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wczoraJ przesłuchiwanie $wiad-

k6W w procesie boksera Andrzeja Gołoty, oskartonego o
rozbóJ l pobicie przed siedmiu
laty mieszkańca tego miasta.

Na proces nte stawiło się: siedmiu
świadków. Sąd uzna/jednak, :te "n te
istnieJe komecznośt bezpośred·
ntego ich

pane

przesłuchama~ ,

bo wyczer-

zostały

wn•oskt dowodowe.
Ci, którzy z~znawah ~ zarówno w
pterwszym, Jak • drug1m dmu procesu-naJczęśctej zasłamahstę: brakiem pamię:ci o szczegółach awantury sprzed lat. Przerywając rozprawę: sąd uprz.edz•l, te możliwajest
zmtana lr.wahfikacJt prawneJ czynów, o które oskartony jest Gołota.

Czytaj na

str. 3

Przyznali się
do pobocia
Jarosław J., uczeń Zespołu
Szkół Energetycznych w Radomiu l Rafał G., ochroniarz, pnyz-

nali się do pobiela Jacka Zlem/1'1skiego, na dyskotece w Skaryszewie.
Przypomnijmy, że Jacek Ziemir'lski, 17-letm uczeń Zespołu Szkól
Przemysłu
Skórzanego,
zmarł
w wyniku pobicia podczas sylwestrowej dyskoteki w barze "Dino"
w Skaryszewie. We wtorek, w .,mar·
szu milczema" ulicami Radomia
przeszlo około 5 tysięcy uczniów,
któ rzy protestowali przeciwko pnemocy.
(kor)

Ośmitrttlnym sylwestnt wjutru) ·
szym ~Magozynit·.

l u

d

Pornoc z ministerstwa jeszcze nie nadeszła

Zorba
miesza
w kontach

Zimno
bez pieniędzy

Klienci banku PKO BP, po kilku·
dniowych zawtrowaniach, zwią
zanych z instalacją nowego systemu informarycznego, wczoraj
mogli }ut załatwiać swoje interesy w miarę spokojnie. W po·
ludnie przed okienkami kaso·
wymi, największego w regionie
oddziału PKO BP w Kielcach,
nie było kolejek. Zlikwidowano
tet wcześniejsze ograniczenia
w wypłatach gotówki.

Niespełna 40-/etniego mętczyznę znaleziono wczoraj zamarzniętego na polu w gminie
Gzamacin. W kraju, w ciągu obecnej zimy, śmierć w podobny sposób poniosło około 50 osób.
Minister pracy Tadeusz Zieliński poinformował we wtorek, te rząd przekale 480 tys. zł na
pomoc bezdomnym. Na raziedokładnie nie wiadomo, kiedy środki dotrą do potrzebujących.

- Jeszcze nas o tym nie poinformowano - mówi dyrektor Woje·
wódzkiego Ośrodka Pornocy SpołeczneJ w Kielcach Anna Śleźmk
- Nasze WOJewództwo jest Jednak
w dobrej sytuacji. Pod koniec roku
dostaliśmy pieniądze z rezerwy budtetowej, gminne ośrodki miały za co
kupić w~giel, ciepłe ubrania, koce.
W poniedziałek dzwonił do wojewody m1mster Józef Winiarski, ale
nie było powodu do wszczynama
alarmu. Rzecz jasna nie można
wykluczyć wypadk.ów, one mogą
zdan)ł się wszędzie, ale tam, gdzie
pracownicy GOPS wiedzieli, f e
potnebnajest pomoc, tamjej udzielono.
Sporadycznie zdarzają sie mterwencje
z
terenu.
Wczoraj
dzwonionozKunowawsprawiejed·

ncgoz mieszkańców. GOPS załatw!!
mu węgiel. ale m~żczyznajest chory
i Istniała obawa, że zamanme włó
cząc się po okolicy. Zdecydowano
umieścić go w Domu Pornocy Społ
ecznej w Łagiewnikach . Dyrektorka
wyraz• la zgod~ nadostawienie lóżka
i problem rozwiązano.
Mniej optymistyczne glosy docieraJą z PCK,gdziejuż dawno rozdano
koce 1pościel . A ludzie potrzebujący
wsparcia ciągle s1ę zgłaszają.
- Mus1my odsyłać ich z kwitkiem
- usłyszeliśmy w Zarządzie Okręgu
PCK w Kielcach.
Przepełnione są schroniska dla
bezdomnych w Kielcach 1 Miechowie.- Na noc rozkładamy materace
i 30 osób śpi pokotem - mówi kierownik schroniska, pan M1chał.
- Wszystkich potnebujących pny-

Dzieło Jana Matejki genialnie skopiowane przez malarza
z Muzeum Narodowego w Kielcach

Dzwon Zygmunta
zawiśnie na Manhattanie
Kopia obrazu Jana Matejki .Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wiety katedry w 1521 r. •,
wykonana przez kieleckiego artystę Aleksandra G/uszczenkę, będzie zdobHa nowojorską
siedzibę Banku Po/skiej Kasy Opieki SA na Manhattanie.
-Na nasze zlecenie dzieło namalował genialny kopista - pochwalila
się
Lucyna Nowak, dyrektor
oddziału banku w Kielcach.- Miało
pozostał tutaj, w budynku przy ul.
Sienkiewicza. Jednakie po rozmowach z dyrekcją generalną, zdecydowaliśmy si~ wysłać obraz do
Nowego Jorku.
Kopia dzieła Matejki była jedną
z wielu, jakie zdobiły i zdobią kleIceki gmach PKO. Wcześniej, zaraz
po jego otwarciu-, odbyła się tam

u

NR INDEKSU
350-400
ROK XLVIII
NR 7 (14309)
CENA 60 gr
(6000 zł)
W4

m.in. wystawa prac Knysztofa Jac·
kowskiego.
Autorem kopii, nieco wi~kszej od
pierwowzoru (lx:2 m), jest Aleksander Giuszczenko, pracujący jako
kopista w Muzeum Narodowym
w Kielcach.
- Praca nad ,.Zawieszeniem
dzwonu Zygmunta" zajęła mi prawic4 miesiące- wspomina A. Głusz
czenk:o. - To trudny obraz ze
względu na dużą liczbę postaci.

Sporo czasu zajęło także namalowanie misternych, koronkowych i haftowanych szat króla, królowej oraz
dwonan. Chyba nie podjąłbym
ponownego wyzwaniajeszcze raz.
Kopia powstawała z 50 zdjęć oryginału, który znajduje się w war·
szawskim Muzeum Narodowym.
Malan pracuje teraz nad dziełem
Aleksandra Gierymskiego .. W altanie".
Magda Szczedttska

jąć

me możemy. Prędzej znajdą
miejsce w noclegowm w Krakowie.
Pan Michał nie wie nic o pieniądzachz mmisterstwa. Przydałyby
się na pewno, a jeszcze bardziej
mieszkanie zajmowane przez mał
żeństwo w tym samym budynku, co
schronisko. Do dwóch pokoi można
by wstawić kolejne łóżka dla innych
bezdomnych, władze miasta musiałyby jednak znaleźć mieszkame dla
lokatorów.
Mmisterstwo Pracy obiecuje, że
dodatkowe środki na pomoc bezdomnym trafiąJeszcze w tym tygodniu na konta krajowych central
PKPS, ,.Cańtasu"," Markotu", PCK.,
Towarzystwa Pornocy św. Brata
Alberta i Kamiliańskiej Misji
Pornocy Społecznej .
Lidia Cichocka

Życie za piwko
Zdeterminowani brakiem pienię
dzy na złocisty napóJ trzej bywalcy
baru w Kunowie zagrozili barmance, że ją z.abiją. Przestraszona
17-letnia dziewczyna nie protestowała, gdy spragnieni mężczyźni zabrali półtora litra piwa oraz oderwali
od podstawy jego dystrybutor.
Sprawców schwytano i zatrzymano
w Izbic Wytrzetwień.
(mata)

Pierwsze rozczarowame klienci
2 stycznm, kiedy to okazało

pneżyli

si ę ,tetennaJwiększywkrajubank.

\0 mln osób i 200 tys
firm,jestnieczynny. Potcm bankjuż
pracował, tyle, że niezbyt sprawitLe
-Kłopoty wynikały z wprowadzenia
nowych, rozszerzonych numerów
kont, a także debiutu w sieci PKO BP
systemu informatycznego "Zorba"
- poinformowała nas dyrektor
I Oddziału banku w Kielcach Zofia
Grabska.
Osoby, załatwiaJące mteresy
w oddziałach PKO BP zmuszone
były do oczekiwania w długich
koleJkach . W większości placówek
ograniczono wypłat~ gotówki - np
w Kielcach do 1000 zł. Chwilowo
zawieszona była też obsługa firm.
- Mamy to już za sobą - stwierdziła
z. Grabska. - Nie obowiązuje JUt
hm1t wypłat, a nasi klienci nie powinm dłużej odczuwać skutków
zmian w orgamzacji pracy banku.
Pani dyrektor przyznała, że pracow·
mcy banku nadal mają kłopoty zwią·
zane z instalaCJą .,Zorby", ale -jak
powledziała - me powinno to JUŻ
wpływać na jakość obsługi.

obsługujący

(pot)

Dwuletnia dziewczynka

wypiła

wybielacz

Trocizna w filiżance
Dwuletnia dziewczynka cudem
uniknęła tmlerci po wypiciu wybielacza, który matka wlała do
filiżanki.
Tuż przed świętami
Bożego
Narodzenia do Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego przy ul. Langiewicza w Kielcach została pnywieziona dwuletma dziewczynka,
która zatruła si~ środkiem trącym.
Okazało się, te wypiła, na szczęście,
niewielką ilość wybielacza. Matka

pozostawiła w zasięgu r~ki dziecka
filiżankę wypełnioną płynem.

-Przez lO dni dziewczynka była
kroplówkami
- mówi dr Joanna Pluszczyńska.,
specjalista chirurgii dziecięcej .
- Później powoli, ostrożnie miała
podawane siemie lniane,..-łagodne
płyny, przetarte zupki. Czuje się już
znacznie lepiej. Najważme)SZe, że
płyn me uszkodził narządów wewodżywiana wylączme

nętnnych.

(tar)

Jutro w kolorowym "Magazynie"

Połityczny

aktor

PosdT2de.~sz Kowa.layk z Radomia w ubieglej kadencji szokoni otoczenie
kolorowymi marynarkami. Kiedy wjednej z restauracji "fl'lU'Wiwskicb goił
lO D kehwra.posW.owiłzmienit swojJJprderobę. Jakzmieniali swój lmagekieleccylndomscypolitycy~się nawłasnycbbłędacb pisze Lidia Zawistowska.

wzi•

A ponadto:

* BEZ ZNIEC'lULENlA: kiedy Walczakowi soda wyi.ernla

kołeżankazpracy nie chciała odejśt od

DCl)', jego
maszyny by Wt'nl'af pomoc w obawie

PU:~~tU~~~ N~~~~~~!::; Ł::~;::~::· za kratkami. Tym

razem posn~k!Ve artysl6w-więi:nlów w kryminale w Ź.ytkowkach.
*W SIECI PROMIENNEGO SMOKA: Dariusz Materekodsłania kulisy
dzlalalnoki jednej z najbardziej niebezpiecznych sekl - sekty Moona.
• RIALE PIEKLO: Kazimien Skup przybliża naszym czytelnikom dra·
malycznll, wędrówkę Marka K.a.mhiskiexo na Antarktydę.
• DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE:- ozyskuj~eym sobie cttraz 1tię~
popułamośt pfOinLmie h'- pisze Andnej Nowak.
Jakuwsze felietony Żmudzina, Kutmy, satyra Jujki.

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

kieleckiego

Węzła

"Solidarność" w " Chemarzeź" źąda 150 zł

PKP

Kolej na refonnę
Wętle PKP rozpoczęła się pilotażowa reforma, która ma poprzedzić wielką restrukturyzację kolei. W związku tym od 1 stycznia zapanował tu taki chaos,
część kolejarzy

W kieleckim

te

z

nie wie, gdzie ma pracować, a niektórzy naczelnicy zostali bez kadry i gabinetów.
Reform~

w starym system1e nadal pracują
służbyautomatyki i energetyki. Nikt
nie wie, jak ma pracować lokomotywownia i wagonowma, które z niejasnych przyczyn nie weszły do pilotażu. W restrukturyzacji pogubili si~
naczelnicy - np. szef wagonowni
awansowal i zabrnl część zarządzają
jącej kadry, ale na jeso miejsce nie
m1anowano nikogo mnego. Niektórzy naczelnicy nie wiedzą, gdzie
mają urz~dować, czasem okazuje
si~, te na ten sam gabinet przypada
dwóch lokatorów. P1lotażowy chaos
odbija si~ na całej załodze. 2 stycznia
okazało si~, że część pracowmków
zlikwidowanej Stacji Rejonowej
w Kielcach nie ma nowych przydziałów prncy i ni ki nie wie, co właściwie
z n1mi zrobić . Zaj~cia zacz~to im
szukać dopiero po mterwencji
związków zawodowych.

kolei przygotowywano
od roku. NaJpierw postanowiono
wprowadzić )l\ od lipca 1996 roku we
Wschodmej DOKP w formie prób·
nego pilotażu . Ponieważ kolejarze
Kielecczyzny podlegają w!aśnie pod
WDOKP, jej dyrektor Tadeusz
Augustowski odbył latem ubiegłego
roku całą seri~ spotkań z załogami,
obiecując im, że w wyniku piłotato
wych zmian nikt nie straci pracy,
natomiast wydatme poprawi si~
funkcjonowanie całej kolejowej
struktury.
Ostatecznie pilotaż wprowadzono z nowym 1997 rokiem. Okazało si~, te m1mo długiego czasu
przygotowań w w~le zapanował
chaos. W nowych strukturach znalazły si~ Zakłady Przewozów Towarowych i Przewozów Pasażerskich
oraz zajmujący si~ szlakami kolejowymi Zakład Infrastruktury, ale

Krzyże z opłatkiem
47 byłych żołnierzy zostało
odznaczonych Krzyżem Armii
Krajowej. Helenatytwa ze SkarżyskaorazJan Obara l Czesława
Jaroń z Kielc odebrał/ wczoraj
odznaczenia osoblkle.

Wielu kombatantów miało olcaosobik1e porozmawiać z wojeZygmuntem Szopą 1podzielić

lJ~

wodą

si~ z nim opłatkiem. Życzenia były

z pozoru prozaiczne: zdrowia i spokoju! - Dla nas to najwatn•eJsze
- mówili byli żołn1erze, wznosząc
toast lampką szampana.

- Po raz siódmy z rz~du spotykamy się z wojewodą na opłatku.
Dobrze, że ta tradycja Jest podtrzymywana- powiedział płk Kazimierz

~~~~~ s~~~t~~:ggz~i~ztrzi!~
nierzy Armii KrRJOwej.
Przedstawiciele
lr.oneckiego
Oddziału Związku Sybiraków przekazali Kazimierzowi Zal~kiemu lcsi~g~
znazwiskarni ponad 400żolnierzy AK,
którzy zgin~li w Jatach wojny w nie
wyjałnionych olcoiJcznościach. Oficjalnestatystylei mówią tylko o okolo 40
wyrokach śmierci.
(M"?

- Pop1ernmy refonn~ i wiemy, że
pilotaź oznacza pewne zaburzenia
w prncy, ale si~ga.Ją one za daleko
- mówi szef Komisji ZakładoweJ
NSZZ ,.SOlidarność" w kieleckim
Węźle
PKP Zenon Kozendrn.
- Ludz1e są zagubieni, nie rozumieją
idei pilotaźu, drt.ą o prac~. rosnące
napi~cie zdezorgamzuje w końcu
działanie węzła, a przecie! nasze
pociągi i tak wciątsi~ spótn1ają ijetdżą brudne
- Reforma kolei jest tak wielkim
przedsi~wzi~iem, że kłopoty są me
do un1kni~cia. Zapewne wszystko
stopniowo si~ ureguluje, natomiast
pewne jest to, te w wyniku pilotatu
nie b~dz1e w kieleckim węźle żad
nych redukcji załogi - uspolcąja
rzecznik prasowy WOOKP w Lublinie Ewa Smolińska.
Zbipn/ew 0/ejarczyk

"Solidarność

80"

nie popiera
strajku

pracownika

spór,
niech żyje spór
Umarł
Po

zakończeniu

sporu zbioro-

weoo z zanądem przeds/flblorstwa,

organ/zac/fi

związkową

w

kieleckim

.Solidarnośd"

.Chemane• czeka kolejna
runda rozmów z kierowmctwem
zakładu - tym razem na temat
podwytek płac dla załogi.
Rozpoczęty w listopadzie spór
zbiorowy zakończył s1~ - przy
udziale negoqatorn z Mmisterstwa
Prncy- podpisaniem porozumienia
mi~dzy zw1ązkiem a dyrekcją fabryki. Jak nas poinfonnowal wiceprzewodmczący Komisji Zakłado
wej "S" w ,.Chemarze" Stanisław
Kamiński, od tej pory związki b~dą
miały m.in. prawo do opiniowama

propozycji

wypłacan•a

nagród dla
W naJbliższym
zlikwidowane
n•eprnw1dlowośc1 w funkcjonowaniu zakładowego funduszu św•ad
czeń SOCJalnych.
członków _zarządu

czas1e

mąią był _ też

Na liście spraw do rozw•ązania
w ramach sporu me było jednalr.
lewestli podwyżek plac. Dlatego
,.Sohdamośł:"' wystąp•ła do zarządu
o podnleSieme kaidemu pracownikowi penSJI o 150 zł. Prezes Marele
Eberhardt obiecal rozpoczt:cie rozmów na temat _podwyt:ek w drugieJ
polow1e styczn1a.
Obecn ieśrednia płaca w "Chernarze" wynos1860zl.

numerze

,.Słowa

Ludu" bł~nie p<XIaliśfr!y, że Zarząd
Regionu ~Solidarności 80" Ziemia
Radomska popiera at.ej~ protestacyjną
w służbie zdrowia. W obszernym
oświadczeniu, które ovzymaliśmy
od władz "Solidarności 80", związ
kowcy domagaJą si~ m.in. wielu
zmian organizacyjnych i zwi~ksze
nia nakładów na ochron~ zdrowia.
W żadnym punkcie oświadczenia
nie popierająJednak wprost obecnej
akCJi protestacyjnej prowadzonej
przez lekarzy. Za błąd przepraszam.
JanuszPerz

Oskarźony o dwa

p

- W tym roku chcemy rozszerz)t

tk•m

W sobotę w kieleckim pałacyku

Charytatywny
bal polityków
Znane postacie ze Swfata polffyfd,
m.in. wicemarszałekSejmu Marek
Borowski l konsul honorowy Filipin
Edward Magiera, będą się bawić w
najblitszą sobotę w kieleckim
pałacyku Zielillsl<iego na 111 Charytat)Wnym Balu Kernawałowym
Fundacji Stefana terornskiego.

w zakresie pomocy dla
uzdolnionej, któreJ
warunki materialne nie pozwalają
kontynuować nauki- mówi senator
Ryszard Czarny, prezydent Fundacji S. Żeromskiego.

""'
"'''

W~~ck~~~rat'insataŚ~~~ał;?~~:

.i4cc:l

Dochody z dwóch poprzednich
1mprez stały si~ zaczątkiem środ
ków, za które w 1995 r, kupiono respirator dla Szpitala Gmekologiczno-Połotniczego i Noworodków
w Kielcach, a rok poiniej sztuczną
nerk~ dla WoJewódzkiego Szpitala
Zespolonego. Wszystkie osoby
zaangażowane w działalność funda-

.,Partita", zabaw~ poprowadzi Bogusław Nowicki. Jako dodatkowe
atrakcje przewidziano loterię fantową i aukcj~ antykwaryczną.
Dochód z tegorocznego balu, tak
jak w poprzedmch latach, zostanie
w calości przeznaczony na zakup
aparatury medycznej.

'""
""''

(top)

Pr<

dz1ałalność

młodzieży

cjipracują społecznie.

kolełanki

szlachetnej lekułd

niec

wyrazy glębokiego wspólczuda

461

l)yftlcj• i pncotn~lCJ Znpohl Opieki Złlro-.ołlltj w IUtladl

oskartony

w KleJcach.

Rodzinie

s .....

BfClkowa,

o podwójne zabójstwo dokonane 11 matea tego roku
w mieszkaniu przy ulicy Wesołej

K.

Jak. wynika z aktu oskartenia, Jan
przyjechał do IGelc dzień przed

zabójstwem. Pil u znajomych, uciekł
mu ostami autobus do B~czkowa,
spal wi~c na dworcu PKP. Rano
spotkał kolegów, kupili wina i postanowili je wypić w mieszkamu przy
ulicy Wesołej. Tam, w jednym
z pomieszczeń, na tapcZanie letała
Bożena B., była podpita Oskartony
zaproponował jej 10 złotych za
odbycie stosunku.
wyszli
Pozostali m~żczytni
z m ieszkania po kolejne butelki
wina. Wrócił jedynie Eugeniusz B.
Zastal sprzeczającą s i~ pa~. W pewnej chwili Jan K. chwycił za

Koldance

ZBIGMEWA STEFANA PELI
serdeczne podziękowanie za okazan4 pomoc
i wynuy wspólaacia
skla. . i ou i aajbliisu rotWna zaalłqo

Koletance

KAZIMIERZE TARNOWSKIEJ
wyrazy &lębokiqo wspólc:z.cia z powod• ś.Uerci

MATKI
Pracownicy Przyellodni Kolejowej w Kielcadl
Z~kowi lb.eaiosl• Polsliego w Wanuwie, RH.zie,
.Z.~dowi i pncowailo~nlzby lb.e.Ud lnia.ej " Kieladt,
ale•• śrotlowisll:• ne.-eślnia.em•, Władzom Miut.a Kiekt
oraz wszystki-. ttOny -.zięli ałlzi.ał w •roc:zystoścl.ch

pogrubo-.ych mojexo męża

MATKI
skb.d-.iJI

Dyre.kc_;., Grono P t i..&og.ic:zne o raz pnccnmicy •daiaistncjl
Zespola Szkól Pne•ysła Spoiywa.eao "Kitlada

611

MARII PAWLOWSKIEJ
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zabójstwa podczas libacji

- Policjand, a pótn/ej prokurator, zmusili mnie do przyznania
się do zabójstwa. Bytem bity,
knyczano na mnie. Sam pan
sędzia by się pnyzneł, jakby
takich sześciu szturchało pana
pod żebra - mówił wczoraj
w Sądzie Wo}ewódzl<lm w Kielcach 44-/etnl Jan K , mieszka-

dr MIROSLAWY NOWAK- WOJAS

Pn
i o.

(poQ

Zeznawalem pod lufą
Z po-.oda ZKona nieedblow•nej

,,

G

W artylcule"Leczenie po włosku" w
pomedziałlcowym

podwyżki dla każdego

metalowy pręt i kilka razy uderzył
w głow~ Bożen~ B., a nast~pnie
zadał cztery ciosy mężczyźnie. Obydwoj e zgin~li na miejscu.
Przedwczoraj, w czasie pierwszeJ
rozprawy, Jan K. n1e przyznał si~ do
winy, mimo te w zeznaniach złoto
nych w śledztwie szczegółowo opisał przebieg tragicznego zajścia.
Teraz twierdzi, że podpisywał
protokoły bez czytania ich, a poza
tym przedstawiciele organów ścip
niastraszyli go biciem, ajedenz nich
groził mu pistoletem.
Kolejna rozprawa 5 lutego.

(MAG/

Radio Kielce
poleca
8.30- "Bezpieczne miasto•- aud.
N. Zi~by, w której o programie
pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi mówią dyrektor i pra·
cownicy
Miejskiego
Ośrodka
Pornocy Społecznej w Ostrowcu św.
19.10- koncert "Rockowa fala-,
przygotowany przez M. Janiszewską. W programie piosenki pochOdzące z solowej płyty zmarłego kJlb
lat temu wokalisty i kompozytoT1
wi~kszości przebojów zespołU
..Queen" - Freddy "ego MercuO'

p
Pi

"'
,."'

"'

lzl

~

"'

Ta

Sojusz Lewicy Demokratycznej w zasadzie przyjmuje najważniejsze propozycje Pafskiego
Stronnictwa Ludowego dotyczące zmian w projekcie nowej konstytucji- powiedział sekretarz NKW PSL Aleksander Bentkowski.
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trowersje

wtoruńskim Muzeum Etnografianym przygotowywana jest niecodzienna wystawa

poświęcona pamiątkom

Sąd WOjewódzki
we "'ocław#ru
wczoraj przewód

nieprzewodniczącegoskladu: Sąd

bierze pod

uwagę

motliwośt

zmiany kWalifikacji czynu. W pra·
kt)ce oznacza to, te mo1Jiwe jest
wydanie ~ku z zawieszeniem.
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Golotaoskartonyjestprzedewszys·
ttim o rozbój z utyciem nie·
bezpiecznego narzędzia. Grozi z.a to
minimum S lat - czyli bez motliwości
zawieszenia kary. Przewodniczący
składu orzekającego, sędzia Zbigniew
Siuber, poinformował, te sąd bierze
pod uwagę motliwość zmiany oznaczającegodla boksera więzienie anykulu
210par.2nate nsamartykuł,leczpar. l ,

lub !.prim". Przy,jedynce",zagrotonej kall od trzech lat, sąd może nadzywczajnie złagodzić karę. Jeszcze
lepsza będzie sytuacja boksera, gdy sąd
dokona zmiany na par. l "prim".
Wówczas zawieszenie kary będzie
motliwe bezjej nadzwyczajnego lago-

orzeczeń Trybunalu Konstytucyjnego, weta prezydenta, zapewnienia
bezpłatnego dost ę: pu do nauki na studiach wyższych. Bentkowski powiedział , te w jego przekonaniu zapis

skazujący będzie

dzenia. Wyrok
na
pewno.
Rewelacje sądu poprzedziły zezna.
nia świadków. Większość z nich opisywala sobotnią noc sprzed 7 lat w pozY·
tywny dla oskartonego sposób. Nawet
świadkowie, którzy w postępowaniu
przygotowawczym mówili o sterroryzowaniu wtoclawianina bronią - teraz
faktów takich nie pamiętali . N1e ukry·
wane oburzenie prokuratora wywołało
to, te świadkowie,jawnie dziś mimmalizujący winę pięściarza. odpowiedzialnością z.a rozbieżność w dzisiejszych
zeznaniach z protokołami śledztwa,
obarczają milicjanta, który ich przed
latyprzesłuchiwai.Sprawywyjtinićnie

motna, bo milicjant jut nie tyje.
Procesowi towarzyszy wielkie z.ain·
teresowanie prasy. R6wniet tłumy
wiocławian gromadzą się przed sądem.
Gołota przez godzinę rozdawal auto&rafy.
Dziś strony przedstawią końcowe
mowy. Wiele wskazuje na to, te ąd
jutrooglo$iwyrok.
Krzysztof Kwiatkowski

projekcieustawy zasadniczej.
Wczoraj odbyło się spotkanie
posłów koalicji rządzącej PSL i SLD

oraz Unii Wolności i Unii Pracy.
Spotkanie miało siutyć wyeliminowaniu kontrowersji wokol projektu
nowej konstytucji, ale nie osiągmęto
porozum1ema.
Tymczasem SdRP jest zaniepo·
kojony przedlutaniem s1ę prac nad
projektem
nowej
konstytucji
i .,grami n, jakie toczą się wokół tej
sprawy- powiedziała wczoraj wice·
przewodnicząca panii lzabella Sierakowska. Mamy nadzieję, te 14

6 posfów wystąpifo z partii

Skurczona
Wo}clech Arkuszewski, Bronisław Komorowski, Zdobysław
Milewski, Jan Marla Rokita,
Andrzej Machowski i Plotr Buczkawski postanowf/i ~WStąp/t
z Unii Wolności.
Przewodniczący

Klubu UW Bro-

nisławGeremekwyrazilnad zieję,te

odejście

nie zaważy źle
na UW.
Pytany czy podziela opinię, te
posłowie powinni złożyć mandaty
poselskie, Geremek podkreślił, te
me ma przepisu prawnego, który do
tego zobowiązuje, ale jest poczucie
uczciwości i honoru.
- Koledzy, którzy opuścili Unię
Wolności, od dlut.szego czasu nie
mo&Ii znaleźć w niej swojego
miejsca - komentuje poseł Juliusz
Jan Braun. - Jeśli jednak dobrze
posłuchać uzasadnień, motna się
z nich dowiedzieć, tejeden zrobił to
tych

posłów

uw

dlatego, ponieważ UW sytuuje się
na lewej stronie sceny politycznej.
Drugiemu nie odpowiadało zbyt
prawicowe odchylenie unii, a trze·
ciemu nie podobał się równy dystans, jaki zachowuje ona wobec
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
oraz Akcji Wyborczej .,Solidar·
ność". Starąjąc się wzmocnić nieko·
munistyczne ugrupowania, faktycz·
nie je osłabiają. Dziwić tylko mote,
te współpracę z AW "S" deklarują
trzej ministrowie z rządu Hanny
Suchockiej, który jest mocno krytykowany przez "Solidarność". Mam
więc nadzieję, te postarają się zmie·
nić tę opinię. Chociat w wielu sprawach mam podobne poglądy
z Janem Marią Rokitą, Wojciechem
Arkuszewskim czy Bronisławem
Komorowskim, uwatam, że znacznie lepiej motna je realizowOC
w Unii Wolności niż poza nią
- dodaje poseł Braun
(PAP, e/)

Prosto z Wiejskiej

Droższe podróże

Dlaczego drożeje
prąd, gaz, c.w. i c.o.

Od l lutego br. ceny bile tów
kolejowych, także miesię;cznych,
wzrosną średnio o Ił proc. Ceny
biletów PKS od Jutego wzrosną o lO
proc., a miesięcznych o 7,5 proc.
Są to, zgodnie z ustawą bud·
tetową, pierwsze i ostatnie podwyżki w komunikacji w tym roku.(PAP)

Posłowie z Klubu Parlamentarnego BBWR-KPN tnymają rękę
na pulsie. Zaproponowali, co
spotkalosięzaprobatą 383 pos16w, aby premier pointormował
Izbę o prz)aynach i skutkach
Skokowe} podwytkl cen ene'flil
elektrycznej, gazu l centrafnego
ogrzewania.

Tak swoją propozycję uzasad·
niają: " Podwyżka cen jest bardzo
wysoU, wręcz drastyczna. Obowią·
zuje ~skokowo" od l stycznia, gdy
tymczase m inflacja będzie narastać
stopniowo aż do końca grudnia.
Obejmuje okres zimy, gdy zużycie

enerzii,gazuiciepłajestnajwiększe,

e

fol PAPICAF
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POZOStanJe
na WOJDOSCI!
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r·.da·

te w sprawie

dotyczące: ostateczności

opowiatachnieznajdziesięwnowym

sądowy
sprawfe Andrzeja Gołoty. Dziefl
zakońCZ)'Io sensacyjne stwłerdze-

~,

z wojska...

Proces Gołoty zakończony. Dziś mowy obrony
i oskarżyciela - prawdopodobnie jutro wyrok

zamknął

~rz~

dodał,

projektu konstytuCJi pozostały kon-

.

..

w

Porozumienie
konstytucyjne

zł

a inflacja zaledwie kilkuprocen·
towa·. Wedle posłów z BBWR-KPN
wydatki z tytułu padwytek wyniosą
mel7czyl8proc.,aleok.25,anawet
Proc. Dlatego też premier powi·
men udzielić Sejmowi wyjaśnień,
a w szczególności odpowiedzieć na
PYiania:
• dlaczego rząd podnosi ceny
e~ergii w warunkach bardzo wysokieJ opłacalności produkcji energii
~~~~~ jut przy obecnych jej

3?

czym kleruje się rząd zubotając

:te8;TUPYludności, z których część
JUZ

klo.poty z opłatami za ener-

&l~, gaz i Ciepło·

re:t czym kieru;'e si!

rząd ob~iżając

rnys~o::~r~f~~~~~:~~:~~~~~;:~:

CJI zagranicznej i to w sytuacji gdy
encrgac htonnośt polskiej g~spo-

darki jest 3-, 4-krotnie
w krajach OECD.

wyższa

nit

Będzie crt nie będzi e
informacji o prywatyzacji
PZU SA?

