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Miliardy 
za wytrwałość 

Osiem 1et czekali na WNnNfl syn z matq, którzy wczonl w liedzjbie tot.łia
toraw Kielcach odebrali czek M 342.130,99 zł. Kupon złożyli w }ednej z koWrtur 
w woj. kieleddm. Nie zgodzili sit na podlnie personałiów. 

-Od lat gramy tym samym, naj
tańszym systemem, 4 kupony co 
środę: i sobotę: - mówią zwycię:zcy . 
• Marny taki rodzinny układ : ojciec 
lypuJe numery, syn wysyła kupony, 
1 razem z mamą do spółki wszyscy 
dajemy pieniądze. Do tej pory tra
fiały nam się: jedynie ,.tróJki'" 
i "czwórki". 

O wygranej dowiedzich się: z tele
wizj i. Jak sami twierdzą, są biednymi 
tudfmi i pieniądze przeznaczą głów
me na poprawę: tycia. Syn przez dwa 
lata był na zasiłku, dopiero od mie· 
siąca pracuje. Ale zawsze wierzył 

w wysraną i nieraz ostatnie grosze 
potrafił wyskrob&: na wysłanie 

kuponu. - Czuję:, te jeszcze raz 
wygramy, ~dziemy sobłe dalej grali 
naszym systemem za 3 zł - zapew
nia. Jest jeszcze kawalerem i b)'Ć 

mo:te si~ teraz o:teni. 
- To ju:t szósta ,.s:zóstka• 

w naszym oddziale w tym roku 
-mówi Anna Pod.&órska, pracownik 
totalizatora. - Zwyci~zcy zwykle 
odbie~ą u nas czek, który jest do 
zrealizowania w banku, ale na spe· 
cjalną proś~ mo:temy wypłacić 
gotówk~ w naszej kasie. (MW) 

Dw!\i Idełezanie w finale konkursu 
na młodego biznesmena roku 

Jeden z dziewięciu 
Dziś jury pod pru•odnlctwem 

b)·iej minEster pmmysłu Henryki 
Bocbnisn o&losi nU'Ifisko Zlf)'dę:r:cy 
w konkursie u Mlode1o Utalenlolfa
nero Blme5meu 1995 r. W wyłonio
llejwostatnkhdnlach finalo•ej dzie· 
wi~tct jest dwóch pmdsłęblon:ó• 
l Kielc - Krzyntor Kłidd, prezes 
rartlldu spółki ,.Kolporter" l Mkhal 
Sołowow, 1flaklciel Przedsiębiorstwa 
Budowlanego,.Mitex ... 

Jest to jut druga polska edycja 
światowego konkursu na młodego 
biznesmena roku. OrJanizatorami 
są agencja Relations Alcat Commu· 
nications Warsaw i redakcja 
. Rzeczpospolite;-. Zwyci~zca krajo· 

wej rywalizacji ~dz1e reprezento
wał Polsk~ podczas światowego 
finału konkursu w marcu przyszłego 
rokuwBelfdcie. 

Rekomendacji do udziału w kon
kursie udzielila K. Klickiemu 
(33 lata) Staropolska Izba Przemys
łowo-Handlowa. ,.Kolporter" ma 
34 oddziały w Polsce, zatrudnia 
ponad 1,1 tys. pracowników. Obroty 
za 10 miesi~cy tego roku wyniosły 
92,6 mln zł. M1chal Sołowow (rów
niet 33-latek) został zgłoszony 
przez kieleckie Forum Pracodaw
ców. Zatrudnienie w kilku jego fir
mach wynosi około 2000 osób. 
Obroty si~pją 120 mln zł. (pot} 

Rośnie napięcie w ,,zbrojeniówce" 

~ 

Ministerstwo Edukacji Nąmdow~towuje 
wprowadzenie odpłatności f;1iP~ektorzy szkół 
wyższych nie kryją obaw, iż wprowadzenie odpłatności 
może uniemożliwić dalszą naukę młodzieży z biednych 
czy wiejskich środowisk 

STUDIA PŁATNE? 
Jak doniosły wteczome ., Wiado

mości", MEN razwata zwolmeme 
z opłat studentów p terwszego roku, 
na pozostałych latach zwolmeni 
byhby najlepsi . Być może uczelnie 
otrzymają hm1ty bezpłatnych stu· 
dentów z zapołrzebowa 

niem rynku i np. na akademiach 
medycznych ~dzie si~ kształcić za 
darmo200 lekany, pozostali ~dą za 
nauk~ płacić. 

- Dyskusja nad tezami przygoto
wanymi przez MEN była bardzo 
gorąca - mówi prorektor Pohtech· 

Niepełnosprawni 
na rozkaz 

Ze wstępnq;o rozpomania 
wynika, ie w skali wojewóctttw. 
możemy zatrudnił nawet SO osób 
niepelnospra1myc.h. Jest to jednak 
inicjatywa Komendy Glówn~j. Da~ 
etaty- będziemy realizowali pro1ram. 
W policji niczego nie robi slę bez roz
kazu - powiedział Edward Kotulskl, 
rzecznik prasewy Komendy Woje
wódzldej Po1kjl w KJe1cada. 

niki Świ~tokrzyskiej Roman 
Nadolski. - Wszyscy są zgodm, te 
chaos w uczelniach trzeba u po rząd· 
kować . W tej chwili lepsze studia 
dzienne są bezpłatne, natomiast 
gorsze wieczo rowe i zaoczne 
- płatne, co jest paradoksalne. 

Fot. P. Polak 
Prorektor Pś Krzysrtor Grys:a jest 

przeciwnikiem wprowadzilnia 
odpłatności za studia. - Jeśli 
państwo chce mieć wykształconych 
ludzi, to musi w nich inwestować 
-mówi Podobnego zdaniajest pro-
rektorNadolski. 

Propozycje ministerstwa wzbudziły 
wśród studentów różne reakcje. 

GrzegonStępień z V roku geogra· 
fii WSP w Kielcach: - Tam, gdzie są 
pieniądzeJeSt i dobra nauka. Jestem 
za odpłatnością za studia, ale na roz· 
s.1dnych zasadach czy to bonów, czy 
odpisów podatkowych. 

tec~~~i0;!s s~~~:~ 1s;~~~u :~~~~: 
dzenie odpłatności doprowadzi do 
tego, te studia b~dą elitarne i poz· 
wolą sobie na nie tylko osoby 
bogate. 

Beata Sllniek, studiująca zaocz· 
nie w Krakowie: -Ja i tak plac~ za 
studia. Dwóch punktów zabrakło mi 
do przyj~cia na polonistyk~ na UJ. 
Jestem za tym, by płacili wszyscy . 
Nisko oprocentowane kredyty, urna· 
rzane w przypadku dobrych wyników 
wydająmisi~nąjlepsząformą. Wresz
cie byłoby sprawiedhwie. 

Dyrektor Departamentu Nauki 
Studiów i Analiz MEN, prof. Roman 
Dornański uspokllja: - Jeszcze nie 
zapadły podstawowe dycyzje : czy 
w ogóle studia powinny być 
odpłatne . 

- Propozycje są bardzo lu:tne 
1 dopiero po zweryfikowaniu ich 
przez resorty b~dziemy dysponować 
wnioskami, któ re motna poddać 
pod ogólną dyskusj~. 

LIDlA QCHOĆKA 

Skarby Świętego Mikołaja 
Dziś, na str. 10, publikujemyostatnią list~ dzieci . Wszystkich, którzy si~ na 

mej znajdu}ą, zapraszamy do redakcJi "Słowa Ludu ft (Kielce, ul . Targowa 18, 
V pię:tro) po mikołAJkową paczk~. Prezentybę:dziemywydawać od Ił do 20bm. 
Przypominamy takie o Zgłaszaniu si~ do redakcJi , do 8 bm. do godz. 12, po 
zaproszenia na zabaw~ mikołajkową. 

Dwie osoby zginęły, kilkanaście rannych 

Nieostrożność 
w gołoledzi 

W ostatni piątek podpisano 
umow~ w sprawie zatrudniema osób 
niepełnosprawnych pomię:dzy 

Komendą Główną Policji i Państwo-
wym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Nie pełnosprawnych . 

Tnldne W'arunkljudy i brali'Ura kierowców były pnyczyn~t "·lei u lfYpadków 
droa;olf)"ch, które zdarzyły słę wczoraj w godzinach popołudniowych l wieczor

{a) nych w województwie kieleckim. 

Do najtragiczniejszego doszło 
tu:t po godz. 17 w miejscowości 
~czyn (gm. Jędrzejów). Kierowca 
"c1troena" nagle zjechat na lewy pas 
jezdni i zderzył si~ czołowo z nad-

