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• Czy UOP inwigiluje polityków? • Czy minister
z rosyjskimi
silami specjalnymi? • Jakie mogą być konsekwencje
sprawy rosyjskich szpiegów? • W jakim województwie
będzie kandydował w wyborach parlamentarnych
Wodzimierz Cimoszewicz?- w relacji na str. 3
Siemiątkowski rozpoczął konfrontację

Polskie sprawy
premiera

według

Radomskie zniknie z listy województw?

Kieleckie ma lobby
Kielce przejmą zachodnie gminy
województwa radomskiego twterdzl minister Zbigniew Kut-

miuk, do niedawna wojewoda
radomski. Lipsko i Przysucha nie
znalazły się na liście miast powiatoW)(:h w projekcie nowego
podziału
admimstracyjnego
kraju. Według ministra Kutmluka, przyJęcie tego wariantu
przez rząd i Sejm oznacza, te
Radomskie zniknie z listy województw.
-Być może są to przedwczesne
obawy- mówi szefRządowego Centrum Studiów StrategicZnych Zbigniew Kuźmiuk.- Potwierdzam jednak,żemlnlstcrMIIlcrprz.ekazałmi
materiały, z których wymka, że
zarówno Lipska, jak 1 P;.tysuchy nie
ma na lijcie powmtów. W tej sytuacji
w naszym regionie będzie tylko
8 powiatów, a to zbyt mało, by myś
leć o utrzymaniu województwa.
Poza tym są to miasta na pograniczu,
ichzniknię:ciez listywynika z przygotowań do ,.rozbiOru" reg1onu.
Przysucha prawdopodobnie trafiłaby do Opoczna 1 woj: łódzkiego,
a Lipsko do Zwolema lub Ostrowca

Swiętokrzyskiego.

Minister spraw wewnę:tn:nych
i administracji przygotował dwa
warianty nowego podziału administracyjnego. Jeden z nich zakłada

Siwek wart
"fiata"
Wczoraj w Skaryszewie, za
dorodnego S-letniego konia,
tądano tyle, Ile na giełdzie
samochodowej za S-letniego
~malucha·. Rozpoczęte wczoraj
targi są mniejsze nit w latach
ubiegłych, a ceny w ciągu roku
nieznacznie wzrosły.
Najrańs:z.e

konie kosztowały 2,5
za najdroższe trzeba było
ponad 5 tys. zł . W cenie były
S-letnie kasztanki i siwki.- To najlepszy wiek dla konia pociągowego
podkreślal i hodowcy.
Do Skaryszewa zjechali nie tylko
rolnicy z woj. radomskiego, ale
i hodowcy m.in. z Sochaczewa
i Tokami k. Kielc. Zainteresowan i
kupnemkon i na rzd: Niemcy, targowali się o każdą złotówkę;.
(mad)
tys.
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zgodne w watnych sprawach roz-

nych nowych członków znajdują
si~ Potsk:a, Czechy, W~gry i SloweCzyrojna str. <l
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POLONEZY

WTOREK

Stany ZJed noczone i Niemcy są

a

KIELCE
RADOM
TARNOBRZEG

utrzymanie popieranego przez PSL
podziału na gminy i województwa
drug1 natomiast skłania się do trójstopniowego
podziału: na gminę, powiat 1 duże
województwa. W tym wariancie
przewiduJe się utworzenie 292 powiatów i 12 WOJewództw. Nieoficjal·
nie mówi się nawet o 13 wojewódz·
twie-kleleckim.
-Kielce maJąsilne lobbyzarówno
w rządzie, jak i otoczeniu prezydenta. Niejest więc wykluczone, że
jeśli trójstopmowy podzml administracyjny będzie zatwierdzony, Kielecczyznn pozostanie województwem- mówi z. Kuźmiuk.- W tej
sytuacji Kielce przejmą zachodme
grumy
naszego
WOjewództwa.
Radom przeszedłby pod Warszawę.
Minister Kuźmiuk nie zna powodów, dla których Lipsko i Przysucha
nie zostały uję:te w planie powiatów.
- Byłem zdziwiony, że znalazły się
tam Białobrzegi, mimo że mają
znacznie słabszy tzw. potencjał
podatkowy Oeden ze wskaźmków,
który decydował o podziale administracyjnym) - mówi Z. Kuźmiuk.
Szef Rządowego Centrum Studiów
Strategicznych
zapowtada,
że
w miarę możliwości pomoże obu
mmstom. Jednak w sytuacji, gdy
przejdzte koncepcja SLD, będzie to
trudne i oznacza koniec województwa.
Aleksander Kornatowski

d

u

tata z kompUtera
Na drogach pojawiają się wiosenne dziury, w Kielcach rozpoczęto jut ich łatanie. Tych poza
miastem jeszcze nie policzono, co jest warunkiem rozpoczęcia prac.
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych obejmująca województwa
kieleckie i radomskie, wiosenny
przegląd dróg rozpocZnie w marcu.Jeśli ubytki w nawierzchniach już
teraz S:l groźne, to z pewnością
każdy z dziesięciu podległych nam
zanądów dróg stosuje zabezpieczenia, a przynajmniej właściwe oznakowanic - powiedziala nam Iwona
Podsiadlo z DODP.
Od roku stan naszych dróg moź:na
obserwować także na ekranie kom-

putera. Tabele dotyczą np. bieżą
cego utrzymania dróg wojewódz·
kich. Na stronie pt. ,.przełomy .. brakdanych za luty br. Korpusydróg
jeszcze nie rozmarzły, przełomów
nie ma, zaś ubytków -drogowcy protestują prJ.eciwko nazywaniu ich
dziurami, bo te są ,.na wylotą- nie
wpisuje się do komputera. Szkoda,
gdyż taki spis, choC pracochłonny,
byłby pomocny np. w przypadku
reklamacji usług firm łatających
ubytki. Tym bardzieJ, że pieniędzy

na drogi wciąż brakuje- przymiarki
na 1997 r. przewidują wydatki na
poziomic ubieglego roku.
Slabością DODP, wymuszoną
prJ.cpisami,jest procedura: po wiosennym przegl:1dzte ubytki muszą
być
wpierw zinwentaryzowane
1 dopiero po obliczeniu ich powierzchni można ogłosi(; przetarg na
wykonawców. Praktyczniejszy jest
system sprawdlOny w miastach,
gdzie drogllmi zam,dzn gmin;~. W
Kielcach jesienią rozstrągnięto
przetarg na latanic dziur od stycznia
dokwietmabr
llrakświadomości prawnej sprawia, i.e niew1clu kierowców i.ąda
odszkodowań za pojazdy zniszczone wskutek złej nawierJ.chni. W
skali cnlcj DODP przyjęto w ub.rok
20 t,1kich interwencji, w samych
Kielcach 4 z czego trzy sprawy
czekaJą n<~ finał w s.1dzie. DODP jest
ubei'piec70na od takich przypadków, Urz..1d Miasta w Kielcach- nie.
Odszkodowame można uzysk~ po
udowodnieniu winy zarządcy drogi.
Na
mieJSCe wypadku należy
niezwłocznie wezwa{: spcqalistę,
który ustali czy kierowcajechał zgodnie z przepisami i czy niebezpieczne miejsce byłowłaściwie oznako·
Krzysztof Krogulec

Fot. P. Polak

Pożar

w południe Woda

Blisko półtorej godziny trwnla
wczoraj akqa ratownicza straź:y
poZamych w jednym z jędrzejaws
kich mieszkań. Pożar wybuchł
około południa. Jego fródlem był
prawdopodobnie grJ.eJnik stojący
zbyt bltsko wersalki. Kiedy stra:żacy
wyważyli drzwi, znaleźli w przedpokoju poparzonego mężczyznę.
Lekarz stwierdził zgon.
(e/)

Lekarze czekali
na prawników

- Taka forma akcji musi być
dobrze przygotowana - wyjaśnił
"Słowu" Marek Strączyński, przewodniczący kieleckiej sekcji OZZL.
-Do końca ub i egłego tygodnia czekaliśmy na opinię; prawną, która

MOTOZHYf KIELCE,
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Sezon na drogowe dziury i brudy

akty zgonu - od marca

Od wczoraj lekarze w większości
województw nie wypełniają peł
nych a.lct6w zgonu- jest to nowa
forma akcji protestacyjnej Ogól·
nopalskiego Związku Zawodowego Lekarzy, prowadzonej od
kilku miesięcy. W regionie kieleckim dokumenty te są wypisywane normalnie - ooraniczenla
nastąpią prawdopodobnie od f
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miała potwierdzić lub wykluczyć
legalność niewypisywania części
dokumentu. Opinię już mamy, jest
dla nas pozytywna i w tym tygodniu
wszystkie przychodnie powmny
otrzymać decyzje wraz z uzasadnieniem. Sądzę jednak, te nie przystą
pimy do tej formy strajku wcześniej
niż l marca.
Jak zapewniają kieleccy lekarze,
niewypisywanie części aktów zgonu
uderzy jedynie w admi mstrację,
przede wszystkim w pracowników
urzędów stanu cywilnego, natomiast nie ucierpią na tym rodz my
zmarłych. Część dokumentu, niezbędna do uzyskania zgody na
pogrzeby, będzie wypełniana. (bas)

miała kolor mleka

Lód w oczyszczalni
W dopływie Czarnej Nidy znaleziono $niętą rybę. Zamarz/a oczyszczalnia w Bilczy. Inspekcja sanitarna kieruJe sprawę do prokuratury.
WrejonieBilczy,wnuejscuujścia

Chotczy do Czarnej Nidy, znaleziono
śnięte ryby. Miejscowi rolnicy twierdzili, że klika dni wcześniej woda w
rzeczcemiałakolor mleka.
lnspeklorzy ochrony środowiska
zaczęh sprawdz:t okoliczne zakłady
produkcyjne. Podczas kontroli w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bilczyokazało się, że tamtejsza oczyszczalniaścieków nie pracuje, bo ... zamarzła. - Zepsuła si~ pompa podająca
ściek.i,niebyłodopływucieplychście
ków i zbiornik za m arzł- mówi Waldemar Wach, kierownik działu kontroli

WIOŚ.-Nieczystościzobiektówspól

dzielni i budynków mieszkalnych
wozem asenizacyjnym wywożono na
pola. Działo się: to na kilka dni przed
śnięciem ryb w doplywie Czarnej
Nidy,niemo:tnawyklucz~,żesplywa

Gdy

wędkarze

Wyłącznie

nalnej wlłrzezinach
Kontrola W I OŚ w spółdzielni
uruchomienie oczyszznalazła się sprawna pompa,
usunięto lód ze zbiornika. OczyszCZ.1lniaJu:t pmcuje, chociaż odtworzenie części biologicznej wymaga czasu.
Wojewódzki inspektor ochrony
środowiska zdecydował się na skierowanie do prokuratury sprawy
przeciwko prezesowi spółdzielni
- Za doprowadzenie do niewłaści
wegostanu technicznego i nieeksploatowanie urlijdzeń słuź:ących ochronie wód- twierdzi Wałdemnr Wach.
-Z protokołu pokontrolnego nie
wynika, by by ł y podstawy do skierowania sprawy do prokuratury
-uważa prezes RSP, Zygmunt Stawiarz.- Oczyszcz.1lnia pracuje normalnie. A ścieki wywoziliśmy na
pola akurat w stronę przeciwną do
rzeki- twierdzi Z. Stawiarz.
przyspieszyła

(sin)

koneserzy

na drogie kosmetyki
renomowanych firm zachodnich
połakomili się włamywacze, którzy
w nocy z niedzieli na paniedzialek
włamali się; do drogerii przy ul.

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

wokół

czalni -

jącezpólściekizatrulyrzekę.

Złodzieje

zrobili szum

śnięcia ryb, RSP w lłilczy zaczęła
wywozić ścieki do oczyszczalni komu-

Zagórskiej w Kielcach.
Przecięli kraty w drzwiach i wybili
szybę. Zabrali wody toaletowe,
kremy i dezodoranty wartości 2,1
tys. ;r:lotych.
(mata)

AKTUALNOŚCI

,. Kielce znowu będą kształcić lekarzy?

Komfortowy staż
-Nie my fikwidowafi$my kształ
lekarzy filię krakowskiej
Akademii MedyczneJ, więc nie
do nas należy Inicjatywa Jej
odbudowy, ale jeśli obecne
ColleQium Medicum Uniwersytetu JaQiellottskiego chce reaktywował! u nas kliniczny ośro

cącą

dek,

Jesteśmy

otwarci na roz-

mowy - powiedzlal wczoraj na
cotygodniowej prasowej konferencJI wojewoda ktelecki Zyg-

munt Szopa.
Wypowiedź

wojewody

dotyczyła

zacytowanej przez dziennikarzy
wypowiedzi prof. Tadeusza Pop1eli,
kierownika l Katedry Chirurgii
Ogólnej Collegurn Medicum, który
w wywiadzie dlajedneJ z lokalnych
gazet stwierdził: .,Jako pełnomocnik
rektora ds. klinicznych gwałtownie

szukam

rozwiązali

dotyczących

bazy klinicznej i będę próbowal
wrócić do dobrych doświadczeń
sprzed lat". K1elecki zamiejscowy

ośrodek

kształcenia

krakowskiej
Akademii Medycznej, po 20 latach
funkcjonowania i stopniowego rozwoju, został zlikwidowany na początku lat 90-ych w trakcie zmian
organizacyjnych uczelni. Obejmował on 6 kieleckich oddziałów, które
miały status khniczny. Co roku
grupa 20-30 studentów mogła tutaj
zaliczaćegz.ammyziViVroku,a
zajęciaprzytakmałejłiczbiestaźys

tów odbywały s1~ w dużym komforcie. Z powodów, które do dziś do
końca nie są znane, Kraków wycofał
się z tej współpracy. Wygląda na to,
że chce do niej wrócić. Prawdopodobnieobecnie nie radzi sobie z rosnącą liczbą adeptów medycyny,
wśród których jest zresztą wielu
młodych kielczan.
- Kliniczna baza wraz z kadr4
fachowców wciąt IStnieje, dodatkowym zapleczem dla zaj~ mogłoby
być Świętokrzyskie Centrum Onkolog•c.zne, wi~c czekamy na sugestie
(ZO)
- powiedzmł wojewoda.

Prokurator żąda 11 Jat pozbawienia wolności
za zabójstwo żony

Porywające

oskarżenie i
Kary 11 lat pozbawlenia wolności dla Józefa G., oskartonego o zabójstwo .tony, za.tądał
wczoraj w Sądzie Wojewódzkim
w Kielcach prokurator. Porywające mowy wygłosili pełnomoc
nik oSkarżyciela posHkowego
l obrońca oskarżonego. Józef G.
prosił o Jak na}nliszy wyrok katy,
chdalby pomagać dzieciom.

Oskartyciel publiczny przypomniał w swoim wystąpiemu tragiczne
zajście z 251ipca 1994 roku w Szczukowicach, kiedy to Józef G. zadał
tonieklikaciosów nożem. Zdaniem
prokuratora, oskartony działał

z premedytacją.

obrona

Adwokat Monika Kot, tym razem
występująca w sądowej salijako pelnomocnik oskartycicła posiłko-
wego, przytoczyła badania, z których wynika, :te 45 procent zabójstw
dokonywanych jest w rodzinie.
Zbrodnie najczęściej poprzedza
długoletnie
maltretowanie psychiczne i fizyczne. Tak było te:!
w rodzinie G. Potwierdzily to dramatyczne zeznania synów zamordowanej kobiety.
Obrońca oskartonego, ad wokat
Wojciech Cuch podn~sł w swej
mowie, :te wyrok nie mote opierać
s i~ na nienawiści. JózefG. działał na
granicy poczytalności, nie ma mowy
o jakiejkolwiek premedytacji.
Sąd ogłosi wyrok 19 lutego
(MAG)
o godzinie lJ.

Agent wpływa na elity
Według ministra Zbigniewa Siemiątkowskiego,

koordynatora

słutbspecjalnych, Rosjanie pró-

cjalnych. Ujawmenie niektórych
danych mogłoby okazać się dużym
błędem.

Andrzej Jezierskl, wiceprzewod-

bują infiltrować

polSkie elity, by
utnJdnit
naszą
Integrację
z Zachodem. Dzie;e się to m.in.
poprzez kontaidy z politykami
SW, PSL l opozycji, dzięki
czemu mogą Instalować w tyCh
$rodowiskach tzw. agentów
wpływu. ICh zadaniem ma b~
wytwarzanie klimatu "sprzyjają
cego m~lenlu alternatywnemu
do członkostwa w NATO". Unia
Wolnrud domaga się od rządu
wyjaśnienia w tej sprawie.
Władysław
Adamski,
poseł
(Sojusz Lewicy Demokratycznej):
- Minister Siemiątkowski na pewno
nie powiedział nic bez pokrycia
w faktach. Zastanawiam si~ tylko, na
ile motłiwajest weryfikaCJajego o p•·
nn na forum SCJmOwym. Trudno
przewidzieć, jakie skutki mialaby
taka debata dla naszych służb spe-

niczący Rady Regionalnej Unii Wolności w

Kielcach: - NaJgorszeJest to,

te nie wiemy, Jak gl~boko byliśmy
i nadal jesteśmy penetrowani przez
rosyjskie służby specjalne. Nie
wiemy rówme:t, kto współpracowal
1 współpracuJe z obcym mocarstwem. Dlatego mez~naJeSt sensowna ustawa lustracyjna. Wypowiedt m1mstra Siemiątkowskiego
odbieram jako przygrywk~ do przyszłych posuni~ strony rosyjskieJ
Być może w najbhzszym czasie
dowiemy s1ę, te któraś z prommentnych osób w naslym kraJU była
infonnatorem rOSYJSkiCh służb specjalnych. Zgadzam s1ę z profesorem
Geremkiem, te jeśli m1mster ma
dowody na współpracę przedstawi·
cieli OpOZYCJi Z rOS)'JSklml sluźbam1 ,
powimenjeujawnt

ł

tokrzysk1ego NSZZ "SohdamośC•
- Jednym z powodów upublicznienia tej sprawy mote b~ rozpoczyna_.
kampama wyborcza i próba
umocmema prz~ ministra Siemiąt
kowsklego swOJCJ pozycj1. Służby
speqalne mezwykle rzadko uja....-.
niaJą swoje mfonnacje. Ale Jeśh
powiedzlało SI~ A, trzeba_ POWiedzieć B 1 na fądame posłów PrzedstawiĆ konkrety
W wypa..,icdziach mmistro Sitmiqtkow.łkl~o ruaywlŚctt! rnalo
by/o konkrt!tów, alt! cy naprawdr
1ruba mółll·lć bordzt~j szat'gÓ/owo'
Jf'śli Jt!SI to, ;ak nttktórzy pt"Z)pusz.
czajq, obrona prud koi~Jfl)'mi rn:rlocy;t~ymi •nfonnar;jami u SlrTJnY rolyjskich s/uib sp«)alnych, dotyczqcyrn1
IIO)wyższych osOb w polskim pmisllłtt.
IO)~.st o11a pructri. po myśli zwol~nn•
ków przyltqp~tmo PolsAi do NATO
i Unii Europt!jskt~j. Po co łlli(C szukac
tlzilll)' "'całym-~ Lidia ZawlstoWSka

jąca się

Los rzeźbiarskiej spuścizny Strynkiewiczów

Latająca

jest zagrożony

"Pirania"
w Australii
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Parniętajcie o ogrodzie ''"'n

Dziśodlatuje do Australii klelecJci
Kabaret .Pirania•. Zespół, w
składzie: Andrzej Kaczmarek,
Stefan Upiec i Andrzej WOlski,
wystąp/ pięćrazy przed australijską Polonią w czterech najwięk
szych miastach: Adelaide, Sydney, Ganberra l Melbourne.

Będzie to drugie tournee , Piranii" za oceanem. Jesienią kieleccy
kabareciarze rorlmieszali PolonusówwChicagoi Nowym Jorku. Wła
śnie w Stanach nagrali swój pierwszy
kompakt pt. .. Polski fuli". Australij·
skie koncerty będlj promowały tę
płyt~. - Nie przygotowujemy specjalnych dowcipów o kangurach
- powiedział Andrzej Kaczmarek.
- Tamtejsza publiczność zna nas
z kaset wideo i oczekuje programu,
jaki prezentujemy w Polsce.
.,Pirania" wraca do kraju 4 marca.

(OI<J

przyszłości "ogrodu rzetby"
StrynkieWiezów w Mogle/nicy rozmawiał wczoraj
dyrektor Centrum Rze.tby Polsklej w Orońsku Tomasz Pafacz
z burmistrzem Moglelnicy BogumHem Tulem. Po zmarlych pod
koniec ub. roku rze.tbiarzach
pozostały cenne prace, których
los jest zagro.tony.

O

państwa

- Sprawa jest skomplikowana
- powiedział nam Tomasz Palacz.
- Przede wszystkim nalety rozpatrzyć sprawy spadkowe, a uprawnionych do dziedziczenia majątku jest
kilka osób. Dopiero potem motna
będzie zastanawiać SI~ nad losem
ogrodu rzeźb.
Pojawiło s1ę jut klika koncepcji
ratowania spuścizny po artystach.
Pierwsza- to pozostawienie ogrodu
w Mogielnicy. Wymagaloby to jed-

nak sporych wydatków. Rzeźby
trzeba zakonserwować, a potem
utrzymywać w dobrym stanie. Inna
koncepcJa, to prLej~cie rzeźb przez
Orońsko. Jednak wówczas zamkme
unikatowy charakter skansenu
Jeszcze mne rozw1ą1.anie, to rozpar·
celowame rzeźb do k1lku muzeów
To jednak zlikwidowałoby bezpowrotme
charakter
"ogrodu•
- Każda z tych koncepcji wiąże się
Jednak z pieniędzmi, których ani
gmina, ani centrum nie posiadają.
1Jurm1strz Mog•elnicy przekaże
spraw~ Zarządowi Miasta i Gminy.
Czy jednak zarz4d wyasygnuje
Jakleś finanse na ratowanie kultury,
skoro me ma ich na mne celel
Sprawa pozostaje zatem otwarta
i raz jeszcze dyskutowana będzie
w Moglelnicy w drugiej połowie
marcabr.
(bk)
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Panu prof. dr. hab. inż.
ANDRZEJOWI NEIMITZOWI

Z głębokim żalem zawiadamiuay, że IS lutego 1997 .-.
po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy 7S lat
zmarł śp.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmien:i

OełCA

Stefan ROKSA
dlugo~tni

składają

Rektor,Senat i pracownicy
Połitechniki Świętokrzyskiej

dzialac:z ZBoWiD,
pracownik .,WZGS" w Kielcach.

Uroczystoki pogrzebowe rozpoczaą się w dniu
191utego 1997 ..-. o godz. 14, lllSDł Wobn=- w kościele
pw. Najświętszej Marii Panny w Kielcach (al. Urzędni
cza) po czym W)'111SZY kondukt na cmentarz w Cedzynie.

w Kielcach

Po&nłiona

w smutku
Rodzina

Panu pr-or. dr". bab. iaL

ANDRZEJOWI NEIMITZOWI
;;:

"'z
m
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Paau mgr. JANUSZOWI MIOłALSKIEMU
wyrazy glębokiego wspólc:zucia z powoda śm~n-ci

MATKI

Rektorowi Politechniki Świętoluzyskiej
w Kielcach wiatach 1990- 96
wynzy serdecznego wspól<zucia
z powodu śmierci

dyrekcja i wspólpr-acownicy
Z.P.M. HOOIEL w Micigoździe
Panu Dy..-ektorowi

OJCA
sklada

w imieniu wszystkich stadtatów
Uc:zelniaaa Rada Samo~du StadendUego
Politecbniki Świętoknyskiej w Kiełach

ANDRZEJOWI JAREMU
wyrazy glębokiego wspólezucia z powodu śmier-ci
skłatb.

ŻONY

l06I Za~d Prudsiębiontwa .,Me p

Plus.. Sp. z o.o. w Kielcach

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

Kradli auta
Sześciu podejrzanycli o dokonanie włamań do samochoddw
ujęła "grójecka policja. Odzyskano 45 radioodtwarzaczy,
10odb/omik6wCB oraz... części
do rowerów górskiCh.

-Sprawcy prawdopodobnie mieli
Idopoty ze zbytem łupu - mówi
Tadeusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Poliqi w Radomiu. - Szukając nabywców, narobili
wokół siebie wiele zamieszania.
Zatrzymani to mieszkailcy Grójca
i okolic w wieku od 15 do 20 lat. Cz~
skradzionych przedmiotów wróciła
do właścicieli.
(nova)

19!~~~. 11'/7 r.
w bazylie~ katdnlnej
w Kielcach
odpr-awiona zostaaie
muza iw. w iateacji
ZIDIIrłqo przed

lO laty

śp.

hm
Tadeusza
KRÓLA
o czym uwiadam.iaj11
Rodzina
ha.-ccrze i instruktorzy
Cho~gwi Kieleckiej 7JIP
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Rosja zaprzecza informacjom o działaniach wywiadowczych
e Premier nie wyklucza prowokacji e MSZ wydało

wPolsce
ceprze.
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oświadczenie

Jawny wymysł
Rzeczniczka dyrektora Słutby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, Tatiana Samolis zaprzeczyła sugestiom ministra Zbigniewa Siemiątkowskiego, te wywiad rosyjski planuje
operacje mające na celu zablokowanie przystąpienia Polski do NA TO i okre~liła je rilianem

jawnego wymysłu".
. Stanowisko Rosji wobec rozszeoczywiście,

(..) Problem ten,

jest

oi WliTCie omawiany takie w ramach

partnerskich stosunków

~iędzy_ siut·

baml speqalnymt Rosji 1 Polslu. Ale
n1e ma :ł:adnych podstaw, aby dopauy-

wX s i~ w tym jakichś specjalnych,
a tym bardziej tajnych dzialrui. I pan
S itm iątkowski

nator

WJe•

jako minister koordydoskonale o tym

tąjnych służb

-oświadczyła

Samolis rOSyJskiej

agencji Interfax.
Zdaniem rzeczniczki, wypowiedzi
Siem iątkowskiego nzmierzają

do osią

pu~ ia oo najmniej dwóch celów: chodZI o przedstawienie tych Polaków,
ttórzy maJą inny od oficjalnego pogląd
w sprawie NATO, jako . ludzi Mos·
kwy~, i o stworzenie wratenia rosyj·
sł:i ej ekspansji po to, aby ObeZ'...,Iadnić
ostatnich wątpiących".
Premier Włodzimierz Cimosze..
wicz nie wyklucza motliwości prowo-

kacji u strony rosyjst.ich slutb spec·
jalnych w związku z polskimi aspir:r
cjami euroatlantyckimi ale podkrc:śhl,
te nalety t~ spraw~ traktować z wi~t
szymspotojem.
Cimoszewicz zaznaczył, te spraw~
prowokacji rosyjskich slutb specjalnych traktuje bardziej w katesoriach
"pewnych potencjalnych mothwości
i potencjalneso ryzyka" nit ,jakiegoś
bardzo powatnego zagrotenia, jakie
w tej chwili istnieje".
MSZ uważa za niepotrzbne . speku·
lacje i dowolne komentarze" ni. "identyfikowania zagroteń" przez slutby
s pecjalne. MSZ wystosowało wczoraj
oświadczenie w związku z inrormacją
dotyczącą motliwości szczególnego
nasilenia działań rosyjskich służbspe
CJalnych na tereme Polsti w okresie
poprzedzającym rozpocz~cie procesu
rozszerzania NATO.
,.Uwa1amy, te istnienie i dzialalnośC służb specjalnych mieści si~

Od marca 268 zł, od września 287 zł

Minister pracy Tadeusz Zieliński
podpisał

min y.
~n uje
dtury,
lcele?
!warta

.,;,
f
OWI!!

(bk)

w poniedziałekobwiesz

czenie o waloryzacji świadcZeń
z pomocy społecznej od 1 marca
l od 1 września br. - poinformowało biuro prasowe ministerstwa.
Zasiłek stały z pomocy społecznej
wyniesie od marca 268 Zł, a od
września 287zł.

Od l marca br. do świadczeń
z pomocy społecznej ~dzie uprawniał dochód nie przekraczający 295 zł
na osob~ samotnie gospodarującą ,
268 zł na pierwszą osob~ w rodzinie,
188 z! na drugą i dalsze osobypowytej
151at i 134 zł na katdąosob~ w rodzi·
nie ponitejlSJat.Odwrześniakwota
ta wy niesie dla osoby samotnej 316 zł,
na pierwszą oso~ w rodzinie 287 zł,
na drugą i dalszeosobyw"'·ietu od 15

lat2Q2zlotych .
Od marca wnrtośC dochodu odpowiadająca miesi~cznemu dochodowi
z hektara przeliczeniowego (do llcze·

mieli
mówi
Ko-

~~
jrójca

"'"'
fcila

IOVS)

p

nia dochodu w rodzinach rolników)
wynosi 134 zł; od września- 144 zł.
Ustalono, te od marca wysokość
renty socjalnej wynosić b~dzie 268 zł,
a od września 287 zł. Dodatek do zasiłku stalego i dodatek do renty socjał·
nej(dlaosóbz l grupą inwalidzką lub
liczących powyżej 751at) wyniesie od
marca 70 zł, od września 75 zł. Najnitszy zasiłek okresowy i najnitszy zasiłek stały wyrównawczy wyniosą od
marca li zł, od września 12 złotych .
Kobieta w ciąty lub wychowująca
dziecko, aby uzyskać prawo dGświad
czeń

pieni~tnych,

w prerogatywach demokratycznego
paitstwa. Ich rolą jest obserwowanie
istniejącejsytuacjiorazidcntyfikowa·

nie zagroteń . Nie u wata my natomiast
z.a potrzebne, aby sprawy te były przed·
miotem spekulacji i dowolnych
komentarzy. Nie siuty to celom realizowanym przez polską polityk~ zagraniczną"- stwierdza rzecznik prasowy
MSZ Paweł Dobrowolski w oświad
czeniu przekazanym PAP.
"Proces
ro:rsurzenia
NATO
wszedł obecnie wszczególme intensywną razę, której kluczowym momentem ~dzie szczyt NATO w Madrycie
i zaproszenie do przyj~ia nowych
członków. Ministerstwo Spraw Zagramcznych uwat nie odnotowuje glosy
podnoszoneprzeciwkoprocesowi rozszerzenia NATO zarówno w Rosji,
jak i w innych państwach. Uznajemy
potrze~ dialogu mi~dzy NATO
i Rosją.~
(PAP)

Inwigilowane
listy posłów

Wyższe zasiłki

~dzie musiała

mieć dochód nie wyższy nit 295 zł,
a od wneśnia 316 zł. M1esi~czny zasiłek dla kobiety ci~tarnej lub wychowującej dziecko wyniesie od marca
268 zł, a od września 287 zł. Jednorazowy zasiłek dla kobiety w ciąty lub
samotnie wychowującej dziecko za
katde dziecko urodzone podczas
ostatniego porodu- od marca 129 zł,
Gd września 138 złotych.
{PAP)

Pracownika
UOP porucznika
Andrzeja S. zatrzymano 10 grudnia pod zarzutem współudziału
w handlu kradzionymi samochodami. Podczas przeszukiwania
mieszkania funkcjonariusza natrafiono na skradziony pakiet 90 listów z zagranicy. Wśród pakietu
były dwa Usty adresowane do znan)dl działaczy Unii Wolnoścł.