Niewykluczone, te już po raz
trzeci Sejm będzie musiał przeloty(:
termin debaty o nąjwi ęk.s:zej firmie
ubezpieczeniowej w Polsce, czyli
o PZU SA. Jak powiedział pos. Wojciech Borowik z UP: ,.Na Konwen·
cie Seniorów dowiedzieliśmy się, iż
punkt porządku dziennego, zatylu·
łowany "Informacja rządu na temat
prywatyzacji PZU" prawdopodobnie w czasie posiedzenia nie odbę·
dzie się". Marszalek Zych potwierdził jedynie fakt otrzymania pisemnego zawiadomienia o tym, te
w czasie obecnego posiedzenia
Sejmu będzie nieobecny wicepre·
mitrGrzegorz Kołodko, dodając. że
premier może scedować wystąpie·
nie w tej sprawie na innego wice p re·
miera.
Niemniej
fak.t
nieobecności
Kolodki na obecnym posiedzeniu
Sejmu skłonił pos. Borowika do zło·
żenia stanowczego protestu . Zaape·
!owal przy okazji do pre miera, aby
skłonił swojego wicepremiera do
zaprzestania zagranicznych wojaty
(wicepremier Kolodko wyjechal do
Indii na sympo zjum zorganizowane
przez Indyjską Konfed erację Przemysłu) i skłonił go do wykonywania
konstytucyjnych
obowiązków.

"Jako

alternatywę

proponuję

-dodał- tebydopasować porządek

obrad Sejmu do kalendarza wyjaz·
d6w wicepremiera Kołodki".

Nie było nas, był las
W dziesięć miesięcy po pierw·
szym czytaniu rządowego projektu
nowelizacji ustawy ,.0 lasachn
odbyło się wczoraj drugie czytanie
tego dokumentu. Jak powiedział
pos. Jan Komornicki z PSL, "proponowana nowelizacja młodej stosu n·
kawo ustawy ,.0 lasach", uchwalonej przezSejm we wrześniu 1991 r.,
jest obszerna i powatna, bo i tet
powody tej nowelizacji są niezwykle
powatne. Codzienne doniesienia
prasy zawierają informacje o masowych kradzietach, o bezmyślnych
wyrębach, o nie kontrolowanym
wypływie mas drewna nieznanego
pochodzenia przerabianego w licz·
nych zakładach drzewnych, których
liczba w ostatnich latach wyraźnie
wzrosła. Ofiarą tych procederów
padają zarówno lasy nie stanowiące
własności skarbu państwa, jak i lasy
państwowe, w których brak ustawo·
wego obowiązku legalizacji pozyski·
wanego drewna. Ta liberalizacja
gospodarki l eśnej przyniosł a i przy·
nosi niepowetowane straty w zasobach leśnych będących najcenniejszym bogactwem naturalnym,jakim
dysponuje Polska. Nowelizacja ma
polotyć krestym niekorzystnym zja·
wiskomn.
Ryszarda Kazimierska

Program
pielgrzymki
papieża
Centrom Informacyjne Rządu
informuje, te zgodnie z wcześ
niejszymi ustaleniami przygoto·
wano następujący program V
podr6ty Ojca $wfętego Jana
Pawła 11 do Po/skf, który został
zatwierdzony przez papieta:

Sobota31.V.1997-godz.ll-przy.
lot do Wrocławia, ceremonia powita·
!na, a o godz. 16.30 spotkanie z prezy·
dentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
Resztę dnia oraz całą niedzielę LVI.
papież spędzi we Wrocławiu . W ponie·
działek 2.VI. Jan Paweł 11 odwiedzi
Legnicę, Gorzów Wielkopolski i
Gniezno. We wtorek 3.VI. papiet
będzie przebywał w Gnieźnie 1 w Poznamu. W środę 4.VJ. Jan Paweł 11 od·
wiedzi Kalisz, Częstochow" i Zakopane,gdzie będzie przebywał także5 i 6
VI. W sobotę 7.Vl papież zakończy
wizytę w Zakopanem i przybędzie do
Ludźm1erza, a pó:tniej do Krakowa,
gdzie będzie pnebywa! także 8. VI. 9. VI
papiet odwiedzi Dukl", a lO. VI. Kro·
sno, skąd powróci do Krakowa, gdzie
nastąpi ceremonia potegnalna. Papież
odleci do Rzymu o godz. 18.30. (PAP)

stycznia (w dniu posiedzenia Korni·
sji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego), zako ńczą się gry
wokół projektu konstytucJi- powie·
działa Sierakowska. Zwracąjąc się
do ugrupowań pozaparlamentarnych zaznaczyła, że wyrażanie nega·
tywnych opinii o projekcie przygo·
towywanym przez Komisję Konsty·
tucyjną jest przedwczesne, ponie·
waż nie został on jeszcze przedstawiony całemu spoleczeństwu.(PAP)

KrótkołJkraju
Rzecznik prezyde nta RP
Antoni Styrczuta oświadczył
wczoraj, te w trakcie zaplanowanej na 23 stycznia roboczej
wizyty w Warszawie prezydenta
Ukrainy,
Leonida
Kuczmy, mote zostać poru·
szona, wśród innych tematów,
sprawa przygotowywanej obecnie deklaracji polsko-ukraińs
kiej, ale jej podpisanie nie nastąpi teraz. lecz w innym terminie, być mote podczas oficjalnej wizyty Aleksandra Kwaś
niewskiego w Kijowie. Anto ni
Styrczula oświadczył , te istot·
nietrwają prace nad projektem
wspólnej deklaracji, której
~ówną intencją jest pojednanie polsko-ukraińskie. Zamykałaby ona historyczne zaszłości i byłaby dokumentem
pojednania.
Minister spraw wewnętrz
nych i administracji Leszek
Miller zaprzeczył, by dokonywałczystki w resorcie. Według
niego, zmiany kadrowe m.In. w
PolicjiiStratyGranicznej mlały
na celu zwiększenie ich skuteczności i nie oznaczały Ich
negatywnej oceny. Miller wystąpi do Prezydenta RPo odzna·
czenia dla odwołanych szefów
tychsłutb.

12 bm. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski złoty jednodniową wizytę w Berlinie. Po
rozmowie
z
prezydentem
Niemiec Romanem Herzogiem,
wraz z innymi politykami niemieckimi l zagranicznymi wetmie udział w kolacji na cześć
łgnatza Bu bisa, wydanej z oka·
zJI 70 rocznicy urodzin.

Trzech sprawców kradziety
samochodu z cennymi dokumentami, usiłujących wymusić
okup od poszkodowanego,
zatrzymali policjanci z KRP
Wrocław-Krzyki. Podczas zatrzymania doszło do strzelaniny, w trakcie której lekko
ranny został funkcjonariusz.
W 30 roczn icę tragicznej
śmierci
Zbigniewa Cybulskiego, znanego polskiego
aktora, na peronie wrocławskiego Dworca Głównego PKP
została odsłonięta wczoraj tablica pamiątkowa.
(PAP)
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Netanjachu: Terroryzm

może spowodować nową wojnę

Fiasko negocjacji
Specjalnywysłannik rządu USA na Bliski Wschód Dennis Ross potwierdził, iż w rokowaniach
izraelsko-palestyńskich

w sprawie Hebronu nadal utrzymuje się impas.

"Usiłujemy rozwiązać sporne
jednakże do tej pory nie
udało się tego dokonał" - powie-

kwestie,
dział

Ross po trwającym ponad pięt
godzin nocnym spotkaniu w Gazie
z Jaserem Arafatem. Doradca Ara·
rata Nabił Abu dodał: ,.R6tnice
w podejściu do podstawowych kwestii nadal są o lbrzymie".
W kilka godzin pófniej rzecznik
Arafata Marwan Kanafani skrytykował wypowiedzi obu polityków

Plamy ropy z rosyjskiego tankowca "Nachodka", który zatonął 2 bm.
na Morzu Japońskim, dotarty do pólnocnych wybrzeży Japonii. Grozi to
katastrofą ekologiczną na malowniczym półwyspie Noto Fol PAPICAF

Blokada telefonów

Wag~

3000 studentów zebrało

l

~

Opozycja

zastosowała

także

wcentrum Belgradu.

nową metod~ protestu, zwracając si~

by ponownie przystąpić do antynądowego protestu po jednodniowe} przerwie w związku
z obchodami prawosławnego
Botego Narodzenia 7 stycznia.
Jednak setki uzbrojonych policjantów uniemotfiwiły lm wyroszenie w marszu protestacyjnym
na ulice miasta.
Na wezwaniejednego z prz)'\\o·ódców opozycyjnych Vuk. Draszk.ovića, podobnie jak w niedziel~.
wczoraj w centrum Belgradu nastą·
pita "epidemia uszkodzonych samochodów", co spowodowało chaos
komunikacyjny w midcie.

do mieszkańców Belgradu o blokowanie linii teleronicznych instytucji
państwowych, stwierdzając, te akcja
powinna objąć te urz~dy, które, jak
okrdlili, przynoszą im szkod~.
Blokada ma polegać na dzwonieniu do tych instytucji i nieodkłada
mu słuchawki, co uniemożliwia rozłączeniesi~ drugiej stronie.
Kolejny dzień protestów zwolen·
nitówserbskiej opozycji odbywa si~
również pod znakiem nasilenia bezpośredniej agitacji wśród policjantów pozostających
ulicach
miasta.
(PAP)

wadzonych nadal rokowaniach izraclsko-palestyilskich stała si~ ,.niezwykle napi~ta", pomewa1 - jak
pow•edzial Kanafam - _składane
dziś deklaracje niemal całkowicie
przekreśliły możhwości osiągni~cia

porozumiema".
2:r6dła w Gazie informowały, te
Palestyńczycy
rozwat.aJą
nawet
możliwość zerwania rokowań z Jzraelem,jeślijego

premter, Benjarnin

~

Rosja jak dawniej zdecyrJowanie
negatywnie odnosi slf do planów rozszerzenia NATO na

Około

atmosfera na pro-

N•JeZIDienna
•
Ros•a
•

+ Chaos komunikacyjny w Belgradzie
+ Nowa forma protestu opozycji w Jugosławii
się wczoraj

stwierdzając, że

Wsch<Jd.
zapewnień

sojuszu o
szczególnych stosunkach z Rosją
bę:dziemy oceniał napodstawiejego
gotowości do uwz&J~dnienia tądań
rosyjskich w sprawie zmian układu o
konwencjonalnych silach zbroj·
nych w Europie (CFE)- oświadczył
wczoraj Jewgienij Primakow.
,.Jdli uda nam się: porozumieć w

sprawie modernizacji CFE w taki
sposób, by rozwiać nasz niepokój
spowodowany ewentualnym przesunięciem się struktury wojskowej
NATO, zagwarantować nierozprzestrzeniania broni nuklearnej na
Wschód, stworzyć
mechanizm
wspólnego z NATO podejmowania
decy~i, dotyczących

żywotnych

interesów Rosji oraz w wielu innych
kwestiach podpiszemy odpowłedni
dokument~ o szczególnych stosunkach z NATO - powiedział Primakaw.
(PAP)

związku

z

niedawną

operacją

serca i raczej nie mogą wywoła('
- poinformował prof.
Renat Akczurin.

powikłali

Podkreśtił, że

wiązania
przeprowadzoną

próby

choroby Jelcyna z
operacją to "czyste spekulacje".

Tymczasem wczorej w czasie wieczornego badania prezydenta Borysa
Jelcyna lekarze stwierdzili pierwsze
symptomy ,.rozwoju zapalenia płuc".
W celu postawienia dokładniejszej
diagnozy i poddania Borysa Jelcyna
odpowiedniemu leczeniu podjęto
decy~~ o
hospitalizowaniu prezydenta na kitka dni w Centralnym Szpitalu Klinictnym w Moskwie (PAP)

Protest
Mongołów
Tysiące
mieszkaliców Ułan
Bator wzięły wczoraj udział
w wlecach protestacyjnych przeciwko obnitaniu poziomu tycia
społeczellstwa mongolskiego.
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~

Raz w tygodniu
i
we frankfurckim zoo wypuszczane
są na pól godziny na dwór, aby dać
im szansę pooddychania świeżym
powietrzem
Fot. PAP!CAF

Protesty zostały zorganizowane
z inicjatywy Federacji Związków
Zawodowych, a w ich trakcie żądano
podniesienia plac w sferze budżeto·
wej i w przedsi~biorstwach szkodli·
wych dla zdrowia pracowników oraz
w ogóle zapewnienia narodowi normalnych warunków tycia.
Jak poinformowali przywódcy
związkowców, od września u b. roku
ceny w Mongolii wzrosły o ponad
30 proc., a zdolność nabywcza społe
czeństwa spadła o 60 proc.
(PAPj

~a::m~s:u~~~~w;:~~
blmbru

słoni.

W tym ostatnim przypadku słoń

dostał szału i zniszczył kilka chat,
zadeptując przy tym wspomniane

dwie kobiety.
"Kiedy

_

TAJWAN. Prasa tajwańska
zapowiada, Iż wiceprezydent
Tajwanu Llen Chan w najbl11:szym czasie odwiedzi Watykan lub Polskę. Wiceprezydent miałby zatrzymać a1ę
w Europie w d rodze powrotnej
z Ameryki Łacińskiej.
AUPINY. Rekord turystyki
padł w 1996 r. na FilipinaCh.
Liczba turystów zagranicznych, którzy w ciągu roku
odwiedzUI ten kraj, po raz
pierwszy przekroczyła dwa
miliony. W
porównaniu z
rokiem 1995 oznacza to
wzrost o 12 procent

NIEMCY. Większość Niemców chce, aby o tym, czy w
1999 r. ich marka ma zostać

Odłączeni

Pat peruwiański

od sieci

Rząd peruwiański pot~pił ,.szantaż terrorystów" przetrzymujących
74 zakładników w rezydencji ambasadora Japonii w L1mie, ale oświad
czył, że będzie utrzymywał kontakty
z rebeliantami, by doprowadzić do
zakończenia trzytygodniowego kryzysu bez rozlewu krwi.
(PAP)

Jedna z największych amel)'kalisklch sieci komputerowych
"America on Line" zlikwklowała
bezpotrednl dostęp do swoich
bankówdanych wszystkimrosyjskim klientom.
Podlączenie przez sieci telefoniczne do tego systemu zostało
zablokowane ze wzgl~du na machinacje rosyjskich hackerów z kartami
kredytowymi, którymi opłaca si~
usługi "America on Line" - wyjMnita przedstawicielk.a finny Susan
Porter.
"Zwróciliśmy uwagę na to, że
wielu klientów używa przy wchodzeniu w system podrabianych kart
kredytowych~- powiedziała Porter.
Nicktórzy podłączają się przy
pomocy kradzionych kart, inni
korzystają z wykradzionych haseł
pełnoprawnych klientów.
Nie wiadomo, na jak długo sieć
komputerowa "America on Line"
odłączyła rosyjskich subskrybe ntów.
(PAP)

przechodzącego wsza!- oświadczył
naczelny konserwator terenów leś
nych Indii B. D. Sahay. - Dalszego
ciągu tej masakry można uniknąć

słoń wdycha z odległości ~~~Yk%~ ~~~e~:~~jk~~~·Y~:cjl:l~~
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Stratowani przez pijane słonie
Stoli zabił dwie kobiety, zadeptuląc je pod wpływem opatów
nielegalnie pędzonego spirytusu. Łącznie w ostatnim czasie

1

współ

Krótko
ze świata

USA. Nieznany 18-minutowy fragment filmu "Wielki
sen~ z Humphrey · em Bogartem i Lauren Bacałl, ktOry
wszedł na ekrany w 1946 r.,
odkryto w archiwach wytwórni
filmowej Warner Bros zdeponowanych na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Los Angeles

Niedomagania Jelcyna
Obecne niedomagania Borysa
Jelcyna nie mają tadnego

Netanjahu nadal ~dz.ie obstawa~
przy zam1arze przesum~cia o dwa
lata wycerama tołmerzy z lachOdmego Brzegu Jordanu.
Premier izraela BenJarnin Netan.
jahu ostrzegł wczoraj, że Z&&rożen1e
terroryZmem może doprowadzić do
nowej wojny na Bliskim Wschodzie.
"Trzy z pi~ciu wojen, jakie luaet
toczył z Arabami były spowOdo.
wane eskalacją terroryzmu~ _
oświadczył Netal\iahu.
{PAP)

Nie

holu"-

podkreślił.

(PAP)

Stała przeprawa
między Afryką

a Europą
Biegnącaprzez Cleminę Gibral·
tarską
podwodno-nawodna
stata przeprawa między Marokiema Hiszpanią ma zostaćzbu
dowana do 2010 roku. Połączy
ona porty Małabata l Paloma.

Według informacji
marokań·
skiego ambasadora w Warszawie,
wzorowana na tunelu pod kanalem
La Manche, podmorska cz~ będzie
miała dl ugość 17 mil; na pozostałym
do scalenia dwóch lądów ?-milowym odcinku pows tanie konstrukcja mostowa. Twórcy koncepcj i
podkreślają, że dzięki projektowi
nastąpi fizyczne zbliżenie dYo'Óch
kontynentów: Afryki i Europy.
Tunel ma sięskładać z trzech korytarzy. Służyć one będą pasażerskiej
komunikacji samochodowej, transportowi samochodów oraz przewozom kolejowym. Według d zisiejszych kalkulacji, koszt inwestycji
wyniesie ok. 2,2 mld.dolarów. (PAP)

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

zastąpiona walutą europejską
- euro, zadecydowało społe
czeństwo w referendum. Taki

wynik przyniósł sondat, zrea·
lizowany przez instytut demoskopijny Forsa.
USA. Członkowie ponad 80
fan-klubów Ełvisa Presleya z
całych S tanów Zjednoczonych przybyli do Memphis, w
stanie Tennessee, aby uczcić
przypadającą
wczoraj 62
rocznicę urodzin swego idola.
Presley, który zmarł w 1977w
wieku 42 lat na atak serca
spowodowany długotrwałym
przedawkowywaniem narKotyków, wciąż jest obiektem
kultu swych wielbicieli.
DANIA - SZWECJA. Między
Danią i Szwecją zapanowała
.gazetowa wojna papierosowa·. Duńczyków oburzył
felieton Hagge Geigerta w
dzienniku "Goeteborgs-Pos·
ten", w którym królową dui'ISką
Małgorzatę 11 nazwał . Kobietą-plagą".

FRANCJA. O kolejną osobę
lista samobójców, którzy chcąc rozstać
się z tyciem wybrali skok
z paryskiej wiety Eiffla.
JPAP/
powiększyła się
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Niemal w każdej starachowickiej szkole działa amatorska scena

'"

Teattałna milość

Jiach

EWA Zló t.KOWSKA

Teatry amatorskie w Starachowk:ach powstawały w minionych
latach ; powstają nadal jak grzyby po deszczu. Nie ma tutaj plaszkoły. która nie mogłaby się pochwalił
amatorskim zespołem. Zespoły powstają, kończą swój tywot lecz
na ich miejsce przychodzą nowe, by kontynuować tę szczególną
miłość do teatru miasta zdominowanego przez ogromny zakład
pnemysłowy. Te teatry fł!lit?Zę~iej nie '!'ają nazwy i jest w tym
jakaś dziwacznośł. któreJ mld me potraft wytłumaczyć.

cówki kuffuralnej czy

_Te tradycje licząjut 80 lat -mówi

Kazimierz Nowicki -

główny

specjali-

teatralnych-mówiWiesławaPawelec,

kiegoCentrum Kultury.-:- Od 1916 ro~~

prezesZarządu Terenowego Towarzystwa KulturyTeatralnej w Starachowi·
cach.- W tamtych czasach nasze
miasto miało tylko jedno liceum
i z braku mnqo miejsca urządziliśmy
przedstawienie na schodach. Natomiast szkoły podstawowe prowadllly
wówczas teatrzyki lalkowe. Cz~to
efemeryczne, ale ciągle powstawały
nowe. l talr.jestdodrisiaj.
Teatralne zainteresowania są nadal
silne w najstarszym l liceum starachowickim, ale i inne podątają w jego
ślady. li lO ma własny zespól i kabaret, a 6 lat temu stało si~ inicjatorem
i organizatorem Mi~zkolnqo
Przeglądu Małych Form Teatralnych.
IV LO przeWo tradycje teatralne Zes·
potu Szkół Medycznych, gdzie bardzo
pr~ie działał Klub Mił~nitów Tea·
tru oraz zespół, biorący udział, cz~to
z dobrymi wynikami, w konkursach
wojewódzkich i w akcji ,.B litej teatru".
I nteresującą działalność prowadzi

krzewile je Kolo Macterzy Polsl:tCJ
wspólnie z drutyną harcerską 1 obie

organizacjestworzylyt_eatramat?r.skt,
wystawiający
najprzerótmeJSZe

lcz·
\.ku

"'
~w~
to

- Samajato młoda osoba uczestni·
czylam w tak1ch szkolnych wyst~pach

sta ds. artystycznych Starachowic·

sztuki, na przykład ,.Zenut~" czy
)luby panieńskie". ~ Starachowic,
kochających teatr, prtneżdżaly znane
zespoły, m.in. gaśc1l tutaJ. Osterwa.
Ruch teatralny w naszym mu~:śc1e bardzO szybko odrodził si~ po wojnie. W
1946 roku powstal zespół amatorski
przy Fabryce Samochodów Ci~o
wych, który w 1950 roku przeniósł si~
do świd:o wybudowanego Zakłado
wego Domu Kultury. Nie wiem, dl~t
cz.ą:o zespół ten nie mial tadnej
nazwy. Był to znany teatr, dlialał prawie 40 lat, a tworzyło go w czasach
świetności kilkadziesiąt osób. Rocznie
przygotowywal dwie, trzy premiery
i wystawiał polską klasyk~ - ZeromUiego, Bałuckiego, Zapolską, Fredr~,
anawetsięgnąl po lbsena. Dorosłemu
zespoiowi towarzyszył dtieci~cy,
którywokresiekamawaluprzygotowywał dla swoich rówieśników bajki,
wyst~pował na organizowanych przez
układ choinkach.

Pora na aktora
Zespolyszkolnenajcz~ciejprzygo
towywaly jednoaktówki, jasełka.

WMuzeum Sztuki

Społeczna Szkoła Podłtawowa, w
czym główna zasługa Agnieszki Polak,

która uczy tutaj dzieci plastyki Jej
równoczesne zainteresowania plastyczne i teatralne pozwalają na stworzenie spektakli bardzo oryginalnych pod
WZględem formy.
- Prowadz~ dwie grupy teatralne mówi- dla najmłodszych klas, a w tym

Współczesnej

przypadku są to najcz~ciej zabawy,
opartenajakimśtetście, i grupę: starszą, która przygotowuje .prawdziwe"
spektakle. Prezentowaliśmy jut "Czerwonego Kapturka" i .Pchl~ Szachrajk~". Repertuar wybieram ~pólnie z
dzieł mi i to one mnie inspirują, inscenizacyjnieiplastycznie.Naszeprzedstawienia pokazujemy najc~ciej w
starachowidichprzeds.z.lr.olach. A co
dla mnie istotne - nie są to wyłącmie
zajęcia dla dzieci uzdolnionych, ale
równieżdla tych, którym sprawia przyjemnośł: zabawa w teatr. Dlatego trafiają do zespołu nawet dzieci z wadami
wymowy, bo gra, zabawa w teatr to dla
małego człowieka przede wszystkim
naturalna forma ekspresji.
Szkoła bardzo pi~knie obchodzi
Mi~ynarodowy Dzień Teatru. Nie
odbywąją się wówczas lekcje, natomiast pod hasłem "Pora na aktora"
Wde dziecko przygotowuje jakąś
formę recytacjialboinscenizacji teat·
ralnej. Uczniowie przechodzą te:ł:
przez miasto w barwnym korowodzie.
W ubiegłym roku w zabawie wz.i~li

jut wystarczającą liczbą instruktorów,
dlatego eliminacje sz.kolne prowadzą
sami nauczyciele. W ciągu minionych
7Jat do wojewódzkich finałów zakwalifikowało si~ w tym konkursie ponad
80 dzieci, a przynajmniej kilkaset
wzi~ło w nim udział.
Także w Starachowicach powstał
Turniej Literatury Ludowej, któ ry
w latach 70. przekształcił si~ w Turniej
Recytatorski Literatury Regionalnej,
by po 20 latach przyj ;t charakter imprezy mi~dzywojewódzki ej. Do zabawy
w teatr i recytacj~ włączono nawet
przedszkolaków- jut piąty raz odbywa
si~tutaj tonkurs nainscenizacj~litera
tury driecircej, w którym biorą udział
wszystkie starachowickie szkoły podstawowe i przedszkola. Najlepsze z
zespołów są wysyłane do Pac.anowa,
gdzieuczestniczą w mirdzywojewództim tonkursie teatrzyków dziecięcych.
Starachowicka mlodzie:ł: mana jest z
recytatorskich talentów i od lat reprezentujenaszewojewództwowfinalach
ogólnopolskich. Wśród ogólnopol-

udziałnauczyciele-wystawiliwidowi

s i~ Janusz Radek, który zdobył pierw·

sto muzyczne na motywach "Czerwonego Kapturka".

Recytuj ą

przedszkolaki

To właśnie Starachowice były inicjatorem konkursu recytatorskiego dla
dzieci ze szkól podstawowych. Z cza·
sem zacz~y brać w nim udział okoli·
ezne gminy- Brody, Wąchock, Pawlów,Mirzec.Wprzys:zJymrok.ubędzie

to jut konku rs ogólnopolski i jego finał
zaplanowano w Starachowicach.
Dotychczas pieczę nad konkursem
sprawował Miejski Ośrodek Kultury,
teraz, pO zlikwidowaniu tej placówki,
roi~ t~ przej~ło Starachowickie Centrum Kultury. Niestety, nie dysponuje

stichlaureatówzc:Starachowiczna łazł
szemiejscewkategoriipoc:z,jiśpiewa

nej. Szkolne teatrzyki i recytatorskie
konku rsy wyhodowały talie zawodowychaktorów-JaroslawaPackazTeatru Polskiego w Warszawie, Krystyn~
Henzel i Katarzyn~ Bargie l owską z
Teatru Starego w Krakowie.

Starachowice są najlepszym dowodem na to, te kultu r~ tworzą ludzie, a
nie instytucje. W latach 1991- 1993 instytucje kulturalne w tym mieście praktycznie przestały istnift. Zlikwidowano Zalr.ladowy Dom Kultury FSC,
Miejski CHrodek Kultury, Dom Kultury Zakładów Drzewnych i jego sa te-

ryz~. - Pewnie musz~ si~ zgodzić

Z tą mterpretacją- powiedział artys-

ta. - Ale trudno mi naprawd~ odwoływać s1r do jakiś konkretnych kie~ntów. Nie czujr si~ związany z nikim. Ja po prostu maluję. Połykam
~~~ne obrazy i przenoszę je na płót-

~:~t~~ia~~~~~i::o iza~::zne~~
towano w. cyklu retrospektywnych
W)'staw naJciekawszych radomskich
=rzy średniego pokolenia. Ob-

tysta~~~~~;~~~~s~7!~r;:;~~~~

~fOIVadZI&alerię w radomsk::n Miej-

M:~~n::d~~~~1jer;t 1t~~~':~~~

ludzi na etatach, gdyby przydzielono
namjeszczejednopiętroisal~widowi
skową, moglibyśmy sięstać wiodącym
ośrodkiem ku ltury w Polsce.

na dokument
"W tym domu od listopada 1913 do
Slcrpnial914mleszkałipracowa1Wlo

-Dlaczego at trzech?- dopytywali się dziennikarze jeszcze
przed otwarciem wystawy prac
Leszka Kwiatkowskiego, Jerzego Kurkowskiego 1 Władysława
Szczepańskiego w
Muzeum
Sztuki Współczesnej w Radomiu. - Co łączy tych panów?
Dwóch ostatnich - miasto - wytłumaczył komisarz wystawy
Mariusz Jończy. - Rysunek zapomnianych zakątków. Z Leszkiem Kwiatkowskim wląte Ich
natomiast perfekcja rysunku.
Choć Leszek to reprezentant zupełnie Innej sztuki. Pokazaliśmy
po prostu trzy indywidualności
twón:ze.

