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Katastrofa wisi nad Ostrowcem: Huta nie chce płacić podatków

Marian Krzaklewski zapowiada

Szok w radzie

Protest "zbrojeniówki"

!ZP)

Czytaj na str. 3

Najpletw

Wczoraj Rada Miejska w Ostrowcu ŚWiętokrzyskim nie podjęła uchwały buc/tetowej. Zarząd
Huty. Ostromec• S.A. powiadomił dwa dni wcześniej, te nie zamierza do kasygminywpłacić
7,9 mln zł podatku za ten rok i 5 mln zajegłotd przy planowanych dochodach budtelowych
miasta ok. 60 mln. Powodem takiegostanowiska są trudnościekonomiczne zakładu; prowadzone inwestycje ekologiczne. Radni taką sytuację określili jednym słowem: szok.
-Okoliczności ostatnich dni spra·
wiły, te musz~ prosić o przelotenie
uchwały

-

m6w1ł

prezydent Zdzis-

ław Kala maga.- We wtorek przepro-

wadziłem dramatyczną rozmow~ z
prezesem Henrykiem Krekorą. Jego
stanowisko jest nieust~pliwe. Huta
nie okazała si~ dla nas pannerem,
chociat w przeszłości szliśmy jej na
r~k~. Utraciła nasze zaufame. Taki
oto prezent otrzymaliśmy na 400lec.emJasta.
Prezydent Zdzisław Kalamaga
powJadom1ł, te w poniedziałek
zapros1ł do Urz~du Miasta wi~
kszych podatników. Wszyscy wyrazili woł~ płacenia podatku, oprócz
huty. Dyrektor ds. ekonomicznych
Zy&munt Żywczyk po raz pierwszy
powledział wtedy, te w tym roku
huta płacić nie zamierza. W 1998 r.
wystąpi o zwolnienie 80 proc. naletności, w 1999 r.- 60 proc. w 2000 t.
-40 proc., w 2001 r.- 20 proc. Huta
mote w zamian zaproponować
miastu nowe emi!lie swoich akcji.
Zaległości natomiast, w świetle
orzeczcma Trybunału Konstytucyjneao,nie Istnieją.
-Gdyby pnyjąć na serio propozycj~ huty, to okazałoby si~. te mamy
przed sobą wilj~ katastroficzną
- próbowal skomentować na żywo
skutki takieJ decy~ i wiecprezydent

Waldemar Paluch. - To może
nicktórych przerazić, ale taka Jest
prawda.
Zanąd Miasta przy braku zaplanowanych dochodów musiałby
dokonać trzech drastycznych ci!ił.
W pierwszym podejściu zmuszony
byłby zrezygnować z zakupu autobusów, wycof:ć dotacj~ dla RPGM
i szkól na remonty, zaprzestać rozbudowy MCK, nie przejmować
budynku ZDK. me wespnet sportu
szkol neao. ośrodka .,Rawszczyzny",
zaw1est inwestycje w budynku
Urzędu M1asta, odwołać 1mprezy
jubileuszowe. Drugie ci~cie musialoby byt jeszcze drastyczniejsze,
m.in. rezygnacja z budowy ulicy
Dąbrowskiej i Grzybowej, obwodmcy miejskiej, dopłat na bietącą
działalność RPGM, co spowodowało 50-proc. podwytki czynszów
w zasobach komunalnych. Trzecie
zasadnicze ci~cie byłoby szczególnie bolesne dla mieszkańców
i przeds1~biorstw, m.in. wycofanic
dotacji dla MPK i szkół, co doprowadziłoby
do o&raniczen•a linu
i 25-proc. wzrostu cen biletów oraz
hkwidacj~świeUic., klas ,.zerowych"',
komtaność zwolnienia 120-130
osób z oświaty, zamkni~cie w tym
sezonie ośrodka "Rawszczyzna",

Interes na długach

lub jego przekazanie bez gotówki, w
zam1an za podpisanie faktury dostawy.
Odsetki od faktur rosły, cz~to przekraczaj~c nominalną wartość handlową

MacieJ Topo/ski

medycznerJO od firm,

sprzętu

chcących

nielegalnie zarobić na szpitalnych
długach. Nie motna wykluczyć, te
taldch przypadków byto więcej.

Obrót szpitalnymi długami za
medyczny przyniósł skarbowi
milionowe straty. Do szpilah

sp~t

państwa

Zgiaszałisi~przedstawicielefirm,ofe
rującydarowizn~sp~tu medycznego

- Kompletna deJf3dacja miasta
-twierdzili radni ijednoglośnie postanowili pnelotyć podj~cie uchwały. Powołali jednocześnie spe·
cjalną Komisj~ Budżetową, która

nad sołtysów

Sześciu sołtysów, w

tym dwie
kobiety, wyrótnionych zostało
w konkursie na ~Najlepszego
Sołtysa 1996 roku~, organizowanym pnez Sejmik Samorzą
dowy Województwa Kieleckiego
l naszą redakcję.
Wyróżnieni

sollysi to: Maria
Marzec z Koszyc, Danuta Jnros
z B~czkowa (gm. Górno). Jerzy
Khmczak z Bn:ezm {g m. Mora wica).

Tadeusz Kowalik ze Świ~tej Katarzyny (gm. Bodzentyn), Edward
Serka z Przytóg {gm. Smyków).
Daniel Przygoda ze Skarżyska Koś
c ielnego l. Henryk Duniec z Klonowa {J,m. Racławice) i Stanisław
Cymba z Mnichowa (gm. Jędrze
jów)
W konkurs1c oceniano tch pracę
jako gospodarzy i zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów m1eSZ·
kańców sołectwa.

wznowienie

sporu

zbiorowego z rządem, a następ·
nie 7 marca manifestacja uliczna
w Warszawie - taki scenariusz
akcji protestacyjnej zaproponowała wczoraj w Radomiu Sekcja
Krajowa Przemysłu Zbrojenio-

wego l Lotniczego .Solidar·
ności•. W obradach uczestniczył
przewodniczący

.s~

Marian

Krzaklewski.

"Zbrojeniówka" chce protestoprzeciwko trudnej sytuacji fi.

wać

nansowej przedsi~biorstw, które nie
otrzymały dotąd funduszy na utrzy·
manie rezerwy obronnej oraz zamówień na produkcj~ uzbrojenia
i sprz~tu dla WOJSka.
- Po reformie cenlnlm me ma
decy~i zabezplecZ&jących stabilne
funkcjonowanie tych przeds•~
biorstw. To przypomina bezład
z początku lat 90. - powiedział na
konferencji prasowej M. Knaklewski i zagroził strajkiem,jeśłi rząd nie
podejmie rozmów ze związkow
cami.
Andnej Salata

będzie ząjmować się wyjaśnianiem
całej

z

sytuacji i

prowadzić

rozmowy

hutą.

-Taki podatek to pryszcz dla huty
-mówili mni.- To zaledwie 2 proc.
dochodów zakładu. Miesi~czna rata
podatku to wartość niespełna tysiąca
ton odwałcowaneJ stali. A taką wielkość można zrobić na jednej zmianie.
-Decydują si~ losy miasta, a nikt
si~ nie zjawił z huty - padały glosy
oburzenia. - Coraz częściej słyszy
si~. te w zakładzie d:w~je si~ tle.
Zalega z wieloma płatnościami.
Załogajednak niejest o tym informowana.
Kontakt z prezesem huty Henry·
kicm K.rekorą nie był wczoraj motliwy. Sekretarka powiadomiła, te
zarówno prezes, jak i pozostali
członkowie

zanądu,

Fot. D. Gacek

przebywają

slutbowo w Katowicach. Kierownik
biura zanądu, Andrzej Potorski, nie
chciał ustosunkować si~ do dec~i
huty.
AndrzeJ Nowak

wypadku drogowego doszło
wczoraj w poludnie we wsi
Grzekie. gm. Pitłczów.

Kierowca ci~żarówki marki "star" z
nic ustalonych przyczyn stracił panowanie nad kierownicą, samochód ~e
chał na lewe, potem na prawe pobocze,
by ostatecznie wylądować w przydroż
nym rowie do góry kołami. Kierowca,
50-letni mieszkaniec Zabrza, Leon R.
oraz pasażerka {nie posiadająca doku·
mentów) ponieśli śmierć na miejscu.
(a)

Jużjutro

~
14 L(JfEGO!!! ~
Pami~taj,

Sołtys

W3

Popiól za grzechy
Od środy trwa w Kościele katolickim czterdziestodniowy post. Na znak
pokuty i pokory księta posypywali wczoraj popiołem głowy uczestniczącym
wypełnionej kieleckiej katedrze msz~ pod przewodnictwem
biskupa MieczysławaJaworskiegoodprawiło pi~ciu księty, w tym nowy proboszcz parafii katedralnej Stanisław Kowalski.
(DG)

w mszach. W

Do tragicznego w skutkach

przekazanego wyposatenia. Przy uży·
ciu takich rachunków firmy regulowały potnieJ naletności wobec skarbu
państwa- np. podatki.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy si~,
te wjednostkach słutby zdrowia województwa kieleckiego NIK nie stwierdził leJO rodzaju naduż:)t. Sprawdzono jednak tylko niewielką ez~.
- Nie mamy z tą sprawa nic wspólnego, ale mało brakowalo, abyśmy
wpadli w takie kłopoty - stwierdza
Andrzej Bcmatowicz, dyrektor szpitala w Starachowicach.
A. Bcrnatowiez nie chciał ujawnił
szczegółów starachowickiej sprawy.

propozycje pnekazanfa

oświetlenia.

Śmierć w rowie

W zamian za sprzęt dla szpitali

Co najmniej dWa szpitale w województwie Ideleckim otrzymały

stadionu miejskiego, ograniczenia

CENA 60gr

(sm)

Twoja Sympatia

na
Dzień
czeka

Świętego

Walentego
Najpiękniejszejutro upominki

to magnetyczne

TELEWALENTYNKI
Okolicznościowe

karty dla
zakochanych są do nabycia w
dotychczasowych punktach dystl)·bucJi telefonicznych kart
nmgnetycwych.

Tamobrzeskie bez aborcji
Wtadnym szpitalu WOJewództwa
tamobrzeskiego
nie bę:dzJe
motna dokonał beZJ)Iatnej abor·
cji, w wypakach przewidzianych
pnez znowelizowaną ustawę o
ochronie tycie poczętego.

Deklaracje o odmowie wykonywania zabiegów przerywania ciąży

złożyły wszystkie szpitale Zn3Jduna obszarze województwa
tarnobrzeskiego. Na raz1e lekarz
wojewódzki nie znalazł także tadnego prywatnego gabinetu, który
byłby gotowy podpisać umowę
z WOjewodą o świadczeniu takich

jące si~

usług.

(pas)

Jutro w kolorowym .,Magazynie "

Troskliwa opiekunka

Opiekunb kręciła się kolo starszej pani nieustannie. Dyla zapobie&iiwa
i milucbna. Kiedy ba!Ki stuknęły92 łata z:aczęlosię coś psu t:.- Babcia maiatłaprojekt testamen/u l zanucilami,:lejeslemoszust~- mów-i Ula.- Obcy
ludzie zaczęli decydow-at: cry mogę wejśt: do domu, a:.y nie - inleresuj~y
~portaż Krzysztofa bnudzina.
Aponadlo:
*STRACH W PRYWATNYCH RĘKACH: Pnestępcy t:abUaJl\ l gwalą
na całym świecie. Amecykanie maj.'4; pr:uvo do obrony l pra.-o do posiadania
broni. Polacy prawo do obrony l prawo do ... ucieczki- pisze Kazimierz Skup.
• MIEJSCE DLA KOBIET: Dlaczego kobiety nie chq; działat w organizacjach społecmych, polityC"Illych, poT.fł·ałaj~ by mil wojuj.'4;ct>j reministki
"A"lbudzał im.ieSlłlośt? -artykuł Lidii Cichockicj.
* D0\1EK NA PILOTA: Pien~ne .,inteligentne" domy zaczynaj~ po~taw-at
w Połsce. Czego bojłj się ich projektanci?- odpo"Aiada 7..bipiew Olejarczyk.
* RZfŹBIARZE Ll'DZKICH ('lAL: Krysl)l\a poddala slęubiego11i pow-ięk
szenia biusłu. Po fuszeret lekarza okaulo ~ię, Le kai.da p\er' ma lnn) rozmiar
- 'ASl)"Stko o operacjach plasl)czn}ch '* art)kule Gr2i.}n~ Wilczrl'l\kiej.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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.. Naprawa "elemisa" płatna nawet na gwarancji

"Pompy"

Usterka w centrali

na finiszu

Do
odWOłania
zawieszono
wykonywanie napraw gwarancyjnych telewizorów Warszawskich Zakładów Telewizyjnych
~ Eiemis". Decyzję taką podjął 28
stycznia syndyk masy upadłoś
ciowej zakładu.

28 stycznia do Wszystkich autoryzowanych punktów sprzedaży i serwisu .,elemisa" dotarło pismo syndyka masy upadłościowej zakładu.
Informuje ono o zawieszeniu wykonywania napraw gwarancyjnych
telewizorów kupionych przed 24
stycznia br., czyli dniem postawienia
wrr w stan upadh)Ści. Odbiorniki
nabyte późmej nadal są objęte gwaranCją.

-Wszystkie drobne naprawy gwarancyjne są nadal w naszym punkcie
wykonywane nieodpłatnie - powiedział .,S łowu " Wacław Skrzyniarz,
kierownik. kieleckiego Zespołu Obsługi Fabrycznej.- Oczywiście informujemy klientów o decyzji syndyka
i jeśli naprawa jest skomplikowana,
proponujemy wykonanie odpłatne.
Możnajednak wziąć rachunek i wysłać go na koszt gwaranta do Warszawy, jest to jedyna możliw~
żądania zwrotu pieniędzy za usług~,
która powinna być według prawa
konsumenckiego, wykonana za
darmo. Mamy nadziej~. że taka
sytuaCJa nie b~dz1e trwała długo, bo
przez tak.1e nieporozumteme na

FabrycznejwOstrowcuśw~tokrzys

kim.- Traktujemy dec~~ syndyka
jako przejściową, jest to bowiem
pewna nieuczciw~ wobec ludzi,
którzy kupili telewizor z gwarancją.
-Ostatnio sprzedaliśmy niewiele
"elemisów~, ale wcale się nie dziwi~.
że ludzie wiedząc o problemach
fabryk • niechętnie kupują jej produkty - powiedział Knysztof
Rysiak, właścicie l salonu sprzeda:ty
.,PIK- Elektronik" w Kielcach.
Starachowicki sk.lep radiowotelewizyjny "Kopex" od pewnego
czasu nie prowadzi sprzedaży produktów Warszawskich Zakładów
Telewizyjnych. Na półce został
tylkojeden"elemis".
- W ubiegłym roku sprzedaliśmy
d~ duto tych telewizorów, wszystkie miały karty gwarancyjne. Problem napraw właściwie u nas nie istnieje, bo jak do tej pory ta den klient
me zgłosił nam usterki telewizora
- poinformował Mariusz Sawick.i,
sprzedawca.
Marcin Wikło

W Wierzbicy trwa strajk okupacyjny

Propozycje rozważą
Niewiele osiągnęli związkowcy
z wienbickiego ZWAC w czasie
rozmów w Ministerstwie Pracy
i Politykl Socjalnej. - Jeste~my
zawiedzeni, ale będziemy dalej
negocjować - mówią związ
kowcy.

Przypomnijmy,
że
strajk
w ZWAC trwa już drugi miesiąc.
Związkowcy z "S" i OPZZ domagają
się, by pracownicy branty azbestowej mogli iść na emeryturę po przepracowaniu 15 lat, oraz by lata pracy
liczyć podwójnie. W czasie ostatnich, piątkowych rozmów w Minis-

Kolejna runda negocjacji w spra-

pewno spada zaufanie klientów do
firmy.
- Jeśli naprawa wymaga dużych
nakładów finansowych, to proponujemy klientowi odpłatnejej wykonanie i wysłanie rachunku do producenta,albo kupienie na własny koszt
części, którą potem zamontujemy
gratisowo - mówi Andrzej Juźwik,
kierownik
Zespołu
Obsługi

terstwie Pracy i Polityki Socjalnej
strona rządowa oświadczyła, że realizacja tych postulatów jest niemotl iwa. - Zaproponowano nam natomiast specjalne zasiłki przedemerytalne. Będziemy si~ nad tą propozycją zastanawiać - mówi Danuta
Kaweck.a z Komitetu Strajkowego.
Nast~pną tur~ rozmów zaplanowano na 17 marca. Jak. s i~ nieoficjalnie dowiedzieliśmy, związkowcy
rozwaźliją możliwość zawieszenia
strajku okupacyjnego, nie zrezygnują natomiast z akcji protestacyjnej.

wie spnedaty Kiefeckiej Fabryłd
Pomp ~BiałOflOn• odbyła się

wczorajosiedzib/e firmy. Wszelkie
szczegóły

rozmów potencjalnego

Inwestora z przedstawkielaml
zakiadu objęte są tajemnicą handlową. Wiadomo jedynje, że zakupem .BJaJogonu• zainteresowane
jest przedsiębiorstwo polskie.
-Formalności dotyczące sprzedaży
dobiegają

Kieleckiej Fabryki Pomp

t.onca- poinformował nas wicedyrektor

Wydziału

Rozwoju Gospodar-

czego i Przekształceń W/unościo
wych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zdzisław Zię:ba. - Spodziewam
się:,1:ejesu:zewlutymprzc:ślemykom

plet dokumentacji do Mmisterstwa
Skarbu Państwa.
Ani przedstawiciele organu zało:ł:y
cielskiego, czyli wojewody, ani fabryki, nie chcieli się: wypowiadać na
temat dotychczasowych ustaleil w

sprawie wysokości transakcji oraz
ewentualnych pakietów inwestycyjnych i socjalnych.
(pot)

Rabat za sympatię
Wczoraj w kieleckim Centrum
Biznesu Exbudu odbyło się oficjalne spotkanie pierwszego
w Polsce Klubu Sympatyka Dae-

Do klubu mote naleteć każdy,
nie posiadając nawet samochodu tej
marki. Gdy członkowie zdecydują
si~ na kupno nowego auta, dostaną
l-proc. zniżkę, a przy naprawie
S-procentowy rabat za robociznę

oraz bezpłatny przegląd układu
hamulcowego i świateł. W Kielcach
do klubu należy około 20 osób oraz
firmy sprzedające samochody Daewoo: Polmozbyt i Euro Auto.
Przybyły na spotkame dyrektor
operacyjny sfrefy centralnej Daewoo S.H. Kim ma nadziej~ , iż
wkrótce klub b~dzie liczył kilka
tysi~cy członków w całeJ Polsce.

Panu Dyrektorowi

mgr. JANOWI WLODARCZVKOWI
wyrazy głębokiego wspóh:zuda
z po,wodu śmierci

MATKI

składają

Pracownicr Zespo:lu Szkól Zawodowych
im. JęciruJa Śn•adectiego w Pionkach

.....

Dyrektorowi

HENRYKOWI KARYSIOWI
wyrazy głębokiego wspólczuda z powodu

Za~·

śmierci

OJCA

składają

wyrazy szczengo

Z powodu śmierci

LEOKADU ZIOPAJA

Rolb:inie i NĄjbliiszym senlec:z.ne wyruy

wspólczu~ill

sld.ltlaj11:

Dyrekr.P, pr.cownicy i wychowankowie
Doma OziedUli nr 3 w Kielcach

współczucia

z powodu śmierci

ŻONY

składaj~

Spólki i pn.cownicy P.B.P. .,KPBP-BICK" S.A.

śp.

ANDRZEJOWI JAREMU

Zarz;td EXBUD S.A. oraz współpracownicy

Mgr ANNIE SLUSZNIAK
Dr JANUSZOWI SLUSZNIAKOWI
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
OJCAiTEŚOA
składają

Koledze
mgr.ini. JERZEMU STAOIOWIAKOWI
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

MATI<I

w Kielcach

składaj :Ił

Dyrekcja i

współpracownicy

Pracownicy Pitrwszego Urzędu Skarbowgo w Kielcach

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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• NKW PSL wycofał rekomendację Romanowi Jagielińskiemu

+

Ewentualnym następcą Jarosław Kalinowski ..

Dymisja kolejnego wicepremiera ?
Naczelny Ka'!'i~et ~on_a~ PS~ biar~c pod uwag_ę sytuację w rolnictwie i gospodarce tywnościowej, wycofuje Romana Jagielińskiega z funkcji wiceprezesa Rady Mm1strów 1 mmtstra rolmctwa 1 gospodarki tywnościawej. Naczelny Komitet ~kanawczy PSL desygnuje na tę funkcję Jarasława Kalinowskiego.
Podstawą
decy1J1
Naczelnego
Komitetu Wykonawczego PSL Sił
- błędne decyzje. które doprowa·
dzlly do deficytu w handlu tywnośc1ą
i obrocie towarowym z zagran1~

Pytany, czy jego zdaniem, premier
złoży odpowiednie wnioski. do p~denta,neczmkstwierdzil .,memamnej
mothwości, jdh chce teby koalicja
tstmala".

wr~~ł!:n~:!:~~p:e~~~~~ody.

Nie złoży dymisji

chlewnej.
- niskie ceny żywca przy ruedosta·
tecznej interwencji na rynku rolnym.
- niewładny nad1ilr nad Agencją
Własności Rolnej, który w efekcie
w wielu przypadkach uniemotliwil
nJbywanie gruntów w pierwszej
koleJnoŚci rolmkom indywidualnym
dla powi~kszenia własnych gospoODwÓJ darstw rolnych.
Opola
Zdamem rzeczn1ka PSL, AleksanzieSię dra Bentkowskiego, NKW jest uprawKielce. niOny, z.godnie ze statutem PSL. do
rawme, desygnowania i wycofania swoich kan·

r ~j

~zo wy.

parnię

r-zez.
twóctz-

dydatówdorządu . Pytany,aypremier

Włodzimierz Cimonewicz wie o decylji NKW PSL, Bentlr.owslr.i odpowie·
dzllll, te sądzi, te taka dec~ nie jest
dla niego zaskocz.eniem. Pytany, czy
n1e powinna odby{: si~ jakaś dyskusja
zpremleremlubkoalicjantemnatemat
Undydatury Jaroslawa Kalinowskiego
na wicepremiera i ministra rolnictwa,
powiedział ,.wyd~e mi SI~, że tutaj nie
będzie tadneJ dyskusji, paniewat nte
było tadnej dyskusji nad panem wtcepremierem Belką."

Wicepremier, m1mster rolnictwa
i gospodarki żywnościowej Roman
Jag~eliński powtedzial, te przyjmuje
stanowtSko NKW PSL, ale nie umierza podawać s 1 ~ do dymiSJI.
"Dzisiajtoprzyjmuj~, tetakiestano-

wisko Naczelnego Komitetu Wykonawczego zostało przy~ te. Do dymisji
nie zamierzam si ę podawać , gdyt nie
uważam, te jakiekolwiek uzasadnienie
tej dec)'lji ma mel)'tOryczne uzasad·
nienie. Decylja ~dzie prawdopodobnie w rękach prezesa Rady Mmis·
t rów - Włodzimierza Cimoszewicza
i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego•- powiedział Jagieliński.
,.Jestem mezwykle zaskoczony tym,
te w ś rodę Naczelny Komitet Wykonawczy rozpatrywał w dalszym ciągu
problem funkcjonowania wicepremiera, mm1stra rolniCtwa Romana
Jagielińskiego, bo to jest sprawą ptece·
densową,• - stwierdził wicepremier.
Jego zdaniem, statut PSL nie dąie tak
daleko idących uprawnień NKW PSL,
a ocen~ działalności członków PSL,
m.tn. w organach państwowych

~= Telewizyjne spotkanie liderów UW i SdRP
t szkal-
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Dtiświeczorem w Telewizji Polsklej, podczas publicznej debaty,
spotkają

się

pnewodnłczący

Unii WolnoOCJ, Leszek Balcerowicz l pnewodniczący Socjaldemokraci/ RP Józef Oleksy. lapo·
władana od kilku mleslfiCY dys·
kusja stanie się pewnie nieolic·
ja/nym początkiem kampanii
wybotcz.ej do parlamentu.

lnicjatorem publicznej debaty był
szef UW. W trakcie negocjacji mi~y
obu ugrupowaniami rozszerzony zos(MAG} tałjednak początkowy zakres planowanej dyskusji. Z okresu rządów koalicji
PSL-SLD, tak1e na czas. gdy wicepremierem i ministrem finansów był
L. Balcerowicz. Pewnym rozczarowa-

niem dla telewidzów może być fakt, że
zrezygnowano z koncepcji pojedynku
.jedennajednego";pytamabędziezada
wał glównie dziennikarz prowadzący

audycję, a nie osobiście

sobie bohatero-

wie debaty.
Spotkanie liderów głównych sil koalicji i opozyą1 wzbudziło emocje jesz·
cze na długo przed planowaną da4
debaty. Kierownictwo Akcji Wybor·
czej .Solidarności" zarzuciło telewi2'ji, te narusza zasad~ bezstronności,
oferując szefom UW i SdRP .darmowy czas reklamowy". leszcze
dalej posunął się lider Ruchu Odbudowy Polski, Jan Olszewski, który w
wypowiedzi dla radiowej "Trójki"
stwierdził, it nie rozumie sensu
debaty mi~dzy reprezentantami bliskich sobie ideowo partii.
(pot)

Ceny paliw zostaną uwolnione?
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Od 1 marca

wzrosną

negoSądu Koleteńskiego PSLz wnioszgodności uchwały

kiem o zbadanie

~~d~~i~,:~y~~t:~~~~~;~~~~

PSL działalności m.in. członków
rz.tdu, a nie prowadzenia polityki
kadrowej w stronnictwie. Taki zapis
natomiast w artykule 61 statutu, na którego podstawie podejmował decyzje NKW PSL- twierdzi Pawlak. Tenartykuł stanowi,że to do zadań
NKW m.in. należy ustalanie zasad
i prowadzenie polityki kadrowej PSL
znalazł si~

Niecodzienna sytuacja
Przewodniczący Socjaldemokracji
Józef Oleksy powiedział, komentują,c
cofnięcie przez NKW PSL rekomenda·
cji dla Romana Jagielińskiego jako
wicepremieraiministrarolnictwaigos·
podarki żywnościowej, te jest to niecodzienna sytuacja, paniewatjej rezulta·
tern mogłyby b)i decyzje wewnątrz
rządu, nie związane z trybem parlamentarnym. Jego zdaniem, faktten nie
wpłyniejednaknasytuacjęwkoalicji.

.Musimy sobie zadlit pytanie co
oznaczacofnięcie rekomendacji. Może
to oznaczać tylkowniosek do premiera,
by sformulował odwołanie. W parla·
mentamym tl)'bie jest to ścieżka
wotum nieufności, natomiast w tym
przypadku- decyzja wewną,trzrządowa
i wniosek premiera do prezydenta"
-powiedział Oleksy.

Rząd podjął decyzję dotyczącą

uwolnienia cen palM -

taką

nieoficjalną informację podała

wczoraj Polska Agencja Prasowa. Nie udaJo się nam jej
potwierdzić ani ustaliłjaką podwytkę pociągnie za sobą taka
decyzja.

Ceny detaliczne paliw płynnych od
co najmniej pół roku są zróżnicowane
wskali kraju i sieci stacji. Od dawna też
powtarzane są, postulaty faktycznego
ich uwolnienia. Zdaniem ekspertów
monopolizacja rynku przez producentów, którzy są jednocześnie głównymi
importerami, prowadzi do niszczenia
prywatnej dystrybucji paliw, zaś rafinerie, dzięki ulgom, nie są zainteresowane restrukturyzacją.
Według PAP na wtorkowym posiedzeniu rządu określono zasady procedury i termin dokonania tej operacji.
Nie udało się nam oficjalnie potwierdzić tej informacji. Próbowaliśmy się
dowiedzieć co taka dec)'7ja oznacza dla
Przeciętnego posiadacza .,czterech
lr.óiek".
- Wszystko zależy od tego jaka
będzie formuła tej dec)'7ji. Czy ~dzie
to pełne uwolnienie cen, czy z ustałe·

na raty
niem maksymalnej marży, którą dystrybutorzy ~~~ mogli dolicz)Ć do
ceny zakupu - powiedział nam Tadeusz Szczerba, szef Okręgowej Dyrekcji CPN. - Generalnie cena paliwa
~dzie zaletała od poziomu ustalonego przez producentów. Dystrybutorom na pewnonie będzie zaletale na
ich windowaniu - zapewnił. Zdaniem
T. Szczerby raczej nie należy oczeki·
wać szokowego wzrostu cen paliw,
~dzieonoscylowałnapoziomieinfla·

cji, a więc 13- 15 procent w skali roku.
- Dec)'7ja o uwolnieniu cen paliwa
~dzie niewątpliwie oznacut jego
znaczny wzrost, ponieważ w stosunku
do cen światowych nasze kształtowały
si~ na poziomie minimalnym. W
dalszej perspektywie oznacza to ciągłe
wahanie cen, w zależności od koniunł·
turyświatowej-ocenia poseł Ta~eusz

Moszyński. Rozmawialiśmy z n1m w
trakcie posiedzenia sejmowej Komisji
Handlu, Transportu i Usług, którejj~t
wiceprzewodniczącym. - Obok mnte
siedzi wiceminister Stanisław Rybak.
Nie potwierdza tej wiadomości. Zapewnia tylko, te uwalnianie c~n nie
nastą,pi jednorazowo, ale ~dzie odbywało si~ na raty - powiedział nam

poseł Moszyński.

(a)

pieniądze
W marcu br. nastąpi waloryzacja
rent 1emeryturoraz wyrównanie
z tytułu większej niż planowano
Inflacji w 1996 r.

Szacuje si~, te przeciętna wysokośt
emerytalno-rentowego
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
po podwytkach marcowych wynosić
będzie ok. f:fn zł. Nastałe świadczenia
wzrosnąśrednio o ol41 zł.
Emeryci i renciści w marcu otrzy-

świadczenia

mają podwyżki swoichświadczeń łącz

nie z trzech tytułów. Jednorazowe
wyrównanie za 4 miesiące ub.r. - śre·
dnio brutto 50 zł, z teao kwotajednomiesięcznego wyrównania, ok. 12 zł,
wejdzie na stałe do świadczenia
i kwota wynikająca z marcowej, tegorocznej waloryzacji wslr.ażnikiem 5,2
proc. Łącznie na stałe świadczenia
wzrosną, przeciętnie o 41 zł, choć faktycznie podwyżki ~dą bardzo uóż·
nicowane.
W przypadku emeryta, który pobiera emeryturę najniższą w kwocie
wynoszącej 322 zł, jednorazowa wyplata wyrównania z oprocentowaniem
wyniesie30zł,aświadczenieztytulu
podwyżek

w marcu wzrośnie o 24 zł.
emeryt otrzyma o 54
nit w lutym. Natomiast eme·
ryt, który w lutym pobierał świadcz~
nie w wysokości 600 zł, łączme
w marcu otrzyma 101 zł więcej.
W wyniku podwyżek marcowych
świadczenia wzrosną, średnio: emerytury o olr.. 47 zł, renty inwalidzk.ie
o ok. 34 zł, renty rodzinne o ok. 39zł.
Łą,cznie w marcu
zł więcej

Wysokośćemeryturirentprzyzna

wanycb od marca br. ustalana będzie
od nowej kwoty bazowej stanowiącej
95 proc. przeciętnego wynagrodzenia
z IV kwartału ub.r., tj. od kwoty 936 11

rolmctwabyłprzedstawiciełemtejpar

tii
Według rzecznika prasowego ROP,
Jacka Kurskiego, wycofując rekomen·
dacjędla Romana Jagielińskiego- jako
wicepremiera i ministra rolnictwa
- Polskie Stronnictwo Ludowe próbuje
"wobec oczywistego fiaska swojej po li·
tyki rolnej uciec do przodu i zepchnąć
winęorazodpowiedzialność na polityka,
któregomebędziewel••ladzachteJpartii

i w rządzie podczas wyborów parlamentarnych~. "Mamy nadzieję, te spole·
czeństwoniedasięnabrać na tenoczywisty trik"- powiedział Kursk.i. (PAP)

(przy każdej
o l proc.).

waloryzacji

wzrasta

Większe zasiłki

Od l marca br. na cały rok została
ustalona nowa wysokość zasiłku rodzinnego. B~ie on wynosił 29 zł na
jedną osobę (obecnie 25 zł). Przysłu·
gujeon, gdy dochód na osobę w rodzi·
nie w 11 półroczu ub.r. wynosił 493 zł
(50 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego dla celów emerytal·
nych w IV kwartale 1996 r.).
Od l marca br. wzrastąią także zasiłki pielęgnacyjne, porodowe, wychowawcze i pogrzebowe oraz dodatki pielęgnacyjne, dla sieroty zupełnej, za
tajne naucumie, kombatancki.
Zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił blisko 89 zł, zasiłek porodowy- ok.
148zł,zasilekwychowawczydlaosoby
zamężnej- 218 zł, zasiłek wychowawczydlaosobysamotnej-348zl,zasilek
pogrzebowy- 1971 zł.
Dodatek pielęgnacyjny od l marca
br. wynosić ~dzie89 zł, pielęgnacyjny
dla inwalidy wojennego zaliczonego
do l grupy inwalidów- 133 zł, dla sieroty zupełnej - 89zł, za tajne naucumie
-89zl,kombatancki-89zł,dlatolnie·
rzyzastępczejsłużbywojskowejprzy

musowo zatrudnianych w kopalniach
węgla, kamieniołomach i zakładach
wydobywania rud uranu- w zależności
od liczby pełnych miesięcy trwania
pracy- od 4,5 zł do 89 zł, świadczenie
pieniętne
przysługujące
osobom
deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzesz~ i ZSRR- w zależności
od liczby pełnych miesięcy trwania
(PAP)
pracy- od 4,5 zł do 89 zł.

Na czele Krajowego Komitetu
Wyborczego Sojuszu Lewicy
Deinokratycznej stanie prawelopodobnie premier Włodzimierz
Cimoszewicz.
Marszałek Sejmu Józef Zych
odbyt wczOf"a] serię spotkań w
Kongresie USA. gdzie rozmawi~
m.in. z przewodniczącym Izby
Reprezentantów, Newtern Gin·
grichem.
Strażacy z 22 województw
przyłączyli się dotychczas do
ogOinopolskiej akcji protestacyj·
nej pracowników Par\stwowej
Straty Potarnej, zorganizowanej
przez Krajową Sekcję Potarnlctwa NSZZ .Sol idarność•.

