Telewizor odebrany - "peugeot~' cz
!
Nie przegap szansy, graj w "VABA~'Q<~...
Szczegóły

Protest w sprawie mieszkaniowych dodatków

Sfłłm~

ROKOSZGMIN
Pięć gmin Kielecczyzny złożyło do Trybunału Konstytucyjnego skargf no nlozgodnott
z konstytucją ustawy
najmie lokali". Samorządowcy twierdzą, że wypłato mloszl<anlowych
dodatków rozsadzi łch budżety l zahamuje gminne Inwestycje.

.o

WYDANIE KIELECKIE

KIB..CE- RADOM- TARNOBRZEG
350--400 NR INDEKSU

ROK XLV

WTOREK. 10 STYCZNIA 1995R
NR 8 (13712) CENA 40 gr (4000

zł)

Wkrótce prześwietlenia całą dobę

Krótsza droga
do tomografu
Od 1 lutego jedyna pracownia tomografii komputerowej w woje-

wództwie kieleckim bfdzie czynna

całłf

dobf - talu! infonn..acif

od lekarza wojewódzkiego, Krzysztofa
Niezbfdne w wielu chorobach badcmie stanie s;,
dosłfpne, a czas oczekiwania skróci sit o kilc;a tygodni.
uzyskaliśmy

Funkcjonowanie poradni tomografii ko mputerowej przez pacjentów, a także przez lekarzy, określane
jest.,skandaliczną sprawą kielecką".
Chodzi o to, te jedyne tego typu UnĄ·

dzenie w •oje•óclzt..te (w pewnym
okrtsle korzystali z ni~ nhmleż
padend z Rdomsldego l T•mobnesldego) dost(:pne j esttrlkodogodz. IS
w dni robocze. Chory, jeteli niejest
zagrotone jego tycie; musi czekać
na badanie k.ilka tygodni. a osoba,
która uległa cit:źkiemu wypadkowi

na str. 7.

Ustopadowa ustawa sparalitowała prac~ gminnych Wydziałów
lokalowych, na które przypuścili
sztunn ,.dodatkowi" petenci.
""Według

I'Uldu, dopłaty do czyn-

szhw miały obją:S 1,4 mln rodzin
(w samym woj. kieleckim- co najmniej 30 tysi~y), a ich S-bilionowy koszt w wi~bzości pokryje
budżet państwa. Jednak samorzą·
dowi eksperci (taktc przy udziale
Kielc) obliczyli, !e koszt wypłaty
dodatków może sięgnąć nawet 22
bln zł. Wrsz.ło na to, ie róinia: d.opbq wlaśnie samorqdy.
Jut 250 przeratonych perspektywą tak ogromnych wydatków
gmin, w tym pi~ z terenu Kielecczyzny (Biiżyn, Jędrzejów, Pawłów, Stąpo rków i Włoszczowa),

upowainłło Związek Miast Polskich do zlotenia skargi w Trybunale Konstytucyjnym. Wczorąj
ZMP przesłał~ do Warszawy. Uważamy,
te
,.dodatkowa"
ustawajest sprzeczna z konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytońalnego - powiedział ,.Słowu" prawnik związku,
Wadur Głowi6ski . - Rząd nie
mote nakładać na gminy nowych
zadań bez wskazania iródel ich
finansowania. Nie jesteśmy przeciwko dodatkom, ale n ie chcemy,
by wyczyściły one lokalne budtety.
Kieleckie na dodatki otrzymało
z budżetu państwa 7;Jmldstarych
złotych. Nie wystara)' to uwet na
styczd.. W pilinayda "lo.kal6w-

Małka.

bardxieł

·

ne do wykonania skomplikowanej
operacji) najwcześniej nast~pnego
dnia rano. KoleJne ekipy medycz·
nych władz województwa zgadzały
sięzfaktem.tejesttoparanoja,ale
wciąt brakowało pie n iędzy na wy.
dłuźenie czasu pracy tomografu.
-Sątokosztyrzędumiłiardasta

rych zł otych roczme - powiedział
nam Knysztor Małek. - Uwzgl(:dnil ~my taką kwotę w tegorocznym
budtecie i planuJemy, te od Ilutego
pracownia będzi e czynna całą dobę.

popoludmu,maszan!(:naprześwie

tlenie (niejednokrotnie

niez~d·

(bas)

Krakowska firma chce kupić browar

Kaidego dnia kielecka " lo.kalótrb" przr.im&Ue 100 no.,.ch wnlosk6•
o mieszkaniowe dodatki.

"Eldorado"
w

Jędrzejowie?

Browar w Jtdrzejowie chce wykupW! od Okocimskich Zakładów
Piwowarskich krakowska firma "Bdorado". Oferta została złożona
pod koniec ubiegłego roku, o tym, czy jfdrzejowski browar zostanie
s pnedany zadecyduj~ w najbliższym czas ieakcjonariusze "Okocimia".

- EwentuaJna sprzedaż nie jest
podyktowana wzglt:dami ekonomicznymi. Dosta l iśmy normalną
handlową ofertę. Nie wiadomo
jeszcze, kiedy odbędz i e się walne
zebranie akcjonariuszy, które
zaopiniuje ofert(: -poinformował
wczoraj "SL" Wiesia• Sl.CttlpH,

rzecznik prasowy Okocimskich
Zakładów Piwowarskich.
Browar w Jt:drzejowie jest najmniejszym z trzech naletących do
.,Okocimia" - zatrudnia obecnie
62 osoby, produkuje około 100
tysit:CY hektolitrów piwa rocznie.
(dm)

Dopiero dziś znana b(:dzie
dokładna kwota, jaką zebrała w
województwie .kieleckim Wielka
Orkiestra Swiątecznej Pomocy.
Podliczanie trwa tak długo, poniewat katda wpłatajest sprawdzana
czterokrotnie, aby wykluczyć
pomyłki. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, te zebrano około 350
mln starych złotych.
(bas)
R~lar;ja u studia 1l' Orkf~stry
na str. 7.

Busko to uzdrowisko
- "Echo Dnia" myli dwa PDftcia -

powiedział na wczorajszym spotkaniu u wojewody dyrektor

Wydziału Organizacyjno-Prawnego UW, Zbigniew Czajor. - Busko posiada status uzdrowiska, nie

W sprawie braku statutu miasta
na sejmiku 29grudnia 1994 r. zło
ty ł interpelacj(: buski radny, Jaroslaw Firlej. Win ą za brak tego
do kumentu obarczono Urząd
Wojewódzki, ale niesł usznie. Jak
wynika z dokumentów dawna
WRN n ie podi{:ła uc h wały w sprawie nowego statutu miasta, a stary
przestal obowiązywai: w 1984
roku. W chwili wprowadze nia
reformy samon~&dowej i zaprzestania d ziałalności przez WRN,
wojewoda opub likował wykaz

uchwalić

wyU. IGeledd UM przyje! jui S
l)'sięcy wnlosk6w, ale bidqo 4nla
napływa nowa selb. W skali rob
Ich realizacja może kosztont:
n...·et 50 ml d d! Ostro wJe<: ma jut
1300 wniosków- ~dą kosztować
23 mld zł, a rząd dal jak na raz1e
1,1 mld. W S kartysku z 700 wniosków rozpatrzono 300. Pó)dzie na
nie 20 mld zł, czyli piąta czpć
budtetu. - Obliczyliśmy, te na
dodatki wydamy 3 - 4 mld zł stwierdził zast(:pca burmistrza
Stąpotkowa, Cusła• Mklllalc:zewsld. - Rząd zwróci nam najwytej
połow(:. Nie marny poj~ia, skąd
wziąć reszt(:. Trzeba b{:dzłc: chyba
zahamować
ró:ine inwestycje.
Jeśli Trybunał Konstytucyjny nie
wymusi szybkiej zmiany ustawybudtetsit: nam rozleci.
- Nasi ~dziowie sprawdlaJII
jut czy skarp na dodatki kwalifikuje sit: do rozpatrzenia- powJedział Adam Janldewkz z Trybunału Konstytucyjnego.- Nie Jest
to sprawa tzw. I kategorii, wit:cjej
tok mo:ie potrwać kilka miesięcy.
Potem Sejm ma kolejne sześć
miesit:CY na ustosunkowanie sit:
do wyroku. Na szybq nowelizacj(:
kwestionowanej
ustawy
szanse są WI(:CraczeJ maJe. W trybunaJe poinformowano nas. :te
jeśli ustawa zostanie ultwestlonowana nikt, komu został przyZnany czynszowy dodatek, me
~dzie musiał go potem zwracać.

ZBIGNIEW OLEJARCZYK

Podliczanie Nie UZlU\ie syna, nie płaci alimentów
Orkiestry

Ze statusem, ale bez statutu

ma natomiast statutu. Ten ostatni ma prawo

Fot. P. Polak

bcll"wc~istoM kolej Id, które lada
drletł powłę~ się o petent6w z
m~6 komu•ałnyc.. l akłH ...

Ksiądz przed sądem
Probosra:pararllw~

kolo łlb", 4J-IdnJ Stanisław K.~
waon,j pne4 ~dem RtjOIKIW)"łll •

Ostr-ca. OsbrioDy jest o upor·
aywe a:chylanle się od płacenia alimentów. Otl 1980 r., kifllyto zapadł
pra•·omOCII)'wyroilwspra•ieojcostwa, komomicynier~H~p~k"tro

wat Wnydi naleineśd.
-Nigdy nie kontaktowałem się z
tym chłopcem - wyjaśniał podczas
rozprawy ksiądz dowieziony z
Aresztu Stedczqo w Kielcach.- Po
ukończeniu sprawy o ojcostwo n1e
placilem ładnych alimentów, gdyt
nie uwatam go za swego syna. Moje
miesi~e dochody wynosq pól·
lora miliona starych złotych. Samochód "hyunda.i" z 1992 r. kupiłem za
158 mln. Pieniądze na jego zakup
otrzymałem w formie darowizny ze
Stanów ]Jednoczonych. Samocb6d

jest wlasności4 parafii, choQatzarejestrowany został na mme.
Swiadek Józd N. poWiedział, te
opiekujesi~chłopcemodośmiulat

od zawarcia związku małteńskiego z
jegomllką.Jejrentawynosll,lmln
starych złotych, a on zarabia2,S mln.
Na wczoraJszej rozprawie składał
W)'Jaśmema komornik Sądu ReJ~
nowego w Pnysusze, Eugeniua
Chrridńskl. Obliayj, Źl! .. oJOindet·
oia 1994 r. ksJł!G zalep z 13.6 ..1•
Rarydt Botycli •obec WS. De te;l
Potyuld:y ..llayt:ł,l•I•Ra~Jdi
zlotydt :a b1dy • Oiłabl~ . . . .
miesięcy.
Sąd odroczyi rozpraw' do przynleJśrody,gdyizewzględówzdrow~

tnych nie s1aw1la si~ matka dt1ecka.
Odrzucił wniosek ad..,.obta kst~dza
o uchyleniearesztu
ANDRZEJ NOWAK

Rada Miejska.

aktów prawa miejscowego jako
nadal obowi ązujących. Nie było
wśród nich statutu Buska
Konsekwe ncje tego faktu są dla
uzdrowiska dok uczliwe. Statut
okreś la, co władze miasta muszą
uzgadniai: z naczelnym lekarzem
uzdrowiska. Dowol ność w postę.
powaniu zaowocowała otwieraniem w strefie. ochronnej i w
samym zdroju zakładów, hurtowni. - Nie zmienia to jednak
faktu, te Buskojest uzdrowiskiem
- zapewnia dyrektor Czajor.

- Minister zd rowia i opieki społecznej umieścił go na liście miejscowości uzdrowiskowych jeszcze
wl%7roku.
Oczekiwanie, że Urząd Wojewódzki ot>racuje statut dla miasta
jest zdaniem dyrektora nieporozumieniem. UpraWJlioaa do 1Kiill·
nlellia lta111ta jest ~ie 1tada

Miasta, ona tet mote podjąć
decfl.it: o wydatkowani u na te n
cel pienit:dzy z m iejskiego bud:ietu. Wojewoda tego za gmifl(:
zrobić n ie mo:ie.
(LW)

ZidiWoń:

Kielce 501;;sJ, Radom 281-60

Słowo

do "Słowa"

* Kleryków wciąż żywy
Opłnle

czyteblitów ~ aa str.6.
Nasz reiakeyj•y telefH w JOekadi l Radomhl CZJIUIY jHI M ,..Mdo p~tb w 1CHb.. 10-13. C.bmy u .,.WU.inł8 l IJpałJ.
Dzwo6cle, poidek:łe dę swtiml a...,..U u wsz.elkle le. .ty, kl4re W•
lłrabtk llrJQ Wycbukltjemy ka:!ą opbdę. z.a,n.z..y!
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* Kielczanka pojedzie na zawody do USA
* W sobotę olimpiada wojewódzka ·

Specjalne pływanie
Około

90

dzieci

weźmie

udzi&ł w l Wojewód.zkiej Pływac~

kiej Olimpiadzie Specjalnej,
któl'll odbędzie sie w sobołf na
kieleckim krytym basenie. Ale
brakuje jeszcze pieniędzy na
sfinansowanie imprezy.
Swój przyjazd zapowiedzieli
już reprezentanci warsztatów
terapii zaję:ciowej, ośrodków
szkolnych i przedszkoli z Kielc,
Gnojna, Łagiewnik, Ję:drzejowa
i Skar±yska-Kamiennej.
Pływanie na 25 i 12 metrów
z deską lub bez, to tylko cztery
z kilkunastu planowanych konku·
rencji. Imprezę: organizuje Klub
Olimpiady Specjalnej przy Pol-

skim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysło
wym. Pomysłodawcami są jego
pracownicy, którzy trenują pływa
nie z kieleckimi dziećmi.
- Wymyśliliśmy tę imprezę, by
dzieci miały szansę: na pokazanie
tego, co potrafią. Nasi zawodnicy
świetnie prezentowali się: na
zawodach w Koszalinie i przywieźli z nich kilka medałi.
Agnieszka Jankowska ma pojechać w tym roku na światową
olimpiadę specjalną do Stanów
Zjednoczonych jako reprezentantka Polski- mówiAnna M~ew
sb,jedna z osób organizujących

olimpiadę:.

- Sporą pomoc zadeklarowala kielecka mlodzict,
która będzie opiekować się:
zawodnikami.
Olimpiada
odbędzie
się
w sobotę:. Wciąt jednak brakuje
pieniędzy na oplacenie basenu
i część nagród. Organizatorzy
zwnr,(aj~ się więc z prośb~ o pomoc
do 1JSZ1Stkkh. którzy mocUby
imprezę sponsorował:. Kontaktowfłł. w tej sprawie motna się
z Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul.
Słonecznej w Kielcach.
(ed)

Coraz więcej firm handluje z zagranicą. Rok z opłatkiem
Pnedsiębiorcom brakuje jednak często

podstawowej wiedzy.

Biznes
w klubie
W najbliższych dniach na pierwszym posiedzeniu spotkaiłl sit
członkowie Świftokrz.yskiego Klubu Eksporterów i Importerów.
Organizacja powołana przy kieleckim oddziale Krajowej lzby Gos-podarczej będzie grupować przedslębiorców :z województw kieleckiego i tarnobrzeskiego. Do tej pory napłyl'lfło kilkadzies~ :zgło
szeń.

- Liczba rirm zajmujących się
obrotem towarowym z zagranicą
stale rośnie - mówi dyrektor zespolu KIG w Kielcach, Władysław
KoguL-Jednocześnie widać jcdnak., te przedsiębiorcy nic mają
często podstawowej wiedzy o promocji, technice podpisywania
kontraktów, zabezpieczaniu płatności,
egzekwowaniu spłaty
naletności itp. Chcemy, w ramach
klubu, uzupełni: tę lukę:.
Piany są takie, by członkowie
Świ~tokrzyskiego Klubu Etsporterów i Importerów mogli uzyskać
pełniejszą infonnacj~ o zmieniających się przepisach dotyczących
handlu zagranicznego, o rynkach

zbytu, motliwościach współpracy, targach. i wystawach. Organizatorzy klubu chcą araotować
spotkania z przedstawicielami
biur radców handlowych, ambasad, zagranicznych izb gospodatczych. Biznesmeni mieliby twarzyć lobby, które wywierałoby
wpływ na politykę gospodarczą
regionu,
eliminowaloby
niezdrową konkurencj~ itp.
Aby zostać członkiem Swiętokrzyskiego Klubu Eksporterów i
Importerów, nalety wskazać
dwóch partnerów gospodarczych,
którzy mogliby udzielić rcfcrencji.
(po()

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
5 stycznia 1995 r. zmarła

że

w dniu

ŚP.

BARBARA WOJCIEOIOWSKA
wieloletnia nauczycielka
Silarżysila i Kielc.

Szkół

Muzycznych

Pogneb odbędzie się w dniu l l stycznia 1995
roku na cmentarzu w Cedzynie, poprzedzony
nabożeństwem ialobnym w kościele katedralnym w Kielc:och, o gotb. 12.15

.,",

M.tż.

łowo
S 11!1!1!]

Pomoc
doceniona

Synowie, Siostra z Rodzinami

Wczoraj w Urzę:dzie Wojewódzkim w Kielcach przy tradycyjnym opłatku odbyło si~ posumowanie roku ubieglego w działalności na rzecz polrzebujących.
W spotkaniu, organizowanym
przez dyrektor Wojewódzkiego
Zespolu Opieki Społecznej, Annę
Sietnik, wzięli udział kierownicy
ośrodków pomocy społecznej,
wojewoda kielecki Zypnunl Szopa
i biskup Mieczysław Jaworski.
Przytej ok~ i poinformowano,
te ZoDa WilczyDsb, dyrektorka
MOPS w Kielcach, otrzymała n agrod~ ministra za wybitneosiągni~
cia w organizacji pomocy społecz
nej, a Man!k Wlk:zyński, zastępca
dyrektora WZOS - medal Jordana, najwytsze odznaczenie

TPD.

(bas)

Spadł

Prezydent Kielc, Jerzy Suchaftski, dzieli się szampanem z wojewoą,
Zytmualem SzoPJ~.

Noworoczne spotkanie

W pałacu, u wojewody
Do sali rycerskiej pałacu biskupów w Kielcach, na zaproszenie wojewody Zypnunr. Szopy, przybyli wczorllj przedstawiciele hierarchii koś
cielnej, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk kulturalnych, przedstawiciele biznesu, rolnictwa i środków masowego przekazu. Noworoczne spotkanie odbyło siy przy lampce szampana, przy pięknie zastawionym stole z miniaturowymi kanapkami, koreczkami i słodyczami.
Była to pierwsza ok~a do składania sobie noworocznych życzeń przez
osoby z rótnych ugrupowań politycznych i o rótnych.światopoglądach.
(el)

Noworocme tyczenia w obernoki dyrektora kleleckLej fillaannonli. Tomasza ~dera, sb~ sobie dyrektor ..Kub!Wa", lreaa Dracan i dyn! k.lor Teatru im. S. Żeroms.ldqo, Piotr Szaerskl.
Zdjęcia: D. Gacek

z 6-metrowego muru

Senny skoczek
W niedzielę w codzinach
,.ieezomycll mieszkaniec Wólki
Bod.zechowsklej, gmina Boduchów, Marian O. spadł z 6-melrowego muru, m~duj~tteeo się na
budowie oczys:r:czalnl ścieków w
Ostrowcu. Pogoto'!'ie ratunkowe
zabrało go na Oddział Ortopedycmy
Szpitala Miejskiego ze damaniem
prawego uda.
40-letni Mańan O. nie mote
sobie przypomnieć, w jakich

Śmierć

kloszarda
W niedzielę wieczol'l!m w osiedlu
Ogrody w Ostrowcu. małedono
zwłoki męł.czymy o nie ustalonych
personaliach.
Ciało mętczyzny letało na
ławce obok wielobrantowego

okolicznościach znalazł się

na
terenie oczyszczalni i dlaczego
wszedł na mur. Odgłos upadku
usłyszał dozorca. budowy. Przy
murze zobaczył siedzącego męt
czyznę, który narzekał na ból krę
gosłlipa. Nic więcej nie można
było się od niego dowiedzieć,
gdyt zmogła go senność. Dozorca
niezwłocznie powiadomił pogotowie.

Konie
na przetarg
Wtto~ nowy wójt DaJeszyc,
J eny Armańskl i wlcepre:r:ydenl
Kielc, Wojciech Żelezik próbo·wa1i
rozwill,zat: problem Ośrodka Jazdy
Konnej w Borko,.ie.
Ruchomości ,.Amazonki" są
własnością
gminy
Kielce,
nieruchomOOci - Daleszyc. Po
pierwszym nieudanym, drugi
przetarg na konie ,.Amazonki"
odbędzie się: JgstyC"Zniabr.Oferty
można skladać do 17 stycmia. (br)

(a n)

sklepu. Jeden z mieszkańców
powiadomił o tym policję. Przybyli na miejsce policjanci nie znaJetli przy mętczyżnie tadnych
dokumentów. Wyglądał na ok.
SO lat. Czuć było od niego denaturat. Prawdopodobnie przyczyną
śmierci było ogólne wyczerpanie
i oziębienie organizmu. Temperatura tego dnia spadła wieczorem
do minus 5 stopni Celsjusza. (an)
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Latwiej do urzędu
W wolne soboty Urząd Wojewódzki
Kielcach ~dzie nieczynny takjak
wszystkiezakładypracy.Wzamianzato

VI

czas pracy w tygodniu, w którym jesl
wolna sobota, zostanie wydłużony. W
ponitdziałek od 8.30 do 16.30, a w
potostałe dm tysodniaod 7.30 do 15.30.
W tyJodniach z wolnymi sobotami
sprawy VI urz~dZJe będzie mo.tn1 talii·
wiał w poniedziałki od 8.30 do 15.30, w
sobo1yod8do Dtaśwpozo!lałedniod
Bdo !S.
{LW)

Redaktor wydania
Jerzy Kozera
RedaktOf depeszowy
Marek Maciągowskl
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Zdaniem parlamentarzystów
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Lecha Wałęsy M. Pawlak powinien iść na urlop

Demokracja
Sytuacja
po polsku przerasta premiera
- Jeden Bóg r&czy wiedzieł - odpowiada posel Altred Dotnllgaltld
(PSL, woJ. kteleckie) na pytante o przyszłość polskieł demokracjl
Ne;włtłw:e z.agroien'- widzj w złej woli prezydenta Lectw Weł,sy i
jego otoczenia, w interpretacji przepisów praw. oraz bnku chfci

Prezydent Lech Wałęsa w wywiadzie dla .Politykl"
powiedział, że sytuacja w kraju pnerasta premiera, polityka młodego l niedoświadczonego, którego .nie nale-

porozumtenia sifzkoaliciłl. He szcztście, zdaniem poełll,m~~to niewielki wpływ na gospodarkf, która zaczyna sit toczyć torem r6wno-

