Jut po raz czwarty klika tysifCY klelczan powita Nowy Rok
pod rozgwieżdżonym niebem.
Znakomitą plenerową zabaw,
organizują: ,.Słowo Ludu"', Urząd
Miasta, Kieleckle Centrum Kultury·, Radło ,.FaMa"'. Sponsorem
Imprezy są Browary Tyskie Górny $tąsk S.A.

W programie - świetna muzyl.a.
mezła pogOOa. znakomita atmosfera.
bajeczn1e kolorowe fajetv:erki. wspólny toast szampanem oraz liczne niespodzmnki. Zapraszamy!
(żar)

Sejm przyjął weto prezydenta
do znowelizowanej niedawno
ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Przewiduje ona m.in. że nie będzie oddzielnego przedmiotu ,..Wie-

R.~~~~s;r;z~~~~t::;~e~rz~~~
lo się 26 radnych, 16 było przeciw,
a 2 wstrzymało się od głosu.
(nika)

nisterialnegoplanuzwalczaniawagarów i praktyki wyrzucama ze
szkół uczmów. któl7y stale sprawiają kłopoty. Na cele te pr7e7naczono 22 miliony funtów.
Według ofiqalnych danych ponad milion uczniów w Wielkiej
Brytani• wagarowało przynaJmniej
raz w ciągu roku szkolnego 1995/
96, a 12500 W)'dalono ze szkól.
(PAP)

"

lE"

HOROSKOP DLA POLSKI,
DLA RZĄDU, DLA CIEBIE

d za o życiu seksualnym czlov.ieka"
oraz obowiązku wprowadzenia do
systemu ksztalcenia i doskonalenia
nauczycieli tematyki z zakresu wicdzy o życiu seksualnym człowieka.
Czytaj na stronach 3 i 4

31-letnia aktorka amerykańska
Pamela Lee Anderson (na zdji{Ciu
z lutego br. w Hamburgu) urodziła
w Malibu w Kalifornii swe drugie
dziecko, doniósł wtorkowy "USA
Today". Tatuś, Tommy Lee, perkusista grupy Motley Crue, był podobno obecny przy tym wydarzeniu.
Fot. PAP/CAF

w szoku poporodowym?

Martwy płód w pralce
Wponledzlatek we wsi w okoIleach J(tdrzejowa znaleziono
martwe dziecko.
W ostatni piątek matka, po przedwczesnym porodzie. zawinęła pięcio
miesięczny płód w ręcznik i schowała
w pralce. Nie móv.iła o tym swoim bliskim. Dopiero po badamach na Oddziale Ginekologii w Szpitalu Rejonowym w Jędrzejowie ob.zalo się, że
kobieta niedawno urodz•la dziecko.
Policja odnalazła ciało. llrokurator
zdecydov.'ał o przeprov.'<ldzeniu sekCJi
zwłok plodu w Zakładzie Medycyny
S<1dowej w Kielcach. Od wyniku tych
badań zalcleć będzie. czy matka wstarliC osk.arl:ona o dziCCiobójstwo.
Trzydziestoletnia kobieta w tmkcie
IX>rodu b}'ła w domu sama. Nicdonoszone dziecko preys:zlo na świat wdru-

gi dzień świąt Bożego Narodzenia. Nie
\\-iadomo. czy bylo martwe. czy urodziło się żywe. Nic wiadomo. dlaczego kobieta ukryła plód w pralce. Nie
poinformowała o porodzie nikogo.
Prawdopodobme b)1a w szoku.
- Bylem wtedy na dmóv.-ce w pracy. Nie wiedlialem co się staJo. Zona
po poronieniu poszła po pomoc do
swoich krewnych. Dopiero późnieJ
dowiedzieliśmy się o tragedii. Trafila
następnie do szpitala- relacjonuje mąż.
WSzpitalu Rf)ono\\-)m" JędrzeJO
wie ordynator Oddziału Ginelałowi odsyła nas po mformaqę do prokuratul).Ta pam me lezy JUŻ u nas. p me mogę
nic pDWIC(iliCĆ o teJ sprawie - móv.i.
.To na ginekologu." tral.cic badań
lekarskichod~to.icl.obiCta nicdav.no przeszla poród. Zawiadomiono

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

poliCję, która prleszukala gospodarstwo i odnalazła płód.
- Czekamy na wyniki sekcji zwłok
dziecka. To będzie de<:ydować o nasz~:ch następnych dzialamach. Je~li
dzie:doprzyszło na światŻ}'\\-'C. będDc
my ustalać czy zaszło tu przestępstwo
okrdlone wart. 149 kodeks6 kamego
- twłerdzt Zbigniew Grzelc:c. prokurator re_10nowy w JędrzeJOWie.
Za zabójstwo dlłecka pOO wpły
wem ponxlu matce grozi od szekiu
m•esięcy do p•ęc•u lat pozbawienia
wolności.

• OziCCko na pewno prąszlo na
manwe. Wyjaśmono JUZ tę l.'\11-c-

śv.1at

st.ę. To było zwyt7.aJnc poromemc:. Pro-

tragedtc;.JUl
mieMm) dul:onicprl~}Crnności. Tojc--.t
- powtedział mąż kobiCt). (hub)

Slęjul:niep)taćnasotę

wieś

Ks. bp Matenld.Honomwym
Obywatelem Skariyska
Wczo~

na Utoczylłej aeaJI
Rady Mlaata w Skartyatu-Kamlennej wrfCZOno Jego ElcacelencJI bl81cupowl otTiynwluuołlll
diecezJI redomaldaj EcJw.nlowtl
Alatenld.mu tytuł Honorowego
~tel.l Allalhl. z wnloaklem
o nadania duuputerzowl te;o
wyrdmlenla wpfVIHY: Klub In.
teiiQencjl Katolkldef, mleJ•cowa
Aw.s· 1 Klub Radnych Porozumlenia Prawicy.
Uroczystą sesję Rady Miasta poprzedziła msza święta, którą odprawił ks. bp Edward Materski w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.
Dalsze uroczystości odbyły si~ w
sali widowiskowej Miejskiego Cen-

Okrutni rodzice
do sądu
Afat8uR: L, 20-Jetnlaudent. za

llz)anio--.
- ...

t rum Kultury. Sesję poprowadził prze-

RM · Jacek Nowak.
- Ksiądz biskup Materski- powiedział wiceprzewodniczący RM Eugeniusz Cichofl -jest związany ze Skarżyskiem i bliskie są miJ sprawy naszev.'Odniczący

go miasta oraz jego

mieszkańców.

Jego działania rozsławiły Skarżysko
nie tylko na terenie kraju, ale i za granicą. Dz~lci księdzu biskupowi nastą·
piło oddanie i zawierzenie mieszkań
ców Skarżyska Matce Bożej Milosierdzia przez papieża Jana Pawła 11.
Jego zasługi to także inicjatyw-a powstania Sanktuarium Matki Bożej
Omobramskiej i ciągle jej wspieranie,
ufundowanie dla sanktuarium kopii
cudownego obrazu wileńskiego,

Zaległości, opłaty

Oblężenie
Prawdziwe

oblfłanla

klien-

SZCZ8fldOIIm
- - - tów przatywaly wczoraJ przez
""
<lt
alfCZI1' c6t&czł'

zarzuca akt

goSęduR_ _ _ _
.-".-.nydo-

}o,_

,."...... a.laldonyblldzledlopo
cJelo, gryzł
wj.
dolcem. W-domMych....,..