Wczoraj w godz. 7- 9 trwał w
całej Potsce strajk pracowników
CPN. Strajkiem objętych było
185 baz paliwowo-materiało
wych, nie objęte były natomiast
stacje paliwowe.
Z dwudniowłl wiz)'łłl przybę
dzie dziś do Polski Naczelny
Dowódca Po/ączonych Sil Zbrojnych NATO Obszaru Atlantyku i
szef Dowództwa Atlantyckiego
Sil Zbrojnych USA gen. John J.
Sheehan.

Henryk N., pseud. .Dziad~,
domniemany szef gangu wOlomińskiego, pozostanie w areszcie co najmniej miesiąc.
Najpopularniejszy
polski
raper LiRoy wystąpi w przedstawieniu .Kariera Artura Ui" Sef·

~!efki:c~a 7a~ser~~~~ ~
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klu, który powstaje na zamówienie TVP 2.
(PAP)
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Przewodniczący SdRP uważa, te
decyzja NKW PSL nie wpłynie na sytuacj~ w koalicji. Podkreślił, te tak Jl.k
w przypadku niedawnej zmiany na sta·
nowisku ministra finansów (obsadzanego według umowy koalicyjnej przez
SLD), obecnie obsada funkcji ministra
rolnictwa leży w gestii PSL. "PSL ma tu
w1ęcdużą au10n0m1ę w proponowaniu
rozwiązań"- stwierdził Oleksy
Komentując obecną sytuację w rolnictwie, która mogla m1eć wpływ na
krok PSL. Oleksy powiedział, te chol:
jest ona wciąż trudna, to jednak, Jego
zdaniem, w wyniku rządów koalicji
PSL-SLD, w tym mm1strów .mennictwa- poprawia si~. Dodał jednak, te
PSL ma pełne prawo do oceny sytuacji
w rolnictwie, m.in. dlatego że minister

emerytury i zasiłki

Debata na początek Dawno oczekiwane

u.ło .

zarzu·
jKomi·
1erdzil,

ozasi~gu krajowym pozostawia w kompetencji Rady Naczelnej PSL.
Zdaniem Jagielińskiego, przebieg
sobotniego posiedzenia Rady NaczeJ.
nej by! dla niego "raczej korzystny",
a uchwala ,.zdecydowanie korzystna"
dla niego. • Przebieg RN PSL nie wska·
zywał na to,te mogą b)'Ć podejmowane
dalsze próby podejmowania decyzji
przez NKW"- dodał Jagieliński
., Czuję się dzisiaj w formie kiełbasy
wyborczej" - stwierdził Jagteliński .
,.Nie jest to najbardzłej strawna kieł·
basa wyborcza dla polskich rolników.
Bfdzie ona na pewno oceniana przez
polskich rolników i jutro i w okresie
wyborówijeszcze za kilka lat"- powiedzial. Wiupremier uważa, że podjęta
w środ~ decyzja NKW będzie w dalszymciągu interpretowana.
Jednak również zdaniem prezesa
Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Waldemara Pawlaka decyzja NKW
PSL o wycofaniu poparcia dla wicepre·
miera, ministra rotnictwa i gospodarki
żywnościowej Romana lagielińskiego
i poparciu na te funkcje Jarosława
Kalinowskiego -jest zgodna ze statu·
temstronnictwa.
Pawlak powiedział, te artykul55 sta·
tutu, naktól)' powolujesięlagieliński
(który powiedział, te nie zamierza
podawać się do dym1sji i zapowiedział,
te prawdopodobnie wys4pi do Głów-
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.,. Solana krytykowany przez Rosję

Podróż

za i

niezgody
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Sekretarz prasowy Borysa Jelcyna Siergiej Jastrzembski gwałtownie zaatakował wczoraj
rano Sojusz Atlantycki i jego sekretarza generalnego Javiera Solanę.
Jastrzembski oświadczył, że
obecna podróż Solany po krajach
postradzieckichmaukrytyccl,ajest
nim niedopuszczenie do ponownej

integracji

państw_

tych

odwiedził już

Solana

Mołdawię, Gruzję

i Armenię. a dzisiaj
bejdtanie.

będzie

w Azer-

Jastrzembski ośwmdczyl też, że
ma żadnego postępu w sporze
na temat rozszerzenia NATO".
Celem podróży sekretarza gene·
mlnego NATO po krajach postradzieckich nie jest wcale przeciwdziałanie ich integracJi -: oświad
czyły źródła NATO w Brukseli.
~nie

Wyjaśniają

one,

że

Papież

wznowił

Tylko do wyborów

audiencje
Jan Paweł 11 wznowił
audiencje, które musiał przer·
wać tydzień temu w związku

z infekcją grypową.
Papiet przemawiał wczoraj na
audiencji generalnej do 10 tysięcy
pielgrzymów, którzy przybyli do auli
Pawła VI. Wieczorem udaje się na
Wzgórze Awentyilskie, aby przewodniczyć obrzędom środy popielcowej w bazylikach Św. Anzelma
i Św. Sabiny.
Przemawilijąc
do
wiemych
wypełniających po brzegi aulę
audiencyjną Pawia VI, Ojciecświęty
wezwał z okazji popielca i rozpoczynającego si" wielkiego postu do pil·
nego wsluchiwania się w słowo
Boże, nieustannej modlitwy, wstrzę·
mięźliwaści wewnętrznej i zewnę
trznej oraz jałmużny, ,jako formy
solidamości z br..: mi".
(PAP)

Szwajcarski
fundusz
pamięci
Rząd

Szwajcarii zgodził się
wczoraj na utworzenie natychmiast funduszu pamięci, gromadzącego
darowizny banków
f innych przedsiębiorstw w celu
pomocy ofiarom Szoa.

Rząd wciąt pracuje nad tym, jak
władze

powinny

odpowiedzieć

na

żądania ugrupowań żydowskich, by

Szwajcaria wypłaciła odszkodowania
za swe domniemanc zyski z handlu
z hitlerowskimi Niemcami.
(PAP)

Takjak Stojanow 1lider Związku
Sil Demokratycznych Iwan Kostow,
Sofijanski jest przedstawicielem
średniego pokolenia w Związku Sił
Demokratycznych, które wyciąg·
nęło koalicję z kryzysu po wyborach
parlamentarnych w 1994 r. soąjan
ski otrzymał 60 proc. głosów
w wyborach lokalny<:h w Sofii w lis·
!opadzie 1995 r., a w tej chwili,

według

agencji
socjologicznej
NOEMA, cieszy się zaufamem 72
proc. Bułgarów.
Stefan Sofijanski oświadczył, :te
zamierza utworzyć .,rząd z ludzką
twarzą". w wywiadzie rad1owym
stwierdził, :te nie żywi 1luzji, iż
w ciągu trzech miesięcy będz1e
można wyprowadzić kraj z dramatycznego kryz.ysu gospodarczego. "Powinniśmy Jednak rozpocząć zmianę realiów w kraju i dąźyć
do znonnalizowania sytuaCJi społecznej i gospodarczej". Zadanie to
- według niego - może być wykonane wyłącznie, jeśli będzie istniał
konsens społeczny co do kierunku
reform gospodarczych.
(PAP)

Hwang Jang Yop,jeden z najbliż·
szych wspÓłpracowników przywódcy
KRLD Kim Dzong lla, przebywa
obcenic w Pckinie wraz z 2 mnymi
przedstawicielami partii. Od 30 stycznia do Ił lutego był z wizytą w Japonii. Tam właśnie wystąpił o azyl
w Korei Poludniowej. Hwangponownic wystąpił o azyl wczoraj rano
w Ambasadzie Korei Poludniowej
w Pekinic, gdzie obecnie przebywa
i jest pod ociuoną tej placówki. Tymczasem chińskie służby bezpieczeństwa otoczyły wczoraj szczelnym
kordonem Ambasadę Korei Poludniowej w Pekinie. Jak się wydaje,
celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa wysokiemu dygnitarzowi

(PAP)

KRLD...

W związku z brakiem biletów na godz. 15.30

~

Agencja Artystyczna uARTOS" informuje,
że przyjmuje zamówienia na godz. 19.30 na ten
sam dzień, tj. 1.111.97 r., te/. 34-464-03/ub 33-138-97. ,

~

~
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Albania
pod kontrolą
W centrum Tirany wczoraj roHo
się od policji, która uniemożli
wiała albat1skim partiom opozycyjnymzwoła nie nowych protestów antynądowych.
Ciężarówki
pclne
policjantów
z oddziatów interwencyjnych krątyły
powoli w śródmidciu. Każdy, kto
zatrzymał się w poblitu placu Skanderbega, gdzie gromadt..ą się demonstranci,
był natychmiast odpędzany. Forum na
Rzecz DemokracJi zapowiadało manifestację na stołecznym stadionie, ale
MSW na nią nie pozwoliło.
(PAP)

J UGOSŁAWlA. Uchwalona
we wtorek ustawa specjalna,
uznająca zwycięstwo serbskiej
opozYcji w 14 miastach, weszła
wczoraj w tycie.

SZWECJA.

Rząd

szwedzki

uważa Unię Europejską

za głó

wny instrument urzeczywistnienia idei wspólnego bezpieczeństwa w Europie. Zwyratną
rezerwą potraktowano kwestię
rozszerzenia NATO.

Właściciel tego domku (właściwie szopy) na pru:dm1eściach Hamburga

um ieścił na nim aż p i ęć anten satelitamych

Oblał benzyną

Fot. PAPICAF

swoje siostry i podpalił

Zbyt głośne kłótnie
Pewien mieszkaniec Gizeh na
przedmieściach Kairu w desperacji oblał benzyną swe trzy
siostry i podpaiH, bowiem nie
pozwalały mu spać.

je więc, aby uciszyły się i pozwoliły
mu odpoc:zą;. Kiedy wielokrotne
wezwania o ciszę nic dały tadnego
rezultatu, w desperacji zerwał się
z łóżka i chwyciwszy pojemnik z benzyną oblałtrzy dziewczyny a następ·
nie podpalił. Ojciec dziewcząt zdoitli
uratować dwie z nich, stan trzeciej
jest bardzo ciężki.
(PAP)

Głód przeżycia
Watahy głodnych wilków grasu-

słabsze 1naJStarsze ze swych pobra-

ti~~;e~~b!żgu~~~~~h~js~~ ~~~~ri~ ty~!:Yczaj fińskie wilki zadowalają
skiej, atakowały i pożarły tej zimy

sięmięsemlosiireniferów,ataki:csą
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ROSJA. Borys Jelcyn potrzebuje jeszcze
półtora
-dwóch tygodni, aby w pełni
odzYSkać siły po obustronnym
zapaleniu płuc, jakie przeszedł
w zeszłym miesiącu - o!wladczył WCZOfaj profesor Renat
AA.czurin.
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IZRAEL - USA. Premier Izraela Benjarnin Netanjahu przybył wczoraj do Waszyngtonu na
rozmowy z prezYdentem Billem
Clintonem i członkami nowej
administracji amerykar'lskiej.
Netanjahu chce doprowadzić
do wznowienia rozmów pokojowych z Syrią, ale potrzebne
mu jest do tego ~energiczne
poparcie amerykańskie•.
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Wschodnią Slawonię - ostatnią
serbską enklawę w Chorwacji,

PIO

która do końca roku ma przejść
pod jurysdykcję Zagrzebia.

Cjl

ESTONIA. Premier Estonii
nit Vaeht ogłosił wczoraj o$wiadczenie, w ktOrym zapowiada odejście ze stanowiska
szefa rządu .skOfo tylko pows·
tanie nowy gabinet•.
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NIEMCY. Kanclerz Niemiec
Helmut Kohl zaapelował do
swych rodaków, by zgodzili się
na umiarkowane podwy1:ki
uposa2:eń i zrezYgnowali całko
wicie z podnoszenia ich siły
nabywczej, w celu poprawy
sytuacji na rynku pracy.

jedne
wego
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PERU. Po czterech godzinach zakor'lczyło się~ wtorek
pielWSZe spotkanie przedstawicieli rządu peruwiańskiego i
Ruchu Rewolucyjnego Tu paka
Amaru. Obie strony zgodziły się
kontynuować spotkania i uzgodniły procedurę przysztych
negocjacji, których daty jeszcze nie ustalono.
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CHORWACJA. Rząd chorwacki wyznaczył na 13 kwietnia datę wyborów lokalnych, obejmujących równie2:

Miody robotnik powróciwszy po
pracy do domu, chciał zasnąć. Jego
trzy siostry głośno kłócily się, prosil

~

nid

Sekretarz Partii Pracy Korei Pół·
nocnej Hwang Jang Yop ~tą
pił o azyl polityczny w Korei
Południowej - poinformowała
japot1ska telewizja NHK.

operetki

~

~~

Azyl
do wolności

(---DODATKOWY-SPEKTAKL___\
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stosunków między Sojuszem Atlantyckim a wspomnianymi państwami
,.Niejesttowcalesprzeczneztym,
by owe kraje miały tet dobre
podajq
stosunki z RosJą" NATO-wskie źródła.
(PAP)

Prezydent Bułgarii mianowal rząd tymczasowy

PrezydentPetyr Stojanowmianował
wczoraj rząd tymczasOKoY. któfY
będlie pełnił władzę przez trzy miesiące, do wybolów parlamentarn)Ch, które odbędą się 19 kwietnia
Premierem został burmistrz Sofii
45-/etniStefanSofijanski.
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celem pod-

róży Solany jest nawiązanie dobrych
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UBLICYSTYKA

Zachodnie firmy omijały przez sześć lat region kielecki. W całym województwie zagraniczni przedsiębiorcy
zainwestowali mniej niż w Niepołomicach, Raszynie czy gminie Tarnowo Podgórskie

..

Czekanie na wielki kapitał
HUBERT IDZIK

końca 1995 r. w województwie kieleckim zainwestowano 275 mln złotych, a według wstępnych szacunków
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego, w ubiegłym roku dołożono przynajmniej 50 mln zł.
W tym czasie do Polski, według Państwowej Agencji Inwes-

Do

napłynęło ponad 30 mld złotych. Kielecczyzna przyciągnęła więc zaledwie jeden procent zagra-

tycji Zagranicznych,

nicznych inwestycji. Jedna niewielka gmina w Wielkopolsce
- Tarnowo Podgórne - przebiła nasze województwo o
ćwierć miliarda. W ciągu sześciu lat .coca-Cola ", .Stol/werck", "Herlitz", MAN, ,.Hobas", ,. Union Coffee" i wiele
innych firm wydało tam na inwestycje 57Dmilionówzł. Takie
w Niepołomicach, Kobierz)'Cach, Raszynie, Sandomierzu
zainwestowano więcej nit w naszym województwie.
-To kwestia nie tylko atrakcyjności
obsza ru i połotenia szlaków komunikacyj nych. Bardzo watnejest zainteresowa nie władz i samych przedsi~
btorstw przyciąganiem zagranic.z.nego
kapttalu- mówi Ewa G i nas, kierownik
depa rtamentu badań Państwowej
Agencji Inwestycji Zagranicznych.
Poważny koncern nie wyda pielii~y
tam, gdzie go nie chcą. Pozytywnym
przykładem na Kielecczyźnie jest
gmma Morawica, która starała si~ o
lotalizacj~ fabryki ~Generał Motors".
Gdy si~ nie udało, wójt Marian Buras
niezałamał rąk. tylko rozpoczął szukanie nast~pnych inwestorów.

.Szczupaki" w stawie
W województwie kieleckim zarejestrowano 193 spółki z kapitałem zagranicznym. Najwi~jjest firm niemieckich., kanadyjskich i włoskich - informuje Lesław Błasialr., dyrektor Wydziału Politylr.i Gospodarczej i Przekszta łceń

S. Smith" jest gigantem w naszych
warunkach.
Z sytuacji finansowej stu pi~ciu
firmzayanicznych, które są .zobligowane do przesyłania do Wydziału Polityki Gospodarczej sprawozdań finansowych wynika, te są o wiele efektywniejsze od zakładów polskich.
- Posiadają one tylko 4,3 proc. majątku, mająjedną dziesiątą przychodów i uzyskują at 18 proc. zysków
wszystkich spółek z naszego regionu
-chwali zagraniczne spółki L. Blasia.k..
- To efekt ~wpuszczenia szczupaka" do stawu pełnego oci~żalych
karpi -uważa Andrzej Ostrowski, zajmujący si~ badaniem wpływu granicz·
nych inwestycji na polską gospodark~.
-W tych miejscach krl\iu, gdzie przedsi~biorstwa zagraniczne działają już
kilka lat. takte polskie finny polepszają swoje wyniki ekonomiczne. Jednaknapoczątku zachodniespółki mąją
ogromną przewag~ finansową, lo-

gistyczną, "know - how" i wygrywają

Własnościowych U~u
Wojewódzkiego. Ich kapitał zakła
dowy ma wartość 69 mln zł, z czego at
60 proc. to pieniądze brytyjslcie, a
13proc.iuaełskie.
U. statystyki widać, te spółki to

Zwiasluny dużych

przewatnie przedsi~biorstwa małe.
Natomiast fabryka wyrobów papierniczych angielskiego koncernu .David

Pierwszym poważnym inwestorem,
który zaryzykował wi~ksze pieniądze,
był merniecki koncern "Henkel".

z naszymi

W 1990 roku, w Starej Górze k. Stąpor
kowa, od podstaw wybudował zat.lad
chemtczny, w którym produkuje·
kleje, posadzki samopoziomujące, izolacje i innemateriały budowlane.
- Początkową wartaść inwestycji osiem milionów- zwi~kszono do 16,5
mln zł, a zapowiadane są nast~pne zastrzyki kapitałowe- mówi Jerzy Teichmann, zarządca fabryki.- Sześć lat
temu pracowało u nas pięciu ludzidziś 260.
W 1994 roku powstała spółka ,.Browar Kielce~, która rok późnieJ rozpocz~la produkcj~. Belgijski producent
ptwadotejporywlotyłwzaklad 12 mln.
- Do 2015 roku inwestycje si~gną
160 mln złotych - poinformował nas
wiceprezes zarządu Ryszard Długo
szewski. Dziś w firmie zatrudnionych
jest 53 pracowmków, plany przewidują
zwi~kszenietejliczbydo400osób.
Najwi~kszym inwestorem w

re·
gioniejestbrytyjski.DavidS.Smith",
który w czerwcu 1995 r. nabył większo
ściowy pał.iet ał.cji Kieleckich Zak.ła·
dów Wyrobów Papierniczych. W za·
trudniającym ponad tysiąc ludzi zakła
dzie zainwestowano jut 40 mln zł, a
programmodernizacji fabryki będzie
kontynuowany.
Dwa lata temu koncern .,Britsh Plaster Board Gypsum Co" poprzezswoją
niemiecką fili~ ,.Rigips~ wykupił za 38
mln zł od spółki pracowniczej kopalni~
gipsu w Stawianach. W Szarbkowie
powstać ma zakład produkujący plyty
gipsowo-kartonowe.
Herwig Allitsch z "BPB" odpowiadający za etspansj~ koncernu na
Wscllód obiecuje, te w podpińczows
kieprzedsi~biorstwowłotą 115 mln zł.

zakładami.

pieniędzy

NaK.ielecczyźnieta.k.ich.szczupa·
ków" nie było do 1996 roku wiele.

dują taką samą kwot~- zapewnia Wojciech Lubawski, prezes przedsi~biors

•~

Upalne lato to ..gorączka" zakupów
polskich cementowni. Najpierw sprzedano 60 proc. akcji "Nowin" niemieckiejfirmie"Dycerhoff"za65mlndolarów. Kwota inwestycji Niemców w
ciągu kilku lat ma wynieść ponad 100
mln zł. Nast~pnie doszło do prawdzi·
wej wojny o .Malogoszcz", której
akcje obj~łi Francuzi z "Lafarge~ i
Niemcyz,.Dyckerhoff".Obakoncerny
toczą do dziś spór, a sprawa znalazła
si~ w międzynarodowym arbitrażu
Obiestrony gwarantują wysokie nakłady na modemizacj~ produkcji
Koncern niemiecki zapowtedział
inwestycjestumilionówzlwciągupię·

ciu lat. Przedstawiciele "Lafarge" na
specjalniezwołanejkonferencji prasowej w grudniu ubiegłego roku, potwierdzili swoje zobowiązania. Stefan
Assanowicz, szef polskiego przedstawicielstwa firmy, powiedział, te w
1997 r. w malogoskiej fabryce wydadzą
na przygotowanie programu modemizacyjnego22mlnzł.
Późną jesienią doszło

do kolejnej

spektakułarnejprywatyzacjiwbranty

budowlanej. Wojewoda sprzedał Zakłady Wapiennicze ~Bukowa" belgijskiej grupie "Lhoist". Władysław
Kozieł z zarządu firmy twierdzi, że
transakcjauratowała zakład.
-Moglibyśmy przetrwał jeszcze
dwa- trzy lata. Pilnie potrzebne nam
były znaczne środki na inwestycje.
Belgowie już przygotowują program
naprawczy.Mająprzezokrestrzechlat
doinwestować zakład sumą 75

mówi W.

mln zł

Kozioł.

.Budowlany" rok

Wielka wyprzedaż

Ubiegły rok był przełomowy. Ostat·
niego dnia kwietnia ,.Che madin~ został sprzedany niemiecko - polskiej
spółce"Mega Plus", która zdątyłajut
wlot~ w modernizacj~ przedsi~biors
twa2 miliony. Plany na ten rolr. przewi-

Ten rok zapowiada si~ nie mniej
interesująco,jeśli chodzi o prywatyza·
cyjne .hity". Kończą si~ negocjacje w
sprawie sprzedaty FŁT "Iskra". Jest
kilku ch~tnych na kupno fabryki, najwi~ksze szanse mają szwedzka firma

.. SKF"", najwi~kszy producent łożysk
na świecie i "NSK"- japoński koncern,
główny konkurent Szwedów. Ostatnio
mówi si~ o trzecim zagramcznym
przedsi~bior5twie, które jest zamtere·
sowane kielecką firmą - koreafiskim
Daewoo"
Prawdopodobnie pod koniec lutego
uda s i~ zakońCZ)"Ć prace nad wyborem
inwestora strategicznego w FSS
"Połmo- SHL".-Jest kilku chętnych,
p

alenasipartnerzyprositiodyskrecję

poinformowal nas Jerzy Boron, dyrek·
torfirmy
Również w ,.Starze~ toc7..ą się rozmowy, ale pracownicy z BiuraZarządu
firmynie zgodzili s i~ nawet podać nam
z jakich krajóws.1 koncerny, z którymi
prowadzone są negocjacje. W ubiegłym roku głośno było o inwestycjach
koreańskiego ~Ssangoyong Motor
Company" w Starachowicach
Wtymrokudojdziedoprywatyzacji
najwi~kszego polskiego producenta
wapna - Zakt:uiów Wapienniczych
"Trzuskawica~
Dyrektor przedsię
biorstwa Kazimierz Kobos potwierdził, te o kupno firmy stara si~ kilku
chętnych. - W tym tygodniu doszli
następni. Mog~ tylko powiedzieć, te
zainteresowanenaszym zakładem są
koncerny z Niemiec i Skandynawii
- ujawnia K. Kobos.
MarekKuźniar,szefkieleckiejdełe

gatury Ministerstwa Skarbu, powie·
dział, tedosprzedaty w tym roku przygotowane są także inne firmy z re·
gionu, m.in.; Kopalnia Wapnia
w Morawicy, kieleckie "Chłodnie",
Koneckie
Zakłady
Odlewnicze,
"Agroma" Kielce, kieleckie "PZZ",
a takte Uzdrowiska Busko-Solce:.
Do tego dochodzą przewidywane
inwestycje w Skarżysku-Kamiennej,
gdzie spółką z Zakładem Energetyki
Cieplnej zainteresowana jest niemiecka spółka z Hamburga ,.Hanseatischen".
Holding
przedsi~biorstw
komunalnych chce tworz)-ć w Skartysku firma ,.Ludwig Muhlfeld"

Pacjent między Wschodem a Zachodem
PIOTR PIASEK

Sandomierski szpital wita pacjentów plakatem strajkowym
naklejonym na szklane drzwi fron-

towe. W holu na każde} kianie
wiszą ulotki, odezwy l apele.

świec:iezadobreodzwierciedleniekul

tury medycznej i troski o pacjenta. Pod
tym wzgl~dem Polska plasuje si~
raczej na Wschodzie, nit na Zachodzie
Europy. Naszeszpitale wciąż nie mogą

Umieralność niemowląt w bogatej
Belgii i Ameryce, ale takte w stosunkowo biednej Grecji i Portugalii,
wynosi trochę ponad 8 na tysiąc.
W Holandii i Austriisi~ga ona6. Mote

",nformujemy kole:!anki i kolegów
lekarzy, te Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Społecznej planuje zwolnienie
2(l..JO tysi~cy lekarzy uzyskując tą
drogąosz~dności budtetowe" - głosi
jedno z obwieszczeń komitetu strajkowego.
Obok podano liczby obrazujące
wydatki budtelowe na siut~ zdrowia
w rótnych krajach: Holandia - 1260
dolarów na mieszkańca, Niemcy 1010, Hiszpania - 450, Polska - 108,

urządcynieruchomości mają obowią·

zek utrzymania porządku przed swoimi obiektami.
Ukończony za schyłkowej komuny
budynek szpitala wygląda na oko nietle.Zbłiskawidałjednakwypadającez

framug drzwi, obluzowane klamki,
brudne ściany, odpadające literki na
tablicach informacyjnych. Rzucasię w
oczy odziedziczona po socjalizmie
bylejakość.Wszystkojeststareiszare,

Bułgaria-61.

jakby niczyje. Tylko ulotki straji.:owe

·"Czy naprawdęleczymy 12 razy
gorzej nit w Holandii?" - dramatyczniepytająprotestujący lekarze.
Statystyka na plakaciejest prawdziwa. Pochodzi z rocznika GUS,
a liczby dotyczą lat 1991-92. Trzeba
jednak dodać, te kwota dotycząca
Niemiec dotyczy wyłącznie landów
zachodnich. Szkoda tet, te nie uWZg.l~·
dniono Białorusi, gdzie wydaje się na

wyglądają świeto.

W ulotkach lekarze tądają zwi~k
szenia nakładów budtelowych na
opiek~ zdrowotną. Protestują takie
przeciwko wprowadzanej reformie
służby zdrowia, nazywając ją "pseudoreformą". Boją si~ utraty pracy. Slusznie, ale straszak bezrobocia wydaje się
niezbędny, tebymial kto nasmarować
skrzypiące drzwi i usuną: jaskółcze
gówno z parapetów.

pacjenta tylkoJ (słowni e:trzy)dolary

rocznie.
W roczniku motna także przeczyl<t, te Szwedzi tyją średnio o 6 lat
dtutej od Polaków, tymczasem koszt
opieki zdrowotnej nadjednym mieszkańcem wynosi tam tylko98 dolarów.
Jednak Szwecja przeznacza na ten cel
zalectwie0,8 procenta budtetu. W Polsce na służb~ zdrowia i dopłat~ do
leków idzie jedna siódma (prawie 15
proc.) wydatków budtetowych.

Z kim się porównywać?
Niski
wskaźnik
śmiertelności
noworodków uznawany jest na całym

szybach i parapetach od ubieglej wiosny.
Przy wjeździe na teren szpitala
widać skwerzaśmiecony i zarośnięty
suchymi badylami chwastów. Na nim
stoi słup ogłoszeniowy. Wisi tam plakat Urzędu Miasta, który głosi, te

zejść

ponitej 15 zgonów na tysiąc uro-

dzeńtywych.

Taki sam poziom śmiertelności_ma
Ukraina,alewyprzedz.anasSiowaqa,a
nawet ... Białoruś. Spadek ponitej 15
Zgonów nastąpił w .,czystych" Niem·
czech i w cieszących się wr~cz prze·
ciwną opinią Włoszech około 20 lat
temu. W Szwecji, gdzie notuje si~
t yłi.:o trzy zgony na_ tysiąc urodzeń, dzisiejszy polski pozmm osiągni~to p~
wie pół wieku temu. W Polsce urnJeraJo w tym czasie co dziesiąte niemow]~.

zatem poziom naszego lecznictwa
powinniśmy porównywał nie zHolandią.alezUkrainą,Bulgariączyostate
czniezBialorusią.

Szpitalne jaskółki
W narotnikach okien sandomierskiegoszpitalajaskółki ulepiły gniazda.
Widoczniedobrzesi~tuczują. Dobrze

czujesi~taktepersoneltej placówki,
któremu nie przeszkadzają stosy pta·
sich odchodów nagromadzone na

Doktor z dlugopisem
W Polsce pracuje ponad 90 tysięcy
lekarzy oraz 250 tys. piel~gniarek i
polotnych. W przeliczeniu na 10 tysi~cy mteszkańców mamy 23 lekarzy,
czyli niewiele mniej nit Szwecja,
Holandia lub USA, ale wi~cej niż np.
Japonia i Kanada.
Dwukrotnie wi~tszym wskaźni
kiem mogą pochwalić s i~ Włochy, a w
Grecji, Portugalii, na Łotwie, w Bułga
rii, Słowacji przypadaponad 30 lekarzy

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

na 10 tys. pacjentów. Jak widać,
poziom opieki medycznej nie zalety
od liczby zatrudnionych. Trudno si~
dziwić. W wielu krajach podstawowymi narzędziami pracylekarzyjest
długopis i stetoskop
Bezrobocie w Polsce ObJ~ło JUt
wszystkie grupy zawodowe, oprócz
lekarzy. W kolejkach po zasiłek s10ją
naukowcy, inżynierowie, zdarzają si~
nawet prawnicy. Lekarzy nie ma.
Mtmoskandalicznte niskich plac, prawie nikt nie rezygnuje z wykonywania
zawodu