jakiś

.ktoś

i pragmatyzm.
-Szkoda, 1e ludzie pana prezy·
den ta tak rzadko kontaktują si~ ze
zwykłymi mieszkańcami miast i
wsi. To oni b~dą bronić demokra·

~~~w~:~J::~fSt~~rt~~~

leckie).

Według
posła
Krzysztofa
Kaml6skiqo (KPN, woj. tamo.
brzeskie) konflikty mię:dzy koalicją a prezydentem oraz rótne
zawirowania związane z resortami prezydenckimi, nie są tadnym zagroteniem dla demokracji
w naszym kraju. Są, natomiast,
zagroteniem dla koalicji sprawu-

jącej
władzę:.
głośno krzyczą

Postkomuniści

tylko rzekomo w
obronie demokracji, a w rzeczywistości ze strachu o utratę:
władzy.

Tadeusz Kowalczyk (BBWR,
woj. radomskie} zagrotenia dla
systemu demokratycznego w Polsce widzi w braku alternatywy dla
obecnego ukladu rządzącego.
Jedynym pozytywnym wyjściem z
tej sytuacjijest ,.dogadanie si~ prezydenta z koalicją". Ma nadzieję:,
te nie dojdzie do ,.negatywnego
wariantu" i kl ę:sk i demokracji.
Zdaniem poseł Marii StolnnaD
(UW, woj. kieleckie) koalicja ma
usta pełne demokratycznych
haseł, alejej działania demokrację:
ograniczają. Świadczy o tym m.in.
stosunek
do
samorządów

Prezydent dodał, te gdyby, tał
jak dawniej, mial prawo odwoły
wania szefa rządu, "to jut od pół
roku Waldemar Pawlak nie byłby
premierem•. Wywiad uWe si~ w
najblitszym numerze tygodnika.
Jako jeden z zanutów wobec
Wał~
wymienia
premiera,
spraw~ powołania komendanta
policji, dodając., 1e ,jest jednał
takich spraw wiele, tałte ekonomicznych, choćby prywatyzacja,
czy potyczlr..i zagraniczne•.
Pytany, czy jego zdaniem lepszym premierem byłby np. Kwaś~
nie wski, prezydent zaznaczając.,
1e nie chce mieszać si~ w wewn~t
rzne sprawy koaJicji, stwierdza, 1e

lokalnych i odwlekanie reformy
powiatowej oraz próba nakłada
nia obowiązków podatkowych na
obywateli przy pomocy obwieszczenia, a nie na drodze ustawo.
dawczej. Demokracji nie siuty
takte pan prezydent, który człon
kom Trybunału Konsytucyjnego
tlumaczy, te w oluesie przejścio
wym, nie nalety kurczowo trzymać się: litery prawa.
Juliusz Jan Bn~ua (UW, woj.
kieleckie} uważa, te spory mię:dzy
Lechem Walę:są a koalicją, da ty·
czące tzw. resortów prezydenckich, są konsekwencją zgody PSL
i SLD na taki stan rzeczy. Ozi~ki
temu, zamiast jednolitego rządu,
mamy luźną federacj~ walczących
z sobą ministerstw.

alienacją

Do15 lutego br. trzebaz.apła·

ratt podatku od

transportowych,
populamie nazywanego podał~

kiem drogowym. Dru911
należy wpłacić

1995 r.-

do 15

rałf

września

poinformował

9 bm.

ZQN unia, ł.e nalaym partnerem praWicy powinna byt .,Solldamołt",a nie Unia WolnoścLP.o.

lJDIA ZA WISTOWSKA

Czarnecki pow:ledzbł w poDiecłzia
łek dz:ietmikarzom. że jednoaenie
prawicyjestobecnieblifszerealiza(jlnltkiedykohriek.
w sobot~, 14 stycznia br., podczas konferencji programowej -jak
twierdzi lider ZChN - zapadnie
decyzja o przyj~ciu minimum programowego pnez ugrupowania prawicowe.
Zdaniem Czarneckiego, minimum programowe · ma dwa
wymiary: prokapitalistyczny i wolnoryokowy w kwestiach me<:hanizmówgospodarczychoraztradyC)'Jny

prezesa lJednoc:zeDia,

Janusz Dziuba z Departamentu
Podatków Bezpośrednich i
Opłat Ministerstwa F...nsów.

Za samochody osobowe z silnikarTli do 900 ccm płacl się
rocznie 38 zł (380.000 zł) , za
samochody z silnikami od 900
do 1300ccm-69zł {690.000zł),

1300 - 1500 ccm kosztuje 87 zł
(870.000 zł), 1500- 1600 ccm138 zł (1.380.000 zł), 1600 1800ccm -217 zł (2.170.000zt),
1800 _ 2000 ccm _ 366 zł

(PAP)

Ratyfikowanie konweDcji o
zakuie prowadzeDla badU, produkcji, sldadonll1a l Diyda broili
chemiemej oraz miszczeniu jej

lłJ'szard

zapasówzobo~ie Polskę liomisl~

cuma wszeUdc:lr. zapasów tej broili
wdud lO lat- poinformo•nJ9bm.
płk Władysia w Kara na konrerencjl
prasowej w Warszawie.
S bm. w Sejmie odbyło się-; pierwsze
czytanie projektu ustawy upowainia,jącej prezydenta do ratyfibc.Ji
konwencji. ProJekt ustawy skiero.
wano do komisji.
Ok. 7 mln (70mld)zł będzie kosztowala utylizacja adamsytu, bojowego środka trującego (naJprawdopodobniej produktji niem1ed:iej),
który pozostał wPolscc po li wojnie
światowej. 9300 q tegośrodka znajduje .s!9 w Centralnej Składnicy
Sprzę:tu i Środków Obrony Przeciwchemicznq w Komorowiepod Warsza~- powiedział Karcz, szefwojsk

tej dziś do ustalenia nazwiska .-spólnego kandydata na prezydenta nit
lr.iedykolwiek. .Nie widzimy sensu,
by ustalać koJO nie chcemy, raczej,
kto odpowiada nam wszystlr.im.
ZChN nie wy1r..lucza w pnys:zlułci
wspc)iii;r-hgłosow~zUnią Wolno-

nie z "Sol idamułcią•.

""q'

~
~ "lna.UCb" za 20.. Zt·n
••

Zarząd
ogi~!l

(PAP)

Slmm
umm

któ~~J~'~i~~~~~~:u=~~;f~~J';!

ponosić

(PAP)

sklepów:

_;.~=~~~:U~;.~:;,:.~.=

C.Jł-.

będzie

wszystkie

musiała

ob1ekty

udostępnit

WOJskowe

(zwłaszczakOSUl)',poliaonyizalr.łady
przemysłu chemiczneao) do mspek-

cji przeprowadzanej pnn odpowiednich inspektorów mi~zynaro
dowych. Rekrutowani oni będ4
przez Orpnizacj~ ds. Zakazu Broni
ChemaczneJ, jaką pował~• państwa
~członkowie konwenq1.
Dotychczas konwencję: podpisałO
159 państw, 1 ratyfikowało 19(m.an
Szweqa, Holandia, Niemcy, Hiszpania). Warunk1em JeJ wejŚcia w
tycieJestratyfikowanleprzezco~
mniej 65 państw

Do obrony prze<:iwchemicznej
przeznaczone q w polskich silach
zbroJnych: l pułk i 4 bataliony.
(PAP)

Miasta Kielc

przetarg nieograniczony na sprzeda! koni utytko-

S. Oferty w zamkni~tych kopertach rt2le!y <ikladać do dnia
17.1.95 r. do godz. 15 w sekretariacie Prezydenta Miasta iUe:c,
Rynek: l, pok. nr 106.
6. Ustalone w pkl 4 wadium przepada
rzecz sprzedawcy,
jeżeli oferent. k:tóreao oferta zostanie przyj~ta uchyli si~ od
zawarcia umowy w terminie 1 dni od daty O&loszenia wyników
przetargu.

uli M~a 191,
-ut. spoiyw~ICZft)'dlu kwotc •bili• u. lO zł"

na

J~o~ol:::.e:e; Kl~:::~;l
Spm~. samocliCHla "mmt", ",ablia", dunlb "amu".
w katdym z tych sklepów po dokonaniu zakupów
otrzymasz kupon konkursowy. Jeśli doł'czysz do niego
kupon "st• z dane&o dnia (drulcujemy 10 obok)
weźii::~ udział w naszej zabawie.

7.Zastrzegasi~prawowyboruofertorazuniewatnieniepru~

targu bez podania przyczyny.

nll~~"'""'!'~·995 '·

Kll~w,.Pe-.Uyde"-CZJłli,.~:'~LM•,.

obrony przeciwchemicznej Sztabu
Generalnego WP.- Polsb. n1e produkowała broni chemicznej orazJeJ
n1e mapzynowała- dodał
Gdy Polslr.a ratyfikuje konwen-

tych, słownie: czterysta sześćdziesiąt pięt milionów.
4. Wadium w wysokości 46,S mlnnaletywplacić w kasie UM w
Kielcac1i, Rynekl-Wydział Finanson, najpótniej do dnia
171.95 r.

Wystarczydokonaćwtymczasiezakupówwjednymz

• W&-cennai.I.199Sr.

będziemy

konsekwencje".

wych.
l.Przetargodbędziesię:.wdniu i&i~r.znia 1995r.oaodz..l3 w
sali konferencyjnej nr 112 Urz~u Miasta Kielce, Rr::d l.
2. Przedmiotem przetargujest sprzedatlącznie 16 koni i l :trebi~ia, któ re motnaoglądać w Ośrodku Jazdy Konnej w Borkowie w dniach od 10.1.95 r. do 17.1.95 r. w godz. lO do 14.
J. Cena wywoławcza 16 koni i trebię:.cia wyno5i 465 mln zło-

jedyne 20 zł.'

nastę:puj lłCfch

cię:tłie

ma zniszczyć

na~:ln~br:~~ ~t=:~h ; ; ~dn~~~i:;;:~~~~=~~
podatku.

przyszłości

W ciągu 1Olat Polska

~::!,C:~~ułp~w~!~c:l~

l

ludzi.łch
mothczy kontynuowanaa
refonn
na dotychczasowym
poziomiC (,.a ,a m6w1ę:, te
potrzeba nam noweao zrywu").
Poproszony o ocen~ rozpoczynającego się: roku, Wal~sa powiedział: "Dopóki ja jestem prezydentem, nic złego si~ nie zdany,
oprócz tego, te bę:dzte troch~
emocji, te będę: prowokował,
denerwował, zach~cał. Nie poz·
wolę: zburzyć spokoju w kt~VU i
mam do tego wystarc~•co duto
sił i pomysłów. Ale emocji dostarcz~ duto, dlatego, te jestem w
momencie budowanta konstytucji,
pniwideł
współdziałania
władz, które będ• obowqzywały,
kiedy nas jut nie będzie. Jeżeli
dziś nie zauwatymy CU&oś, to w

wości"),

broń chemiczną

Adamskiego batalia o
resorty prezydenckie zakonczy
s i~ dopiero po uregulowaniu tych
spraw w Konstyucji RP.

(3.660.000 zł), 2000- 2500 ccm
(z wyjątkiem samochodów .war·
szawa1- 566 zł (5.660.000 zł),
za .warszawy" płaci się 87 zł
{870.000Z:}, .za samochody z silnikami powytej 2500 ccm
pojemności silnika - 764 E
(7.640.000 zł).

niej ,.ludzie operatywniej~.
dla Polski".
Prezydent zgadza się: stanąć na
czele reform, przyspieszaćje(oco
apelowal wicepremier Kołodko w
trakcie spotkania Wał~y z koalicją), ale pod warunkiem wprowadzenia systemu prezydenckiego.
"W sytuacji, gdy Kołodko chce
mnie wykorzystać tylko do załat
wienia spraw koalicji i swoich, to
nie mag~ dać się: wykorzystać" wyjaśnia prezydent, dodając., te
nie zgadza się: z wieloma propozycjami Kołodki, m.in. podwytszania podatków (,.a ja uważam, te
powinny być nitsze, bo im nii.sze
podatki, tym wi~ksza szansa urumogący wię:cej zrobić

z "S"

władzy.

Według

Podatek drogowy
- do 15 lutego
cić pierwsz.łj
środków

są w

Prawicy
po drodze

kształt demokracji. Słomski oba~
wia się: ponadto, by na ,.ołtarzu
wyborów prezydenck.ich nie zostało złożone dobro ojczyzny", a
eskalacja konfliktó w na górze nie
zaowocował

kr2ywdzić dalej" i któremu .należy umożllwit
urlop", a w tym czasie sprawami kraju kierowałby
inny".

taloby

loglymdopolltyki.Ma..,..,nodzlejo,żeowycitży.....,..,,.,.,._

chom~enaa

8. Z dodatkowymi wa.runt.ami przetargu oraz wymopmi,

i

j::;~~i=~~:;~~.:~2~ :;~~-się:. w

i..;;;;;.";.,_;...~~~-.:...;.......;;;..._.;..
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Krótko
ze świata
Deng w szpitalu
Chiński prz:ywódca Denc Xla·
opln1 od p~lku styc:mia prze·
bywa w szpicatu - p!Hłala peni~
działkowa prasajapeńska, pewołujll,cSię na mlarod~ne kola w
Peldnie.
Zdaniem trodeł tokijskich,
stan
zdrowia
90-letniego
Denga budzi tak poważne
obawy lekarzy, te nie zgodzili
się oni na wizytę i rozmowę z
Dengiem prezydenta Jiang
Zemina.

Quebec przeciwny

separacji
Większość

wyborców Qu~
becu jest pneciwna odl~tc:zeniu
się tej prowincji od Kanady wskanQ~~, opublikowane w ni~
dzielę wyniki kolejnego sondażu
wlej sprawie.
W ankiecie 53 proc. mieszkańców tej francuskojęzycznej
prowincji, którzy sprecyzowali
swoje stanowisko w kontrowersyjnej kwestii, opowiedziało się
przeciwko wystąpieniu z Federacji Kanadyjskiej, zaś 47 proc.
poparło separację.

W porównaniu z sondażem
przeprowadzonym we wrześ
niu u b. roku, pozycja separatystów nieco umocniła się. Jednakie
mimo intensywnej kampanii
propagandowej, prowadzonej
wśród uczestników przewidzianego na bietący rok referendum, większość wyborców opowiada się za jednością kraju.

Zniknie angielska

rodzina królewska?
Większośt poddanych Elibiety n uważa, że brytyjska
rodzina królewska jest skazana
namlkłędelmllmlewprzysdym

~leciu.
Na zmianę

stosunku do
rodziny królewskiej wptynęły
według sondatu rewelacje zwią
zane z załamaniem się małteń
stwa następcy tronu księcia
Karola z księtną Dianą. Na
pytanie, czy w połowie przyszłego stulecie Wielka Brytania
będzie jeszcze monarchią, 32
proc. ankietowanych odparło,
te tak, natomiast 49 proc.
stwierdziło, te nie.
Zniknięcia monarchii chciałoby jednak. tylko 28 proc. obję·
tych sondażem, a za jej zdecydowanych
zwolenników
uznało się 36 proc. Kolejne 34
proc. stwierdziło, że nie jest specjalnymi zwolennikami monarchii, lecz popiera ją, ponieważ
,jest lepsza nit motliwe alternatywy".
{~AP)

60 samochodów

rozbitych w karambolu
Ai60 samochodów ul egło roz·
biciu w glp.ntycmym karambolu, do którego doszło t powodu
cęstej mcły na drodze między
Pekinem i Shijiazhuangiem stoliq,prowicjiHebei-peinf~Jr

mowala w ~!l!a:liiiek m.iejsw·;ra prasa. Jedna osoba zginęła
nam.iejscuawiełurannychprze

wiezionodoszpicala.
W niedzielę rano- informuje
prasa - przy bardzo ograniczonej widoczności iśliskiej nawierzchni taksówka uderzyła w tył
ciętarówki, a pozostałe pojazdy
najetdtały jedne na drugie na
prawie 2-k.ilometrowym odcinku
Zginęła
pasaterka
drogi.
taksówki, a kierowca. i drugi
pasater odnieśli ciężkie rany.

LUDU
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Plonie pałac prezydencki w Groznym * Rosjanie w centrum miasta
* Prezydent Du~ew nie opuścił stolicy

Głupia,
Rosja powinna natychmiast zaprzestać wojny
w Czeczenii - oświadczył
w wywiadzie dla włoskiej
rozgłośni
RAI generał
Aleksander Lebied, dowódca 14 annii stacjonującej
w Naddniestrzu.
Lebied jest najpopularniejszym z rosyjskich
generałów,
uwielbianym

przez podkomendnych.
Lebied nazwał ,.głupią i zbrodpolitykę
prowadzenia
wojny w Czeczenii. Wskazał, te
do Groznego wysłano oddziały,
które nie mają pojęcia, o co walczą
i z kim trzeba się zmagać.
Oddziały te nie znają się wzajem·
niczą"

zbrodnicza wojna

nie, nie zapewniono niezbędnej
koordynacji działań i przez to
walki w Groznym przynoszą tak
wielkie ofiary.
Lebied ostrzega, że kontynuowanie tej wojny doprowadzi do jej
rozszerzenia na cały Kaukaz.

Gromy zdobyty?
Tymczasem rosyjskie wojska
kontrolują dwie trzecie terytorium
czeczeńskiej
stolicy.
Oddziały armii federalnej zblityły
się do pałacu prezydenckiego na
odległość kilkuset metrów, ze
strony północnej -na 200 metrów.
ROSf.iskie czołgi prowadzą bezpośredni ostrzał pałacu.

Wiceprezydentlnguszji, Borys
Agapo w zdementował informacje

słutby prasowej rządu Rosji,
jakoby Otochat Dudajew opuścił
miasto i przebywa w jednej z nowo
utworzonych baz partyzanckich
na południu republiki.

Kto kontrolilie wojsko
W związku z tym, te prezydentowi, Rosji Borysowi Jelcynowi
nie udało się powstrzymać bombardowań Czeczenii, w Waszyngtonie zadaje się pytania, kto sprawujekontrolę nad wojskiem rosyjskim.
Przywódca większości republikańskiej w Senacie USA, Robert
Dole powiedział w wieczornym
programie sieci
telewizyjnej
CNN, it nie uwata, by Jelcyn
ponował nad sytuacją.

Prezydent USA. Al Gore
powiedział w programie telewitii
CBS, it administracja Clintona
nie sądzi, by Jelcyn utracił kont rolę.

USA uwatają. te Borys Jelcyn
nadal jest u steru władzy, ale
Waszyngton maj ut gotowe plany
na wypadek, gdyby doszło do
,.zmiany warty" na Kremlu - powiedział Al Gore.
Według Gore · a, stanowisko
USA w kwestii czeczeńskiej
zakłada, te Moskwa ma prawo
zapobiec czeczeńskiej secesji, ale
Waszyngton sprzeciwia się obecnej masakrze. Clinton wysłał do
JeJcyna list, w którym prosił go o
znalezienie pokojowego rozwią
zania ko nfliktu w Czeczenii.

Z Niemiec pnez Polskę do WNP
Irakszuka
kontaktów z Izraelem Interes na oszustwach
Maroko peinrormowało lzrael.
ie Irak chce u~t z b.nelem
koncakty -infonauje w poniedział
kowym wydniu lznełsld dziennik
,.Haarec".
Król Matoka Hasan 11 przekazał
władzom izraelskim informację, te
Baadad chce ~uznać Izrael•. Zródłem tego przestania- według dziennika -jest generał, któremu iracki
prezydent
Saddam
Husa,in
powierzył negocjacje z ONZ.
Generał ten spotkał się niedawno
w Bagdadzie z marokailslcim minist-

rem przemysłu, któremu przekazał,
1:e Irak chcilby uznr państwo tydow·
skie w następstwie podpisania
przezOWP porozumień z Izraelem.
Według izraelskich uódel rządo
wych, kilka podobnych sygnałów
napłynęło w ostatnich tygodniach
do Jerozolimy takie innymi kana·
łam i.
W 1994 r. zarówno Izrael, jak
i Irak kilkakrotnie dementowały
pogłoski o tajnych kontaktach mię
dzy nimi.
(PAP)

Mysz uziemiła "boeinga"
Mynka,kt6razakradłaslęnapoldad

"boelup 761" lali,Acqe na tDsie
Sztokholm ·Nowy Jork, DlllłSila Stu-d)'JLI-.skie Unie Lotnicze do CMłwo
łania lotu. Jak poinfonDOwały w
poniedziałek wt.dte SAS, .. asiała
ona doSlat się dosamolołu wruzdostarao~~ill,.

Mysz została zauwatona przez
załogę samolotu na trasie z Nowego
Jorku do Sztokholmu. W stolicy
Szwecji na gryzonia czekała ju:t
ekipa specjalistów, którarozstawiła
pulapici i przeszukała cały samolot.
Poniewatdzialania te nie przyniosły

rezultatu, samolot nie odleciał w
planowany rejs powrotny i został
odesłany do Kopenhagi, gdzie przeprowadzono kolejne poszukiwania.
Znowu nie przyniosły one tadnych
rezultatów. Ostatecznie uznano, te
myszmusiała z własnej woli zejść na
l4d w Sztokholmie. Samolot przyw·
rócono do eksploatacji.
Według rzecznika SAS, pani
Leny Hoglund, obecność gryzonia
na pokładzie stanowi zavotenie dla
bezpieczeństwa. Gdyby przearrzt
jakiś elektryczny przewód, samolot
móglbyznaleźćsięwtarapatacb.

Oszasttra ubezpieczeniowe q dla
ftiftllłedóch wtaśddeli UlllocJtodóW

oru prz.e~~~ytnlt6w wąujał)'llliale
reselll- Warszawska bresponde•lb
,.Berłlaer Zelhmc", Aate Wełc ~SięiUipr)'W"IbtebłanRfe
klywist)'CZDC w Pobce - fisze, te oo

~ jedaa buda·~'"
krabkły SU!tOChM6w w NieaM:Udl
~jest

"""""""'·

z ouasa."_l

abeąie-

Wrzeczywistościniemieccywtaś-

ciciele pojazdów, powodowani chęci~
zysku, trudnościami finansowymi
b1di innymi WZględami, sprzedaJ4.
swe samocliody zorganizowanym szajkom pnestępczym. Oszustwo polega
na tym, te samochód nie jest kradziony, leczsprzedawanytaniej hand-

Osioł

-

W pobU:ł.u osady :ł.ydowsldej
Morq w strefte Gazy zdetoaowano
w poniedziałek material wybu·
cłlowy Dładowany na osła. Oslol
zainlłł, ałe OSidnikom ale się nie
stalo - polnrormowall łwi•dkowle.
Wyleciały tylko niektóre szyby
w przejetdtającym obok autobusie izraelskiego przedsięl?iorstwa

Nie macie ambasadora
W trakcie noworocznego sPotkania, po wysłuchaniu mowy
dziekana korpusu, ambasador~
Josepha Amichi1!. 7. Wybrzeta
Koś,; Sluniowej i wygłoszeniu
przemówienia . poświęconego
głównym kwestiom politycznym
współczesnego świata, Jan Paweł
II witał się kolejno z przedstawicielami 156 państw akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej.
Zblitaj\c się do polskiego
charge d atraires, radcy Biliń
skiego, papież oświadczył: ,.Nie
macie ambasadora"' i dopiero
potem wysłuchał tyczeń zlotonych przez polskiego dyplomatę.
W trakcie dalszej rozmowy, którą
radca Biliński określił jako "bardzo cieplą", Jan Paweł IJ p~~~!

o. P~kaz~nie tycze_~! \ pozdroWI en po~tcmu. narodowi.
Ostatni ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej, profesor
Henryk
Kupiszewski
zmarł
3 kwietnia ub.r. Od tego czasu stanowisko ambasadora RP pozostaje nie obsadzone. Placówką kieruje no"}inowany w maju ub.r.
charge d affaires.
Poproszony w poniedziałek po
południu przez korespondenta
PAP o skomentowanie sytuacji
związanej z wakatem na stanowisku ambasadora RP przy Watykanie,
sekretarz
Episkopatu

niem,.lr.radzie:ty"wystarczawzupeł

noki na wywiezienie samochodu z
oryginalnymi dokumentami do
Polski, a następnie przerzucenie go- z
urzędowym pełnomocnictwem do
prowadzenia samochodu przez osobę
nie będącą właścicielem-do Rosji lub
innego z państw WNP, a stamtąd nie
wróą nigdy - pisze .Berliner Zei·
(PAP)
tung".

pułapka
transportowego ,.Egged", którym
wieziono do szkoły dzieci podały izraelskie zródla wojskowe.
Służby izraelskie ostrzegają, te
Palestyńczycy mogą posługiwać

się

przy dokonywaniu zamachów
terrorystycznych osłami, wielbłą
dami i owcami.
(PAP)

201 dni
postu

Jan Paweł ll do polskiego dyplom..aty :

Przypormieniem o nieobsadzeniu stanowiska ambasadora RP
przy Stolicy Apostolskiej roZJ)OCZ4ł papieł: Jan Paweł 11 roz:mowt
z reprezentującym Rzeczpospolib!J Polsk.l! radą Wojciechem BilWIskim na ponłedziałkowym spotkaniu z korpusem dypkMnlltycznym
akredytowanym przy Watykanie.

larzom przez włałcicieiL Wzi4wszy
pieni4dze za sprzedany za 114 ceny
samochód (za ~mercedesa~ wartego
160 tys. marek motna uzyskać od ręki
gotówq20tys.dolarówUSA).zcJasza
się po Iillru dniachjego ,.kradzież" na
J>?licji i w towarzystwie ubezpieczcmowym.
Czas między sprzedaż~!, a zglosze-

rzecz biollłc, zdumiewające, żeby
Polsft., która ma po raz pierwszy
w historii papieta-Polaka, Polska,
która po wielu latach bardzo trudnychdla'?..\C:jEuropyWschodniej
r.awiązała
stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.
Polska, która gości nuncjusza
apostolskieco, który jest równici
Polakiem, nie miał a ambasadora
przy Stolicy Apostolskiej". Zdaniem bp. Pieronka, "sytuacja
wygląda tak, jakby Poiska nie

Salaadialul MUaradl., 62-łetlll
asceta ładyjskł., wymawca dtl·
aizmu. załlo6czyl w poa~~cl;:
wBombt,Ja ~~:!!-dniowy post, ktłry
~" ,.dla oaysr.aeala się l przy·
czyuienla się swoj11, pokaq do
pokoju światowe1o,..
Maharadtporazpierwszyodprawie 1 miesięcy spotył posiłek. Przez
cały okres postu przyjmował tylko
dwieszklankiciepłejwodydziennie.

. Podczas tego diugiego postu, do
Jego domu na przedmieściu Bombaju przychodziło codziennie dzie-

mogła znaleźć kandydata lub nie :i~~ 1~ 5~~~~ł:!i!ń~t~~~ go lub
~~~:do~a~~dz~ stanowiska 20 ~~~u~1~0 =~;:~~~~

"Myślę jednak, te jest to taki
światowy rekord. Nie przystąpił do
~omentdziejowy,któregoPolska
nie1o me przygotowany. Poświ~
me powmna przespać. Naprawdę eona mu broszura informuje, :te
na to, by dobre ~!0!>1!!1~ • zaczął !)OŚciC w 1964r. przez3tygod·

są szanse

~~~~~~~~~::!J~;u:a~z~ł~~~:~ ~~~~ g~:6~~-ew~::~~~~~:
Jesteśmy zbyt krót- przez .1~1 dm.
.
~~~'to~rz;::;eu~z -~~~;~~~ dziedzinach.
~~~oczni"- oświadczył bp Pie- ml~:;..~~:J~ ~~~~':h.:~
plel!p.~~~ce prawników polskich,
pow1edz1ał:

"Jest to, delikatnie

(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Pos. Zofia Grzebisz-Nowicka:

Dopłaty do kredytów rolnych

- na jednakowych zasadach !
319 glosami Sejm przyjął ustawę .,O dopłatach do
oprocentowanych kredytów bankowych na cełe rolnicze, finansowanie kontraktów eksportowych oraz
skup i przechowywanie zapasów ryb morskich".

Rolnicy
oczekiwali ..•
Oto co o tej ustawie powiedziała
pos. Zofia Grzebisz-Nowicka:
- Ustawa wychodzi naprzeciw,
przynajmniej cz~ciowo, oczekiwaniom rolników i mojego tzn.
Krajowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych,
którywielokrotnie domagał si~ od
poprzednich rządów kompleksowego systemu kredytowania i
finansowaniarolnictwa i gospodarki
żywnościowej.

Przedkładaliśmy

wiele konkretnych propozycji.
Niestety, nie chciano ich wdrożyć
w tycie. Negatywne skutki tego
dla rolnictwa, wsi i całej gospodarki są a1 nazbyt widoczne i
bolesne, a w szczegó lności
ogromnie dolegliwy jest garb
zadłużenia producentów rolnych.
Przytaczam te fakty dlatego, by
podkrcślić,jak ogromnie wa1nym
instrumentem polityki rolnej
jest kredytowanie i fmansowanie
procesów restrukturyzacyjnych i
modernizacyjnych polskiego rolnictwa i jego otoczenia.

Zmieni:Uą się

dopiaty
Dobrze, że zmieni si~ wreszcie
od bietącego roku wadliwie funk-

cjonujący od 4 lat, mimo ostrej
krytyki rolników i ich związków,
corocznie zmieniany system
dopłat z budżetu państwa do kredytów rolnych. Uruchamiany był
on z dużym opótnłeniem i nie
stwarzał warunków do racjonaJnego wykorzystania środków
budtelowych przeznaczonych na
ten cel.
Niefunkcjonalność dotychczasowych dopłat do kredytów, ustanawianychprzez coroczne ustawy
budżetowe,

pot~gowana

była

odmową udzielania kredytów
przez wiele banków - do chwili
uchwalenia ustawy budżetowej
i wejścia w tycie stosownych przepisów wykonawczych. W efekcie
możliwość uzyskania kredytu na
zakup płonotwórczych środków
produkcji, takich jak chociatb'Y
nawozy, nasiona oraz środków
ochrony roślin nast~powala najwcześniej w połowie drugiego
kwartału, a wi~c cz~sto po terminach agrotechnicznych prac polowych. A więcnibyś rodki w budteci e były, a nie motna ich było
wykonystaC na te cele, na które
były przeznaczone.
Ustanowienie systemu dopłat
ze środków budżelU państwa
odr~bną ustawą o nie określonym
czasie obowiązywania niewątpli
wie wprowadzi wi10~ stabilność
i trwałość podstaw nonnatywnych
tego systemu oraz wyeliminuje

niepewność zwiąun4 z terminem
uchwaleń ustawy budżetowej.
Nie wyeliminuje to jednak realnego powiązania uruchomienia
dopłat z corocznyrp uchwalaniem

budżetu

państwa, ustalającym
konkretne wielkości wydatków

budżetowych

na ten

ceł.

Szkoda,

że w tym roku nie mo&liśmy
przeznaczyć wi~kszej kwoty
dopłaty do oprocentowania kfe..-

na

dytów bankowych na cele rolnicze. Trzeba wi~c uczynić
wszystko, aby kwota 2.,5 bln zł,
zapisana wustawłe budżetowej na
te cele, była wykorzystana jak
najefektywniej.

Kredyty

:>!

~ ------~==~----~~==~~~-

W sprawie płk.

Kuklińskiego

List Z. Herberta
do L. Wałęsy
w,...,,....-".....,

".J JfłZJ4eet1 • "ażyde całej nrojtj

preferencyjne

wlaGy"'4ll:r.ako6cznlb~M5
lal spmry JUtkonika R~ Kak-

Zakres przedmiotowy stosowania dopłat do kredytów preferencyjnych obejmuje kredyty udzłe
lane krajowym podmiotom sospodarczym na jednałowych zasadach. Preferencyjne kredyty przeznaczone ~dą na: zakup nawominera1nych,
środków
Ww
ochrony roślin, paliwa, na zakup
rzeczowych środków obrotowych
do produkcji tywności metodami
ekologicznymi i prl)'5tosowanie
gospodarstw rolnych do tej produkcj~ na post~p biolozjcmy
w rolnictwie (zakup kwalifikowanych nasionorazzw:ie~t hodowlanych), na przetwórstwo, przechowalnictwo, a lilie na skup
i przechowywanie ryb morskich
oraz na finansowanie kontraktów
eksportowych, które moim zdaniem, nie powinny si~ zna.letć
w tej ustawie.

Uisldrco,która,.,buiDiefO'IIsut..t.
.WsterialayU • ilftk". Herbert srij
listsk:iern111 H 'ff'Z)'fttla. ~
tblaruftia all.r. 8 bm. ,nekaul ko,łt
prade, laf-~Mt. te 4otyck:us •

Przedlużollll

splata
Godne podkreślenia jest przezgodnie z woł4 rolników, okresu spłaty kredytów rolnych do 12 miesięcy.
Mimo te ustawa ta nie jest na
mi~ potrzeb polskiego rolnictwa
i gospodarki tywnościowej, bo
potrzeby są wielokrotnie w~ksze,
stanowi onajedn.ak powatny trok
w porządkowaniu niezwykle
watnej dziedziny,jakąjest kredytowanie preferencyjnych ce)ów
naszego rolnictwa.
dłużenie,

---··

_.....,..• ..,._"a..,._

Herbert domap si10 .,aby jak najszybciej umać jako nieważny baniebnywyrok,kt6rynadalci~napułko

wni.ku Ryszardzie Kuklińskim, przywrócić mu wszystkie prawa honorowe
i obywatelskie oraz przyznał wysokie
odmacz.enia wojskowe, za jeJO bezprzytładną odwag~ i pol~cenie".
Poeta zastrzep jednocześnie, te .iero
prośba ,.nie jest prośb4 o łask~. o któ"'
pułkownik Kukliński nie z.abiep. ani
takie o uniewinnienie, ponieważ
ni&dy nie był on winny- ale o dokonanie wreszcie elementarnego aktu
sprawiedliwości".

e
e
e

Zdaniem Zbi&niewa HerbeJU, płk
R}'!Z&I'd Kukliński pn.ez wiele lat
,.toczył samotq walk~. w cieniu poqoejmuwbtdymmomenae.łmłc:tci
o sprawy nJ,jwatniejsze: prawo do
niez.awisłoic~ prawo do obrony ZA&ro1onego bytu państwoweao, o &odnośt IW'odo~ wreszcie•.
Herbert wyraża zdziwienie, jat
można ubiept si~ o ~ae Polski
do NATO, ..&dY odmawiali~ faktycznie powrotu do UJ,ju temu., tióry
p~erwszy, na wtasneryzyto,z n.arateniem życia, udowodnił, że PolsbJCSt
integralną cąści4 Zacbodu i prqrue
Ź)'Ć we wspólnocie wolnych i derfloo.
kratycmycbpaństw".

Rzecmit prezydenta Leszd:: Spaliński ususerował w rozmowie z
dziennitarq PAP, te: uruchomienie
procedury prawnej w sprawie Kuk.liń
stiqozaletyPównie od własneJ miqatywylalnteresowanego. .Pan Kutlilu.ki
musi sam wykonać jakikolwiek gest,
abysprawa weszła na dro&~ pra~·
powiedział.

Przepracowani sędziowie
Niezadowoleni powodowie
Bezkarni pozwani

Sprawiedliwość
pęka w szwach
spnwiedliwości ptka w szwech. ~
gospodarczej, bfdllca etekłlwn pt"HHfnian dokonuMłlczbf podmiotów gospodarczych. Wzrosła teł w zwbpku z tym niepomiernie
lic:m. sporów, które muSZłJ rozstrzygać -.fy.
Nljbardziej przepracowane ą ~ca wydziału, ~dzia Wanda
wydziały gospodarcze
sądów.
Czajkowska_
Liczba spraw, które rozpatrują.
Kłopoty z sądami nie omij._,,
stale rośnie. Najwi~cej pozwów nikoao. S bm.. mija dokladnie
dotyczy zapłaty róine&o rodzaju
druga rocznica wniesienia do sądu
naletności. Sprawy rozpatrywane
przez Polską Agencję: Praso~
ą w kolejności, w jakiej wpływają.
pozwu przeciwko Powszechnej
Kodeks post~powania cywilneJO Agencji lnfOJmlcyjnq SA. Pozew
nie precyzuje terminu, w jakim
dotyczy przechwytywania przez
powinna si~ odb)'Ć pierwsza roz- Powszechn' Aaen~ informaprawa. Trzeba na nią czekać naj- cyjną cz~i serwisów informacyJczęściej
kilkanaście
miesłę:cy,
nych PAP - bez jej zaody i bez
choć zdarza si~, te i dłużej .
zapłaty - i sprzedawania ich nasZakończenie sprawy CZłSto nast~
t~pnłe swoim klientom, jako
puje dopiero po kilłu latach.
własny produkt
Obciętenie sądów uzależnione
s,d pnYMJ pozew, pobrał
jest w dutym stopniu od terenu, - przed dwoma laty - opłat~
na jakim dział~. Szczep~dnie w wysokości 40 mln złotych i
obc~ny .test XX Wydział Gosdo dziś nie wyznaczył n.~wet terpodarczy waruawskie&O S4<Ju
minu rozprawy. Trzeba czekać
Wojewódzkie&o.
• Właściwość
w tasjemcoweJ koleJce.
naszego wydziału obejmuje teZ przeladowan1a qd6w ciesz.t
ren Sródmieścia
Warszawy, si~ tylko pozwani, którzy łatami
dzielnice: Wola, Ochota i 1.oli- pol05~ bezbmi. W końcu
borz. Tu znajduj' si~ siedziby
przecież n.~wet kiedy jest jut
O&romnejliczbyspółek o najwłę:k
wyrok, zawsze pozost.l,le proc;e..
szej randze. Shjd liczba spraw tet dura odwoławc:u, kiÓra od
jest o&romna i słl, rzeczy trzeba powoda wyrnap rówme Ilon~
(PAP)
dlugo czekać"- mówi przewodni- wej caerphwc»ci.

Polskl wymiar

dzWalności

c:ych

Rys. M.

Dul~ba

Dla tych, którzy nie pójdą do armii

Podatek wojskowy?
Wprowadzenie podatku wojskowego od osób, które z rótnych wzgltdów nie mog.1J (lub
nie c~) pełnić zasadniczej
służby wojskowej, pnewiduje
projekt ustawy "0 ~u
wojskowym l powinnościach
obronnych w CZfści przyliJOtowanej pnez Sztab Generalny
WP- poinformował ppłk Zdzisław Czekierda, rzecznik prasowy szefa SG WP.
WoJskowi proponują, wzorem
rozwiązań pnyjętych przez rząd
w 1930 r., wprowadzenie podatku wojskowego d la tych, którzy
nie będą stużyć w mundurze, w
wysokości
2 proc. swoich
dochodów.
ten sposób
chcemy dać szansę tym

.w

ludziom, którzy nie będą stutyć w
wojsku, aby też czuli się współ
uczestnikami systemu obronnego państwa• - powiedział
ppłk Czeklerda.
Wojskowy podatek do ukoń
czenia 45 lat płaciłyby osoby
przeniesione do rezerwy bez
odbycia słutby wojskowej lub
przeszkolenia oraz zwolnk)ne z
wojska przed terminem. Męt
czyżnl, których uznano za niezdolnych do sMby'M)j$koweJ, pła
ciliby do 50 roku tycia. Nie pład
liby m.in. duchowni, cł, którzy
stutyli w Obronie Cywilnej lub
odbyli służbę zastępczą Of&Z
uznani za niezdolnych do słulby
l zarazem do pracy ze względu
na zły stan zdrowia

Projekttej ustawywląle sSę ze
zasadniczej Słu2by
z 18 do 12 mlesifCY

skrOcenłam

wojskowej

1- cozatymldzie-z~jej
upowszechnienia, gdyt obecnie
- zdaniem SG WP - słu1ba ta
wcale powszechną nie jest.
.Obecnte armia potrzebuie
mniej poborowych l dlatego
naszą Intencją iest, :teby świad
czenie na rzecz obronności
miało powszechny charakter_
Zarówno w sensie fizycznym,
czyli swoją obecnością w wojsku, jak l w wymiarze finansowym, gdy ktoś akurat nie chce
iść do koszar"- uwata rzecznik
szefaSGWP.

(PAP)

(PAP)

alt w ostltnich tetach, radykeilnie zwitkuyła

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

wypqwitdzlq

bisklipa ~M, łtó". pwblkz~~>it liGlwal Witlk4 01łitttr( $wl.tt«:lłtj
Pomoq .rrą lłD ludzkkiiiiCZJidacłl i &11eyZMjq dzfolalt!oid clraf)'latyW•tJ". A
CÓŻIOtllllltJllł8Clttl/t,czykato/icycry

lrtTttjcyratlflqi)'cltdfżkachorymdzk

doml- ,(lłdrz(j K. (lłazwiska Zlłllllt
rtdak(ji).
• KJi(Ul nit przylqcz4iq sit do prztPitb~. ""powtarzoltltj akQi Jurlw
OwsiDkll. 11an bisklip posudl do/tj rfonqc pod tJdrtttm l)'cłl wtpotlialycłl ludzi
obroiliwtttłcsry. Tobi(iompuwifl11116ył

wJtyd, bo to oniptYiflflfli ti(ząimoiiHJC
dziolalnoiaq no rzta clrof)'Cłl, bltd~. poknywdzorrydl. Alt ll11i nit mają
aa.111, bo zqjmwjq Ji( politykq, spfTTIIHJ-

ttnlc.f".