Walczyć czy nie podskakiwać 
~~~~ll~~~~nan:~~~c~~~iej~~~ 

Kolejny śmiertelny wypadek miał 
mieJSCe w Kori<lkich: tym razem pro-
wadzący samochód osobowy stracił 
panowanie nad kierownicą i uderzył 
w drzewo. Zdarzenia nie przeźył. 

który w miejscowości Gatniki {gm. 
Koriskle) zderzył si~ z cię:tarowym 
,.starem" - trzy osoby przeźyly, doz
nały jedynie obrateń ciała . Równi et 
trzy osoby zostały ranne w wypadku 
na trasie Mnlów- St~porków, gdzie 
samochód osobowy stoczył !;i~ 

z gó rk1 do rowu 
NatomidSt w Busku, na ul. Wojska 

Polskiego, ., tavria" uderzyła w ścię:te 
pnie drzew. Kierowcy udz ielono 
pomocy lekarskieJ. 

Ogłoszenie projektu przyszłorocznego, znacznie mniejszego od oczekiwa A budżetu Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz piątkowy strajk w Wytwórni Sprzętu Ko munikacyjnego "PZL"Mielec'" zaostrzyły nastroje we 
wszystkich 31 firmach polskiej .,zbrojeniówki". 

Wczoraj na poszczególnych 
wydziałach Zakładów Metalowych 
.Meskoft wSkar-tysku-Kamiennej odby· 
Y•itły się: zebrania organizowane przez 
korrus_,e la.ir.ladowe NSZZ Solidamość ~ 
oraz Zwiąlku Zav.-odo'Ne&o Przemysłu 
Elektromaszynowego. Załoga zanie
P<lkOJona planowanym obci~ciem rzą· 
dowych zamówień na produkcj~ zbro-
Jenmwą jest wzburzona i deklaruje 
PQI)arcie dJa strajkującego .,Mielca". 
~ba związki grożącestrajkami wyslaly 
JuJ: swoje stanowiska w kwestii bud· 
U:tu do premiera i Sejmu, drama-
tyezny apel o ratowanie branży wysto-
~Wał tet Związek Pracodawców Pols.. 
Uego Przem)·slu Obronnego i Lotni· 
czego, &rupujący wszystkich prezesów 
.zbrojeniówki". Apele jak dotąd nie 
doQeil:aly si~ rządowej reakcji . 

- Ograniczanie nakładów na prze
mysł obronny, połączone z zamiarem 
zakupu uiywanego sprzę:tu militar
nego za granicą oraz planowanym 
wprowadzeniem od stycznia zerowej 
stawki celnej na import uzbrojenia i 
materiałów wybuchowych wygląda na 
pró~ definitywnego zniszczenia 
naszej "zbrojeniówki" - twierdzi Sta
nlslawGłolfacki, szerSekcji Kra,jowej 
Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ ,.S". 
- Zamierzamy bronić się: wszelkimi 
dost~pnymi metodami, teby lata 
wyrzeczeń i masowe zwolnienia 
wywołane programem restrukturyza
cji bran:ty nie poszły na marne. 

NastraJkokupacyjny w PZL w Mielcu 
zakłady zbrojeniowe z Tarnobrzes
kiego reagują ostrotnie . .l)ezamet" w 

Nowej Dębie czeka na opini~ sekcji 
.,zbrojeniówki" Komisji Krajowej . 
,.Solidarność" Huty "Stalowa Wola" 
ma uzgodnić stanowisko dopiero dziś 
na posiedzeniu Prezydium KZ. 

- Wypowiadając się: w cudzej spra· 
wie motna sobie podciął skrzydla -
szczerze przyznaje Wiulaw Siem
bida, wiceprzewodniczący ,.Solidar· 
ności" wHSW. 

Z innych wypowiedzi związkowców 
wynika, te katde z 31 polskich przed· 
si~biorstw zbrojeniowych ~e nąj
pierw zabiegatowłasne 1n1eresy, bez 
oglądania si~ na solidarność bran· 
tową. Wszyscy liczą na zamówienia 
rządowe, wi~c ,.lepiej nie podskaki· 
wał". 

(:w,piti) 

O szczęściu mogą mówi: kie
rowca i pasaterowie .,fiata 126", (b") 

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości 
w ostrowieckiej policji bliskie końca 

Zaniechane postępowanie 
Trw. śledztwo • sprawie nlepra..-1-

dlowoścl w Kometidzie Rejonowej 
Policji w Ostrowcu Swiętokrzysklm. 
Prokuratura Wojewódzka ,... Kie lcach 
pnesluchala ju.i ponad 140 osób 
pokrzywdz.onych i ponad 50 funkcjo
nariusr:ypolicji. 

O nieprawidłowościach głośno 
zaczt:to mówić przed kilkunastollla 
miesiącami . Polegały one na zanie· 

chaniu ewidencjonowama zgłoszeń 
o przestępstwie i odst~powaniu od 
prowadzenia post~powama przygo
towawczego. 

- JestJeszcze kilka osób do prze· 
słuchania- powiedział wczoraj pro· 
kurator Bogdan Karp. - Ze wzgl~du 
na charakter sprawy jest to osob1s te 
śledztwo prokurato ra . 

(an) 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Minister Jaskiemia w areszcie na Piaskach W Instytucie Polskim w Berlinie 

• 
Zyczenia dla Barbary Przybliżyli Kielce 

Kielecki Areszt Śledczy na Piask&eh odwiedził wczoraj minister sprawiedliwości, Jerzy Jaskiemia. Pod· 
czaswizyty spotkałslfztymczasowoaresztowanymi i odbywaj4CYmi kllrf.lnteresowałsit przebiegiem pro.. 
cesów SłłdowYeh witłniów. Niektórzy osadzeni przedstawlali swoje indywidualne sprawy. Nikł nłe skarżył sit 
na warunki odbywania kary. 

jących wyroki we wspólnej celt i zło
:tył im tyczenia. Odwiedził równiet 
wi~niów z grupy terapeutycznej 
Klubu Anonimowych Alkoholików. 
Wszyscy zapewniali mm1stra, :te nie 
chcą jut wrac.ć na drog~ przest"p· 
stwa. 

- Udało się nam przyblii;yt Kielce 
do Berlina - po•iedzialwojewoda kie
lecki Znmunl Szopa ptldsumowuj~ 
kilkudnlo1n1 misję w Berłlnle. 

Okazuje si", te wjele osób od wje
dujących Instytut Polski nie bardzo 
wiedziało, gdzie zna.~dują SI~ Kielce. 
- Po zaprezentowaniu filmu o Kie
lecczytnie jeden z senatorów stwier
dził, te musi tu przyjechać i to 
z rodziną - relacjonował z zadowo
leniem dyrektor Wydz1ału Połityki 
Gospodarczej UW lAd! Błaslak. 

Na ile owocne były kontakty kie
leckich firm, okaie si" dopiero po 
podpisaniu konkretnych umów. 
Przedsi"biorców bio"cych udział 

w berlińskiej misj1 cieszył fakt, te 
zainteresowanie współpracą z nimi 
było dute. Błyskawicznie rozch0 • 

dziły si" takie materiały reklamu. 
jące walory turystyczne złemi świ~· 
tokrzyskiej. - Kielecczyzna będzie 
si~ tet reklamować na targach turys. 
tycznych, organizowanych w Berli· 
nie w marcu 1996 roku- stwierdził 
z-ca dyrektora Jacek Rudnłttl. _ 
Bardzo ciepło przy"'to polskich 
artystów, recitale Artura Jaronia i 
Stefana Rosińsktego. Do polowy 
styczma prezentowane b~dą wys
tawy Stefana Mrotewskiego i ucz. 
niów szkól plastycznych. 

(LW) 

Fot. P. Polak 

Pytany przez dziennikarzy o pro
blem tzw. recydywistów, szef 
resortu sprawiedliwości, komenlu· 
jąc znowelizowane przepisy prawa 
karnego, powiedział, te recydywiści 
to nie tylko groźni przest~pcy. ale 
takte sprawcy czynów mniejszej 
wagi. - Oni me muszą odsiadywać 
długich wyroków tylko dlatego, te 
np. kolejny raz nie zapłacili alimen
tów. WystMczy, te odsiedzą kaJ1: 
zasadniczą - powiedział minister 
Jaskiemia. 

Górniczej pracy 
- szczęść boże 

- Najwi~kszym problemem jest 
brak motliwości pracy- powiejeden 
z tymczasowo a resztowanych za 
niepłacenie alimentów.- Teraz sie· 
dz~ w areszcie, wyjd~ na wolność 
i znów nie b~d~ miał z czego płacić 
-dodał w rozmowie z ministrem Jas· 
kiemią. 

Piotr S., tymczasowo areszto· 
wany za niezgłaszanie si~ na roz. 
prawy przed kieleckim Sądem Rejo
nowym, stwierdził, te stani si~ 

o uchylenie aresztu. 
Podczas pobytu na oddziale 

kobiecym, minister Jaskiemia trafił 
na imieniny trzech Barbar odsiadu· 

Dzwony znów przed kolegium 

Prawo do ciszy 
Pozew mieszkaDca Stalowej WoU 

prwdwko probosuzowi o zakł6canłe 
dszy poran11ym dzwonleniem na 
naboitmtwo poaownle trafi do kole
pum. W końcu listopada S11,d Rejo
nowy pnychyUI się do zablenla, w 
któi}'ID powód napisał: "Obawa nan
f.enia się hleraKhii kościelnej nie 
mote brać córy nad prawem". 

Jak jut pisaliśmy, w maju tego 
roku Czesław Ż. tądał ukarania 
przez Kolegium do Spraw Wykro
czeń proboszcza parafii Matki Botej 
Królowej Polski za "zakłócanie spo· 
koju przez dzwony kościelne" 

w godzinach porannych oraz naczel· 
nika stacji PKP za "zakłócanie ciszy 
nocnej( ... ) przez pojazdy szynowe". 

Postanowieniem kolegium z wrześ· 
nia obydwa wnioski roslały odda· 
!one. W uzasadnieniu stwierdzono 
m.in., :t.e działalność ksi"dza 
"trudno uznać za wybryk" oraz te 
.,hałas powodowany przez dzwony 
nie pozostaje w sprzeczności z zasa· 
darni współtycia społecznego". 

Pozwy zostanlł rozpatrzone 
ponownie jeszcze w grudniu. Czes
ław Ż. przekonuje w nich. te działał· 
ność proboszcza i naczelnika pozos· 
taje w sprzeczności z rozporządze· 
niem Rady Ministrów o ochronic 
środowiska przed hałasem i wibra· 
cjami. Żąda tet powolania biegłych, 
którzy ocenią czy nat~tenie hałasu 
przekracza dopuszczalne normy. 

(pu) 

Senea~~e połi.Eięłlowaaia u. opit-łlę ułl 

KRZYSZTOFEM ORLOSIEM 
łlr JOANNIE OSTROWSKIEJ 

lełlano• i pt:noaelowi m Otlft.l.ahl Zathow.wa:qo Sątita .. 
w Czerwonej Góne oraz Jebnom po ... MCJ• w leaeaia ...... 

I IOU/1 

Patla Dyrektorowi PBP .,Bełoncbem" w Kielcach 
Zll po..oc ałlzielo~ w czasie tliwolty 

11łl5/&fl 

onu: w pny&otowaaia popuba 

KRZYSZTOFA ORLOSIA 
serdenale łlzięb,ie 

Pn:yjariołom, zRĄjoay., współpraco-ikoa 
PBP .. Belonche•" w Kielcach, Pn:ełlsiębiontw. 

Bdownittwa Rolnia:qo w Pińa:owie 
i WSZJSt.IWa którzy aa:est.iayli w ostatniej drodze 

KRZYSZTOFA ORLOSIA 
potbięłlow.aia słlłaU 

Jerzy Jaskiemia spotkał si" takie 
z pracownikami kieleckiego aresztu. 
Mówiono o nowej ustawie .o pra· 
cownikacb wi"ziennictwa", któ'1 
zatwjerdzil niedawno Sejm. 

(KIS) 

Dyrektor 
z testu 

ltekcrina Uc:dla 17 bHyllatłwwt~· 
tartonhw~~bakar
słt • stuowlsko llyrettora Dnia 
PoiiiOCJ SpołKDM'J pny III. Japtłlo6skifj 
•Kl<bt'-

Komisjl konkurJOWa., w której wia· 
dało m.in. kierownictwo Wojewódz.· 
kieso Zespołu Pomocy Społecznej, 
stwierdziła, :te puntowne poznanie 
wszystkich ch~tnych u pośrednictwem 
indywidualnych rozmów ~oby wiele 
dni, zdecydowano si~ wi~ na noYr'OCze· 
sną form~ wyłonienil najlepszych kin· 
dydatów. Cała 17musiała najpierwnapi· 
ut psychologiczny test, ułotony przez 
ekspertów Zakładu Osobowości Uoi· 
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a tat1e napisać wypracowa
nie pt. .Jak wyobra:tam sobie funkcjono
waniemojegoDPS". (u) 

Pierwsza gminna 

J ut trzede pokoleale skalników 
wydobywa łuuszywo w kopalniach 
Wiłulówtd l Radkowic. W n~lePRtcb 
latach WJjddi:alo sł.\d ponad l mla 
ZOO tys. tonurob ta. Dz:iłsp~Uid pracct
wnlcu "Dolomit", "Skalnik", 
"Wlkar" l ,.Profe!iła't, które podsły 
w miejsce llkwldowuej Kopalni 
Knreyta l Dolomitu W&lówka 
wydob~ pól millona ton kruszywa 
l"wych~a.ap,.". 

Wczoraj w dniu gómiczqo świ~ta za 
35 lat pracy ubonorowano Stefana 
M~cherayb l Jana Pietruszkc. Za 

Bodzentyn pod strażą 
Stanisław Paidzierz, emerytowany policjant. został pod koniec list~ 

pad• mi.anowany komendant11m Straży Miejskc:H;minnej w Bodzenty
nie. W ten sposób zreełlzowano uchwałf radnych o powoł•nlu płerw
szej w wojewódzlwie Gminnej Straży. 

- Sporo kłopotów mamy z tar· 
giem w Bodzentynie, na który co 
tydzień l,jetdta praw;e 2 tySiące 
handlujących. Policja ma za mało 
pieni"dzy i ludz~ stąd kłopoty 
z utrzymaniem porządku i ładu na 
targowisku - mówi burmistrz 
Bodzentyna Stanisław Marek Krak. 
- Staraliśmy si" o utworzenie straty 
miejskiej, ale okazało si", te 
Bodzentyn ma za mało mieszkań· 
ców, a sam wg polotony jest nie 
w granicach miasta, lecz wsi Leśna. 
Inicjatywa upadła. Dopiero nowe 
przepisy prawne pozwoliły nam na 
utworzenie Straty Gminnej. · 

Uchwał~ o jej powolaniu radni 
podj~li jut w patdziemiku. Od 
końca listopada w Bodzentynie 

urz~duje komendant Straty 
Miejsko-Gminnej- Stanisław Paź
dzierz. - Zna miejscową specyfik~. 
ludzie pozytywnie o nim mówią, 
powinien być dobrym komendan· 
Iem - uważa burmistrz Krak. 

Wcześniej gmina myślała o lu· 
dziach z grup ochroniarskich 
z Kielc, ale gdy okazało si~, te chcą 
12 -13 milionów pensji "na czysto", 
zrezygnowała z ich oferty. 

Komendant Paździerz ma wolną 
r~k~ w doborze ludzi. Trzej. 
miejsko-gminni strażnicy muszą 
jednak spełnić określone warunki 
-niekaralność, średnie wykształce
nie i zaliczoną siut~ wojskową. 

(sin) 

ćwierć wieku w skalnym górniclwie 
gratulacje otrzymali: Zdzisław Wojde
chowsld, Znmunl Dziób, Michał 
Bll,kowsld. Bronisław Foks, lreu 
Mazur, Marian Papros, Henryk Sta· 
nlec, Marian M.lic:ki. Zbigniew Sif
mienlec., Maria Acbtełilt, KJyRyna 
~hrowska, St.antsław Kacprzycki, 
Waldemar Kurtek, Daniela Klln:lk l 
BarbaraStan.Pnymanostoprrlelór
nlcu. Uczestniczący w uroczystości 
poseł Leszej Bugaj i wojewoda Zy&munt 
Szopa wr~li górnikom odznaczenia 
państwowe. (m) 

FotO. Gacek 

Złapani 
na plebanii 

Na aor.:111 uaraka ljęd zostali hl.! 
•itnb.6cySitUwkl,.wb.IIUI• .. Int· .,..ki -.ltjscnfj płdluił. 

Złodzieje ustalił~ :te probomu me ma 
w domu, próbowili dosui: ~ do łrodka 
przez drzwi od pra:tu, potem przez 
pówne wejłcie. Zaalarmowany batasem 
wikary zadzwoni! po polic.i~- Funttjollł
riuszom na miejscu udalo si~ W dw6cb 
złodziei- !S- i23-Jetniqo. Mielijut przy· 
sotowane do wyniesienia lupy. MłodszY 
z pnest~pców trafil do Izby Dmtb, sW· 
szy do Izby Wytneiwień. Obaj q jut na 
wolności, wtrótctslan4przedądem.(pot) 
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Rzecznik: ustawy o wyborze prezydenta 
memoma~~ćdoTK 

Załogę Mielca poparli związkowcy Świdnika 

Rozpatrzyć może Sejm Strajk okupacyjny 
Wtdług ~aaib pn~w obywatelskich Tadeusza lJelilislde&ct. niejut moi

Jjwez.asbritnie do TK ustawy .,0 wyłtorze prezydenta RP". 

Prof. Zieliński odpowi~ał wczoraj 
n.1 suceslie Jana OlszewSk.u~so, który 
poinformo'Nllł w ni~elę: te. zamierza 
iwrócłsi ~ do TKo 'NYJ3ŚDJen.leczy poz
bawienie Polaków za granicą praWI 
udzialu w l! turze wyborów .prezydenc-
ticlJ zgodnejestzkonstytucją. 

przedstawiJ,i~c Sejmowi uwagi o stwier
dzonym uchybieniu w prawie, którego 
usuni~ie jest niez~ne dla zapewnie
nia spójności systemu prawnqo. 

KUka~los6b okup!Qeod nlna4 bm. budynet Za~du WSK"PZL Mie
lec" . To, jak dłup str.jk połnnl, zaleiei będrie od decy7JI, które bę~ upadały 
wp-em.ilicll ~a -powiedział cb:.lettnlbr« PAP Marian Kokoszka, wkepne
wodn~ Komitetu ~kowqo. 

organizacji zakładowej Związku 
w .,PZL Świdnik" Wadaw Król. 

W ,.stanowtsku"skterowanym do 
premiera Józefa Oleksego, związ· 
kowcy ze Świdnika nazwali plany 
zakupu dla wojska utywanych 
samolotów z Niemiec .,kolejną 
próbą zlikwidowania polskiego 
przemysłu lotniczego". 

Zieliński wyjaśnił, te po 5 latach od 
os~oszcnia tej ustawy trybu~ mote 
jedynie skierował tUJ wmosek do 
SeJ mU. Trybunał m~ jednak - zda
niem RPO - samodzielme wesprzeć 
wcześniejsze wyst~Wienia rzecznika, 

Według prof. Zielińskiego, aktualnie 
nie ma motliwości eszekwowania od 
parlamentu korekt niekonstytuc)jnych 
przepisów. Aby to zmienił, nałety zoo
welitował ustawę o TK- wyjaśnił RPO 
dodaj~c. te dopóki to nie nas14Pi Sejm 
pozostajeostatecznym ędzi4 w sprawie 
własnychbłę;dówle&islacyjnych. 

(PAP) 

Komitet Strąjkowy NSZZ ,.Soli
darność" Zakładu Lotniczego "I!ZL 
Mielec" podjął decyzX o zaostrze
mu fonny protestu, poniewat.,rząd 
podtrzymuje decyzję o przerwaniu 
programu "lryda", co potwierdził 
w wystąpieniu sejmowym minister 
obrony narodowej Wojciech Okoń
ski"- napisali związkowcy. 

Decyzja rządu o zaniechaniu 
kupna samolotu ., iryda" przez 
MON mote pozbawić pracy prze
szłotysiącosób tylkozZakładu Lot
niczego ,.PZL Mielec" oraz setki 

OdyBiałe 
pośmiertnie 

Prezydent Lec:h Walęsa nadał 

Oniery Orla Hiatero (n~wyisze 
polskie odmaczenie) delegatom 
rqdu RP na kntj w okresie II "ojny 
śmatowej - polnronnowało w ponle
dzbłek PAP Biuro Pruo"e Prezy
denta. 

Odznaczenia przyznane zostały 
pośmiertnie. Ordery otrzymali: Jan 
Skorobohaty-Jakubowski, Adolf 
Bniństi, Cyryl Ra~ski, Jan Piekal
kiewicz, Jan Jankowski oraz Stefan 
Karboński. 

Ordery Orla Białego prezydent 
przyznał na wniosek Kapituły, 

Przed gmachem Sl\dU w Warszawie 4 bm. protestowali przedstawide Ie Sej- w skład której wchodz.ą: Aleksander 
miku Polsklch Kombatantów Ofw Wojny l Organizacji Patriotycmych onu Gieysztor, Jan Nowak-Jeziorański, 
Polskiego Komitetu ,.Nocymbergalł", ąd~ąc llflie1JaŻDienia1f)'boró" prezy- Jerzy Turowicz, Stanisław Broniew
den~kkh. Fot. PAP/CAF ski i Barbara Skarga. (PAP) 

ObóŻ Patriotyczny partią federacyjną 

Pozbawić Kwaśniewskiego urzędu 
-Obó:r: Patriotycznychceprzekształclćslfwpartifostrukturzefede

racyjnej, któnl powinna wygrat wybory parłamentarne. Jednym z jej 
eelów btcfzie postawienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
przed Trybunałem Stanu i pozbawienie go urzędu- powiedział wczoraj 
jeden z liderów Obozu - Krzysztof Król z KPN. 

skiego przed Trybunalem Stanu. 
Doprowadziloby to, zdaniem lidera 
KPN, do zwolnienia urz~du prezy
denta i nowych wyborów głowy 
państwa. 

. Dla wszystkich ugrupowań 
patriotycznych, antykomunistycz
nych, sprawą istotną będą zamiary 
i działania Lecha Wałęsy. Potrzeba 
.iedności nie mote zacterać rótnic 
ideowych i programowych" - napi
sano w oświadczeniu Koordynacyj
nej Rady Obozu Patriotycznego. 
~yral:ono obaw~ przed nadmiarem 
micjatyw ~ednoczeniowych na pra· 
wicy. 

Kroi twierdzi, te- poza Obozem
moi.lilre Sl\ koalicje tzw. zadaniowe, 

Chłopiec 
podrzucony 
w kościele 
łll-miesięcmy chiopiec został 

PD.IZUCilny w jednym r: częstocbo"
skitbkokiolów. 

Wózek z dzieckiem zostawiono 
w niedziel~ wieczorem w tościele 
w centrum miasta. Przy wózku zna
leZIOno kartkę z napisem: "Nie mam 
Środkó~ do tycia, proszę o opiek~ 
nad mo1m synem"'. Dziecko umiesz
czo!lo w szpitalu, według lekarzy 
znaJ~uje si~ w niezłym stanie i jest 
Prawidłowo odżywione. 

~~ice poszukiwani są przez 
llOhqę. 

(PAP) 

np. z ,.Solidamośc:~", ZO.N, UW, 
a był może i z czękilt PSL. "W przy
padku tych porozumień chodziloby 
o zmianę sytuacji, w której znalazł 
ti~ najwytszy urząd w państwie zdo
byty oszustwem i przy pomocy prze
stępstwa"- powiedziałlider KPN. 

Dodał. te ugrupowania te 
powinny porozumieć si~ w sprawie 
współdziałania w wyborach parla
mentarnych dla uzyskania za pół· 
toraroku większości konstytucyjnej, 
która mogłaby postawić Kwaśniew-

Liderzy Obozu proponujJb aby Kra
jowy Sztab Wyborczy Leeha Wal~y i 
podległemustrukturyterenowe utwo
rzyły ruch społeczny, nadzorujący rze. 
teiność wyborów w Polsce. 

Obóz Patriotyczny, który powstal 
latem br., tworzą m.in.: BBWR, 
KPN, PC-Inicjatywa Integracyjna, 
SND, PSL-PL, RdR. Celem Obozu 
było stworzenie politycznego zaple
cza dla Lecha Wal~ po wygranych 
wyborach oraz utworzenie wspólnej 
listy w wyborach parlamentarnych. 

(PAP) 

Dziś rząd zadecyduje 

Polacy jadą do Bośni 
Dziś rząd zadecyduje o wysłaniu polskiego kontyngentu wojsko

wego do Bośni, którywcho<Włbywskład kierowanych pnez NATOmif
dz:ynarodowych sił majęcych wprowadzać pok6J w tym kraju. 

Rozpatrywane są trzy warianty udzi
ału Polat.ów. Pierwszy z nich zakłada 
udział"polst:ieg:obatalionuwbrygadzie 
nordyckiej-już od stycznia, od kwietnia 
zaś cz~ Winitrzy mogłaby wchodzić 
w skład dywizji rrancus.kiej. Dru&i wari
ant zakłada udział 660-osobowego bata-

lionu tylko w brygadzie nordyckiej, zaś 
trzeci-tylkowdywizjifrancuskiej. 

Jednym z czynników, który mo1:e 
mieć wpływ nadecyzj~ jest fakt, itstrona 
francuskajest skłonna finansować jedną 
trzecią kosztów polskiej operacji. 

(PAP) 

Włam przed komendą 
Wyroby ze złota i platyny o lącmej wadze około 5 .kilogramów skradziono wczoraj w 

noqzzakladuzłotniczegowRzeszowie.PikanteriinadajeraJr.t,itotradzionyzakladzłot

niczy majduje s~ naprzeciwko Komendy Rejonowej Policji w Rzeszowie. (PAP) 

ludzi z przedsiębiorstw kooperują
cych, jak WSK Rzeszów, "Hydra! 
Wrocław". Dla mielect:.iej fabryki 
ważnajest także kwestia wielomilio
nowych kosztów poniesionych na 
badania ' i tądane przez wojsko 
zmiany konstrukcyjne, wyproduko
wanie elementów do samolotów. 
Związkowcy NSZZ ,. Solidarność" 
z ,.PZL Świdnik" poparli protest 
załogi Zakładów Lotniczych w 
Mielcu i zagrozili przystąpieniem do 
czynnej akcji protestacyjnej - poin
formowal 4 bm. przewodniczący 

"Polityka rządu ciągłego zmniej
szania nakładów na obronność pro
wadzi do nieuchronnej zagłady tego 
przemysłu. Najgorszejestjednak to, 
te nawet tych zmniejszonych środ
ków nie kieruje si~ na zakup w 
polskich zakładach, a przeznacza s i~ 
na zakup złomu z zagranicy, jak 
w przypadku samolotów ,.alphajet" 
-czytamy w dokumencie. (PAP) 

Zdaniem parlamentarzystów 

Bez wolnych sobót 
Koeleks pracy ucbwa.lony przu Sejm pruwidu,je, i.e btbJemy pracował 

maksimum 42 gocbiny tygodniowo. ,.Solidamośt" i OPZ.Z domagały się 

40-godzinnego tyzodnia pracy, czyli wszystkich soból ,.-olny~h. M~ nadzieję, 
że Senat zmienilen zapis. 

- W obecnej sytuacji gospodar
czej krajujest to nierealne . .,Solidar
ność" twierdzi, te skrócenie czasu 
pracy spowoduje zmniejszenie bez
robocia, paniewat pracodawca 
bę;dzie musiał zatrudnić nowych 
ludzi. Pozostąie pytanie : kto za to 
zapłaci? Pracodawca będzie mial do 
wyboru: albo obnit)'ć: płace jut 
zatrudnionym, albopodnieść koszty 
produkcji. I jedno, i drugie nie wyj
dzie gospodarce na dobre - mówi 
poseł Juliusz Jan Braun (Unia Wol
ności). 

Zdaniem posła Władysława 
Adamskiego (Sojusz Lewicy Demo
kratycznej - OPZZ), skoro dążymy 
do Unii Europejskiej, powinniśmy 
brać wzór z obowiązującego tam 
prawa pracy. W krajach zachodnich 
ludzie mają wszystkie soboty wolne. 
Nie zapisano tego w kodeksie, ale 
wywalczyły to związk i zawodowe 

poprzez układy zbiorowe. W Polsce 
w wielu przedsiębiorstwach nie ma 
tadnych związków, nie ma wi~c kto 
negocjować praw pracowniczych. 

Jego klubowy kolega Andrzej 
Słomsld jest zdania, te na si~ganie do 
zachodnich standardów jest u nas jesz· 
cze troch~ za wcześnie. Poza tym nalety 
-w miar~ mo:tliwości- zrywa! z tradycją 
decydowania o wszystkim centralnie. 
Dlategowystarczy, tewkodeksiepracy 
będzie. zapisane, te dec)'lje w tej sprawie 
naletądozakladówpracy.Jeteli stltje 
na wszystkie soboty wolne, .nic nie stoi 
na przeszkodzie. 

Poseł TadeltSZ Moszyńskl (Unia 
Pracy) uwata, te nowy kodeks daje 
motliwości negocjowania czasu 
pracy. Sam jest za jego skróceniem 
do 40 godzin tygodniowo, bo w nie
któcych przedsi~biorstwach soboty 
robocze są fikcją . 

LIDIA ZA WISTOWSKA 

Wałęsa za pokutę 
- Pned wyborami niekt6rzy księża Kwaśniewskiego, dotyczącej jego 

kazali za pokutę glosował na Lecha wykształcenia", księża sugerowali 
Wałęsę - petriedzial wczonl,j na kon- wiernym, te Pan Bóg wybaczy im 
rerencji praso,.ej " Kieleach poseł drobne kłamstwo, jeśli własnym 

Władysław Adamski (SLD). podpisem poświadczą, te zostali 
Sygnały takie docierają do Parla· przez Kwaśniewskiego wprowa

mentarnegoZespołunaRzeczWol- dzeni w błąd. W Biurze Poselskim 
ności Światopoglądowej, którego posła Adamskiego w Ostrowcu 
poseł Adamski jest przewodniczą- · · interweniowała pacjentka Szpitala 
cym. W woj. nowosądeckim, sdzie Miejskiego, której ksiądz odmówił 
w kościołach zbierano podpisy pod komunii i groził wyrzuceniem 
protestami przeciwko "poświadcze- z lecznicy za oddanie głosu na kan
niu nieprawdy przez Aleksandra dydata lewicy. (el) 

Biskup Janusz Zimniak, MceprzewodniQ4cy MKK ,.Solidarności" Stanis
la" Trybuś oru Marian Knak1ewski odsb.nłi.M tablicę upamiętniaj4cą stł1\lk 
pn1C9wników Kopalni "Piast" w 1981 r. Fot. PAP/CAF 
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Krótko 
ze świata 

* Rząd zapowiada, że nie ustąpi * Związkowcy chcą rozszerzyć strajki 

Nominacja Solany 
przed świętami 

Francuski pat 
Hiszpański minis•r spraw 

zagranłcznych Javier Solena 
ołwledczył w poniedziałek po 
przybyciu do Bruksełi, ie obo
~1 sekretarza generalnego 
NATO obejmhl jeszcze przed 
łwifłaml Boiego Narodzenie. 

Dziś Solana będzie przewod
niczył sesji ministrów spraw 
zagranicznych NATO, na ktOrym 
zostanie oftejalnle desygno
wany na stanowisko sekretarza 
generalnego sojuszu. Solana 
wyraził pragnienie uczestnicze
nia 15 i 16 grudnia .. w szczycie"" 
europejsklmwMadryciewswym 
dotychczasowym charakterze, 
a więc jako szef hiszpańsklej 
dyplomacji. 

Eksplozja w Dżafnie 
Połfżna eksplozJa miała 

miejsca w pantedzialek rano 
w budynku, stanowiącym daw
niei siedzibf regionalnych 
władz w Diafnie - mieście na 
północy Sri Lanki, zaiftym przez 
armlt w sobotę byłym centrum 
rebaliantów tamilskich. 

z podanych w Kolombo Infor
macji wynika, że w wybuchu zgi
nęło, bądż odniosło poważne 

obrażenia .wielu• żołnierzy armil 
rządowej, prowadzących opera
cję odminowywania budynku. 

Zegar na gadulstwo 
ministerialne 

Premier Szimon Peres na 
posłedzeniach ~du stawia 
obok siebie zegar szachowy 
i włącza go, gdy minister 
zaczyna mówić. Po pięciu minu
tach zegar dzwoni. 

Zegar nie oblicza tylko czasu 
mów premiera, który zwykle l tak 
mówi krotko. Peres zastosował jesz
cze jeden sposób na ministrów
gaduły. Dziennikarze nie mogą jut 
czyhać na nich na parkingu przed 
urzędem premiera. Widząc podsta
wlony mikrofon, ministrowie zwykle 
chętnie komentowali to, co się: właś
niewydarzyło na posiedzeniu rządu. 

60 ofiar katastrofy 
samolotu 

Wczoraj, w jedenastym dniu strajku pracowników państwowej 
komunikacji, do którego przył~ sit xałogl Innych przedsłf-

biorstw pubłicznych, kryzys w stosunkach mlfdzy f'Zitdem • zwutz~ 
kamizawodowymiwszedłwwyJłltkowo~ fazt.Zdanlemwi"UZZ.. 
łciobserwatorów,niemajuimowyo podj.au negocjacjl-,.rz.lł(łowy 
projekt reformy systemu ubezpłeczefl socjalnyc;h musi być wyco
fany, albo też upadnie aam rz~~d". Nie brakjednak opinii, te w tej pró
biesił, mimo wszystko zwycitży gabinet premiera Alaln~~ Juppago, 
popłerany przez konserwatywnego prezydenta Jacqueu ChlrKa. 

Ruch na liniach kolejowych calej 
Francji w poniedziałelt rano prakty
cznie nie istniał, w regionie parys
kim nie kursowały pociągi metra, 
poza kilkomaskładami mię:dzynaro
dowymi (do Londynu i Brukseli) na 
trasy nie wyjechał żaden pociąg 

dalekobieżny. 

Rząd rozpoczął wynajmowanie 
1.700 prywatnych autobu!IÓw, które 

mają przewozić dojeżdżających pra
cowników paryskich instytucji, lecz 
ta komunikacja zastę:pcz.a ma rusz)'Ć 
pełną parą dopiero we wtorek. 
W poniedziałek zaczę:ły też kurso
wał po Sekwanie specjalne lodzie 
transportowe. 

W dalszym ciągu strajkują: ener
getyka, gazownictwo i poczty. Fran
cuskie związki zawodowe zaapelo-

11 osób zginęło, a 60 zostało rannych 

Zamach w Groznym 
Conlijm.niej 11 os6bzginęlo,a60zostsJo rannych w wyniku zamachu terrory

stycznego w Gromym. Wczo~ w południe przed siedzib~ rosyjsldch władz 
administracyjnych eksplodował samochód-pułapka, w którym m~dowal się 
silny ładunek wybuchowy. 

Wedługagencji lnteńax, wybuch 
był tak silny, że w miejscu eksplozji 
powstal lej o średnicy dwóch 
metrów, a samochody zaparkowane 
w pobliżu zostały odrzucone na 
odległość kilkunastu metrów. 

W promieniu 100 metrów od 
miejsca wybuchu we wszystkich 
budynkach wyleciały szyby z okien. 
Uc:z.ba poszkodowanych mot.e byt 
"Większa. 

(PAP) 

wały do nauczycieli, pracowników 
telekomunikacji, linii lotntczych i 
taksówkarzy o przylączenie się: do 
akcji strajkowych. 

Tymczasem Chirac ~e jasno do 
zrozumienia, że nie ustąpi pod naci
skiem zwi\Zków zawodowych, 
bowiem idzie tu o przyszłość Francji 
i jej pozycję: w rywalizacji gospodar
czej z Niemcami. 

W ostatnich dniach nastąpiłocha
rakterystyczne przesunię:cie rrancu
s.kiej opinii publicznej. O ile przed 
tygodniem dwie trzecie ankietowa
nych popierało strąjki albo ..rozu
miało" intencje strajkujących, to 
teraz ponad polowa udziela popar· 
cia twardemu stanowisku ~du. 

NATOjuż 
w Sarajewie 

Pierwsze oddziMy wrojsłl: NATO 
~w poniecm.tełt na lotni
sku w~ 

Krótko po 13.00 czasu warszawstie&O 
wyl~dowal pierwszy samolot transpor
towytypu C-130 ,.hercuJes•, który przy
wiózł brytyjskich tolnierzy :z bazy w 
Lyneham. Do Sarajewa przylecieli teł
nierze wch~cywstład woj!ik IFORdo 
nadzorowania wcielania w tycie porozu
mienia pokOJOWe&o w sprawie Bośni. 

Rosyjscy piwosze 
zapraszają 

Jacksona 

Rosną składowiska odpadów 
nuklearnych 

Walka o głosy 
Rosyjska Partia Przyjaciół Piwa, 

pragn~ zwiębzyt SII"Oj' populamość 
wśród mlodyeb wyborców, zaprosiła 
amerykaósldego piudon muzyld 
pop Mkbaela Jacksona na występ 
w Moskwie w ramach Sll"ojej kampanil 
przed wyborami parlamentamymi. 

Kazachstan w uranie 
Do 219 mln ton "!Jli"Osły osllltnio 

sldadowisU odpadów nukJHmyeb 
pny ośrvdbeb wydobycia l przetwa
rzania uranu w Kau.chstarrle - poin
rormonlo w poniedziałek kazaskie 
ministerstwo eltolo&ill zasobGw nata
n.lnyeh. 

Łączna aktywność promienio
twórcza nie zakopanych odpadów 
nuklearnych w Kazachstanie wynosi 

25{1 tys. kiurów, czyli kilkaltrotnie 
wię:cej niż dopuszczalna norma. 

Za czasów ZSRR kwestie zwią· 
zane z magazynowaniem odpadów 
nuklearnych były rozwiązywane na 
szczeblu centralnym. Po jego rozpa
dzie, w ltrajach WNP- w tym także 
w Kazachstanie - nie bardzo wia
domo, ltto miałby si~ tym z.ajmować. 

(PAP) 

Gaulliści orpnizująjut ruch pro
testacyjny przeciwko strajkom. 
Ponieważ pocztafunkcjonuje wadli
wie, nie naplyw~ą pieniądze za 
sprzedany towar i wykonane usługi. 
EgZystencja wielu drobnych firm 
bę:dzie już wkrótce l.a&.rożona. 
Zalogi tych drobnych i średnich 
przedsię:biorstw prywatnych także 

czują. te łfOZi im techniczne bezro
bocte. 

Corazaę::ściej mówisi~,że prezy. 
dent Chirac rozwią!e Zgromadze· 
nie Narodowe i rozpisze wybory par
lamentarne. W ten sposób starcie 
mię:dzy rządem a związkami zawo
dowymi nabierze wyratnie politycz
nego charakteru. 

(PAP) 

Około 1200 zakonnie ptolickidi 
przemaszerowało w milczeniu 4 bm. 
przed amb151.~ Japonii w Seulu. 
Domagano się od premiera rądu 
Japonii Tomiichi l\1urayamy um111ia 
za zbrodnie wojenne zmuszanie ly· 
slęey kobiet poludniowokoreańskich 
do uprawiania nierqdu w japoóskich 
wojskowych domach publidllycb 
podcus II wojny światowej. 

Fot. PAP/CAF 

60 osób zgihfło w wyniku nie
dzielnef katastrofy samolotu kama
ruńskiego - pisze agencia AFP, 
~sifnajednegozprzeds
tawic:iełi linii .,Cameroon Alrtlnes". 

EFE pisze, pov.ołując się na 
kameruńską rozgłośnię państwową. 
te pięć osób przetyto katastrofę. Na 
pckladzie samolotu znajdowało się 
77 podróżnych i czlonków załogi. 

Konstantin Kałaczow, sekre
tarz generalny tego ugrupowania, 
powiedział w niedzielę: agencji 
lnteńax, że zaprosili Jacksona, by 
przyjechał do Rosji w ostatnich 
dniach kampanii przed wyborami 
do Dumy Państwowej 17 grudnia. 
Przyjaciele Piwa są przygotowani 
na zapłacenie Jacksonowi 80 mln 
rubli (17 ,S tys. dolarów). Jackson, 
który nie pali i nie pije, na razie 
nie skomentował propozycji 
rosyjskich Przyjaciół Piwa. 

Telefonować 
p .-zez 

telewizor 

Ktoś przesyła aktorce Jodie Foster 

Groźby przez Internet 

(PAP) (PAP) 

W Noll-ym Jorku 3 bm. odbyłasię ceremonia ll'l"ęczenianagród VHI Fashion 
& Musie Awanłs.. Nagrod-' w kategorii najszykowniejszej artystki (Most Fas
hinable Artist) została wyróiniona amerykańska gwiazda muzyki pop 
Madonna. Otrzymalaj~ z ntk ś-wiatowej siny projektanta mody Karla Lager~ 
felda (w głębi w okularach) i prael(jl!Jeej dla niqo modelki Oaudii SchliTer 
{plenrszazlewej) 

_Nazdjędu: aktorSean Penn eratuluje swej byłej żonie, Madonnie, otrzyma-
neJ nagrody Fot. PAPICAF 

Pompienm:yabonead telewb,ll kab
lowej w ~ac· Unii Europejskiej moc. 
telefonont:dosleblelakżer.apośrtdnict
wem !Ied kablowej. 

Nieznana osoba pasłutyła sif Internetem, aby za pośrednictwem tej 
siecł grozić śmierc~ znanej amertkariskiej aktorce filmoweJ, dwukrot· 
nej laureatce Oscara,Jodie Foster, l przesłać do nieJ opisyswych fanta

Na razie do sieci kablowej podłączono 6 
abonentów, którzy mogą telefonowat 
tylko do siebie nawzajem. Potru:bne było 
do te&o zainstalowanie specjalnych &niaz· 
dek.. W przyszłości motliwe ma b~ wyko
rzyst.ywaniesiecikablowejdonormalnych 
polączeńteiefonicznych. - (PAP) 

P o 6 latach lotu 

zJi seksualnych na }ej temat 
Wprowadzono je do tompulera 

dost~pnego dla wszystkich chę:t
nych w "klubie dyskusyjnym" uru
chomionym przez firmę: ,.Holly
wood Network" w Beverly ffills na 
przedmieściach Los Angeles. 

Założyciel i operator "klubu dys
kusyjnego" dla entuzjastów kompu-

Galileo na orbicie Jowisza 
Po szddoletniej podróży w przestrzeni kosm.ldllej i przebyciu 3,7 mld kilo

metrów, amerykańska sonda kosmlt"".LIIa Galileo wejdzie w ezwartek na orbitę 
największej planety naszego systemu slonecmego - Jol!isza. 

Spotkanie sondy z Jowiszem 
bę:dzie kulminacją trwającegojuż 
od 20 lat programu badawczego 
Jowisza i jej systemu 16 księ:ży
ców. Sonda, która obecnie znaj
duje się: w odległości 960 mln km 
od Ziemi leciała w kierunku Jowi
sza wykorzystując pola magnety
czne Ziemi i Wenus. Sonda 
wykona w ciągu 21at co najmniej 

li okrążeń wokół Jowisza i prze
leci bardzo blisko w pobliżu 
tn:ech spośród 16 księ:życów tej 
planety. 

Specjaliści z NASA twierdzą, 
te misja Galileo pozwoli na 
odkrycie wielu zjawisk pozwala
jących wzbogacić teorię powsta
nia i rozwoju układu słonecz
nego. (PAP) 

terów, Carlos de Abreu, po odkryciu 
tego faktu zwrócił się: do oddziału 
FBI w Los Angeles o wszcz~cie 
śledztwa i na razie zamknął klub. 

W marcu 1981 rokuskrytywielbi
ciel aktorlti John Hinckley usilowal 
dokonać zamachu na życie prezy
denta Ronalda Reagana. (PAP) 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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w Danii nie ma domów dziecka, u nas są one podstawą systemu opiekuńczego 

Zavvód: rodzic 
p,zykład Danii pokazuje, że bez domów dziecka można 

się obejść. Ich rolę z powodzeniem odgrywają rodziny zas· 
tępcze- Żeby jednak placówki opiekuńcze zastąpić rodzi
nami trzeba znaleilć ludzi, którzy będą chcieli zająć się 
wychoWYWaniem obcych dzieci. Trzeba też mleć niemałe 
fundusze. Dl.Wiczyk Ole Bergmann kwituje sprawę krótko: 
nas było stać na taką zamianę. 

Lepsza adopcja 
W Danii nie ma domów dziecka 

w naszym rozumieniu. Dzieciaki, 
ttóre z różnych względów muszą 
b}t odizolowane od biologicznych 
rodziców, umieszczane są w rodzi
nach zastępczych. Inaczej załat
wianajestleź sprawa adopcji. Przys
posobić można tylko ~o dz1ecko, 
którego rodzice b10l0g1_CZm wyra
żają zgodę. W Polsce na!ważn1ejsze 
jest dobro dz1ecka 1 o Jego losach 
decyduje sąd. Rodz1ce mosą tylko 
próbować go przekon~ do ~oich 
racj i. W Oanu sprzec1w matk1 czy 
ojca przekreśla sprawę definitywnie. 
Dziecko do pełnoletności przebywa 
wrodzinie zastępczej.- Coraz częst
szesą dyskusje czy takie post~powa
nie jest słuszne - mówi Ole Berg
mann z duńskiego .,Dunadoptu .. , 
organizacji pośredniczącej w zagra
nicznych adopcjach. - Coraz więcej 
osób jest zdania, te adopcja byłaby 
lepszym rozwiązaniem nit pobyt 
w rodzinie zastępczej, bo on zawsze 
ma charakter tymczasowy. l na 
pewno jest powodem wielu stresów 
i zastępCzych rodziców, i dzieci. 

Te głosy są o tyle istotne, że dzieci 
zakwalifikowanych do adopcji, 
a urodzonych w Danii, jest bardzo 
niewiele. W ciągu roku przysposabia 
się nie więcej nit 40 - 60 osób. Aby 
nie tworzyć sztucznych kolejek, od 
kilku łat obowiązuje przepis, it kan
dydaci do adopcji czekają na "krajo
wych" listach tylko rok. Jeśli po tym 
czasie nie dostaną żadnej oferty 
adopcj i, mogą szukać dziecka za 
granicą. l szukają. Co roku duńskie 
małteństwa adoptują 600 - 700 
maluchówzcałegoświata, najwięcej 
z Azji. 

N1e wszyscy za~nteresowani 

godzą się na adoptowanie dzieci 
z innych krąjów. To właśnie Oni są 
najcz~ciej rodzicami zastępczymi. 
Godzą się zajmować dzieckiem 
w zamian za pensj~. Wynagrodzenie 
jest godziwe, bo przy dwójce dzieci 
pozwala jednemu z rodziców zre
zygnować z pracy. Rodzice zast~p
czy dostają takte od samorządu 
dodatki, jeśli dziecko wymaga spec
jalnej opieki. Młody człowiek 
z rodziriy zastępczej w chwili 
usamodzielmen~a otrzymuje auto· 
matycznie pomoc finansową, gdy 
tylko decyduje się na studia. 

Związek zawodowy 
rodziców 

Aktualnie w Danii jest około 
3 tysięcy rodzin zastępczych. Kan
dydaci do pracy w zawodzie rodzica 
zrzeszeni są w specjalnej organiza
cji. Początkowo stawiano wymóg, by 
rodzice byli nauczycielami, pedago
gami. Potem państwo doszło do 
wniosku, że nie jest to konieczne. 
Przecie! szczęśliwe rodziny to nie 
tylko rodziny pedagogów. Dzisiaj 
u .kandydatów na rodziców najważ
niejsze są walory natury moralnej, 
osobowościowej, a takie warunki 
materialne. 

Rodzice zastępczy mąią z reguły 
sytuację o wiele trudniejszą od 
rodziców adopcyjnych. Przede 
wszystkim muszą brat pod uwagę, 
że dziecko, .którym się zajmują 

wkatdejchwili może od nich odejłi:. 
Ta sama komisja, która zaleciła 

umieszczenie dzieciaka w rodzinie, 
co trzy miesiące sprawdza czy 
dziecko mote wróct do swojego 
domu. Komisja często pozwala 

naturalnym rodzicom na kontakto
wanie się z dziećmi. Rodzice zastęp
czy, wspomagani przez psycholo
gów, próbują poradzt sobie z wym
kającymi z takiej sytuacji emocjonal
nymi kłopotami wychowanków, ale 
pewnie nie zawsze się int to udaje. 

Do duńskich placówek opiekuń
czych trafiają tylko te dzieci, którymi 
ze względu na bardzo zły stan zdro
wia nie motna zajmować się 

wdornu. 
- Jesteśmy dumni z naszego sys

temu- mówi Ole Bergroann- bo jest 
on nĄjlepszy dla dziecka. Miejsce 
młodego człowiekajest w rodzinie, 
tadna placówka nie zapewni mu 
takiego poczucia bezpieczeństwa, 
tak dobrych warunków do rozwoju 

jak zwykły dom. Zastanawiamy się 
nawet, jak skrócić trzymiesięczny 
pobyt w placówkach dzieci zosta
wionych w szpitalu. Wiele osób 
uwata, te są to zmarnowane trzy 
bardzo ważne mies1ące w życiu 
dziecka. Ale jednocześnie jest to 
czasdla matki, by rozwatyla decyzję 
o oddaniu dziecka. 

Niedobra konieczność 
W Polsce, "podobnie jak w Dam i, 

pedagodzy i psychologowie są zda
nia, że domy dziecka to niedobra 
konieczność. - Za punkt honoru 

Zimą, pod płaszczem łatwiej jest ukryć mały pnedmiot, 
a nawet dwie sukienki 

Kradną starzy, młodzi 
Trzy uczennice, piątej klasy, jednej z kieleckich podsta

WÓwek. przez trzy miesiące okradały sklep papierniczy. 
Kradzieże zdarzają się w większości placówek handlo. 
wych. Przed świętami jest ich więcej niż zwykle. 

Szczególnie narażone na dzialal
nośC drobnych złodziei są sklepy 
samoobsługowe. 

- Najwięcej kradz ieży notujemy 
na stoisku z chemią i kosmetykami
mówi Andn.ej Ktliatkowski, szef 
.Polmarketu~. - Male opakowania 
b~rdzo łatwo jest ukryć, a kosztują 
n1era.z po 500 tys zł. Złodziei dzie
limy na dwie grupy: dobrze ubraną 
młodzież, której nikt nie podejrzewa 
? taką działalność i łudzi w różnym 
JUŻ wieku, którzy tłumaczą się, że 
włożyli coś do reklamówki przez 
Przypadek. Z tymi ostatnimi nie ma 
problemu, ale młodzież stanowi 
Prawdziwą plagę. 

- Towaru pilnuje u nas duta 
&rupa ekspedientek, które dzięki 
specjalnie powieszonym lustrom 
dokładnie widzą co robi klient, oraz 
SJ)ecj~l nie wynajęci ochroniarze -
mów1 kierownik jednego z du
żych sklepów samoobsługowych. 
- Niewiele to pomaga. Kradzieże 

i tak są, a przed świętami wprost 