Personel

się śmieje

Ulotka na ścianie informuje:
"Wczasiestrajkuszpitalpracujetak,
jak w czasie ostrego dyżuru, to znaczy
nie wykonuje zabiegów i badań diagnostycznych planowanych. Przychodnie rejonowe nieczynne od II grudnia. Poradnie stomatologiczne nie·
czynne od 12 grudnia, przyjmują tylko
pacjentów z nagłym bólem. Przychod·
nie specjalistyczne ZOZ nieczynne od
llgrudnia."
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cjentce, która nie potrafiła wymówić E
~~są~:!~~~- traumatologicznej.
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- ~Taramatuliczna" - słychać na
~~~~tarzu ironiczny śmiech perso-
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Gminna mleczarnia w Pierzchnicy za szwajcarskie pieniądze

Jogurty

Na dzisiejszej sesji wartość WIG
o 0.9proc. do poziomu 17700
pkt. WIG20 wzrósł o 1.2 procenta
iwyniósii8Hpkt.lndeksrynkurównoleglego WIRR wzrost o 2.3 proc. do
poZiomu 3112 pkt. Wzrost zanotowało
58 walorów, spadły ceny 15 papierów
i 15 nic zmieniło wartości. Srednia
zm1ana ceny wyniosła 2.1 proc. na
rynku podstawowym i 3.2 proc. na
wzrosła

ł

za dobre słowo

WJ

Za szwajcarski kredyt powstaje w Pierzchnicy pierwsza w województwie spółka . Gminna
Mleczarn;a•. Hurlownia artykułów mlecznychjut działa, w połowie roku mleczarnia zacznie
skupować mleko od miejscowych rolników. Gmina dala spółce na początek 20 tys. zJ bezzwrotnej potyczki i dobre słowo.

rynkurównoleglym.Obrotyulr.ształto
walyslę:n2pOZLOmie230200tys.zlna

rynku podstawowym i 23073 tys. z.! na
równolegtym.Jnwestorzyzlo:ł:yli36637

złecen na rynku podstawowym i 5219 na
równoległym.

W ubiegłym -roku gmina :za zaległe podatki dostała od upadającej
Gminnej Spółdzielni w Pierzchoicy

Zgodnie z przewidywaniami po
wtorkowej
przewadze
popytu
wdogrywce oraz pomyślnym przebiegu
notowail ciągtych koleJna sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wzrosty .
wię:kszości kursów. Inwestorzy jednaU:e nie uwierzyli, :ł:e toju:ł: koniec
ochłodzenia koniunktury, gdy:ł: ich
aktywność w dogrywce w wię:tszej
czę:ści skoncentrowała się: na sprzeda·
waniu posiadanych walorów. Widać
wyraźnie, :ł:e rynek z coraz wię:tszym
trudem pokonuje kolejne rekordowe
poziomy. Na wczorajszej sesji wzrosty
kursów dotyczyły przede wszystkim
spółek o mniejszej kapitalizacji, świad·
czy o tym fakt, :ł:e w ~rodę: najmnieJ
wzrósł indeks WIG,anaJwię:cej WIRR.
Mate to oznaczać wi~kszą w obecnym
czasie skłonność inwestorów do gry
spekulacyjnej ni:ł: do inwestowania na

starą bazę magazynową. Ponieważ

nic było chętnego na kupno tych
obiektów, samorząd zdecydował się:
wykorzystać budynki i uruchomić
w nich gminną mleczarnię:.
Sprawą udalo się zainteresować
działający w kraju Polsko-Szwajcar·
ski Program Mleczny.- W czerwcu
ubiegłego roku samorząd razem z 6
rolnikami z naszego terenu powołał
spółkę "Gminna Mleczamia w
Pierzchnicy" - opowiada wójt
Marek Zatorski.- Obiekty po byłym
GS oddaliśmy w aport spółce.
W organizacji całego przedsięwzię
cia pomaga nam Polsko-Szwajcarski Program Mleczny, który oferuje
doradztwo i szkoli pracowników.
Szwajcarzy dali duty kredyt
(kwoty okryte są tajemnicą), za który
ad aptowane są budynki, kupiony
bę:dzie samochód chłodnia i nowoczesna linia technologiczna. Cale

d!utej ,coczęstopoprzedz.a zakończe
me tendenqi wzrostowej. Jednocześ·
mejednakattrzybanki{BankGdański,
BIG, WBK) notowały na ostatniej sesji

maksymalnekursy,cotakiej tczic mote
przeczyć,choćzauwatyćtrzeba,tedwa
pierwszedykontunciąglerychlezaciś
meniewspółpracy,atrzecifaktuczest

przedsięwzięcie kosztować będzie

ok 800 tys zł. 60 tys. zł nic o procento·
wancj potyczki przekazała Age ncja
Restrukturyzacji i Modernizacji

nictwa w prOjekcie budowy autostrad.
Za kontynuacją wzrostów przemawia
ciągle wysoka aktywnośt mwestorów

Rolnictwa; 2{) tys. zł na początek
tct picrzchnicki samorząd.
Andrzej Kmiecik, kierownik mleczami, oprowadza po nowym "gospodarstwie•. - To jest chłodnia
o pojemności !S ton- pokazujedute
pomieszczenie od podłogi po sufit
wylotone
białymi
płytkami.
-Gotowe są jut pomieszczenia socjalne i toalety.
Główna hala produkcyjna to na
razie "gołe" mury. - Limę produkcyjną kup1my w marcu. Polską- podkreślaKmiecik.- Jest równic dobra
jakszwajcarska,a tailsza.
Hurtownia ju:ł: działa. Na razie
można w niejkupić przetwory zezterech zaprzyJafnio nych mleczami,
uczestniczących w Polsko-Szwajcarskim Programie Mlecznym. Piąt
nica (jedna z pięciu najlepszych mleczami w Polsce) robi bardzo dobre
serki, Kolno (k. Łomty) - świetne
sery twarde, Jordanów (w Nowosą
deckiem) - znane w kraJu jogurty,
a Kluczbork - serki dojrzewające,
tzw.
szwajcarskie.
Mleczamia
w Pierzchoicy nastawia si~ na jogurty. - Robiliśmy profesjonalne
badania rynku. Okazało s1ę, te JO·
dolotył

gurty to jest wlaśnie to, co może s~
u nas dobrze

sprzedać

- mówi kie-

poziomu 200 mln
na rynku podstawowym stanowi
potwierdzenie tendencji wzrostowej.
Dziejesiętopomimo,terynek pier·

przede wszystkim chcemy zaofero.
wać

nasze produkty.

Mleczamia w Pierzchoicy nie
będzie duża - dzienny przerób planuje się na 4 tys. htr6w mleka. Pracował. w niej ~dzie
12 osób.
W czerwcu mleczam1a rozpocznie
skup mleka od miejscowych rolników (spóJka chce ich

przywiązać

W najb/itszy poniedziałek, 17
lutego, rozpoczynają się zapisy
na akcjewchodzącego na giełdę
,.Polifarbu" Dębica. Od tego
samego dnia inwestorzy będą
tet mogli zamawiać akcje
kolejnej serii jeleniogórskiej
~Je/ty~. Trwająca na giełdzie
hossa dobrze wtóty obu emis·
jom. Praktycznie przesądzone

wystę:pują tak znaczne nadsubskrypcje.So\dZić motna,te,estto

sprzeda:l;y

wynikiem wzrostu zainteresowania
rynkiemalcjize suonyosób,któreczy.
nią to po raz pierwszy albo powracają
nańpookresiebessy. Jednychidrugich
zachęcają pomyślne debiuty firm, któ·
rychakcjesprzedawanebyłypodkoniec

ubiegłegoroku,czyli~Stomilu"Sanok,

BOŚ i oczywiście kieleckiej ~Poligra·

są

fii",któresąprzecietpochodnątenden·

kilkudziesięcioprocentowe

redukcje zamówiel'l.

cjiwzrostoWeJrynkuwtórnego. Jednak
jednychidrugichtrzebabyostrzec,te

.,Dębica" będzie trzecią spółką

taksilnypęddozakupuakcjijest przez

z branty farb i lakierów, notowaną
na GPW. Na parkiecieobecne są jut
"Polifarb" Cieszyn i "Polifarb" Wro·
cław. Po planowanym polączeniu
obu tych spólck giełdowy debiutant
zyska potężną konkurencję. Dziś
zakładzl}ębicykontrołujeponad l l

emitentówtych papierówwykorzystywany do windowama ceny emisyjnej
{vide Best), oni po prostu starają się:
wykorzystywiĆ hossę: do własnych
celów. Przecie:ł: w przypadku slabego
debiutu giełdowego zawsze motna
inwestorów przeprosić. Uczestnicy

dzo przykro.

Piotr Figarski

DM Penetraror S.A., Warszawska 44

Notowania ciągle świadectw udziałowych
DM PENETRATOR S.A.- Tablica ofert z 12.11.1997 r., godz. 15.
Najwytsu.oczetującaofer1a

dawn•

osob>

Rolnicy z gminy przyjcli pomysł
tworzenia mleczami dość nieufnie.
Akces do spól k• zglos•ło tylko 6 osób

"''"

wyroi

notat c

wypłatami)

chociaż

l udział kosztowal tylko 100
- Wszyscy czekają na pierwsze
efekty - uważa wójt P1erzchnicy
zł .

Marek Zatorski.- Spólka ma do rozprowadzenia 333 udzialy. Gmina
będzie stopniowo sprzedawać SWOJe
udziały rolnikom. Te, które zostaną,
przekażemy
Fundacji
Regionu P1crzchnicy.

Rozwoju

Iwona Slnkiewicz

tupna(l)
N1jnitszaoczekującaoferta

spn.edaty(2)

M

Ostatniozawartltransał.cja(J)

163,9

3.114,1

163,9

6SS,6

~ ~·~·M~<~Uu==l<mu~~~··~(l~J~--~~~~1>;8,3~~~1='·'="=~~~
O

mot.e zorientować si~ po ile i jatą ilość pa-

(3) - Poniewat tm~sakcje są dok~ywanewgodzinachodldo IIJO,sytuaqa na
rynku ulep zmianie - ceny w tym cz.asie
mou si~ wahać. Cena ostatnio zawartej

~

cenowym,ti~c,iesytuacjanaryntuuleg-

liczby świadectw pomnot.onemu przez 2

(l) -Informacji o tleceniu kupna z najmdzo
wyisq ItiUlinie oferowa114 cenąjest baristotna, bowiem
temu inwestor
dzi~ki

~ ~~~~":~~~~~~~ei~i~ !3~~~~PJ~:}~=~!~i
:J ~i~tmianie.Wart00ćofer1y,toiloczynceny

§ 'ł_1{f)~~f:~::~~::~itstąattuat·

me oferowan• ceną mówi po jakim kursie i
1le łWJadettw motru natychmiast kupić.
~ Oczywiśae,tursten,~tstwytszyodcenyze
~ !Fw~~!d:~ ~;~~ao~~r;~~cr.ona t1k,

.J

O

(liczon•jesttakjlkobrótnagiełdzie).

POK Kielce DM Penetrator S.A.
przy ul. Warszawskiej 44, prowadzi
bezpłatną dematerializację powszechnych świadectw udziałowych
NR.
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proc. krajowego rynku (tylko S proc.
produkcji idzie na eksport) i jest pod
tym wzgl~dem czwartą firmą w Polsce. Wpływy z emiSJI zarząd chce
przeznaczyć m.in na modemizaję
i marketing. W ubiegłym roku "Polifarb" D~bica osiągnął blisko
10-proc. rentowność netto i ponad
12-mln zysk netto. Według zapowiedzi, tegoroczny zysk netto ma
być wytszy o około 30 proc. Cena
emisyjna nie jest jeszcze ustalona,
wiadomo tylko, te będzie się :zawieraćwwidcłk.ach SS-6Szł .
W tym samym dniu, w którym
ogłoszona zostanie cena emisyjna
akcji "Polifarbu" (15lutego), uczyni
to tct spół ka farmaecutyczna
,.Jelfa". Firma zaoferuje w kolejnej
emisji l ,S mln akcji, których cena
bę:dzic nie nitsza nit 34 zł. Obecna

giełdowa

cena akcji "Jelfy" przekracza 70zl.
Obie oferty zapowiadają się: jako
atrakcyjne i raczej trudno spodziewOC się: pełnej realizacji zamówieil.
Zdoświadczen sprzedawanychostatnio na rynku pierwotnym spółek
wynika, te chętni musieli się zadowoli: najwytejjedną piątą :zamawianych papierów. Z drugiej strony
ostatnie giełdowe debiuty ("Poligrafia", Bank Och rony Środowiska)
potwierdzają atrakcyjnośt inwestowania na rynku pierwotnym. .,Poligrafia" dała na pierwszej sesji ISOproc. zysk, a BOS - 65-proc. Akcje
"Polifarbu"' Cieszyn motna zamawiać m .in. w biurach maklerskich
BIG, PKO BP i BPH. Oferującym
akcje .,Jelfy" będzie Bank Zachodni.
(pot)
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wiązkowych
odprowadzanych
z banków do NBP.
Do ttj pory od katdych 100 zł
zdeponowanych w banku oszczęd
ności trzeba było zamrozić w formie rezerwy obowiązko':Vej 17 zł. Z
końcem lutego poziom ten zwię:k
szy się do 20 zł. Zmiana ta obniży
dochody banków i z mniejszy
bę:dącą do ich dyspozycji ilość pic·
niędzy. To z kolei podnicsic praw
depodobnie koszt pieniądza, czyli
cenę kredytu.
- Banki mogą np. pozostawić
oprocentowanie lokat bez zmian,
a lekko podnieść oprocentowanie
kredytów. Możliwa jest też sytuacja, w której nieco spadną lokaty, a
nie zmieni si~ koszt kre dytu mówi dyre ktor Banku Zachod·
niego w Kielcach Władysław Świę
cicki.- BZ, podobniejak inne placówki, nic zmienił jednak na razie

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

/ÓW.
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Bezruch przed zmianą
- Żadnych z m ian w oprocentowaniu ostatnio nie przeprowa dzal iśmy. Nie dotarty t et do nas w tej
sprawicjakickolwickz.apowiedzi z
cent rali w Katowicach - mówi
dyrektor Oddzialu Banku Ślą
skiego w Kielcach Henryk Kłacz
kiewicz, potwierdzając jednocześ
nie fakt zwiększonego w ubiegłym
roku zainteresowania pobieraniem kredytów. To właśnie nadmierna "ekspansja kredytowa"
i związane z nią :zagrożenie inflacyjne było jedną z przyczyn
podniesienia poziomu rezerw o bo-

z"mil

choć!
~Skn

Banki czekają na ruchy konkurencji

Banki wyczekują. Po zapowiedzi
zmiany poziomu rezetw obowiązkowych nie zmienHo się na
razie ani oprocentowanie lokat,
anf kredytów. Zdaniem bankowców, pewne korekty są jednak
bardzo prawdopodobne.
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mleka i termmo-

siebie dobrą

Nowe na giełdę

wmnywdałszymciąguoferujekołejne
świete emisje. Zastanawiającym fattemjest,:ł:enaparkieciegietdyobroty
osiagajqrekordya,ednocześniewuak
ciezapisównlakcjespółekwpierwszej
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na lokalny rynek. W promieniu 12
kilometrów mamy 58 sklepów i im

Za kilka dni początek subskrypcji ,.Je/ty" i ,.Polifarbu"

zł

Kic

"''

rownik: mleczami. - Nastawiamy się:

mierzonawartościąobrotów,ichutrzy
mywaniesię powyżej

CZJ
fol

4

stosowanych do tej pory stóp procentowych.
-Na rynku widać wyczekiwanic
- komentuie t~ sytuację wiceprezes Banku Swi~tokrzyskiego Henryk Rzepa. - My również przyglą·
damy się, obserwujemy, czekając
na ewentualne ruchy konkurencji.
Nie jestem dziś w stanic powicdzieć,czy,ajcśli tak, to kiedy i o ile,
z mieni si~ oprocento wanie naszych lo kat i kredytów.
Bardzo niefortunny ruch tuż
przed ogłoszeniem :zamiaru podniesienia rezerw przez NBP wykonała natomiast centrala PKO BP.
Bank ten na kilka dni przed upublicznienie m tej wiadomości pod·
niósł oprocentowanie lokat te rminowych, pozostawiąjąc bez zmian
stawki przy kredytach. Zrobił wi~c
dokładnie odwrotnie nit powinien
był - gdyby z nal zamiary NBP.
(pol)
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zaglądają t~ najczęściej stl!denci, ~zukając materiałów do prac
mag1stersk1ch, ale częstymi gośćmi są też emeryci, panie domu
i osoby poszukujące pracy

ółestwo
·nna
cznie
bez-

gazet

Wjedynej w województwie Czytelni Czasopism Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dziesiątki
czytelnikó'-'! dz!e_nnie wertują ~tronice kolorowych magazynów, pachnące jeszcze farbą
lokalne dz1enmk1, poważne ZbiOry ustaw lub potółkle karty dziewiętnastowiecznych gazet.
Kiedyś czytelnicy byli bardziej
decydowanlibardziejsamodzielni,
teraz ich na.rczęstszą prośbą kieroaną do pracownic biblioteki jest
szukame jak najszerszeJ bibliorafii do tematów z dziedzmy ekoomu. ekologu, ochrony środowi-

y nie
b plaosób.
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Pula nagród: 35.000 zł
Główna

•

Tydzień IV
7.11. -13.11.

D.rień6

Tel. (0-4 1) 361-02-35
(0--48) 41-864
(0-15) 823-45-48

Skoilczyla s1ę za to na dob re
dawna plaga wyrywania kartek przez
osoby, którym me chciało si~ robił
notatek. Odkąd czytelnia ma własną
ksero kopiarkę nie ma problemu
z .miłośnikami• wybranych ar1yku- Często odwiedzają nas osoby,
które wertUJą gazety w poszuktwa·
niu pracy. Kupowame codziennie
kilku tytułów to przecież dla nich
du:tywydatek- mówi Iwona Majewska. - Ale przychodzi do nas także
duża grupa czytelników, którzy po
prostu lubią czytać i chcą na bietąco
zapoznać się z nowymi magazynami. Panie korzystają ch~tnie
z pism na temat mody, kosmetyków,
prowadzenia domu. Młodzieższuka
pzet komputerowych. Panowie
pytają często o specjał istyczną prasę:,
choćby" Wiadomości Wędkarskie",
"Skrzyd latą
Polsk~".
"Szachy'',
"Brydż". Niedawno był pan, który

prosil o odszukanie mu ,.Sandry"
gazetyodz1ew1arstwie.
Lidia Gilewska ża łuje , że nie
można sprowadził
do czytelni

KRAJOWE l ZAGRANICZNE

Słowniczek

tustałychczytelmków.

•.

POZIOMO: Ł-1 kompozytor i pedagog. nauczyciel F. Chopina, 1:.-10 ukryta drwma, N-l grecka
bogi m ogniska domowego.
PIONOWO: 8-A bezrolny chłop w Ameryce
Łacińskiej albo rodzaj stopy wersyfikacyjnej w pOCZJI
antyczneJ, 12-A prynlitywne urządzenie do mielenia
zboża, 12-K miasto we Włoszech z torem wyścigo
wym Formuły l

WSZVSTKICH KONKURSÓW
"SŁOWA LUDU" NAGRODY
RZECZOWE DORĘCZA
SERVISCO Sp. z o. o.

Więcej niż pned la1y osób przyhodzi korzystaC z bogatego wyboru
rasy z dziedziny ekonomii i prnwa.
ielda. bankowość. zarządzanie -to
tematy interesuJące dla coraz szerszeJ grupy. "Gazeta Prawna", .,Biznesman". " P rzegląd Podatkowy",
~Dzie nnik Ustaw" i .,Parkiet" mają

~

wygrana: "opel corsa"

ZWVCłĘZCOM

''·

'rnro-

"Krzyżówkowy zawrót głowy" ""

Fot. autorka

wszystkich

tytułów,

o które

pytaJą

zainteresowani. Ostatnio wiele osób
chcialoby

czytać

na

przykład

., Wrótkf' czy innegazety o tej tematyce. Niestety na kupowanie wszyst·
kich periodyków nie wystarczą
szczupłe fundusze. Mimo to półki
czyteln i uginają się: pod coraz wię:k
szym cię:tarem czasopism, bo gazety
pę:czmeją z mieSiąca na m • es•ąc.
Wkladki reklamowe i ogłoszenia są

teraz wszędzie, wię:c tomówdoopra·
wienia przybywa w błyskawicznym
tempie.
W czytelni zgromadzono około

2000tytul6w. Dużo wśród nich perełek

jak choćby XIX-wieczne:
,.Glos", ., Wę:drowiec", .,Biesiada
Literacka", "Bluszcz". Najstarsza
gazeta, którą motna przejrzeć w czytelni pochodzi z 1801 roku.

Ewa Piotrowska. kie rowniczka
działu zbiorów specjalnych, od 3 S lat
chuchaidmuc hanacen n ąko l ekcj~.

-To
można

wspaniałe
pneczytać

uczucie, kiedy
bezpośrednią

relacj~ z tamtych czasów pośw i~
coną jaki emuś ważnemu wydaneniu. To zupełnie coś innego niż
chłodny opis po Jatach. Niestety na
czytanie my pracownicy, nie mamy
tu wiele czasu - wzdycha pani Ewa.
- Zbyt dużo jest pracy wymagającej
pedanterii i skupienia. Czytamy
dużo, bo musimy wiedzieł gdzie
czego szukać i pomóc czytelnikowi.
Na wnikliwą lektur~ zgod nie
z naszymi własnymi Zllinteresowaniami nie ma warunków. A chciałabydusza do raju ...
Agnieszka Krakowiak

Oto zapowiadany przez nas słowniczek z kilkoma podpowiedziami
do knyió"·ki IV:
transept- nawa poprzeczna prLecinająca nawę główną w kościele
zb udowan ym n a planie krzyża, inwit - pierwsze wyjście kartą w
grze, b~tkojad - ptak z rządu wróblowatych towarzyszący stadom
dutyc h ssaków, z których wydobywa owady lub ich larwy, frondaopozycja w loniejakiegoś stronnictwa, ischias- rwa, cucha- kurtka
gó ralska, gunia, Hestia- grecka bogini ogniska domowego, peonbezrolny ch łop w Ameryce Łaciński ej, lmola - miasto we Wło
szech.

Biuro Konkursu •• Słowa Ludu..
dzisiaj czynne w godz. 9-16
Kielce, ul. Targowa 18, pok. 517, tel. 344-59-19
ZAPAASZA

•tudeneka('"Q\
~ 131utego,
15 l ..tego, godz. 1 ti. OO - premier• presowe
godz. 18. 00- premiera

~

1 e lutego, godz. 18,
na spektakl

"SZYMBORSKA- Lekcja w stylu buffo"
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Cala Polska zbiera pieniądze dla
szpitala .Górka" w Busku-Zdroju.
Mamy nadzieJł, te kielczanie będą
najlepsi. Doch6d ze Sprzedaty specjalnych kartek poczto"'}'Ch będZJe
przekazany Dziecięcemu Szpitalowi
Komp/e/r.sowej Rehabilttaąi .Górka" w Busku-Zdroju Zachęcamy
harcerzy, organizacje młodztel.owe,
przedsiębiorstwa i wszystldch wratliwych do w/ ączenia się do akcl/
organtzowanej przez .Fundację
Dzieciom".
Fundaqa wspiera 380 ośrodków
w krąJu i za granicą. Pomagają dziectom niewidomym, wymagającym
mtensywnego leczenia, osieroconym 1 dotkniętym przez los. Pieniądze pochodzą z darów 1 dzi ałal
ności wydawniczej.
W ubiegłym roku buski szpital
"Górka" otrzymał od ,.Fundacji
~zieciom" 40 tysięcy złotych. Piemądze zostały wykonystane na
zakup stołu operacyjnego do ortope·

Z regionalnej witryny

dziej"naczasie"sąkartkiwalentyn
kowe w 9 wzorach. Aby sprostać
niezwyklej dziecięcej wrażliwości

na piękno zaprojektowanie wszystkich pocztówek powierzono Izabeli
KowalskieJ- Wieczorek. popularnej
autorceilustracji dla dzieci.
Rozprowadzając cegiełki można

dycznego usuwania przykurczów
u dzieci z porażeniem mózgowym.
Aby włączyć się do akcji wystar·
czy skontaktować się z fundacją
1 zamówit kartki- cegiełki. Najbar-

także zarobić. ~Fundacja Dzieciom"
sprzedaje je po cenie hurtowej
1 z pomini~ciem pośredników dostarcza je zamawiającemu. Doda!·
kowadystrybutor możezarobić parę
groszy, dlatego propozycjajest bardzoatrakcyJna na przykład dladrużyn harcerskich chcących podreperować trochę S\H'je finanse. Na
zamówione kartki wystawiane są rachunki, które będą podstawą do
odliczenia wydanej sumy od podatku.
Szczegółowe infonnacje można
uzyskać w biurze "Fundacji dzieciom". Adres: ul. lorniańska S, OJ68S Warszawa, numery telefonów
(0-22)33 8888,3310S7,33 107Si33
10 9S. Można także wysłać fax (nr
333 100).
(sto)

o
Prymat polityki
Niepokoje 1zamieszki w Albanii,
w _llailstwach byłej Jugosławii, na
ulicach Sofii, także Groznego, a od
czasu do czasu równ ież w Polsce,
pot.,.,.ierdzają tylko prymat polityki
w życ iu spo ł ecznym. Prymat nad
moralnością, nad etyką! Cwani gracze podbechtując ludzi prawaduj
ednych prze<:iw drugim. Najgorsze,

że często

pny tym mówią o potrzebie wzajemnej miłości, patriotyzmie
i innych wzniosłych idealach

Żart czy wyrachowanie
Przeczytalem w tej rubryce
wypowiedź na temat abonentachwilowo nieosiągalnego. Odniosłem
wrażeme, że jej autor traktuje prak·
tyk~ telekomunikacji z przymruże-

do w1eruy WISławy Szymbonł.Jej specjalnie do naszeao spc~1ak!u tloml'l(>nowall

Z)"Jmunt Konieczny, Marek San, Stanistaw Sojka, Konslanty Wileński

Kartka z sercem dla Górki

tej i.
i e·
lo,
uż

w Busku

niem oka, z humorem. Niestety, sam
inaczej to oceniam. Przecież kiedy
dzwonię na nie zgłaszający się
numernie płacę ani grosza. Gdy jednak włączy się automat z mfonnacją
"abonent chwilowo nieosiągalny",
każdorazowo kosztuje mnie to tyle
ile trzeba płacić za jeden impuls. To
nie pachnie nav.et żartem. ale wyrachowaniem!
(tam)

Generał Różycki
na Kielecczyźnie
veydawnictwo Wytszej Szkoły
Pedagogieznej w Kielcach
opublikowało książkę dr. Wojciecha Saletry pt. ~Generał
Samuel Rótycki (1781 1934). Dowódca korpusu na
Kielecczy1nie w 1831 roku•.

Blisko 300-stronicowa publikacjajest biografią generała. kló·
rym dotąd historycy zajmowali
się w nikłym stopniu. Podobnie,
Jak słaboznane s.1sprawy powsta·
nialistopadowegona Kielecczyź·
nie. Książka wypełnia więc istot·
ną luk ~ w naszej wiedzy o przeszłości. Skiada się z kilku części,
które przedstawiają m.in.: gniazdo rodowe generała, jego działalność w czasie powstania oraz
na emigracji. Autor ukazał je na
szerokim, panoramicznym tle
polskich dzieJÓW WOJSkowych ówczesnej doby (omówił np. bardzo
interesująco pasjonujące problemy wojny napoleońskieJ 1812 r
i kampanii saskiej), a Jednocześnie
- co d la nas szczególn ie ważne
-przedstawił mnóstwo niezwykle
istotnych i ciekawych wiadomości
dotyczącychziemi kieleckiej. Ca·
la praca, uzupełniona o noty

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

~

L---------------~ ~
biograficzne, aneks. drzewo ge-

~t:~o~i:~~:~~7~'~:i·n~~~~i!~~ ~
teź

wielkie bogactwo przypisów,
które pozwalają dodatkowo poo lamtych czasach.
Z przyjemnością siada się więc do
lektury ksit~żki Wojciecha Saletry, gdyż można mieć pewność,
że wraz z uzyskaniem interesujących informacji o wla.;;nym regionie poszerzy się także ogólne
horyzonty własneJ wiedzy. (Cez)
szerzyć wiedzę
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PROMOCJA

.,, Na temat spółdzielczości mleczarskiej, jej znaczenia dla rolników i sytuacji w tej branży mówi prezes Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu Tadeusz Balcerowski.

Szansa dla spółdziełezośei
doksów Dotacje do produkcji dawaly
molliw~ mgcrencjr w wewnętrzne
sprawy spółdzielni, chociażby obsa·
d7.anie 'itanowisk kierownłczych
Kolejnym pr7.elomem, który jeszcze
batdziej pogrąiyl spółdzielc~ byl
rok 1990. Zlikwrdowano centralne
i wojewódzkie związki Spółdzielni
Mleczan;kłch. Nagle zabrakło organizmów, które koordynowaly pracę
o~gowych spółdzielni mleczarskich.
Poszczególne jednostki same próbowały się; raować.. Za::zę:to m:oowo, każ
dy na własną rękę, spr-owadzał różne
tcchnoklg;e z Zachodu. To podni<blo koszty w pom7.ególnych spółdlielru:dl.
R6żnorodno!lćul't~ sprawiała,

• Co to jest spółdzielnia i komu
ma służyć?
Spółdzielnia i jej mająrek jest włas
nością prywatną członków. Utworzenie takiej organizacji jest możliwe
z chwilą, gdy powstają pewne grupy interesów. W ten sposób tworzą si~ piony
spółdzielcl.CIOCi. Dla pr.tykładu spóklnelnia pracy powstaje na bazie jakiego.( za.
kiDJ, spóldzielnia •.Społem" gromadzi
ludlizaintere.~ychhandlem.Spół
dzJcln~amloczar.J:apnatomia.~tgrupą,

któraoptetasi~na

tach,

rolnikach- producen-

chcących .\przedawać

dukować toWar i

mleko, pro-

na tym 1.arabi~.

• Czvsto słyszy się, że spółdziel
czość to relikt z minionego
okresu. Czy tak jest rzeczywiś
cie?
Spółdzielcze:& uodziła się na Zachodzie znacznie ~niej, niż ustrój,

który przez prawie SO lat panowal
w naszym kraju. Spółdzielnie doskonale rozwijają się w Stanach Zjednoczonych w NielllC7.cch, Szwoc:ji, Francji. Belgii, Holandii. Jednostki te ~tały
się rn;loną dla rolnika, producenta, zapewnialy mu zbyt na jego towary. Spół
dzielc:zo;{ć w Polsa: równiedobrze zaczęła przyjmować s~ w okresie między
wojennym Jej tworzmie inkjowaly
grupy interesów. Każdy aJonek spóldzielni był z nią silnie związany m.in.
przez bardzo wysoki udzial, k16ry należalo wyblpić. Stanowił on pr~.:ynajmniej
równowarlo.(ćjednejkrowy.

Po wojnie spółdzielczo~ ..ubezwła
snowolniono", cały sens istnienia
spółdzielni został wypaczony. Stało
się tak w wyniku centralnego sterowania cenami mleka i produktów mleczarskich. Ceny staly się sprawą polityczną. Dlatego dochodziło do para-

ie

każdy Z06lał uzależniony chociaźby od
zagranicmego serwisu, co pociągało za
sobą kolejne wydatki. w tym cza~ie zabraldotakż.ekoordynatora, któryodlieralby sezonowe nadwyiki towarów, a w
chwilach niedobcrow st)'ITRIIowal doslawy surowca. Wszystko to sprawiło. że
spóldzielniejedna po drugiej ~Y
upadać. ~ nie wytnymywała konkw"engi krajowej i zagranicmej, inni
mieli ogromne długi i nie stać ich było
nalll1ClWOCZCŚliOp-oci.tkcji.

• Jaki wpływ ma rolnik na to co
s~? dzieje w spółdzielni?
W :twiadomo.(ci wielu osób pokutują ciągle bl~ne po_Kcia co do sensu
spóldziclczogQ. Ludzie opacznie rozumiejąjakieznaczeniewspóldzielczoS'

ci mleczmkieJ ma pracownik zakładu,
a jakie rolnik. Pracownik j~t zatludniany wylącznie do przerobu surowca i na tym zarabia. Rolnik natomi"t
jako wl*icicl spółdzielni musi mieć

'wiadomo~. że cala działa/~ takiego organizmu powinna opierX si~ na
pomnażamu dobra dla WSZ)'l>tkich
czlonków. Sldada siotr na to waele demcnIÓW m.in. zysk ze sprzedaży mleka, o;póldnelnia IruSi zapewn~ rolnikowi osionę
przed konkurcnqą. urooi.hv.ił unowocze:>nianie produkcji mleka i hodowli
krów. Wreszcie każdy rolnik jako ud7jalowiec ma wplyw na wuystko co ~
dzieje w spóldzielm. Wyblcn. władze, co
4 lata odbyv.-aH ~ wybory Rady Nadzorczej, ta z kolei kontroluje działania
zanąOO spóklzielm Jest to cały mechamizm, odróiniljący spóldtielczość od
prywatnej spółki, na ktÓflł rolnik nie
ma żadnego wplyv.ll Tam w!Miciel
rządziikszlahU)CIXIP)'Iipodai..Piaci

rotnikowi za mleko tyle, ile sam uważa.
Producent mleka uaklowany jest jak
llóiJCmny robotnik. Do!.kooatym tego
przyldademjest spólka ,,Mieko"zl..ip~ka Zakład ten nic jest wi:ISOIŃ:i~
chlop.ką. Jakim sposobem obecny wla~1 wsze<1 w jego J)(Nadanie?- Kupi l
firmę

za tzW. ,.psi grosz·•. ~ ona
tylko tym. którzy są jej wl<*i-

k~
ciełami.

Co ~ naiOmiast stało w OSM
w ZVoJOkniu? Prt.ejęli.<my zakład z całym
bagażem !>11'al, długów i prtlbk;mów.
Dzięki temu urałowlllla za;tala wlasno::ć
spółdzielcza. Rolruk omymai to, co

"""'--"""'"

• Jeszcze kilka lat temu

""'""

mleczarń.

Nie moi.c to JOdnak
w przypadku OSM

wać tak jak

Polącz.eniezROLMl...ECZ-cm

faktem, w chwili, gdy nie

wyj~ia

wsz)'Mkjmi zobowiązaruami.
Mała spóldnelnia, czy nawet niewielka prywatna spółka Ujmująca ~ię
pn.crobem mleka niej~ w stan~e
sprostać konkurenqi. W mleczarstwte
ciąglctrz.ebaunowocze.<mOCtechnolo

gie, wprawaduć ~ nowego i wartokiowego na rynek. Trzeba mtoć zaplecze laboratoryjne, odpowiedme za.
piecze surowcowe, technrczne, moiliw~ przechowywania pólproduktów
itp.Natomałycłljednostekniestać.
Duże zakłady

w kródr:im czasie

stać

M~iespóld7JC!ni.Róż.norod.
rn4ć~dajenc_ionalnerno;iliwoś

ciprzctwón.:ze.Sątotakiewię;kszr:moi

w Polsce

dątono do rozbijania dutych
zakJadc.'SK.: Czy da spółJzielczoś
ci mJeczarsldej było to dobte
posunięcie?

Stosowana na początku lat 90. zasada ,.wszystko co małe to piękne" cał-

liwo{.ci finansowe zmierzające do kooa:ntmcji sil spóldlielru. Wokół dużego
orgamzmu mogą powstawać wyspecjalizowane zakłady pomocnicze np. do konserwacji i naprawy sprLętU,ct:ytak pouzebne rolnikom wytwórnie paq

•

Dlaczego nie zielenieją
- Pozbycie

się

bakterii, które

powodują zielenienie mięsajest bar-

dzo trudne, dlatego najlepszym
wyjściem jest niedopuszczenie do
ich pojawienia się.
Olatego
konieczne jest utrzymanie odpowiedniej tempent:tury i czystości
- tłumaczy Józef Bogacki, dyrektor
produkcji. - Nawet samochody,
które przyjeżdżają po odbiór wędlin
czy mięsa są podlączane do magazynów specjalnymi izolacyjnymi
"rękawami".

pracownicy zakładu
przebierają się w specjalne ubnt:nia
- kaidy wydział ma inny łr.o1or czapek, kobiety zakładają siatłr.i na
włosy. Przejście z tzw. brudnej do
czystej cz~ci zakładu jest niemoż
liwe bez przeprowadzenia dezynfekcji. Nawet największy pedant nie
myje butów częściej niż przeciętny
pracownik "Constaru".
W niektórych działach przetwórstwa do podstawowego ubioru pracowników należą higieniczne maski
na twarz.
- Nasze wyniki doprowadzają
często do absurdalnych teorii. Czasami sonduję rynek jako normalny
łr.lient- zwierza s tę Zygmunt Piwoń
skidyrektormarketingu i sprzedaży.
Wszyscy
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,.Constaf' SA uruchomiony pod
~ łr.oniec 1992 roku w ciągu czterech
~· lat zmienił równowag~ sil na rynku

...,
zwrot
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matu
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czenił

stom1
sprzęt

dówi

Ko
przed
menl(
orzec:
Sprec
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naciąJ

zapis1
towar

pr
zima nigdy się nie kończy. Utrzymanie temperatury -30 stopni C
w chłodniach i od O do 4 stopni
w magazynach i w halach, gdzie
przetwarzane jest surowe mięso, to
konieczność. Wszysq pracownicy
,.Constaru" oprócz ochronnego
obuwia, fartuchów i furażerek dostają więc specjalne ciepłe ochraniacze. Ciepło jest tylko tam, gdzie
powinno być ciepło, czyli na przykład w dojrzewalni, gdzie leżakują
podsuszane wyroby.

;
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W zakładach mięsnych .Cons·
ta,.- w Starachowicach kotytarze
rozświetiają lampy owadobójcze. W halach porozkladano
wskatniki do pomiaru liczby
bakterii. Zgodnie z normą zakła
dową na jednym centymetrze
powierzchni mate się znale1t
na]wył.ej. .. }edna bakteria. Taklej
steryfnośd tyczyliby sobie lekarze pracujący na niejednej sali
operacyjnej.

rancji
dza o~

..."

DzW)kuję za rozmowę

Komputerowa operacja na kiełbasie

M
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Dlugribraksurowca.
go
dla spóJki,
wały prywatne
OSM do bankructwa Był
przypadek w kraju, gdy ;
z Radomia i okolic zdecydowali s~
prle#ie zadłużonego 14~1ada wr.u ze

mi~nym.

Z

amerykańskim zaci~

ciem i technologią, połączoną
z polską tradycją produkcji wędlin
podbil nie tyle serca, co raczej
żołądki klientów. Starachowickie
wyroby za pośrednictwem sieci
supennarketów trafiły do klientów
w całym kraju, ale i w Stanach jada
sięjuż od pewnego czasu "constarowską" szynkę a w Szwecji, Rosji,
Niemczech inne wędliny i mięsa.
W zakładzie pracuje sztab lekarzy
weterynarii kontrolujący mi~ na
kaźdym etapie przetwórstwa. Restrykcyjne trzymanie się nonn
higieny powoduje, że w ,.Constarze"

- Wchodz~ do sklepu i pytam sprzedawców o wyroby .,Constaru". Zda·
rzylo mi się jut w małych str.lepach
usłyszeć:- Panie, nie bierz pan tego,
bo to sama chemia. Cztery dni i nie
zielenieje, to coś nienormalnego.
Widzę, wtedy że ludzie nie są przyzwyczajeni, żeby wędlina i mięso
miały taką trwałość jałr. nasze
wyroby. A przecież takie normy
powinny być spełniane przez
wszystkich producentów.
Do "Constaru'", który ubiegał się
o przyznanie uprawnień ekspanowych
przyjetdż.ah
kontrolerzy
jakości ze Stanów, z Anglii, wielu
innych krajów. Skończyło się na
tym, że zaklad dostał wszystko, co
chciał, a do Starachowic przyjechała
grupa trzydziestu Anglików, którzy
uczyli się na polskim przykładzie,
jakmotnaw tałr. skuteczny sposób
połączyć ogromny zakład przetwór·
stwa mięsa z wielką ubojnią.

Kosmetyka parówki
W

zakładzie

obowi42uje zasada,

że każda tusza musi mioć świa·

dectwo pochodzenia i mimo przechodzenia restrykcyjnych badań
weterynaryjnych, jej przetwórstwo
można rozpocząć dopiero na drugi
dzień. Musi być czas na sprawdzenie
napnt:wdę wszystkiego.
Ogromna część operacji jest
skomputeryzowana. Komputery nie
tylko kierują procesami obróbki termicznej, ale co pól godziny mierzą
i regulują temperatu~ pomieszczeń. Zapisują losy katdej partii
mięsa, która traf.a do zakładu tak, te
jeszcze po latach motna odtworzyć
wszystkie procesy, którym była poddawana.
Komputery nie zastąpią jednak
wszystkich !1\k. W zakładzie pracuje
około 1100 osób. Większość męż-

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

czyzn zatrudniona jest przy rozbiórce mięsa, kobiety la,]mują się
raczej dalszymi procesami przetwórstwa. Nic nie równasię z wpraw·
nymi ruchami takich pracownic jałr.
Maria Nicpoń, która w kilka sekund
potrafi nadać pętu bezkształtnej
masy wtlaczanej do jelit, kształt
smakowicie wyglądającej parówki.
Kobiety czuwają też nad kosme·
tyką wędhn. Marzena Markiewicz
dokladnie przygląda się każdemu
pętu kiełbasy i obcina nieestetycznie wyglądąiące ogonki. Przeciet ,je
się oczami", kiełbasa musi kuslć.
W .,Constane" można sprawdui
listę obecności ... po nożach. W specjalnej szlifierni Jan Krzemiński,
dawniej zatrudniony w zakładach
.,Star", ostrzy noże ze stali chirurgicznej. Każdy pnt:cowniłr. ma
własny nóż specjalnego typu odpowiedni do czynności, którą wykonuje. Po zakończeniu pracy oddaje
nóż do naostrzenia a odbiera rano.
W "Constarze", którego nawet
zewnętrzne
ściany
i
drogi
dojazdowe są spryskiwane owado·
bójczymi substancjami, żeby nie
dopuścić do przenoszenia bakterii,
obowiązuje zasada, że wszystkie
odpady zawierające bialłr.o nat)'chmiast przerabia się na mączkę
paszową. Po kaidej zmianie produkcyjnej cały zakład tonie w pianach
środków czystości, którymi myjesię
i
dezynfekuje
pomieszczenia,
sprzęt, urządzenia.

- Nie ma nic dziwnego w naszej
o czystość i odpowiednie
metody przetwórstwa - tłumaczy
Zygmunt Piwoński, dyrektor marle.elingu i sprzedaży. - Po prostu
w przciwieństwie do politycznych
deklaracji nasza kiełbasa musi b)Ć
dobra, bez wględu na to czy jest
przed, czy po wybont:ch.
dbałości
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DO l OD KONSUMENTA

o/ni-

P/ombę, która _s~ybko ~padnie, można reklamować u tego samego lekarza, który ją
wykonał. Powmten załozyć następną bezpłatnie, w ramach gwarancji usługi
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Wprowadzone
tego
roku zm.any w kodeksie cywtlnym
mtaly sluż)'C lepszej ochronie praw
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swe g·o· , w przypadku kupienia bubla,
zarówno_ z tytułu rękojmi,j~k 1 gwaranCJI. Ntestety, kontrowersJe wzbudza określe~ t e, że kon_sument może
żądać_ wyrotany wadhwego towaru

na talu sam, ale bez wad lub ~stąp~
od umowy kupna-sprzedaży 1żądac

~noio- ~z~~ras~~:~:~::~~;:ktu~!~~·!~

~an; =~~ ~~~otr;:~ż~~~!C:~~ ~~~~

l"e ~-

~zhpk~6w
ifać·
~ ll1a!
~

rodZ1\IU wadę. Ma to szczególne znacze nie w przypadku reklamowania
skomplikowanego
i
drogiego
sprzętu elektronicznego. samochodów itp.
Konieczne będzie -jak twierdzą

~= ~~~~~~w~c:~eda~fedc~act;j ~::~i
kon!uźcgo

~ali-

orzeczenta Sądu Najwytszego.
Sprecyzowame
określenia
co
można i wolno uznać za wadę isto-

- Zaplombowałam zęba u jednego dentysty - mówi nasza czytel·
niczka. - Po dwóch tygodniach
plomba wypadła. Poszłam więc do
innego lekarza, który me szczędził
słów krytyki pod adresem swojego
kolegi po fachu. Wziął się: energicznie do roboty, załata/ zęba. skasował. Po miesiącu plomba się: obluzowala i... wypadła. Poszłam więc do
następnego. Skrytykował, zaplombował, skasował. Na razie (minęło
pól roku) wszystko jest w porządku.
Cieszę się, te uda/o mi się uratować
ząb, ale uważam, te to jest skandal,
by za tę samą uslugę płacił trzy razy.
Prywatny gabinet mote uruchomić każdy legitymujący się dyplomem lekarz stomatolog. Nie jest
wymagana specjalizacja ani okreś
lony staż pracy. Stąd teżjakość usług
oferowanych przez rótne prywatne
gabinety jest nieporównywalna.
- Jedni kuszą jakością, inni ceną
- mówi jeden z kieleckich stomatologów.
Wizyta u dentysty kończy się uregulowaniem rachunku i najcz~ciej
po bytności pacjenta w gabinecie nie
pozostaje taden ślad. Lekarze nie
zakladają kart osobom, które widzą
pierwszy raz na oczy i nie mają pew·

ności, że b.ędą ich stałymi pacjen·
tam1. Utonęliby w ton11ch nikomu
niepotrzebnej makulatury - twierdzą . Pacjenci nie prosili dotychczas
o wystawienie rachunku, bo nie był
im do niczego przydatny. I w przy.
IU;dku tle wykonanej usługi nie
mogli dopominać się o swoje prawa.
- Wypelnienie może wypaść
z zęba nawet na drugi dzień - wyjaś-

Nieznajomość

prawa

- Każdy lekarz ma obowiązek
wystawić taki rachunek, jakiego
tyczy sobie pacjent - wyjaśnia Tadeusz
Daszkiew1cz,
naczelmk
l Urzędu Skarbowego w Kielcach.
- Jeśli więc chce, by na rachunku
było zapisane, te jest to zaplata za
plombę w górnej lewej piątce, to ma
do tego prawo. Zasada klient nasz
pan obowiązuje również u dentysty
Małgorzata tarnowska
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W roku 1996 pracownicy Woje·
wódzkiego Inspektoratu PIH w Kielcac h udzielili prawie l,S tys. porad
prawnych dotyczących rótnych
spraw konsumenckich. Liczba ta
świadczy o zapotrzebowaniu na
tego rodzaju poradnictwo i jednocześ nie nikłej znajomości przepisów, zarówno wśród konsumentów,
jak i handlowców czy rzemieślni
ków. Nieznajomość prawa potwierdzają również liczne spośród prawie
200skargjakie przyjęto i załatwiono
w ub. roku w kieleckim Inspektoracie Pll-L
(lam)

Zielone hobby

Przestanie
się opłacać?
Po publikacjach w,.Słowie Ludu·
dotyczących nowych zasad koncesjonowania l sprzedaly alko·
holu nasi czytelnicy podzielili się
swoimi uwagami l spostrzeże·

nlamf.
-Jeśli państwo

chce

wprowadzić

prohibicję, to najlepiej zamknąć fa-

bryki monopolowe. Na nowych
zasadach trudno będzie sprzedawcom wyjść na swoje. Marża na
wódkę musia/aby b}t co najmniej
lO-procentowa, a jest ustalona urzę
dowo, na wiele nit.szym poziomie.
Jeśli sprzedam wódki za lO tysięcy
ECU mam 1419,08 złotych przychodu, z tego muszę jeszcze oddać
22 procent VAT. W ręku pozostaje
1106,88 złotych. Przy tym opłata za

strzygane na niekorzy!ć pacjenta.
Zazwyczaj zresztą są one wynikiem
nieporozumienia, a nie złej woli lekarza. Pacjentka, której nie najlep·
sze doświadczenia są opisane na
wstępie, popełnila błąd. Nie powinna szukać kolejnego specjalisty,
tylko zwrócić się: do pierwszego
o ponowne zaplombowanie zęba
Oczywiście, bezplalnie. Bo jej się lo
nalety w ramach gwarancji usługi.
Najlepszym spoSobem na zabez·
pieczenie się przed przykrymi nie·
spodziankami, Jakie mogą nas spotkać u dentysty, jest żądanie wystawienia rachunku. Niektórzy stomatolodzy wpisują w nic tylko: ,.usługa
stomatologiczna", twierdząc, że nie
mogą na druku wypisywać szczegółów

~k: ~~~~~~;~~Y n~nfeer;~e~a~j~róc~;~~ Handel wódką
zapisu w przypadku reklamowania
towarów. Pornogloby zarówno konsume ntom, jak i handlowcom. (ram}

niadr Marianna Kawa-Kiesner, spe·
cjalista wojewódzki ds. stomatologii.
- l nie musi to wcale świadczyć
o braku fachowości lekarza. Powinien on jednak bez tadnego pro·
blemu za/otyć plombę ponownie.
- ZataJenia na pracę: stomatologów docierają do mnie bardzo·
rzadko - mówi dr Kawa-Kiesner.
- Nie zdarzyło się, 1:eby były roz-

koncesję: wynosi 1340 zł. Rótnicę
trzeba dolożyć z własnej kieszeni mówi Adam Krawczyk, właściciel
sklepu z wyrobami monopolowymi.
Dużo
kontrowersji wzbudził
także problem odleglości sklepów
monopolowych od określonych
miejsc publicznych, zwłaszcza
szkól.- W okolicach sklepów chodzą pijacy, awanturują się, a dzieci to
wszystko obserwują. To ni e jest
przykład
dobrego zachowania.
W takich warunkach dzieci nie
powinny się wychowywać. Odległość punktów spnedaty alkoholu od
szkół powinna być zwiększona przy·
najmmej do 200 metrów - propo·
nuje Waclaw Małek, mieszkaniec
Kielc.
(sto)

Pięlmości
Prawie w kaldyrn ogrodzie znajduje
sięzacienione miejsce, któregozagospodarowanie zawsze sprawia
wiele problemów.

kach niedoboru światła. Mamy terazjeszczeczas,tebydobrzeprzemyślel:izapro

jektowOC cienisty Zf14tet, kupiĆ nasiona