~~~r::!f.~~"o;:;:r.::::,=:

!om«)'. Zd11•11Ją}nttm, podobłtle jak

lffDI pny}addt. opiaNf ńuputnza, r
lctfnro IUIIIf ~ btolik ~Sialll.
Jdllizbittait1ltt~;pqNIIIk ulacMtą a~ ~Ie rGJoWOiłit łydo bltd,}nt-

fant, aktorzy, anyidi sttld tyslfey ktimituydl ludzi, ktOm uautlllcryll w
dt;ji OwsiDka. O jllkltJ vzt mOwl

jał.towihibiJką~a-pąM ludz-

kowtlll. Tym f"Qltm biskup Jtyaa111 zad·
boi aro, byopilłiD o l)'m m~śclt lłit

nyclr. Wnitlctórydt Sllmit~t/4cll pofrztbala od~ct Jif mHalitrdzlt.
'lafW"nt Jpowodtrwola tri odiqllalłit
SI( od akt;ji OwsiDkJJ radUJ .Jtd11ośł".
l po""'itrdzila, tt Kitlu sq wdqt KltrykUił"tm!
(lllllł)

biJkup1 Czy dlillłitfO uratowotł~ lwdz·
kitpiycilJjtstrrąl
'KftryktiwzP"SltfiOlOStofi~Kkf)'·
wląlazmitmit.

(t,.r)

• Dwa wydarztfliD w życiu Kitle- mówi
p. Jtrzy K. (flan•isko do wfadomoid
rtdokQO- ttyskrtdytu}q fiGIZt miasto w
oplflii Jpoltafltj. Pitnmt, to pomirtny
porromw/946roku.drurftzai,toostar"io wypowitdi biJkupo kltltdcitp tła
ttmot Wltfkitj OrkltSif)' $wiqttalłtj

kidriiCZIKI#dt,

taayrrtjtJtt61tntlłitiUI'

l
lctórtj ,tlłąq l)'llłłoiialłt
pod• t ki kltr sprowadta JObłt nt4ł. Blllwrsll}tfal wypawlftłi /HsbJIC s~

t«f,

walazamituallitWIIIfO'tlacłlwithlwitr

Przypolllinuly, że w lej nabryce
Z1llllłeac:auay

opinie Czytelaików,

uwet jdli q

katrowen»•e.
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Oferty współpracy
l. Konc:em Don (Rosja). Spruda
lkcwno utyttowe wysotopruntowe.
2.Aoz1Nana(ROsja).Proponujcsprt.cdat scsct i otJvlatów.
l.NPK Prepant(Rosja). Firma uintefCSOWillllletarstll'lmi 11' ampułbth, prcpuatamiimmunodiqnos~Jt:mymi.

4. OYIP Ene1JOłec:hprom (Rosja).
Firma sprzeda pł)1y cementowo-wi6rowe,domymieszblnetyputonteneropłyty i fUIJ atbestocementOIW'e.
6.Ao0ricnt-Socti(Rosja).Firman~n

lcresowa.jest połimcutrylancm melylu
do wytnrunia detali IIIDOCłlodowydl.

z. Q[IAWOSTll

'Zinwcnlłr}'Zkji.Micllci-RWidschłu"
wynib.,tewrotul993~wit~znacUbwpo

alOW)'thW)'dalyiiU!fpu~tart:ltdrpoeno.

Senny poniedziałek
Otwierająca
drugi tydzień
nowego roku poniedziałkowa
sesja nie przyniosła wi~kszych
zmian. Nastąpiła dalsza konsolidacja rynku Z minimalnymi
wzrostami kursów.
Od dawna wi~kszość inwestorów czekała na okres stabilizacji,
bo tylko jego wystąpienie gwara nlowałoby późniejsze odbicie cen

podstawowego WIG 20 podobnie
podniósł si~ do 743 tj. o 1,2 procenta. Dynamiczniej zareagował
rynek równoległy, a jego nowy
wskaźnik WIRR wzrósł o 2,3 procenta do 1054pkt. Na oburynkach
wzrosłykursy41 walorów,J utrzymały cen~ z piątku, 3 spadły.
Niepokojący jesl spadek obrotów
0 20 procent do 29 mln zł na rynku

7 _ 8 lys. punktów dla WIG stanowi grani~ dla dalszych spadków. Jeżeli realizacja emisji
Banku
Przemysłowo-Handlowego, która kończy si~ 12 bm. nie
spowoduje znacznego odpływu
kapitału z giełdy, to b~dziemy
mówić o zakończeniu trwającej
ponad
8
miesi~cy
bessy,
która przyniosła
najbardziej
niedoświadczonym inwestorom
straty si~gające 4, 5 razy. Ogółem
na wczorajszej sesji Warszawski
Indeks Giełdowywzrósł o l ,3 procenta. Zatrzymał si~ na poziomie
7637 punktów. Mierzący koniunk-

niecałych 4 mln na równoległym.
Rynek był ustabilizowany i w

7. Solikanukij Z..W'Od Ural ~).
firmauinterCSO'&'Illarutw.i.LWerami,

BiełJC)rOd (Rosja). Proponuje ::~mi, ~i. szpachl6wq, ttiUIOf.4

.".,\. 0.

29.014

WIG•1.6l6.1{1,.3proc.), WIG 20-70.1(1.2pr~X-). WIRJI.•I.IIS4,4(2,.3proc.)

;.,Y:z~~si~7że ~~':fwy':~e~~~j~j

"Słowa"

17
12
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0,0

Dom·~
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1.265

0.0

IS9,00
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NUMERB

LUDU

we: Madapstar-419maakówi 76bloków,o
l.,:znc,i "Włi10ki bt~Josowrj 3722,60 DM.
Gambia-310 i4S, GuJaD&-M1i91oruSan
VitKmt-241i45.
Poczu.Poll.ta~••l99lrotu41ZDXZ
tbw,i5blot6wo~wartokiwziotytch

I.AORossa(Rotja).Poszutujcplynu
do czyszczenia naczyń, łuslcr, rnalonnydl ekmen16w drewnianych .
polsbeblOI!i.SOO.W~ktlłlotowal)'tb
1II)1IOłi 12J,.35 DM.

U!Killlw q Michla

W 1}111 pnypd:u tWIIIO- prulitmit
4,2J,
J.NOWDŚC
•PocutPolvdn-;AiiytiWJifOWłlizila
6oobttiU•rokul994pi(t~wzJerii
prop1111~ ebponO"łi!'Cidlwclojruwaj~
w tym tn,ju. ~ reproctukcjl aurech maa-

k6wtejterii.
(lAS)

podstawowym i podobnie do

pełni płynny. Nieliczne nadwytki
kupna zrównoważyły si~ z nadwyżkami sprzedaźy. Dogrywki
natomiast wykazały, te zainteresowanie giełdą maleje i transakcji
było niewiele. W najblit.szym czasie motemy si~ spodziewać
wyników finansowych za czwarty
kwartał, a co za tym idzie zmian
podstawowego wskaźnika. P/E
dla każdej spółki.
Zazwyczaj atywiało to giełd~,
tym bardziej że wi~kszość firm ma
si~ czym pochwalić.

KIELCE

zloą~~dorollólrrmorllowych.W)'Joli:ie

e s,ma"* {kobiety) w wie h do 40

1tu_,._2_0"_''_·w-:;'::"==''~'•~•-pó_ł,_k="'="k=u==-------_::(wJ~) ~z::;:~=t1~:~nW:~
tf4,zn~VATitolllpllterł.lwutrlldni

Mi~łbndlowaSpO!dzielnia
lnw&lidów,lll.~ciflsb40,tei.61-0S-40.

•

litnwmr l wysokimi kWllifibcjami

ipraktyqwpruwouehmi~
lnnsportcifbroW)'(mile~DI..;omolt

~obtqtl}ntrudniPrudsiotriontwoWielo

brantowe .BUJPOL"Kielce, ul. Kolberp 4.
e IJiu:"""zdohriadcuniem -UU"Ud.Di
hunowaia,tel.61-02-71.
e "..trdlioperat,...,.)'d!clo3Siat(mile
~cWany łłiii0Ch6d) Ulrlldn~ SpaWnie

z.

tnteresow&nydlcod.zicnnieo,OOZ.9,ui.Tar·
&Owall,p.601.

• St.laraJli!IOdlielniewytonUW-eiO

el~ntystolartibudowlanejWI"lldn•~·Wr

IOkieW)"IIłlrodunie-tel.5J4-94.

• Ślaar~:~ remontowe&Q zatrudnił (WJ·
Rllpl!elplwaniea.azoweieltkll}'ctne),tnr.

wynqroclunie- tel. SJ4-94.
e s,~e(emerytblubrencist·
kt)zlłtualn,ksi.UW..tdrowiadosklrpu

odzaruatn~dntGSChanznial-wiadomolt

wltUPwMi«howic,ulSientiewim.U,tel.
]25-{ll.

KTO ZATRUDNI?

spotywcu~Q(w~ntn.lm)iclopunktusprzedł

typieaywa(wot.$1ichowice)poRukiwane-

te1.32-l2-3l,wtodz.I-U.
e ()IObę"tdlr•y.wtlr.,l-re

lllt•u mi, DlrHIIię -lel łl-łJ-l7.

q

e

Mltq,ener&iczn4,u.ktual~ksqieQ:

zdrowi~ prZyj~ jato Jp!U<laweqni~ do
sklepuJpOtywqo-mif5nqo-tei.S07-II(w
1Qdz.l6-lł).

e l4ol~~ęatnldrut-ui.S&n0o

miersktl9.

• hni. •• .RQQfllb illiD Z.llnldni
A&encja Ochrony Mienia .SEOJRA-NOVA"

-tel.61-3-4-0.
e hniclottojeniawzatladlietrawiec·
kimpotrułl111-tel.6ó-28-IJ.

MIECHÓW
e Stru4awtt w sklepie meblowo-klu·

nym(ztiltułetnim51Um1praqwu~)

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

e

le.dsaa,SSiat,poOejmieprKfjato

strót-IC.ielct,tei.S7~17.

e

acztUła

Mloda, ltrlkcyju, ł'llftłłcua,
UCftll wletttrtwt~~. , . . _ . pn-

(J·llełce,lel.l2-45-7J.
l~ri.a.t.c;jl~!apnw·

e

nieniamipouut\I.JCiłUłeJprKylubnaiiiiiO'Ił't'

zletcnie-Kiclee,tti.«JJ...-4l

•

Męar-,zstat.,.w~,r:a...il-

u7bt.BI-w.H~Mwy...-.,rwr

litkt,ltl.lł-7Sl
e lMida,241ata,W)'b:ztakcruełred.rue,
poszutu,epr~ey-IC.ielee,tei.J6-7Sl

e MWa,omite,~ • ...,.un..lceuie
Jrednie,~ob$łu&itOII1plltettrpua.

nianamaszynie.zpn,wem.)azdy-podCJmie
praq.Kitlce,lei.26-121.

e

Ahtlw•lłdrd•-~(k

•-"'sl...._),po&llllaprawo.JildrktLB
-poszuku.Jtprą.Kiek:e,tel.ll-94-24.(1f)
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VABANK
ze ,,slowem Ludu"

Stół

l: 11, 18, 50, 26, 41, 22, 46, 1,4, 47, 36, 44, 5, 54,38, 17, 9,
18,23, 15,51,46,54, 11 , 44,43, 13,

St6łlł :39,35,5,1,21,41,31,

Stóllll: 8,47,28,27,31, 55,21,29, 1,34,4, 17, 12,24,23, 13, 39,
SW IV: 12, 47, 44, 25, 2, 40, 42. 24, 46, 14, 18, 3, 16, 19, 55, 33, 22.

Szanowni czytelnicy!
Sprawdźcie

swoje karty.

Może już wygraliście!
Kklecq hatteru rnz:plombonJIJ puuld kwutankie.
Zdję:cia:

D. Gacek

Orkiestra od kulis

DliVie godziny
z 011Vsiakie111
Niedziela. Godz. 18. Telewizja
Polska. Przed budynkiem tlum,
przewatnie młodych i bardzo
młodych ludzi. Zmarzni~ci, zm~
czeni, ale uśmiechnięci i szcz~
liwi niosą puszki i pudla pełne pieni~dzy przeznaczonych na ratowanie tycia dzieci chorych na

dziesiątki młodych ludzi
przeliczających stosy banknotów,
na~ciej o niewielkich nominałach, ale zdarzają si~ tet ,jedno-

rów i

milionówki". Od nich posesreaowane p i eniądze pow~drują do
bankowców z ,.Big Banku", którzy
od samego rana je liczą i pakują do

--~--~--~~~

Cały cz.u napływają nowi &oś
cie. Ktoś przynosi ogromny chleb
w kształcie serca, ktoś inny
podobnych rozmiarów tort, który
za chwil~ wszyscy w studiu ~d\
konsumować. Katda, nawet najmniejsza przyniesiona kwota...
Katda cenna pamiątka.. .. Katdy
serdeczny JCSL Bardzo cieszy.
Orkiestraya.JurekOwsiakwt.óltcj koszuli i czerwonych spodniach, mimo tt w studiu jest jut
od kilkunastu &odzin. biega,
pokrzykuje wywołuje poszczca6lne ośrodki. Mimo pozomego
bałaganu, niemal wszystko si~
udaje ...
W retyserce te1 tłum ludzi.
Z Łodzi słychać prośb~:- Wojcwoda chce dać 350 milionów.
Musicie mnie wpuścić na anten~.
W chwil~ potem na ekranie
widzimy uradowanc10 wojc-

wod<.

nowotwory. Nim wejd\ do studia,
mogą napić si~ gorącej herbaty
i zjdi: grochówk~. Wi~kszośt jednak chcejak najszybciej dostaC si~
do środka. O!: broniarze starają si~
zapanować nad tłumem i }ił
m6wi4. do studia wpuszc~ą
tych, którymdobrze z oczu patrzy.
Ci, którym nie udaje s i ~ ta sztuka
wrzucają pieniądze do puszek
uslawionycb w telewizyjnym
holu, W podzi~k.owaniu otrzym ują plakietk~ z czerwonym serduszkiem i okolicznościowy hologram Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pomocy.
· Na korytarzach ruch jakby
mniejszy nit przed rokiem. Może
dlatego, it z powodu remontu najwi~kszego studia 5, finał orkiestry
przeniesiono
do
niewielkiej
.,dwójki"' ... A tu ludzi pomieśc~
si~ mote kilkakrotnic mniej.
W studiujat tłoczno i ciasno. Do
środka motna wchodzić w niewielkich grupach i to najlepiej
wówczas. gdy nie ma emisji. Na
środku kilka kamer i Jurek
Owsiak. Za n imi rz~dy komputc-

specjalnie przeznaczonych na ten
cel worków. Nad ich głowami na
ekranie non stop wyświetlanajest
kwota, jaklj jut udało się: zcbr.t.
Jut koło 20 wiadomo, lt rekord
z poprzedniego roku, kiedy to do
północy zebraniJ po!!!d 20 mld
złotych zostanie poprawiony.

O 19.40 wejście w pównym
wydaniu .. Wiadomości", po którym jedna grupa młodych ludzi
opuszcza studio. Nowi czekająjut
przy drzwiach.
Na ekranach telewizorów pojawiają si~ plansze o ofiarodawcach.
Przyjemnie robi si~, IdY widz~
napis: Starachowice, l t l Artys-.
tyczna
Dnd:yna
Harcerska
- ponad 16 mln.

GRZEGORZ SAJÓR

Na ka rcle konkursowej znajdują się cztery stoły nazwa n e .stół,., .stół W, .stół IW, .stół 1v·. Ka1dy stół
jest podzielony na 56 ponumerowanych pOl. Na katdym stole znajduje się 6 że t onów zaznaczonych niebieskim kolore m . (UWAGA: k a rty za w i e raJttc • i nni) llczbt
tetonów SIJ n l ew a t ne l podłegaJ t~ wymia ni e w B i urze
Konkursu w c lttQU 10 dn i od d a ty rozpocztcia gry) .
Po d katd y m stołe m jest podana Informacja o wartołcl
nag ro d y, którą motnawygrać na danym stole .
Ałrt otrzymać nagrodf należy ukrdllc! .,. owojej
pole, na których znejdu~ . . niebi - l e żetony - 6

ka"'"'

żetonów

na Jednym ze stołów.

w ~Miliarden:e"- złoty pierśaonek na szczt;SCie, w .Echu DNI!" -tylko
koszulka firmowa, u nas- rowergOrsld w .Wyprawie po skarb", a teraz- telewizorUNIMORw .Vabanktl.
To wszystkowygrane pana Jarb Nowaka (na zdJt<;iu), który ma W'YJ4tkowe szcztście, a na dodatekjest praWMt ~do wzifaa· Prawie, poniewat jat
już pretendentka. do zklł890 pterScionka.. ZWVCifl:c. pracuje w lakladzie
Obsługi Urzfdu Wo;ewodlkiego, a szef pozwolił mu wyjść z pracy, aby m0gt
odebrać

nagrodf.

Wkonkursłe .Wypr•'Mio po skarb" mNtł 50 kań-iedfl4SZCZ~ W .Vebenku"te150 i ;ak do tej pory ~szcz~ Wszystlue kupic)ntl w kłOsku

przy ul. TNgowel 18.
• Wykre$&aniem. 50 kart ZllJmUJO Stf mama, ktor• ma WifCel QerPłiwo6c;l
Odchodzłtc z W)'VI'&R4 pan Jatak powiedział, te ;eszcze ctta.łb)' wygrat
mieszkanie. Ale to już nie w tym kc:Oturste.

BIURO KONKURSU
Kie l ce, T a rgowa 1 8 , t e l. 459 - "t 9
Czyn n e: pon iedziałek- piąte k w godz. 9 - 16

"Słowo

Ludu" proponqje czytelnikom

KONCERT KABARETU

OT. lO
Przed wyjazdem do Awotralii u
specjalnym jwątccznym prOłJ'a·
mem, ttóreao w Xielcachjeszae nie
było przyJC(121e Kabaret OT TO
".5łowo Ludu• odnalazło bełeckl
Fan Oub Kabaretu OT.TO. lstruCJC
oood p6ttorarotu 1}est,ednym z 14
fan dubów labaretu dzał~yc.b "'

~-.rtuia~
Wyst~p Kabaretu OT TO oAtcWe si9 24J bl.. o aodL lO.! S wadi
WOIC.. Blłcły motDa ku,.f • WDK-

.-.up t Kd.arrtw

oraz • .Orblltc· PłZJ uL s.e.wew..

""""· b/dM"._,.
Ofo

Tu tlę ba_..w.ld _ k_N<k..... W..W.j o.tlaOy

Śwhlt«me.l PoiDOC:)' w bU ..lslay" • ~bc:la.

Kto p~erwuy za4z1roru dzJi o
&odz. lO pod nr. telefoou4St-lf!p~
widłowoodpowie na powytue: p~
rucotrzyrna k.ale4,.1toDcert Kat.
retu OT.TO z on~ Z G6meao"

t..:

Xld"

l

alot~lc6w

0T.1V lllrjut l011Diy7

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

kmo,.EcbD"pnyuL~6

c:za26.

SLOWO

STRONA 8

z..kla• OłJrot• Towarowqo
~~:.c~~~: I~,ap;~~l9~is
oferuje w cenach hurtowych
RYŻ
opakowanie 0,75 kg- 1,02 gr.

CUKIER

luz- 1.221,94 zł za l tonę:
opakowanie 0,75 kg- 0,95gr.

ZAPRASZAMY

:m~,

Zajazd

Prolesjoaalae ul•li w ukresie:
-doradztwa podatkowego
-prowadzenia ksiąa rachunkoWf"h

-rozlic;umiadeklaracjiVAT iPIT
- planowania gospodlll"CZe&O i
marketingu
prowadzi:
AGENCJA ,.MERKURr s.c.
)(jelce, uL Św.Leonarda 18,p.205,
mit
tei.(041)414-61w.275

SćodóTk:a

już wznowił" dzial"alność.
Organizujemy bankiety, pnyjrcia okolicznościowe,
a 14.1.95 pierwszy bal karnawałowy.

Zaprasza"l.Y
Dojazd: 11 km od ~n/rum w kierunku na ŁOdź
Miedziana Góra kolo toru ~śdgo~o. td. l 1-16-51

l971s/1

Judym na głodówce
Frustracja dwumilionowej ,.sfory
budtetowel,jak pracowników opła
canych przez budtet państwa nazwM
pewien wiceminister, bierze się: po
~ci stąd, że władze spory wokół
.budt:etówki~ sprowadzają najcbę:tniej

do rozmowy o pieniądzach. Powtarzając przy tym do znudzenia, że kormai
trzeba odebnł, aby komuś dlt. Ten
pozornie racjonalny, choć w istocie
demagogiczny, argument utrwala staremyślenieo .budżetówu"-ja.ko

ZARZĄD

GMINY DALESZVO:
województwo kieleckie

podaje do wiadomości, że 12 stycznia 1995 r. o godz. 9
w siedzibie

Urzędu 'Gminy w

Daleszycach

odbędzie

się sprzedaż

w drodze negocjacji obiektów przemys·
łowy ch wraz z gruntami położonymi w Niwach Dale·

szyckich.
Na nieruchomości o pow. 7,42 ha znajdują się hale
produkcyjne oraz obiekty towarzyszące.
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw
9696 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
Wydział Ksiąg Wieczystych

nieprodukcyjny pasotył tyMcy z tqo,
co wytworzysfera produkcyjna. Mato
ktoz.astanawiasię:wię:c,ocoprotestu

jącym

chodzi naprawdę:, wię:k.s.zość
natomiast porównuje swe kiepskie
dochody z równie kiepskimi pensjami
w ,.budżetówce~. Z tych ~wnań
wynika najczę:ściej, że dwa miliony,

PRZE~BIORSTWO INSrALACJI

KIELCE

OGŁASZA

PISEMNY PRZETARG
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
pn.• CENTRUM HANDLOWE• w Kielcach przy ul. Bata·
/lonów Chłopskich 77 składające się z działki o łącznej
pow. gruntu 22.997 m kw., z urządzoną księgą wieczystą
nr 17792 i budynków wielofunkcyjnych o łącznej pow. ut.
4.574 m kw. obejmujących:
- budynek administracyjno-handlowy
- 8 hal handlowo-magazynowych
- hotel na 80 miejsc noclegowych
Cena nieruchamoki wynosi 1.100.000 zł
w tym wartość gruntu 290.000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie
pisemnej oferty zawierającej:
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
- zobowiązanie do pokrycia przeniesienia praw włas·

61-97-95, 61-5Q-43,

rax 61-99-87.
Koleta.cę

T"'rRESffi BAROCKIE.J
alębokie

wyrazy wsp61C'ZIIria r: powotl• ś•i trd

O.JCA
Dyrekcja i Greao PNaaogia:ae z Sr.koly
Pollstawowej w Lopur.aie

1911•

Z alęhki• bóle. powi•U.U. .y, ie 5 5ł}aai• 1995 roh
llkocha.a• Muui, IWtcia i Pnbaki•

DIW'b DUD

ANNA NOWACZEK
. Ureczystośc:i pognebowe odlt~si ęwe wiorek tO s tycz.
••• 1995 r. o godz. IZ w bazylice boletl n~lnej s~d aas~pi
W}'prowalheaie aa a.entan Ko•uu layw Kielach

pett~emerytu ry,ani tctci lebrze.,

którzy rrw:hnę:lirtk.4nask.rupuły moralnei,wietDieurządzilisię:wpeere

lowstiej strukturze słutby zdrowia
Nl,jbardziej chyba jednU kllrow·
nym przyklldem spnecmości interesów, pan.litu,Mcych -.nelkie próby
rd'onn,jest szkolnictwo wytsze. Wy·
da wat by się: IJ'IOIIo, te właśnie w tym
'rodowisku świadomość &niChroni·
czności obecnej struktury sztolnictwa wytszego powinDII b)'Ć powszech·
na Wiedza o świecie i umiejętnołć
k.rytycznq;o rozumienia rzeczywisto54 przecid: w tymś rodowistu nlj-

'ci

wię:ksze.Zqłusująjejedna:ł. fałszy

we ambicje OlU IP, o utratę: presti1u,

się:Wdemu.

czesto ~mocno wydumanqo.

Poniżenie j»,jogłowego
Nąjostrzejsza

forma protestu,
przyję:ta przez pracowników słutby
zdrowia, wynika z ich determinacji i
poczucia bemdności. Dotyczy to nie
tylko pielę:piarek. i salowych, ale tet
naprzyk.ladnauczycieliczynaukowr:iJw.Dotychneptywnychemoc:jidochodzijeszczejedna,najbardziejcbyba dolegliwa: ponitenie. Odczuwane
lulunaukowego,~yzasobąk.ilka
naście lat studiów i nie Kończony z
racji chałturzenia doktorat, odbiera
2,7młnzłpensji.Ztychpienię:dzypo

winien nie tylko utrzymlt rodzinę:, ale
równie! zakupi niezbę:dne mu do
pracyk.siążki.Teoretycznie,bowię:k·
szość jąjogłowych~ za dodatkowe za.

ję:ciabierzewię:k.szepieniądzeni.tza

naukowy etat. Paradoksalnie jest to
kolejny element wzmacniający poczucie poniżenia i stres., bowiem te
chaltury z reguły niewiele maJ4 wspólnego z wiedzązdobytą wczasie .kariery" naukowej.
AJedetenninacjatoniejedynypowód tak. ostrej fonny protestu: . budżetówka" jestśrodowiskiem zbyt zdezintegrowanym, by mogla zorpnizodskutecznystrajk,.tradycyjny".
Dzi eląjąnietylkorótneinteresy,ale

tet odmienne postawy wobec k.oniecznościjejzreformowaniL

Refonny zagadane
Świadom~ konieczności reform

noki
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki prze·
targu.
Wartość sprzedaty w aktualnych cenach obejmuje
prawo wieczystegoutyłkowania orazwłasność budynków.
Nakupującymciążyobowiązekzapłacenia22proc. VAT od
wartości budynków.
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Zarządu
PIP przy ul. Hauke-Bosaka 2 w Kielcach w terminie do
24.1.1995 r.
Razpatnenie ofert nastąp/25.1.1995 r. o godz. 10.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz uniewednienie przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych Informacji udziela się pod teJ. (0-41)

dzeń od umie,Ktności i wyników,a nie
statu pracy. W popieraniu reform nic
l1llją wię:c t.dneao interesu ani nauczyciele z dutymstażem i blllk.ąpen

k.tórychtądaliglodujący,przydałoby

naprzyk.ładwtedy,gdyasystentinsty
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w .budtetówce• ma,jąjutniemalwszys.

cy.

Mają ją

pracownicy ,.sfory bud-

żetowej~, majątet-szczególniewcza

sic kampanii wyborczych- politycy. O
reformach mówi się: od pię:ciu lat.
Po>N:Stałok.ilkamniej l ubbardziejpre

cyzyjnych projektów. Łączy jejeden
elementzakladają,teczęśćbudtetbw·

ki musi na zmianach straci (czasem
nawet stracić pracę:), by pozostali moglizyskać.Niktniechcewi~przed

cz;stymi w Polsce wyborami oaratać
się: dwumilionowej armii wyborców.
Łatwiej, jak pokazały ostatnie wybory
parlamentarne i kampania SLD, obiecyvni budżetowcom .podwytki na
wie~bie".Niepodęj~v.wicreionny
Wyn1ka jednał nie tylko s"d, te król·

kowzroczni politycy przedkładają
doratne korzyści swych ugrupowań
ponad dob ro spoietZne. Równiet
III'Śródsfcrybudt:etowejniebrałtakich,

którym jej obecna niewydolność
jest na rę:kę:. Zeby uświadomi sobie
skalę: społecmego oporu wobec reformy wydatków budtelowych wystar·
czy przypomnieć protesty, jakie wywolala nicśmiała próba regulacji systemu emerytalnego, pod,Kta przezjeden z rządów .,solidarnościowych•.
~ klasyki ludowej gawę:dy przeszły
JUt opowieści o lapówkach w
państwowej slutbie zdrowia. Więk·
szośC nauczycieliprotestuje przeciw
zwię:k.szt:niu obowiązkowego pensum
(~otychtzasZllJ.cznienitsz.qonitw
w1ę:k.szości m,;ów zachodnich) czy
teżuz.ależnieniuwysokości wynagro...

blemu nie dostrzep znacząca tzęić
ś rodowiska akademickiego. Mato leJO, wKielca<:bczywRadomiu ~
~ wci4! irmjonalne pomysły przekształcania miejscowych uczelni w ..
Udem ię:czyuniwcrsytet. W mr'leoiu
o przysZłości sztolnietwa wyt.szqo
pojawi~ się: w~ tendencje zupdnie
przeciwstawne do tych, które wyaib.M, z cywilizacyjnych przekształceń
krajów budziej od naszego rozwinit"
tych. Zamiut martwić się:., jak pnek·
ształcić WSI czy WSP wwtsze szkoły
produkujące świetnych,
nowocześnie wykształconych specja-

zawodowe,

listów, próbuje się: nadać im "wybzy"
statusiprestiż,nie~anina
własną slabość k.adroW\, ani na anachroniczność tradyqjnej koncepcji
wykształcenia ogólneao. Którqo rezultatem w warunkach radomskich
czy kieleckich mote b)'ć jedynie
niedouczony magister z cenzusem
uniwmyte<:kim.

Fabryki magistrów
Niedawnowmiesi~k.u .AIIan· twaw~~~~~~e=~~;~:~i~:

tic Monthly" opublikowany został artytuł twórcy nauki 0 zafl4dzaniu Pe-

kowo najłatwiejszym i nąj mniej kosz·
townym elementem reformowania

borcza"). Drutker ron.cza w swym
tekściewizję nowqo kształtu społeczc6stwa- tzw. spoteczdlstwa robo-

de, nie znaczy to, że bezbolesnym.

~:~~~~;!:;.~~~~:ZW:~;

!f;~~'::~;ro~~i~~7tt~a:
z.cbodu podkonieclatosiemdziesią-

polskiegosystemuedukacji.Oczywiś-

~~~d:~;;~!~~~

nym profilu. Zaostrzyłaby się: Id: kon·
kurencja mię:dzy pozostałymi, a ele·

::m=~:j::::~j~! ~n~~j

=::=:=:::~! istatesotształceniuię:.Sensowna rejecor~.i.staRsiłci,którzyumi~ =k~~~z.a==:ez;~~
t ności manualne potrafią połlłez)t
z wiedl4 i zdolnoścWni intelektual-

dziej wyspecjalizowanym, wymaga-

nych technoloaii i wydajnej pracy w

niom.MielibytetautentrezD4sat)'Sfak·
cję, wynikaM z poziomu swojej

wa:bę:dziezniejelementsiłyfiZ)'cznej.

państwo, przede W!Z)'Sikim w postaci
odpowiednich rozwiązań prawnych.