~~~~~~~:~:kz~~cr~~a~:~~~~ti~~

projektujemy i wykonujemy opraw~
p l astyczną spektalr.li,
instruktorzy
sami szyją koSiiumy, przygotowujemy
posiłki, zdarzyło nam si~ i gotować
obiady dla zaproszonych gości.
A myś l ~. te gdybyśmy mieli wi~cej

Czas

w Radomiu

BARBARA KOŚ

:hb~~~~~]~~~~~~~:~~~~~

rtysku-czterokrotnie.Bratpieni~zy

powoduje, te wszystko robimy sami,

Ludzie - nie instytucje

Trzech w linii prostej

Teoretyk Mariusz Jończy doszukał si~ w malarstwie Leszka Kwiatkowskiego kolorystyki średniowie·

litame kluby OSiedlowe. Pozostała
tylko b1blioteta publiczna, choć okrojonojej filie. Dopiero rok temu na
miejsce tych wszystkich instytucji
powstało Starachowickie Centrum
Kultury, które w amrnowaniu ruchu
teatralnego poczynało tak dzielnie, te
-jakojedynewwojewództwie-zakwalifitowane zostało do finału ogólnopolskiego konkursu "Bliżej teatru".
Obsada kadrowa centrum jest bardzo
skromna. Na etacie pracuje tylko
dyrektor, główny specjalista ds. artystycznych i na pól etatu - tsi~gowa.
Trzech instruktorów zatrudnionych
jest nnagodziny", z umowami podpisywanymi co miesiąc. Równie skromna
jest baza tej placówki. W dawnych
pomieszczeniach Zakładowego Domu
Kultury FSC centrurn zajmuje drugie
piętro. W sali, gdzieniegdyś istniała
kawiarnia, odbywająsi~ próby i spektaklezespoluteatralnegoitrzechzespołów tanecznych. Kuchni~ zamieniono
na garde robę. Przy wejściu do pokoju
księgowej pi~trzą si~ dekoracje i kostiumy. Na działalność merytoryczną
centrum otrzymało w minionym roku
ok. 600 mln starych złotych.
-To bardzo mało- mówi dyrektor
placówki Barbara Kurek.- Dla porównania mog~ powiedziet, te Centrum
Kultu ry w Ostrowcu dysponuje pi~io
krotnie wi~kszym funduszem, a w Ska-

czycielem malarstwa i rysunku
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych) przypomina swe najcie·
kawsze prace z rótnych okresów
twórczości

Znany ze swej skromności i pow- ·
ściąg/iwości autor nigdy nie czynił
"zgiełku" wokół tej twórcz~ci. Nie
był też nigdy i nie jest malarzem komercyjnym, łatwym. Przeciwnie.
Pozostll,je wiemy swemu surrealizmowi, abstrakcji i szuka wciąź nowych dróg w tych kierunkach.
Widać to wyrainie w pokazanych
obrazach. Chociaż często budzą one
skojarzenia z czymś konkretnym:
geometryczną bryłą, fragmentem
architektury,
krajobrazem
czy
obiektem przyrody, pozbawione są
cech realności. Uzupełnia je bowiem inny, wewn~trzny świat,
tkwiący w artyScie, który infonnuje
o nim za pomocą koloru, światła,

kompozycji. Dominujące w różnych
okresach twórczości Kwiatkowskiego czerwień, fiolet, błękit czy zieleń,
są także częścią tego niedostępnego,
"kwiatkowskiego" świata.
Jego uzupełnieniem pozostaje
także rysunek. Skromniejszy w wyrazie,lączącyświatrea l nyzniereal·

nym przenosi nas znowu w otchłań
tego, co określamy jednym słowem
-tajemnica.
Ta właśnie tajemnica odró:ł:ni rysunki Leszka Kwiatkowskiego odrysunków Jerzego Kutkowskiego
i Władysława Szczepańskiego. Ileż
odmian, ileż znaczeń może mi et pozornie jeden szkic...
Jerzy Kutkowski utrwala fragmenty Radomia. Stare, niszczejące
domy, na co dzień nie odwiedzane
zakątki, skazane na zagład~ ... Punktem wyjścia dla tych rysunków jest

fotografia. Na podstawie własnych
zdjęć artysta rysuje miejskie pejzaże,
ściany kamienic z odpadającym tynkiem, resztki ogrodzeń. Jakte często
pojawia si~ na nich śnieg. "Teoretyk" twórczości Kutkowskiego, artysta S. Zbigniew Kamieński, podkreśla roi~ tego śniegu. - Z1ma zaczyna być ulubioną porą roku dla
niego-twierdzi.- NapracachJurka
śnieg przykrywa to, co zbyteczne, co
mogłobyuchodzić za nadmiar, przegadanie. Myśl~, źe lekcja śniegu jest
bardzo pouczająca 1 ważna dla Jerzego Kutkowskiego".
Kutkowski rysuje ołówkiem.
Władysław Szczepański - w~g!em.
Wczdniej rysował Szczepański
Lwów - mieszkał w nim do roku
1988.TerazutrwalastareKielce.lte
prace mająjut wartość dokumentu,
utrwalającego świat, który odcho·
dzi.
Czarno-biały, pusty i smutny jest
ten świat obu artystów. A ponieważ
-jaktwierdząmądrzy-wszystkiete

.porterty miasta" są w równej mierze portretami wewn~trznymi ich
twórców, robi si~ i nam melancholijnie i smutno. Te obrazy to po::ecid
potegnania.
Cenną

rzeczą

towarzyszącą

wszystkim trzem wystawom są kataJogi. I to pi~kne katalogi! Wydane
dz i ęk i funduszom Uo::~du Miejskiego w Radom iu i Biu ra Wystaw Artystycznych w Kielcach, a tatle Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Suwałkach, dokąd pojedzie wysta·
wa, mogą stać si~ przykładem dla innych władających groszem instytucji. Bo artyści utrwalają świat. A kto
utrwali artystów'!

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

dzimierz Lenin" - glos1ła mosi~:tna
tablica. Muzeum zorganizowano w
mieJSCOwej knajpie, do której Lenin
zachodził na wódkę. Według oficjalnej
propagandyodbywał tu naradyzdziałaczamipartiibolszewic.k.iej,przygoto

wywal wszechświatową rewolucJę.
Właścicielowi zapłacono kolosalne
pieniądze za gospod~, bo przysięgał, te
Lenin tu spał, na pirtrze.- O, stoi tam
jeszcze jego łóżko- bił si~ w piersi
cwany góral. Dlatego w 1947 otwarto w
knajpie muzeum. Pomyltowo. Potem
wyszło na jaw, :ł:e tak naprawdę to
Lenin· pon11eszkiwal w Białym
Dunajcu
Trudno było wszystko odkrrcat,
więcprzez kilka lat podtrzymywano fał
szywy mit. Potem drugie muzeum
załotono w Białym Dunajcu. Re:l::yser
Krzysztof Magowski l)'ybral się do
Poronina, aby zobacz~ co zostało z
dawnejświetności muzeum, co ocalało
z komunistycznych świ~tości. - Poroninmiał60funkcjonariuszyMO,któ·

rzy dzień i noc pilnowali porządku opowiada miejscowy sołtys. - Jakie
profity czerpał Poronin z me kończą·
cychsi~pielgrtymekkrajowychizagra·

nicznych? N1e dorobił si~ nawet szaletu. Kiedy w połowie lat 80. zawitał
Gorbaczow - w pięt dni polotono
drog~.lrówmutkowytoszonotraw~na

trasiejegopodró:ty.
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wszystko to jest zabawne. Ale równo- 10
c1erpn1e skóra na
myśl, z jakim bałwochwalstwem przez ~

cze:śme człow1ekowt

~:ó~i:~o~~~~ai~~k~:~~~~~~~~~~=~ ~
tki m11ionów ofiar.

Andrzej Gołda

>

Kn~s~r::~ -~~~~!s~f:g~men}~~l~ ~
Lenina";emisjawczwartek.,9stycznia,
Program I TVP, godz. 21.30
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BIZNES
Bieżące i zaległe

Pewne pieniądze f
l
emeryta
~

Rekord pobity, hossa trwa. Na wczo.
rajszej se5Ji, wśród dawno nie widzianecoentuzjaunu inwestorów Warszawski Indeks Giełdowy ustanowit nowy

roanyrekordosqpj,.c!S.087,9punttów.
Malkontenci od razu powied.z4, te
jest to przebicie nie potwierdzone, te
podwójny szczyt, te przewaga podaty na
wczorajszych dogrywkach,

te zbyt

szybkorośme,tetotylkoefektstycznia.
Podobnym poglądom sprzyjają cz~to

Niektóre gazetypodały szczegółowe wyficzenia kwot, jakie otrzymają dodatkowo w tym roku
wszyscyemeryci i rencitci. -Pewne są terminy waloryzacji i fakt, te trwają obliczenia -mówi
Jerzy Dalka, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Kielcach. -Szczegóły, bez ryzyka błędu,
będziemy jednak znał dopiero w połowie lutego.

cytowaneostatmo przez pras~ wypowie-

dzirótnychanalityltów,którzydoobecnej zwytki podchodzą bardzo ostrotnie.
Prawdajest taka, te coraz wi~j spółek
osil\11 swoje nowe rekordy cenowe,

Z informacji Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej wynika, że
wszystklch emerytów i rencistów,
którzy nabyli prawo do świadczeń
przed l wneśnia 1996 roku, obejmą
dwie bietljce waloryZacje - zaległa
za IV kwartał 1995 rokuwraz ze stosownym wyrównaniem oraz wyrównanieświadczeń za 1996 r., w którym
inflacja okazała si~ wytsza od prze·
widywanej i uwzgl~dnionej w obli·
czeniach.

obrotydynamicznierosllJI,prawiekatdy
dzieńprzynosijakieśhityzespólelt.

Jakby tego było mało równi et giełdy

winnychltrajach,nietylkonaszego regionu, przeżywają okres silnych wzrostów. Wczorajsze dogrywki były retordolNe jeśli chodzi o obroty, prawie 60

''

mln PLN jest

wielkością

doprawdy

imponu.Mcą.lchprzebiegpodzielonybył

jakby na dwie czę:ści. Początkowa obfi·
tośt nadwytek Sprzedaty jakby nieco
zpsiła ochot~ inwestorów do kupowania, im blitej końcajednak,cdy znana
byłajuż wartcdć WIG, pruwaga podaty
~z topniała w oczach, w ciąau kilku
minut zmalała z kilkunastu milionów
lidoniespełna trzech. Wciuuostatnich
sesji wr~ skokowo wzrosły obroty, co
cieka~ drugi raz z rzędu duży w tym
udział miały BRE oraz BPH. Cieka·
wost.tą niech ~e fakt, że wczoraj
4 spółki (BRE, BPH, BIG oraz
.Elektrim~) uobiły w sumie jedną trze·
ciiJ całego obrotu rynku podstawowego.

bieżące waloryzacje
- pierwsza w marcu,
druga we wrześniu 1997 roku- po-

Obydwie

świadczeń

Wytłumaczeniemgwałtownegowzrostu

20tys.złl

usHannaGronkiewicz-Waltzokrcślila
t~ operacj~jako raczej nie do unikni~cia
czym naraziła si~ po raz kolejny panu
wicepremierowi Grzegorzowi Kołodce.

Jak widać giełda pruj#a si~ tym znacznie mniej niż wicepremier. Stara gieł
dowazasada mówi, te rynekzawszedyskontujeprzyszłość,wienąctejzasadzie

po wczorajszej sesji motemy u.zrut defi·
nityv.nie zapowiedzianą przez NBP podwytk~ stóp procentowych jako zwykle
strachy na Lachy.

Warszawska 44

WIO • JS.Oł7.9 (1.1 ~),WIG lO• 1.511.3

U.9PI'«.>. WJRł.•l.799.S(Uprox.)

Z AUSTRALII DO KIELC

..JACEK KACZMARSKI
Patrooat:

Slm11.1.1 997 MAŁA SCENA KCK
Organizator:

K(]{

godz. 17 ~~Pochwala łotrostwa ..
godz. 20 ... szukamy stajenki".

Informacja i bilety: Impresariat KCK, tel. (G-41) 344-90-54.
jO<k
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Za

budynek o powierzchni 100
m kw. grzywna wyniesie około

Nowe przepisy weszly w tycie
ze zmianami w ustawie
"0 postę:powaniu egzekucyjnym w
administracji". Poprzednio grzywna
zasamowol~ budowlaną nie przekr·
aczała 150 zł, teraz inspektor
nadzoru wylicza jej wysokość mnotąc powierzchnię: wybudowanego
bez pozwolenia obiektu lub jego
części obj~tej nakazem rozbiórki
przez jedną piątą ceny metra kw.
mieszkania (według wskaźników
Min. Gosp. Przestrz. i Bud.). Przykładowo za dom o powierzchni 100
m kw. (przy cenie metra kw. 1000 zł)
grzywna wyniesie at 20 tys. zł!
- Na pewno jest to dodatkowy
"straszak" przeciwko osobom, które
decydująsi~ na samowolną budow~.
Nowe prawo obowiązuje od nie·
dawna, dlatego nie mieliśmy takiego
przypadku- mówi Urszula Markowska, kierownik Oddziału Urbanisty.ki,Architekturyi Nadzoru Budowlanego Urz~du Rejonowego w Kielcach.- Jeśli ktoś nie zapłaci grzywny
w tenninie, b~ziemy kierować
spraw~ ściągnię:cia należności do
Urzędu Skarbowego.
(top)
w

Agencja Usług Finansowych .,Kredyt - Serw;s- 1" sp. :r: o.o .
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego47, tełlfax (0-41) 368-23-51, 52

LEASING
OPERACY.JNY'

TW03Ą SZANSĄ

N.A SUKCES !!!

związku

~

ZAPRASZA
11,12
STYCZNIA,
godz. 18,

"ZEMSTA"
Reżyseria

Piotr Szczerskl

Zapraszamy do nas!
~.. L_------------------------------~w~·~

wmarcuokolo30złotych,natomiast

we

wrzcśmu- około 35 zł.

Ponadto
razem z l wało·
w marcu 1997 roku wyrów·
nanie za rok 1996. Oblicz.a si~, że
przecię:tna kwota tego wyrównania
wyniesie około 53 zł.
Tak wi~c katdy emeryt i rencista
w marcu br. powinien otrzymać
łącznie około 83 zł. W lipcu 1997
roku przewiduje się: natomiast wypłat~ waloryzacji za sławny już IV
wypłacone zostaną:
f)'llcją

kwartał 1995 roku wraz z wyrównaniem. Szacuje się:, te średnia kwota
lipcowej wypłaty wymesie przecift·
nie około 79 złotych.
Sumując wszystkie przewidlianie
na rok 1997 waloryZacje oraz
wypłaty zaległych kwot i wyrównań
średnio katdy z emerytów mote
otrzymać około 197 złotych.
Choć w szczegółach, które wyli·
czą
ZUS-owsk1e
komputery,
zapewne ~dą rótnice, zależne Od
wysokości wypłacanych wcześniej
świadczeń,

pewne jest, te emeryci i
dodatkowe pie-

renciści otrzymają
niądze.

(fam}

Lista gigantów

Jetefl kto4 nie rozbierze wybudowanego ,.na dziko" domu
w termlnie ustalonym przez
nadzór budowfany, bfdzie musiał zapłacił rJtzt'W"f, która od
kilku dni mote ~sit nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych.

przynieść wzrost świadczeń
o 10,4 proc.
Wedle szacunków ministerstwa,
średnia kwota waloryzacji wyniesie

winny

średnio

Radomska " tytoniówka" najwyżej spośród
firm regionu

Kara
za "dzikie"
domy

obrotów przy jednoczesnym wzroście
kursów jest zniecierpliwienie du.i~h
inwestorów, którzy postanowili wresz·
cie napraw~ kupić akcje. Głośno ostatnio było o spodziewanej podwytce stóp
procentowych. Zjawisko lawinowego
przyrostu kredytów konsumpcyjnych
(co według obliczeń NBP ma przynieść
wciQupół roku wyrainywzrost inflacji)
zmusiło Zarząd NBP do podj~cia pewnych kroków.
Jak wszyscy pami~lają pierwszym
efektem t~h kroków stalsi~ niezbyt
mity dla inwestorów giełdowych świiJ·
teczny prezent w postaci zapowiedzi
podwytszenia stóp procentowych. Pre-

Tomasz Rolka
DM ,.Penetrator" S.A.

waloryzacje świadczeń w 1997 roku

Centrala Produktdw Nanowych,
Polskle Sled E/ekfroenerpel)'czne I.Petrochemla• Płock to

trzy na}wlfksze polSkie firmy

w rankingu miesięcznik .Home
and Market~ obejmującym 1000
Spofirm regionu kielecko-radomsko-tamobrzeskiego
najwylej- na 60 miejscu - ulokowane zostały Zakłady Przemysłu TytonloWfJf}O SA z Radomia.
czołowychzakfadówkra/u.
śr6d

List~ najwi~k.szych "Home and
Market" uloty! według wielkości
przychodów, uzyskanych w 1995 r.
Kryterium efektywności nie było
brane pod uwag~, stąd na czołowych
miejscach wiele firm, które zanotowały niewielki zysk łub wrę:cz stratę:.
Lider rankingu, CPN, uzyskał
gigantyczną kwotę: 8 849 405 000 zł
rocznego przychodu. Radomska
"tytoniówka" -633 034 000 zl. O dwa
oczka niżej od ZPT sklasyfikowana
została Huta "Stalowa Wola". 77
miejsce zaję:ła, z rocznym przycho-

dem na poziomie SOl 496 000 zł,
Huta .Ostrowiec". Szdć pozycji
niżej figuruje na liście tysiąca najwi~k.szych "Exbud" SA. Kolejny
zakład z regionu - Zakłady Stara·
chowiekic "Star" SJ\ - znajdujemy
na 192miejscu.
Na dalszych pozycjach ~listy
tysiąca" sklasyfikowane zostały tet
m.in. starachowicki .,Con.star"(240),
Ft.T . Iskra z Kielc (245), Cemen·
łownia Małogeszez (274), David S.
Sm1th Kielce (277), Nida Gips
z Gacek (285) i
.Nowin(
(296).
Jak podali autorzy rankingu,
frnny zaprezentowane na liście
odprowadziły w ciągu roku do bud·
żelu państwa podatki w wysokości 6
033 770 zł. Najwię:k.sze zakłady da,A
prac~ ponad 1,5 mln osób, co sta·
nowi 20 proc. wszyst.kich osóbzawodowo czynnych. Najlepszym wyni·
kiem finansowym brutto i netto
może pochwalić si~ Telekomunita·
cja Polska SA- dopiero szósta wn~n·
kingu pod wzglę:dem wielkości przY·
chodów.
(pOd

zew

Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy,

28-400 w Pińczowie

pisemny przetarg
nieograniczony

ogłasza

na sprzeda..t nieruchomości połotonych w Pil'lczowie przy ul.
Nowowiejskiej 52:
1. OBIEKT SKł:.AONICY MAlCRIAt.ÓW BUDOWLANYCH

w skład którego we~:
-działka gruntu (własność) t<!N 9349 o pow. 9558 m kw.
-budynek magazynowy o pow. 860 m kw.
-budynek magazynowy o pow. 720 m kw.
-budynek blurO';I;\' o pow. 184 m kw.
-ogrodzenie i utwardzenie placu
- wsp6łwłasność drogi dojazdowej
Cena wyo.volawcza- 240.000 zł płus VAT
2. NIERUCHOMOść ZABUDOWANA

w skład której wchodzą:
- działka gruntu (własność) t<!N 9349 o pow. 11 .867 m kw.
-budynek magazynowy o pow. 1220 m kw.
- częściowe ogrodzenie i utwardzenie płaco
-współwłasność drogi dojazdowej
Cena wywolawcza- 93.000 zt plus VAT
Oferty pisemne z podaniem ceny nalety złotyć w terminie do 23
stycznia 1997 r. orazwpłacićwadium w wysokości S proc. ceny VfYWO"
/awczej.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 24.1.1997 r.
.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unłewatnlente
przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje motna uzyskać pod numerem telefoniJ
(0495) 724-35.
u,.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Baranowski
Niemal od poc2;1tku lat osiem·
dziesiątych ZĄtmował się spra-

Y.11mi konsumentów. JakoJeden z
założycieli i prezes kieleckiego

Klubu Federacji Konsumentów
ich skarg. pomagał w
1 rozumlentu praw

wysłuchiwał

poznawamu

y,o]negorynku.Częstobyłmedia·

torem w trudnych sporach mię
dzy sprzedawcami, wlaścicielami
sklepów, rzemidłnikami,
a
niezadowolonymi
klientami.
Uchronił wiele osób przed oszustwem, kupnem bubli i naraża..
niemnastraty.Jeszczemedawoo,

Krzysztof Krogulec

wgrudniuub.roku,choćdotknięty
śmiertelną

kolejne

planowat

chorobą,

przedsięwzięcia

w obro-

nie konsumentów.
Prowadząc Klub Konsumentów nie b) l jednak bezkrytyczny.
Wiedzia/iczul,żeliczneprzypa

..

ycji

e<i-

'"'

dki odnOiowywanych nieprawidlowości, bratu kultury, nie zaw-

w.

··~

mo

lu-

W grudniu 1996 roku Patlstwowa
lnspekl;ia Sanitama skontrolowała
w KielecJdem 4. 703 placdwld oferu·
Jące a~y spotywcze. Za uchy.
bieniana/otyła 131 mandatów.

sze są zawinione wyłącznie przez
czyli ludzi zaprzyslowiow~ ladą. Wraz z konsume·
ntami szukał wi~c wyrótniają
cycb si~ placówek. Byt ze ,.Siowem Ludu" i innymi redakcjami
pomyslodawcą i realizatorem
dwóch edycji konkursu na najlepszą, z punktu widzenia klientów,
placówk~ handlową Kielc pn.

Odszedl30 grudnia 1996 roku.
Wszystko co uobił dla innych,
dla ruchu konsumenckiego,
pozostąie w pami~ci tych, którym
starał s i~ pomagać, którym chciał
slu.t}'Ć.

!cie
i>do6

Sanitama recydywa

jedną stronę,

.Mójsł.lep~.

...

300 złotych za brak wagi do mięsa

- Najwy!szy mandat otrzymał
sklepu spotywczego
J~drzejowie, w którym nie było
odrę:bnej wagi do watenia mi~sa.
Była to druga wizyta mspektorów
w tym miejscu.
Za tzw. recydyw~ sanitamą niezastosowanie si~ do wcześniej
szych zaleceń pokontrolnych. handlowiec zapłaci karę: w wysokości 300
zlotych - informuje Ireneusz Sanderslci, zast~pca woJewódzkiego inspektora sanitarnego .
właściciel

w

W dwóch piekarniach - w Starachowicach i Busku-Zdroju - pracownicy PIS odkryli w mące owady
- mkliki. Pijalnia piwa w Ostrowcu
Świ~tokrzys.kim została czasowo
unieruchomiona za złąjako§ć wody,
a w Delikatesach w Skarżysku
Kamiennej zlikwidowano stoisko
oferujące kurczaki z rotna.
Ogółem wydano 352 decyzje
o czasowym uruchomiemu i ograniczeniu działalności skontrolowanych placówek. Za niestosowanie
si~ do nakazów zawartych w protokołach pokontrolnych i utrudnianie
pracy inspektorom, PIS skierowała g
wniosków do Kolegium ds. Wykroczeń.

(chot)

Sanatoria tylko dla dzieci
Rozmowa z Ewą Chabik. kierownikiem Wojewódzldej Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w Kielcach
• Dojaldch mlejsccwotci sanatoryt-

nych wyjeteltają dzieci z wojewó·
dztwa kieleckiego?
- Najwięcej osób wysyłamy do
Buska-Zdro,u, Rymanowa, Rabki i
Ciechocinka. Niewiele skierowań
otrzymujemy do Kołobrzegu i
Kudowy. Cierpiących na schorzenia
uUadu krątenia kierujemy do Polanicy i Kołobrzegu, cukrzyc~ leczy s i~ w
Kotobrzegu i Rabce, a dzieci z nadwagą i chorobami skóry w Kołobrzegu .
C1, którzy mają kłopoty z nanądami
~c h u dochodzą do zdrowia w Busku i
Ciechocinku Chorobytkankiłącznej i
rc_umatyzm kuruje si ~ w Ciechoc}nku,
Cieplicach 1W1el'lcu. Górnedrogi oddechowe są leczone w Ciechocinku,
Kołobrzegu , Muszynie, Szczawnicy,
lwomczu, Rabce i Dąbkach. Schorzen_Ja Przewodu pokarmowego tikwiduje
SI~ w Kudowie. Najmłodszych rekon·
wales~cntów wysyłamy równiet do:
Czermawy, Dtwirzyna, Szczawna i
Rymanowa

zy dziecko mote

wyjechać do

sanatorium wraz z matką?
- Aby dziecko mogło skorzystać
z letzenia sanatoryjnego musi być
chore na wyżej wymienione schorze-

~;~:.=~!e1~t~;~~~~:~~~~~

COdzieckochorujerównieżmatka, to
~ote wyjechać na kuracj~ wraz z nim.
ICStety, lakich skierowań otrzymu:Y coraz mniej. Natomiast jeśli jest
1 owa, to musi zapłacić za pobyt w
p acówce rekonwalescencyjnej. W

1996 roku takie 3-, 4-tygodniowe
leczenie kosztowało ok. 6 mln. starych
złotych. Najcz~ciej otrzymujemy piat ne skierowania do sanatorium dla
matekz dziećmi, bezWZgl~du na toczy
matka jest chora, czy zdrowa Jednak
dziecimogąkorzystaćzleczenianieo
dpłatnie.

Najmlodszymi, którzy nie
ulr.oflczyli 71at i sami wyjetd1ają na 6tygodniowe leczenie do sanatorium
opiekują si~ pedagodzy w oddziałach
przedszkolnych.

cuje si~ nam z placówkami w Busku,
które przyjmują wszystkie wysiane do
nich dzieci. W ub1eglym roku na 522
miejsca,at162dziecileczy/osi~właś

nie w Busku. Tylko 50 proc. zlożonych
do nas wniosków na wyjazd matki z
dzieckiem możemy zrealizować. W
1996 roku ministerstwo przydzieliło
nam tylko !54 takiemiejsca i z rot.u na
rok ta ticzbasi~zmni ejsza. O tym gdzie
dziecko wraz z matką wyjedzie na
kuracj~ decyduje komisja w Kielcach.
Nigdynie dostajemyskierowańwmie

• Kto decyduje o rozdziale miejscowości sanatoryjnych /liczbie mieJsc dla kuracjuszy z Kielecczyzny?
- Departament Rehabilitacji w
MmisterstwieZdrowiaprzydzielakatdemu województwu miejsca sanatoryjne jakimi będą mogły dysponować w
ciągu calego roku. Nast~pnie Dział
Sanatoryjny w Przychodni Dziecięcej
przy ulicy Kościuszki w Kielcach rozpatruje w ciągu tygodnia złożone wnioski i wysyła je do przydzielonych
miejscowości uzdrowiskowych. Same
sanatoria zawiadamiają zainteresowanych o terminie wyjazdu. W pierwszej
kolejności wysyłamy dzieci cierpiące
na pn:ewlekłe schorzenia i po dlugotrwalym pobycie w szpitalu.
Staramy si~, aby najmłodsi wymagający leczenia sanatoryjnego wyjeż·
dżaJi raz na dwa lata. Zawsze otrzymujemy wiecej wniosków nit przydzielonych miejsc, ale udaje nam si~ wysyłać
na leczenie wszystkie ch~tne dzieci,
mote nie zawsze tam gdzie tyczyliby
sobie tego rodzice. Najlepiej współpra·

s iącachletnich.

• Czyjvtwladomoilunas~milu
sirlsldch skorzysta w 1997 roku z
leczen/a sanatOryJnego?
-Ministerstwo Zdrowiajeszcze nie
nadesłało
przydziałów,
ale nie
mo:temy liczyć na wi~kszą nit rok
temu licz~ miejsc w uzdrowiskach.
• Czy zdrowa matka nie ma tadnych
szans na pobyt w sanatorium ze
swoim chorym dzieckiem?
- W publicmym sanatorium nie.
Ale może wyjechOC do prywatnej placówki na tzw. wczasy lecznicze. Jest to
jednakdość kosztowny wyjazd. Przewlekle chora osoba dorosła powinna
skorzystać ze specjalistycznej kuracji
w placówce dla dorosłych. Dorośli
powinni wiedzieć, że ich pociechy
mają fachową opiek~ w sanatoriach dla
dzieci,któremającharaktersZpitali i
są macznie lepsze nit placówki leczenia klimatycznego.
Rozmawiał Knysztof Chrobot

Drobiazgi jak drzazgi
Pntdslowidel orgonizoQi
lekarzy w Kitleach powiedzlal
publicznit, że włościwie to nit
lekant powinni strajkować ltc:
pacjenci.
Jak to sobit wyobraża?