Andrzej S. przywłaszczył listy
licząc na przesyłki pieni"tne oraz
znalezienie dokumentacji pomocnej
w handlu kradzionymi samochodami. Funkcjonariusz UOP jest obce·
nie tymczasowo aresztowany, a
wobec niego toczą si~ dwa ś l edztwa:
jedno o naruszenie tajemnicy
korespondencji, a drugie o udział
w związku przest~pczym.
Tadeusz Mazowiecki (jeden z poznańskich parlamentarzystów UW)
zapytany czy nie czuje si~ inwigilowany przez UOP odparł, te nie
odniósł takiego wratenia.
(PAP)

Kupić

najtaniej?
Tylko na AUTO TOUR MARKET POLAND
zwykle popularne ostatnio francus·
Kupić najtaniej? Bo w kontyngencie. Kupić najlepiej? Bo z najnow- kic modele: Renault Megane Sce·
szej oreny, która najkrótszą drogą nic, Espace czy Safrane, Peugeot406
z paryskiego salonu trafia na VI Mię· Break, a takie chociatby llyundai
dzy narodowe Targi Motoryzacyjne Coupe, Rover 200 czy Jeep Wrang·
AUTOTOUR MARKET POLAND ler. Targi czynne są w godz. 10.00i MOTOTECH, które odbędą si~ w 19.00- od czwartku 20 Jutego do niedniach 20 - 23 lutego w Centrum dzieli 231utego, a dla zwiedzających
Targowym Kielce przy ul. Zaklado· przygotowano wiele atrakcji, m.m.
~~>ej l. Na to spotkanie umówili się
konkursy i pokazy. W tym roku
pra ktycznie wszyscy importerzy i szczególnie zwraca uwagę duży rozkrajowi producenci, dzięki czemu mach, imponująca aranżacja, promotemy zobaczyć ponad ISO resjonalne i oryginalne pr2ygotowamodeli samochodów osobowych i nie stoisk wystawienniczych central
dostawczych. Zobaczyć, a może
samochodowych, a także producennawet kupie, bowiem ta ekspozycja
tów akcesoriów samochodowych.
przygotowana została pod hasłem
Wszystko to stwarza niepowtarzalną
. Kontyngent'97", a więc ceny tych
atmosfer~ niezwykłego wydarzenia.
samochodów są nieco. nitsze ... Nie
sposób wymienić wszystkie cieka- Dodajmy,te targi ubezpiecza Towav.ostki, ale warto zwrócić uwag~ na rzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
Producentów japońskich ( Nissan GW ARA NT S.A., patronat prasowy
Primera i Terrano, Mitsubishi Cari- obj~la RZECZPOSPOLIT A, a o fi·
przewoźnikiem
jest
sma, Toyota Starlet, Suzuki Vitara ~ cjalnym
2.0 V6 ), orensywę niemieckich pro- BRITISH AIRWAYS - najbardziej
ducentów(Mercedes S LK., Audi Al, lubiana linia lotnicza w świecie.
Volkswagen Passat ) czy też nie·

Sztuki czynna jest wystawa
pokonkursowa .Lampa". Zloty
medal i 15 tys. zł nagrody zdobyła Maria Górska z Wydziału
Wzornictwa
Przemysłowego
WarszawskiejASP.
Na zdjęciu: lampajejprojektu
Fot.PAPICAF
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Kup samochód, bierz 6 rat
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Polskie sprawy
według premiera

Siemiątkowskiego?
nc:ma NATO Jtst dobrze znane.

Wczoraj w URM kilkudziesięciu
dziennikarzy radia, telewizji, prasy
regionalnej i warszawskiej uczestniczyło
w konferencji prasowej Włodzimierza
Cimoszewicza

•

" . .,

Brawami przyjęli dziennikarze
na wczorajszej konferencji prasowej pytanie, czy premier obawia się prowokacji ze strony
rosyjskich słutb specjalnych.

W sprawie, którą wywołała wy po·
wiedt mmistra Siemiątkowskiego
o tworzeniu przez Rosję prorOSYJS·
kiego lobby wśród polskich pohty·
ków, premier był powściągliwy.
Nawet red. Monice Olejnik, działa·
jącej metodą ,ja jeszcze jedno pytanie za koletank""· n1e udało się
wiele uzyskać. Premiernie oczekuje
powatnych konsekwencji po wypowiedzi ministra Siemiątkowskiego.
Nie wykluczył działań slutb specjalnych mających utrudnić wejście
Polski do NATO. lnrormacje pmsy
niemieckiej o tym, te minister Siemiątkowski rozpoczął konrrontację

z rosyjskimi slutbami specjalnymi
premier pozostawił bez komcnta·
rza, a całą spraw~ do głębszej analizy
po powrocie ministra do kraju.
B~dzie wówczas motliwość wyjaś
menia spr2ecznych stanowisk mini·
strów Siemiątkowskiego i Rosa·
tiego.
- Nie cenzuruj~ wypowiedzi
ministrów - powiedział Wlodzi·
mierz Cimoszewicz - katdy bierze
odpowiedzialność za to, co mówi.
Jedną z bardziej bulwersujących
spraw - ujawnienia przez poznańs·
kiego posła Konrada Napieralę prze·
jęcia przesyłek: przez runkcjona·
riusz.a UOP- premier skomentował
następująco:

rzeczywiście

były

runkcjonariusz UOP przejął prze·
syłki do tr2ech posłów. Zrobił to
z własnej inicjatywy. UOP nie inwigiluje polityków.
Czy po zmianie na stanowisku
wicepremiera i ministra rolnictwa
polityka rolna będZLe kontynuowana? Premier inaczej nit PSL ocenia polityk~ rolną r2ądu realizowaną
przez ministra Jagielińskiego. Paradoksalne jest to, te ta polityka jest
krytykowana przez opozycję za zbyt
duże przywileje rolnictwa, a przez
koalicyjnego partnera za ich brak.
- Znam za słabo nowego kandydata PSL na stanowisko ministra rolnictwa, aby oceniać jego kwalifikacje jako przyszłego wicepremiera
i ministra- powiedział Włodzimierz
Cimoszewicz.
W roku wyborów parlamentarnychmusiałopaść,oczywiście,pyta

nie gdzie będzie kandydował W.
Cimoszewicz i czy b~dzie szefem
Krajowego Sztabu Wyborczego
SLO. Premier potwierdził, że będzie
kierował sztabem i osobiście b~dzie
kandydował w woj. białostockim.
- Rząd b~dzie uczestniczył w kam·
panii wyborczej, takjak to się dzieje
w całym demokratycznym świecie
powiedział. Nie ma nic złego w tym,
że członkowie rządu jako politycy
będą brać udział w wyborach.
W czasie prawie dwugodzinnej
dyskusji pytano m.in. o spraw"
długów szpitalnych, tryb powolywa·
niadyrektorów generalnych w urzę·
dach wojewódzkich, udzielenie
gwarancji rządowych dla stoczni
w Gdańsku, tworzenie stter specjał·
nych, polityk~ wobec euroregio·
nów, umorzenia długów rolnikom,
powody przekazania kolejki na Kasprowy Wierch dyrekcji Tatrzańs
kiego Parku Narodowego L motli·
wof!i. zwrotu ziemiznajdującej się na
terenie, TPN poprzednim wlaścicie·
łom.

Odpowiedzi premiera:
• Nie ma jeszcze protokołu NIK
w sprawie szpitalnych długów. Nie
ulega wątpliwości, te w znanych
przypadkach nastąpiła transakcja

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

kupna-sprzedaty, a nie darowizny
1 osoby podpiSUJąCe dokumenty
działały na swoją wyłączną odpowiedzialność.
• Wokół powolywama dyrek·
torów generalnych narosło w1ele
nieporozumień. Nie ma zastosowania .,klucz partyjny". Mniej więcej
1/3 d9tychczas powolanych (powołano 42) to są ludzie z nommacji
sprzed roku 1993. Nic są jeszcze
runkcjonariuszami słutby cywilnej .
Umowy z dyrektorami zawierane są
na czas określony (do końca 1997
roku) i dopiero po zakończemu pro·
cesu kwalifikacyjnego staną si~
runkcjonariuszami slutby cywilnej.
• Rząd nie udzieh 100-procentowej gwarancji na kredyty bankowe
dla stoczni w Gdańsku. Byłoby to
równoznaczne ze zwolnicniem
stoczni od odpowiedzialności za
wyniki finansowe. Rząd trakuje stocznie tak samo jak wszystkie podmioty gospodarcze, dlatego chce rozmawi3Ć o kredytach, a nie o darowiźnie .
• Tworzenie strer specjalnych
okazuje się w sumie korzystne, ale
przed nowymi decyzjami trzeba
dokonać kompleksowej oceny stref
jużrunkcjonujących

• Realnejest utwor2enie euroregionu "Niemen". Dotychcz.asowe
doświadczenia, na przykład z euro·
regionem "Bug", S.l bardzo pozytywne. To, co się b~dzie działo na
granicy polsko-ukraińskiej nie da
się ograniczyć jedynie do działań
euroregionów. Trzeba pamiętać, te
w perspektywie granica na Bugu
będzie granicą Unii Europejskiej.
• Premier jest przeciwjakiemukolwiek umarzaniu długów, takie
dla rolników.
• Kolejka na Kasprowy Wierch
została przekazana dyrekcji TPN,
a kolejka na Gubałówkę gminie
Zakopane - tak uzgodmli wcześniej
zainteresowani. Nie ma motliwości
zwrotu
z1em1
wywłaszczonej
w Jatach 60. poprzednim właścicie
lom. Zdaniem premiera, rząd mus1
zadb~ o nalctytą ochronę Tatr dla
przyszłych pokoleń, nawet wbrew
lobby domagającemu się inwesto·
wanianateremeparku.
W czasie konrercncji padło pyta·
nie: jakie stanowisko z.ajmuje rząd
w sprawach przemysłu obronnego?
- Ze stu przedsiębiorstw pozostało w tym sektorze trzydzieści mówił W. Cimoszewicz. Ich istnie·
niejest konieczne ze wzgl~dów stra·
tegicznych i socjalnych. Czasem s.1
to jedyne duże przedsi~biorstwa
w średnich miastach. Ich upadek
miałby poważne konsekwencje społeczne. Pornoc rządu dotyczy skła·
dania zamówień (środki obecnie są
większe ni t w ubiegłym roku) oraz
dofinansowania dla utrzymania
mocy produkcyjnych. Rada Ministrów przyjmie rozporządzenie,
które będzie podstawą do uruchomienia dofinansowania. Podstaw do
niepokoju nie ma - zdaniem premiera. Jeteli w tym sektor2e
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będą rezygnow~

z tym, te zagraniczni kupcy
z kontraktów.
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przeprowadzenie w kwietniu spisu ;

:;:a:t~T~Y~~:~i ~a b~s~~~:~t~~~ E
przyspieszema prac legislacyjnych
dla wprowadzenia reformy ubezpie·
czcń społecznych, dalsze usamo·

o§

administracyjnego kraju .

~
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Krzysztof Falkiewicz
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+ USA i Niemcy zgodni w reorganizacji NA TO
w kolejce do przyjęcia przez sojusz
TAOŻVKISTAN. Dowódca
tadtyckich rebeliantów islamskich Bachrom Sadirow uwolnił wszystkich zakładników
- poinformował prezydent
ladtykistanu Emomali Rachmonow. W ostatniej grupie
uwolnionych zakładników był
m in. tadtycki minister spraw
wewnętrznych i pięciu przedstawicieli ONZ.

ROSJA. Brygady awaryjne
uszczelniły pęknięty rurociąg,

z któregookoło 1.200ton ropy
naftowej wyciekło w dolinę
Wołgi i na pokrywający rzekę
lód - poinformowały w poniedziałek rosyjskie agencje prasowe. Niewiadomo jeszcze, ile
ropy przeniknęło pod lód, ale
przedstawiciele obrony cywilne/ przekonują, te ludność
cywilna nie Jest zagrotona.
Rurociąg
pękł
w sobotę
w dolinie Wołgi powy:tej Saralewa_ Ropa spłynęła w kierunku rzeki, która jest głów
nym !rOdłem wody dla dutej
części centralnej Rosji.
NIEMCY. Około 10 tys. pracowników niemieckiej poczty
demonstrowało w poniedziałek w południe na skraju
.dzielnicy rządower w Bonn,
domagając
się
utrzymania
monopolu poczty na ekspediowanie listów. Transparenty
zawierały w
szczególności
krytykę postawy FDP - mniejszego partnera koalicji rządo
wej. Hasła brzmiały: .FDP
= śmierć poczty", . FDP
"" 200 tys. bezrobotnych wię
cer Na popołudnie demonstranci zapowiedzieli marsz
przed gmach Ministerstwa
Poczty, aby wręczyć rządowi
w charakterze .ostrze:tenia"
300 tys. żółtych kartek. Przez
tę akcję związek zawodowy
pocztowców (DPG) pragnie
zaprotestować
przeciwko
przygotowanej przez rząd Helmuta Kohla nowej ustawie
o poczcie. Według DPG,
zawarty w niej projekt szybkiego odebrania poczcie
monopolu na doręczanie listów pozbawi ją wielu miejsc
pracy
(PAP)

W\CJĘ

Po spotkaniu szefowie dyplomacji obu krajÓw oSw1adczyh, ze pragną, aby zwołany na liplec do Madrytu szczyt NATO. podczas którego
SoJUSZ Atlantycki zam1erta otworzyć się dla p1erws-L)'ch kandydatów
z Europy W~hodniCJ, ZilkOÓC7)'ł się
sukcesem. 1'\a konferenCJi prasowej
obOJe niewykluczyli 1dci odrębnych
rokowań z Rosją grupy p1ęc1U WIClkich państw NATO
Albright po<lkreśhlajednak, te w
kwestu osiągnięcia partnerstwa
7 Rosją Stanom ZJednoczonym chodzi bard7iejo "substancję" mż o procedurę.
Kmkel akcentowa!, że
trzeba uczynić wszystko, co mogłoby Moskwie ułatwić zaakceptowanie rozszerzenia NATO USA
i Niemcy ściśle konsultują się w tej
spmwie - powiedział Kmkel.

40 minut rozmawiał BOI}IS Jelcyn
z Igorem Rodionowem na temat
reformy armil, Jej finansowania
oraz ochrony socjalnej tołnierzy
f ich rodZin. Prezydent Rosji popar/
wysiłki ministra obrony na rzecz
przezwycięten/a kryzysu w armii
l jej radykalnej reformy.
Przedspotkaniem,łaóreodbylosię

na Kremlu, Jelcyn

zdementował

szc-

rz.1cesięodpew-negoczasuspekulacje

na temat planowanej - rzekomo dymiSji Radionowa- pomformowala
służba prasowa prezydenta. PowJcdwil, że na temat reformy sil zbrojnych 1stmeJą różne pode,JScia i opmic,

- Trzeciej tury wyborów parta·
menfarnych w Czeczenii nie
będzie- poinformował w ponie·
działek pnewodniezący republi·
kańsklej
komisji wyborczej
Mumadi Sajda}ew.

lttJpm·A-rak0M,ui.!J'..· ...uy9,fd
·Wll-M-J.~.frl/Jin}f-711-01
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Astronauci z promu kosmicznego Discovery Joseph Tanner
(z lewej) i Gregory Harb;~ugh

f

Twoja SZtlnsa na sukces !

napr.twmją osłonięty teflonową

folią teleskop Hubble ·a w poniedziałek

17/utego.
Fot:PAPICAF
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Ceny sprzed

podwyżki!

ATRAKCYJNE UPUS1Y!

::::

~

Gwarancja na perforację blach - 8 lat.

"'

~

ZAPRASZAMY

C. M. POLMOZBYT KIELCE Sp. z o. o.

~

Salony Sprzedaty Samochodów
Kielce, ul. Czamowska 22, tel. 366-26-94,345-56-71
Kielce, ut. 1 Maja 191,
te/.366-32--07, 366-39-00, w. ~~-h

~

Powtórne głosowan1e odbęd:t1e
w tych okręgach, w któ·

sięjedynie

W Neapolu nie ustaje trw8JącB od
kilku tygodni klwawa WOjna klanów
miejscowe; mafii kamorry.

W ostatm weekend ofiarą mafijnych porachunków padly cztery
osoby. Od początku roku tylko w
Neapolu w wyniku wojny wewnątrz
kamorry zginęły 23 osoby
W sobotę na peryferiach mmsta
zostali zab1ci 35-letni Gennaro
Autore 1 46-letm M1chele C1relh
(obaJ WielOkrotnie kar.tnl za prLestępsiwa mafijne). Wp;~dh w :ta·
sndLkę mstawioną na nich pnez
wrog1 klan. 1\utore 1 Cirella naleteh
do klanu DAm1co.
(PAP)

L---------------------~

rych frekwencja
proc.

była

poniżej

SO

Według wstępn)'ch wymków drugiej tury wyborów, któril odbyła się
w sobotę, wybrano ponad 30 depu·
towanyeh do nowego 11arlamcntu
Czeczenii_ Ciągle nie ma jes1cze
wyn1ków głosowania z S okręgów
wyborczych
(PAP)

Czas na dokument

"Czarne tulipany"
~Czarne tulipany" - tak rosnscy
tołnierze w Afganistanie nazywali

FIAT CINQUECENTO YOUNG VAN

~

cojestrzecząnormatną,jednakostate
czną decyzję w teJ sprawie podejmie
samszef państwa.
BorysJelcyn z uznaniem wyrazi l się
o wytrwałości i wysilkach ministra,
mających na celu rozwiązame trudnych problemów, stojących przed
rosyjskimi silami zbrojnymi Zapowiedział, że ze swej strony będzie
nadal okazywit maksymalne poparcie
armii i silom zbrojnym w ogóle.
Debata na lemat armii ma b~ kontynuowana podcZ.lS planowanego na
marzec posiedzenia Rad}' Obron}Federacji RoJ.)jskteJ, którym ma
pakierowit sam Jelc) n
(PAP)

Krwawy
weekend
w Neapolu

Nie będzie trzeciej tury

"'"

~

Tymczasem
przewodniczący
Zgromadzenia l'ółnocnoatlantyc
kicgo (parlamentu NATO), amcry-

Amerykański senator przedstawił
w Brukseli projekt rezolucjt w·laśme
zgloszoneJ przez niego w Scnac1e
USA w imieniu własnym 1 grupy
kolegów. Rezolucja ta ma "wzyw;IĆ
SOJUSZ, aby zaprosił do negoqaCJI
czlonko~kich te kraje, które zabiegają o członkostwo w NATO i S•!

Za mała frekwencja wyborcza w Czeczenii

l.l•,az"b ·tlitJ:(lfyg_J(n/mm!l

;;:

Madeleine Ałbright na spotkamu
z Helmutem Kohlem Fot. PAPICAF

rosyjskiej annii

klRSU

LEASING
OPERACYJNY

z Rosją ftbyłaby poważnym blędemft.

Przezwyciężyć kryzys

Mo1l•wo$ć zakwaterowania

Q

kallski !M.!nator William Roth,
namawul w pomcd11alel sojug w osobach sekretarza generalnego
JavJCr:t Solany IMałych p17edst.Jwlclch (ambasadorów) patlstw człon
kow~klch w 1Jruks..:l1 - aby prl~HĆ
w pierwszej grupie nowych członków
Polskę, Czechy, Węgry 1 Słowenię
Roth podkreślał p17y tym, ze choć zależy mu na porozumiemu
z ROSJll - wszelka zwłoka w poszc17.aniu NATO z powodu ewentual·
nego p17edłużama s1ę negoCjaCJI

Jelcyn rozmawia/ z Rodionowem

RZECZOZ."'A\\(;" \tAJ\TkOW\

(

Pafska pierwsza pośród państw

Nacisk na rozszenenie

II.RAKOV.~~.\. S7Ji.OLA I'L"'AI'ISÓW

ORG...._\1/.lJł~\11
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samofoty transportujące do kraju
ciała ich poległych kolegów.
Dokumenrainy film Jana Sosińs
kiego opowiada o weteranach tej
bezsensownej, trwającej 9 lat
WOjny, w której najpotętniejsza
armiaświatanie potrafiłarzucić na
kolana maJego zamieszkującego
góry i pustynie narodu.

O sobie mówią "afgailcyft. Okaleczeni fizycznie i- pnede wszystkim
- psychicznie; m1mo upływu lat cią
gle nie potrafil\o<lnaleźć s1ę w normalnym nie-wojennym tyciu, mają
koszmarne sny, problemy małżeńs
kie, problemy z alkoholizmem.
Pnede wszystkim czują się potwornie samotni. Tylko ci, któny byli

mogą ich zrozumieć. Więc spot)· kaJą się glówmc
w grOnie dawnych towanyszy broni,
piją wódkę, śp1ew3,1ą "afgaósk1e"
piosenki, wspomm8Ją nieobecnych,
tych którzywrócili w Czarnych tulipanach~. Nie epatują wojennymi
okropnościami, na dobrą sprawę nie
potrafią o nich mówić , głos grzęźnie
im w gardle.
Kiedy ogląda si~ ten film pnypo·
minają si~ inne te, o amerykaOskich
weteranach z Wietnamu. Na pozór
to samo traumatyczne doświadcze
nie bestialstwa, okrucieństwa, bez·
sensu. Z tą jednak zasadniczą rótmcą, że "afgańcy., me kwestionują
sensu WOJnY, która 1ch okaleczyła
i naznaczyła. Nadal wierzą, te ich
obecność w Afganistanie była internacjonalistycznym obowiązkiem.

w tym samym piekle,

M

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

Sportowy
robot
Japol'lski koncern Toshlba
monstrawal w pon,,edz,ialeolło.::7
robota, który potrafi..
w piłkę siatkową.

J

U BUCYSTYKA

dlaksiędza

.

ale doszli do wniosku, że koszty
remontu bylyby znaczne. Ksiądz zrez tego zamiaru.
W parafii mieszka wiele osób,
które byly karane. Ksiądz opowiada,
jak to zaraz po jego przyjeździe do
Nakła jeden z miejscowych wlamal
zygnował

Stara. drewniana plebania od kilku
lat stoi nie wykorzystana. Nowa.
murowana oddana została w polowie
lat siedemdziesiątych. NieJestjednak
w najlepszym stanic_ Miejscami
odpada tynk, ramy okienne dawno
nie b)·ły odnawiane
-W suterynach ksiądz trzymał nie
tak dawno kozy - opowiadają ludzie.
- Kury też hodował. Chlewik sobie
z tych pomieszczeń zrobił
NaterenieparafiiznaJdująsięjesz

t-ze dwie kaplice, w Tęgoborzu
i Grudkowie, w których odprdwiane
są msze. TrLecia, w miejscowości
Witów, jest w budowie Mury JUŻ
stOJą, ale niefortunnie wybrano teren
do budowy.
- Mówiliśmy księdzu, że staw byl
w tym m1ejscu - podają parafianie
-NiechciałsłyszećoinneJlOkalizacji

Po ubiegłorocznych ulewach kaplica
stoi na wysp1e. Nie ma do niej
dostępu.

Parafia liczy okol o 2tys_ osób, rozjest na dużym obszarze.
Z jednej strony podchodzi aż pod
Szczekociny, z drugieJ- pod Lelów.
ciągnięta

Trudna parafia

siędokościolaiskrndłprecjoza,kieti

chy, monstrancje. Organa ścigania
odzyskały przedmioty, aleJuż zniszczone. Sprawca przyznal się do kmdzieży.

Ksiądz twierdzi, że chcialby przeremonty, ale na wszystko
brakuje pieniędzy. PrL)'znaJe,tekaphcanacmentarzujestzabytkowa_Nie
maJ ej Jednak za co odnowić. Kościół
dziesięć lat stal w rusztowaniach, aż
prowadzić

trzebabyło,ezdj:r;:

Gorzkie ża l e
- Dz1eci przygotowane, a bierzmowanm nie było- zarzuca,ą księdzu
parafianie.- Ksiądzsię bal, że biskup
Jaworski prLyjcdzie i o wszystkim mu
pOWiemy.
- Kto tylko z zewnątrz przyjedzie,
to ksiądz im mówi, że ludzie są tutaj
trudni.Jetelicośniepasuje,toniech
ksiądzopukiparafię.

-DecyzJęoodejŚciusampodCJmę!

NielepiejwyglądająksiątkiotrcSci

-opowiada ksiądz stanowczo.
-My to za księdza uczynimy.
-Z ostatnią poslugą ksiądz nie po-

religijnej. Niewiele pozosinio z p i ęk
nych, grubych opraw. Kartki ponadgryzane przez myszy. Wszystko zawilgocone. - Lepiej by ludziom porozdawał, a nie żeby wszystko na
zmamowanie poszło.
Parafianie idą na cmentarz. Chq
pokazać, w jakim stanie ZmiJduje się
zabytkowa kaplica. Strach do niej
wejść. Schody sypią się, wybi ta szyba

jechał.

Przed sumą me me wskazywało, że
parafianiezdobędąsięnawyrzuceme
wszystkich swo1ch żalól'o. Ksiądz Bogusław

Marcinkawski rówmet nie sporeakcji ludz1. Zgodził
się na rozmowę z dziennikarzem
Jest spokojny, opanowany, ale
trochę podejrzliwy. Mówi, te różni
ludZie tu się kręcą. Na rozmowę
potrzebnajest zgoda kurii biskupiej.
Parę słów o sobie 1 parafii mote jednak powiedzieć.
- Parafiajest bardzo trudna- przyznaje. - Ludziom powodzi się tu nie
najlepiej. Jest wielu uzależnionych
od alkoholu. To dla nich stworzyłem Stowarzyszenie Powszechnej
Pornocy Charytatywno-Humanis·
tyczno-Integracyjnej.
Ksiądzchciał przej* dla stowarzyszenia pałac dworski z Agencji Włas
ności Rolnej Skarbu Państwa. Sprowadził nawet biskupa Szymeckiego,
dziewał siętakiej

budynek został oddany, nikt go nie
remonto-.1--al. A przecież minęło JUŻ
Jat. SchodZlt do piwnic
Spod słomy wyjmują obmzy świę
tych, zgniłe, zbutwiałe ramy zjedzoneprzez korniki.
dwadzieścia

- Pojechałem,ale później. Pogrzeb
najpierw musialem odprawić - usprawiedliwasię

- Co ksiądz zamierza robić?
Trzebasięspakować i jechać.
-

JesttułaJ

reprezentacja z

Nakła,

odwójta,aleczytocałaparafia?-pyta

ksiądz.

Resztkistarychławek

-Zkażdejwsisąludzie.

-Za księdza Kościenia wszystko tu
rob i łem - prąznaje jeden z mieszkańców Nakla. - Kapłanem mnie
nazywali, a teraz mnieboli,jak patrzę,
że praca niszczeje.
- Tyle krzywdy maminej ksiądz
wyrządził, kłótnie karczemne urzą
dza na oczach dzieci. Ich ojców od
pijaków wyzywa. Kłódk i kupimy, koś
dół zamkniemy.

Rupi eciarnia w kaplicy
Mieszkańcy prowadzą wokół

banii.

Pokazują

zniszczenia.

naddrzwiami.Wśrodkurupieciarnla.

ple-

Odkąd

przemieszane
z wywróconymi obrazami, które
wynosi się podczas procesji. Zamoknię te ściany. Woda leje się do środka
przez dach. Jedynymi całymi przedmiotami są dwie dębowe ławki wstawione tu niedawno. Ludzie obawiają
się, źe i one niedługo zbutwieją.
W dawnej kostnicy nie lepszy
obraz. Konfesjonały w rozsypce.
Drzewo przygniotło dach dwa lata
temu. Do tej porynie załatany. Ksiądz
tłumaczy, te dostał jedynie I II tys.
starych zł z PZU i nic nie mógl za te
pieniądze zrobić.

