budowy)

68·22-42

KIELCE,
UL. KARCZÓWKOWSKA
tel. (041) 68-44-44

·

ul. Chęcińska 13,
leI. 61-44-04

oraz inny
zmechanizowany
sprzęt

KIELCE, Ul. CHĘCIŃSKA 14,
TEL. 61-02-38, 61-81-22

r-----

w woj. kieleckim

I
I
I
I

"ŁOŻVS1<A."

ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce
tel. 68-63-32, 32-43-04

ASÓ~e:v~~NT ŁOŻYSK
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH

CZYNNE: 7-15, SOBOTY: 7-13
CENY KONKURENCYJ NE

vvlkarn
931SS

" s.c.
Kielce, ul. Paderewskiego 43/45
(budynek PKP) róg ul. Panoramicznej

TEL 68-43-45

20/55

"GAZETA KIELECKA"
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Wyp~niony kupon prosimy dostarczyć lub wystać pocztą pod adresem biura ogłoszeń I
1:)

I

.,AgenCji Reklamowet· Jeden kupon umożliwia jednokrotną publikację.
• nie dotyczy ogłoszeń towarzyskich. medycz-

Ogłoszenia drobne dostarczone na kuponachtreść
drukowane będą w terminie do 5 dni
ogłoszeń i zastnega sobie prawo

L________ ____

:

HURTOWNIA
ELEKTRYCZNA
w cenach
rabryczuych
ł

"

burtowych

...... .

od daty otrzymania. Redakcja nie odpowiada za

_____

I
:

~_-.l

http://sbc.wbp.kielce.pl/
88/55
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GRATISOWE OGŁOSZENIE DROBNE

I

:
81 WRC> HANDLC>VVE

~

"DOMGOS"

gospodarstwa
domowego

i NAJNIŻSZE CENY

Krótkie terminy • Niskie ceny

BOSCH, SIEMENS. WHIRPOOl,
lIEBHERR, ZANUSSI, JNDESIT, ARDO
oraz wszystkie znane firmy krajowe.

"ELEKTROMAX"
Kielce,
uL Mlelczanldqo Ul
teL 514-14, 66-25-84
w Iodz. 8-16

79/5S

I

"GAZETA KIELECKA"

STRONA 13

ył .PŁYTA
~I

KIELCE, 1 Maja 196, tel. 530-13

rłJt

KLEJENIE PĘKNIĘĆ

Furnel-Jasło

I

e. ~I~ lAMINOWANA

(dawny bar "Herbski")

KI ELCE, ul. Sowia 1

U NAS KUPISZ KAŻDY MEBEL
PRODUKOWANY W POLSCE

BONUS

t

'

11

Jut OD PON.lbZ.AtKU
19.01.96 r.

ul. LISTOPADOWA 4, tej. 31-49.. 71
ul. WOJSKA POLSKIEGO 48, tel. 519·57

(7

•M~U~W fOlOGWI(1N~

tr

•80ISS
flwr • Mrr~lf •~(f~Oi~
HURT - DETAL

SKLEP

~
od....

ł.MOTORVZACYJNY

'.,1
w~

od' . . U
KUCH
FORTE
ZESTAWY POKOJOWE I WtPOCZYNI<OWE

M
SlLłIOCIIODÓW I
IiRilJOWVQI
I

ZllGRANJlZNłUl

ul. Stolarsko 2, leł . 68-15-91

NADKOlA lJC\-1IUIN: ŚRJQI<J

~~ .

J

KITY SZPAO-iLIJIIIIE
FSO. C.C. '26P. Pa.O'\IEZ.

K

CZYNNE
od alodz.
9 do 17
'W soboty
od 9 do 13

ul. Stolarsko 2. tel. 68-15-91

ll<~ lb<-lrdzil~i

w

~Kwii1CiZll'Dii1 Jzarotki1"
Maria

25

zł

KIB

PRACA

podwórzu)

DROBNE

Kieleckich
Fabryk Mebli

oferuje:

MEDYCZNE

Kielce, ul. Zagnańska 232
tel. 31-60-36, 31-63-40

APARATY
SŁUCHOWE, wkładkI douszne, laryngolog , logopeda. Kielce, ul. Paderewskie~o 14,
tel. 66-31-67

MEBLE WSZER01{JM WYBORZE

3 zł.
000133IKNF

00004O/KM

Korepetycje z chemII.
KIelce, tel. 66-47-21 .

TRANSPORT, PODRÓŻE
Przewozy: NORYMBERGA,
ZANDAU, MONACHIUM (środy,
soboty)
. ITRA-KABO" Lublin, tel.
(0-81 ) 412-05.
,

MEBLE I SPRZĘT
GOSP. DOM.
Wersalkę używaną w dobrym stanie sprzedam.
Kielce , tel. 32-38-40 po
godz. 19.

KIB

KorepetyCJe z jęz . polskiego - tanio. Kielce, tel. 3112-38
KIB
Nauka j ęz . francuskiego
(każdy poziom), wszelkie tłu-

ZAPJllASZAMY ~ .

.Żu ka" w całości lub na

- sprzedam. Balice
62A k. Buska Zdroju, tel. 1797

-

-

sprzedam. Kielce, tel. 23246 wieczorem.
KIB
ZWIERZĘTA

Kozę kotną sprzedam. Balice 62A k. Buska Zdroju, tel.
17-97

KlB

Szkolenie psów (posłu
sze ństwo , obrona). Kielce.
tel. 32- 51-79, ul. Nałkow
skiej 4(74.
KIB
MASZYNY
I URZĄDZENIA

.

Sprzedam ..fiata 126p"
(85) Kielce, tel. 68-76-32

Sprzedam
spawarkę
22013800 160A, wałek do
heblarki L-400. uchwyt
i osprzęt do migonatu. Kielce, tel. 61-72-13.

KIB

OOOO601KA/96

KIB

Za treś?

ogłoszeń

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

Narożnik młodzieżowy

AUTO-MOTO

części

INVEST-MOT
514-39

WYSOKIE ZAROBKI I
We współpracy z nami
przy regeneracji taśm barwiących - Nowość l - Stały dochód! Po podpisaniu
umowy - urządzenia bezpłatne - odbiór zregenerowanych taśm . PPHU
.GRAFF" 78-600 Walcz,
ul. Wojska Polskiego 27,
fax (0-67) 58-46-77. Do
oferty dołączyć znaczek -

OGŁOSZENIA

CENA 26 TYS.

teł.

Dom 2-piętrowy, stan surowy, ul. Krakowska - wynajmę lub sprzedam tanio.
Kielce, tel. 66-37-54.
K/B

KlB

sprzedały

Oddział Słowik

KlB

KlB

Wózek spacerowy - dzieci ęcy, używany, stan dobry sprzedam tanio. Kielce, tel.
68-25-50 do godz. 15

NAUKA,KOREPETYCJE

w

Kamienicę , ul. Spacerowa
12 - sprzedam. Kielce, tel.
540-70 po godz. 17.30

KlB

udi 100" rok prod. 1987.
szary metalik - sprzedam.
Radom, tel. (0-48) 60-2932 po godz. 18

Książkiewicz

(w

Salon
Meblowy

~

już

NIERUCHOMOŚCI

KIB

gaz\'cit'

SKODA FELICJA
COMBI

,.zastawę" (80), "trabanta"
- cena 450 zł - sprzedam.
Czesław Gos, Wincentów 61

A.

Kielce, ul. Paderewskiego 19a

plua VAT

kic I\'c ki ej

Agencja Reklamowa
KIELCE
ul. Zlota 3
tel. 68-25-50

KIB

DLA DZIECI

* ~ -FUl-rt, tfttal
* aranżacje ~e ~trz
* K.9mponowanit zitftni ogrodUwej

W wydaniu
codziennym

maczenia. Kielce , tel. 47683 po godz. 18.