widać jak towar znika z półek. 

Wiele sklepów ma zamontowany 
specjalny system kamer, które 
z ukrycia pozwalają obserwować 

klientów. Właściciele niektórych 
z nich myśląjednak o nowych, spra
wniejszych zabezpieczeniach. Nie 
chcą o tym mówi, aby nie ułatwiać 
złodziejom pracy. Dowiedzieliśmy 
się także, że niektóre towary mogą 
być specjalnie oznakowane. Po 
zapłaceniu ochronny znaczek 
będzie usuwany, ale przy próbie 
wyniesienia towaru ze sklepu bez 
płacenia odezwie się alarm. 

Nowość stosowana b~dzie głów
nie w sklepach odzietowych. Kra
dzieże powodują tam bowiem duźe 
straty.-Zdarzająsięmiesiące,żetra

cimy 2-3 mln zł i nawet większa 
liczba ekspedientek nie może temu 
zaradzt- mówi Anna Brejker, właś
cicielka sklepu.- Zimą kiedy klienci 
ubierają się w płaszcze i kurtki lat-

wiej jest pod nimi ukryć nawet 
bluzki czy spodnie. Mieliśmy nawet 
przypadek, gdy młoda dziewczyna 
chciała pod futrem wynieść dwie 
sukienki. Tiumaczyta się, że zało
żyła się o to z koleżanką. 

W mniejszych sklepach teorety
cznie latwiej jest pilnować towaru, 
ale pracę złodziejom ułatwia tam złe 
rozmieszczenie szafek i llot.. Wys
tarczy, te do sklepu wejdzie kilka 
osób, a sprzedawca zajęty podawa
niem towaru nie zwraca uwagi na 
innych. 

Dzięki temu trzy pięcioklasistki 
przez długi czas kradły w sklepie 
papierniczym. 

Wyniesione artykuły sprzeda
walywswojejszkole.Niezaleźnieod 
tego czy był to notesik, czy drogi dłu
godpis u nich wszystko kosztowało 
500zł. 

Właściciele i kierownicy sklepów 
nie chq przyznawać się do wielko
ści stratjakie ponoszą przez złodziei. 
Uchylają się także od odpowiedzi na 
pytanie r:ey towar jest odpowiednio 
pilnowany. 

DIONIZY KRAWCZYŃSKI 

wzięłam sobie robienie wszyst
kiego, by dziecko poszło ode mnie 
do nowych rodziców, a nie do 
kolejnej placówki - mówi dyrektor 
Domu Małego Dziecka w Kielcach 
Barbara Kaczmarzyk. - Szkoda mi 
każdego miesiąca, które dziecko 
spę;dza tuta,). Te maluchy potrzebują 
obecności matki. Nie ma żadnego 
porównania mit;dzy domem rodzin
nym, a domem dziecka. 

W Polsce istnieją 334 domy 
dziecka i 126 rodzinnych domów 
dziecka. Rodzinne domy, prowa
dzone przez małżeństwa, ząjmują 
się kilkoma, kilkunastoma dzie
ciakami i najbardziej przypominają 
zwykłą rodzinę. - Rodzice prowa
dzący dom, otrzymują tak jak 

wychowawcy pensje, dodatki 
- mówi Wanda Smoliliska z 
Wydziału Opieki MEN.- Nie jest to 
jednak wystarczającą . zachętą. 
Początkowo wymagaliśmy od jed
nego z rodziców wykształcenia 
pedagogicznego, niedawno odstąpi
liśmy od tego, alechętnych do zakła
dania nowych placówek jest 
niewielu. Dorośli boją się odpowie
dzialności, wiadomo przecież, te 
praca w rodzinnym domu dziecka 
nie kończy s1ę o godzinie 15. To jest 
robota świątek, piątek, dopóki dzieci 
nie dorosną. 

STRONA5 

Rodzin zastępczychjest blisko 35 
tysięcy, lecz nie są to rodziny ząimu
jące się profesjonalnie wychowywa
niem. Na ten rodzaj opieki decydują 
się zazwyczaj dziadkowie lu b wujko
wie zastępujący rodziców, .którym 
sąd ograniczył władzę nad potomst
wem. Rodzice zastępczy nie otny
mują od państwa pensji,jedynie pie
niądze na dzieci- 40 proc. średniego 
wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału. 

z badań przeprowadzonych 
przez dr Elźbietę Róźańską z kielec
kiej WSP wynika, te zaledwie 10 
proc rodziców zastępczych nie jest 
spokrewnionych z dziećmi. W więk
szości są to osoby starsze, między 55 
- 60 rokiem tycia, chociaż zdarzają 
sięi80-letnie . Jednatrzeciamawyk
ształceme podstawowe, a prawie 
polowa to pracownicy fizyczni. 

Jeszcze nie teraz 
Nierzadkajest sytuacja, że dzieci, 

rodzice i dziadkowie mieszkają 
razem i pieniądze przekazywane na 
wychowanie idą na zupełnie inne 
cele. - Ojciec pijak nie będzie się 
oglądał i gdyby zamiast pieniędzy 
dać mu ubranie, t et przepuści je na 
wódkę - twierdzi Zofia Magdziarz 
z ZW Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.- Nie ma możliwości kontro
lowania, na co rodziny zastępcze 
wydają pieniądze. 

- DziSiaj, przy tak dutym bezro
bociu, wielu ludzi zdecydowałoby 
się na pracę przy wychowywaniu 
dzieci, gdyby byla ona godziwie 
opłacana - uwata Maria Cegielska 
z kieleckiego kuratorium. -Ale to, 
co dostają rodziny zastępcze, ledwie 
pozwala na utrzymanie dziecka. 

Z wewnętrznego przekonania 
o potrzebie tworzenia profesjonal
nych rodzin zastępczych nic nie 
przyjdzie, dopóki w kasie edukacji 

·nie będzie pieniędzy. Duńczycy 
mogli sobie pozwolić na zmianę sys
temu opieki, nas na to nie stal:. 
Koszty utrzymania wychowanka 
w domu dzieckasięgają od 3,5 do l l 
mln starych złotych. Ciągle jest to 
mniej nit stworzenie całej sieci 
rodzin zastępczych. 

W porównaniu z korzyściami pły· 
nącymi z umieszczenia dziecka w 
rodzinie, kwestie finansowe mają · 
decydujące znaczenie. Dlatego na 
duński model, mimo te jest on bar
dzo dobry, przyjdzie nam jeszcze 
poczekać. 

LIDIA aCHOCKA 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Giełda Papierów 
Wartościowych 

Budimex 
zdominował 

giełdę 
Wczorajszasesja Wmuwstiej Giełdy Pa· 

pleróW Wart<jCioW)'l:hUOWOCOWałiWZfOI· 
temtursówliWilorów,aspadkidotknfłfak
tji 10 sp61ek. WJr6d walorllw notuj4C)'cll 
'iel.Ot-.,lll')'tszą nit w pi4tckryn~wyunf 
nauwam:UlłuJUjeszcztf)Jnicbranilodzic
towa,tió~wostatnimcusicco::bujeru,jwyt
m~ siła W"L&l~em c:ałoki rynku. Wczorąi ma· 
ksymalnicpodrotalytatleaktjeSWln(ldz.a.· 
Oficjalne wyniki sesji UJawniaj4 JS nadwytet 
tupnainawetjt.dn4redutcjfkupna,dotycq· 
4WlllorówBytomia.Wcałllkinieskupiono 
jedynieakcjiZywta.POdstawowewyznaczni· 
ki kOniunktury, czyli WIG i PMI wczoraj 
wzrosly.WarwwskilndeksGieldowy05i4J.· 
nąlwańt*8001,61)kt,roo:tnac:za'II'ZtO$tO 
1,21)roc.wstosunkudoscsjipi4thwej.Obroty 
na obu parkietach zamknęły si~ wartokią 48 
milionów 16S 1)'5i~cy zlotyeb i b)fJ WieUle O 
ponad71)roc.nitwpiątck.Nowylydzicńnoto
wafl &oeldowycll r02pocz.ęł si~ bardzooptymi· 
si}'C2nie Inwestorzyskładali nases.W zletc
nia, które spowodowaly W'!f051y kul'!óÓw zde
cydowanej Wl~kszości notowanycli akcji, i 
mimoteso,tcwdogrywceceny bylyJutzna
nc,niewictuzdeeydolll'llosl~naspnedatpo
siadanycllwalorów.Cowifa.jstaranosi~za;. 
mo~ pozyqe na tych l}'llkacb, Jdzie motna 
bylotozrobit.ZpunkiUI'IldzcniiBniliZyte· 
chnicznejmnicjwi~jodkor'lcapatdz.ierniU 
mamy do czyniCnili z delib.tnym trendem 
wzrostowym. Obecny po1.1om Peldowycll 
kur,;lw,uznawanyprzezana!it)tówukkrljo
wych,jakiuvamcznychzaatrakc)']nyiodz· 
wierciedlający stan ztliCl.IICSO niedo.,.'atloS· 
ciowaniaryntui)OzwaianaotenfUkiejsytua· 
ejijliii:Opocl.4ttusilniejs.zqotrenduwzrosto
lllq(l niz bessy. Z drugiej strony dopóki wy
trcsWIGniel)rzetrOCZJpoziomu8300punk· 
t6wstanowi4CC&Osiln4 li ni~ oporu lj akdłuao 
~ziesi~bronil powytejbariery78001)unk· 
tów,bcd-4cejpotwierdzoJ4lini4wsplicia,do
pótymicćbfdzjemydoczynieniazniezdccy
dOWlllym trendem bocznym. 

Makler,.pierłw 1Flrtek:IOW)'dl 

PIOTR FIGARS KI, DM Pe.etnlt..- SA WIG- •. 007,6( /,lproe.), WIG20..,140.J 
(0,9proe..),WIRR-t0)1,0(1,Jproo:.) 
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"Tefa" dla Koreańczyków lub Amerykanów? 

Naturalna śmierć 
włoskiej inwestycji 

-Wszystko wsbząlr. u to, i.e projekt 
wtosklejfinDJ".,Fata" doty~lnwestytji 
w J"'dotMkłtj "Tefle" umiera łmltrd
natural~-powled:tilłpo4czaskoBfertll
eji IIJUOnJ wojewoda radomski Złllpltw ·-... Przypomnijmy; ,.Fata" posiada w tej 
chwili 20 procent udziałów w ,.Tefie", 
właściciel em pozostałych 80 jest ra
domski ,.Techmatrans". Włosi od roku 
zgłaszają chęć przej~i a wi~kszołcio
wego pakietu akcji w radomskiej fi rmie. 
Chcą ter:o dokonać poprzez zwię:bzenie 
kapitał u,.Tcfy",sprowadzającdo Rado
mia maszyny i urządzenia z likwidowa
nych w Angli i i Hiszpanii filii ,.Faty". W 

grudniu ubiegłego roku wojewoda rado
mskit.godtił s~DI~ trans.atcjhalczał
westiooowało ją Ministerstwo Przeksz.. 
Wccń Własnościowych. Mimo tego 
Włos i nie zrezygnowali z projektu. Prze
prowadzili w tej sprawie kilka rozmów 
w MPW; zwracali si~ o pomoc nawet do 
Kancelarii Prezydenbo RP. Do swojej 
propozycji nie wnieś li jednał iadnych 
nowych elementów. 

W ubiegłym tygodniu odbyło s i~ 
walne zgromadzenie akcjonariuszy 
. Tefy•, podczas którego przedstawidcl 
,.Faty- zapowiedział, tejego firma nie 
zamierza skł ada!: tadnych zamówień w 
. Tcfie•. WedlugwojewodyZ.Ku!miuka 

świadczy to o tym, te Włosi coraz mniej 
interesują si~ radomskim zakładem. 
Skłoniło to Urząd Woj~i do 
poszukiwaniainnych rozwi~. Z. Kuf:. 
miuk poinformował, te rozmawiał w 
ubiegłym tygodniu na temat • Tefy"' 1 
u~nikami w Minisimlwie Przekszta. 
!ceń Własnościowych. 

Rallomsklukłlllll mOgłb)' bp. wsp61pra
ccnrK zjeib)'lllzłw6cbkon«.-. suno
chodowych, kt6rt zamlei'ZioR, tHoa.l!if 
się n.a ryUu polskim - koreańskie10 
,.Daewoo• i amerykańsk.iego ,.General 
Motort" ... Tefa" ma być umieszczona na 
liście finn, które rostaną zaoferowane 
do sprzedaży któ remuś z nich. U•> 

~ Slow-o do "Słow-a' 
\\~~!ili::m!E:'II:!mcEm&E3!malmiiCD 

ŚWiat się śmieje 
Myi/f,Żtmająracjtcl,którzymówlą,żt 

Po/ak i pntd szkodą, i po szkodzit glupil 
Curo buwitm nas nauczyły nitdaltilit 
!t')'boryr Czy zmqdnaly witlklt, po/ityant 
głowy? Wydajtsir. żtnit!Kaitiywycląga 
Z nitdtllln_ych wydarztri M"niosk/ Wf10dnt 
dlasitbit. Kattiyuważo, żt toprzwwmk 
pntg!O I,żtro pntciwnikokazalsltnitgo
dny, nit~~aciwy itp./zomlast do narodowt} 
wsp6/nt} pra(.)l. da ugody, każdy wzywa do 
pitcztnla lł'/runt} pitcttnl przy n~dzym 

ognili. A iwiatnato wszystkopotcylsir 
imit}t!Niuzybko nasprzy;mą do Europy, w 
krórt} rztkomo}ts ttśmy od Witków. Rze
komo, bowitm zachiJ'NU,jtmy sir. jak 
nltllt;ywilizowani AVacl. 

Zgrywanie dziadów 
Wpiłmit.Amtryka "aytalam nitdown rJ 

o tymjak placq podatki Amtrykollit. Do-

witdziolam sir, żt za octontm wszyscy 
bogad ludzit lllł'aża}ą za p11nkt hono~ 
..."...·iqzallftsirzrrgoobyr.'flttlskitJQobo
wiązku.Uzna;ątakitzosadr.żtpruwdonit 
dutych pitnirdzy obllpjt do prot~·adunio 
dziala/nośclcharytatywn(], do pollliJgania 
najbitdnl(]uym.Odt>.•rotnlt}tSIIIIItJS.Naj
bogatJizgry'łl'ojądziodów,strkoją,żtllicnit 
majq i nojarśclt} nie płacą podatków. Kto 
wirc w takitj sytuacji ma liirzymywat 
paristwolKtomaloiyćnacclupo/uznt,no 
dzia/a/noUchorytatywnql 

Wielkość urojona 
NitMOfflfrnadztM•iłklttiyog/qdamw 

ttltwizJilub siucham w rodi11 pntdstawf.. 
rit/i różnych polskich fXlnii i fXirt)ljtk. lm 
mnitjsztUatbnirstronnicrwo-tymwirkszy 
pntdltawicit/1 A szatru mówiąc, próa 
SdRP, PS4 Unii Wolnolei ljuzat dwOch, 

tntch ineych, rtszta to ltdwit kanopolit 
ugrupot~vma. A ich t~·ltlAo# urojOIIIl. W 
glowachmorzycltliizalo:YCitfl . 

Diety dzieci 
i diety radnych 

Pncczyralomwsobotnim.Siot~·it"oglo
dnychdzitclach.Zanykllludowitdziofom 
sir,ztnalł·ttwKitlcachbroklljtpitnirdzy 
na doiywianlt dzltel w szkolrod stoliw
kach, it roinit arm1a dzieci przychodzącydt 
na ltkcjt lm iniadania l żadnąo posifk11. 
Po ltktunt ttgo orrykulu przypomnia/o 111i 
slrini!Opublikacjaororazwytszychdittadt 
naszychradnych. l doszlomdopntkono
nia, i t skoro ttditly sqfundowant z nanydt 
pltnifdzy, toczy 11it ltplt} pnanaaaCjtllo 
doi:y•+"ionitdzitcil 

PanJarosław marzył o własnym aucie. 
Wziął Autokredyt z dobrego banku ... 

.. . i teraz zajmują go sprawy innej natury. 

Pan J==~:~:a;~:-~~n~~~"f~=~~~~~~n~~~~o-~~~d~ma~:~!iO:~~~~-~~~~~~~:~k'i:~~tu, 
AutokredytoWI PBI maJuz D.le tylko ~oamocllód, lik także więcej czasu na zaJmowanie 'ię sprawami innej natury. Takimi, jak na pi'Z)Iklad dobranie odpo.,.,.łedniego krawata do w%:' b.maeni. 

Nasi Klienci .,~żePBIO:brC::.~~=-:~~r;:!.ifi~;'_'lf~·~t'ki:,~n~=o:~~n;~r:9=::5~~~obslugujemyu.równo 
Znajdziesz nas w każdym młeścic wojewódzkim . 

li l 
l'Jn 

powierz nam swoje marzenia 

Kieke,Śmadod:idi33,Ul(041 ) 614-S60ru6 14-<ł79; Radom,Że!'OIIIIkiqoOI45,tel(Oo48) 6l9-590,fu6J<).{J33; Tamo~ l Maja6,tel.(O 15)221-&66, fu226-l&3. 

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

,,Chorobowe'' 
na przełomie roku 

ŚWtĄTEC2NE 
Pr:!E2ENTY 

Pierwsze prezenty 
Pani Magdalena Klll.s z Kielc wygrała kurtk~zimową. Pan Le suk Wssile

wstl z Radomia tównict wygrał kunk~. Pan Waldemar Gn'l)'Sillk 
z Ostrowca odbierze dres. Pani Janlna Oracz z Przysuchy takle otrzyma 
d res. Pani ZoOaLabuś ze Skarżyska-Kam. odbierze kurtkę 

Natomiast pocl-IIWSZY od 35 dnia 
niezdolności do pracy w roku kalen
darzowym pracowmkowi przysłu
guje zasiłek chorobowy ze środków 
Funduszu Ubezpieczeń Społecz
nych. 

Mote si~ zdarz)'Ć, te w wielu 
przypadkach okres niczdolności do 
pracy przypadnic na przelornie 
obecncao i przyszłego roku. Rodzi 
to W'lllpliwości u pracodawców: jak 
postępować, gdy pracownik wyko
rzystałjut 35-dniowy okres wypłaty 
wynagrodzenia i nabył prawo do 
zasiłku chorobowego! 
Oddziału ZUS w Kielcach infor

muje, te Ministerstwo Pracy i Poh-

MDKwKieiCIIth-orpmutorMI('dzyna
f'Odool."t&O Konkursu Gituy KlasyczneJ d:zlę;
tUJC IWif'pt.MCYm wspólorpn1utorom 
i$p(lml)fOm·Jbdads..Miodzie!yprzyPrezy· 
dcncX RP; Mmistentwo Kułtury i Sztuki; 
Mi111Sientwo Edubtji Narodow1:j; U~ 
Miasta Kielce; U~ Wojew6dzki Kielce; 
Ś~tobtysta AJencja Rozwoju 1 PronlOCJI 
Recionu .RAZEM" S.A.; lNTI:RTOM -
Gdynia; MUSI C DEALER- Lubi m; Kielcc
UeCentrum Kultury; Polsk! 111'>-t)'IUI Mu
lJCZDJ - lbdt; Te~wi;r,i1 Kablowa Kielce; 
WSP .SPOł.EM" - Kiel~;e; COCA-COL\ 
Pobnd- OddZiał Kielce; Wydawnictwo 
BOOARD - KJ,ietanów; tłOlei BRISTOL -
Kiek:c;Telctomunitacja Polsta S.A.; Domy 
TO'Jf.lroWe .CENTRUM"; INTERCOM; 
Ku111orium Ołwiaty; pp Totalizator Spor
rn.,-: Apmty FOIOiflliCZne ..SINPO" 

tyki Socjalnej w piśmie z 20 listopada 
br. (U.Sll- 168/05) wyjaniło, it 
obowiązujące przepisy nie prze'lń
dqA moiliwołd przenranb! z llnłem t 
stye:mb! 1996 wypłaty ustłka choro
bowego l zastęlenb! 10 wyaaaroclze
nlem:r.:apr-c:ę. 

W przypadkach niezdolności do 
pracy spowodowanej chorobil trwa· 
jącą na przełomie 1995/96 roku 
nalcty przyj~ nastę:pujący tok pos
tę:powania: 

l. Pracownikowi, który do l l 
grudnia br. otrzymywał wynagro
dzenie okrcłlonc w a.rt. 92 kodeksu 
pracy,od l styCZJJia 19%nald:ywdal
szym duu wypłacał to wynqrodze-

n N: przez okru a5ezdolłlołd do pnq , 
nie dłuhzy nli 35 dni w dUU roku 
blendanowqo. W tym przypadku 
35-dniowy okres, za który w 1996 r. 
pracownikowi przysługuje wynagro
dzenie. nalety licz)'Ć od l stycznia 
1996r. 

2. Pracownikowi, który do 31 
grudnia 1995 roku miał prawo do 
zasiłku chorobowego, od l stycmia 
naleły nadal WJJtłacat tea zasiłek za 
całyokres llłeprzeni'IDej a5ezdolaokl 
do praq . W przypadku przerwy w 
niezdolności do pracy nawet jedno-
dniowej, pracownikowi przysługuje 
po przerwie wynagrodzenie okreś· 
!one w art. 92 kodeksu pracy, za 
okres nic dłutszy nit 35 dni. Okres 
ten powinien b)'Ć liczony od pierw
szego dnia niczdolności do pracy 
przypadającej po przerwie. 

3. Zasada opisana w punkd e 2 ma 
równlet ustoscnranle do pra~wnl
ków zakładów pncr alnld.niaJIIcydl 
nie więcej aliS pra<'Ownlków. W 1995 
roku przysługiwało im prawo do 
zasiłku chorobowego. Pracowni· 
kom, którzy przed dniem l stycznia 
1996roku stali si~ niczdolni do pracy 
z powodu eboroby i niezdolność ta 
bę:dzic trwała po l stycznia 1996 r. 
zasiłek chorobowy powinien być 
wypłacany za całyokres nicprzerwa
nej niczdolności do pracy. Po przer
wie w niczdolności do pracy (choćby 
jednodnioweJ) do pracowników 
tych bę:dzic mial zastosowanie prze
pts art. 92 par. I kodeksu pracy 
i nabfdą om prawo do wynagrodze
nia za okres 35 dni. (fat) 

Nagrody na numer karty zgłosili: pani Anna Banaś z Kielc, pan i Leonia 
IGnp z Radomia, pan Tadeusz Sadkowsld z Ostrowca 

Wszystkim zwyclfzcorn gratulu}emyl .. ------------------------------------------------, i Kupon nr 4 <sxn.1995r.) i 
i 237 376 304 287 i 
'-----------------------------------------------__.. 

Dziś nagrodę 1 00 zł otrzyma właściciel karty 32 433 

Drogi czytelniku!!! 
Wrazz.Magazynem" 1 grudnie zplatną kartt konkursową na ktOrej 

zna}duJłlalłkombiMcłeliczbułolon kowanepoazcze-
gólnym kategoriom nagrod. W kot drukować bfdzlemy 
kuponykonkursowe wrazzUczbaml. najdziesz na swojej 
karcie, zakre*l i4- Jetelll0$laną ukraślane wszystkie liczby w jednym z błokOW, 
naJatącym do danej kategorii- nagroda jest Twoja. 

Warunki ołnymlnia ugrocły: 
1) ukreślenle wszystkich liczb w bloku przydanaj kategorii nagrody 
2) zgloszenifllaldu wygranej (osobiście lub telefonicznie) do Biufll Obliługi Kon

kwsu (Kiełu, ut. T&r90R 15, V plfłro, tel. (041) 45-9 19) najpótnlej do godz. 16 
dnia nasttpnego (wygrane z soboty do godz. 16 w poniedziałek) 

3) udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w Biurze Obsługi Konkursu 
4) okazanie kuponów, drukowanych w .SL ·podczas trwania konkursu 

(mam brakować ly1ko trzech). 
Ale to aie wuyslto! CoUitt~aie tlrukon11y b(d:demy r6uld nuawr netdliwd karty, 

kt6rrj wlałddd .erzr-up~ w W)"'. 100 zl. Wannkie• tlnyawlia 11..11rody u aumer 
karfyjWq:loszenlctrtebkla(nołriłelehl~lddoaiczaie)lloBlunKollkurs•~t.itjH 
pdz. l611abr, wlt6fyla podlliś•yau~~terswęłliwrjkartJ (lstboiJ-Wponle4zialek). Jdeti 
niktalt spehli trp wuaak11, u&roda pruclroodzi na ddd Wltpay l powltlr.su ,.1ę prtmii 
płtnlttii«J. 

l/wap! Karty u.iszaone, nłeczytelne, tnqnino« l nie bior~~ udziału w konkur
sie.J eieli na karcie~pustepola bez l')' drukowanych liczb lub lta.bywydrukowane~ 
niecz)1elne, brta podlep. wymianie w Biuru Konkursu. 

Życzymy wygranych! 
Nagrody dostarcza 

SERVISCO 
Kie lce, te1.610-235, wewn. 217, Radom. tei.(048) 5 16-04, 

Sandomierz, te!. (015) 321-409 

...,v"-'1~ 
poznaj smoki ./~ 

~ !~ WŁOCŁAWEK ~ 
SPI:KTAKL PKOMU.JE nSiowo IAidu .. 

HONOROWY PATRONAT 
- minister lwitury i sztuki KAZIMIERZ DE.JMEK 

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
ZAPRASZANA 

" W E S ELE" 
SlAnisława WyspiańskieJ<~ 

AfŻYSfRIA I INSaNIZACJA Piolr Surmtl Jc.rż W H.EPER1VARZE 

Jut Jutro, w PKO BP, odbiorę przypadające na mnie Swladectwo Udziałowe. Dzięki 

temu mogę zostać akcjonariuszem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. NFI 

Obejmują ponad 500 polskich przedsiębiorstw uczestniczących w Programie 

Powszechnej Prywatyzacji. 

- Narodowe Fundusze Inwestycyjne stworzą tym przedsiębiorstwom korzystne 

warunki rozwoju. To sprawi, te Ich wartość. a więc wartość Swiadectw 

Udziałowych, będzie wzrastać. 

Świadectwa Udziałowe 

już do odebrania w PKO BP 

świadectwo Udziałowe to papier wartościowy, który będzie motna sprzedawać ł 

kupować bez żadnych ograniczetl, ale ja zatrzymam moje Swiadectwo na dłużej, 

bo mogę na tym zyskać. Odbiorę moje Swiadectwo już jutro! 

PROGRAM 
POWSZECHNEJ 
PRYWATYZACJ t 

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

Samochody, wyposatenie 

l e~~Jz~e,t/a6'fup"/lf:&~Yw 
PTL . MIKROTECH". 

/(jefce, tef.llax 68-13-17, 
ul. Warszawska34. 

Radom, tel.lfalf 31-25-88, 
ul. Wernera 33139. 6'»1):11 

Dellet' SYFUCH Bydgoszcz 
oferuje sklepowe umtdzenia chłod
niczewcenach producenta: 

- lady chłodnicze 
- regały chłodnicze 
- ciągi chłodnicze 
- części zamienne. 
Setwis gwar~ipogwarancy;,y. 
C.C.H. Kielce, ul. Zalesie 140, 

111.66-73-99,66-n-.n 

NIE ZWLEKAJ - DOKONAJ ZAKUPÓW 
JUŻJUTRO 

\\ nasZ}ch hurtowma..:h ~~ 111 

HURTO\\~IA lU lv. Kiel..:a~h Hl RT0\\\1<\ nr'l11 Rldl'lliiU 

ul Za,nmsb l q tell041t32-2S-9' ul Tt,rumkl9 telitl4Sl60-~5-'2 
HLRTO"~IA nr811 KielcJeb Ht RT0\\'\.1,\nr ''l\ T~mollrząu 
ul RoinaR td (()4ltN!-!1--łl ul Si.nliCIIIlla l29c td (0b)22-'~R-3t> 

SLOWO LUDU NUMER 28! 

CINQUECENTO 704. 899 
zSUPERIII 

ATRAKCYJNĄ NIESPODZIANKĄ 

AÓVYNIEt W WERSJI VAN 
NIE PRZEGAP TE..J OKAZ.JI 

Soło Fiat u .,al"r 
llahrnlła :\.:;u kfl\1ek teJ 6X-6U-u.:; óX-60-06. :\1-.:;x 0-ł 

"'"'"" 

Hurtownia nr l , Kielce, ul Długa 30, 
, 

FARBY LAKIERY IMPREGNATY 
ŚRODKI OGNIOOCHRONNE 

telefon (041) 66-49-77, 560-22, SU-32 oraz pawilony handlowe KCMB 
11V ..... I 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta 
spółka z o.o. w Kielcach 

jako inwestor zastępczy dla Krytej PI)'Wlllni w Kielcach, 
ul. Toporowskiego 

ogłaszaprzetarg nieograniczony na dostawę w grudniu 1995 r. 
płytek glazurowych ściennych, gat. l, koloru beżowego, w 
ilości804m kw. oraz dostawę płytek posadzkowych terakoto
wych, gat. I, krajowe, koloru białego, w ilości 691 m kw. 

Szczegółowe informacje dat. przetargu można uzyskać pod 
nr. te!. 467-82. TermJn składania ofert - S.XIJ., godz. 9.30. 
Otwarcie komisyjne ofert nastąpi 8J(ll., godz. 10. Wadium 
2 tys. zł. IIIQU.{• 

CUKIER 
Zakład Obrotu 
Towarowego 

Kielce, ul. Magazynowa 4 
(Baza Hantrans), 

tel. (0-41) 68-67 -1,~i>u, 

Laboratorium Fotografii 
Sim Barwnej 

NADODRZAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO W BRZEGU SA 

BRZEG 

mają przyjemność poinformować Państwa, 
że na rynku pojawiła się nowa, 
ulepszona margaryna do pieczenia -

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA DLA DETALISTÓW 

Pierwsza partie margaryny Domowa 
będzie sprzedawana po cenach promocyjnych. 

Kupu)łl!c promocyJny karton (50 kostek) 
sprudewca detalłczny zapłaci 

tylko za 40 kostek! 

W•runkl..,rzec!aty pvmocyjMł ~III 
przy :ukupłe minimum jłldn-stO kltrtoPU 

margaryny Domowa 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Marta Piotrowska z Pińczowa 
i SP w Nowinach kandydują 
do wyróżnień centralnych 

Bliżej teatru 

SLOWO L UDU 

wano takte dwie kandydatury do 
nagród centralnych: pani Marty Pio
łnlwstiej. nauczycielki z Pińczowa 
i SP w No'fl'iuch. M. Piotrowsta ma 
za sobą 45-letni stai pracy zawodo
wej i społecznej, od początku silnie 
związana jest z działalnością kultu
ralną -jest organizatorką teatru 
młodzietoweao, retyserem i sceno
grafem wielu przedstawień teatral
nych, prowadzi zespół taneczny. 

Natomiast w SP w Nowinach bar
dzo prę±nie działa Koło Teatralne, 

Wczond w Sili kominli:owrj Woje- - Jest to duto więcej w porówna- któregoopiekunemjest Adam Papa-
wódzkiqo Domu Kultury w Kiel(ath niu z latami poprzednimi - powie- slńskl, pasjonat Melpomeny. Koło 
ogloszono wynlld wojewódzkich eli- działa Hr.len11 Stępień, prezes specjalizujesi~wpropagowaniukul
minacjl XXVUI ()gólnopobkie&o Zarządu Ok.r~gowego Oddziału tury lwowskiej, podejmuje wątki 
Konkursu "BUiejTet~lru -Teatr95 .. , towarzystwa. - Cieszy, te wśród patriotyczne i niepodległościowe. 

STRONA 9 

W bankowej galerii sztuki 

Pięć razy zima 
Wystawę pt. ,.Zima" iiLIIU&Unajlłą 

cykl "TIIjetmdce Muzeum Narodo
wece w Kielrsch,. otwarto wczonij 
w siedzibit Oddzbłu Banku Pebo 
S.A w Kielach. To dntp, po wrześ
niowej pruenlacji malarstw11 Knysz
tofa JKkowskiqo, ekspozycja w ban
kowej plerii sxtuld na antrmlll. 

Na pokaz, którego inicjatywa 
nalety do banku, co podkn:śla 
dyrektor Muzeum Narodowego 
Alojzy Obomy, sł.Jada si~ pięć olej
nych obrazów na płótnie z zasobów 
kieleckiej placówki. Nie są przedsta
wiane w muzealnej galerii. Ich auto
rzy, artyści polscy z przełomu XIX i 
XX wieku, naJdą do malarzy mote 

mniej znanych, ale mających trwałe 
i zasłużone mtejsce w historii sztuki. 
To Stanłsław (:z.Jkowskl, Witold 
Rzea;odńskl, Leopold Lewicki, 
Antoni Kouldewtcz- autorzy mniej
szych formatów oraz Henryk 
Szczygliński, twórca dutego płótna 
ukazującego park łazienkowski 

nocą. 

Wystawa, dost~pna dla klientów 
i gości banku, bę:dzie otwarta mie
siąc. Dyrektor banku, Lucyna Nowak 
wyraziła przekonanie, te galeria, 
która bę:dzie miejscemstalej prezen
tacji dobrego malarstwa, zyska pozy
cję w kul!uralnym pejzatu miasta. 

(daa) 

ortanlzowanego przez Towarzystwo młodziety, a nawet dzieci wzrasta Miłymakcentemuroczystości był 
Ku1tul)' Te11lrałnej i WDK. W tegoro- zainteresowanie tematyką teatralną. wyst~p jednego z laureatów: m lo- Lucyna Nowak l Alojzy Obomy w g11leril 

Fot. P. Polak c:znej edycji wzięło udział at lny- Nagrody i wyrótnienia przyzna- dziety klasy III .,a" I LO im. 
dzieśd dzie1rięt te11tnyt6w młodz:ie- wano w kilku grupach - w sumie S. Zeromskiego w Kielcach, która 
f.oWJch, szkól. kOl teatralnych l klu- doceniono kilkadziesiąt zespołów przedstawiła teatrzyk ,.Zielona 

;_;"_;;•·--------•';."; '•'•;;o_;;w.Ooj_;;ewó.;,;dz;;_tw,.;•,;;· Za;;;;pro.Op;o_;;no;.-....;,0,;.<'."·------_;;(b•";;> Z regionalnej witryny 

XXII Konkurs Sztuki Ludowej pod znakiem rzeźby i ceramiki 

Kołorowy świat świątków 
Nieco skromniejszy, niiw poprzedntch latach, płon przyniósł XXII Konkurs l Wystawa Ludowej Sztuki Rell· 

gijnej, tradycyjnie orgenlzoonne pod • us p icjaml Stowarzyszenje Cłvitas Christian~~ w toelcach. 

Na konkurs. który rozstrzygni~to etnymały Elilliebo Klimczak i Krys
wczoraj, nadesłano 268 prac autors- lyna Mold.awa. Laureatem pierwszej 
twa 33 twórców. Najliczniej byli nagrody w dziedzinie rzdby, nie· 
reprezentowani rzdbiarze oraz zwyklekolorowej,tywej,alezrótni
ceramicy,""co stanowić mote opty· cowanej- został Antoni Baran, nas
mistyczny sygnał, it garncarskie t~pne otrzymali Robert Chlewkkl 
~kodzieło trwa jeszcze na wsi i Aadnej Kozłowski. W dziedzinie 
re&ionu. Pośród laureatów starzy malarstwa od lat niepodzieln ie lr.ró
znajomi, a takie nowe nazwiska. l uje Tadeusz tak (D na&roda. pierw· 
W gronie ceramików, którzy przed- szej nie przyznano) oraz MarlaDna 
stawili szeroką palet~ swych motli· Wlśnios, która n.agrod~ trzecią dzieli 
wości i umiej~tności - pojedyncze z J6ze~ KJV,ek. Wystąpił tylko 
figury, świątki, szopki etc.- zwyci~- jeden kowal - Stanbław Motko 
tył Władysław Berv.s, nagrody drugie i otrzymał nagrod~. 

li l POLSKI BANK INWESTYCYJNY 
---------SfOI.IlA,o\JlC;YINA--

Oprócz regulaminowych, przyz
nano takte nagrody specjalne. 
Pośród nich prezes "Exbudu" 
nagrodził rzdbiarzy - Bogdan~~ 
Gębsk.lq:o i Krzysztora Jad!ymow....... 

KonkUrs potwierdza, it ludowa 
sztuka. której odwieczny temat sta
nowi świat religii i wiary, pozostaje 
tywotna, choć zast~py uprawiają· 

cych ją autorów zdają słę: topnieć. 
Porywa ich komercyjny, łatwy suk
ces, ~pują od ludowych kano
nów, gubią szczerość. (du) 

Ad libitum 

W Puszczy Kozienickiej 
Zarzłłd Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego w Pionkach opu
blikował praCf Ma rka Krzemiń
sklego pL ,.Rezerwaty przyrody 
Puszczy Kozje nickiej". 

Praca to zestaw ośmiu .UstkOw" 
folderkowych (bo tyle jest w pu
szczy rezerwatów), zebranych w 
okładce . na której przedstawiono 
mapkę -w wykooaniu A. Paciorka 
-z rozmieszczeniem opisywanych 
obiektów. Katdy rezerwat ma kolo
rową fotografię (autorami zdjęć są 
S. Wąsik, M. Kurowski i M. Konofal
ski), rysunek oraz zwięzły opis 
chronionych walorów wraz z 
przedstawleniem występujących 
na jego terenie roślin i zwierząl To 
potyteczna l potrzebna publikacja. 

(Cez) 

AUTOKREDYT 
... i w drogę! 

,,Dziewią-La ,, 
kredyt na zakup samochodów 
dla klientów indywidualnych 

do 12 miesięcy · 2611 - roczny koszt kredytu - 14,08 11 
do 24 mies ięcy - 2711 · roczny koszt kredytn • 14,06 11 
do 36 mies ięcy - 28 11 · roczny koszt kredytu- 14,39 11 
do 48 mi esięcy- 30 11 · roczny koszt kredytn • 15,3111 
do 60 mi es ięcy - 3111· roczny koszt kredytu- 15,76 11 

KRÓTKIE TERMINY UDZIELANIA KREDYrÓW 
Szczegółowe informacje w siedzibie 

Oddziału Banku w Kielcach, ul. Śniadeckich 33, 

teł. 61-45-60. 

Zapraszamy .... 

Wykonanltzok~ijubifnuzw50-ltela 

kltltck/Q fillrarmon/1 IX Synlfon/i d
moll Ludwiga van B«tho"na było du
iymwydarunitmartystycznym. o którym 
jazculdziimówlsi(,itonittylkowmu
zyanydt krrgach. Myilt wirc. it- jdtli 
naobujubilnLSzowychkonctrtach.Dzit
wiątey• wysłuclrofo ponad tysiąc osób
wortoprzypomnltć{Jel"ntfokty:zwlązant 
zpowstawonitm tąo tpokowąo dzida. 

Otói. przygotowania do stworztnia 
IX Synlfonii obtjmujq bardzo długi ok
ru.Jużw 1815r., tut po Kongresie Wit
d~ńskim,Buthortnnp. naszkicowal /t
mat Sclr~rza. pomyJlany poaątkowo ja
ko ttmat fugi. Jeżtli j~dnak wdmitmy 
pad uwagr, ż~ jormutfoni~ ostatniQ, 
najbardziej znaczącej cz#ci. a iciil~j 
- ostatecznQ wersji .tematu radości" 
dokofrylł·atosi(stopniowowwitlu""at
initjszyclr utworacll Buthovtna, to 
możno przyjąć. te IX Symfonia rodzi/a 
sit pmz kilka dziuircloltd. 

Przygotowania da skomponowania 
ullforunosililysirw/atach/817-1818. 
Wtttzy to Buthovtn postanowił wpro
wadził do symfonii ipirw i zaczął szu
Mł. odpowitdnit:go t~k.rtu. Znalnitnit 
witt-na wyraiqjqcąo id~ały brottnrwa 
ludzi na całym iwitcit, ttk.rtu rodosnt
go l zaraztm uroaysttgo, ptl nt:go ""ra
zu i uczuć, takiąo, który mógłby w spo
sób pot(iny i triumfalny zakończył dzit
lo nie było łatwym zadomtm. Totd do
piero w 1812 r. Buthovtn zdecydował 
sirnawl~mF.St:hllltro.OdadoradoJ
ci"z 1785r. Wmirdzyczositkrystalizo
wala sir ostateczna wtr~o melodii .Et
matu radości". JQ pitrwuwzoru można 
sir dopalfYWOĆjuż w pidni. Wzajemno 
miloił."(/794),aszcząólnitwdrugim 
ttmacitfina/u IV Konctrrufontpiano
wąo (1806) l fino/t Fantazj/nofortt
pian, chór i orkiwrr (1808). Do ukoń
czenia dzitla (pra""konanit 7 maja 
/SU r.) pozostawało jmczt 16/at! 

Gottht przyrównot kitdyl Buthovt
na do genialnego jasnowidza, którtmu 
została objawiona prawda, podczas 
gdy inniludzie błądzą w c/~mnoiclaclr. 
Czyi to prawda nit została przekazana 
potomnym wlainit w gtnialntj IX Sym
joniil O czym mówią: pot(iny drama
tyzm/ czrJci, iywiolowoić tańca (cz.ll), 
gltbokalll)'ctnazaduma (a. l/l) iwrt
.rzcit zwycipka .Oda da radości"? Czyi 
nit jut to ulwzonie drogi ludziwici -
przndtrpi~nit,nami(tnoił. wqtpliwai
c/ i rozmyślani~ do szcz#liwttafinolu? 
Nicdziwnąo, ttttkst i melodia .Ody do 
radości" wypisywały na sztandarach 
wszystkie rrwo/u{j~. Nic dziwnego, it 
gtnlalna w swej prostoci~ melodiafina
luiXSy"'foniiButhavtnasta/asi(/o>
mn~m Ij~dnoczonQ Europy, osiągqjąc 
tymsamymna)W)'Ższy")'razuznania i 
popularnaici. 

MJROSUWNIZIURSKJ 

( 
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STRONA 10 

Świętego 

Adamczyk M1chal, os. Malocos=. Malogoszcz; Alenowicz Kł.rolinai M1ckał, ul. 
Do!1UW)wska82, Kielce; Bahński Przemet,NagloWJce 164; BanaszetAn1a, ul. Polna 
6, Suchedniów; Barcieka GOiiia, ul. Przedbols_ta 53, ŁopuSVlO; Bąkiewicz Ewa, ul. 
Przypkowskiego 46,J~rzej6w; ~benek Ewelina, Bart~, ul. Piastowst.a 1113,_ Plń· 
czów; lłicled:i Dominik i Zbyscu, ul. Zagórska 72/65, Kielce; B1eń GOSia, Trzamec 
104; Błońska Magda, Bobrze; Boczek Karol +2siostry, ul. Szklana38127, K1elce; Bor
kowscy Ama 1 Norbert, Kostomloty l 260; Cceślak 1<15\a, os. Na Stoku 3115, Kielce; 
Cieśl1kOla i Ewa, Małeszowa 33, Pierzchnie&; Cieślikiewicz lza i Łukasz, ul. Ustronie 
10, Kielce; Chudzik Karolina i Rafał, os. Słoneczne Wzgórze 2&179, Kielce; Cedro 
Kam1l, Paul1na, Ala, Martyna, Domaszowice 147; Ccdzyńscy, Zas:zosic 47, qczna; 
Celniak Damian, ul. Warszawska 1571100, Kielce; Cieśla Kasia, ul. Orkana JnJ, 
Kielce; Chmura Piotr, Bartosz, Bilcza 74a, Jm. Małogoszcz; Cuchowsta Kuia, ul 
Szkolna 27115, Kielce; Czech Wojciech, Szumsło; C~towscy Szymon, Łukasz, 
Paweł,Jawor Solecki l IJ; Olugos.zMądai Kamil, ul flatorego4, Kielce; Durlej Woj
tek, ul. Toporowskiego 73&135, Kielce; Dusza Dorota i 2 rodzclistwa, Przemytów; 
OyrapAnia, Tomck,Jacek,Monita,Radomice4,Morawica;Fatyp.MartaiNorbert, 
ul. Nałkowskiej 4163, Kielce; FotsaPaweł, Boimin 74, Chęciny; Foksa Tornet i Mari
usz, Zakruczc 39, MaiOJOSZcz; Gacek Gosia, os. Sady 12120, Sędziszów; Gajela 
Michał, ~biny39,Sady;Gę:s•orctKarolina, Radomice l, Morawica; Gę:bser Paulma 
i Dominik, Janaszów 10, Ząnańs.k; Gilewscy Agnieszka, Damian, Lechów 149a, 
Belno; Gierczak Edyta i Olga, Brzeziny 165, Morawica; Głuzicb Małgorzata, uL 
Rehabilitacyjna, Busko; Górski Adam, Kozłów 50; Golce Justyna i Małgorzata, ul. 
Urz~nicza IOa/1, Kielce; Gromski Łukasz, ul. Krakowska 616, Kielce; Grzegolce 
Tomek i 4 rodzeństwa, Brzechów 84, Walcszyce; Grabowscy(4 rodzeństwa), Górki 4 
k. Picrzchnicy;GromadkaMarzena,Kę:pic6l, Kozlów;KalutaMartyna, ul. Partyzan
tów 15, lhcliny; Kapuściński Pioll", ul. Manifestu Lipcowego 8116, Kielce; Kę:ecl 
Agnieszka, Porę:ba 17, Lipsko; Kę:dzierska Monika, ul. J M~aS/21, Końskie; Kil l za i 
Ala, Sitkówka 100, Chę:ciny; Kulezyt A&nieszka i 3 siostry, ul. Manifestu Lipcowego, 
Kielce; Kaniewska Justyna, Żardki 96, Dn.ewica; Konofalsey Damian, Paulina, 
Robe.n, ul. Ossona29, Miąsowa; Kowalczyk Monika i Łukasz, Drierszyn 27, lmie\no; 
Kowalczyk Kasia, ul. Blotnicta6l, Czerwona Góra; Kowalczyk Olga, Snachowiec 13, 
Łopuszno;KorusAnia, WijniówblS/I,Zqnańsk, Kościelceki 1Jor,Z&órsko98,Sit· 
kówka-Nowiny; Kotyniewicz Łukasz; Kozieł Gosia, Wyst~py 82, KfUOCin ; Kraw
a.yk Dommika, Na Stoku, Kielec; Kr~ek Marta i Michał, Sutów 12la; Krzeszow
ska MalW! na, Boi nu n M1łechowy6, Ch~ciny; Kulczyk, ul. Manifestu Lipc:oweJO, Kle
lec; Kwiecień Wojtek, ul. P11sudstiego65, Busko; Kulwin Ola i Kas1a, ul. Koszykowa 
29,Suchedniów; Ludew Anna, ul. Alabastrowa41, Kielce; Łabowsti M1chal, ul Ch\" 
cińska 33/SS, Kiełcc; Łakoll"l!iti Szymon, ul. Lecha. Kielce; Jach Monit&, os. Skarpa 
16!6,Sę:dZJSZÓW,JakubczykGrześ,ui.Śniadeckiego!fl5,Lipsko;JanitMiehalina, 
Zborów 77, Solce-Zdrój; JanickaAgnieszka i Basia, os. Sady 1411, ~ziszów; Janko
wski llenryk, ul. Konopmckiej, Kielce; Jaworska Maria - 6 dzieci, Brzechów, gm. 
Dalcszyce;Jaroli Małgorzata- 8dzieci, llutaNowal4, COOw; Jun:czykMa&da +brat, 
ul. Radlil\sb Ił, Kielce; Dąbrowski Dommit, ul. Bukowa 16115; lilasto Macda. ul. 
Sandomierska 74198, Kielce; Łutyńscy Małgosia i Daniel, Mniów ISO; Łapot KAmila, 
Sebastian, M mostowiec 44, Piotrkowice; Madej Ansełika, ul. Kolejowa 10, R.lków; 
Magala Dam1an, Milena i Robert, 8ęczt6"74, Górno; Makowska Agnieszka, Mniów 
136, Mniów; Majewska Karolina, ul.llarccrska, Starachowice; Majka Grzegorz, ul. 
Wielkopolska 12142, Kielce; MĄJkowska AJOleszka, Na Stoku 71g, Kielce; Maiceki 
Artur, Martal Ola, Górno 142; MańkaKasia i Piotr, ul. Wielkopolska37, Kielce; Mar· 
czykawski Mateusz i Andrzej, ul. Bodzentyńska, Kielce; Mazur Monika, ul. Pomor
ska, Kielec; Mazur Ewa, ul. BohaterówWarszawy7120, Kielce; Michalak Anita, Karo
lina, Patryt, ul. Pictoszowska 411108, Kielce; Miernik Darek, laszosie 2, 4czna2; 
Milewska Marta, ul. Jagiellońska 40125, Kielce; Minda Bartek, ul. Orkana 28/69, 
Kielce; Molcnda Marcin, Dam1an, Ewelina, Mikulawice 206, Busko-Zdrój; Molę:da 
Dorota, GiowackJcgo 40125, Jędrzejów; Murawski Tomasz. Masłów 1119b, MaR<~ w; 
Nawrot Ania, ul. Partyzantów 17141, Kazimierza Wlk.; Nopl Magda +2 rodzeństwa, 
ul. 1/tecta 11, Grabowiec; Nowak Monika i Joanna, os. Barwinek, Kielce; Nowakow
ska Daria, os. Barwinek, Kielce; Nowakowie Małgosia, Tomek, Michał, Wrzosy 9, 
Ch~1ny; O,onowska Patrylja, Kę:pie l, Kozłów; Ostrowska Angelita, Małogosz.cz 
9128; Paluch Joanna -troje dZJeci, Łukowa 156, Wolica; Pasoń Darek, ul. Mokra l, 
Oksa; Patrzalek 6rze&Qrz, ul. Kościuszki 49, Solce-Zdrój; Pawtik Przemek, os. Sikor
skiego 25142, Busko-Zdrój; Pawiak Olga, ul. Romualda Sili, Kielce; Piątek Kasia, 
Monika, Dommika i Micha!, Gadka 72, gm. Mirzce; Pietszczyt Piotr; Pietrulińskie 
Jagoda, Kuil, Paulina, Lu i za, Obice 26, ~b5.ka Wola; Platos Ewelina, os. Sikorski
ego 14158, Busko·Zdrój; Poniewierscy Paweł i Piotr, ul. Partyzantów2S, Bieliny; Pra
wdaOla i Konrad, Węgleszyn 57; PustulaJustyna, Hucisto, ul. Kielecka, Sąporków; 
Pytel Ewa, ul. Romualda 411, Kielce; Rabczyński MIIOSl., ul. Stąska 10169, Kielce; 
Rączka Kasia, ul. Grochowa 25143, Kielce; Rondula lwonka i 2 siostry, Pra~cin 34, 
Kunów; Rudawski Rafał, Zawale NiCJOsiawskic, Michałów; Rynkowskic Kasia i 
G osia, ul. Wiśniowa, Kielce; R)'i Mąda, Przyj mo 7; Rzepech Zosia, ul. Lecha Un, 
Kielce; SiWlec Marzena i 2 rodzeństwa, Zagaje 56, Łysaków; S1nkicwicz Rafał i Piotr, 
os.. Pólnoc 33, Chę:ciny; Sikora Ania, Boleszyn Rudy 12, Waśmów; Słoma Paweł i 
Rafał, Kawczyn 10, ~bska Wola; SI oń Łukasz., ul. Chrobrego9, Kielce; Słuch Anita, 
uL S1korsk1ego 20116, Pińczów; Stalka Sylwia, ul. Sawieklej 2af22; Sobota Dom1n1t, 
uL J~g~cllońska 38119, Kielce; Sosnowska Paula, Na Stoku, Kielce; Sowa Tomek, 
Albert, Mateusz, os. Sosnówka la/S, Chęciny; St~pień Ewelina i Michał, ul. R()S()(:hy 
llill,Ostrowicc;Śię:zatPaula,uLI-Ioia2714,Kiclce;SledtŁukasziPauhna,Miku
loWJce 205, Busko-ZdróJ; Surma; Ślusarczyk+ 8 rodzeństwa, Zalez.ianta l la, gm. 
Łączna; Sliwa Sylwia, Karo h na, Paulina, ul. Górna 24, Strawczyn; Ślusarczyk Kuba, 
Rudno 17, Borkowice;Stusarczyk Monika, Kasia, Karol, os. Na Stoku 76128, Kielce; 
Strzelce SylwLa, uL Warj;ząWSka 12111; Szałas Rafał, Michał, Darek, Grzesiek, Wiola, 
ul. Lec~a, Kielec; Sztu~ Mateusz, ul. Partyzantów 47, Busko-Zdrój; Szymańskie 
Dorota 1 An1a, ul. Kusoe~ńsk1ego 12, Wlosz_czowa;SzafraniccOia i Bartosz, Na Stolru 
S\a/12, K1elcc; Tarniola ł za, Anita, PJO!r 1 Kasia, ul. Staffa, Startysto-Kamienna; 
Tomanet A&nieszka + 2 rodzeństwa, !!L Polna IOa,_Grabowi~X; Toboltiewicz Angc
hka., os. SJkorsk•eg?5113, Busko-ZdróJ; Wijas Kam1la, Holmin 55, Ch~iny; WiJczyń
ski Marek, ul. Kole.J.Owa 11/10, W\oszczowa; Wiłkas Kasia i Justyna, Mmostowicc 11, 
~JOirkow1_cc; Wiśniewska Paulina, ul Turystyczna, IIII ; Włodarczyk Aldona i Stai, 
Kahna W•clka 113; W oś Ola, Momka +brat, os. Na Stoku 42124, Kielce; Wo,lasiewi
czow•e_- 7 rodzeństwa, ul. SaWICkleJ. K1clcc; Wrona Ewelina i Ama, ul. Wiejska l l, 
J~drzcjów; Wyrozumska Amelia, ul. Hota 54112, Kielce; Wójcik Emilka, Adam 
Łukasz, ul WieJska 4a, Przysuch:-; Zawierucha Ml8dl, ul. Romualda, Kielec; Żyw~ 
czyk Łutux 1 Kamil, uL Bromcwsk1ego 64, Kazimierza Wit.; żelazny Sylwia, 
Roksana, Adrian 1 brat. Miedziana Góra 259. 

Dzi~i z przcd~tola w Ćmińslru: Błoń~ b Magda, Białek Wiola, Ryś Magda, Ryń 
Iwona 1 Szczepanlak KamllL 

Dzieci PISZ4ce z Biblioteki Publicznej w Szu_msku: Paulma Grzybek, Karolina 
For)'i,_ Ma&da _Suchojad~ Dommika Sławska, Asia Suchojad, Anna i Piotr Wójcik, 

tri!:J:~~~i~"~~~~~~~~g~~r·~~~r:e~~r~n:::'~~J~:3e": 
J~na Tyrała, Iwona Podsiadlo, Beata GioWllCt~ Kamila Niedbala, Łukasz i wiob_ 
Pap1et_ A&nleszka Kozlowsta, Artur Bienick, Martyna Pod$iadło, li51. bez podpisu. 

Dzieci ze Szkoty PodstawowejwGUnic,am. Pawłowice, woj. radomskie: Komcha 
Kustra, Ka":'il Tatarata, Gosia Sobulsta, Kasia Nosek, Karolina Marzec, Paulina 
Compa. Ku1a Sso, MaJda Walczak, Konrad Sosnowski, Monika. Czerwińska, Sylwia 
Jarosz,_llona ~osek, Krzrt Miaz, Marcin Bojarski, Marcin Malicti, Wiola Kaczor, 
Wcromta Kas1ństa, Momta Juństa. Marlena Lichota, Kamil Lichota. 

Dzieci ze Szkoły Podruwowcj w Nosowie, &m- Waśniów: Paweł Jeziorsti, Ania 