Taczki

cze kają

- Dlaczego ksi;tdz nie jest naszym
przyjacielem?- py t ają ludzie.- l'o
kolędzie nuwet nie chodzi, a wysyht
z;tkonnikówspod Częstochowy. Dlaczego żaden młody ksi:tdz nie zagrzejetutaJmleJsca?Wostatmmczasie
trzechodeszlo
P;Jrafianie wyrzucąią z siebie
wszystko.Mówią,żezksiędz.aniejest

taden gospodarz. Nieraz chcieli się
z nim t>Oroz.umleć, ale nic z tego nie
wyszlo. Twierdz..1. że dużo by pomogli, ale musi ktcK nimi pokierować.
Z tymjednak księdzem nie chcą nic
Już robić.
Mówiąjeszcze dużo.

To, te ksiądz
msze w nieskorlczoność przedłuża.
Jakjestlist do przeczytania, to swoimi
komentarzami go opatruje. Podczas
kazaniaimiennieludzi wy tyka. l jak
tu do kościoła chodzić? DawnieJ
tłumywaliły,aterazpustki.Okażdym

wie, co powiedzieć, a siebie krytyczniemeocem.
- J ęzyk mam ostry, ale jeszcze
nikomu krzywdy nie zrobiłem- od·
pierazarzutyksiądz.-Niematadnej

prawdy w tym, co mówicie.
- Do końca miesiąca dajemy ter·
min na odejście -uprzedzają parafianie. - Do pierwszej komunii ksiądz
nie dotrwa. Taczki czekają.

na porodówce
nymi, wieionarządowymi wadami rozwojowymi. U 40 procent spośród nich
stwierdzono wadę serca. Śmierci
z powodu błędu w sztuce czy zaniedbań personetu medycznego nie odnotowano. Na oddziałach !Xlłotniczych
Kielecczyzny zmarły też dwie matki.
W obydwu przypadkach podczas ciąży
UJawniłasięwcześniejsza nieuleczalna
choroba
W WOJewództwie
radomskim
w pierwszym półroczu u b. roku zmarło
24 niemowląt, w drugim- 14. Podobnie jak w szpitalach Kielecczyzny głó
wną przyczyną śmierci noworodków
było wcześniactwo, wady wrodzone i
w dwóch przypadkach choroby zakafoo

ale wytykanie oddziału, na którym zgi·
nęlo najwięcej dzieci było niestosowne. Bo to wcale nie oznacza, te na
tym właśnie oddziale tle pracują. To
wręcz może oznaczać, te pracują

promile,jeślianiraz-ażiO.Jakwyka

Na trzech poziomach

- mówi prof. Malarewicz. - Takie są
prawa natury, której mimo postępu
med}·q-ny,niedasięprzechytrzyć. W
tej chwili wszyscy, którzy profesjonalniezajmująsięopiekąnadkobietącię

na tym,
by zmmimalizować wszdkie zagrotenia związane z ciążą, porodem i pologiem. Bo kaźdy poród jest mimo
wszystko obarczony pewnym ryzykiem.

... i bez rankingu
-

Nie

prowadzimy

rankingu

oddziałów pod kątem śmiertelności
okołoporodowej noworodków- mówi

prof. Malarewicz.- Rejestrujemy i
analizujemy k.atdy zgon,

szczegółowo

Kwaczyń

zują ankiety o badaniach prenatalnych
polskie kobiety nie wied7..ą prawic nic

-Tosmutne,żetedzieciakiumie
rają, ale tak samo będzie i za lat sto

tamą koncentrują swe wysiłki

rzej Malarewicz i dr Marek

ski.-Większośćciężarnychniezdaje

sobie sprawy jak ważne są systematyczne, comiesięczne wizyty u specjalisty. Nadal są kobiety, które po raz
pierwszy trafiają do ginekologa przy
porodzie. Z badarl przeprowadzonych
przez lekarzy brytyjskich wynika, że
jeśli matka była badana w ciąży 15 razy
umieralność no-.~-orodków wynosila 2

lepiej, bo przejmujątrudneprzypadki
zterenuponosząckonsekwencjetakiej

pomocy. - To właśnie do nas kierowane są najcięższe przypadki ze szpitali rejonowych- stwierdza wiedyrektorradomskiegoszpitala,drKwaczyń
ski. l czasamiumierają.Alemedycyna

nie zdziala cudów w przypadku wad
genetycznych i zaniedbań ze strony
rodziców- dodaje wicedyrektor.
Za śmierć dziecka zwykle obwinia
sięlekarzy.-Niekatdaśmierćjestklę

ską lekarza- mówią zgodnie prof And-

W województwach
kieleckim
i radomskim czynione są próby realizacji programu poprawy opieki perinatalnej, czyli okołoporodowej. Opracowany przez Mmisterstwo Zdrowia
program polega na zsynchronizowaniu dział alności trzech poziomów
pomocypolożniczej. Poziom pierwszy
toszpitalerejonowe,drug~ -szpitale i
oddziały rangi wojewódzkiej, trzeci kliniki akademii medycznych. Zgodniezzałożeniami oddzialy pierwszego
poziomu zajmują się większością
rodzących czyli opieką okołoporo
dową 85 procent kobiet, u któt)'Ch
ciąża przebiega prawidłowo, fizjologi·
czne,bezpowiklań

Do szp1tali wojewódzkich, które w
Polsce pel nią równid rolę rejonowych, winny być ponadto kierowane z
innych szpitali wszystkiechore z cią
żami zagrożonymi. To okolo lO procent wszystkich pacjentek oddzialów

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

polożniczych. To rozwiązanie nie
wynika z brnku z..1ufania do personelu

szpitalirejonowych,alcwiążesięzfak

tem, że oddziały wojewódzkie są znacznie lepiej wyposażone w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, posiadają
zaplecze laboratoryjne gwarantujące
przeprow<tdzenie specjalistycznych
badan, umożliwi<tią natychmiastową
konsult:Jqęlekurzyinnych specjalności.

Najtrudmejsze, naJbardziej skomplikowaneprzypadki winny b~ diagnozowane i leczone w klinikach akademii
medyczneJ czy Centrum Zdrowia
Matki. Odsetek tychprzypadkówjest
niewiei ki -okol o 5 procent ciętamyc h.
-Program poprawy opieki perinatalneJ nie zawszeznaJdujezrozumienie
wśród w ł adz - twierdzi prof. Andrzej
Malarewicz z Kielc. - Nie wiem czy to

V>

;~:s;~:~ ~i~o!'::u::n~~i ~i~:;~~~ Ó

jakiegoś

oddzialu ginekologicznoWbrew zaleceniom

-położniczego.

~

~~~~~6~~~ i~:~i~~~~~~";~a~:~:~ ~

~~~~~zł~;~7~~~;~:r~~i~~;::i~~~ o;
runek
ginekologiczno-po- r
łożniczego naszego szpitala - mówi S
dr ~w~~:~~i ~~:~~~~~no-polotoddziału

niczc trzeba db<i. Tu przecież rodzi
I niejest bez znaczenia czy
odbywa się to w obskurnym czy
milym, przytulnym wnętrzu.

się życie_
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Śladem naszych publikacji

Ktozapłaci

Na wczorajszej sesji WIG
0,3 proc. do 18 122,3 pkt.,
WIG20 zniżkował o 0,5 proc. do

spadł o

poziomu 1874,1 pkt.
rynku równoległego
zniżkował

d 1,5 proc. do
poziomu 3180,3 pkt.
Po piątkowych pesymistycz·

nych notowaniach ciągłych,
w poniedziałek mieliśmy do
czynienia ze spadkiem wszystkich indeksów giełdowych.

Pan Kazimierz Skup w artykule
"Kto zaplaci - miasto czy agencjaw
("Słowo Ludu", 12.11.1997) pyta ,jak
miało przebiegać ObJęcie przez
SARR udziałów CTK w ciągu mieSiąca od sierpniowej 1ch emisji"?
Odpowiadamy: poniewat Centrum Targowe Kielce- wbrew wcze·
śniejszym planom wspólników- nie
zostało przez Zgromadzenie Wspól·
nitów przekształcone w spólkę
akcyJną, należało zgodnie z kodeksem handlowym zwołać Zgromadzenie Wspólników CTK i podjąć
uchwałę o podwy:tszeniu kapitału
zakładowego spółk i (nazwanego
w jednym n1icjscu Porozumienia
pomiędzy Miastem Kielce i Swięto·
krzyską Agencją Rozwoju Regionu
S.A. .,emisją udziałów serii B", co
zdaniem pana Skupa jest najważ·
niejszym miejscem Porozumienia).
Rada Nadzorcza CTK dwukrotnie zwoływala takie posiedzenie (na
dzień 26 września 1996 r. i 10 pat·
dziemika 1996 r.), lecz były one
dwukrotnie odwoływane przez Prezydenta Kielc pana Bugusława Cie·
sielskiego, teprezentującego głów·
nego udziałowca spółki CTK. Tymi
to decyzjami B. Ciesielski uniemot·
Iiwii objęcie udziałów CTK przez
SARRS.A.
Wydaje się jednak, te pan Kazimierz Skup dobrze w1edział, jak
Agencja miała przystąpić do CTK
skoro w dalszej cz~ci artykulu
pisze, te (Agencja} "czekali na decyzję (w formie uchwały - przyp.
A. Mochoń) Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału CTK.

Generalnie należy zauważyć, że
nie doszło do panicznej wyprzedaży

akcji: z

reguły

papiery,

które doświadczyły spadku były
kupowane a te, które wzrosły były sprzedawane. Dzisiejsza
sesja litanowiła kolejny przystanek w ciągłym marszu pod gór~.
O ile w związku z gwałtownym
zachowaniem rynku trudno
przewidywać długość trwania
ewentualnej korekty czy jej głę
bokość,

to z całą pewności:!
motna nictle zarobić n:.
trafnie wybranych pojedynczych spófkach. l to właśnie
wydaje się najwłaściwszą strategią na najblitsze tygodnie. Póki
co wyratnie widać intensywne
wchodzenie powatuego kapit:.łu w wybrane firmy, w związku
z czym wyszukanie odpowiednich kandydatów do portfela
inwestycyjnego nie powinno
stwarzać ogromnych
problemów. Akcjonariat kolejnych
spółek traci typowo polski charakter co oznacza, te uleganie
nastrojom, sprzedawanie takich
popierów (choćby z intencją
odkupienia na korekcie) nie ma
większego sensu. Wa:tne są tu
nie tylko komunikaty bic:tące
o przekraczaniu poziomu 5 czy
10 proc. lecz może przede
wszystkim widoczny proces
akumulacji.
Liderzy
rynku
będzie

nieodmiet~nie

wykazują

tebywpłacić gotówkę".

się

Wpłatę taką SARR S.A. była
gotowa uiścić natychmiast po podję·
ciu uchwał przez Zgromadzenie
Wspólników CTK, o czym świadczą

imponującymi

obrotami. 8
papierów mimo korekty zanotowało maksymalne notowania od
52 tygodni. Z drugiej strony
słabe firmy wcale duto nie zyskały i jest to bardzo zdrowa
sytuacja.
Zresztą już wczorajsze notowania ciągłe pokazały, :te rynek
nie wierzy w dutą korektę w najblitszym czasie. Sprzyjają temu
doniesienia z rynków świato·
wych, zwłaszcza o nieustannym
dopływie znacznej gotówki do
runduszy inwestycyjnych i biciu
kolejnych
rekordów
przez
giełdę nowojorską. Na ponie·
działkowej sesji na rynku podstawowym największy spadek był
udziałem Jelfy (9,6 proc.) co jest
zapewne konsekwencją ogło
szenia ceny emisyjnej nowej
em1sji na poziomie 65 zł (20
proc. nitszej od piątkowego
kursu).

Notowania ciągłe świadectw udziałowych
Najwytszaoczeku~caoferta

kupru.(l)
NłJni1suoczekuj4aoferta

160,0

320,0

tępującejkoleJności działail :

\)uchwala Zgromadzenia Wspólników o podwyższemu kapitału;
1} oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu i objęciu udzia·
łów spółki;

3) wpłata na kapitał obejmowany
przez nowego wspólmka.
Taką właśnie procedurę zastosowano wobec "Exbudu" S.A., który
przystąpił doCTK !S grudnia 1996 r
-wpłata piemędzy do CTK nastąptła
3.1.1997 r., a więc dop1ero w trzy
tygodnie po podjęciu uchwały.(...)
Dziwna jest obawa autora arty·
kulu, te moja mformacja o rezygnacji z zaJmOwanego stanowiska
w CTK i podziękowanie za współ
pracę swoim partnerom miała negatywny wpływ na kontrahentów CTK.
W wysianym p1śmie - nie jak
pisze autor, przed złoteniem przeze
mme rezygnacji, ale około jednego
tygodnia po odejściu z CTK, poi n·
formowałem o tym, te inwestorem
strategicznym w CTK będZie
.,Exbud", co jak sądzę. ze względu
na renomę tej firmy, powinno raczej
wzmocnić zaufanie kontrahentów
co do przyszłości CTK. Wspomniana jako zagrotenie zmmna ter·
minu niektórych targów była na
wniosek bądt głównych partnerów
CTK np. Instytutu Budowy Dróg
i Mostów, Ministerstwa Rolnictwa,
bądt wystawców (targ1 lnterkamleil), bądt celem skorygowania
podawanego
przez
poprzedni
Zarząd CTK błędnego terminu Mię
dzynarodowego Salonu Przemysłu

Obronnego (organizowanego pruz
Świętokrzyską AgencJę Rozwoju
Regtonu S.A.).
Pan redaktor informuje takte, te
podpisalem paroletnią . umowę
z firmą zabudowującą targ1, dając jej
pięcioletnią wyłączno:!t na Utbudow~.

Faktycznie podpisalem umowę
wykonawstwie (a me
wyłączności!!!) z firmą RICHARD-

o

głównym

w
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weszl
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przełamamef.'\klyczneJWYiączności

rnz1e
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meJ,

tej firmy z poprzedmm zarządem
(z wiceprezesem Raczyńskim). To
właśnie za mojeJ kadenCJI nastąpiło
teJ firmy w CTK, gdyt na targach
MASZBUD wi~k.szą część zabudowy wykonała inna firma z War·
szawy. (...)
Z wyrazami szacunku
Andrzej Mochoń
WICeprezes Zarządu
SwiętokrzyskiejAgencjiRozwoju
RegfonuS.A

W dniu 121utego 1997 r. w "Sio·
wie Ludu" ukazał się artykuł autors·
twa pana Killlmierza Skupa pt. "Kto
zapłaci- miastoczy agencJa".
lnfomlujemy, t e KomtSja NSZZ
"S" ntgdy nie 'Zlljmowała się renego·
cjacjąjakichkolwiek umów podpiSY·
wanych przez Zarząd CTK. Ola rze·
teiności mformacji pros1my zasi~glt
ICh u opisywaneJ strony...Targowa
karuzela" powstą,e bowiem, jak się
okazuje, za przyczyną medoinformowania autora artykułu.
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Z powataniem
Monika Henke-WrotJska
- przewodnicząca NSZZ ..
przyCTK
Zdzisław Wojtasik
-wiceprzewodniczący NSZZ
przyCTK
Odpowfedt autora opublikujemy
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-pól godziny czekania w kinie " Romantica", cisza
w eterze Radia "FaMa ", koniec obsługi klientów w " Lider Markecie"

stror
jaWI l
niek

Prąd

me t
gów
dopi

terrorysta

chaczyRadia ,.FaMa".Kiedy,.sią

Grzegorz Bednarski
DM Penetrator S.A., Warszawska 44

czeki potwierdzone na kwotę
600.000 zł. o Jednym z nich wspo·
minaautor artykułu.
Dodajmy, te taka wlaśnie proce·
dura - była jedyną mothwą w tym
przypadku- a więc zachowanie nas-

śc

Gaśnie światło

Awarie w dostawie prądu na
pewno nie będą mile widziane
(albo raczej słyszane) przez słu

DM PENETRATOR S.A. - Tablica ofert z 17.11.1997 r., godz. 15.

spnedaty(2}
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- miasto ay agencja

I ndeks
WIRR

dzle" zasilanie, w et,rze zapanuje cisza. W nowoczesnym
supersamie " Lider Market"
w momencie awarii włączają się
agregaty, które podtrzymują
działanie lodówek /lad chłodni
czych nawet przez 24 godziny.
Nie będą jednak działać kasy
elektroniczne i taden klient nie
mote byt obsłutony.

Najwytej pól godziny będą czekać
widzowie kina "Romantica" w razie
awarii na dodatkowe zasilanie.
- Kiedy jest przerwa w dostawie
prądu trzeba sprowadzić fachowca
z Zakładu Energetycznego, teby
przełączył zasilanie, bo na miejscu
nikt me ma takich uprawnień. Mote
to potrwać n~wytej pół godziny
-mówi Wanda Zychowicz, kierowniczka kina "Romantica". - Awarie
nie zdarząją się często, zwykle są to
przerwy pięciominutowe. Przez
ostatnie dwa lata tylko raz musieliśmy korzystać z dodatkowego zasilan ia, było kilka minut opótnienia
i kilku widzówoddało bilety do kasy.
W zabezpieczenie SZR (SamoczynneZałączenie Rezerwy) niejest
wyposażone
kieleckie
Radio
"FaMa". W razie przerwy w dostawie prądu w eterze zapanuje cisza.
- W sprawach prądu jesteśmy
uzaletnieni od Domu Związków
Zawodowych, gdzie mieści się nasza
rozgłośnia. Nie mamy dodatkowego

zasilania, bo to jest duty wydatek,
ale taka inwestycja jest w planach
-mówi Andrzej Bors, dyrektor pro·
gramowy Radia "FaMa".- Jeszcze
pól biedy,,Jdłi przerwa w dostawie
prądujestspowodowana remontami
w wietowcu, wtedy wiemy o tym
i staram się umówić z administratorami, teby wszelkie prace były
prowadzone w nocy lub możliwie
wcześnie rano. Najgorsze są niespo·
dziewane awarie, zaskakują niemile
nas, słuchaczy i fatalnie odbijają się
na kondycji urządzen radiowych.
Wypada nam wtedy tylko przepros;ć
słuchaczy, niestety, dopiero po
ponownym włączeniu prądu.
W kieleckiej Fabryce Ł.otysk
Tocznych ,.Iskra" dodatkowe agregaty prądotwórt:ze zabezpieczają
tylko kotły produkujące ciepło.
-Są zakłady, które- ze WZględu
na charakter produkcji - muszą być
przygotowane nawet na najkrótszą
przerw~ w dostawie energii, w "ls·
krze" tak wielkiego przymusu nie
ma - mówi Wojciech Jałowiec, kierownik wydziału energetycznego.
- Tylko kotłownia jest zabezpieczona w agregaty prądotwórcze, bo
kotły produkuj•ce ciepło przy braku
zasilania mogą osiągnąć zbyt dużą
temperatur~. Jeśli prądu braknie
w halach produkcyjnych, to po pro·
stusąstraty,ale-naszcz~cie-takie

awarie zdarzają si~ najwytej trzy
razy do roku.
Lady głębokiego mrotenia i lady
chłodnicze w nowoczesnym supersamie .,Lider Market" są zabezpie·

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

bądl

czone przed przerwą w dostawie
prądu agregatami.
- Nie obawiamy się o mrotonki
i inne artykuły spotywcze w naszym
sklepie. Agregaty awaryjne zasila·
jące lodówki w razie awarii mogą
działać nawet 24 godziny, a najdłu:t·
sza przerwa w dostawie energi1,jaką
mieliśmy, trwała około 1,5 godziny
- powiedziała kierowniczka sklepu
.,Lider Market". - Problem mote
być z kasami elektromcznymi, które
nie mają zasilania zabezpiecząią·
cego. W razie przerwy w dostawie
prądu zapamiętany zostaje tylko
ostatni rachunek klienta. Reszta
klientów nie może być, niestety,
obsłużona, bo pracujemy na kasach
fiskalnych, a wszystkie towary mają
kody paskowe i nie ma tadnej możli
wości ich odczytania.
Pracownicy Rejonu Energetycz·
nego twierdzą, te w mieście mote
brakować prądu z dwóch powodów.
Albo trzeba wykonać planowany
remont, albo coś się zepsuje, bo si~
tego nie zdąty wcześnłej wyremon·

NiE
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tować .

- Nąjczęściej psują s i~ kable en er·
getyczne albo przepalają bezpiecz·
niki w transformatorach - mówi
Mariusz Parkita, rejonowy dyspozy·
tor mocy. - Wszystkie ważniejsze
instytucje, banki, szpitale w mieście
powinny mioć zabezpieczenie
w Samoczynne Załączenie Re·
zerwy: czyli możliwość zasilania
z dwóch niezaletnych od siebietródel. Jeśli jedna motłiwość zawie·
dzie, automatycznie następuje prze·
łączenie na drugą opcję.
Mardn Wiklo
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Za bary z Lubnauką
Na Lubrzance w Ameliówce i w Ciekolach twoną się lodowe zatoryzatykające ujOCie wody, która
ścieka z gór podczas odwilty i wypełniła jut niemal całe koryto rzeki. Gospodarze mieszkający
w pobliżu z niepokojem śledzą przybór wody. Gwałtowna odwilż oznacza zalanie ich pól.

pdnionegokoryta Lubrzanki wylała

na 1ch pole.

Myśleli,

te

może

1cnc7C coś SI~ uda uratować, ale po

przc;;c•u WlelkiCJ nawalnrcy tlygod·

.,.
mowę

lRo-

1~de
•""m
!l·

To

f'łP1ło
jllości

flach

zabu.
War-

mu obsychama. spadły znów ogromne deszcze i rzeka znowu
wylała.

"'•e byto co zb1eraC

Anna

Salwerowtcz

oddycha

z ulgą, ze chociat do domu woda nie
weszła,

to bywały już przecież takie
lata, te podwórko wygl'ldalo jak
staw. Czesław Salwerowicz. który

napracowal SI~ przy śwmiobaciu,
z naepoko}em patrzy na rzekę. Na
razie jest spokojnae, woda splywa
daleJ, alejak to wszystko b~d71C pótniej, nie wiadomo. Przy gwaltowneJ
odw1lą wszystkie ląki i pola w pobliżu koryta rzeki zalewane są przez
ll"od~

1 drzewami. 1\adal docen1a

piękncpolotemeswojejdziałkl,alei

narzckil na problemy t. wodą. Wystarct.y dobra ulewa czy gwałtowna
odwiiL, zeby woda przeJewala su;
przezjego teren.
Niedawno rzeka porwała mu ze
cztery metry sześcienne drzewa,
które pocięte leżało na podwórku.
Mote lto4 skorzysta z niego gdzieś
tam pod Cedzyną, tam pewno popłyn~ło. Ale jeszcze gorzeJ było
wcusn~ JCSLenią. Kazał się: JUŻ żonie
pakować,
teby ewakuować Się

z domu, gdy woda weszła JU1. na
podwórze.
- Próbowalem zrobiĆ ujŚcie ko·
parką, wjechałem na łąk~. która wyglądala tak, Jakby motna juź było
!owić na niej ryby, grzebnąłem lytką

wypowiedz~

na temat zagroteń ze
strony wywiadu roSyJSkiego ruszy!
Law1nę. Przecie! to woda na młyn
n1ektórych dz.alaczy RdRczy KPN Jut

z powodu liberaiLzacji prawa.
Niedawno zetknęlam się: z prt.ypad·
k1em okrutnego pobicia kob1ety.
Została zmuszona do opuszczenia
szp1tala przed upływem 7 dni, aby
tylko nie dratnić bandytów. Czy tak
powmno, czy tak musi być? Dlaczego

UC$ll4Zacz~/ys1ęoskar1:eniaiep1tety

prasa.,radio,telewizjanienierobiąaby

n1e tylko pod adresem RosJi i ich szpic·
gów, ale takie całej lewicy. Teraz
dOpierozacznąsię U'N3lniać skrywane

przeciwdzialać

Lawina

ruszyła

Mimster

S1emiątkowski

swoją

bądtprzcmiltz.ane:nienawiśt,fobia.,itp

wie

I,OZI0'\10: 11-1 n,unaster, 11-11 k;tmicit piCkleiny, N-l syn I'OSCJdOn<~ 1 Amfltryty, bóstwo morskle o tułowtu ludzk1m 1 ryb1m ogonie
płotami

- DawnaeJ to chociaż dostawalo
zwrot piemędzy za stracone
plony, teraz nawet nie opłaca się
wybierać do gmmy, bo i tak nie doSIJnie się .tadn)·ch odszkodowań
- martwi się gospodarz.
Woda schodząca z gór przelewa
się przez drogę, zalewa przepusty
i spływa w dóJ falą, która z trudem
JU.t mieści się: w wezbranym nurcie
Lu brzanki
Edward Jaros przeprowadził się
do Ciekot z Brzczmek 1 wybudował
dom niedaleko rzeki, w pobliżu
Żeromszczyzny, bo tak bardzo
podobało mu SI{: to mieJSCe. Posta·
wlitu takie du1.y zakład betonmrski,
ale - żeby me szpecić krajobrazu zamierza zasłonić go gęstymi żywo·
się

Nie drażn ić bandytów
Siysz.tlam, że pewnego recydywistę
wypuszczono z więzienia ponieważ
cierpi na klaustrofobię. Może to żart,
ale na pewno nie do śmiechu coraz
w1ę:kszcJ liczbie ludzi, którzy cierpią

"opel corsa"

W raz z "Magazynem'" 17 styczma Otr7.ym a li p:uistw.-o zestaw 12
krzyźówek. Katdą z nich rozwiązujemy pr7e7 tydzteń. l ias/a do od·
gadnięcia 1 wptsania do odpowiedniego miejsca w d1agram1e krzyLówki drukujemycodziennie od pi:]tku do c7wartku w naszej gazecie.
Rozwi:v.anie każdeJ z krążówek utworzą litery wpis:mc do danego
diagramu w pole ponume rowane liczba mi k oloru c-~;erwom..'"go
Teraz rozwi:JZUJemy krzyl:ówkę nr 5 (od 14 I ł. do 20.11.).
Do wygrania: S dwuo!<loboW)·ch z:a prosze1i na obiad w- Re!>lau rn(ji .,Ka ra.Uwka.,
llaslo tygodnia należy wpis:.C na kartę pocztow;l i dostarczyć {oso·
biścic- czerwona skr7_ynia n:t parterze budynku lub llOC7tą) do naszej
redakcji ("Słowo Ludu", ul. Targowa 18, 25-520 Kielce) do dnia
27 1ulego.
Szczegółowe zasady nasz..-j zabawy znajdziecie P:ulst,.-o na s t runie 3
" Krzyi.ó11·kow-ego zawrotu głowy".

m.ame, loedy Jesienią woda z przes•~

Pula nagród: 35.000 zł
Główna wygrana:

W
gospodarstwie
Czesława
i Anny Salwerowiczów całe tegoroczne plony ziemmaków poszły na

przez
woju

"Ktzyżówkowy zawtót głowy" ..

taktm ~awiskom?
Odwrotnie, zamiast organizować
ludzi, zamiast wzywał ich do występo
wania przeciw wszelkiemu bandziors·
lwu i bezprawiu, same ociekają krwią.
l tym sposobem uczą aprobaty dla zła!

Zabawa w ciuciubabkę
W/adze Kielc grają z Zakladem
Energetycznym wciuciubabk~. Niech
się bawią, ale na własny koszt. Jak na

Lkiedy woda się ruszyla, musiałem
natychmmst uc1ekaC, bo taki gwal·
towny strum1eń prz.elewal się przez
pomost maszyny - wspomina
panjaros.
Edward Ja ros nie chce sięjednak
czuć uzaletmony od kaprysów
rLeki, to przecież w końcu jego
grunty zalewa. Wziąl si~ więc
z Lubrz.anką za bary. Przy pomocy
szwagra postawił wał przeciwpowo·
d.ZLOwy z grubo ciosanej wierzby,
systematycznie zwozt tct p•asek
LZICmtę, wyrównując 1 podwyższa
Jąc teren. Du:to z tym pracy i duto
kosztów, ale chocia:t trzeba było
zawiesić roboty wewnątrz domu, to
przecież warto bylo zainwestować,
żeby nie trzeba było budzić się po
katdym deszczu na środku stawu.

I' IONOWO: 3-E dzacło llomcra,
szklan;1, pr.t.ezroczysta w oknie, 15-J
widowni te:Hmlnej.

cały
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EKSPRESOWE

WSZVSTIOCH KONKURSÓW
.,SŁOWA LUDU• NAGRODY
RZECZOWE DORĘCZA

SERVJSCO Sp• .z o. o.
Tel. (0-41) 361-02-35
(0-48) 4 1-864

(0-15) 823-45-48

KRAJOWE l ZAGRANICZNE

TELEFON: (041) 3 44-59 - 19
od

poniedziałku

do

piątku

w godz. 9-16

Agnieszka Krakowiak

razie zabawa toczy się: kosztem nas,
mieszkańców
placących
podatki,
dzierżawy i inne koszty utrzymania
miasta. l me ma kto si~ upomnieć o
gasnące niWietlenie coraz wię:ks7.ej
liczby ulic. Czy musimy ogłosić strajk
lub bunt i dopiero wtedy ktni wctmie
nas w obronę?
(tam)

ZAPRASZA
21, 22, 231utego
godz. 18,
na spektakl
"SZVMBORSKA- Lekcja w stylu buffo"
M uzykędowiei'S".t)'WislawySzymborskJejspccjalnJedonanegospdlakluskompo

nowali: ZniDunlkonienJ~)', Jlob rell S.r1, Slanisl•w Sojki, Konslllnl)' Wllcńslli

Do woja marsz
AGENCJA ARTYSTYCZNA "SCENIC"
KIELECKIE CENll'łUM KULTURY

Ostatnio nasza polska n.eczywis·
tość obfituje w strajki sluźb munduro-

wych, domagających sięuównania ich
zarobków z wojskiem. Moim zdaniem
jeśli komuś nic podobasię w policji lub
straty pożarnej może się przenieść do
WOJSka i posmakow~ tego, w ich
mniemaniu, slodklego tycia tolniel7.a
zawodowego
(edi)

TEATR KWADRAT

"SPRÓBUJMY JESZCZE RAZ"
KOMEDIA MURRAY.A SCUSGAL.A ,
W KT0RE.J UDZIAŁ BIORĄ

Pomóżmy szpitalowi

w Busku

Kartka z sercem dla Górki
Cala Polska zbiera pieniądze dla
szpitala .Górka. w Busku-Zdroju.
Mamy nadzieję, te ldelczanie będą
najlepsi. Dochód ze sprzedaty spe·
cya/nych kartek pocztowych będzie

dziej "na czasie" są kank i walentyokowe w 9 wzorach. Aby sprostać
niezwyklej dziecięceJ wrat.liwości
na piękno z.aprOJektowame wszyst·
kich pocztówek powierzono Izabeli
Kowalskiej- Wieczorek,populamej
autorce ilustraCJi dla dzieci.

przekazany Dztedęcemu Szpitalowi
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Kompleksowe/ Rehabilitacji .Gór·
ka. w Busku-ZdroJu. Zachęcamy
harcerzy, organizacje młodzie1owe,
przedsiębiOrStwa i wszystkich wrat/iwych do ltłtączenia się do akcji
organizowanej przez .Fundację
Dzieciom".