-~=--

Mateusz L. mieszka na stałe w
Opocznie. W l 996 r. rozpocząl studia w
Kidcachi~jąltumieszkanie. W lWl
r. zamieszkała z nim jego dziewczyna z
Opoczna, Joanna R W kwietniu urodzjla Mateuszowi córkę. Jak twierdzi akt
oskar-Lenia, poc:ząU:owo~rodzi0:: oplekow-dli się dzieckiem. Z czasem
jednak mężczyzna zaczął je bić, a gdy
plablo,gryzljewnogiipośladki. Matka
wtakichsytuacjachW}dkxllilazdomu
na kilka godzin.
\\t-dług ustaleń prokuratora, na początku hpca l 997 r., pod nieobecność
Joonny, Mateusz L pobił có~. W poloY.-.e hpcaza§ p.xb.as klótniz konkubi·
nq uderzał małą Ewę v.'idełcem po calymcicle.J81ipcastandziedapogorszył
siędotegostopnia,iJ!rodziccmusieliwe
zw.ćpogołO'Wie.MimoinlenSy'Wrlejopie

ki medycznej dziecko liTliirio 25\ipca.
Mateusz L przebywa w areszcie.
Odpov.1ezaznęcaniesię nadcórkąoraz

pooOO"""

pobKX
chorobę -.ciają·
cą Ż)ciu, która te.żdoprowadzila do śmier
ci dziecb. U Ev.y L stwierdzono m in.
złamania kości r.:tmienia, żeber po obu
strooachtułowiaikościczaszki.
Joomlil R zostałaoskarżona o lO, .że
mającołxlwiązck troszczenia się o swoją

pozostav.ila ją w niebezp.ecze{r;!W.e grożącym utratą życia.

maioleinią córkę,

u

Ob)dy.qe rodzicc przyznali się do winy,
jednak pod lonicc śledztwa ojciec zmienn zeznania i twierdzi, re nigdy córki nie
bił. Grozi mu kara więzienia nie krótsza
niż2łata. Matcegrozikara pozbawienia

al

wolności006miesięcydo51at

~

(mak-x)

cały dziali pr•wla wazyatkla
klalaclc/a banki. W przadoatatnlm dniu ararego roku lcJelcza.

nla

załatwlali zaległe opłaty

l rachunki, wypt.ca/1 planl,dza
z rachunłów oaoblatych /lokowali na kontach oatatnfa
oszczfdnolcl.
-Już dziś wieczorem Wf.ieżdża·
my z żoną na sylwestra w góry, wra·
camy dopiero w niedzielę. Całą gotówla;. której nie będziemy potrL.ebowałi, przyszedłem ulokować w ban·
ku.Cocennlejszysprzętibiżuterięzo.

stawiamy u rodziny. Zbyt duże jest
ryqko zostawienia tego wszystkiego

Przedstawiciel~ Ministerstwa
Sprawiedliwolei l S11du Wojaw6dzklego oraz dyreletor Schronlaka d/a Nielatnich w Staw/szyn/a przekonywali wczoraj plfl·
ezawsicich radnych I m~aszlrafl
ców Gacek do powstania w teJ
miejscowolei olrodka resocjalizacJI nlalatnlch. Przed seaJ'ł
przedstawielala komitatu protastacyjnago z Gacek wr,czyll
przawodnlczlłc&mu Rady Miejsklejlisty z podpisami 511 osób
przeciwnych temu pomysłowi.
• WiJC nam się gniazdko przestęp·
ców. Nie chodzi tylko o tych, którzy
będą tam siedzieć, ale również o tych,
którzy będą do nich przyjeżdżać.
Gmina chce nam tu podrzucić kukuł·
cze jaJko, choć nasze społeczeństwo
wyraźnie mówi, że nie chce popraw-

l'lml

dr BARBARZE GADAWSKlEJ

N

.".,.razy głębokiego wsp6łezuda
z powodu fmlercl
silłada

"
M

i5
:::l
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i lokaty

bank.6w
w pustym mieszkaniu na tyledni- powiedział nam jeden z klientów PKO
BP przy ul. Sienkiewicza, gdzie dłu
gie kolejki stały przed wszystkimi
okienkami kasowymi.
Przedsylwestrowy tłok nie zaskoczył bankowców, którzy twierdzą, że
są przyzwyczajeni do kończących rok
kolejek. - Klientów jest trochę więcej
niż zazwyczaj, ale byliśmy na to przygotow-ani i nie mamy żadnego problemu z obslugą · poinformowano
nas w kicleckim oddziale Banku Slą·
skiego.- To sytuacja typowd dlaostat·
nich dni starego roku. Po l stycznia
na pewno wszystko wróci do normy
- twierdzili bankowcy z PKO BP.

Prokuratura Wojewódzka w
Kielcach zakończyła 1/adztwo
przeciw byłym członkom klarownictwa Zakładów ProdukcJI Skórzanej .Foako· w Skartysku • Kamiennej.
Byłym prezesowi zarządu spólki, dyrektorowi generalnemu, dyrektorowi do spraw ekonomicznych i dyrektorowi do spraw produkcji zarzuca się działanie na
szkodę "Fasko" przez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie
obowiązków. Na lawie oskarżo
nych zasiądą również kasjerka,
specjalista do spraw sprzedaży,
magazynier, a także Janusz J.,
przedsiębiorca z Chorzowa, z którym skarżyska firma prowadziła
interesy. Akt oskarżenia trafi do
Sądu Rejonowego w Skarżysku
Kamiennej.
Sledztwo trwało rok. Zdaniem
prokuratora działania byłego prezesazarządu spólki, Jacka N., spowodowały w jej mieniu szkodę nie
mniejszą niż 170 tys. zl. Do działań tych zaliczono m. in. pobranie
trzech pożyczek od Urzędu Miasta w Skarżysku bez zaksięgowa
nia, podpisanie niekorzystnych
umów na przerób i komis obuwia,
wydzierżawienie należącego do
~Fasko" zakładu przy ul. Paryskiej.

Dzlj "Gazeta Sejmikowa"
Razem z dzisiejszym wydaniem .,Słowd Ludu" otnymujccie Państwo kone wydanic .,Gauty Sejmikowej"- W)tlawnłctwa opmcowancgo wspólnłe
przez naszą Reiakcję i Sejmik Samorządowy Województwa Kieleckiego

OJCA

czaka • mówiła do radnych Irena
Golba, wiceprzewodnicząca komite·
tuz Gacek.
Chcemy podjąć decyzję słuszną
i dobrą - odpowiadał bunnistrz Piń
czowa Witold Kania· Nic nie robimy za plecami mieszkańców Gacek.
W podjęciu dobrej decyzji mieli
pomóc zaproszeni na wczorajszą se·
sję przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości. Wojciech J otko
-dyrektor Departamentu Inwestycji,
Krzysztof Sobierajski wiceprezes
Sądu Wojewódzkiego w Kielcach ord.Z
Andrzej Konopka · dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie
(woj. radomskie). Ministerstwogotowejest Yl)'dać33 mld st. zlna ada·
ptację istniejącego w Gackach, i od
ponad roku nie zagospodarowanego,
internatu Zasadniczej Szkoły Zawo-

dowej. Gotowe jest też wybudować
nową salę gimnastyczną. Ośrodek w
Gackach byłby rodzajem zamknięte
go schroniska dla !Jieletnich przed
wyrokami sądu. Przebyw.doby w nim
ok. 30-35 dzieci w wieku od 13 do 15
lat. Zatrudnienie w ~rodku znalazło
by 50 osób z rejonu Gacek.
· Przy schronisku powstałby rodzinny ośrodek diagnostyczny, pla·
cówka pomocna w pracywychowaw·
czej dla szkól z całego regionu· prze·
konywal prezes Sobierajski.
-Strach ma zaws-a wielkie oczy,
ale schroniska są dobrze zabezpieczone. Zgodę na odwiedziny zawsze wydaje sąd, a wyjścia wychowanków na
przepustkę zdarzają się sporadycznie.
Zadnego zagrożenia ze strony wychowanków nicma-podkreślał dyrektor
Konopka z ośrodka w Stawiszynic,