~~~:i~~~~o~~s~~~-:,~~~~~t;:~~::M~i:.J~~~~";!~~: 
conk1, Szcz:epan Mazurek, Ania Sikora i Łukasz Wiśniewski. 

Szkoła Specjalna w l-lucie, K~pa Kościelna: Krzysiek Ruba, Radct Ruba, Janusz 
8ar1.00wsti, Daniel Maimon. Czarek MaJmon, Grzegon Kozłowski, Andrzej 
Bednczyt, Kustra. Te~ Maik, Syl~er Arnroty,Adam Góralski, Łukasz Karoli t, 
Prze!"yslaw Kobylańsk1, Anna Tusn\sb. Anna Ouślat, Bo;tena Wójcik, Marcin 
CbOJnact~. Rafał FiJUn. Jacek Bra1os. Sławomir Chodyna, Marian Koldcj Marcin 
Makowsti,MareinRylsti. ' 

SLOWO LUDU NUMER281K 

Cudzoziemski kłopot 
W cenlrum·Kiele po kilkumiesięcznej prurwie pojawili się ieb~cy cudzo-

ziemcy. Policja, któn1 latem lego roku przeprowadziła deportacyjnĄ akcję 
.,Rumun", nie widzi zieh strony agroi:enia i niea.mierza podejmował :b.daycb 
drlałall. 

Urzę:du Wojewódzkiego w Kiel
cach.- CudzOZiemiec z kraju, z któ
rym mamy u mo w~ bezwizową {a do 
takich naletą państwa dawnego 
bloku wschodmego), mo:te Wjecha; 
do Polski tylko z watnym paszP'or
tem i przebywać tu bez wizy od jed
nego do trzech miesi~cy. Po upływie 
tego okresu zobowiązany jest uzys
kał wiz~ na dalszy pobyt. 

Przypomnijmy· pod koniec 
czerwca kilkudziesi~ciu uzbrojo
nych policjantów z psami otoczyło 
rumulisk:t ,.wioskf' w Górkach 
Szczukowskich. Z ziemianek wycią· 
Jni~to prawie setk~ m~czyzn, 
kobiet i dzieci, i załadowano do 
ob-atowanych .,starów". Ich sie· 
dziby zrównał z ziemią buldoter, 
a to, co zostało, podpalono. 
Rumuńscy Cyganie bez protes

tów pozwolili przewieźć się: na dwo
rzec i wsadzić do pociągów. Zobowi
ązali się:, te nie wrócą do Kielc. - A 
Jeśli to zrobią, mamy ich zdj~ia i 
dokumenty pozwalające na de porta
c~ - zapowiadał wówczas komen· 
dant rejonowy policji Zygmunt Kri l. 

Wczoraj, poproszony o komen
tarz,powiedział:- Faktemjest, te na 

ulicach Kielc znowu pojawili si~ 
tebrzący, alejest ich znacznie mniej 
nit kiedyś. Z naszych mfonnacji 
wynika, te nie są to Cygame 
z Rumunti, ale z państw b. Ju&osla
wii. Nie są tak natarczywi jak tamci. 
Od ta.dnego z komendaulów komi
sariatów nie Otrzymalem meldunku, 
o tym, te cudzoziemcy zaloty li obo
zowisko podobne do tego w Gór
k.ach Szczukowskich. 

- Jeśli cudzoziemiec narusta 
przepisy karne, wkraczają policja 
i prokuratura, jeśli przepisy porząd
kowe - Strat Miejska. My działamy 
jak bturo imigracyjne. Nas interesuje 
wyłącznie kwestia lep.lności pobytu 
danego cudzoziemca w PoJsce -
wyjaśnia Piotr Zielonko, dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich 

Fot. P.Polak 

Procedum usuwania kłopotli
wych cudzo~iemców jest dwojaka_ 
W przypadku naruszenia przepisów 
karnych, porządkowych czy meldu
nkowych, odpowiedme slutby 
mogą zwiÓcić si~ do wojewody z 
wnioskiem o taką dec~ę. Z drugiej 
strony jest ona podejmowana auto
matycznie-jeśli cudzoziemiec tad
nych przepisów nie naruszył, ale w 
trakcie rutynowego legitymowania 
wychodzi na jaw, te przebywa w Pol
sce nielegalnie. 

Powyborach 
w Sędziszowie 

Zwycięski 

nauczyciel 

(o) 

Tylko21,4proc.uprawnionychgloso
walo w niedzielnych wyborach uzupeł
niających w Sędziszowie. Po rezrgnaqi 
jednegozradnych, o miejsce w lokalnym 
sarnorządzieubiep.łosię:pię:ciukandy
datów. Zwycię:zcy, Stanisla•01ri 
Macbowi, wystarczyło do pokonania 
konkurentów 37 głosów. Nowy radny 
jest nauczycielem w Szkole Podstawo
wej w Krzcię:cicach. (ptt) 

Mikołaj u niewidomych Przeciw 
"czarnej owcy" Na imprezie mikMajowej w lde.lec

khn Klubie "Kum.ak" na Bocianku 
bawUo się 35 nĄjmlodszych cdonków 
Polsldego Z~u Niewidomych. 

- Aj, aj, aj, Mikołaj - powitały 
maluchy przybysza z Laponii, tasz
czącego wypchany worek z prezen
tami. 

-Jechałem do was saniami, reni
ferem jechałem, a tu patrz~- w Kiel· 
cach śniegu nie ma, no to przesiad
łem si~ na helikopter, potem do 
autka i tak dotarłem - oświadczył 
wyst~pujący w roli Mikołaja, Wln
eentySallckł. 

Wr~czanie paczet poprzedziły 

tańce, słodki pocz~unek i kon
kursy z nagrodami, które poprawa-

Co czwarty 
produkt to bubel 

Chałowa 
chała 

Piecz)'11'o 1 polepszaczaml ma mniejszą 
nzę bii powinno., pickamie uniżaj~ 

taldeuWII1ośtcukri"""Yf''bac:h. 
Państwowa Inspekcja Handlowa 

skontrolowała niektóre piekarnie 
isk.lepy.Okazałosię:,te ł8 proc. pie
czywa wyborowego ma zaniżoną masę:. 
Liczba oszustw wzrasta w przypadku 
pieczywa do którego utywane są polep-

'"'"'· W wielu piekarniach inspektorzy 
stwierdzili zanitanie cukrów w wyro
bachpółcukiemiczychitluszczywpie
czywie zwykłym. Dotyczy to głównie 
chałki i bulek śniadaniowych produko
wanych w prywatnych piekarniach z 
Kielc, Konieczna i Dąbrowy. 

W ocenie kontrolerów PIH w ciągu 
roku znacznic pogorszyła się: jakość pie
czywa..Wubiegłymrokuniecałyprocent 
kontrolowanych towarów miał wady. W 
tym już co czwarty z produktów nie 
odpowiada normon1. (Dik) 

dzil przybyły specjalnie na tę 

imprezę Marek Sama, były instruk· 
tor k.o. ,.Kumaka". Od kilku lat 
członkowie PZN korzystają nieod
płatnie z sali klubowej, którą udos
t~pnia kierowniczka placówki, 
Teresa. Kupisz. 

Organizatorzy imprezy mikołajo
wej serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom, dzię:ki którym niewi
dome i niedowidzące dzieci mogły 
cieszyć się prezentami. Są to hur
townie: .,Bewt", "PiliDeX", .,DorłuJ", 
,.Ałma", " J olallta", .,lnteńrigo", 
.,Omega", .,Mindex" oraz sldepy 
S.C. "Astra", P.H.A.S. Marzena 
K.apiósb oraz sklep z artykułami 
rołno-spotywczyml, E. Długosz. 

(mata) 

Atolonlusz Dule .. sld, soł tys Śła· 
dowa.,jednej z n~bardziej poszkodo
wanych powodziĄ wsi w gminie Slabo
szów,złotyłre;eygnac:ję. 

- Skłoniły mnie do tego insynua
CJe, dotyczące podziału darów. Robi
łem to demokratycznie przy odslo
ni~tej kurtynie. Nie mam sobie nic do 
zarzucenia. Zawsze jednak znajdzie 
się: jakaś "czarna owca·, która ezlo
wiekowi dokuczy. Moja funkcja prze· 
szla w dobre q:ce - powiedzlal nam 
A. Dulewski. 

Na sołtysa wybrano Sterana Mao· 
łyddego. Apoloniusz Dulewsk.i zos
tał przewodniczącym Rady Soleckiej. 

(cl) 

Podc:zasqn:nnadzenlaświadkówJehowywKielaoebprzyjęłoehnestpoprzeJ 
całkowite zanurzenie się w wodzie czteredt nowych wymawcówwiary. 

- Ojciecjest katolikiem, sprzeciwiał si~ mojej decyzji- powiedziała nam 
14-letniaAnia. Cbcę:, takjak inni wyznawcy świadków Jehowy, potwierdzaĆ 
swoją wiarę: uczynkami. . 

Podobnymi pobudkami kierowali si~ przyjmujący chrzest 19-le~m 
.Robert.17-letni Paweł oraz25-letniRobert Temu ostatniemu, byłemu w1~ 
źniowi,kontakty z wyznawcami pomogły przetrvt'ać trudne chwile i umoth· 
wiły powiÓt do normalnego tycia. 

W Kielcacb mieszka około 700 świadków Jehowy (małJ) 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Z regionu Z regionu Z regionu 
PrzYZDana subwencja oświatowa wystarczy 
dla Skalbmiena na dwa miesiące 

Szkoła w pętli Oszustwa 
w ciemnościach 

z którym nie wszyscy radni zdątyli 
si~ zapoznał. Zgłoszono nawet 
wniosek o wykreślenie punktu z po
rządku obrad. 

Radni zastanawiali si~ dlaczego 
np. zespół ma prowadzić ewidencj~ 
korespondencji szkół. Na pytania 
nie znaleziono jednak odpowiedzi. 
Dopiero strach przed brakiem decy· 
zji, który pozbawi nauczycieli na,j
błitszej pensji skłonił rajców do gło-

Na jedenaścieszkół w gminie Skalbmierz przyznano 14,8 mld 
starych złotych. Sytuacja w oświacie jest tragiczna. Zdarza sit, 
że na 23 uczniów przypada 3 nauczycłełi l personel pomocniczy. 
w złym stanie są budynki. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że 
potrzeba 3 mld, by wyremontować szkoły w Skalbmierzu l 
Topoli. 

Gmina chce poznać dokładnie i gmina bę:dzie mogła pozostawić 
5)1ua'* posz.czególnych szkół. W tylko szkoły gwarantujące właściwy 
placówkach działaj.fl komisje inwen- poziom i warunki nauki. Nie da si~ 
taryzacyJne, w skład których webo- ukryć, te nikt nie odważy s•~ podjął 
dZ4 dyrektorzy, przedstawiciele takiej decyzji bez społecznej ak.cep
ZEAS i gminy. Do S grudnia mają tacji. PrzewodniCZ4CY miejskiej 
onespo~dzić szczegółowerapony Rady Stanisław Tomczyk ubolewa. 
dotyczące stanu prawnego, techni- te władze oświatowe me uwzg.l~d
cznego, zadlutenia. inwestycji nity propozycji samorządu sprzed 2 
i potrzeb remontowych. Informacje lat dotyczących uregulowania stanu 
zostaniJ przedstawiope na zebra- prawnego małych szkół, które 
niach wiejskich, by Uświadomić ile urnotliwiłyby ich hkwidacj~ bez 
kosztuje utrzymanie maleńkich napi~ społecznych. 

szkól. 

si~ spotkanie z dyrektorami szkół 
i wizytatorami, na którym ustalono 
powołanie jednostki or&anizacyjnej 
Urz~du Gminy, która zastąpi ZEAS. 
Jej kierownik pn:ygotuje podział 

środków przeznaczonych dla 
oświaty. Płace i ich pochodne ą 
zagwarantowane, co do reszty czas 
pokaże na ile wystarczy. Jut na wsl~
pie pojawił si~ problem związany 
z zakupem w~ g! a, któregostarczy do 
stycznia. 

Obecne dyskusje są przykre, cho
ciaż nieuniknione. Za pięć lat prob
lem prawdopodobme rozwiąte si~ 
sam. Z malejącej liczby dzieci 
wynika,tedo2000roku ubę:dzie 100 
uczniów, czyli tyle, ile ucz~szcza do 
trzech (i pól) szkół w skalbmietskiej 

* Zamknię~ bnmę zastali wczoBj 
nad nmem rolnicy, którzy przyjechali 
handlować żywcem na placu GS we 
Wloslo1ricacłl w gminie Koszyce. 

Zgodnie z zarządzeniem wójta 
gminy, Staaisła.r:a Rybaka, od 4 
grudnia skup dozwolony jest dopie
ro od godz. 6 rano. DawnieJ handel 
prowadzony był duto wcześniej, 
nawet od północy. 

Swoją dec)'lj~ S. Rybak uzasad
nia cz~ymi przypadkami oszuki· 
wania na wadze przez kupujących. 

Placjest !o1abooświeUony, w gorącz
ce zakupów o ,.pomyłk~" nie było 
trudno. Specyficzna pora utrudnia
ła tet prowadzenie kontroli przez 
PIH i Państwową lnspekcj~ Skupu 
i PrzetwórstwaArtykułów Rolnych. 

sowania. 

Zespół powołano, ale debat~ o je
go statucie odlotono na nast~pną 
sesj~. Bez echa pozostało natomiast 
pytanie burmistrza miasta: - Czy 
bę:dziemy doplaC!ł do małych szkól 
czy znajdziemy inne rozwiązanie? 
Kłótnie dotyczące statutu odsun~y 
także na dalszy plan stwierdzenie, 
te w niektórych podstawówkach 
w styczniu braknie opału. 

Włoszezowa 

BurmistrzMicha!Markiewiczma Teraz samorządy muszą sobie gminie. 

Co i jak 
krzyżować 

Czarnca 
bez radnego 

nadzieJ~. te zwyci~ty rozsądek radzić same. W Skalbmierzu odbyło 

Morawica 

Pięćdziesiąt lat· 
w szczęściu 

i ... nieszczęściu 
Szesnaście par zamiesl.kałych na 

terenie poiny Morawica uroczyście 
obchodziło pię«<.ziesięciolede po4· 
da. mal:leóskiego. Przy szampanie, 
~latach 1 słodkim pocz~stunku, 
jaki zafundowały władze gminy, 
swój jubileusz świ~towali: Jóura 
i Stefan Duclkowie, Zofia l Bolesław 
Dzie11iętcy, Sterania i Scdan Nien
dziio11ie, Janina l J an Szewczykowie, 
Kuim.iel'lli J 6zer Wojtało'lrie z Dęb
~bej Woli, Stanisłan i Marian Blga
JO'IIie, Aniela i Jan Madysiowie, 

Raków 

Genowera i Szczepan Pędzikowie 

z K.awczyna, Genowera i Leon Bara
not~ie, Janina l Fnndszek Kolkolrit 
z Brzezin, Leokadia i Stanisław 
Osmano'lł'ie.Stanlsla•·ai Jan Pietrzy
kowie z Lisowa, FJeonora i Jan Kna
k olri.e z Obie, Francis:zka i Antoni 
KrOłowie z Bil czy, Władysla'fl'lll i Bro
nisław Orlióscy z Woli Morawickiej 
oraz Marianna i J an Bunsowie 
z Radomic, rodzice urzęduj-eego 
wójta Morawłcy, Mariana Burasa. 

(bu) 

Skuteczny zabieg 
lesuzew ubiedJm roku kradziefle 

S&lb~6wuterenieptiny r:akow
~ brty plap,. Srednio ginął jeden 
JIO:lazd w ciągu miesiąca. Jak na 
IYPowo wiejską gmin~. było to 
SPOro. 

Trlto dzi~ki wzmożonej 
aktrwności miejscowej policji, 
~pracującejskuteczniezsąsied
nun• posterunkami, proceder ten 

ukrócono. W bietącym roku doko
nano tylko dw6cb kradziety. 

Skutecznym zabiegiem okazały 
si~ nocne blokady dróg i wcześniej
sze rozpoznanie domniemanych 
sprawców, odnotowanych przy 
innych zorganizowanych kradzie
tach, którzy na terenie rakowskiej 
gminy wyst~powali ,.gościnnie". 

(mir) 

BEATA ZNOJ KOWA 

Kupują 

ziemię 
Rada Gminy we Wioszezowie 

zadecydowała, te wykupi od Ok~
gowej Spółdzielni Mleczarskiej 
grunt wraz z budynkiem po zlikwi· 
dowanej zlewni mleka w Bebelnie
Kolonii. Mieszkańcy chcą tam zor
pnizować stratni~ OSP. 

Gmina ma zamiar przejąć dzialk~ 
po Przedsi~biorstwie Zaopatrzenia 
PKS, które znajduje si~ w upadłości . 

-Natomiast radni chC.fl za połow~ 
wartości z 1992 roku kupić od syn
dyka budynki zmijduj~ce si~ na tym 
terenie. (Oik) 

Nąjwainiejsze 
inwestycje 

* Duroc, pietrain, hampshire, li· 
nia990,llniafińska, p b z, wbp- to n· 
sy knurów, które zaprezentuje Sta
cja Hodowli i Unasienniania Zwie
rząt w Brześciu koło Pińezowa, pod
czas zaplanowanego na 16 grudnia 
szkolenia dla rolników z gminy Ko
szyce. W programie jest tet pokaz 
ras buhajów, a także wykład na te
mat zasad krzy:towania mi~dzyraso
wego i cech poszczególnych krzy. 
tówek. Miłośnicy pszczelaatwa po
znl\ill rasy hodowlane matek 
pszczelich. 

(pot) 

Włoszezowa 

* Podcus se!ijl RG we Wloszczo-
1t·Jendniprzy.ięlirezycnaqęzJnan

datu doton._ prz.ez Mariana Fiderę 
zCzamcy. Były przewodnicl.IICY Ko
misji Rewizyjnej twierdzi, te dzia
łalność rady nie odpowiada oczeki
waniom mieszkańców, co nie poz· 
wala mu pracować w jej składzie. 

Rada zwróci si~ do wojewody 
z wnioskiem o zarządzenie wybo
rów uzupełniających. 

(Dik) 

Większa 

kasa 
*O 181 tys. zł Zll'łększone zostały 

dochody w budżecie cmłny we WJosz-

Spór ::d:~ ~~~~~:7~o~!:;i~~Z:~~ 
manie dróg wojewódzkich oraz na sesii zmniejszeniewydatkównadodatki 

Radni gminy Ch~iny postano- ~ mieszkaniowe. 

:!~~:~Y~~=t;c~~~~~:g~~j;! * ~$jl lbdy Miasta l Gminy we sze~~~z:~~:ład~:~~:~~~;!~~ 
roku maksymalne środki zostaną :::o~yp;:;:::!~':~: nie dróg zminnych, wymian~ kot-

~i;~;~:h nr:~;~ w~l::~r: cy. Młodziet miała moiliwośt obser- ~oawn~~::~~~~~~:~~ę~a ~~b~~~!~: 
Dzi~ki temu w przyszłym roku mie- ;:.:s;!:l:o~:~:e~~alujllcych i dom kultury oraz wynagrodzenia 
szk~~y Siedle~winni miećyć wo~~ Rada miała powołać Zespół Ob- dla pracowników placówek samo

~ no:~ bzudynk~ma ucz 51~ sługi Ekonomiczno-Administra- rządowych Troch~ pleni~zy 
Na inwestycje przeznaczono cyjnej Szkół i Przedszkoli. Spór otrzyma takte stra:. miejska, która 

Ponad 30 proc. budtetu gminy. d 1 ~ t t . . .. ma za me kupić nowe mundury. 
(Ud) L-o-ty_cr_,_·_·'_"_"_n_o_w_~_•_n~-y-tu_q_'· ----------------~--ik~) 

Oficer dy:tumy Komendy Woje
wódzkiej Policji w Kielcach, nadko
misarz Lecb Wyclsdtiewia informu
je: 

* WSbdlJ (&mina Gnojno), 3 bm. 
o godz. S.55 kierui.flca samochodem 
,.opel astra" Maria S.K. (lat 59) na lu· 
ku drogi wpadła w poślizg i wjechała 
do przydrotnego rowu wywracajlic 
pojazd. Obrateń ciała doznał pasa
terjadący w samochodzie Roman S. 
(lat 54). 

* W Mardttkowicacb (&mina 
Charsznica)J bm. o godz. 14 kierują· 
cy "wartburgiem'" Roman S. (1at 44) 
zjechał nag]edo przydrotnego rowu 
i wywrócił pojazd. żOna kieru.).flcego, 

wypadk 
Janina S. (lat 44} doznała obrateń 

ciała. 

*We Wlos:r..czowiena ul. Kilińskie
go3 bm. o godz. 12.40 kierujący ,.fia
tem 126 p" Bernard Z. (lat 40) dopro
wadził do zderzenia z samochodem 
,.audi", kierowanym przez obywate
la Niemiec. Pasaterka "malucha" 
Stanisława Z. doznała obrateń ciała. 