Fundacja wspiera 380 ośrodków
w kraju i za granicą. Pomagają dzieciom niewidomym, wymagającym
intensywnego leczenia, osieroconym i dotkm~tym przez los. Pie·
niądze pochodzą z darów i działaJ.
ności wydawniczej.
W ubiegłym roku buski szpital
"Górka" otrzymał od "Fundacji
Dz1eciom" 40 tysięcy złotych. P•e·
niądze zostały wykorzystane na
zakupstołu operacyjnego do onope·

ANNASENlUK
JAN KOBUSZEWSKI
8.111.97, G. 17.00 i 20.00, KCK - duża s cena
DODATKOWY SPEKTAKL 9.111.97, G. 16.00
TO DOSKONAŁY PREZENT NA DZIEN KOBIET!
KAŻDA.PANI OTRZYMA KWIATY!!!
BILETY:

RozprowadzaJąc cegiełki można

tak:tezarobić."Fundacja

dycznego usuwan ia przykurczów
u dzieci z poratentem mózgowym.
Aby w!ącz)i: się do akcja wystarczy skontaktować się: z fundacją
i zamówić kanki- cegiełki. Najba.r-

Dzieciom"
spr.t.edaJC je po cenie hurtowej
i z pominięciem pośredników dostarcza je zamawiającemu. Doda!·
kawodystrybutor może zarobić parę
groszy, d latego propozycjajest bardzo atrakcyjna na przykład dla drużyn harcerskich chcących podrepe·
rować trochę swoje finanse. Na
zamówione kanki wystawiane są rach unki, które będą podstawą do
odliczenia wydanej sumy o d podatku.
Szczegółowe informacje motna
uzyskać w biurze "Fundacji dzie·
ciom". Adres: ul. ł:.omiaitska S,
Ol - 685 Warszawa, numery telcfonów(0-22)33 8888,33 1057,331075
1331095. Możnatakzewyslaćfax(nr
333 100).
(sto)

KCK - 34-490-54, . ORBIS"- 368-05-63,
. SIGMA•- 344-30-33, ZAKŁADY

s.
@_:· ~
PATRONAT:

TELE v-EGR$

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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"'l Do noclegowni przy Siennej co wieczór przychodzi 20-30 bezdomnych

Przystań
W dzień stary biurowiec przy kieleckiej ulicy Siennej jest zamknięty. Wieczorem z kilku okien
na parterze przebija światło. W dutej sali na parterze śpią bezdomni. Wogolonych i umytych
mętczyzna ch z trudem daje się rozpoznać Judzi do niedawna spędzających noce na ławkach
kieleckiego dworca PKP. Ale otwarta niedawno noclegownia, to tylko "tymczasowe n rozwią
zanie problemu.

- W dzień każdy idzie na miasto
za jedzeniem, chctby za kawał
kiem kaszanki. Chodzi głównie o to,
żebybyło się gdzie urn~ i przespać. Ja
miałem

szczęście.

dworcu tylko

jedną

Spędzilem

na

noc i akurat

otwarto noclegownię. Ale to wszystko

zama/o.Źalpatrzećnatebabcic,które

daleJ śpią na dworcu. Mnóstwo osób
śpi w piwnieach i na klatkach
schodowych. NaJwięceJ w starych
domach w okolicy Rynku, ale nie
tylko.... - mówi l>ezdomny kielczanin,
z którym rozmawiam w uruchomionej
niedawno przez Fundację Gospo-

dalej

darczą im. Świętego Brata Alberta

noclegowni.
Jest

wiecTńr.

łótkam1

powoli

Sala z trzydziestoma
zapełnia się

lokato-

rami. PrzychodZ<J tu po godz. 19. W
trzy sodziny pótniej obowiązuje już
cisza nocna. Rano, przed opuszcze.
me m budynku, bezdomni sprzątpją po
sobie. W noclegowni nic wolno pić
alkoholu, a nietrzeźwi nie mają co
licl)t na pomoc.
-Dwa tygodnie temu, gdy noclegownia została uruchomiona, korzystało
z meJ 4-5 osób. Teraz przychodzi
ponad dwadzieścia, a nawet blisko
trzydzieści osób. Dostają mydło, ręcz
niki i inne środki higieniczne, teby
mogli się urn~. Jeśli w stółowce cha·
rytatywnej zostanie jedzenie, to tei
wydajemy je tutaj. Gdy to możliwe,
dajemy czystą odzict z darów lub prze·
kazaną przez MOPS - mówi Jadwiga
Nietrzpiel. W dzień jest szefową
kuchni ~w lłrata Alberta przy kieleckiej ul. Urzędniczej, gdzie codziennie
wydawne są obiady dla około 800 potrzebujqcych pomocy, najbiedniej-

szych mieszkaitców miasta Wieczorem staje się- jak mówią bezdomni ~kierowniczkąnoclegownift. Ponicj na
nocne dytury przychodzą wolomariusze(mętczyźni),którzyśpiąnasali z
bezdomnymi
Równoczcinie w budynku cały czas
trwa remont. Sala, w której teraz
umieszczono bezdomnych, ma po

tylko bezdomnych) Fundacji Gospodarczejśw. Brata Alberta, potrzebne są
pieniądze

na

adaptaCję pomieszczeń,

dacieplenie kilkucentymetroweJ grubościścian biurowca
ZQodnle z propozycjami czytelników, postanowiło na wsparcle bezdomnych
l najbiedniejszych przekazać
czę§ć pieniędzy, które otrzymaliśmy jako Nagrodę Miasta Kielc.
Ale pomoc nadaljest potrzebna.
Osoby lub firmy, które również
chcą wesprzet dom przy ul.
Siennej, mogoą dokonywaćwpłat
na konto Banku Gospodarki
tywnościowej O/Woj. Kielce nr

adaptacjisłut~jakostołówkacharyta

20301374-2756-2705- 11.
Barbara Rynkowska

Impreza nastawionajest głównie na
ale nie tylko. Udział w niej

~
:..

Tomaszewskiego,zescenografiąKazi-

~ ~~;~sc~~~~i~K_25 bm. o godz. 18 na
m
+ Klub Pokoleń dział~ąc.y przy 11
m LO im. J. Śniadcekiego w Kielcach
@ zaprasza dziś o godz. 15 na pierwsze

~

~

~

W Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach odbyta się
kolejna rozprawa w procesie Spół·
dzielnia Mieszkaniowa .Domator"
przeciwko Krzysztofowi Sabatowi.

Pozwany, mieszkaniec osiedla Śli-

Sprawę zdommowaly kwestie naliczania przez Spółdzielnię opłat i rozdzielania ich na poszczególne skład
niki- c.o., wywóz śmieci, antenę, itp
Rozprawie przysłuchiwał si~ mieszkaniec Buska, który jest w podobnej sytuacji,jak KrzysztorSabaf. Wymontował w mieszkaniu kaloryrery i wstawił
grlejniki olejowe zasilane elektrycz.
nie. Spółdzielema Miesl.k.aniowa
w Busku te:t potraktowała to jako
samowolę i iljda opiat za c.o.
Kolejna rozprawa JJ marca. MAG

Policja prosi o szybkie powiadamianie

Strach na ulicach
miesiącem

noclegownia ma jut wielu bywalców

Fot P. Polak

Nasz telefon

344-43-45

jest bezpłatny (liczba miejsc ograniczona).,. Princessę 97" rozpocznie pokaz makijażu. Po nim zaplanowane są warsztaty poetycko-muzyczne
z Elżbietą Adamiak, dziennikarskie
i aktorskie. Całość zakończy recital
El:tbiety Adamiak "Atlnntydaft oraz
spektakl ~Alfabet" w wykonaniu Jacka
Głaszka.

(br)

e

Ekspresowe dołllrcunieprzesylek
od drzwi do drzwi w kraju i Ewopie

Przewwy ładunków drobnicowych

'Kletce,tei.
" '(0-41136t-o2-35
-

W sobotę Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował areszt tymczasowy wobec trzech mętczyzn
w wieku 18 - 19 lat, podejrzanych o dokonanie ośmiu rozbojów. Są mleszkat1cami województw kleleckiego l piotrkowskiego, poprzednio nie byli
karani. W czwartek i piątek.
w biały dziet1, w centrum Kielc
obrabowali czterech uczniów
szkół średnich.

Rozbójnicy przystawiali napadnię
tym do brzucha lub głowy atrapę pisto-letu. Żądali wydania gotówki. Jeśli
ofiary nie miały pieniędzy, zabierali
wartościowe przedmioty, np. zegarek
czy walkmana. Obrabowani podali
policji dokładne ry50pisy sprawców.
W piątek policjant z Komisariatu
Kielcc-śródmieście rozpoznał trzech
mężczyzn pasujących do op1su na ul.
Sienkiewicza. Zanim wrócił z ekipą,
zdątyli dokonać następnego rozboJu
na 18-tetnim chłopcu.
W niecałą godzmę później policjanci nakryli roZOóJników, gdy w bramieraczyli się wódką. Znaleziono przy

nichzłodziejskie lupy. Wyszło najaw,

te w sumie dokonali ośmiu rozbojów.
Zostali tymczasowo aresztowani.
Nieletni wspólnik sprawców, mieszka·
mec podkieleckiej wsi, po złożeniu
wyjaśnień zostal odebrany przez
rodziców.
Ostatnio notuJe się w Kielcach
sporo kradzieży na tzw. wyrwę. Ofiarami są samolnc kobiety, którym
napastnicy wyrywają z rąk torebki.
Tylko w sobotni wieczór zanotowano
w Kielcach pięć takich napadów.
Rabusie dzialają błyskawicznie,
obrabowane nie są w stanie zapamię
tać, jak wyglądali sprawcy.
- Ważny jest Wdy szczegół, np.
fason czy kolor kurtki napastnika
- mówi komendant rejonowy policji
w Kielcach Zyzmont Król. - Apelu·
jemy do okradzionych, aby nie zwlekali z powiadomieniem o przestęp
stwie. Jest szansa, te w wyniku penetracji terenu zatrzymamy bandytów
z łupem. Tydzień temujeden z rozbójników, który obrabował kobietę przy
ul. Ściegiennego, został tymczasowo
aresztowany, Jego wspólnik otrzyma!
dozór policyjny.
(mata)

spotkanie z cyklu ,.Partyzantka Armii
KrajowejnaKielecczyźnie"(salanrS

naparterze 11 LO).
+ 11 • Międzyszkolny Konkurs
"Zgrupowanie Partyzanckie "Ponurego" na Kielecczyinie" dla uczniów
kiru: V- VII szkól podstawowych organizuje SP nr 7 w K1elcach. Szkoły prowadzą p1erwszy etap konkursu we włas
nym zakresie(na,jłep1ej wformie testu).
Potychelimmacjachnaletyzgtos.:do
II etapu grupę l - 3 uczestników w terminie do l marcabr.naadres: Szkola
Podstawowa nr 7 w Kielcach, ul.
Szkolna 29 z dopiskiem . Konkurs" lub
(PG)
telefonicznie: teł. 345-18-59.

~· SK "POD KRECHĄ"
ZAP R ASZ A

mejszeprogramybyłyodbieraneprzez

wszy:otkic tclev.izory (bez pasma tzw
hyperbandu). Zmiany przesunięto na
koniec lutego.
Kablówka ftTelkatu" Jako 30 kanał
włączyła niemiecki program muzyczny
"Onyks"- inny nit znane dotychczas,
m.in. z dutą porcJą Jazzu_ Wkrótce
widzowie "Telkatu" obejrzą polski
kanal muzyczny ,.Atomie tv".
(kk)

Kaloryfer w sądzie

1 995r.rachunkówzac.o.Spółdzielnia

e llsługiagenciieelnej

W ramach ,.Muzealnych spotkań z historią" spotkanie z dr. Krzyszlorem Urbailskim, autorem ksiątki
~Powstanie st)·czniowe w Kielcach"dziś, godz. 13, muzeum przy Rynku.
+ ,.Wieczór przy świecach~
- w każdy wtorek o godz. 18 w restauraCJi ,.Bristolft
+ Wrocławski Teatr Panlomimy
,.Kaprys" w opracowaniu Henryka

Operatorzy s1eci kablowych nie
znają jeszcze warunków emiSJi drugiego programu PoiSatu, który w wersji próbneJ pojawi się w marcu, a pel~
ramówką dla dZICCII młodziety ruszy
od l kwietnia
"Maxtel~ nadal zbiera ankiety na
temat ustawienia kolejności progra.
mó~~o w kablówce tak, aby najatrakcyj-

Kolejny mieszkaniec zrezygnował z c.o.

ków elektrycznych i nie placi od maja

e

+

tor"Maxtela" CzesławPytlal;:

twierdzi, :te jest to niezgodne z prawem i tqda zwrotu prawie 1800 zl.

Princessa 97
młodzie:t,

EmisJa FilmNetu 7..akończy s1ę 28
Jutego br., jego abonentów zamierza
przejąć konkurencyjny, tet platny
i kodowany k.anal filmowy Canal+. W
Kielcach tylko kablówka "Maxtehlft
oferowała Film Net, wykupiono zaledwie ok. 120 abonamentów po 25 zl za
miesiąc oglądania (Canal+ kosztuJe
35-397J)
-Dotychczasowi abonenci FilmNetu
będą mogli na korzy5tnych warunkach
oglądać Canal+- powiedział nam dyrek-

.-....,.,,...."....,, l ~~~~~C:~:zr~ ;_.s;~~~~~~fn~

Od makijażu po recital Elżbiety Adamiak

Pokaz
makijaiu,
warsztaty
aktorskie, dziennikarskie oraz
poetycko-muzyczne połączone
m.in. z recitalem Elżbiety Adamiak proponuje na sobotnie
popołudnie Wojewódzki Dom
Kultury w Kielcach.

Za ldlka dni z ofertytelewizji sarelftamej zniknie FilmNet. Pojawi się
natomiast druQI program Po/Satu.
Zmiany w kablówce .Maxtela"
przesunięto na koniec lutet}O.

.Słowo Ludu",

tywna (lokal przy ulicy Ur~dniczcj,
przy rosnącej liczbie korzystających
z dożywiania, stal się zbyt ciasny).
Sypialnie- rówmet dla kobiet l matek
z dziećmi- maJą b~ zlokalizowane na
piętrze. W budynku powstaną takt:e:
~wietlica dziennego pobytu, łaźnia,
pralnia. Tyle, te nim wstaną uealizowane zalotcnia tworzącej dom
pomocy dla najbiedniejszych (nie

Otwarta przed

NA

Ż)

Teleroszady

u Brata Alberta
1 goni

FilmNet znika, a PoiSat podwójny

• •,

W YST ĘP

KABARETU"POTEM"

~ .............................. ................................................

Czy w Kieleckiej Radzie Miejskiej powstanie komisja etyki?

Gdy radny jest "na bani"
-Jestem Q016w przedsrawit swój
stan do alkomatu, skoro jakiś
Idiota uwata, że jestem na banimówił podczas ostatniej sesji
Rady MieJskiej w Kielcach radny
Kazimierz Ujazdowskj_ Jego .barwna• wymiana zdatl z Tadeuszem
Orłowskim, dolyel)lta - jak już
informowaliśmy - kwestii, czy
nietnetwy radny powinien zabie·
rać głos podczas obrad... Zgło
szono wniosell; by dla Ideleckich
rajców powolać komisję etyfd.

W kuluarach kieleckiej Rady Miejskiej krąty dowcip o ,.zakrapianych~
herbatkach pitych na sesjach przez
niettórych radnych. U~miechem lub
złośliwym komentarzem kwitowane

są dość frywolne niekiedy zachowania
rajców (zwłaszcza, te czasem "obraz"
łączy się z podniesionym głosem i specyficznym 6Chuchem~). Do tak bulwersującej dyskusji doszło jednak po
raz pierwszy. Radny, gotowy "przedstawić swój stan"doalkomatu", wkrótce
po dyskusji znikną! z sali obrad. Nikt
nic postawił wniosku, by sprawdzić,
czy był t rufwy czy tet nie. Radny Jan
Kubik zgłosił natomiast wniosek., by
powolać komisję etyki.
- Czasami wypowiedzi niektórych
radnych mogą świadcz)t, te nie
panują oni nad emocjami- powiedział
nam Czesław Dawid, przewodniczący
kieleckieJ Rady M1cjskicj.- Nigdy jednak nie stwierdzono, by któryś radny
był pijany. Nie stosowalbym tei uogól-

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

nień. Myślę, :te Komisja Statutowa
i Konwent RM zastanowią się nad
powolama komisji etyki.
Bulwersująca dyskusja radnych
z ostatniej sesJi (podobme jak pozostała część obrad) została oawana i
była protokołowana. O ewentualnym
powołaniu komiSJi etyki -ttóra będzie
mogła sk.orzystat z tych materiałów
ostatecznie zadecydują podczas sesji
sami radni. Nim to nastąpi, jedyną
konsekwencją wydarzeń z czwartkowej sesji s.1 na razie wyrazy ubolewania
ztot:one w rozmowie z nami przez
przewodniczącego RM. Mówi się tct
o możliwości sl;:ierowania do sądu
spraw przez osoby, których nazwiska
padaly z mównicy, podczas wystąpie
nia K Ujazdowskiego
(br)
sprawą
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Życiowe pasje Zygmunta Sikory - laureata Nagrody Miasta Kielc
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~oto~,boks,foto~a
Minionyrok byt szczególnydla
Zygmunta Sikory. 60-lecie
pracy w zawodzie fotografa,
50-lecie prowadzonego przez
niego zakładu przy ul. Staszica,
półwiecze
sekcji
bokserskiej Błękitnych, której
był ink:jatorem i wreszcie złoty
JUbileusz małieństwa. Trudno
wymarzyć sobie lepszy moment
dla uhonorowania p. Zygmunta Nagrodą Miasta Kielc.
-Choć w swym dorobku mamjuż
praktyczme wszystkie możliwe wyw sportach motorowych,
boksie oraz cechu rzemieś!mczym,
ta ostatnia nagroda była dla mnie
wielką 1jalcte m1łą niespodzianką, a
pamiątkowa statuetka znalazła się
na honorowym miejscu wśród
moich dotychczasowych trofeów
-mówi Zygmunt Sikom.
Trudno w tak krótkim teldcie zawrzeć dokonania człowieka, który

różn ienia

bez reszty poświę:cił swoje życie
trzem wielkim pasjom - motorom,
boksowi i fotografii, odnosząc w każdej z tych dziedzin prestiżowe suk-

cesy.
- Pierwszy był Jednak boks, z którym zetknąłem się: jeszcze przed wojną. Próbowalem nawet występów w

ringu, jednak na dobre
łem się

1 złe związa

z pięściarstwem po wyzwole-

niu, kiedywraz z b!Xm1 Baranami, z
którym• nąsze losy splotły się w oś
więcimskim oboz1e, postanowiliśmy
zainicjować sekcję Partyzanta, któreJ
tradyqe kontynuoY.ala później

Gwardia i Błękitni. Do dziś z łezką w
oku wspominam niezapomniane
chwile, kiedy l-krotnie nasz zespól
wywalczał awans do ekstraklasy wspomina laureal.
Więcej rozgłosu m:t. społeczna
działalność w sekCJi bokserskiej data

p. Zygmuntowi kariera motocyklisty,
uwieńczona 7 tytułami mistrzostw
Polski w klasie motocykli z wózkami.

sobie
wszechstronnośt, więc b}lem nie tylko zawodnikiem, ale także mechanikiem, jak równieZ działaczem. Najlepszą nagrodą za sukcesy były wtedy
wyJazdy w stroju z orłem na piersi do
Związku Radzieckiego czy N1emiec,
co z pewnością wyzwala uśm1ech na
twarzy sportowej elity lat90-ych.
Zygmunt S1k0ra nie zerwal z nlotocyklami. Był założycielem Kieleckiego Towarzystwa Motorowego
Novi, któremu przez dwa lata przewodził, a społecznie działa do dziś.
Większość kielczan zna pana
Zygmunta z mnej pozasportoweJ
strony. Jest przec1cź właścicielem
najstarszego zakładu fotograficznego wmieście.
-M1alemdoskonalychnauczycie!i
fachu fotograficznego. Na praktyce
bylem w firmie p. Rylskiego, zaś tajniki tej arcytrudnej sztuki poznawalem takie w krakowskiej firmie .,Foto
Woźniak•. Dziś nie ma jut takich artystów fotografii,jak moi mistrzowie,

CHMIELNIK. Zarząd Miasta
i Gminy przyznał nagrody wkonkursie ~Chmielniczanina Roku
1996•. Piei"WS2e miejsce w plebiscycie zajął Jan Rękas
z Sędziejowic, za osiągnięcia
w tw"6rcz00ci publikowanej na
lamach. Tygodnika Ponidzie•.

spowodowały,

że

Rada Nadzorcza Spółdzielni
Mieszkaniowej w Busku-Zdroju
podjęła decyzję o zmianie opłat
czynszu od stycznia bieżącego
roku.
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- Podwyżka czynszu spowodowanajest wzrostem cen składników,
które mają wpływ na opłatę
Iokarawą- mówi prezes SM w Busku
Zbigniew Kaputa. Wzrosty podatki
od nieruchomości, opłaty za utylizaCJę śmieci i za kanalizację. Za metr
sześcienny wody zimnej od nowego
roku płacimy 82 grosze, natomiast
cena wody ciepłej wzrosła o 21 proc.
Są to czynniki, które wpłynęły na
podwytk~ czynszu, a nie są zaletne
od Spółdztelni Mieszkaniowej i

lo~~~~;~mi mieszkańcy bloków

w pewnym stopniu wpływają na
wzrost opłaty lokalowej. Od nich
zależy czy dewastacja bloków, klatek schodowych i urządzeń, będz1e
postępowała.

- lm szkody są większe tym kosztowniejsze remonty, a w takim przypadku czynsz musi rosnąć - dodaje
prezes.
(ak)

Skromny
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StO lat!
JĘDRZEJóW. Za trzy Jata jed·
nostce Ochotniczej Straży Pow Jędrzejowie ~stuknie·

żarnej

stoJat
Powołano komitet organizacyjny w skład którego weszli, poseł Mirosław Pawlak, Maciej Pnypkowski i
wojewódzkiego PSP Andrzej Siewior.
B.Z.

zast~pca komendan ta

mentarzyści.

Dodatkowo, stanowisko gminy,
wraz z przebiegiem dotychczasowych postępów inwestycyjnych,
przedstawił burmistrz Witold Kania.
Prowadzone były już wstępne roz-

PIŃCZÓW. Miejscowe Muzeum
Regionalne rozpoczęło prezentację cyklu wystaw pod nazwą
.Przyroda Ponidzia·.

OPERETKA JOHANNA STRAUSSA

Pierw~ ekspozycję przygotował

Zarząd Świętokr7yskich i Nadni-

Oficerdyżurny Komendy Wojewódzkiej POiicji w Kielcach, komisarz KrzysztofKubik poinformował nas, i:t w Ostatnich dniach zmniejszyła się liczba wypadków drogowych. A oto niektóre zdatzenia:

DODATKOWY SPEKTAKL!!!
1 .111.1 997 r. godz. 19.30

BILETY:
Agencja Artystyczna

"ARTOS" Kielce, ul. "KoSciuszki 8,
teJ. 34-464-03, 331-38-97

konia
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Fot. D. Gacek
zastąpiłyichautomaty.DawmeJnad
każdym zadjęciem

trzeba było się napracować - mówi p. Zygmunt, który
Nagrod~ Miasta Kielc rozdzielił róY.no między sekcje bokserską Błękit
nych oraz motocyklową KTM Novi.
Dariusz Wikła

(B. Z)

Liga strzelecka
JĘDRZEJÓW. \-Wfrwale strzelają
uczestnicy Ligi Strzeleckiej. Po
rundach wśród pa/1 prowadzą
zawodniczki Urzędu
Miasta przed drużyną LO l ZPD

pięciu

~Rekord·.

o okolicy. Jest człowiekiem przywią
zanym do swojej miejscowości, w której zna każdy kamień i ka:l::dą odrobinę historii. Wyróżnienia w konkursie .,Chmielniczanina roku 1996~
otrzymali Józef ZamOJSki za zaangatowanie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, Stanisław Jamroży za rozwój Zespołu Szkół Zawodowych, Jan Pietrzyk w uznaniu
dokonań w tworzenie własnego
przedsiębiorstwa oraz za pracę spoleczną,MariaJasińskazapromowanie

miasta w malarstwie i Stanisław Wisowski za pracę społeczną.
(ak)

Wśród

panów prowadzi drużyna
ZPD .,Rekord~ przed Urzędem Miasta
i Komendą Rejonową Policji. Najcelniej strzelają: Anna Więckawska
(Rekord), Eltbieta Więckawska
(Rekord), Małgorzata Zołna (UM),
Grat.ynn fran!uewicz (UM), Ewa
Rosik (LO), Michał Więckawski
(Rekord), I'1otr Żołna (UM), Ryszard Krzytyk (KRP), Leszek Kowalski (UM), Tomasz Stradomski
(KRP).
B.Z.

Sesja
budżetowa
PiŃCZÓW. 19 lutego odbędzie
się sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwalony zostanie
tegoroczny budtet

mowy w Ministerstwem Finansów.
Rozbudowę szpitala rozpoczęto
w 1991 r. Planowanejest wybudowaniepawilonu na 1201óżek wrazczęś
cią diagnostyczno-zabiegową oraz
zapleczem. Obecnie trwają roboty
instalatorskie. Dotychczasowe prace zostały sfinansowane przez samorząd, przy finansowym wsparciu
wojewody. Do ukończenia mwestycji potrzebajeszcze 190 mld starych
złotych.
B.Z.

dziańskich
Parków Krajobrazowych. Autorami zielnika i fotografii
są członkowi~ sekCJi botaniczneJ
kola przyrodmków studentów Umwersytctu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Haliny Trzcińsk1ej
-Tacik
(kkr)

Planuje się, że wyniesie on ponad
17 mln nowych złotych. Najwięcej
dyskusji zapewne będzie przy omawianiu inwestycji. ,.Jak co roku, mówi burmistrz Witold Kania, powraca
temat podziału środków na inwesty·
cje miejskie i wiejskie. W grę wchodzą nie tylko podz1ały na miasto
i wieś, ale i antagonizmy między sołectwami połudmowymi i północ
nymi. W ubiegłym roku, na drogi
w 11 południowych sołectwach, bardziej zniszczonych, bo trzykrotme
nawiedzanych przez powodzie, wydaliśmy ok. 260 tys. zł, na drOgi
w północnych terenach- ponad 239
tys. Równie sprawiedliwie rozdZielamy tegoroczne inwestycje. Na ten
rok zaplanowaliśmy budowę wodociągów w Zagości, Kozubowie, Zagorzycach, telefonizację Mlodzaw
i Kozubowa, budowę sali gimnastycznej w Bogucicach, zakup samochodu dla OSP w Brześciu.
(BZ)

1.111.1997 r. DUżA SCENA KCK,
godz. 15.30

::sji

mą

wy,niecieS?:ylasięzbytniąpopular
nością. Jednakże kontynuatorzy tradycji, ponownie mają zamiar zaprosić do Puiczowa m1łoSnik6w muzyki
folk. Zmiany y, formule festiwalu
mają zachęcić widzów do tłumnego
uczestniczenia w koncertach. Impreza, traktowana przez władze Piń
czowa, jako promocja reg1onu, ma
sięodbyt w dniach od II do !l lipca.

Przyroda w muzeum

TEATR MUZVCZNY
W LUBLINIE

zi<

·-

historii

PIŃCZÓW.
TrwaJą
starania
o przejęcie przez budżet pa11stwa budowy szpitala rejonowego
w Pil1czowie. Wniosek złożony
ptzez wojewodę poparfi parla·

13d

,;

Zarząd M1asta dy.skutować będzie
propozycją zorganizowania
11 Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Folk .Pińczów 9r.

Mają nadzieję

"ZEMSTA NIETOPERZA"

,

nauczyciel

zSędziejowicstałsiębłiskimczytel

nikom. poprzez felietony o dziejach
Ponidzia
Jan Rękas lubi szperać w zapomnianych archiwach i rozmawiać
z ludtmi, którzy poszerzają wiedzę

lów

>Ój-

PIŃCZÓW. W najbliższych dniach

W ubiegłrm roku impreza, zorganizowana przez warszawski klub
"Hybrydy", mimo znakomitej opra-

populamości

Wzrost cen wody l kanalizacji,
energii elektrycznej l cieplnej
oraz podwy1.ka podatku od

..

nad

ceniłem

Plebiscyt

Zmiana opłat
czynszu
nieruchomości

- Zawsze bardzo

Folk
po raz drugi

PATRONAT:
Słowo

Ludu,

SIHłlB

Radio Jedność

~

•

W Skar1ysk.u- Kamiennej na ul.