z powodu zconu
STANISłAWY

MACL\G

WJUZY uezereco wap6łc:zucla
Mętowi,

składa

Penonel Oddziału l

Były prezes oskarżony jest również
o popełnienie czterech innych czynów karalnych, między innymi zło
żenie nicprawdziwtgo oś władcze·
nia w sądzie, wprowadzanie nieprawdziwych danych do ksiąg rachunkowych.
Bylem u dyrektorowi generałne
mu ,.F-bsko", Andrl.ejowl K., zarzuca się m. in. spowodowanie w mieniu spółki szkody nic mniejszej niż
206 900 zl. Byla dyrektor do spraw
ekonomicznych, Elżbieta P. askar·
żona została o spowodowanie 176
tys. zł szkody, a były dyrektor do
spraw produkcji, Czeslaw R.- 175
800 zł. Kasjerce Alinie R., specjaliście do spraw sprzedaży Bernardzie A. o raz magazynier Halinie
Sz. zarzuca się poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Nato·
miast Janusz J. według prokuratora pod rabiał na umowach pod·
pis właściciel ki Przedsiębiorstwa
Handlowego "Anna Pieh • Jan·
kowska".
Andrzej K., Elżbieta P., Cze·
sław R., Janusz J. i Halina Sz. nie
przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Jacek N. sko·
rzystal z prawa do odmowy skiadania wyjaśnień. Alina R. i Bernarda A. przyznały się do winy.
(mak-x)

(dm)
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Na szkodę "Fosko"

utworzenie kapituły w Skarżysku, doprowadzenie do wizyty prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i wiele innych.
- Z wielką radrudą i wdzięczno
ścią prąjmuję to wyróżnienie. Cieszę
się, że moglem dostąpić tego zaszczytu i zostać obywatelem tego miasta.
tak bliskiego mojemu sercu • powie·
dział ks. bp Edward Materski, przyjmując z rąk prezydenta miasta Sylwestra Miernika Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa.
Ostatnia w bieżącym roku sesja
RM była również okazją do wręcze
nia bp Makrskiemu uchwały wyrażającej wolę zaproszenia do Skarży
ska papieża Jana P-awła li. (wet)

Gacki w strachu

~

~

kierownictwa skarżyskiej
przed sądem

Czy będzie schronisko dla nieletnich

a:

z

Członkowie
spółki staną

Dzieciom i Rodzinie

Dynkeja l Praecrtnlłey Wojew6d.zldeeo
SpecjaUstycm.eeo Szpitala dla Nerwowo
l PIJchłemle Chorych w Morawtey

który w tej miejscowości istnieje od
351at.
Jak powkdzial dyrektor Jotko z
Ministerstwa Spmwiedliwości. ośro
dek kładzie nacisk na wy<ffiowanie,
które zostało zaniedbane pnez rodzi·
nę i środowisko, i daje dzieciom sza n·
sę na ukończenie szkoły i zdobycie
zawodu.
Ponaddwugodzinna burzliwa
dyskusja nie przyniosła rozstrzygnię
cia. Czlonkowie komitetu protestacyjnego pozostali nie prl.ekonani. Również radni nie zdecydowali się wczo·
raj na przekazanie internatu wGac·
kach Ministerstwu Spmwiedliwości.
Uznali, że jeszcze raz należy spróbować dyskutować z mieszkańcami G a·
o:k.
· Spróbuję przekonać minister·
stwo, byjeszcze mtesiąc poczekało na
decyzję. To będzie czas na pnemyśłc·
nie argumentów. Później ministerstwo
będzie anatizow-dlo propozycje loka·
lizacji.jakie dostal z województwkoszalińskiego i opolskiego· zakończył
dyskusję prezes Sobierajski.

IWONA SINKIEWICZ
Przyjaciołom,

s•sladom,
b. wsp6łpraeownlkom
znajomym za okaUD•
pomoc, wsparcle
moraln.e l współczucie
oraz za wzięcie udziału
wobnędzle

pocnebowym naneao
Dłeodłałowaneeo

PaDł

Panu

ukoeba~~'z':!Z!a, Ojca

ANNIE ALEKSANDROWICZ

ANDRZE,JOWI LORENCIKOWI

śp. LECHA WĘGIER

wyru;y uezereco współemela z powodu zconu
składa

OJCA
Dyrekcja l Pracownicy Wojew6cWdego

Specjallstyemego Szpitala dla Nerwowo l

Psyehłemle

WJI"UJ ctęboldeco wsp6łezuela z powodu śmierei
składaJ•

O.JCA
Kole1anld l Koledzy
z lłejoooweco Urzędu Pracy

serdeczne

podziękowania
składaJ•

tona, CórkiJ Wnuczki
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Weto przeciwko nowelizacji
rodliny zlo!yt

sta~ o planowaniu
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cjl aelcsualnej. ZnosHa osobne lek·

e z tego przedmiotu, pozoatawia~ nauczanie władomokł o życiu
~olnym W)'Chowowcom, polonlom l nauczycleiom blologH, a tak·
zwalniała tnltńtT8 edukacJ z oboIJZ*u dohzWcania nauczycieli w

1 - w. wczorofszYm gło
wan/u SeJm przy}41 weto prezy..

lenta (!J!szemr o tym na stt 4):

- Motm zcłaniem do przyjęciajest za-

~;~~!~~;'~:a:~~~:~
iach -twierdzi z-ca dyrektor.!. LO. im
legieonego w Kielcach, Tomasz Koiak. - Wszystkozależyjednak od doacowania każdej z tych koncepcji. W

~:u=~~~:'='~

ach wychowania i biologii. Osobny
cd miot, prowadzonyprzezosobydysnująo:: odpOwiednią wiedzą, też spellbyso.rojezadanie.
Mniej optymistycznie do koncepcji
uczaniaseksualnego na lekcjachjęzy
polskiego c:zy biologii podchodzi JXl"
istka z tego liceum, Flżbieta Kulma

j zdaniem potrzebna jest do· tego
~mna wspólpraca pomiędzy pokmią,biologiem,pedagogiern i katechetą.

• Ta wiedza powinna być pnekazyana ~rzetelnie. ~aga dużego
ktu, znajorr'IOŚCi stosunków spoleczjych, kultury społeczeństwa, spojrzenia
· ctył:ę uniwersalną. Moim zdaniem naE~Ic nie są do tego prtygOIOW.mi. fu'nicn to być osobny przedmiot, prowa~ny przez psychologów, podagogów i
kruologów.