U OUZYWfBORCZĘŚO
I~
8LACHARKA PISTOLETY lAKIERNCZE.\

DO

(

ZAP~WNION~ STAt~

FSM

37/SS

Re klalllt~i si\,

telJlu S9Z-0S ~

114l?~ 4fU1

.

a!~~~

TO MIEJSCE
KOSZTUJE

Kielc

.--- ł ~

(pełna obsługa bankowa na miejscu)

chcesz
być obecny
lIa rv 1l k1l
kickckiIU!!!

SZEWCE 39 k.

HUKTOWNIA FOnXiRAfIClNA

• kupującemu nowe meble pomagamy w sprzedaży używanych
• sprowadzamy meble według zamówień z katalogu
• bezpłatnie dowozimy na terenie Kielc.

.JeŚli

• SlYSEROACHY •
"AUTOFENIX"

89/SS

• za gotówkę
• na raty bez poręczyciela - I wpłata 1O proc.

Dogodny system sprzedaży ratalnej
Pierwsza wpłata 10 proc. bez poręczycieli
Powyżej 400 złotych bezpłatny transport
na terenie miasta Kielc
Zapraszamy od 1O-tej do 18-tej
w soboty 10-14

SPRZEDAŻ, MONTAŻ

:.--

redakcjo nie odpowiada

' ___

"GAZETA KIELECKA"

STRONA 14

Informator
KIELCE
TEATRV
Im. S. ŻeromsJslego - n/ec:zynny
PTl~ .KUBUS" -~

KINA

AMBULATORIUM PEDIATRYCZNE ,Pod Oalnlą' - tel. 68-48-91.
BlM - informacja o prywatnych usłu·
gach medycznych - teł. 68-61-67, 27-fJ97.
TELEroN 'ZAUFANIA (dla ludzi z problemami alkoholowymt) - czynny od ponie·
dzialru w godz. 18-20 tel. 573-46 (wpiątek
takźe dla nal1<omaOOw).
TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIE·
ŻY - czynny w kaidy czw8l1ek, w godz.
18.00-20.00 - tel. 456-70 (dyżuruje psy'
choloQ).
PORADNIA RODZJNNA - tel. ~21-

ROMAN'TlCA - .kil Ventura - ZeN na·
tury" USA, I. 12, g. 10, 12.14.16.18,20
MOSKWA - ,W śro!l<u mrocmej zimy"
- ang., ~ 12. 9. 10. 17.45.19.45; ,Babeświnka Z klasa" USA. bo. g. 12,13.45. 15.30
STUDYJNE - nl8CZ)l1ne
56.
ECHO -.TheFinstones'USA bo. g. 16
Punkt KonsultacyJny ds. Uzależnień
,Sędzia Dredd" USA I 15 g. 18
(al<ohoizm, narkomSl1ia) - telefon zaufania
GA~ERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
od poniedziałku do piątla.t w godz. 14-18 nr
przy OST w Klełcach - wystawa popleneroteł. 439-86.
wa rzeźt1i I malatstwa .Borup', Dania '95 Halina Slawowy-Oombrowska - rzeźba,
Jacek NowakowsIo - malarstwo.
GALERIA BWA PIWNICE - uf Leśna ORBIS" KIELCE,
Janusz Trzebiatowski - malarstwo. Galeria
teł . ~, -ro, -64, -65
czynna od poniedzJalru do piątku wg. !H5
KOMP31KSOW~ OBSŁUGA
UZEUM WSI KlELECtOEJ Dworek
PODR ZV SŁUZBOWYCH
Laszczyków, ul. Jana Pawia 116 - , Drew·
REZERWACJA
nlana architektura sakralna Małopolski'.
I SPRZEDAŻ BILETÓW
Czynna od poniedZIałku do piątku w godz.
- lotniczych wszystklch przewoźni·
10-15 - wstęp wolny.
ków
MUZEUM NARODOWE
- autokarowych międzynarodowych
Dawny PAŁAC BISKUPÓW KRAKOW·
- promowych
SKICH pl. Zamkowy l, tel. 423-18 - eks·
- zagranicznych i krajo= PKP
pozycje: Wnętrza zabytkowe z XVII I XVIII
- rezerwacja hoteli na c
świecie
W., Galena Malarstwa Polskiego ,Dawne
- ubezpieczenia, turystyka
uzbrojenie europejSkie i wschodnie', Sank·
- wizy do pracy w Niemczech, Austńl,
tuarium Marszał<a J. PisudsklegOo Czynne
Szwecji
codziennie oprócz poniedzJałków I wtorków
w godz. 9-16. Niedziela - wstęp wolny.
ARJ.FJ...l
PRZY RYNKU 3IS tel. 440-14 - wysta·
wy siała: ,Przyroda Kielecczyzny', wystawy
RADIO TAXI " EUROPA"
czasowe: ,Myślistwo XVI-XIX w.ze zbiorów
tel. 611-611
muzeów lwowskich:', ,KiełetczyZna śred·
dojazd gratis
Otowleczna' (wystawa archeologiczna).
karta stalego klienta
CzyMe codziennie oprócz poniedziałków
I śród w godz. 9-16. Niedziela wstęp wolny.
uuuOll/KA
Oddz1ał - Muzeum Henryka Slenkle·
TELEFONV
wlcza w Oblęgorku tel. 11-04-26 - od·
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogoto·
tworzony wystrój mieszkania pisarza oraz
wie Policyjne - 997, Slraź Pożarna - 998,
wystawa blograliczno-łHeracka. Czynne co·
Pomoc Drogowa - 981, Pogotowie EnergedZiennie oprócz ponIedziałków o wtorków
tyczne Kielce - miasto i teren - 991 , Pogo·
wgodz. 10-16.
towie Gazowe - 31-20-20 I 992, Pogoto. MUZEUM LAT SZKOLNYCH Stelana
wie wod.-kan., czynne w godz. 7.00-2.30.
leromsklego ul. Jana Pawła II 511el. 457teł . 46:H10, Pocztowa informacja o usłu·
92) - ~tawa materiałów biograficznych
gach - 911, Inlormacja PKP - 930, Infor·
I literackich z mlodzieńczych lat pisarza
macla PKS - 6H2-79, Hotel ,Centralny"
Czynne: wtorek, czwartek, piątek, niedziela
- 66-25-11 .
w godz. 9-15, środa w godz. 12-18. Nie·
Straż Miejska: 986, 68-75-15 (czynne
dziela wstęp wolny. .
całą dobę) 6&-75-33 (w godz_ 7-15, po
MUZEUM STAROZYTNEGO HUTNIgodz. 15 fu)
.
CTWA ŚWIĘTOKRZVSKtEGO Im. M. Rad·
Posterunki (czyme 7-22): Srócjmieście,
wena w N°wel Słupi - czynne codziennie
teł . 1\7-60-13, dworzec PKS leI. 6~1-10,
w godz. 9-16, w poniedziałki - nieczynne.
os. Swiętokrzyskie tel. 31-15-41 .
PARK ETNOGRAFICZNY WTOKARNI
POMOC DROGOWA "POLMOZBYT" - wystawa ,Dwór Suchedniowa', .Wnętrza
Kielce, ul.lódzka 191 - czynna w godz. 6XIX-wieczne chałup', ,DZlewiętnastowiecz·
22, teł. 550-22.
na apteka I Inne' czynny w godz. 8-14.30
Pogotowie wodnokanalizacyjne - . teł .
w dni robocze.
994.
MUZEUM ZABAWKARSTWA - wysta·
LOT - rezerw. i tnfonnaqa - tel. 952.
wa pt. ,Zabawkowy zwierzyniec'" Transport
BILETY LOTNICZE - rezerwacja
i komunia\Cla' oraz wystawa prac i kolekcji
I sprzedaż .. SIGMA", ul. Sienkiewicza 56,
modelarskich. Czynne: wtOr1<1 - niedziele
·tel. 66-44-321 ~24-32.
w godz 10-17, poniedzjald - nteczynne.
KomunikacJa Międzynarodowa . 0101·
MUZEUM ZBIOROW GEOLOGICZ·
NIA", tel. 5n-43. 577-46.
NYCH - Kielce, ul. Zgoda 21- wysIBNycza·
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMU·
sowe: ,Zbbry geologICZne skat, minernłów
NALNYCH - całodobowe USkJgI pogrzebo·
i. skamieniabścr, ,600 mln lat histori Gór
we - tel. 66-31-77.
Swięłokrzyskkh i surowców rr1neralnych KieIea:r{zny'. Muzeum czynne od poniedziałw
BUSKO ZDRÓJ
do piątku 00 aoo do 16.00.
KINO ZDRÓJ - nieczynne
Galeria BWA . Zielona" - ul. MICkIewiAPTEKI DVZURNE
cza 7 - wystawa malarstwa i tkaniny Krysty.
ny Olchawy. Oprócz poniedzialkóW czynna
codZiennie w godL 11-17, w niedziele
w godz. 11-15.