Niepodległości 15 bm. o godz. 23 kierujący "volkswagenem" (nr rej. KJX-

4304) Paweł O. (lat 21) ze Starachowic
wymusił pierwszeństwo na skrzyźo
waniu i doprowadził do bocznego
zderzenia z "audi 80" (nr rej. KJZ4288) którym kierowal Paweł K.
(lat25)zeSkartyska-Kamiennej. W
wyniku wypadku kierujący "volkswagenem" orazjego pasaterka odnieśli
obrażenia~iała.

• W Ostrowcu Świętokrzyskim na
ul. Polnej 15 bm. o godz. 22.30 kieru.,seatem toledo" i będący pod
wpływem alkoholu Mariusz Cz. (lat
19) z Bałtowa potrącił na prostym
odcinku drogi Czesława W. (lat60)
z Ostrowca. Pieszy, który wtargnął
nagle na jezdnię, doznał obraźeń

wanie w tej sprawie prowadzi KRP
wStarachowicach

jący

ciała.

• W Starachowicach do Szpitala

Miejskiegodwóch nieznanych męż
czyzn przywiozło 15 stycznia br. ranną Mańannę S. Jak twierdzili, kobieta sama przewróciła s1ę na jezdm
i doznała obrażeń. Kobieta zmarła
tSstycznia br. Odniesione przez nią
obrażenia mogły mieć związek z wypadkiem samochodowym. Postępo-

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

VI

§

W Kielcach na ul. Warszawskiej
14bm.ogodz.l5.10nieznanykieru- 0...::;
jący "volkswagenem golfem" (nr rej. rKJG-3223) najechał na tył stojącego C

~~~i~;~~~f;~;~-i~t~3~~s~~~~ ~

nie

kierujący

.,golfem"

zjechał

na

~~~~z~:~~~ą?d~~~~;~,l,~:~~~ §
wypadku piesza doznała lekkich obrażeń ciała.

§
~

Uwaga! Świadkowie wypadków drogowych proszem s.1 o kontakt ~
osobisty lub telefoniczny z naJbliż- """
~~~~~~~stką policJi. Dyskrecja;; ~

- 0 GDZIE KIEDY

~ rok~l;'!~~~Y- 11~:.~~·y~9 ~~~~~J~
1 Symeona. Słońce

wschodzi o godz. 6.46.

azachodllo16.5S.

KIELCE
PANSTWOwY TEATR 1m. S.
ŻERO!o.tSKJEGO- .Szymbonk<t - lekga
wstylubuffo~,sccnariusz:ManotWóJCikOII"·

sb,inS;«ruzaąa:PiotrSzcz.ersti-&.11

PA.'ISTWOWY TEATR LALKI
l AKTORA ~KUBUŚ" - ul. Dula 9
-~SzewcKopylto•- g. 9, IIJO

KINA
.Romantica" - seanse szkolne na
zamówienie -g. 830, "Ko~m•any mecz"
-USA, b.o., g. 10, .wY5113 doktora
Moreau"-USA,LI5,g.l2.14,18,"Maksimum ryzyka"- USA, 1. 15, g. 16, 2()_
..Mibkwa" -.Nocnegraffitt"-pol.,l.
!S, g. \l, 1245, 18. ,.Zagniewani m!odociam"- USA, J_ 15. g. 14JO, .. KosmiCZny
mecz" • USA, b.o, g. 16.15, ,.Czułe
s/Owb" - USA,I.I5.g.20
.StudYJne"- "Kosmicmy me<:z'"USA, b.o.,g.J4.15,.Crules/ówka"- USA,
L 15,g.J6.15, ..Zagmewanimłodociani"
USA, L 15, g. 1830, .Namiętności"· USA,
I.IS,g.20.15
~Echo~ (w WOK) ~~Jack"· LiSA, l. 15,
J.I6,"Mężowieizona"-USA,I. 15.g. 18
OYZURY OSTRE
szpJTALE - Oddział Wewnętrzny Czarnów, Ch1rurg~czny- ul. Kościuszki,
Gmeko!og~czno-Polożniczy-v.grejoni

zacJI,tei.J45-Ifl:-tl6,344-67-43
APTEKI DYZURN"F.. • calotygodmowy
dyżur nocny, dzienny i św1~teczny pełni
apteb przy ul Zeromskiego 38/4{) Dyżur
nocnypt>łmaptebprzyulJagiellońskieJ70
Apteb przy ul. Sw. Leonarda pełni dytur

tatle wsobol~- wgodz.. 8-20, wniedziel~
wgodz. l-I-ł
TELEFO:\Y
Pototowie Ratunkowe- 999, Pogotowic
Policyjne-997,StraiPotama-998,P<:~moc

Drotowa-366-0IHiSczynnanonsloporu
981,Pogotov.ieEnertetyczncK.ielce-miasto
iteren-99l,PogotOWJcGazowe- 312-{12{1
i 991, Po&ot01111e wod.-bn.- 994, pogotow1e
c.o., elektryczne. RPGM -czynne w godz.
15-2Jwdnlpo-.-szedniciwgodz.7-2Jwdni

wo~~r:~FJ~~~~;~~-ik. 368~75-15
(czynne cal~ do~) i 363-75-33 (czynny
wgodz..7-IS,potemfax).Poslerunki(czynne
wgodz.7-22):Śródmieście-J67-60-JJ,dwo
rzecPKS-366-0I-IO,os.ŚWJętokr:zyskie-

331-15--41
SZPITALE - Czarnów - 366--24-81,
ul. Kościuszki- 344--67--łJ, ul Prosta361--85-25, MSW- 344--20-21, Czerwona
Góra -3-łS-08-41
SPECJALISTYCZNE
POGOTOWIE
DLA DZIECI ..VTTAMED• - wizyty
domowe - dogodz..21.30,tei.JJ2--40-32.
~PECJAUSTYCZNE
POGOTOWIE
DLA DZIECI - qloszenia codziennie
WJodz.7-22,teiJ68-46-36
NAGlA POMOC LEKARSKA LEKARZY SPEOAUSTÓW - WIZYTY
DOMOWE- pediatrów, ch1rurgów dzieci~
cych,intemtstólll',ortopcdów,laryngologów,
neurologów, badania EKG, oł;resowt badania pracownikólll' Zgloszenia codziennie
11·21l, teł. 331-56-50. Wizyty domo,•.-e
1-łJO- 22 (dni powszednie), Ił- 21 (dni
wolne).
GABINETPEDIATRYCZf\'Y, WIZYTY
DOMOWE, D. R. SZC"lUKOCCY - os.
Pod Dalntą, ul
l'ołowniaka
4,
tel. 368--48-91. Codziennte 16·22, soboty

GABINETY UROLOGICZNE •
BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY - ul. Seminaryjska 27b,
tel. 361-J()-6()-speqali.\ciurolodzy
PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE
SZPITALA DZIECIĘCEGO (ul. Langiewlcz.a 2)- ambulatorium pediatryczne
(teł. 361-S
(361-53--07)
RTG,
WeM\
,
wewn.225), F..EG·061-54-60), badanie un>
dynamiczne dolnych dróg ITIOC20wych
(361-Ss-25, wt'o\>11 JIJ), gaSiroskOpii i wykf}"''lnie bakteni "WJZodolllej (361-55-25,
wewn. 317), badam.a spi10metryc:zne
(1til-SS-25,wcwn.264,344-4G-Sl,wewn.47),
Q!odobowe anahzy laboratDrY.Jne (361-55-25,111-e.-n.21J),ICS1yalelgologiczne
(361-55-25 welln.213), wykonywanie zabierfrwchuurgicznych-(informaqawpoczekalni
lzbyPrzy;ęeCh.JrullKlneJ)

PRYWATNY

GABINET

UROLO-

GICZNY-ui.Karczówtowsb.-ł5-czynnyod

poniednalkudop4ttu.wgodz.l5-!7. PrzYJmująspecJ1]J.\ciurologil: drMarekJOI'Iczyk,
drEJipuszJuda,dr Jan WOjclk. USG wykonu_te
dr Sumsław Reszw.k- codzienme w godz.
13-17.
PRYWATNY GABINET CliORÓB
SKÓRY- ul. Sienkiewicza n(l p.), przY)mU)ą
spccjali.klkmutologiii"·enerologii:E!żblcta

Klu;szo(•czwartkl•godz.IS-17),11alma
Sielska(pomedziilłkiiSIOdY"'Kodz.l5-16),

Katarzyna Sobaliska (\\lOTki i p~tki w godz.
15-16) Szeroti zakres zabiegów dennatologicznycb.
GABINET ENDOKRYNOLOGIC7..NY •
leczemecboróbtarczycy,przytarczyc,cukrzycy,osteoporozy,osteomalaCJilotylości

Przychodmai'rzyupllillli,Kicke,ulArt•1ń

skiego 6, pot. nr 105. PrzYJmUJe SpecJalista
endokrynolog AmeliJ. Ma.~tO'IIska-Miy
narczyk. Pooiedmlti, środy "" JodZ.
16-17,tei.(IHI)28-955
PRYWATNY GABINET PSYCIIIATRYCZNY • Kxlce, Sienkiewicza 76 (V pię
tro), p. 36. Dr n. med.Mtchal Pieuwicz-środa,
piątekwgodz.16-18iEwaP1euwicz-ponie

dZIJ/etwgodz.l6-18,sobolawgodz. 10·12.
WIZyty domowe -tel. 33-22·853
PSYCIIOLOG, PEDAGOG POMOGĄ Ci
-zadziii'Oii-telefonzaurania366-17-4lwponiednaltiiczwankiwgodz. 15-17
TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - od
pomednalkudopqtku,lll'godz.IB-20,tel.
345-73--46(wpiąteklillcdlanarkomanów)

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W SPRAWACH RODZINNYCH - 1el.
368-18-ó7czynnyodponiedzialkudopiąttu

wgodz.S-17.
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALf1NIEN {alkoholizm, rwtomanil) - działa
odponiednaltudopi4lkulll'godz..l-ł-ll,tel.

34-ł--19-86.

POSTOJE TAKSÓWEK; osobowe - ul.
P1ekoszowska- 515-11, ul. JesJOnOW!317-919, baptowe - ul. Sandom1ersk.a,
tel. 368-06--68,cięiarowe-ul. Mielcz.arskiego,tei.J45-41-22.
RADIO-TAXI "ALFA· teJ.
344-44---44,96-22(niepobierazadoJaZd).

70021-chlrurgdziecięcy,onopeda,kar

diologz EKG, laryngolog, neurolog, dermatolog,pedialf'll,internista,chi~Lifg,neo

lUtolog (noworodki), reumatolog dzieci~(chorobysta'M'Iw),badanialaborato
ryJne,wtrz}'ki(iinneus/ugipie~gniarstie
w domu), Szkoła Rodzen ił, USG (ultraso-

nografia)ogólne,ginekolog~czne,ciąt.a,

próby wys1lkowe, 24-godzinne monitoro.,.1łnie met~ Holtera, EKG komputerowe. Dom Rzemiosla, ul. Warszawska 34,
codziennieod7do21,soboty,niedziele
8-20
USG-ul.&minar)'Jsh27,pelnyzakres

l

:'i:O-TAXI~~';

1V

J

34-555-44

DOJA,ZO GRATIS
ZNIZKA 30%

POMOC DROGOWA -teł. 361-79-76
POMOC DROGOWA ·lei. 113·509
BIURO NUMERÓW ZAMIEJSCOWYOI·te1.911
INFOR~ACJA PKP ·lei. 930.
INFORMACJA PKS -teJ. 366-02-79
LOT -ru.erwagaimformaqa·te1.952
BIUTY LOTNICZE
rezerwaąa
ispnedaż-_,S1gma",ul Sienkiewicza 56,
te1.366---44--32,166-24-J2
OMNIA - komumhqa mlędzynaro
do.,.1ł. K1elce, ul. Sienklt'llicz.a 61, teł
345-77--43,345-77-46.
POGOTOWIF
POGRlEBOWE
~USTRONIE" - USŁUGI CALODOB0WE-te1.361-29-18,361-39-12
POCZTOWA INFORMACJA TELEFONICZNA-tel. 932
OS RODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Gór Śwt~lokrzyskich i Pomdzia-pi.Moniuszkl2b(wejścieodul

WmnickiCJ),czynnywdniroboczewgodz.
I0-15,te1.344~-40.

MUZEA-WYSTAWY
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH- dawn~ pałac biskupów krakowskich,
pl.7..amko-.'Y l(te1344-23-11)-mcczynne
do4marca(przerwakonserwatorsta)
MUZEUM- Rynek 3/S (tel3-ł4-40-14)
wystawy st1łe ~Przrroda K1ełecayzny•
(nieczynna·rtmont),.Współczesnasztub

!Udoli'J K.ielecczyzn,_-, Wyst.awy cusowc

,.PradzieJcRellonuŚ1111ętokrzystlegO",,.Kic·

leCCZ)7.ll1 średniOwieczna"
('N)'ltawa
archcoiQiiczna).CąnnccodzJcnnie,oprócz
poniedzialk6w i Jród, w godz. 9 - 16
Nicdziele-wst~pwolny

MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
2ER.OMSK.IEGO(Oddl.lal Muzeum Narodowego)-ui.JaniPawlall25(te1.3«-57-92)W)'stalll'a materiałów biografinnych i hteractichzlatmlodziefiCZychpisarza.Czynnewc
wtotti, czwattl:i, pi~tki i nicdziele w godz.
9- 16, lll'.łrody li· IB. Niedl.iele- wst~p
wolny
MUZEUMH.SIENK.IEWIC2A WOBLĘ
GORKU (Oddział Muzeum Narodo'll't&o, te!
ll-04·26)·odtworzonywystrójmleszb.nia
pisarza,..-ystawabiograficzno-.htef'liCb,wyslawy CUSO'II't- ~Dzieła Henryb Sienkiewicza w J!ustraqi dl.ieclęcet, .Twórczość
II.Sienkie1111WwarchlWllneJpocziÓIII'ct"
Oprócz pomedzialtów i wtortólll' czynne
oodl.ienniewgodz.I0-16.

Leś~;~~:ta:~~:~~~~~

Kuglera (1882- 1946). Czynne od ponledzialkudop~ątkuwgodz.9-15.

GALERIA DWA ,.PIWNICE" - ul.
7 - ,.Stańcie do apelu" - wystawa
rysunku i n:eżby Wincentego Kuimy.
Czynne od poniedziałku do piątku w godz.
ll-17,wniedzielew&OOz._ll-15.
MUZEUM PAMIĘCI NARODOWEJWi~zienie Kielectiezlatl939 -1956, ul.
Zamkowa3,nieczynnedo31 marca1997 r.
MUZEUM ZABAWKARSTWA - ul.
Leśna

I0-16,niedzieleiświ~tamcczynne.

TEL 3-ł-ł-85-15 - .ZDROWIE~ WIZYTY OOMOWE- CODZIENNIE OD

TAXI .ItERBY~- teJ. 345-74-74 (nic
pobierazadojnd)
RADIO-TAXI "EXPRESS"
te l
366-IJ-JI.OojazdgratlS,ZnamlnajlanleJ
TAXI,.Dalnta-Śiicl!oWJce", ul. Sza,inowicza,tel.368-96-66,dojazdbezplatny
RADIO-TAXI .EUROPA"
(dojazd gratis, karU stałego khenta) teJ.
361-16--11.
TELE-TAXl • WAUGóRY" - teł.
368-74--00(mepobicrazadOjazd)

TAXI OSOBOWE- ul. Mielaarskiego
- 366-40-40(niepobierazadojazd)
RADIO-TAXI ~METRO•- te l. 22-222,
34-55-m(niepobierazadojazd).
Jeśli sport to

Af'IStrz Polski

IskraKielce

~

RADIO-TAXI

~36~()-40

Kościu.sztill-wystawy:,.labawkov.tyzwie

rzyniec",,.Magialalti",,.OłrodkiZabawkar

stwa Ludowt&O w Polsce", ~Modelarstwo",
autorstwapro,ektantkizabawek p. Elżbiety
Ł~kieJ-W)'SO&lęd.Z III'JJ41ktem poniedzialkówczynneoodzienniewgodz.I0-17.
MUZEUM WSI KIELECKIEJ W KIELCACH - PARK ETNOGRAACZNY W
TOKARNI - wnętrza XIX-wiecznych chalup,dv.ilrzSuchedniowa,wystawy:.Ocalić

20 % bonifikauty
dla każdego klienta

od zaporoniema-Jan Bemasiewicz, twórca
ogrodu rzeżb", .w dawnym miasteczku",
,.Apteka w XlX-WICCZJiym miasteczku"

TAXI OSOBOWE ~WICIIROWY" te!.33-I0-919(niepobierazadojazd).
TAXI • CENTRUM - lei. 368--00--08
(niepohierazadoJazd).

Cl)'nncodponledziałkudopiąlkuwgodz.

366-26-26

10-1430.
MUZEUM W.SI KIELECKIEJ- DWOREK LASZCZYKÓW W KIELCACH- ul
Jana Pawła 11- akwarele. obrazki kreślone
kredbrru,rysunki l stemple NikiforaKrymekiego (1895 - 1966); Fotgramy Mańana
Wosiństiego ukazu_,ące ludowego artystę
zKrynicywrótnychsytuacjachtyciowych.
Czynne od poniedziałku do piątku i w

3o ~j~I6Rl-Ó,~to11::1e~:cz3~1e~~~

TAXI OSOBOWE ,.NA STOKU" te1.331-21-11 (niepobierazadojazd).
TAXI..Ś.,.iętokrzyskie~, uL Manifestu
Lipooweso, lei. 331-55·55 (nie pob1era
za dojazd)
RADIO-TAXI "ORIENT" • te l.

woJny.
MUZEUM ZBIORÓW GEOLOGICZNYCH - Oddzial Świ~tokn:ysti Pań
stwowego Instytutu Geologicznego,
ul.Zgoda21 ·wystawastała:.600mlnlat
hiStOrii GórSwi~okrzyskich"; wystawa czasowa: ~Geologia na kartach pocztowych".

,,. qalistyc:zne

khenta).

badańdorosł)'Chidzieci.Odponiedzialku

~ :~~~~-~~~:l=~."~tg:s~~l~

z

iWPMtyka(36-I0-230,równietwdomu

~

cho=TOWIE

STOMATOLO-

g ~~EJ4~~~1~tO~Łi)~a~~~

~ NO:~giiEt~kl14trK!:RsKA - gabi~:i~,~~~s~;:>:t~:Ł23°~~;~~r:t:

11)

:> matoloeia, ul.

KonopnickieJ

S,

teł

344·86--44- stomatologia, ginekolos1a,

~ 3r.~'~9:t'.t~:~~~~~~:~~~~~~~:

361-11-ll(dOJazdgralls,kart.astałego

niedzielewgodz.IO-IS.Wniedzielewstęp

Cz)'nneodponiedzialkudoptątkuwgodz..

8-15.Wstępwolny.

KLUB STOWARZYSZENIA

~CIVJ

TASCHRISTIANA~-ui.Róllllla !B-wys-

tawa ludoweJ Slluk1 religijnej, czynlU
wsodz..9-15
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
DŚT- ul. Zamko...a 5 - -.ystaW! poplenerowaZPAPpt.~Nied.zia 96·wgodz.9-18
WYSTAWA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PURLICZNEJ - ul. PocieszU
17- ,.llustrage do utworów H. Sienkiewicza ze zb1orów WBP • Czynne w pomednalkl, wtmki, cz-.-artki i p1ątk1 wgodz.
9-18,wsoboty9-IS
JASK.lSIIA .RAr
-nieczynne

BUSKO-ZDRÓJ
K.li\O"Zdrtoj"-aynnetylkow'll'tetendy
GALERIA BWA JIELONA. • ul
M1ck1ewicz.a. 7. w)·~tawa malarst-.a K<IZimlerz.a GrodZJskiego. Oprocz pomedZJalków czynna codztcnme w sodz. 11-17,
wmedZielewgodz..]].J5
JĘDRZEJÓW
Kl:\0 w Domu Kultury - ~Ostatm
smok• - US.-\, l 12, ~- 17, ~Całkowite
U:m1eme~-g. 19
MUZEL"f IM PRZYPKOWSKIC!ł
pi.TKaiausz.ki7/R(tel.62-ł·45)-unlla
towatolekqazegarówsłoneczny<:hlprzy
rz:jdówgnomonieznych,zabytko.,.·ewnę

trul piwmce z XVIII -XIX w., da-.ne
mieszkaniePrzypko-.sklchzpcln)'mwystrojem,dokumentylp.lmlątklrodzmne,

zbiory pstronom1ane. CZ)-nne codziennJeopról-zpontedllalkówwsodz.8-16

KAZIMIERZA WIELKA
KOŃSKIE
KINO .Adria"- ~Tunel~- g. 16, 18

MIECHÓW
Klł">O~Gryf"-nieczynne

NAGŁOWICE

MUZEUM ~DWOREK MIKOŁAJA
REJA", te!. (0--498) 145·70 - wystawa
biOgraficzno-literach
posw1ęcona
M ReJOWI. PokOJefOŚCinne do wyn3J~cia
Malarska wystawa czasowa ~K1cledae
pcjza.te•. Czynne od pomedualtu do
p1ątku w godz. 9-16, w soboty w godz.
9-IS

NOWASLUPIA
MUZEUM STARO:tYTNEGO HUT·
NICTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO IM.
MIECZYSLAWA RADWANA (Oddz1al
Muzeum Techniki NOT w Warsz.awic)ul. ŚWJ~totrzysta • czynne codziennie
wgodZ-9·16.

OSTROWIEC
KINO w ZDK Huty "Ostro-.1ec" •
n1eczynne
MUZEUM
HISTORYCZNOARCHEOLOGICZNE - ul Święto
trzyska 37 ·wystawystale: wystawa zabytkowych fajansów i porcelany ćmJelow
skitJ, poczet ksi44! i królów polskit:h wg
M. Bacciarellego; wystawy czasowe·
ludz1C,style1epoti.Czynneodwtorkudo
piąltuwgodz. 9-16.30, wsoboty w godz.
8-14JOiwniedzielewgodz.IJ-16
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
l REZERWAT W KRZEMIONKACH
K. OSTROWCA teł. (0--47) 620--978- wystawy "Pradzieje nlowieta~, .Górnictwo
kn:emienia w neolicie~ i d~1e podziemne
galerieturystyczne.Czynneodwtortudo
piątkuwgodz.9·15,wsobotywJodz.9-IS,

wmedziclewgodz.ll·l5.
BIURO WYSTAW ARTISTYCZNYCII-uł.Siennleństa54,te1.63-20-48

-wystawa "100 obrazów prowinCJOnalno-gminnych
Jerzego
Dudy-Gracza•
-czynnacodzienmeopróczponiedziall-.ów
wgodz..9-17.
APTEKA DYZURNA - ul. Kopernika,
te1.652-489.
SPÓŁDZIELNIA
LEKARSKA
czynnawgodz.8-21J,os.Ogrody2R- stomatologia.
POSTOJETAXI-O§Obowe: ul. Sientiewicza(te1.628-261)iRynek(te1.653-792),
bagatowe:ui.Sienkiewicza(te1652-296).
,.Delta taxi~ teł. 62-64--ó2, dojazd bciplatny,całodobowo.

INFORMACJA l REZERWACJA
BILETÓW PKS- teł. 65-38--64, biuro turystyczne-tel.65-23-40.

lmedzielewgodz.ł0·20

STARACliOWICE
KINO"\fleJSkle•-ni~-czynne

SfĄI'ORKÓW
KINO •.\litJSkiC• - nieczynne

SfOPNICA
KINO.Po.,.,w.V'·ntecz)'nne

SUCHEDNIÓW
KINO ~Kutnica· w OK- mcczynne
SWI Ę1Y KRZYŻ
MUZEUM
PRZYRODNICZO·LEŚNE ŚWI ĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO- Ebpozyqa pn:yrody meożyw1oneJ, archeologu, Oory
1fauny. Czynne w godz. 9-15. N1eo:ynne
w poniedmłk11 dn1 pa;-.·~teane

WLOSZC".lOWA
KINO w OK- nieczynne

RADOM
TEATR POWSZECHNY IM. JANA
KOCIJANOWSKIEGO- nieczynne
KINA:
"AtlantlC"- "Kosmiczny mecz~-- USA,
b.o.,g.IO, 12, !6, ~Nocnegraffiti•-poJ.,I
IS,s.I4,1R,20.
~Hel"- kino ,.StudYJne"- ~Prznoda na
Alasce" • USA, b.o., g. IJ.45, .M~żoWJe
i tona~· USA,I.IS,J-17.4S,.Ost.atmsprawiedhwy"-USA,ł.l8,g.l545, 19.45
.Resursa"- "Ukryte pragnienia•- 117.30,19.30
MUZEA - WYSTAWY
MU7..EUM OKRĘGOWE IM. JACKA
MALCZEWSKIEGO - wystawa ,.Jan 11
Sobieski Castrum Do!ons" Zamm po-wst.alo m1asto • początt1 R.adoml3.. NaJnowszeodkryciadziału archeologicznego.
Czynneodwtorkudoczwartkuwgodz..IO
- 15, piątki w IQdz. 10- 18 oraz soboty
1 niedziele w godz. 10 - 17. W medziele
wst~pbezplatny

MUZEUM SZTlJKI WSPóLCZESNEJ
• oddział Muzeum Okruowego - Rynek
4/5 - wystawa Jerzeso Krawczyka (1921
·1969)-obruyzlódz.kichtolekqi;Zkolekcji portretów Czynne od wtorku do
czwartkuwgodz.IO-IS,odpqttudoniedzieh-10·11.
MUZEUM WSI RADO\tSK.lEJ
ul.SzydiO\\Ieckal7,teL315-928-nleczynne
GALERIA ,.RESURSA" - Duta Galeria
pt . • Dokumenty tycia mJr. Tadeusza Milacha
Osiliskiego•
MALA GALERIA FOTOGRAAI "Re-

su~-f~~~a~~~tromskiego- wy-

stawa Radorruliego Okr~łU Z~i~bl
PolskichArtystów_Piastyków
M1ni Galena .Talent"- wystawa .Natura
lllmalarstwle·lrenySaladOiusiAlfredaMeissnera.
MCKiiM ·ul. Trau&Ulla1113J- wystawa
,.tołnien:ewytl~l·

Mt.ODZIF..ŻOWY DOM KULTURY wystawa prac Makranu Mw Solna pt. ,.Ori·
gami-zr~czner~·

KINO "Koziołek"- nieczynne.

GALERIA WBP ·ul. P1łsuds.k:iego 12,
salaJ6-w-ystawyZenonaldzikowstiego:
.Cerkwie" - Galeria WBP w KaWiarni Exlibris,,.Grafib"-salaW)'slalll-iennicziHldczytowa.
MAlA GALERIA - Centrum Kulturr
,.Poludnie",ul.Czarnolcskal7-wystawa
rzeźby GrzegOlU Szewczyka pt. "Kobieta~
TELEFONY
POJOIO\\ie Ratunkowe - 999, Stn.t
Po~arna~ 998, oflcerdytumypolicji • 997,
komenda policji - 362·91-91, pogotowie

KINO .Belweder"
"Dzwonnik
zNotre Dame"- USA, b.o.,g.l7.
MUZEUM REGIONALNE- wystawy
stale:,.PradzieJ(Ponidzia",,.Ado!f{)ypsiń

ski- tycie i t'M'Iraość", .Pińczi:ow ·historia
miasta",czasowt:"Kr6tbhistoria.,.-ąsłoto

rowej kolejki wfOiografii". Udostępniado

f~~:~~~rz.·w~f:g~z.ś9-~I.

wsobotylniedzielewgodz.I0-15.
SPóŁDZIELNIA
LEKARSKA
czynnawgodz..8-20:stomatologia

SĘDZISZÓW
KINO"Ballada"-nieczynne.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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9-1_
Mil
teł.

działkudopiątkuwJodz.B·20,awsoboty

PACANÓW
PINCZÓW

!NI

SIELPIA
MUZElJM ZAGŁĘBIA STAROPOI_.
SKIEGO (Oddzial Muzeum Techmk.i
NOT w Warszaw1e) • m1eki s~ w pudhngarm 1walcowm z polowy XIX w. Prezentuje dawne wyposaleme, obrabiarh
i tellwne odlewy CZ)-nne w godz.
9-12 i IJ·l1, W poaicdziałkJ lllecz)'llne.
SKARŻYSKO
Klf'O.Metalow1<'C•- brak terminalU
Klr-+O.Wolfl(l!\("-.Jatpleszkotem·USA,L 12,&-17.19
MUZEUM 1\1 ORŁA BIAŁEGO
Rejów,ul Slon«zna90·czynneeodZJenme: ekspozyqa plenerowa- cały dlltń
ekspozyąawbud)Tlku·wgodz..9-17 '
APTEKA DYlURNA -ul lcgionó"' 101
SI'ÓLDZIELNIA LEKARSKA _
crynnawgodz..8-20,ui.Zielna7-stomatolocia
RADIO-TAXI - tel. SIJ-705 - niC
pob1eraoplatyzadoJ.Ud.
GALERIA SZTlJKI .MARCHAI'D• ui.3Majo138-m3larst'll·oir:zei.M.artyslów
reponuk1eleckiego Czynruw&odz.ll-19
KRYTA PLYWAL~IA- uL Spóldllelcza 19, tel. 25-39-345. czynJU od ponie-

kanalizaC)']ne-~65,pzowe·992,ciep!ne

-993,enertetyczne·991
INFORMAOA PKP- te l. 363-29-50
INFORMAOA PKS·tel. 362~7·76
TAXI-EKSPRES ·teJ. 96--22, 31-09--43
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iNFORMACJA PKP- teJ. 363-29-50.
iNFORMACJA PKS- tel. 362~7-76.

~;~~5~ennieopróczponiftiziałkó"'"'łodL

TAXJ-EKSPRES
J]...{l9-0.

PIONKI
KINO ,.Kasyno"- nieczynne.
MIEJSKI <fiRODEK KULTURY •
Galeria ,.Format•- wystawa prac plastycz-

96-22,

PARKINGI l STACJE OBSŁUGI Centrum; uL Kclles-Krauz.a l, Ustronie:
ul. Gaprina 2. M1chal6w: ul. Królowej
JadWigi 2, Sob~esk1ego 18, Golębiów: ul.
Andersa L
STACJE CPN
całodobowe:
ul.Grzecznarowsluego(tel. 521-70), Slowactie,o (teJ. 529-95), Struga (tel.
U7-18), :l.óikiewsticgo (tel. 439~).
MaratmisU (lei. Jl-35-53), czynne do
1ooz.l9,ul. WarszawsU(tcl.404-93).

APTEKI

Dytur pełn~ aptek• f!rzy ul. Tochter-

manaJ iChrobrego46a.
PUNKT POMOCY DORAtNEJ - ul
Struga 57a- dytur stomatologów w godz.
9-16
TELEFON DYŻURNY STRAtY
MIElSKIEJ-J60-87-75,dyżurcalądobę

~ów

-tcl.986

-19
litl·
me-

SERWISCO teLS16-04.

"''

tcl.

przesyłki

eU.presowe ...

BIALOBRZEGI
MGOK- wystavoa malarstwa 1 rysunku

Knysztofa Wrzosb.. Czynne w godz.
8-15
CZARNOLAS
MUZEUM IM. JANA KOCiłANOW
SKJEGO-ctspozyc;astala: ,.Jan Koclunowski- tyac i twól't'Z(lśt" Czynne od wtorku
lloPJ41kuw&odz.l-15,wsobotyl0-17

GRÓJEC
KlNOwCcntrumKulturyReponalnej-,.KaraJccl!ypodpodud!f-USA,&-16,.Uaea:ka"-USA,

WAR·
.".
lo~

,,l

GALERIA GR wCentrum Kuhuty RepOilllncj
- pbcWolnoici 4-~113nKrzysztofaWretow

stqo.Obrazf
APTEKA - calodobowa sprtedat leków
-pl. NlepodlecłołCII9.
STACJA CPN- pny obwodmcy - ClJIW

.......

POLMOZBYT -czynny w godz. 8-22,
te1.37-ll

l L:lA
MUZEUM REGIONALNE - wystawy
-stała-.Oziejemiastal regionu od czasów
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na,idawniejszychdochwihobecnej",cza.
sowa -.Garncarz-uwódgmący" -sztuka
prncarsb l/ty i okolianych ośrodków.
Czynne od poniedtialku do soboty
wgodL9-IS.
CAFE-GALERIA DK- wystawa maJarstw:. Juliana BartOSika ,.Zabytki i pejzate ilteckic". Czynna w godL 9- 20.
RESTAURACJA l LOKAL NOCNY
.Rycerska"- teł. 30-36, w godL 10- 4.

KOZIENICE
MUZEUM REGIONALNE - ul. Par·
kowaSb, teL\4-33-71,wystawy:,.Wystawa StroJe lndu.n Mtks)·ku", 11 wystawa
..Zdzie~lat", ,.Kultura mate·
rialna młeszłańa)w ziemi kozienicl:iet.
Oprócz poniedziałków czynne codziennie
wgodL9-16.
IXIM KULruRY-wystawa malantwa
Henryka Sarny ,.Moje w~rówki ze s.zkicownikiem".CafeGaleriaczynnawsodLI2-22
opróczniedzleliponiedzialków.
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBUCZNA- wystawa rze:tby Grtegorza
Szewczyk! i mal111stwa Mirosława Pabiana.
MAŁA GALERIA- nieczynne.
PUNKT POMOCY DORA1:NEJ
czynny cal~ dobę, te1.14-21-09.
APTEKA - dytur pełni apteka pny
ul. Wan:zaws.kiej6.
POMOC DROGOWA - 24 godziny
-ul.Radomska40 -!el.l4-56-60.

LIPSKO
KJNO ,.Ost.ar" -nieczynne.

LIPSKIE CENTRUM KULTURY- wystawa malarstwa Józefa Grzegorza Mi·
chalka- czynna w godL 9- 18.
BIBLIOTEKA- wystawa dzieł literackich laureatów Literackiej Nagrody Nobla
zolr:al;ji 100 rocmicyśmierci fundatora.
Czynna w godL otwarcia biblioteki.
SZKOLNE MUZEUM WSI - czynne
odponiedziałhldopiątkuwgodL9- 14.

OROŃSKO
CENTRUM RZEźBY POLSKIEJ
-teł. 219-16, wewn. 214, pałac- wystawy
~ale: Palac Józefa Brandta - • Wn~tna
dwonkie 11 polowy XIX w.", Kaplica-.Tradycje hisceryano-kulturalne Oroństa•,
Park - pleriaru:tbyolwartejprzestneni.
MUZEUM RZEźBY WSPóŁC2ESNEJ
-.Geometńa w rzc:tbic polskiej" z cyklu
.Prezentaqe kolekcJiwłasneJCRP".

GALERIA ,.Oranżeria" - .Grotesb•
zcyk!u.,Prezentacjatolekcjiwtasnet.Czyn-

nyt;hdzJCI.':idziałiiJąc)'chwKoleEksprcsji

PlastyczntJ.

PRZYSUCHA
MUZEUM IM OSKARA KOLBERGA (d•oór Dembińskich) - al WOP
Ił, tel22-48-wystawystałe: wystawa biosrafiezna Oskara Kolberga oraz aran1:owane wn~rza XIX-wrecznego dworu;
'"'fSlaWI poświ~na lokalnej historii
miasta i okolic na prte!Omlt XVIII i XIX
wieku oru prezentująca posraC Urszuli
z Morsllynów DembulskrtJ (1746 -1825),
wl~cicielkiPrzysuchy,RusinowaiSlcze.

Jr.ocin; czasowe - .Ptaki wokół nas•.
Czynneod wtorku do piątku w godz. 8-15,
soboty i niedL wgodL 10- 15
APTEKA- codziennie do godL 21,
te1.22-29
STACJA CPN- czynna codziennie.
SZYDŁOWIEC

KINO .Paradise·-mec:zynne
MUZEUM LUDOWYCH INSTRU·
MENTóW MUZYCZ."WCII (zamek) '"'fSlawa Jta/a "Polskie rnstrument)'
1 kapele ludowe•, wystawa czasowa:
.Chleb tycia- Chleb śmierci" ze zbrorów
państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie
lAMEK
sala SzOK
wystawa
malarstwa Michaelangeola Pizzarelliego
z Medin ,.Dedicata a Matleo".

WARKA
KINO ,.Przyjabi" -,.Ja~kocham, aty
śpisz"-USA,I.IS,&-16, 18,20.

MUZEUM

IM.
KAZIMIERZA
ekspozycja stała .Kazi·
mrcn Pulaski i udział Polat6w w 1:yciu
politycznym, społeanym i kulturalnym
USA•, wystawa poplenerowa. WarU·94";
wystawa czasowa .Malarstwo, rzetba
i grafiU rodliny Losowskich•. Czynne
wsodz.I0-17.
DOMKULTURY-wystawamalarstwa
i grafiki. Czynna w godL II - 19.
PUŁASKIEGO-

ZWOLEŃ
MUZEUM REGIONALNE- wystawa
stała: ,.Jan Kochanowski- fakty i hipo·
tezy", wystawa czasowa: ,.Ziemia zwoJeń·
skal939-45•.Muzeumczynneodwtorku
do piąlku w godL 8- IDOoraz w soboty
i rodrugą nredziel~ w &odL 8- 14.

fi'ARNOBRZESKIEl
ANNOPOL
KINO,.Anna•-nieczynne.
APTEKA- Rynek 24.
Ć~UELÓW
APTEKA- ul. Ostrowiecka 38

KLIMONI'ÓW
KlNO .OrzeJ•-nieczynne.
APTEKA- ul. Sandomierska.

KOPRZYWNICA
APTEKI: uL l MaJa 37 i li Listopada.

OPATÓW
SZPITAL-tel.868-27-6l
APTEKI: - pl. Obrońa)w PokOju 32 i 22,
ul.16Stycznra,pi.Partyzantów l.
PORADNIA ODWYKOWA- 868-27-33.

OSIEK
APTEKA- ul. Połaniecka 6.

OŻARÓW
APTEKI: os. WZfPrze 39 i ul. Spacerowa 10.

POLANIEC
KINO . Pepz"- nieczynne.
APTEKA
pl. Uniwenału Polaniediego.

SANDOMIERZ
KJNO . ~ki"- br!k terminarza.
SZP!TAL-tel. 832-32-0J.
APTEKA DY!URNA - ul. Baczyń·
skiqol4iScbinzlall.
TELEFON ZAUFANIA KLUBU AA832-39-99.
INFORMACJA PKP- 832-23-74.
INFORMACJA PKS -832-23-02.

SfASZÓW
KINO.Syrena•-_Nigdynierounawiaj
znieznąjomym•-usA,g.l8,20.

SZPITAL-tel. 864-22-81.
APTEKA DYŻURNA- ul. Rynek 30.
TELEFON ZAUFANIA- codziennie
W8odL 16-22-864-30-68.
INFORMACJA PKP- 864-23-19.
INFORMACJA PKS -864-21-42.
POMOC DROGOWA- 864-24-00.