Podobnego zdaniajest Jolanta Sło
nauczycielkabiologiiwsz.kolepOOsta~j w Brzechowie kolo Daleszyc: - Z
iecierpliwościączekamynarozwiązanie

go problemu, bo jest lo wiedza bardzo
J:'>trzebna wiejskiej mkxlzieiy. Wiem, że
łxtzK:e na te tematy w ogóle nic rozmaiają. M!odzież uświadamianajest przez
lub ~isma. W efekcie ma
~~natematseksualizmu,

pk86w

rodriuniejróżneproblemyizahamo-

rczo-

ania.Biolog niejestwstanieprzekazać

Gac-

lodym ludziom pełnej wiedzy bowiem

•ości.
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Edukację seksualną powinna prze-

f>;;:.,~=~::rmó":;
młodzieżą

Jak powitamy Nowy Rok

Na sportowo,
zostaje w szkole przy
kotlecie, z żoną•••

achowiec ma głos

ko z
>lroctnlc,
xlzi·
;zan>ycie

•

o swoich rozterkach

w zależno~ci od wieku

łzniów. Polrzebne są też do lego SIOSOWpodręczniki i filmy, a takimi dotąd nie
~ujemy.
Zdaniem wicedyrektorki Szkoły Podwowej nr 6 w Kielcach, Doroty Wawckiej nauczycielejęzyka polskiego i
logi i mogliby prowadrićedukację sekalną pod warunkiem, że zostaną do
odpowiednio przesUoleni oraz będą
~~podręcznikami i fil~ami z
dz.edzmy. Wychowawcom powmnosię
ż stworzyć możliwośt zapraszania do
~ia lekcji fachowców -lekarzy,
~hologów. Tylko w takim przypadku
dzie można Zrtl:}'gllOWdć z wychowa-

F

,smu.lnegojalo~pmxlmm

-Edukacjęseksualnąwnaszejszl:o

leprowadzimy już od wielu lat- twierdri
dyrektor LO. im. Żeromskiego w Kielcach, Marian Szczcpaneł. - Służą do
tegolekcje biologii i~hcr..vania. Na tych
ostatnich wiedzę o ~howaniu sd:sualnym przekazuje pedagog i domdca metodyk. Zapraszamy także lekarzy i psychologów z poradni szkolno-zawodowej.
Ponieważ jestem polonistą, stardm się
prezentować te problemy, omawiając

nież zakłopotanie

naszej ~how-dwczy
ni,gdyrozrnawialaznami na tematyogólnie mówiąc seksu. Dlatego uważam, że
przy wprowadzaniu przedmiotu do szkół
należyzadbać,aby nauczycielemieli iTIOŻ
Iiwo~ konsultowania się z fachowcami:
~ksuologiem, ginekologiem, psycholo-

giem. Lekcje nie mogą być pouczaniem,
te problemy należy przekazać łagodnie.
B~ ludzkiegociaładzieci poznająjuż

szkolnelektury.Omiłościiżyciumalżeń

w klasie czwartej. Moim zdaniem przedmiot powinien być WJkładany w klasach

skim można doskonale rnóv.ić, posługu
i dni", J .alki", utworówromanł)Unych.

wadzenia takich lekcji. Rodzice powinni
pamiętać, że ich dzieci nie mogą zdoby-

jąc się przykładamiz ,.Nocy

Rodzice nie potrafią
Oopinięwsprnwie~howaniasek

sualnego w szkolach zapytaliśmy takie
kilkukielczan.
Anna Jurkowska., 161at, licealistka:
- Już od da'ol.1la szlola powinna zajmować się uświadamianiem seksualnym
młodych ludzi wchodzących w dorosłe
życ~gdyi: v.iclurodzicównierozmawia
natakietematyuswoimidriećmi,aprze
cież: są to bardzo ważne sprawy. Uważam
również., że powinien powstać takidodat-

"""'pmdm"'-

WandaMazurcz.ak.46lat,archiwistka: - Ktoś powinien mówić z mlódzieżą
o sprawach płci, a z własnego doświad
czenia wiem, że wdomach jest to zazwyczaj temat tabu. Myślę jednak, że nowy
przedmiotjesttutajzbędny,gdyi:eduka

cja seksualna mogłaby odbywać się np.
na lekcjach biologii.
Darek Marek, 30 lat, spmdawca: •
Jestem kategorycznie przeciwny temu
żeby towlaśnie szkola uświadamiala seksualnie młodzież bo tym zagadnieniem
powinni zajmować się rodzice, a ul\mrzenie nowego przedmiotu jest bardzo
~sz1owne.

Jan Jaworski, 66 lat, emeryt: - W
moich latach mlocloki szkoła nie zajmowała się takimi sprawami. Myślę jednak,
ii: rolodzieży powinny byt przekazywane
wiadomości na temat płci w ramach stalj<hz"iętszloloycl>.

Dorota Grembosz, 17lat, licealistka:- Szkoła powinna u~adamiać sek-

7-8.Ja nicczujęsięprzygotowJ.nadopro

waćwiedzywylączniewszkoleczynapo

dwórku, itakie powinni się v.iączyć w proccsedukacjiseksualnej.
Nauczycielka jednej z radomskich
szkól ~rednich, lat 31:- Częściowo spoczywałby na mnie -jato polonistce - obowiązek edukacji seksualnej. Nie wiem,czy
bym sobie poradziła z prowadzeniem takich lekcji. Krępov.-alabym się mówić o
seksie z nastolatkami. A podaW"dnie im za
przykład zwierzątek, czy mówienie wyłącznie o wzniosłych uczuciachjest trochęnie na miejscu.
Roman, latl7,uczeńliceum:-171at

to wwielu przypadkach za pótoo na edukację seksualną. Wtt;kszość moich znajomychmiałajuijakieśdoświadczeniawtej

sferze życia. Nie wyobrażam sol>;.: poza
tym mojej wydmvtJWCZ)T1i, dużo starszej
od nas, rozmawiającej o metodach antykoncepcji. Edukacjajest potrzebna, ale w
starszych klasach szkoly podstawowej.

Nie chciane dzieci
Emerytowany inżynier: - Mnie edukacja seksualnajuż nie dotyczy. Tak samo
moich dzieci i \1.1luk6w. Jestem jednak
zdania, że należy młodym ludziom wyUumaczyć pewne sprawy. Może mniej by
wtedy się słyszało o nie chcianych dzicciachporzuconychwśmietniku,czy tra

gediach 15-lctnich malek usuwanych ze
szkól.
·
Joanna, lat 38, urzędniczka:- Stardm
się sama tłumaczyć córkom pewne sprawy. Uważam, że powinny być przygotoW".tnenato,żezajakiśczaszostanąko

sualniemlodzież,aleoowyprzedmiotjest

bietami,żel:ędąkochaćiwkońcukiedyś

zbędny, gdyż: i bez niego mamy czasami

przei:yjąpjerwszezbliżenie. Myśle;,że fa

po 8 godzin zajęć w ciągu jednego dnia.

chowo przeprowadzone wył:łady w szkolach pomogłyby wielu mniej śmiałym ro-

Grażyna Kuscł,371at, chemik:- Po

niewai: wielu rodziców nic ma odwagi

dz<om

bądfnieumieprzekazaćswoimdzieciom

Marta,lat 21studentka:-Moirodzicc zawsze ze mną rozmawiali na wszystkie tematy. Wodpov.-iednimczasiezaczęli

takich wiadomości powinna się tym zaNajlepiej gdyby taka edutaga
była prowadzona wformie wy\:ladówjuż
w szkole pOOstawowej, a nie jako dodatkowy przedmiot z ocenami i sprawdzianami.
Mateusz Socha, 141at, ucuó:- Myślę że szkoła powinna uswiadamiać mło
dych ludzi bo nic robią tego rodzice. Dobrlegdybypowstal nowy, nicobawiązło
wy przedmiot, gdyż wcałej 8 klasie tej te-

jąć szkola.