* W OawaHbogowic:acb (gmina 
Opatowiec) 1 bm. o godz. 16.40 id.f!CY 
prawidłowo pieszy Leszek R. (lat 49} 
zatoczył si~ najezdni i został potrą
cony przez samochód ,.fiat 125p", 
którym k.ierowallreneusz S. (lat 36). 
Pieszy doznał obrateń ciała i został 
odwieziony do szpitala. 

* W Skar.i.ysku-Kamlen.nej na ul. 
Pilsudskiego l bm. o godz. 18 kieru
jący "polonezem" Kazimierz G. (lat 
35) potrącił na przejściu dla pieszych 
Stanisława Ch., b~dącego pod wpły
wem alkoholu. Pieszy doznał obn
teń ciała. 

* W JOelcach na ul. Źródłowej 30 
listopada br. o godz. 19.05 kieru.).flcy 
.,fiatem J26p" Leszek P. (1at 44) na 
oznaczonym przejściu dla pieszych 
potrącił Stanisława B. (lat 35), który 
doznał obrażeń ciała. 

UWAGA! Swiadkowłe wypadk6w 
droaowych proszeni 5\ o konlaltt oso
blsey lub teleronk::myz""bli&E!!Jed· 
n~ policji. Dyskrecja zapeWJdoDL 

(Jk) 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Co, 
Otlł Wbfet • 5 Cl*i~la. ~ G:id IH5 nob. 

rum.,s-,.llrJsfi.J.S/Hu~•&Mz. 
1.ll,aUC'MR!aiS.Z6. 

KIELCE 
PAŃSTYiOWV 'Jl'..AT1 IM. S. tz. 

IOMSDEGO ·,.Mały U144" • Antoinede Saull· 
Exupery,rd:Piotr·BosusiawJ~m:ia.d·J,II. 

PANSf'WOWY'Jl'..An l..U.IIIAITORA,.IIJ. 
IUS"·IlO.D,·.,Siowiłicewu" ·a.t.ll 

llłU.CIIE CIM'RUM IULTIJIY · Galeria 
Sztub i Mody(pl. MoniuWi l b, teJ. 46}..99). W)1· 

tura .Troc~ wiosny •. igi~"· 

1u=; :a!::e~"~'U"si..~~.~~~t~~: 
.J)Liewi;tmiesi~·USA,ll5,J.ll,20. 

,.Moslt111"·.l11t'olnićork~li··USA.Ll2.J!5, 
.Gatunck"-USA,I. 15,J,I7,.UndefłJOIKI"·rr.· 
ją-niem.,l.IS,a.l9. 

D fOSilE 
SUfT.W:- o.tdll Wenttnar- Czamów, 

~-ul.Kokiuszl.:i,~ 
pa..PII•Jalc:rJ ·"l rejonizacj~ Id. SI0-46, 
467..0. 

AP'JUI' DYWIN[ - całolnodrioll1 drtur 
!IOCrl)',dzitlliiJ'ii~ypdni•ptebprzyul. 
1Majii96. D)'turu~równietaptebprzyul.Sien
tietriw21. 

SLOWO LUDU 

gdzie, kiedy 
POSTOJE TAISt.lWEI: lltMwt -ul. Jl'lelo

szowsb · SJS-11, ul Jesionowa - 317-919, h· 

~~!!:o;~~~,dt--
T.ui,.S~·.aJ.MuuCCSIUI...apro

wqo, td.Jl-55--SS, (rue pobien u dojwl). 
T.UI OSOBOWE · al.. Mtdaarstiqo · 

66-4()..40(11iepoblenuclojazd). 
1.\DIQ-TAXI,.MITIO"·td.n-222,55--SSS 

(riepobienudojud) 
I.\DIQ-T~,.AWo"·tel.444-44,611-999(nie 

u dojazd) . 
J..WIQ-T.W ,.MEI(]DES" ·teł. 555--11, 

511-ll(niepobimudo;wl). 
TAXI OSOBOWI .NA STour ·Id. Jl-21·11 

(niepobimudojud) 
IADI()..TAXJ.OIJF.M"''-tel. łl-11-11 (do

jazdlflllis,brtlrt.l/qotlient.a). 
IADI()..TAXJ .,[Uł()PA" - (dojazd ~t~lit, 

brllJtMeaotlienh),td.611-óiJ. 
T.W.HEUY"·tdJ74-7ł(~~~eJII(Iłllenulk;lzd). 
JELl..T.W.WAUGói.Y"-tel617-«<D(nie 

pobimudojud). 
IADIO...T.Ul ,.ISDA"·Icl. 66--40-40. Nł,ilłń-

ne,Zid.nroń,przc:kotlljs~l 
POMOC DROGOWA ·Id. 6J-7'j...76. 
POMOCDIOCOWA-tel. !U-509. 
POCZTO'I\o't BIUIO lh'FOIMACYJNO..ZU:.. 

Cll\10ViE-td.911 
INJ'OIMACJAPIP-td.9l0. 
lhTOIMACJA PlS ·lei. 660-279. 
LOT·rutnrac;illt.r..ą-td.9Sl 
BJLrn'LOTl\1CU-rezmrac;iaiaprzedat-

.SII!M", ul. Sienkielfiaa S6, teJ. 66-#-12, 
66-24-ll 

POGOTOWII POGIZF..BOWE .usn0~1E" 
• USLVGJ CALODOBOWE - tel. ~1-29-11, 
n.J9..Jt 

ustliGI POGIUBO~'[ CALODOIOWE • 
PIZłDSrĘIJOIISI'WO USUJG IOMUNAL
NYCH ·Id. Jl-10-ł7, 66-ll-77, 467-łl. 

Mllll.A·'łtl'STAM' 
MUUliMNARODOWEWIIELCACH· .. Wif 

,.tar Wsbpłtl ~ ,a. l.ubwr l 
(td.4Zl-JI)·wnrtruub)'lkowttXVIIiXVIIIw~ 
plerilmalłrrtlflpolstiqo,datmelllbrojenieeu· 
ropejskieiii'Xbodnie,SanktllłriumMłlSllltalil· 

=~~=~?l~=~::~-.:o~~ 
Ml1UtJM. IJidt 315 (ltl. 44ł-14). wyslllf)' 

slłlc·,.i'rz)'rodl Kiclccayzny", ,Wsp61czcsna 
ntuta ludon Kiele«zyzDf',CZUO'ft-.M)'!Jis. 
twoXVl·XlX•. tezbiorólfmuzalwlwowstieb", 
.Kidectl)'UIJ.ł~riowieanl"(li'JSiłwa arcbe
olo&ktnl).ZWJM!kiempoaiedzblt6wtłl6d12J11ne 
wdrieon.ewl(ldL9-16.Niedtiele·WiiW.wolnr. 

MlJZniM LĄT SZIOLNYCH S. tE.łoM· 
SIIEGO{OHziaiMIUtllll~)-tl.JIIII 
l'awbHZS(ttl..tS7-łll·1f)'Jiawal!lłterialówbio
lf&fiClll)'tb i litmckitb z lłt mlodzidtczyth. 
Czynne ft wtort~ czwartl.:i, pittti i nicdziele 
•IOIU.9-IS,włrodJI2·11.Niedzide·lrSI"'wlrly. 

MtlZillM H. Slfl«~El1.1Cl.A w OlU;· 
GOlili (OMdli M-NlrMeftp) • odt..,_ 
rm~~ywysułljmiesztaftia~'II')'Sił-nbiopl· 
fKUHitn;b. ()p!6a: poniedziałkilwi wtorttlw 
aynnerodrienniewpJdL 10...16. 

GALEIIABWA,.NAI'tĘTI7E'-II.Ld.l7-
loltkcjlsztuti l:Jelediqołrodowisb plutya. 
nqo ow sprzedlt dzid sztuki wspblaesnej. 
Czyone od pr:l!liedzialku do p~ttu • plz. 9-15. 

GAIJ:IlABWA,.PIWPI1CE"·ILLd.l7·1f)'· 

::::===~~~=:f~ 
!:!on~~f.w'=::'r~~~-clo~tlu• 

MUZEUM ZABAWIAISTWA - ll błdlszkl 

l::~~=z·rr;: 
ponicdzialkllwezynnctodZJcM.:wcodz,~l7. 

MUZflJM WSiliD.lCII1J W IJil..CACH -
PAII []'N()(;JAJ']CZNY W TOlAINI. ~lm 
XIX·'Iri~ellałup,clwórzSIICbedniowa,..,-. 
rtaw,:,Oeatićodupomnictil-lł.llllemukwia, 
twóra.OifOdum:tb",.Wclnmrmmiutea.tu', 
_Apttb • XlX-wiealt)'lll miuteczku'. Czynne 
l)!kowdnirobocuwp!L9-IUI. 

MUZruM WSI DELFL'IIEJ • DWOIIJ: 
I.ASZ.CZYlóWWIIELCACH·IlJ-PnbH
ll'llia!llebpozytjl 

MULEliM ZBIORÓW G[()L()GfCZM:'OI -
Olb:ial$~~].s1Jłlll1IG
ilck:z-..lll4e*ll-zblory~stal, 
miMrlłóYisbmiealalolci,6IXImilionówlatbis· 
torii Gór Swięsotny,tith, Sl11'011te mineralne 
KK!exzrznJ. WJN-n cwon • .,Antlrttyda • 
Foiosiune lwwkdWJ pneszloici". CzyMe od 
ponitdzillkudop~lkuwph.J.lS(pouzpiDit.. 
NU ·lel "·:ZS..ll-dll UUP IIC'flift meduoie rów· 
IIIC1popoludaju), 

SALED.IINA.WU"-&St.tar,jsbll· 
WJ$tanrolllltlfiaJIIH1otumenWiupn.",'arty· 
lłlrlielldu:szli". Czrnnaw~powsudnie• 
p!dz.IO...I5.GrupynkolnePf'OSloac'1okontałt 
tell9-l16,29-S40,~. 

ILIJB5fOWAIZ'tiSZOOA.t1VFTASCHII5-
TIANA"·IL łftu ll·wymn Jm1mtwa Ue!!
rytilutassiaLCzynneodpolliedzialkudopąlku 
wph.9-JS. 

G.W:IIASZTVIIWSI'Ol.cu:s~TJD$1-.t 
:Z...U..S ·WJJtllfli.aW K111%d.Czynnew
dzicnruewflcl;z.9-ll. 

fiY'STAWA WOJEWÓDZilU IIBUOTEil PtJ. 
IUC7Ji[Hlrtdelzb11·,litmlur~J11ęknarub
llldi.Pf11JpobkiejX1X,XXw.'Czyanewponit
mllki,wto!ti,c:mrtliipqttiwJOdz.,..\lwsdlo!J 

l~li JASKINIA ",W" · 
•ftleaJ'DIII. 

BUSKO-ZDRóJ 
DN0"7.4nf-llieayaoe. 

GALDlA BWA ,.ZJII.0NA"-•LMDiewicza7 
-XI'Tzql.flTwóraokil'lastJtZDeJ,hlllidiie.9S'" 
oru wystawa clzicei~ pt,Buwnc wakacje· 95". 
Opróa poniedzillków C:ZJMI rodziemie 
•ao<IL 11-17,j~RW'óWII·Is. 

DNOwO..IIJt.y-a.eayone. 
MlJW.IMIM.Pill'J'IOWSIIOI-fL T. W. 

d1Pk1711(ttl.62A-45)-unibtonkokkcjlte&a· 
ró1f$1DIIf,ICUJ)'t1iprzyrąd6w~u
bytkO'ft~ruipnmictzXVIII-XIXw~cl&ne 
miesilinie l'nypkowstidalpdDJlll wystrojem, 
dobuntDIJiJ11l111.\ttirodziiiJit,z.bioły"JUiroao
micztx.Czynnccodrltanicopróaponicdzialkl.lw 
wp>dz.&-!6. 

KAZIMIERZA WIELKA 
liNO~UdtcU··nio:zyaDe.. 

KOŃSKIE 
IINO,.Abll•·llieaJDnt. 

NAGŁOWICE 
M1JlDJM .,DW()l[l MilOUlA IUA", ltl 

(ł-«)ltS-71-lf)'ltlwlbiopll'ICZIIIHilelltbpo
świpuM.Rtjoll'i.Pol:ojeflłanntdoWJIIW;iL 
Malarsblf)'IUlfi~·..Kidcc:tiepcjDk". 
Clyaacodpooicdliałtuclopqttawp!dz.9-.16,w 
toboływpiL 9-15, WJOboiJW piL 9-!S. 

NOWASWPIA 
MtmJM sr.uotvrNEGO łll11NK.1WA 

swn;rounsmoo IM. MIUZYSlAWA 
IADWANA(<HGWMI:u..TtdliiiNOTwWar
lllft)-11.$więllbtysb-tlJIIIICcodziennic 
lfpx!L ,..16, wponieclzialtimcar-. 

OSTROWIEC 
DNOw7.Dllhł}'.Ostrnlre"·IIICQJMC. 
IWI.Galłrb"w7.Dl·..,-,b111P11t ,~astyc;r:. 

lfCb4zlcazl'rzedlllollllfllQ:yn~~ewJ(lllz.J.lO 
MUlJl.IM mSTOIYa.N()..AJOfiOL(). 

GICIJol'[ -ILSwięłlt;rQW.11-1f)'IU'I'J'Rale 
-"F~amtipo~telanaćmidcnrrsb',,.Poaet~l 
itnikSwpoiltiehqM.Bacciartllqo",lllaponre
tb,.wlałddtliOstrowcaodXVIIdoXIXw~ 'I'J'· 
rttlf)'CWOft-.Ptati,,wztiip!UZJ'Sb"utbio
I'Ó1r Muzeum l'rzyrodniafJO PANw Krakolfic., 
.5anłusztowic"zezbioró• Muzc:um~wqo 
wl1m01r!e. Czyn~~eodlf!ortu dopi4tkuw plz. 
,..16JO,wJOboiJwpiLJ.I!,1flliedzielewplz. 
IJ-.16.30. 

Ml.IUtiMAIOłiOLOGIClłiE II.El.EIWAT 
WUliMIONIAOILOSTIOWCA(td.UH71) 
·'I'J'Itllf)'",'racczicjccziO'Iricta",.Góraictwokrze. 
mkniawneolide"idtriepodzicmneplcrietllfJI· 
l)'czne.Czynncodwtortuclopi41kuwptt.,_\1, 
wsobotywp!dL9-11, wnicdzielewp!L 11-17. 

AP'111.4.DYtlJI."i4.-uLSientiewi<:u14,teL 
M-14--91. 

SPÓL01JII.NlA IBAISIA • czyua • p& 
&-lł.os.Op-Cidyll·stomtloloti.tipnetoio&ia. 

POSTOJE T .W -osobowe: ul Sienti.cwiaa 
(tcl621-261)ilJotk(td.MJ..79l),błp.toW"C:aL 
Sicnkiewiczl(td.&sl-296) 

,.Ddlatul"tc1.6l-ó4-ól,dojUdbtzpłłtn)',a· .. ..,_ 
IPITOIMACJA l II7DWACJA BiiJ.:1'ÓW 

PlS- teJ. 6.5--31-Gł, prujazdy rodzime· tel 
.,."..., 

PIŃClÓW 
liNO~r"-.OiupiisluPilJ"·USA,L 

12.a.l1. 
MUZłlJM IEGIONAIJII'[ - WJ'Ńlf)' rtłle: 

,.PradziejePotidrii",.Ador])ypsDsti-f:Jdei 
twó~" • .Pińa6w-llistorilmilltl",cusowe: 
"Rzetbł ludo-n • DmicDiu pilicwwstim', .Foto
łfl[ta Helll)'ta Poci~We&o", ,ld.ltb bistoril 
~kolorowej kolejki wfotoP'i". Udostępnia do 
zwicduniiSJIIIIO".Czru,newirodyic:znn.ti 
wll)dz.9-16,wpl.\ttiwplz.9-15,wJObotyi 
niedtielcwp!dLIO...\S. 

SPÓL01JII.NlA LElAISIA - czrua • pR. 
ł-2t:stomatolop. 

SĘDZISZóW 
liNO,.BdMa"·,.BatmallrorMr·USA,LI5, 

s. li. 
SIELPIA 

MtmiM L\GLĘBIA STAIOPOLSIIIGO 
(Odclzial MIIUIIm Teehniłi NOT w Wars:uwie) • 
mieścl~wpudlinpraiinkownizpolO'I'J'XIXw. 
Prezcntu,iedawne.,-posatcnic,obrabwtii~ 
~wneodlewy.Czfnne,.p!dz.9-12ill-17,wpollie-

driob-siwtżySKO 
tiNO~·aiCCZ)'nllt. 
IINO.W.-u"-.TJ!ko instynkt" -nowozel~ 

l!S,a.17,"Kib"·histp,LIS.a.l9;•n~do
dattowo · .Poabontu" · USA, bo., 1- l J. 

MU1JlJM IM. OłLA BlAL[OO - łrjh, 11. 
Sloltcui"·Cl)'MCeodzicn~~~e:elspolycjapJc. 
neron-Q!rdzień,etspozytjawbud)'Dtu(wtyrn· 
~~tmmcb Zpuponń Partyuoc:Dch AK) -
wplz.9-11. 

Al'TUADY1IIINA-ui.Lqionówl01. 
SPóLDZlflJru. lBAISIA - aynna 

W&OdLJ.10,ai..Ziclna7-stomatolociL 
IADIQ-T.UI-telSIJ..10S-niepobitraopłłlJ 

u dojazd. 
GALWASznJil,.MAIIOIAri'D"·Il1M.;:I 

31·malarstwoin:d:blanystilwrqionukielcc· 
Qeso.Czrnna•&Ddz.ll·l9. 

STARACHOWICE 
IINO~"·nica)'nne. 

STĄPORKÓW 
IINO"MMe,łstk" · niCCZJMC. 

STOPNICA 
IINO"Pmrw"-rWeayone. 

SUCilED NI ÓW 
liNO,.IItair:a"wO..IIklry-oicczynne. 

WWSZCLOWA 
IINOwDl·nieezrntx. 

Dzisi:q 
Spotkania w muzeum- Muzcum 

Narodowe w Kielcach zaprasza na 
spotkania w salach ekspozycyj
nych przy Rynku 3 - 5, gdzie pre
zentowanajest wystawa "Myślist· 
wo XVI -XIX w. ze zbiorów mu
u:ów lwowskich". Dziś o godz.. 18 
wyklad n L" Wpływzależnaściśro
dowiskowych na mniej popularne 
gatunki zwierząt łownych" wygio
si Michał Kiełb - przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w 
Kielcach. 

Natomiast 7 bm. o godz. 18 w 
muzeum od~zic si~ spotkanie z 
Pawłem O. Sidło z Instytutu Bio
logii kieleckiej WSP nt. "Bóbr na 
Kielecczylnie-refleksje nad eko
logią i rozprzestrzenianiem". 
Wst~pwolny. 

Miasteczko polskie - WSP w 
Kielcach i Kieleckie Towarzyst· 
wo naukowe organizują konfe
rencję naukową pn. ,.Miasteczo 
polskie w XIX i XX wieku jako 
zjawisko obyczajowo - kulturo
we". Konferencja odbędzie si~ w 
OST ,.PalacykT.Zielińskicgo"w 
K.ielcach(ul. Zamkowa S). Prog
ram konferencji: dziś od godz. lO 
wystąpią dr Andrzej Stępnik 
(UMCS Lublin)- Teoretyczne i 
metodologiczne podstawy ba
dań nad miasteczkami w JJ 
Rzeczpospolitej, Edward Cwier· 
tak (Pracownia Krajobrazu Kul
turowego Kielce) - Miasteczko 
jako przestrzeń, Prof. Zygmunt 
Mańkawski (UMCS Lublin) -
Gimn~um w Sokalu n. Bugiem 
jako model funkcjonowania 
szkoły średniej na kresach w la· 
tach mi~dzywojennycb, Prof. 
JanSamek(UJKraków)-Aiwer· 
nia - miasteczko odpustowe, o
sada przemysłowa., od godz. 15: 
dr HalinaMielicU (WSP Kielce) 
i Zdzisława Toporek (Muzeum 
Wsi Kieleckiej) - Kulturowa 
funkcja jarmarku, Pro( Ryszard 
Kołodziejczyk (lH P AN) - Elity 
małomiasteczkowe w Królest
wie Polskim w XIX w, Elżbieta 
Słablńska {Kielce)- Działalność 
kulturalno-oświatowa inteli· 
gencji małomiasteczkowej w ła
tach mi~dzywojennych na przy
kładzie Kielecczyzny. 

Jutro od godz. 9.30 wystąpią: 
dr bab. Marta Meducka (WSP 
Kielce) - Miasteczko polskie 
przed 1939 r. w świadomości pa
miętnikarzy, prof. Wicsław Ca· 
ban (WSP Kielce)- Społeczność 
miasteczka: zamknięta czy ot
warta? (Na przykładzie Króles
twa folskiego w XIX w.), prof. 
Regina Renz (WSP Kielce) -
Miasteczko polsko-żydowskie 

:~~ ~!i;ia~ągł~d~;:i(~ 
Kielce)- Ewolucja struktur spo
łecznych miasteczka w latach 
czterdziestych i pięćdziesiątych 
XX w. 

Wkrótce 
Muzyka klasyków wiedeńskich. -

W dwusetną rocmi~ powsta· 
nia Symfonii nr 104 i 105 Josep-. 
ha Haydna, 8 bm. o godz. 19, w 
saJi WOK w Kielcach odbędzie 
się koncert klasyków wiedeń· 
sicich w wykonaniu Orkiestiy 
Symfonicznej Filharmonii 
Kieleckiej, Agnieszka Kreiner -
dyrygent, Elżbieta Gajewska-

Gadzina - skrzypce. W progra. 
mi e muzyka Mozarta, Beethove. 
na i Haydna. 

Piesza wyciea.ka - Oddział 
Świ~tokrzyski PlTK w Ostraw. 
cu zaprasza 9 bm na wycieczk~ 
pieszą na trasie Sienno- Trzem
cha - Bałtów. Spotkanie z prze
wodnikiem przy siedzibie od
działu - al. 3 Maja 5 - o godz. 
8.15. Dzi~ki uprzejmOŚci PKS 
uczestnicywycieczki mąią nado
jazdy bilety autobusowe z 50-
proc. znillą. 

Konrrontaqetaneczne- Wo
jewódzki Dom Kultury im. J. Pi!
sudskiego w Kielcach (teł. 
61-24-10, 61-31-29) organizuje 
lO grudnia o godz. 10, III Woje
wódzkie Konfrontacje Dziecię
cych Zespołów Tanecznych. 
Zgłoszenia zespołów przyjmuje 
Regionalny Ośrodek Metodycz. 
ny WDK- pok. 21 lub 22, teł. 
61-27-37. 

"Kielce" 
przyjmują 

Zespół Pieśni i Tańca "Kielce" 
przyjmuje młodzie! w wieku 
15-25 lat, zainteresowaną tań-

Zgłoszenia w Wojewódzkim 
Domu Kultury we wtorki i 
czwartki, w godz. 18-20, w sali 
zespołu "Kielce". 

Złota Rózga 
wWDK 

Wojewódzki Dom Kultury 
i Szkoła Podstawowa nr 32 w 
Kielcach to organizatorzy czwar · 
tej edycji "Złotej RóZgi" - kon
kursu na najzabawniejszą klas~ 
w Ideleckich szkołach podstawo
wych. 

Finał imprezy odbędzie si~ 
dzisiaj w sali tonowej WDK. Kla
sy od l do IV zaprezentują się o 
godz. 9.30, klasy starsze (V- VI· 
11) o godz. 12. Zwycięzcy otrzy
mąją tradycyjne ,.Złote Rózgi" -
główne trofeum konkursu. Op
rócz finalistów zaprezentują si~ 
ta.ld:c dzicci~ce zespoły tanecz· 
nc - ,.Kleks", ,.Akro", .. Wesołe 
Ludki" i ,.Małe K.ielczanki"- o
raz soliści: Ania Koczanowska, 
Ilona Kaleta i Agnieszka Bro
dawka. 

Publiczność będzie mogla 
uczestni~ w konkursach nag· 
radz.anych przez S w. Mikołaja. 

Jak tańczyć 
na studniówce? 

Klub "Uroczysko" w ,Kielcach 
(ul. Warszawska 155, teł. 
31-10-74) zaprasza młodzie! na 
studniówkowy kurs tańca towa· 
rzyskiego. Zapisy w klubie do 4 
grudnia w godz. 14-19. 

Mikobij 
dla nl\imłodszych 

Klub ,.Uroczysko" w Kielcach 
(ul. Warszawska 155, teł. 
31-10-74) zaprasza naJmlod· 
szych6grudniaogodz.l6naim
prczę mikołajową. 

(Cal 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Statystyczny" Polak przestaje 

pracować około sześćdziesiątki ... 

Czy zastanawiałeś się, jak wtedy 

będzie wyglądać Twoja sytuacja 

fmansowa? jedynie w połowie 

spłacony kredyt na domek let

niskowy i mocno już zużyty 

samochód. Twoja żona marzy 

o podróży do Paryża obiecanej 

25 lat temu ... A przecież Twoje 

dochody zmalały. .. jeśli zwiążesz 

się z naszym bankiem, być może 

będziesz w stanie spędzić resztę 

żyda bezpiecznie i przyjemnie. 

Pomyśl, co może się stać, gdy 

w porę nie zatroszczysz się 

o własną przyszłość? Nie warto 

ryzykować - lepiej wybrać bank 

z przyszłością, taki właśnie 

jak nasz bank- Bank Śląski S.A. 

W JAKIM WIEKU 

P~ZESTANIESZ 

P~ACOWAĆ? 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE 
AUT O 

POLMOZBYT 
K I E L CE 

SPRZEDAZ 

A~f.g;. u . ...,m·n-=• 
*Wlln'łkieren~;~wa<:;je 

KIEI.CF.,Su,.iomltl'$b76,tei.421-2J 
9161 {d.ArmiiCzerwonej) 

TANIO CUKIER 
paczkowany, worlr.owany 

herbaty, kawy, mąlr.i, lr.asze, 

syrop;,o;~~~~~~_tPb~~~~ie i i~ne 
KAFPOL 

s~~~~:;~~.~cl~ ~f9-(jJ 
oraz Zagnańslr.a 84, 

te1.31-ll-4l,wewn.l70 121111 

AIJTORAOIA. komptkty, radiomagneto-

~a:~J;~~':,j.~~t: 
TELE'MZJA Ntelitarna. w.BTRONC, 

Paoerewsklego22. ll5&'ag 

KJeTc~:~a;n4l~~~5 1 iVr:t 
.dNQUECENIO !lóó" nowe. I<JeiCi, 

31-78-74. 17992/g 

1"NiO oostiPii rme}SCB w AUtO: TAK 
Klełce,459-53pol5. 17973/g 

.FORDA MOOOEO" 1,6 !95 r.l. KJelcil, 
566-45. 17982/g 

.GOLFA diesai (ii4J. kieiCi. Eilii1W; 
SiAfklogrodzaliiOWi.kleiCa,~łt!g 

BOAZERIE- Dny, panelil bOiliei'Y!ne, 

~~~davoi~~~J..~· ~liS:~: 
566-22. 1027/GO 

cs1~Kle~~ki'-~~8Tta ~~ 
v.Jr~o:f.t<J:fc'.~1-W.;·~s~ 

Róff'WEURY azczenliUl sPfiidim 
(041) 530-987. 214/SK 

SPAZEOAl tarcicy desld, bale, dachy. 
laklad ()bn)bloU Drewna, OsiraNy Tuazow
ekla209,1el.(017) 27-82-39 17968/g 

JAJAfermowe Klelce.32-24-71~No 

WVPOSAl:ENIE łazienek, sklep 

~~;-,::a.t~~lal~rda ~~s);'g 

kas'!?~u:~~kl.~=-=: 
Czamowsk814. 17514/g 

.PIANO end Śtyl Plamna utywane 
:1~4~'f8.ranc:ja.Kiak:e,Śdegien1'rn:Jg 

OVERLOCK klłllca, 32-51-1 4.17487/g 

.SKODĘ 105 l" !83189). Kielcil, 
61-84-29. 11959/g 

.dNOOECEflfó 900' !941. kielce. 
32-20-26po18. 17910/g 

ZIEMIA ogrOdOWi. Killtce. 2s:667 
(8-14) 17912/g 

wa:1a1.1573-~.~~,:g.~:awa 
184/Fg 

AUlOSAN tXI. 881. RłiOoszyca, tai. 139 
(wlaczoram). 17975/g 

.JELC2A 31 l W" (86 r.). Bacza 53, tiil. 
117-104. 17991/g 

te1.,~'2"s:Z:2~93b.'ot. 3= 
SPRZtOAM dil&lkl leśne o tącznaj pow. 

~~!~~~-r~~~~ 

KUPNO 

88~~ensfonnator 631ub 100 ~)!~ 

~[~;~~~~:=~ 
Kle~~~~~i~~~bi=~ 

PRACA 

KLOPOTY ftnan-. ptoblemy, zadz-

~1~porrotemy.Ra~/: 

291K~f- ~~- ~~ 

.,..=:'.:~~~ 
=:.=.~~:~~g 

EKOKALOfUAI.c.zalfudni ~ 

~17.~:0Man~~i31c:: 

BRAMY HORMANN 
-gare~ _.,.,._ _.,"_ 
:~.., 
-drzwtatalowll 

KJ.~Oyrnlńlkl18,tei.Jfu(0-<41) 
61Cl-463. 1012/GO 

LOKALE 
M-2, M-4 Oo wynałfell oferuje śGN. 

66-05-93. 604/s 

ŚWIĘTOKRZYSKAGIEŁOAJ\IIERUCHO-
MOSCI - wynejem, kupno, llpi'Zedal, 
zamiana. Kielca. Slenkie-...lcza 67, 
66-05-93, 66-13-61. 806/a 

KJELECKAGIEtDANIERUCHOMOśd
dotn)t,dzlałkl,mieszkal'lia.Klelce.Siowac
klego 12, 463-83, Sienkiewicza 28, 
429-73. 652/ag 

KUPNO -lptl'edat, wynajem, zemlany 
mieszka n, dorr!O'W, dzlalek. .Medium-5er
wls".NOT-partar.68-07-74 853/ag 

.EUXJR"-kupłnatychmiastmieszkanle 
40mkw .. sprzeda3-,4-pokojowe. Kielce, 
27-158. 91047/gd 

KUPIĘmleszkanle2-pokołowe, parter, 
III p. chęłnla. BarMnek, Bocianek. Kielca, 
6 1-25-0-ł 11966/g 

NIERUCHóMOSCi Plasec.ki & GOrecka. 
Klelce,32-19-33, Targowa 18, p. 927 

17556/g 

SPRZEOAM lokal35m kw. komfortowo 
wykończony, telefon, alarm + n'IC)nitOring. 
Kielca, Warszawska 34a (nowe pa.'Nilorly), 
tal.688-155. 17987/g 

KUPIĘ M-4 l do III piętra - centrum. 
Klelca,-(53-62. 842/HK 

POSIADAMY do sprzedty mlet1;kanla 
M-3, M-4, M-5, M-6zgaratem (ulga poda· 
tkowa.rely)odblóriX.1996.AQancla.Kon
lrakt", SienkiewicZa 76, V plftro, pok. 7, 
68-33-22, 66-33-45. 8031• 

LOKALU pod produkcłt poszulwjf. 
Klelce,28-089,6a-97-90. 17001/g 

SPRZEDAM M-4 z gara.tem w Radomiu. 
46.500zi.Skartysko,515-2AO. 11985/g 

NERiJCIOóMOSd .Wfgłowska". 
Kl&lce, w .. oła 51,68-75-88. 11984/g 

BUDOWNICTWO 

r·"'·oofiił:iandto!NY';~·sz;:;n:;en""~··· · l 
~ . Kfe~ce, ul. J~gi'!llot1ska 25 ~ 
~ upne}mte m formuJe, ze 6 grudnia f 995 r. ~ 
~ organizowany będzie Mikołaj. ~ 
> Chętnych Rodziców prosimy o kontakt i 
. ze stoiskiem spożywczym na patterze ~ 
~ Zapraszarnyr ~ 
.. _ ...... ~ ......................... _ ... ~ ... ~ ...................... ~ ................. ~ ......... _ .... ~-'-~-·--.. -.. ... ~.--.. ~-... 2.~!:~J 

Skład r,ekl~: "Exbud 13• Biuro Relr.1am .S_ł,?wa ~u.~u·, tcji 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. 

.IZOEILID" - ekskluzywna dachtlwb 
carat!Pczr. blaszana .OECAABONO"; 
"-la l estetyczna daehtlwb bitumiezna 
oraz paPV polimerowe .ICClf'AL ·: 
dachlJwt(acemanłoWII.BRMS". Kielce. 
Heuka Bosakil 2. tel. 61-20-93. 74-4/HK 

FIRMAHendloWII.FUX:lR"olerujepar
kiaty, I'I'IOUiki- sz.,-oki atortymant. 
~:"'Iee, ul. ChtclńSk8 1~~k 

PARKIET. I'I'IOUika. kleje do pa.rtOelu, 

::~~s~Si-~~·o 
T ART AK - tardca lglalła. litclalła. 

konetrukcje dachowe, pa~ boazeria. . 
Klełce,t.óclzka,obokalełdlociepl~;31g 

.a:RAAłi<AI..." - bezpohdnllmporter 

~J·a~~~.~~ 
68-74-a:J. 810/Ht( 

DOCIEPl.AIIIE podda~-'TWI mlnerll-
lfWI. Kielce, 32-40-83. 11998/g 

PROOUKCJA ł ~a~ pusta-

~~iH~OW, ogrodlet\. 1= 

-~canl~:=t 
bltumiczna.~~-.toatujemy 

~iJ~r~i= 
NIERUCHOMOSCI 

KUPIĘOulą,uzbroiON!dzlalkfbudoW-
IanąwKJalcach,1el.6 1 -55--ł3. 16927/g 

SPRZEOAM dzlalk' Kielce, 32-53-73. 
11971/g 

CENTRUM NIERIJCHOMOSCI, KOZia 10 

~~~~-~.).~~o% 
cosnx. 88-03-29. 789/hk 

.CX:WPLEX DOM"- mieszkania, domy, 
dzlelkl (kupno aprzedat) 68-43-86 

845/HI< 

NIERliCI"K)M()Sć wycaoa. INWEST
ROR. Kielce, Targowa 18, pol(. 416, 
435-50. 15914/g 

TOWARZYSKIE 

.EXTAZA" -towarzystwo pat\. KIBica, 
61-25--49. 17371/g 

RELAKS lOwl.rzystwo ll1ilych l aympa
tycznychpań.~.611-71 1 ,176651g 

AGENCJA Towa~ka JlJL1A. Kielca. 
3 1 - 1 1-94- towarzystwopań. 17604/g 

ROZNE 
KOMIS narclarlkl. Kielce, Planty 12. 