wybranych roślin i wyprodukowOC rozUroczym

wypełnieniem

krzaczaste i zwi!Ąjące begome posadzone w pojemnikach. Ich rótnorodnc
barwy zadowoliĆ mOgli wybredny gust
nicjednego znawcy, a amatorzy zast.oczcni~dąbardzodługimokresemkwit·

Przyjrzyjmysięgruplekwitnącychro
ślin,któreczująsiędost.onalewwarun

""'·

z cienia

będą

zacienionego

kątamotes!OCsięmaciejka,urzekaJącanas

wieczorową porą delikatnym zapachem
swoich kwiatów. Jeszczebardziejozdobny
jest wJ«:Zornik damski, kwltni!CY od
czerwca do września. Równie aromatycz·
nym wypełnieniem mroc'l.nego zakątka
będziefiolekwonnyodrobnych fioletowychkwiatuszki\(h
Bardziej efektOwniJOZdob1Jmotes!OC

nicnia.Ponadtoozdobnesąrównictwicl·

kic i mi~istc l~cic tych wspaniałych ro.łhn.
Postarljmy się. icby zacicmone uątti
naszychogrodów nic były r6wnietupomnianym•m•cJscaml.
Ayoccntrum, K1elce, ul. Padcrewst.iqo
38,tei.(0-41)368-40-57.
Monika N;epolf6J
Odpowiedź. na pytanie z ubieglego
tygodnia: ~Kmicic~. Osoby nagrodzone:
Małgorzata Lis z Kielc, Botcna Kowalik
zW~~Chocka, Maria Rybka z Kielc. Nagrody
do odebrania w Agrocentrum na ulicy
PaderewskiegowKielcach
Pytanie: Jaka jest populama nazwa
zielalebiodkipospollteJ7Nagrody:3atratcyjnezestawynasionzeSpójniNochowo.

stędelikatnykroplik,czylim•mulus,ot.wi·

atach w kolorach pastelowych. Równie
pi~kny jest dziwaczek, roślina 60-centymetroweJwysokościwpaleciebarwodbia

Mleko jak wino
Mleko lubi podróte. Zanim trafi
na nasz stół w postaci masła,
twarogów, śmietany i serów
tward}"ch przemierza nieraz set-

ki kilometrów

wzdłuż

l wszerz

Po/ski.
Spółdzielnia Mleczarska w Opa·
towie sprowadza część mleka z Kieleckiego, gdyt miejscowi rolnicy
produkują za mał o albo nie wytrzymują norm jakościowych. Znana
kiedyś z najlepszej śmietany spół
dzielnia w Bidzinach kupuje suro·
wiec w wojewódzlwie radomskim.
Obydwa przedsiębiorstwa sprzedają
swe wyroby poza województwo. Na
~rzykład Opatów znalazł rynki na
ląsku i w Krakowie, a nawet za
granicą.

. Z kolei na stoły mieszkańców woJtw6dztwa tarnobrzeskiego trafiają
t~arogi z Radomia. Mleko homogeniZowane w woreczkach foliowych
Przyjeżdża aż z Zamościa i Tamopola polożonego blisko granicy

wschodniej. Sery twarde z województwa łomżyńskiego. Czyżby
mleko w ten sposób zyskiwało na jakości, podobniejak czerwone wino,
które najlepiej dojrzewa w czasie
dlugich podróży?
Prawda jest inna. Skupowane
w Tamobrzeskiem mleko jest w ponad 90 procentach "pozaklasowe",
czyli nie mieści się w normach
bakteriologicznych. Zdaniem dyrektora OSM w Opatowie, nie moż·
na z niego wyprodukować towaru
o dlutszej trwałości. Nieraz nie na·
daje się do użytkujuż drugiego dnia
od daty produkcji.
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
w Sandomierzu zorganizował niedawno drugie z kolei spotkania mleczarskie pod nazwą "Mleko 2000".
Z przedstawionych tam statystyk
wynika, te tamobrzeska krowa daje
rocznie średnio 3175 liirów mleka,
co daje nam 44 miejsce w kraju. Dla
porównania średnia w państwach

lej do ciemnobordoweJ
Wczesną wiosną miejscezn•cdoborem
światlamożeZJ,IąĆsasanka,którejorygi·
nałneowocostanystanowiąozdobęprzez

Unii Europejskiej przekracza 4,5 tys.
litrów.
Zdaniemspecjalistów,jakość produktów mleczarskich poprawi się:,
gdy z miliona dostawców w całej
Polsce pozostanie 300 tysięcy gospodarstw specjalistycznych. Od tego
zależyzresztąnasza integracja ze
Wspólnotą Europejską i wejście na
tamte rynki. Istnieje możliwość
uzyskania kontyngentu eksportowego, który mógłby sięgnąć 10 mi·
liardów litrów mleka rocznie. Jest to
prawie dwa razywięcej nit wypijamy
sami.
Jednak na razie w Tamobrzes·
kiem dostawców przybywa. Przez
ostatni rok ich liczba wzrosła z IJ,S
do 14,3 tysiąca. Mają średnio po
dwie, trzy krowy, karmione zwykle
trawą z przydrożnych rowów. Nic
więc dziwnego, te w mleku, oprócz
drobnoustrojów, analizy wykazują
zawartość ołowiu. Takiego mleka
nie sprzedamy na Zachód.
Piotr Piasek

reszt~

sezonu. Zaraz po niej pierwiosnek

btdz~ecieszyłnaszeoczyszerokąpmą
b~.
Przyodrobiniewyslłtuozdobićmotna

równici wybetonowa114 1 cienis!IJ cz~
posesji. Dostonale do tego nadawać si~

Jakość konserw

kwestionowana
46,6 proc. konserw mięsnych
i warzywno-mięsnych o wartości
987 tys. zł, spośród badanych 816
partii tych wyrobów, zakwestionowała Państwowa Inspekcja Handlowa w IV kw. ub.r. - infonnuje
Główny Inspektorat PIH.
Wszystkie konserwy sprawdzane
były pod względem prawidłowości
oznaczeń opakowań, pnestrzegania
warunków i okrell6w przechowywa·
nia.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Wg PIH,S4 proc. badanych wyrobów było oznakowanych niewlaści
wie, 31 proc. nie odpowiadało c;;
wymaganiom jakościowym, 0,6 o
proc. miało zaniżoną masę, a 1,7 ~
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~ 1 • .,Auto Centrum Ostrowiec" na gruzach .,Polmozbytu" • Nowoczesny salon .,opla".

• Prywatyzacja roku

l

Wszystko dla łdienta

p
d

Jeszcze w tym miesiącu nastąpi uroczyste otwarciesalonu ,.opla"przyulicySamsonowicza wOstrowcu Świętokrzyskim, który
będzie w kraju jednym z największych pod względem powierzchni. Zapowiedział swój pnyjazd szef firmy,. Gen era/ Mo tors'".
Właścicielem obiektów i terenu jest spółka ,.Auto Centrum Ostrowiec'", która przejęła je po dawnym Przedsiębiorstwie Pań
stwoy,ym ,.Polmozbyt". Władze samorządowe miasta uwatają. te byta to najlepsza w roku prywatyzacja firmy państwowej.

roki1

oU
gmu

- Nasza spółka ma 52 udziałow
ców 1 są to g.łównie obecni pracownicy- mówi prezes zarządu spółki Ja-

nusz Adamski. - Sam posiadam 60
proc. udziałów, a pozostali pracownicy40. Majątekspółkijest dosyć duży, dlatego też podzieliliśmy go na
mniejsze cz~ci. W obiektach przy
ulicy Samsonowicza powstała autoryzowana stacja ,.opla".
Przez pól roku trwały rozmowy,
by mogla powstać taka stacja. Spółka
musiała spelnić wiele warunków,
przede wszystkim posiadać odpowiedni kapitał, prowadzić na miejs·
cu usługi blacharskie, lakiernicze.
Spółka ma już wszystkie niezbędne
urządzenia oraz wykwalifikowa-

nych mechaników do prowadzenia
serwisu. Dodatkowo jako jedna
z niewielu posiada własny piec la·
kiemiczy. Spółka zmieniła wygląd
ob1ektu ijego wyposażenie. Powięk·
szyłasałon samochodowy, w którym
mieści się obecnie lO samochodów.
Na miejscu utworzyła komputerową
linię diagnostyczną. Firmajest pod
ścisłym nadzorem ,.Opla", który kon·
troiujejakość wykonywanych usług.
Prezes zamjdu ma nadzieję, że
klienci zauważyli już zmiany, jakie
dokonały się w firmie pod względem
jakości świadczonych usł ug. Ceny
ich też nie odbiegają od innych firm.
Oprócz budynków przy ulicy
Samsonowicza majątek spółki skła-

da się z obiektów przy ulicy Polnej
oraz Mickiewicza. Ogólna ich po·
w1erzchnia wynosi ok. 4tys. metrów
kwadratowych, teren zajmuje 35tys.
metrów, przyczym największa część
znajduje się przy ulicy Samsonowi·
cza. Firma zatrudnia 42 pracowni·
ków i podzieliła się, by podnieść zys·
kl.Tereny przy ulicy Polnej wydzier·
żawiła spółka "Euro Polmozbyt",
która prowadzi serwis i sprzedąje sa·
mocbody firmy ,.Daewoo".
- Obiekt przy ulicy Samsonowiczajest duży i dlategoszukamy jeszcze innych możliwości jego zagos·
podarowania - wyjaśnia Janusz
Adamski.- Już niebawem poszerzy.

Wypadek

.,żukiem"

STARACHOWICE. Od 1 marca
decyzje o przyznawaniu dodat·
ków mieszkaniowych
będą
wydawane przez Miejski Ośro·
dek Pornocy Społeczne}, a nie
jak dotychczas przez WydziaJ
Zdrowia l Pornocy Socjalnej
Urzędu Miejskiego.

(bliższych

danych na razie brak) na prostym
odcinkujet.dni zjechał nagle na lewy
pasizderzyłsięzjadącymzprzeciw·

nego kierunku samochodem ,.ford"
(nr rej. KJZ-0696), którym kierował
Krzysztof G. (lat 38) z Ostrowca.
Kierujący "fordem" doznał ciętkich
obrateńciała.

Uwaga! Świadkowie tego wy·
pad ku proszeni są o kontakt osobisty
lub te lefoniczny z Komendą Rejo·
nową Policji w Ostrowcu.
(Jk)

pasaż handlowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Katdy kupuje w zależności
od zasobności kieszeni
Fot. A Nowak

Dla niemowląt
i przedszkolaków
Skartysko-Kamienna.
Przedszkole nr 10, przy ul. Okrzei na/ety do na;większyc/1 w miek/e.
Trzy- f czterofatki tworzą dwa
oddziały, dwa następne składa·
ją się z pięciolatków, a cztery kolejne skupiają dzieci, które reali·
zują program nauczania klas ,.0 ".
Od kilku dni, w przedszkolu zadomowił się l.łobek.

powiedziała dyrektor Adela
Margas opiekę nad dziećmi sprawuje
12 nauczycieli, metodyk i dwie osoby
zarządzające. Przedszkole czynne
jestodgodziny6do 16, chociażposz·
czególne grupy wiekowe przychodzą
w róż.nyeh godzinach.
Budynek wzniesiono dziesięć lat
temu,ajut wymaga remontu. Z włas
nych funduszy: składek rodziców,
wynajmu pomieszczeń, wynajmu terenu przyszkolnego na parking dla 17
samochodów, złotówek od sponso-rów, można było sfinansować wiele

Jak

WalentyTiki

niezbędnych prac. Ale najważniej
sze,jak. wymiana niektórych okien, są
przed nami. Niemniej nauczyciele z
przedszkolakami całkowicie wyko-nali wystrój pomieszczeń.
Naszedzieci pnejawiąją zdolności
muzyczne, plastyczne. Toteż już od
nąjmlodszych oddziałów tworzymy
zespoły. Działa wielokrotnie nagra·
dzaoy zespól taneczno-wokalny
..Wesołe Nutki". Plastycybrali udział
w ogólnopolskich konkursach.
Częśt budynku przedszkola prze·
kazano na potrzeby Zlobka Miejskie·
go. 30 stycznia rozpoczęto przepro-wadzkę. Kadra pracująca z najmłod·
szymi w tłobku, zapewne przyczyni
się, by dzieci polubiły ten obiekt, by
łatwo trafi: do przedszkola. Pani dy·
rektor A. Margas twierdzi, te jeszcze
przez następnych kilka lat, dzieci nie
zabraknie. Rodzice chętnie je przysy·
łają, bo oprócz edukacji przedszkol·
nej, mogą korzystać z lekcji języka
obcego, tańca, gimnastyki.
(mak)

STARACHOWICE.
Wafentynkowe święto, które przyjęło się
w naszym kraju ma jut swoich
licznych wyznawców - bo któż
z nas nie był zakochany? Z tej
okazji Starachowickie Centrum
Kultury organizuje recital Janusza Radka i Moniki Kurdzie!.

Recital te n to okazja posłuchania
i zobaczenia utalentowanego starachowiczanina J. Radka, śpiewają
cego z dutym powodzeniem na krakowskich scenach. Telewidzom
może też b~ znany z programu
"Kawa czy herbata", którego był
gościem. Początek recitalu w piątek
o godz. 17. Dlazakochanych promocyjna cena wejściówki tylko 3 złote.
(aks)

Rozpoznać
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Debiut pani Alicji
STARACHOWICE. Dziś w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowk:ach, o godz.
17, odbędzie się kolejny Wieczór
Starachowicki. Wel.mie w nim
udział Alicja Zanijat - autorka
pierwszego w swoim życiu
tomiku wietSZy. Nosi on tytuł

.MóJ świat".
O tym jak bardzo poezja zdomi·
nowala cale tycie pani Alicji, najle~
PJeJ w1edzą Jej znajom1. To dz1ęk1

~ ~j~:~~~a~ł~d:~~~~e~ady wiersze

- Sama nigdy nie zdecydowała
bym się na opublikowanie mojej
twórczości. Odwagi i wiary w siebie
dodali mi ludzie. To dzięki przyjaciołom .,Mój świat" trafi do rąk czy.
telników- mówijego autorka.
Tomik jest bogato ilustrowany.
Rysunki do niego wykonała Małgo
rzata We iner. W przygotowaniu
znajdują si~ jut kolejne zbiorki
- ,.Na wyciągnięcie ręki~ oraz ~Liść
podmuchem rzucony".
Małgorzata

Lasek

SANDOMIERZ Największa fala
grypy przeszła już przez miasto
i najblil.sze okolice. Zdaniem
pracowników Terenowej Stacji
Sanitamo - Epidemiologicznej

-Od początku roku do 10 lutego
597 przypad·
kach grypy - poinformowano nas
w sandomierskim ,.Sanepidzie•.
·Spośród tej grupy 245 zachorowań
stwierdzono u dzieci do 14 roku tycia.
odebraliśmy sygnały o

KOŃSKJE. Policja z Końskich

samochodowe spoi·

W depozycie KRP, znajdują się
spojlery "opla" skradzione w grud·
ni u w Końskich, w os. Warszawska.
Następne, skradzione w tym samym
czasie i miejscu, pochodzą od "fiata
126p". Jest spojler wraz ze światłami
"stop"' od " poloneza", skradziony
w listopadzie 1996 r. w Kielcach na
ul. JagieUońsk.iej. l w tym samym
miejscuskradziono kolejny, nie wia·
domo od jakiego samochodu, ale
z cechą charakterystyczną, napisem
,.Sport-Auto-Serwis-Grabow·
ski". Wszystkich poszkodowanych,
konecka policja prosi o zgłoszenie
się i odebranie spojlerów z depo·
zytu.
(mak)
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Bez akcyzy

Sandomien;cy taksówkarze narzekają na mały ruch. Choć po
jel.dzi tytko 35 taksówek, to zdaniemich wła$cicieli
jest to za duto.

- Czasami człowiek stoi po 6, 7
godzin i nie ma żadnego kursu skarty się jeden z kierowców.- Jak.
ktoś zamówi kurs, to zwykle na krót·
kie trasy. Ludziejeżdżą na dworzec,
do szpitala.
Jedną z najczęstszych rozrywek
taksówkarzy w czasie oczekiwania

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

~·

no w
w! as
2.24-

Około godz. 23.20 patrol policj1
zatrzymal,.mercedesa" kierowane·
go przez 30-letmego obywatela Ukrainy Aleksandra W. W samocho-dziejechał także 37-letni Wasyl P.
Mężczyźni przewozili 8 litrowych
butelek wódki bez akcyzy. Obydwaj
zostali zatrzymam.
(ska)

Skok na biuro
SANDOMIERZ
Przedsiębior
stwo Turys~no - Handlowe
.Mastur"wSandomierzuzostało

okradzione minionej nocy.

p,
woli

"''"
tysię

t.op'

mod
Złodziej dostał s1ę

do pomieszczeń biurowych przy ul. li Listopada po przecięciu kmt w oknach. Zgi·
nąl fax i 2 aparaty telefoniczne. Stra·
ty oszacowno na ok. l tys. złotych.
(Ska}
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Dane o ilości zachorowań nie są
jednak pełne. Liczby, którymi dysponuje "Sanepid" pochodzą z infor·
macji uzyskanych z przychodni.
Nieznana jest jednak liczba tyc h,
którzy postanowili wylecz~ grypę:
domowymi sposobami i nie zgłosili
się do żadnych poradni. Jak twierdzą
farmaceuci wciąż: dutym zainteresowaniem cieszą się przydatne w gry·
powych dolegliwościach ,.coldrexy"
i ,.aspiryny".
(ska)

Czekając na pasażera
mieście

pn<
N
daet

SANDOMIERZ Osiem Utrowyclt
butelek wódki bez akcyzy zna·
feżll przedwczoraj sandomier·
scy pofk:jand w ukraillskim
.mercedesie•.

Grypa ustępuje
nlemożeb)'tmowyożadnejepJ

zabrać
odzyskała

Rada Mi~jska podjęła taką uch·
walę wychod2.1c z założen ia. te
dodatki mieszkaniowe są pomocą
dla najuboższych rodzin. Zasadne
więc będzie powierzenie tego zada·
nia MOPS, który z założenia zaj·
muje się udzielaniem wszelkiego
rodzaju dotacji i zasiłków.
Nie bez znaczeniajest też fakt, iż
pracownicy socjalni MOPS najlepiej
są zorientowani w sytuacji materiał·
nej większości rodzin ubiegających
się: o zasiłki.
Ponadto MOPS dzięki planowa·
nej komputeryzacji
usprawnia
obsługę klientów.
Zainteresowani
uzyskaniem
dodatku mieszkaniowego powinni
zatem pamiętać, te od l marca w tej
właśnie sprawie muszą się zwrócić
do MOPS, który mieści się przy ul.
Krywki 14.
(aks)

demii.

Jery.

z

Andrzej Nowak

Pornoc
dla biednych

OSTROWTEC. W ubiegły wtorek
w Ostrowcu na ul. Rudzkiej
doszlo do grol.nego w skutkach
wypadku.
Kierujący

my swoją działalność o skup samo-chodów używanych. KJien t kupując
nowy samochód będzie mógł w roz·
liczeniu zosiawiC stary.
Dużą rolę w prywatyzacji ostrowieckiego oddziału odegrał dyrek·
tor Przedsiębiorstwa Państwowego
.,Polmozbyt~ w Kielcach Cezary
Kot. Tylko dzięki niemu dokonana
stosunkowo sprawnie prywatyzacja
mogła b~ doprowadzona do końca.
l to on również ma po części zasługę
w tym. że teraz władze samorządo
we tak wysoko oceniają proces prze·
jęcia firmy państwowej przez przez
prywatnych właścicieli.

na klie ntów jest gra w karty i rozwią·
zywanie krzyżówek. Jeden z sando·
mierskich talr.sówkarzyoc.zekując na
klientów uczył sięjęzyka angielskiego.
- Rzadko zdarza się, aby klient
płacił tyle, ile wybije licznik- przyz·
nają talcs6wkarze. - Zwykle cenę
kursu ustala się jeszcze na postOJU,
przed odjazdem.
W Sandomierzu zarejestrowa·
nychjest ponad 120 taksówek. Jeź·
dzi z nich tylko 35.
(maga)
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Przed uchwalą budżetową wOpatowie

+

Czy wpłyną dodatkowe pieniądze?

Brakuje na inwestycje

Gimnastyka
na ugorze
SŁUPIA KONECKA tadna z pię
ciu szkół podstawowych nie
posiada sali gimnastycznej.
Tytko w jednej, na kotytarzu
mo.tna jedynie ćwiczyć .. wymachy nóg i rąk. W pozostałych
dzieci gimnastykują się kiwając
palcami w bucie.

Niebawem Rada Miasta w Opatawie pod_ejmie u'?hwalę budtetową. Projekt przewiduje po stronie dochodów 7. 738 tys. zl,
po stronie wydatków- 7. 188 tys. zł. Rótmca będz1e przeznaczona na spłatę 550 tys. zł kredytu, który został zaciągnięty na budowę oczyszczalni OCieków
- W porównaniu z poprzednim
rokiem projekt budżetujest większy
t.06ltys. zł- nie ukrywa skarbnik
gminy Jan Wiesław Borele- Zwię:k·
szone są zarówno dochody własne,
jak i subwencja ogólna. Plan wydalków jestjednak nicwystarczający do
potrzeb, gdyt zwłaszcza zadań inwestycyjnych mamy duto. Za rok
cz~ kredytów jut spłacimy i wtedy
większe środki będziemy mogli
przeznaczyć na inwestycje.
Najważniejszą pozycją w dochodach jest w tym roku subwencja
ogólna, w tym m.in. na oświatę:, która wyniesie 2.845 tys. zł. Dochody
własne z podatków ~dą wynosić
2.244 tys. zł. Na trzeciej pozycji
0

dochodów JeSt udz1al w podatkach
stanowiących
dochód budtetu
państwa (1.453tys. zł). Sporo pieni~·

dzy wpłynie do ltasy gminy ze sprze·
daży mienia ltomunałnego. Gmina
zamierza bowiem sprzedać lokal po
byłej restauracji ,.Żmigrodzka~. Jest
jut nawet ogłoszony przetarg. Swo·
ich właścicieli powinny także zna·
lefć mieszkania komunalne. Ustało·
ne są jut zasady sprzedaży. Gmina
otrzyma tatle odsetki od nietenni·
nowych opłat za podatki.
Otrzymana subwencja oświato·
wa, co nie jest niczym nowym, nie
wystarczy na pokrycie wszystkich
niezbędnych wydatków. W tym bu·
dtecie gmina doklada do oświaty

320tys. zł, w tym 300tys. zł na inwes·
tycje. W przypadku osiągni~cia
dochodów ponadplanowych b~dą one przeznaczone na zwiększone wydatki w oświacie, gospodarkę komu·
natną.

Najwi~kszą pozy ej~ wśród wyda t·
ków stanowi oświata.lttóra wyniesie
3.113 tys. zł. Gmina buduje salę gim·
nastyczną przy SP nr l. Finansowanajest ona m.in. ze środków Głów
nego Urzędu Kultury Fizycznej
i Turystyki oraz Kuratorium Oświa
ty i Wychowania. Gospodarka komunalna ~dzie kosztować 994 tys.
zł, m.in. remont ulic i chodników
wmieście-150tys.zl,oświetlenie
uliczne-165 tys. zł, inwestycje-106

tys.zł,rekonstrukcjastaregomiasta,

remont zabytkowej studni, Bramy
Warszawskiej-27ltys.zł.

Na opiekę społeczną projekt budtetu przewiduje643 tys. zł. Mieszczą
się w tym kwoty na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pornocy Społecz·
nej, zasillti i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, wydatki na
opiekunki domowe.
-Poakceptacji projektu budtetu
przezZarząd Miastatrafi on na sesję
budżetową- podaje sitarbnik gminy
Jan Wiesław Borek.- Myślę. te nie
powinno być większych zmian. W
tej sprawie wypowiedziały si~ jut
wcześniej odpowiednie komisje
(an)
rady.

Budynek szkoły w Pilczycy
oddany kilka lat temu nie ma sali
gimnastycznej. Więc dzieci latem
ćwiczą na boisku. Dobre i tyle, bo
szkoła w Słupi Koneckiej nawet nie
posiada boiska. Podobne warunki
posiada szkoła w Mninie, Radwanowie i Wólce. Trwa rozbudowa szko·
ły w Wólce. Społecznikom i wła
dzom gminy jednak zabrakło pieni~
dzy na dobudowanie sali sportowej.
Sal~ gimnastyczną
szkoła w M ni nie.

~dzie

miała

(mak)

Samonąd

dba o zdrowie
SWPIA KONECKA PubliCZny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
wzboflacJł się o nowoczesne
komputerowe minilaboratorium
analityczne. Częśt pieniędzy na
zakup przekazał samorząd
gminy.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w SłupiJeSt chyba o;Umniej·
szym w WOJewództwie. Ponad pięt
tysi~cy ludzi (cz~ także z &miny
Łopuszno) obj~tych jeSt 0p1ek.ą
medyczną, sprawowaną przez leltarzy: Adama Dzwonka i Konrada
Zientala oraz piel~gniarki: Jadwig~
Stanik, Agnieszk~ Basiak, Kata·
rtynę Szproch i Barba~ Goł~biow
ską.
W mia~ gromadzenia pieni~dzy
ośrodek kupuje nowoczesne urzą

dzenia diagnostyczne. Niedawno
wyposażono go w miniaturową aparaturę EKG. Motna diagnozować

serce chorego równi et za pośrednie·
twem telefonu. Kilka dni temu
w ośrodku znalazła się komputerowa aparatura do analiz.
Jak nam powiedział kierownik
PZOZ, dr Adam Dzownek, "Reflo·
tron"- bo tak zwiesi~ laboratorium,
w ciągu- najwyżej- minuty zbada,
poziom cholesterolu, grupy wątro
bowe i trzustkowe, określi hemoglobin~. potas i dziesięt innych watnych dla tycia i zdrowia pierwiast·
ków. Potwierdzi lekarską diagnozę
niedomagań przewodu pokarmowego.
Komputerowy mikroanalizator
kosztuje ok. 18 tys. złotych, 3,5 tys. zł
przekazał samorząd Słupi. Znąjąc
mądrość radnych gminna slutba
zdrowia liczy, te w tym roku z nadwyżki budżetowej samortąd równie! przekaże trochę grosza na spła·
cenie rat za laboratorium.

(mak)

WĄCHOCK. Rada Miasta i Gminy
w uchwalonym na rok 1997
budlecie największe środki, bo
prawie 750 tys. zł, zamierza
pneznac:zyt na realizację inwestycji. Spośród zgłoszonych na
wiejskich
wielu
zebraniach
potrzeb do realizacji przyjęto 11
zadań.

Lekarz-społecznik
-Rola Ochotniczej StrażyPożar
nejzmienia się- mówiJan Gurylo, społecznik l kierownikośrod
ka zdrowia w Kleczanowie koło
Sandomierza. - Już nie gaszenie potarów, ale kultywowanie
tradycji oraz organizacja kultury
ł sportu powinno byt jej główną
rolą.

Większość działaczy społecznych
wchłonął

OSTROWIEC Pomimo wielu tro·
jaldch przyszło działał
Lidze Ochrony Przyrody, uważam, że osiągnęliśmy znaczne
twierdzi prezes
sukcesy Zarządu Andrzej Szczypkowski.
dności w

Sporym osiągni~ciem organizacji
jest bardzo dobra współpraca z wła
dzami miasta oraz władzami szkol·
nymi - kontynuuje rozmówca.
Mamy swobod~ działania oraz dutą
pomoc od władz miasta. Uważam,
te sporym sukcesem było zorganizowanie Ił Sejmiku Ekologicznego,
na którym poruszaliśmy problema·
tyk~ ochrony przyrody w naszym
mieście. Tego typu sejmiki powinny
być organizowane cz~ciej, dodaje
A.Szczypkowski.
Tradycyjnie uważa si~. te do
obszaru chronionego naletą rezerwaty, parki i inne miejsca, na których
wyst~pują unikatowe gatunki roślin

zwierząt mówi pracownik
Wydz1ału Ochrony i Kształtowania

i

Środowiska- Zbigniew P~kala. Ja

osobiście uważam, te nalety chronić nie tylko zasoby przyrody otywionej, lecz także obszary zagrotone działalnością człowieka.
Na terenie naszego miasta wyst~
pują obszary zdominowane przez
krajobraz zurbanizowany, takie jak
Kuźnia, rejon Cukrowni .,Cz~sto
cice", Denków oraz obszary ściś le
przyrodnicze, do których motemy
zaliczyć łąki denkowskie, romanowskie, bodzechowskie, dolink~ strugi
denk.owskiej i skarpę denkowską.
W tych rejonach występują unika·
towe zespoły roślin i zamieszkują je
ciekawe zwierzęta - dodąje roz·
mówca.
- Uważam - kontynuuje Zbigniew Pękala, te piękny krajobraz
motc mieć tet znaczenie czysto
komercyjne i przynosić zyski.

Mariusz Jabłoński

biznes. Pozostali samotni
liderzy, jak doktor Curyło, którzy
jeszcze trwają na posterunku.
Niewiele mogą zrobić dla swych małych ojczyzn. Narzekają na brak
chętnych do pracy społecznej, ale
nie rezygnują.
DolttorCuryłojest radnym i przewodniczącym Komisji Kultury gminy Lipnilt. Jest poza tym prezesem
"Towarzystwa Przyjaciół KJeczanowa i przewodniczącym rady redak·
cyjnej "Gazety Kleczanowskiej".
Dzięki niemu i sponsorom, których
znajduje, pismo istnieje i nic mu nie
zagra.ta. Podobno nie zdarzyło się,
tebyktoś z bogatych ludzi odmówił
pieni~dzy na ten cel.

Tytko w jednym dniu, 11 bm.,
doszło w województwie kielec·
kim do dziewięciu wypadków
drogowych, w których jedna
osoba poniosła śmierć.. Natomiastjedenatcieosób doznało
obratelf ciała. A oto niektóre
zdanenia odnotowane przez
oficera dyżurnego KWP, podinspektora. Bogdana Pronobisa:

a W Krajnie-Parcelach (gmina
Gómo)llbm.ogodz. 7.30kierujący
.,fiatem 126p• (nr rej. KEF-6710)
Mariusz K. wpadł w poślizg i doprowadził do zderzenia z .,autosanem~
(nr rej. KEH-220 B), którym kierowal Tadeusz T. W wyniku wypadku
jedna osoba poniosła śmierC na

W Kleczanowie, bogatej, sadowniczejwsi,prawiezanikłaprzezosta

tnie lata działalność kulturalna. Ludziom wypełnia czas praca w polu,
telewi~a, wideo. Nie ma liderówspołeczników i, prawdę mówiąc. nie
ma tet wyraźnego zapotrzebowania
na działalność społeczną.
- Ale czy motna zapomnieć, te
z naszej ziemi, ze wsi Dobrocice pO·
chodzi Stanisław Młodoteniec?
-pyta doktor.- Dlatego w stulecie
jego urodzin stanął obelisk, wmurowaliliśmy tablicę pamiątkową.

Teraz w Dobrocieach powstaje silami społecznymi Dom Ludowy,
w którym ma si~ odrodzić życie kul·
turalne. Drugi taki dom ma powstać
w KJeczanowie. Ale jednocześnie
remizy stratackie w wielu wsiach
świecą pustkami.
Doktor wciąt apeluje na posiedzeniach rady, te by z pomocą finansową gminy urządzać w remizach
czytelnie, biblioteki, kawiarnie, albo
chociaż wstawić stółdoping- pon·
ga. Póki działają ostatni społecznicy,
nie czas jeszcze na odśpiewanie requiem dla kultury wiejskiej.

Jako inwestycja priorytetowa
traktowanajest kanalizacja, na którą
zarezerwowano 260 tys. zł oraz
oczyszczalnia ścieków, na którą
z budżetu przeznaczono 160 tys. zł.
Za jedną z ważniejszych inwestycji
tego roku uznano drugi etap telefonizacji, na dofinansowanie którego
z gminnego budtetu planuje si~
kwot~ 100 tys. zł.
Jak większość gmin, które jako
zadania własne przejęły prowadze·
nie szkolnictwa podstawowego
znaczne środki pochłonie oświata.
Do otrzymanej subwencji wynoszą
cej nieco ponad 2.400 tys. zł gmina
doloty jeszcze 60 tys. Na ogólną
kwot~ dochodów 5.668.952 zł zaplanowano wydatki w wysokości
5.482.442 zł.
Budtel uchwalony przez Radę
Miasta i Gminy nie spełnia wszyst·
kich oczekiwań mieszkańców jednak uwzgl~dniając motliwości
finansowe zapewnia realizacJę najpilniejszych potrzeb.
Do
pełnego
sfinansowania
wszystkich zalotonych w planie
inwestycyjnym zadań potrzebne
b~dzie zdobycie kwoty kilkakrotnie
wi~kszej. To trudne zadanie będzie
musiał wykonać samorząd gminy,
któryzabiega o pozyskanie niezb~d
nych kwot ze środków centralnych
i wojewódzkich.
(aks)

PiotrPiasek

miejscu, a drugą w stanie
odwieziono do szpitala.

ci~tkim

• W Hucie-Koszary (gmina Bieli·
ny) 11 bm. o godz. 7.50 ltierujący
,.volkswagenem transporterem" (nr
rej. KEJ-6658) na luku drogi wpadł
w poślizg doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Jedna osoba doznała
ci~tkich obrateń ciała

a

W Kielcach oa ul. Wojska Polskiego Ił bm.ogodz.I0.50 kieruJąCY
"tukiem" (nr rej. KJF...()gl6) Stanis·
law K. ~echa! nagle na przeciwną
stron~ jezdni i doprowadził do zderzenia z .,volkswagenem passatem"
(nr rej. KJU-2164), kl6rym kierowal
Tadeusz M. Dwie osoby doznały
ci~żkich obra.teń ciała.

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

a

W Bocheńcu (gmina Mało·
goszcz) li bm. kierujący samochodem ci~tarowym "man" z naczepą

~:odp:~~z~~a~~~d:~:~;:::;~ b
chodem "renault" oraz "polo;:~~a~ ... Dwie osoby odmosły obra-

~

§
c

• W miejscowości Łulti (gmina W
Chmielnik) Ił bm.ogodz.l3.35 kie· r
rojący ,.wartburgiem"(nr rej. KEY- ~o"
4730) Tadeusz J. (łat 73) podczas
omijania stojącego autobusu szkol- ;o
nego potrącił prtechod7ącą przez Ie- ~
wy pas Jezdni Agmeszk~ L. (lat 8). z
Dziewczynka doznała obrażeń ciała :o
i przebywa w szpitalu.
Ok) -

~

CO GDZIE KIEDY

PANSTWOWY TEATR 1m. S.
ŻEROMSKIEGO - prem1era studencka
.Seymborska-letgawstylubuffo•-scenariUst: Mana WóJcikowsta, msa:niz.a·

cja:PiotrSzcursti-g.l8.
PAŃSTWOWY
TEATR

LALKI
JAKTORA .KUBUŚ"- ul. Duh9 - ..B~ń
oEnulianie"-z.9, II.
KINA
,.Romantica" - ,.Kosmiczny mecz" USA,b.o.,g.9.30,11.15, B, IS,17,,.Stnp·
tease"-USA,I.l5,&.18.30,20.30.
,.Moskwa" -,.Zagniewani młodociani'"
-USA,l.IS,g.i4.30,18.15,,.Nocnegraf·
fiti"-pol.,L IS,g.l2.30,16.15,20.
~tudyjne"- ,.Między złem a głębokim
blękitnymoccanem·-bel.-ang.-fr.,I.IS,

g.17, 19.30.
,.Echo" (w WDK) - ,.Reakcja lańcu·
chowa"-USa,l.lS,g.l6, 18
DY:tURY OSTRE
SZPITALE - Oddział Wewnętrzny i
Chirurg.icrny- Czerwona Góra, Gineko\ogiano-Poloźniczy -

wg rejonizacji,

tel.345-{l8-4L
APTEKJ DYŻURNE - calotygodniowy

PRYWATNE USWGI MEDYCZNE
SZPITALA DZIECIĘCEGO (ul. Lanpcwtcza 2) - ambulatonum pedtatryc:zne
(tel. 361-53-07), uslugi pielęgniarskie
(361-53-07), EKG (361-SS-2S, wewn. 225),
RTG, USG dladzieci idorosłych (361-55-25,
wewn. 250), ecbobrdiO&rafia (361-55-25,
wewn.22S),EEG-(361-5-4-60),badanieurodynamia.ne dolnych dró& moczowycb
(361-55-25, wewn. 313), gastroskopia i fi'J·
krywanie batterit wrzodowej (361-55-25,
wewn. 311), badania spuomctrycme
(361-5S-25,•ewn.264,l«-40-S I,11"cwn.47),
c.tlodobowe analizy laborlllll}jne
(.l61-SS-2S, wewn. 211), testyaJer&olopczne
(361-SS-25 wewn.213), wykonywanie zabte~
r/J•cbirur&iC1llych-(infonnaqawpocz.cUlm
Izby Pn;yj~ CbiTUTJIC1llej).
PRYWATNY GABI/Io'ET UROLOG!·
CllN- ul. KMailwtowsb 45 - czynny od
poniedzWkudopi4tku,w!,Odz.IS-17.PJz»·
munspecjaliściurologii:drMa.rekJoriczyt,

drFJi&iuszJuda,drJanW6jcik.USGwyt.onuje
dr Swuslaw Resztal: - ood:z.tenme w &odz..
13-17.
PRYWATNY GABINET CHORÓB
SKÓRY- ul. Sient.Lewiaa 77 (l p.), piZ)']mun
specJaliścidermatologiiiweneroiO&it:EitbtCII
KłuJSZO (wczwanti w &odz. IS-17), Halma
Sielsb.(poniedzialkiiśrodyw&odz.IS-16),

K.lwzyna Sobali.U:a(wtorti i pi4{k.L w &odz.
15-16).Szerokizakreszabiecówdermatolog~·

cznych.
GABINET ENDOKRYNOLOGIC7J.IY apteka przy ul. żelazne) 43. Dyżur nocny
pclniaptebprzyul.Sientiell-iW28.Apteka lea:eniechoróbtarczyty,przytatczye,cuk·
przy ul. św. Leonarda pelnidytur tatle w l'l)'C}', osteoporozy, osteomalaqi i otyl~ci.
PrzychodniaPrzyszpiulna,Kiclce,ulArtwiii·
sobot~- w&od2. 8-20, wniedziel~- w&odz.
skiego 6, pot. nr !OS. Pn;yjmUJe specJaiLSI&
3-14
endotrynoln& Amelia Mljkowsb-Miy·
TELEFONY
Pa&otowte Ratunkowe- 999, Pogotowie narczyt. Pooiedzialk~ środy w &odz.
Policyjne-997,Stra!Po1ama-998,Pomoc t6-17,tci.(041)2HSS.
PRYWATNY GABINET PSYCHIA·
Dro&owa-366-00-65czynnanonstoporaz
981,PocotowieEnergetyc:zneKielcc-miasto TR YCZNY- Kielec, Sienkiewicza 76(V piętro)
iteren-99!,PogotowieGazowe-312-020 p. 36. Dr n. med. Michał Piecewicz - łroda,
i992,PO&otowiewod.-Un.-994,pogotowie pi4(ekw&Qdz.l6-18iEwaPiecewicz-poniee.o., elektryczne, RPGM - c:zynne w godz. dzialek•godz.l6-18,soboUw&Odz.I0-12
15-23wdnipowszcdnieiw&odz.7-23wdm Wizyty domowe- tel. 33-22-853.
PSYCHOLOG, PFDAGOG POMOGĄ CI
1
368-75-15 -udzwoń -telefonzaufmi.l366-17-41 w po(czynne a.lą dobd i 36&-75-33 (czynny niedzialliic:zwartliwsodz.IS-17
wsodz..7-15,potemfu).Posterunki(czynne
TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI
wgodz.7-22):Sródmieście-367-60-13,dw
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - od
rzec PKS- 366-Dl-10, os.Swi~tokrzyskic- poniedziałku do pi~li.u, 11' codz. lł-20, te!.
311-15-41.
345-73-46 (w pi.,.ck tille dla narkomanbw).
SZPITALE - Czarnów - 366-2...81,
PUNKT INTERWENCJI KRVZYSOWEJ
ul.Kości11Slłi-344-67-43,ut.ProstaW SPRAWACH RODZINNYCH
tel.
361-85-25, MSW- 344-20-21, Czerwona 368·18-67czynnyod poniedzialkudop~tku
Góra -345-08-41.
W&odz.ł-17.
SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE
PUNKTKONSUL TACYJNY DS. UZALE·
DLA DZIECI .VITAMED•
wizyty żNlEŃ (alkoholizm, rwkommia)- działa od
domowt:-do&odz.21.30,te1.332-40-l2. poniedzialku do p~tkuw codz. l~ -18, teł.
SPECJALISTYCZNE
POGOTOWIE 344-39-86.
DL'!. DZIEO - zaloszenia codziennie w
POSTOJE TAKSóWEK: osobowe - ul.
&odz.7-22,te1.368-46-36.
Piekoszowska- 515-11, ul. JestonowaNAGŁA POMOC LEKARSKA LEKA·
317-919, bagażowe -ul. Sandomierska,
R..ljY SPECJAUSTóW
WIZYTY te1.368-{)6...68,ciętarowe-ui.Mielcz.ar·
OOMOWE- pediatrów, chirur&ów dzieci~ skiego,tel.345-41-22.
cych,intemistów,ortopedów,Laryn&oloców,
RADIO-TAXJ .ALFA"- teł. 344-44neuroiO!,Ów,badaniaEKG,okresowt:bada· 44, 96-22(niepobieraz.adojaz.d).
nia pracownik/Iw. Zgłoszenia codziennie
11-20, teł. 3ll-S6-50. Wizyty domowe
14.30-22(dnipows:zednie),ll-21(dni
wolne).
GABINET PEDIATRYCZNY, WIZYTY
DOMOWE, D. R. SZCZUKOCCY - os.
Pod Dalnią, ul. Polowniaka 4,
teJ. 368-48-91. Codziennie 16-22, soboty
dyturntXny,dziennyiS-.iątec:znypelni

wo!;~~r~~iJ~t_J6- ~~~-ti6,

I0-16,niedzieleiświęunie~.

70021-chirur&dzieci~,ortopeda,kar·

ci~y(chorobystawów),badanialaborato
ryjne,WIIZ)'ki(iinncusługipielęgniarskie

w domu), Szkola Rodzenia, USG (uUrasofii.Jifl.fia)ogblne,ginekologiczne,ciąta,

próby wysiłkowe, 24-godzinne monitoronnie metodą Holtera, EKG kompute·
rowt. Dom Rzemiosia, ul. Warszawska 34,
codziennie od 7 do21, sobotr, niedziele
8-20.
USG-ui.Semmaryjsh27,pclnrzakres
badaftdoroslychidzieci.Odponiedzialkudo
pi~\kuw&odz.i3-16,wsobotyw&odz.9-ll.

RadiolodzyW.Figmk.i(36S0-697)i W.Partyb
(36-ID-230.J6wnictwdomuchor~).

POGOTOWIE
STOMATOLOGICZNE- lecznica "Medistar•, ul. Wara: szawsU 3~ (DOM RZEMIOSŁA), czynne
Z NONSTOP-tei.J4.39-4S.
SPÓŁDZIEI.NlA LEKARSKA - gabim
m nety czynne w &OOz. 8-20: ul. Paderew·
o skieso(d.Buczka)42,tel366-30-19-sto(!) matolO&ia, ul. KonopnickieJ S, teł.
~

§ !;!i~.~~TG,st~~~~~~~~:e~:~
;3 ::~~;~'~/~~:!~~:~e?1:
gabinety specjalis~e~ stomatoło&ia.

~ ori:~:~~~JN~r1~~~iROS

~ ~~~1-J0-60~1~~~:'~~~!;zy. 27b,

RADIO-TAXI . DORION"

({)

34-~~

oi>~:i~t:~!ls

POMOC DROGOWA-tel. 36\-79-76.
POMOCDROOOWA-tel.ll3-509.
BIURO NUMERÓW ZAMIEJSCOWYCH-tel.911 .
INFORMACJA PKP -te!. 930.
INFORMACJA PKS -lei. 366-02-79.
LOT -rezerwkjai informaqa-tel. 952.
BILETY LOTNICZE - rezerwaqJ i
sprzedU-.Sigm.a•,uJ.SienkieWICZ&S6,
tel. 366-44-32, 366-2~-32.
OMNIA - komunikacja międzynaro
dowa. Kielce, ul. S~enkiewJCZa 61, teJ.
345-77-43,345-n-46.
POGOTOWlE
POGRZEBOWE
.USTRONIE• - USŁUGI CAŁODO
BOWE-tel.361-29-18,361-39-12.
POCZTOWA INFORMACJA TELE·

FO~~to~K te~~RMACJI TURY·
STYCZNEJ Gór Swiętokrzyskich i fo..
nidzia- pl. Moniuszki 2b (weJŚ(:ie od ul
~i~~~~:ł\~~~~niroboa.ew&odz.
MUZEA- WYSTAWY
MUZEUM NARODOWE W KIELCACU-dawny])Jłacbiskupówkn.kowskicb,

pl.Zamkowy l (te1.344-23-18)-nieczynne

TAXI OSOBOWE- ul. Mielczankiego
-366-40-40(niepobieraz.ado)azd).
RADIO- TAXI.METRO~ -tel.22-222,
34-SS-SSS{niepobierazadojazd).

Jdli sport to Mi.sm. Polski
lskra Kidcl!
RADIO-TAXI
ISKRA

366-4tJ-40
20 % bonifika aty
dla każdego klienta
TAXI OSOBOWE •WICHROWY• tei.33-IG-919(nie pobieraz.adojazd).
TAXI -CENTRUM - tel. 368....()()..08
(niepobieraz.adojaz.d).

~~=an:~c;n~C: 1 cnn!~
pomedziałków .i łród, w &odz. 9 - 16.
Niedztele-wstępwolnr.

MUZEUM LAT SZKOlNYCli S.
żEROMSKJEGO(OddziaJMuzeumNarodowe&o)-ul.JanaPawłałi2S(tel.344-57-92)-

wysuwa materialów biovaficznych i literac~~~:.· wirody li- 11. Niedziele- wst~p
MUZEUMH.SIENKJEWICZA WOBLĘGORK.U (Oddział Muzeum NarodoweJO, tel.
11...(14....26)-odtworzonyW)'Sirójmieszkania
p1sana.,wystawabio&raficzno..literacka,wystawy c:usowt:- .Dztcła Henl}'b Sienkiewi·
cza w ilustracji dziecięcet, .Tw6rczaić H.
Sienkiewicza w archiwalneJ pocztówce".
Oprócz poniedziałków i wtortów czynne
codziennie wgodz. 10-16.
GALERIA BWA ,.NA PIĘTRZE• _ul.
Leśna 7 -W)'Siłwa malarstwa Włodzimierza
Kur,lera (1882 - 1946). Czynne od paniedzialku do piąlhl wgodz. 9-15.
GALERIA BWA .PIWNICE" - ul.
Leśna 7- ,.Staricie do apelu~- wystJWl
rysunku i rzeźby Winccnte&o Kulmy.

nowicza,tel.36&-96-66,dojazdbezpłatny.

J ĘDRZEJÓW
K.INOwDomu Kultury- nieczynne.
MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH pi.T.Kościuszki7/8(te1.624-45)-unika..

tonkolekcja uprówslonecznych i przy·
rqdów pomonicz.nycb, zabytkowt WR9"
trta i p1wnice z XVIII - XIX w., dawne
mieszkanie Przypkowskich z pełnym wys.
trojem, dokumenty i pamtątki rodzinne,
UJiory gastronomiczne Czynne codzien·
nie oprócz ponledllalków w godz. 8-16.

KAZIMIERZA WIELKA
KlNO . Uciecha•- nieczynne.

KOŃSKIE
KJNO .,Adria• - nieczynne

SOWI:.Geologia na kartach pocztowych".
Czynne od poniedziałku dop~tku w &Qdz.
8-J5.Wst~pwolny.

KLUB STOWARZYSZENIA .aVJ.
TASCHRISTIANA·-ul.Równa 18-wystaWloludowej sztuki reli&ijnej,czynna
W&odz.9-!5.

RADIO-TAXI - tel. 513-705 - nit
pobieraoplatyz.adojud.
GALERIA SZTIJKI ,.MARCHAND"ul. 3 Map 38- malarstwo i rzd.ba anystów
reponu kieleckie&o Czynna wgodz. 11-19
KRYTA PLYWALNIA- ul. Spóldziel·
cu 19,te1.25-39-34S,czynnaodponiedziałku dopi~tku w&odz.l- 20, a w soboty
iniedzielew&odz.I0-20

,_s
M
-t

to!

STARACHDWICE
KINO.MtCJSkte"-nieczynne.
STĄPORKÓW
KINO .Miejskie~ - meczynne.

KINO .Kużmca• w OK- meczynne.

Czynne od pontedziałku do
w godz. 9-16, w soboty w godz.

peJza!e".
pi~tku

9-15.

NOWA SLUPlA

STAROŻYTNEGO

MUZEUM
HUT·
NIClWA ŚWIĘTOKRZYSKJEGO IM.
MIECZYSŁAWA RADWANA (Oddzia.ł
Muzeum Techniki NOT w Warszawie)ul. Świ~knyska - czynne codziennie
wgodz.9-16.

OSTROWIEC
MUZEUM .
HISTORYCZNOARCHEOLOGICZNE - ul. Świętokrzyska 37- wystawy 1tale: wystawa z.abyt·
kowyeh fajansów i porcelany tmielow·
skiej,poczctksi4!ąti królówpolsktchw&
M. Bacciarelle&o; wystawy czasowe:
ludlie,styleiepoki.Czynneodwtorkudo
piątku w godz. 9- 16.30, w soboty w&odz.
8-14JOiwniedtielewgodz.13-16.
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
l REZERWAT W KRZEMIONKACH
K..OSTROWCAtei.(0-47)6W-978)-wysLawy .Pradzieje człowteka", .Górnictwo
krzemienia w neolicie" i dwie podziemne
galerie turystyczne. Czynne od wtorku do
piątkuwgodz.9-15,wsobotywgodz.9-15,

POSTOJETAXI-osobowe:ul.Sienkiewicu (teł. 628-261) i Rynek (te l. 653-792),
baga.towe: ul. Sienkiewicza (teJ. 652-296).
.Delta tui• tel. 62-64-62, dojazd bez·
płatny, calodobowo.
INFORMACJA l REZERWACJA
BILETÓWPKS-tei.6S-38-64,biurotury·
styczne- teJ. 65-23-40.

historiiGórSwi~oł:rzysbcb";wystaW"Itza·

lopo.

SUCHEDNIÓW

kówczynnetodzienniew&odz.IG-17.
MUZEUM WSI KlELECKlEJ W KIElr
CACH - PARK ETNOGRAFICZNY W
TOKARNI - wn~rza XIX-wiecznych cha·
lup, dwór z Suchedniowa, wystawy: .Ocalił
od zapomnienia- Jan Bemasiewicz, twórca
ogrodu rzeźb•, .,W da~~onym miasteczku~,
_Apteka w XIX-wiecznym miasteczku•.
~:':~ ponied:rialku do pi~tku w godz.

ui.Zgod.a21-wystaW"Istała:.600mlnlat

nie:ekspozycjaplcneroW"I-calydzień,

ekspozytjawbudynku-wgodz.9-17.
APTEKA DYŻURNA-ul. l.e&ionów 101.
SPÓlOZIELNIA LEKARSKA czynnaw&odz.8-20,ul.Zielna7-stomaro-

KJNANGOLO.Gryf"WI-CEmeczynne
MUZEUM .DWOREK MIKOŁAJA
REJA•, tel. (0-498) 145-70 - 11'f1lawa
biograficz.no--hteracka
poświęcona

toJoc~a.

MUZEUM WSI KIELECKIEJ -OWOREK WZCZVKÓW W KIELCACH- ul.

SKARŻYS K O
KINO . Metalowiec"- nieczynne.
KINO . Wolnośt•- .,Zagniewani mlodociani"-USA,I.I5,&-17,19.
MUZEUM IM. ORLA BIAŁEGO
Re)Ów,ul.S/oneczna90-czynnecod:utn-

MIECHÓW

Ł~kiej-W)"SOII~.Zwmtkiemponiedział·

rzyniec~.~agialalti·,.Ośrodkilabawktr-

SIELPIA
MUZEUM ZAGŁĘBIA ST AROPOlr
SKIEGO (Oddlllł Muzcum Tec:hmk.i
NOTwWarszaw~e)- mldCli s~ w pudlinpmiiwaloowm z polowy XIX w. Prezen·
tuje dawne wyposa!enie, obrabiatti i
tehwne odlewy Czynne
sodz.
9-12 1 13-17, w ponied:zialki meczynne.

STOPNICA
KINO .Powtew•- n1eczynne.

stwa Ludoweco w Polsce~, .Modelarstwo•,
autorstwa projektantki zabawek p. FJ:Uncty

MUZEUM ZBIORÓW GEOLOGICZ..
NYCH - Oddział Świ~okrzyski J'ań.
stwowego Instytutu Geologiczneco,

TAXI . HERBY"- t.el. 345-7...74 (IDe
pobieraz.adojazd).
TAXI ,.Ś~tokrzyskie", ul. Manifestu
Upc:owego,tel. 331-55-55, (nie pobiera
za dojazd).
TAXJ.Dalnia-S!ichowice", ul. Szaj-

BUSKQ-WRÓ.l
KJNO.ldrót-czynnetylkowweekendy.
GALERIA DWA ..l!ELONA~- ul.
Mickiewicza 7- wystawa małaniWa Kazimierza Gtodriskie&o. Opróa poniedział·
ków czynna codziennie w godz. lł-17,
wniedz.ie.lew!Odl..ll-15.

wniedzielew&odz.ll-15.
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH- ul. Siennieliska 54, tel.63-20-48
-wystawa ~100 obrazów prowincjonalno-gminnych Jerzego Dudy
Graa.a~
-czynna codziennie oprócz poniedziałków
w&odz.9-17.
APTEKA DYŹURNA - ul. Grabowie·
cka6,te1.632-2 13.
SPÓŁDZIELNIA
LEKARSKA
c:zynnawgodz.8-20,os.Ogrody28 -stoma·

11-17, wniedzielewgodz.ll-15.
MUZEUM PAMJĘCI NARODOWEJ •
Wi~zienie Kieleckie z lat 1939 - 1956, ul.
Zamkowa 3, nicczynne do 31 marca 1997 r.
MUZEUM ZABAWKARSTWA- ul.
Kościuszki li-wystawy: ,.labawkowyzwie-

JanaPawłall-nieczynne,zmianaekspo-

te1.331-21-łł(mepobierazadojazd).

niedziałki,wtorki,CZwartkLLpiątkiwgodz.

9-18,wsoboly9-IS
JASKJNIA.RAJ"
-czynntcodzienrue(opróczponie·
dzialków)w&odz.I0-17.