Chyba jedyną formą strQ)ku
pacyentów może być nieleczenie
chorób,spokojneoczekiwanieno
samoistnt ustqptemt choroby
albo ... na Jmierć?
(AM)

Zielone hobby

Balkonowy szal
Nie katdy zdaje sobie sprawę
z tego, te balkon jest nie tylko
przedluteniem mieszkania lecz
równlei naszą wizytówką.

Wystarczy jedynie odrobina ch~ci i
troski, aby Wdy przechodzący ulicą
wpadał w zachwyt i nie mógł oderwOC
oczu od barwnej plamy naszego balkonu
czy tarasu.

kwiatki

kwitnącej

od maja do sierpnia

lobelii.J ejkrzewymogąsi~zarównopło

ż~

jak i zwisti, dając plam~ w kolorach
białym, niebieskim i różowym.
Nic zapominajmy o modnych od
wielu lat pelargoniach wyst~PUJących w
tym sezonie w pełnej gamie nowych
odmian, charakteryzujących si~ rótnorodnościąbarwiform.

Przełomslyczniailu!egojestnajod

Jeśli mamy wystarczająco du:to
miejscawartoumieścićnanaszymbal·

rozpocz~
cieprac,majlłcychnacelutakolśniewa
jącyefekt Teraznależywysiać nasiona

si~dobrzeczUĆfÓ'o\'flietwzacienionym
kącie. Wśród wielu ciekawych barw

powiedniejszym okresem na

do miniszklarenki lub kubeclków po
JOgurtach, aby rozsada osiągn~ła odpowiednie rozmiary wczasie dogodnym do
wysadzania w skn:ynki balkonowe
i donice.
Naszym faworytem na ten sezon są
nasiona werbeny zwisającej, zwanej równie:t.tapien•.Jejkwiatytworzą pi~kne

kaskady zdobiące nasze balkony od
czerwca do pa:tdziem1ka. Jest to roślina
wyjątkowo odporna na susz~ i czująca si~
doskonale w mieJSCU słonecznym. Bia·
łym oczkiem mogą do nas ,. mrugać"

konieniecierpkawaleriana,k!óry~zie

nowością

tego gatunku JeSt odmiana w
kolorzeczerwonym
Natomiast dla posiadaczy większych
tarasów polecamy światowy przebój
Jakimjest datura czyli biel uli. Z wyhodowania tej roślmy z pewnością każdy
~dzi e bardzodumny.

Pami~tajmyo tym, te nie są to rośliny
jednoroczne i odpowiednio przechowanebę:dąnascieszyćprzezwielelat.

Monika NiepokóJ
25-502 Kielce,
ul. Par:Jerewsktego 38.

~Agrocentrum".

Wyższe opłaty za używanie

radia i telewizora

Abonent
rozczarowany
Krajowa Rada RadiofoniJ i Telewizji poinformowała, że od l stycznia br. podwyższone zostały
opiaty za używanie odbiorników
radiofonicznych - do 2.90 zł miesi~cznie (w roku ub. tego rodzaju
abonament kosztowal 2,4) oraz tełe
wizyjnych lub radia i telewizora- do
8,40 (w 1996 było 7 zł). Abonament
nalety opłacić do 20 każdego mie·
siąca. Mo:tna tet do 20 lutego, bez
odsetek za styczefl, zapłacić jednorazowo za cały rok 1997. W innych
latachci,którzypłacilizgóry,otrzy·

mywali ulg~. Od dwóch lat nic takiego nie ma, prócz nadziei, te jeżeli
wzrośnie abonament w czasie roku,
podwytka nie dotknie tych, którzy

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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wiednich terminach dokonać do- r
~~~~o kwot obowiązujących w tym

Nie zmieniły si~ natomiast w
ogólne zasady. Od opiat abonamen- en

jo~~~.z:S~~;~~i1 ~em~~n~~~~~~~5 ~
~~~,;y:~lłt~t~ ~S:.~{i o!~~c~~:: ~
inwalidzi wojenni i wojskowi, kom-

~::y~~:
~~fu:~~~j':n~~~:;~~:= ~
namentowe.
(tam)
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Masażem można wyleczyć

wiele chorób

Leczenie dotykiem

W Ostrowcu Świętokrzyskim działają cztery gabinety masażu. - Największy nx:h obserwujemy w miesiącach jesiennych

i zimowych- mówi technik masażysta Tomasz Że/azowski. - wtedy to ludziom najbardziej doskwierają bóle reumatyczne,
pojawia się sporo pacjentów po złamaniach kończyn. Masatpoprawia ukrwienie, daje pełny relaks i odprętenie, jest wspaniały po ciętkim dniu pracy,

szczególnie za biurkiem. Obecnie regularnie odwiedza mnie trzech urzędników, którym masat

,.prostuje plecy".
Cz~slymi pacjentami są małe
dzteci t noworodki. Rodzice przychodzą kterowani od lekarzy specjalistów,Jecltak.żesamtdowiadującsięo

zbawiennym działamu masatu od
znajomych. U małych pacjentów
stwierdzany często jest kręcz szyjny,
który w porę nie leczony może prowadzić do trwałych powikłań. Sporo
dz1eci korzysta z masatu po przebytych chorobach górnych dróg oddechowych, wówczas masaż działa

wykrztuśnie, co przynosi dużą ulgę.
W przypadku dzieci, często wykonrwane są zabiegi lecznicze w tak cięt·
ktej chorobte, jak porażenie mózgowe dzieci~. Regularne zabiegi
mogą przynieść poprawę stanu zdrowia małego pi!.C]enta.
W przychodni przed gabrnetem
motnaspotkał zawsze kilka matek ze
swoim• pociechami. - To już piąty
masaż- mówi Sylwia Konarzewska,
mieszkanka osiedla Ogrody. Przy-

chodzę tutaJ, pomewat mam nlijbliżeJ. Mój 3-letn. synek po przebytym zapaleniu płuc miał zalecone
masaże, jeszcze 5 i seria będzie skoń
czona.
Oczywiścle z usług masażysty
korzystają także dorośli, chorzy na
medowlady po wylewie, skartący się
na bóle kręgosłupa.
-Muszę korzysta: z masaży, ponieważ cierpię na niedowład prawej
ręki - mów• starszy pan. - Pól roku

temu miałem lekki wyJewitO właśnie
pozostałość po nim
Masaże pomagają m1, OCZywiŚcie,
dodatkowo, dutoćwiczę w domu.
- Oprócz leczema i profilaktyk•
- kontynuuJe masażysta, bardzo
modne stały się masaże mĄiące na
celu poprawieme urody. Pojawiają
się pacjentki pragnące ujędrnić biust,
uda. W tym przypadku masaż daje
bardzo dobre rezultaty- kończy pan
Żelazowski

Mariusz Jabłoński

Powraca moda
na salony gier
OSTROWIEC. W ostatnim mieOstrowcu dwa
nowe salony gier zręcznoWo
siącu powstały w

wych.Razemzistn/ejącymjutod

dawna salonem przy hotelu
~Łysica~ jest ich Już trzy.
Właściciele sklepów delikatesowych uznal1, że dochód z prowadzenia tego typu działalnościjest z nacznie większy, niż z handlu artykułami
spożywczymi. Salony gier zręcznoś
ciowych ciesz..1 się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży.
Maszyny są wręcz oblegane. Można
pogruć na najnowszym sprzęcie
komputerowym, jak również na tradycyjnych nfliperachn. Cena jed-

Psychoterapia i leki
OSTROWIEC. Miejski Ośrodek
Pornocy Społecznej nosi się
z zamiarem otworzenia Środo
wiskowego Domu Samopomocy.
Na 1400 pacjentów zarejestrowanych w Poradni Zd rowia Psychicznego, zatrudnion ych jest obecnie
dwóch lekarzy specjalistów. Więk
szość pacjentów, z braku innych
motli_wości leczonajest farmakologicznie.
Powstanie
Srodowiskowego
Domu Samopomocy ma na celu stosowanie innych metod leczenia, najczęściej w przypadku nerwic, g"dzie,
Jak się szacuje, około 30 proc. społc·
czeństwa- to nerwicowcy.

Metody, jakie będą stosowane
w tymże ośrodku- to psychoterapia,
akupunktura, psychodrama, psychorysunek. Siedem odpowiednio
przeszkolonych pielęgniarek będzie
pracowało z grupą potrzebujących
pomocy o charakterze psychoterapeutycznym. Po 15 tygodniach
jedna grupa będzie zastępowana
przez następną.
-Ola nasjest to przede wszystkim
problem socjalny - mówi dyrektor
MOPS- pani Grażyna Ougiel.Jeteli
w rodzinie Jest osoba chora psychicznie, to oddzillływuje ona na pozostałych członków rodziny - dodaje.
(Jamar)
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KoNSKJE. Jednostka RatOWnJ.
czo-Ga~nicza
Patfstwowej
Straty Potamej w KońsJar;t,
będzie w 1997 roku obchod~
swój jubileusz - 25 lat działal
ności.

Swymi korzeniami Straż Potama
w Końskich, a wcteśniej Ogn10wa,
s1ęga przełomu XIX 1 XX wieku
Ówczesny właściCiel Końsk1cb hlllbia Tarnowski skrzyknął robotników, ubrał w mundury, .,przci'Nf.
czyi". Różne były koleje losu koneekich druhów, ale podstawowa dZllłalność została. Dziś - poszerzana
o ratownictwo chemiczne, techniczne itp. - Jednostka Ratowmczo--Gaśnicza PSP posiada kilka samochodów gaśniczych,jeden ratownictwa technicznego i wysięgnik. Cza..
sem do pożaru jd:dzi, bez mała
zabytkowym .,starem" o tak1m
samym, 25-letnlm statu służbo
wym.
W rokujubileuszu stratacy chc•ehby pos•adać SWÓJ sztandar. Poszu.
kuJą sponsorów. Mą,ą nadzieję, U
ich nie brakme.
(mak)

Wychowanie
w trzeźwości

nego żetonu- 50 groszy. Wygrane,
jakieoferująmaszyny tojedyniepre

mie w postaci dodatkowych g1er, nie
może więc tu być mowy o hazardzie.
- Przychodzę tutaj codziennie
- mówi Paweł Koniarek, mieszkaniec os. Pułanki. Już na tylesię wyć
WJCZyhśmy, że przyjemność z gry
czerpiemy za mew1elką opłatą,
pomewat korzystamy z prem1i.
Bawimy się w bicie rekordów i jest
bardzo fajnie - karlczy rozmówca.
Warto zwrócić uwagę, że
maszyny do gier zręcznościowych
pojawiły się także prawie w każdej
pijalni p iwa, których w Ostrowcujest
ponad40.
(Jamar)

Strażacki

jubileusz

W Starachowicach obradowala
Terenowa Komisja PrzecNfdziałania Alkoholizmowi. Uczestnf.
czyflwnlejprzedstawldeleinstytucjl, które mają bezpo~nio
realizować zadania związane

OSTROWIEC.
Mieszkallcy
Ostrowca znajdują w skrzynkach
na listy oraz wetknięte w drzwi
reklamy nowego kanału filmowegoHBO.
Pierwsze testy prowadzone były
pod koniec grud ma. Wówczas to
astrowczanie mogli oglądać nic
zakodowany program, aby przekonać się o jego jakości zarówno technicznej,jak i o atrakcyjności nowego
programu.
Ju:t. od stycznia abonentów Telewi~i Kablowej .,Ostrowiec" odwiedzał będą akwizytorzy, proponujący

już

zamontowame dod:ttkowego dckoderu do odbioru programu 1180
Nowy program - to przede wszystkim filmy fabularne, dokumentalne,
programy rozrywkowe, muzyczne
l Sport.
Każdy przedstawiciel handlowy
TelewiZJI KabloweJ "Ostrowiec"
i HBO będzie legitymowal się identyfikatorem. Aby upewn~ s•ę. cty
odwiedząjąca nas osobajest przedstawicielem telewizji, wystarczy
sprawdzić, czy numer na hologramieJeSt zgodny z numerem identyfikacyjnym legitymacji. Akwizytorzy
me będą pObierali gotówki. (Jamar)

Celem spotkania było wypracowanie k•erunków działań Gmmnego Programu Profilaktyki i Rozw•ązywama Problemów Alkoholowych w 97 r., w kontekście maHteJ
obowiązywać od 29 grudn1a, znovoc·
lizowaneJ ustawy "0 wychowaniU
w trzeźwości 1 przec1wdz1ałamu
al koholiZmowi~
Wiceprzewodnl·
cząca komisji Jolanta Kręcka stw.er·
dziła, ze do na)lstotme)szych zadań
terenoweJ kom1sj1 zaliczyć motna
działalność na rzecz zwiększenia
dostępności
terapeutyczneJ
i pomocy osobom uzależnionym,
rozszerzenia programu profilaktyki
1 edukacji mlodz1ety, ogramczenie
dostępności alkoholu, zwłaszczadla
osób niepełnoletnich.
(la$)
~A

W oczekiwaniu na połączenie
z odbiorcą na terenie firmy, tełefo-
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KOŃSKIE. W 1997 roku podatek

rejestrować, oznaczać. Ten manewr

od psa będzie wynosH 15 zło·
tych. Kwotę trzeba wpłacit jed-

przyniósł mizerny skutek. Nadal
w Końskich po ulicach biegają psy.
Czasami sforami. Czy radni uznali,
te nowy podatek załatwi wszystkie
kwestie? A gdzie rygory dla nieuczciwych posiadaczy?
(mak)

p
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W okresie dwóch miesięcy odnotowano 20 interwencji podczas
awantur domowych. Jak powiedział
nam naczelnik referatu dzielnico. wych, st. aspirant sztabowy, Zdzisław Grabowski, główną przyczyną
awanturjest a lkohol. Głowa rodziny
przychodzi do domu .,na dopingu"
alkoholowym
i zaczyna się awannistka .,puszcza" muzyczlr..ę. W jednej z koneckich firm, można posłu tura. Z byle powodu, te obiad nie
ugotowany, dzieci gdzieś poszły,
chać melodii z amerykańskiego
filmu "Ządlo". W innej, nie mniej .,stara" nie kupiła Oaszki albo wina.
znany przebój. ,.Dla Elizy~. No i jak Najczęściej dochodzi do rękoczy
nów, głośnych zachowań. Policję
tu nie telefonować...
(mak)

wzywĄią sąsiedzi,
tępnego

domownicy. Nasdnia pokrzywdzeni wyco-

rują oskarżenia. Wszystko wraca do

normy do następnego kieliszka. Gdy
jednakjut sprawa trafi do sądu, to tu
również pokrzywdzeni odmawiają
składania zeznali.. Ale gdy szczerze
wyznają, że byli przez długi czas
dręczeni, maltretowani, sąd orzeka
wyrok
pozbawienia
woloości
wzawiesz.eniu.lten werdykt pozytywnie skutkuje na dalsze zachowanie
awanturnika.
Awantury domowe, wszczynają
także dzieci. Maltretują stam:ych
rodziców, zn~~ą się nad nimi,
wypędzają z domów. Kobietyteż nie
sąświęte. rotrafiąsolidnie wypić i na
równi z m~mi poprowadzi: awan·

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Podatek od psa

KOŃSKIE. Wzrasta liczba awanturdornowych wszczynanych nie
tytkoprzez pijanych. Wielespraw
trafia do sądów.
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Nowy program
w Telewizji Kablowej

Jednorazowa oplata musi być
uiszczona do końca kwietnia.
W latach minionych próbowano psy
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turę z bijatyką włącznie. Niedawno
ze skargą na męża przyszla kobiet-l
z czwórką dzieci. Mąt nie pił alkoholu, ani nie awanturował si~. tyl~O
-jak to ujęła skartąca - głupioSili
uśmiechał. To ją doprowadzało d:O
furii. A mąż był chorym psychiczn!e
człowiekiem. Potrzebne było sp~
jalistyczne leczenie szpitalne, a nit
policyjna interwencja. Trudn~lll
problemem, w Polsce nie do rozwl.ł·
zania, są alimenty. Niektórzy zate·
gają po lO i więcej tysięcy złotycli
Policja spotkała się tet z takim przY'
padkiem: tona pobiera alimcn!Y
z
Funduszu
AlimentacyjnCI0
i mimo rozwodu, w najlepszej zgod zie mieszka z męte';;;arian KlUSek
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wszkole w Zagnańsku uczniowie na rozgrzewkę dostają gorące
mleko i herbatę, a na przerwie mogą tańczyć w rytm puszczonej
przez radiowęzeł muzyki
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Słońce pomaga palaczom
ezy na skutek mrozów zamykane będą szkoły w podkieleckich miejscowościach? Są problemy z ogrzaniem dużych budynków. VWpaczone okna wypuszczają ciepło. Łatwiej ogrzać małe placówki pod warunkiem, że w ich kotłowniach zainstalowano dobre piece.
_ W Zagn:uisku jest zawsze Zimniej nit w Kielcach. Odczuwam to
wysiadając z autobusu.
złagodniały i w szkole
da si~ wytrzymać - mów1 Jadwiga

codziennie,

Tern mrozy

Krawiec, zastt;pca dyrektora Szkoły
podstawowej nr 2 w Zagnańsku.

NajzimmeJ było po świętach.
Spowodowały to siarczyste mrozy
oraz wychlodzeme pustego przez
dlutszy czas ogromnego budynku.
Kiedy po przerwie weszły do niego
dzieci, sytuacja wróciła do normy.

- Uczniowie dostają za darmo
mleko i herbatę. J>oza tym
proponujemy aktywny i rozgrzewa·
jący odpoczynek w czasie przerw.
Dzieci mogą tańczyć w rytm puszczanej przez radiowęzeł muzyki.
KaMy może także spróbować gJm·
nastyki - opowJada Eltbieta Strzelec, dyrektor szkoły w Zagnańsku .
gorące

Wszystkie szkoły w gminie mają
umowy na dostarczanie węgla. Nie
występują w1ęc problemy z brakiem
opalu. Jeślizapasysię kończą, wystarczy jeden dzień na ich odnowienie. Nauczyciele obawiają si~ jed·
nak, że gdyby temperatura spadła
poniżej -20 stopm Celsjusa, byłyby
kłopoty z ogrzamem ogromnego
gmachu.
- Pocieszamy s1ę tym, że nawet
słońce nam pomaga. Kiedy świeci
w okna, w klasach jest nawet 20
stopni. Były dni, kiedy potwornie
zimno było w sa h gimnastycznej, ale
wtedy szkolm sportowcy n1e kazali
si~ dzieciom rozbierać . Pozwalali
ćwiczyć w dresach lub ubraniach
- m6w1 E. Strzelec.
Za

najcieplejszą szkołę

Zagnańsk

w gminie
uchodzi placówka w Kaje-

tanow1e. Motna tam ponoć chodzić
w koszulkach z krótkim rękawkiem.
Natomiast w gminie Miedziana
Góra przy większych mrozach
zamkntę:cie może: grozić szkole
w Kostomłotach. Choć w miarę
dobra kotłownia grzeje pełną parą
przez stare i nieszczelne okna ucie·
kąiącennestopme.

- Kotłownia na początku roku
była remontowana i na razie nie
marzniemy. Moim marzeniem jest
zainstalowanie pieca na gaz lub olej
z komputerową regulacją temperatury. Niejest to jednak w tej chwili
pierwsza potrzeba szkoły - mówi
dyrektor Piotr Kwiecień.
Na koniec odwiedzam podsta·
wówkę w Samsonowie. Z lodowatej
sieni pruchodzę do chłodnego
holu. Jednak z katdym krokiem
w głąb szkoły robi się coraz cieplej .

Ogień

w tartaku

STĄPORKÓW 2 stycznia 1997
roku w stąporlfowskim tartaku
spłonęła hala z tTakami.

l""

Plk Zygmunt Bieszezanin w środku i burmistrz Skalbmierza Michał
Markiewicz (z prawej)
Fot. S. M. Przybyszewski
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Honorowy obywatel
gminy Złota
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ZŁOTA PIŃCZOWSKA. Podczas
uroczystej sesji Rada Gminy
w ZJotej przyznała tytuł honorowego obywatela tej gminy płk.
w st. sp. dr. Zygmuntowi 8/eszc:zaninowl, uczestnikowi konspi·
racji na Ponidziu l współtwórcy
Republiki Partyzanckiej w lipcu
i sierpniu 1944 r.
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Plk Z. Bieszezanin ps. "Adam",
początkowo był żołnierzem AK,
potem dowodził silnym oddziałem
o orientacji lewicowej, kierował wie·
'O:~ akcj~mi zbrojnymi w rejonie
Pmcz?~a 1 Buska-Zdroju, lecz najbardzleJ wsławił się w walkach
o oswobodzenie spacyfikowanego

przez okupanta miasta Skalbmierza

S sierpnia 1944 r.
Jest kawalerem Srebrnego Krzyża
Virtuti M1litati i nie uznawanego od
kilku lat Krzyża Grunwaldu III t.lasy.
W latach 70. i 80. był zastępcą sek·
retarzageneralnego Mtędzynarodo·
wej Federacji Uczetników Ruchu
Oporu w Wiedniu, napisał kilka ksią·
żek wspomnieniowych i prac naukowych. Był inicjatorem budowy pomnika Czynu Zbrojnego pod Byczowską Górą kolo Mlodzaw.
Uprzednio tytuł honorowego
obywatela płk Z. Bieszezanin otrzy·
mai od władz gminy Chroberz i w
1968 r. od władz miejskich Skalb·
mierza.
(smp)

Społeczna inicjatywa
STĄPQRKów.

Mieszkańcy

Odro~a zamierzają w miej·
SCOwej szkole wybudowa.:' szaietr,łazlenkilsza tnie. Do tejpory
dz~korzystają zestai)'Ch sani·

~a:::~:~alizowanych

poza

b Szkota Podstawowa w Odrowążu
.:'• budowana społecznym sump-

ro~ wki~:~~~~o~~~= ~:

niów postanowiło, że trzeba szalety
wreszcie wybudować. Gmina może
na ten cel wyda! jedynie 20 tys. zło·
tych, toteż 115 rodziców opowiedziało się, kto bę:dzie budowę: wspierał finansowo, kto rzeczowo, a kto
swoją pracą. Cał kowity koszt inwestycji o piewa na ISO tys. zł. Jak
wynika z sondażu, za wspomnianą
kwot~ łazienki i szatnie można
już wybudować.

(mak)

Termometr wiszący w gabmecie
dyrektora wskazuJe 19stopni. W kła·
sach, gdzie cały czas przebywają
uczniowie, jestjeszcze cieplej.
-Dzieci po świętach przyszly
opatulone jak na wielkie mrozy.
SpotkałojeJednak mile rozczarowanie. W szkole było c1epło • mówi
Stanisława Kurek, dyrektor SP
w Samsonowie.- Choć budynekjest
stary mamy dobry p1ec, który jest
w stanie ogrzać wszystkie pomiesz·
czenia bez względu na temperaturę
na zewnątrz .
W ubieglym roku, w samsonowskiej podstawówce, doszło do dość
powatnej awarii. W kaloryferach
zamarzła woda. Cala instalacja była
niesprawnaprzeszło tydzień. Teraz,
abysię przed tym chronić, wodajest
w ciągłym obiegu.
Andrzej Sto/ba

Ok. godziny 12.20pracownicytar·
laku zauwatyli dym wydobywający
się z silnikowni traku. Rozpoczęli
gaszenie. Użyh czterech gaśnic pianowych, z których trzy odmów1ły
posłuszeństwa. Jak dowiedz.ieli!my
si~ w Komendzie Rejonowej PSP
w Końskich, przegląd zabezpieczenia przeciwpożarowego prowadzono w tanatu w 1995 roku.
Wszystko było w naletytym porządku . Gaśnice miały gwarancję do
kwietnia 1997 roku .
O godz. 12.50 zgłoszenie o po:tarze otrzymało Stanowisko Dowodzema KR PSP w Kor'lskich. P1erw·
szy samochód gaśniczy wyjechal
o godz. 12.51. Następny w dwie
minuty później. Na miejsce pożaru
dojechały już o godz. 13.05. Rozpoczęto gaszenie, ale już cała hala tra·
ków była w ogniu. Zabezpieczano
sąsiednie budynki warsztatu mechamcznego.
Stanowisko Dowodzenia skierowało do akcji 18 jednostek OSP.
W akcji udział brały dwie sekcje Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
zKońskich,dwiezJRGnr2,zeSkar
żyska-Kamiennej oraz OSP z: Czar·

nej, Odlewni Żeliwa ,.Stąporków ..,

Znacznie zmalał ruch kołowy na
naszych drogach. Niedzielni kie·
rowcy boją się tyzykowae' l wolą
przeczekać trudne warunki at·
mosferyczne. Opady g,1egu
i gołoied1 nie są bowiem sprzy·
mierzefłcami właścicieli po}az·
ddw.

Jak nas infonnuje oficer dytumy
kieleckiej Komendy Wojewódzkiej
Policji, komisarz Krzysztof Kubik 6 bm. doszłojedynie do koli~ i ulicz·
n ej w Kielcach. Otóż na ul. Manifestu Lipcowego o godz. 13.35 kieru·
jący "volkswagenem golfem" Piotr
M. Oat 24) najechał na tył "fiata
126p", który z kolei uderzył w tył

Bliżyna,
Odrowąża,
Radoszyc
iAdamka.
W akcji brało udzial65 strażaków,
w tym 18 zawodowych z JRG.
Akcję utrudniają zamarzni ęte hydranty w tartaku. Wodę trzeba było
dowozić z "Gaspolu''. OŹ."S", NadleśnictwaStąporków. We długoceny

dziertawców tartaku: Jana Rożka
i Władysława Barana oraz właści·
ciela, Radomskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, straty przekro·
czą 120 tys. zlotych. Spłonął dach
hali, mury zawaliły si ę .
Pod bezpośrednim zarządem
RZPD tartak przynos1l straty. Gdy
został wydzierżawiony ,stal s1ę firmą
zyskowną.

- Dlaczego wybuchł pożar? Były
gaśnice o "gwarantowanet sprawności,
chociaż
nie zadziałały.
- Takie i podobne pytania zadają
sobie strażacy.- Dziwny wydaje się
fakt, że zmarznięte trociny powstale
podcz.as cięcia mokrego drewna
paliły się niczym pochodnia. Kilka
lat temu tartak posiadał własną jednostkę OSP. Z przyczyn ekonomicznych zostala zlikwidowana.
Dopiero po pożarze widać, że
była potrzebna. Miejmy nadzieję, że
odpowiedzi na drażliwe pytania
udzieli dochodzenie prowadzone
przez policję:.
Marian Klusek

"poloneza~. Dwie osoby doznały
lekkichobrażeń ciała.

A oto inne zdarzenia:
W Sramchowieach na ul. Dwor·
cowej 7 bm. o godz. 16.30 czterech
nieznanych sprawców pobiło M1·
chała M., mieszkańca -Rudy (gmma
Brody lłżeckie} domagając się wydania pien iędzy. Napadni~ty nie mial
przysobieani grosza.
• W Kielcach w osiedlu Na Stoku
7 bm. w nocy nieznani sprawcy wybili
szybę: w drzwiach przednich samochodu "chewrolet baretta" (nr rej.

•

KJL-1828)naszkodę Włodzimierza

B. Straty wynoszą około tysiąca zło·
tych.

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

Skarbowy
w Stąporkowie
STĄPORKÓW. Władze m1asta
i gminy zab1egają, teby w Stą·
potkawie powstała filia Urzędu
Skarbowego

-Mamy pomicszczema w budynku Urzędu M1asta, które możemy
przekazać "skarbówce" - twierd7i
burmistrzMarek Krawczyk.· Urząd
Skarbowy naszą propozycję przyjął
i rozważa Czekamy na odpowiedź
Chcemy, ieby wszystkie ważne
urzędy były bliżej obywatela.
(mak)

Koncert
choinkowy
JĘDRZEJÓW. W piątek, 10 bm.,
17 w Muzeum im. Przypkawskich przy placu Tadeusza
Kościuszki 718 w Jędrzejowie
odbędzie się koncert choinkowy.

o godz.

W programie: kolędy 1 pastoralki
w opracowamu Joanny 1 Michała
Szymkiewiczów. Wystąpią: Edyta
Piwowarczyk- fortepian, Katarzynu
Zioło - skrzypce, zespól jazzowy
"Jeszcze raz", Alicja Szalińska
- śpiew, Knysztof Bas • trąbka,
M1chał Braszak - kontrabas, Benia·
min Snochowski- perkusja, Michał
Szymkiewicz- fortepian i aranżacja
Po koncercie odbędzie się aukcja
prac plastyków jędrzejOwskich na
rzecz Fundacji WielkieJ Orkiestry
Swiątecznej Pomocy.
Ok)

Bez wyobraź ni
KAZIMIERZA WIELKA. Zaledwie
kilkanaście miesięcy temu

w wy·

paóku samochodowym, jaki
miał miejsce kolo Kazimierzy
Wielkiej, zginęło trzech 20-/et·
nich chłopców. Niedawno tra·
gedia powtórzyła się.