~~~ob~'%]:':!:,~Fo.; .

wąsko wyspecja]izowanych zcspoła·
ch.Automatyzacjaprodukcjielimino:::~~~~~~:!::ti7~

~e edukacja. ale
pojmowana odmiennie ni1 tradycyj-

decydo-wE

na.Najwat.niejszestaniesię:prałtycz

ne wykorzystanie wiedzy i jej bardzo
wąska specjalizacja. Tradycyjne wykształcenie uniwersyteckie czy nawet
politechniczne ~e gwmntod
rozwój kultu ralny, dla rozwoju ekonomicznego stanie się: zupełnie nieprzydatne. Z pozoru mote się: wyda·
wać,teproblemytenasniedotyczą.

bo jeszcze długo znajdować się: bę:dzie
my na innym elapie rozwoju cywili·
zacyjnego. T o złudzenie stal o się: pod·
stawą złudnych wyobrażeń

o naszej

atrakcyj ności na światowym rynku
pracy, wynikającym z posiadania taniej
i przyzwoicie wykształconej siły robo-

czej. Tymcz.asem Druckerprzestrze..
ga, te opisywane przez niego przemia·
ny społeczne stanowią powatne i jut
aktualne wyzwanie także dla krajów
rozwija.ilłcycbsię:. Bo jeśli go nie podej·
mą, to nie tylko straą szanse na
,.dogonienie" rozwinię:tq;o Zachodu,
alewOIÓiewypad~zeświatowqoo

biegu dób r,tecbnoloaii i pracy. Tania
sila robocza nie~! !!~ 2.aieą, bo
Wytwarzane przeznią towary stanowią
jut w tej chwili mikorną i pałtownie
zmniejszaAq_ się: część import u
krajów rozwin ię:tych. Podobnie necz
się: ma z odz.iedziczonym po PRL
przekonaniem, te Polacy 54 dobrze
wykształconym nuodem. Nawetjeś l i
w pewnej mierze neczywiście marny
wykształconych robotników, to ich
wykształceniejest po prostu anachroniczne. Tymczasem mało ktochce ów
problem dostncc. Ze nie dostrzegaR
10 politycy, to może i lepiej, zwatyw·
szyna rządowe pomysły dotyczące rozwoju oświaty wyższej.
.Ministerstwo Edukacji przyję:lo
najprostsze rozwiązanie: nakłania
ucz;~niedo przyjmowaniajak najwyt·
szeJhczbystudentów,niezastanawiającsię: zbytnionad warunkami ich stu·
di~w i poziomem przekazywanej im
w1edzy. Gorzej jednak, że owego pro-

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

którzysprostalibywytszym.choć bar-

=~a~~~~~~~~
AJewymaptet zmiany mentalnatci,

~!i~~~~-obawiamsię:-t>ę:dzienajtru·

Nikt nie umarł z głodu
Ajeśli trudno o tę zmianę: wś rodo
wisku - było nie było -elitarnym, to
trudno uwierz)Ć w sensowne i rychłe
zmiany takte winnych czę:ściach srery
bud1etowej. Kto gotówjest zrezygnować z ilu;di bezpłatności leczenia czy
nauki? Głodówka zakończyła się: jednak porozumieniem, któ re najwyrat·
niej zadowoliło obie strony. Rz.ą,d, bo
zyskal-prz~mniejzestronyzwiąz·
kowtów slutby zdrowia - gwarancję:
świę:tqo spokoju na najblitszy rok:.
Związ.kowr:iJw, bo zmusili rząd do wy.

dodatkowych pienię:dzy na
podwytki płac. Wszystko to jednak
przypomina łatanie dziu r wjezdniach
przez naszych drogowt:ów: załatane
bylejak i byle czym na wiosnę, odna·
wiająsię: najesieni. Podobnie bę:dzie z
reformami .budżetówki•. Doratne wy.
s.z.arpywanie pię:nię:dzy i zagadywanie
konfliktów tylko zaciemnia konieczność zmi:o-'1. Do opinii publicznej świa
domość tej koniecznaki dotrze za.
pewne za kilka lub nawet kiltanaście
lat. Dokladnie wtedy, &dy wszyscy
emeryci staną się: .klientami• starego
portfela iot rzym)'Wlł bę:dą emerytury
mniejsze od zasiłków dla bezrobot·
nych. Gdy lekarzy i nauczycieli przestaną interesować jakiekolwiek kodek·
supłania

syetycmeczyzawodowe,pacjenci~·
dą umienć w poczekalniach przychodni,adzieciprzezosiemlatpodstawów·
ki uez)t się: tabliczki mnożenia l kiedyna uczelniach i w instytutach naukowych trzeba ~zie zainstalował
windy, by zgrzybiali profesorowie
mogli dostać się: do sal wykładowych,

gdzieoczekiwaćnanich~dątysiące

studentów. Wtedy bę:dzi e z.apóino na
jakiekolwiek reformy. l nie pomoże
nam nawet prostowanie bananów,
oczywiście według norm ustalonych
przez Wspólnotę: Europejską, do któ·
rej podobno chcemy naletcć .
TOMASZ lYCLYŃSKI

SLOWO

NU M E R S

Kończył

LUDU

STRONA

tu liceum. Chciał otworzyć montownię komputerów. "Zapory

administracyjne" go zniechęciły. Montownie powstały w Portugalii i Irlandii

Inteligentny w Ostrowcu
nie invvestuje
Przyjechał z
Zwłedzał

Kanady na kilka dni. Obiecał uruchomić monławnit komputerów MinowszeJ generacji.
wolne hahl produkcyjne i pytał o elektroników. M._sto chciał wreszcie posbwić M nogi. W
miał podj,.t decyzjf. Zza oceanu przysyłał jeszczefaxy z zapytanlam~ póJniej

c'-. g u czterech tygodni
słuch

o nim zagin~.

Władze nosiły

-

go niemal na
- z wyrzu1em mówią jedni. SpolyW si~ z kim lylko chciał. Miał
wszystko do swojej dyspozycji. Nie·
którzy liczylijut nawet zyski. Narobił
tylko apelytu i nic z lego nie wyszło.
NidJe sobie zakpił.
- Tacy bimesmeni nie wyrZucają
pieni~ wbłolo- próbują bronić go
drudzy. - Dwarazylicl.l.zanimcoś
~Uch

wydadzą.Jc:ślijutzainweslują,inleres

zyski. Inaczej nie
moglibysi~pokazać wśródswt~ich. Tu
niemaSt:nlymentów.

wiajązaPołską,aletojestbiznesinie
mogę; naratać korporacji na straty. To
niesąmo;epieniądze.

Absolwent
"Chreptowicza"

Opowiadał o tym, jak koncern zaprezentował niedawno wNowym Jorku
absolutnie nową generacj~ urządzeń.
To niewielki komputer z wmontowanym faxem, dla ludzi interesu. Z powodzeniem moma z niego korzystać podczas podróty. Jeden eJUmplarz ma
kottlewać dwa i pół tysi4Q dolarów.
Rozpoznanie marketingowe na Europę;
firma majutzasobą. Zamówienia przy-

musi

przynieść

rodzinnych stronach.
Zaraz rozpoc~ z nim rozmowę;
ówczesny prezydent miasta Lech
Janiszewski. Tet absolwent ,.Cbrep..
towicza". kolega ze szkolnej ławy i do
tego elektronik z zawodu.
- Les.zek namawia mnie gorąco,
aby zainwestować w Ostrowcu mówił Mazur zaraz nasl~pnego dnia
na specjalnie ZOt"ganiz.owanej konferencji prasowej. - Uczucia przema-

Zenon Mlzur pojawił si~ wOstrowcu
pned półlora rokiem. Przyjechał na
.Qazd absolwenlów Liceum im.
Joachima aueplowicM. Do ostalniej
chwili nie potwierdzał zaproszenia.
W ,.Łysicy-z.aczę:łasi~jużc~ lowarzyska,gdysi~zjawił.

Aplauzom nie

było końca.

Na sto-

jącowitaligoabsolwenciprzybylizrót

nychczę:ścikraju.Cieszylisię;zwłaszcza
przyjaciele,k!órzywiedzieliojegobłys·

totliwej karierze na Zachodz.ie.
Jeszcze tego samego wieczoru
podzielił się; z wszystkimi piorunującą wiadomością. Oto dla mias1a, w
którymsi~uczył,chciałbyuobićcoś
potytecznego. Został t rzecią osobą

koncernu komputeroweao .Nu Globa1". Ta potę;tna
firma chciałaby w Europie uruchomić
produkcję;. Do wyboru ma Polsk~
i Portuga.li~. Postara si~. by montownia powsiała właśnie tutaj, w jego
amerykańskiego

jf!ajutnakilkamies~.Nadal~
produkować normalne komputery oraz

systemy alarmowe.
Mazur nie ukrywał, te wbrew
pozorom w naszym kraju siła robocza
jest drop. Ludziemoteniewielezarabiają, ale spore są obciątenia wobec
państwa.. Szwankują poza tym banki i
łącznośt. Musilłby mieć finnę; w
Warszawie, stąd znacznie łatwlej
kontaktować się; ze światem.

Układanie

piramidy
Montownia komputerów miała
kilku milio-

być inwestycją wartości

OOw dolarów. laklad umierzalzauudnt kiltuset pracowników. Całe przedsię;wzię;cie planowano zorpnizoWliĆ
na zasadzie układania piramidy od
v/Jry. Najpierw przeszkolono by 10
osób, które zaczę:łyby jut pracować,
później znowu 20 i tak dalej.
u nas załot)'Ć
lo inwestycja na
l- nie
bezdumy podkreśla! Wledy prezydent
Janiszewski. - Dlaczego mamy b)'C
&OTSi od innych? Mamy elektroników
ze średnim i wytszym wytwałce
niem, na miejscu technikum z niez- Gdyby

udało si~

montownię;, byłaby

miar~ płockiego Levi Strauss

~qspecjałizac_R.Motemyzapro

ponować

ulgi podalkowe.

Zast~pca naczelnika Wydziału

Inicjatyw Gospodarczych Urzę;du
Miasta, Stanisław Kuziemb. pami~ta,
te Mazur zwiedził w midcie kilb
obiektów.M.in.now,hal~spółdzielni

drukarskiej przy ulicy Drukarskiej,
budynek dawnej przychodni hutni·
czej przy Świ~tokrzyskiej. Rejonowy
Urząd Pracy przygotował dla niego
spis wszystkich elektroników, którzy
pozostawali bez pracy. Takich mób

Piramida się rozpadła
przy podstawie
Michał
Malanowsk.i prowadzi
fil1tlę;odziet:Owif" Wutema• w Ostrow-

cu.lkzył si~ z Mazurem w .Chreplowiczu" i 1eraz. denerwuje si~ nie na
tarty. Jat to motliwe? Przyjechał do
nas ua oceanu, rolloczył wspaniał'
wizję; i nagle ue:eygnował ze v.."SZystk.iego. Ani razsi~ lllll-el nie odezwółł.
Tymczasem w Polsce motna uobić
inleres. Coraz wię;cej osób przyjetdta
z Zachodu, bo tamjest recesja. Młodzi
ludzie, np., zakładają pralnie w
dużych miastach i nietle sobie radą
Mala.no"WSk.i studiował z Mazurem
tałt.e matemalykę; na Umwenytecie
Warszawskim. W 19681ub 1969 r.jego
kolep wyjechał jednak. do Francji i
pozosiał lam nielega.lnie. Prawdopodobnie pozbawiono go wtedy obywatelstwa polskiego. Studiował później
w Monlreału, wykładał matematyk~
siCtSOwanif i publikował artykuły w
prasie fachowej. Szybko awansował
w tamtejszej hierarchii.
- Na Zacbodzie oblitza.llł wszystko
zeszczesółam.i-mówiMalano"WSk.i.

Zanim powstanie firma, szuk.asię;żró
deł fmansowaniL Badany jest rynek
produkcji i zbytu. Mazur zastrzegał
sobie, te nie wszystko zalety od nieao.
Tymbardriej,tew&lłwchodziłta.kt.e

nałicronowtedy60-70.

- Utrzymywaliśmy z nim kontakl
jeszcze po jego wyjddzie - wyjlśnia
Kuz:iemb. - Wysyłaliśmy mu infor·
macje o struktune wiekowej mieszkańców miasta i okolicy, średniej
płacy, odpisów na ZUS. Swoją fi~
jut nawet zarejestrował, ale nigdy nie
rozpoc~ produłcji. Nagle przestał
się; z nami porozumiewa;.

innykn,j.

Polskie
pneszkody
Andrzej Biały, prokurator Prokuralury Rejonowej: - Zenek od początku chci ał coł uobit dla miasta. W
latach osłemdzjesiątych ufundował
stypendium dla najlepszych uczniów

ę

llJSZCIIO l~ecum. Z montown14 kcaputerów chdat Jak ~Lepiej, ale
warunk• reał1Z1131 oluiły liC n~e do
przmcia. Powiedział mi o tym podcw popzebu ojc:a -. hpcu tamtqo
roku. Przed ptFCioma laty przyVat do

nas swqo koleJf z Kanady. Pold.a z
pochodzenia, Wlad)'lławt M.Sko'<~>&,
dll~ki któremu powst.tło k•lk..a ull•
dówpracy. D~onezatrudn~Cnłeset·
komludzi
M!Sków otworzył firmę; odzictow11
• World Pol" w Ostrowcu, która posiad.ataU:e fili~ w Kielcach. Dzier1łwi
z AJenCJI Rynku Rolne&O dwa ppodarstwaoarodmcze wSudole LRyczywole, Rozwinął dzlałalnc»! na duż.1
skalę;, ale zmienia;.::e si~ pnepisy
utrudniaj~! mu prac~. Nawet instytu•
tJe państwowe, JCJO ulalm:m, n1e 111
do końca wiaryJodne. D.n~~ powatnie wtanowilby si~. adyby mLal
zaczyna: od początku
- Poznalem Mu:ura w polow1e lat
osiemdz.iesiljlychw Montrealu -opowiada. - Zajmował si~ dondziwem
marketingowym dla firm pWtwowych. Przrsotowywałanalizydlazna
nych firmameryWsk.ich. MW powa·
tanie w jrodo'<~>.sku. W~ttpl~ w 10, by
jakocztowiekintehcentnypi"Z)'Jechał

tulaj inwestował. Co inną;oja. Bylem
lylko maklerem &iełdowym
Mazurmles.zklwjednCJZlliJICpszych dzielnic Montrulu, w Royal
Mount. UJmuJe dwukondnnacyJną.
komfortowo ufl4dzoq Will~ Oprócz
tego 50 kilometrów na północ od
miasta posiada domek lelmskowy
z olbrzyrmm tarasem i basenem.
Bogaty rodak patronował wielu
orpruz.acjom, m.1n był prezydentem
Światowej Orpnizacji Ruchu Spół
dzielczego w Kanadzie, wiceprezy·
dentern Spółdzielczego Ruchu Kredy•
!Owego Połomi Kanad)')SbeJ. Posaada
świetne koola..tty w niektórych pots.
kich minislerstwach l bankowołci.
-Nie, nie myślę; teraz inwes1ować
w Polsce- mówi przez telefon.- Cłlł
glen.aprzeszkodziestoj4zapotJadm.inistracyjne. TrzyipółmiesipstnK:ł
łem na reJCStracj~ finny, a kampania
niemosła czekać. Na pewno nie zaporno~ o swoim mieście, &dy ~~mial
wpływ na otnrcie noweco biznesu
Nowoczesna moolownia komputerów powstała w Portuplii. DruA
koncern .Nu Global" otworzył w
Irlandii
ANDRZ.EJ NOWAX:

W prawach człowieka nąjlepszy Grójec

Ad libitum

Marian Stroiński Olimpiada z groźbami
Ktopami(IQthliMQriiiMSttOiiskie-
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Wczoraj zakończył si~ dwudniowy etap Okr\'QOwy
Olimpiady i Turnieju Wiedzy o Polsce l ŚWiecie Współ
czesnym. W b'adycyjnych zmaganiach m~ licealis-tami z Kielc l Radomia niespodziewanie wygrał... Gró-

jec.
- Nie

spodziewaliśmy si~,

te

im omawiać m .in_: załotenia dok-

~dzietałtrudno- mówią Joanna

tryny neoliberalnej, zasad~ trój·
podziału władzy we współczes
nym świecie, zadania WOJewody

Rusi6ska i JlllluszAIIdziak - czwar.
toklasiści
z LO w Grójcu.
- Byliśmy dobrze przygotowani,
ale zaskoczyła nas konieczność
znajomości numerów artykułów,
dat dziennych, mimo te przygolowujący nas profesor Wlocbimie.n
HałatW zapewnił nam materiały
i pod~czniki z Komitetu Helsiós.kiego, pytania były trudne.
W XXXVI edycji olimpiady
uczestniczyło 108 uczniów klas
maturalnych z 38 szkół województwa kieleckiego i radomskiego. Pierwszy etap - test
pisemny - był zaskoczeniem dla
wi~kszości. W ciuu 120 minut
olimpijczycy musieli zaadiustować pięć stron ma.s:zynopisu
tekstu dotyczącego praw czło
wieka. Było w nim 40 bl~d6w fa.tto&raficznych i merytoryanych.
Regulamin p rzewidywał nie tylko
punkty dodatnie, ale i ujemne za
bl~dne odpowiedzi. Do dru&ieao,
uslnego etapu po nowatorskim
teście przeszło 19 osób. Przyszło

jako przedstawiciela rządu, roi~
Watykanu w stosunkach mi~
dzynarodowycb,
działalność
Organizacji Jedności Afrykań
skiej, przyczyny udziału Polski we
współpracy subregionalnej. Pytania dawały motliwość wykazania
si~ nie tylko wiedą, ale i logią
myślenia. Popis dali hceahści
z Grójca, uczniowie Kalolickiego
Liceum
Ogólnokształcącego
w Radomiu, licealiści ze Skat·
tyska i Buska. Wśród ~lepszych
nie było tym razem tradycyjnie
zbierających pochwały kielc:zan
i uczniów radomskiego LO 1m.
J. Kochanowskiego.
- Poziom był bardzo dobry
-mówi prof. dr bab. Re-Pas Reu.
-Natomiast uwqi o nowej formie
czę;Sci
pisemnej
olimpiady
- skomplikowanej i chwilami
mało zrozumiałej dla uczniów
- prześlemy do warszawskiego
komitetu olimpiady,

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

Najlepsi - Joanna Ros16sb,
ArniHZka Muszr6sb. Olp Fr:~~·

cuk z LO w Busku, J aroslaw
Sroka,HubertNa..koat:a~~yzKato

lickieao Liceum Ogólnokształą
cego w Radom1u - po zweryfikowaniu wyników przez warszawski
komitet olimpiady, wez1T14 udział
w etapie centralnym. Tam ~'
szanse na uzyskanie bez eazaminów indeksów niektórych
uczelni. W Kielcach, dzi~k.i t,rczhwości K..ieleckłego Towarzystwa
Naukowego,
Wojewódzkłe&o
Ośrodka Melodyczneao, .Domu
Ksiąlli" i radomskiezo Kun~to
rium Ośw1aty, wszyscy doslali
nagrody k.siątkowe
Niespodziewan4
atrakcję:
zapewnili olimpijczykom c:zarnowsc:y mlodzieńcy. Było JU4 ok.radzeme JCdnezo z uczestmków
Dziewtę:tnastoletn~emu Jactowl
W. w sobol~ o aodz.. 14 przy ul
Grochowej, pod zrof.b• pobicia
odebrano zeprek i walkmana
Sprawcami byli dwaj młodzi (18-,
20-letni)chłopc:y

Post(;powa.nic Pr%f&Otowawcze prowadzi Komisariat U Po!Jqi
Nie by to p1erwszy tezo typu
wypadek na Czamow1e. Prawdopodobnie kradziety zeprkbw i
5prz~tu dokonuje ta sama J.IUPłl
(H)
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Na śliskim stawie
spragnionych zabaw m: lodzie
fotografowal w Kielcach Piotr Polak
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Skarżyska zrzesza 63 firmy

Biznesmen
w Izbie
...,..,_Go.._...._ •.,....
••m;n;""'";