~~~~łl~~::~f:;k~hip~~C:~~nn~": ~~-O w ZDK Huty .Ostrowiec•- nie-

zycji.

TAXI OSOBOWE ,.NA STOKU" -

GALERIA SZTUKI WSPĆŁCZF..SNEJ
nśT- ul. Zamkon S -wystawa popl.ene·
rOWIZPAPpt.,.Niedzia.96"wgodz.9- 18
WYSTAWA WOJEWÓDZKlEJ Dl·
BLIOTEKJ PUBLICZNEJ - ul. Pociesz.b
17- .Jiuslrujedo utworów H. Sienkiewi·
cu ze zbiorów WBP." Czynne w po-

~'u-zrr~~e;:k~~~~~~k-14>'- ~ ~!~~:~~~!:~:~~:d~ j~~~~~

do
wymwy rułe: .Przynxla Kielecayzny•
(nieczynna-rcmont),.Wspólczesnasztuk.a
ludowa KielecczyznJ". Wystawy czasowe
.PradziqeReponuŚ~tobz!*iego",.Kie·

Czynneodponiedzialkudop~tkuwgodz.

TEL. 3-44-85-15 - ,.ZOROWIE· WIZYTYOOMOWE-CODZIENNIEOD
diolosz EKG, laryngolog, nturolog, der·
matolog,pediatra,intcmista.,chtrur&,neonatolog (noworodki), reumatolo& dzie·

RADIO-TAXI .ORIENT"
teł.
361-11-11 (do_iazd gratis. tarta sta/eco
klicnla).
RADIO-TAXI ... EUROPA• ·(dojazd
gratis, brtt stalcl(l klienla), tel.
361-16-11.
RADIO-TAXI .EXPRESS• - tcl.
366-li-11.Dojazdgatis,znamina)tanteJ
TELE-TAXI .WALIGÓRY~ - tel.
368-74..QO(niepob!era.z.ado_iazd).

PACANÓW
KINO .Koz.iolek•- nieczynne.
PIŃCZÓW

KJNO.Belweder•-nieczynne.
MUZEUM REGIONALNE- wystawy
stałe:.PrldziejePonidz.ia•,_Adolf))ygasiń·

ski - tycieitwórtlOI!t•,"Pillczów-historia
miastl•,czasowe:.Krótbhistoriawąskoto

rowej kolejki w fotografii•. Udostwnia do
zwiedzania syn&&ogę. Czynne w środy
i czwartki w&od-L 9-16, wpiątki w&odz. 9-15,
wsobotyiniedzielew&odz.lG-15.
SPóŁDZIELNIA
LEKARSKA
czynnawgodz.8-20:stomatologia.
SĘDZISZÓW
KINO.Ballada•-nieczynne.