również moją edukację seksualną. Może
tofuliesznc,alezawszenos:zęusobąpre

zcrwatywy, gdyż jak tłumaczy! mi mój tata,
faceci zazwyczaj o nich nie pamiętają.
Uwa.żam,żeoselcsiepov.innosięuczyt

wszkoleitonic maturzystÓW", a trochę
młodszych nastolatków. l takie lekcje powinni prowadzić odpowiednio przygotowani nauczyciele- nie poloniki ikatechematycesą~tylko3godzinylck
ci.
Tegoroczna matunystka:- Uważam,
cyjne,atostaoowcz.ozamalo.
że to młodzież i rodzice pov.inni zadecyŁagodny problem
dować o tym, czy edukacja seksualna zostanie wprowadzona do s:złól. Wielu roWypowicdzielisiętei:radomianie.
Grażyna Syta, dyrektor PSP nr 7 w dziców boi się rozmawiać i chętnie obarRadomiu: - W trakcie trwającej dyskusji czyloby tym obowiązkiem szkolę. Moi roo wychowaniu seksualnym zapomniano, dzice w ogóle nie rozmawiali ze mną o
że tematy te od davma poruszane są w
dojrzewaniu i związanych z tym zmiaszkole. Sama pamiętam, że miałam w nach.
sz.koleśredniejprzedmiot"przygotowa

nie do życia wrodzinie". P.dmiętam rów-

O- s.), (slri), (E)
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tyflco--

_
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pytal,.my w Kielcach l Radomiu
p--~ b/z- J~niewiem,gdzi:spędzęsyl

westr.t,alechytxłwl<ielcoc:h-W)'JX!Wie

dzial się lakoni:'Lnie na temat sv.U:h S)iwestrowych pl;~n6w" wojewoda kielecki
Ignacy Pardyb.. Pracowity ~ercze·
l:a natomiast prezydenta JGelc Bogdana
Bori:owskiego. Najperw ~ie się bawił
z kielt:dimi pr.twnil:am~ sędziami, prokuratomroi i czlonkami "Ruchu uxr w re-

nambl;dzil!~ie~mwł<icłc<dl.

PntcUjemy,czyligrJ.ITlyTl{'MQI'OC'Olyl;;oncen w Łodzi. Po występie na pewno z calymzes(XlłcmzopnizujemysobieszybiiD

jaąś pr)'W'J.tkę i będziemy świętow..tć przy-

najmniej przez kilka pierwszych godl..n
Nowego Roku.
Knysztof .KASJI! Kasu.oski,m"')'<
i hip hoper. • wsytweslrJ. grdlll do kollcta
w W"J.rszawsklm klubie "Stodoła" r.aem z
kicleckimimuzy\:ami:"Mariem",,.P..tSią"i

Andrlejem Rajskim. Normalny,~'CSI~
wy bJncert, r.tZem z nami występ..tje tam
też .,Rxmacja Nieżyv.ych Schabuff". fu
koncercie będziemy s~ baMć w Klubie

staumcj,)odkMd".Godz:inęprzedpólno

Ziomka,któryzałożyliśmywwJ.T!l'laWSkim

cą przeniesi= się do

r.ttusza by święlow.ł
nadej.cie Nowego Roku z kieleckimi md-

mieszkaniu"Maria". KiubZDnkapowstal

nyrniaopólncqwyglosiorędziedomiesz

leckieżyjąccnaw.trsza~kim~'gllaniu.

kańlfr,v

miasta, bawiących sę na organiZOW'J.nymprza"Siawol...udu" "Sytwestr1.e
,ooGw<w~runr.- t.u~,;ętaOCz)<,

"*""·

niejwalca~j\e'a,chachę,cho
CW.nieźleC2ujęsięr6Y.nieżwtańcachno

woczesnych. Mam nadzieję, że ~ się
dobne bawił- v.yma.l "Słowu" B. Dorł;ow
ski.Na~imwanymAAnielprltZ"sb

wo ludu~ "Balu mistrl6w sportu" będą
pkoorokubow<>i;o*"'kioloo;l"P'""
toocy. Razem z nimi O'itatnie minuty staregorokuspcdząparłamen~:scna

tor Jerzy Suchaflski i posel Hemyi. Dłu
gosz z rodzinami. Wtększośł kielcztn zamierza jednak ~dĆ Nowy Rok na
znacznie bardziej łamemlnych spotkaniach.
Czesław Słabiak, prezes firmy
"Solo":- Generalnie nie mam ni: przeciw-

ko rolom, ""JXXl<= ",_,.. '"'""""

nioirwnoimaskupi0Ccałeziornb:l5tv.ob!

Pny"""i;'"'"""'pozd""'WSZ)'tk"h

ziomlri:rw'świętu~hwc;:zytnie,czyliw

Kidcachraczjlsna.
Pra)Uent Radomia Ryszard Rdek: Syl~r.tsllfr'dzamwdomu,zi.oną.Może

przWzic jeszcze teścicMa .. \\)'pijemy sobie szampana, popatrzymy jak o pólnocy
i sztuczncognie,aJXItempópziemyspOC.
Kaz;m;en Wlazlo, OONY
mdomski, nie p6pzie w ślady sv.U:h JXIprlednib'!w i nie weźmie udziału w balu
ooworoczn)m w zabytkowym pałacu w
Ororisku.NCIY1'Rok.powitawdomu,zrodziną. Także w domu spędzi syłwestrow4
noc komendantJan Janik z Komendy~
j:loowej Policji w Radomiu.- Nie mam innego ~ żona niedawno wróciła ze
szpitala - tłumaczy.- Natomiast udało mi
strzelająfajerwerki

"'*""""

sięzalatwidobr<tzabawędlaswojejcórtii

po prostu <XIf.X.l'ZłĆ. Dlat~spędz.ę go w
gronie rodzinnym, wdomu.

jej męża. Umówiliśmy się, że będą święto
w.tć także w naszym imieniu!

Barbara Rogowska, księgow'd Politochniki Swiętol:rzyskiej:- Sylwtslrd na
okolo 60 • 70 JQT zor~mizowJ.Iiśmy pOO
!Xlti"'Ollllem Rady Rodzic<Mo wSzkole lhl-

wBieszC2adacłl.Tamczel:ananiegokilb>

P=i M...t W-Iri!SLDi"YY'<msil; wr.tZ zsynem na obózdo Polańczyb

stawo.>.'ejnumer27.Bt;dąnaliCZ)rielei~

roprzypciółiddrJ.,chotnic:zb)'thuczna

dzice,zaniewielqkmlę70zb:ychcdpmy

zaOO.w.t.. Także z przyjaciółmi -tylko że w

mamyzapewnioocczterydaniagor.JCC,Zt'-

rodzinnychPionkach -spędzisyłwestrn

spółmuzycznyisr..unpana.Zimnezakąski
Norbcrt~k,studentkielockiej

Zb;gruew [)z;IJbas;k, wixprt.eWOdrri<:zą·
cy rddomsbej "S". -1\'dzie szamJl.IO i nieduTA, chat dobrJ. v.Qdka. Porolmav.iamy

WSP:-Nawystawnelxdcniestaćani mnie,

sobO<, troohępotti<zymy;~yspać

ani IT'D:h znajomych. Ale bynajmniej nie
żalu]'.:my. Mamy wypróbowaqą, kalrunaSIOOSOOow'<t paczlę, z któr4 bawimy sil; na

-zapowiada prl.e'MXInCzący.

organizlljc:mysobie we własnym zakresie.

al:ademiku. Jedzenieipi:ieprzynosikażda

Z rodzif4 i znajomymi ~ Nc;1wy
Rok Bogdan Barszczyflski, dyrektor
WOEX- W~emjcdoo: przezcałą im~
nie padnie ani jedno slowo o interesach! -

~~a~q~yw~~

~miejesiędyrektor.