W Be1scach doszło do wypadku,
w którym zginęła 16-letnia uczennica Liceum Ogólnokształcącego
w Kazimierzy Wielkiej, a siedzący
obok niej kolega doznał poważnego
urazu kręgosłupa.
Z informacji uzyskanych od poli·
cji wynika, te kierowca "poloneza"
by! trzeźwy, lecz wszystko wskazuje
na to, że jechał po śliskieJ Jezdni ze
zbytnią brawurą. Oględzmy dosz·
czę:tnie rozbitego auta wskazuJą na
to, że pojazd uderzył w drzewo
i koziołkował. Trwają badania specjalistyczne, leczjakiekolwiek będą
ich wymki - nie przywrócą życ i a
uczenmcy.
(smp)
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PANSTWOWY TEATR im. S
ZEROMSKIEGO -,.Zemsta" Alebandra
FredrywretyscniPiotraSmerskteso-g.
11
PANSTWOWY TEATR LALKI l
AKTORA .KUBUŚ" - ul. Duta 9
-.SzewcKopytko"-&9,11.30.
KIELECKIE CENTRUM KULTURYGaleria,.Akwarium"(pi.Moniuszki2b,tel
344-63-99)-wystawacztontówPo!skieso
Stowan}szenia Edukacji PlastyczneJ
Muoslaw Benedyttowia., Maigorzała Bielecka, WaldemarKo-.tub,TeresaSlusarek,
Tadeun. Tchórz, Edward Tuz., Bosumil
WtorkiewiC2KJNA
.Rornantica"-.Otup"-USA,I.IS,g.\0,
12.30,15, \1.30,20
.Mostwa"-.Matylda"-USA,b.o.,g.\2,
16,.Praraiacze" -USA, L IS,g.\4, 18,
• Zmowaprerwszychton"- USA,I.I5,g. 20.
•
.StudyJne"-.Dym"-USA,I.I5,&.19
.Echo" (w WDK)- .Gatunek"- USA, L

12 ·~·~~i}:vosTRE
SZPITALE - Oddział Wewn~trzny i
Chirurgic-llly - Cumów, Ginekol~
&ic-l.flo-Polotniczy - wg rejonizacji,
teJ.34S-J0-06
APTEKI DYtURNE - całotuodniowy
dyżurnocny,dziennyiśw~tecznypełniapteb

przy uL Dewońskiej 19. O)'iur nocny pelm
llkleljltekaprzyui.Jagiclloriskiej70.Apteh
przy ul. św Leonarda pełni dy!ur lltte w
sobot~- w 1odz. 8-20, w niedziel~- w &odL
8-14
TELEFONY
PogotowieRatunkowc-999, Pogotowie
Po\icyJnc-997,StrUPotarna-998,Pomoc
Drogowa-366-00-65czynnanonstoporaz
98\,PogotowieEnersetyczneKielee-miasto
iteren-99\,PogotowieGuowe-312-020
i992,POJ;otowiewod.-tan.-994,pogotowie
c.o., elektryczne, RPGM - czynne w !(ldz.
IS-23wdnipowszednieiw&odz.7-23wdni

wo~~t~{Ej~~~1 ;~1~ii6, 368-75-IS
(czynneeat,do~)i363-7S-33(czynnyw

sodz.7-15,potemru).Posterunki(czynnew
&odL 7-22):Sr0dmi~cie-367-60-IJ,dwo
rzet PKS-366-01-IO,os.Swi~totrzyskie311-15-41
SZPITALE - Czarnów - 366-24-81,
ul. Ko.łciuszki- 344-67-43, ul. Pros\1361-85-2S, MSW- 344-21}-21, Czerwona
Góra - J45-a8-41.
BIM - inforrn1cja o wizytach domowych,
prywatnychpbmetachletarskichiinnych
uslupehmedycmych-teJ.27-697.
SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA
DZIECI • VlT AMED" - wizyty domowe do&odz.21JO,te1.332-40-J2.
SPECJALISTYClNE POGOTOWIE DLA
DZIECI- qłoszenlł codziennie w&odz. 7- 22,
teL363-46-J6.
NA GlA POMOC LEKARSKA LEKARZY
SPECJALJSTÓW - WIZYTY DOMOWE pediat.Ow,chtrurgówdzi«i;cych,intemistów,
ortopedów,luyngolosów,neuroiOS(Iw, błda
nia EKG, okresowe błdani& p~oowmków.
lgioszeniacodztenntell-20,te1.331-S6-50.
Wizyty domowe 14.30- 22 {dni powszedn~).
11-21(dniwolne).
GABINET PEDIATRYCZNY, WIZYTY
IXIMOWE,D.R.SZCZUKOCCY -os.Pod
Dalni" ul. Polowniab 4, te!. 368-48-91
Codziennie 16-22, soboty IG-16, n1edziele
tślli~ta nieczynne.
GABINETSTOMATOLOGII DZIECIĘCFJ
• Krelcc:, ul. Jagiellorista 103/12, tel.
345·13-94,361-48-90.
GA BlNET KOSMETYKI LEKARSKIEJ
l PIELĘGNACY JNEJ - dr n. med. H
Brodecka, specjalista dermatolog. Kielce,
te\.368-76-04.
DR BRODECCY- choroby skóry, tosmetoiOJ;ia, chtrur&ii, chirurgia plastyczna,
pcd11tria,akupunttura,alergologia. Kielce,
ui.WOJSkaPolskieso51,tel.368-76-04
TEL. 344-85-IS - .ZDROWIE• WIZYTY IXIMOWE- CODZIENNIE OD

DYŻURY

STOMATOLOGICZNE -

soboty,niedzieleiświ~IIWiodz.I0-21-ul.
Tatrzaństa9l,tc!.331-3G-68

SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA - pbinetyczynnewgodt.8-W:ui.Paderew:stie&o
(d.Bucl.ka)42,tei.J66-»-19-stomatolo&ia,
ui.KonopnictieJ5,tei.331-S0-16-stomatcr
lo&ia(znieczulenieogólne),RTG,u!.Hipcr
teczna3,tel.344-86-44-stomatolo&ia.Jinetolopa,cytoloPa,analit~U.ui.Kojciuszti

ll,te1.344-50-96-stomatologia,pbincty

specjalistyczne
GABINETY UROLOGICZNE- BEZO·
PERACYJNE LECZENIE PROSTATYul.SeminamsU.27b,tel.361-30~-spe
cjaliściurolodzy.

PRYWATNE USLUGI MEDYCZNE

SZPIT ALA DZIECIĘCEGO (ul. Langiewicza 2)- ambulatoriumpediatryczne{tcl.
361-53-(17),
uslugi
piel~&niantic
(361-5)..(17), EKG (161-SS-25, wewn. 225),
RTG, USG dLa dzieci i dorosłych (361-55-25,
wewn. 250), echokardiosraflł (361-55-25,
wewn. 225), EEG- (36\-)4..{10), ba!bnie ur~
dynarnieme tlolnych dril& moczowych
(361-55-25, wewn. 313), pstroskopił i wykrywame IWteni 1111l0dowej (361-55-25,
wewn_ll7), błdania spmtmetryczne (361-552S,wewn. 2fA,344-40-SI,welll'!1. 47),ealod~
bowe~nalizylaboratol}'jne-(361-55-25,wewn.

te51y alersoloaiczne (361-55-25
wewn.213), wytonyw1nie ubie&ówchirursrcz·
nych- (informacjawpoczeblni Izby Przyjęt
Chirur1Jcznej).
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE dla dzieci,
doroslych.Z&Ioszcniacodziennie8-22,tel.
25-381
PRYWATNY GABINET UROLOGI·
CZNY - ul. Karczówkowsb 45 - czynny od
poniedzialkudop~ttu,wsodz,IS-11. Przyj.
maj~ specjaliści urologii: dr Marek Jończyt,
drElipuszJuda,drJinWóJClt.USGwytonuJe
dr Stanisław Res:zllk- codziennie w &odz.
13-11.
PRYWATNY GABINI:I CHORÓB
SKÓRY- ul. Sienkiewicza n (l p.), przyJ muF!
2\J),

speqaliścidermatolo&iiiweneroiO&ii:EI!bieta
KłuJSZO (w cznrtki w &odz. 15-17), Halina

Sielsta(poniedzialtiiśrodyw sodz,IS-16),
Katanyna Sobar\ska(wtort.i i Pi4tki w godz.
15-16.SzcrotiutresubtesówdermatolosiCZ·
nych.
GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY leczeniechorób tarczycy, pny\lrczyt, cukrzycy, osteoporozy, osteomalacji i otylołci.
PrzychodniaPrzyszpitalna,Kielce,ul.Artwiń

streso 6, pok. nr lOS. Przyjmuje specjalist•
endokrynolog Amelia Majkowsb-Mty.
narczyk. Poniedzialt~ .łrody w godz.
16-17,tel(D41)2&-95S.
PRYWATNY GABINET PSYCHIAT·
RYClNY- Kielce, Sienkrewicu 76 (V p1~tro)
p.36.Drn.med.Micha1Ptecewicz-środa,pi4·

lekw&odz.l6-lliEw1Pt«ewicz-poniedzia.
lek w godz. 16 -18, soboU w &odL 10- 12.
Wizytydomowe-tei.JJ-22-853.
PSYCHOLOG, PEDAGOG POMOGĄ CI
-zadzwoń-telefonz.auf~nia366-11-41wpo

niedzialkiiczwantiw&odz.l5-17.
TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - od
poniedziałku dO piątku, w godz. 18-20, tel.
J.45-7l-46{wpi~tektaltedlanartomanów).

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWFJ
WSPRAWACHRODZINNYCH-te1.363-1867czynnyodponiedziałkudopi4ttuw&odz.

8-20
PUNKTKONSULTACYJNY DS. UZAI.EZNIEN (altobolizln, narkomania)- dzi.ala od
pontedziatku do pi41k11 w &odz.l4 -18, teJ.
34-4-39-86.
POSTOJE TAKSÓWEK; osobowe - ul.
Pietoszow-sb- SIS-11, ul. Jesionowa317-919, bagażowe -uL Sandomierska,
te!. 368-06-68, ci~tarowe- ul. Miekzar·
stieso,te\.345-41-22.
RADIO-TAXI ,.ALFA"- te!. 344-44-44,

%-i~~~iefw~~~~~~Y~~~~~I.

Manifestu
Lipcowe&o,te1.331-55-5S,{niepobieraza
dojazd)

,._ (choroby stawów), badania \aboutof}')ne,

!$. metod4 Holtera, EKG komputerowe. Dom
~ Rzemiosła, ul. Warszawska 34, codziennie

~

od~;~ 2\~~~;o";:~~~:. :~Y zakres

m

badaildoroslychidzieci.Odponiedlialkudo

§_,

:~~~:.~~t~(=n~~;;:~~

-' (3610-230, rilwniet wdomu cbol-qo)
POGOTOWIE STOMA TOLOG1CZNE
O - lecznita .Medisur•, ul. Warszawska 34
~ (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP:':: tei.J«-39-45

KAZIMIERZA WIELKA

POCZTOWA INFORMACJA TElL
FONICZNA- te l 932.
OGóLNOPOLSKA l LOKALNA
INFORMACJA HANDLOWO - USł.U·
GOWA(G41)368-04-82.
OSRODEK INFORMACJI TURYSTY·
CZNFJGórSwi~tokrzysktch 1 Pomdzia- pl.

KINO.Uciecha"-nieczynne

Moniuszki2b(wejścieodu!.WinnickieJ),

czynnywdniroboczew&odz. IO-IS,tel.
344-62-40
MUZEA-WYSTAWY
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH- dawny pałac biskupów krakowskich,
pi. Zamkowy l (tel.l#-23-18). ekspozycje
,Wf!~:truubytkowezXVlliXVIIIw.",.Gaie
riaMalarstwaPolstit~o"(nieczynnedoodwo
łania), .Da'lii\C uzbrojeme europeJSiae i

wschodnie",.SanktuariumMarszaiUJ6zefa
PilsudskieJO". Oprócz pontedztalków i wtor·
tówczynnecodzienmew&Qdz.9-16.Nie1Jziele
-biletyuJ&owe.
MUZEUM- Rynek 3/5 (te!. 344-40-14)wyst.awy stile: .Przyroda Kiełe«zyzny"
(nie~:zynna-rernont),.Wspótczesnasztub

ludowa Kielecczyzny". Wysllwa czasowa:
.Kielecczyzna !rcdniowieczna• {wyslln
archeoiQ&iCZilii).Czynnecodziennie,opr6cz
pomedzlaltówiłrod,wgodz.9-16.Niedziele
wst~p wolny
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
tEROMSKIEGO (Oddział Muzcum NarodoweJO)-ui.JanaPtwlall25(te1344-S7-92)wystawa materiaMw biograficznych i hterackichzlat mlodlieilczych pisarza. Czynne we
wtorki, czwanki, pi~tki i ntedziele w godz.
9-16, wśrody 11-18. Niedztele -wSI~ p wolny.
MUZEUM H. SIENKIEWICZA W OBLĘ
GORKU (Oddział Muuum Narodowe~(~, te\.
11-M-26)- odt'llorzony wysii'ÓJ m1es:zkama
ptSłfZI, wystawa biocllfiCZllo-liten.cka, wyst.awyczasowe-.DzielaHenrykaSienkiewicza
wilustracji dzieci~ej",. Twórtzołt H. Stenkrewiell warchtwałnej pocztówce".Opróczponiedzialtów i wtortów czynne codziennie
wgodz.\G-16.
GALERIA BWA ,.NA PIĘTRZE" - ul.

poniedzialkudopi4tkuwgodz.~15.
GALERIABWA.PIWNICE•-uJ.Leśna

natolos(noworodti),reumatologdzieei~y

Jd li sport ta.M strt Polski
IskMKid ce

~ ~~AXJ
~366-40-40
Jeśli .,TAXI" to
Radio TAXI,,ISKRA"

TAXI OSOBOWE ,.WICHROWY" tel.H- 10-919(niepobietaz.adojazd).
TAXI- CENTRUM- teł. 368-00-łlB
(niepobierazadojazd).
TAXI OSOBOWE .NA STOKlr te\.331-ll-ll(niepobieraz.adojazd).

M~~~:~~~~~ÓW

w
GEOLOGICZ·
NYCH
Oddml SWt~totrzysti Panstwowego
Instytutu
Geolo8iczne&O,
ul. Z&oda 21- wystawa rnmerałów .T~ w
karnJentu"_ Czynne od pomedziałtu do
p~tku w pMlz. B- 15. Wst~p wolny
KLUBSTOWARZYSZENIA .CIVITAS
CHRISTIANA" - ul. R6wna 18 - W)·staWJ
ludoweJ sztuki rcliiJJDCJ, czynna w JOdZ.
9-15.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNFJ
DST - ul. Zamkowa S - _wystan poplencrowaZPAPpt .• Ntedzru 1Wwsodz. 9-18.
WYSTAWA
WQJEWÓDZKIFJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ- uL Pocieszta
17-,.llustracjedoutworówH.Sienkiewicza
ze zbrorilw WBP" Czynne w pomedzlłlki,
wtorki, czwartki • pi4tti w sodz. ~18,
wsoboty9-15
JASKINIA .RAJ"
meczynna

przyłwieeach•.

Leśna7-poplenerowawystawanetby.Pie·

diolo& z EKG, laryngoiOJ, neurolo&, der·
rnatolO&,pcdialra, internista, chirur&, neo-

_.Apteka
XIX-wr«mym rntastecztu"
Czynne od pon1edl1alku do pi~tku w godL
10-14JO
MUZEUM WSI KIELECKIEJ - OWO.
REK LASZCZYKÓW W KIELCACH- ul.
Jana Pawła 11-wystawa.LegendySwt~to
knyskJe wsztuce ludowej"_ Czynne od ponte·
dzaalkudopi•tkurwntedzre!ewsodz.I0-15

POMOCDROGOWA -te1.361-79-76.
POMOC DROGOWA- te!. 113-509
BIURO NUMERÓW ZAMIFJSCOWYCH-te\.911.
INFORMACJA PKP - tel. 930.
BUSKQ-ZORÓJ
INFORMACJA PKS - te\.366-02-79.
KJNO,.ldrót-nteczynne.
LOT-rezerwacJ&iinformacja-te\.952
GALERIA BWA .ZIELONA"-u!.Mtc·
BILETY LOTNICZE - rezerwacja 1 kicwicu 7 - wystawa malarstwa Jacka
sprzedat-.Sigma",ul.Sienkiewicz.ai6,tel
Nowakowsktego_
Oprócz poniedziałków
366-44-32,366-24-32.
OMNIA - tomunibc_ia mi~dzynar~ czynna codziennie w &odz. 11-17,
wniedzielewgodz.II-\S
dowa. Kielce, ul. Stentiewicza 61, te\
345-77-43,345-77-%
JĘDRZEJÓW
POGOTOWIE
POGRZEBOWE
KINO w Domu Kultury -nieczynne
.USTRONIE• - USŁUGI CAŁOIXI
MUZEUM IM PRZYPKOWSKICH BOWE-te\.361-29-18,361-39-12.
pi.T.Kościuszii7/8(tel.624-45)-unika
USŁUGI POGRZEBOWE CAŁOIXI
towakoletc_iazeprilwslonecznychiprzy·
BOWE- PRZEDSI ĘBIORSTWO USŁUG rządów &nornonicznych, zabytkowe wn~
KOMUNALNYCH - teJ. 331-70-47, trza Lpilll'llice z XVIII - XIX w., dawne
366-31-77,344·67-83.
mieszkaniePrzyptowskichzpelnymwys~EDEN" - CAŁODOBOWE PRZE·
trOJern,dotumenty i pamtątki rodzmne,
WOZY ZWŁOK- Kielce, teJ. 344-57-00.
zbiory pslronomiczne. Czynne codzien·
RESTAURACJA .BRISTOL"- z.apra- nieopróczponiedzialkówwsodz.&-16.
mwWdywtorekogodz.llna.Wieezór

nery rzetbiarskie- Ktdce 96". Czynne od

70021-chirurgdziecięcy,ortopcda,kar

~ ::~rz.t~g~:n:;~~ra. ~;ós;::t::n:
~ :r::~oo:!1 ni4~;:i~~czn~~:~o::~!

RADIO-TAXI .ORJENr - tel.
361-11-11 (dojazd &ratis, tarta st~le&O
klienta).
TAXI .HERBY•- te!. 345-74-74 (nie
pobiera za dojazd)
RADIO-TAXI ~EUROPA•- (dojazd
&ratis,bruslalegoklienta),tel.J61-16-II
RADIO-TAXI .EXPRESS" - teJ.
366-li-1\.0ojazdgratls,znaminajtaniej.

7- .Ecce homo"- wystawa malarstwa
MarianaCzapli.Cz)·nneodpcmiedzialtudo
pr.tkuwsodz. 11-17, wniedzielewaodz.
11-15.
MUZEUM PAMIĘCI NARDOOWEJ Wi~zieme Kitleckic z\atl939- 1956, uL
Zamkowa), nieczynnedo31 marca 1997 r.
MUZEUMZABAWKARSTWA-ui.Koś

ciuszti l l - 11·ys11wy: ,.labtwtowy zwierzyniee•,.Mqialalki•,.Ośrodkilabawta.rstwa

Ludowego w Polsce", ;.todel•rstwo•, aut01'5\waprojetllntkiubawekp.Eltbietylęc

tiCJ-WYSOSI~- Z W)'J4tkiem pomedzrałków
czynnecodzlenniewgodz.IG-17.
MUZEUM WSI KIELECKIEJ W KIELCACH - PARK ETNOGRAFICZNY W
TOKARNI- wn~tru XIX-wiecznych chalup, dwór z Suchedniowa, wySIIwy; .Ocalić
od z.apomntenia - Jan Bcnwtewicz, twórca
ogrodu rzetb", .w dawnym miasteczku",

KOŃSKIE
KINO,.Adria"-nieczynne.

NAGLOWICE
MUZEUM .DWOREK MIKOL.AJA
REJA", teł. (0-498) 145-70 - wystawa b!ograficzno-literacb. poświ~con• M. ReJowi.
Pokoje go.łcmne do wyna,Ktia. Malarska
wystawa czasowa- .Kieleckie pcJzate".

środy

t czwartkr 11 &odl 9-16, w PLątki •
f~~-9-15, w soboty 1 medztele w IOdt

SPÓlDZI t:LNIA LEKARSKA- czyDN;
wgodl..8-20:stomatOIO&Ja.

SĘDZI SZÓW

NOWASLUPIA
MUZEUM STARO!YTNEGO HtrrNICfWA SWIĘTOKRZYSKIEGO IM
MIECZYSLA WA RADWAHA (Oddział
Muzeum Techntki NOT w Warszawie) - ul.
Swi~totrzysU-czynnecodz1enniewgodz.

9-16.

OSTROWIEC
KINO w ZDK Huty .Ostrowiec" - nieczynne.
MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHE·
OLOGICZNE- ul.Swi~tokrzysta37 -wy.stawy stale: wyst1wa ubytkowych fajansów
i porcelany tmielowskieJ, poczet ksiąi.ąt
i królów polstrch ws M Baccil.rellego;
wystawy czasowe: ludzie, style i epoki.
Czynne od wtorku do piąttu w sodz.
9- 16JO, w soboty w &odz. 8- 14.30
iwniedzielewgodz.13-16
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
l REZERWAT W KRZEMIONKACH K
OSTROWCA teł. (G-47) 62G--978)- wysuwy
.PradziCJCCz\OWieka",.Gómtctwotnemienia w neolicie· i dwie podziemne plene
turystyczne. Czynne od wtorku do piątku
w &odL 9-15, w soboty w godz. 9-15, w
nledzielewgodz.IJ-15
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZtfYCił- ul. Siennieństa 54, te\. &3-2G-48
- zmianaekspozycJI
APTEKA DYŻURNA - ul. Sandornter·
sta6,teL652-744
SPÓlDZIE.LNIA LEKARSKA - czynna
wgodz.8-20,os.()grody28-stornatologia.
POSTOJE TAXI- osobowe: ul. Sienkie·
wicu(tel.628-26l)i Rynet(tel. 651-792),
bąatowe:ui.Sienkiewicz.a{tei.6S2-296)

.Ddtataxi"tel.62-64-62,doJu.dbez·
płat ny, całodobowo.

INFORMACJA l REZERWACJA BILE·
TÓW PKS-tel.65-18-64,bruroturystycznc
-te\.65-23-40.

PACANÓW
KINO .Koziolet•- nieczynne.
PlŃCZÓW
KINO .Belweder" - .Dzień niepod!e&łości·-usA,I.l2,&.17.

MUZEUM REGIONALNE - wystawy
stale: .PradzJeJC Ponidzia", .Adolf Dypsiństi-życieitw0rczo.łt",.Pińcz6w-his

toria miasta", czasowe: .Krótta historia
wąskotorowej koleJki w fotO&rafii". Udost~pnia do zwiedzania synagog~. Czynne w

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

l

SlELPlA
MUZEm.1 ZAGŁĘBIA STAROPOt,.
SKIEGO(Oddzaal Muzeum Techorki NOT
wWarWIWte)- rnteściS~wpudliflłlmi
Lwalcowm z połowy XIX _w_ Prezeo1u,e
dawne wyposa1:eme, obrabtarkl, żeliwne
odlewy. Czynne w sodz. 9-12 i 13-17, w
pomeduałkrnteczynne

SKARŻYSKO
KINO .Metalowiec"- nieczynne
17, ~~~O. Wolność"- .Jack"- USA,I.\5,&
MUZEUM IM. ORLA BIAŁEGO •
ReJ6w,ui.Sionecma90-czynneeodzitnnie:ek~pozyc_iaplenerowa-calydzrcń,ets.

pozycjawbudynku-w&odz.9-17
APTEKA DltURNA- ul. le&iofflw 101
SPÓL.DZIELNIA LEKARSKA- ClYDIII
w &odL B-20, ul. Ziebu 7- stomatologaa
RADIO-TAXI - teL 513-705 - nit
pobieraoplatyudojlld
GALERIA SZTIJKI .MARCHAND" _
ui.~MasaJB-m.alarstwoineżbaart)'SI6w

restonukrelecklego.Czynnaw&Qdz.ll-19
KRYTAPLYWALNIA-ui.SpóldZtelcza
19,te1.2S-39-345,czynnaodponredziatku
dopi~ttuwsodz.l-20,awsobotyimedziele

WJodZ.\0-20

STARACHOWI CE
KINO.M!eJskie•-nieczynne
STĄPO RKÓW
KINO.MreJSkie"- nieczynne

STOPNlCA
KINO ,.Powiew"- meczynne

SUCHEDNlÓW
KINO ,.Kuinica" w OK- .Młodzi &ntewni"- USA,I.l5,&.16,.Sz.amanka"-pol,l.
18,g.l8.

SWll>f\' KRZYŻ
MUZEUM PRZYRODNICZO-LESNE
SWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO- Etspozyc,a przyrody meotr·
wioneJ,Ircheologii,Ooryirauny.Czynnc:
w &odz. 9-IS. Nieczynne w poniedziałki
idnipcśw;ąteczne

WLOSZCZOWA
KINO w OK- nieczynne.

M

Czynneodponiedzialkudopiątkuwgodz.

9- 16,wsobotyw&odZ.9-15.

Ciel
l

KINO.~Jiada"-nteczynne

TEATR POWSZECHNY IM JANA
KOC HANOWSKJEGO- .Mtzantrop"- s.
li (SK), "Józennrdownyplaszczsnów" -s.
18(DS).
KINA:
.AtLantic"-.otup"-USA,LIS,s.ll\S,
15.30,17.45,20
.Hel"-tino.Studyjne"-.Bolekilolek
n1 Dztktm Zachodzie" - seanse tylko na
z.amówienie,.Train5p0ttin&"-ang.,l.l8,&.
ll4S,17.4S,.Nigdynierozmawiajzniel.Dł·

jomym•- USA, J. 18, l· 15.45, 19.45 (ostatni
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.Resursa"-meczynne
MUZEA- WYSTAWY
MUZEUM OKRĘGOWE IM. JACKA
MALCZEWSKIEGO- Rynek 11- wySiawa
pt. "Jan III Sobieski- CISirum Dololis
(1696- 1996t- Czynne od 111orku do
czwartku w &odL 10 - 15, pr~tk1 w 1odz.
10-18 orazsoboty i niedztelew&odz.

""'
''"'

I0-17.Wsobotywst~pbezplatny

MUZJ::UM SZTUKI WSPÓŁCZESNEI
- oddztał Muzeum Otr~sowego- Rynek
4/5-Malarstwoirysunekzlat\976·1996.
.Rysować mtasto" Jerzy Kutkowsti ·
Radorni WładyslawSzczepaństi-Kielce
Czynne od wtorku do czwartku
w godz. 10- \S, od ptąttu do medziell
-10-17.
MUZEUM WSI RAIXIMSKIEJ

l

LIC

"''
l

F

"''
l
uU
l
-ul.

uLSzydłowiecbl7,te1.315-928-niecz)llflC
dokońealflldnta

GALERIA RESURSA • - wys~Pł
.Wycinankilu~w150rocznic~jejnll0dzin•
MAŁA GALERIA FOTOGRAAI
.Radom na starych fotogramach"
KST.Łatnia"-ui.ŻeromskiegO-It)'SUfl
RadomstiesoOk~gu Zwi~ku PolskichArt)J·

tówPiastyków

MiniGaleria.Talent"-wystawa.Naturł'

malarstwie" Ireny Saladonis i Alfreda MetSsnera.
MCKilM-ul. Tnuguua31133-WJSUW1
malarstwaartystki t Łotwy p111i vtadyMei·
bank.
MLODZJFlOWY DOM KULTURY ~
wyst1wa prac Matrama Masa Solna pt. .Oc-

pmci;~'k:;!:e ~~--

ul. Pilsudsl:ieiO 11
sala 36- wyS\IWł malarstn Ks. Stanisł"-1
Drwa . Ikony", Zenona ldZito•'Slitf

.Ce~;~· GALERIA - Centrum KultutY
.Poludnie", ul. Cwnolcsb 17- wysta-wapraC
uczmów pt. .Hej tol~ tol~ 1".

'"'

-lt

dW<

""Ru

..
..""'

,,.M,

dz.ia

l

G,,l

,..

l

l

RADIO l TELEWIZJA
TELEFONY
pogotowie Ratunkowe- 999, _strat
potarna-998,ofic:erdytumypołlcJt-997,
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tomenda pobqt - 3ó2-91-9\, por;otowie
tanaJintyjne - 400-65, pZOwe - 992,
cieplne-993,enerr;etyczne-991
INFORMACJA PKP -te!. 363-29-SO.
INFORMACJA PKS- teł.l62-67-76.
TAXI-EKSPRES -teJ. 96-22,31-09-43
PARKINGI l STACJE OBSŁUGI •
Centrum: ul. Kelles-Krauzal, Ustronie: ul:
Qapnna2,Mtcłlalów: uL KróiOWCJJidWI&I
2 Sobieskier;ołi,Gol~biów:uLAndersal.
' STACJE CPN calodobowe:
70),SioteL487-11).
Maratońska

19,ui.War·
SZJ:wsb{tel.-404-93).

APTEKI

Dytur pełni apteka przy ul. 1.crom-

sł1~KT POMOCY DORAtNEJ -

ul.
Strup 57a- dytur stomatolosów w aodz.

ł-l~LE.FON

DYtuRNY

STRAtY

MIEJSKIEJ-l60-87-7S,dyturcal·d~

tcJ.986
SERWJSCO te1.516-04.

przesyłki

ekspresowe -

BIALOBRZEGI
MGOK- wystawa malarstwa i rysunku
Knysztofa Wrzosb. Czynne w &odz. 8-JS.

CLARNOLAS
MUZEUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO- dospozycja slab: .Jan Koduno-ski
• tycieilM!raolt".Czynneodwtortudo
~ttuw&oclz.S-JS,wsobotyi0-11.

GRÓJEC
KINO wCeAtna11 Kuhury lecioDalnej- a~e
ayo&
GALERIAGII.wCelltnamKulturyRqioulnejpiacWoiDoici4-I')'SIInKlzTsztdaWretowstiqo
,Obru(.

22-48 - wystawy stale: wystawa bior;raficzna Ostan Kolbtrp oraz arantowane
wnętrza XIX-wiecr.nCJo dworu; wystaw.

DembtńskiCJ

wteku oraz prez Morsztynów

(1746 - 1825), wlałcictełti

Przysuchy, Rusinowa i Szczekocin; cz.a·
sowe- .Ptaki wokół nas". Czynne od
wtortu do pi4tku w &odz.. 8-15, soboty
imedz.wr;odz.J0-15.
APTEKA - codzienme do &odJ.. 21,
tcl.22-29.
STACJA CPN- czynna codziennie.