~~~i~~ll•lel•

l

6.00
8.00

Kawa czy herbata"
Dobranoc kochame "Jeszcze

....

jednaszansa~-scria/korn.USA

8.30
9.05

9.10
9.30
95S

10.00

IO.SO
11.15

Wiadomości
Szaleństwa

teatralne: Teatry

ruchu
Gimnastyka - Mamo. tato
pobaw si~ ze mną
Dladziecl:Mamaija
Domowe przedszkole
PorozmaWiajmy o dzieciach
,.Nie ma jat w domu• - serial
prodaustral.
Pomidor-teletum1ej
Od niemowlata do przedszkolaka- program dla rodziców

11.30

Teatrjattycie;Sul~m

12.()0

Wiadomości

12.10

Agrobiznes- rolniczy magazyn
informacyjny

12.20

12.SO

MasazynNotowań

Dziecitaluejaknaszc

13.05

Damazakierown1cą

13.20
13.35

Telekompu1er
Modelem sięgnąć nieba
Wszechświat naszego ciała:
,.Mózg~ (1/10): .Ewolucja" (l)
-senaldot.USA
DzrtJe jednego wynalazku

IJ.SO
14.15

UfllldZCnlaratu;ącetycre

14.25
14.40
15.00
15.10
15.15
15.25
15.50
16.15
16.40
17.00
17.25
17.50

Tajniki malema!yki: Urodzmy
matematyka
WietaBabel

19.00

19.30
20.10
21.00
21.50
22~0

23.00
23~0

ca-sc:riala~>!I.9.IXI~J"Ytl-sc:naiiOOOŻłrmlo
daki-t.anad.sc:rWIIIXIGłirumtprołurilor-sc:·
rialsuu.USAU.IXIWdfo4ui2JO~sporto

wy\4.IXIK.JiejOOskop-procrammuz_\4JOh4-m.apzyn motoryZJ>CyJny 15.00 tbloGrat~!) 15.20 Yet
Ye'Yc!ISJOUfouury-.:n.JianllLIUOlnfonN·
cjel6.lSWrdllwoić-~10CfUDdl:amlodlletyiHS

J(lfłWICdliwllicl•n'lłi-JifiWrutq2J.SSMOio--lod~t

mośei0J(lbrmiodaki\JOPotep.ruc

RT
700SildemtalJil~U7. 1STclaiiOfl>"ł7.SO

l'rzebeje do nuec:nr~ l lXI Si6demla dllt<:>0111 150
Au!IIS!radadoNiebl.-sc:n.alobrtL 940MuzyU
"Soódemte JUS Pobk~e 5e1U.k llllm \HS Tcle·
shop~n&IS.IOGiam"SII)dtmł~_S,eoJIIllu•~ni.

t~-~~ ~'::er~s-:s ~~~OIIL~jj Ó~!
wSiódemk~~>tdmlu~h-pros.muLII.IXI
Aulostr~doNte~-ltn.JIIS501'1:Jiik.eselillc

i~r~~~:~!~[~~~!:t~~~;r:
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2l.SSElS1tetiJ·strlłlklrminalnyU.SOSitdemmi

nu!-wydłn:emll)lodnllll.005~y.pnafly-ult

$bowlUSEZSUeets-scn.Jikf)'m0.4SGram.-SiOdcmi, S1cdrruu wspamaly<b- Pfllłlłlll muz:ytm1

Wiadomołci

Programrk dla zwierzątek
Zapowiedtprogramu
Chwila z bl\lk,.: .Cukmia~
-senalanim.
Dla młodych widzów: Raj
Dla dzieci: TikTak
Sejmagraf
Teleexpress
,.Moda na sukces· -serial USA
Sensacje XX wieku: Szpieg
świata

18.20

::
6.00 NitiiSitłSlODJ- sc:ri.JI7 .lXI PoraMi z PoiS.
rem7JSfw&niiC:IŃOffiiiCjei00Polil)'tllleJf~ll

S lSKiubF~~m~~Woma~~UOCwodl}ejt.aztSJ~ty

US!yogospodarce
Wieczorynka: . Przygody M1sia
CotargoJa•
Wiadomości

I.IXIKronit.al.l0Krat6wnadnelidobryUO

Pcluki·łe:lialllllm.I.SSMm:aCclcste·łe:lilll9.4ll

Willlll2ytili-propamUIOiitkilOJOI'rzyl.tdekCtna>'f!al·sen.llUSAII.IXIEntrklopcdilpsów-5enll
l'flflodn.l\.45 ltdmłWiłl,;tdMWull- mapz)n
kulluralnyllOORetransmupTVPoloniiiS.IXIProJillmdmalS.IOIWian-Wf11rowiec-senalarum

U:~~=~~~~~~-~rw~

$C)brun~~·pro,.dl:adlletiiU5Mala,,.ielka.
nieb~t!Ukul:a·proc.edubcy)nrlliXIludticlfłl'ł

W)'·ma&- pubhQ'SI. 11JO re1w lepoPUinJ 11.00

GoltTVKiatb"IIIOKronrl.IIIJOM.IIiiCclcs!c
-senalob)-tL 19.1Slmu.!dnil-proc. pu!lhcy~
l9JOSuleliit.-o·proc.dol:ZO.IXIPmoncl-polskr

~a:~:~~J~~~='n~~:!=
~;::YK~~=~~~~'W'~;~!:~~t

~Profit"-5eriaiUSA

lwa-wlostrdramarwojcnny

,.Czarne tulipany•- film dok.
P10senki z kontekstem, czyli
WKrazydwa
W centrum uwag~
Wódko pozwól tyć
Stud1o sport: Koszykówka
-PucharEuropy
Sztuka bez ~emnic

lediłe:rwll>llf011'111>C)'JnJ\H(lOnoó";c,mcdmltJ·

0.10
0.20
0.25

,.1-łistoriaNancyZiegenmeyer"

2.00

-dramat obycz. USA
Zakończen1t programu

Wiadomości

11
I~J0Dzle6 dobą-~~ TKK! lUSClilidii dneei

L7.1X1Muret-blot muqano-Jcll.amowr11JSK~e
lUłOPtOłfUIU

IH5 \'iOIIAr;adenua!-pruent:ttj.a

kieltck~ehsillłli.IXII'odwodntUIIroc:ztnot-lep
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RO RA
6.45
7.00
7.05
7.10
7.50
8.00
8.30
9.00

9.30
10.00
10.25
10.50
11.10
12.00
12.15
12.35
12.50
13.00
13.20
14.55
15.00
15.25
15.35
16.00
16.10
16.30
17.00
17.20
17.30
18.00
18.10
18.35
19.05

Kursjęzykaangielskiego

ranorama
Sporttelqram(powt.)
Poranny magazyn Dwójki:
Dziennikkrajowy
Akademia Zdrowia Dwójki
Programlokalny
.,John, Georgie 1 reszta• - seria! USA
Świattobiet-magazyn
,.Nastarymszlatu~ -serialdok.
Dladzieci:Południk 19
Familiada-teleturnrej
Studio sport: NBA Action
~Prawdziwa historia rzymskiej
areny·-ang.filmdot.

Zimowyprzekładaniec

Tazmania - dladzieci
Abecadło dtwi~ków - program
dladziecimewidll!cych
Ferienasportowo
ranorama
_late i Ben"-serial kanad.
Powitanie
,.Przygody Blacky ·ego"- serial
Akademia Zdrowia Dwójki
Gol- magazyn piłkarski
Panorama
Mój malyłwiat
SxS-teletumiej
WotoliceStwórcy
Pogotowie
ekologiczne
Dwójki
Program lokalny
PanOflma
Pra&ramlokalny
Kołofortuny-teleturniej

Reporterzy Dwójki przedsta·
wiają

19.35
28.011
21.00
21.38
21.40

Dladzieci:Połudmkl9
~Siła w mllości"- film dok.
Panorama
Sport teleyam
Tok Szot: Wśród goki m.in.
MarekKamiński

22.35

Pi~ wieczorów z Marce/lo Mastroiannim: ,.Miss Arizona·

0.25
OJS

Panorama
,.Picasso i laniec'"- film dok.

1.20

Zakończenie

-węg.filmobycz.

USA

programu

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

EKLAMA

•
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Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Radomiu zostały sprywatyzowane w 1995r.
W nowo powstałej Spółce Akcyjnej strategicznym udziałowcem

jest francuska firma Seita, wiodący producent tytoniu i papierosów we Francji.
Do nowo utworzonego Działu Szkoleń i Rozwoju
poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Seita

• SZEF DZIAW SZKOLEŃ l ROZWOJU PERSONELU
Kandydal będzie odpowiadał za rozwój programów szkolenia wścisłej współpracy zkierownictwem
ZPTR SA oraz specjalistami Seita- FranCja. za przygoiowanie budletu szkoleń. bieżący nadzór
nad szkoleniami. integracjęzespołuoraz doskonalenieorganizacjiszkoleń
Oczekujemy od kanctvdaJa· w,1:szego wyksztalceola. doświadczenia wzarządzaniu. bardzo dobrej
znaJomości Języka ang•elskiego, obsługi kompulera zwykoaystaniem programów graflcznych, umiejętności

mterpersonalnych, otwartości na wiedzę, elastyczności samodzielności i kreaty-Nności,
uczenia się od innych oraz zaangatowania otoczenia do realizacji planów ror-Noju

umieJętności

zalogi
• SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI SZKOLEŃ
Kandydat będz1e odpowiadał za sprawną organizacJę szkoleń wewnątrzzakładowych 1zewnątrzza

• mENER · LEKTOR
Kandydat będzie odpowiadał za przygotowanie 1 przeprowadzenie osobiście szkoleń dla grup personelu firmy zgodnie z przyjętym programem. Kandydat zostanie przeszkolony dodatkowo przez
wykwalilikowanego psychologa i specJalistę z dziedziny uczenia innych
Oczekujemy od kandydata· 'łfj'tszego 'łtj'ksztalcenia humanistycznego. dobrej zna1omoSCI obsłUgi
komputera 1 Języka angielskiego lub francuskiego. komunikai)Wności 1 umsejętności prezentac11
zdolności aktorskich i pedagogicznych. poczucia humoru. ale rówruet taktu i dyplomacji Mile WIdziane będzie doświadczenie wpracy na stanow1sku o podobnym charakterze
Oferojemy kanflyrJalom: pracę wmtędzynarcxro..} 1/rmle o ugrunlowanej poz)f:j/ na rynku krajrr
wym. ~liW< a/mas/erę wpracy. szytJkl rozwd} zawodowy oraz atrakcyjne warunki pracy

kładowychoraz realizacJębudżetu szkoleń

Oczekujemy od kandydata· l'łfższego wykształcenia, dobrej znajomości języka angielskiego tub

Prosimy o pilne przesłanie listu motywacyjnego, życiorysu i zdjęcia na adres:
Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Radomiu Spółka Akcyjna
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, 26--600 Radom, ul. Tytoniowa 2/6

francuskiego. doskonałych umieJętności organizacyjnych, pełnt, w1goru osobowości, umiejętno
ści nawiązywania kontaktów z naszymi ludtmi. zdobyY«~nia wiedzy i zapaht do pracy
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ROLNIKU, inwe•tujerny w Twoje potrzeby
URSUS- to Twoja najlepsza inwestycja.
Rótne formy płatności ułatwią Ci jego zakup.
UWAGA1Do ko:dąo ~hpiontto tlą{Mko ®tllltkolft .-yposO:m1ero/nJr:t - GIU11SI

C .M. POLMOZBYT KIELCE Sp. z o.o.
Kiefce, ul. 1 Maja 191, tel. (041)366-39-00, w. 248,224
C. M. POLMOZBYT - Twoim partnerem w polu
ZAPAASZAMV ...
ZarlJłd

Gminy Masłów
oclampnell!llitogDniczony
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do przetargu moi".

fłeleriiCJe

Budolmlcrwa

poł.nr5,/eiii-D8-7Bpowszcze·
niuopłatywwys.S.Ozl
Ofettyt~~lelysJIIIda(wUrtfdlie

Gmf11)' do dfltia 20.03.1997 r. do
godz.9.45.
Przetarg~llesjęwdn/u

20.03.1997r.opodz. 10.
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do
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l)'si,.cepifłsel)płatnedokasy
Urzędu w dniuprzelargu
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neJWOirodkathZdro..,awMaslowteli
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Miejski Zarząd Dróg w Radomiu
ul. Warzywna 3/9, łel. 601-581 fax 601-358
ogłasza przetarg nieogrnnic-Lony
na następujące 7.ada:nia:
1
~!~ji ś~~~tlncej~~~~k~~:~:a~~~3~\ii~~~e~i~~~iJ~?~~!~~~~:~~~~:

gutta 1 Pomatowsk1ego w Radom1u,_

zad~

Wojewódzkiego

w Kielcach, 25-516 Kielce, aleja IX Wieków Kielc 3,
ogłasza przetarg nieograniczony na prace malarskie w
obiektach Urzędu Wojewódzkiego w 1997 roku.
Termin realizacji -do 31 grudnia 1997 r.
Wadium - 3.000 zł. Specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebr<ł osobiście w siedzibie zamawiającego bud. "A", pokój nr 337.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentamijest Pan inż. Czesław Malczewski bud. .,A", pok. nr

320, teł. 21-319.
Termin składania ofert upływa w dniu 1997-03-07,
o godz. 15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1997-03-10,
o godz. 10 w pok. nr 338 bud. "A".
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem
obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wzią:: udział oferenci, którzy:
L Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy
o zamówieniach publicznych.
2. Spełniają wymogi określone w specyfi kacji istotnych
warunków zamówienia.

)114/J

CeniraJa Nasienna Jędrzejów ul. Kolejo11·a 2
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
- "starft 200 rok produkcji 1987, cena 12.000 +VAT
-kabina kompletna do .,gaza"
Przelarg odbędzie się 4.03.97 r., o godz. 10 w siedzibie Centrali.
Wadium /O proc. wartości należywpłacić najpóZniej w dniu przetargu
do godziny 9 w i;:asie CN.
Ww. pojazd oraz kabmy można oglądać w przeddzień przetargu od
godz. 9- 13 w bazie Centrali.
Zastrzega się prawo unieważnienia przelargu btz podania przyczyn