~

---

SZPITALE

JĘDRZEJÓW

DVŹURY OSTRE: - wewn. I chir. Czerwona Góra
.
SZPITAL GINEKOLOGICZNO-rolOZ·
NICZV - wg re,onlZ8CJ, tel. 6HI5-25
Całodobowa pomoc pielęgniarska inf.
i zgłoszenia, teł . 61-53-()7.
POMOC LEKARSKĄ dla dzieci chorych
można uzyskać wdziale pomocy doraźnej
przy ul. LangiewtCZa (Szpital DZIecięcy) codziennie w godz. 14- 7, wniedliełe lświę ·
ta - przez całą dobę (pomoc odpętna).
WIZYTY DOMOWE PEOIATAOW .Vita·
med" - tel. 31~.
NAGŁA POMOC LEKARSKA - tel. 31-

KINO DOMU KULTUłY -.,AangJn' USA,
ll2, g. 16."system' USA, L15, g. 18
MUZEUM Im. PRlYPKOWSKICH plac Tadeusza KośdJszJd 718 (tel. 624-45)
- unikatowa kolekcja zegarów sIonecznych
i przyrządów gnomoniczn~ , zabytkowe
wnętrza I plVmlce z XVIII I XtX w.• dawne
mieszkaOle Przypkowsklch z pełnym wy.
strojem, dokumenty, parmątki rodziMe,
zbiory gastronomiczne. Czynne codZJeMie
oprócz poniedlJa/ków w g. 8-16.

56-50.

KIELCE
(UKF 71,15 i 101,4 MHz)
0.00, 1.00, 2 .00, 3 .00, 4.00,
5.00,6.00, 7.00, 8 .00, 9.00,11 .00,
13.00, 15.00,16.00,1 7.00, 19.00
Wiadomości 10.00, 12.00, 14.00,
18.00, 20.00 Magazyn inlonnacyj·
ny 7.30, 17.30 Sport 6.50, 7.50
Sytuacja na drogach 6 .25, 10.10
Notowania giełdowe 14.55,19.50
Nauka Języka angielskiego 5.00
Nowinki z Radiowej wopr. R. Kałuży 6 .00 Aktualności dnia wopr.
T. Wosia 8.10 Muzyka i reklama
8 .30 Magazyn dla niepełno5praw·

KAZIMIERZA WLK.
KINO UCIECHA - rueczynne

nych 8.40 Dzlś w programie 8.50
Radiowa giełda pracy 9.10 Nie
czytaleś- posłuchaj 9.15 Muzyka
dlawszystl<ich 10.14, 12.10Kurier
ogłoszeniowy 10.30 Pół godziny
dla rodziny 11 .10 Sprawa na dziś
12.00 Plus w południe 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych ryt.
mach 13.10 Rozmaitości i muzy·
ka wopr. L Bukato 1415 Dyskotekowe popołudni e 15.10 Auto
radio - molo radio 16.00 Aktual·
ności dnia wopr. M Smożew·
skieJ-WójcikiewlCz 18.00 Plus
wopr. E. Okońskiej i M. Pirosz
18.30 Zmagania - prezentacja
reportaży - aud. W. BrzeZIńskiej
19.10 Świat video - aud. J. Jopa
19.55 Baśnie do poduszki 20.10

22.25 Dolina lalek, ode. 38/65
Serial amerykański 22.50 Maga·
zyn sportowy - zawodowe walki
kick-boxingu 23.50 Polski film fa·
bulamy 1.35 Pożegnan ie

MIECHÓW
BWA - GALERIA SZTUKI ,U JAKSY"
w Miechowie, pl. Kościuszki 3a (budynek
sądu) - wystawa; ,Malarstwo Bogdana Pta·
ka pt. ,Na pograniczu abstra~i". Stała ej<s.
pozycja: Galena Twórczości Stefana Ze·
chowsklego. Galeria czynna codziennie
w godz. 9-16, w niedziele w godz. 9-13,
w soboty - nieczynna.
NAGŁOWICE

MUZEUM ..DWOREK MIKOŁAJA RE·
JA" - teł . (0498) 145-70 - wystawa bio·
graficzno-"ter~cka poświęc~n~ M. Rejo·
wi. Pokoje goścmne do wynaJęcia . Czynne
w poniedziałki I czwartki w godz. 9-15.30,
we wtorki, w ŚIody i pląlki w godz. 9-17,
w soboty w godz. 9-15.
OSTROWIEC
DOM KULTURY HUTY "OSTROWIEC"
~
- nieczynny
Klub ,Galeria ZOK' - wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 12. Czynny
wgodz. 8-20.
MUZEUM I1ISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE ul. Swiętokrzyska '$7 - wysta'łJ
stale: ,Fajanse i porcerana ćmlelowska,
,Rzemiosło artystyczne XJX I XX vt, ,Poczet
książąt I królów wg M. Bacciarelego', wys·
tawy czasowe: ,Ksiądz Jan Wiśniewski historyk ziemi sandomierskiej', .żydzi ostro·
wieccy - refigia i tradycja', malarstwo Ud/I
Molińs klej . CZYMe od wtorku do. piątku
w godz. 9-16.30, w soboty w godz. 8-15.
w niedziele wgodz. 13-16.30.
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I RE·
ZERWAT W KRZEMIONKACH k. OSTROWCA (tel. 620-978) - wystawy: .Pra·
dzieje człowieka', ,Gómictwo krzemienia
w neolicie' i dwie podziemne galerie tury·
styczne. Czynne od wtorku do Jiątku w godz.
9-19, w soboty w godz. 9-17, w niedziele
wgodz. 1H7.
Inl.ormacja i rezerwacja bilelów PKS tel. 65-38-64, przejazdy rodzinne - teł.

65-23-40.
PIŃCZÓW
MUZEUM REGIONALNE - wystawy
stałe: ,Pradzieje Ponldzia', ,Adolf DY!J8siń·
ski - zycie i Iwórczość', ,Pińczów - historia
miasta', ,Fotografia Henryka Poddębskiego', ,Krótka historia wąskotorowej
kolejki w fotografii". Udostępnia do zwiedza·
nia synagogę. Czynne w środy i czwartki
w godz. 9-16, w piątki w godz. 9-15, w so·
boty i niedziele w godz. 10-15.
KINO BELWEDER - ,W potrzasku'
USA, I. 15 g. 17

SĘDZISZÓW
KINO BAlLADA - .Skazani na Shaw·
shank' g. 18
SIELPIA
MUZEUM ZAGŁĘBIA STAROPOL·
SKIEGO - Oddział Muzeum Techniki NOT
w Warszawie - mieści się w pudlingarni
I walcowni z połowy XIX w. Prezentuje dawne wyposażenie, obrabial1<i i iefiWlle odle·
wy. Czynne w godz. 9-12 113-17, wponiedzial<i nieczynne.
SKARŻVSKO-KAM .

MUZEUM IM. ORLA BIAŁEGO Rejów,
ul. Słoneczna 90 - ekspozycja plenerowa
- caly dzień, ekspozycja budynku (w tym świętokrzyskich partyzantów AK). Czynne
codziennie w godz. 9-17.
GALERIA SZTUKI ,.MARCHAND" - ul.
3 Maja 38 - malarstwo i rzeźba artystów re·
gionu kieleckiego. Czynne w godz. 11-19.
Postoje taksówek
Dworzec PKP - tel. 51-37-05.
Apteka dyżurująca:
tel. 20-076. u1. linanoYlskiego.
STOPNICA
KINO POWIEW - .uwanJĆ orkę II' USA

I. 12g. 16

WŁoszeZOWA

KINO DOMU KULTURY - nieczynne
UWAGA: Za ewentualne zmiany w
repertuarze redakcJa nie odpowiada.