nądow<i. Potn<bę

nia~~=~s:=~arczyrnwKielcach,,.._ istnienia samorz.du JO~artracja nas~pi do kCMica stycznia.
~~~~a d~1e':~~':'t~dzc~~~
- Powolanie Izby to duty sukces - mówi Grzeeon Kulldsld,
jeden ze współzałożycieli- ponieważ przedsiębiorcy nieurnie podchodzą do takich inicjatyw. Błęd
nie uwataj4, te mote ograniczać
ruchy. A przeciet Izba ma wspierać ichdziałalnośC.

Akces do Izby Gospodarczej w
63 przed·

Skarżysku zgłosiły już

Śmiertelny

upadek
W nocy na 7 stycmia br., w
koneddm szpitalu zmarł 34-letni
Paweł G. Przy~ powstania
śmiertelnych obraźtli bylo prawdopodobnie silne uderzenie glo~ o
betonowy chodnik.
Według wstę:pnej wersji wydarzeń, Paweł G. szedł z kolegą
uliczką w koneckim parku. Mię:·
dzy mę:żczyznami doszło do
sprzeczki i rękoczynów. Paweł G.
przewrócił się doznając obrażeń

czaszki. Jednak sam poszedł do
szpitala, by uzyskać pomoc lekarską. Po powrocie do domu stan
jego zdrowia radykalnie się pogor·
szył, więc na znów trafil do szpitala. Zmarł mimo przeprowad~e
nia trepanacji czaszki. 8 stycznia
zatrzymano w areszcie podej'7a-

się:biorstwa.

Na prezesa wybrano
Leszka Kielara, szerującego Spóldzielni "Wkrę:taki". Wiceprezesami zostali- Janusz Gruszczyńsld, właściciel pracowni architektonicznej i Andrzej Kępa, dyrektor

dowych Skarżyska w angielskim
mieście Staffonl. Okazało się, a

,.F~1~~e cele

tyska z rewizytą takich problemów nie b~zie.

Izby to wymiana
inrormacji oraz reprezentowanie
biznesu wobce władz lokalnych i

ewebłualnl brytyjscy parłHRJ Ide

m-.J~wSkllri)'skuzki•roDIUiwłat.

Zalotyciele Izby liczą na to, te
kiedy Anglicy przyjad~t do Skar-

(

...

)

Pienhłdze na budowę sal sportowych

"Lotto" szkołom

·-·

Jrillkur~~toriumotrzymaobiecanepienilldzez .Lotlo•,rw ~

czytnie zost.n~~ w tym roku dokończone 4 szkolne obłektJ

Ministerstwo EdukaCJi Narodowej otrzyma w tym roku 30 mln
zł (300 mldstarych zł) od Totaliza·
toraSportowego na budow~ obie·
któw sportowych. Kieleckie
kuratońurn zło1yło zapotrzebowanie na blisko 700 tys. zł. Za te
pieniądze uda si~ dok01'1czyć
budowę pływalni w Pińczowie
(czynna ~dzie jeszcze w tym
roku), sale gimnastyczne: w Wiei-

gusie, gm.Kazimierza Wlk., Ostojowie i przy SP nr l w Końskich.
Na Kielecczyźnie brakuje 400
sal gimnastycznych,·wiele istniejących jest w ratalnym stanie.
Gminy dokładając do oświaty
w pierwszym rzę:dzie budu~
szkoly, sale gimnastyczne muszą
czekać. Pornoe Totalizatora skierowanajest do tych, które budowę
sal rozpoczęty.
(IJ4)

ne~~e~~~= p;~~~dri konecka
policja pod nadzorem miejscowej
Prokuratury Rejonowej.
(mak)

WEKORADIU
- jakpomaga
fundusz
Dziś w EKGRADIU emifowanym od godz. 11.10 do 12
przez Polskie Radio w Kielcach o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony $rodowiska i Gospodarki
Wodnej
w
Tarnobrzegu.
Gościem
będzie
prezes
Zarządu Janusz Kropomlckl.
Ponadto interwencje l serwis
wiadomości ekologicznych ze
świata, Polsk.i i regionu.
W czasie programu czynny
będzie telefon w Kielcach:

457- 05 (0-41).

Rys. M . Dulęba

Dyskietka rozpakowana - sprzedana

Programy w ciemno
żadnych moi:liwośclspr11wdzenia towaru nie majiJ klienci kupuj1Jcyoprogr11~nie komputeroWe.
w domu. W sklepieotwarcie pudełka jest

Szczelnłezapakowanedyskietki n'1091J przetestować dopiero

równoznaczne z jego zakupem.
Decydując się: na zakup oprogramowania powinniśmy dokJadnie znać poszukiwany program
lub zabrać w charakterze doradcy
znajomego inrormatyka. Zakupioną
dyskietkę
możemy sprawdzi:
d9piero w domu i może okazaC
się, że nabyliśmy bubellub zupeł·
nie coś innego ni1 zamierzaliśmy.
Progr:amykomputero.-e,jakotowar
specyftczny, nie podJe~~ z reculy
reklamacjom l zwrotom. Najpopu·
lamiejszy edytor tekstu kosztuje
okolo l mln zł, programy bardziej

skomplikowane- nawet do kilkunastu milionów.
- To problem zarówno dla
kupujących, jak i dla nas. NaJlepszym wyjściem byłoby mieC wersje demonstracyjne, które można
by pokazać klientowi, ale, nie·
stety, niewiele firm je udostępnia
~ mówi Tomasz Sidor z kieleckiego sklepu komputerowego
"Baza... - Mamy tylko podstawowe programy, które klient
może obeJneC w sklepie. BardzieJ
zaawansowane,
produkowane

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

przez większe firmy. w wersjach
demonstracyjnych dopiero zaczynają trafiać na nasz rynek.
Nie ma na razie na rynku, nie
tylko kieleckim, ale i ogólnopolskim, proresjonalnych salonów spnedaty oprogramowania,
z których korzystają k.lienci na
Zachodzie. Przed kupnem można
tam nawet przez kilka godz1n poz·
nawać katdy pro&ram. U nas
pozostaje liczyć na rzetelność i
dobrą wolę: sprzedawców lub znaJOmych inrormatyków.
(dm)
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Kielecka "EKOP~ON" już: Grabkach

~~

StaWlanie na sukces Jędrzejów
l..iczltcY sit kiedyś w regionie, Państwowy Ośrodek Milszynowy w Grabkach, śvriadczący usługi- szczególnie da. kółek rolniczych - zblnkrutowal. Brakło tzw. usługobiorców, któryc h traktow.~ j ako monopolista w swojej ttl'llnży.
Drugą przyczyną plajty była
produkcja .,w ciemno" dla starachowickiego kooperanta - "Stara". Wyprodukowanych części
zzalegąjącegosurowca -nikt nie
odbierał, a więc i niepłacił za nie.
Gwoździem do trumny była,
oczywiście,

administracja, klbra

bierze, a nic nie daje.

To, co zostało po bankrucie
musiała przejąć gmina. Wystawione na sprzeda! obiekty kupiła spółka z Kielc-

,.EKOPLON".

Wójt w Szydłowie obiecuje
sobie po nowym właścicielu
nieruchomości w Grabkach du!o, bo nakreślone pn:ez prezesa
spółki

plany

są obiecujące.

Produkcja bezpiecznych dla
łudzi,zwiettąt i roślin nawozów,
dodatków do pasz, mieszalnia
pasz- z motliwością ich wymiany za dostarczone zbote- szkolenie rolników na producentów
zdrowej tywności, to niektóre z
zamysłów firmy.
Jednak~ kapita1114 'sprawą na sukces dla rolników szydłowskiej

gminy wydaje

się: być

pomysł na hodowlę: tuczników w
cyklu zamkniętym. ,.Ekoplon" w
Grabkach kooperował ~ie
bowiem z polsko-amerykański-

mi zakładami mię:snymi, czyli
starachowickim ,.Constarem".
Ta współpraca firm da hodowcom gwarancję: stalego odbioru
surowca, co jest najistotniej~
szym warunkiem rozwoju hodowli na dutą skalę,je1:eli przyj\ł,
te jedno gospodarstwo nie ~·
dzie mogło mieć w chlewni
mniej, nit 50 sztuk tuczników.
Dzisiaj spółka w Grabkach zatrudnia niewiele, bo tylko 12 osób. Niebawem zatrudni 70, a
nieco pótniej nawet 150 pracowników.
(-.ir)

Prymus z Wąchocka
Du.ltl Junas., uczeń klasy VU
Szkoły
Podstawowej
w
Wąchocku,
swoje wyjątkowe
uzdolnienia wykazywał jeszcze
w ,.zerówce". Od II k.lasy, wciuu
roku szkolnego przerabia proaram dwóch klas. Dzięki indywidualnemu systemowi nauczania.
zamiast w IV jestjut w VII klasie.
Jegoopiekunem jest nauczycielka
matematyki, Krystyu Nowicka.
Nieprzeciętne

Sitkówka - Nowiny

Kurs na basen
Nie
d61)'

slab~cym
się

powodzeniem
rekreacyj na plywaJnia

w Nowinach. Fnlrwencja
jest taka, że tłumy pła~ się w
wodzie od Pilu do pGźnych god.rin
,.Perła"

nocnycla.

-

Dyrektor obiektu Zycmunt
Wtrtcki zaprosił do korzystania
z hydromasaży, sauny i ~etdżalni
na wodnej poduszce nie tylko
mieszkańców gminy i pobliskich
Kielc. Codziennie atrakcje kryte&o basenu testują wię:c uczniowie szkól podstawowych z całej
okolicy. Dzieciaki z Chę:cin,
Morawicy, Sobkowa, Korzecka,

Boimina oraz Malogoszczadowotone są na zaję:cia autokarami
wypożyczanymi zwyldt: z zakła
dów, które sprawuJą nad wiejskimiszkołami patronat.
Administracja " Perły.. informuje, że zajęcia w Nowinach rezerwliją szkoły nawet ze Skar1yska-Kamiennej, Ostrowca Świę:to
krzyskiego, Buska-Zdroju. W takim przypadku godzinna zabawa
w wodzie łączona jest zwykle z
dydaktyczną wycieczką do Kielc
lub w Góry Świę:tokrzyskie .
(bis)

Strażacy interweniują

W kłębach dymu
-W minionym, 1994 roku najpotarów gasili strażacy
w lasach - twierdzi komendant
KR PSP, brygadier Tadeust Gad.
W wyniku nieostrożnego obchodzenia się: z ogniem (wykluczamy
samozapłony)at 162 razy palił się:
las. Płomienie strawiły ponad 10
ha drzewostanu i ponad 208 ha
poszycia leśnego oraz wyschnię
tych traw. Na drugim miejscu były
potary w rolnictwie. Stratacy
interweniowali 94 razy. Palilo się
m.in. 28 budynków mieszkalnych
oraz 30 gospodarskich.
- l tu też prym wiedzie nieostrotn~ ludzi - dodaje starszy
ogniomistrz, Krzysztof Lis.- W 67
przypadkach ewidentnie pożary
powstały w wyniku nieostrożne&o
obchodzenia się: z ogniem, w 46podejrzewamy podpalenia.
W akcjach gaszenia oraz usuwania skutków miejscowych
zagrożeń brało udzJall417 stratawięcej

k6w-ratowników z 321 zastępów,
a ponadto 3288 strażaków ochotników z 571 zastę:p6w OSP.
Najwięcej pożarów odnotowano w gminach: KoDskit - 94,
SUtporków - 90. BU1:yn - 45. Najmniej w gminach: Słupia Koneda.
- 7 pożarów i Mniów- 24.
I znów przewidywania straża
ków sprawdziły się:. W porównaniu do 1993 roku, liczba potarów
wzrosła at o ponad 56 procent.
A warto przypommeć- o czymjut
informowaliśmy, testratacy przewidywali na 1994 rok. wzrost
pożarów.

Na razie nie ma motliwości
tego rodzaju przewidywari. strażaków, ale według
nich, co dwa lata pożarów przybywa. Toteż według prognoz,
1995 rok ma b~ spokojniejszy,
mniej obfity w plomienie
(mak)
wyjaśnienia

umieję:tności

wykazuje zwłaszcza do przedmiotów matematyczno-fizycznych.
Pasjonuje się komputerami,
samodzielnie opracowuje do nich
programy. Jego marzeniem jest
mieć komputer z druk.arą. Nie-

stety, jego rodziców nie stał na
taki wydatek. Może znaJdzie się:
sponsor i zafunduje Danielowi
takie ur24dzenie~
Daniel Janus, jak poinformoo
wał nasdyrektor szkoły, Kazimierz
Wbaluayk, jest podopiecznym
Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci. W związku z tym uczestniczy w organizowanych przez tę
instytucję: obozach naukowych.
na których wykładają profesorowie wytszych uczelni.
Daniel wykazuje tet predyspozycje do przedmiotów bumanistycznych
i
lingwistycznych.
Nie:żle posługuje się jut j. niemieckim.
(ber)

Szydłów
• Dyiumy tellHit zaopttnu.Ja

wsi w wo4ę nie omir1~l pUny
szydlowsklej. Problem udąje si~
rozwiązywać
tak
pomyślnie, jak rzadko w lc.tórt:j
gminie.
Sam Szydłów posiada wodociągijuż od 1976 roku. Gmina
liczy 16 sołectw. Jeteli nie
wziąć pod uwag~ duUj W.!ot,
Potoka, gdzie trwąią prace przy
układaniu sieci wodociągu,
jeszcze tylko S wiosek czekać
bę:dzie w koleJce po wod~. Oby
niedługo.
(mir)

jednak

Wąchock
• Szatbia i

4o niej
Ped.Rawowej

pro~

k0ł)1arz.t Szkoły

w W~hoc:ku otn;ymały aowy

Michniów

płastyCZby. Wszystkie
związane z tym prace zostały
wykonane systemem sospodarczym. Głównie r~kami pracowników szkoły orazjednezo
mę1:czyzny z. grupy interwencyjnej. Robotami kierowal Jan

wystrój

Nie tylko sann sobie
Słaru.ltm witla lacizi l hastytucjl
do 101 cospodarstw Mkhnion
w cmbde Sacbtdnlów doprondzono wodę. Koszt wodociągu
z przyłączami i wodomierzami
w każdym zdamówwyniósł około
1,2 miliardastarych złotych. Rolnicy nie daliby rady w tak krótkim
czasie zebriĆ potrzebnej kwoty,
gdyby nie wsparcie dyrekcji i pracowników Inspektoratu Powszechne&o Zakładu Ubezpieczeń
w Skarżysku, skąd na budowę:
wodociągu w Michnicwie wpły
nę:ło 100 milionów złotych. Fundacja Budowy MauzoleumMartyrologii Wsi Pols.k.iej przekazała 63
mln, Nadleśnictwo Suchedniów
- 44,5 mln, ~ suchedniowsk.i
Urząd Gminy przeznaczył na
wiejską inwestycję: 400 mln zło
tych. Woda popłynęła do mieszkań w Michnicwie nie tylko dzię:ki

rut••

• Nie DWSU poUtyka
dotonanycb przynosi zakłHane
rezultaty. Mogli si~ o tym przekc~ właściciele kilku posesji,
przy ulicy Partyzantów w Jęd·
rzejowie, którzy od Jak.iesoł
czasu u1:ytkowali bezprawnie
grunty nale:tące do miasta_
Ostatnio nawet je OBrodzili,
niczym własne
la.rz4d Miasta zadecydował
jednak o przekazaniu im sruntów w dziertawę, ustalaJąc
znacznie podwy!szony czynsz.
(B .Z.)

życzliwym

sponsorom, ale taUe
samych miesz-

zaangażowaniu

kańców

wsi.

Każdy

pracował

fizycznie w ob~bie swojego gospodarstwa, zaś przedsię:wzię:cia
społecznego komitetu, w którym
rej wodzili: Stanisław KroculK.
jako przewodmczący oraz Stanislaw Górski. Bocdan Jasl6skl, Wojdecli Oban~IBogdu Wlldo, wspomagali m.in. ZoftaMattrek, Sbnl!!ław Kwaśmewski
i Zytmant
Wlkło.

Budowa wodocigu w M ichniowie została jut formalnie zakoń
czona. Woda dociera do aospodarstw bez przeszkód, niemniej
jednak społeczny komitet budowy
postanowił rozli~ się: przed
mieszkańcami z każdej złotówki
Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 14 stycznia br
(tul)

Mcrplski.

(mb)

• Niedawno w Rocowle (&mina Końskie) odb)io się zebrule
mlodzjetyz wlHzami pnioy. Jat
oświadczył dyrektor OK w
Końskich, Dariusz. Kowalczyk,
prowadzący nadzór merytoryczny nad WOK w Rogowie,
kierująca placówką pani przebywa na urlopie macierzyńs
kim i dlatego miejscowy Dom
Kultury jest zamkni~ly. B)t
mate uda si~ z Rejonoweao
Urz~du Pracy znaldć ~.
która podejmie się: prowadzeniazajęć w OK
(mak)

Kronika wypadków
Oficer dytumy Komendy WOJewódzkieJ Polic;j1 w Kielcach, nadk~>
misarz Slalllsła'!f Sihriiski mfor-

mu}e:
• W IOtiCM:II na ul. Łódzkiej, 8
bm. o codz. 9.35, kieruj~ .,volkswagenem 1200" Artur Sz. (lat 24)
podczas wyprzedzania u,iechał na
samochód .,fiat 126p". Puaterka
,.fiata~ Matylda L J. (Jat l l) doVtała
obrateilciała.

• W Klelc:adl na ul. Orkan&, 8 bm.
o godz. 7.50, kieruJ~ samochodem
,.ustawa 1100" Lech P (lat 39) pot·
~l przech~ na przt}Śau
dla pieszych Mariannę: J. (lat 63) i

Władysława

J. (lat n), którzy doz·
nali cię!klch obrattó aala.
• W W ..l Morawktlcj (&mina
Morawica), l bm. o godL 17.45,
Grzqorz P (łat 21) kieruJ.-: samochodem BMW na śliskiej nawierz·
chni lJechał na l~ stron~ Jezdm i
zderzy! 51 f z nadJeżd.l.aJ4cym z przeciwka .,dafem", którym kierował
Józef Ch (lat 31). W wyn1ku
wypadku p.asażer samochodu BMW
Robert W doznał obrateń ci~a.
• W Tręb.wa. (IJTlina MlfZCC) •
7 bm. o Jodz. 12.SS. k•eruw;:y samochodem ,.tuk" JerzyK. (lat44) ndl ..
skleJ nawierzchni wpadł w połhza

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

tlłderl)'łwprzydrożnedrzewo ~

':~~=er BQJdan B duznah
• W MllłcMtrie (&rrHna Jfdrta,Ow), 7 bm. o &Oik U.J~.łi.ictvi4CJ

"nyq• Sławom1r P (lal 20) na łli•
kle) naw•erzchni wpadl • poiJIZII
'>'~'Jedulł do prlydrotnqo rowu.

J_.

w

Radlela K.

aamodtodt.~e

pauterka

(latlljd!Jlnala•d&ń

tiałL

UWAGA: Ś..v.A ....... ..".......
.,.....,m,resual~~t•II.-......

WIIJI••telef-'cuyr:.VWi-.1-'4·
.-tłu!,-łkjl.~apew._.

~·)

SLOWO

STRONA 12

Ddłwtent·llstyaaia,liOjJ~Ribi.

_..,.\\-'net. l o.w.sbn. Sltike ...w..-

~·aoC-1.41,1z:te\eGitl5.46.

KIELCE

S.

PM:STWOWY 'ITA11. IM.

u_.

IO~:~wr~,;:e~ll At.TORA

.Kl!BUS~- al.

Dlb' • .szopb krUowsb"-

a,IQ,ll.
KllllCIIECENllłUMKULnJRY·,t.M~
lilllltlZII-Głletia.JRra':wyslłwafotopa

fittllł Zcnon.a tyb~nowicu Jll.•Tmkic

kwlilti'.Oprótzsob6tinicdzielczynnewcodz.
9-16.
liNA
.a-•lkl" • "Masb" - USA, lll, &- 9,
\3.1S,IW,19JO,.,NatrawędtiryZyb'-USA,

1.15,s.II,J1JO.
.MeHn• ·Junior"- USA, L 12, J. 14.\S,
16,17.45,.Blinl:"-USA,I.I5,s.I9JO.
,.5\H,-i•c•-IUeCl}'Dne..
"F.cM"(•V."DI}-,.AceVentura-psidetck·
tyw"-USA,li2,&-16,.Speed"(NLcbclpiec:zlll

tel. ~ cięilnwt • W. Mltk:zar:stiqo,
te1.66-}9-60.
TAXI..SIIittlknyskit"ui.Manifestulipcowqo, tel.ll-55-55, (rue pobim u dojazd).
TAXI OSOBOWE - ul M1elaarstąJ •

66-4G-«<(ruc:pob~tnudojwl)

RADIO.TA.'(I,)tt:r10"·tel22-22l,
SS..S55(niepobitrlzadojazd)
IADIQ-TAXI./IUA"~te!. 444-44,611-999
(niepobieraudo,ud)
TAXI OSOBOWE .WTOłiOWY" •
tcL310-919(niepob!erazadojud)
TAXI·CENT11UM-Iel.411-l2(niepobtera
lldOJ&Zd)
RADIO.TAXI ,,MEllT.D[S" ·lei. SSS-11,
5ll-ll(niepobieaudąjud) .
T.Ul OSOBOVt'E .NA STOW lcLll-11-ll(fiiCpob.erazadojud)
RADID-TAXI
. . . . ~ORIU..T"-Iel.6l-ll-.11

~(n.epob~trazadoJUd)

TAXIJf[RBr-leJ.S7ł-14(niepoblmza

dojazd).
POMOC DROGOWA ·Id. 61-79-76.
POMOCDROGOWA·Id.lB-SG9.
POCZTOYr[ BIURO L'TOIMACYJNQ·1.ll:CD'iiOWE·tc1.911.
L'TORMACJAPKP ·te1.9:l0.
INfORMACJA PlS ·lel.li6G-279
BILETY WThTCZE • rezcrwlQ• i spncdU
-Sjpna.ulSienkiewicza56,te\.66-#-J2,

SQ'bkołć)-USA,I.IS,s.ll

DY1JJI:YOST1lE
SZPITALE • ~- Wcn~lrUIJ i Oinr-

paay·Czam6w,G'~Pełoiaia,-
qr~onllatji,!t"lS10-<l6,467-43.

AP1EK.ID\'t..I.JRfri'E-alotyzodniowydytur
IIOaiJ,dncnnyliwątec:znypdniaptcbpmul.

KllllciiiSlti 719 0)1111 pełni llt:teapteb przy ul.
S~tobewicz.alli.Firmowa"przyulląiellońs

66-lł-ll

ticj79.

N,~0i:IXj~:aaWO:

mEIOh'Y

lic)]~::s~uf!t~~99t"":~~

tc:L61-~1&.61-~tl

I(IWI-fi6...00..-'SczynnanonSioporu911,Po_,1011'1C EIICfldyttnt Kitlee-miasto i tmn .

USLUGI POGRZ.EBOlliE CAWOOBOVt'I
• PRZEDSIĘBIORSIWO USLUG IOMUNAlr
!I.'YOI·tel.ll-?ll--47,66-ll-n,467-8l
...
MlJZE.I.-'1\'YSTAVr'\'
MUZIUM N.YlODO'tl'E W llłl.CAOI •
....,.,-Ws...-~,LZ...U.,.

99l,Poł(ltowicGazowe-311-010L992,1'oclltoll'icwod.-W..-m,posotoło'lec.o.,clcluyane,

RPGM -aynncwp!z.J5-23wdrupowszcd·
nie i • pidz. 7-23 w dni wolne od pracytel.61-1ł-ll

l(tel.4ll-JI)·~zabytkowezXVIIi

STI.dMJEJW·tcl9ł6i67H40wpiz.

MUZilJM • RJWłl: )IS

(1d.~J4)

. """"'jĘDRZEJÓW
liNOwO..IIbi')'·_Króllcw"-USA,
bo.,s.9, ~~ 16, 1&.
MUl.I1JM IM. PllYPlOWSIItlł ,L T.WriuUI711(1tU2-4-4S)·unibtontolckcjl ttpiÓW łłoneao)'dl i p~1r pomoniaoych, zabytkowe W!lłlnt 1 pl1rliiCC
zXVIli-XIXw~claWIICmieszbnicPnyptow
~tich_J pdnJI!I WJ$110.Jtm, doku~IJ
~~ttiiOdllMC,lbiOf)'pstrooonutznc

Ctynoe codncnruc op!Ócl pooicdzialków
wi!PdLł-16.

KAZIMIERZA WIELKA
KISO"llcitda"·nieu.ynne..

KONSKIE
IINO·nieuynne..

do~.Czynne•ponicdmłtiiczwutti
wpiz.9-15JII,wc111.orti,lrodyi~lti•codz.

NOWASLUPIA
MIJl.IUM SJAROtfr!\'EGO łf1Jl1\1C·
TWA SV.lf;T'ODZ\'SIIIGO IM. MIICZ\'SJAWA IADWANA (04*111 Mlztu Ttddl

NOTwWIIUI'II'ir)·IILSwlęt.trz,W·ayrme
c:odllCnn~c:wplz.9-16,

w poniedziałki nic-

""""-

Nicdtidc-WSifPWOloJ.
MUlllJM LAT Sl.IOUWOI S.1IJ.OMSKltGO ((Wal M.mm NlnNftp) • .t

POMOC LilAISKA DLA DZIECI • td.
66-JH6, 'll'ily1J pedlltrJ codliCMit !5-24,

lówl»or;rtftaoytbihlerxbcbzlatmlodziai·

MUZEtJM H. SlfNKIEYt1C7A W OBU;·
GOilU(MUia!Mau••NlfWwtct)-Oittwo-

Oprócz ponicdzWków i

111.or\ii1fclJ!Illl;cochien~ wJI)dz. 10-16.
Nicdzielc-I'SI~wolny.
GALD.IABWA,..NAPIĘTRZE"-111. Ldal7
-kolcktjasztutitielectiqołrodowisbpJu.

OOMOV!'E·COD1JF1'1~1EOD70021·br·

diOiołzEKG,l1rynsolO&.neiiJOioJ.dennato
Joc.pcdiatra,inl.emista,chiTUtJ,łiNaailllltora·

laryjK, WIIZ)'ti (i inne mi.p pieitPiarskX

w domu), Szhla R.m.ia, USG (ultrasonopafial tl"-c. &M:-.pa.e, ~ P"i'J .,-silt-, EKG U.,Wmr. Do. Rmllliesla, III.
W1rw..W: )(, ctGk••it • 1 .. 20., MhiJ,

tyarqo oru Sllrndaidzicł sztuti wspólczes.
lltJ.Czynneodponledzlllbdo~ątku•Jod.L

9-IS.

GAlDlA BWA J'(WNI<r • .t Ldu 7
prace l

plenen~

nd.bimtiqo. Oproa sobót

liWirkl-21.
.ULTIASOfrl'" · VSGilliecii!MrM!ydi-trl
6!-12·30-lelrned. radioloiWOJtiedl Putyb
prtJ')mUJC w domu patjenl-l i wpbinecicw po--

ClJilnerodzicnniewplz.ll-17,wruedziek:·

nledrilłkiitl1fllrttiwJQdz.1ll5-IU5,wt

,Tml5portikomllllibcja',etspozyQa mode.-

111Dfti,łrod!'iPI4!killJO-IUS,wsobolrl·9.
l'ełayutresbecbil

POGOTOWJE STOA-IATOLOGICZ!I.'E •
leania .Mcdisw", ul WliSllwsb l4. (DOM
RZEMJOSLA),czynneNONSTOP-tei.439-4S.
Sf'ÓWZIMIA LWRSIA • pWadJ
~- .. pR.I-lł: llł.I'MntwRitp
(li. IIda) "l, Id. 66-. .
SIOII"Iltoloci&,

1, ·

... ~S,teL)l·SI-Ii·stOillłtolocla
(zniec:zulrnieoaó!ne), mierna, 11. HipetmM l,
ttL416-4-ł,-stol!"lllolof;ia.&inekol(ICi.a.ątolo
&i&.lllłlit)'b.lll.Ktiduzki!l,ld.4Sł4-sto
lllłtolocia.pbinctyfl)Cejalistycznc.

<DITRUMBEZOPW.CYJJ\'EGOLEClJi.
NIA PROSTATY • ul. Scmilllryjsb 27b, tel.
61-~·tpecjaliłciurolodlJ.

!l-U.
MUU11M lABAWIARSIWA • 1l W·
riQzki!l-wystawy.labłwtOYJZ'Iritn)'llicc",

Wsb.Z~ttitmponicdzialtówezynne«>

dziennic•Jodz.I0-17.

MUZEUM WSI ilw:cm.J WIIF.l.CACH
• PARI rrNOGIAfiCL\'Y W T'Ol.-WI1 W'II~UU.XIX-wiec:zo)'thchalup,d-.illSuched·
niowa,wysuwy:,Qa!iodupomoicnił-lan

Bemasiewia,t-<>rcaosrodund:b",.Wclawoym mi.utcc:zb", ,Apteb w XIX-witanym
miuta;:zku".Czynneodponicdziałkudopątku

w&Odz-9-14.
MVUUM WSI Klw:cm.J • OWOIII
WZCZ\'10WWllfl.CUll -IILJDI Pnta
II -WJ$l1Wipn.)"ried:ict~ayli

itriatn.aopak".Czynncodponicdzialtudo
p~ttuwJI)dz.9-JS.

Pll'WATh1' GABU<.TI lliOLOGICZ!1.1' •

MUZEUM Z810l0W COOLOGIClM'Oł

ui.K.araówtowsb4S,tel.fi6...tl0...{16poniedził·
kt·p~twJO(LL1S-17.i'rlJjmu;.speeja!iki

• OdWI Swic:ltbtyski '*-&t..,_

urolodzy-lct.med.Mare.tJo6t:zyt,Eli&iusz
11141, lu Wójcit, USG- dr Stanlsbw Rwtat.

sbl,minerlłówisbmienialoki,600milionil•

USUJGIPI~'IAlSKIEDLADlJECII
DOIOSLYOI ·codziennie ł-21, tel. 25l-ll.
PSYCHOLOG, PWAGOG POMOGĄ
zadzwoń-tclcfonzaufanił66-17-41wponic

a·

clzialtiiczwantiwi!PdLIS..l7.
TtlDONZAUFAfri1A DlAMI.ODm.!Y •
~S6.Czynnywś~LcrnnckwJodz.1ł-10.

T!lHON ZAUFAfri'IA DLA UID7J
Z PIOBLDIDIAIJ:OHOW'tl-YM ·od ponicdziałkudopqttu,wi!PdLII-20,tei.SU-46

(wpqtettat:tcdla!llrkolfllli:lw).
•

pi.Niepodlqlołci(dwort~PKP)-tcl5l4-l4,

lll.Plctoszowsb-SIS..l\,ulksionon317-919, Mpitwe • ul Sm:lomimb,

Gttlockuqt,lll.l(llbll-zbioryiC(lloskznc
latlristoriiG<IrŚ~tnystich,rurowc:emine.
raiJICKielceaymy.Czynneodponicdzialkuclo
p~ttu w plz. ł-!5 (,a lll&(ldnicniu • tcl.

61-2S-37-dlapuprootliwcuricdwlieró1fllid.
popollldniii).Obcaliellieczrnne-zmialllcb-

IINO~·.NłPbroó"-USA,I.12,

J.\7.
Mll7JlJMIEGIONAlliE-wystawyttaie:
.i'radDqePonidzia",,.AdolfDypsu\sti-tytiei
tWtallllt", .Piilczó•- bistoria miasta•,
aasowt: .f'owmrue stycmiowt i m4WIC
z rum impresje pallioi)'CZIIC • nróraaici
A-Grottsea".Udost~pniłdolwicdzłoiał)'llł·
~-Czynne wśrod!' i awanti w plz. 9-16,
·~tli,sobot)'illicdzielewplz.I0-15

SPóLDZHlJoi1A lllARSV. • arua
wtt*-1-ll:ttol\"ll\OiociL

SĘDZISZÓW

liNO "BaJbill• • .Fomt Gump" - USA,
I.IS,s.\1.

SIELPIA

~ZA~~dOPO~~~

(Odd.wiMIIZCUmTcduitiNOT•WUSllwie)
-miekl~•pudiinpmi iwak:owni z polowy
XIX w. Prezentuje cla1J!IC 111JP11AUoie,
obrabilrtiiteli1J!ICoclkwy.CzynncyJO(LL
9-Ui U-11,

SKARiYSKO"

IIN0~-Diec:zynne..

IINO.W..u"·,.Miutopi)'1Jllne"-pol,
LIS, s. li.
MIJZWMlM.OllA.IIALEGO -Rq6w,IIL
Sl-.."·aymc:tOdticnnic:cb:polf(ja
p!eoerllWI-I;łiydz:idl,eUpoiJejawbudynku

C• rym - ś~tokiZJstkh Zpupowań Partr·

rudichAK)-wplz.9-17.
APJU.\Dvtl.iiNA·ul.LqioniiYIDI.
Si'OLDlJ~'lA IBAISIA • CZJliDł

;:~~;e~:Si;~m~<~~;~~
<Ca>

codz..l1.

SALE D. liNA "JAJKA" ·ll Se.iur)jsb
11-li')'StawarotOifl[ltlll0-4otumentaJIIIpn.
.Płlt}'ZinCtie Wus:zki". ClJMa • dni pow·
ncdnicwJI)dz.l0-1S.GIUP)'szkolnepiOWloe
ąokontllttc\.l9-116,l9-S40,29-60S.
·
1LUJ STOWAIZ\'SlDilA ,.OVJ'JAS
CHRI~"-.tlinl li·W)'SI.Iwaludowej

sztutireh&ijncj.Czynneodponicd.zialkudo

za grudzień 1994

Nazwiska zaczynające się na IHery:
Data

Mężczyinl

Kobiety

9.1.95

AB

10.1.95

c

B

11.1.95

D

C D

12.1.95

A

EF G H I J
EF G HIJ

13.1.95
16.1.95

K

17.1.95
18.1.95

K

L t M N

19.1.95
20.1.95

L t M N
O PR

23.1. 95
24.1.95

O PR

s $

25.1.95
26.1.95
27.1.95

s$
TUVWZŻŻ
wypłata zasłłków

TUVWZŻŻ

nie odebranych wterminie.

•ll)dz.ł-20,ul.Ziclnl7-ltolflltolocit.

lADIQ-TAXI • tel.Sil-lOS -llie pobim

opiat)' u. dojazd.
CAlDlA sxnm

"MAA:awm· • 111.

lMajlll-malar:stwoind:baart)'Stł,lwrqionu

tidc:d:iqo.Czyruull)dz.ll-19.

poiJeji.

p~tku•rodz.9-!5.

wystawy.

lllłoPru~wSwięc.tnys·

PIŃCZÓW

rzonywystróJnueszkaruiJIIWZI,li')'StaWiłlio-

JrtfiCZJIO-~tetacb.

e

W Rejonowym Urzędzie Pracy w Kielcach,
ul. Kolberga 4

-wstn~wolny.

bulltorium,WIZITYdoroowe.
TEL. 41S-IS • ..ZDR0\\1[" • WJZ.Yn'

li-IS,zaśl2styczniaoaodz.l8od~
dziesię spotkanie zautorami

kich ,.Butel!"' •rzy o.tdale Swittokrzysld• P'1TK • ~ orpaiDJe
wydecdl;ę pbl~ .I'IC'We6alków,
któraod~dzicsię 14stycznia(sobota) natruiezwiązanejzobiektami planowaneao etomuzcum doliny rzeki
Kamiennej: Michałów - Brody 1/tectie- Nietulisto-Doły Bistupie- Ostrowiec- Bodzechów. Fachowych objaśnień udzielał będzie llMellaw
Wojeriald. Wyjazd o aodz.. 8 sprzed
Urzędu Wojc:'N6dzkiego w Kielcach,

Terminy wypłat

a)'di.CzJnnc:ft.wtorki,czwantii~tkil
niedliek:wcodz.9-15,•łrody12-!lNicdzitlc

D~lĄ"·ul.Polo1f!liab4,tel.6ł-48-9!,am

lllpopłe.er""wy5łlwę[ołovafjCUio

działków)wJOdz.ll-17,wnicdziele

Zasiłki

J-PnbDl5(td.~-f2)-'II)'Stłwamatena

SPECJ.WSTYCl.I\'E POGOTOilrlE DLA
DZIIa-l&lou.eoiacodzienniewi(KiL 7-24,
!d.61-46-J6.
POGOTOV.TE PmiATRYCl.I\'E ~POD

e ..Z ,.-Hkaałw odlrOił)' ..modY

seiz.agrotenia"wystąpidrhab.Zllll·

•Bu$ku apraaWR)'Sliddldlęłaydio

9-17,•sobotrw&OOz.9-lS

Przemysłowego.

i irMowitb Kldecayzar" to tytui
wystawy, która b~dzie prezentowana
do lutcco 1995 w Czytelni Czasopism
WBPwKieicach
e SC...tiii•Ta6c:aTo1flfZYJklqona zajęcia w poniedziałki i czwartki w
godz..18-20zapruza Klub Nauczyciela w Kielcach (ul. Okn.ei 9). lnrormacjei z.apisytci.66-3S-ll.
e Zab1wa kalaawalowa -zaprasza
Stowarzyszenie Byłych tolnierzy i
Sympatyków 4 Pułtu P1«hOIY Legjonów Kiclee- Bukówka.. l mpreza odb~
dzlc się w Klubie Garnizonowym w
Kielcach(ul WojskaPolsticao250) 14
Slyczniaogodz..20. Wstępodpa.fY-45
zł (dawniej 450 tys.). Wpłaty do 12
stycznia w kancelarii klubu (te!.
68-12-ll(do 14),wewn.2J-10,24-SI).
e M..mu. ftl-n Eal• Morric:e~te
-na koncertzaprasza PaństWowa Filłt.a
rmoniaim. O. Kolberga w Kielcach. 13
styczniaogodz.l9wsahWOKW}'St4·
pi chór WSP w Kileach (przysotowa·
nie ... TRo-'*1) i orkiestra
symfoniczna Filharmonii K.ielccł.icj
(J aa Walez,-'*1- dyrygent i arardacja
muzyki). Podczas koncertu odbędzie
SI~ wręczenie na&ród laureatom ton·
kursu ~Kolekcja Roku '94" mrpnizowanego przez filharmoni~ i PP ~Dom
Ksi4lli" w Kielcach.
e \\'ltaolrld tuecDe - • SDK

nlew M. Dolhn-IQectacki.
e Galeria Sztuki BWA ,.l.itlolll"
-~ .,ART- EK0·94... Galeria
czynnajest codziennie (oprócz ponie·

\lWI łrtlleol(IJiczllł). Z WJi.ltbem ponic·
dzialkówiśródttyruJecodziconiewplz.9-16.

nlcdlideil;~7-24.

e SpotluDie 1 wyMrc:ual - posel
Unii Pracy w Kielcach Ta6eu.u Mo·
nr 3 budynku WSP przy ul. teromskiego S. Natomiast radni Stronnictwa
Demotratycznego w Kielcach ZUis·
lawSabatiLeszeklJeliisklzaprasza,jlj
na spotkanic 12 stycznia w godz. 1617.30 do siedziby SD (ul. Mickiewicza
S, l piętro).
e InauguracjaSalonu Polityc:znego-12styczniaogodz.l8w~T ,.Pa·
lacyk T. Ziehńsk:icao" w Kielcach. Zapraszają OST, l Prywatne Liceum Za·
~dzania i AdministraCJi om l Prywatne LO. Z wykJadem na temat
.PolslaaintcgracjaeurOpeJska-sum-

MUZllJM "DWOREI MllOI..W IFJA•,
nc:bpoświęalnaM.II.c;ow..PotojcPcinnc

wy-60tys.zł.Orpnizatorzyzapruza·
j~ przewodników oraz wszystkie osobypraanąc:epol.IIEpozostalokislyn
ncco w Polsce Staropolskiego Ot.r~gu

s:eyńsłl.lz.apruudziłol(ldz.l7dosali

NAGLOWICE
tei.(~)JłS-11·-.,stłWibJOifł[ICZIIO•litC·

powrót ok. a:odz.. 17.30. Koszt wypra-

Propozycje

·wys.

tOIJ]newFC~z.I6J0-2lJO,•sobotJ,nicdllelci
~t--2\JO-Id.JJ -•u.

liStMn

JASKINIA ,RAJ"

a:c:snasztubludowaKielccayzny",aasowe,Ikony l toletqi M111eum NarodoftJD w Kn·
tOWIC•, .Kitlm:mn.a ircdniowiec:zna" ('II'JS'

~),!1-ll(iW...._).

T.-\KSÓ\\T.l:

niedz.iłlkó•czynlllrodzicnniewJI)dz.ll-17,

wnicd.lil:lc:wrodz.ll-15

taWJ stale. "Przyroda Kic!=rzn(, .Wspól-

SPEC.IAlJSTI'ClłiA
POMOC DLA
DUEa.VJTAMID"·lriryty.....,riunl>ull·

POSTOJE

iJNO.liri('-oieaynne.
GALERIA BWA "l..ELONA"-IILA-fkUwł
m1-9BuskiPneAdT-.ira(lici-potontv.r·
SOWIWJS\awt.Barwncwabqc:IH".()próapo-

XVIIIw,pleriamal&r:stWIJ!Olstiqó,daWIIC
UlbiOJmie europcjilie i Wldlodnic., Sanknu·
fiumMmzalbJózd'aPilsudstiqo.Opl\lapo-nledz.ialtilw i wtO!tów ttJM1i tOdlicnnie w
pxiz.9-16.Niedz.iele - wstwwo!ny.Poremon·
ciecqnncodMbm.

7-liJO.
Sl11TALl · Cumó•- 662-411, ul. Koś·
ciurzti- «i7-4l, ul. l'rosll • 61ł-S25,
MSW· 410--21, Cztrwon.a Góra· S0&-41.
BU1 • ~ • PI)"Qiardi IISI.,a
...,.a.ydi-tc1.6&-61-4i7,27.(RI.
NAGLA POMOC LEIARSKA 1BAilY
SPECJAUSTóW • WlllTY OOMO'NI · pe.
dlltńlW, thinlfJÓW ~ll; mlemislów,
ortopedów,lar)'n&o!osów,neurolof)w,badania
EKG. lł!omnia rodzicnnic 11-20,
ttlli·56-51.Wil)'IJ....,.tlUI·U(..i,..--

NUMER 8K

LUDU

STARACHOWICE

IINO,.Mitjdle" • tiec:z.)'nnc.

STOPNICA

IINO"hwitw"-nieaynnc.

SUCHEDNIÓW

liNO .hfala• w 0.. bimy - nie.-

"-

l. Kasy czynne będą w godzinach 9.30- 14.