11 - opracowame doku-

~~{;~~~c~e~;~~~~~fjg~u~oRrdci~~~~~~:~f tii~:~~~%~~!~~feadcik~~

~~~~S'~~~k~n~cR~d~n~?u~wy sygnahzaCJI ŚWietlneJ wzbudzanej na

Terminrealizaeji:zad. l-30.111.1997r.zad.ll-30.111.1997r.zad. III
- 30.1V.I997 r. Wadium w wysokdel 500 li na kaide udanie naleiy
wnie~ na konto Miejskiego Zlirl:łdU Dróg w ):hdomiu Nr 1980 13264776-3602 w P.R.I. S.A. O/Radom. ul. Zeromskiego 43/45 do
28.11.1997 r. dogodz.l3.00.
Poslępo...anie nie zoslalo poprzedzone ..-sll,:pn:t k..·alifikaej:t.
Specyfikuję islolnych ..·arunkó11' zarnó..·ienia w cenie lO zł moilla
pobrać w siedzibie l.llma11-i~:teego w pok 19Jub u zaliczeniem poa:lo-

"'Yill.

Laboratorium Fotografii
S!!l\'1 Barwnej

Urzędu

IJ.MAIIB',rokiSB'J,flfrejKfH-

122Y,retiOI..,wS.800.00ll

Funkcjonalny, niezawodny w pracach potowych.

Zakład Obsługi

•B•sku-Zdr•i•

od:Z:,':~~~i~~ny

Zamknięl:t kopertę z orertlt omaczonlł "Pnetarg nieogrania:ony na
opr.aco..·anie dokumenlacji lechnicznej budowysygnalizacji !11iellnej
na ul. ............. ud ...... w Radomiu" należy złożyć wsiedzibie zama11iaj:tcegowpok.21.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.1997 r., o godz. 13.
Otwarcieofertnastąpiwdniu 28.11.1997 r., o godz. 14wsiedzibie
zamawiającego w sali konferencyjnej. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowl~zujący.::h preferencji krajowych.

::e~k:~~g~ ~~~~ ~~ą~ rtt::ao::r:~;,;,:g~~~src:;~ab7:;~';h~
10. V1.1994 r. (Dz.U. Nr 76194) oraz w specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

Syndyk Masy Upadłości ZM ...zamtal" w Kor'tskich, ul. Staszica 1
zawiadamia, te w dniu 20.11.1997 r., o godz. 10 w siedzibie upadprzetarg na środki transportowe łj.:

łego odbędzie się
1) .nysa~ szt. 4

2).żuk" szt. 3
3) .star" szt. S
4) ,jelcz~ szt. 4
5) naczepa siodłowa szt. l
6) ciągnik ładowarko-koparka .ostrOwek~ szt. 1
7) przyczepa samochod , szt. 5
8) wózek piatformowy szt. 8
9) wózek widłowy .rak" szt. 6
10)turawszt1
oraz przetarg na:
tokarkę, wiertarkę, szlifierkę do zaworów, spawarkę wirującą i
stół probierczy
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed
przetargiem wadium w wys. 1O proc. ceny wywoławczej.
Informacje: tel. 04112 {6664, 6794 lub 6994).
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
w części lub w całości bez podania przyczyn

Zarząd Gminy

w Zagnańsku

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
1) Zakup programu komputerowego do wymiaru

łącznego zobowiązania pieniężnego

2) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy
z projektow miejscowości UMER - ZARZECZE.
Oferty należy składać do dnia 25.11.1997 r., do godz.
14.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, uf. Spacerowa 8.
Materiały dotyczące niniejszych przetargów można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa
8 w godzinach od 7.00 do 14.30.
istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego

waną drogą

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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EKLAMA
OKAZJA!

Radomskie Przedsiębioi'Srwo Energetyki Cieplnej" RADPEC" S.A.

NAJMŻ.SZE CENY
WYROBÓW CERAJIIt'ZNYCH
-uglaprlno

-0,35:/fs:l

-u;:lad:uHalł'lt.a

-0,30:/ls:l

- mta barU.1a K-1- U,.'iS:I!.s:t
- cąla A.roi<Nka A'-3- O, liS :1/.s:I
-pusta~ MH
-/.4j :1/.s:t
-p11stai..A.;Amnan -1.10:/ls;t

do d~mi~znlo rqzw_!jalqcoj_s i_Q_siocl

s_pr~pQ~

Spóld:;ielni .MieszkanioH'ej "MJCIIAŁÓ W'' w Radomiu
- pom1eszczenie na salon sprzedatyoraz punkt serw1sowy.
- srodki lmansowe na prowad.Zen1e l zabezpu~c.zemo dz1ałalno$d

Warunki nabycia dlugu do uzgodnienia:; Zarządem

u l.

Zapraszamy na stoisko SEAT
na targach Aulo Tour Market 97
w Ccntn1m Targowym w Kielcach
w dniach 20-23.ll. l 997 r. w godz. 10-19.

,.RADPEC" S.A.

Crgirlma ,.GORA'A", 1r/. (O-J96)
39-31.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem

te/. 36-251-32-36 w. 141,

Do 28 11 .1997 r.

,, Ccg1dni
rrl)' z..lupie naty.:h·

codziennie w godzinach 7 - 15.

ffiliiSIO"" ynl od~Hlflt [101'1 )tCJ 5.000

posiadać:

Kandydaci powinn•

oraz
Radomskiej Spółdzielni Mies~aniowej w Radomiu.

D<•tt~~ti•''"="unr·7proc ł'AT

~UORKA"

DEALERÓW

informuje,
fgp_Qsiada do_m_dgiy_ .'\wQje wierzvtelności wobec

-UJ:Iakralv•d.aA>/-f!,)(};/l.s:l

Crg;rln111 _000.'\K)W"',
(fJ-.19)51-21-10,51-11-15

Generalny Importer Samochodów SEAT poszukuJe

w Radomiu, ul. ielazna 18

JHERIA MOTOR COJ\lllANY S.A.

szt. ccglyK-2r~!'lat0,03zł/m

ul. AuJ?;ustó\lka 3, 02-981 Warsza\l·a

Dealer BYFUCH Bydgoszcz

WOJEWODA KIELECKI
zaprasza do

składania

NA WYCENĘ

ofert

oferu,esklepoweurządzenia
chłodniczew cenachfabrycznych
",.bd) chlodnkzeiru/.:icrniae
",.repl!· isuł) cłllodnim

MAJĄTKU

",. l~mnbrki i d~i chlodnine
",. ~rtgał)ichłodnict•tnt)btoro•rt.

PRZEDSIĘBIORSTWA

C.CH. Kielce, ul. biesie 140,
Ie/. 366-13-99,366-11-31.

lo!'

BUDOWLANO-REMONTOWEGO
HANDLU i

USŁUG

Celem wyceny jest określenie wartości
zostać

Masy Upadłości
Przedsiębiorstwa Robót

pracownk:zej. Wycena powinna
tj.

metodą aktywów

majątku

odpłatnego

przekazany d o

być

Skarbu

dokonana dwiema metodami

Własoościowych

Pneksztalcefi

Wojewódzkiego w Kielcach, pokój 439a, budynek A, w terminie 14
dni od daty ukazania
decydować będzie

się

O wyborze oferenta

m.in. termin wykonania oraz cena.

niezbędne

Wszelkie

ogłoszenia.

przedsięberstwa

informacje · dotyczące

można

uzyskać

bezpośrednio

w jego siedzibie w Kielcach, ul. Witosa 80,
lei. 331-13-65 oraz UW w Kielcach, teJ. 21-858
i 21-294.

HURTOWNIA, ul.

•

e
e

napojów w proszku
zup w proszku
serników w proszku

w Kielcach,

technicznych

takichiak:

84,

e
e

przypraw do potra w
suszy warzywnych

i wielu innych artykułów spożywczych
o bardzo wysokiej jako~ci.
Atrakcyjne ceny.
Korzystne warunki zakupu.

-prowadzi wyprzedaż
artykułów

Za~:na1iska

Cel.331-ll-4l, lll·ewn. 1701ub345-31-<l9

PRODUCENTNAJLEPSZYCH
KONCENTRA1ÓW SPOżnNczycH:
e $mietankl kremowej ,.śnie2:ka"
e deserów kremowych
e lodów domowych
• galaretek
e budyni
• kisieli
e kremów do tortów

ul. Targowa 18

krótką

Urzętdu

CYKORIA S.A.

Przemysłowego

netto oraz metodą dochodową.

l

--

III \VIERZCIIOSLAWICACH
REGIO!IIALNV I'RZEDSTAWICIEL
P.ll.l'. nRAFPOL~' 1\ielce

~

Budownictwa

spółce

oferencie. Oferty należy składać w Wydziale Rozwoju

Gospodarczego

Inżynieryjnych

Państwa,

korzystania

Oferty winny zawierać termin wykonania oraz cenę wraz z
informacją o

Syndyk

"BUDREM"

w Kielcach.
jaki ma

J.

7..~\KŁADV PRl.ŁT"ÓRSrWA CYKORli S.A.

HURTOWNIE:
Kielce, uf. Okrzei 56, te/. 345-31-49

Kielce, ul. Skrzet/ewska 4, tel. 345-39-63
Kielce, ul. Zagnańska 84.
Ul/p

- elementy wod. -kan.

teliwnei pcv

~

- armatura rótna
-narzędzia

łabrytZnypum!W.lec!OwA.zotowycll~nKoileSAtMoclewekSA

NAWOZYAZOTOWE

-~

-

materiały śrubowe

... AlrakcWM! cena Wietraku. 360 zł za tonę i sól potasowa granulowana 60%

-

materiały instalacyJne

"' OilroklikOw~'lftlllllujelnyceny1&blyclne

i inne

"' llllusty<lllod:liortOwllurtowtcll

... Pny~ .....1W:fllo$Ci·bezDir,/nyti1111POI1WilfOIIIIIIIIU20111n.
Huztslrlłdy:

Pit.toaólr,ut.Kolej0Wa39Atel

(0-41J306-16-87w~od7do16

~(riiiiPI.kolejowljllł3ó3-57-99wgodz.od1do15
Bliższe

W~EWODA
NA WYCENĘ

można uzyskać :

KIELECKI

zaprasza do składania ofert
MAJĄTKU

ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU ODZIEżOWEGO .,GAMBO"

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
wartoSci mienia przedsiębiorstwa jest
niezbędne celem jego sprzedaży.
Wycena winna być dokonana dwiema metodami,
tj. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz jedną z metod majątkowych
uwzględniającą ceny rynkowe.

Kielce, ul. Targowa 18,
IX

piętro,

Oferta winna zawierać termin wykonania oraz cenę
wraz z krótką informacją o oferencie. Oferty należy
składa(; w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
i
Przekształceń
Własnościowych
Urzędu
Wojewódzldego w Kielcach pokój 439 budynek A
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia.

pokój 914,

tel. 344-63-09

b ~·'""'""''

lliAII!Nitl

MIKROTECH Sp. z o.o. wKrośnie
Krosno.Grod.lka26,1el (0.13)432-64-71
Biura1nslagowe:
Klelee
111{0.41)368·13·11

oraz 344-65-93

Określenie

IO'IIkh

informacje

~m

1łt(0.4a)36G-91-71

Tvnobrzeglli.(G-15)122-12·81
Lubhn
1~(0.11 )743-74·16

GS .,SCh" w Chęcinach
W}"dzicri"...awi bud}nck
masami1.C""I.ł;Ści:.1
ur.fĄd.tcll

w

i .!.klepy m..i~;snc
i Wolicy.

Ou~ciuach

Tel. 151- 009 Chęciny.

GMIN~a!~o~~~~'h~:!V:~='_?~2M.;:::;k~-:,~c?e-:sKA"

teł.

(75) 70-25 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny
ofertowy na s przedaz:

l. >,;,eructlomai.:l zabuJo"·o1Mj połoioneJ w ZdonlOYIIC, p-1326---422 Bort0111ee (i km od Korkow1cl, wstl~d kiórcJ YIChoclzą
a) praYIO ~Ż)11..lll'anJ• Wltc~eco działh nr6S915/7 o pow. "NOO m kw. opoclron . czP<;1 lWO UIYtdfdlOna
b) protYI"O Yl1.u.nc5cl budynet pieUrn. o p011· 160m tw., mu10"'.mr
c)prJWO'I•Iasno:kJbudrneki!UpnliOwyopow.ulytkCIWCJ~20mtw
d)sludnia~binoWl

Ccn.a Yl")""'·otawa.a u ul~ ruuu.;hOITIOiiC Ylyno~ 210.001lzi piU> VAT
2. ;..:Jeruchom.:J.ubudounej polotonej w 'l;mtOYI"IC, p-u 26--122 iłofi.O""c {prl)· tr.we Sl)'dio.,ie'- Przy~udu). w •Uad l.tilrej ..".,llodz.\
a)pra.."·out)tkowani.awieCZ)'llelodnłl~anr\9712opow

IIOOmi.w

b)prawowłiSr!Okiblldyntuskiq~opowuż)ti.owtjl90mi.w.p;~nero"'"I

Ccnawywola..·cnlS.łXXIzlpiusVAT
J.:-;"lerucholll(lKiz.abudowanejpołotonejwBori.o"'lcao;h(przylrUteSl)'dlu"'JCC·IIorlO\Oo10:C),wskł.dtt6reJio"Chodzą
a) prawowlbiiOŚci budynek admmiSUX)'JnY pi~lrOYI")' o pow.146m kYI

b) prawo Y111S1lołci dzWU o pow 1000 mkw
(CTIII'II)'łi"Oiu•Q.alleal~ DICIUC~ '11')'1105180.00011 plUJ VAT
~ l"'icrucllomokilibudowancjpolo1onej~~o·Bori.owicach,wsktadi.l:6rcj-.nhodz.ł
a)prawuwłunołtlbudynekmapzynu zbotoweJ1)0pQll' 480mi.w.mufO'II"łllJ
b)prawo~o·i&SIIIlkJdnali..aopowl.SOOIIa.

Owyborzeofertydecydowaćbędziemiędzyinnymi

termin wykonania oraz cena.

Ccnawywot.awcuiO.OOOp1usVAT

S.NierucllomokiubudoWłlll:jpolo!oncj"!l"8ryiJOwKpoalaBori.cmcc,wskł.adbórej~

a)prawuwlasnokibudync:i.stiąuopoWlertchni 4lmkw

c:.=~~~~;r'UopowierzchnJIOOmtw

Wszelkie niezbędne informacje dotya.ąre
Przedsiębiorstwa uzyskać można bezpośrednio

wjego siedzibie wOstrowcu ŚWiętokrzyskim
(adres: 17-400OstrowiecŚWiętokrzyski, ul.Kopernika 34a)
lub pod nr. te/. (047) 61-85-ZJ,fax. (047) 61..(}7-47. ""

2f~;z:,~~i':li~,~~~lllldyskbdż wumkmęlrthi.opertłchoznxzonydtnaptsem.Przewc"outce~ąnlerucllorn!jctw~neSpOt
KomiSf.!neOI~Qe ofen nasqp1 wdm u 111119971, op;b:.l2 wiNurn SpóidzidnJwllofkOWJcach. Wm1nk1em prtyStij)ltniado przeWIU ~dllt

=~e~i:m·zl~~~':,~;:t:!~~:~~F~~r~:~~~~;o'~"':!:!:eo~~~~~~~~P~~;:.~~~=
ofenazost~tprzmtazonanle~napoczetcenr

Watbum przepadł aanea:sprzedtwcy,jekli oferenl, ttóreso ofert. zostame prz»ęt.auch)'ll Się od zawucia umowysprtcdatywcivu 1miesił(aod

dnlłprzeWiu

KOSlly ZWI~ z przen1esien1cm wlasnok1 ponoSI nab)"'l'tL
lastrzepsię praworwobodnqowyboru oferenu Ol"llprawu un1ewat1uen1a

przewcu w Wdym CZUle bez podanil przyczyn

~:=r:~fS'-~~nJmuqodn~~:muzesprzedawqwl()dz.&-14codnennleodponledl1.tkudop~ttu

L---------------------------------~~~

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

REKLAMA

AUTO
POLMOZBYT AUTO
KIELCE,

sp. z o.o.

ul. 1 Maja 191
samoc1lodOw:
POLot.EZ,
POLONEZTRI..ICK.hEXJA.ESPERO, TICO.Kielce,
'IP'leda.l

ut1Młłf. 191,1e134-557-71,366-39-QOwewn.
296wszystklelormyspr:zedaty
' wrozlie:eniupnylmujłfnYutvwanelłiiOO-

""""

'llfaiiC)jlllll(lfl&da.lrtlall\ll-beZopt"OCtnIOwlllll AUTO-SYSTEM Klete., uf_ 1 Maił 191,

ASOSuzukl. PETER-cAR. Kielca, Naruszawicu
33.
366-<18-57,
090-336-660
AF3
AUTO- RADIO, nejwifkszywybór- najle-pszy zakup. Kielca, Padetewsklego 22,
366-28--49
GA119
AUTO-SZYBY Klelca,361-57-17.
GA116

cztśd

Klelct,

u1Cwf"IOIYSQ22,1ei.366-05-45.1Ma.la191,
łll. 366-06-74
'monta11nslalllcjł!llllowychKielce.ui.IMail

191,1el.366-21-62.
'•utoryzD'«aa!YMMcel<itlct.ui.IMajal91,

tel.366-21-62.366-39-00,'ftWII.222.69/KH/6

ALARMY
,G&G' Ptolfljonalne systemy alar~-IO&k:e.Dymil"'skaS4,361-58-46

1533

AUTO-MOTO

AUTo-SZVBY- spnedet, montat. kleJenie ptkn•fC, szybefclachy. • Autofenlx",
Kielce, Wrzowwa 25,361-61-71, Szewca
39, 345-92-os.
GA115
AUTO-KOMIS
AUTo-SERWIS.
-mechanika, naprawa silników, karoaerl~
elektronika. spacjailuleja markl UIChodnle.Japoi'ISkia, dostawcze. CZI!kl. Kielce
- Białogon, ul. GćmikOw Staszicawskich
18, teł. 34-502-70
GAl 12
AUTOALARMY .Prestige" Kielca, Manifestulipeowego 34, (.Exbud") 332-65-99,
332-65-45.
D1213
AUTOCZĘSCI .Br()ll(JWSki" Hurtownia
do samochoóOvf zachodnich.
KJelce,Wesola47/49,344-23-73. 0074

cztśc:i

286-23

Autoalarmy,

zapłonu

megnetyeJ:ne

grało&,

racllomontat,

Blaupunkt. centralne zamki.

01215

oclcltele

-

331-37-49 AUTOALARMY. Pr()fTI(II;;jal

lmmobiher gratis

0638

AAAMERYKANSKIE
autoalarmy
.ALCATRAZ" {kod dynamiClllY) oraz
,LEGEND", cenlralne umkl, znakowanie,
radioodtwanacze.Najlepszewkrajuceny
oleruje' ,AUDIOPOI..". Kielce, Rad~.
3<14-29-67

0080

DŁUGOSZ-AUTO-CENTER
-Kompleksowa naprawa llldwozi

-Gwarancja do 51eL

AGENCJA .Eiixlr" DuZy wybór ofert.

ta~.bla~r~sall'Kl'WMirtne.

mieszkań, domOw, działek. Kielce, 27- t 58.

EW!P, Kielce, Magazynowa 4 (clojazd od
Wilo$8),33-16-021.
GA120

344-94-54

CENTRUM karniszy Kielca, ul. Jallll
01833

FIRMAHandlowa .FlOOR" oferuje: parklaty,IYIOlalki,panalep(l(!l~,klaJa,

tchody.

Klłlca.

ul

Chfcińska

361-19-49

Ulflltmll.

107/~h

AUTOCZĘSCI MOTOMAAKET. samo-chody zachodnie Kielce, Jagiellońska 23,
345-16- 29.
GK62

CZĘŚCI do samochoóOW zachodnich,
za skladu. na zamowlanleo - KiM AUTo-CZĘŚCI Sklepy: Kielca, Targowa 18,
332-12-37.Wesola47/49,344-23-73

0075
FORD-CZI'kl zamienne. Kielce. GOrnlkOW Staszicawskich 15. 34-502-52.
GAI04
HAKI OOiownlcze Kielce. 361-57-04
D1551
KATALIZATORY. sonety najłaniej (042)
73-00-98
DK71

Suk6w Paplemla, 381-eł-12.
HURT-DETAL do zagranłczllych
blach,zderzakOw,ośWlf!t!Mła, cllłodlllc
-IICIN't,.t)".llt;
-·~.".,cloUW

KOW>LEKSOWE Ulbezpleczenle pO·
jazdów Kielce, 344-34-79.
IS20

TŁUMIKI.

katelizatory - spneda.t.
13.344-32-76.
0530

Klalee,Bcxttentyńska

BRAMY
GARAŻOWE
BRAMA na 100 lat - HORMANN. ocynkowana, niam•eckie. Kielce. Dyrninska 18,
1el./1u361-04-63.
00113

BUDOWNICTWO
A. GLAZURA- TERAKOTA hiszpanska
-ceny hurtowe, najwifkszy wybór.•Ceramika!" Kielca, Chtejńska 1411.368-74-83.
KH71

AM IZOlACJE PFIZECIW'NOONE piwnic. taraSOW, bałkonow. lazkmak firmy
DEITERMANN. OCIEPLEMA BUDYNKOW
.Bodokompleox", Kielca, Witosa 76,
331-46-11
GA136
AAA PROFILE BUDOWLANE i akcesoria
do suchych tynków, tynków mokrych. ocieplarlia budynków.•Budokomplax", Kielce,
Wrtosa76,331-46-11
GA135

14a.
KH106

FOt..IA:
'dachowa

·-~

'ogrodnicza
' stretch
Cenyproóuc•nta. Potskie atesty .XL"
Kielca. Doma:u:owska 115, Rolna 8. tal
368-08-79.34-417-04

xu•

AGENCJA
344-22-48

.LOKUM"

Staszica t,
JS28

AGENCJA .Medium" - mieszkania,
domy. lokale, dzialki NOT - parter.
368-07-74
DG37

AGENCJA.Pius". Kltlce, plac Walnoki
KH79

NAJWIĘKSZA klalec:Q hurtownia piy·
tek Cet"amicznyl;:h. elewacyjnych (500
wzorOWj.S.zpośradnllmporllf'(Hlszpania.

VVIochy, Niemcy, Czechy). Spnada.t ratalna. ul. Cedro- Mazur 7 (Cedzyna, obok
cmentarza}, 368-01-65
D1214

ka""'lt~t

OKNA

PCV,

DREWNIANE.

DRZWI

OKNA

PCV,

drewniana.

OKNA, drzwi. •tal. materiały budowlal'lł.
.MABUD". ~rze;ow ul. ootazd 1, tel.
613-52.
KH47

lokalu ne QBbinet parter.
01848

POSZUKI..IJĘ lokalu lub atoiska handlowego. Kjatca. 34-526-80
KH118

SPRZEDAMY 2- 3-pokOIOwe ITIIIIJZkanla.Połradnictwo,344-94-54
00122

O'!l.t1łklamacj>IIA~-daalerGerda,

D1679

OPTlMA- ótallf' Gerda, 344- 23- 36
GK49

RADIOWA

-w•ertarki,wkrłtakliprzewo~pneumatyczne-

- filtry do chłodziw obróbkowych
igwmciarkistolowe

::~::3:~~r:~:~~~~:k~!:anla

RADIOTELEFONY, PAGERY Krzysztof
D!lbrowsk1Kieolcł,344-1f)-41,~. 243

GK35

MEBLE

dzlałkf oł<olica

Kielct,
01866

O PRAWA
OBRAZÓW
.R.AMKA·.~a 14.361-37-ł9

AGENCJA Towarzyska -zatrudni Penla
060-142-15-48
DK175

AGENCJA zairudni
161-222,48-69-70

.,534

MEDYCYNA

panie

(044)
01245

g(IWO$C- oraz precownokOW do

ATRAKCYJNE odchudunoe. z~
odtywlanle .Harballleo- (0-4 l) 368·23-50

ZAKŁAD
PrzetwOrslwa
~snago
.Ryszard Hochel"- MicigOZd 48. gmina

1526

PlakOSJ:OW-zatrtJdnjosobyn•apełnospra·

BCZOPERACYJNE ~&Clenia kamicy 1:01-

wne gr lt IIII. na nowo utworzonych liniach
produkcyjnych. BlitsZe ifllorm&eje, teł
306-10-76
01861

clowtj. nerltowel proslaty, łlamoroidOw,
ZapisyKielca.344-87-t8(15
-17)
SE31

KN4

mokurczllwa; reklati'IOWIII, worki na $mlacj;
GROZI Ci nadwaga?
pomaga. (0-41)366-20-86
PROTEZOWANIE.
34-502-52

KLIMATYZATORY chlodz.ąco....."-zew
cze,wentylacja,kurtynypowietrzna,mebleo
chłodnicza, grzejniki olejowe, termowentylatory. ,..Aquaklim" Kielce, Massaiskiego
14,368-~.
0095

PRZYCHODNIA
Kielce,
Słoneczna

.Het"balife"
Dl107

Nłlpla""'.

Kielca.
GAI05

Stomatologiczna.
t,
rejeatracja·

345-11-47.zapraszająiekarzewszystkich
specjalności - ortodoncja, aparaty stałe,
RTG pantograflczny, laser. narkozy.
Codziennie 8 - 20

ZATRUDNIĘ

368-75-88 AQenq. .W~owaka".
GK70

ROZNE
AAA LQV.BARD - .U Marynarza·,
368-22-42 - natychmiastowe pozyczloll.
Kantor .u Marynarza", 368-22-24, taklł
w
nledzlelt
lniOI'macja
nocna
090-335-870
GA3
DO sprztdazy oferowana jest wiarzytatnośt wobec: Barclkowski Piotr, Przedslf·
biorstwo Hand/O'NO-Usługowe, Radom.
lnlormat,li udziela Giełda Wierzytełno'ci
Piani,tnych, tel (022) 622-73-65. DK215
GOTOWKA (0-90).336-813.

system

konsorcjum
GA113

Planty12,34-ł82-29

ANGIELSKI.
NIEMIECI<l,
'Nt.OSKt
doro&ll, mlodZiel. dzieci, wszystkie stop.
nie. CERTYAKATY. NOVUM. Kielca. Sienkiewicza 59, 368-30-55, 368-40-55

LOMBARD. potyczki pod zastaw
Kielce.Silnkiawlcza64,366--40-93,StaWca t.344-22-15
GA108

KH9'

wYSOKA nagroda za wskazanie
miejsca pOStojusamochodu . audi l OC", Nr
rej. KEL 2036. Oferty .Słowo Ludu" Kielce
nrAF39
AF39

AAA Klelacka Giełda Nierucl"lomokł

GA118

·'

.F

"""'""

ANGIELSKI. 332-35-60 (wieczorem)
D1549

()(

'''"l

·"

"""""

""

ID-41)

Kielce.
D1816

KOMISY Meblowy i Sportowy Klelei
GA15a

NAUKA

368-43-86- .complax -Dom"

-

Dl357

R.Zf.CZOZNA'NCĘ maillikowego t wy2nym wykazta/cerilem l wpisem na hSłf 1
Wojewody
zatrudrli
.GeO-f'Qł.łAA",
Kielce.AI1ClOO-ieciaPP4,teł 344-23-02
D\617
WYOAWr-ł!CTWO tleeł zdyac:ypllflOWionym pra~ ~- 700 zt miesifc:Znil,
(090) 20-78-34
DK70

Ulbiegl
GINEKOLOGICZNE
tania
(wseystkie), rownlet zeawansowane
(f)-42)30-23-28,32-73-49(10-18)

KLIMATYZACJA

""''

działu

sprzadaty Wladomośt Klelc4t, ul. Warszawska 34a. pawilon rw 4, w godl.. (16
-17)
01863

ANONIMOWE leczenia alkoholizmu.
NMP 29, 654-497.
ul. Sławowa 71 12. 586-289
01<210

mańl-równlatnadrl.lk;kapłury,follattr

(0-41)
D1852

~··

FIRMA hancllow<l zatrudni operaty-w.
nych z samochodem Kielce, 33-22-484
GAl 59

Kielce.345-o8-69

STYlOWE holandarsk11, 366-76-88

f'ROOUKCJA:workllolk!YM -pelnyasorty-

vtltrzonego malertalu. Klelce,
345-08-11,345-()8-14

...

"""

PRACA

345-57-98

lotiabudowlana,ogrodnlcza:uslugłzpo

-...

.~'

łysienia

OPAKOWANIA
Z FOLII

Słenkltwleza9,344~-63.368--23-63

.

SPRZEDAM
257-18.

PRACA dla katdago - Hiszpania - cyrk

- 15tatdoświłłCiczań. Zapra$Umy.Kialce,

~

sprzeda .Kontrakt", 368-33-22,
366-33-45
SE7t

FIRMAzatrudnlkalfgowlj-petnakłlf

LOKALE

SPRĘŻARKI łl'la: : w)posa:tnftm dodatkoK}'m
-uszczelniacze, kle(e, środki smaruJące f~rmfc LOCTITE
: ~:~::~:;:t!;~!~~~k~~~~:"~t:ił~~~~l1ikl s1 owej

POt.błitmakaPodhala,~ntOstra

ARMA zatrudni do$wiadaona krewcowe-alWioczid Kltlce, 11-17...07.od7
do15
01785

ŁĄCZNOSC

Kat0\04cł.

361-60-46.

(Krekowsqj
Miaszkeniowt Kielce.
D182fl

Tłl
POSZUKUJĘ

~Siochowe, Aleja

DRZWI
ANTYWŁAMANIOWE

usługową

wt.

Kielce,
01465

OKNA z PCV, rolokasety. Producent
.VICTOR", Kle-lee, Skrajna 86 (taran Chemadlnu). 366-20-73.
KH81

DZIAŁKĘ

DGI21

LOKALE U$1ugowo-handlowe w budoSloneczl'lł WZgórze sprzede .Kon·
trakt", 368-33-22.366-33-45
SE69

"''
,.,

DOMwolno stoj~wKlelc:ach lubokolicy kupił, mott byC stan sorowy tal.
368-59-59
01677

Pośrednictwo.

OKNA.JEDNOAA..-..owE. płyty gipsowo-

SZWEDZKIE .OKPOL• Kielce. ul. Bata~onóWCłllopsklch 77. tał.lfax 345-71-91,
34-554-27_Kol\skle,ui. Klela<:ka3,tal.
32-92. Ostrowiec. ul Klhłlsklego 51.
te1Jtax 653-163
SE76

GKS

344-53-62

AGeNCJA; nlaruchomokl, nrieszkania

łpiętro,33-22-445,26-112
-kartOI'IOWł (KNAUF), Sid1ng, drzwi antyv.tameniowe l blachy. • MABUD". Kielce.
Skrzellewsita 4. tal. 368-44-40; Zagnań
ska72,tai.484-19;Jtdrze;ow, DojaZd 1.
teł 613-52
KH46

NIERUCHOMOŚCI

GOrłle

KUPIMY
344-94-54

01223

AGENCJA INTERLOOJM. Kielce. (Q....41)

AGENCJA sprzede: domy, rrueszklnia
366-45--82
01755

FIRMAposzukujenaleranJawo;a..w:.:lztwa klalac::klago warutatow naprewczych
pojazdOW. •lekltomeehanlków napraw
pojazdów orez placów skladowych (041)
344-53-15
DGII7

Klelct
0181j

POlSKI- Kielce, 331-60-54.

sprzeda Biuro
361-65-12.

01754

korapetycłt

MATEMATYKA 259-85

AGENCJA .Włglowska" przyjmil do
sprzedatymleszkaniat-2- 3-poko,owe,
361-27-95.
GK52

366-45-82
.IZOBUD" - d.achOWka ceramiczno-blaszana .DECRABOND"; dachówka
cementowa .BRMS"; dachOwkll bitumlezna ()!"U papy polimerowe .ICOPAL";
walrlll mineralna .GULLASER"; oł<na
dachowa Nls~ ceny RATY Kielce,
Skrztllawska4,tel 345-59-85

KURSY WOAOA, EXCELA Comput8x,
GK7t

~-ł32-Q2

00120

4,tel.368-08-73

368-30-80
SKLEP-Komis -~śd Wartburg, Trebant. Skoda. Kielce, Romualda 19, tel.
344-66--86.
Af31
SPRZEDA2. ratalna. zamiana. skup
kon11s,naprawa samocłlod6w Kle Iee, Stolarska, 368-36-00,34-577-14
AF4

ANTYWŁAMANIOWE

AAA
$W1ĘTOKRZYSKA
GIEŁDA
NIERUCHOMOSO Kitlce. uJ_ Sitnklewlcza
67,366-05-93,366-13-61
SE53

uchwyty. kolkl-lwlacJI, gwotdzle- atest
plarkle~. skfł(ne, ogOinobudowlane,

Pawłallt2.tal361-95-34.

AUTo-HANDEL-KOMIS-CEDAO Raty,
leaslrog,gotOWka Sprzada.!cztśc:iOOsamochoóOW
zachodnich
Kielce.
368-30-61
KH108

lel3.4-$57-71,366-39-00w 2911
'OIY1Iii\IIII'MI

SW'- tacłvllkl mocowań: UPAT ł lńtll
Kotwy specjahtyczne, ctyble, W\lbowa,
IIICvtikirozporowe,zlączakątowe.wlu"'ly,

.PO
16(93

.PR
090-~

.RE

.....
.SK

-t8).

sus
llontefli
(012)3:

.vw