Radio po kolacji 22.00 BBC 23.00
Magazyn studencki wopr. R. Ka·
Ivży 23.30 Razem, braCia do hn mag. M. Siu rawskiego 0 .00 Nocne
KJelee- prow. M. Smożewska
W6jciklewlOZ

JEDNOŚĆ
(UKF 71.95 MHz)
6.30, 8.00, 900, 10.00, 11 .00,
13.00,14.00. 15.00,16.00.17.00,
1800, 1900 serwisy 6.35;
15.10 Kalendarium na dziś 7.00
Transmisja św z kościoła ŚW.
Trójcy 8.30 Rynek pracy 8.45 Relacje reporterskie 9.07 Sport 9.10
Gość w studiu 9.45; 14 10 Komu.
nlkaty I ogłoszenia 11 .10 Moje
fascynacje ŚWiętymi' 11.30 Anioł
Pański 12.25 Praktyczne rady

prod. meksykańskiej z 1990 ro-

ku
6.00 Kawa czy heibata?
7.45 V.I.P.
8.00 Albert - piąty muszkieter (13)
- serial anim.
8.30 Telefeńe - Ciuchciozima
8.55 Zimowy pamięlnik
9.00 Wiadomości
9.10 Mama ija
9.25 Gimnastyka
9.30 Domowe przedszkOle
9.55 Por021l1awiajmyo dzieciach
10.00 Most Brooklyński(27, 28)- se·
rialobycz. prod. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Gielda pracy, giełda szans
1.20 Savoir vivre Inaczej
1.30 Vldeofashion - Smak Londynu
11.50 Prawnik domowy
12.00 Wiadomości
12.10 AgrobiZłes
12.15 Magazyn Notowań - Ach te konie!
12.45 KOfl'4lUterowa szkoła II
13.00 · JednoŚĆ natury (1) - film dok.
prod. kanadyjskiej z 1989 roku
13.30 Fantastyczne opowieści
13.45 Wynalazek
14.05 Co 10 jest GSM?
14,20 Lyk matematyki
14.35 Metro - technika i architektura
(2)
14.50 Program dnia
15.00 Stajnia
15.30 Nowe przygody Czarnego
Księcia (31) - serial przygod.
prod. australijskiej z 1992 roku
16,00 Ferie z miliardem
16.25 Teleferie - Baw się znami
16.50 Kalendarium XX w.
17.00 Teleexpress
17.20 On, czyli kto?
18.00 Nie z tego świata (2) - serial
kom. prod. USA z 1987 roku
18.30 Rewizja nadzwyczajna - Bomba
w samolocie
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Podrói do Polskl- film obycz.
prod. poIskcHrancuskiej z 1994
roku. Reż . Stephane Kurc, wyk.
Masha Meril, Sophie Aubury, Ja.
cek Borkowski
21.40 Puls dnia
22.10 Sejmogral
22 .15 Program publicystyczny
22.50 Jutro w programie
23,00 Wiadomośd
23.15 Świaljeslliteraturą
0.05 żaba - kapitan żeglugi wielkiej
Danuta Walas-Kobylińska - film
dok. Iwony Bartólewskiej
0.30 Oko w oko
2.00 Zakończenie programu

7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.15 Poranny magazyn Dwójki Dzienni krajowy
7.50 Akademia zdrowia Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 Fitness Club (20) - serial obycz.
prod. TVP
9.00 Świat kobiet
9.30 Każdą chwilę dzieciom (2): D0rastając z Shahar - film dok.
prod. Izraelskiej z 1995 roku
10.00 Wehlk\Jł czasu - program dla
dzieci
:10.25 Ferie na sportowo
;10.35 FamllJada - Turniej mislrzów (3)
H.OO Podróże w czasie i przestrzeni Sztuka Meksyku (4) - serial dok.

12.40 Lektura dnia - .Dzienniczek perkusisty" Jana Budziaszka czyta Andrzej Cem~ra
13.15 Notowania gi ełdowe I komentarz do wyników notowan
z Domu Maklerskiego .Penetra·
tor' 13.45 Muzyczne kalendarium
w pigułce 15.30 .K"cil< meloma·
ns"'6.30 Kielecki DZIennik Radiowy - blok reporterski 17.30 Coca
cola is the musie 18.05 Wieczorna
modlitwa Kościoła 18.35 .Rozmowy o katechizmie" 19.00,.ABC Katechizmu Kościola Powszechnego' 19.40 Bajka I modlitwa dzieci
20.25 ,Potyczki z językiem" 21 .00
Apel Jasnogórski 21 .3O .W tym tygodniu na plavliście" 22.00 ."Teraz
jazz· - Waldek Gębski 23.05
Powtórzenie lektury dnia.Dzllmniczek perkusisty" Jana Budzlaslka
23.20 Muzyka do snu 2400 Bło
gosławieństwo
0.15 Noc na
Wzgórzu

12.00
112.20
13.00
13.20
14.10
14.40
14.55
1 S.OO

15.25
'15.30
16.00

'1 6.30
17.00

17.10
17.40
18.00

18.10
19.05
19.35

Koszykówka zawodowa NBA
Pozytywka
Panorama
Zakazana miłoŚĆ - serial obycz.
prod. wenezuelsko--hiszpańskiej
Rockoko
Muzyczne nowości Dwójki
Powitanie
Biały Kieł (4): Urodziny - serial
przygod. prod. kanadyjskiej
z 1993 roku
Akademia zdrowia Dwójki
Studio sport- Zametą
Przegląd kronik filmowych
5 X 5 - wygrajmy razem
Magazyn przechodnia
Myślenie ma przeszłość
W okolice Stwórcy - Poszukiwa·
nieprawdy
Panorama
Program lokalny
Kolo fortuny
Wehikuł czasu - program dla

dzieci
20.00 Ognisko z Elitą (4) - program
rozrywkowy
21.00 Panorama
21.30 Sport telegram
21 .40 Pogotowie ekologiczne Dwójki
21.50 Reporterzy Dwójki przedstawiają
22.10 Nasi synowie - dramat obycza·
jowyprod. USAz 1991 roku. Rei.
John Annan, wyk. Julie Andrews,
AnrrMargret, Hugh Grant
0.00 Panorama
0.05 Milena (1) - film biograllczny
prod. francusko-kanadyjsko-niemieckiej z 1992 roku. Rei. Vera
Belmont, wyk. Valerie Kaprisky,
SIacy Keach, Gudrun Langrebe
1.35 Zakończenie programu

7.00 PanoJama 7.10 Dzień 9.00
Wiadom. 9.15 Janka (3) 9.45 Muzycz·
na Skrzynka Teleexpresu 10.15 Janosik 11 .10 Programy edukacyjne 12.00
Wiadom. 12.15 Matka Joanna od AnloIów- pol. dramat 1961 r. 14.15 Tydzień
14.25 Rozmowa 15.00 Panorama
15.20 Red. kal15.5O Eks. rep. 16.20
Gość 16.30 Histońa 17.00 Teleexpress
17.15 Dla dzieci 17.45 Sport z satelity
- Koszy1<ówka męż- 19.20 Dobranoc·
ka 19.30 Wiadom. 20.00 Jan Serce (1)
- serial TVP z 1986 r. reź. Radosław
Piwowarski 21 .30 Nieproszony gość polski lilm sens.- psychol., 1986 r.
22.35 PublicysI. 23.35 Hobby pana Ka·
zlmierza 0.15 Panorama