SZYDLOWIEC
KJNO,.Paradise"-mcczynne.
MUZEUM LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZVCZNYCH (zamek) wystaWJ.stala.Polskieinstrumentyik.apele
ludowe·, wystaw. cz.asowa: .Chleb tyciaChleb śmierci" ze zbiorów państwower;o
MuzeumEtnor;nficznesowWarszawie.

WARKA
KJNO~Przyjatń" -.PamNianja"- USA,
b.o.,&.13,"Sn&,lper"- USA, 1.15,&-15, .Don

Juan de Marco"- USA. L 15, r;. 17.15,
.ustane rotami"- USA, 1.18, 1.19.30.

MUZEUM
IM.
KAZIMIERZA
PUlASKlEGO - ekspozycja stała .Kazi·
mierzPulaski iudzial PoiU6wwtyciu potilycznym, społecznym i kuttuntnym USA •,
wystawa poplenerowa ,.Warta· 94"; wystawa tliSOWI . Malars!wo, rzdba i &nfika
rodziny Losowskich". Czynne w &odJ..
10-17.
OOM KULTURY -wystawa tmlarstwa
iarafiti.Ctynnaw&odz..ll-19.
ZWOLEŃ
MUZElThł REGIONALNE - wystawa
stała:..fanKochanowsti-fattyihipotezy•,

wystawac:z.asowa: ..Lemia zwoleńska 1919
-45".MU1.eumczynneodwtorkudop~tku

w 1odz. 8- ISJO oraz w JObaty i co dru"
niedzie~w&odt.8-14.

APTEXA - całodobowa sprz.ed&t leków
-pl.Niepodle&l<lłci

•·

li., t.

19.
STACJACPN-pnrobwodntCJ·UJWcal\

....

POLMOZBYT- czynny w &odz.l - 22,
tei.J7-Il

IL:IA
MUZEUM REGIONALNE - wyttawy
-stała -_Dzieje miasta i re&ionu od czasów
JUi;lawnieJSZ)'Ch do chwili obecnej",cuson- .Garncarz -z.a1W6d &ill.\CJ'"- mu b
pmcmka lity i oł:oliC2.11ych ośrodków.
Czynneodponiedz.illkudosobolyw&odz.
9-15.
CAFE- GALERIA OK - wysuwa malarst•alulianaBartosiU"labyttiipcjzate
iltectie".Clynnaw&odz-9·20.
RESTAURACJA l LOKAL NOCNY
•Rycerskt"·tel.30-36,wr;odz.I0·4.

KOZIENICE

,,........
.,..
l tni

MUZEUM REGIONALNE - ul. Parkowa5b, tel.14- 33-72, wystawy: .w~
lnra pnc dyplomowych ucr.niów Zespołu
Szkół Zawodowych w Kozieniuch",
,.Miesz.kalicybaśniowesolasu" ·wystawa
Jalekteatralnych,Stanisław Westwalewicz

.Rodem z Kozienic"- wystawa retrospekI)'Wnł, .Kultura materialna mieszbńców
ziemikozienickict.OprOczponiedzialków
czynnecodzienniewsodz.9- 16.
OOM KULTURY- wystaWI malarstwa
HenrybSamy.Mojew~rówkizesz.kicowm·

ticm".CafeGaleriaczynnaw&odz.l2-22
OPfÓCZniedzkliponitdzialków.
MIEJSKO-GMINNA BIBUOTEKA PUB·
UCZNA - w)'Stlwa nd.by Grzer;om Szew·
czybimalatstwa MnoslawaPabiana.
MALA GALERIA- nieczynne.
PUNKT POMOCY DOR.A2NEJ czynnycal~dob~. tcl.l4--21-09.
APTEKA - dytur pelni apteka przy
ul.WaTS21~kiej6.

POMOC DROGOWA - 24 r;odziny
-ul.Radomsk.a40-tel.l4-S6-60.

LIPSKO
KINO.Ostar"-nieczynne.
~~~K lE CENTRUM KULTURY Dziect~Cł Galeria Plastycr.na ,.lima na
wcsolo".Czynnewr;odz.I0-20.
. BIBUOTEKA - wystawa dziel literat·
tichlaureatówLiteractiejNasrodyNoblaz

~~l~~~~:r~~f~~~t~~datora.

SZK~I.JIE MUZEUMWSI- czynne od
pomedliłlkudopiątkuwsodz.9- 14.

ORONSKO
CENTRUM RZElBY POLSKJEJ
~· 2!9-16, wewn. 214, pałac - wn~tru
te . '!bez 11 połowy IX w., Galeria.Onn-

~by·W~:;~~ej ~~~hM~~~~

t ztflutomskt:monor;n.ficznaretrospek-

~W:C::~l=~~~ie0!~:is~:6:
ntwolneodpn.cyiniedzicte-10-17.

PIONKI
KlNQ .Kn)'no•- nieczynne.
GaiMIEJSKI OŚRODEK KULnJRY llfu~~~.F~at• -W)'Jiawafotor;ralii"Kn.jo-

~i~=:~a;oJ;~~k~~~~j~~~o - od
PRZYSUCHA

(d~~~~~ic~~~~;g;Bl~~~e~

Kawaczy herbata?
"Kate i Allie" USA

pośWI~oonaloblnejhistoriJmiastaiokolic

na przełomie XVIII i XIX
zentuJąca postE Urszuli

KINO. Wisła"- .Jack" -&-11,.Tin cup"
-s.19.
KINO .Sipum· w WDK- nieczynne.
SZPITAL-te1.122-ll-51.
APTEKA OYtURNA - ul. Wyspiań·
stier;oll.
KRYlYSOWY TELEFON ZAUFA·
NIA-codzienniew&odz.i8-6-122-41-22.
ONKOLOGICZNY TELEFON ZAUFANIA - poniedziałki, środy i p~tki (w
&odz.l2-\3),122-ll-51.
MlODZIEżOWYTELEFON ZAUFA·
NIA-911.
INFORMACJA PKP- 822-15-45.
INFORMACJA PKS - 822-14-35, po
r;odz.l6:122-16-64 .
POMOC DROGOWA - 822-74-44,
122-30-34.

ANNOPOL
KINO w GOK- nieczynM.

JANÓW LUBELSKI
KJNO.Jutrzenta•-nieczynne.
APTEKA
DYtliRNA
Zamoyskiesa.

ul.

NISKO
KJNO,.SokóJ•-nieczynne.
NOWADĘBA

KJNO,.Metalowiec··nieczynne.
SZPITAL -te l. 846-26-56.

OPATÓW
SZPITAL-tcl.l6ł-27-6l.

APTEKA DYtURNA - pl. ObrOI\c:Ow
Poł.ojull

PORADNIA ODWYKOWA- 861-27-31.

RUDNIK
KINO .Rusałka"- brU terminarza.

SANDOMIERZ
KINO .Bajka"- brak terminarza.
SZPITAL-tel.832-32-()l
APTEKA DYtURNA - ul. Baczyń
skier;ol4iSchinzlall.
TELEFON ZAUFANIA KLUBU AA •
832-39-99.
INFORMACJA PKP- 832-21-74.
INFORMACJA PKS- 832-23-Dl.

SKOPANIE
KJNOwZDK. Włókniarz"- nieczynne.

SfALOWA WOLA

KINO .Ballada" - ,.Swi~tecrna r;orą·

ttka"-g.li,.Dzieliniepodtegłojci"-&.20.

KINO. Wrros"- brak termiRJ.rza.
SZPITAL -lei. 842-06-34.
APTEKA OrtuRNA- ul. Narutowim.
TELEFON INFORMACYJNY O CHO·
ROBIE ALKOHOLOWEJ - 842-S0-81
(czynnywsobotywsodz.l6-19).
TELEFON INFORMACYJNY 0 AIDS

8.30
8.40

serial

Wiadomości

Dla
młodych
widzów:
Powtórzenicnatyczenie

9.10 g;~;:'~i~-Ja~~i /f:yka
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 "Cagney i Laccy" - serial
10.50 Muzyka łagodzi obyczaje
-teleturniej
11.15 Gotowanie na ekranie
11.30 Publicystyka kulturalna
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Magazyn Notowań
12.50 Inna Polska: T~ma. czyli
spotkania w koszarach
13.20 Opowieści baltyckie
9.05

13.40

Nas~u
Zwierzę:ta

świata: ,.Safari
Na Wybrzetu Szkieletowym
Wybrzete Samotności
(l/10)-filmprzyrod.
14.25 Mała, wielka, niebieska
lr.ula: Daleko to, czy blisko.
14.40 Alrabet
polskich
rzek:
Gja.kGorajec
15.00 Wiadomości
15.10 Rozmowy o smakach
15. 15 Zapowiecłt programu
15.25 ,.Rótowa pantera"- serial
15.50 Dla
młodych
widzów:
Gimnastyka umysłów
16.00 Miotła
16.15 Ola dzieci : Ciuchcia
16.40 Diariusz rządowy
17.00 Teleexpress
17.25 "Modanasukces"-serial
17.50 Program publicystyczny
lUto Filmidło- magazyn filmowy
18.20 Credo - magazyn katolicki
18.45 Program publicystyczny
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 .,Morderstwo"- serial krym.
prod. USA
21.05 Cafe Fusy - program satyryczny K. Jaroszyńskiego
11.30 Czas na dokument: Łótko
Lenina- film dokumentalny
n.oo Pegaz - tygodnik kulturalny
22.30 W centrum uwagi
23.05 "Po drugiej stronie tunelu"hiszp.filmrab.
0.50 Film dokumentalny
1.20 Publicystyka kulturalna
1.50 Zakończenie programu

13.55

6.45 J~zykangielski
7.00 Panorama
7.05 Wiadomości sportowe
7.10 Poranny mapz:yn Dwójki:
Dziennik kraJowy
1.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Programlokalny
8.30 "Dzieciaki, kłopoty i my"
- serialUSA
9.00 Transmisja obrad Sejmu
14.55 Powitanie
15.00 .,.Dziewczyna z przyszłości"
(2124)-serial austral.
15.15 Akademia Zdrowia Dwójki
15.35 Apetyt na zdrowie
16.00 Panorama
16.10 Pejzate wsi polskiej
16.30 S x S- wygrajmy razem - te·
leiumiej
17.00 Polaków portret własny
17.30 Programylokalne
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
18.35 Jeden z dziesię:ciu - teletur·
niej
19.05 Bez znieczulenia - program
pubL
19.35 Dla dzieci: Klub pana Rysia
20.00 Adwersarium
20.50 Ubezpieczenia społeczne
21.00 Panorama
21.30 Sporttelegram
21.35 Halo, weekend
21.45 "Rzet.anadziei"-serialrr.
22.45 Studio Teatralne Dwójki:
.,Scena Populama - chwile
słabości Donalda Churchilla
Panorama
Muzyka rozrywkowa
Zalr.ończenie programu

-958.
POMOC DROOOWA - 842-55-21,
842-SI-49.

SfASZóW
KJNO.Syrena"-bratterminarza.
SZPITAL-tet.864-22-ll.
APTEKA DY:l:URNA. ul. Rynek 30.
TELEFON ZAUFANIA- codziennie
wsodz.l6-22-864-30-68.
INFOR.\łACJA PKP- 864-23-19.
INFORMACJA PKS- 864-21-42.
POMOC DROGOWA. 864-24-00.

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

-

~ EKLAM~AL-----------------------------------------Pnedsi ębiorstwo

Zarząd Cukrowni .,Wiostów"
S.A. we Włostowle
po~tukuj~

oglasza przetarg nieognmiczony

na sta"owisko kierownika

ogłasza

pnetarg nieograniczony

znajdującego si~ na tej działce.
.
. .
.
W skład nieruchomości wchodzą następujące składmk1 mll)ątkowe:

Wymagalit wykmoletnit wyint
ttltiJt-

-działka

gruntu o powierzchni 0,181 m kw.

-budynek murowany wolno stojący_ o pow. użytkowej około I SO m kw.
Wartośt nieruchomości wycenionajest na 58.858,00 zł.

·dobroznajomfliiza:adnitrizdzit·
dzlrqtntr:ttyk.ilmteltaniki

Prutarrodb€dtit si~ wraminit U dni od dniauknania siror/outnia ~prasit.
WadiMIFI wll')'wkaści /O priX. want~iclllitmchomtJicilltJitiywplaciidtJkary PHU

·minimum5-fttllistożprDcynalclt
ff)tł'niczyms/anolł'isku

llajpóŻIIitjdtJ,odt./0.

Wan~nkiwynagtulltluOd()omÓił'it-

W

niawJitdzibltzaklodu.

prrypt~dku

llimuht~moid w

11itspruda11ia

pierwszym pnttargu, dfllli

pntlflTJwytllaCZaJi(llafł)dz.Jlza}/JtJJZacalfallia.

OlertyprMlmyzglaszaelllladres:

Szaf!Ó/t~wtirr/of111arjtlflf1ŻIIauZJikllC/X)dnr.ult/tJnu618..01Mwbi~ntPHVw

Cukrown~a.WiostOw"SA

TKt~łciuszk/19.
Pntdsirbit~rstwrl Hondlowo-Uslugflwt

lrdr.ujowit,pl.

27-6.. 5WŁOST0W

zas/ntga sobit moż/iii'(}Ś( unltwożnitflio
lub IJdsląpitr~ia 11d pnttargu bn ~dania przyay11. ltdr~oatśnit ln[flf111~jtmy, it
posiadamy dtJIII)'fiOj(Ciawolną pt~wimchllif magazynowq o witlkoicl 100m kw.

łel{0-15)869-1 1 -76

Termin składania ofer1 - do 25
si)'Clnia1997 r.

""

ZAWIADOMIENJE
ZARZĄDU GMINY W LAGOWIE

/1f/1J [ ll(ll\1

pnn.nllat•ltmpodltrtll)'sporlowt,:llllanylllllllritfflfflll"f((rplanuOJÓIIIfrQIIromwnilcat;jl
WIII/(/U/1łltylłl pian/t O(Ó/11ym 1/lfl'lpoda/IJWil/1/a prztJ/ntllflflf) flll/11)' LIIJÓW IICirlllil/011~

''

Szczepdłoweirllorm«:iedoi)Cl4Cłtlłlewzmilnmolllł uzyłbtwUn~Gmirl)'.
lQodniez811.23uttall')'lrltdy,ktokwesllonu}evłtalen/iPfl'liłlewprojfkcieplanu

-1\1•'

zatrudni
w charakterze
osobę

języka

lQodnillurt. 24 ustali')' Gid)', kfóre90/nleresprawn~lubuptJwnienluosr./yMru
uone pnez v.slah!n.ia pnyjfle w proJelicie planu, mate wniejć z.nut

0/trty przyjmujt l dodotkowych

b~lereso~r~llii!!094zp/au.łpn)(e$1ylz.nvrynapłJmiedobn4fluGmltlyzpode·
nlerucłlomoJdwlflmlinien/edłvtuym nit 14 dni po vpływle oluesu

nlemozn.czenia

angielskiego.

lfl/ormor;jl udzltlo f>ziol Kodr,
ftł.(f!.-491)U9/IU-IOS,U9-IJ9.

,.,
Komunikacji Samochodowej

w Końskich,
ul. Pilsudskieco 124
ogł asza

przetarg nicograniczony na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na modernizację: ko tłowni (aktualnie pracują
4 piece ESKA-4 po 494 kW każdy) z zami aną na piece olejowogazowe.
B liższych informacji udziela dz iał administracyjno-gospodarczy i
transponu, telefon 2303-2306, wew. 270 lub 221.
Preferowani będą wykonawcy, którzy mogą ko n ty nu ować zadanie tzn. wykonawstwo ca ł kowite. Przetarg odbę:dz ie si ę w dniu
21 .1.1997 r. o godz. lOw siedzibie przedsi ęb io rstwa. Przystępujący do
przetargu winm wpłacić wadium w wyso kości 2000 zł najpóź niej na
godzi n ę: przed przetargiem. Zastrzega się: prawo swobodnego
wyboru oferenta lub u ni eważn i en ia przetargu bez podania przyczyn.

Gminna Spółdzielnia
.,Samopomoc Chłopska"
wDiy, ul. Bodzentymka nr 39
t1f{t~SV~pntta.rrnitof1Dnicvmy

na. spruda.i dtia.fki ubMdowontj opow. H? m .b., OUfoczontj
nr 271, po{&iontj" ctnt"'m Ri;y
przy lAl. Ga.riNirskitj ll
Dział ka

i posadowiony na

niejbudyne k sąwłasnościąSpół

dzielni. Cena
wynosi 35.000

wywoławcza
zł

+

NIEOGRANICZONYM

Zarząd Gminy Magnuszew organizuje przetarg na dostawę
węgla i koksu dla szkó ł i innych budynków komunalnych stanowiących wł asność gmi ny, w roku 1997 w ilości:
- węgiel gruby wysokokaloryczny 180 ton
-koks 132 tony

Oferta winna zawierci cenę węgla i koksu brutto łącznie z
kosztami transportu i rozładunku na wskazany p ł ac skł adowy.
Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem
,.oferta na węgiel i koks" na adres Unąd Gminy Magnuszew, ul.
Saperów 24, 26-910 Magnuszew lub bezpośrednio do biura tut.
Unędu w terminie do dnia 15 stycznia 1997 r.

Zarząd Gmin y w S łu pi { k o neck iej) ogłasza p u bl iczn y
p rze targ u stn y n a sprzedat dz i ał e k stanowiącyc h włas ność
g miny poło1o n yc h we w si Ruda Pi l czyck a wg tab eli :
lp. nr d zia łki paw. w m k w. cena wywo ławcza zł

l.
2.
3.
4.
5.
6.

2011
20/2
20/3
2014
20/5
20/6

Przetarg odbędzie
23.1.1997 r. o godz. lO.

się

K~•ę~:an.ko-\hdaumczl.'

21·

Zarząd Gminy i Miasta w Drzewicy,
ul. Staszica l, teł. 75-67-93, fax 75-66-41

,."

ogłasza

przetarg nieograniczony

dnia

Zastrzega sięprawoswobod
nego wyboru oferty oraz uniewatnienia przetargu bez poda·
niaprzyczyn.

2.108,00
2.11 5,00
2.11 5,00
2.11 5,00
2. 11 5,00
2.11 5,00

Ztmnego Ji( prawo unio;oi.nitnio pnttorru ba podomo przyczyn.

podatek

wadium w wysokości lO proc. ceny wywoławczej
najp6fniejwdniuprze\argudo
godz.9wkasieSp6/dzielni.

PP

897
900
900
900
900
900

na wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu
ulic w m. Orzewica:

inwestorskłego

na

moderniza cj ę n as1 ę puj:lłC}'Ch

-ul.rnjrHubala - ok. IOSO mb.
- ut. Annii K~ol'rej - ok. 550 mb.
- ul. Szkolna do os. Bolesława Chrobrego - ok. 800 mb.

Termin składania o fert w Urzędzie Gminy l Miasta w Drzewicy,
ul. Staszica 1 (w sekretariacie) do d nia 21 stycznia 1997 roku
godz. 1 1.30.
Otwarcie ofert nastąpi w ob ecności oferentów w dniu 2 1 stycznia 1997 roku godz. 12.

towy nieograniczony na

W przetarg u mogą wziąć udział oferenci, którzy spe łniają
wymogi określone w:

wynąjern

pomieszczeń

(pokoi) w budynku biu-

'"
30

Termin pożądany opracowania: 20 lutego 1997 rok.
Uprawniony do kon taktu z wykonawcamijest pan Julian Stępieli. i
pan Lech Muszyli.ski w godzinach urzę:dowania Urzędu Gminy i
M iastawDrzewicy.

Kielcach

.,Dom Ksiąi.kt" \\

"'

Przetarg odb~dzie się w d niu 30 stycznia 1997 r. o godz. 10 w
siedzibie UG S / up ia. Wadium w wysokoici 5 proc. ceny wylł'l)
/awczej należy wplacii w kasie Urzędu na}póiniey w dn iu przetargu do godz. 9.30. Szczegółowe infarmarje dotyczących ww.
przetargu moina uzyskai w UG S l up/a, pokój nr 9.

VAT.

Wpłacenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

..

Ogłoszenie

z biegłą znajomością

motewnldt'ptOieSL

wyloten/1.

na wykonanie projektu budowlanego wru z kosztorysem inwestorskim na modernizacj ę dróg lokalnych dla bidego zadania z
osobna ." nastę puj:lłcych soł ectlfllch :
Zadanie l
- Zakośdei e-Zaniki - ok. 5050 mb.
Zadanie U
- Domaszno-Zakościel e - ok. 5170 mb.
Termin po"ill,dany opraco1n1nia 20 luty 1997 rok.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcąjest pan Julian Stępie ń i pa n Lech Mu szyńs ki w godzinach urzędowani a Urzęd u
Gminy i Miasta w Drzewicy.
Ter min skł ada n ia o fert w Urzędzie Gminy l M iasta w
Drzewicy, uL Staszica 1 (w sekretariacie) d o d n ia 21 stycznia
1997 ro ku godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w obft:ności oferentó w w dniu 21 stycznia 1997 rob godz. /0.
W pru targu mogą wziąć udziol of ennci, którzy spelniąją
wymogi:
J. Olud/one w Spł!cyjikoc;ji istotnych warunków zamówieniu
2. Oludlone w ustawie z dnia 10. JII./994 roku o zamówienioch publicznych

tłumacza

wd.,talq GlłlinnQR/IdyNarod(Yiffj~rXXIJI6018/1 d~i/119.1'1.1981 r. Pr/wzo"qwDt. Un.
ll'aj...,ód;.IQ Kińtclc/flf) lfr /1, pa,. IJ (1 pUi~/(/Jlftll/}rro lflliillldflli) bfd:/t lf1łPtOI!)' h
publicznrpw:lądww41achd20.1.1997r. da/O.II/991r wli!thibltUnpi"G"'i~ywl_.ąo.
witwpdz9-/J,polr6}nr/O.

ji{ J-.,:()\\\

,IJ.

SIOJurr~itłun./litst.J pkJ .f lllllłlf7Zdnio7/t~ IIJIHrolriiUilfiJJpodarurrllllillpnu·

lntfi"1111(0;..U nr8PpM. 4J.f)Z11WIIIdnmi~ sif,trplfQrl:.IZIIIi~IIYM JdoO'CZąCJ'•Imltirf
Jr/ilłlłiiC:GIIt}flr~idtllcyj"flll611/irz(idn/m<ciiiHfiOi(/6]1](11)/0iai!YtlrWmltji«Jttoicl
Zl ata WDda:pr:.n.•oar"/tmnaulrus/llffD.IIronOMiantrltatt/IIWJCilllllłZZillliid""f"''n:·
kllllio.,.·ą,:mlafly•lłdotya.ąrrjnltrwclrM!oitillllltwidtflcy.frlym98pO/aiolltjwtwliPiuelrl'

Przedsiębiorstwo Pań<;.,.·owej

Zarząd Gminy i Miasta w Dnewicy,
ul. Staszica l, teł. 75-67-93, fax 75-66-41

nasprzedai:prawawieczystegoutytkowaniad.zialkigruntunr382KW29057
polotonej w JędrzeJOWie przy ul. Daszyńskiego nr 8 oraz sprzedat budynku

jziJ(UmtCfllłlłiWI~/IOfdYCllltfO.

uchn/ant (mtchania.llt lub
tyant)

Handlowo-Uslugowe w Jędrzejowi e

(w likwidacji) pl. T. Kościuszki 19

kandy data

'"""

- ustawie z dnia 1O.VI. 199 4 roku o zamówieniach p ublicznych
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

rowca przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach.
Szczegóło we

warunki przetargu uzymotna w Przedsiębiors twie
Dział
Administracji, pok. nr
13, tel. 34-482-41 do
43wgodz. 7-15.

skać

Termin
składania
ofert upływa 20 stycznia 1997 r. o godz. 15.

Dyrekcja
zastrzega
sobie prawo swobod·
nego wybom oferty, p ro·
wadzenia doda tkowych
rokowań z oferentami
oraz o dwoi anie przetargu bez podania przyczyn.
411&

Panu EDMUNDOWI KULIKOWI
wyrazy

glębokiq:o

wspóltzutia z powodu Smierci

MATKI
Dyrekcja i pracownicy Zakładów Pn:emyo~lu
Wapienniczego .. Tnao~ll.awica" w SilkóW~ 11

.
33

Rodzinie zmarlego

mgr• .JANA STĘPNIA
Prezesa Izby Rzemieślniczej w Kielcach
serdeczne wyrazy współczucia składają
Zarząd, pracownicy i rzemieślnicy
Cechu Rzemiosł Różnych w Kielcach

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

7~

"'36:

EKLAMA
.TOVOTAcorolla"(X.1993).odbierana
w Salorlie Jezierald, przebieg 77 tys. O.leazyee,Micklewicza7t,tel.125
0146

SPRZEDAŻ
1230!1"odzanlabMQliskie.l!aUdocynllOW8"'·povo+eka".,akceaoria.KM-Ice.ZII·

g0rsj(.a103,229-24

GA12

.VOlKSWAGEN pau.et: combi 1,8
(1989).Złotrlllll171,tel (0498)578--73.

...,

126CL" (1994) •• skoda favorit" (199 1)

l(ieice,331-62-33.

0134

!26P" (19881. 4000, .126P' (1989),
.sOo.361-86-27,po 13.

022 1

.VW TRANSPOfUER" T-'l ouklony,
przed!Qony(94).368-58-'19.
0245
GAAAżE:przyTUfY$1yCZnejlubzarnlenlt

na KSM. Kielce, 368-30-93.

•

126f"'(1993). Kielce.331-18-o9
0242

.ALJOI 80" (89)

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

W APIENNICZEGO "Trzuskawica"
26-052 Sitkówka k. Kielc

~

taluzje

matenatowoe, matklly,t.aiUZje.•Skalmar",
33 1-33-94.
00179 10

TOUR Kielce. Staszia l , lei. 366-1 1-62.

Rolety

malerlelowa.

Producent najwyższej jakości
wapna hydratyzowanego

Ch,cil'lsb

18,
1«1064

368-4 1-33,368-74-76.

ROt.OKASETY. 331-'15-56.

Zaprasza do ko~~tania
ze znacznej ohnii;ki cen.
WaJ?no hydratyzowane
tansze do 40 z{/tona

021

SZKLEtłE u KIIenta,331-31-72.

02<7

0018186

0 111

van"

900

(1996)

Słowacji.

ZIMOWISKO, wc:zasy
A8EX, tel. 34-'14-4-60.

0249

TANI transport
345-66-15.

towerO'IIO-OIObowy,
02 11

0250

(81). 344-71-93.

0206

FERMA droblu Brza:rie32a.~edat~
~łspotywczych Tai. Staracho-

wice,212-27-77
l~

isil'lguj 3~9.

rat,

MA ROlOKASETY, kraty, kamłaze,ro
lełkl,talolje,'łM!ieale.33 1 -29--38.

0 246

~~~~- (VL 1996). 10.~ ~~i~3
,FIATA punto' I nD (94),
r.!.. Kielce, 345-66---45.

(91192),

Kótlee, 090-336-326.

rnolllwotć

ALARMY,

AUTOLAWETĄ

(o-41)361-54-52.

1.80-o...x.
0 222

.eesr - Oodatkowedrnl(, 344-44-95.
00111<03

(91 192).

0018604

,FORD ncort" 1.80 (1990j.

27-253.344-41-7-i.

Klełce,

0018703

SAMOCHOOOWV

.,AUTo-

-GRAFT".po&rednlcłwohencllowe,lllty,

Kielca, Cedzyna (50 m za cmen-

KG411

tarzem),368-2~5.

aklepumlf-

VoeQO.Kielca,332-32-31

BIURO

Rachunkowa.
-

344-68-20.

"'

.I.J.DE; 21 or (19891. Klełcłi, 369-0T - 55
bo/~

•~ESA207"( 1 981),atanberdzo
doblyKlelce.28-966.
0207
.MERCEDESA busa 20r !1987). poj.
2400.poctwytszany,przedłutany.Kielce,

368-20-71, 11...()8- 17.

099

•OPlACOfSł"(t990).(0498)574-73.
0251
.PASSAr(1989) Klelce. 114-S83.
0162
.PEUGEor 205 tUibo diesel (91192),
cena 14 SOO,.audi" 1002.3ie(91192),ceM
0219
30.SOO.Kiek:e,33 t -12-35
PIECelektrycznya kumułacyjny - poio:.e>

)owy. Kielce, Sendomler3ka 206. 28-478.

"""

.POLOIIEZcaro"1.6Gl.E(1995). Stara·

chowlce,tel.(o-47)27-32-305

SR4

• POLONEZ"' - AutokDnsorc)um, 24 raty.

OdbiOr STYCZEN.

344 -'15-~ ( 10- 18).

369-87-59, po 19

0203

laklerowa.nla.
01 96

CZVSZCZENIE dywaOOW, 366-15-73.
021<
EKo-et.YSK. czyszczenie dywanOw
łrodk.amlekologicZnyml,ekOUII/ugipo--

~k~ mieszkań

0139

KSEROKOfltAAI<t;. Kielca, 361-H-22.

Kielce
0018595

33 1-<l2-90.
CVKI.WOWNłE

(Q-4 1) 366-41-68.
052

~hydraullka(r-oo-technolo

gle), kompiekłowa
368-al-44.

remonty.

Kielce,
0018662

GlAll..f\A, malowanie, remonty. IlUChe
06

tynk~ 366-08-07.

Klol<e.

GlAZUAA

0244

366---01-52.

HADES-doc:lalkc-drzw4,równla11ta·
lowe.Kielca,33 1-29-83.
0018460
HYORAUUCZNE. Kielce. 332-'16-46•

012
INSTALACJE wodookanallzacyjne,
Klełcłi,345-7Q-23.

co.
094

0198
0 120

0223

Kle~~~~~~~~~ę~ 1 .9~~~~
samochodu

c~zarowego

~~r+akf7YnlabiegówtVEK% 1':~

. SKODA 1201.."(1985), Krakowska 306.
0229
(89190), 54.000

favorit"

(90191).