2. Osoby w stanie nietrzeźwości nie będą obsługiwane.
3. Wypłaty w filiach RBP; Chęciny, Nowa Słupia, Raków, Sucbedniów, topuszno od 16.1.95 r.
4. Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kasy są nieczynne.
Uwaga;
W przypadku niezastosowania się do powytszego barmonogramu
wypłata zasiłk u może nastąpić dopiero po Zgloszeniu się na stanowisko
bezpośredniej obsługi i osialeniu nowego terminu wypłaty.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminów.

WLOSZCZOWA

IINOwo-111\lłiJ · nieaJ'nnc.

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

KleroWilłk RUP

wiUekllcll

LFSZEK ANDRASIK

SLOWO

NU M ER!

LUDU

STRONA 13

Lu TRAdycji

o
ReiJfUKa alffi.t to
ft'e!rtqrfze
Agencja Reklamy "Słowa Ludu" zaprasza:
Kielce: ul. Targowa 18, te/. 448-58, fax 472-51
Radom: ul. Żeromskiego 65, te/. 63-97-88, fax 281-60
Tarnobrzeg: ul. Moniuszki 3, tel./fax 23-31-57

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

SLOWO

STRONA 14

OGŁOSZENIA
OKNA, drzwi, ma1er1aty budolollane.
.Mabud"-Jodrnj6w,ui.Oojazd1,tel.
613-52.
2317/hk

S PRZEOAZ

DROBN E

UKt.ADANEglazury,terakoły, aolid-

nle.KJelce,425-30.

338/g

NAPRAWApraJek.441-41.
SPRZEDAM .peugeota 405" 1.90
combi (1991). Busko-ZdrOj, 2s-o4.
344/g
PRZEDSIĘBIORSTWO Budownictwa
Komunalnego w Radomiu sprzeda: silniklelektryczne55kW,suwnlcęo bfaSB-5, WOzek-W'JWfotka lNON.
części samochodowe, slatk9 Rabltza.
Tal.532-82.
20/r

mową

SPRZEDAM.clio" (92 r.) oraz puwypedkowy .reneult 19" (92 r.). 463-30.
374/g

SAMOO-lODY na raty. ABEX Klalce.
423-26,444-60.
12&/g

OVERLOCK. 32-51-14

SPRZEDAM!anlo PtaSł do stana l
5/omy.Szczepanek. Pa'Ni6w, Nowy Kor207/g

. AATA 126p" (1982 r.). Tel.234-90.
365Jg
. BMW3251"(90191) •• fordaorlona"

NAPRAWA
66-14-94.

Klalca,
347/g

KOMI~. parapety,schody.• Mardo"
Kaljetanów54,tel.11-15-10 22692/g

Klalce,
21304/g

USŁUGI

66-44-46.
TANIO maszyny do salonu gier tv.
61-13-43.
200/g
OCłEPLAlĄCO-wyclsza)ące

pionowe.
19653/g

płytki

u producenta. Kielca, 66-09-31. 220/g
SPRZEDAM.vw(IOI!a 1.3GTI" (1980).
Tel.66-27-16,po16
360/g

NM'fltAWApralek.31-35-25.
20715/g

scorpio"(86}.Kielca,61-43-22. 125/g

TA/'łOspn:edamtelefookomórkowy.

Kielce, 31-83-17.

SPRZEDAM .poloneza caro" (92).
Cena ok. 8.500 zł. Wiadomość (0-32)
66--76-35.
231/g

NOWE . cinquecento 900" czarne.
KJelce,61-71-81 .
302/g
BOAZERIE - listwy - lakJery ekologiczne - dnwl harmonijkow. - kase12/gd
tony. Kielce, Miła 14,566-22.

367/g

GLAZURĄ

terakota:
krajowa,
~•granicZna. Kielce. SzydłOWik GOmy
4a (rOg Warszawskiej, przedlutenla
1317/ag
TurystyczneD. 68-60-86

OSOb busem.

Kielce,
20881/g

SIATKiogrodzaniowe:łrednica3/Tim

AUT()-()()M-AI.AAM.

Kielce,
2252&'g

434-79.

DOMOFONY. Kielce, 434-7~2529111
CYKLINOWAt-IE,
32-28-96.

lakierowanie.
22564/g

-34tya. zł,średrlica3,5mm-38tya.zl.

Klelce,22-924.

29/ag

NA.M'IĘKSZA kielecka hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych.
Cedro-Mazur 7 (Cedlyna obok cmentarza),68-(l1~.
1409fag

TANIE bloczki betonowe, do-MU +
VAT. Telefon Malogoez~ 55-766.317/g

NAPRAWA rtv, prustra)anle. Komar.
521-83
22251/g
ClYSZCZENIE dywanów, tapicerki
aarnochodowej.31-14-60.
22426/g

TELEWIZORY- naprawa., przestrajanie. 61-20-40, Walczak.
22806/g

USŁUGI

auchetynkl,sufiłypocłwle.wlne,a!Sap

tacjaatrychów,~

306tg
SPAZEOAM .fiata 125p"
(1987}.KJelce, 61-95-10.

kombi
307/g

CONSTRUC110N- bezpo$redni <~ys
trybutor.Nida-Gips",auchetynkl,aulity
podwlesune. naaędlla, akcesoria,
ksztaltawnlki, profile. farby, gipsy,
o$wletlenleauflł0we.Klelce,Górna20,

490--13.

14/ss

SPRZEOAMpilnle drukarkęlaserową
HPNlakanerplaskl.tamarack"(kolor,
600 DPI). Stan billrdzo dobry. Tel.
31-69-{)6,polł(ldz.16.
324/g
.MABUD" - Pnedstallliciel Cementowni .Malogoa%a." ołenJjecement3501

450orazaiporeks, cegl,białą.pelonąl
lnnemBtertałybudowlane.Cenykonklł

rancyjne. Kielce, Zegnaflaka 72. teJ
484-19,fex493-92,Skrzetlewska4, tel.
68-44-40.
2316/łlk

VIOEOFOTO. Kielca, 229-24. 13/ag
KOSZTORYSOWANIE
rowe . Tel.66-73-70.

kompute357/g

LAWETY. szalunki budowlane, ruu.towania 31-65-88.

wypotyczalniłl.

68-32-12,
13&'g

żALUZJE plonowe ł pl)lioma. Tel.
31~-97.

295/g

TRANSPORT2,2tony. VAT. Kraj,zao227/g
ranlca. Tel.546-82.
USŁUGI

hydrauliczne.

570-23.

Kielce,
321/g

"H.STAWY satelitarne, M !'\IM tełewł
~ny. , CeTROJ\IKA" int. Cechow$ki.
504-45.
314/g
tAlUZJE W$ZY$tklch
naprawa. 31-45- 56.

typów l
120/g

TRANSPORT 18 ton sarnD'o'o;'ladowczy.Tel.26-684 .
341/g

TAPETOWANE

-

malowanie.
22795/g

536-04.

Ut<tADANIEglazury,terakoły,malo

AUTo-RADIO-ALARM. OkrZel 35,
241~

AUTOGAZ -Instalacje gazowe 'Nioskich firm. Gwarancja, rety. GAS SERVICE, Klalce, Pomorska 35, 486-7:Śigd

ZM<UD NAJrN'f!-

SZEGOZAUFANIApoleca u~eniaze
zmiennym kodoWaniem. Rzetelna Informacja l doświadczenie. .CEBOX"
KJelce, Polna 7, 461-38.
1/gd

CZĘśCi~SosamocOOdów%ac:hodnlch

ze składu l na zamówienie oferuje KJM
Aut0-cztścl. Sklepy: Kielca, Targowa
18,321-2371Micklewicza6,4231~(,d
Tti.IMIKJ do umochodOw zachodnich firmy BOSAl .Mato-Mas" KJalce,
Mlcklewlcza6,423-73,32-12-37.
16/gd

MONTA2. Uf74dzeń gazowych w
samochodach benzynowych, gatnikowychl :wtryskiem benzyny.•Sam-Gaz"
Klelee Kruszefnlcklego231,555-27.
'
1887/gd
MAAmarykańskle

autoe.lermy
oraz

cłynamlemy)

.LEGEND", centnll'll zamki, znakowanie, radiocdwarzacze. Najlepaze w
kraju ceny ołarulę: AUOIOPOL, Kielce,
Radiowa429-67.
Vgd

wanle, tapetowanie. Rachunki VAT. Tel.
31-53-70(17-21).
22770/g

monta..t..Aulofenlx".Szeofłce39k.oe..

TRANSPORT: kraj-zagranica 1,5.

Nowiny,teiJfax-592-()Sora.zKJelce,al.
Tamowska26.
30/ag

22750/g

25-391.

MALOWANIE, tapetowanie, glazlJra,
remonty- szybko, solidnie. Kielce,
66-08-07.
22776./g

szyay samochodoWe - sprzedet

ALTROMKA - autoelarmy. Kielce,

434-79.

BIURO Obfachunkow. .loterex"
$wladczyusluglwzakresle:dorad:ttwa
podatlo:ow.go,
prowadzenia
kai4tQ
rachunkowych, rozliczania deklaracji
Kielce, Hauke-Bosaka 7, p. 102. tal.
(041) 68-70-73,61-40-68w. 32.
22652/g
T~KA

drzwi, zamki, naprawa
oklen,2al~e.66-78-86.
22486/g
TANitrensport 1,5tony.57Q-03.
2262&/g

22530/g

SKUP- sprzediJ: ratalna, komia,
zamiana samochodów. Kielce, Sienkiewicza 55,68-36-00.

HADES- dodatkowe drzwi, rOwnlet
stalowe.Kielce,31-29-83.
22780/g

221/g

AIJTOAI.AAMY. Kielce, 61-~1 /g
USA-samochody,CZfścinowelu;ty

wane. Klalce, 1 Maja 191 A (.Polmo:byt"). Tel. 61-64-80.
309/g
FORD - C%f!cl zamienne. Kielce,
GórnikOW Stas:lcOW8klch 15, 502-52
15Jag
AUTOALARMY - PRESTIGE AudloVOII:USA:azmiennymkodemlzabezpleczenlem przed ro:kodowaniem. Oodatkowe&kcesorlazabezplec:a.lącelutyt

harmonijkow., produkcja, montat.
Klelc:e, Warszawska 199, lelifax (041)
68-68-77,32-58-13.
2&'g

kowe. Wysokiej klasy radioodtwarzacze, glo&nlki. Znakowanie pojazdOW.
Autoryzowane serwisy: Kielce. ul. Manifestu Upcowego 34, tel. 326-599, ul.
PiotrXowska 191 (.PolrnoW,1"), tel.
66-32-()7.
31/ag

TAPETY natryskowe, sufrty podwieszana,elewacjePCI/. (0-41) 31-44-66

EKSPRESOWE

żALUZJE pionowe, poziome, drzvd

190/g
PRZEWOZ osób,
Klelce,31-85-31.

.sesr

-

towarów

WLOSZCZOWA,

ul. KościusZki 11,
(Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy),

lei. 423-13,
w godz. 8-18.

tona.
181/g

dr?Wt.

Dodatkowe

61-17-86.

Nasze punkty:

AUTO-MOTO

"ALCATRAZ" (kod
. 126p" (1990r.). Tel. 31-96-15

15Ju

UKŁAOANIE panel~ drobne prace
budowtane.Tel.66-24-88,66-27-18.
366/g

AUTOALARMY.

ffiZEWĆZ

31-80-54.

(921 diesel, . citroena BX" (85), .lorda

PACZKJ mikolajow.. Ceny hurtowe
Zarn0wieniatel. 549-23.
-259/g

CONSTRUCTION- bezpośredni ctystrybutor.Nida-Gi~".ui.Górna20,1el.
490-11 wewn.159,490--13welfllll'l.159,

KJelce,66-2B-49.

ROLOKASETY, taluzje
18,68-41-33.

Cłlłcll"'ska
dekoracyjne aulllowo-śclennenajtaniej

-

352/g

226511g

czyn.

NUMERB

LUDU

22782/g

USŁUG1transportowe2,5t, 1,5lFak-

turyVAT. Te1Jfax31-35-32 {6-18).
229/g

NARRAWA

gazowych.
22798/g

piecyi(Ow

Klełce,61-26-87.

"OPOCZNO"
GLAZURA,
TERAKOTA,

MALOWANIE. 68-94-72.

260/g

TAPETOWANIE, malowanie. 641-99.
33/g

KLEJE~~

NATRYSKOWE malowanie
28-()89,26-105.
TRANSPORT
61-94-68.

1.5 t

wnttrz.
372/g

.mercedes".
349/g

WANNY AKRYLOWE
OFERUJE DEALER:

TANIO CUKIER
(workowany, paczkowany),

VISPOL

herbaty,mąlr.i,Jr.asze,

Salon sprzedaży:
Kielce,Kratowska.284,tel.S28-13

torebki papierowe,
syropy, galaretki, budynie i inne

RAFPOL

Kielce,Okrzei54,
Skrzetlewslta-4,
te1.531-49 539-63.
Skład reklam: .,Exbud 13" BIUro Reidam "Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

HURT-DlTAL

ll/Jd

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

ul. Moniuszki 3,

lei. 23-31-57

SLOWO

NUMER 8

OGŁOSZENIA

~nlkl

dwusu-.

SAMOCHOOY ~. wyeQplo&IO_ne,petnoepra,-.~.81-as-31.
180/g
KUPIĘ

aamocho!;ty

~dka-.

234/g

T&l.590-25.

.,Zoologlf" DobrowolskJeOO.
Oelekta P\otr, Górno 172, lei. 84. 358/g

KIELECKA GIEŁDA MERIJCł«)MM
- lwpno-aptzeda.t-zatniana,

śo

prawna. WVC8f"' (biegły).
1Qełc:e,Słowaddego12,463-63.Szcz.
g6tl*loferta\elegazeta.Telkał".281eg

aklepal'l'll, mieszkanie
do remontu, dzialld• •Piua" Kielce,

429-82.

Wg

ZAMIENIĘ Bocianek - 2-pokci;owe,
1Vplftrowlasnośclowena3-pokojowe,

KUPIĘ

LOKAL
25-899.

budow4aną

w Plflczo-

2Jr-

PRZYJMĘ kleroolą na .jelcza" z
przycze~ mate być rencista. Kielce.

BOISK

68-64-()2.

ARMA zatrudnl35 oeób (stanQW!ske

admlnlstracyjncHlandlowe).
32-24-84.

Kielce,

246/g

DYNAAICZNA firma poazukuje 70
08()b na atanowiska od Mkretarid do
dyrektora. Warunek - maxlmum 30 lal
537~7.
129/g

~lą

68-43-91.

ZATRUDNIĘ

N:.AD zat332Jg

mechanitQI samocho-

dowegooraztołulrza. frezera. Kielce, lei.

61-52-48,61-72-96.
MŁODY

334/g

poewkuje pf8cy, wlasny

.bmw". Oferty 377 .Siowo Ludu" Kielce.
377/g

ZATRUDNIMY mlodych lachowcOW
wKlelcacłl) do montaiu
mebli. Wymagane prawo jazdy kat. B.
(zamieszkałych

DEK-ł.ESl.E

Słoneczne

Klfice,

ce~

36alg

.EUXIA"-Pośrednlctwo-Merucl'lo

lokale. Kielce, 68-22-51
17.15-22). Tania
budowlane (Kielce, 04tJrowa,
PlekoszOW).Kuplmywolne mieszkaola
M-2,M-3.
20fgd
mo6cl -

(poniedziałek-sobota

działki

rze33,tel.31-81-86.

SPRZEOAMdut4 działlit

Wzgó-

2303/tWI

PAMEX calłllcany zatrudni kobiety
wWkudo3SIIt,zmiłl!aparycją,znajo
~obsługi komputera l pracy na

kasie. Pl'oslmy o kontald: oeoblsty po
godz. 17, ul. Rolna8,panlłlwczuk.9/hk

348/g

INWESTOR - kupno, sprzedat.
wynajem, wyceny. Kielce, Targowa 18,
pok:.418,435-SO.
22635/g

NAUKA
Gt.UPOTĘ

17/k

Zapraszamydowspólpracy.
Kształcenia

OSFIOOEK
Wydziale

Zarządzania ł

Administracji
biunowoczesna

kslfoOwO'CI
Zapraszamy.
Tel.

komputerowej.
66-27-91.

.Kontrakt",

nk:two

66-33-45.

68-33-22,
2Sis

M-3 e.r.Mnek. KSM, M-4 Stok, KSM.
wztpze,
Sienkiewicza

Słoneczna

sprzeda

Połtednlcłwo

.Kontrakt",

68-33-22. 66-33-45.

2Sis

SPRZEDAM M-4 - 72 m kw. Wloczczowa.Krasocln,lel118.
1581g
SPRZEDAM M-3. Wolne - czerwlec
1995.Tel.31~-21.
336/g

GARI\t

do wyna}tcla - Czamów.

664-944.

371/g

WYOZIER2AWIĘ lokal
cichą produkcił

lub

50 m kw. na

hurtownię.

611-729.

Kielce,

230/g

WYN.ł.JMĘcztłe lokalu o powierzchni 20 m kw. na ul. Bodzentyńskiej o
branty pasującej do kaitgaml. Tel.

423-81.

DO
Kielce,

308/g

WYNAJĘCIA
Słowackiego.

lokal 24 m kw.
Tel. 61-27-80.
320/g

WYOZIER2AWIĘ darmo pawilon na
Plantach.Te1.32-51-18,wleczorem.
333/g

32 _~~~

m kw. aprzedam. ~~g

KUPIĘM-2,M-3.66-01-27,

rem.

TRĄNS .Miazeł" przewóz osób Mooa-

2262610

chlum. Tei.S36-07.

kraJ

W"fNAJEM autobusOw

l

Ulgl'łl-

lł1IO

nlca.68-03-55,61-33-94.

22705/g

47, lal. 156-03-50, .Terra" Skadysko
(O-tn514-114.
176/g

PRZEMZDY •utok.lrowe - 'Mocłly,
Ff8ncja., Niemcy, Belgla,Holandklllnne.
.lnler-Koclex" Kielce, Paderewskiego
47, t.l. 66-03-50.

178/g

.ELIXlR"-Towan:ysłwlopa.tl.t.Aalry-

rnonium. Kielce, 493--54.

19/gd

AGENCJA aferule towarzysiwo
etrakcyjfi"/Ch p.tl ~ c.l4 dobf.
Tel. SIH)6-45.
262/g

TOWAAZ'iSTWO
61-25--49.

patl.

MATEMATYKA. 61-50-75. 22513/g
matematyka.
22317/g

polskl

komputer~

.Computex".

BIURO Tlurnaczełl AKTIV ul. Sienkiewicza 10112AI3.Kialce,682-&41.253/g

Tel.
232Jg

lchrozprowadzenlu.Angłelska,28-110

Ctlmlelnik, Suchowola 6.

362/g

LOf.ł'IARO,

68-22-42. natyełmlas
ta- potyczki pod zastaw. ~ntor w
hotelu .Briator, takt& w nledzielf,

68-22-24, nocny 66-30--65.

2311(1

TAROT - M'6tba. Teł. ktmOrkowy.
Kielce, 090 33-54-65.
3Jg

TRANSPORT dwOch semochodOw z
zagranicy.61-24-71,32-44-27.1861g

PROTEZOWANIE. Nepra__ Kielce.
502-52.
16/ag

lat$ki.Tel.61-42-28.

hemoroidów

łysienia.

Klalce,487-18(15-tn.

Zapisy

europejskie - umiarkoWane cany. Tele{Q-42)
440/lo;w

Zagnnlca:Siowacja -UptowskiMikulasz, Tatrzańska Łomnica, Jasna.
Austria: St. Wołlgang. Paryt, londyn.
Zimowiska: Poronin.. .Harctur" Radom,
ul. Słowackiego 17, leiJiax 631-767,

631-869.

Sir

WCZASY, ferie 423-26, 444-60.

"_

__

- _"."".

ABEX Kielce.
22719/g

r. o

11 .2 50zł

- ciągnik .ursus C-360" rok prod. 1983, nr rej.
RAT-129N, cena wywoławcza 2.230 zł.
Ruchomości motnaoglądać 16.1.1995r. w godz. 8-14
i w dniu lk:ytacji od S do 10.30 w Spółdzielni KOłek Rolniczych w Przysusze. Ekspertyzy do wglądu w Urzędzie
Skarbowym w Szydłowcu pok- 22 oraz w SKR Przysucha
Wadium 10 proc. uiszcza się w dniu licytacji.
Ucytacja mote nie odbyć się bez podania przyczyny.

·-

m1,

(NiawachiOW 1), tel. 571-91, 526-4)1
-wn.34.
Kol'lskie,ui.Kielecka l,tel24-74.
21881•

OJCA
i Rehat.ilitacji
u Szlłitala w Morawicy

-

Sł'nluzait JMHI.rlękowuia Onlyuto.-.wi, cale.. perHlidotri OUz:iahl ~ii Oaóla~j i Oakolo&ina~j
Szpitala w Crawooej G6n~. a w ua~aólaości

dr. ANDRZEJOWI BRONISIOWI

ZGUBY

zaopielęwaasiedl.....yi,....cwratowu.i•iJda4rolieao

ZAGI!'W. Indeks wydany przez WSP
Klelcer.nal'lliskoTureł!:Mereksludenł

Vrokuhistorii.

w Przysusze licytacja nas-

-kombajn ,.bizon• rok prod. 1987, cena wywoławcza

prKOwtliq 04Uiałw N~•.-.łoaii

Kle'ce,ui.BełallooOwChlopsklch77

FERIE zimowe 1995. 1. Kraj: Wisła,
SzczyrX, Zakopane, Krynica GOrska. 2.

Obwieszczenie o licytacji
Urząd Skarbowy w Szydłowcu podaje do publicznej
wiadomości ,1e 17.1.1995
godz. 10.30odbędzleslęw

mgr EWIE STEMPLEWSKIEJ

PH .OKPOL" S.C.
Okoa-p!Mtikolw
Okna" _ drewnOkna
" _ -dachowe

O$Cietnice,.tyroplan.
parapety PCV, montaL

TURYSTYKA

2.250 zł

Ruchomości motnaoglądać 17.1.1995 r. w godz. 8-141 w
dniu licytacji od 8 do 10.30 w Gminnej Spóklzjetnj ,.SCh"
Gowarczów. Ekspertyzy do wglądu w Urzędzie Skarbowym w
Szydłowcu pok. 22 oraz w GS ,.sch~ w Gowarczowie.
Wadium 1O proc. uiszcza się w dniu llcytacjj_
Licytacja mot.e nie odbyć się bez podania przyczyny.

3761g

STOLARKA
BUDOWLANA

2204/s

GINEKOlOGICZt-E zabiegi do 24
tygodni-renomowane kliniki (gabinety)
looowat: .Marktur" t.Od.t:
30-23-28,32-73-49 (1Q-18).

187/g

OOSTĄP1Ęwdrlerta'W!fwarallatsto-

kamicy~).

prostaty,

wywoławcza

SpOłdzieCni KOłekRolniczych
tępującycłl rucłlomości:

POSZlJKI.UĘsolidoejspOiklbuclow-

MEDIN-leczenie

-samochód ~robur" rok prod. 1981, nr rej. RAH 2068, cena
1.005 zł
-samochód ,.tuk~ rok prod. 1987, nr rej. RAK 2133, cena

wywoławcza

BIZNES

lane). Tei.66-28-77.

nerl!owęj.

Urz.ąciSkarbowywSzydłowcupodajedopubllcznejwiado

mości,t.e 18.1.1995r.ogodz. 11 odbędzie siewGminnejSpół
dzielni .samopomoc Chłopska~ w Gowarczowle licytacja

(;:f-CESZotrzym&Ckredytdo200mn
Kredyt ,.. samochOd oraz braC udziel w

MEDYCYNA

(bezoperacyjne),

Obwieszczenie o licytacji

następujących ruchomości:

TOWARZYSKIE

651g

MEMIECKI,

'"''

.lnler-Koclex"Kiełce,Paderewsklego

KOREPETYCJE- pcłskl. 31-60-54.

HERMES - kura prowadlenia e'łlłdenctiVAT. Tel. 61-31-76.
22738/g

ogłasza przetar& nieoaraoiczony na rozbiórk~ domu mteszbJneao oraz uporządkowanie terenu. Oferty w zalakowanych
kopertachnaletyskładać w tut. Zakładzie do 16stycznia 199S r.
Termin rozpocz~cia robót - bezpośrednio po podpisaniu
umowy. Rozliczenie robót WJ kosztorysu powykonawaeao.
Wybór oferenta ~dzie dokonany o nastę:pu_Ace dane:
a) wntosek o udział w przetarsu
Data przetargu oraz informacje o odrzuceniu oferty zostan•
podane w terminie do 31 stycznia br.
Blitsze informacje bę:dą. udzielane w Wojewódzkim Zakła
dzie Weterynarii w Kielcach, ul. Sciegiennego 205.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru
ofert, jak te1 uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania
przyczyn.

LOTERIA ~~~łzowa do USA.lglos.anla

pny

obsługa

WSP organizuje kurey:
rowo-finansowa lirmy,
sekretar11.1, podstawy

KURSY

nowo--blurowychdowynajtcia.Pośted-

21801/g

HSZPNM - regularna prza;ucly.
Kielce, 68--45-44.
21732/g

AMJoZCMt<A-masa.te,towarz:ysłoM;I,

w kioskach.

Klalce,ui.Wesola4S,Iel.432-o2.161s
KOMPLEKS powierzchni magazy-

KIElCZANIN - przeJazdy do Hlazpenll~~-toelce.

31-40-34.

zatrudnimy panie. Tel. 22-408. 22716/g

patroszymy .Miaslfcznlk

Salyfyczny Towarzysz" jut

Kl&lce,61-33-07.

LOKALE

budowla~

w~bn:lwle.Tal.32-22-83(wieczorem).

lód.t.
1741/k

wizowa.

loteria

osoeY ze

rudnił.

zaplec:::a~m

216/g

PRZYJME,bllchii'ZIIklroseryJnego.
Szewce,tel.59-192.

USA 52-47-76.

z

373/g

NIERUCHOMOSCI

PRACA

PRZE.IAZDY -1-łezpenia. 276-79.
Wg

KAMIEMCĘze

Boclanek.Kielce,31-33-76.

wie.Piflczów,lel.742-31.

'"'

obeługa

KUPIĘ

dzlalkf

Wojewódzki Zaldad Weterynarii
w Kidcacb, ul. Śdegiennego :Z05

HSZPAMA- przejaZdy. 31-50-73.

typu:.ayrene",.trabant",.~.
ITI05MbY'CMapra-lub~.
Klelce,ttol.66-13-95,po20.
79łg

STRONA l S

DRO~NE

KUPNO
OKAZJA: kuplf

LUDU

361/g

wieczo-

śp.

CZESLAWA SZMALCA

1w 1 składa

....... ioaa, córka, sya, rod:&eńslwo, rod:&ina

3301g

POSZUKUJĘ mieszkania do~-

cla. 31-54-80.

331/g

WYOZIER2AWIMY sklepy w J(tdrzeKielce. lei. 60-05-40, 68-o5-66.
323Jg

iowłe.

AGENCJA .Wygoda" - wynajem.
kupno, sprzec1a2, zamiana. PoQukujernymieszkan (sprzedaJący gratis).
Kielce, Sienkiewicu 76, 66-05-93.
111

66-13~1.

Nadleśnictwo
ogłasza

1)

Przysucha, ul. Targowa 87
przetarg nieograniczony na sptzedaż:

~ursus V-1212~

2) ~tarpan S-223"
3) ,.aro 2430" szt 2
4) ,.llaz 969M·
Przeta19 odbędzie się
25.1.1995 r. o godz. 10.

imprezy okolicznościowe.
Niskie ceny.
Restauracja ,.Miraż"
{okrąglak przy UW)
Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,
tel.457-23
Jll/1

·-

WJ'I'UJ senleczaqo wspóla•ria Rotlziaie z.utqo

w

siedzibie NadleJniclwa w dn.

Ww. sprzętmotnaoglądać w dniu poprzedzającym przetarg

Wesela, przyjęcia,

W~bzej.aier~

kol. JÓZEFA KSELA

w godz. 10-14.
do przetargu winni wplacit wadium w wysoko$d 10 proc. ceny wywoławczej do kasy Nad/e$/łictwa do
godz. 9 w dniu przetargu. Do cenyuzyskanej w przetargu Nadle$nictwodoliczy podatek VAT. Zastrzega się, te wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeteli taden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie
Przystępujący

koldaaki i koletlq z Towarzystwa Pnyjlldólll Littll•
l7SII 0a'laebzfaiCIItqO ia. J. Śniallllled.iqo w Kielcada

HALINIE i JERZEMU KOZAK
WJ'I'UJ Jłęltokiqo wspólallria z powolllll• i-«d

OJCA i TFŚCIA

wywoławczej.

Nadle$nictwo zastrzega sobie prawo uniewalnlenia przetargu bez podania przyczyn.
14411

Skład reklam: ,.Exbud 13" BIUro Reklam "Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Koldukli Kolelllll.z:y z RPGM
Redakqa n1e odpow1ada za

treść

zanueszczonych Qlłoszeń_

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

Kiłk~

SŁOWO

STRONA 16

NUMER S

LUDU

Nilinowsze - Polskie - Bezobslugowe - Akumulatory

SALONVEl
[MEBLOWE

-duty prąd rozruchu
-poj. od 34 Ah do 190 Ah

- gwarancja 18 m-cy
-ceny [abryczne

Zapraszamy codziennie od 8 do l 5

KIELCE UL OLSZEWSKIEGO 7

REGIONALNA HURTOWNIA
Zakładów Akumulatorowych

BRZEZINY 102

.,zAS"'PIASTOW
A. teJ. Kielce, 492-63 (od 8

do 10)

12111

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplne~

"H" 31 - 81-88
MEllE IUJROWE, 8ABIIIETOWE

w Radomiu, ul. Żelazna 18

liiOlE PMDJOWE, WYPOCZYMKOWE

1T1TEMY IZAFU: u.wERSAUYCH
SYPWME ,IZAFY, STOlY, ~

Sprzedaż mebli róinych:
kuchennych, pokojowych,
młodziei.owych, tapicerki.

Sklep: Szczukowice 82.
Dojazd M.P.K Nr 18.

ogłasza

AMERYKAŃSKI

Holding Brodway L.T.D. New York
zatrudni:

hostessy i kandydatki z podsta'M\ angielskiego
(dokształcanie w Pols«), •okałistki, grupy tanecme,
""poły.,.;".., ROCK & ROLL.

Praca w Australii, Japonii itp.
IM1, (D-42) 57-74-45 pilne
(czynny~ dobę)

''"'
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

i

Działalności

Handlowej PUS DH .,Doradca"

Kiek:e, ul. Żeromskiego 29,1el. 619-738
o/Ułfit lU/ligi osobom prawnym i jizycvolm wZfl}uesie:
- komput~rowego prowadz~nla ksiqg przychodów i rozchodów,
k.rlqg na zasadach ryczałtu, k.riqg handlowych
- sponqdzanla mi~slrcznych rozliczeit nalriności podatkowych f
sktad~k ZUS
- oprarowywania bizn~s- planów dla pam.~b kfr'dytowych
- oprarowywania opinii o stani~ mqjqtkowym i gospodarczymfirm
- doradztwo finansoM'~
- sponqdzani~ rocznych razliczen podatku dochodoM·ego osób
jlzycznych(Pn).

OfeTijjemyfachową obsfugę, konkurencyjne cefO'.
lWa

Gminna Sp6łdzielnia w Mora'łricy
sprzeda:
l . 8azł MI3U)'Jlową w Dębskiej
Woli
2. Budynek w ~unie surowym
wMorawicy
l KilU. sklepów, moteb~
dziertawa
4.Restauracj~

S. Zeszytywlini~iczyste

6.sqry
7. Pictealrumulacyjne
8.Replyilady
9. Wqi dziesi~tne
10. Transportery plastikowe, r61ne
li. Miotły sorgo.
Informacji udzielamy w biurze
spółdzielni w Morawiqlub telefonicznie po &odz.. 16, 114-346,
11111
409-66Kielce.

rsióiY'
bannTe'!~
~

Siporex
z dostaWll- od 17.700 zl.
Rachunki- faktury VAT.

Busko-Zdrój, tel. 66-59

"""'
Tomiejsce
kosztąie

3a3.,8!I) t;J{]

'

!

l

(plus VAT)

Izba Skarbowa w Radomiu
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów
technicznych:
- wewnętrznej instalacji telefonicznej,
- instalacji sygnalizacji alannowej przeciwpożarowej,
-instalacji sygnalizacji przeciwwłamaniowej,
w realizowanych budynkach biurowych dla Urzędów Skarbowych w Grójcu i Kozienicach.
Oferty należy składać do 30.ł.l995 r. w Izbie Skarbowej
w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1/3, w której teżnastąpi komi."
syjneotwarcie ofert w dn. 31.1.1995 r. o godz. 13 w sali nr 302.
Oferty winny zawierać co najmniej:
- cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie
poszczególnych projektów w podziale na urzędy
- termin wykonania poszczególnych projektów wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami
-informacje o finnie projektującej.
Bliższych informacji i uzgodnieó dokonują:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu, teJ. 50-82;
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach, teł.

14-28-33
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

surowe lub garbowane
na odzJei
~
P.P.H.U. "W1MTEX"
~
Bilcza 133, 26-026 Morawica, ~
~
tei.(G-41)11-72-11,
~

~

l,,,u,~,~~:~:~~,,~~!,J
Urząd Skarbowy
w Kozienicach
ogłasza licytację

na sprz.e..

przetarg ofertowy na dzierżawę:
-obiektu po kotlowni przy ul. Grzybowskiej 10 w
Radomiu - powierzchnia użytkowa - 254 m lew.,
kubatura- 1270 m sześc.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi
4,36 zł/m lew. (słownie: cztery złote trzydzieści
sześć groszy)+ podatek VAT.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych
kopertach w sekretariacie przedsiębiorstwa Radom, ul. żelazna 18 w terminie 14 dni od daty
ukazania się ogłoszenia.
Wybór ofert dokonany zostanie w ciągu 14 dni po
upływie terminu składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła
cenie wadium w wys. 10 proc. ceny wywoławczej
(oszacowania) do kasy przedsiębiorstwa w terminie
określonym do składania ofert. Wadium złożone
przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrocone bezpośrednio po dokona·
niu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zali·
czone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchy·
lenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została przyjęta, wadium przepada na
rzecz sprzedawcy.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia prze~rgu bez podania
przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. te!.
218-57lub w siedzibie przedsiębiorstwa pod nr. tel.
251-32 do 36 wewn. 1261ub 143.

Urząd

Skarbowy

w Kozienicach

daż nw. ruchomości:

ogłasza licytację

l) samochód ciężarowy
typ ,jelcz 3ts• slcnyniowy
l szt.
Wartość szacunkowa

l) strugarka grubościowa (wyrówniarko-grubościowa)

4.440zł.

Ucytacja od~e się
18.1.1995 r. o godz. 10 w
Pionkacb, ul. Kolejowa 12.
Cena wywoławcza wynosi
3/4 wartości szacunkowej.
Zajętą ruchomość motna
w godz. 9-9.30 w
dniu licytacji w Pionkach, ul.
Kolejowa 12.
Przystępujący do licytacji

oglądać

zobowiązani sądowpłacenia

wadium w wysokości lO proc.
ceny wywoławczej w dniu
licytacji w Pionkacb, ul.
Kolejowa 12 u poborcy skarbowego w godz. 9-9.30.
Zastrzega się prawo unicwatnienialicytacji bez podania przyczyn, Urząd Skarbowy nie odpowiada za wady
ukryte ruchomości.

na sprzedaż nw. ruchomości:

l szt.= 3.338 zł 40 gr
2) Frezarka dolnowrzecionowa l szt. = 1.377 zł.
Licytacja odbędzie się 17.1.1995 r. o godz. 10 w Woli
Chodkowskiej 21. Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości
szacunkowej.
Zajętą ruchomość można oglądać w godz. 9-9.30 w
dniu licytacji w Woli Chodkowskiej 21 .
Przystępujący do licytacji zobowiązani są do wpłacenia
wadium w wysokości lO proc. ceny wywoławczej w dniu
licytacji w Woli Chodkowskiej 21 u poborcy skarbowego
w godz. 9-9.30.
Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn. Urząd Skarbowy nie odpowiada za wady
ukryte ruchomości.

Kol. ZOFU DZIOREK
WJiliZY wspól<mda z powoda śmierci

OJCA
"..,,

Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro Re kJam ,.Słowa Ludu", te\. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

RedakcJa oJe odpowaada za trdć zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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PROGRAMI
6.00
1.00
1.30

8.55

Kawa czy herbata?
"Pierwsze pocałunki"
Dla dzieci : Kolory
Gimnastyka

9.00

Wiadomości

UO

Oladzieci:Mamaija
Domowe przedszkole
Porozmawiajmyodzieciach
Muzzy in Gondoland
.,Catwalk" (14)- serial
MuzycznaJedynka

9.25
950

9.55
10.00
10.45
11.00
11.20
11.30
11.50
12.00
12.10
12.15

12.15
12.40
13.10

14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.30
16.00
16.25
17.00
17.25
17.45
18.05

18.30
19.00
19.30
20.10

21.50
22.00
22.15

22.1.5
23.00
23..20
0.10
0.30
0.40
1.05
1.35
2.00

18.10
19.00
19.35
20.00
20.50
21.00
21.30
21.35
21.45
22.10

Gieldapracy,giełdaszans
Zaproszenie do stołu

Klub samotnych serc
Prawnik. domowy
Wiadomości

Agrobiznes
Telewizja Edukacyjna
Magazyn Notowań
Komputerowa szkoła MarkaPeryta
Wielkie odkrycia w nauce
i technice: Promieniowanie
Roentgena -film dok. p rod.
niemieckiej
Bałtyckie technologie
Z lamusa techniki- Potęga
druku
Telekomputer
Wświecienauki

Muzyczna Jedynka
Sami osobie
Pierwsze pocałunki
Dladzieci:Tik-Tak
Teleexpress
Naszaszkapa
Klinikazdrowegoczłowieka

24.00
0.05
1.45

PrQ&famlokalny
Koło fortuny - teleturniej
.,Hrabia Kaczula~ -seria]
Pytania o Polskc: - Co si~
staJo z naszą rewolucją?
Sport telegram
Panorama
Stare i nowe pieniądze Denominacja
Pogotowie
ekologiczne
Dwójki
Reporterzy Dwójki przedstawi;"il!l- Jak ci dzi~kować?
Barbara Sass w Dwójce:
"Pajęczarki" - film fab.
prod. polskiej (1993 r.,
IOSmin.), ret.BarbaraSass,
wyk.: Adriaona Biedrzyń
ska,MariaPakulnis,JanNowicki,WojciechMalajkat
Panorama
"Szczęśliwszy świat" (2)
- filmfabularny
Zakończenie programu

POLONIA
7.00Panorama7.10Dziel\dotryzPolald
9.00Wiadorrlości9.15PIIftciel\lr6ta-serill

9.45Wiabiryncie-seriai10.45Tydziel\prezy·
denta11.00Sportowylydzie(I11.30Raj12.00
Wladomo6ci12.15PanAnalolazukamilionlfilmTVP13.35Rolalspol(us14.00Cltefy
czwarte1~.35Piosenldzteblem15.00Gtn·

le9315.35tłstorla-wspólczesnośt16.05

mera20.-t5PolskaKronillaFilmowa21.00PI·
1'10fłmł21.30Spadek-filmłab.22.50Aidorsld

Wiadomości

7.00
7.10

Panorama
Starcinowe pieniądze-De-

t0.00Szpitalmiejsld-seriai10.5(1F~mnatelt