6.00 Prawo do narodzin - teleno·
wela 6.45 Remington Steele - serial
USA 7.45 Teleshop 8.10 Filmy anim.
dla dzieci 9.50 Magnum - serial USA
10.40 Maria - serial prod. argentyń·
sklej 11 .30 Remington Steele - serial
USA 12.20 Filmy anlm. dla dzieci
13.40 Magnum - serial USA 14.35
Maria - serial prod. argentyńskiej
15.25 Teleshop 16.00 Filmy anim. dla
dzieci 17.40 Magnum - serial USA
18.30 Maria - serial prod. argentyń·
skiej 19.15 Remington Steele - serial
USA 20.00 Badge 373 - film lab. USA_
21 .50 MacGyver - serial USA 22.45
Pełnym gazem - magazyn motoryza·
cyjny 23.1 0 Świat sportu - magazyn
sportowy 23.35 Maria - serial prod.
argentyńskiej 0.20 Remington Steele
- serial USA 1.10 Badge 373 - lilm
tab. USA (powt.) 3.00 MacGyver serial USA 3.50 Magnum - serial
USA 4.40 Remington Steele - serial
USA

g.,1>1JII

[~:_~łiMK·t.'ł1

7.00 HALOGRA!MV 7.20 Vel
Vel Vel - program muzyczny dla
dzied 7.30 Kalambury - program
rozrywkowy 8.00 Strachy z Tran,
sylwanii, ode. 21 - serial anim.
dla dzieci B.20 Klub Lady Fitness
B.30 Webster. ode. 67 - serial
komediowy 9.00 Prawo Burke'a,
ode. 17 - amerykański serial
krym. 10.00 Za wszelką cenę,
ode. 41/42 Brazylijska telenowela
11.00 W drodze -program redak·
cji programów religijnych 11.30
FILMOTEKA NARODOWA Profesor Wilczur Polska 1938; reż. Mi·
chal Waszyński 13.30 Przygody
leona H. - program rozrywkowy
13.30 Sztuka sprawiedliwości magazyn prawniczy 14.00 Twój lekarz - magazyn medyczny 14.30
link Joumal - magazyn mody
15.00 HALOGRAIMY 15.20 Ve!
Vel Vel - program muzycmy dla
dzieci 15.30 Grand Prix, ode. 25
- serial anim. dla dzieci 16.00 In·
formacje 16.15 Pamiętn ik nasto·
latki magazyn młodzieżowy
16.45 I wszyscy razem, ode.
82/101 - serial komediowy 17.15
Kalambury - program rozrywkowy 17.45 Skrzydła, ode. 11B serial komediowy 18.15 Kabaret program rozrywkowy 18.45 Inlor·
macje 1B.55 Misja Eureka, ode.
10124 - amerykański serial sen·
sacyjny 19.50 Informacje 20.05
Powrót do Edenu II. ode. 16/22
- seńal australijski 21.00 Brygada z Aeapulco, ode. 5126 ,.Aca·
pulco HEAT"; USA 1993; reż. Kevin James Dobson 26-0dcinkowy
amer. serial sens.-przyg. 22.00
Informacje i biznes informaCje

dobry 8.30 W krainie smoków ode. 11 -

e

OC POw, .

8.00 Kronika 8.10 Kraków na dzień
serial animowany dla dzieci 9.00 erysial 367 9.30 Przechył 23 I 1f2 - prog·
ram rozrywkowy ode. 33 10.00 Dom
śmierci - film prod. francuskiej 11.45
,Mnlam, mniam' - magazyn kulturalny
12_00 RETRANSMISJA TV POLONIA
15.00 Zapowiedź programu I konkursu
dla telewidzów 15.10 Zwierzęta z giną·
cego lasu ode. 3 - anlm. serial dla dzieci, ang. 1994 15.35 Dzieci I piosenki
ode. 1916.05 WHajcle nowi ode. 21 serial dla młodzieży 16.30 Jesteśmy program pubticystyczny dla mIodzieiy
17.00 Kocie klipy 17.15 Crystal - serial prod. wenezuelskiej ode. 367 17.55
Megabajt - program komputerowy
18.10 Kronika 18.40 Za metą- magazyn sportowy 19.00 Blisko życia program publicystyczny 19.30 Twier·
dza niepokonana - film dokum. Historia tWierdzy brzeskiej w 1939 20.00
Dotkn łęcie ręki - polski film obyczajowy, rei. K Zanussi 21.40 Gość TV Kra·
ków 21 .50 Kronika 22.00 Sport 22.05
Hity sprzed lat - Polska zza siódmej
miedzy 22.40 Stan zagrożenia - ma·
gazyn policyjny 22.55 Nasza antena
23.00 Duet USA 1991 , 87' rez. Paul
Schneider, wyst.: Bob Newhart, Unda
Gray, Richard Romanus 0.30 Muzyka
na dobranoc 1.00 Zakończenie progra·
mu

17 15 Kielecki kwadrans - mag.
informac 17.40 POW!1anle 17.45 Spot·
kanie z filharmonią 1820 Poradnik menagera (2t) 18.30 Panna dztedziczka
(1)- ser. brazyl19.00Saper- teletur·
nlel na telefon 19.25 Oaktari (28) - ser.
USA 20.25 WtOlkowy Worek Sportowy
21 .10 Kielecki Goniec Teatralny 21.25
Kielecki kwadrans - mag Informac.
(powt.) 21 .50 Globtroterzy 22.20 Szpt.
tal miejski - ser. USA23.1 5 Nocne kino
TKK 1.00 Telegazeta TKJ<

FAMA

RMF/FM

(UKF 61,95 MHz)

(UKF 88,21 70.06 MHz)

Serwis IJlformaCWlY 0.50 - 23.50,
co god.zJnę, Informacje drogowe 610,
710. 810: 1•. 10, 15.10. 16.10; 50010.00 Budzi Was Rafał Szymczyk, 6.00
TO BYlO WCZORAJ - informacje lokalne 635 Konkurs WIElKI SZU, Od
8.00 - 120mtnul plotkOWania na anteOle 10.00 - 15.00 Blok fonnacyjnomuzycznY - progr. Magdy MarczewskieJ 11 05 KOLOROWE ZAMIESZA·
NIE 15.00- 18 00 f>opOOdł1le z FAMĄ
poprowadZI Jarek lukaSlk 16.00 NOTATNIK KULTURALNY 16.05 Zaczy·
namy typOwanIe Iczb - konkurs 1 NA
1001800- 2O.00ROCKSZl<OLNYMarcin Janaszek gości między imym
Mariana Czaple 2000 - 22 ÓO DWA
ŁYKI MUZVKl Program muzyczny Jar·
ka lukasika - do wygrania PMa kom·
paktowa 22.00 - 24.00 OMLOTY muzyka RAVEwsze oejmaśo24.oo5.00 KOLKA I LESZCZU OpowiadaJą
his OI1e dziwne

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

VMdomośd CO godzinę od 0.45; programy regIOnalne 10.26, 11.26, 12.26,
13.26, 17.26, 18.26; trafflĆ 6.26, 6.59,
7.26, 759, 8.26 8.59. 1426 1459,

15.26,15.59,16-26,16.59
5.00 - 9.00 Rano Mogę Fruwać m.in.:

6.35 Poramy tostera.oo Gość na śriada
owości filefadue 9.00 - 13.00
Ra<io Majeni Formy
900 Poszułd
wany, poszukiwana 12.00 Blaclland
•
te 13.00 - 1700 ReJaqe
wIó Flesze
m.fl.: 1535 lód ślepy
wego 17.00
- 20.00 Rockujemy uzykę FantasI)'CZ·
ną m. : 19.05 MTV radio news 19.35 R0sYJSka ruletka 2000 - 22.00 Radio Muzyka F
m.1II 20 15 Mad Hatter 2200 1.00 Rock Metal Funky In in.. 23.05 MW
radio ne 1.00- 5.00ROZlerlo Marzenia
Fobie m.in. 2.00 Nocne ocIoty

nie 8 35

m....