~

K~~ei

1 SPRZEOAM rottweilery rodowodowa,

~9~~
cen':~~~;~~
2-85
RR4
(199 1).

Kielce,

0233

040

TRANSPORT 4 tony, 332-39-()9.
0018283

TRANSPORT cittarowy 6 ton. Ptandeka,(o-41 )368-01-83

0018677

TRANSPORT kRJ -zagranica 1,7 tony.
0017186

Klełce,34-563-77.

TRANSPORT kraj - ugranlca. TOW8f
przastnennydo1,5lKielce,331-21-<l2.

MALOWANIE natryskowa, 28-089,
332-23...()9, 090-336-443.
0018038
MALOWANIE
331-01-41.

Klełce,

natryskowa.

0018696

MALOWANIE, tapetowanie.
VAT. Kielce, 331-25-06.

Fakt...-y
0 205

366-42-97

0018548

NAPRA.WApralek.369-82-22.

NAPRA.WA telewizorow,

magnelowl·

Pm:Caro~stowSiedzillepned:slęblorstwawOOiu28.01.1997r.o!PJ(Iz.10.00.
PiSE:fllleolffiyzpod;rliemD!f!YnOtonaleeyztot,ćwlJkladziewzaklejorrpt~zozr.a-czeo~et~~.PRZETAAG"naiJMiejnadzieńprmlpm:targlemwsekrdariacie~do!PJ(Iz.14.00

Wivurtlem ~IMia do przetargu jeSI wplace'tlewadlum w'll'fS(lkośd 10% ceny Wf'IKr
lawc2ejwkasleprzedsięblorstwanalpóinlejwlemllnlelloJenłaolerty.W3diumpr2epadanarzecz
sprll!dir.ą,jeielł~zucrestnikówpt2'1ltafguniel301erujecenynabydar6wnejcortaJrmiei

ceruewywol~.iltaJdoewprz)'J)il(lu,~oltłei,którylfW'all)rlllla"llucłrylas,toodzawatda

ceny nał.PJCia_ wpr2ypDJ, gdyuoeslr*::y pudarl)l zaokrująt~ SW!c:ent·spr21!dawty ~

UKl.AOANIE glazury, terakoty. Ooldaó-

0199
UKŁADANIE

368----63-13.

glazury, lerakoty. Klalce.
0248

UKlAOAtłE

par111atu,

wadillll

z+orone prn!l oler1!11ów,

belpośrednlopopuetargu,aoEfenowi,

ktÓfyCII o~ertt nie mslaną ffl'liele, zwrócone bedzie
klórywrgaprzetarg,zoslalllezn::howanenapoczet

~jeprawoswobc:Ole;loW)'boruolerty)lA!przeprowadzenlaprMarguustnego
Sx:zególowydtlr1onra:jio!hośniew/«jiO!aldówudzietaOziaiTransportu,leJ_(Q---48)18-2&-!li

00 96 wew 278 !ub 283. Zastr2eQ;I się prawo odwolarlia lub tllleWablienla pnetar~ w~ lub
calośdbezpodania~

{4/KA)

cyklinowanie .

Klelca,224-30.

0138

USZCZELNIANIE okien uszczełlu! llłi·
konowii.Klelce.368-68--77.
0017656

ZN<t.AD Elektromechaniczny, Kielce,
1 MaJa 73 (pod wiaduktem), tal. 34-538-31
usługi: przezwajania silników,

poleca

robołylokarskle:

wykonujegarat.a. bramy,

ogrodzenla,kratynotycoweor-a.tproduk.·

c}al$pi'Zeda.tznlczy.

001098

Zarząd

harmon~.

2AI..UZJE. vertlcale, rolokasety, roletki
z materialu producent, 361-40-68,
24,113-353.
0234

-wn

2ALUZJE. rolokasety,vertlca.la.roletkl,
karnisza. Kielce, 366-38-26.
001 8740
2ALUZJE. vertlcale. 331-'15-56.

022

ZGUBY
dokumenty na nazwisko Ku·

blcklPiotr.

0231

ZALESNv Tomasz zgubił legitymacif
szkolną Zespołu Szkol Przemysiu Spotyw·

05

Cena~powiękslonabędzieopodalekVATw~22'io

nle, lfil~Wlowo.Kialce,332-'12- 1 8.

ZAGINĘŁY

0018736

2.Sarrcc:h6dOSillllMyBMWS25pierwszar8p!Straciawl99-łr.cena~5l'XXIzt

0114

0018733
NAPRA.WApralek.331-78--94

l Smx:hódlt*A--001 11 rej. RAG 3410 rok 19Mcena 40llzt

"""

TRANSf'ClRT. OAF 2 tony. Kielce,
27-775.

ZakiadyWyfobówAlbeslowo--CeTeltowydlwWieflbicy"~laOQiaS23jąprzetargnieo--grttzonyolerlpłsermyehnasprzedalfi/Wśrodo:ówtra'lSP(Ntowydl·

UfOOWy

2AI..UZJEianlo,369-&6-37. 0018675

OOw. Sowlt'lskl, 361-6-4-24, 361-'16-59
.•RENAULT express" 1.90 (1995)
Kielce,27-253.344-'11-74.
0018704

KH3

nica. Kielce, 332--48-42.

0 121

331-96-48.

.RENAULT 19" 1,90 t 1993) lub zamiana.

Kielce, 368-56-&.

Klełce,

TRANSPORT 1,2 l 1,5 lony.
34-470-37.--. 15.

KRATY, balu3łrady, konstrukcje sla·
lowa,332-34-33.
0 122

PROSTOWNIK spawalniczy SP0400,
cena2.400z1,332- 34-33.

informacji udziela Dział Marketingu
tel. (0-41) 366-28-11, tel./fax (0-41) 34-599-19, 34-526-82

2AI..UZJE - plooowe, poziome, drzwi
Produkcja, monta.t. Kialce,
tal. 332-58-13, fax 368-68-77. 0017655

KRATY staleskłaclane. dnwl metaiOYM,

NAPRAWApompwodnych, VAT. Kielce,

.POI..ONEZA" 1500 (86), 368-92-75.

Szczegółowyc h
0252

TRANSPORT 12 m.szek:. Kraj- ugra-

01 36

escort" uo-o..x

TRANSPClflT 1,5.34-57()..()3.
TRANSPORT 1,6tony, 368-95-&1.

Kielce,
001 8533

domolooy.

344--34-79.

AR.UfB"- raklamy,azytdy,poligralla.
BR-48
Kielca, Duta 2, (04 1) 469-28.

067

,FORD
~- J.«-Q3-06

KOMP\.ETNE~

HKI002

Oferujemy równi eż grysy we wszystkich
asortymentach ze złoża d ewoń s kiego .

malowania.
00186«

TAPETOWNoiE
332-21-43.

USŁUGI

SR2

,FIAT BRAWA" nowa

33 ;:~

-

Syrakuzdnia 16.1.97.•1nterbua",Sienkiewlc:r.a 76. 368-4Q-35, p. 303.
GA37

,CINQUECENTO 900" (1994). Wiado-

~~":)~.

ROLOKASĘTY

0183

nego - 320lł,~Tale-399zt.GOI..O

Sll..toiK do

082

ROlOKASETY - ROLETY ZEWNĘ·
TRZNE- niemlecklej firmy Heroal- Bramy.
Hurt. detal. .Al.UTECHtłKA" Kolberga 11.

ROLOKASETY, bra.my, kraty, toletki

mośC,1ai.TUCZfPY12.

~()rroroQ.

0018712

WOLNE miejsca do Rzymu, Neapolu,

8288

.-

REKLAMY- Express .Koncept". Kialce,

Starac~.

Hq(i(fKorczyn.

KOMS

łogowych. 368-50-94.

331-25-16.

FRANKFUłiT, w.NIIHEIM. Upako, (048)
3780-307 .Wojtek".
Vv'G339

ZIMOWISKA Munallchla k. Zakopa·

,FORD escort"

0018531

PROFESJONAlNY monta.t penelf pod·

proc.taniej.

M spneda m, 600 mtg (1 99 1),
UclskOw 25, gm,

,0/ll;łA"

d6w,int..l(rystek..361..()1-69

01 5 1

KJCZI'I8fczyk Andrzej,

,CINQUECENTO
!Gfk;e, 34-503-59.

ma(lntltowi-

34-518-35. Zaprauamy 8- 16. Zlmą 5
0018054

TURYSTYKA

1.85, lellko uszkodzone

o.TW.)Od/KNty~tei.BieHny28.

c-330

12/dg

NAPRAWA telewl:zorOw.

czego

Gminy w Rudzie Malenieckiej
ogłasza przetarg

na wykonanie remontu turbiny wodnej w Malej
Elektrowni Wodnej w Rudzie Malenieckiej.
Dodatkowe infonnacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy w RudzieMalenieckiej osobiście lub telefoniczniepod nr. (Q-4112) 15-26 w godz. 8-15.
Oferty nalei;p skladać w sekretariacie Urzędu
Gminy wRudzieMalenieckiej wzamkniętych kopertach w terminie 14 dni od daty ukazania się niniej·
szego ogloszenia.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta lub uni eważni eni a przetargu bez podania
przyczyny.

0193

lZELIN Kielce. ul. Piotrkowska 37. teJ/fax: 344-82-25 l

Zarząd

SPRZEDAŻ RATALNA-LEASING

•• KOMPUfERY PENTIUM

Gminy w Rudzie Malenieckiej
ogłasza przetarg

na wydzieriawieniepomieszczeń w PublicznymZakladzie Opieki
Zdrowotnfi z przeznaczeniem na aptekę o paw. ui,ytkowej 62 m
kw.

•• DRUKARKI FISKALNE DF-J<JI , DF-J<J2
"'* ZF.STAWY MULTIMEDIALNE
•• DRUKARKI KOMFUTEROWE CANON, EPSON, HP

Dodatkowe informQ(je można uzyskać w Urzrdzie Gminy w
Rudzie Malenieckiej osobiScle lub telefonicznie pod nr.

•• OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW i HURTOWNI

(0-4 l l 2) l 5-26 w godz. 8- l 5.

Agencja

l9/p

KREDYT~ SERWIS

Zainteresowanych dzierżawą prosimy o ski adanie ofert w
.sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej wraz z
w terminie 14 dni od daty ukazania .się ogł oszenia.

proponowaną cmą dz ierżawy

poszukuje:

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru aferelita lub
przetargu bez podania przyczyny.

- pracownika do Działu Kontroli Wewnętrznej
- radcy prawnego w pełnym wymiarze czasu pracy
Oferty prosimy składać na adres: Kielce, ul. :C:ródtowa 19

unieważnienia

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

z

"

...

EKLAMA

AUTO
POLMOZBYT AUTO
KIELCE, sp. z o o.
uL 1 Maja 191
'apn_eda!

Nrnodlodów:

AlJTO-SlYeY- sprzedat. monla!,

~

jenieptknifć,tei345-19-57Kielce.Kol

Af1

berge2A.

AlJTOALAAMY - PRESTIGE. Kletce,
Manifestu Upcowego 34 (.Exbud"),
332-65-99,332-35-45
0018657

POLOhEZ,

POLONEZ TRUCK, NEXJA. ESPERO. TICO Kielce.

AUTOALAAMY - zmienny kod, immobi-

ui.1Majl191.1el.34-557-71,366-39-00wewn
296wszyslldtbrmysprzlldaty

lisery, motoblokadyRadia,~ikl .Pana
sonic" .Ratyl<i9łce.344-3-4-79.0018534

'wrozlicztnil.t P'l'rimujemy

u~

samo-

"'""

'li"lkcyjnuprzeda!rllalnll-btlOPI'DCen-

towlniiAUTO-SYSTEMI<lelce,ui.\MIJII91 .
lel.34-557-71 , 3f;&.39-.00w 296
'OI'f'iliiWilnt CZł!lci umlenne. Kletce.

IJ.C:Z.nowskl22,1el.366-05-45,1

Młjl\91,

181.366-06-74
• montatillfłłltcjlgalCJWY~;hKielce,ul. 1 MaJ•
191.tlłi.J66-21-62
'aulory!owanyseMeel<.lełce.ul. l

Maja 191 ,

.Bronowskl"_ 1--Uńownia
samochodów zachodnich.
OG4
Kielce, Wesoła -47149.34-423-73

do

AUTOCZĘŚCI . Motomarkel", samochody zachodnie Kielce. Jagiellońslla 23,
345-16-29
0227

AUTOLAKIERY - aerozole, pus:zkl
-wszystkie kolory . .ze,n&ioc" .Klelce, Krakowska 291,345-74-53
OG8
AUTORYZOWANY serwis PETER--cAR,
samochocty Japońskie, amortyzatory do
ws:zystklc.htypaw,cąłci, obsługa Klełce,

Naruszewicza33,tei.366-Q8.-57. FA233

286-23.

Autoetanrry, mal)lletycuoa
uplonu -gratis, radiomontłl.t,
Bl.AUPUNKT,centralne:zamkl. 0018600

CZĘSCI do samochodów zachodnich,

odc~le

331-37-119. AUTOAlARMY. Kielce.

ze akladu, na zamowtenle - KIM AlJT()...
-CZĘSCI. Sklepy: Kielce, Tergowa 18,
332-12-J7,Wesola47149,34-423-73.

0017404

005

368-07 -88.AUTOALARMY. ,Karo", tnl-

FORO-częścizamienne Klelce,GOrnikOW StaszJcowsklch 15, 34-502.-52.GA 11

~~~naJ.

0018500

AlUFEL GI, klerowniee, spoilery, bajery.

Klelce,344-24-67.

HAKI holownicze. Kielce,361-57-G4.

0018747

0018717

AUTO-GAZ...montat.Kielce.Pakos.z53,

MIESZAL.MAsamochodowychleklerow

361-94-18.090-336-179, 090-336-061.
0177

akrylowych. .Zema)(", Kielce, KrakO'W$ka

AUTO- RADłO,najwiłkszywybOr- MJ·
lepszyzakup.Kielce,Paderewsklego22,
366-28--49.
GA6

AUTO- SZVBY. Kielca, 361-57-17.
GA13
AUTO-$ZYBY - spnedat, montat, klłl·
;enifl ptkniłt. azybefdachy. , Al.ltofenbt".
Kielce, uL Wrrosowa 25, teUfllll
361-81-71 oraz Szewce 39 k. Kielc,
lel.J1a~~ 345-92-QS.
GA8

AliTO-SER'NtS,
AUTO-KOMIS
- me<:hanika, naprawa silników, karoserW,
llektronika, specja6zacj.a marki zachodnll,jł.pońskle, clo$tawcze, cz•łcl- Kielce
-Białogon, ul. GOrnikOWStaszicowskich
18,1el.34-502-70.
AG1192

POSZUKWĘ Iokeiu hanc:loroolego 50
-100mkwcentrumKielce. 368-77-48.
00187-48

SIDING-elewłlcje:~finTry

SPRZEDAM M-3 (t piflro) , os. Swi01o-krzyskie. 331-18--88
0018715

ALCOA. Na}Chfłnlejlwpowaoe w Stenach.
DachOwka bitumiCVIII. Importer, {0-41)
368-7~7. O!odklewlcza 87
0016822

PROOUKTY dla waraztatów blachar$ko-lakierniczych.
Najnltsze
ceny
Kielce,
Krakowska
291,
345-74-53.
0010

..zemax·,

SKUP - spnede2 ratalna, k001i1.
zamiana samochodOw. Kielce, Stotarska
11.tel. 368-36-oo,34-5n-14.
FA234

•VN GOLF l" -

cz,ścl. Klełce,

23.

Wlmlckf.
0232

BUDOWNICTWO
A. GLAZURA- TEFW<OTA hiszpeńsQ
-ceny hurto-, najwifkszy wybćr.•Ceramibi"Klełce.~ 14.\368-74-83.
HK1079
BMF -techniki

Kotwy

trzne

mocowań:

specjall$ł)'CZne,

UPAT llnoe.

clyble, $rubowe,

i liczniki rozporowe, zlącza kąt~. wkr,ty,
uchwyty,kolkl-ilolac]a.~-atest

blachcM1<rfłv

EWIP. Kielce,

Ma~

samowlertne.
4, 33-18-021.

MATERIAl Y budowlane, oeieplenlowe.
.NIXEL", Krakowske 257.366--44-30.

GA9
NAJWIĘKSZA kielecka hurtownia pły
tek ceramicznych. elewacyjnych (500
wzorOW).Bezpotrednilmporter{Hiszpenla,
'Mochy, Niemcy, Czechy). Sprzeda! ratalna. Ul. Cedro--MaZlK 7 (Cedzyne obolt
cmentarza),361Hl1--65.
0018601

OKAZ.JAJTeniestettebrowanegladka.
Solk:tneramyogrodzefllowe.Transport 10
km graUs. Nowiny, tel. 366-72-90. 0141

OKNAJEONORAMOWE,plytygiJ*JWO-kartonowe {KNAUF) sldiog. dmrrll •ntywlamaniowe ł glezur11.•MABUO", Kielce,
Skrzellewska 4, tel. 368-44--40; Zagnafiska 72, tel. 484-19: Jodrzetow, Dojazd 1,
teł. 613-52.
G0834

&

Radom,

DRZWI
ANTYWŁAM A NIOWE
0'111 rekllllmacjil- .Armos", eutoryzo-wanydeelerGercle,361-60-46
010
34-423-36, Bodzentyń&ka. 33, Auloryzoweny Deeler Gerda.
KG-408

KUPNO

RADIOWA
RADIOTELEFONY. PAGERY Knyszlof
Dąbrowski

Kielce, 34--410-41. wewn. 243
KG-435

MEDYCYNA
ANONIMOWE leczenie elkohottzmu.
Częstochowe.AieJ-NMP29.tel 654-497.
Katowice, Sta~ 7112, 586-289.

1<01798
ATRAKCYJNE odchudzanie.

W~

odlywlanie .Herbe.~fe".{0-41)368-23-50.

GARAż

r. KSM.Klelce. 34-448-34.
0216

KUPIĘ

GitEKOLOGICZNE
tanie
zabiegi
(wszystkie). rOwnlet
zaewansowane
(0-42)30-23-28,32-73--49(10-18).
KNl

FARMA Sladków Duty koło Chmielnike
prowadzistelyskupatomy-wrozllczenlu
obornik l otrfby. Tel. (0-49) 54-44-42.
KH10

.YOik•wagene

buł-a".

366--00-23.

0192

AAA Kielecka

Giełda

141•tdołwledczeń.

.MEDIN" - bezoperacyjne leczenie
kanicy tolclowej, nerkowej, pr0$laty,
hemoroidów, lyelenie. Zaplay: Kielce,

S605

344--87-18(15-ln.
PROTEZOWANIE.
34-502-52.

NIIPf&WIIII

Kielce,
GA10

TRANSPL.ANTACJA wiOSOW. lnttemed.
(022) 15-S7-15.

DK6

N A UKA

LOKALE
Nleruchomo«;l -

Zapraszamy. Kielce,
GA14

AM
$WIĘTOKRZYSKA
GIELDA
NIEJlUCHQMO$a Kiełce, ul. SienkiewicZa
67,366-05-93,366-13-61 .
SE4

AGENCJA .Ellxlr'" - mieszkanie, oomy,
działki. Kupno, sprzedat. zamiana. Duty
wybórolllfi1Kielce,27-158,po15. 0015

AGENCJA . Medium" - mieszkanie.
lokale, działki. NOT - parter,
368-G7-74.
G01077

oomy,

KOREPETYCJE - matematyka. fizyka,
lnformatylta. Kielce, 345-00-96.
0239
KURSY WORDA, EXCELA. Compute.:.
KG-437
34-432--Q2.

SZKOt.Y .PRO--fL". liceum OgOlnokształcące dla Dorosłych, Kielce, Romu-alda 3. 368-17-43. Posiaclłlmy ul)f1lwnienleSDlolyPubtlcznej.
0017
SZKOt.Y .PRO-fi..•, PoiK:.alne Stuzobs!UQ~~celną.

obslugaruchuturystycznego.kosmełyke

z me$1ltem, tiK:hnik Informatyk. Kielce,
Aom~Jalde 3. 368-17--43.
0018

SZKOtY . PAO-fll.." - erednM Studium
Spoteczno-Prawoe(II:Zyłetnle-zekoń-

czone
AGENCJA.Pius",toea,płacWolnoścl

4,tel.368--o8-73.

oo ~CIA dwupok(ljowl (odr.bnewe)ście).Kielce,331--()8-82,po13.

Kielce,

Romualda

331-22-28.

0215

HOTEL .lYSOGORY" (camw.NY)
-wynejmielokalenablura
-sprzeda:mebl•,api'Zfl,zasta...... ge-

slronomiczn4 z wyposa2enle hotelu.
Kielce, 366-25-94, Mwn. 14S, 381.

KG434

zaru

KUPIMY od
368--75-38.
POSZUKUJĘ

M-3 l, 11 p., ter.

NIERUCHOMOŚCI
AGENCJA INTERLOCUM Kielce, (0-41)
344-53-62.
GKS

KIELCE- obiekt magezynowy do -...yneJocle:leren -4000m kw., budynki -850m
kw., dobrydotezd.tel. 366-22-97.

do promo-

bistyKktk:e,ui. Mermurowe22,wgoclz. 10
-12.
0235
Kielca,

D3

ZAKŁAD USługowy

zatrudni stolaru.
Mile widZliny emeryt, renciste. Kielc»,
361-49-31 .
057

klerOWCO z 11lllfUPII 1,_•
fldzką do rozwotenie rrtotonek. Wyrnilgenia c H gr. pr•wa jazdy oraz prelerowant
ZATRUDNIĘ

O$Oby ze znajomością handlu. Kielce, Malł
kOW150.36-73-796,36-73-793. U'.38

0140

Części

do samochodów

366-33--45.

S€6

Blachy karoseryjne

Marco- Service

.VICTOR"

-

Skrajna
86
366-20-73.

LOMBARD - po2ycz1d pod ustaw
Klełce, Sienkiewlcu 64. 366-40-93, Staszlce1,34-422-1S.
GA7
WYPOŻYClAL.f«A

Neczyń

(wesela)

Klelce,WerszeW!IIul159.
001875-4

TOWARZYSKIE

l

E

L

"' Nteogramczone tiOSCt w mtestącach styczen luty marzec
"'Ccnykopalntane
v Prey zakupte 5 ton- bezplatnytransport w promtentu 20 km
Kolttowa39At~

t0-41116-'c-8hogodz OO"ik16
36S-5"-99w1100Z007do15

'".

tl

V
'"'
pil~

""

'"

B

d

..
(

naJ:
l itr
l

,.,
Ud

{0496) 72-12 BUSKO.•Kleopatra "

0018690
282-78 Kielce, .Emanue11e". 0018699

Kielce,
.Chemad"lflll").
GD1100

AM.EXTAZA". Kielce, 361-25-49.
0017758

(

AGENCJA .ABC". KIELCE. 345-31--02.

OPRAWA
OBRAZÓ W

PRACA
BJURO Hllndlowe- propozyc;e pracy

ARMA Handlowa zatrudni sprzedewAGO na terenie Klelc . (047)
BR62

CĆ'oll spnętu

AGENCJA

.Fryne".

..

""
,

Steracllocnoie•.

(0-47)273-31-40.

AGENCJA .Thals". Kielce, 361-49-15.
0181
AGENCJA TowarzySka zatrudni Penlł
Kielce, (0-41) 366--05-71 .
073
AGENCJA towarzySka w ()polu zatrudni
Panle. Gwerantujemy .."ysokie zarobki.
zakwaterowanie. (077) 556-179.:, 11~ 18

SPRĘ ŻAR KI K'ra:: II'J'POJa;tnitm dodatkOK)'m
-uszczelniacze, kleje, środki smarujące firml LOCTITE
: ~:!:!~:~:~~~!~~~~f~~~;;~t:lt~~;~iiki si owej
-wiertarki, wkrętakiiprzewodypneumatyczne.• .•
" ".
- filtrv do chłodziw obróbkowych
•
igw•nciarki stołowe
•

otcn.•tc

G

B

Pot

AM LOMBAAD - .U Merynerza•,
368-22--42- netychmlesto- pOłycDd.
Kanlor .u Marynarza", 368-22-24. talmi
w
nledllelt.
Informacja
nocne
090-335-870.
GA3

~~-~~l«dl

P.U.H ~

"'

~

RÓŻNE

0018700

PRODUCENT.
(teren

65-31-94, 65-20-58.

Tłumiki

m~

""
w

366-45-17 Klełce . .ALEXIS".

O KNA Z PCV

dle 32010b.lgłoszenle telefoniczne,
(0-41)332-24--84.
GA40

japońskich

Su

'"m/

bot
ZOECYDOWAIIIE kupi dom Klelee do
150.000
.Kontra.kl:",
368-33-22,

GI<IO
do wyneJocla mieszkania

1-2~Kielce,332-32-31.

25-711 KIELCE, ul, Karczówkawska 20
tel./tax345-24-43,\el.368-47-44

Woltg(rł!"Ołkllittowa t~

SPRZEDAWCĘ--prezentere

cyjnej~JptZeda!yzatrudnimy Kontakt ~

OOwynajoclalokalnegabinetlekarski,

i akcesoria

Pi•koszówuj

POSZl.IKUJĘpenidoprecywchlrakte

rzepomocydomowejzwleanymsamochodem {mole być me/Mńllwo). teL
11-08-12, po18.
1«1095

KO+.łS Narcierski. Kielce, Planty 12.
3-44-82-29.
GĄ29

Uncetatlf-Kielce,Sie~tel.

+Oryginalne

""

om

pot7

SZKOt.Y .PRQ-AL" - Uceum EXono-mlczne ctra Dorosłych. Kielce, Romualda 3.
368-17-43.
0020

CHĘCINSKA 14,.RAMKA", 361-37-49
KG-410

Ę

POSIAOAM samochód 080bowy i ~
czas. OczekuMt propozycji. tli 117-138,

KOMIS Meblowy. Kielce, Planty 12.
344-82-29
GAJO

0210
00 w;dziertawlenla w centrum -lokal,
parter30m kw., zaplecze30m kw. Propo-zycjatektedlaegencji.Klelce,258--99.
0213

0187

POOEJMĘ preco w zawodzie &lusar.t
-spe.weczeiektryczny,gazowy,C02,monter konstrukcji sla"-i. 15 let Pfl ktvkl.
Kielce,34-493-72,po 1S
0218

3,
0019

ITIIIIUI'I!)368-17-43.

1«1088

AGENCJA W9!11~ka. 368-75--88.
KG-419

Nowiny51 , 366- 77-15.

SPRZEDA'NCZYNIĘ.

(!;umZ.wodolrro<e:llnensa
AGEHCJA.LOKUM",Klea,Staszlce \,
34-4-22-48.
072

PIEKARNIA . Omar" zairudni plekarty,
cleslowych. pomoc plekerze, cuklernillów

361-26-22

Sienklewicz.e 9, 34-463-63,368--23--63.

BMW-Polska

N.!sreSidiOy

ŁĄCZNOśC

050

Sklep poleca
części

."

MESZKANIE dwupoziomowe - Ko8ciu$Zkl. 369-82--87
34/ dg

0014

TANI partUet, panele Kielc•. Wojsb
0018687
Polsklego20(rógZgocty).

GA5
ARMAHIIndlowa.FLOOR"oleruje:parklety. mozaiki. panele pocllogowe, kle;..
schody. Kielce, ul. Chfelńska 14a,
361-19-49.
HK1065

Kamień elewacyjny.
bitumiczna. blacha aluminiowa

l'l(IW()$(:.

361-63-95, 229-41, 23-633,
lubelske77,528-11 , -...wn.3

pierkienlowe,skr9łne,ogćlnobudow!llne,

taśtnowe,

-

dachćWM

obrObkowa. lmportef . US-f'Ol". Kielce
Dymlny (obolt F•t:wykl OomOw),

009

291,34S-74-53.

KIEROWCA z .mercedesem 208". Kie.
lce. telelongrzeczno6ciowy366-74-88

SIOING jednolity poziomy l pionowy
-elewacje wlfl)'IOM'.~IIr;'bOr
wregionle . PA.NEUNG-panele~

AUTOCZĘSCI

części

tei.366-21-62.366-39-00,W'8Wil2221094/hi:J6

AUT O -MOTO

OKNA. dmM, stal, materiały budowłane
• MABUO". Jfdrzejówui. Dojald t.tet
613-52
G0835

:

~~::~:~~fa'j:~\::k~~eania

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Mistrzowie Polski na Słowacji

Dwa zwycięstwa Medale obiecywali
działacze

...

krótką, dwudnlo"!ą ~zytą na
SłowacjiprzebywaJą piłkarze rę·
czni mistrza Polski Iskry Kielce.
Wczorai podopieczni Glenadija
Kamielina rozegrali dwa mecze
kontrolne, w obu zwycięta}ąc.

.,,o;,;

wpierwszym, rozegranym wczoraj wgodzinach przedpołudniowych

"'
.,_
"'
1,25

P28

[E
81

z

lsknl pokonała Topolcany 37:26
(14:14).
Iskra: Bernacki, Stęczniewski czemysz 3, Olejnik 6, Wasiak 3, J.
Sieczka l,P.Sieczka l, K. Paluch l ,

T. Paluch l, Nowakowskt14, Juras1k
3 Tiounchik4.
' Dla rywali najwięcej goli zdobył
szegeny- 10.

-Wiidzesłowackiejjestterazkró·

Ib. przerwa. dlatego postanowiliś
my rozegrać taki błyskawiczny tur·
niej- powiedział nam wc_zoraj sckre·

tarzTatrana Preszow, Wllmm Petko.
w pojedynku z TopoJcanami Iskra
zagrała

bardzo dobrze zwłaszcza

w drugiej

Wszystkich zauNowakowski, któryraz za razempopisywal si~ udanymi akcjami. Nie dziwię się, że kapita·
na kieleckiej ,.słódemki" chcieli kupić N iemcy.
Topolcany tylko w pierwszej połowie prowadziły w miarę wyrówna·
ny bój. Po przerwie w obu drużynach nastąpiło sporo zmian i
mistrz Polski szybko uciekł przeciwnikowi.
Wieczoremiskrarozegrała drugi
test mecz. Tym razem podopieczni
trenerskiego duetu Gienadij Kamielin-MarekSmolarczykgralizczoło

wą drużyną Słowacji

- Talranem
Preszow. Mecz zakoitczył się zdecydowanym zwycięstwem mistrzów
Polski39:23 (17:11).
Iskm: Bemacki, Stęczniewski Czemysz 3, Olejnik l , Tiounczik 5,
Wasiak 5, J. Sieczka l, P. Sieczka 9,
Nowakowski 9, T. Paluch O, K. Paluch2,Jurasik4.

Za nami dwa dni procesu Andrzeja Gołoty. Jak wydarzenia na

sali

dzień
Wisły

z

jut, te przez ty-

pHkan

Błę

kitnych Marek Gołąbek.
Gołąbek

ostatecznie

wodzący się

byli

Mata, wy-

z naszego regionu.

Leszek Drogosz - luelczanin, czterokrotny mistrz Europy, medalista
olimpijski:- Wsp6lnie z trenerem Cze.

.wyskoków•. Był typem buntownika,
lecz-mOLmzdaniem-jesttocechalu-

zespołem krakowskiej

trenował

Włocławku Mdzą

sławemPtakiemprzez31atatrenowa
łem Andrzeja Gołotę w kadrze JUniorów. Był on chł opakiem silnym, odwatnym, boJOwym, a JCdnocześme
mial skl onności do rótnego rodzaJU

do Wisły
Informowaliśmy

we

czołowi pię§darze

Os-

R. Rogala

zostaje

w Kielcach, ale w" wiślackiej przys·

tani" na dłuższy okres "zakotwiczy"
111Jprawdopodobniej mn y gracz Błę·
kitnych, Robert Rogala.
Rogala przeszedł pomyślnie testy
iWSZ)'Stko wskazuje na to, te wiosną
zadebiutuj e na pierwszoligowych
boiskach...
(mac)

dziznanych,chcącychcośwtyciuosią
gn~.Jegosytuacjajestanalogiąsprawy

MarianaKasprzyka,l:tóryprzedlatyza
podobne wykroczeme trafił ,.za kratki•
Niepotrzebniemediazrobiły wieleszumu wokół tej sprawy. Wielepodobnych
incydentów kończy się jedynie sprawą
na lmlegium lub w ogóle puszcza się w
nlepami~,tujednakzadziałałamagia

nazwiska i tania sensacJA. Je:teliJUt
doszło do procesu, to jestem przekonany ,te Gołota dostanie wyrok co naj wy·
tej w zawieszeniu.
Kazimierz Paździor - radomianin,
mistrz olimpijski w boksie z Rzymu:

Buski Klub Sportowy Zdrój obchodzi 50-lecie. Jedną z wielu
Jubileuszowych imprez będZie
interesujący halowy tumlej pił
karxki, lct6ty rozegrany zostanie

w najblitszą sobotę.
Bu_scy sympatycy futbolu nie po-

"'
''"

w~nnl narzekać na brak emocji, bo-

"":'e~ do walki o główne troreum,jalumJe_st puchar prezesa zarządu ~Ni
dy-Gips~, Zbigniewa Palr.uły rywali-

;~~~~:~!e6 ~:.:'C:7se=:

~~~~n~c::S1[0~~%nt~~~~g~~~

- l eteliAndrzejjestwinien,tonaturalne, te powinien ponieść karę. Jednak
zsamegoprocesunierobilbymsensacji.Golotabijącwdyskotececzłowleka

Podczas warszawskiego Balu
Mistrzów Sportu polskich kajakarzy reprezentował Piotr Mar·
kiewkz. Jedyny w Atlancie nasz
medalista w tej dyscyplinie.
Pa(lski brązowy krątek uratował
honor kajakarzy na igrzyskach.
Spodziewanosię przeciel gradu
medali na torze Lake Lanler.