.(87-97. 903/ag 

ZLECĘ remont blachatkl .mercedesa 
201 o·. Kletce. 505-09. 17893/g 

KURSBIOENERGOTEfW'IIJASNOiM
OZENIA l STOPNtA. IOelca, (M1) 
31-52-54. 795/a 

STOLARKA BUDOWLANA 
PH .OKPOL" S. C. 
NI raty 
Okna-plastikowe 
Okna - drewniane 
Okna - dachowe 
C>r'z'wl-~rroe 
OrrM-wejk~owe 
Drzwi- garalOwe, aluminiowe. 
FoliadachoWa 
ParapelyPCV,montat. 
Kielca,ui.BatallonOWChlopsklch n, 

tel.57t-91,554-27. 
Koń$kle,ul. Kieięc::ka3(teren .Polmo-

~u),tel.32-92. 785/s 

AUTO-MOTO 
AUTOCZĘ$a .Bronowski". Hurtownia 

częSCI Oo samochodOw zec:hodnlch. 
Klelce,Wesola47149,423-73. 1021/gd 

AUTOALAR~ .LEGB«l", ,Sl..JCON-

~~4J.~isery, ~ 

ze~~:' ~moc~hodn~ 
~-~~-=-z:,~j~:~~ 

TU.IMJKI do samochcldOoolw .tachodn.idi 
firmy .BOSAL • .• Motomas•, Kielce, Weao~t 
47/49,423-73 1022/gr:~ 

~-CAR- ~tci do ArnochodOW 
JAP'ONSKICH ł zachodnich. Amortyutory 
do WRY$1klch lypOw NITIOChodów W rót-

-~~ KOMPUTEROWE bada'*' amortyzato-

rOw~~~~g]atia).kloc-
kOw łlamulcoWycłt. t<»>ce, NfiruRawicu 
33. tel66-08-57 171Ng 

MONTAi urządzen gazowych w aamo
choółlch benzynowych,~kowycłl 
i z wtryskiem Mnzyny. Sprudam cfyWy
bulorgazowy. Kielce, Kruazelnlc:tu.go231 
555-27. 944/gd 

LAKIERNICTWO, blacharstwo, ustrMa
nle geometr11. Gwarlinela do SIIIL Suków
-Papiemla, 81-94-12, Sobieskiego, 
61-52-74, 16651/g 

fiólOSIE R~~Pł«- (IJW'.tllncja) , 

6;~S:1a. Kleb, ~ ,:.~ 
AUTOI...AKIERY - a~. WSl'f$lkle 

kolory . .zemax-, ~. Wspólni 1, 
574-59. 977/gd 

MOTOART: aul~łcl ZIChodnie, 
R'9'oer11c)ll a.~ ~- Sklepy: 
Klełcl, Bodzentvńlkl 33. 485-25, War
suwskłi34A/16, 68-16-()7 9801gd 

.FORD"-eąklz.amienni.IOe~.GOr
nlkOWS..szicowosl<lch 15,502-53164a/NJ 

AUTOAI..AAMY - PRESTIGE AudicM»; 
USA :z. zmiennym kodem. Sprudat 
ratalna. Dodlitkowee~soria z.abezple. 
czając. l utyttw- Radloodtwarucze 1 

~!:~.:.~i:'= 
'ofll'8903-4,tei32S-599,ui.Pioti1«lwska191 
{.fłol~b'(l"), lei. 66-32-07 849/ag 

SZVBY eamoc~ - aprzedat, 
montaż. azyberdachy . ..Aulofenbl:". Szewc. 
39k.Kielc,teiJiax592-05. 850/ag 

AUTO-RADIO-ALARM. WiBTAOMC, 
Oknel35. Kielce, 66--28-49. 851/t g 

AUTOlAKIERY - mieslalnla ICI. 
.ZEMAX", Klełce, Krakowska 291, 5~~ 

AUTOGAS SERVICE -gwarancja, raty, 
homologacja. Kielce, Pornoraka 35, 
486-74. 1023/gd 

MARCO-SERVICE, Kielce. ul. KarClOw
kowsk8 20, teiJ1ax 524-43, 68-47-44 
oferuieduty~~~.klocków 
Ll.ICAS. amortyzatorów MONROE, 1an11 
HELl.A l il'll'l'fCh cztłcl Oo W$Z'fSlkiCII 
.-mochodOwzachodnlch i japońskich. Ola 
WIII'SlllotOW l sldepOwdute rabaly. 778/HI; 

SKUP, 1pruda! ratalna, komiS, 
zamiana sarnochoc!Ow. Kielce. Sienkiewi
cza SS, tel. 61hl6-00. 137/Fg 

SKUPUJEMY samochody I)OW'Iplld
kowe, wyeksploatowane . 126 p", . 125 p•, 
.polonez".Kielce.61-73-52. t 77471g 

TŁUMIKI krajowe, klitalizatory do aiA 
zachod~. Kielce, BocUentyńskło 13, 
432-76. 16860/g 

HAKJ holoWnicza. Klełce, 61-5f~8/G 

REKLAMA 
KALENDARZE 1996 r.: planszowe. 

ksiątf(owa, z nadruklam lub tłoczeniarll.. 
Dyplomy, I)Odtitkowanla, puc;haritl oko
lic:ZrKlściowe,nadrukinaartykulachrekla· 
mowych, Wizy!Owkl, lolclery, zaj)fOUania, 
odbitki kilero pełnok~. projekty 
graflezne. VIBczkl okoli<:Zr'IOśelowe lWI 
agrafce .• KSERO KOLOR", Kielce, ul. Siert
~~-76,111 plftro,pok.324.~ 

- TABLICE, szyldy 

:~~':'=~epnych 
Ge~~.Piolrokwska37.tel. 

461-()5. BO 

RESTAURACJE 
RESTAURACJA EX8UO - ul. Manifestu 

Lipcowego 34- kolacje, blnkiflty, prlYif:" 
cla okollcznoec:lowe. Tel. 326-396.874/hk 

SPRĘŻARKI "' 
Mazz 1 yposazr~r~':'l j:>jc.tko ,'1 
- uszczelmacze, kleJe, srodk1 smaru1ace f1rmy LOCTITE 
-układy pneumatyki t elementy hydrauliki SiłoweJ 
-zszywaczetap1cerskte1szybkozlaczk1 .. 
- w1ertark1, wkrętakil przewody pneumatyczne 
- obrab1ark1 do drewna w tym: 

p1ły WielofunkcyJne 1 do c1ęc1a katowego 
-agregat pradotworczy 220/12 V 2,2 kW 

Redakcj~ ąie .. ?'J~wiada za treść zamieszczonych ogłoszeti,-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE Kieleckie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych 

25-670 Kielce, ul. Przęsłowa 2 a 
ogłasza przetarg USŁUGI 

. Kioko, 
11910/g 

Vi>EOfOTO. Klltloe. 22-92-i. 918/ag 

LAWETA. tran$POrt. Kielce, 311~~g 

~~~~ malowanie, ł'Wa&g 

~~· =:.· v~r::= 
czySZCZENIE dywanów. lapic«l(J 

,.fii()ChodOweJ Klea.31-1-i...00; 789019 

f<W'RA,WAprllełt.Kielce, «1171952Jg 

Zildr;~~~~net1~dy61~~2T. 
61 -46-59S~Klelce. 11908/g 

ni~~k::~\j!~R.· na~tg 
[)()M()F{)NY". Klelce, tll.-i3ł-79 

1!WFg 

czyszCZENIE dywanOw Klelcl, 
31-75-64 11922/g 

TRANSPOflT 1,7l Klełcl. 563-77 
17798/g 

Bl.IRO Rachunkowe .,M.Oif" oleruje 
~~1~S:O~I IlOIIdnle;=g 

UKŁADANIE glazury l lerakoły. Kielce. 
61-86-8-4 11953/g 

MALOWANE. 1aplt0wlnle. Kielce, 
66-63-58. 17792/g 

MIKotAl - vldeolti/TIOWinle. Kielce, 
31-38-76. 11925/g 

KRATY rozsuwane, slele. Suct'ldniOW 
c04n 544-073. 16996/g 

61~. notyoowe, ~=g 
czyszcza.e ~nOw. 31-82-71 . 

18723/g 
NAPRAWAplecyl«)w~Kłelcl. 

61-26-87. 11o438/g 

f'RACOWNA uyela llr•n. zasłon, 

=~We~~:t=~· ~':!~ 
OOEPI..EI'łE EKOFiBREM fodlplacłe 

~ae~~ax~~~ 
16517/g 

tAlUZJEtanlo.66-08-13. 17ÓÓ7/g 

31~~~~-~f)'SI(owe. ,~g 
ZAlUZJ€. tapice111a drzwi. Kielce, 

31-89-29. 11500/g 

. BEST" - dod•tkowe drzwi. Kielce, 
68-15-87. 11 .. 1/g 

TRN-łSPOfU 1,51ooy. Kielce, 570-00. 
17450/g 

CYKUNOWANIE. Kielce, 59-133. 
11480/g 

-~~;~~-drzwi,~t~g 

32!~0WAME. malowanie. ,f~c;'g 

Języ~~:~K~~Ś8~~ 
cal!~.~~W'-86Z:mki.1al4~~~~g 

KJe~~~~~k:pn:es~trJ~ 

552~gllzury,llflkoły1~g 

cl=-~.:.:.~7f7~'~'$',~ 
fuUI...Ęklmll.zl,rolelklmaterialow., 

rolokasety markizy, kraty. 31-29-Jf"i'3IHI; 

MUROWANIE lk:łanek dzlalow;dl. 

~. ONiduM ,_rapetOw. 1= 
2Al.UZJEplonowe,pozlome.ctrzwrlhar· 

monljk<Fft, produkcja. monta.t. Kielce, 
WllfiZWMka 199, lei . 32-58-13, lu 
66-68-77. 11958/g 

MEDYCYNA 
PROTEZOWANE. Kielce. 502-52. 

7-i3/lg 

ODZYWII\NIE ~- I<Jelc.e, 
68-84-2-i. 179201g 

GINEKOlOGICZNE :a~~ do 24 
tygodnl, reroomowanekliniki (gablnely) 
ewopejskle- umlerk.~neceny. Telelo
nować : . Marktur", ŁOdt, 30-13- 98 
(10-18). 123/nk 

.MEDIN" - Ieczerlleklmicy:t:OicloweJ, 
nerk.<Fft~ Pf(lllllty, hemoroldOw (be!ope
racyjnel . łysienilt. bpisy.Klea, 487-18 
115-l n 791/a 

LEK. med. J . l<owllczytl: specłaMsta 
glnekofog upruJ""- u.v.t.damil swole 
Pacjentkl o pnenleslenlu gabinelu 1 
Moniuszki w Kiebch ne b~ 17 B. 
(Przychodnie Rejonowa nr 10). Pnyjfcil
wtorek.&rodeg.15 - 16 17894/g 

CEBOX 

NAUKA 
OłEMIA - kore,.tycje. Kielce, 

61-01-37. 17906/g 

KURS-agentcefly. Kielce.68-~~ 

KURSY łlkt~OWinil. kiWid przycho
dOw l rozchodOrrw .• Compulex", Kielcłt, 
<ł32-o2. 1301• 

ŁAZIENKI 

KOMPLEKSOWEW"{P()SUenlelazlenek 
z Importu 1 krajowe .KAMA". Kielce. Outl3. 
teł.oi53-1 7. 17923/g 

BIZNES 
PROOUKI..IJĘ r,Uwy foliowe (049) 

524-720. 'MW!~ . 281ub Knczonów 28 . 
16284/g 

OPRAWA 
OBRAZOW 

OLEJNYCH, 91"lfik. akwarel, luster. 
Klelce.Chfclnska14. 61-37-49. 17753/g 

TURYSTYKA 
REGULARNE przewozy OSOb do 1-fsz. 

panil (~sty, paczki! . Klelce,oi74-54. 
11475/g 

Zl.-.iulr HIHI•pi"IJ'płenait. 
P'nJI1łfl'tm}'l!l 110061& 

~ ................................................................................................................................................. , ...................................... , .......................... ,, ....... "' 
!Dt" NIE PRZEGAP OKAZJI! ! 
! ~ Gotowe paczki mikołajowo-gwiazdkowe ! 
~. w cenie 10 d, 15 zł lub 20 d propon!Qe 1 

! "OJ.M~~K~T ! 
~ Kielce, ul. Ctamowsb. 22, tel 66-*-69. ~ 

FRANKFURT, MAtNElM, KARLS.. 
RUHE. Lipsko, (o--48) 780-307, po 15. 

5631mb 

ZGUBY 
PIĆIRO Kałltrzyn~~ zgubile legltyrne.cif 

studencqWSPKielce. 17983/g 

EKSPRESOWE 
.FIATA 126p" (91 r .) st.. Idealny. Kielce, 

115-0e8.115-219 18005/g 

SPRZEOAM .vw transporter'" 1600 
turbo-diesel («11} stan ldeelny. Kielce, 
68-31-0ipo19,(090) 33-54- 11 . bolbk 

nieograniczony 
na budowę linii SN-15kV. stadi trqfo oraz modemiza(ji linii 
niskiego napięda i oświetlenia terenu w Wytwórni Mar 
Bitumianych w Miedziance gmina Chęcirry. Termin zakońaenia 
31.1./996,, 

Wadium w wysokości 1.500 zł należy wpłacić w gotówce lub 
aeklem potwierdzorrym w ka.rie uzmawiąjącego w terminie do dnia 
15.XII./995r. do godz. 9. 
Speyflkat;ję istotrrych warunków zamówienia można odebrać w 

siedzibie zamawiającego (cena 20 z/) od dnia 6.XII. 1995 r. 
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: 
inż. Marek Moń- Bronisław Grześkiewia 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną ,.Przetarg - zasilanie" 

należy złożyć w sekretariacie zamawiąjącego. 
Termin składania ofert upływa dnia 15.Xl/.1995 r. do godz. 9. 

Otwarcie ofert dnia 15.XII. / 995 r. o godz. 10 w siedzibie 
zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie praK-'O unieważnienia przetargu bez 
podania pnyayn. 

Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów 

"POLIFARB" w Bliżynie 

ogłaszają przetarg ofertowy 
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 
- świetlicazakładowa (byłe przedszkole) o paw. użytkowej 47 4 m kw., nr. inw. 27, 
łącmie z przystanią wodną o paw. użytkowej 175 m kw. wraz z prawem 
wieczystego użytkowania działki na której są zlokalizowane nr 872/7, o paw. 5756 
m kw., położonej w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu w Bliżynie. 

- dom kultury (byłe kino) o paw. użytkowej 235 m kw., łącznie z częścią 
mieszkalną o paw. użytkowej 100m kw., nr. inw. 28 wraz z prawem wieczystego 
użytkowania dzialki nr 872/8 o paw. 1935 m kw. 
Oferty w formie pisemnej z ceną należy składać w zalakowanych kopertach w 

sekretarcie Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 20.XII.95 r. do godz. 15. 
Otwarcie kopertodbędzie się w dniu 21.XII. 1995 r. o godz. 10. 
Szczegółowe informcje w sprawie warunków sprzedaży, wartośei obiektów, 

stanu technicznego itp. mama uzyskać w dziale Głównego Mechanika w 
godz. 7 - 15. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn. 

Wojewoda Radomski 
ogl'asza konkurs 

na Zarządcę Komisarycznego 
Radomskiego Przedsiębiorstwa 

Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 

- wykształcenie wytsze - preferowane wykształcenie rolnicze, 
- znajomo~ć zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, 
-co najmniej S-letni staż pracy na kierowniczych stanowiskach, 
- dobry stan zdrowia, 
-preferowany wiek do 50 lat. 
Oferta składana przez kandydata powinna zawierać: 
-zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko zarządcy, 
- kwestionariusz osobov.y, 
-tyciorys, 
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje, 
- opinię z poprzednich miejsc pracy z ostatnich 5 lat, 
- za~wiadczenie o stanie zdrowia 

Ofertę z wymaganymi dokumentami na/et.y skladać w zalakowanych kopertach z napisem na 
kopercie KONKURS - w sekretariacie Wydziału Politykl Regionalnej i Przekształcel! 
WasnościoW)(:h Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. teromskiego 53, pok. 346wterminie 7 dni 
od daty ukazania się ogłoszenia 

O zakwalifikowaniu do konkursu l terminie jego przeprowadzenia Kandydaci powiadomieni 
zostaną indywidualme Ponadto otrzymNą upowatmeme, które będzre podstawą uzyskanta 
mformac}l w przeds1ębtorstw1e 

Osoby zakwalifikowane do konkursu przedłatą w wyzaaczonym przez WoJewodę Radomskrego 
termm1e załotema programu naprawc::zego dla ww: przeds1ęb10rstwa 

Wszelkich mformaq1 w spraWie konkursu udZJela WydZJał Polityki Regionalne} i Przekształceń 
Vifasno.ścioW)Ch UWwRadom1u, teJ. 20-451, fax 250-89 

WOJewoda Radomski zastrzega sobie prawo meskorzystama z oferty bez podan1a przyczyny. 

l ...... """""""'"''~X!!.!.!:,!.~...t~~ .... l,!!.~,~t!.!!!!.~~~ .... ~!.~,J 
Skład rc:Jr.lam .,Exbud n~ Bturo Reidam "Słowa Ludu", teł 448-58, Kielce, ul Targowa 18 · ~ • ·• · • Redakcja' nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. 

l 
) 
l 

,l 

http://sbc.wbp.kielce.pl



STRONAI6 S L OWO 

Zam!d Gminy Pienchnica 
o&lasu pndarz nieopniezony na spnrdaż airndaomości uftudowanrj, oz.uc:zo~tej nr- Z9l, pow. 
0.,.57 ha, poloio•rj " mirjJcowo:śc:i Maleszowa, posiadaj'!«j ·~~bon- bięa:ę wirtZJsut ar- 399.56. 

Crna "'}'1'·oł:awcza 29.000,00 zł. 

Przetars odb~dzie si~ 15 grudnia 1995 roku o godzinie 10. w siedzibie Urz~du Gminy Pien:chnica. 
W przypadku niedojścia do skutku pierwszego przetargu o godzinie II. odb~dzie si~ drugi przetars. 
Ucustnrcy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości !O proc. ceny wywoławczej przed przystąpieniem do przetarsu. 
Zarząd Gminy z.astrzep sobie prawo s1111·obodnego wyboru oferenta lub umewatnieme prutargu bez podania przyczyny. 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpilala Zespolonego 
25-736 Kielce. ul. Grunwaldzła 45 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie pomiarów elektJycznych 

instalacji urządzeń elektJycznych w obiektach Szpitala. 

1'"3711 

Oferty pisemne należy sk11dał: li' sekretariacle Szpillla w lenninie du 13.XIJ.l995 r. z dopisklem ,.pomiary". 
Oferta"'innazaw1en~t: 
- nazwę i adres finny, 
- odpis uprnnleń do łt)'konywania pomiarów elektryanych, 
- oiwiadczenie, że oferent zapoznaJ się z warunkami przelargu i przyjmuje je bez zastrze:t.eil, 
-zaświadczenie z ZUS i Unędu Skarbowego, Ze oferent nie zalega z opłatami. 
-oświadczenie, :te proponowana stawka robocizny będzie aktualna przezokn!sjednego roku, 
- cenę roboa:ogodziny ze wszystkimi składnikami. 

Otwarcie ofert nastąpi 15.X:11.1995 r. o godz. 10 w świetlicy Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach. 
Zastrzegamysobie prawo swobodnego wyboru ofertoraz u nieważnienie przetargu bez podania przyczyny. 

lS9'791ł 

OGŁOSZENIE KONKURSU 
Zlł~Gminywłlawe/Siupl dziMIIHc w imieniuRady Gminy w Nowej Sluplf•koatpanu Ułłożydelskiego dla 

twotzon.egozUładu budtełowego o nazwie .,bkład Gospodarld Mieszkaniowej l Komunalne/ w Rudlulch" poszv
lw}e kandydalów ".stanowisko Kierownika tego b/d «<u. 

Warunki cła kandydatów: 
- wiek do 45 lat, 
-wykształcenie preferowane wyższe o kien~nku ekonomicznym lub technicznym, 
- majomott ugadnień gos~rld mieszkaniowej i komunalnej oraz przepisów pr- budżetoWego, 
- praktyka .uwodowa meJiłC8 zwl~p.ek z zarxędzanlem i klerowaniem zespołami pracowniczymi. 
Osoby cn,tne do przystąpienia do koM.urau, zobowl~p.~~ne Sil do: 
1) złoienia dokumentów określających wybztałcenie, przebieg pracy zawodowef oraz stan zdrowia, 
2) zapoznania si(l z prz-idywanym zakresem działanill Zakładu. 
Dokumenty, o ktOrych mowa w pkt. 1 nalety złotyć w zalakowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowej 

Słupi. ul. Świętokrzyska 18 w terminie do 15 grudnia 1995 r.- włącznie. 
Informacji. o ktOtych mowa w pkt. 2 nalety zasiłgać u Sekretarza Gminy w terminach poprzedzających złotenie 

dokumentów osobiście lub telefonicznie. 
Zarząd Gminy zawiadomi wszystkich zainteresowanych o dacie konkursu l terminie jego rozstrzygnięcia odrębnym 

zawiadomieniem. 
Jednym z elementOW oceny kandydatów będzie zaprezentowanie przez nich Komisji Konkursowej swojego 

pmgramu organizacji i funkcjonowania Zakładu. 
Przewiduje się, te zatrudnienie wyłonionego w Konkursie Kierownika Zakladu nastąpi 1 stycznia 1996 r. 9:16/aa 

Uwaga' Dol( n~,;1~~ L r. 1' 1 ~~u )'In\ 1 nm1q~/lnl r>,o;ło~t~:nJem 
• ot m mJsz rah 11 \\ wysokosc1 3lVo. 

---- ------------------------- -- ----------- -~~ ~=;:. = ·=~~ 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY, NIEOGRAN ICZONY 

NA SPRZEDAŻ PIĘCIU SAMOCHODóW DOSTAWCZYCH 

MARKI MERCEDES-BENZ, TYP 3080, ROK PRODUKCJI 1993, 

KOLOR BlAt. Y, PODWYŹSZANE, PRZEBIEG OD 51 D063 tys. km. 

WSZYSTKIE SAMOCHODY ZOSTAŁY ZAKUPIONE W 

FIRMIE "SOBIESŁAW ZASADA Ud". POSIADAJĄ PElNĄ 

DOKUMENTACJĘ SERWISOWĄ, SĄ BEZWYPADKOWE, 

KAź DY POSIADA DODATKOWE WYPOSAl:ENIE O W ART OS CI 

MJNIMUM 5000 PLN (REGAŁ Y WEWNĘTRZNE, AUTOALARM, 
IMMOBILISER). 

CENA WYWOLAWCZA 47.500 PLN +VAT. 

Pisemne ofen y prosimy kierować pod adresem: Pamex Sp. z o.o .. 
25-953 Kielce. ul. Rolna 8lub bezpośredn io w sekretariacie firmy, do dnia 
Jl.X 11.95r. Samochody możnaoglądać od4.X:II.95 r. wsodzinach 12-16 
w siedzibie firmy. 

Firma nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów 
przetargu oraz zastrzega sobie prawo anulowania przetargu bez podania 
przyczyn. 

PKP Oddział Drogowy 
w Kielcach, ul. Paderewskiego nr 43/45 

organizuje wypnedai następujących materialów; 

OGŁOSZENIE KONKURSU 
Zarząd Gminy w Nowej Słupi poszukuje kandydatów 

l } bluza watowana, szt. 100, cena jednostkowa netto 
2) spodnie watowane, szt. ISO, 
J)spodniezeskaja,szt.IS, 
4)koszuleflaneloll'e,szt.IJO, 
5)czapkiodeplane,szt.90, 
6) buty gumowe do kolan kpi. 108, 
7)czapkidrelichowe,szt.SO, 

- IJ..lOz! 
- IJ,OOzl 
- 3,83d 
- 9,00zl 
- 0,97zl 
- 9,50zł 

- 2,20zl. 

Wyprzedat odbędzie się w Sekcji Drogowej PKP Kielce, ul. Źelazna 
nr 32b od 6.Xll. l995 r. Platne gotówką . Do podanej ceny dolicza się 
VAT w wysokości 22 proc. 

Dodatkowych informacji udzielasi~ pod numerem telefonu: Kielce, 
669-487. 

ZAPRASZAMY! 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Morawicy w Likwidacji 

oglasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: 
-budynku • dministracyjnego, 
-"·laty na maszyny, 
-wiaty warsztatowej, 
-portiem~ 
-stacji paliw, 
-placu ogrodzonego. 
Przetarg odbędzie się 13XII.l995 r. o godz. lO w SpóJdzielni Kółek 

Rolniczych w Moraw.icy. Nieruchomości można oglądać na 2 dni przed 
przeta rgiem. Bliższe m formacje można uzyskać w biurze SKR lub pod 
numerem telefonu 114-114wgodz. od8do 14. Wadium w wysokości 10 
proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do sodz. 9 w dniu przetargu w 
kasie SKR w Morawicy. 

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte oraz 
zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w calości lub CZ'<ŚCiowo 
bez poelama przyczyn. 

\ 791\ / , 

na stanowisko Kierownika tworzonego z dniem 1 stycznia 1996 r. 
Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi. 

Warunki dla kandydatów: 
-wiek do 451at, 

:ł1a'J:::~:~~~=:~~==n==:n:Ś~~~:==~~~~=0p~!':':;udżetowego, 
-praktyka zawodowa mająca związek z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi. 
Osoby chętne do przystąpienia do konkursu zobowiązane są do: 
1) zło.tenia dokumentów określających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej, 
2) zapoznanie się z przewidywanym zakresem działania Zespołu Obsługi Szkół. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 naletyzto.tyćwzalakowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Nowej Słupi, ul. $więtokrzyska 18 w termlnie do 15 grudnia 1995 r.- włącznie. 
informacji, o których mowa w pkt. 2, nale.ty zasięgać u Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu 

osobiście lub telefonicznie. 
O dacie konkurs u, terminie przesłuchania kandydatów l rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Gminy 

zawiadomi wszystkich zainteresowanych odrębnym pismem. 

Lokomotywownia 
Kielce, 

ul. Towarowa 22, 

organizuje 
od 15.XII.I995 r. 

wypnedaż mateńalów: 

l) łożyska kulkowe 
2) paski klinowe 
3) opony samochodowe. 
Wyprzedaż: odbywać się 

będzie w Magazynie Zaklado· 
wym Kielce-Herby. 

Bliższe informacje uzyskać 

można pod nr. telefonu 
669-412. 

Dyrekcja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Bodlechowie z s. w Szewnie 

oglasza ustny pnetarg nieograniczony na sprzedaż; 

l)ladowacz "cyklop"m. l 
Z)cyslemaPC-Z,szt.l 
J}spawarli:aelektryCZlla ,.bester",m. l 
4) tokamia rewolwerowa, m. l. 

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 1995 r. o godz. lO w siedzibie Gmin· 
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szewnie. 

Cena nabycia będzie powi~kszona o podatek VAT. Sprzęt można 
oglądać w dni robocze w godz. 7- 13. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najpótniej w dniu przetarsu do 
godz.9. 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferenci uchylą się 
od kupna. 
Zakład nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu. 

Nowo orn·arte! 
SOLARIUM 
Exklusiv-Prołi 

401amp. 

Zarząd Gminy w Bałtowie 
o_głasz•. pnetarg nieognoinony •• sprzedaż budynku po 

ftyleJ lec::zn•cy wet. wraz z działki!, połoionłiJ " Sbrbc:e na Uida 
18grwdnia 199.5 r-. o godz. l G-tej w budynku Urzęilu Gminy. 

Kielce, ul. Mazurska 38, 
teł. 472-52 "'''" 

Cena W)'li'Oiawcza11')'nosi 63.000 :d. 
Wadium w.wysokości 5 proc. należy wpłacić do kasy UG na godzinę 

przed otwarcrem przetargu. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

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

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PROGRAMI 
6.00 J(awa czy herbata? 
7.45 V1P 
s.OO ,.Albert - piąty muszkieter" 

-serialanim. 
8.30 Szóstka na szóstk~ 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mamaija 
925 Gimnastyka 
9.30 Domowe przeds:Uole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 

10.00 ,.Most Brookliński" (13, 14) 
-serial prod. USA 

1050 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Ludzic-taby: Technika 

nurtowania 
ll.JO Vidcofashion 
11.5G Prawn1k domowy 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
ll.IS Magazyn Notowań 
1Z.4S-1450 

Telewizja edukacyjna 
15.00 Muzyka country 
15.30 ,.Nowe pi'Z)'1ody Cumego 

Księcia"-serialaustralijski 

16.00 Magazyn harcerski 
16.25 0\adzieci:Tik-Tak 
16.50 Kalendarium XX wieku 
11.00 Teleexpress 
1110 Fronda 
18.00 ,.Panna z mokrą &Jową" 

-serial prod. TVP (l} 
18.30 Rcwi~a nadzwyczajna 
19.00 Wieczorynka 
19JO Wiadomości 
20.10 ,.Prom•cń słońca zun.f' -

film fab. prod. franc., ret. 
Laurent Carceles 

21.45 Pulsdnia 
22.00 SCJmOgraf 
22.10 Camerimage _ 
2210 Chile - od dyktatury do 

wolnego rynku 
23.00 Wiadomości 
23.20 Próby, tylko próby - film 

dole o T. Kantorze 
0.35 Życiemoje 
135 Reportat 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAMil 
7.00 Panorama 
1.10 Sporttelegram 
7.20 Magazyn poranny 
150 Akademia zdrowia 
8.00 Programlokalny 

:~ s~::t:!~e~b~ - serial 

9.30 ,.B mg Crosby: Droga do Hol· 

10.00 
10.15 
10.50 

11.45 

IZ.OS 
1!.50 
IJ.OO 
13.20 
14.10 
14.45 
15.00 

ISJO 
16.00 
16JO 
11.00 
17.10 
17J5 
1<1)0 
18.10 
19.05 
19JS 
20.00 

20.50 
21.00 
ZIJO 
zus 
21.45 

lyWood~ - film dok. prod. 
USA 
Dla dzied: Wehikuł czasu 
Familiada-teleturniej 
Podróte w czasie i przestrze
ni- ,.Ognie Ziemi" (6)- film 
dok.prod.fr. 
Studio sport: Koszykówka 
zawodowa NBA 
Na tyczenie 
Al:ademia zdrowia 
Panorama 
"Zakazana miłość"- serial 
Clipol 
Muzyczne nowości 
.,Zwierzyniec" (13)- serial 
prod.australijskiej 
Studiosport 
Dopóki tyje ostatni świadek 
5x5-teletumiej 
Magazyn przechodnia 
W cieniuKremla 
W okolice Stwórcy 
Panorama 
Program lokalny 
Koło fortuny - teleturniej 
Dla dzieci: Wehikuł czasu 
Dozwolone od lat 40, lista 
przebojów slarszych nas
tolatków 
Sport telegram 
Panorama 
Świadectwa udziałowe 
Pogotowie ekologiczne 
Reporterzy Dwójki przed-
stawiają 

Zl.OS Moja mała dziewczynka -
film fab. prod. USA, ret. 
Connie Kaisennan 

0.00 Panorama 
O.OS ,.Eienya"- dramat p rod. ang. 

ret. Steve Gough 
1.25 Zakończenie 

POLSAT 
1.00~-programr~ 

ł.3010ubt..~yflnnsUOSiractryzTrltlł)'I
_._..W.-.I.OOKIIDGra!MyUOYel 
YetYeli.30GNnl'-lrodzN-wlllt0.00Pra
wo Burki . 1 - Mńll 1 0.55 KOitkl UClf6dl 
11.00Wdfodze-progr1Mkaloldd11.30T~ 
ckJima--llb.prod.polsli:;llj13.00f'Rygody 
L-.-progr•rolf)'Whowr13.30SltuU 
IPf~-IIIIIQilY'IprHI!Ik:lylot.OO 

Twój lika-z- IIIJ8ollY'IIWdyemy 14.30 Unk 
..ltr..nwll 15.00 Kodkl ~ 15.05 Hllo
Gra!Mt1U5YitYIIYII15.35~dl.l
IUII- .......... 16.00~16.15Pa
...... I'IUlolllld16.451WilyiCyriZIIII-Mrill 
prod.USA17.15Skrz,oóii-Mrillkom.prod. 
USA17.40Kolllla~17.45Kallmbury 
11.15MimuW-IIrill11.45lnłomlcłe1U5 
MilłiEurekl-t«<llprod.USA11.501nloraa
cjl20.0!iPowrótdoEdenui-Mrillalllrlljlkl 
21.00Honorll:ldltl(3)-mkllllrillprod.USA 
22.00Wormlcjllblznflllnlormlcje22.20Daf. 
nlllllki25}22.50Mifll)Tispori~0.20Po........ 

TV KRAKÓW 
I.OOKtonlkii.10Krlll6wnJdzilńdobry 

1.30WininillmO!r.Ow-btłkacllcłzlld9.00 
Crlslii9.30Prachył23111210.00Pouuldwa
UłboQlOw-lnUSA 1U5Mnllm, mniiii'I
Ng~Zynkulinlmy12.00RelrlflSll'isjiT\IPolo
I'N15.10KO'IItlojelKtowigroclu-WII/Wiim. 
15.350zledlpioMniii16.05Witlłeie.nowil
.... dlallllodliely1G.30Jełtetmy-program 
pubł.\7.00 Kodl klipy 17.15 Criltll- .. ~at 
17.55~-progrl"'ko!nputerowy11S.IO 
Kronlb18.40Zimet.tt-"'~tpor1~ 
19.00Biislclydl-pr. publcyllycmy19.30 
Z..W l Wlgury lot do Mleznołd - rl90f\lt 
20.00 Po&Minny. poe.zu~ - komedii 
obycL poW;Ieł 21.40 Gołt T\1 Ktakew 21.50 
Ktonlb22.005port22.05~1Ptzedll122.40 
Stlnzagrot~t~it-IIIIQilYI!pollcyjny23.00Pa
dorki;.dllf!IOrOłlńc.l-lilnllb.prod.pobkiej 
0.40tr.ł.izykanldobrii!OC 

TKKKJELCE 
17.15 10*:111 kwldrans 17.40 Powitinie 

1H5Popeye-Szpinlkowykret11S.OOAIWII 
'llliewi6rld-bljllaU1.35Sekrety-..-.19.00 
S.,.-tełełumit]nlllllłon19.15utrzymywl
nielrlnOWICjl'klnllenil NiluriNgo 19.35 
Głotlłrolerly20.15Yt"\orkowyworek~ 
21 .00~fl'liljaki-Mri1121.55KirMcldltwl
drllll(powl)22.10Kopduc:łi-..Wtpowt.) 
23.101ntlf!lllluo -lllłlodr.". proc!. USA 0.50 
T-TI<K 

TELEW1ZJA KABLOWA 
STARACHOWICE 

I.OONWII'f~ieo~Uld925Poplyt-.Koll

"*'nlnoe"IA5Sekrety-Mri1110.15Szpitll 
~-Mri1111.00PmbojeÓOI!IOW'tgOI!N 
11.30Prlllw.lekstowy1G.40AMnlwilvl40rtd 
17.00Popeye17.30Program~17.45Sta
rlc:łlowidl;łlet'llblnklnlllcyJJy11S.OOSelnty
-11118.30Slpltlll!liejald-wiii 11.15Głob
lroterzy-progrllllluryltywly 19.45 K(Ijlk
Mri111~20.35~"'11oeoi
Mriii21.00SIIrlehowickl ... lnfonNcyjny 
21.151ntermeuo-lhllb.22.45~ 

TEllWIZJA 
KABLOWA .,DAM!• 

9.00Programdnii9.05Teledzlemik(po<witj 
925Nirodzlny.SolidlrnMcl"-zcyldu Mb
lr'ICIMipolslcllgodoklM!wltu9.S5Fimylnłmo
WWIIdlldzild10.łOROlii10WI-leyiW:Mil
lrmwllpobkilgodokumentu\0.50TellgJDtl 
17.00SpotkaniezDisc:oPolo17.10Progr~m 
drił17.15Ttlldliennilt17.35Slpitllmitjsld
..,.IIS25~11\11110Wa1Mdladlllci19.05 
Gr--łlełiktlptery-~19.35Katcly 
dzietl-zey!W:Mistnowiepobllie!IO ®kumen
tu19.50~zDilcoPolo20.00Te.._ 
dłiłM!k 20.20 MI:Me,Mc:Mt-liln lab. 22.05 
SpotkJnilzDilcoPolo22.15Tłledzilnnik 

22.35Gr~helikoplery-ma9JZYfi23.05Pro
gr~mn~julro23.10Teleguela 

TVK ,.OSTROWlEC" 
17.35RolPOClfdtprogrii!IUI7.40Prog

rl"'loblny18.05Pol~mlłołd-lłłtnowell, 
prod. lu*lmbljskitj 19.00 Wydanit IPIC)IIM 
mJDIZ)'tiU: To)eatlilno-Pillhonlll-prod. 
polskllj19.30Tojeslkino20.00EiiellwilytOWQ 
-Wielhbtprod.polsklej21.00~1iła: 
Rakletowtkld.óei)O(Iwodne·lłrialclok.USA 

ATV PROGRAM ALMOWY 
DLA TELEWIZJI KABLOWEJ 

11S.OOPocl4iekprogramu11S.05Pot~ml-
łotd-lelenoolfełlprod.~ldej19.00Wy

d-spec:łalne~Tojulldno-Potl
llonlls 19.30Tojest kino •IMgaz)'n filrnowv 
20.00&1ła>Ml)'IOwb (2)- senal hlsl proc!. 
pollkltj21.00~1iłi:Rikietowtlodzit 
- Will dok. ptod. USA 22.00 Zlpowledt prog
rii!IU22.05~mllok:i-lelenowel123.00 
Zlo !rucH$ -lin dok. 23.30 Dclolioli Swilll
rnaguynkrljomawczyprod.pQbkiii]O.OOMit
dl)'fi'IQI'Z*'IIIQCelrleiii(2)-S«<Iioby(:Lprod. 
USA0.45Mul)'kl zMCM I.OOWttstlln; -tł~Qw 
IIJ(Itlo.y2.00Nidobrlnoc 

RADlOKJELCE 
5.00NowinkizR~IOWej6.00AiclullrK*:i 

dni1625Notowanilgiti!j(lwt6.50,7.50SytUI
cjlnJdroglch 7.30S!:Iort8.10Muzyblrłłda
IIIIIS.30Ridomskim19JlYrldll~lw-

SLOWO LUDU 

nydl8.ł0Dzitwprogrllllie:IS.50Ridiowlgilldl 
pracy9.00,11.00. 13.00,15.00,16.00,17.00, 
19.00~1.10NICZ)'ł*ł-potluc:łlllj 
1.15lollzyklciiWIZyllldcłl10.00,14.00,20.00 
w.gazynk!lorYucyjny10..10Rigionanenolo
_......_10..14,12.10Kurter~ 

.,10.30POI~cllrodXItly'I1.10Sprpill 
NdZM-~-IIIrgllll)wi2.00PU 
wpr;lludnii12.20PrOP:Izgrifty12.30Wiudo
wydlrylllllchi3.10~1I!IUZ)'kl 
14.15 Oyaldekowe PQPQIIudr* n. to Autol'a
dło-lltOłor~ioi&.OOAidullnotc:ldnlal7.30 
SpQrtii.OOPiui11.30ZIIIfl8lllll-~ 
riPQflalr:ŚWIItplonltnJd~II.IO 
$wlltwlcleo1 • .55Biłr*dopoduN!d20.10 
Rlclopo~-SpotUniezaSttłlnlniKars
I!R22.0088C23.00Mig&zynltUdencld23.30 
Rez.~ bracia, do In 0.00 NoaM KWce 

RADIO FM 
Mod5ranoatdo11-dtklwltłllllły, 

lwilcł!or""~~cllrnłodzlelyiiU 
t.IHzl7,6 

RADłO ,.REKORD" RADOM 
SirJoty wildolno6cl od 5.45 do 19.45 (l(l 

~,Serwilkllonnac:)irlyodiS.OOdo22.00 
C10 lłQdDnt; ł<lillnGa1um~ G.4G, 9.45, 1 0.45, 
14.46,17.46;f'rognQUPQgody.6.15,7.15, 
1.15.10.15, 12.15.14.15,11S.15.22.0!i.Rtkord 
nldztll'ldoefy5.00-10.00;7.05WIIdornotd 
JPQrlowt 725 ~ pruy loblllłj7.40 
~ pruy ~ 1.15 s.. 
1111$1d8.201"DriMirr!IJl)"Clrrllottryjka9.15 
Rldio&b9.20WczorljwRaóolr*IIRikon1DI 
1.40.,FtllllonniepQiitycm("TOIIIWIT)'Cl)'ńi
!Oegoi.53)'Nn.rilnon 0111111" -ltletClnp
PQCWczy .llnuall Petza; Czu n1 !wól Reklrd 
10.00-14.0010.15SetwlsrniljsiURadleAa
llordlkllormlcjlkulurlłne10.30HoroskopnJ 

lla!dydzilń11.15Konlwrl-krlyt0wlll12.05 
Płitoficjllne~g;.6dowezblurlmai!Mr
alcllgoP8KSA 12.15s.wiłllllljtldRadil Aa
llordi2.30inJonnlcle~13.20Tematyl 
d)'lemlly;l'opQiudnlowyRekord14.00-16.00: 
14.15S...nWe]sk\14.30~Inlltlefo
rkznlgieldlpriC)' 15.15Pogodlikllonntc)e 
dlllrMtowoów;PrD~.gld--~16.00 
-IIS.00;1G.15SerwilrnleltklllnloriiiiC)ekulu
rllni16.30Cl.lsdltrepQti•I17.100icllkle 
~ gWdowe l P8K SA ZilorrttrU'UIII 
17.20Czu dll rJP(W1ł11117.30 Kurty Wll.rl 
17.53Eksprn~PQttowy;ReWtłzRekorden~ 
11S.00-23.00:11S.15Konllur1 - DoltaCflruy 
lzłuka11.01S-21.00UILiodkurzonycł1pnebo

jtlw-zzapt~NorblrluatlskiiTomasz 
GilU 21.05 WildClrno6ci spor!Qwl21.08-
23.00Ktalnlła~-•~aut«skaTo
l!ll.s.zJMignowsWig(llubMiguynATAK;ZAa
kordernprzezM1123.00-3.00.Noczlilmlm"
DPf'll.l.IOoiQia!łCllliti:Mul)'UzkolmoiU3.00 
-5.00 

RADIO ,.JEDNOŚĆ" 
6.10.15.10KIItndarłurn6.30,7.00,ł.OO. 

1.00,10.00,11.00,13.00,14.00,15.00.11.00, 
20.00,23.00Serwltylnlorm1cytle6.40Słowc:l 
nldzi:SI.10Ncowo6dzKIINWni.Jedno$ć"IS.15 
KonkuriUOKtótlil~pruykaloliddlj 
1.10SetwlltpOttowyi.20,1G.30R)'nlll:pr.:y 
9.35Gc:lłćwlludlu 10.15.14.15Komunlkaty 
loglolunia11.30AnloiPII'IIki12.20Nolowl
nlagilłdowfi13.15KomlntltzdonoiOWińgMI· 
dciWydl z Domu Mlldlrlkilgo .,Penetrllor" 
15.30.2UOIOIIIctidlllnni:rldicMyiU5 
CoeiCollillhiMulic17.05Pot)'Cllclzifzykllm 
11.00Mszlłwi(lli20.10Mb:~20.40 
WilczorNI mocftwa KMcioll 21.30 Pioslnkl 
cllbllłe6tfonowctl22.001'owiełtNidobrl
noc22.15Tenltlr)',doCfyrock23.15T•Il]lu 
1.15NocNilflll(mr 

RADIO DIECEZJI RADOMSKJEJ 
.J.VE" 

6.00 Modlilwy poram 6.15 WlldOIIIOtd 
6.400mniOie-IU(tycilmlodziltyNikafflrie 
ew.ng.17.00~cllwalmyPini-IUdy
c:jJ~pt'lłlucmitlwSP7.15Wil
dornQtel,kornunlklly7.300mniOil-progrlnl 
~PrtysuchlklbS~7.45 
~pruyiS.OOProgrlllldnii8.15WIIdo
mo.eiUONullrodziNI(p(lwl)IS.45PtyUin~
su-111111'11WUZJ9.15WIIc~Clmo$dl.30 Fo
rum~IPt*Oj10.00BibiiiLicłio 
CClntinui10.15EcłKIRidolnii10.308JiajiMIII 
11 .15Wild0111Qk:i11.30"'-ty)ateśmy?11.45 
lnleądc:lrnodlilwy-Anio!Pińsldi2.00Aniol 
Plńslii,Grxlzklki.Rótanltc13.00Ridośnlt 
~"--IUdyc:jlprzyvoiOWirllptlel 
uezni(lwSf'13.15WildQmo6d13.30RClzrnllto
SciRidiiAVE 14.15WIIr:IOr'notcl, komunikaty 
1U50rMIOie(p(lwi.)I5.00Koronkadofło. 

STRONA 17 

Syndyk Masy Upadłości 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Przemysłu Mięsnego w Radomiu, 

ul. Mireckiego 14 

posiada 
do sprzedaży: 

1) łuskarkę do łodu ,.zlegra~ szt. 1 

2) odskOrowaczka ~weber- AS 550 szt. 1 
3) maszyny w linii uboju trzody: szczeclnlarka, sparzalnik, stOI 

płytowy, myjka biczowa. kruponiarki 

4) maszyny w liniJ obróbki jellt 
5) myjka pojemnikOW 

6) kutry o pojemności 200 l szt. 2 
7) części zamienne do maszyn masarskich 
8) sprzęt biurowy 
9) materiały l surowce - rO:tne . 
PooadtoSyndyk Masy UpadlościWPPMs w Radomiu zaprasza do 

negocjacji w sprawie sprzedaty: 

1. nieruchomości wraz z ruchomymi środkami trwatymi 

posiadającymi prawo wleczystego utytkowenia: 
-Tuczarni w Skaryszewle, ul. PartyzantOwo pow. 1,92 ha 

-Tuczarni w Radomiu-Wośniki, ul. Hodowlana o pow. 8,39 ha 

-tuczarni w Milejowlcach, gm.Zakrzew o pow. 8,07 ha. 
2. 'Nłasnośdowego prawa do lokalu utytkowego o pow. 163,76 m 

kw. polotonegoprzy ul. Pośredniej -osiedle Wośniki (wyłącznie dla 

członków SpOidzielni Mieszkaniowej ~Budowtanl"), 

a takte do wynajmu pomleszczel\ biurowych i magazynowych. 
Informacje pod nr. telefonu 274-37,63-28-39, tel./fax 243-54 . 

Syndyk masy upadłości Starachowickiego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego 

w Starachowicach 
oferuje do sprzedaży: 

-budynek po stołOweJ zMładowej o pow. utylkOMj ok. 620 m kw., 

- kolłownlt~ wraz z komoramloeramk:uryml, 
- budynekmagazynku o paw. utylkowejok. 120m kw~ 
-wleMoświetl&nłowe 

- maszyny do obróbki dl"fł'Ml8 (taśmówka rozdl:telcZa, frezarka 
gOmown:eciooowa, wczoplarka), 

- generator IIIYSQklej częstołltwośd, --.--cenłrllla!elelonlczna, 

-I\IIZfdZil. malen.ly elektryczne, malerial obldowy, 
-lUlki~. 

- p1ac1 utwardZone 1 grwrty do zagospodarowani (giełdy. targowiska łub 
podz.abud.), 

-llnlawyrzynklkłlxl. 
tofonMąa: Starachowice, tel. G-4 7 7 4-00--83, wewn 44. 

Zarząd Gminy i Miasta w Skaryszewie 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzeda! działek budowlanych 
J!;Oiotonych w Skaryszewie osiedle .Błonie 1". 

Działka nr 4015/2 o pow. 603 m kw.- cena wywoławcza 4221 zl. 
Działka nr 4105 o pow.893mkw.-cena wywoławcza 6251 zł. 
Działk.a nr 124617 o pow. 556 m kw.- cena wywoławcza 3.892 zl. 
Działka nr 1246/8 o pow. 599 m kw.- cena wywoławcza 4.193 zł. 
Działka nr 1246/9o po w. 642 m kw.- cena wywoławcza 4494 m kw. 
Dzialkanr 1246/IOo pow. 687 m kw.- cena wywolawcz.a4.809 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.XII.95 r. o godz. 10 w Urzędzie 
Gromy i Miasta w Skaryszewie. 

Warunkiem przystąpienia do przetargujest wpłacenie wadium w 
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie tut. Unędu. 

Bliższych infonnacji udzielamy w pokoju nr 24. 
Zastrzega się prawo uniewatnienia przetargu bez podania przy

czyn. 

1JOClMiloliefdDI15.100~1.FMISiy· r ny15.300opamlftniU16.000mniDil~ 
16.15'Midomotd, kornunbty 16.30 FłoJ:mowy 
olilomiii16.45RidioWatykln17.15EchoRI
domia1U5RadioAVEdl:ledofn18.00Msu 
tw. 19.00J.t.ayUipioHnklrellgi1J119.15Wil
domotcii9.30Bajklllldobrlnocl9.450obrl 
~20-15Wiedtwnołei20.25Ridclmsld 
KWidransAIIIdemlci<120 .• 5Biblilleet10Con
~IA 20.55 Z !rei~ diecezji 21 .00 Apel Juno
gOr.W21.30NI$.ZIRodzina2USMuzykaNI =..::=-mMJW022.00Z.""'· ~ 

ll 
l 

Jeśli reklama 
ćo tylko 

w ,,Sl owi e Ludu,, 
AGENCJA REKLAMY "SL" ~ -