STRONA 15

"GAZETA KIELECKA"

VV'i~ści
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Na M P vv Spale

Trzy In.edale
lekkoa.le.6~
Z trzema złotymi medalami powrócili lekkoatleci woj. kieleckiego
z halowych Mistrzostw Po/ski .kró)owej" rozegranych w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Spale. W gronie juniorów .,złoto" wywalczyła Wioletta Franklewlcz w biegu na 2000 metrów wynikiem 5.27,70 mln. oraz Grzegorz Rogata na dystansie 3000 metrów rezultalem 8.33,49 min. Ta dwójka biegaczy reprezentuje STS Skarżysko.

W miniony weekend rozegrane zostały mecze slatkowki
druzy n seniorow (finał A). jUnlorow. kadetow I kadetek. Był
o~ WięC pod znak.iem rywalizacji siatkarskie) młodzieży. zaciętych po)edynkow I zwycięstw naszych druzyn.

5. Piątka
11 15
6. MKS Opole 10 13
7. Czarni P.
10 10

Natomiast w gronie juniorów młodszych - na najwyższym podium
stanął zawodnik kieleckich Budowlanych Artur Pedrycz. który w bie-

12:24
12:22
2:30

Ostatnia kolejka rundy rewanw ramach eliminacji makroregionalnych 17 i 18 lutego.
Spotykają się: SIarka I Piątka
z Tomasovią, oraz MKS TPS
i MKS Opole z Ostrovlą i Czarnymi.
Grupa II
WYNIKI: MKS Kielce - Lider
Radom 3:2 (15:6, 15:13, 6:15,
9:15,15:13), MKS KlelceRadomka 0:3 (6,6,9), MKS
Nike Węgrów - Proch
Pionki 3:0, Szóstka Biała
Podlaska - Proch Pionki 3:0.
1. Szóstka
8 15 20:3
2. MKS Nike
8 14 19:7
3. Lider
8 12 16:15
4. Proch
9 12 11:21
5. Radomka
8 11 15:14
6. MKS Kielce 9 10
4:26

gu na 60 m ppl zwyciętył czasem 8,39 sak.
Dodajmy. że na tych HMP - 6 medali zdobyli lekkoaUeci woj. tarnobrzeskiego, zaś 2 krążki z woj. radomskiego.
(Ib)

żowej

SENIORZY

KADECI

Na 5 pojedynków w lidze kaFinał A
detów, 3 odbyły się z udziałem
WYNIKI: Fryderyk Lublin naszych drużyn . Cenne zwyMZKS Kozienice 3:0, AZS BIała Podlaska Pilica Warka , cięstwo odniosła MKS Ostrovia, która w Ostrowcu pokonała
3:0, Ósemka Siedlce - AZS
w czterech setach liderującą
B.P. 0:3, Ósemka - Avia II
drużynę Stall ze Stalowej Woli,
Świdnik 1 :3.
a MKS Kielce wygrał z ostatnią
1. Fryderyk
7 14 21:1
drużyną w tabeli MKS
2. AZS B.P.
7 12 18:8
w Opolu. Przegrała ekipa STS
3. Kozienice
7 11 13:12
u siebie z Czarnymi Radom,
7 10 13:15
4. Avia II
którzy po tej kolejce wyszli na
5. Pilica
7 9
7:17
prowadzenie w tabeli.
2:21
6. Ósemka
7 7
WYNIKI: MKS Ostrovla Kolejne mecze - 11 lutego.
Stal Stalowa Wola 3:1 (15:11,
Spotykają się: Kozienice 8:15, 15:9, 15:3), MKS OpoleAZS, Pilica - Ósemka, FrydeMKS Kielce 0:3 (9,5,11), STS
ryk - Avia II.
Skartysko - Czarni Radom
0:3 (10,11,8). MZKS Kozienice
i'ci'ci'c
- Pilica Warka 1:3, Avia Świd
Pauzowali siatkarze finału B.
nik - CIsy Nałęczów 3:1 .
Zakończenie I rundy 4 lutego.
1. Czarni
12 23 35:10
Spotkają się : Fobos Mińsk Ma2. Stal
12 2 232:7
zowiecki - Nida/Rewir Piń
3. Pilica
1222 31:12
czów oraz Amator Stoczek Łu
4.0STROVIA12 20 30:16
kowski- Orlęta Radzyń.
5. MKS Klelce12 18 21 :24
6. Avia S.
12 17 19:27
JUNIORZY
7. Cisy N.
12 15 15:23
8. STS S-ko 12 14 16:24
W meczach juniorów spora
9. Kozienice 12 14 11 :32
niespodzianka w Warce, gdzie
10. MKS Opole12 12
1:36
miejscowa Pilica, po dobrej
grze, pokonała dotychczas lideKolejne mecze 10 i 11lulego.
rujący zespół Avii ze Świdnika
Spotykają się: MKS Kielce W trzech setach. Pilica wyszła
Kozienice (10 lutego), Ostrovia
na pierwszą pozycję.
- Avia, Pilica - STS, Stal WYNIKI: Stal Stalowa Wola
MKS Opole I Czaml - Cisy (11
- MKS Ostrovia 3:0 (8,9,5), PIlutego).
lica Warka - Avia Świdnik 3:0,
Wilga Garwolin - Czarni RaKADETKI
dom 0:3.
1. Pilica
8 14 19:8
Grupa I
2. Avia
8 14 20:10
WYNIKI: MKS TPS Lublin 3. Stal
8 14 19:10
MKS Opole Lub. 3:0, MKS Os4. Czarni
8 13 19:11
trovla - Piątka Sandomierz
5. OSTROVIA 8 9
5:23
3:0, Ostrovia - Siarka Tarno6. Wilga
8 8
4:24
brzeg 3:2, Czarni Połaniec Kolejne mecze - 17 lutego.
Siarka 0:3, Czarni - Piątka 1:3.
Spotykają się: Ostrovla - Czar1. MKS TPS 10 20 30:2
ni, Avia - Stal, Pilica - Wilga.
2. Tornasovla 10 18 25:7
3. Siarka
11 17 23:15

Przy zielonych
stołach

Dobiegły końca rozgrywki
Wojewódzkiej Ligi LZS w tenisie
stołowym. Wśród kobiet po dwie
drużyny grać będą w finale .A".
Grupa I

1. ULKS Ztyw Reczyce

S 6 28:8

2. LKS ZnIcz PodDmI:ze
l. LZS ZSR BIItów
4. LZS SP G źdzlska

3 4 16:14
3 2 12:18
3 o 10:20

Grupa II
1. LZS Cz:amocln
2.l1SZSRCudlynowte
3. LZS SP Komorów
4. LZS ZSR Krzelów

3 6 25:5
3 .. 14:16
3 2 12;18
3 o 9:21

Wśród męzczyzn w finale
..A" grać będą po trzy drużyny
z każdej grupy.

I

Grupa

1. lKS CumI Pł!rIz6w
5
2. LZS Odlewli S~5
3. W Znicz
5
4. LZS ZSR Bałtów
5
5. LZS leśni
5
6. LZS SP G,*źdzlska
5

Grupa

10
8
5
4
2

o

42:.
36;14
26:24
20:30
15;35
11:39

II

1. LZS Cmnocln
2. LZS WocIzl
3. LZS Z5R Cudlynowlce
4. LZS ZSR Krzelów
5:tlS SP Komorów

4 8 29:11
4 6 30:10
4 4 20:20
4 2 13:71

4

o

8:32

Ostatnie mefze eliminacji
w tej grupie - 17 i 18 lutego.
Spotykają się: Proch - MKS
Kielce (17 lutego) oraz Radomka I Lider z Szóstką I Nike.
LESZEK BUREK

Grający

w Karlsruher SC
23-letni
zawodowy
piłkarz,
Sean Oundee pochodzi
z Re--

bo~~~n;~~'j;~:U~za~:Z:C;:

wiał się Już, czy nie ubiegać się
o obywatelstwo niemieckie.
aby gra6 up,":.n,acft leg>

Patriota
kraju i rozwijać swoje sportowe umlejętno~ci. Po meczu reprezentacji RPA i Niemiec, zakończonym bezbramkowym
rezultatem, który z powodu
kontuzji obserwował tylko
z trybuny, poczuł się jednak
południowoafrykańskim patriotą I postanowił, że obywatelstwa n/e zmieni.

paraf'laIna l'Iga
t ra mpka rzy
~

~

Odbyły się

kolejne mecze kielecklej ligi trampkarzy zorganizowanej przez Parafialny Swiętokrzyski Klub Sportowy .Rodzina".
Uzyskano
w
nich
następujące wyniki:
• Widzew - Barcelona 3:0
- bramki: R. Abramowicz 2, M.
Janoszek
• Juventus - PSG 3:0 - J.
Pawlowskl2. D. Kumański
• legia - Parma 4:0 - T.
Adamczyk 3 i R. Czamecki

• Milan -

Porto 3:1 - M.