~~~~~~~~~~

Pamiętniknastoladd-lllll!lazynftodzie1owy

16.301nfmnacie16.-t5Gramy!16.55Aiwlnl
\llłewlór1d-lllillanim.17.25Szczf$1iwyrn.rt

17.5554SiedZI-serial 18.301nlormacje18.55

5mvdla - serlal USA 19.20 Ptus mirus 20.00
Sekrely-seriaiUSA21.00Na~temal

22.001nlonnacje22.20Sport23.20Spolltanie
naAIIartYku - illnlVP
TKKKJELCE
9.00Kieledd kwN"ans (powl) 9.25Kon-

certzespolu.Kontrasty"(2)10.00PIIenodlotprowamkabalelawy10.35KinoziJTYSlk4:PowrOITowera12.05Naltalinka-bajld"rysunkowe12.15Teleoazeta17.15Kiłlecldk"lnlnns

17.40Żytzenlanadzi!11.45Ludziei~J~r~WY

18.00EastSi:le5tory-progratllkabaretowy
16.55 Rekoma-teleturniej na telelon 19.10

reksp:::ri111wy22.00Kieletidkwadrw·ma;.
lnlomlacyjny{povlt)22.25 Rozmoy,ywllQ(

Przebztek:stowy
TV "DAM!" RADOM
IO.OOBiufo~;-,iiJ;.;.;t.omotciami

10.10~po~10.30Wysj)l
~~nadzlel-serialobycz.11.20Teatrzyt:
Neslofa8umy - serlalsens.13.15Wybucłlowy

!'!;:·:..:~ajęzykaangielskiego

koktajlmuzyczny16.30Muzycznymagazynroci;:Jwy17.00Teledzirhlik17.30Biuroobrotu

9.30

"Hollywoodzki Babilon" -

C)b!Ró1Dwaseria23.25Teledzlennlk23.50

seriaJdok..

Muzycmyma!lllYIIrockowy

"PrzygodyBlacky.ego"-serial prod. kanad.-fr.
10.25 Familiada-teleturniej
10.50 Szansanasukces
11.45 Kontakt-94
12.15 Spotkanie z Erichem von
Danikenem
13.00 Panorama
13.20 "Zakazana miłośt~- serial
14.10 Clipol
14.45 Cojestgrane1
14.55 . Powitanie
15.00 .Przygody Blacky ·eao"- serial prod. kanad.-fr.
15.30 Studio sport - Gwiazdozbiór polskiego sportu
16.00 Impresje z Jat 80 - Stan
zagrożenia

16.30
17.00
i/.10
17.40
18.00

Obiektyw (nie), .. Zi:llgniew
Namv'!!:JWski
Maglizyn przechodnia

Myślcmcllllprzyszlość·Piaton

W okolice Stwórcy
Panorama

-Ape1Jasnog0r1ki20.4(111.10Mcłelascyna

cje łWittYn'i 16.05 Nowotc:i zJdiolci 17.15
Pottezłlz iłlYidem 18.4(1 ABC KatecNzroo

KoKiolaPowszechnego20.10Poryroklwpo82jiiliosenct21.30Piosrilclabeztelelonowców22.15Anłidotlrnnastres23.15Ttrll

lm
RADIO DIECEZJI RADOMSKIEJ

Poranneprzełlldzanlr:I8.00Programlilia.~

muzyczno..reldamowy8.15'Madomo6c:I8.31J
NaszaRodzina(p:Mt)9.15Wiadomok:l9.30

Pioaenkl•el9lna12.00Anio1Pańsld,Godzinld,

RótMiec1HSPIOSII'Ikare!Wia13.00BI<:t
rrmyczno-relclamowyl •. OOt.kll)'kallnecml
-Diriusz0siej1 •.15Wiadorno6d.kl:lnll'liklty16.00DoparrieWka - EUbietaWarch:ll16.15
Wiaclornotci,lwrnLriklty16.30Rozmowyollomfil-ks.protl.esZIIII:KfdZiorł16.4SRaclo
Wlt)1can17.000mn1Die-1Udyc:jłrrbizie!y

nakaRwieEwangei(pooat)17.30Rolmowy
oprJWie~-ka.protH.Karbod
11.45NłuczalieJINPawlll18.00111młw.

19.00Mur,tasalcraklalreligi]na19.15Wiadomośd 19.30Bijlq na dobranoc -E. Wwchol
1U50obrł~20.00Sportw RduAVE

20.30Rozmowynatematteologi1Sibll'l'ler1tów
łwltiYch-ks.proi.LBobra2U5Biblił-lec

lioconlirw.-ks.prolZ.Niemirsld21.00Apel
Jaanc9)rski,Godzinlci21.30NaszaRoclzina
21.4S~nadobranoc21.55Progl'amM
jutro22.00Zallończerieprogramu

RADIO LEUWA TARNOBRZEG

Gośt por.>~r.y

10.00

15.30,21.10Trwrri!jlmszy~lljzkotcicUI

$w.TrotcY18.00'Niec:zl:lmlmc:dkwaKt*ioll

9.00-10.00 Gcącłlinil- pytlllil.lluc::Mczy

7.30
7.40
8.00

seria1 TVP

-Anio1Paillki11.30Kielrdddi:iemkrd0wy

koncefi20.30DzletlosledawllQ(-lkoczysko
20.•51.!uzybzctw:xnlka21.00'Morkowywo-

lrtrtgprzedsla.ta-serialaens.11.50Przygody'

-

dobranoc22.00Wspólnandtwapokmiowa

DzieńosiedawTKK-lkOClY$ko19.30SBB

1.20

f:fa/~i~~·

11'11.1Nkały,ogloazenia10.15,14.15Gołewstu

clu9.351nlonnalorlwlltnklyi5..(5Powldt:na

FonlnSpra'MedliwołćlfłokOj-ks.lolPIChlllr.

nominacja
Sporttelegram

:::

dariwn7.20,15.10Rynekpraq9.20,16.30Ko-

IO.OOBi
Makii O.

POLSAT

7.15

Muzyczne nowości Dwójki
Program lokalny

Serwisyilłormacyjne8.30.7.00,8.00,9.00.

10.00,11.00,13.00,1 •.00.15.00,17.00,20.00.
23.00Siowonadzlł6.40Strzalw~

kllnkln 8.15 Serwil sporWy 9.00 Kllln-

0.50Stancb::l\a1.05Przyiblcelkaj:tlrf

22.40SełcretEnigmy(l)-ftlmwojenny23.50

PROGRAMil

19.55Baśniedopocllazld20.10Radiopokola

prolest(2)-lilmdok.O.OOPor1Jit~

8.00~łwiataa.30~iwyrM
teletumiej9 .00~ -seriai9.30W«odm

Tam i tu - film dok.
Sztukaniesztuka -Art ysta
wobecsztuki
Tani program o poezji
-ArturSzlosarek
Korzenie
Muzyczna Jedynka
Country Ameryka- nagroda
CMA-PAMTILUS
Zakończenie programu

rii-PfeziiUąlrtpllńaq19.19ŚWial:'lllidlo

cji22.008BC23.00MigazyniiUOenc:lclwop-.
W.KutlaklllolCenderi23.30Radomaklpic.senkaUystyczna-ui.K.Ka::z:marczykl
24.00NocneKielct
RADIO "JEDNOŚĆ"

.AVE"

fon12.30Sport13.30Kub1Szyliflsklzapruza

,.l.arok,ja.k dobrze pÓjdzie"
- film prod. fr. {1981 r.,
91 min.), ret. Jean-Loup
Hubert, wyk.: IsabelleAdjani, Thierry Lhermitte, losiane Balasko
Puls dnia
MuzycznaJedynka
Sejmagraf
Listy o gospodarce

wopr.D.NowaldZ.T.Nowaka14.15Gitarowe
hlrct15.10AW!rd0-~aclo18.00Piul
wopr.W.KuPkaiE.Okońsldlj 18.30Znllga-

8.00Motlilwy-poranne6.15'MIIdomok:l
6..00mn1Die-aud'f<:jlnodzie!ynakanwie
Ewqeii 7.15 'MidornoS::i, lr.olruniklły 7.30

zabi ł Nowotk~?
Wiadomośei

Ekmdlo 12.00 Pluswpolucnla 12.30 Wluclowychl)'łmlchl3.10Rozmalo6cllll'lll)'ka

wanilszarpldnJ:&wi7·.00Teleexpress11.15

,.Simpsonowie" (li)- serial
anim. USA
Rewizjanadzwyczajna-Kto
Wieczorynka

rnacyjly10.10ReglorWnlnołowariiWIIIID
WI10.13.12.10Kinr~10.30f(lł
~darodz:lny11.10~nadz!ł

$porlowaapteka16.30lalamido,czyti~
Ciu<::hcił18.00Prr,ibicelkaplury19.05Przer
w.rybleg-rep.19.200ollvoocka19-30Wił·
domości20.05TydziełlprazyderQ20.1S()j.

nienlcłlorno$cial8.308ezllresnanoc-lflrH.

Itr 1925 Bla, 1M. z MCM 20.00 Teledllemł:
20.20FordBoyard-gralelftizrina21.55fl&.

Wiadornotócogodzintod6.15do11.00,
16.00-17.00Aktualnotdk*alne
6.00Wstawaj,azkodadnił9.00PorllWk!

-·---

==~~~;~cZ_-1:i~.OOPopohftkq•

lilie , . . ~ki •

Aodom,ul.---11,
loi.259-43,83C>-a1

~

wołwerlmelonilt-serialsensac.22.50Znak-z

1VK "OSTROWIEC"
15.SOZiotzcykluK.ochalmvstruzyda .
16.00'MeczOrdrugizcykluCo$podobnego

27 grudnia ubieglego roku min~ dokładnie rok od rejestrac;llw Unę
dzie Wojew6dzkim w Klelc:acb Salel,jdsklej Orpnlz.ac:ji Sportoftj
CORTILF- Duło to. a zarazem mało dla stoWU'Z)'SZenia o sportowo-rekreacyjnym charakterze, s:za.ególnie pny dzłslejszyth reaJiath,jtdnak
jego działacze •tyli zaimponować s._ operatywnośclili porDJSiowoł
ÓII· Zaskarbili sobie zarazem wielu sympatyków l sponsorów.
- W swej działalności nastawiamy si~ szczególnie na prac:ę
z młodzieżą. propagowanie
sportu dla wszystkich, promowanie zdrowego sposobu na tycie bez nałogów- mówił prezes
Salos Cortile, ks. Zbigniew W6j·
cik, podczas spotkania zorganizowanego z okazji pierwszej
rocznicy powstania organizacji.
Słowa te neczywiście doskonale oddają cel i sens istnienia
kieleckiego oddziału Salezjań
skiej Ogranizacji &portowej, która funkcjonując w Polsce od
dwóch lat, skupia w swym gronie
około 30 tysięcy młodziety, reprezentującej ponad 50 słowany
szeń lolcalnych z różnych stron
kraju. Co więcej odbywają się nawet krajowe mistrzostwa Salosu
w kilku dziedzinach sportu.
Cortile, czyli inaczej podwórko, bo taką nazw~ nadano kieleckiemu oddzialowi Salosu z katdym miesiącem zdobywało sobie coraz więcej zwolenników.
Dziś siedmiu instruktorów i wychowawców prowadzi w ciągu
tygodnia 12 grup treningowych,
funkcjonujących przy szkołach
podstawowych nr 5, l l, 17, 26, III
Liceum
Ogólnokształcącym,
Zespole Szkół Mechanicznych,
Zespole Szkół Zawodowych nr 7
oraz Zespole Szkól Budowlanych przy ul. Jagiellońskiej .
Rozwijają oni swoje zainteresowania w pięciu sekcjach - piłki
notnej, koszykówki, siatkówki,
tenisa stołowego i kolarstwa. Po
roku istnienia sportowa rodzina
Salosu liczy ju.t ponad 200 mło
dych członków.

ChoC w załoteniach zrzeszenia wyniki sportowe nie są
rzeczą najwai.niejszą, także kielecka młodzie:t z Cortila ma się:
czym pochwalić. Wymieńmy
chOCby drugą lokat~ siatkarek
oraz czwarte miejsce piłkarzy
(na zdjęciu poni!ej) w rolegranych we wrześniu w Szczecinie
finałowych turniejach krajowych mistrzostw Salosu.
Nie mniej uznania zyskaJi sobie działacze Cortile, którzy z
dutą pomysłowością i rozma·
che m zorganizowali ubawowo-rekreacyjny festyn dla dzieci i

16.10Mokrydzlltlzc-,fdu0ai16.20DIIłfiltl

Pmiadele-llmllllm.16.50SanlaBarbara·
seriai17.35Conasczeka17.4(1leatrzyklnlryg
przedstawla:Starymlodzlenlec18.05Muzyka
18.20~prognmu18.25Bezlnsna

noc(l)-llviler19.15Conasczeb?19.20Bia,
~M.zlo(;M19.-t5Muzyka20.00FordBoywd

telaatralu;ja21.30Konkl.rsllmowy21.35Ucltczkariewidzialnych - zqłjt!Rewolwerlmelc.

nik22.25Znall-zcy1duROtowaseria22.55Na
dol:ranoc23.05T~TYK.Osir~,o.c~

RADIOKIĘt.Ci:
5.00Nowinkl!~wopr.M.!l1dw.

Sport

kalesony, podkoszt!\lr<i,
koszulki flar'\Glowe,
rękawic~S drelichowe,
rękawice

wzmocnione skórą,
spawalnicze,

rękawice

ręczniki, ścierki,
mydła

bhp.

8.DD,?.W.8.00,9.00,11.00,13.00,15.00,

l6.00,17.00.19.00WIIdomości8.05~
notdltllawoJnC.P.Solarza16.05A.ktualnoł·

cimiawopr.M.Sobali7.30,17.35$p:)rt8.10
Programr~8.30Magazyndłniepeł·
nosprawnych-aud.Cz.Kussala8.400ził

wprogramle8.50Radi0Wigleldlll'facy9.10
ł'łe czytaleś - polluchaj 9.15 Muzyb cla
wszyst!ck:h 10.00, 14.00,20.00Maguynlnłor·

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

młodzie!y na powitanie wakacji
pn. "t'.egana,i sdl;oło na wesoło",
masowy "Jeslennywyścia:kolars
ki" r:zy let"Uiiczny biea: sylwestrowy", upamiętniający pierwszą
rocznicę powsłania kieleckiego
oddziału Salosu.
Plany organizacji są jeszcze
bardziej ambitne. W 1995 roku
działacze Cortile zamierzają
zorganizować a:t IS imprez masowych zarówno dla młodziety
jaki dorosłych.
- Du.tą zach~tę dla nas stanowi odzew na nasze dotychez.asowe propozycje. Nie przypuszcza.
liśmy, te aż tak wielu kielczan
podejmie nasze wezwanie do tycia na sportowo. Przykładowo w
sylwestra mimo fatalnej aury,
chłodu i deszczu ulicami Kielc
pobiegło ponad 60 osób w ró!·
nym wieku, natomiast na starcie
wyścigu kolarskiego stan~ło a:t
250amatorów jazdy narowerzetwierdzi ks. Z. Wójcik.
Warto wymienić w tym mJejscu
nazwiska tych, którzy tworzyli podwaliny pod powstanie oddziału
Saloso w Kielcach, jak róWDiei
ludri, na co cbień S~~~CYch
sięzmJodzJe:łl) . 54toksięł.asaJez

janie Zbigniew Wdjdk (piłka
not.na), Dariusz Bartocha {tenis
stołowy), Knysztor Rodlinka i
Paweł WmieMkł (kolarstwo),
kleryk Kazimierz Drozd (piłka
nożna i tenis stołowy) oraz Ralał
Dorowski, Robert
Dorowsld
(piłka notna), Zbipiew lmiołek,
Andrzej Bartocha (koszykówka),
FJ;J,ieta Wołoszyn l 5ebastlan
T~~1a (sia:tówka).
W podsumowującym pierwszy rok działalności Coltile spotkaniu uczestniczyli mi~ innymi prezes i zarazem zalotyciel
Salezjańskiej Organizacji Spor·
towej w Polsce, dr. lbipiew
Dziubiński, bp. Miec:zyslaw Jaworski, kurator Andrzej Snut,
dyr. Wydziału Kultury Sportu i
Turystyki UW, Marek Kędzior,
naczelnik Wydziału Zdrowia i
Kultury Fizycznej UM, Artur51bal oraz lie1.ne grono sympaty·
ków i sponsorów na co dzień
wspierających sportową rodzinę:

kieleckiego Cortile.
DARIUSZ WIKLO
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Jana Meli
Q- Zaln)'tytodnlewszn,lcarsJdej
mlejKowośd

Eschenbach roze-

IJUC zo~ przełljowe Mistrzostwa S-wiała. Których kolarzy
zabierze pan na tę imprezę?
- Mistrzostwa Polski nie były
ostatnią kwalifikacją na wyjazd do
Szwajcarii. Skład reprezentacji ustalony zostanie dopiero po badaniach lekarskich i zawodach z cyk-

lu Pucharuświata, na które za kilka dni wyjetdtamy do Francji.
!t Czr polscy kobne wystarłld~

weYSZ)'S(]tkhbtecorbcll?
- Tak. Chcemy obsadzić
wszystkie wyścigi. Najwi~kszy dylemat mam obecnie z seniorami.
Musimy wysłał takich ludzi, którzy zagwarantują uzyskanie przyzwoitego wyniku. A na dzień dzisiejszy takich kolarzy w Polsce
praktycznie nie ma.
łt Co dla pana oznacza .,przyzwoity wynik"?

- Jest to miejsce w pierwszej
dwudziestce mistrzostw. Jeteli
ktoś ma zająć miejsce trzydzieste
albo czterdzieste to, moim zdaniem, szkoda w ogóle jechać. A
trzeba pamiętać, te przełajowe
mistrzostwajut po raz dru&i roze·
grane zostaną w kategorii open,
czyli razem z zawodowcami. To
jestjut trochę inne ~ciganie. Wymagania są o wie le wytsze, inna
jest tet organizacja imprezy.
Chcielibyśmy wysłać do Eschenbach trzech juniorów, trzech mło
dzietowców oraz jednego lub
dwóch seniorów. Nie ukrywam,
te liczymy bardziej na dobry występ któregoś z młodych kolarzy.
'Cr ClyiJJy misia Polski, Sławo
mir Banał nie ~yl jeszcze pewny
sWtu w Mistnostncb Świata?
- Sławekjest naszym kandyda·
tem numer jeden, pod warunkiem, te się nie rozchoruje albo
nie złapiejakiejś kontu~i.

'Cł Czy udowolony jest pan

z po-

domu MJstnostw Polsk.l?
- Walka na trasie mogłaby b)t
bardziej zacięta gdyby nie pe<:h
Tadeusza Korzeniewskiego, który po upadku odwieziony został
do SZJ!ilala. Stracił w ten sposób
sza~nadrugiemiejscewPucha

rze Polsłi i, oczywiście, nie liczy
sięjut do wyjazdu na mistrzostwa.
Forma zaprezentowana przez kobyła zadowalająca. Kolarstwo

Jarzy

przełajowe jest integralną częścią
przygotowań do sezonu mountain bike Ow. Przecietkadrę przeła
i górską tworzą ci sami zawodnicy.

jową

<>Ju_loę4o_

przncMonałto biinwkzów przeli
~waiftiej~ uwMaD rob?

-Jut we wtorek i wirodęczeka
kolarzy badania w Warszawie.
Pótniej wyjetdż.amy na wspom-

ją

nianejuż zawody we Francji, a nast~pnie, at do wyjazdu do Szwajcarii, kadra przebywać bę;dzie w

a§rodku .Uroczysko• pod Kielcami.
SLAWOMIR SIJER

1:l' MJode polskie tenisistki MacdaJena Grzybowsb i Aleksandra

Ols:ta tw)'dę1;yły w grze deblo•ej
łamieju w San Jose, pokonuj~tc w
fmale cusko-austrilcklt parę Maria CldadkoYa/Barbara Schwutz

6:1,3:6,7:5.
'0: PHkarze ~mika Zabrze zwydęi;rli

w rozegranym SaunataJ •
Niemc:z.eclro międzynarodowym turnieju baJowym, odnOSUIC pięć zwycięstw w sześciu spotbniach. Za
~lepszqo z:atrodnika imprezy
nie 6nalowycll pupy 29 ME w koseykówc:e męicxpn. które odbę~

KRÓTKO
slęwtymmieśdezudzialem

·uga NBA
Oto kolejne rezultaty zawodowej ligi NBA koszykarzy: New
York Knicks - Minnesota TimberniYes 102:87, DetroitPistonsOrlando Magie 88:108, DenYer
Nucctu - Milwaukee Bucks
l 02 :96 (po dogrywce), Los Angeles
Lakers - Miami Heat 122:105.

- Dla mnie działacze Błę
kitnych wpadli na skandaliczny
pomysł - stwierdził prezes Okr~
gowego Związku Piłki Notnej -

Jeny Matuseyk. Po pierwsze pił
karska baza sportowa w Kielcach
jest tak mała, te pozbycie się jednego nawet obiektu sprawi, it liczba boisk do gry i trenowania spadniej panitej minimum. Po drugie
chciałbym w tym miejscu zapytać,
gdzie będzie ćwicz)Ć młodziet,
której jest w tym k.1ubie bardzo
wiele. Po trzecie wreszcie - nie
bardzo rozumiem, jak w ta.k newralgicznym punkcie - szkoły,
cmentarze, rezerwat przyrody ~dzie motnapostawić stację paliw? Choćby ona była supernowoczesna i superekologiczna, to i tak
przyczyni si~ do zatruwania ~ro
dowiska.
W jaki sposób OZPN pomaga
kJubowi? Zacznę mote od tego, te
Blękitn~ to instytucja w pełni samodzielna, która ma w statucie
zapis mówiący o zdobywaniu pieniędzy. Związek finansuje przede
wszystkim sprawy futbolu mlodzietowego. l tak - opłacamy
szkoleniowców, zabieramy mło
dzietna obozy, wreszcie kupujemy sprzęt sportowy. Być mote dla
niektórych będzie to niewiele, alei
na wi~cej nie ma funduszy.

Najlepsi

w okręgu ...
Jtokjużblfo1'11ł0'1ł'Joliśmy ostataio wsałacll llotela ,.L)'SOIÓry" odbyto się

llrOCZ)'S(e podsamo'lfllllle 44 StliDna Polskłep Z~

Motorowq:o. NaSZli. reiloCję u spotbnb sportowc6w, dzWac:zy l SJJDpalyków PZMol. umiek11Umyw•1UIM!ruwc::zor-.ISZ)111.. WbudjesteP.yjetłaakjesu:zeczytel
nikom iDformację o osa.aecmycll remitalKil bniqowych Dlłstnostw
olm:gu kieleckieco, które takie GJIOSZObe zostały w sobotę.

W baJI Centralne&;o Ośrodb Sportu w Spale odbyt się pleni'D)' tegorocmy sprawdzian lekkoatletów z olimpijskiej kadry B l kadry mlodzf€ittwej nur.eco knJu.
W zawodach udanie wystąpili
równiet lekkoatleci z Kielecczyzny, którzy przebywali w Spale na
obozie kadry makroregionalnej.
Oto wyniki naszych biegaczy.
300 m : Agnleszb Szrek (Budowlani Kielec) - 45,53 sek., Marek
Roiej (Olimp Kmiskie) - 37,48
sek.., Tomasz Strzeledd (Budowlani Kielce) -38,20sek., Dominik Kij
(Budowlani) - 39,53 sek., 60 m
ppł.: Barbuto Stnelecb (Budowlani) - 9,32 sek.. Apleszb Mazurek (Olimp)- 9,40 sek., Artur Pedrycz (Budowlani)- 8,55 sek.

Pierwszy tegoroczny sprawdzian grupy biegaczy wypadł więc
udanie. Powatniejszą próbą b~
dzie jednak halowy mityng w
Warszawie, który odbędzie się w
najbliższą sobotę. ~dzie to jedna
z ostatnich okazji do sprawdzenia
formy przed halowymi mistrzostwamikraju w kategoriijuniorów i
juniorów młodszych, który zaplanowano na ostatni weekend stycznia w Spale.
Reprezentacja województwa
kiełcekiego na tę imprezę będzie
liczyła l7osób.
{soy)

Sport

Pod koaiec ubiecleco roku. podczas Waloqo ZeromadzeDla c:zloak6w KKS Blękilni Kielc:e podjęto uchwalę o spnredd;y bocmtco boiska.
W len spos6b zdobyle fandusze mitołyby cz.ęłdowo Zftd•kowat klubowy
dług, kt6ry sięp prawieJ mld zlotycli (sltorycll).

Podobną opini~ wyraził trener
koordynator OZPN - Hocumil
Gwlu
- Wydaje mi się, te ktoś, kto
rzucił ten pomysł mówiąc delikatnie - pomylił si~. Nie wyobratam
sobie, aby klub mógł sprzedać
część obiektu, na którym od 50 lat
wychowało się wielu dobrych
graczy. Dziś młodsi kibice nie pamiętają już Zięby, Brollis:za, Jukowskiqo i wielu, wielu innych a
ci ludzie stanowili kiedyś o sile
Błękitnych. l właśnie na bocznym

llZIWioJerucoBrzęttka.
'Cł W Atenachodbyło się losowa-

14 dnaiynwclnlach21 CUIWca-2lipca. W
pupie A ucnj~ Niemcy, Szwecja,
Grecja, Wlochy, łml.el,Utwa,Ww
grupieBRO!lia,Chonr.cja, Hiszpania, Francja, ;;io;;:!!la: Finlandia.
Do obu grup dol~o:one zostan~t
jeszcze dwie n~lepsze drużyny turnieju kwalifikacyjnego z udzltolem
sześciu reprezentacji narodowych.
1l' Węgierska ułoga, klórej sterniidem był Sabolcs M~tbenyt ulobyła nto wodtoch u wbnety Adel~dy
tytuł i.eelarskicb mislnó• świata w
klasie ,.La~~CJ Holender".
1l' Icor Simutenkow z Dyaama
Moskwto wybrany został na pił
karza 1994 roku w RO!lii.

Sport

Pomysł z Księżyca?

Trenerskie dylematy
Roucrane w niedzielę w Opocznie Mistnost'Kll Polski w kolarstwie
prubjo11r)'m z wie~ 1nnc11. ogl~dal trener kadry przebJo.,..ej l &6rsldej,
ldtłaanln JAN MELA (na zdjęciu poniżej).

NUMERB

LUDU

W bte&oril mhtdrlei»wej bezkoakurencyjny okazał się Madej
Kluziiiski z Automobilklubu Radomskiego, kt6ry w pokonanym
polu pozostawił Wojciecha ZJ&muntotl'icza z sekcji kartingowej
przy PKS Skartysko oraz swojego
l!:olegę kJubowego, Marb Suze-

bilklubu Kitleckieco oraz sekcji
kartingowej PKS Sbriysko.
Jłynłłzacja o tyt•ly młstn.Ow
okręp. w btf:loril popalamej llloml•oftftlo zostala zdecydo'lfl.nie
pne:t: n1domian, kilSny wkomplecie
z:ajęU mieJseto na podium.

pano~q:o.
Oru1ync~o zwyciętył AuloiDO-

2M na dalszych miejscach sklasyfikowano Wojcleella Knab oraz

bUklub Radomsk:przed PKS Skui;Jsko oraz Aulomoblii::!!Jem Sb.lo'lfi.Wola.