~~~~G ~ 
Slrwisyn~Qnn~cy~Mod6.1Sdo16.15co l 

IIQIWnł.6.00-9.00WitawljszkodldniiUO 
~pruylokllne]9.00-13.00Ridloll
milstkawt9.30Kłleodltzrockowy~o 
15.30)10.30RidiowlgiełdJpriiC)'(powt.O 

14.30l13.00-17.00F'opQiudnltn•dllrn-ZJ,g
,l)zlllllliwkólllolktlytyiii3.30,16.30Ab.lm 
~17.000i8copolo 

lraJEcja •• ,_s/ .4,..1Hzłai1Md u 
Dli...,..,~ 

Szczegółowe 1nfor:.~~:--=:=numeram• telefonów l 
KIELCE 
Biuro Ogloszen - ('0-4J) 448-58. fax 472-SJ J 
A klvizyiOr7;Y - ('0-4 J.) 32-l 2-79 

RADOII'f 
Biuro 01(/osz:.i- ('0-48) 63-97-88./a.x~~-60 

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

Rozegrany ostatnio w Kielcach V Międzynarodowy Tumlej Sucbowych 
Talentów p rzesze dl do historii. Zapisu się on w sportowych kronikach nie tylko 
~racji skronmt~o jubileuszu Imprezy, której od ~tku patronuje niCiakcja 
"Sion Ludu". Dziśjeszcze raz wncamy do kulisów turnieju, który- tak pod 
względem sportowym,jlk i organizacyjnym- stal na bardzo dobrym poziomie. 

~ Zgodnie z nMZymi zapowiedzia· 
mi, padł rekord rrekwencji. Ostatecz
nie w czterech grupach wiekowych, do 
8,11,1Ji 161at,grało239zawodniczek 
i zawodników z ponad 40 klubów ze 
Slowacji, W~gier, Ukrainy i Polski. Za
brakło wprawdzie z niewiadomych 
przyczyn awizowanych wcześniej Bia
łorusinów z Mińska, ale i tak był to 
z pewn~cią nąjlepiej obsadzony 
w kraju tumiCJ szachowych nadziei. 
~ NtJbarUiej utytułowanymi sza

chJslkantl nasuj lmpreeybyłyz pewnoł
d~ lweta RadDewicz i Alina TITicho
wicz, mąjące na swym koncie tytuły 
mistrzyń Europy, a ta pierwsza nawet 
mlSirzyni świata. Ponadto, oprócz nich, 
na lislach startowych odszukaliśmy 
nazwiska ośmiu mislnów Polski JU· 
nioróworazsześciumedalistówtejim
prezy. Obawy wi~ czy ną~lepsi pojadą 
na rozgrywany równole&Je w Krakowie 
podobny turniej Cracovii, okazały si~ 
zupełnie niepotrzebne. Szachowidzia
łacze z SP 32 Kielce, na czele z Lucja
nem Samsonem, zyskali jut sobie 
w krąju dobrą markę. 

t'r Każdync::zeslnlk6wtomJejuwyje
chal do domu z upomlnldem. N~lepsze 

R6~1d w )10Sl(2q61nych pupacb wie
kowych otrzymały atrakcyjne nqrody, 
wszyscy natomiast słodkie upominki o4 
Mikołl,ja, ufundowane przez "Kielaan
kę". 

~ Nie zapomn1ano także o opicku
nachczolowycłl$l.dclueldp,kt6rezwy

dębływ nowo -wprowadzonej klasyt'lk.l
cjl dndyDOwej. Adam Umlastewskl 
z Połonii Warszawa, Hocumil Tułacz 
z MOK ZSSO Skierniewice, Kulmlen 
Szydłowsld z RMKS Rybnik, Ftrenc 
DomokOli ze Statisztiki Budapeszt, Da.· 
na VanekowazMladosti Żyli na. Llr)'ll 
Plac.botlwa ze Lwowa ora.z gospodarz 
Luc:jan Samson otrzymali pam1~tkowe 
albumy oraz symboliczne baby-jagi. 

l) Włr6cł licznegG crona wyr6brlo
ft1cł1Diezapomniuo,oczywiśde,onl,j

młodutcb. Napody otm ... U: al.lałod
szywcalejstawcezawednik6wAdaśSte

f•nlak oraz nąjmlodszy talent szacho
wy z SP 32 Kielce - Wojhd Mora.nU. 

1l- NowoJch\, a zarazem największą 
atrakcją turnieju, był rakt dopuszcze
nia do rywalizacji w najstarszej grupie 
szachowej ... komputera "shappiro" z 
firmy komputerowej .Scorpio". Choć 
wywalczył on wysoką druu pozycję. to 

Jednak musiał uznał wytszość najlep
szej zawodniczki turnieju !wety Ra· 

"""""" t'r Wczorąj dzi~kowaliśmy na na-
szych łamach licznym sponsorom. 
Dziś warto wymienić ost~by n~bar
dziej zaangatowane w przygotowania 
i sprawne przeprowadzenie naszej im
prezy. Tradycyjnie w roli kierownika 
turnieju wystąpił IAcjan Samson, opie
kun szachowych nadziei kieleckieao 
Żaka. S~dziami rundowymi byli: Jan 
KrawCl)'k. Alldnej Rzepka, Wład:J'IIaw 
Szczecina, TemuzOłesiMk:I,Artur<>z
doba; sę:dziowie techniczni to: Marian 
GrusiJt.JuosławMadutictl, Boaustaw 
Sit.nld; sekretariat zawodów- Jolanta 
Jastnębslta, Teresa PełU; obsługa 
komputerowa- Sławomir Mikoll,jc:zyk, 
Lech Kopieniak; oprawa plastyczna 
turnieju - Jarosław Skua, Wojdech 
Sn:ut. 

ol- Tradycyjnie jut zrnapniom sza
ch•sl6w towarzyszyły występy artys
tyc-tne uczniów SP 32. Ceremonie 
otwarcia i zamkni~cia turnieju uatrak
cyjniły zespoły "Aknn", "Kleks" oraz 
forntac;lat.abe<:'uii-

'Ct Po4cus uroczrstołd ułuu!aerda 
luml(juW51YKJq:odnleńwlerdDII,ie 
zarokchętniewróą•oKielcnakolejny, 
VI Międzynarodowy Tumlej Sucho
wyd! Talent6w. Więc do zobaczenia. 

(wid) 

Rąjd po kartodromie ~ 

Mistrz kierownicy ~ 

Szachowe MśJ w Rio 

Nasi nadal 
"w czubie" 

Ponad 20nl6cuczestniczyło wostatnimjutwtym roku rajdzie populamym 
organizowanym przez Automobilklub Radomski. 

W łącznej klasyfikacji "Mistrza 
Kierownicy 95" w klasie do 900 ccm 
mistrzem został Jakub Kluzińskl, 
a w klasie powyżej 900 ccm zwycię· 
tył Wojelech Gałek. W niedzielę na 
kartodromie radomskim rozegrana 
została ostatniajut w tym roku -IV 
eliminacja Samochodowego Rajdu 
Populamego. Wystartowało ponad 
20 załóg w klasie do 900 ccm i po wy
tej. Rąjd połączony był z wyścigiem 
torowym. Odbyła si~ także kontrolo
wana jazda na śliskiej nawierzchni. 
Katdy z czterech rajdów zaliczał s i~ 
do generalnej punktacji turnieju 
"Mistrz Kierownicy 95". Niedziely 
wyścig w klasie do 900 ccm wygrał 
Jakub Kluzińsld na ,.cinquecento", 
drugi był Bartosz Ptak na "fiacie 

Z parkietów NBA 
Oto wyniki kolejnych pojedynków 

koszykarzy ligi NBA: 

126 p". W klasie powytej 900 ccm 
pierwszy był Wojciech Gałek, na,.vo
Jkswagen ie polo", drugi Paweł Jaslń
skina.,oplu vectra". 

Na podstawie czterech klasyfika· 
cji rajdowych i teoretycznych pytań 
na temat bezpieczeństawa ruchu 
drogowego wyłoniono zwyci~zą 

trzeciego jut turnieju "Mistrz Kie
rownicy 95"'. W tym roku, w katego
rii do 900 ccm zwyciężył Jakub Klu· 
ziński, jetdż.ący na "cinquecento", 
pierwszym wicemistrzem został 
BartoszPtakna"fiaciel26p".Wka
tegorii powyżej 900 ccm, najlepszy 
okazał si~ Wojcle<h Gałek na 
.,vw polo", wicemistrzostwo zdobył 
lAlkasz Cbrobak na .,polonezie". 

(kor) 

W czołówce 
Grand Prix 

Artur Błasiflskl z RadomlakaiDami zwycię:eyt w klasyfikacji tecoi'Oal!.~ 
Gr~w.nd Prb: Polskiego Zwi-u LeWej Atletyki. Młodz:ldowy mistrz Polski 
w biegach na S 110 lun okazał się najlepszy na dystansie ..• 1500 m. ÓSrnywttj 
konkurencji był junior STS Ska~sko Grzeaorz Ropla. 

Czołowe miejsca w klasyfikacji 
Grand Prix zaj~li ponadto: Luiza 
Lańcuchowska (Radomiak/Oami) 
-czwarta w biegu na400m ppł., Mo
nika Bańka i Marta StryjecU (Stall 
Społem Stalowa Wola) - czwarta 
i szósta wchodzie na lO km, JarosUw 
Kalbarayk(Radomiak/Dami)- dru
gi na400 m ppł . i Marek Roi.ej (Olimp 

Końskie)- czwarty w tej konkuren
cji oraz Rafał W6jcik (STS) - trzeci 
w biegu na 3 km z przeszkodami. 

Wczoraj w Zakopanem rozpoczął 
si~ obóz kadry PZLA. Jednym ze 
szkoleniowcówjestlreaeuszZcmb
nlcld z Radomiaka/Dami, natomiast 
wśród zawodników znajdują si~ Kai
barayk i Rotej. (soy) 

Adriannapokonała rywalki o 100 kg! (l 

Pierwsze- bogate CD 
Z bogatym łupem medalowym wróciła reprezentacja wojew4dztwa kitledde

lO Z rozepuych po raz piei'WSZ1 Mistrzostw Polsld JuniorUw Młodszycli w Trój
beju Siłowym. Jak jui pas.HśmJ, w Chorzowie nwodnkzki l mwodnicy Tęqy 
Kielce, STS Sbriysko l VłkłD&• Słarachowk:e zdobyli 6 zlotycb, 3 srtbme 
16 b~wych medali. W kategoril60 ktwszystkie miejsca na podium ujęli za
wod.Jiiey Kielecczyzny! 

W Chorzowie naJlepiej spisały si~ 
dziew~ta. W kategorii 48 q zwyci~ 
tyła Monika Plsarc:zyk z Tęczy, bijąc 
rekordy Polski w P:Z~iadzie, mart· 

Adrianna Smiglarska. Zawodniczka 
Tęczy podniosła najwi~ ciętary 
na zawodach - 125 kg w przysiadzie 
i 142,5kgwmanwymcią,gu. Wuójbo
ju uzyskała315 kg, pokonując następ
ną zawodniczkę o blisko 100 kg! 

W kategorii drutynowej złoty 
medal wywalczył SI'S- 30 pkt., srebr· 
ny Zachęta Białystok - 29, a brązowy 
Tęcza-24. 

W kategorii juniorów o rekordy 
byloju± trudniej, bo konkurencja by-

Wczora.; odbyło się losowanie par 
pierwszego rzutu rozgrywek o Puchar 
Ligikoszykarzy.Wimprezieuczcstni
czy równi et drutyna ruKJStałl Stało
wa Wola, któradwukrotniezmierzy się 
z zespołem Sl41k.a/Eska Wrocław. 
Pierwszy mecz koszykarze ze Stalowej 
Woli rozegrąi' 20 grudnia we Wrocła
wiu, rewant od~zie się 9 marca 
1996 roku w hali przy ul. Hutniczej. 

la wi~za, ale nasi zawodnicy spisali 
się bardzo dobrze. Najlepszy wynik 
mistrzostw (l miejsce w kategorii 
open) uzyskał w kategorii 60 kg Ma· 
riusz Ołecla (Viking)- 535 kg. Pozos
tałe miejsca na podium ząj~li Marcin 
Głuch (fęcza)- 410 q i Jarosław Rtj
ser (STS) - 362,5 kg. 

Wyniki w pozostałych katego
riach. 56 kg: l. Lulwl Pawłldd (T~ 
cza) -397,5 kg, 3. O.minik Stępn1ew
skl (STS)- 340 tg.67,S kg: 5. Norbert 
Stępnlewsłd (STS)- 415 k&. 7. Pne
myslaw Sał11'1 (f~cza) - 332,5 k& 
74 kg: 4. IWal Silwiński (Tęcza) 
- 495 kg, 82,5 kg: 2. Bartou DuU 
(STS)-530 kg, powytej 100kg:3. Ja
cek Buslek(STS)- 462,5 Q, 4. Marela 
Borkowski (STS)- 415 kg. 

Drutynowo: J. Stal Bielsko 
- 60 pkt., 2. MOSiR Billystok - 46, 
J. SfS - 40, 4. Tęcza - 32, 10. VikiDC 
- 12. Startowali reprezentanci 23 klu
bów. 

(sts) 

Stal jedzie 
do Wrocławia 
W pozostałych spotkaniach zagr;iją: 

Potoń Ruda Sl41ka- Al1iToruli, Zasiał 
ZJełona Głra - Dojlidy/lnslal Biały· 
stok, MazOWSZIJlka Pruszków- Sp(ijnla 
Stuprd Szczed!Wd. (p) 

Szachowe 
wieści 

W drugiej rundzie rozgrywanych 
w Buenos Aires Szachowych Mis
trzostw Świata Juniorów i Juniorów 
Młodszych do lat 16 i 18 nadał bar
dzo dobrze poczynali sobie repre
zentanci Polski. Biało--czerwoni od
nieśli pięć zwyci~tw: Dalia Bli.m.ke, 
PaweiBleh.m i Jan Piński w grupie 
szesnastolatków oraz Marcin Ka
miński i Robert Kempiński w kate· 
&orii do łat 18. ZremisowaJi partie 
Marta Zielińska i Bartosz Soćko (18 
lat) o~ Rafał Antonłewslr.l (16 lat), 
natomtast poratki doznała Dorota 
hraniuk(l6lat). 

Vutcouver- Milwaukee 95:109, To
fCIDto - Miami 94:112, Oevelutd -
Dallas I08:107,NewyYork- Washing
ton 107:83, Portland- Orlando 93:82 
LA Laken -lndia.na 104:96. ' 

W poszczególnych konrerencjach 
na prowadzeniu znajdują się: Atlan
tic-MiamiHeat-11 zwycięstwi3po
ratki, Central - Olicago Bulls - 13 
zwycięstw i 2 poratki, Midwest- Utab 
Jazz- 12 zwycięstw i 4 poratki, Pacific 
-Sacramento Kings- 12 zwycięstw i 4 
poratk.i. 

W międzypaństwoW)'tn meczu kan.te tradycyjne&o wersji gosoku ryu w kon
kurencji kumite, Polsb przegrała w Milisku z Białorus~ 0:3. 

Z udziałem około 120 zawodniczek. 
i nwodnik4w w Cz.ęstoc.bowłe rozec
n..aJ został V Międzynarodowy Tur
niej Szachowy pod n~ "Caro
Open". 

Po dwóch rundach z kompletem 
punktów na miejscach 1 -8 zn,\_jduj~ 
się: Dalia Blimke, Paweł Blelun, Jan 
Phisld i Robert Kempiński . 