Stępień 3 - D. Rachunek

Tabela po rozegranych meczach jest następująca :
1. Alax
12-36 96:19
2. Leg a
12-30 n:l0
3. PSG
12-27 44:25
4. Bayem
11-25 47:19
S. Juventus
12-25 49:27
6. Porto
12-18 31:49
7.lIverpool
H-16 31 :19
8. Mil n
12-15 45:31
9. Real
11-15 33:26
10. Panna
12-12 27:44
11. Arsenal
11-11
15:58
12. Rossenbor9 11-7
18:51
13. Widzew
13-4
15:102
14. Barcelona
12-1
15:57
W tabeli najskuteczniejszych
strzelców prowadzi zawodnik
Ajaxu - Wojciech Gacek zdobywca 49 bramek, przed Rafałem Czarnecldm {Legia) - 44,
Pawiem Furmankiem (Ajax) 31. Marcinem Stępniem (MIlan) - 29 i Darkiem Kumań
skim (Juventus) - 22 bramki.
R.D.

o
Kielce
ul. Paderewskiego 14
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Nazywano ich .. weitenjaeggerami"
czyli
.. łowcami
długości"
skoków narciarskich.
Należeli do najlepszych
przewodząc stawce, od
Stanisława Marusarza
aż do Piotra Fijasa. który przez siedem lat
dzierżyl rekord świata
w długości skoku narciarskiego - 194 m. Wyczynu tego dokonał 14
marca 1987 r. na skoczni .. mamuciej" w Planicy. Dziś nowym rekordzistą jest Norweg Espen Bredesen - 209
m. Fijas za swe osiąg
nięcie nagrodzony zostal w 1994 r. w Planicy
specjalnie wybitym medalem ..Smiałkowie Planicy" .
Przed laty rozmawiałem
o rekordowych skokach
z mistrzem świata Niemcem
Hansem Georgiem Aschenbachem, który skoczył 165

m i ostatnio z samym Piotrem Fijasem. Obaj byli zdania, że to wspaniale przeży
cie, ale rozwóJ skoków narciarskich
nie
powinien
podążać w kierunku bicia rekordu. W ich opInii są granice ludzkich możliwości i SIę
gają co najwyżej 230-240
metrów. Nawet w przypadku
skoczni o supernowoczesnej aerodynamicznej linii lotu. Więcej człowiek nie wytrzyma ...
Pierwszym rekordzlS ą był
Stanisław Marusarz, który
jeszcze przed drugą wojną
światową - skoczył 99 m, co
bylo wówczas rekordem Polski I '" świata .
Później rekordzis1ami byli
Antoni Wieczorek, który jako

pierwsży

skoczył 101 m,
PIotr Wala (128 m), Józef
KocJan (133 m) i Józef Przybyła (143 m).

Duzym lalentem był brat
Piotra Fijasa - Tadeusz,
skaczący w goleszowsklej
Olimpii. Rekordzista "Malinki~ w WIśle i skoczni wysokogórskiej im. ZdZIsława
Hryniewieckiego na Przełę
czy Salmopolskiej, który
w 1985 roku na dużej skoczni w Harrachovie skoczył
169 m.
Tylko dwa lata trwa/wyczyn
Tadeusza Fijasa. Później
nadszedł czas jego brata Piotra Fijasa, który jako drugi Polak po Marusarzu został rekordzIstą świata.

- Bardzo lubię skocznię
.mamucIą" w Planicy, gdzie
w 1979 r. zdobyłem brązowy
medal w mistrzostwach
świata w lotach narciarskich
- wspomina P. Fijas. 14 marca 1987 r. w czasie MŚ w lotach narciarskich w Planicy
mialem ogromną tremę . Dziś
na dobrą sprawę nie pamię
tam. jak skocżyłem i jak lądo
wałem na wybiegu. Kiedy
spojrzałem na tablicę świetl
ną z wynikami ujrzałem .194"
- to był nowy rekord świata
w d/ugości skoku narciarskiego. Zostałem kolejnym
rekordzistą, znalazłem się
wśród .weitenjaeggerów" łowców długości. Skokiem
tym stanąłem wówczas na

czele "Iudzi-ptaków"' ...

Obecnie Piotr Fijas pełni
obowiązki drugiego trenera
kadry skoczków, będąc
asystentem czeskiego trenera Pavla Mikeszki.
"Mamy grupę młodych
świetnych skoczków - powiada Piotr FiJas. - Jednym z nich Jest 18-letni
Adam Małysz z Wisły, który stale plasuje się w elicie
najlepszych. Jak nabierze
większe) rutyny i pewnoś
ci siebie pójdzie w nasze
Ślady. Wierzę, że będzie rekordzistą • - kończy Piotr
Fljas.

R.D.
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Przy zielonych . sl"o.tach

trakiasy. Jej przedstawiciele na ubieg·
łych mistrzostwach Polski wywalczyli
trzy medale brązowe. Obecnie pięścia
rze 2 hutniczego miasta przygotowują
się do nowych rozgrywek I ligi. Dlatego
też jeden z dzialaczy ostrowieckiego
klubu zwr6cij się z propozYCJą
o wzmocnienie KSZO (w ramach wypożyczenia) najlepszym i młodzieżowca
mi naszego okręgu, dla których byłby to
kolejny etap w pięściarskiej karierze.
Mówiono także o stworzeniu druży
ny seniorów Błękitnych, ale jak się
okazuje potrzeba na ten cel znacznych nakładów finansowych i zaJak stwierdził prezes OZB Marek
Podsiadło - miniony rok był bardzo
udany dla młodych pięściarzy z nasze-

Rozegrano mecze drugiej kolejki rundy rewanżowej w ramach
mistrzostw" ligi w tenisie stołowym . W gronie zespołów kobiecych
na zaplanowane cztery mecze odbyły się tylko dwa. W Kielcach ekipa Kolejarza rozgromila Alit Ożarów do ,.zera", a drużyna AZS przełożyła spotkanie ze Strażakiem na okres po zimowych feriach.
W gronie zespołów męskich (grupa B) w miniony weekend odbyły
się wszystkie pojedynki przewidziane na ten termin. Była to kolejka
remisów, bo na cztery spotkania trzy zakończyły się wynikiem
9:9. Można uznać za niespodziankę wynik remisowy w derbach nad
Kamienną. bowiem STS Skarżysko u siebie osiągnął taki rezultat
z Czarnymi Parszów. Skarżyska drużyna ma tak sporą przewagę,
że - jak powiedział Jerzy Wojtachnio - postanowiła dawać szansę
gry młodzieży. I w tym meczu wypadła ona nieźle. Zobaczymy, czy
te zamiary będą kontynuowane też w innych pojedynkach . Pamięta
jmy jednak, że STS i Czarni to dwa bratnie, wSpółpracujące z sobą
kluby tenisowe.