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

ŚWIĘ1Y KRZYŻ
MUZEUM
PRZYRODNICZO-

LESNESWIĘTOK.RZYSKLEGOPARKU

NARODOWEGO - Ekspozyqa przyrody
meotywioneJ, archeologii, nory i fauny.
Czynnew&odz.9-15.Nieczynnewponie·
działki i dni poświąteczne.

WLOSZCZOWA
KINO w DK - nieczynne.

TEATR POWSZECHNY IM. JANA
KOCHANOWSKIEGO - . KopcLUszek"
g.11,13.30(DS).
KJNA:
.Atlantic"- .Kosmiczny mecz•- USA,
b.o.,s.l0;12.16,.Nocnegraffiti~-pol.,l.

15.s.l4, 18,20.
.Hel"-krno.Studyjne•-.Matylda·USA,b.o.,g. IHS,.Tincup~-USA,I.IS,
g. 15.15, 17JO, .Czas ubuanta•- USA, l.
18,g.20.
~Resursa•-meczynne.

MUZEA- WYSTAWY
MUZEUM OKRĘGOWE IM. JACKA
MALCZEWSKIEGO - wystawa Jan 11
Sobit!kl Castrum Doloris. Zanim pow·
stal o miasto- początki Radomia. Nl\inow·
sze Odkrycia działu archeoilogicznego.
Czynne od wtorku do czwartku wgodz. lO
- 15, pi~tki w godz. 10- 18 oraz soboty i
niedziele w godz. 10-17. W niedziele
wst~p betplatny.
MUZEUM SZTI.IK.l WSPóŁCZESNFJ
- oddział Muzcum Okr~gowego - Rynek
415- wystawa Jerzego Krawczyka (19211969)-obrazyzłódzk.ichkolekqi;Zkolek·

cji ponretów. Czynne od wtorku do
czwartkuw&odz.IO-IS,odpiątkudome·

dzieh-10-17.
MUZEUM WSI RADOMSKJFJ ui.Szydlowiecbl7,tcl.315-928-nieczynne.
GAlERIA .RESURSA•- zmiana ekspoZYCJI.
MALA GAlERIA FOTOGRAFII .Resursa"-IIRadomskieSpotkaniaPolonijnyth
Zespołów Fol~orystycznych- reminiscen·
qe.KST .ł.aźnia" - ul. Żeromskiego - wy.
stawa Radomskiego Okrę&U Zwi~ PolskichArtystówP1astyków.
Mini Galeria.Talent"- wysuwa .Natura
wmalarstw~e• l renySaladonisiAifrcdaMeis

snera.
MCKilM-ul. Trauguna31/33-wystaW1
).otnierzewykl~d·.

Ml.ODZIEZOwY DOM KULTURY wystawa prac Makrama Masa Solna pt. .Ori·
pmi-zręczneręce•.

GALERIA WBP - ul. Piłsudskie&O 12,
sala 36- wystawy Zenona ldzikowskiego:
.Certwie• ·Galeria WBP w Kawiarni Exlibris, .Grali b•- sala wystawienniczo- odaY·

'""·

GALERIA - Centrum Kultu!}'
ul. Czarnoleska 17- ~·wa
rteibyGrze&orzaSzewczrUpt.J{obieta'.
TELEFONY
Pocotowie Ratunkowe - 999, Straż
Pobma- m, oficer dytumy policji - 997,
komenda policji - 362-91-91, po&otowte
bnaliucyjne- 400-65, gazowe-992, cieplne
-993,ener&etyczne - 991.
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INFORMACJA PKP -tel. 363-29-SO
INFORMACJA PKS -te!.- 362-67-76.
TAXI-EKSPRES
ter 96-22,
31-09-43
PARKINGI l STACJE OBSLUGI -
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Centrum: ul. KeUes-Krauza l, Ustronie:
ul. Gapnna. 2, M1chałów: ul. Królowej
Jadwigi 2, Sobieskiego 18, Gol~biów: ul
Andem.l
STACJE CPN
całodobowe·

,.'

ui.Grzecznarowstiego(tei.521-70),Sio.
wackiego (tel. 529-95), Strup (tel
487-18), ŻółkiewskiegO (teł. 439-68),

Maratolista (tel. 31-35-53), czynne do
godz.l9,ul.Warsz.awsb(tel.404-93).
APTEKI
Dyturpelni4aptekiprzyul.MIICJ4/8
i Słowackiego 107

PUNKT POMOCY DORA1:NEJ - uL
Strup.S7a-dyturstomatologówwgodz.

9-16.
TELEFON

DYŻURNY

STRAŻY

MIEJSKJFJ-360-87-75,dyturcałądobę:

-tel.986
SERWISCO -

przesyłki

DWAJBRZEGI
MGOK- wystawa maiarttwa i rysunku
Knysz1ofa WrzosU.. Czynne w godz.

8-15.
CZARNOLAS
MUZEUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO- ekspozytJI stalL ..Jan Kocłwmr·
sti -tycieitwórczolt".Czynneodwtortu
dop~tkutrgodz.8 -15 ,wsobotyl0-17.

GRóJEC
KINO w Centrum KWtury RqiO!Illnq

-·"""""'

GAlEllA GR • CenitUm Kllbwr Repona!Dq

-plac Wolnoici 4- YJSiłWl Knyutda Wretow.....Obruy".

APTF.IA- całodobowa sprzedat leków
19.
STACJA CPN- przyobwodruCJ-aJ11Dl

-pl.NiepodlesJości

......

POLMOZBYT -czynnywgodl..&-22,
tel.37-13.

ILŻA
MUZEUM REGIONALNE - wystawy
-stała- ,.DzieJe m1asta i reponu odaasów

na,jdawniejszych do chwili obecnej", cza..
sowa - ,. Gamcan-zawódgin~-sztuka
pmcmkalłtyiokolicznychośrodków.
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Cl)'llne od poniedziałku do soboty
wgodz.9-IS.
CAFE-GALERIA DK-wyslawamalarstwaJulianaBartostU.,.labytkiipejzate i/Uckie". Czynna w godz. 9-20.
RESTAURACJA l LOKAL NOCNY
,.Rycersta" -tei.30-J6.wgodz.I0-4.

KOZIENICE
MUZEUM REGIONALNE - ul Parkowa Sb, teł. 14-33- wyst.a~. ,.Wys.
t.awa StrOpJe Indian Meksyku", II wystawa
dzieci~ch lat", ,.Kultura materialna mieszkańd>wz.iemi kozienickiej".
Opróczponiedziałkówczynne codziennie
wgodz.9-16.
DOM KULlURY-wystawa malarstwa
Henryb Sarny ,.MO! e w~drówti ze szkicownikiem".CafeGaleriac:zynruwgodz.l2-22
opróc:zmedzieltponiedzialkólr.
MIEJSKO-GMJNNA BIBLIOTEKA
PUBUCZNA- wystawa rzeźby Grusoru
Szewczyka i malarstwt Mirosława PaDiana.
MAŁA GALERIA- nieczynne .
PUNKT POMOCY DORAtNEI

n,

.z

CZfMYcałi\dobę:,tel.l4-21-fJ9.

APTEKA - dytur pełni apteka przy
ul. Warsz.awskiej6.
POMOC DROGOWA - 24 godziny
-ui.R.tdomsU.40-tel.l4-S6-60.

.,.

.
tPols-

LIPSKO
KJNO .Osbr"- nieczynne.
LIPSKJE CENTRUM KULTURY- wystawa malmtwa Józefa Gnetona Michalb..Wystawaczynnawgodz.9-18.
BIBLIOTEKA - wystawa dzielliterackich laureatów Literackiej Nagrody Nobla
zolu,ii IOOrocznicyśmłerci fundatora.
Czynna w godz. otwarcia biblioteki.
SZKOLNE MUZEUM WSI - czynne
odponiedtialkudopiątt:uwsodz.9-14.

OROŃSKO

"....
~ułtu!Y

eu•.

'""

' -991,
toWJe
cieplne

nychdztecidziała.~ącychwKoleEkspresji

Plastycznt)

PRZYSUCHA
MUZEUM IM. OSKARA KOLBERGA (dwór Dembińskich) - al. WOP
ll,te1.22-48-wystawystałe:wystawabio

&fłficma Oskara Kolberga oraz aranro.
wane wn~trza XlX-wieczneto dworu;
wystawa poświ~na lokalne:i hiStorii
miasta i okolic na prułomie XVIII i XIX
wlelcu onz prezentuJ•ca posUł: Urszuli z
Morsztynów DembińskieJ (1746- 1825),
wlaśctcieltiPtzysuchy,RusinowaiSzcze

kocin; cusowe- .,Ptał:i wokół nas". Czynneodwtorkudopiątku wgodz.8-1S,
soboty i medz. w godz. 10- \S.
APTEKA- oodzieno1e do godz. 21,
ltł.ll-29.

STACJA CPN- czynna codziennie.
ekspresowe -

td.Sl6-04.

Ol., l.

PIONKI
KJNO "Kasyno"- nreczynne
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY Galeria ,.Format" -wystawa prac plastycz-

CENTRUM RlEtBY POLSKIEJ
·ttl. 219-16, wewn. 21-4, pałac- wystawy
stale; Pałac Józefa Brandta - ,. Wn~ru
dworUleli polowyXIXw.•,Kaplica-,.Tradyąe historyczno- kulturalne Orońst:a•,
Part-pleriarzetbyotwartejprzestrzeni.
MUZEUM RZEźBY WSPóLCZESNEJ
- ,.Geometria w rzeźbie polst:iet z cyklu
J'rezentacjekolekcjiwtasnejCRP.
GALERIA ,.Oranżeria" - ,.Grotesta• z
Cfklu.Prezentagakolet:qi ~~~oiasnej•.Czyn
nacodziennieopróczponiedzialkówwgodz.
10-!S.

SZYDLOWIEC
KJNO ,.Pmdise"-meczynne.
MUZEUM LUOOWYCH INSTRUMENT"ÓW MUZYCZNYCH (zamek) •
wysuwa stała ,.Polst:ie mstrumenty i
kapele ludowe•, wystawa czasowa: ,.Chleb
tycia- Chleb śmierci" ze zbiorów pań
srwoweso Muzeum Etnograficznego
w Warszawie.
ZAMEK - sala SzOK - wystawa
malarstwa Michaelanseola Ptzzarelliego
z Medin ,.Dedicata a Matleo".

WARKA

14.40
15.00
15.10
15.15
15.15

15.50

lli.t5

"-"
.....
11.00
17.15

17.50

KINO " PJZYJatń "- ,.Pan Niania"USA,b.o.,g.l2, ,.Mortal kom bat"- USA, l.
12,&-14, ,.Orlando"-USA, 1.15,g.l6,
,.Nieuchwytny"- USA, l. 15, g. l&, W.
MUZEUM
IM.
KAZIMIERZA
PUlASK.IEGO - e.kspozy(lja stała ,.IW.i·
mierz Pulasti i udział Polaków w tyciu
pobt)"CUJym, społecznym i kulturalnym
USA", wystawa poplenerowa .. Watta-94";
wystawa czasowa ,.Malantwo, rzetba i
srafiU rodziny Losowskicb". Czynne
w8(1dz.I0-17.
DOMKULTURY-wystawamalarstwa
i srafiki. Czynna w &odz. 11 - 19.

18.00

1&.10
18.-45

19.00

19.30
20.10

ZWOLEŃ
MUZEUM REGIONALNE- wystawa
,.Jan Kocbanowsll.i- fakty i hipotezy", wystawa t:USOwa: ,.Ziemia zwoleń·
st:ai939--4S".Muzeumczynneodwtorku
dopi4tkuwgodt.8-15.30orazwsoboty
i codruuniedzielę:wgodz.&-14.
stała:

ANNOPOL
KINO ,.Anna". nieczynne
APTEKA- Rynek 24.
ĆMIELÓW
APTEKA- ul. Ostrowiecka 3&.
KLIMONTÓW
KJNO .Orzeł"- nieczynne.
APTEKA- ul. Sandomiersb..

F.{~~~e0~~=~~ll)v.Ujki
Qipol-mq.muz.
Powitan1e

KOPRZYWNICA
APTEKI: ul. l Ma.~a37i li Ustopada.
OPATÓW
SZPIT AL- le\.16!-27-63.
APTEK.I: -pl. Obrońd>w PokCJ!U 32 i 22,
ul.i6Styczni1,pi.Partyzan1Ówl.
PORADNIA ODWYKOWA- &61-27-33.

"Dzi~wczyna

"-"

1535

16.00
16.10
16.30
17.00

OSIEK
APTEKA- ul. Polaniect.a 6.

1730

OŻARÓW
APTEKI: os. W-q/Jrte 39 i uL Space-

1835

11.00

rowałO.

18.10

I!J.OS
1935

przysz.ło5ci"

Sarczy

przegl4d

Programylokalne
Panorama
Programylokalne
Jeden z: dziesi~ciu - teletur-

~~

znieczulenia- program

ubl.

20.00

POLANIEC
KJNO ,.Pesaz" -.ZłodziejzBagdadu"

USA,b.o.,g.l7,19.
APTEKA
pł. Un1wersalu
nieekiego.

z

-senalaustral.
Akademia Zdro~a Dwójki
Apetyt na zdroWie
Panorama
Pcjzatcwsipolskiej
Sx5 ._wygrajmy razem-te-

Poła-

SANDOMIERZ
KJNO "Bajka"- brał: terminarza.
SZPITAL- te1.832-32-0l
APTEKA DYtURNA - uL Baczyń

2050

21.00
21.30

2135
21.45
22.40
23.20

skieso14iSchinzlałl.

TELEFON ZAUFANIA KLUBU AA832-39-99.
INFORMACJA PKP. 832-23-74.
INFORMACJA PKS - 832-23..{12.

SfASZÓW
KJNO ,.Syrena"-brakterminarza.
SZPITAL- teł. 864-22-Sl.
APTEKA DYtlJRNA- ul. Rynek 30
TELEFON ZAUFANIA- codziennie
wgodz.l6-22-8&4-30-68.
INFORMACJA PKP- 864-23·19.
INFORMACJA PKS- 864-21-42.
POMOC: DROGOWA· 86-4-24-00

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

ROZMAITOŚCI/REKLAMA

......................., ....

Nieszczęśliwe zdjęcie
W styczniu 1997 roku wydarzył
się w Polsce meszezęSI iwy wypadek.
Był to wypadek w szeroko pojętej
komunikaCJi między ludźmi. Negatywne skutki tego wypadku nie
dadzą się wymierzyć w liczbach, bo
nie był to wypadek z pojazdem
samochodowym, pociągiem, samolotem czy obiektem pływającym.
Wypadek wydarzył się w kilku
redakcjach gazet, w tym i .,Słowa

Ludu'", które bez ;r..astrzeteli wyko·
rzystały w swojej

pracy serwis informacyjny Polskiej Agencji Prasowej.
"Słowo ludu" wzięło udział w upo-

wszechnianiu paranotdatncgo wizerunku Polaka ( ...)
"Słowo Ludu" pokazało
na
swoich lamach fotografię z Krakowa. Na pierwszym planie tej fotografii widać jakiegoS mężczyznę,
którego twarz i głowa pokryte S.1
swoistą mierzwą, bowiem owlosienu::m trudno to nazwać chyba, te po
zabiegu zwanym uczesaniem. M~t
czyzna trzyma w r~ce rozwinięty transparent, na którym narysowanyjest

sierp 1 młot, znak równości i swastyka(...)
Wiadomo: sierp i młot, 10 symbol
niedawno razpadniętego państwa,
istniejącego w czasie II wojny
światowej, Związku Radzieckiego.
Swastyka zaś ma co najmnieJ dwa
znaczenia historyczne. Znaczna
c-t~ Polaków i Europejczyków
w ogóle posiada świadomość, w której wizerunek swastyki kojarzy si~
przede wszystkim z godłem hitlerowskiej organizacji politycznej
(NSDAP). W powszechnym pojmowaniu swastyka, to symbol zbrod·
niarzyhitlerowskich utożsamianych
z historycznie istniejącym w l poło
, wie XX wieku państwem niemieckim- Niemcami hitlerowskimi. Dla
przed~tnego inteligentnego czło
wieka nie trzeba przypominać roli
hitlerowskich Niemiec w dziejach
tragicznych milionów ludzi.
Parano;a omawianej fotki ,.krakowskiej" polega na fałszowaniu
w opinii publicznej logiki historycznej
faktów poprzezutyty znak równości.

Przy analizie tego M.Ł'SłQilin
logiki historycznej trzeba odrzucić
wszelkie emocje i sentymenty polityczne.
W czasie Ił wojny światowej
zawiązała się koalicja państw zwalczających zbrodniczą swastykę. Do
koalicji tej naletał i sierp, i młot.
Swastykabyła wrogiem państwa polskiego, które pierwsze stawiło opór
hitlerowskim Ntemcom. Jeźeh w historycznych anahzach postawimy
znak równości pomiędzy sierpem
i młotem a swastyką, to katdy obywatel USA. Wielkiej Brytanii czy
innego alianta antyhitlerowskiego
ma prawo zapytać o umysłowość
Polaka. stawiającego USA czy
Wielką Brytanię po stronie (przewrotne!) swastyki. Wszak i USA,
i inni alianci antyhitlerowscy byJi
sprzymierzeni z ZSRR. Czy sojusznik naszego wroga mote byćjedno
cześnie naszym sojusznikiem? Co
o tym sądzą inni?
Z powataniem
Jan Józef Tyrnas z KielC

Kącik rencisty

Emerytura po raz drugi
W 1987 roku zlotyłam do ZUS
wniosek o emeryturę. Nie przyznano mi jej jednak. Nie pamię
tam Jut zjakich powodów. Teraz
nam jut 68 lat, pracowalam
zawodowo od 15stycznla1948
r. do kottca grudnia 1965 r. Te
lata pracy mam udokumentowane ~adectwami pracy.
W kol1cu listopada 1965 roku
urodzHam córeczkę i przerwałampracę. W1966r. przyszło na
świat drugie dziecko. Ludzie
mówią, te nalety mi się emerytura. Chciałam od was uzyskać
odpowiedt na pytanie, czy rzeczywiściemogę ją otrzymać. Czy

Prawo pracy na co

poprzednia decyzja ZUS była
nleprawldłowa?- pyta Maria W.
ze Skadyska.
W czasach, o których pisze pani
w liście, ZUS postąpił prawidłowo.
W myśl bowiem obowiązujących
wówczas przepisów (do 31 grudnia
1989 r.), emerytura przysługiwała
kobiecie, która udowodniła 20-letni
okres zatrudnienia, łącznie z tzw.
okresami równorz~dnymi i zaliczalnymi. Z listu wynika, że przepracowała pani około 17 lat, do których
doliczono 6 lat przeznaczonych na
wychowanie dzieci.

Nie spełniała pani jednak drugiego warunku- nie miała ukończo
nych60 lat tycia, a powinno to nastą
pić w okresie zatrudnienia lub nie
p6tniejjak przed upływem 5 lat od
jego ustania. Ten nietyciowy przepis został uchylony l stycznia 1991
roku.
Już dawno powinna pani zatem
złożyć do ZUS wniosek o emerytur~. Ma pani zarówno wiek, jak
i sta1 pracy upoWażniający do uzyskania świadczenia. Przypuszczam,
że będzie pani mogla udokumentował. wysokość zarobków z okresu
zatrudnłenia. Jeśli nie - otrzyma
pani świadczenia w najni1.szej wysokości, czyli 322,20 zł.
(taf)

Pracodawca rozliczył mi ~na
grodzenie brutto za styczeń br.
w wysokości 370 zł. Wydaje mi
się, te jest to zanitona pensja.
o wyjaśnienie!

Zarządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26.VI.I996 r. w sprawie najnitszego wynagrodzenia za
prac~ pracowników (MP nr 39 poz.
388) stanowi, że w kwocie najniż
szego wynagrodzenia me uwzględ
niasięnastępującychświadczeńpra

cowniczych:
- nagrody jubileuszowej
- odprawy rentowo-emerytalnej
- nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz należności przysłu
gujących pracownikom z tytułu
udziału w zysku lub w nadwytce
bilansowej

Zarząd

Miasta Kielc,
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

!
~

oglasza przetarg nieograniczony na opracowanie
projektu budowlanego budowy
"Przystani Żeglarskiej" na Zalewie Kieleckim.

~

~

~

!
~
~

~

~~ Z warunkami zamówienia można zapoznOC się ~~
l,' w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu
l Miasta, pok. 250, tel. 36-78-250.
l

!
!

Oferty należy skladoc w kopercie oznaczonej.

!
!
!

Oferta przetargowa na Przystań Żeglarską na
l Zalewie Kieleckim w siedzibie zamawiającego l
~ w pok. 250.
~
~
Tennin składania ofert upływa dnia
~
'
IO.IJJ.l997 r., godz. 9.
ll
~
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu !
Miasta dn. lO.III.J997 r., godz. l O, pok. 250.

!
!

!

~.........................., ............................., ..................................................................................................................~~}
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wynagrodzenie

-wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Do końca 1996 r. kwota najniż
szego wynagrodzenia wynosiła 370
zł, a od l do 31 stycznia 1997 r.- 391
zł (MP nr 84 z 1996 r.), od l lutego
1997-406 zł (MP nr l 7 1997 r.).
Pracownikom, których wynagrodzenie za pełny miesiąc pracy w podstawowym wymiarze czusu pracy
(cały etat) jest nitsze od ww. kwoty,
przysługuje wyrównanie do wysokości tej kwoty, które wypłaca się
łącznie z wynagrodzeniem. W razie
zatrudnienia w niepełnym wymiarze (np. 1/2 etatu), najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę wynagrodzenie w styczniu br. - 391,
a w lutym br.- 406 zł miesięcznie.

Najniższe
wynagrodzenie za
pracę przysługuje również w razie
nicwykonywania pracy w związku:
- z korzystaniem urtopu wypoczynkowego
- z korzystaniem ze zwolnień od
pracy przewidzianych w przepisach
kodeksu pracy lub innych przepisach prawa, za które pracownik
zachowuje prawo do 100-proc. wynagrodzenia.
Ww. przepisy n1e mają zastosowama do pracowników młodocianych
odbywających nauk~ zawodu bądź
przyuczonych do wykonywania
określonej pracy.
A w przypadku autorki pytania,
pracodawca powinien dokonać
wyrównania wynagrodzenia do
kwoty39l złotych
Barbara Kaszyck.a

Unikalny teatr, tylko jeden raz
w Kielcach!

Czyktoś

®

widział?

Wrocławski

i

dzień

Najniższe
Proszę

_______________________,'\

._,

~ Śladem naszych publikacji
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Kol. MARII SEKULE
serdeczne wyrazy wspólczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
składają
Koleżanki

i Koledzy z Dzialów RW
i RP ZETO-KJELCE S.A.

Pani

KRYSTYNIE KALUŻNEJ
szczere wynozy wspólczuc:ia z powodu śrnierc:i

MATKI
składaj11

Teatr Pantomirny

KAPRYS

Opmcowal Henryk Tomaszewski
Scenograna Kazimierz Wiśniak

Kieleckie Centrum Kultury
25lutego 1997, godz. 18
duża scena
lnforma<;je l bilety: Impresariat KCK
plac Moniuszki 2, teł. 344-90-54

Swiadkowie
wypadku
drogowego zaistniałego w dniu
29.1.1997 r. około godz. 18.15
w miejscowości Wrzosy,gmina Chę
ciny, w którym nn. kierujący samochodem dostawczym "BUS" (bliż
szych danych bmk) najechał na tył
poprzedzającego samochodu osobowego marki "volkswagen golr,
proszeni są o kontakt osobisty lub
telefoniczny z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Rejonowej
Policji w Kielcach, ul. Wesoła 35,
pokój nr 3, teł. 29-159 lub teł. 997
czynny całą dobę.

Dyrekcja i wspólpncownicy
Świętokrzyskiego Cenirum Onkologii w Kielcacli

11111

Kolrdu

JERZEMU WEREMCZUKOWI
wyn~zy glębokiego

sk.ladĄjJi!

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

wspólczucia z powodu śmirrci

MATKI
PrtoC'ownicy Ok.ręgowrgo
Inspektoralu Pncy w Kielcacli

pi

d•
i li
te

EKLAMA

' '

Zarząd

KOMUNIKAT

remont dróg gminnych.

Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej "Radostowa" w Kielcach
w sprawie: ceny skupowanego mleka.

W~UUnlciem 11CU$Ttriawa .. pr:etarpje:sl:
- zlottnie oftrty pisemn<i do dma 11.11.1997 r. pod adrtstm Unfdu
Gminy w Jedfni-Utnisko, uf. Radomska 41, pok. 100
-podanie any w a/mit :ajtden zestaw (bruuo),
- wplaunie wadium wkwocit400 :1 da kasy Urz(du GmmywJtdlni Ut.
lub na kanio nr 10101824-967651-170107-]6()()...11 Bank Spóldzitlcy w
Pionkach Oddzial w Jtdlni-Utnisko
Komisyjne otwarcie orert od~dzie się dnia 24.11.1997 r. o Jodz_ 10
w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, pok. 12 1.

W związku z. podawaniem '!" Alr.~ualnościach R~lniczych wydawanych przez Wojewódzki Ośrodek
~rad~twa Roln•czego w Modlls:ze..wtca~h myln!ch mfo_rmacji o cenie skupowanego mleka przez n/Spóldzlelm~, Zarząd OSM "Radostowa w Kielcach mformuJC wszystkich producentów i dostawców mleka :te
cena l litra skupowanego mleka zalety od:
'
l) zawartości tluszczu w mleku
2) wysokaśGi doslaw mleka w okresie miesi~cznym
3) jakości mikrobiologicznej

Ofertapow:innazawlef'lć:

- imię, nazwisko i adres orerenta lub nazwę i siedzibęjeteli orerentem
jest osoba prawna,

W m-cu styczniu 1997 r. cena skupu mleka ustalona dla członków Spółdzielni wynosi:

-dowód wpłaty wadium,
-upoważnienie do reprezentowania firmy.
Wpłacenie wadium oznacza przyjęde warunku przetargu.
Zarząd G miny zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

0,085 zł z.a l proc. tłuszczu
0,200 zł dopłaty do l litra mleka w kll
0,080 zł dopłaty do l litra mleka w klll

~

.
.

Ponadto Sp61dzielnia stosuje nast~pujące dopłaty za dostaw~ !litra mleka:

··· " " ' " ' " ' " ' " " ' " " " ' " " " " ' " " ' " ' " ' " ' " ' " '

-0,030 zł za indywidualny dowóz surowca do punktu skupu

-0,030 zł przy dostawach miesi~cznych mleka powytej 500 litrów w Id. 1
-0, 105 zł przy zawartości bakterii w l mllilttrze do 300 tys.
- 0,085 zł przy zawartości bakterii w l milihtrze od 301 do 500 tys.
- 0,065 zł przy zawartości bakterii od 50 l tys. do l mln
-0,020zł dla gospodarstw, w których krowyobj~tesą kontrolą utytkowości mlecznej przezOSHZ w Kielcach.
Cen.a liitra mleka przy z.awartości UuSZClll 3,6 proc." kl. l wynosi O.S06l1 .
z dowozem własnym surowca do p. skupu 0,536 d
·
Natomiast maksymaln~ cena przy dostawie mleka powytej 500 litrów w kl. l
jakość mikrobtologiczną 1 dowóz o zawartości 3,6 proc. wynosi 0,671 zł.

Zanąd Gnńny

w Sitkówce-Nowinach

informuje, iż istnieje moiJiwość nabycia od Gminy
w trybie przetargu ograniczonego dla mieszkańców
Gminy, dzialek budowlanych zlokalizowanych przy

miesi~cznie

'

]
]
]

Nadleśnictwo

Suchedniów

oglasza przetarg ustny nieograniczony na spnedai
surowca wielkowymiarowego iglasttgo w ilości 500 m sześc., witlkowymfarowąo fiściaslego prawie wszystkie gatunki oraz surowca średnio
wymiarowego SJO i Sla iglaste i liściaste, który odbrdzit sir 19.1/.br.
o godz. 10 w siedzibie Nodleinictwa przy uf. Bodunryńskitj 16.
Informacji o waronkach pnetargu udziela Dział Gospodarki Wntj
w Nadltśnictwit.
m11

~
~

i dopłatą za

~
~
~
~

~
~
~
~

~
~

Gminnego Ośrodka Kulturylł
Sportu i R ekreacji w NowinaelL

~~:!~~:=~~:i ~';:t następuj:tce l'·arunki:
-doświadczenie w zarządzaniu
-co najmniej S-letnia praktyka na stanowisku kierown iczym
lub innym samodzielnym
- dobry stan zdrowia

w.... warunki należy potl'·ierdzić dokumentami urzędowymi.

Orerty nalety składać w sekretańacie Urz~du . Gnltny Stt_kówkaNowiny w tennmie 14 dm od daty ukazanta stę mme)szego
ogłoszenia .
.
.
.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powtadomtem ptsemme.

[f.

Naznii)'Jipojudu
.Rat126p.
Ope/Kadet1,6
Skoda 1055
tada2106
VołkswagenJertasld.
Ope/Corsa-BCitycięt

7.

B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
11.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

FS0125p1,5
Audi80sldad.
Rafl26p
Volvo440GL
BMW316KAT
MA-Q6
Fiat126p
Fiat126p
Pf.-170704
Fiat1empra1,6
PoJonezcaro 1,6GLE

Rok prod.
1996
1991
1981
1981
1987
1996
1975
1994
1996
1991
1981
198()
1993
1989
1995
1994
1994

FSO 1500

1990

VofkswagenPassat
Polonezcaro 1,6GLE
FS01500Combl
Fiat 126p
PF-170.704•

1993
1993

1990

NrrejestDąjnypojudu

KJW-1058
KEJ-0021
KJD-0988
KEE-4083
KJB-1697
KJY- 0155
K/A-4059
KJE-47CH
KVC-8944
GAZ-7011
K/1-8943
KEJ-2712
KEL-6863
KEZ-5396
MJA-6265
KJW-2088
KJC-4010
KEH-691E
KJX-4610
RDK-6517
KJH-488H
KJF-5285
KJL-(}574

1995
1995
Częki samoch.IÓŻ/I)Ch ma~ek - wg wyjrazu wSalMie tuK-Lubłin.

Pani JANINIE PIASECKIEJ
"JnlZJ

......
l691a

głębokiego wspólnaria a:

powoda jmierc i

MĘŻA
Dyrellleja i pn1cownicy Pon~dni Psyc:bolocittno- Pedagogia nej nr 4 w Kiela ch, al. Nisb 6

Serdeczne wyrazy podziękowania wszysłkim, którzy wzięli udział
w ost.atniej drodze naszego ukocha nego męła, ojca l dziadziusia

śp.

hm. JANAZAWADZKIEGO

a w naególności ks. Zygmuntowi Szczepaniakowł, harcenom

~~';s~:~:~:-~~o'::~c~i~::~ó~~iz":
Kombatantów RP l z.,~u lnnlidó" Wojenn)'Ch RP

w

składarodzina

""'

~
~
~

~
~
~
~

~
~
~
~

~
~

'-.. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!:
. . . . .~~

~C. M. ~~!,~,?,~!~;~~~.~~·..:~,·~~~ ul. l Maja 191,

ulicy Kubusia Puchatka "Za stadionem".
Osoby zainteresowane kupnem mogą składać
podania w Urzędzie Gminy w terminie 30 dni od
daty ukazania się ogłoszenia. W zależności od
ilości podań zostaną podjęte czynności przygotowawcze u możliwiające sprzedaż.

! ZARZĄD GMINY w SITKÓWCE-NOWINACH l
'~
~~
oglasza k onkurs n a dyrektora
~

Okr~gowa Spółdzielnia Mleczarska stoSUJe równietdla swoich członków- dostawców mleka dopłaty do:
-leczema utajonych zapaleń wymion u krów- 20 zł
do leczenia jednej krowy
- profilaktyka schorzeń wymion u krów - 20 zł
-pomocy lekarskiej przy schorzeniach poporodowych- 20 zł
-inseminacji krów nasieniem buhajów typu mlecznego - lO zł
do unasienianiajednej krowy.
m11

J

Gminy w Jedlni-Letnisko

oglasza pnetarg ofertowy -pisemny na dowóz szlaki na

Szkół

pracownicy i uczniowie
Plastycznych w Kielcach.

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

CenaW}"tt·olawmwzłotycbzVAT

2.000,00
3.000,00

600,00
500.00
3.000,00
16.000,00

500.00
7.500,00
6.000,00
1.500,00
2.033,00

800,00
3.000,00
1.000,00
7.500,00
7.200,00
4.500,00
4.000,00
16.000,00
10.800,00
4.600,00
9.000,00

15.000,00

_

EKLA~M~A~------------------------------------------

AUTO
C.M. POLMOZBVT
KIELCE Sp. z o. o.
RADOM, ul. Warszawska 35
• Hurtownia Części Zamiennych
Polonez tel 421-55. cod.Uermie w
godz. 7-15

• Spnedat. ciągników URSUS, tel

421-55, codziennie w godz. 7-15
'

Hurt~ia

Patronacka

FiłtrOw

AlJTQ....HANOEL - KOMIS - CEDRO
Raty,lee~gol(lwkłi.SpcudUcz•łcldo

saunochocl6w
368-30-31

zachodnich

Kielce,
KH108

• HurtownlaCzt&ciZamlennych Fiat
• Sklepcztłcł zamiennyche trabant,
-rlburg, dacia. teł. 424-83,
69/KH/7

ALARMY
.G&G" Profesjonalne systemy alarrnaM. Klełce,Ovmil'lska

84.361-58--46.
IS33

AUTOALARMY . Presllge" Kielce. ManifestuU~34.(.E.x;bud1332-65-99.

332-65--45
01213
AUTOCZĘSet

cz•łcl

.&onowskl". Hurtownia
samochocl6w uchodoich

do

Klelce.Wesoła47/49,344-23-73

00"
AUTOCZĘSet MOTOMARKET. samochody zachodnie Kielce, Jlglellol'lska 23.
345-16-29.
GK62

9-16.

BLACHY,

286-23.

Autoelarmy, magnely(:zne
odcltclezaploou-gratls,radlomorltat.