~hpi)'W'dtła::hjużodk~kulal

wtym roru spGykamy sil; na balandze w
minut~jąztąpcalystólpotrJ.W.

URoy: - W l(;cka;h b)1cm JXXl<=
m,t, Nowy Rot powruom ~ Gdl"'L S)iwcstrJ. spedzam podobno wspos& t~

·Nie mam inf'll!goW)jścii niizabaW".t
przed tclewizomn - zapov.'iada Helena

wydla~ipolsiOChmtiZ)iów.Doo!,

chęgrosza, ale zamiast na balwydaroje na
obóz zimowy dla dziecka. \\Cale s~ nie

żona,szam(XIn

itclev.:ilja. Przezeatyrok
mialem wystan:zającodużozaba\ry...

Malars~ s~;.Qdioż)bmtro

manwil;-telcwizja7.aJXlWiadacałkiemcie

kawyprogrJ.m...
TomaszBanaś,blmpllytorigitarzy

stazespolu MAF.IA: - Niestety, niedane

DARIUSZ MATEREK, (aku)

Suplement OC
Od

dzl~

oboW14ZU}4 nowe

ubezpieczenia OC w
. Energo- Aaekuracjl'".
atawkl

W opublikowanym we wczorajszym "Słowie" zestawie tabel OC
stawki .,Energo-Asekumcji" dla calcgo regionu obowiązują od dziś tylko
w woj. kieleckim. Jako uzupełnienie

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

Sejm przyjął weto prezydenta w sprawie wychowania
seksualnego i znowelizowanej ustawy o waloryzacji
rent i emerytur mundurowych

Zwycięstwo

prezydenta

Wczoraj Sejm Przr141 weto prezydenta do znowellzowtmaf niedawno ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzJelago l warunkach dopuszczalnolei przerywania c/41f, przewidU/4C8/ m.In.
te nie bfdzle oddzielnego przedmiotu ,.Wiedza o tyciu seksualnym człowieka" oraz obowiązku wprowadzenia do systemu dokutalcanla l doskoMlania nauczycieli tamatyki z zakresu władzy o tyciu
seksualnym czlowlaka.

Sejm przyjął również weto prezydenta do znowelizowanej w grudniu
br. ustawy o waloryzacji mekt6rych
emerytur i rent. zrównującej zasady
W'dloryzacji świadczeń mundurowych
i cywilnych.
Za odrzuceniem weta prezydenta wypowiedzieli s~ przedstawiefele
Akcji Wyborczej Solidarność, Unii
Walnoki i ROP. Za przyjęciem przez
Izbę prezydenckiego wniosku opowiedziały się kluby SLD i PSL.
W myśl nowej konstytucji, do ponownego uchwalenia ustawy, a tym
samym cxlrzucenia weta, wymagana
jest większość 3/5 głosów w obecno·
ści co najmniej polowy ustawowej
liczby posłów.
Do ponownego uchwdlcnia znowelizowanej ustawy o świadczeniach
~mundurowych" zabrakło koalicji
rządzącej 7 głosów. Za uchwdleniem
głosowało 258 posłów (wymagane
minimum wynosi ło 267 głosów),
przeciw· 186. Za ponownym uchwd·
leniem ustawy antydborcyjnej gloso·
Wdlo 260 posłów, pzreciw 172, wstny·
mało si~ od głosu 12.

Zawetowana przez prezydenta
ustaw-d z grudnia br. zrównuje zasady waloryzacji świadczeń munduro·
wych i cywilnych.
W opinii Klubu SLD, ustawa ob·
niżająca w-dloryzację emerytur mun·
durowychjest błędem· mówi! w Sej·
mie Janusz Zemke. Ewa Tomaszew·
ska (AW,.S") sugerowała, żi: ta część
elektoratu cieszy się szczególnymi
względami prezydenta. Natomiast
Jan Olszewski (ROP) ostrzegał, że
jeśli weto nie będzie obalone, to zostanie zmarnowane wyborcze zwycię
stwo koalicji niepodleglościowo·soli
darnościowcj.

Sekretart stanu w Kancelarii Prezydenta, szef BBN Marek Siwiec nie
wykluczył, że w razie ponownego
uchwdlenia tej ustawy, prezydent roz·
patrzy możliwość jej zask.ari:enia do
Trybunału Konstytucyjnego.
Wicepremier Leszek Balcerowicz podkreślił, że popieranie weta
prezydenta· oznacza, że wśród opozycji nie ma woli porozumienia w
kwestii rdormy emerytalnej. Ponad·
to · stwierdził wicepremier • kwota

przyczyną śmierci
Przeprowadzona w Akademii Medycznej w Bydgoszczy sekcJa
14- letnieJ dziewczynki z Grudziądza (woj. toruńskie) wykazate przyczyną śmiertelnego zatrucia byla salmonella.

zwłok

Dwóch br-dci dzjewczynki i jej sjo.
stra przebyw-dją nadal w grudziądzkim
szpitalu.
Objawy zatrucia w rodzinic S. w
Grudziądzu wystąpiły w sobotę wie·
czarem. Pogotowie nie zdążyło uratować 14--latki.Jcj rodzeństwotrafiłodo
szpitala. Obecnie dzieci czują się już:
lepiej, choć stan 12- letniego chłopca
był bardzo powdiny.

W laboratorium "Sanepidu" w
Grudziądzu przeprowddzono badania
toksykologiczne, których pełne wyniki
nic są jeszcze: znane. Specjaliści zba·
dali resztki żywności z mieszkania rodziny S., a takie zimowe zapasy prze·
tworów owocowo· W"drzyWnych; są·
dzono bowk:m, że przyczyną zatrucia
mogły być takie grzyby.
(PAP)

Zamordowano taksówkarza

Sprawcy zatrzymani
W nocy z poniedziałku na
wtorek w Szczecinie zamordo·
wano 41·1etnlego teks6wkatZa.
DwaJ domniemani sprawcy zo.
stall zatrzymani przez poliC/fi w
godzlnfl po popełnieniu zbrod·

ni.
W pościgu za przestępcami bmło
udział ole l 00 policjantów i taksów·
karzy.
Do morderstwa doszło prawdopodobnie kr6tko po północy. Ciało
laksówkarta znaleziono w szczeciń·
skiej dzielnicy Pomorzany na ul. Bu·
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Minister skarbu państw-d, wycho·
naprzeciw postulatom i suge·
stiom podmiotów sporządzających
spisy osób, które są uprawnione do

ki piersiowej. Ciało
od samochcxlu.

czcnii.,;Tojestpr-ll'dmiot naszcjwiel~

ulgi i rddości. Będricmy robić vszystb>,
Zeby ichJUk najszybcieJ u....-olnić" · dodd
Buzek.
Samochody tzw. składaki można
zarejcstrow.tć wv.ydzialach komlUlikaqi
jeszczct;łkodzKOdwczor.tjnapolskich
przejŚCiach granicznych nie UStaY..la.Fl s~
jużkolejkikicrowcówzpoja:zdamina lawetach. Kto nic zdążył złożyć i

zare_;c.