Potknięcie Magie wykorzystali ko
s~.karze Miami Heat, którzy wygrali 

~~~'!a~~i~:fa~lii~~!\:~i~ 
sion. 

OFICJALNY DYSTRYBUTOR - SKLEP .ANIEL" 

ROLLER DERBY 

Spmodaż hurtowa' ~ 
Radom, ul. Zeromsldego 46 ~ 

teł. 235-51,63-18-59 

W kategorii młodzików Polacy 
wygrali walkowerem.- Kiedy Biało
rusini zobaczyli co potrafimy, pod· 
dali si~ bez walki - powiedział 

niedoszły uczestnik meczu, 13-Jetni 
Patryk Cebartowskł z Radomia. 
Mecz odbył się w obecności widzów 
na... betonowej nawierzchni w 
studiu telewizji białoruskiej. 
W związku z tym trzeba było 
zmniejszyć wymiary mat z 64 na 49 
metrów kwadratowych. Było to jed
ną z przyczyn poratek startujących 
w barwach Polski dwóch zawod· 
nik.ów Jadaru Skaryszew - AJrreda 
Szpakowsk.ieeo i Jacka Cbojnowskie
go. Według relacji Patryka Cebar
towsk.iego, w dwóch walkach Po\acy 
wystawili juniorów, a nawetjednego 
kadeta (Chojnowskiego) przeciwko 
białoruskim seniorom. 

Do niecodziennej sytuacji doszło 
przed walkami młodzików (do 14 
lat). Widząc rozgrzewk~ polskich re
prezentantów, działacze białoruscy 
oddali mecz walkowerem. - Nor
malnie spanikowali - twierdzi Pa· 
tryk. Czwórka młodych Polak.ów 
- Patryk i Agata MotykazJadaru oraz 
PiotrJuSZCZJkiTomaszKiejzBiale
gostoku-jechała więc do Mińska na 
prótno, chci otrzymała od organi
zatorów pamiątkowy puchar za 
wygranie meczu: 

Zwyci~zcą seniorst.ich zmagań 
w konkurencji kAta zoStał Alfred 
Szpakowski z Jadaru. Rewantowy 
meczodbędziesię w przyszłym roku 
w Białymstoku. 

(p""' 

Pierwsze miejsce zajął Sie111f:J 
Sziłow (Ukraina), który wyprzedZił 
Marka Madaka (BBTS Bielsk.o-Bia· 
ła) i Wiaczesla1fl Goriachniu (Ukrai
na)- wszyscy po 7,5 pkt. 

W imprezie startowali równiet 
szachiści pińczowskiego Zamku. 
W rankingu II kategorii (1800 pkt.) 

~~:~rt1::C:e!~~~i.I:':C~~~~ 
Marek StntczyDski z Cz.ęstochoW1 
- 6,5 pkt.), nalomiast w raak:ingu ka
tegorii IV (1400 pkl.) Robert Jurecki 
zaj~ł miejsca5-6 z dorobkiem 3 pkt. 
(wygrał Jarosław aemny z Pajęczna 

- 4~::~ szachistów Zamku Piń
czlJw do Czę:stocbowy sponsorowa· 
li: spółka "NIDA-GIPS" w Gackacli 
i Przedsiębiorstwo PKS w Bus
ku-Zdroju. (pak) 

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

Plebiscyt "Słowa Ludu" opuwaczy DAFI. 
Przypomnijmy krótkozasady ple· 

biscytu. Głosujemy tylko i wyłlicz
nie na kuponach wyci~tycb z gazety, 
a Wdy z uczestników mote ich 
przesłać b'dź przynieść do redakcji 
dowolną licz~. Uwaga! Wybieramy 
dziesiątk~ sportowców IGelecczyz
ny, a nie wspólną dla regionu, bo 
i takie typowania do nas trafiały. 

Ogrzewacze DAR 
od "Formastera" 

Tradycyjnie jut wyniki plebiscytu 
,.Słowa Ludu", któremu patronuje 
Wydział Kultury l Sportu UW w Kiel
cach, ogłoszone zostaną podczas 
Sylwutrowqo Balu Mistrzów 
Sportu, którego organizatorem 
w tym roku bę;dzie Kielecki lU a b Ka
rate Kyokusbia. 

Jakzpe.mośd4 dobne w;~ nasi czytelnicy, jutlny tnodn(e w tn.dycyj
n)lD plebiscycie ,.Sion Ludu" lł')'ble~ dziesM;:du ~popularniejszych 
sporto'II'CÓ'II' Kielecczyzny 1995 reku. 

Sponsorami naszej wspólnej za
bawyzczytelnikami są, jak na razie, 
Bn~nr "trwiec'" S.A., Wielobranżo
we Przedsiębiorstwo lnnoncji T ech
nicmYdl ,.Mistama" i Firma Handlu 
Deta!icmeto FANI'AZJUSZ. 

Dziś do listy sponsorów dołączył 
Zakład Produkcyjny "FORMAS
TER", który spec;łalizuje się w prD
dukc:jl eleklf1cmydl ognenczy wo
dy DAFI. Jak obllayti specjaUłd, 
DAFI iWe 70 - 80 prount oszaęd
aoścleaergilwporóWD.II.D.iuzina:rmi 
11~nlami. O&nencz dostan::a 
cle~ wodę utyc.,młast po otnrdu 
kranu. Eneflia elekll)'cma zuttnaa 
jest tyllo w momencie prupływu wo-

Zapraszamy 
na bal roku! 

Ju.t od czwartku b~ie motna 
kupowat zaproszenia na najwat
niejszy bal roku - Bal Mlstnów 
Sportu. 

Tradycyjnie b~dzie to bal sylwes
trowy,a tym razem bawić się: bę:dzie
my w Klubie Sportowym " Iskra'" 
przy ul. Krakowskiej. Największą 
atrakcją będzie ogłoszenie wyni~w 
Plebiscytu aaDńesiędu N.;popular
aiejszych Sportowców Kiele«:czymy 
"rtlka 1995. 

Ponadto organizatorzy, czyli Kie
lecki KJub Karate Kyokushla, zapew
niają dodatkowe atrakcje w postaci 
wyst~pu kabaretowego, pokazu ogni 
sztucznych, a do tańca do białego ra
n.agrać będzie pro[esjonalny zespól 
,.Express". 

dy. Na tyaenieodbtorq istnieje mot
liwośt wykona.nia ognenay o w;ęk
szejmocy(41tW,5kW,7,SkW,IOkW, 
12 kW lub 15 ltW).Jei.ellzatem cbce
cle Pa.Dstwo mlet ekolodcz:ny, osz
cz.ędayw eksploatacji, absolutnie bez.
plecz:nyw aQ'łkoftrda ocnewacz, za
Prur&lll1do FORMASTERA, Klela!, 
ul. Doaw:zowsb 10, teJ. 68-(tZ-19, 
68-10-55. Zakład a)'IUIJ jest w todL 
8 - 16 (poniedziałek - p~lek) onu 
9-IZ(soboty) ... ~ocnencze drnt
SU.. co ule maay, i.e lepsze'" - IWier
~ praccnmiq ftrmJ'. 

Dla naszych Clytelnlltów, biof'\
cycb adrlal w plebiscycie, "Formas
ter" ufuftdował uvodJ w postaci 

Dziś .dziesiątka" lekami naczel
nego Wojev.'6dzkiego Szpitala Zes· 
polonego w Kielcach Bolesława Ryl
sklqo: l. Tomasz Bcot;yna (kolar
stwo), 2. Kazimierz Sla.Oej (kolar
stwo), 3. Rar.J Wójdlt (lekka atlety
ka), 4 . Marłll.Q Mazur (karate), 
5.01impb1Bartosik(szachy),6.Jacelr. 
Kośmider (piłka ~na), 7. Barlla111 
bJitCZkowsb (koszykówka), 8. Wło
clzlmlenStoblecti (brydt), 9. Tomasz 
Krukowski (sporty samochodowe), 
10. Aleksander Cumysz (pił b ~z· 
na). (mac) 

PLEB/SCYT 
"SŁOWA LUDU" 

Słowo ltmm 
1. ······-·························· · ······· z ................•......................... 
3 .... . ..........••......•... . ..• . • . . - ••• _. . -
4 . . . .. ....•..•...•.•••.•••••.•••.•.••.••... 

5 ......•.••••.. • •.•• . ..•••• . ..•• . . . ... .• - .

e. ·· ·· ···· · ······· · ·· · ···· · · · ······· ····· ·· 
7 . .. . . - .... -.-- . - •....• . • - .•.••• ••••• .• •• .• 
•............. ......... ..... .... .... -..... . 
t ........ . - .....• ~ ...... •....... ..... .... .. 

10 . ••.•••••••.••..•.•• . . •.• .. . •...... -.- ... -

· · · • • · · · · • • • · • · · ·,;"it·1nazwisicó · • • • • • • · • · · · · · · ·-

Zaproszenia,wcenieZOOzłodpa- · · · · · · · · ·- · · ·······'AdreS'·-·······''·'···'·' 
ry,motnab~zienabywaćwsiedzi- 25-520 Kielce, ul_ Targowa 18 

bieKKKKprzyui.Zytniej l (w godz. l '==~~~~~==:::::======~::::=~ 14-l6),wsekretariacieKS.,Iskra,. l· 
przy ul. Krakowskiej oraz w redakcji 
sportowej ,.Słowa Ludu", ul. Targo
wa 18, pokój 511. 

(w) 

Kto chce zostać 
koszykarzem? 

ID STK w Oiru"owie 

Tylko Liang Na 
ChinbU...Na,reprezentu;,.cabar

wy Ciec.h/Siarki Tamobrzec, u,i~a 
pierwsze miejsce w rozearanym w Ota· 
rowie III Strefowym Thrnłeju Klasyfika
cyjnym Seniorek •tenisie stołowym. Z 
innych naszych zawodniczek Edyta lawa 
byluzósta,AaaaProko,(obieAZS Kiel
ce) siódma, a na ósmej pozycji znalazła 
si~ ;..-. Pandsb (Ali l Otaró•). 

Przepraszam 
W ubiegłym tygodniu, w artykule 

.Stok 33 szuka pomocy", naplsalem, 
tepłeniądzejak.imi dysponuje klub, 
przeznaczane SIJ mi~dzy innymi na 
oplat~halisportowej.Obzujesi~je
dnak, te młodzi koszykarze korzys
tają z bali nłeodplatnie. 

Zainteresowanych przepraszam 
zapomyłk~. 

1\tAOF..J CENDER 

14 styc:mia priys:dqo roku badmintoniści ldelecldego AZS stani!, przed 
ple~wltistoriisekcjlszan~a•usudopierwszejligi.Staiosłętaltnaskutek 
niespodziewanej wrtranej "akademików., w Oepllcach przeciwko zespoiowi 
CbojnikaJelealaGónr.. 

W rozgrywkach gupowych aór~t by
la drutyna Qojnib, która pokonała 
kielczan 5:2 1 wszystko wskazywało na 
to, te ten wynik powtórzy si~ 

w niedzielnym pojedyn ku. - Nie ulega
lo wątpli,.ości, te zwyci~wo mogą 
przynieść jedynie wielka mobilizacja 
i wola walki - powiedział nam trener 
AZS Andrtej Kowalski. - Cały zespół 
staną! na wysokości zadania i po 
5-&odzinnej walce osiun~liśmy suk
ces, nic notowany dotychczas w histo
rii sekcji. Wi~kszo!t punktów zdobyły 
dziewcąta, lecz niewykluczone, te 
podczas dccyduj~o pojedynku 
o awans do ekstrakluy ,j~yczkiem 
u wag~~ nie ~~ m~tczytni. Na 
J4stycznia1996 r., kiedy to rozegramy 

~=~7~t!':;~~~~~e~ 
SW,, przytoiOW\I,Jemy dla rywali 
niespodziank~ - powiedział Andrzej 
Kewalskl. 

O zwyci~wie w Cieplicach decy
dowała ostatnia pa mieszana 
DoświadczonyMuda SCr'tyk i uczen· 

nica pierwszeJ klasy Zespołu Szkól 
Ekonomicznych Dominika Szladietko 
stoczyli dramatyczne spotkanie o zwy
ci~two. Po dwóch setach było 1:1, 
a kiedy w trzeciej partii gospodarze 
objęli prowadzenie 7:0, wydawało się, 
te nic nieJest w stanie odebrać im wy
graneJ. Naszcz(:Ście,kielcz.aniezdołali 
z tego stanu ~wyciągnąć~ na 15:12 dla 
s1ebie i w naszeJ ekipie zapanowała 
wielka radość. Warto dodać, te n-.i
dlutszy pojedynek (75 min) stouyli 
Stanisław Rosko (AZS) z Adamem 0-
mosum (Chojnik), przegrany przez 
naszego badmintonist~ 7:15, 18:17, 
8:15. 

Punkty dla AZS zdobyli: E- K:as
ptz!clta po rwyciptwie nad Just~ 
Slomą 12:10, 12:6, E- Oneiska po 
wygranej nad był4 z.awodniczk,. Związ· 
ku Radzieckiego O~ Grlsz.czuk 
7:11,11:1, 11:2,tesamebadminton.st· 
ki w grze podwójnej z paf\ J•stVlUl 
Slomb/Jullta Micbałek 15:4. 1~:10 
oru wspomniana para mieszana Szla
daetko/Str6tyk. (pat) 

~ Hala bez patrona, a Zdrój ... 

~ · ... bez kondycji 
W n.łe4rlelę w hall Wojewódz:kJqo Szkolneto Ośrodka. Sportu rnzecruy 

l.Oslaltamiej, w którym rynllzon.U oldboje Siarld Tamobrzec, repreuntacjl 
PolskJ l1ospoduzy- Zdroju Busko. Pilkanko zeąołem zdecydowanie aajlep
SZJDI byli tospodane, klórzy w Dstalec:mej klasyfikacji ~ęli ... 3 miejsce. 

Pierwszy mecz Kadra- Slarb nie 
dostarczył emocji. Nim futboliści 
Siarki zorientowali si~ ,.o co cho
dzi", niczym nie wyrótniająca si~ re
prezentacja prowadziła 9:0. Druga 
połowa bylajut bardziej wyrównana 
i spott.anie zakończyło si~ wygraną 
Kadryl4:4. 

W drugim spotkaniu Siarb poko
nała Zdrój 10:6. By l to niecodzienny 
mecz. W pierwszej połowie gospo
darze g~4c koncertowo - brawa 
zwłaszcza dla Plotn Z.nd:zl6sldea:o 
i Adama Gradzika. - prowadzili 4:1, 
potem 5:2. Po zmianie stron Busko 
stan~o i warunki zacz~li dyktowat 
goście, ~ród których brylował tre
ner Alitu ataróW Jacek lJeU6sld. 

Podobny przebieg miało ostatnie 
spotkanie Kadra- Ztlr6j. Podopiecz
ni Jarosia n Sarneckiego rozpocz~li 
z animuszem i bramkaru Kadry co 
chwil~ przepuszczali piłk~ do siatki. 
Do przerwy Busko wygrywało 4:1. 
Po zmianie stron gospodarze opadli 
z sil i przegrali ostatecznie 6:8. 

Klasyfikacja końcowa - l. Kadra, 
2. Sbltb, 3. Zdrój. Najlepszym 
strzelcem został JKek ZielióskJ 
(Siarka), najlepszym zawodnikiem 

Plott Zawadr.ifts.ld, a najlepszym 
bramkarzem Wiesław Kania (obtij 
Zdrój). 

Dodajmy,te wczasie turnieju sp i· 
ker ogłosił konkurs na patrona hali 
WSOS, ale nie został on rozstrzyg
ni~ty. 

Zespoły grały w składach- Kadra: 
Tomasz Porwet (Kielce), Bocuslaw 
Na&ł (Gliwice), Grzeton l.lrban (Ja· 
worzno), Andrzej bJJtC (Btelsko), 
Dariusz tak (Kielce), Andrzej 
Śwls:r.cz (Polaniec), Andrzej Majka 
(Jaworzno), Mieczysław Mazur 
(Kielce), XrąsztofPolailslti (Jaworz
no). 

Ja::=r~~:;:~~~~~d~-: 
sławSroczytiski,Sta.nlslawl.lrba6ski, 
Bogdan Mandlelewski, SłAnisław 
Pawłowsld 

Zdrój: Wiesław Rasala, Andruj 
Zocb, Robert Skorupa, Bopslaw M-
czy6skl, Adam Gnr.tb:ik, Andrzej Hab
rowskl, Mirosław Labus, Plott Z.wa
dzińskl, Przemysław Jaskólsld, Bog
danM-czyósk.l. 

S~dzią głównym zawodów był 
Jacek Zawierucha, a spiłerem Mi
challmosa.. (mac) Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy ,.Basket 27" pny Szkole 
Podstawowej nr 1:7 w Kiełach za
prasza wysokich chłopców z klas IV 
- VliJ na z.jęda koszykówki, które 
odb~-\ się w poniedziałki l środy 
wSPnr27,wgodz.t5 - 17. 

Wśr6d~sz.óstybyłPiottCu
rwollka(Alit), 13-16.MarfuszWrona, 17 
- 24.1Wat Uchblti (obiJ STS Skarżysko), 
ana miejscach25-32.uplasowałsięh
wd Jurft (Czarni Parszów). 

Memońał B. Kubiekiego 
Chinka Uuc Na wywalczyła awans 

do<>cólnopolskiegoTumieju Klasyfika
cyjnego, który od~e si~ w Btze&U Zdolna m·lodzież 

(p) Dolnym. (pak) 

Ponad 100 z.awodniczek i z.awod· 
nikówz.)l tlub6wwyslartowllło wroz.e... 
&ranym w Łuoce (woj. lubelskie) Ił Stro
f~ Turnieju Klasyfikacyjnym MI~ 
dzików w tem.łie stołowym. z naszych 

Prokop i Odeiski 
jadą do Gliwic 

40 uwodailtów z Zamościa, Białegostoku, Knurowa, łGelc, Staracbowk 
l Osttewcawrlęło adzlałwroz.tp'&Jlym w hall KSZO III Otólnopolsltlm Tumle
ja Jułor6w l JanłorOw Mlodszych lm. Bronlslawa Kublcldqo. 

Reiser (Star) - Kn)'SZiof Surowlec 
(Bł~kitni)4:1; 71 kg: Tomasz Ratkow
ski (Hetman Białystok) - Grzegon 
Osojca(Star)5:0. 

~:::;~~~~n?:':o~~= 
(l-9&rudnia)z.akwal.ifik:owatsi~jedynie 
Plotr.~z.STSSkartysko,zajmując 
drupe nuejsce. Ponadto na Śl~lru wys
I4Pt z hsty Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego Aua Prokof z kielockieso 
AZS. Oto wyniki w Łucce: 

DZIEWCZĘTA 

3 ~ P&or (Posoń Siedlce), 

s: Iwona &'~(S~ T~:=~· 
9-IZ. ~Jtalilisb(SPGaek.i),p,.Jal~ 
~WlataJ~ (LZS Czamoctn) i Ka-

tanyu Po4c6rsU (lloki/Stal Gorzyce}, 
13 - 16. F.•ilia ltltwahka (SP Czyiów) 
iflfbietaB(tkowsb(LZSISPGniddus
u). 

OIWPC\' 
l. Tomasz SposA (Bystrzyca Borki), 

Z. Piotr Odthtl (STS Swtysko), 
3. Mam Kowalski (Kolc;.tz Kielce), 
4. Seltastiu W6jdc:k.l (STS), 6. Mam: 
F1U11Ułp, 7. Grzqon Gira (obaj Sparta
lrus Dzwola), 9- 12. Sytwester SU!altle
wkz (Czarni Parszów) i Domllllk Oe-
5Zk.owsld(LZSCzamocin), l3-16.Kaatil 
Kotwk:a(STS). (Jak) 

Mimo te do Ostrowca nie dojecha
lipięściarzezkilkumiast,tumieJStał 
na dobrym poziomie i pokazał,te ma
my utalentowaną pięściarsko mło
dzie!. Najlepszym zawodnikiem im
prezyzostałAJebanderMadejewskłz 

Metalu Tarnów, klóry uhonorowany 
został nagrodą. Tat:te trzej najlepsi 
bokserzy w katdej kate&orii o1rzymali 
od organizatorów upominki. Nagro
d~ dostał równie:t prezes O~gowe· 
go Związku Bokserskiego w Kielcach 
Marek Poclsbldlo, który niedawno zo
stał nominowany przez AlBA na sę-
dziego mi~owego. Przed 

tumiejem zawodnicy i działacze Au
tonomicznej Sekcji Pięściarskiej 

KSZO złotyli wieńce na yobie Bro
nisława Kubict.iego, wychowawcy 
wielu pokoleń ostrowieckich bok
serów. 

Oto wyniki finałowych walk 
z udziałem zawodników naszego 
okr~gu: 

JUNIORZY MLODSI 
42 kg: Marda Wiecha (SW Stara

chowice)- Tomasz Krzywda (Bł~kitni 
Kielce) 5:0;48 kg: Wojdech Kepdudl 
(Concordia Knurów) - Grzeeon 
Kwledelli (Star) 4:1; 54 kg: Knymof 

JUNIORZY 
51 kg: AJeksander Maciejewski 

(Metal Tarnów) - Arbdiasz. Puflaa 
(Star) 4:1; 54 kg: Sebutłaa Krzywda 
(Bł~kitni) - Andrzej Śtridenltl 
(KSZO) v.o.; 57 kg: Su:zepan Harabla 
-Paweł~ (obaj Bł~kilni)3:2; 60 kg: 
Adrian Tarowlcz (Concordia) - An
drzej Jaros (Bł~kitni) 5:0; 63,5 kg: Ro
bertŚwlenblńskł (Hetman) - MariiiSZ 
Tnedakowskl (Star)5:0; 71 kg: Jauam 
Pill,lek (KSW) - Przemysław Pietny
kowski(Błękitni)IIIr.rsc;9lkJ:Piotr 
Koolonld (KSZO) • Adom Spłodo 

(Concordia) 5:0. (pak) 

f 

.t 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na Ślichowicach i Pod Dalnią zabrakło miejsc dla setki dzieci Zabrakło spirytusu 

Przedszkolak 
źle urodzony_ 

w ćwiartkach 

Procentowe 
zakupy 

WCllł!lie ainiHqowetkudu wkiełt
ddc•skltpadispruda.nowłęctj W)"Sok~ 
procenloWJdl alkoboll nii zwykle. Ibni
Iowcy prwriduj~ a szc:zyt u kupW PllJ· 
padnie nakrilkopn.tdapowiadan-,pM. 
wril4,1u.t popensjadllwyplaoaychdzit
s~tqo. Przy Wapiennikowej 

Komunalny 
hotel 

J eszcze płfć lat temu Kielce miały 80 przedszkoli. Korzystało z nich 
ok. 8,8 tys. dzieci. Po likwidacjach zostało 35 placówek z czterema fi
liami. Kłopot w tym, że najwifc:ej pnedszkolaków jest akurat nie w tych 
dzielnicach, gdzie placówt<.i są usytuowane. Na Bacłanku - przedszkole 
jest pustawe. Na Ślichowicach, Pod Dalnią-już teraz brakuje około stu 
miejsc dla maiUehów. Problem mogłyby rozwi4Zać małe, prywatne 
przedszkola, ale nie powstaj~. 

- De~ o zakupie przez miasto 
hotelu przy ul. Wapiennikowej w Kiei
Cich ju:hapadla- poinrormowal pod
czas wc:::zo~sz~o spotkania Komisji 
Budfetowej Rady Miejsklej wicepre
zydent Wojciech Że lezik. 

Hotel przy ul. Wapiennikowej 
będzie gmin~ Kielce kosztował o k. 
6,7 mld starych zł. Po adaptacji moie 
w nim powstał kilb dziesl"l mieszkań 
komunalnych. W podobnym, kupio
nym wcześniej przez gmin~ 

budynku, równieZ przy ul Wapien· 
nitowej, uzyskano ich 53. (br) 

Choć z 3400 miejsc w kie leckich 
przedszłolach wykorzystanych JeSt 
3.240, wkrótce konieczne bę:dzie utwo
rzenie przynajmmej jednego nowego. 
Gmina ma zagwarantowane tereny pod 
budownictwo oświatowe w zachodmeJ 
części miasta. Decy1ji obudowieprud
szkol l naraziejednakniema. 

Pod Dalni~ jut teru potrzeba e byl~y 
<:zltrooddzialowe pr.zdsd:ole tta setkę 
dzied, a w p obli b powstan..iejeszcu nowe 
osiedle Gwark6w. Ciasno jest równiet 
w placówkach m.in. na Barwinku, Her· 
bach. Szansą są małe, prywatne. W pit
ciokrotnie mnieJSZYm od Kielc Zgierzu 
działajątakie dwie. 

- Próbowałam zało1:yt prywatne 
przedszkole. Z nauką przez zaba~ 
języka angielskiego, korektą wad 
postawy, pływalnią. teby przejśt 

Mikołaj w "empiku" 
Wczoraj kielecld KMPIK zorganizował mil~ ni espodziankę dla dzieci- uprosił 

św. Mikolaj a, tt6rymęc:zał pankl. 
Dzieci, aby dostać prezet~t, musiały zaśpieli"JĆ piosenkę, wyncytoll'llł: wierszyk 

lub odpowiedzieł na pytanie św. MikołaJ a. W paczce mogly znałeU: punle, ksl:tżld, 
&J"Y, kasety l sł odycze. Miejmy nadziej ę, ie dziś l jutro dzied IK:cb! odwrinltjsze l 
pn:yj~ JKl prezenty. Sponsorem lmprąy l paczek jest KMPIK. (abl) 

Konsumenci jeszcze niezdecydowani? 

MÓJSK LEP 
dl p::::~:~:~=~~:d~~ej~~~ 
SKLEP, ot.rzy11aliśmy z.altilwie kllkan aś· 
deqłosnń(pr.zy l edycj l ponad 4tysi~e). 
Ru jesu:u na111wiamy kiela:an do OSI!· 
dunlahndlowców iwybranianaj lepszych 
sklep6wwcentrumiosiedlach.Nakupony 
czekliliJ do koRo. roku, przewidujemy 
u,Hu•!inkidlauczestnlków. 

Dziś,Zgodnie z zapowiedzią. publiku
Jemyt:ierwszyranking. W czołówce są 
sklepy: ~Polmarket" przy ul. Czarnow
skieJ, Ochkatesy PSS ~S polem"- TURY· 
ST A przy ul. Sienkiewicza, Centrum 

Ogrodmcze przy ul. Sandomierskiej oraz 
sklepy .,Fo-Maxftprzyul. Podt.Juztornej 
i OSM ~Radostowaft przy ul. GórneJ. W 
uzasadnieniachpo1111arzająsi~: rozsądne 
ceny, fachowa, miła i uczciwaobsłuaa, 
dużywybór towarów. 

Ajakljtsttw6j "fl")·b6r' Wiele BZY nasi 
aytelnkydzwon ili d o redaktj i ,złorzeaJtC 
na handlowców - ru aa czte ry łata nrto 
da~ szansę nl,j lepSZ)lll! Konkurs MÓJ 
SKLEP_ organizują solidarnie wszystkie 
Ideleckle mass media i Federacja Konsu
mentów- huczne ogłosze aie wynlk6w jui 
wst)·anlu. (kk) 

~- ............... .................................................................................... ............... ................................................ ~ 

i ~ lNli!RID~!X®~®Ilm ~ l 
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rraory ~Sanep1du" określające 
powierzchni~ pomieszczeń konieczną 
najedno dziecko, warunki kuchni
wynajęłam will~ przy ul. Sandomler
skiej-naS!ichowicach,Dalmmeudalo 
mi się w ogóle znalett lokalu nadaJą
cego si~ na przedszkole. N1e bylo ch~t
nych do korzystama z takiej prywatnej 
placówki. Może dlatego, że mlesięcmie 
odplatnośt muslałabywynositl,S - 3mln 
zJ - mówi pedagog-specjalista, który 
ju1: zrezygnował z idei otwarcia przed
szkola o autorskich programach 
wychowania. 

Przedszkolne ~luki• wypełniają zatem 
opiekunki do dzieci. Licealistki, bezro.. 
botne :ta<JaA nawet 12 - 15 tys. zł za 
godzinę: pracypolegającej~sto tyltona 
nadzorowaniu, by maluch nie .trobił 
sobie krzywdy. Taitsze jest wynaj~cie 

Punkt 
dezinjo111Ulcji 

W piątek. l bm., o rodz. 17 naSUJ 
czytelniq}c11 Beata Kuśmlenka spy
ta/a "'punkcie kontrofno-in/ormtl· 
cyjnym MZK przy uL Żytni<i" Kiel
a~ch czy autobusy linii'" .,19" /Jtdą 
kunowaty wsobolf"! Pani z MZK, po 
sp1awdzeniu, odpowiedzlala wobec
nośd świadków: - Tak, oczywiście! 

Nazajurn okazało sir, że jednak 
autobusy t(j linii niekufSI(jq w sobozy. 
Klientka MZK miała pnez to klo
pozy. A zdawaloby sir. że kro pyra, nie 
błądzi... (kJc) 

Słodycze 
dla małych 
lwowiaków 

Stowarzyszenie Ochrony Dzie
dzictwa Narodowego w Kielcach 
wyśle w polowie bm. paczki świą
teczne dla dzieci polskich we Lwo
wie i zwraca się do mieszkańców 
miasta, skłonnych uczestniczyć 
w tym darze, o składanie słodyczy 
oraz upominków do soboty, w godz. 
8- 20, na portierni Wojewódzk iego 
Domu Kultury w Kielcach. 

Komunikaty 
• Wydział Komunikacji Urz~du 

Miasta w Kielcach informuje, U w zwiq
zku ze zmianą oprogramowania kompu
terowego dziś, S grudnia, Referat Ewi
dencji Kierowców będzie czynny do 
godz. 12,awśrod~ -6 bm., nieczynny 
będzie Referat Ewidencji POJazdów. 

• Osoby, które w nocy z niedzieli na 
poni edziałek widziały czerwonego .polo
neza trucka~ o numerze WCE 58-61 z 
napisem ~Janpress~ lub znaJą Jego 
mieJsce pobytu są proszone o wiadomość 
podnr.teleronu68-53-51. 

CODZIENNIE 

vv M~~~~~ycie 
K U PISZ' 

POLONEZ,LUBLI N, DAF, 
ŻUK. PN TRUCK, CARGO 
WewszystkichworSłfleh!kolorach. 

e KJełce., Karezówkowskii11A, 
~ teł. (0-41) 68- 44-44 

emerytti-panieoglaszającesi~wprasie 
1:ądaJą 1 -2młnzlmleSI~e7.nie. 

Dotowane z aminnej kasy kieleckie 
przedszkola (l 860 mln zl na dziecko) 
moaąsi~Jednak chlubić mstą odpłatnoś· 
ci .. Pełna opłata miesi~czna wynosi 250 
tys. zlotyth, podczas Jdy w Łodzi czy 
Cz~stochowie si~p 400 tys., w 8ialym
stotu-l70tys.złotych. 

Jat si~ okazało podczas ostatniego 
spotkania Komisji EdukacJi M1ast Pois
kich, wysoko stOimy równi et pod WZ&I~
dempoziomuwytształcen ianauczycie ł i 
pracuJących z maluchami, ponad 70 proc. 
ma wytsze W)'bltałctme. 

Nie mamy pod~cego koszty 
.przerostu~ administracji (ki l kadziesiąt 
placówek nadzoruJe Jeden pracownik 
Wydziału EdukacJi UM!). 

Naczelnikowi Karolowi Fijalbw
sklei1U marzy si~ Jeszcze doposaienie 
placówek w zaNwki i pomoce oświa
towe, utworunie przy nich placów 
zabaw, a przede wszystkim remonty. Bo, 
niestety,a.ę:śćprzeds:lłoli reahzuJąC)'ch 
wspaniałe programy wychowawcze jest w 
rat.aJnymllanietechnicmym. 

BARBARA RYNXOWSKA 

l 

W .Wichrowym•, w OSiedlu Święto
krzyskie, zabrakło ' P•rrtusu w twWt. 
tach.- To jut nie te tza.sy, gdy przed 
W.dą podwytt~ cen a.lkohołi półti na 
st~ch monopolowych świeciły PIISI· 
bm1 -móWI kltfOWOia.ka skJtpu Sld.a· 
ala S,yra. -ludziom brakuje piemędzy. 

Od pomedzialtu(l l bm.)śrtdniool2 
-15 proc.dro:tejąwódt i ,na ttóreobo~
zują ceny u~dowe. Ceny umowne win 
wzrosną po l st)'ClJiia, a związane to 
~zie z obowiązkiem banderolowania. 
Znaczet na bu teł t~ o pąjemnaści powy. 
tejpółlitra~etosztowaiJOcroszy. 
Szacuje sit ie wana zdrotcJą o ot. IS 
proc. Konsumenci odczuJą rótnic:ę z.ape. 
wne dwa, trzy tygodnie póżnicJ,&dy w 
hunowniath skor\c:ą s1ę z.apasy. (•lal 

Teatruczuć 
KleleckiTulr Ta6el"lmpuls"p,.,._ 

slawil w nlnio•~ niedzJelę pn.prulierę 
mljq o płerwsu1o Sptktaklu pt. "UCZU· 
CIA". 

Obejrzeli ao widzowie w olsztyńskim 
Teatrze 1m. Jaracza. Kielczanie ~~ 
musieli pacukat na ofi cjalną premierę w 
lutym 1996 r.- widowisko tdwietni uro
czystość otwarcia duteJ sceny w Klelec
kim Centrum Kultury. (kk) 

Pięciodniowy nalot Straży Miejskiej 

Dziecko na piwie 
Tnynastoltlni~ uczennicę pij~ przed 

sldepunpinzpono456-letllimhl11PCJ11 
u trzyllllauSionecznr-Wq6fZII kie
lecka Stn.t Mltjska. Męt.ayma u wul
pne ucilłWIIIie i uklócanle pon~~dku 
publkmeco tnfi przed kolecinm. Dziew
CZ)llka,kttlraobiadczyla,ł.e kompmnle 
unuszaljtj depidaaai si ę ni e non:UCił, 
zomłaodwitzionadodomu. 

Rejon niedawno otwartego JII)Ste· 
runkunr3StratyMiejskiej(osiedl aŚwi~
tokrzyskie, Stok, Słoneczne Wqórze, 
Bocianek, Nowy Folwark) byl w ciągu 
ostatnich ki lku dni intensywnie kontrol~ 
wany. WlmOCnione dodatkowym pluto
nem ze śródm ieścia patrole miały m.in. 
wychwycić osoby z.atlóca.iące spokój i 
porządek publiczny. 

- Zamierzamy takie atc,e prowadzi:: 
wewszystkichdzielmcach- mówiAIId· 
ruj K.ie2or, rucznik prasowy SM. 
WtrUciero~tego29 1istopada 

p i~ciodnioweao.naJotu~ ruakcjoftlriiiSZt 
Stra;b" Miejskltj latuwtnlowall .SQ PflJ'· 
padkach. Dwudziestu sprawriw W)'kttczd 
to •ltłetn~ którzy m.in. wywolywali 
awantury,obrzucaliprzechodni6wpetar
dami. Piętnaśde dtrosłych ts6b sianie 
prztilkolecium (w patdziemiku zcalego 
miasta SM skierowala tam trzynałcie 
wniosków).Stratnicy, pat rolującyklatki 
schodowe i piwnice w blokach. za niepo
koj~ce ~awisko uznal i odkryte tam niele
ga.lneklubymłodzie1:ylubstalemiejsca 
alkoholowych libacji. 

Przy ul. Wesołej zapalił się lepik 

Duży ogień - małe straty 
Wczoraj okolo godziny jedenastej, jedna ściana nn·o budo"!l'anego Domu 

Parafialnego przy ul. Wesolej "11' Kielcach nagle stanę ła w ogniu . Potar wygląda! 
bardzo grotnie-płomienie si~galy drugiego pi~tra, a g~ty, czarny dym utrudnia! 
widocmość. Na miejsce natychmiast przyjechały dwa wozy strażackie. Cała akcja 
trwala zaledwie ki lka sekund: okazało s i~, te płoną nie mury, ale smoła, która była 
podgrzewana i dosłownie "wystrulilaft na ścian~. Straty były mikome. (bili) 
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