Gneg1)n:a W6jc:lb.
Drutynowo, oczywiście, zwyciężyli kartingowcy AulomobOkJu~ R.adomskieJo, zaś druga lokata
przypaO:~ ich rywalom z sekcji
PKS Sktoriysko.
Wszyscy mistrzowie okręgu
otrzymali z rąk prezesa Zarząci;;
Okręgu PolskiegoZwiązk:u Motorowego w Kielcach, Ryszarda MI kariły
olr.olicznościowemedale. Dodajmy,
te kartinaowcy z naszego regionu z
powodzeniem radzili sobie takte w
walceotytulyMP.
(wid)

Wkatet;oriimlodz:ikOizwydę:i;ył

lalde MAciej Khui6skl, zaś tytuły
wicemistrzów okręgu przypadły
odpowiednio Marciaowi WójdkoW'i (Automobilklub Radomski)
oraz R.aralowl Skowronkotl'i (Automobilklub Kielecki).
W klasyfikacji drut ynowej
zwyciężyli młodzi kartingowcy
AutomobilkJuba
Radolllskieco
przed swymi kolagami z Auto..o-

~dlasieblebyłPiotrStanl,

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

boisku przy ul. Ściellennego rozpoczynali karie~. Zresztą co tu
duto m6wić - przeciet na tym
właśnie boisku w cbwili obecnej
odbywa się prawie 90 procent treningów. Nie wierzę. by w przyszłości działacze klubowi - ja.k zapewniają - przewozili katdego
dnia mlodziet na .tarczowni~·.
Owszem, mote tak b)t dzień, góra
dwa. Potem okate si~. te autokar
się zepsuł, bądź pojechał na wycieczkę. W ten sposób skończy si~
w klubie praca z młodzietą. Osobiście uważam, te wymysł działa
czy Błękitnych jest pomysłem z
Księt.yca. Mam nadzieję;, te wła
dze miejskie bądt wojewódzkie
wyJtatą więcej zdrowego rozsąd
ku i nłe zezwolą nasprzedat boiska. l jeszcze jedno - proszę napisać, te nie dziwię si~ działaczom
bokserskim czy judokom. Wszak
dla nich jest wszystko jedno czy
pilkarze ~dą mieli boczne boisko. Jestem, natomiast, zaskoczony in minus postawą starszych
działaczy piłkarskich. Czyżby nie
zaletalo im na rozwoju młodzie
towej piłki?
- Uwatam, te nie ma co robić
szumu wokół całej sprawy- mówi
wiceprezes Błękitnych Mlroslaw
Malinowski. Do konkretnych rozstrzygni~ jeszcze bardzo daleko i
talr. naprawdę wcale jeszcze nie
wiadomo czym si~ to wszystko
skończy. Na dziś mamy bowiem
tylko zgodę ~azdu nasprzedat terenu. Nic poza tym. A jaksięspra
wa zakończy? Czas pokaże. Dla
nas najwatniejsz.ą sprawąjest wyprowadzenie klubu z długów a~
dzie to motliwe tylko dzięki dopływowi sporej sumy gotówki. Jeśli dla przykładu działacze OZPN
pomogą nam w tej trudnej sytuacji
- raz, te będziemy wdzięczni a
dwa - nie sprzedamy bocznego
boiska.
MACEJ CENDER
W uzupełnieniu podanych
wczoraj informacji o wyst~pie
młodych tenisistek i tenisistów
stołowych na turnieju klasyfikacyjnym w Łuckiej, podajemy dziś
miejsca pozostałych zawodników
jtprezentujących nasz region.
Jak infori;":!_"lwaliłmy, rywalizację;
dziewcząt wypaia
Wójdk, przed Beat4 Silrok z Alitu Gi=-

::-!.-•"

Kielczanie też
w czołówce
rów. Trzecie miejsce zajęła
AdriuntoNowakowsbz SP Raczyce, czwarte Ewa Gruszka, a szóste
Dto Matmur- obie z AZS Kielce.
W konkure ncji chłopców na
miejscach 9- 12 uplasowali się
Adam Kowalski z Kolejarza Kielce,
Mardn StępleD ze 1.ródła Kielce
i Plotr Odaiski z STS Skartysko.
(soy)

Jutro w Piaskach
W środ~ o godz. 11 w świetlicy
Podstawowej w Piaskach
rozpOcz nie :l~ zebn.nle sprawozdatrczo-wyborcze kiiO~ Sportoweco Plask011iuka, na które o;::~
nizatorzy zapraszają jego symptotyk6w.
(d)
Si:;-~y
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Jak już wczoraj informowałiś·
my pingpongistki kieleckiego Kolejana pokonały u siebie Tlokil
Stal Gorzyc:e 14":4, a Euromlrex/
Broń Radom rozgromił LKS Jedlińsk 18:0. W innym meczu Vojslavia Wojslawice przegrała u siebie z
Amonitem lAików 8:10 a spotkanie
kieleckiego AZS ze Stn.żaldem
Wlelogóra zostało przełożone na
późn i ejszy

termin.
Broili •
lZ
AIMnit
IZ
AZSKitluli
Kolejan 12
Stn.iak
Ił
VojslaYia IZ
Jtdlińsk
IZ

noki

Sport
•

u

:ZZ
16
16
14
13

111- 45
126- 90
11'7- 81
114-101
116- 8Z

Ił

IIZ-114
Z 41-114
o 44-112

w
gronie drużyn walczących o
miejsca l - 6 Euromire:r/Broń RaWhód

mę:tczyzn

w grupie A

dom pokonał Ogrodnika Grójec
12:6. W innym pojedynku Mazovia Mirisk Mazo'Aiedd przegrała z
Pogoni\ D Siedlce 6:12, natomiast
mecz Sygnalu lAlblin z AJitem l
Ożarów odbę:dzie si~ w innym ter·
minie.
l. BroD
IZ Z4 166- 50
Z. O&rodnill: IZ ZO 145- 11
3. PoaoD II IZ 11 13Z- 84
4. Mu:ovia IZ 15 IZ9- 81
11 13 IZ4- 74
5. S11nal
6. Alit l
H IZ 113- 85
W meczach o miejsca 7 - 12
padł y rezultaty: trOdlo KielceSTS Sbri;rsko 5:13, Gry(Cbebn-

Kolarze w Zakopanem
Od4stycznianazgrupowanluwZakopanemprzeb)"11'a 16-osobowakldra polskich kolarzy. Wśród nich m~d~IJ się trzej zawodnicy CJ"UPY DEK
Meble- Cyclo Korons Kielce: Tomasz Brożyna, Piolr Cbmielewsld i Kazi.
mierz Stlliej.
-Na tym pierwszym w tym roku zgrupowaniu specjalistycznym kadry przeważają treningi o charakterze wytrzymałościowo-siłowym -powiedział nam trener kadry Wincenty Mljka.- Pierwszećwiczenia odbywająsi~ tut po pobudce o godz. 7.15. Treninggłówny o godz. 10- jazda
na rowerze lub biel na nartach. Po południu zaj~cia ogólnorozwojowe,
wieczorem basen i odnowa biologiczna. Zgrupowanie potrwa do 25
stycznia, a już 41utego spotykamy si~ znów w Zakopanem, gdzie b~dzie·
my ćwiczyć kolejne dwa tygodnie. Tym razem wi~ej ~dziejużjazdy na
rowerze po okolicy, gdzie nie brakuje przecież górek. 26 łutego kadra
wyjeżdża na Majork~.
O warunkachjakie mają kolarze w CentralnymOśrodku Sportu w Zakopanem rozmawialiśmy z kielczanami.- Wprawdzie do .,światowych
warunków"' przygotowań,jakłe obiecała nam kolarska centrala, jest jeszcze daleko, ale już jest nieźle - powiedział nam K.azimien Startej (na
zdj~ciu poni!ej).
(sts)

S... Wrzawy 12:6, Stok l.aknQwek
- Tęaa Kn.łtlik 12:6.

1.

Gryr

u

8. Stok

uo-106

IZ 4 63-UJ
U 4 47-169
u 1 56-161

W grupie B AJit Ił Olaniw przegrał ze

Strabldem Wlelo&6ra 6:12,

Kwarcyt Wiśni61th uległ Piaskovii
Piasld 7: l l, a Osbr/KryspakPnysucha zremisował u siebie z Żacz
kiem Fajslawke 9:9. Pojedynek
Cmmych Puszów z Pilią/PulasJd
Warta został przełożony.

l. Stratak

lZ 19 136- 80

1. Piaskorial IZ
], Oskar
lZ
4. taatk
lZ
5. Alitli
IZ
6. Pilin
Ił
7. Kwarcyt
lZ

8. Cunai

18
13
13
11
10

IZT- 89
113-103
111-10.5
IK-110
106-110

6 94-IZZ

11 3 71-121
(pul

W

mmiony weekend

kolejne

mecze mistrzowskie rozegrały zespoły

pierwszej ligi halowej

piłki nożnej

S-osobowej. Przypomnijmy, te JCdY·

ny nasz reprezentant w tych rozgrywkach-drotynakieleckiegoPromontll,
doznala dwóch poratek, ulegĄj~c

w8ielskuzespołowiU,IIIikał:9il:7.
Oto po:wstałe wyniki 5i6dmej i ós-

mej kolejki: P.A NoYa!J"eksas Gliwice
-Suw-Tor UdJ2:0 {1:0) i 1:2 (0:1),
Enertełyk Jaworoto- Centnim Bielsko
):2 (1: 1) i 2:2 (2:1), Te:am Lepka
-Jan1Giiwke0:3(0:2)il:4(0:1).

Kol~ne

spotkania ruucn.JI w sobotę

lici

makrore&łonalntj.

•

pod koszami

-Widząc: duże zapotrzebowa-

nie na sporty zespołoWe wśród
uczniów i nauczycieli mniejszych miejscowości, postanowiliśmy - podobniejak w rozgrywkach tenisa stołowego- zorganizować ligę w koszykówce - powiedział nam zaslępca przewodni czącego RW LZS w Kielcach,
Zdzl.slaw Sta'Aian. - Do lumieju
zgłosi ł o si~ dziewięć drużyn
chłopców i trzy dziewcząt, które
rywalizować

będą systemem
każdy z katdym. Początek imprezy 26 slycznia, a dla najlep-

szych zespołów przewidzieliśmy
puchary i dyplomy.
Oto drużyny, które zgłosi ly
si ę do rozgrywek:
Dziewcz~ta: LZS/ZSR Knelów, LZS/LO Knimiel'7.a Wielka
i LO Wodzisław.
Chłopcy : LZS/ZSR Cudzynowice,
LZS/ZSR
Chroberz,
LZS/LO Kazimier-u Wielka,
LZS/ZSR Krzelów, LO Jędrze
jów, LKSIZnic:z Podzamc:ze,
LZS/ZSR Wloszczowa, LO Wodzisław i LZS/Leśnik Zagnańsk.
(pu)

lniedzidę

siatkarze

kłtiKko-hl

Zespoly z naszqo re&ionu radziły sobie

ZSRBałt6w.
~Stl i Slalon Wola- fl')·del)'k
1Aiblin0:3(10:15,5:15, 11:15).
Stał: Ruala, Potwora. Patkiewkz. Skrzat, Blai.(jc:zak, Sil)', Lipian.
Gospodarze nie zdołali sprostać nie pok.onanemu dotychczas
w rozgrywkach zespołowi z lublina. Jedynie w pierwszym i trzecim secie gra ok.resami miała w
miar~ wyrównany charak.ter.
~ Oslrovia/KSZO Ostrowiec MKS Opole Lubelskie 3:0 (16:14,
15:11,15:10).
Ostrovia: PaslusDk, Pscholczak, Saramak, Sokół, Rokita, Jan><ba.
Choć gospodarze przystąpili do
tego meczu w zaledwie 6-osobowym skJadzie, bez rezerwowych
odnieśli stosunk.owo łatwe i jak
najbardziej zasłużone zwyci~
stwo. Najwi~cej emocji dostarczyła pierwsza partia, potem wyż
szość siatltany z Ostrowca była
już

wyrażniejsza.

Nąjlepszymi

graczami Ostrovii/KSZO byli:
Samnak i Pscbolczak.
~ Plomieli Lublin- Buskowianka 1:3 (15:10, 12:15,9:15, 10:15).
Buskowianka: Andrzej Gacek,
Grze~~:on: Gacek, Jacek Lacki, 0.-

mian Ludd. Wleciał, !\trupia oraz
Krajewskl, Śtri~telr. l Herok.
Siatkarzom Buskowianki udał
si~ rewanż za porażk~ z Plomteniem w pierwszej rundzie rozgrywek i to przed własną publicznoś
cią, choć pierwszy set nie zapowiadał przegranej gospodarzy.
'O-MG MZKS Kozienkt - LKS
ZSR Ba.ltów 3:0 (15:0, 15:2, 15:4).
LKS ZSR Bałtów: Leszayislr.l,
Wo#nlak, Jqiello, Or1owsld Kwiecień, Korpik oraz Stępień, Curyllo.
Mecz praktyczme bez histori~
przy zdecydowaneJ przewadze
kozieniczan, którzy tylko w p•erwszym secie wyst~powali w potencjaln-e najmocniejszym składzie.
I.Frylllleryll:
li 1:2 JJ- 3
Z. Kozienice
li Z l 30- 8
3.0strovia
11 17 Zl-20
4.Stal S. W.
11 11 19- 18
5.Baskowd.nka 11 U 15-ZJ
6.MKS Opole 11 14 11-ZI
7.Piom.ień
11 14 U-Z9
8.8ałlów
11 11 5-35
Dziśogodz. l8whaliWSOSw
B~Hku rozpocznie s1~ rozgrywany
awansem mecz siatkarzy Buskowianki t LKS Z.SR BałiOw.

(d)

Pierwsza liga
"piątek"
l. Non

8 14 32- U
8 11 33-21
8 •• lJ-Zl
l 11 22- 17
8 l H-28
Elaeraetyk
1 6 Jt-36
Tea•
8 .C 2.4-33
PROMONT 8
l 17-44
W niedzielę; (15 stycz.ni&) w hali
WSOS w Busku o &:odL IS i 17 Promont dwukrotnie zmierzy si~ z Enncet)'klcm Jawormo.
(pak)
2.
3.
.C.
.5.
6.
7.
8.

Janl

u,aik
S.W-Tor

en,,,_

lVJ
W runach akcji .,Sport dla wszystkich" dzialacz.e Rady Wojn·ódzkiej
Ludowych Zespołów Sportowych w Kielcach OIJIUizujlł ligę koszykówki
dziewc:qt l chłopców ze szkół średnkh.

Sport

zennlennympowodzenlem. Z-rdęsłQ odniosły drut)"l!l)' Osłnnii/KSZO
l Buskowiankl, nie powiodło się natomiast Stali Słalon WolJI oru LKS

~ Rodzinne bieganie

Młodzież

tł

0~ Udany rewanż
~ Buskowianki
be.lskltj

t.t

12 10 103-113
IZ 8 90-IZ6

9. Su
IO.STS
11. Tęcza
u . tiUio

STRONA

Sport

Grali drugoligowcy

Po łwątec:mej przerwie drugoligowe zespoły tenisa stolowece rougn.ły
kolejne pojedynki mistrzowskie. Kobiety koni)'DuQj• rewani.o~ rund(
spotkali, natomlastszeU:plerwszych zespołów t~·śnSd męil:zyzn rywalizuje o
prawo gry w ekstnklasle, sześt kolejnych toczy walkę o utrzymanie się w
szerqacbli&owców.

l.
1.
3.
4.
.S.
6.
'7.
8.

LUDU

w Białogonie

Oby tak przez
cały rok ...

Pie~ imp~ sportoW\ roze~ na uszym lerenie w nowym
1995 roku byl U Noworoany Biea Roclzinny, tradycyjniejużzorganizo
wany przezdzialac:zy Psrar..alnego Klubu Sportoftlo Polonia Bialogon.
Najego starcie slanęlo ł4Clllie wrMnych kalec:oriacb wiekowych blisko
80 zawodniczek i zawodników. Wszyscy bawili się znakomicie.
Choć wyniki nie były w
przypadku lej imprezy sprawą
najwatniejszą
odnotujmy
nazwiska najlepszych w poszczegó lnych grupach.

D09LAT
Paulina Lelll'lłndowska, Dominika Strzelczyk, Natalia
PindraJ oraz Szymon BulanoltSki, Konrad Orzeł,- Kamil
Fana.

10-IZLAT
Agnieszka Znojek, Luiza
Fryga. Sylwia Petrus oraz Paweł Brokk, Piotr Broiek, Dariusz Żelezik.
13-15LAT
Ewa Plesowia., Aleksancha
Mltdzik, Mała;onata Fauc:z
oraz Jacek Sobolak., Tomas:a:
Piróg, Daniel Kordas.

16- 18 LAT
Justyna Dra.bik. Edyta Zawierucha, Justyna Plróg oraz
Jbfał Mazur, Rafał Skrobol,
Zbigniew Pękalski.
19-35LAT
Luc:ja Petrus, Jolania Czerwiakoraz Edward Guzy, Jacek
CUrwiak, Wieslaw Guzy.
POWY.żLJ 36 LAT
Jadwiga M.Jjdzik, Helena
Palik, Marla Faucz oraz Sła
womir Petrus, Józef Sobura,
Roman Plesowia..
W klasyfikacji rodzin zwyciętyli p. Petrusowie przed p.
Mltdzikami,
Zawieruchami,
Plr6g:ami, Bulanowskimi, Pałi
lwnl. Fauczami l CUrwiakami.
Warto dodać, te najliczniej, bo at przez sześć osób w

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

biegu, reprezenlowana była
rodzina p. Zawleruc:hów.
Najstarszymi uczestnikami
lejjakże udanej imprezy byli U~ sobie po 54 lata Rysz.ud
Długosz i Józef Sobura, zaś
nąjmlodsza spośród stawki
biegaczek i biegaczy - zaledwie 4-letnia Magdalena Czerwiak.
Po zakoriczeniu sportowych emocji wszyscy spotkali
się przy wspólnym ognisku, a
rozchodząc się pełni wrateń

do domów, umówili się nakolejny bieg w pierwszym dniu
1996 roku.
Dodajmy, te H Noworoczny
Bieg Rodzinay w Białogonie
sponsorowali: Oddział Mlę

dzywojewódzJU

Totalizatora

Sportowego w KJekacla, firma
ubezpieczeniowa PZU 1;yde
S.A., Zakłady Mięsne oraz
osoby prywatne - Wiesław
Kundera, Tadeusz KowaJsld l
Suzepan łłĄiduk.
(wid)
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* Redukcje nauczycieli wkieleckich podstawówkach * Skromne inwestycje

Oświata
Chudozapowiada się dla kieleckicllszkółpotislawowydto 1995

rok: Srod-

kiprzelwanepnczMEN,tboćliczbowo'll')isze,~alaie~lllllieJSZJeod
ubiegłorocznej sub•-encji. Oświatę cze~ więc oszczędności, a pnę
KJel~ dodatkowe wydatki. Nadzleję na zwiększenie lawutycjl moi:aa 'fri:ll-

zat u spotkaniem •"~«prezydenla Kielc, Wojdedtoa tełulka z JUrszał
klem Sejmu, Józerem Oleksym l mlnisłrem pncy, Leszkiem MIUercm.

Zerknij
na budżet
Od wczoraj mieszkańcy Kielc
monpoczytać sobie projekt
budietu miasta na 1995 r. Dokament ten wraz z zal-cznikaml, tzn. planem wydatków w
zakresie Inwestycji i remontów
budynków oraz dróg - został
wyłotony do wcl~du w Biurze
Obsłus:l Interesanta (hol na
parterze budynku UM).
Motna tam bę:dzie otrzymać
bezpłatny
egzemplarz
"Informatora Samorz.. dowes:o'", publikujący wspomniany
projekt budtctu. W tym tygodniu wydawnictwo to pojawi
się: w kioskach.Ruchu .. , t et za
darmo.
Zachęcamy, by podatnicy
zerknęli w ten dokument, bo
jestjeszcze czas, byzcłosić swe
uwagi i wnioski. Chodzi przecież o nasze wspólne pleni .. dze.
(mors)

Jest naczelnik
edukacji _
i kultury

- Trzeba bę:dzic szukać oszczędności, ale nic kosztem funkcjonowania szkól - zapewnia wiceprezydent Kielc, Wojciech Żelczik. Przedewszystkim nalctyza-

podstawówki
doswro:.
~
234mldd.PrzyzaklacłaDej 17-procentowej iAOadł, Kielce ~

cząć prowadzić rozwatną politykę:
kadrową. Na pewno będ~ red11kcje

gminy tneba będzie cłoloi;yt 50 mld
d (w 11b.r. 30 .ad), by szkoły IDOiłY
aonnabtołe funkcjonowat.
Choć budtct nicjcstjcszczczatwierdzony i może ulec zmianom,
Urząd Miasta zaplanował jut
przyszłoroczne wydatki 8 lllld
palna JU Dmlar PIUDUICZYt u
inwestycje, a dodatkowe 4 mld
doloł;y kontorłaa Siłą rzeczy bę:-

zatrudnienia w szkołach, ~e
ze zmniejszeniem liczby odcłzialów,
alerównocześnie nast_.pi likwidacja
zbędnych etatów, lzw. nauc:zydell
niecZ)'DIIycb. Dziś jest ich tylu, że
mogliby stanowić kadrę jednej
dodatkowej szkoły.
SubwencjaMinisterstwa Edl&kacji Narodowej na clzlala.lllł)śt szkół
podsta•owych w Kielcadro ma wynostć 102 pnH:enl ubieclorocznej
sumyGestnajnit:szawministcrialnych widelkach dających maksymainic III procent). Kieleckie

Karola Fijałkowskłego.
Nowy naczelnikjut dziś zaczyna pra~ w Urzę:dzic Miasta. Dotychczas był zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym jako nauczyciel - doradca
metodyczny.
(mors)

dąwię:ckontynuowancinwcstycjc
najniczbę:dnicjsze.

Przcwidywancjestprzcznaczcnie5mldzłupn1JIIIIb:eaieltudowy
SP23wl)ymiDadl(pozwoliłobyto

praktycznie na dokończenie szko-

CIJcegQ im. Stefana żerom
skjego w Kielcach "żeromsz
czacy"' - postanowili utworzyć
uczesb'licy spotkania, któN
odbyło sif w murach szkoty z
lnic)a~ komitetu OfPniutocyjnego
przygotowui41cego
obchody jubileuszu iei 270-

~

necocjacje mlęcky MiEdukacji Narodowej
a kn,joW)'11li przedstawicielami
nrq,.ków repreunłQMc:ych wno, . , . . kwestii podziala pR)'ZIIaaej
przez Sejm dodaliowej subweacjl
oświa.lowej, czyti około 250 mld zł.
Z,..quk Miast Pol:skidto propollje,
aby pien~ przyznać pnedc
ałsterstwem

WSQ'Stldm tym pnlltOIIl, które
otrzyaały sulllwencję 101-proc:e.ał"-. Podniesicniejej do 106 procent oznaczaloby dodatkowe
11 mld dla Kielc i oszczę:dzilo
gminny budtet. Dcc~e dotyczą
ce rozdziału dodatkowych pienię:
dzy MEN zapadną l) stycznia,
podczas wspólnego posiedzenia
przedstawicieli
ministerstwa
i związków samorządowych.
Podczas
sobotniej
wizyty
w Warszawie, wiceprezydent
Kielc, Wojciech Żelczik starał się:
o uzyskanic dodatkowych środ
ków z budtctu państwa m.in. na
dokończenie basenu przy SP 27.
w,..,u o 9
zł z r.Ha.szy
Główaeco K..Utehl lalbary f1zyczaej1Sportu..Jakm6wlwbprezydeal, ~ saMe u Ie do4atkowe
pie•iltdze. N..uast ,_...,d•
bnt.kw,Acydro śr'Hków ln.eb. ~
pesz:a.bt w bulydto aw.dll" rezerwie ltadietonj. Ale r.klbkltę

..w

............,. .. ,._.....

BARBARA RYNKOWSKA

Na spotkanic przybyło sto kilkadziesiąt osób abiturienci
sprzed kilku miesię:cy i maturzyści
z przedwojennych roczników,
spora grupa powszechnie znanych kiclczan. Przedyskutowano
projekt statutu, który zostanie
wniesiony do rejestracji do sądu,
aby "Żcromszczacy .. mogli rozpocząć byt rormalny.
Stowarzyszenie
,.Żeromszczacy" chce- jak głosi statut- siu-

ż~

zacieśnianiu

wię:zi

mię:dzy

absolwentami szkoły, rozwijać
różne formy samopomocy kolctcńskicj,

kultywować

tradycję:

szkoły, dbać

o jej dobre imię:,
jej działalność dydaki wychowawczą.
Slowarzysunie bęclzie fundować
slypenliia dla wyr6Dto~cll się
uc::mWw szkoły, a swoim członkom
przyznawać llalf04y l wynUalenia
wsp..-ać
tyczną

..oaorowe. za wyblmc osiUDięda

uDowe,

błlanlae

l spolecae.

Pnypouij.,.-, it22 -14 wndaia br. odbędzie się łiazd Usolwe•tów szkoły z or...ql jej
270-leda. Bliiaydto btofomac;jl
wtejspntrieJDOma~tpocl

namerem
leldaa
61-Z&-16
(LO ba. t.ero.s.kiqo, al. Śde
cJeanege 15).
(dan)

przyjęlo

schronisko w Dymlnacb tui

przed Bożym Narodzeniem. Pnedświlłteczne porz:tcłld r.ao•·ocowaly zwięk
szon~~o liczh~ penuconycb psiaków walęsaj:tcych się po ulicach. Niektórzy
włakidele

przyprowachlaj_. stare, chore zwieu.ęla i pozostawiaj~ bez D.dnych sknlpulów. Najczęściej nie~~ się na poelanie personaliów...
- Najgorsze są pierwsze dni usyp b się ich u względów bumanimówi Anna SikoBka, piastująca
tamycb. Zdrowe pieski~ SUilisę
od 13 grudnia 1993 r. funkcję: kienamalezieniedomu.
rownika schroniska. - Zwierzę:
AnnaSikorskazdecydowała się:
czuje, te właściciel go opuścił, nic
na pracę: w schronisku, ponieważ
chce wejść do klatki, skowyczy, .Jubi zwicrzę:ta. Zna historię: każ
tę:skni. Niedawno mieszkaniec
dego psiaka, robi, co motc, aby
Zagórza przyprowadził do nas
zapewnić im przyzwoite warunki.
dutego, rudego kundelka. Stwier- Najbardziej przeżyła asystowanic
dził, te jest stary i jut mu nicpoprzy usypianiu. Chciała przetrzcbny.
konać się:, czy zwierzaki nie cierTut przed Nowym Rokiem
pią.
zadzwoniła studentka, mieszCoraz więtej osób deidaruje
internatu
Liccum
kanka
pomoc materialn~ dla schroniska.
Sztuk Plastycznych. Przygarnę:la
Wczoraj rano przyjechała Ameryszczenną wyżlicę wałęsającą się:
kanka, przebywająca czasowo u
w okolicach dworca PKP.
rodziny w Sandomierzu. PrzyWynę:dzniała suka urodziła szclć
wiozła 40-kilogramowy worek
szczeniaków, w tym dwa martwe.
"pcdcgrcc pal". Ze zdziwieniem
Jak poinrormował nas lekarz stwierdziła, te sucha karma jest
weterynarii Wojdech Grubner, znacznic tańsza w USA, niż w
cerulamin placówki nie przewidQje
Polscc. Obiecala regularnie przyodchowu su:zenbtt Zarwy~ n.le
syłać tywn~ dla zwierząt. Jej

siostrzenica przcdłutyla tycie 7
psom schwytanym na terenie Sandomierza, które po 14 dniach
zostałyby uśpione. Z własnych
picnię:dzywplaciła ponad 9 mln zł
za ich pobyt w schronisku do 31
stycznia br.
Regularnie przyjctdż.a mieszkanka osiedla KSM. Nicdawno
przyniosla na rę:kach małą,
szczenną

wyrzucił

suczkę:,

którą

ZUrcie•dęiłdqe spnętu czyszczooejestO. kąpiełisb u kłeleddalultwie.
Zeł!ruazie.UprzewełoujestcMk.-,.stenlllejeMwep PrzeclslęWersłwlJe

leai. Je4Hc:zdalejestju.i przywd•J czysty piasek z rtjeH OtoędL
Latembę:dzickąpielisko,alejut:tcrazsąpropo;eyqe•rqhniauczęłcispllll

CZHtp załeq ~···· Wewisb. Zdaniem kicrownib rob6t, w części
północneJ zalewu (aby n1c przeszkadzać w rcmonae tamy) motna :uobić mewysoki wal, który trochę: spi~trzy wod~ i lodowisko gotowe.
(kk)

Studniówki wszkolnych murach, czyli

Balety nadzorowan~

Psia ciocia z Ameryki
bezdomnych zwierqt

ły). Znajdująca się: w bardzo trudnej sytuacji SP nr 25 w NlewacllJowie ma dostal l .S mld zl, by mógł
powstać blok żywienia w adaptowanym budynku "Chcmadinu".
Równict l .S mld d n• pawilon :tywienlowy otrzyma SP 33. TU.. sa-..saaę przemaczono na rozboliowę Szkoły nr 34. Zaś Szkol• Podstawowa nr 27 dostanłe 2.5 mld .d.
Picniądzc bę:dą w pierwszej kolejności przeznaczone na wykonanic ekspertyzy tcchniczn~j
i przeprojektowanic budowanego
od lat, a praktycznie już rozsypującego się basenu {gdyż równocześnic znikła pływalnia w .,Miastoprojckcic").

Żeromszczacy
Stow.nyszenie
Absolwentów Liceum Ogólnokszłał

Ludzie wyrzucają z domów nawet szczenne suki

Najwiętej

dietę

Stowanyszenie absolwentów

łec:ia.
Dobiq;ły kobca poszukiwania
kandydata na naczelnika nowego
magistnekieco Wydziału Edukacji
i Kultury. WczoraJ Zarqd Miasta
Kielc zahrienhił na to stanowisko

~alniemniejpłenięcky,lliiwllbłe-

ctYm rokL Om.aa lo, że zbiłdżetu

na

Zamtdzrnie kieleddq:o hrator1
AMn.eja Snuta m6~. te studU6wki
DDR odbywa~ się jedyaie w budyabdł
szkolaydtowcq.t~e.Wr.r.zos
tał z atq:o rwolaioay je4ea ecółliak l
clwazespolysdl6łzawo4owyclto.

ZeWZg]~du nazly stan techniczny
budynku lub brak sali gimnastycznej
studniówki poza szkolą bę:dą miały
.,ŚOlaclek",szkola"PeiM-SHL"IZes
pół Szkól Z.wolłewydto ar 6. Porostali
uczniowiebę:dąbawićsi~usicbic.
-Zewzcl~dunaucmiówwydzialu

dla dorosłych studniówka odbędzie si~

dopierowostatnidzicńprzedferiami

mówi Tadeusz SUławski, dyrektor V
W,którczaJmUJCJCdcnznajstarszych
budynków.- Bę:dzic dos)i ciasno, ale
wię:ksze obawy budzi we mnie bezpieczeństwomłodzict:y. W raziewypadku
byłyby problemy z wyjściem z budynku.
Swójpłerwszywlelklbai~Dełiw

u.keletakieiK:Diiewiez.es,.I•Szkól
Ebnolllicmydto im. Oskara Lurece.
ldlrodzicep~testowaliprzechrte
poiii}'Słowljesuze

w półdelalb. Je4uk w przypaclku t~ szk.eły kantor
decytję •trzr-lw mocy.
(aad)

ktoś

z samochodu. Zwierzakowi nic udało się: uratować tycia.
Obecnie w schronisk• w Dyminach przebywa 60 psów. Wszysilcie
ae~~ na nowych •laścicieU.
Ceny~ umiarkowane od tog tys.
starych zł wzwyt. Osoby legitym•Ace się dowodem kupna u schroniska zwolnione q od podatku.
l>ceyJJe powiany byt jednak głę
boko przemyślane, abr n.le narazić
psa na kolej11y slrH l derp~akl.
NledaWDo w Dymlaadro pozostawiła
IZ swoich psów". Zenobia Sq:anowsb,
prezes
IGelcckiego
OdcbWu Towarzystn. Opiekł nad
Zwierzętami. MARTA GóRSKA

Na Cedzynie drożej
O 33 proceat pod.aiesiono ce~~nik
usluc aa tme~larzu Komunalll)'lb w
Cedzrlie. Za mureWI.IIy pojedyaay
crób trzdla bętzje z.altladt 700 tys., a
pocłw6j11yl,lmla.

Podwyfta, o któreJ zadecydował
~d Miasta, jest spowodowana
wpuszczeniem na teren cmentarza
kilku kieleckich firm pogrzebowych.
Dotychczas prace budowlane wykony·
walonatymtcrcnicjcdyniePrzcdsi~

biorstwo Usług Komunalnych.

-Przedtcm,jeślinacmentarzucoś

zostalo zniszczone, koszt naprawy
pobyTfalo PUK, bo wiadomo bylo, te

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

JegopracoWnicy są winni. Terazludzi
wchodzących na ten terenjest o wiele
wi~CCJ, poza tym trzeba utworz)t
nowe stanowisko kontroli wykonania
irodzajuuslug.S(4dkoniCC2ll.ośćpoc:t.

wytck - tlumaczy SCuistaw Dnpsz.
naczelnik Wydrialu Gospodark.i
KomunalneJ UM w Kielcach.
Zawyk....~JNkDe.toepllr.a
ZlfiK:ić JOl tys. zl, W)ł.gplnłe
.utjscl pM pejNy.czy lń• .. 20 lat
kesztujtl,~ml., ...fZJII.uiez•rqduli
c.eatanlydto (ap. we4a)2511Js.,...,.....
inle s:nma z rułll6rti1tarydto ........
~w-ISGtys.D.
(a.cl)
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