fll'OWdĆflO\.\~autabędzi móglnimjeź
dzić t}iko po własn}m

podv.órku.
Zdobywca obu biegunów Ziemi
gdańszczanin Marek Kamiński jest JUŻ
na Antarkt}dzie, gdzie zamierza wr.tZ z
gru!Xł !X>Iskich alpirustówzdobyć na !X>czątku stycznia 1998 r. rujwyższyszcz)t
lfgokontynentu, !Jczący 5140 m. n.p.m.
,MountVinson.
ł.6dzka policja zatnymala poszu.
kiwanegomiędz)~hstemgolt

czym 41 -letn~ego obywatela Niemice
podejrumego o krddzie"i:e, JXISCrsl.wo i
pr.temyt z NiemJeC do Rosji co najmniej
400 samochodów. Wzasadzce i pościgu
za Rolandem D. bmlo udział dziesię(
radiowozów oraz funkcjonaritL'>le kompanii'W)v•iadowc:zeJ. Roland D.jestuzna.
wanyprzez nicmieckąpoli<jęzaspecjall
stęodkradzciysamochodówmarbald
i volkswagen. Poza Niemcami, Rosją i
Polską podcjrzanywieloł:rolnieprzeb)

wal także w Czechach

Rząd zadecydował
Rada Mlntstrów postanowita
wczoraJ, te od 11utego przyszlego roku przestaną byó ustalane
urztdowe jednolita ceny data·
liczne w6delc czyatych lap/rytu-

Jerzego Buzka w pierwszych tygodniach jego funkcJonowania uzna!
podpisanie protokołu o przystąpie·
ni u Polski do NATO, przygotowanie reformy administracyjnej kraju
oraz poprawienic 1 urealnienie bu·

Rzecznik rządu Tomasz Tywo·
nck nie przedstawił szacowanej wy·
sokości ewentualnych JXKfwyżck po
uwolnieniu cen tych wyrobów alko·
halowych. Podkreśliłjednocześnie,
że wszelkie przyszłoroczne pod·
wyżki, wynikające z decyzji rz<Jdu,
"faktycznie nie wyglądają strasznie".
Rzecznik rzotdu 1..a najważniej·
sze osiągnięcia gabinetu premiera

dżetu.

Rzecznik wskazał, że w nadchoroku place realne będą
a inflacja spadnic po raz
pierwszy do poziomu 9,5 proc.
Tywonek stwierdził również, że
chociaż uwagi rządu do projektu
ustawy o radiofonii ' telewizji dotyczą np. regulacji rynku reklam, to
rząd nie zamierza ingerować 11
sprawy mediów.
(PAP)
dzącym

wzrastać,

leżało

ok. 70 m

Według ustaleń

policji, ostatni
kurs taksówkarza zamówiono pod
nocnym lokalem "Viva" w centrum
miasta.
Dwaj domniemani przestępcy to
bracia w wieku 43 i 2 l lat. Zostali
umieszczeniwmiejskiejizbie wytrzeź·

wień.
Trwają

ni.

ustalenia motywu zbrod·
(PAP)

celem jest przedłużenie ustawowego
tenninu przyznawania akcj1.
Przedłużenie terminu pozwoli

~t=~;;: ;=t;~~:t:~c~rsrz!:~ :;r::!~~a~~ ~~;:~~~j~~l~~
mych zainteresow-dnych informuje, iż

żenitl"·powiedział.~Wifjch"ilisąQllll

zdrowi"· tak wynika z przekazów z Cze.

dziszyńskicj. Mężczyzna mial rany ]X)
3 ugodzeniach nożem w okolicy klat·

Komunikat ministra
skarbu państwa
dząc

wCzeczemiPolakach
1
natrafiono na ślad porw.mych, nie wy(iaje się, żebyb;łybeZJńredniezagro

Od 1 lutego nastąpi uwolnienie
cen wódek i spirytusu

Salmonella
ła,

prawie 390 mln z!, jaką ma przynidć
realizacja ustawy, została wkompono·
wana w budżet. Prz_mcie prezydent·
kiego ~ta oznaczaloby konieczność
ograniczenia wydatków budżetowych
• oświadczył Balcerowicz.
Komisja Finansów Publicznych
postanowiła rekomendować Sejmo·
wi od rzucenie weta prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego do
nowelizacji dwóch ustaw: "0 wa·
loryzacji rent i emerytur munduro·
wych" oraz "0 planowaniu rodzi·
ny". Komisja złoży Sejmowi wnio·
sek o ponowne uchwalenie tych
ustaw.
W opinii przedstawicieli Mini·
stersiwa Edukacji Narodowej, pol·
ska szkoła nie jest przygotowana do
wprowadzenia wychowania seksu·
alnego już od przyszłego roku
szkol nego. Brakuje podr~czników i
specjalistów. Wprowadzenie na silę
odrębnego przedmiotu spowoduje
zmarnotrawienie 51 mln zł potrzeb·
nych na ten cel, gdyż nic będzie
można tych środków odpowiedmo
wykorzystać.
(PAP)

Z[X)myślnych

dotychczas z r6żnych przyczyn nie

Wystarczy, że założysz
Rachunek Oszczędnościowo- Rozliczeniowy
w Banku Współpracy Regionalnej SA,
a do końca stycznia 1998 możesz
otrzymać preferencyjnie
oprocentowaną pożyczkę dolarową.

Minimalna kwota pożyczki to

1000 USD
Preferencje dotyczą także osób,
które już posiadają ROR
wBWRSA

-....
BWR

~L:::::::::::::::::~~~~ją~ł:dz:ia~ł•:n;~,ł~eg:;s~łac~n:·ne~,k:~:~::h~sm:ny::sw::;,:,~s.ro::;c~h!pr:aw:.____~::::::::::~~~==~~~~~~~~~~
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Zlikwidowano nawet gołębie

Ptactwo na rzeź

Przestępca

poddal się policji

Terror w banku
Domenico Gargaoo, który ma kryminalną"""""'-Wriąlooj<!D""""'"
dyrek~ i dwu inn_){:h kierowni<:zych

pmcowników fili i banku. Początkowo
domagałsięzaichu'MJinienie lOmiliardów lirów (ok. 6 mln dolarów). \\b.oraj

W Hongkongu trwa, rozpocztta w ponledzlatek, operacja
lllcwldacjl ponad 1,2 mln kurcząt
/Innego ptactwa domowego, co
w zamierzeniu miejscowych
władz ma powstrzymać roznoazenle sit gro1nego dlaludzi wirusa tzw. ptasiej grypy o symboluH5N1.
W paniedzialek wybito prawic
300 tysięcy lcur, a także znajdujących
się w tych samych fermach kaczek,
gęsi , baża ntów czy nawet hodowan_){:h na stół gołębi. Zdaniem miejscowych lekarzy, akcja ta jednak w niczym nie popmwi sytuacji w Hongkongu, gdzie w ostatnich tygodniach
odnotowano ki lkana~cie potwierdzonych zachorow-<tfl na "ptasią grypę".
Wirus spowodował tu śmierć dwu

dziewczynek 1 54-letnieJ kobiety.
Obecn1e na Oddziale Intensywnej
Terapii hongkoflsk1cgo centralnego
szpitala znajduJe się zarażona H5N l
młoda Fil1pmka. U w1clu mieszkań
ców Hongkongu znaleziono także we
krwi przeciwciała, dowodzące, że zetknęlisięomzWJrusem .
Prlebywający na miejscu przed·
stawiciele Swiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) twierdzą, że do tej
pory nie stw1crdzono, czy wirus przenoszony jest wyłącznic przez ptact~
domowe. Nie wyklucza się, że nosicielami "ptasiej grypy" mog'ł byt tak·
że żyjące na swołxxlzie ptaki. W takiej sytuacji wybicie stad drobiu mogloby okazać się niepotrzebnym geste m.

(PAP)

wieczoremGarganopcxldał.siępolicji.

Ostatecznie otrzymał ponad 2,5 mln.~
larów. Przestępca żąda samochodu i helikoptemzktóregochcei"Oli"Zllcićpienią

dze.