Blaupunkt,centralnezamld
01215
331-37-49 NJTOAl.AAMY. Promocja!
lrnrnoblłiH!"WBIIS.

tal

366-08-57.
AF3

AlJTO-RADIOnajwifklzywybór-naJ·
lepszy zakup Kielca, PaderewskleQo 22,

366-28--49.
GA119
AUTO- szvav. Kielca, 361-57-11.

GAI1 6

zderzaki sam.

zachodnicłlłjapońsklch,(0498)43-846

0761

na
zamOwlenle
KIM
AUTO-CZĘŚCI. Sklepy Kielce. Targowa
18,332-12-37,Weaota47149,344-23-73
FORD-cztłclzamlenne. Kielce.Górni

kOwStaszlcowsklch15,34- 502- 52

GAlO<
HAKiholownicze Klelce,361-57--o4
01551

KATAUZATORY, sondy najtlnle]. (042)
73-00-98.
OK71
KDMPLEKSOWE
ubezpieczenia
pojazd6w.Kielce.344-34-79.

.

1520

SKLEP-Komls- Człłcl. WertbtKg, Trablnt, Skoda. Kielca, Romualcll 19, tal.

SPRZEDAl.

ratalna. zamiana. skup,

komls.r~~~prawa s.amochodOw. !Oełcti, Stołaniki,

368-36---00, 34-Sn-14.

TEXACO. Samochodowe oleJe siłni
kowe - pr:zekladniowe. Wysoka jakość
- t-Iska cena. AtAo Napn~wa, Pornoc Drogowa.Kielce,Krekowska 187,368-34-78.
WymianagralisiU
01474

A. GLAZURA- TERAKOTA hlupaflska
-ceny huńowe, na)"Mfkazy wyb(lr.•Ceremikai"Kiełce,Chtclnska14A.368-74-83.

KH71

MA IZOlACJE PRZECIWvVOONE piwnic. tarasów, bllkon6w, łezlenek llrmy Dei--

TERMANN.

OCIEF'1...91A

.Budokomplex".
331--46-11.

Kielce,

BUDYNKÓW
76.

Witosa

GA136

HURT-DETAL do zagranicznych:
blacłl.zderzaliOw,ośWietleNa,cl'llodnlc

-11owe,.-bwu;
-llki«y,dodaW
1Uelc.,Sobłeskłego87,381-52-74.

MAPROALEBUOOWLANEiakcesoria
doauchych tynkOW, tynkOw mokrych. ocleplenil budynków.•Budokomplex", Kielce,
Wlwsa76,33t--46-11.
GA135

BMF -technłki mocowań: UPAT i Inne
Kotwy specjelistyczne. dyble,

łrubowl,

ł~znlkir~.llączakątowe, wkr,ty,

TANIO
CUKIER
paczkowany, workowany,
herbaty, tawy, mąki, k.asze,
oleje jadalne, makarony1 ryż,

uchwyty, kołkl-lzołacje, gwotdzie- atest
plerłcienlowe, skrttM. ogOinobudowlaM,
ta!.mowl, bllchowkrfł)' $1mowlertne.

EWIP, Kielce. Maguynowa 4 (dojazd od
Witosa),33-16--o2t

GAI20

syropliAFi~t inne.

FlRMAHandlowa.FU:X:)R"oferuje: par-

Kielce,OkrzeiS4,
Skrzetlewska4, te1.34S-39-ó3

teJ. J3~ ~~f~~~an~i?o. !lllp

kiety, mozaiki, panele
schody. Kielce, ul.
361-19-49.

podłogowe,

Chęclńska

kleje,
14a.

KH106

z

~

m
m

PBP ORBIS KIELCE zaprasza pracowników socjalnych
na prezentację krajowej i zagranicznej oferly kolonijnej

~

Kl2

lett.ne blachy dac~. lri!MZOWI
l rynny .BORGA"; folie dachowe l funlil-

mentowe .DORKEN"; bilumieme

płyty

dachowe .OI'-IXJLINE"; -'~'~~ mineralne
.GULLFI8ER" t-lskie aony RATY Kielce,
Skrzellewska 4, teł. 345-59-85

"""

kielecka hurtownia pty-

tekceremlcznych~(500wzo-
rOWj. Bezpośtedni importer (1-ftzpenia,

w~.

~-

~ectryJ.

s~edU

retelne, ul. Cedro-Ma.z~ 7, (CedzyNI, obok
cmentarza). 368-01-65..
OKAZJAt TenleliUli tebrowana gladlul
Sotldneramyogrodzlf'lio,w;_ Trensport 10
km grali$. Nowiny, lei 366-72-90

lATO '11

OKNAJEDNOAAMOWE. p1yty gipsowo-lulttono- (KNAUF) siding. drzwi 1nly•
Wiemaniowe l blachy .MABUD". !Qelce,

Skrzellewski 4, tet. 36&-U--40: Zagnafl.
lka 72,tll4&4-19;Jfdrtejów,Dojazd l,
tel.613-52.

KH<6
OKNA PCV, DREVłNIANE. OfWM
SZWEDZKIE. .OKPOl" Kielce, ul. Bata·
llonOwChlopskl(:h77,te1JIIll.345-71-91.
34-554-27.KQnskle,ui.Klelecka3,tet.
32-92. OslfowMK:, ul. Kllińsklego 51,
te1Jiex653-163.
SE55
OKNA

PCV,

dr--.ne.

36&--30-80.

Kllłao,

01465

OKNA z PCV, rołokaaety. Producent
.VICTOR", Kielce, Skrajne 86 (teren Che·
medinu).386- 20-73.

KH81

OKNA, drrM, NI. meleóeły buclowtane.
.MABUO", JtdrzetOw ul. [)ołazd 1, tet.
613-52.
KH-47
StOING lliWICje Winylowe firmy
AlCOA. Na]chftnleJ !wpawane w Stanach.
Dlchówkl bitunjczne. Importer. (041)
368-74-87, Olodklewk:za87
D016822

TARTAK - wlf2by dachowe, terciea.
Slrawczyn, (0--41 130-38-026.

AGENCJA lntlfłocum sprzeda M--4 (56

m kw.) Jaglelloflska, 344-53--62.

KURSY WORDA. EXca..A COmputex.
34-432-C2.
Gl<71
LICEUM Ekonomiczne dla Dorosłych
.Omega", Pollcealna blnkowott. Kielce,
366-39-95
00&4
SZJ<;Ot.Y .PRO-fłl...". LJceum ~
ksztalcącedlaOoroslych.klasyl-r.l

t-lerucłlomo$d

AGENCJA

kupi.

·~- wynejmll mieszkania, dorrly,
lokale, dzielki ~ kredytowania
katdegozakupu, 344-7G-76.

GKI9

DO~nilnesklep.biuro.

gabinety Klelce,(0--4t)369-t2-93

Kletao,Rornualdl3.368--17--43 f'osil.
damy uprawnienil Szkoty Publicznei-

00611
SZKOlY .PRO-FIL", Pollcealne Sllł
drumZI'NOdowe • llnensezobsłU'IJIIcel,.._
obsługe ruchu turystycznegO Kielce.
Romualt:hl3, 368--17--43.

01,..

0069

D0Wfnllłell1601"11kw (miłlwldzilne

SREDME Stucliurn Sooleczno-Prewne.
trzylllni cy1ocJ nauczania. zakończ()l"!y
rneturą .•PRO-fiL·. Kielce, Romuliell 3,
368-17--43

biuro)zabuctynklemPZU1:ycieSotna-Sil-nica. Motllwo&ć obijnenii IWOego dnia
do1500,30-38-072
01676

0070
DO wyneifcia lokal handlowy 20 m kw
ceniTum Kielc, tet 344-33---()8
DOwynaJłcll porniluczenia t.ncllowe

O PRAWA
OBRAZOW

,..

""
;.",

'

(G-!

''"

l

'"

l
Sler

'"

-...
l

.RAMKA", OlfcińSka t4,361-37--49
. ELIXIR"-PoenKinlctwoMilszlolanlowe
OG7t

Klełce.27-158

Y

0'-oNIE 1osOZ

Za dokonanie wstępnej rezerwacji w dniu prezentacji

PREMIA SPECJALNA.
Orbis" Kielce. ul. Sienkiewicza 26,
tel. (0-41) 368-05-63.

KAWALERKA KSM sprzeda . Lokum",
GA95

34--422-48

M-3 cenUum (na !łlbinety, biure)
sprzeda
.Kontrakt"
368-33-22,
366-33--45.
SE63

POMIESZCZEMA o pow 45 m kw. przy
ul. ZagOrskleldowyna}tdana nleucią:tliwą
dzlełalno6t. Oferty.~Ludu"Kielcenr

1693.

01693

POSZUKWt;dorn..idowyne,lfcilwKielcech. Tel. 090--265-675.
01632
POSZUK~ lokalu l'llnclowlgo 25 do
50 m kw Kleloe.11-19-90
01727
POSZUKUJĘ loluilu lub stoiska l'llnclło-Kl--ł90

-oQ. Kielce. 34-52e-&O

SPRZEDAM 40 m kw petter Cl.ai'TI()w,
tel. 368--45-04.wewn 26

01511

SPRZEDAM 60 m kw~ 11 p., Uroczysko
komlort.36&-45-04,wewn.26.
01510
SPRZEDAMM-577,4 m kw~ ui.Kocłwl
nowskiego,let.(041)361-71-65
01697

SPRZEDAM

mieszkanie

dwupozio-

mowe, 140m kw-, z gar&llm, ulgą podatkową lub umienit ne dzlaikf minimum
IOOOmkw.w!Qelcach.tel 331-33-5t.
01699

ZDECYDONAME kuplf
.Fektor-".34--486-03

kawelerą
ŁA28

GI<20

PRACA
AGENCJA Reklamy .lnlo-Servlce"
zetrudni egentOw reklamoowych z Kielc
(lllucllntOW,
emerytOw,
re~Owj
z wykazlalceniem trednim, samochodem,
telefonem. Kielce. 366-42-57

"''

AGENCJA Towarzyskl-zatrudni Penll.
Tet.060-142-15--48.
DK175
AGENCJA zatrudri
161-222,48-69-70

panie

(044)
Dt245

DO

c;tyslr)tbucłl

Wysokie zarobld.

ksi4.tełt

zatrudnił.

Kleb. 332-24-84.
01546

FIRMA. U::CH-POL zatrudni abloł'WIInłl
politechniklzblrdzo~~
obelugi kompulere Kilłce, 361--o2-89

0158<
FIRMAzatruclnlosobtneiJ(II(JWfk.lb 1/2

etatu doprowadzenia k~ (peł1111
ksltgowośt
komputer).
Kielce,
366-73-30 (9- 16)
01516
KlEflOWCĘ
na nowego Jelcza"
znaczePfj-zatrudnlt Killce,344-77-52.
01561
MIĘDZYNARODOWA firTne pcli.Wkuje
ambitnych dysłrybulorów, oferując wt.okiezarobki. (041) 368-23-50 (11 -13)

152

01661

ŁĄCZNO$C

DRZWI
ANTYWŁAMANIOWE
O 'lloreldamacjll Firmus- dealer Gerda,
01679
361-60--46.

OPTlMA - dealer Gerda, 344-23-36.
GK49

GARAŻ
366-73-55.

Pt.ATNA rekiame Zl umluzcz..-.le ne
samochodach osobowych l clfterowydl,
(0--41)368-71 - 69
01647

RADIOWA
RADIOTELEFONY. PAGERY Knysztof
Dl!browskJKJelce. 344-1()--41. WIIWTI 243.
GK35

MASZYNY
SPAWAAKI, ZQrZIWirki, prOS1ownlki,
rozruchy. Produkcje i montaŁ ZPH Twar·
dzlk.(013)43-125-17
OK178

KUPNO
Kielcach.
01544

LOKALE

MATRYMONIALNE
HALO Penie!

Mi" laympe.tycznl Penowle

zNiemleci)OlnałąPenillwwieku20-401at

368-75-88. Agencja .WłQ!owska".
GK21

--cAM
~Kie
~
. -~-.._=~""""~~""""""~
-151atdołwiadczeń.Zapraszamy.Klelce,

Sienkiewicza 9. 3-44-63-63.368-23-63
GA118

MA
$WtĘTOKRZYSKA
GIEŁDA
t-1ERUCI--IClMO$CI Kielce, ut. Sienkiewicu
67.366-05-93,366-13-61.
SE53

14 lutego w godz. 9- 17
a:

13-20---69,wll0bot•lnlldz.oelf

--:.~"oeu=o-'"--=""""'=::;:tno=.,.,.".=::c•:-:_.::::-

TANI perldaL panele. Klalce, ul. WOjslul
Polsklego20,3-44-23-29
D0t8687

BUDOWNICTWO

~

plaskieod1mdo6,20m(wiM'Iia,~
brąz). tnformecje; KrakOW, tel. (G-12)

01195

AGENCJAif'fl"ERLOCIJM.I(;elce. (0--41)
34-4-53--62
GK4

w aonlrum Kielc, teł. 368-03...00
CZĘSCI do samochodówzachodnich ze
składu.

,. ._.._...

M

HJRTOWNA Blach Ciuśilce 38 koło
KazlmierzyWoelkie]olerujeponajnilSlyCh
cenach blachy powlekaM: lrepe:rowe,

366-45-82..

0075

ASOSuwkJ, PETER-cAA.Kielce, Naru·

azawleza
33,
090-336-660

~tlenia.

Kur-.,

AGENCJA; nieruchomotlc~ mieszkanil

Ceny producenta. Pobkoe Ilasty .XL·
Kielce, Oomauowska 115. Rolna 8, teł
368----08-79,34--417--64

N.VMĘKSZA

Attt;lłcy.

,Pionpoi".Klelce,

01506

B.M.W serwis, eąścl oleje. Bracia
PolańseyKielce.Jnlel'lsklego15,224-95,

01622

AUTO-MOTO

ANGIELSKI Lektorzy
Klub)fzykalngiełskiego

368- 15-71

'budowlana
' ogtodnicza
'strlłch

AUT0-5ZYBY - sprzedat. montl.t, kle.,Aulolenbc",
Kielce, Wrzosowa 25.361-61-71, SzeliliCI
39. 345-92-{)5
GA115

fenle~kn!łC.SZ)'berdachy.

PZl- Sęod.natOw (ceny labryc:a:ne)

tal. 421-55. codziennie w godz. 7-15

...'"""

AGENCJA

.LOKUM"

344-22- 48.

Steszlca

Niemcy.(0049)5352-6003.

01522

MEBLE
STYLOWE holenderskie, 366--76-88.
01534

NAUKA

1.
1528

AGENCJA .Medium" -

mieszkania,
domy, lokale, działtd. NOT - parter.
368-07- 74.
OG37

AGENCJA .PI~". Kielca, plac WolnoSd
4.1111. 368---()8- 73

rOWO!e.t z dzieckiem. Ceł matrymonialny.
Dzwonie codzlennili od godz. 17, teł.

ANGIELSKI,
MEMIECKJ,
WlOSKI
doro&H. miodzle.t. dzieci, wszystkie stopnie. CERTYFIKATY, NOVUM. Kielce, SJenklewiCu 59, 36&---30-55, 368--łG-55.
KH91
ANGIELSKI. 332-35-60 (-Mecz.orem).

KH79

01549

KRAJCARRYM UB
schody, posadzki
parapety, kominki
....._ _.....;;;;;;;;;;;;._ PRODUKCJA, SPRZEOAŻ, MONTAŻ

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

-

331·

..

, ·'

"""

368-

..."''
A

,.,

...;;;:"'·

""
~
•Iee.
""
;;;;;:

....
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------------------------------------------~ą~E~K~,LAMA
.ŁADA samare· (1992).•FSO" (1989)
361-26-14
01722

Ró.ZNE

.ŁADĘ

MA LOMBARD -

.U Marynana"

368-22-42-natychmiast~poty<:Zki.

Kanlor .u Marynarza• 368-22-24 takte
w
niedZielę
InformacJa
llOCna
09()-335-870
GOTOWKA

GA3
-

system

konsorcjum,

(G-90)336-813
GA113
KOMIS Meblowy. Kielce, Planty 12,

344-82-29

GAI25

G68

;;;;:

""''"'

G69

KOMIS Narc~rskl ~ce. PłarAy 12,

344-82-29

GA124

LOMBARDpotyczki I)Odu&taw. Kielce.

Sienkiewicza 64,366-40-93. StaSZICa t .

344-22-15
GA108

~

'""'
''·

G70

l

19

""'

l,..,,.

..

,

S PRZEOAZ

1532

anle.

<175
044)

1245

dnlf.

•...."'".

1...

1584

bii2

>OIM

alce.
1516

<u'
7-52.
1561

~kuje

3).

152

.MERCEDESA 207" (1987} długi
lwysOki całyoszklony ~taPICe11cll Kielce.
lale$ie90A.
01696
.NISSANklrly-1,60(1985186) Kielce,
344-n-94
01704
.OPEL kadett" GSI (1991)
366-42-97

Kielce,
01468

.OPEL omega• 2 L Automat (1993)
Klełce.36&-28-411

0 1660

OVERLOCK!- s~bnOwkl. raty (012)
14- 10-54
DK128

OWCZARKI mernleckle B-tygodniowe,
rodowodowe Kielce. 34-436-22
01505
.POLONEZ" (90). 369-22-20
01631

123 ogrodzenia belgijskie, siatki ocynkowane. powlekane, akcesoria Kielce,
lag()r$k.a 103,229-24

.t26P"

(19841 CZefWOnY- ~Iee. O.

Słoneczne WZgOrH

01649

. t26P" (1981)

.POLOf'.EZA caro" 1.6 (1992). Kielce,
366-41-11
01608
.POLONEZA TRUCK" (1996')
wypadku, faklufaVAT,361-20-68.

stłln

Idealny Kielce,

ManiiiSłULIJlC0'<"'&00471 1

Klełce.

(1990)

01713

.POLONEZA" (listopad 1988) Kielce.
3<15-29-17
GA149

.t26P" (1995).Klełce,345-7~3

01573
.AlJ()I80" 2.3E (1993). 32000 Kielce.

331-48-85
01553
,.AUTO-CRAFr komis samochodoWy,
po$łednictwo haodlowe. raty, gotOWka.
Kleb, Cedzyna (50 m u cmentarzamj,

368-25--45
AUTOKOMIS . Limllllr" ptZy'jmoje luta
wkornia(aprn<iltgotowtla-raty). Klek:e.
Krekow~Q 168.366-23-71
----=o==::--,-====1"..".,8
BETONARKI l mieszalniki

btbnowe

·1'18jta~. ROOIS!ta'fYCZYńakl103,tel

JOHI0-85

.POLONEZA"
366-46-19.

po

"""

27a/30

•IOWl

::lam,

2007", karoseria po wypadku.
(19901.PiflczOw.tel. 732-98.po17
01635

D1356

.CINQUECENTO 700" (92). Kletce.
28-372.
01703
• CINQUECENTO 900" czarne. (94195).
01708
Kielce. 368-93-01
,CINQUECENTO" poj. 900, (93), bordo
- metalik. przebieg 3<1000. Kielce,
366-31 - 98
01509
.FIAT 126 eleiłonl", (1995), przebieg
21.000.zl4itony Gąsawy Niwy 25, k. Szyd·
łowca
RR73
. FIAT 126p" (1996 l 1983). Kielce.
34-524-97. po 12.
01707

11647

"'"'·

366-25-83.

01589

.FIATA 126el", pierwszy wlałciciel,

(1995). Kielce, 368-77-49

.luKA"blaszaka 1992 (lO 500).. 12Sp"
1986(2.600) Klełce.34-59-666
0 1601

28-278Kielce.Emanuelle

SEGt.ENT mlodlle!owy C21Ul1Y nowy
~~k.llłolik,wersalkf,!Otele,

tenlo.Kielce.362-42-31
SIATKA- produkcja, 332-38-02
01530
.SXOOAiaworil" (1991) -tanio. Kielce,
345-01-04,po15.
01711
.SKODA lorman• (1993). prZebieg
77IJOO,slanb.c:lobry, te1.0903J.4519.
0 1587
• SKC>OI; 105"!8n.kolors.zary Cenado
uzgodnienia (0-498)816-255
0168-4
.SKODĘ

120" (89). 369-84-22

SPRZEOAM.renault 19".stanldea1ny,
rok produkcji (1993). cena 25.500 zł.
Jfdrzejów, (0-4198) 577-71. lei. komórkowy Q-90-33-62-97.

iowei,

"""'

M ..

O-oli)

11648

.FOAOescort"(91).Klelee,369-1-4-79,
wieczorem.
01557
.FOADA mondeo" (93). 331-69-13.
01698

SUSZAJUliE drewna. aerodynamiczne.
kontenerowe oll«<le producent. .Argod"
(012)33-41--88,82-24-32.
SZCZENIĘTA:

sznaucer
czarny. Tel. 090-335-780

olbr?)llll.

.,,_
'""'

.FORDA transita" (1991), diesel. lald.
VAT. 9od~entyn. {041) 115-181 do 16,
115-68Spo17.
01603

SZNAUCERY minialiKowe szczenię!&.
sól ~piepnemfezame.leł. 312-317.

~

• FOOOA escorta• 1600 (9-4). Kletce.
361-50-8S.do8.00i po21 00.
01662

TELEFON
332-37- 11

.łiAA",

' -o2.
3
)1617

75,po

"""

)1658

~

:IA137
nankę

GK59

·ooy·~b-

GRY TV Kielca, ta1361-91 -46 bolms
. HONDA cMc:• ( 1991) .sedan· 20.500
1ublal'luyKlelce,J.4-59-66ó
01602
IVEC0-35-10(91),blaszaknabllb'lla·
kach, 41 tvsifcy zł NISSAN . suMY" (88),
1,3beruyna.be:rwypadkowy, 1-4,5ty~>iąca
lł.. J-4-4-73-44
123KH
.KADETA" (1988). Kielce. 3-45-19-57
01606
.ŁADA

2105• (1988) poj. 1300 cm

azuc~~J&ratowany.(0-498)557-23.

iO

""'"

'•

...

01712

01728

komOOI:owy

"""

-

tenio.
01680

.VW PASSATA oombi" {92). Tanio.
Klelce.344-51-21.
01695

01295
AGENCJA THAIS. Kielce, 361-49-15
01331

.ERom;·. Agencja zatrudni Panie
Ktelce.Niestacllowska1,1el36S-16-97
01605
FRYNE.
273-31-40

Staracllowice.

(047}
01330

.LAIS" zaprasza całodobowo. (041)
361-17-11.
01211

\"IIBROPAASĘ

do produkcji kostki

01563
WOZKldzlecifee. Producent. Kiełce. ul.

Piask1Male5, 331-76-78

panele.

l.Al.UZJEanływłamanioWe.rolokasety.

01540

bramy, kraty. roielki materiałowe. martuzy
taiUZje.•Skalmar".331-33-94

klanki dbal owe .TOMPLASr
Kielce, Zagna!\$118 27. tel. 368-24-52.
czynne9-16
AF29

FRAt«FURT -

przejazdy

Kielce,
0 1091

344-25-79.
FRAM(FURT
378-23-75.

-

przeJazdy,

(048)
RR22

MIKROBUSY -wynajem, 331-58-80
01692
REGULARNE prujaZdy busem Hotanlf.a.:.Belgia-Paryt.Kielce.361-1Q-24
01519

USŁUGI
AGO Naprawa pralek, lodówek, 23-915.
01531
ALAAMY - RATY, domofony. Kielce.
344--34-79
1521
AUTORVZONAN'f Zakł1d Instalacji
Alarmowych .SEZAM" Projekty, sprzeda!,
montat.Telewlljaf>rzemyslowt~.Klelce.
Puscha 7. 368-86-55
033<
.eesr- Dodatkowe c1rzw1. 344-44-95.
01545
BIURO rach1.lnkowe. Kielce, Warszawska44,p.404, teł.J.4-4 10-41 , wewn. 201.

"""

CYKLIOOWANIE,
366....()2-65.
CYKUNOWANE,
Kielce, J-44-89-74.

lakierowanie
01173
układanie

parkietu.

NAPRAWA telewizorów. magnetowid0w.int.Ktystek.J61-<11-69
01124

PIECZĄTKI- Kletce, Czarnowska 21.
(Hotel tysogOty). Tel 366-25-11, wewn
161
0939

POGOTO"'V1Eszklarslde.331-:!1-72
01572
PRZYŁĄCZA

wodnołulnalizacyjne

. Budma".Kielce.34-484-21.332-31-36
01490

GLAZURA 332-45-85.

"""'

0,650
ROLOKASETY - ROLETY AHfYWŁA
MANIOWE - niemiecklej firmy He!"oal
-Bramy Hurt, detal. ,.ALUTECHNIKA" Kolbergall.J.4-518-35. lapraszamy8-16
Zimą5'!1ttaniej
0676
ROLOKASETY - gwarencja. solidnie,
ouc~f(lnle Kielce. 366-<16-05. wewn
165
01714
ROLOKASETY. kraty. kamiue, roletkl•
:tatuzje,verticale.331-29-38.

""''

TAPETOWANE

malowanie.
01373

332-21-413

TAPETOWANE

malowanie,
01473

34-561-94

TAPICERKAdrzwl.zamkl.taluzje.vertl·
cale- pranie, 366-78-36
01067
TELE'MZORY- naprawa, przestrajanie•
01084
361 - 20-40, Walczak.
TRANSPORT 1.7. 368-95-61.

elektryczne.

WYPOtvCZALNIĘ

wideo. ter

{047)
OS21

ZAMRAŻARKĘ poj 490 t. lei. 11-36-50.

Klełce.

27-775
01594

TRANSPORT

~rodowy

3 tony

Kielce.34-48-797(doi7},J6-88-351 (po
tn.
GA126
TRANSPORT 345-66-15.
UKŁADAfilE

345-52-15.

25 - 711 KIELCE, ul. KarClOwkowska 20
tellfax 345-24 -43, te! 368-47 - 44
H/Kił

KUPU; dZiałltę
tel.331-81-(ll.

UKŁADA.f'laE

28-861.

budowlaną

Kielcach
01633

w Kielcach,

01657

SPRZEDAM
dom
}ednorodzłnny
l działką 0.89 ha w Końskich ul. Spacerowa. Tel. (12) 51-23. po 17
01515
SPRZEDAM dzlalkł uzbrołoną, ogrodzonąKielce.345-93-25
01554

BRAMY
GARAZOWE
BRAMA na 100 lal - HORMANN, ocyn-

kowana. niemieckie Kielce, Dymińska 18.
tellfax 361-04-63
1130G

MEDYCYNA
ATRAKCYJNE odcłludzanle, zdrowe
od.ty.,yianie.Herbelile",(Q-41)368-23-50
IS26
BEZOPERACYJtE leczenie kamicy ZOł·
clowej, nerkowej. proetaly, hernoroldOw,
łysienia.
Zapisy Kielce, 344-87-18
(15-17).
SE31
CHOROeY

płuc,

oskrzeli,

domowe Kielce. 15-20-21

wizyty

01541

GINEKOLOGICZNE
tanie
zabiegi
(wszystkie)
równie.t
zaawansowane
(0-42)30-23-28.32-73-419(10-18)
GROZI Ci nadwaga?
pomaga. (0-41) 366-20-86.

""'

.Herbalife"

01107
PROTEZOWAt.aE.
J.ol-502-52

Napn~wa.

Kletce,
GA105

r····sp;;;d~··-·-···-·::
blachę 0,8 czam~ %0 x 2000.

gla:wry, terakoty. Kielce.
01590

Wiertarkęstolo1t·~dwwobrolo1r1- :·

:j

KompresorJJW.
USŁUGI transportowe 1.51, 34- 57o-o3

USZCZEL.MANIE
34-439-35.

Kielce,
01491

Kielce,
01687

INSTALACJE \IIIOd.-kan.• tynld, wylewki
-ogOtnoi:JudooMane.361-34-74
01499
INSTALACJE \IIIOdnokanalizacyjne, c .o
Kielce,345-7G-23.
01582

zsl

SPRZIDAŻ RATALNA-LEASING

Marco - Service

NIERUCHOMO$CI

01644

IZELIN Kielce. ul. Piotrkowska37, tel/fax: 344-82

B MW- POLSKA

01721

glazury, Iatekaty Kielce.
01410

01652

+ Oryginalneczęści i akcesoria

lgub~a tegitymac~

ZGUBIONO legitymacif siutOOwą nr
1049 . Serinus· -Kontrole Bile!OW w Komu·
nlkacjl
01686

01457
TRANSPORT 1,81ony

HYOOALII.K2NE. Kielce, 332-46-416.
01170
INSTALACJE
331-97-54.

GOZDEK Karolina
ukolnąlt!LOKielce

KUPIĘ dZiałkę budowlaną w

01262

malowanie, panele, suche
tynkl.362-53-70
01618

01266

MIJAS Dawid zgubił legitymaCif wolnej
jazdy MZK.
D 1683

Tel. 090-265-675
ROLETY, wertikale, bramy garaiowe
- montat. All-$erwis, (0411 369-88-21

TRANSPORT kraj - zagranica. Towar
przestrzennydo1,5t. Kie1ce,331-21-o2.
GA117

ARMA . ROLET".ul Chtcll'lska 18; produocent - rolokasel aluminiowych. bram
zwijanych, 28/Ulji pionowych. łeiJ/ax
368-41-33,368-7-4-76.

lAL.UZJE, 345-71-79

ZGUBY

ROLETK~rotokasely,113-853

TRANSPORT kraj - zagranica 1,7 l.
(o-41)34-563-77.
01115

sprzedat,
01378

0473

NN"RAWVpralek.331-78-94

CYKLINOWANIE, 345-91-33

elektryki,

IS12

LALUZJE tanio. 369-86-37

01322

CZVSZCZENIE ctywanOw', 331-75-64.
0327

DOMOFONY,
366-30-97.

ŻALUZJE pionowe, poziome - produ·

cent (04\) 368-68-78
NilPRAWA pralek, 369-82-22

01591

DO ...ynaJtcle . lord tranzlt" (8 OSObl,
kraj -ugranica,344-70-76.
GK68

lALUZJE pionowe. rolokasety. roielki
materialowe- produkCJI. monlat Kielce.
361-84-36, 344-90-84
0018709

NilPRAWA ~ wodnych. Kielce.
366-42-97
01466

0689
629-68-4

ŻAl.UZJEekspreiKIWO. 331-57-76

01690

uane.

01198

TURYSTYKA

GLAZURĄ

brukowej l krawę:tników wraz ~ urządze
niami
towarzyszącymi
Wiadomość:
28-3630ttse,ui.Leśn12,te127, od8do15

MALOWANIE, !apelowanie.
suchelynki,361-16-80

ZAKŁAD Elek1romechanicl:ny, Kielce. 1
Milja 73 (pod ~d!Jktem). tel. 34-538-31
poleca usługi· przezwajanie silnił<.Ow.
robolylol<arskie:wykonujagar:lte.bramy,
ogrodzenia. kraty notycowe ora~ produk·
cjaisprzedatz.niczy
001098

01718

11357

• FORD ITansit" (91), .mercedes 124"
(92). 366-33-87.
01681

MALOWANIE,Iapetowanie.suche tynki
Klelce,332-27-26

MONTAŻ boazerii PCV Sufity podwle·

AGENCJA .ABC" Klek:e,34-531-o2

. KIELCZANIN" -przejazdydoHiszpami
0925
Kielce, 331-40-34.

34.1~blz.a" (95)14poj,uszk~~

WI'POŻYCZALNIA
Kielce.268-88

Kielce,

01667

.POLONEZA" 1.6 GlE (1995). 36.000
km tub zamillfl~ na .star• 200" lub 11-42.
Kielce. 368-36-04 (8 -16). 3<15-49-22 po
16.
01709

.RENAULT'" R-19 17 RT. pierwszy
wl1łeleiel
(grl.ldzl411'1 1992). Kielce.
01369
3-46-12-91

natryskowe.

MALOWANIE 344-90--46

366-45-11Kiek:e. AieKis

FRANKFURT, MA/IINI-IEIM.Lipsl<o. (048)
3780-307 .Wojtek"
WG339

PUOELKI Sl"lbml, minlaturXI, lei. (0498)
616-87.
-!f56

KRATY notycowe 361-70-02. 01206
MAL.OWAME
331-(11-41

TOWARZYSKIE
(041) 361-25-49.•EXTAZA" Towarzystwoatrakcyjnychpal'l.
0-434

.POLONEZA"1,9(1991). Witni0Yo1ul54
01694

.FIAT 126p" standard (94) lurkosowy
~-

ZESTAW ~ ,Jadwig~",
mebte,kamena".Kielce.27-501
GA'50

•• KOMPUfERY PENTIUM
"DRUKARKlllSKALNEDF-301, DF-302
"ZESTAWY MULTIMEDIALNE
" DRUKARKI KOMPllfEROWE CANON, EPSON, HP

** OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW i HURTOWNI

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

11JIGA

•,

Zcrunrtę do bladi!J czanej 2 I

:: Kiclce,lól-66-11,

::
0,8.

~~
i

t . . .-.-.-~-~~l?~!.~---.·-·.-.-.-.-.-~!-~!.:~

REKLAMA

NOWA RODZINA KOMPUTERÓ W
STANDARD, YOUNG, FAM/L Y, PRES1Ia
Drulmrki: Lexmark, OKI, Seikosha
Akcesoria komputerowe, Internet
0/mblowanie strukturalne MOD - TAP

~G?IilńiJ~ ~~
FIRMA HOLDINGU
Kielce, ul. Sienkiewicza 43, tellfax 344-n-57, 366-21-11, E-MAIL optikielgonetpl
Radom, ul. Żeromskiego31, SDH, l pi o, tellfax 632-179

EURQ-AUTO Sp. z o.o.

OKAZJA!
NAJNIŻSZE CENY

AUTORYZOWANY DEALER DAEWOO, ul. Krakowska 161. 25-705 Kielce

WYROBÓW CERAMICZNYCH

ogłasta

-O,J5złlszt

-ugloptlna
-ugladziural4:ko

ustny pnetarg nleog,.niczony 1\1 nw. samochody:

-O,JOzll:rzl

-cąlokrotówkoK-J-0,10zll:rzt

-cąlakrotówkoK-1-0,58ziiSZI

-ctglokrouffl:koK-1-0.98zllnt
-pu.stakMAX
-/,45zllszl
-pu.stakAckmnan -J,lOzllsll

Do un doliczamy 7 proc. VAT.
Cąitblia ,.ODOf'KJ ~ ttl. (049)52-11-10,52-11-15
Utitblitl,.GVRKA':ttL(0-496)
19-12.
Do 28.11.1997 r. w Cegielni
~GóRKA• przy zakupie i natychmiastowym odbiorze powytej 5.000

Dealer BYFIJCH Bydgoszcz
oterujesklepoweul'lą(tzenia
chłodnicze w cenach fabrycznych:
t/ladychłodnicuicukiemiae
tlreplylszafychłodnicze

sztcegłyK-2rabat0,03złlszt.

l

UwaqaqeodeciilirmybudowYne!