KOBIETY
• KOLEJARZ Kielce - ALIT
Ożarów 18:0. Punkty dla Kolejarza: Ewa Bomba, Monika
Cedro, Dominika Smętkow
ska I Urszula Wójtowicz po 4
w grach singlowych oraz deble BombalCedro I Smętkow
skalWójtowlcz po 1. Przewaga
kieleckiej drużyny zdecydowana. Straciła ona tylko cztery sety
w tyluż pojedynkach zakończo
nych po 2:1. Zdobyła je najlepsza zawodniczka Alitu.
• Vojsławla Wojsławlce Broń Radom 12:6. Mecze:
Amonit Łuków - SMS Tarnobrzeg oraz Strażak Wielogóra AZS Kielce zostały przełożone
na inny termin. Jest też spotkanie za legle między Amonitem
a Vojsławią z poprzedniej kolejki. Ich rozegranie nastąpi zapewne w lutym, bowiem w tym
czasie mimo trwania zimowych
ferii nie ma gier o mistrzostwo II
ligi. Trzecią kołejkę zaplanowano bowiem dopiero na 3 marca.
1. SMS Tbg
8 16 107:37
2. KOLEJARZ 9 16 111:51
3. AZS K~e
8 10 82:62
4. Vojsławia
8 10 83:61
5. Strażak
8 7 69:75

Z

kroniki

żClłobnei
W wieku 71 lat zmarł w Kielcach Henryk SachajskJ, dłu
goletni zawodnik Klubu .. Stal
- SHL". Msza św. odprawiona
zostanie o godz. 12 w koście
le Św. Józefa na Szydłówku,
a następnie uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Cedzynle.

6.Al/tO.
7. Broń R.
8. Amonit

9
9
7

4

54:108

3

59:103

O 29:97

M ZCZYZNI
• STS Skarżysko - CZARNI Parszów 9:9. Punkty zdobyli:
Rafał Uciński i Rudolf Miemik po
3, Piotr Odelski i Sebastian WÓjcicki po 1 w grach singlowych
oraz debel UcińskilMiemik 1 dla
STS, zaś dla Czarnych - Zbigniew Dudek i Marcin Franczyk
po 3, Ireneusz Madej i Emil Fabijański po 1 w grach singlowych oraz debel DudeklFabijań
ski 1 pkt.
• POLONIA Białogon NOWINY Sltkówka 9:9. Punkty
zdobyli: Wojciech Wrona 4, Marek Pyzik, Marian Skorodzień
i Marcin Zapała po 1 oraz debel

Wrona/Pyzik i SkorodzieńlZa
pala po 1 dla Polonii, zaś dla Nowin - Arkadiusz Kiejda, Michał
Bracha i Bartosz Bilski po 3
w grach singlowych.
• START Radom - LEGION
Kielce 9:9. Punkty dla Legionu:
Łukasz Kmieć 3 , Krzysztof Wenda i Jerzy Marzec po 2, Paweł
Domagała 1 oraz debel Wenda/Kmieć 1 pkt. Najlepszy w legionie 16-letni Łukasz Kmieć.
Marek Homaj nie wystąpił w tym
pojedynku . Jego udział w tym
spotkaniu mógłby przesądzić
o wygranej kielczan.
9 17 107:55
1. STS $-ko
2. Start R.
9 12 83:79
3. LEGION
9 10 93:69
4. Oskar P.
9 10 84:78
5. SKS .. 3" R. 9 9 n:85
6. NOWINY
9 8 79:83
7. CZARNI
9 6 66:96
8. POLONIA / 9 4 62:100
Również w gronie zespołów
męskich II ligi nastąpi przerwa
do 3 marca. Wówczas spotkają
się : Legion - SKS .,3", Nowiny
- STS, Czarnl- Start oraz Oskar - Polonia.
(lech)
Ewa Bomba - czołowa zawodniczka kieleckiego Kolejarza, podczas niedzielnej
.. rozgrzewki" z Alitem Oża
rów, wygranej 18:0. Pani Ewa
I jej koleżanki zdobyły komplet punktów.
Fot. M. Glock

go regionu. Startowali we wszystkich
zawodach rangi ogólnokrajowej odnosząc spore sukcesy, włączni e z meda·
lami mistrzostw kraju i Pucharu Polski.
W łącznej klaSyfikacji w boksie
młodzieżowym okręg kielecki zajął
wysoką, piątą pozycję· W gronie medalistów znalazlo się wielu utalentowanych pięściarzy, wychowankowie znakomicie pracujących trenerów: Jana
Króla ze Staru Starachowice, Zdzisła
wa Tomasika I Władysława Latkowskiego z Błękitnych Kielce, crf Dariusza Płosuja z KSZO Ostrowiec. Naj·
cenniejsrfmi trofeami wywalczonymi
w ubiegłym roku było sześć medali
w mistrzostwach kraju w kategoriach
młodzieżowych . O tym, że nasi zawodnicy są bardzo wideeml na arenie centralnej świadczy fakt, że aż 10
z nich powołano do kadry narodoweJ, co stawia okręg kielecki w ścis
łej czołówCi!. Są to: Marcin Wiecha 45 kg (Star), Arkadiusz Partian i Grzegorz Kwiecień - 48 kg (obaj ze Slaru),
Sebastian Krzywda (Biękitni) - 51 kg,
Rafał Rękawik (Star) - 54 kg, Piotr
Radwański (KSZO) i Krzysztof Ręis
ner (Star) - 57 kg, Michał Kania (Siar)
- 71 kg, Sebastian Zawisza (Siar) 81 kg, Piotr Kosiarski (Star) - plus 91
kg. WSrJscy wymienieni oraz ich szkoleniowcyotrzymali w sobotę puchary
oraz upominki.

W czasie dyskusji nie zabrakło
także wielu słów na temat naszego
pięściarstwa w wykonaniu seniorów, których od kilku sezonów reprezentuje jedynie drużyna ~SZO Ostrowiec, występująca w szeregach eks-

możnych sponsorów. Wkażdym razie jest wola i chęć do reaktywowania zespołu seniorów w Kielcach,
gdzie utalentowanej młodzieży nie
brakuje. W mieście, gdzie tradycje
pięściarskie są szczególne.

11 lutego
rusza ekstraklasa
Wśród 12 drużyn naszej
ekstraklasy podzielonej na
dwie grupy znajdują się pięś
ciarze KSZO Ostrowiec. Aktualnie trenują oni pod okiem
ukraińskięgo szkoleniowca
Wasllija Zydkowa. W gronie
zawodników przygotowujących
się do sezonu są doświadczeni
bokserzy, którzy w ub. sezonIe
tworzyli trzon zespołu. m.in. Pasowlez, Miełandowicz, Damaradzki, Świderski, Piątek
I MiałkowskI. Nie wykluczone
są wzmocnienia, a w kręgu zainteresowań

działaczyostro

wieckiego klubu znajdują się
przedstawiciele Gwardii Warszawa czy rozwiązanego zespołu Zawiszy Bydgoszcz.
Pięściarze KSZO rozpoczną
sezon ligowy 11 lulego pojedynkiem przed własną widownią
z drużyną KS JastrzębIe. Następna kolejka odbędzie SIę 10
marca I wówczas to hutnicy ponownie wystąpią na własnym Ie-

renie przeciwko Concordli
Knurów. Następnie 14 kwietnia
wyjadą do Renomy Elbląg, a 5
maja podejmować będą Gwardię Wrocław. Pierwsza runda
rozgrywek zakończy się 26 maja
i wtedy KSZO wyjedzie do mistrza Polski, Victorii Jaworzno.
Runda rewanżowa rozpocznie
s i ę 8 września, a zakończy 10
listopada.
W grupie II występuje także 6
drużyn : Hetman Białystok,
Gwardia Warszawa, Polonia
Świdnica, Walka Zabrze, Kleofas 06 Katowice i Olimpia Poznań.
~ t.'r u
Od rundy rewanzowej PZB
wprowadza dość islotną zmianę w regulaminie walk. Otóz
seniorzy boksować będą pięć
rund po 2 minuty, z przerwą 1
minuta. Ciekawe tez, ilu zawodników przetrwa do końca
pojedynków?

Będq

lnistrzoshNa
Dla sympatyków pięś
ciarstwa w naszym mieś
cie mamy dobrą wiadomość. Otóż Polski Związek
Bokserski powierzył kielecklemu OZB organizację
Młodzieżowych Mistrzostw
Polski, które rozegrane
zostaną w dniach 12-16
czerwca. Będzie to jednocześnie przegląd najlepszych krajowych zawodników w przedziale wiekowym 18-19 lat.
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