t<iełce,:

W02

i5 •• KOMPUfERY PENTIUM

3 .. DRUKARKI FISKALNE DF-301, DF-302

~ **ZESTAW\" MULTIMEDIALNE
~
** DRUKARKI K0!\1PUfEROWE CANON,
.. '-••...:O::.:P_::R:.::OG=RM=1.::0.:.:W.::AN=IE:.:D::.:LA=S:::KL=EP:.:Ó::.:\::_V_,_iH
"_U"'Rc:T:.:O:.:W
=NI- " =

mazDa

·Mazda Motor Poland
Części

i akcesoria

M e rc:o- S•rvlc:•

25-711 KIELCE, ul. Karczówkawska 20, tel.llax 345-24-43, tel. 368-47-44

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

Piasklill

REKLAMA

...,
K11

~

1813

i223

11

-41)

GKS

,.
;,;;;
....
"'~

ZBOŻA. kuł<;urydza, otrtbv Dostawy:

SPRZEDAŻ

NinOChodowe do 200 - 300 km od Kielc,
wagonowe lubodbiór-Masny k. Kielc. Pro-

123 QQrodzlnia belgijskie. siatki ocyn~ne.powlekane,akcesorla. Kiełce,Z.

~103,229-24

GAIOI

,126P" (1985). Kielca. 368-58-38
p016.

01955

,126P"(Ił7)FLiubzamienlfna(90192)

)(i&lee,368-93-61

01770

3400 pustaków ZUZiowych, cen. sztJI

1677

z1Kielce,361-51-45

""

101o«a. Kielce. Cedzyna (50 m za cmenta-

..NJTO-CfV.FT" -

komis

samocłlo

da'NY-P<*ednictwohand~.raty,go-

rzem). 368-28-45

l..

Krakowska 168,366-23-71

KRATY notycowe 361-7G-02

01206

WJ.OWAI'łE

- lapełowarie. panele,
suche tynki. Kielce, 361-16-80

(0411361-25-49. • EXTAZA". TowarzystwoatrakC)'Jnychpań.

MALOWAME
332-23-09

natryskowe,

01668

Ale•••

366-4S-17Kiełce

NAPRAWA
331-8G-OO

magnetowldOw

Kielce,
01685

01667

AGENCJA "ABC" Klelce,34-S31-02

NAPAAWA pomp wodnych. Kielce.
366-42-97
01466

0<295
~WApralek,369-82-22

01322

NAPfłAWY

01198

.EROTIC" Agencja zatrudni Pania.
Kielce, Nlestachowskll1,1el 369-16-97

Staracl'lowice,

273-31-40

•

'anle

pralek.331-78-94

PIECZĄTKI

(Hotel

- Kielce, Clamowska 21,

ŁyiiOg(lryJ.

Tel. 366-25-11, wewn

01605

0939

(047)

POGOTC1vVIEazklarskil,331-31-72
01572

,.,.._

...

lAl 59

~·
od7

łUioalarm.
~4-i6-25.

s-d~

po 18

Kielce,

--

"""·
DK70

gmiN
lSPfa·
inoach
tel
)1861

1,

(ielce.
D1816

•
..

..,.

edslt·
,....,_

''"""'

DK215

llfCjU!II

OGRODZENIA ktOiewskle llWjt(ła Bloelld l pustaki Produkcja ciągle -~JPQeda.Ł
01327
.OPI..ACOI"$f"(1990).(0-498)574-73.
01869
OPI..A kadeta kombi, 1.6. kataWzator,

(19901 Plt'tc:Ww.75o4-o5.

Pl11

Dornaszowsb,41 (10-17)

01759

OVERI.OCKI- stębnOwld.. raty. (012)
01<128
1'-10-54.
- : -- , - : : - - : - - - - - - - OWClAAKI niemiec/Ue rodowodowe
10-41)34-436-22.
01798
.f'Ol.ONEZCAR0" 1.6 GU (19951. Pinezów, 73-4-QS.
A19

1.6(93).Kiełce,361-51-45.

01865

• PRZVCZEPĘ
090-336-722.

Tel.
01825

GA"'

szanit

oo·.Nr
Klelee

""

ROLOKASETY - ROLETY ANTY'Wt.A·
MANIO\-\IE - niemieckiej llrrnv Heroal
- Bramy Hurt. detal .ALUTEo.-.tJKA• Kol·
berga 11,34-518-35 Zaprauamy8- 16.

.RENAULT- Tra.fic"2 10 (90), silnik po
""''neie.Klelce.22-9<10.
01791

USŁUGI
AGONaprawapralek,lodOMI<, 23-915.
01821

(047) 2S37-900 (10
01808

kornenetowe oferuje producent. .ArOod•
(012)33-41-38,82-24-32

don'lolot~y

344-34-79
NJTQP.YZCNłANY

Kielce,
IS21

SZPACHlCNłANIE
zachod~

lechnologl4
tapetowanie.
01868

malowanie,

ln$lalacjl
Alarmowych.SEZAM". Projekty, sprzeda!.

Pnemvstowa. Kielce,

mootaL Ta~....ujl

TAPETOWAI'E
332-21-43

malowanie,
01373

Zakład

Puseha 7, 368-łl&-55.

TRANSPORT- tawela. Kielce, 28-376,
366-70-99
0957

0334

.sesr- Olxłatkowra dnwl. 344-44-95.
01545

kuc:henkł gazową

•VW' tran:sporter (1984) 14.000 zł.
Kleice,361 - 50-80,331-72-31.
01870
WOZKJdziecifce.Producent.Kielce,ul.
0689

l'faskl Małe 5. 331-76-78.

ZAMRA2:AAK!;.
345-66-73.

wersalkł.

Klełce,

01767

1,5

tony

01457
Kllłce,

0915

TRANSPORT krej - zagranica 1,7 t.
(0-41)3-4-563-77.
01115

01173

TRANSPORT mlęcllynerodowy 3 tony.
Klelce, 34-48-797 (do 17}, 36-88-351

CYKLINOWANIE,

366-02-65.

(poJn.

GA126

układaM perłllelu.

KJelce,34-4-89-74

01591

TUSZVN, (0-41) 361-49-8-4. po 19

nerek, moczenie nocne,
choroby tarczycy,

nadciśnienie,

cukrzyca,otylość.

o~;la....-~

Gminy Gielniów
konkurs n.a stanowisk:~

DYREKTORÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH
w Biclinach i Rozwadach
oru DYREKTORÓW ZESPOLÓW OŚWIATOWYCH
w Giclnio"·ie i Goidzikowie
Do konkuf$U mogli przyst~C nauczyciele, którzy wciągu 14 dni od daty ogłosze
wgodz.8-15,odpowiedniedokurnentydotycz~tce

1Jkwalifikacji pedagog•cznych wvm1enionych w Rozporządzemu Min•słra Edu·
klcji t-łarodowejzdnia31 $1ycznia 1996r. (Oz.U_ nr 20. poz. 91)

2)$wiadectwopracypotwJenilająceconaJmmcJ5-Ietms1stpracypedagogicznejwpełnyrnwvm~arzeczasu

3Jz9103zenieprzystąp.eniadokonkursuwrazzuzasadmeniem

4) tyciorys z op.sem pracy zawodowej
5) aktualny kweshonant.IU osobowv i $W1&dectwo lekarskie
S)oPtflleorgant.lnadzorującegoszkolę.
KQiłbFJlOJ/tJfli~pr.~fł'O•"ild:Oił)'tlfHifllt l lt'flł/ilmltlrm, U OjtfitO/PIItiSCiłlr.tJJi~kQił
dydariztiiiiJIItlfl()/fl/(mii<>WtJiflll<lp<j,.,,f.
~dz1tł• Srirrtłr: L'r:r<J~ Gr111111 G1tł~•Uw. 1t/. (0.41) Jj.IJ.fl. ·~,.,

f'I/OIN<:;iHIIatk(IIO.)C.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym
:Urząd Gminy

WitniuK·a, 16-411, agiasza pnetarg niwgranictony
nil WJ'kD11a11ie lf'Otlociqgu triejskiego 1ft wsi Konary - GlogOw.
Dlugość sieci wodiKiqgO'K~j -1814mb., w t)•m:
PCJ' średnicy 90 mm -401mb
/10mm-916mł

161Jmm-1477mb

:;,::.~::ii;:!c'ft~a~i:;,~;.IJo:~tiJW97 r.
Wadium wfonnie okrtilonej WSfHcyfikacji istotn)'Ch warunkówzamOK·ie-

maTe~:~~~t~!~:a:;~~~f;.:~,:} :.~Ji.~:&/:.f~c:~'j;ejr-z'owym.

Otwarcieofert nastąpidnia 11/1/./997r. ogodz. /l wsltd:tblt' zamot~,iojq
ugo{salakoriftrtncnna).
Wpnttargumogqwztqłudual o/trenti. któnyspl'lmaja wymagania ort. 11
Ustawy z dn. 10. J'l./994 r. o zamOwi~niachpublianych orai specyfikoqi /slotnych wanmkcńv zomÓWitma.
Pa:;:Oro".,wu~~e;);euG:n~:Jn;~t""(~sia1f-o;,t~tJ.ó:. ~/fmntami }tst Bogd:.,

Zarząd

Gminy i Miasta w Drzewicy,
ul. Staszica 2
ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych działek
w Drzewicy przy ul. Staszica:

położonych

- dz.nr 15-165/5 opow. 390mkw.-cena wywoławcza- 3.900 zł
-dz. nr 2 5-165/6 o pow.350mkw.-cena wywoławcza- 3.500 zł
-dL nr 3 5-165fl o pow.362mkw.-cena wywoławcza- 3.620 zł
-dL nr 4 5-165/8 o pow. 438 mkw.- cena wywoławcza- 4.380 zł
-dL nr 5 5-165/9 o pow. 426 m kw.- cena v.ywolawcza- 4.260 zł
-dL nr 6 5-165/10o pow.343mkw.-cena wywoławcza- 3.430 zł
-dz. nr 7 5-165/11 o pow.352mkw.-cena wywoławcza- 3.520 zł
-dz. nr 8 5-165/12 o pow.360mkw.-cena wywoławcza- 3.600 zł

D16S3
lakierowanie.

332-28-96

01828

USŁ.UGitransportowe1,5l,J.4-570-03

01262
CZVSZCZENE
366-15-73.

dywanów,

'łlrtlkal~

USZCZELNANE
3-4-439-35.
elektryi(a,

366-30-97

sprzedat,
01378

FIRMA .ROLET"', ut. ChtcJtlska 18; producent - rolokaset alumini(Mych, bram
zwifanych, talozj plonoo.Yych, tel./fax
368-41-33,368-74-76

KHBO

FIRMA wykonuje~ gleZIJfł, malowanie,
tapetowanie, gładzła tynkowe. panele,

Inne. Kielce. 361-93-01

01809

oiiJen.

Kielce,
01491

WYNAJEMBusOw, 361-95-03. 01834
WYPOh'CZAL~

Kielce, 268-88.

WYWÓZ nleclY$1otcl
362-10-03,361-96-89.

socjalnych,
01867

WYWOzszambll. 361-74-05

01799

lALUZJE -tar*;~. 369-86-37.

01819

GlAZURA, malowanie, panele. $UChe
lynk/. 362-53-70.

01837

GLAZURA.

Kielce,

lALUZJE antywlama.wo-, rololtaały,
bramy, klaty, roielki materiałowe, mt~rkizv,
tallllje. • Sklllmar", 331-33- 94
01052

36-98-244, po 14,
01849

WYPOSAleNIE łazienek. Producent
rnetJti łazienkoWych. Sklep . KRAAIK".
SprzedaJ:ra\aloa.Klelce,ul. leonarcla 18,
let.368-13-81.
AF6

TRANSPORT
366-13-95

BIURO rachunkowe. Kielce. Warszawskl44p. 404,tel.34-410-41,~. 201.

OK174

cztaropalnl·
llową, zamratarą .Mors 221". Klelce.
331-()6-07.
01548
TAMO

uruchomiła gabinety lekarskie
dfadzieciimlod:ieiJ•
z ukierunktMvmiem na cłloroły:

Sptcyfihlci! istotnych K'OrunkOw zamótt•ienia w unie lO t l maina otrzy-

345-02-46.

ALARMY - RATY.

DOMOFONY,
.SKODA faiM)fil• (1988) garatowany,

lWiakowany Tel
·18)

•'"

nialłl)'nosiJ.SOOzl.

lilfi4S'Itltaniej.
ROlOKASETY. kraty, karnisze. roletkl,
ta1Ul,je,vert•cale331-29-38.
KH89

CYKUNOWANIE,
tł..--8011".

:astew

3,Sta·

WG339

.KJELCZNIH"-Pne/ezdy do Hiszpenri.
Kielca,331-40-34
0925

CYKUNOWAME,
,POLONEZA'(83)NICZ,tci,,vwgołflll"

li

Tel. 344-50-96. 1woo

0947

0<650

Kielca,
01091

TRANSPORT 1,7. 368-95-61.
OPONY utywane, l'lul'l - CSital Kielce,

SUSZARNIE drewna, aerodynamiCZne,

GA<5'

37-80-3C>1.Wottak'

Kiek::e.171-łi07.111-178.Wczorem.

GA113

Kielce.

""

Pnychodnia

Kiel«,ul.Kościuszki

01673

- montet.Ali-Serwis (041)369-88-21

prze}a.zdy.

~bok.K.iełeeo,332--36-01

'3--02

)1617

FRANKFURT 344-25-79.

FRANKFURT. MANI+EJM. Upsko, (048)

MERCEDES 3080 (lm), o.obowy,

l1357

•wy!-

podło-

ROLETY, wertiks1e, bramy garatowe

01862

0179-4

""'
,,......
...

PROFESJONI\LNIE - panele
gowę,368-50-9-4

ROLETKI.rolokasety,113-853.

TURYSTYKA
• FOADAJieslf' I .JCLX (1992), cktmnoszyby,szyberoach.

zlelonymetal*,c. Leł

NADWOZIE .poloneza caro"t1992l p0
'll')'padku Kielce, 366-74-74
01800

:l~ału

MAR't'NARE.K

01557

kSif·

11863

(041)
01211

,FOROeSCOft"(91) . ~.369-14-79.

11785

War·
1.\16

całodoboWo

.LAIS" zaprasza
361-17-11

(044)

11245

0<330

CIĄGNIK .r~· F.M. 255 (1989)

K\75

oftnje
DUŻY WYBÓR GAR/\'IltiRÓW

Spółdzielcza

nia konkursu z!ot4 w $1kretanacle Urzędu Gminy w Glelnlowie. pl. WolllOSci 75,

AGENCJA 11-W$ Kielce, 361-49-15

FRYNE.

ztotaAtlczow$ka46,tel561-628.

(OIIstrOiiyd'lfłftiPKP)

Zau~d

28-278 Klalca Emanuelle

lełdlowgnlecione.Klelce.345-o9-86.

::OK69

Kidtt, al. Sitakitwicu '79

28-o89,
01273

IS18

SlOTNOO z nadkolami - przednie do
.wartburga", , _ _ drzwi prawe pnednle

1",..--Skk
-p_
.M_O_
OA
-MĘSKA"

GAiNITURKÓW KmtiUf\USYOł

TOWARZYSKIE

GK22

AUTOKOMIS , lamar- prZyjmuje au1a
""kOmis (sprzeda2 gotówka- raty) Kielca.

""·
""

dul<;ujemy proeifta ru mięsnych. (015)
822-72-64, 822-87-78, 822-58-61.
822-65-84,823-01-74

~=~WĘ ~~7

r---------------~

HADES-doóatkoWe~.rQwnietstll·

lowe. Kielce, 331-29-83
1847

-HYDRAUI..I<A
- - -- - - Instalacje w mled~.
GK72
Kielce. 368-21-63.

lALUZJE piooowł, rolokasely, roielki
materiałowe - produl«:fa, monta.t. Kielce
361-&HI6. 344-90-84.
0018709
tALUZJE pionowo~, ~ - producent. (041)368-68-78.
1512
ŻALUZJE.
331-45-56

vertlcale.

rolokasetv.
01818

Przedmiotowedziałki przemacza się pod zabudowę obieklam1 ofun·
kejach usługowo-handlowych wparterze.

Pnttarg w. dzialekodbrdzie sir wdniu 6.111.1997 r. ogodz. /l wUrzędzit
Gminy i Miasta wDrzflłlir:y.
Wadium w wysokości /0 proc. uny Kywolawcztj należy wpłacił w kiJsit
Unrdu najpóźmrj w dniu prutargu do godz. /0. Komisja zasfnega sobie
jlraKv unitważnienia pnttargu bez podania przyczyny.

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Charsznicy
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionego pojazdu:
-.robur'" LD 3000 - furgon, nr rej. KJ/-040U, rok produkcji
1983, z nowym silnikiem typu .andoria • na krótkim przebiegu.
Cena wywoławcza 7.000 zł+ podatek VAT, tj. 22 proc.
od ceny sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dn. 20.11.1997 r. w czwartek, o godz. 12
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Miechowskiej.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić w kasie Spółdzielni
wadium wwysokości 1Oproc. ceny wywoławczej najpóźniej wdniu
przetargu do godz. 9.
Pojazd motnaoglądać na dzień przed przetargiem wgodz. od 8do 14.
Zastrzega się prawo uniewatnienia przetargu bez podania przyczyny.
L___________________________________

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

~

~
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: W pierwszym rzędzie

usiadł rząd,

Sukces kieleckich badmintonistek

czyli...

Kto żyw, do Spały!
z pewnością trudno byloby podjąt JakąJ uchwalę w rządZJe, Sejmie
czy Senacie. Mmistrowie l parlamentarzyśclwyjetdtall z Warszawy, by wspólme zaslą§ć w jednej
~Izbie• - ha/1 Ośrodka Przypotowali Olimpijskich w Spale.
Trndyc)'Jnie JUt ZJazd światowych
gwiazd skoku wzwyt, czyli Mu;dzynarodowy M1tyng ~Opoczno '97",
W

piątkowe popołudnie

ski 1 Józef Tracz. A nawet prezes
PZPN Marian Dziurowia_
Dute zainteresowanie fotoreporterówwywołało poJawlenie si~ w hali
pani Agnieszki Panyki, która po raz
pierwszy publicznie poJaWl/a si~
z córką, S·miesi~czną AlicJI!- Tatuś
Zl\Jął wprawdzie przedostatme mieJsce w konkursie, ale organiz.1torzy
podarowali mu wielką, płuszową
maskotk~,jakie otrzymywali naJlepsi
skoczkowie.
M1tyng w Spale ma Jutswoich stalyth uczestników i stalą publiczność,
doskonale znającą zawodników. Oto
dialog pomiędzy dwoma kibicami,
podsłuchany prLez reportera ,.SL".
-A będzie startowal ten długowło
sy Szwed, to ciągle s1edzi w barze?
- ~dzie, będzie, wlaśme go WJ·
dzmłem ...
-Agdzieonterazjcst?
-W barze...
Patrick SJOCbcrg- bo o nim właś·
nie mowa - raktycznie sporo czasu
spędzał w kawiarni, popijając małą
cz.1mą, małe piwo, a przede wszystkim udzielaJąC licznych wywiadów.

przyciągnąlnatrybunyspalskiegooś

rodlr.a Wielu znakomitych gości.
W pierwszym rzędzie sektora dla
VIP-ów zasiedli m.in. wicepremier
Roman Jagieliilski, Wicemarszałek
SeJmU Marek Borowski, marszalek
Senatu Adam Struzik, mmistrowie

Darbarn Blida, Marek Belka, Wiesław
Kaczmarek i Zbigniew Kutmiuk oraz
przewodnJC2ątY .,Solidarności~ Marian Krzaklewski i były wicepremier
Grzegorz. Kolodko. Artystów reprezentował Zbigniew Zamachowski,
byle gwiazdy sportu Gralyna Rabsz.
tyn, Zbigniew Soniek, Irena Szewir'lska (prezes PZLA), Bogusław Mamili·
ski. W komplecie ZJaWił się ~Polish
wrcstling dream team", czyli sponso-rowani przez "Opoczno" zapaśnicy:
Andrzej Wror'lski, Włodzimierz Zawadzki, Ryszard Wolny,Jacck Fafifl-

Jut po raz drugi Jednym z ofiqalnych sponsorów mityngu była firma
"Henkcl Bautechnik" ze Stąporkowa.

JejzarządcaJerzyTeJChmanzasiadał
oczywiŚcie

w pierwszym rzędzie sektom VJP--ów i wraz z zarządcą
"Opoczna" Mark1em Muszyńskim
uczestmczył w ofiąalneJ konferenqi
prasoweJ po zawodach. Wprawdzie
firma rozstała si~ niedawno ze szczypiOrniStami Iskry Kielce, ale -Jak widać- pozostaJe nadalJednym z głów·
nych sponsorów polskiego sponu.
Chyba nikt z obecnych na trybunach- ani tym bardziej z telewidzów
-nie dostrzegł, te podczas konkursu
nasamymśrodku hali doszło do buntu! MnieJ więcej na godzinę przed zakończeniem zawodów porządkowi
nakazali fotoreporterom opuścić
miejsca, które zajmowali (przed bandą
na wysokości zeskoków), poniewat
zasłaniali widok_ Nie bardzo tylko
Wiadomo komu. Zdccydowame

~~;~~~:;~:es:z:~~~;;,~o; rw\~~~~
ki, nakazując młodszym kolegom pozostanie na swoich miejscach. Porządkowi odeszli z kwitkiem ...
Tym razem zabrakło w Spale wielkich wyników, ale warto wiedzieć, że
198 cm Stefki KostadinoweJ, to naJlepszy w tym roku wynik osiągnięty
w hali przez kobietę. Sławomir Sijer

Dziewczyny najlepsze
Ewa Oneiska i Dominika Sztachetko z kieleckiego AZS zajęły
pierwsze mieisce w grze podwójnej podczas rozegranego
w Obornikach $/ąskieh koło
Wrocławia
OQófnopolskiego
Turnieju Klasyfikacyjnego w
badmintonie.
Impreza miała charakater otwar·
ty,a nastarciestanęła krajowa czołówka, z medahstam1 niedawn o zakończonych Mistrzostw Polski sen iorów. Nasze zawodniczki w grze
podWÓJnej pokonały wszystkie rywalki, a w finale po pięknej walce
zwycięźyły par~ Dorota GrL.eJdak
{PobrL.eźe Koszalin) 1 Anna Poła·
kowska (Warmia Olsztyn) 15:9,
l S: 10. Sukcesjest tym cenniejszy, te
dwa tygodnie temu GrzeJdak zdobyłasrebrny medal MPS, zaś Polakowska była dz1esiąta w tych m istrzostwach.
Bardzo dobrze sp1sala s1~ takte
Anna P1tuch z Gryfa M1ech6w, która wspólnie z Anetą Owczarek (Piast

6- 7. Ewa Orzełska/Marcin Stróźyk
(AZS) w mikScJe, 7. Marcm Kaniow.
skiffornasz Kasprzycki (AZS) w deblu, 8. Marcm Strótyk/Wojciech
Poznańsk1 {AZS/Motus Koszalin),
9. Beata Witka/Sab1na Wąsow1cz
(AZS/Yictona Sian6w), 10. Beata
Witka/Tomasz Kasprzyck1, 21. Marcm Kamowski.
- Orzeiska 1Szlachetko naprawd~
uzyskały bardzo dobry wynik, lecz
Jestem także zadowolony z gry,jaką
zaprezen towały mów1 prezes
KOZBad. AndrL.ej Kowalski_ -Jest
to dobry prognostyk przed Mię
dzynarodowymi
Mistrzostwami
Polski Jumorów, które w nadchodzący weekend odb~dą si~ w CetnieNatomiast w Słupsku rozegrany
zostałOgólnopolskiTurnieJ Klasyfi.
kacyjny
jun1orów
młodszych
W gron1e ponad 100 za~odniczek

w deblu. Oto inne wymki naszych
badmintomstów: S- 8. Anna Pituch
i Domm1ka Szlachetko w smglu,

i zawodmków bard7o dobrze spisali
się nasi badmmtoniści. W grze pojedynczej na trzeciej pozyqi uplasował się Ilubert Pączek z Gryfa Miechów, zaś w deblu para Huben Pą·
czekiŁuklisz Mila (UKS 19 Kielce)
zajęła taką samą pozycj~
(pak)

Pojadą

W sobotę z Wisłą

Słupsk) wywalczyły trzecią lokat~

W sobotę decydującą fazę sezonu rozpoczną drugołu;owi koszykarze. Jak JUi informowaliSmy, zespół Mttexu w pieTWszej
rundzie play off zmierzy się
z zespołem krakowskieJ Wisły.

Polacy wygrali do Istambułu

na Cyprze
Połscy

pUkane wygrali mię
dzynarodowy tumiei na Cyprze,
w ostatnim meczu pokonuJąc
wczoraj reprezentację Łotwy 3:2
(0:1).

W spotkaniu rozegranym w Derynii bramki dla reprezentaqi Polsk1
strzelili Radosław Kaluźny w 63,
Piotr Jegorw83 (wolny)oraz Waldemar Kryger w 90 min.
(PAP)

Fot S. Sijer

Dziś
Dziś

Przy zielonych

stołach

O pucharKAT
WsaliSPnr 13wKielcachodbyl
się turniej tenisa stołowego kobiet o puchar redakcii ~Kielec
kich Aktualno$cl TyflOdnia·.
Na starcie imprezy stan~ło 26 zawodniczek, w tym cala czołówka
wojev.tództwa. W grupie seniorek
tnumfowała Monikn Cedro. wyprzedzaJąC Ewę Bombę (obie Kolejarz), Ann~ Prokop (AZS). Agatę
Kocelę (LZS Czarnocin) omz Edytę
Kaw~ i Katarzyn~ Mogielską (obie
AZS). WśródjuniOrek najlepsza była EwaGumulka (AZS), przed swoi·
mi koletankarni klubowymi Edytą
K..1wą i Anną Prokop oraz Adrianną
Nowakowską (LZS Raczyce), Ewą
Gruszką i Eltb1etą MaJmur (obie

_ Działa też grała

~

i

We wczorajszej informacji z kic-

~e~~;~ot1sm~e!~~~~:i~r$~~i~~~~

S;

ca pomin~hśmy Jedną z najlepszych
<n bramkarek
Imprezy - Justynę

g ~::!~:Y:~~:~~~a~~:~d~;:t~~
~

pów.

Sl OWO
•

w Kielcach na boisku Czarnovii sparringowy mecz rozegrają
trzecioligowi pilkarze Błękitnych
oraz Bucovii. Początek spotkania
o godz. 11.30.
(d)

Pierwsze miejsce i awans do strefowego turnieju wywalczyła drutyna LKS Wierna Małogoszcz, która
zgromadziła 14 pkt. Taki sam dorobek uzyskali szachiści LZS Kordian
Bliżyn, trzecie miejsce zajął LZS
Krze\6w I S pkt, czwane Stella 4 pkt,
a piąte Krzelów 11 3 pkt. Na poszczególnych szachownicach triumfowa-

a96-22w

POI.MOZBYf AUTO KIELCI Sp. 1 o.o.
oferuje do sprzedaty:

~4-444-44 /

~IDIEciN'iE:"śiYsKo~~~~~

Obaj podopieczm trenera Wik·
tora Pyka oraz 1ch młodsza klubowa
koleżanka Aneta Gołuzd w ubiegłym tygodmu trenowali na zgrupowaniu w Legnicy. Wczoraj kadrowicze pnechodzili badania lekarskie
w Warszawie, po czym udali si~ na
kolejne zgrupowame, tym razem do
Spały. Wśród łOzawodnikÓw powolanych przez trenera AnatoliJa Jegorowa znalazł s1ę takte trzeci kielecki
łuczmk Bartosz Mikos, który zaprezentował dobrą formę podczas
niedawnych halowych MP.
(wid)

Decydowały punkty pomocnicze

AZS). ruchary i nagrody dla najlepszych zawodniczek ufundowała redakcja.,KAT"
- Impreza stała na wysokim poziomie, a wiele pojedynków było znCI~tych- powiedział nam sekretarz
Kieleck1ego Okręgowego Związku
Tenisa Stołowego Zbigniew Bilski.
- Między innymi m istrzyni WOJewództwa seniorek Monika Cedro
pokonała w trzech setach mistrzynię
kraju młodziczek Ann~ Prokop
21:14,16:21,21:14, ta ostatnia przegrała o wejście do finatu z rutynowaną Ewą Bombą 22:24, 22:24. Dobry
pojedynek stoczyly takte dwie
14-Jatki Agata Kocela i Adriaona
Nowakowska.
(pak)

RADIO • TAXI ALFA

W dniach 20-23 marca w Istambule rozeorane zostaną halowe
Mtstrzostwa Świata w łucznic
twie. WSród reprezentantów
Polskl na tę imprezę znaletli się
takle dwaJ kielczanie ze Stel/i,
Arkadiusz Ponikowski l Robert
Mardnkiewlcz.

O

"Złotą Wieżę"

WhaiiSte/1/wSłowikurozegrany
został

wojewódzki turniej szachowyZneszeniaLZSpn.•Złota
Wieża•.

Polonez caro, Atu, Truck,

Espero, Nexia, lico
sprzedatratalna- najtaflszykredyt
KJRCE.ut1M8ja191,

teL 34-557- 71, 366-39-00, w~~

li: 1- GrzegorzSzuber, II- Tadeusz
Kapcia (obaj Wierna), III - Artur
Mackiewicz, IV - Mana Derlacz
(oboje Kordian). Puchary i dyplomy
dla najlepszych ufundowała Rada
Wojewódzka LZS w Kielcach
-Rywalizacja była bardzo zacięta,
a o zwycięstwieekipy z Małogeszeza
zadecydowały punkty pomocnicze
-powiedział nam sekretarz RW LZS
Jerzy Kula.- Mam nadzieJę, że nas1
szachiści powtórzą ubiegłoroczny

sukces, kiedy to dotarli at do ogól·
napolskiego finału.
(pak)
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Rywalil..:lcja w play ofT, poUobnie
Jak w ub1egł~m seL.ome, tocl.)'ć st~ ~
dt1e syslemcm Uo d""óch zwyci~~tw
Tak w1ęc gospodarLem pJef'oll,-sztgo

po

me.:tuwn<\)bli:.iS~"ąsobotę(ogodz.l6)
będą kielcLame. Rewantaplanowano
na środę (26 lutego), Laś ewemualny
tueci mcc-L odbyłby s:i~ ponownie
w Kielcach w medlielę, 2 marca
Pozos:tale pary twortą: Uma Tar·
nów- Górnik Walbrtych, Siarka Tar·
nobrL.eg - J-lutn1k Kraków oraz AZS
Lublin- Lmodrut Zabrte
Mecze drugieJ rundy play ofT odbę
dąsię tym samym sytemem w d mach 8,
12iewentualniel6marca,apotencjal·
nym rywalem kielcan, w pnypadku
pokonania W1sly. bęUL.ie Hutnik lub
Siarka. Spotkania finałowe zaplanowanona22,25i27marco~,Laśmccze

otneciemieJSCena22i26marca.
- Dop1ero teraz walka o awans do
ekstraklasy rozpocznie się na dobre,
a z pewnością myśli o nm1 kilka czoło
wych zespołów NaJwalnleJSZt. by walk•
toczyła się zgodnie l. fegulami rair
play_ Wystąpllrimynawetzpropozycją
do Polskiego Zw1ązku Koszykówki, by
mecze ~dziowal1 arbttrzy na co dzień
rozstrlY&ąt<)CY w ekstraitiasie- powie·
dztuł nam kierownik sekcJi M1texu Wiesław Nowakowski
(wid)
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Przepraszam
We wczornjszej relacji z !l turnieju
o puchar mamalka Sejmiku Samo·
rządowcgu nie wtedzieć czemu po·
mmąłem p. Krzysztofa Gajewskie·
go, który w imieniu marszalka sej·
mik u wr~czał nagrody.
Zain teresowanego przepraszam.
MaciejCender

MULTI LOTEK
1, 4, 14, 17,19
22, 38, 42, 53, 56,
57, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 76, 79, 80.
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