To nńejscel
k.oszt:uje

Szano-ni Pamtwo -

!lagreplyicblołimice'll'entylalorowe.

C. CH. Kielce, uf. Zalesie 140,
Ie/. 366-73-99,366-17-31.

Wystawa

""'

-M

Finna sprzedająca rocznie ok. 100 domów
drewnianych w kompletach elementów

przetarg

Zakłady Przemysłu

. DolinaNKły"S.A.

w Gackach

SEKRETARKE/ASYSTENTKE
Prezesa Za~ u Oyrekto,.
Generalnego.

wyksua7':t':li:,~~~~~m śnd-

111J

co nlljmnitj 2-J-lelnie
dofwiadtzUiie
:ai«KKO!ł-'e
na

'iJobnłi:;l!QII:!!:;oii

Komomik &,du Rejonowego rewiru 111-go, mający kancelarię

j

ka

Qlll}tlskiąo (w mnit i piimf:J'.

w IO&Icach, uL Wesoła 51, na podstawie att. 953 § 1 KPC podaje
do publicznej wiadomo4cl, że w dniu 21.111.1997 r. o godz. 9 w
Sądz/e Rejonowym w Kielcach, uf. Jana Pawła 11 9, w sali nr X
odbędzie się l licytacja nieruchomo4ci położonej w dzielnicy
Nlewach/ów, prry ul. Bstalionów Chłopskich nr 91, stanowilfceJ

5)

~:::~~!=t obsługi kom-

purera (WORD, EXCEL) onu IUZq-

dz.eribiurawyd&.

tl}dyJpozycyjnoJć,

Robót Inżynieryjnych Budownictwa

7)witkdo15 ltJt.

w Kielcach.

~

-atrakcyjną proC(,

Nieruchomość

Nieruchomość można oglądać w okresie od 7.111.97 r.
do 20.IIJ.97 r. w godzinach od 9 do 12.
Akta egzekucyjne do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość ma unqdzoną księgę wieczystą w Sądzie Ręjono
Kym w Kielcach Wydział Kriqg Wieczystych za nr KW 16211.

. .~licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne,

~~~~n::':7::::oś:;"~~~':t7o:;:~:~~eniem

nie

•.re

będą

Pr~a osO b lfZ~ich nie będą przeszkodą do licytacji i przysą

dtemu wlasnosct na rzea nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby
te P':ed rozpoczęciem licytacji nie z lożą dowodu, że wniosły
p~w~~ztwa o zwolnienie nieruchomości lubjęj części od egzeku(Jl 1 ze uzysla.zly w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucjf.

~

. Uty~kowanie.slużebności i prawa użytkownika, jeże/t nie są
u;_a-;;mone w Ja_tędze wieczystęj i nie zostaną zgłoszone najpóź
n~e} na trzy dm przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględ
m.one w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocmenia się postanowienia o przysądzeniu własności.

"'

~------------------------------~·:W:J
p

:e:::~a"

lei 366

"' ~'oll,

• •s.
v,

- odpowitdnie zarobki- stasownit
do posiadanych kwalifika{}i.
Pistmne a/tri)' (CV oraz list motywacyjny) wraz z aktualnym zd;rcitm
prosimy dostaraać osabiicit lub
pntJ}'Iać pocztą do Dzialu Kadr

:n!f;~~OwNi:;ts.:r wGiW:C"Zo~~
18-407 Gacki, w ttrminit do dnia
18.11.1997r.
~

.l.:

.~•J

·'

r

"'•J2 ''"'

~

oc" '~'

.g

;~Cd.'

:

>i~

-~

C 16

ca·cc IJ

,

&lAliIII

MIKROTECH Sp.z o.o. w Krośnie

KrOWI, GrociztQ26, tti.(0.13)432-6H1
lllnlllnlltlft:
Kitlee
tei.(O-·U)361-13-17
RIOom
III. (tl-48) 360-111-78
Tarfll)bn:eg ltl(tl-15)822-n-11
lublin
łll. (tl-81)743-74-16

~r=~-~~,.~=~~~l
~

że

w Biuletvnie Zamówień Publicznvch nr 13

~

fif~~:~~~~~~::~:=~=::;::;~
Specyfikację

A
:

istotnych warun\\

ków zamówienia można uzyskać w nędzie Gminy w Rako-

triun

: . -.:~:~.-~:~~~--~--~-~:--~-.:~~~~~~~-~-~.:-~.~-~:-.:~.~~---····--·--.-:::~J

na/o
drzeJ
Na t

ogłasza

Urząd Gminy w T ucztpach
przetarg nieograniczony na sprzedaż

lejne

Pn':r~~-::~:~~::t:;:; ~~~~.,::fr~z~:ł1~:~J~j :r::;~i;m~~-;~~
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dO W!
ki em
kiem

11.
l'nyst(plljqcy do prZttargu winni wplacrc wadtum 10 proc. wry wywola~:aq do fOtlz. 10
wdniupnttargu.

wicz
And1

01ś;~z::;:,~t~i/J~:~f~a;:w7:lz~::r,'~~~-:~n;;:0~7et~:~;g;::o~:~~:!~X;~:~
ntttJrrubtziiOdania~mCn:"".
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Dam

11/t>u

~

Koneckich Zakładów Narzędzi Gospodarczych
w Końskich, ul. Partyzantów 8, tel. 23-11

:

~

D>m
• Bo

koparko-ładowarki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNDYK'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'~

Gr

.:::1
•:...

Treść ogłoszenia m:ijduje się również na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Zamawiaj=4cego.

-sztrokitmożliwościrozwo;u,

o pow. 17.427 m kw. wraz z budynkami:
biurowym, magazynowym, warsztatowym, zbrojowni oraz
wiatą po węźle betoniarskim.
Nieruchomość oszacowanajest na kwotę zt 389.394,00,
cena wywołania na licytacji z/292.046,00,
rękojmia z/ 38.939,00

;l

Gipsowego

zatrudnią

OBWIESZCZENIE O UCYTACJI NIERUCHOMOŚCI

3

s.:

PltkOllÓW ~ Kv1CJ~Ad30,.•oj
W<!iJCłl arrp.~ • olc 1 owa

1)

·~-

NAWOZYAZOTOWE
za<. 360 zł za tonę; sol potasowa granulowana 60%

"' ;,.!,"~'J:~~.ę<sret•

\a5 rVIoWy

ul. Fort Wola 22 War.szawa,
tel. 36-80-92, 36-85-04,
fax 36-83-51

:l

:.nlli"Ja~v"'AzJI~~~.rKec"'•"~.·~~

." :~o~.r•:~r~ 1 ~>:J'.I" 1 Ct;•J ~niJ,oe'"' 1 C e•yli C

MISONI Trade House,

Przemysłowego

bia 14

~
• '"

to., •• r 1

"' ~· '""' ra era sa el

dla firm zainteresowanych montażem oraz
wykonywaniem fundamentów.
Wiadomości w siedzibie fi!:my

własność Przedsiąblorstwa

odbędzie się

luteco97 r. w Domu T~bn.lka NOT
u ulicy Struga 7• sala nr 112,
W odzinathll-15.
Mir

(pny pl.otnoJd gol6wł.!}

ogłasza

rtgio-

szamy na pokaz iiiJtrtlmt ntów ttodt zyjrrych i akcesori6wl41)1korzysty·
wanych w gtodt:ji i budownictwit .

4J'1lt:,(f)(J) dJ (+ VAl]

tlwnniarkiltiuithlodnicze

brdąc

d~I;}n'"ą'1ffiz:'/'Jó'KKJ'An~t~a~~~

Stera
Pyk/

'~

w,

:

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż
~
~ maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Zakładu w Maleńcu, tj. ~
~ maszyny do obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem
~

(prasy, tokarki, frezarki, wiertarki itp.).

~

Przetarg

odbędzie się w dniu l81utego 1997, godz. 11.00 (wtorek} w siedzibie Zakładu w Końskich.

'

Regulamin pnetargu oraz wykaz maszyn liTU z

~ Wpłata nd.iumwwysokości lO proc. teUY"f11'Oiawczejwdoiuprzet.acgudo godz. Ił w kasie Zakładu.

~
~

Maszyny moiDa

re~ do 111~du w siedzibie zakłada adres j.w.

~dat w dniu. 141171ntego w godziDach 9- 14 w Zakładzie w Maleńcu, teJ. tS-86.

Zastrzega się prawo unieninienil przetargu bez podania pnyczyny.

~

:

~
~

'

~

~ ............................. , .................................. , ........................................................................................................................................................................... ~~~~
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S PORT
MKS Końskie -tsl<ra Kielce 24:37

'•

Bez pobłażania
W rozegranym wczoraj w Kolismeczu
eliminacyjnym
Puchar Polski drugoligowa
,.siódemka" tamtejszepo MKS
uległa drutynie mistrza Pafski
IskryKielce 24:37 (12:22).

kich

o

MKS

Końslde:

Niewęgłowski,

Milner-lluczyński 7,Śiiwak l. Napierała

6,

Rycbliński 3, Malinowski
Matyjas1k 2, Michałkiewicz 2, Siu-

O,

da 2, Karbownik l.
Iskra: Bemacki, Stęczniewski
- Czemysz S, Olejnik S, J arosław
Sieczka 4, Paweł Sieczka l, Wasiak
3, Nowakowski 4, Tomasz Paluch S.
K.rzysztofPalucb 3, Jurasik l. Hiliuk

6.
Sędziowali:

Budziosz i
z Kielc. Widzów 500.

Olesiński

Podopieczni Gicnadija Kamielina potraktowali pucharową potyczkę z lokalnym rywalem bardzo powatnie. dlatego też koneccy kibice
byli świadkami jednostoonego wido wiska

Tylko raz w 2 minucie po celnym
str:zale Wojciecha Rychlińskiego go-

spodarze doprowadzili do remisu
l :!,jednak w pięć minut pó:f:niej zespól Edwarda Stnąbaly przegrywał
ju:L.l:8.

Kielczanie nie zadowolili si~jed
nak tym prowadzeniem i nie zwalniali tempa swych akcji. W tej sytuacji Iskra schodziła na przerwę
z tO-bramkową zaliczką. którą po
zmianie stron mistrzowie Polski
jeszcze powiększyli. Wśród podopiecznych trenera Kamielina nąj
lepszą formę zaprezentowali bramkarz Rafał Bernacji oraz AleWoder
Czemysz i dobrze kierujący poczynaniami kolegów Jacek Olejnik.
Z dobrej strony przyporomal się koneckim sympatykom piłki rę:cznej
Jura 1-łihuk, który jeszcze nie
tak dawno reprezentował barwy
"słódemki" MKS. W zespole gospodarzy najwięcej udanych zagmń zanotowali: Andrzej Tiuczyński oraz
Aleksander Malinowski. choć ten
ostatm nie wykorzystał między innymi dwóch rzutów karnych .

- Klełezanie zagrali na poważnie
od pierwszej do ostatniej minuty
spotkania, dlatego trudno się dziwi:
tak wysokiej po ratce- mówi kierownik drużyny MKS, Mirosław Leszczyński. Nasi zawodnicy dostali lekcję nowoczesnej gry w piłkę ręczną,
która na pewno im się przyda.
Pucbarowy mecz traktowaliśmy
jednak jako sprawdzian formy
przed rewanżową rundą drugoligowych rozgrywek, którą rozpoczniemy już w najbliższą sobotę
i t obardzo watnym meczem z liderującym w tabeli zespołem Gwardii Opole, której skład jest jednak
znacznie słabszy w porównaniu
z pierwszą rundą, a to otwiera
przed nami szan~ wywalczenie
jakże watnych punktów.
Także dla kielczan wczorajsze
spotkanie stanowiło formę treningu przed kolejnym pierwszoligowym spotkaniem z "siódemką"
SPR w Lubinie.

('Md)

28-letni Szwąjcar Michael vo n Grueningen wywalczył wczoraj na stoku
we włoskiej miejscowości Sestriere tylu! mistrza św i ata w slalomie gigancie,
wyprzedzając Norwega Kjusa i Austriaka Schifferera
Fot. PAPICAF

Powrót Rodmana Jagiellonia
Po meczu gwiazd koszykarze
NBA wrócili na ligowe parkiety.
skarży Widzew
darzeniem wtorkowych
byl
Wy-

spotkań

powrót na boisko Denisa Rodmana
odsuniętego od gry w 11 spotkaniachza uderzenie kamerzysty. Poprowadził on drużynę: Chicago Bulls
do 46 zwycięstwa w sezonie, tym
razem 103:100naCharlotte Horneis

w Wydziale Gospodarczym
Sądu Wojewódzkiego w Białym
stoku wczoraj odbyta się pierwsza rozprawa z powództwa
Jagiellonii Białystok. przeciwko
WidzewowfŁódl. w sprawie transferu do tego klubu Marka Citki

Sąduzna!swąniewlaściwośćmiejScowąispra111ęprzekazaldorozpoznania

Glinik Gorlice- STK Starachowice 87:76

Lepiej po przerwie
W rozegranym wczoraj w Gorlicach towarzyskim meczu koszykarek pierwszoligowy zespól
tamtejszego Glinłka pokonał
drużynę
STK Starachowice
87:76 (47:32).
STK: Tkaczok 28 (2 x 3), Fiedczenko 16 (2x 3), Krzywicka 7 (l x 3),
Agnieszka Pocheć 8 (l x 3), Zajączkawska 10, Kędzior 7, Januszewska

kazał

w tym czasie próbki

niezłych

umiejętności.

- Dziewczęta bardzo długo razgrzewały się

po

męcząceej podróży,

gdyż: przyjechaliśmy do Gorlic na
kilkanaście minut przed meczem
-mówi dyrektor STK, Wiesław Sloka. Pierwsza połowa zupełnie im się
nie udała. a i początek drugiej odslony nie był o wiele lepszy. W tym

~h~~ O, Jaszewska O, Barbara Po- ~~:~::~~~~~k~~l~':?a~;~:op:~:
l{jedy w drugiej połowie gorliczanki prowadziły już różnicą 29 pu-

nktówzanosilosięnaprawdziwypo-

Grand Prix Kielc badmintonistów

Amatorzy na korcie
SP 17 w Kielcach rozegrany zostaf dziesiąty
tumfel Grand Prix. miasta ama-

W hali sportowej

torów w badmintonie.

się

grom starachowiczanek. Tymczasem nasze koszykarki zaczęły radzić
sobie coraz pewniej, a piłka raz po
raz wpadała do kosza Glinika także
zza linii 6,25 m. Pewneswego gospodynie,choćbyłtotylkosparring,nie

kiecie, a osamotniona w swych poczyna ni achgrająca trenerka N atasza
Tkaczok niewiele mogla zdziałać.
Potem gdy znalazła wsparcie w dobrze dysponowanych rzutowo Elenie Fiedczenko i Annie Krzywickiej
obraz gry zmienił się na naszą korzyść:. Wprawdzie wynik nie był dziś
sprawą najważniejszą, ale jestem

sądowi lódzkiemu.
Jagiellonia ma
t)·dzlel'lnazloienJeza.i.aleniawlejsprawic i amierla to zrobić. W postanowieniu stwierd,r.ono, ie pilkarz ~świadczy
usługi w postaci uprawiania sportu"
..., Łodzi, więc tamtejszy sąd powinien
rozpatrywr sprawę. Odrzucone zostalo
teżzataleniewladzJagiellominaposta

nowienie sądu o zwolnieniu klubu
z kosztów sądowych. ponieważ biało
stoecunie niewnieśli za niestosownych
opiat. W pozwie przeciwko Widzewowi
działacze bialostockiego klubu dowodzą, że łodZianie me dotrzymali warunków umowy transferolilej Citk1 z wrześ
nia 1995 roku. Pelnomocmk Jagiellonii
twierdzi,teWidzewniezapłacilzapi/
karzawtermmieoraznierozegrałzJa

meczu towarzyskiego na tzw
potegnanie zawodnika. Jeden z warunków transferu mówi, że Oledotrzymanie
któregoś z punktów umowy przez
Widzew powoduje au tomatyczny powrót Ci t ki do Jagiellonii bez zwrotu otrzy-

giellonią

manychwcześniejpieniędzy

Zdaniem
adwokata
Widzewa,
zarzuty Jagiellonii są "nietrafne~,
bowiem wszystkie raty transferu zostały
wpłacone w termmie, a mecz towarzyski

jąc Edytę Po\iwczak i Agatę Rutkę ~~r;~~ p:~~ga ~~~;~~~~~n;:: ~~~~\!~~ w{og~::~nybę~~~~:~ Nie bierze pod
ugody
ich
~7: ~~~?.::cJa"':e"n~i~~~ż~ęJJ~~ ledwie 7 punktów. Zespół STK po- : ;t~!~=i;;~~~ie1ę 0 godz. (~ nomocnik.
(PAP)
się~~~I;j~i~cr.=Andnej Dąbrow-1 ·---------------------------
ski 2000 pkt, 2. Jacek Bełus 1960, 3.
MariuszStradowski l680,4. Andrzej Środa pod koszami liiligi
niezostałrozegranyniezwinylodzian.
uwagę motliwości

zbiałostocczanami,nacoliczy

Kowalski 1576, S. Bogdan Kaleta
IS56, 6. Damian Stefańczyk 1548
pkt.
Kobiety: l. Mirosława Tyszkiewicz 2000 pkt, 2. Ewa Dąbrowska
1920,3. Grażyna Pyk 1780, 4. GratynaBelus 1246,5. Lidia Cichocka 986,
6. Elżbieta Kęska 890 pkt.
Gra podwójna: l. Andrzej Dąb
rowski 2000 pkt, 2. Mariusz Stradowski 2000,3. Jacek Bełus 1880, 4. Stefan Pietrzyk 1880, 5. Bogdan Kaleta
1750, 6. Damian Stefańczyk 1660
pkt.
-Ze względu na przesunięcie turnieju z soboty na piątek frekwencja
była nieco mniejsza - powiedział
nam sędzia główny zawodów Jacek
Belus. - Niemniej zapowiada się na
coraz większy udział pań. Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną
imprezę, która odbędzie się w niedzielę,2 marca o godz. 16, w hali SP
17.
{pak)

Nasi bez zwycięstwa
Wczoraj odbyta się kolejna seria
spotkań koszykarzy o mistrzostwo trzeciej ligi. Znów jednak
nie wszystkie mecze doszły do
skutku, bowiem spotkanie Basketu271AZSWSPKielcezeStarem Starachowice zostało przelotone na przyszłą środę. Grafy
natomiast oba zespoły radomskie oraz rezerwy kieleckiego
Mitexu, jednak żadne} z nich nie
udało się odnieść zwydęstwa.

AZS Politechnika/Bratmet Radom - Tełektrim Chełm 68:70
(lHO).
AZS Politechnik.a: Gregorek 30,
Gadajski 24, Gola 5, Stawiarsk.i 3,
Baczkowski 2, Ziębakowski 2, figu-

rn2.

DUŻYLOTEK
6,24,27,46,47,49

EXPRESS LOTEK
7,8, 11,18,39

peł

Telek.trim: Wysocki 21, Szymczak 13, Śliwiński 12, Jamróz 10,
D. Jankie 9, R. Jankie 5.
Mecz ten śmiało można określi':
mianem pojedynku w rzutach za
trzy punkty, bowiem koszykarze zespołu gości popisali się aż Ił udanymi próbami, natomiast radomianie
mieli ich niewiele mniej, gdyż: Paweł
Gregorek trarial 6-krotnie, zaś Artur
Gad.ajski2-krotnie.

Początek spotkania upłynął pod
znakiem niewielkiej przewagi radomian, których prowadził w tym meczu po raz pierwszy Paweł Kwasibarski, zastępując na trenerskiej
ławce nieobecnego Jacka Sobienia.
Potem grasię wyrównała i wynik stale oscylował wokół remisu. Najbar-

nie jedyną niewiadomą stanowiły
rozmiary ich zwyc i ęstwa. W drutynie rezerw Mitexu jedynie Andrzej
Suchenia próbowal poderwać kole·
gów do walki. Pewnym usprawiedliwieniem słabej postawy kielczan
mote być fakt, it wystąpili o ni w os-

dziejemocjonująca byłaostatnia

Start II Lublin - Ekonomik Radom 114:76.
Radomianie byli w tym spotkaniu
zdecydowanie słabsi od lublinian
i praktycznie przegrali nie podejmując walki.
AZS Siedlce- AZS Biała Podlaska85:104(41:Sl).
Pauzowała drużyna Siarki II Tarnobrzeg.

mi-

nuta gry. Na 33 sekundy przed koń
6,25 m
do remisu 68:68. Wkrótce potem jednak
sfaulował Szymczaka, l:tóry bezbłędnie wykonał rzuty osobiste na
wagę zwycięstwa Telekin mu.
Stal 11 Stalowa Wola - Mitex II
Kielcei23:75(S9:37).
Stalli Grzyb 23, Jagódka 19, Rudko 18, Tatara 18, Partyka 17, Oszust
8, Wołos2,Jargielło2.
Mitex II: Suchenia 26, Bręczew
ski 12, Kuszewski 11, Mą~kowski lO,
Zemsta 6, Wszędybył 6.
Podopieczni trenera Mirosława
Świata nie zdołali nawiązać walki
z drużyną przodownika trzecioligowej tabeli. Gospodarze przewyższali
kielczan w katdym elemencie koszyKarskich umiejętnośCi\ praitycz-

cową syreną trafil zza linii
Gregorek, doprowadzając

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

łabionym składzie.

l. Stal ii S.W 17
2. Star
16
3. Telektnm 17
4. AZSB.P
17
5.Startll
17
6. Siarkall
18
7. M1texll
16
8. AZS Radom 15
9. Basket/WSP 11
lO. Ekonomik 17
11. AZSS
18

32
30
29
26
25
25
25
24
22
21
19
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1269-1293
1187-1220
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:i:l Czy skarżyski Granat doczeka siedemdziesięciolecia?

:

Módlcie się, pillane
- Dalsza działalność klubu jest
mocno zagrotona. Powinniśmy
aby Zakłady Metalowe .Mesko• mogły dalej wspiera<! Granat - mówił na wtorkowym nadzwyczajnym walnym
zebraniu klubu ustępujący prezes Jan Janlec.
się modl~

Ustępujący Zarząd KS Granat
jednogłośnie uzyskał absolutorium.

Mimo iż klub nadal jest zadłużony
(20.353 PLN na dzień 3l.XII.96 r.),
działacze - w ciągu zaledwie kilku
miesięcy - załatwili wiele spraw.
W ocenie Okręgowego Związku Pił
ki Nożnej Granat znalazł się na
czwartym miejscu w województwie.
Złożyły się na to głównie wyniki
osiągane

przez drużyny

młodzieżo

we, ale i seniorzy, występujący w III
lidze, mimo przeróżnych kłopotów,
nie raz udowodnili, że potrafią grać
w piłkę.
- Wydawało nam się - mówił
J.Janiec-żecorazlepszaatmosfera
panująca na stadionie wpłynie na
pozyskanie nowych sponsorów
i cz~ciowo to się: udało. W roku
1997, aby klub mógł jako tako egzystować, potrzeba 300 tys PLN.

Futboliści
W skład makroregionalnej kadry
piłkarzy powołani zostali: Konrad
Romański(MisterRudki).PiotrPawłowski ( Błękitni), Mateusz Kleszcz.

Marcin Bodzioch {Wierna), Szymon
Ubotak (Korona)- w pucharze Deyny; Paweł Kapsa (KSZO), Rajmund
Kula, Łukasz Gicrmasiński {Koro-

Porażka
Błękitni

1:0 (0:0).

Kielce - OKS Opatów
70.

Toboła

Błękitni: Dąbrowski- Bętkowski,

Bębacz, Janaszek - Dohojda, Pawlik, Trcla, Czarnecki, Rębosz- Pietrzykowski, Tobola.
OKS: G. Przygoda - Gawron,
Oporowski, Janik, Jas- Balio, Stań
czak,
Zwoliński,
Orzechowski
- Gierczak, Kasprowicz.
Ponadto: A. Przygoda, J. Machniak,G.Machniak,Flisek.
Choć gospodarze dolotyli wszelkich starań, aby boisko było w dobrym stanie piłkarzom przyszło rywalizować na oblodzonej nawierzchni. Nic wię:c dziwnego, że
futbol6wką często rządził przypa-

nam dać pieniądze w zamian za reklamę:, ale umieszczoną w centrum
miasta (J. Jan1ec).- Słabo rozpropagowany jest ośrodek nad zalewem.
Naprawdę wiele osób chciałoby tu
przyjetdtać na wypoczynek, obozy
sportowe (Wiesław Bematek}.
Głównym
punktem zebrania
mial b)'Ć wybór nowego prezesa. At
trzykrotnie proszono o pozostanie

na stanowisku Jana Jańca.- Pan cteszy się: naszym największym zaufaniem - mów1ł kapitan drutyny semorów Sławek SkaiskL-Chociaż do
końcarundy prezesie ...
- Pnykro mi, ale nie mogę. ~dę
współpracowal z nowym zarządem,
ale muszę: zająt się: swo1mi sprawami.
Odmawiali tet kolejni proponowani kandydaci: wiceprezydent Marian Oracz, komendant policji Marian Gryg1el 1 Andrzej ~tkowski
-znany sympatyk sportu i radny.
- Bę:dę: szczery - mówił A. Bęt·
kowski. - Po prostu me widz~ szans
skutecznego dz1alama, bo me ma
dobrej woli w tej sprawie u radnych.
Zdradzę:, że na remont skweru przy
pomniku Kruickiego przeznaczono
w tym roku 400 tys. PLN. Stadion
przyjdzie chyba zamkną! na kłódkę: .
l tak ~dz1e jeszcze przez 1,5 roku,
dopóki trwać będz1e kadencja rady.
Tymczasem w przyszłym roku
ten zaslużony dla regionu klub obchodzić ma jubileusz 70-lecia. Bę
dzie święto za rok, czy tet hlStoria
Granatu skończy się jut teraz?

Wpływy ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej, dotacje Urzę
du MiastaiZM ,.Mesko"pokryjąjed
nak najwyżej 80 procent tej sumy.
Brakuje 80 tys. PLN. Prosiliśmy Zarząd Miasta o spotkanie, ale do niego
nie doszło. W tej sytuacji pozostaje
nam tylko Jicz}Ć na wyrozumiałość
pilkarzy,alebezprzesady.
- Poza jednostkami, ze strony
miasta nie ma żadnego zainteresowania klubem - mówił Jerzy
Szpecht. - Radni na swoich posiedzeniach dyskutują o sporcie, ale nie
mają odwagi spotkać stę: i porozmawiać z nami. To lekceważenie społecznych działaczy jest karygodne.
Jako zarząd tego klubu możemy
śmiało spojrzeć w twarz kibicom
i mieszkańcom miasta, ale naprawdę:
brakuje nam już konceptu dalszego
działania. Jak najszybciej musi nastąpić otrzeźwienie. Za kilka miesię:
cy bę:dzie za pótno. Nie będzie klubu, to i stadion przestanie b)'Ć potrzebny.
Nieco otuchy w zebranych wlał
wiceprezydent Skartyska Marian
Oracz. - Stadion jest własnością
miasta dopiero półtora roku. W tym
czasie
przygotowaliśmy
dokumentację remontu obiektu. Pozos-

talo jeszcze zawrzeć umowę z bankiem i przystąpimy do robót. Tymczasem pieniądze na działalność
klubu można zdob)'Ć np. ze sprzedaty udziałów, po wycenie klubu.
Budżet miasta na rok 1997 w najbliż
szych dniach poddany zostanie ocenie publicznej. Jeszcze motna
wnieść uwagi.
Nie brakowało tet innych, ciekawych propozycji. - Sponsorzy chcą

w kadrze

Zygmunt Puka nadal kieruje tarnobrzeskimi sędziami

na), Krystian Czubak, Krzysztof Winiarski (Granat), Cezary Jesiołowski
{Nowiny)- w Pucharze Michalowicza Paweł Rybiński, Hubert Rótańs
ki,DawidJuszczyk(Naprzód), Kamil
Kuzera (Nowiny) i Piotr Stachowicz
(Granat) -w Pucharze Kuchara.
(d)

Opatowa
dek a udanych, składnych akcji było
niewiele.
W pierwszej połowie obie druży
ny stworzyły po jednej sytuacji, ale
Gierczak i Tobola nie trafili
w światło bramki. Po zmianie stron,
gdy w zespole OKS pojawtło się kilku młodych graczy przewaga Blę:
kitnych była już bardzo wyrafna
i T obola w 70 min. {mecz rozgrywany byl 2x35 min.), w zamieszaniu
strzelil nieuchronnie do siatki.
Nida/Dolina Nidy Pińczów- Bucovia Bukowa 0:1 (0:0).
Gębura,85.

Stal Mielec - Korona/Nida Gips
Kielce 0:4 (0:1).
Haber 24, Stefański 51 (kamy),
(mac)
Kozubek SS, Kubicki 59.

SławomlrSijer

Nowy, stary prezes
W niedzielę odbyłosię sprawozdawczo - wybotCZe zebranie
Okręgowego Kolegium Sędziów
w Tarnobrzegu. NA prezesa na
kolejną kadencję ~ny został

ponownie Zygmunt Puka.

Wczoraj rozmawialiśmy z nowym
(starym) prezesem.
- Gratulować panu czy wsPół
czuć .. ?
-Dziękuję: i za jedno, i... za drugie. Co tu ukrywać - fotel prezesa
OKS to naprawdę: ciężki kawalek
chleba. Ta funkcja, owszem nobilituje, ale z drugiej strony- człowiek
zbierarótnego rodzaju docinki, czę:
sto musi s1ę: tlumacz)'Ć z błędów arbitrów,itp.
-Jaki był dla tamobrzeskich panów z gwizdkiem miniony, czteroletni okres?

-Rozpatrując wszystkie za i przeciw uznać nalety, że tych pierwszych było wię:cej. Po pierwsze mamy swojego przedstawiciela w drugiej lidze. Po wtóre udało się wprowadzić kolejnego człowieka do rozgrywek trzecioligowych ... Nasza organizacja znacznie rozrosła s1ę:. W
chwiliobecneJmamy 166członków,
co na niezbyt duty okrę:gjestliczbą
znaczącą.

-Za to w lidze międzyokręgowej
sędziowie zbierali często niezbyt pochlebne opinie. Co pan na
to?
- W tej klasie rozgrywek zawsze
będą niedomówienia, animozje,
dwuznaczne sytuacje. A to z tego
wzgląd u. te brak jest arbitrów neutralnych. Co tu ukrywać, w lidze,
gdzie rywalizują drutyny z dwóch
województw zawsze, gdzieś

o
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w głębi duszy pozostanie nutkasympatii do swojej drutyny. Choć długo
i dużo się dyskutuje nad zmtaną sytauacjl nikt jeszcze me wymyślił panaceum do zaistniałej sytuacji.
- Do rundy wiosennej Intensywnie przygotowują się piłkarze. A
w jaki sposdb ćw;czą tamobrzescy sędziowie?
- Mog~ zapewnić, te nie mniej intensywnie. W takim np. rejonie Stalowa Wola wszyscy ćwiczą po trzy
razy w tygodniu. Niebawem rozpoczną si~ szkolenia, konferencje,
konsultacje, itp. Na 3 marca br. wyznaczyliśmy termin egzaminów teoretycznych i praktycznych.
-Czego tycz~ panu w nadchodzącym czteroleciu?
-Spokoju i jak najmniej pomyłek
sędziowskich na ligowych boiskach...
(me)
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W ligach juniorów
Piłka ręczn a

mecze zaległe: Monlex
11 Lublin- MKS Busko 20:12 (10:4).
Busko: Markiewicz 9, Chodkowska 3.
Montexl-Montexlll38:17(17:8).
l. AmbitfP1ow.l9 17 265-123
2. Montexl
9 17 258-136
3. Montexll 10 15 233-163
4. Świt
10 9 188-200
S. Busko
9 8 141-179
6. Ambit/Piow.ll 9 6 151-202
7. KMKS Kr. 10 6 IS0-215
8. Montexlll 9 4 l20-21S
9. Łysogóry
9 2 111-184
Młodziczki,

Siatkówka
Kadetki : TPS Lublin - Nike W~
grów 3:2, Radomka- AZS Biała Podlasła 3:2, Ostrovia Ostrowiec - Radomka3:0.
l. Radomka
6- 9
2. Nike
8-3
3. Ostrovia
7- 3

4. TPS

8- 6

5. Tomasavia

2 3

6. AZSB.P.

3

3

3-4
2-9

Koszykówka
Juniorzy: Start/Skarpa Lublin
-Star Starachowice 102:57, Basket Bitgoraj - AZS l Lublin 59:81, Wiodawianka Włod.awa- Ekonomik Radom
8ł :74, Olimp Parczew- Pogoń Puławy
81:72,PilicaWarka-StalStalowaWoła 53:117, T elektri m Chełm- AZS 11
Lublin- przełożony.
l. Stal

2. AZS!
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Start/Sk.
Ekonomik
AZS l/
Olimp
Basket
Włodawa

Telektrim
Star

li.Pogoń

12.Pilica

15 291989-982
15 28 1606-1224
13 261376-952
15 241433-1198
12 22 1314-ł030
15 20 1371-1494
15191123-1441
14 19 1276-1296
13181160-1288
13181028-1238
14 16 1005-1306
13 13 909-1523

Kadeci: Zweryfikowane tabele po
pierwszym etapie roZJrywek.
Grupa A.
l. Piotrówka 13 2S 1273- 802
2.Stal
113 251327-883
3. Baskell
13 22 1028- 928
4 Stal
1113 19 1073-1106
5. Basket
1113 17 83S-ll84
6. Siarka
13 ł6 908-1055
7. Ekonomik 13 łS 916-1170
8. Pilica
7 7 345-577
Grupa B
l. Skarpa/St. 14 281773-918
14 24 łl41-886
2. AZSL
14 231195-937
3. AZSIS.
4. Wlodawa
14 21 1100- 984
14 21 ll38-1246
S. Skarpa
6. Basket
14 21 1053-1022
7. Kozienice 14 1S 818-1579
8. AZS li S.
8
9 540-1186
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