- Ale ten grad medali obiecywali
dz i ałacze. My mówilclmy tylko, te
tanio skóry nie sprzedamy i tak było
Walczyliśmy do końca, tylko zabrakłotrochę szczęścia.

Optymizm przed lgnyskaml był
uzasadniony. Zwłaszcza po
udanym występie Po/aków podczas Mistnostw $wiata w Duisburgu.
-Właśnie

takijest sport. Dawne zasnie zapew niają niczego. Każdy
kolejny wyścigjest inny i o miejsce
na podium trzeba walczyć za każ
dym razem od początku.
ługi

Wróćmy

jeszcze do pa(lskfego
startu w Dulsburgu. Co pan czuł,
gdy po wygraniu finału dowiedział się pan, te wyOCig będZie
powtórzony?

-To było tak dawno ... Cót, w takich
sytuacjach zawodnik musi zac hować zimną krew. Mój protest na
niewiele by się zdał, więc trzeba się
było podporządkować woli sędziów.
Na szczęście byłem w dobrej rorm ie

irazjeszczepokazałem,żestaćmnie

na zwycięstwo_ Ja i moi koledzy z kadry jesteśmy jeszcze młodzi i nie
składamy broni. Na razie myślami
jesteśmy jut w Sydney.
-W Atlancie nie było aż tak tle,
nasze oczekiwa·
nia były większe - dodaje prezes
Polskiego Związku Kajakowego,
Tadeusz Wróblewski.- W tym roku
musimy Jednak odzyskać zaura nie
kibiców i podreperować opinię
u władz. To dla nas bardzo ważny
rok, bowiem na dobre rozpoczynamy realizację programu ~Sydney
choć rzeczywiście

~~~-:!;!~~~~r~~s~:a 1ś:~:~~
seniorów w Kanadzie, w sierpniu.
Prawdopodobnie na lipcowe MIS·
trzostwa Europy wyślemy zawodników młodszych. Niemotliwe jest
bowiem przygotowanie dwóch
szyczytów rormy w tak krótkim ok-

Czy w sprawie wycofania kajakarstwa górskiego z ignysk
w Sydney zapadły jut ostateczne decyzje?

-Niestety, tak. Właśnie otrzymaliś
my list od przewodniczącego
MKOI., Juana Antonio Samarancha, który pozbawia nas wszelkich
złudzeit. Ale "górale" wrócą n a igrzyska w roku 20tJ4.1jut teraz zaczynamy szykować n ową kadrę na tę
imprezę.

zachowałsięjakzwykłyłobuz. J ednak,

Sławomir Sijer

czytkatdegodnia na ulicach polskich
m1ast nie dzieją Się gorsze rzeczy?
Oczywiście. Gołota powinien być osą·
dzony i ukarany, ale trzeba karać zwykłego obywatela, a nie pretendenta do
tytułu mistrza świata w zawodowym
boksie. To taki sam czł owiek, jak i my.
Dlatego dziwię się szumowi, jaki wytworzony został przez media wokół
procesu.AsamAndrzej?Myśl~,tezro
zumlał swój błąd 1 wyciągnął z niego
wnioski. Wierzę, te powtórnie nie
dopuścilby si~ podobnego uczynku.
Dlatego, gdybym miał wplyw na wer·
dykt, optowałbym za karą w zawieszeniu. Pięściarz powmien także wypłacić
poszkodowanemu sowite odszkodowanie za tzw. krzywdy moralne. Słysza·
Iem wiele negatywnych opmii na temat
spotkaniaprezydenta Kwaśniewskiego
z Andrzejem. Skąd w ludziach tyle
zawiści? Przeciet prezydent go nie
uniewinnił! Pozwolił jedynie na spokojny, czyli niezagratony więziemem
powrót do kraju.

Piotr Markiewicz (pierwszy z lewej) bawi się na Balu Mistrzów
Sportuw towarzystwie łuczniczek Iwony Dzi ęcioł , Katarzyny Klaty iłu
cznika kieleckiej Stali Roberta Marcinkiewicza.
Fot S. Sijer

(pak,pd)

Na kajakowej krawędzi

Na 50-lecie Zdroju Busko

Ciekawy turniej

p73

(mac)

Wyrok na Gołotę

l'o\ski.

;;;;

traklasyzzespołemPariiSzczecm.

trenerem
Warszawianki
wcześniejselekqoneremreprezentacJi

i

krystalerosła.Dutawtymzasługa

bardzo dobrze dysponowanych
wczoraj bramkarzy Rarała Bemackiego i Macieja Stęczniewskiego
oraz wyborna dyspozycja strzelecka
kapitana naszej "siódemki" Roberta
Nowakowskiego. Skutecznością zaimponował takie młody Paweł Sieczka.
Pilkarze ręczni Iskry wrócili do
Kielc dziś w godzinach nocnych,
a jut w sobotę czeka ich pierwszy
w tym roku mecz o mistrzostwo eks-

Drogosz i Patdzior o włocławskim procesie

piłkanyręcznychWarszawianki.

""

Zespół Iskry był zdecydowanie
lepszy od gospodarzy, od początku
spottaniadyttując warunki gry na parkiecie. Mistrzowie Polski prowadzili
4: l, a nawet 9:2, by ostatecznie schodzić na przerwę z przewagą 6 goli.
Po zmianie stron ambitni Słowa
cy próbowali wprawdzie zniwelować stratę,jednak wobecdobrej dyspozycjinaszychgraczyprzewagals-

B. Kowalczyk

tatnio był on sz.koteniowcem drugolisowej "siódemki" WKW Opole, zaś

...

połowie.

roczył zwłaszcza

Bogdan Kowalczyk został nowym
trenerem pierwszoligowej drutyny

F"

Piotr Markiewicz dla ,. Słowa Ludu"

występujące w klasie
międzyokrę:gowej Nida/Dolina NiPińczów i Zdrój Busko.
Stawka zespołów podzielona na

Kielce oraz

Dziś rozstrzygnie się, czymlstno-.
wie świata w kajakarstwie górskim -Krzysztof Koloma(lskJ l MIchał Staniszewski pozostaną w
rodzinnej Drzewicy, czy tai pne-

dy

niosą sił pod

dwie grupy o godz. 9 rozpocznie e liminacje, natomiast spotkania finał owe rozegrane zostaną w bali WSOS
w Busku po południu.
Impreza zapowiada si~ bardzo
ciekawie bowiem wszystkie d rutyny
mimotowarzyskiego charakteru turnieju awizują ~ w nąjsilniejszych
składach, a ponadto organizatorzydziałacze Zdroju zadbali o odpowiednią oprawę rutboiowej rywalizacji.

Nąjpopulamiejsza od lat w woje-

v.-ództwie, nieodłączna para sportowOOw złożyła do macierzystego ki ubu podanie o zwolnienie. Kajakarze
zdecydowali się na to po kilkunastu
latach reprezentowania miejscowego Gerlacha, którego imię rozsławili
zdobywając mistrzostwo świata w
slalomie zarówno w rywalizacji seniorów,jak. ijuniorów. W minionym
roku wystartowali, po raz drugi w ka-

,----,-~~------,

Atlantyzdecydowalisię

(d)

Wawel.

~:7~·n~a ~Fro~!a;~ :~ri~:::~h~
naprzepro-

DUŻY LOTEK ~~!n~~k~u:;~~~~~~~m~~~~c~
kolega z Drzewicy, olimpijczyk
Zbigniew
4, 17,21 , 29, 32,42 z Barcelony
Jakie
tego powody? Mówi
Pod podaEXPRESSLOTEK niem
obaj. Zrobilito z przyczyn finansowych.
2, 7,8, 13,_H
Drzewicy, naszklub i
były

Miązek.

są

KrzysztofKołomańslr.i:-

podpisaliśmy się

śmy
Władze

zakład

patronacki nie interesuje się naszymi problemami. My poświ~Ycamy
sportowi cały swój czas, nie mamy
tadnej innej możliwości zarabiania
pieniędzy. Angażujemy przy tym
wszystkie swoje siły. Nikogo jednak
nie obchodzą nasze problemy.
Niestety, osobiście nie widzę
szans na pozytywne załatwienie tej
sprawy. Doceniam starania pana wojewody, Urzędu Wojewódzkiego,
którzy wyratają chęć pomocy, ale
niebardzo wierzę w motliwośt zała
twienia naszych problemów. Nasze
podaniema na celu zainteresowanie
nimi klubu.
Dziś z władzami Drzewicy i dyrekcją Zakładu Nakr}t Stołowych ma
spotkać się wicewojewoda Zbigniew
Gołąbek. Znów oddajmy głos Koło
mańsŁiemu:- Nikt nie zapraszał nas
na to spotkanie, ale jeśli ono nie
przyniesie rozstrzygnięć, jak najszybciej odejdziemy do Krakowa.
Jesteśmy zdeterminowani i co tu
wiele mówit, pełni pesymizmu. Nie
możemyco roku wykłócać si~Yoswo
je. Nie stać nas na to. Obiecano nam
załatwienie naszej sprawy do grud-

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

nia, a potem do 9 stycznia. Chcieliw Drzewicy, ale dz~
nie widzimy takiej możliwości ...
Czy za rok Krzysz.tori Michał wygrają kolejny plebiscyt na najpopularniejszych sportowOOw wojewódz·
twa radomskiego? Byłby to ich trzeci
kolejny triumr, rzecz niespotykana
w dziejach plebiscytu. Czy w ogóle
b~dą związani z regionem, w którym
wyrośli na mistrzów? W Krakowie
obiecują im znacznie lepsze warunki.
Prezes Gerlacha Andrzej Sosnowiec, mtmo wszystko, jest dobrej
myśli.- Nie dziwi~ im się, te wałczą
o swoje. Wszak to mistrzowie świata.
Ale na pewno się dogadamy. A jeśli
nie? Trudno, odejdą tam, gdzie bę
dzie im lepiej - mówi.
Magiczna data - 9 stycznia przy·
pada dziś. O problemach kaJakarzy
rozmaw iać będą: wicewojewoda,
burmistrz Drzewicy, szerowie za kła·
dów ,.Gerlach". Trzymajmy kciuki
za powodzenietych rozmów. Wszak
Drzewica bez Krzysztofa i Michala
to jak...
A zresztą miejmy nadziej~, te to
tylko utopia.
byśmy zostać

Paweł

Stus

S PORT

~

Uniaznów

STK Starachowice - Polonia Warszawa 81:84

liderem
Tylko lnydni cieszyli się koszykarze Siarlfl Tamobrzeg z prowadzenia w drugoligowej tabeli. Na
fotel Hdera powrócił bowiem
zespół Unii Tarnów.

Wczoraj w zaległym meczu tamowianie pokonah bowiem w Krakowoo d rutynę tamtejszej Wisły

106:87.
Tymsamym koszykane kielecki·
ego M1texu spadli na tn;ecią pozycjęW tabeli.
l. Unia
16 29 ł481-1245
16 28 1469-1282
2. Siarka
J. Mitex
16 27 1444-1208
4. Linodrut 16 26 1351-1214
5. AZSL.
16 26 1463-1348
6. Hutnik
16 26 1]57-IJI2
J. Wisła
16 25 1396-1382
8. Górnik
16 23 1227-1258
9. Resovia
16 20 12TI-1445
10. Korona
16 20 1301-1480
11. Pogoń
16 19 1190-1445
12. Start
16 19 1163-1500
W sobotę: o godz. 17 w kolejnym
meczu mistrzowskim M1tex podejmuJe zespól krakowskiej Wisły.
(wid)

Mogły nawet wygrac
W rozegranym wczoraj w Stata·
chowcach towarzyskim meczu
drugoligowe koszykarki STK
uległy pierwszoligowemu zeswarszawa 81:84
(36:49).

połowi Pofonii

STK: B. Pochoć O, Pora 0, Piekarska 4, Jaszewska O, Załę:slr.a 25, Fied·
czenko 22 (2 x 3), Krzywicka 3, A.
Pochoć 10 (l x l). Kę:dzior 13, Wło·
czewska 2, Wolarlska O, ZaJączkowska2.
Polonia: Sokołowska 7, Miloszewska 4, Łapka 17, Grzywacz 6, Ru·
cińska 10, Borkowska 6, Lis 4, Za roń
4,Zilacz26.
Sędziowali: J. Kochański, B. Wjicławek ze Starachowic. Widzów ISO.
Mimo sparnngowego charakteru
był to ciekawy 1 stojący na dobrym
poziom1e mecz. Starachowiczanki
po slabeJ grze w pterwszeJ potow1e
opanowały tremę i wtedy okazało
się,żewarszawtank1n1esąwcaletak

groźne.

Co

w1ę:ce1

gdyby me

błędy

STK wyszła na prowadzeme 81:78.

sprawą najważniejszą. Trenerka

a punkty na wag~ zwyci~wa Polonii zdobyły Borkowska. Łapka oraz
najlepsza wdrużyn1e &ości Z t! acz. W

tasza Tkaczuk

zrezygnowała

chodzenia na parkiet,

Na-

z wy-

dając pograć

wszystkim zawodniczlr.om.
Kiedy w 31 mmucie koszykarki
Polon•i prowadziły Jut 71:55 wyda·
wało się:, te losy meczu zostaly jut
rozstrzygn1ę:te. W tym momencie
rozpoczę:ła s•ę: jednał Imponująca

passastarachowiczanek. Piłka raz po
raz wpadała do kosza warszawianek.
Prawdziwy strzelecki popisdała Elena Fiedczenko, której dzielnie sekundowały Agmeszka Pocheć oraz
Anna Kę:dZiOr i w 4 minuty pótniej,
ku zaskoczeniu wszystkich na tablicy w1dn1ał rezultat remisowy 71:71 .
Mecz rozpoczynał s1ę w1ęc jakby
od nowa. Już do końcowej syreny
tadnej z dru:tyn me udało się: uzyskać wyrafniejszej przewag1. W 38
mmucie po kolejnym celnym rzucie
zza lin1i 6,25 Fiedczenko dru:tyna

Niestety, potem trafiały jut tylko
bardZleJ rutynowane wamaw•anlu,

zespole STK wyró:tmły s1ę: Anna Za·
lę:sk.a, Elena Fiedczenko oraz po
przerwie Anna Kę:dz10r 1Agmeszka
Pochoć.

-Szczególnie po przerwie dziewdobne, efektowme, a zarazem skuteczme grat w koszykówkę:. Cieszy to,
tym bardziej :te rywalki były wymagające, a my mając w perspektywie
batalię: o powrót do ekstraklasy musimy jak nljczę:śc•ej konfrontować
umieję:tności właśme z pierwszoh·
gowcami. O ile w p1erwszeJ połowie
do postawy dz1ewcząt można mleć
sporo zastneżeń, to potem z katdą
mmutą, gdy opadły nerwy i n1epotn;ebne emocje było coraz lepJeJ pow1edz1al po meczu dyrektor STK,
czę:ta udowodniły, że potrafią

WiesławSłoka.

(wid)

Pięciu w czołówce

Jaro idzie w górę!

co roku redakcja

tygodnika

Granatu, anajesienizacz.ąłgratwpierw

,.Piłka Notna" opublikowała listy

szoligowym GKS Bełchatów.
TrzeJ utalentowani zawodnicy kieleckiej Korony/Nidy Gips klasyfikowani są
co prawda poza pleN·szą dziestątką,lecz

,. Talenty· 96.
Nalistachtychsklasyfikowanołącz

nie liS piłkarzyz57 klubówcałegolr.raju,
a talr.żczagranicznych.Wtejgrupiejest

pi~iu

futbolistów naszego regionu,

wtymażtrzechzkieleckiejKorony.

Wśród obrońców kryjących

na lewej
stronienawysolr.iej trzeciejpozycjipla·
suje się: MariuszJap z KSZO Ostrowiec.
Pillr.arz ten pnezcały rok zbierał pochlebne rece~e za srę: w drugoligowych
rol&l)'Wbch oraz w reprezentacji Polski
Juniorów.
Taką

Slffirl

lokatę: ząjmuje wśród

ofensywnych pomocników Adrian Sobczyński. Wychowanek Staru Starachowice przez pierwsz.t cąść ubiegłego roku reprezentował barwy skarżyskiego

r
,

jużsamodostrzeżenieichprzezliczący
się: w Polsce fachowy tygodmk jest du·
tym sukcesem.
W grupie prawych obrońców na 12
pozycji znajduje si~ Maciej Pastuszła,
wśród lewych pomocmków na Ił miejscu plasuje się: Dariusz Kozubek, nato-

Oto najlepsza ,jedenastka~ złożona
z laureatów .PN: Grzegorz Szamotułski
- Krzysztof Nowak, Marcin Baszczyń.
ski, Marcin Pasionek, Jacek MalieraMirosław Szymkow1a.lr., Mariusz Piekar·
ski,ArturWichniarck-MarekSaganowski, Daniel Dubicki, Marcin Mi~iel.
(pak)

PRZEBÓJ ZIMY!
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Występują:

.,

PIOTR MACHAUCA, JANUSZ JÓZEFOWICZ
oraz aktorzy Teatru Studio Buffo.

W programie największe przeboje
Jerzego Petersburskiego
i Henryka Warsa
26.1.1997 Duża Scena KCK, godz. 17.00, 19.30.
Informacje l bilety: Impresariat KCK, lei. (041) 344-90-54

~-

Wełtawą"

atorstwa

Jaramira

Kruka.

Popularny w Kielcach Jaro od
pewnegoczasu współpracuje z . PN"
1 studiuje na Uniwersytecie War·
szawskim.
W ostatnim numerze populamego tygodnika jest tet sylwetka pilkarza kieleckiej Korony/Nida Gips,

Mac1eja Pastuszki w rubryce "Czy
zagrąją w l hdze?", rówme1 autorstwa J. Kruka, który na łamach "PN~
przedstawił JUŻ w ten sposób m.m.
Martusza Jopa z KSZO Ostrowlec
i Dariusza Kozubka z Korony/Nida
Gtps.
Miody kielczamn wyrażnie 1dzie
w JÓ~ na dz1enmkars1um rynku, co
satysfakcjonuje nas tym bardziej :te
pierwsze kroki w lej dZ1edz1me sta·
wiał w dz1ale sportowym ,.Słowa Ludu".
(sts)

DufifiSkiesJo

z Kolejarza zakoM::zyt

się

roze--

grany w Kielcach l Swfąteczno

Noworoczny turniej szachawy_

Triumfator w 7 partiach Z&romadzil na swoim konc1e 5,5 pkt,

~k).e!:~~ja~~= (!!~C::
rzyszony), Tadeusza Kieresa, lfenrylr.aJanusa (obą, GOK Małogoszc:zJ
1 MikołaJa Krawczyka (żak) -po s
pkt.
Ną,lepszym1 juniorkami okazały
s1ę: Joanna Olcnder (Kordian Blityn) - 4 pkt., Anna Jótw1k (GOK
Malogoszcz) - 3,5 pkt., Beremu
Kołaczyńska (Kord1an) - 3,5 pkt,
natom1ast wśródjuniOrów p1erwsze
trzy lokaty przypadły bracłom
MacieJOWI, Andrzejowi i MichałoWi
Szczukiewiczom .(wszyscy Żak),
którzy zgromadzth odpow~edn10
4,5, 4 oraz3 punkty.
- Tumtej ocemam jako bardzo
udany. Przy szachowmcach zasiadła
praw1e cała czołówka naszych zawodniczek 1 zawodn1ków z wyjątkiem
Ohmpu Bartosik oraz rodzeństwa
Marn i Marcina Szymańsk1cb. Dla
JUniorów był on generalnym sprawdztanem formy, przed finałowymi
tumleJami o mistrzostwo Polski
w tej kategoru wtekowej, które rozegrane zostaną w styczmu - powiedział nam organizator imprezy, trener żaka Lucjan Samson.
DodaJmy, te tumiCJ, który na
stałe ma wejść do sportowego kalendarza organizowali dztałacze Żaka,
a sponsorowali Przedsiębiorstwo
.,Fart", Wojewódzka Rada OPZZ
oraz Radto . Fama".
(dJ

RADIO
TAXI

V33111 l

wych 12jest Jacek Kubicki.

~,

~

Z satysfakc/ą przeczytaliśmy
w ostatnim numerze ,.PHid Notner artykuł pt. ,.Batistuta nad

ZW)'Cięstwem Jacka

miastwgrupienapastnikówskrzydło

~

~

! ~•~ ~TAONA~ A.i
~

w końcówce spotkania koszylr.arlr.1
STS mogły nawet odoteść zwyc1~two, jednak wynik nie był wczoraj

Kielczanie na łamach " PN"

najlepszych piłkarzy polskich do
Jat 21 minlonego roku pn.

\!

Udany turniej

W plebiscycie ,,Piłki Nożnej"

Jak

~

,

Młodzież na ligowych
Pilka ręczna
Juniorzy: AZSI8tast Radom - MCS
SlonecmeWliJJrzeKiełce 18:21(8;13).
MCS: Herbld7,Samek4, Kl.tma4, Piotr
Olebyk l, Lniat: 2, Patry1: Bednarski 2,
Glital.
lskn. Kieloe - Padwa Za!T~Qłć 24:31
(14:16).1stn.:ląblewski 17, Wach l, Zaleśny l, Skrobot l, Telelewski !,Kurek L
Wista Pub.wy - Ostrovia Ostrowiec
38:26(21:14).
MKS Końskie- pauza.
l. MCS
9 18
2. Końskie
8 14
J. Padwa
8 12
4. 0strovia
i
4
S.lsira
8 4
6. WisłaP.
9 4
7. Eltast
8 2

247-1&4
235-188
212-192
188-230
181-219
203-216
181-217

Koszykówka
Juniodi. W zaległym meczu Stal Stalowa Wola pokonała Chełmski Cement
Chełm 88:0 (51:27). Stalowowolanti
zdecydowanie p~ po pierwszej
rundzierozcrywet.
Juniorzy. Ekonomik Radom - Stal
Stalowa Wola 73:106 (36:40). Stal: Rze-szutkoi4,Partyta5,Rudko27,Bielecti
2, J3f]iełlo4, Wołos 11, Małek 12, Z..lewslr.i4,Jagódia2S.
Star Slar.lchowice - Władawiania
Wlodawa l11:78, Pilica Warl:a - AZS l
Lublin 46:174, Pogoń Puławy - AZS 11
Lublin60:&4, Teleitrom Chełm - Basket
Bitgoraj 91:69, Olimp Parczew- Start/
SkarpaLublin78:120.

parkietach

l'"'

11 21
1479-783
2. AZS!
11 20
1230-823
l Start/Skarpa 10 20
1052-737
4. AZS li
10 19
1111-852
5. Ekonom1k
11 18
966-994
6. Włodawa
11 15 1073-1037
7. Telektrim
11 15
924-1000
8. Basket
11 14
843-1060
9. Ohmp
11 14 1032-1124
lO. Star
10 14
808-950
11. Pogoń
11 12
768-990
12.Pilica
10 10 709-1196
Kadetki: Pogoń Pulawy - Piotrówta
Radom 64:76, UKS Garwolin - OS1R
Wlodawa 67:49, Stal Stalowa Wola Skarpa/PTK Lublin 119:51, OSiR Sakołów- Slr.arpa!Start Lublin SUJ, AZS 11
Siedlce - AZS l Siedlce 36:80, AZS
Lublin- STK Starachowice 82:47.
Runda rewanżowL Stal Stalowa Wola
- UKSGarwolin 112:37. Stal: Radwan 2,
Korielslr.a3,Krzyszczuk4,Michalczyk
33, Poleszai 4, Nozderko 17, Turlej 8,
Wa;::~c~~a!:rB~ń#i3Starachowice
47:61.STK:Roman2S,Gę:bura6,Anduła
6,Rzeszutek 15,Kustra9.
OSiR Wlodawa- Plotr6wta Radom

~~~~~~~~~tin~~e~:cesf~~!
89:40, Slr.arpa!Start Lublin-OSiR Sokolów71:78.
12 23 1143-732
l. Stal
2. AZS L
12 23 1048-627
l AZS I S.
12 21 1039-790
4. Sk.arpa!PTK 12 20 929-661
S. OSiRS.
12 19 889-767
6. Garwolin
12 18 822-181
1. STK
12 18 842-7TI
8. Slr.arpa!Start 12 11 784-860

9. Plotr6wka
12 16 686-907
IO. OSiRW.
12 IJ 671-1006
ll.PogOO
12 12 661- 1140
12. AZSIIS.
12 12 614- 1079
Kadeci.GrupaA. SiarkaTarnobrzecStaliSialowaWola67:98(25:42).Siarb
Cie!eck1 2, Jez1erczuk 2, Pantula 16,
Utnit28,Kotulski2,Wiącek6,PaructiS,
Diugoń 6. Stall: Spławiński 16, PiettaS
14, Dziura li,Kapusta8, W.Om:z37,D.
Orac:zl2.
Piotrówka Radom - Ekonomik Radom97:46,Basket271Kieloe-StaJIIStl-

lowaWoła8J:77(40:-46).PauzowtłBa5-

ket2711Kielce.
10 20 1081-'1~
Stal l
Basket l
10 18 828-711
9 17 919-555
Piotrówka
Ekonomik
10 1J 760-865
Stalli
9 12 756-810
9 11 620-732
Siarka
Baskelli
9 10 548--902
Grupa B. MG UKS Kozienice . ~
Lublin 39:93, Wioelawianka Włodawa Skarpa Lublin 110:88, Basket Bil,~·
AZSIS•edlce68:65,Skarpa!StartLubl•n
l.
2.
l
4.
5.
6.
7.

-Af!~~~:~~faJsię:zespól~ll

Siedlce.
1. Slr.arpa/Start
2. AZSL
l AZS I S
4. Włodawa
5. Skarpa
6. Basket
7. Kozienice
8. AZS 11 S.
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