(00')

Z palkami
na studentów

-W--n:ll-

ptdziiOw=t!l/WPrl&llinle, stolcy
o terminie płatności wczdnicjszym
nil 31 grudnia.

Wczdniej :tródła bankowe w Tobo potwierdziły, że główne banki mi~
dzynarodowe są zdecydowane rozło
żyć spłaty długów firm poludniowo-

:o~~;~~~~:i~~:}:c;~~:j~~~
wym Jorku i innych linansowych centmch świata, podawaty przez ostatnie dw-.:1. dni agencje pmsowe.
Wcześniej koreańskie ministerstwo finansów poinformowało, że 20
grudnia stan zobowiązań wobec zagranicywynosill53 miliardydolarów
i był niższy niż w końcu listopada, kiedy to s~gal156,9 mld dol. (PAP)

-~-··
slf}
przywrdcenfa nauczanta wlfzl--~

l<ualbaflsidm.

Kosoou leży na południu Serbii i ponad SU proc. jego mieszkafla'Mo stanowią
Albancz)cy. którzydomagają się niczależ
nośa od Belgradu i OOjkotująofqalnein
stytucje.
St<Kkoti,ktfuyprobowah,bm<s<
w centrum miasta na masowym wiecu,
mzproszyłisięjX>ulicach,kiedyzaatab>
w.tłaichpolicja.

Siły bezpieczeństwa trzymały także w

pogotowiuarmatki'o\WnejX>tym,jakstudenci zostali ostneżen~ że demonstr.ąt
jest zabroniona.
Akcjestudentówmają na celu~
cenie Stanów Zjednoczon}di i kmjów
zachodnrll dolootynuow.mi.a llaiHu na

ju~prezjdeo~S

Miloszeviciawsprnwiezaw<tlciaporozu·
mienia o autonomii Alłxu'x:zylrilw w KoSOY.-ie.Jesttojxlenzw-.trunkówpostawion.){:hprzczWdSZ)Tigtondlacalkowitcgo
zniesi:niasankl:jizJugosławii.

(Hł.P)

Zbuntowani więtniowie przetrzymują od niedzieli w brazylijskim
zakładzie karnym w Sorocabie kilkuset zakładników. Znajduje się Mród
nich wiele kobiet i dzieci (na zdjęciu), zaskoczonych buntem w czasie
odwiedzin więzionych krewnych. Władze odrzuciły żądanie dostarczenia buntownikom bro ni, amunicji i wozu opancerzonego, którym mogliby uciec
Fot. CPAP/CAF)

Ktopoty Clintona i Jelcyna
sprzedaje ona Irakowi

technologię

nuklearną.

Primakaw zaprezentował swoją
wizję "wielobiegunowego" świata, w
którym me ma państw-d dominujące
go i stwierdził, że osiągnięcie tego
byłoby postępem.

Szef rosyjskiego MSZ zagroził, że
Rosja zrewiduje swe stosunki z

NATO, jeśli byle republiki radzieckie
- Estonia, Litwa i Łotw-<1 • zostaną
przyjęte do tego sojuszu.
(PAP)

Polityezne wróżby
Astrologowie
nadchodzącytOk

przewidują

na

n/0/oldo-

d/aB//IaCHnton8,BoryNJelcyna.
Saddama Huujna/Be~ Netanfahu, podczBs gdy np.

J_...
Chlrac mo>etpat-nle,

gdy1.

niemun/e grozi.

W)m;m;,rn JXZl""x'cym>gąjolruk
znalcfć pociechę wiekturze przepowiedninal997,naktórynajwięhifrnncuscy
wróżbici

przewid)W.th nie

knńczącesię

pasmo sukcesówdla Chiraca, wyb6r papieża ~go z Beninu i ponow-

ne zamążpójście k<;ięine_j Diany.
Tragiczny zgon księżnej Wdlii prze·

ucbodfców śpi na terenie jednego z obiektów
835 nielegal·

kulą,

tarotem idzicłami

Natomiast w nackhodzącym roku
• j::śli wiei'Z}t Charnicmu - książę William powinien się pi'Zygotować do v.-stą
pienia na brytJ.iski tron, a k<;iążę Karol
jX)ŚiubiCam~lęP-dl"kcr-Bowles. TullCZ)j-

czykprzewidl!Jeteżdw<tnieudanc7..ama

chy:jeden naSaddama HlJSajna, "w który~ zamieszane tajne służby amerykańskie", a drugi na Billa Clintona, który
będziemusialp:xłaćsiędodymiSJlzpo-

v.«<u nowego skandalu w swoim życiu
prywatnym
Również NetanJahu i Jelcyn będą
-wedługTu~·zmuszenidood

Hassen Cham~ JX>Sługując się kompu-

darua wt.dzy.

statuom

pochodzącym

(PAP)

za głowę

W Chinach wykonano wyrok
4mlercl na dwóch przesttpcach
winnych obcltcla głów plfCIU
południowychWłoszech. Ogółem

-

terem, szklaną

widziallylkljedenwróżbita,Tunezr.jc:zyk

Głowa
w

' ' Krótko

z cza-

sów dynastli Tang (lata 618-907

stojące

przed grobowcem ccsan:y.
Oddzieliwszy głowy przewici! i je do
Kantonu , aby je sprlcdać. Jedna z
nich zaginęła podczas transportu, a
za cztery pozostale uzyskali 40 tys.
juanów (ok. 5 tys. dolarów).

iili!t/'i! ze św-iata
ROSJA. W miJającym roku służ
by gramczne Ro~jl zatrzymały na gr.~
nicach ok. 4tys. osób. próbujących_K

r;e~~~~iei,~~!~~~nsek:~~:z~.
narkotyków oraz 1300 sztuk broni
MEKSYK. Nie ustaje exoclus inludnoki w poludniowy
stanie Meksyku Chiapas, która
ubiegłotygodniowej masakne 45 Indian obawia się dalszych aktów prze
mocy i opuszcza dotychczasowe miej·
sca zamit:szkania Rz4d Meksyku po.;
stawił w stan oskarżenia 16 osób
dejrzan}"ch o udzial wmasoW}m mor
dzie.
CHINY. Autobus, wypełni011
weselnymi go~Cmi. zjechał z mostu·
wpadł do rzeki we v.-schodniochińskie
prowincji Fujian fFukit:n). Na miej,
scu Zginęło co llitJmniej 17 osób. Nic
ocalała żadna z os6b jadqcych aut
busem.
ALGIERIA W. ciągu ostatnie~
trzech dm w Alg1em zamordowano
·w v.-i~k.'imki v. niezwykle brutitlny
sposób- co najmniq 74 osoby, w tym
widc kobiet i dzieci. Liczbc; ofiar
~micrtelnych trwaj<]IXj ocl pięciu lat
diańskiej

_._
Ch

!Z!~

l>

;:J~:rk~~:;s~~ ~~;y~ się w~~.;;; ~
t ?,~'~-~~7''_dyj~ki;h i~~~~ó:J~~=;~::~ !~e~~~ dwa~~ ~~~~~jF~ Zlodzicje rozbih kamienne statuy
(PAP)
!ll
1-----------------~--------------------------~
n.e.).
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po zaJl'IOfdowdlliU Sludenta MXmaia Ql·
sb. Byłtonąjwiębzyz t5~c:zaJTl)t:h mar-

Styczeń

e

CzeiWiec

przez Pols~ fala

SX'(,I::tmOOb)iysi;wl::rJ.JJWciągu~

e Papici Jan Pawd II oa-.iywal

mmzów.5J)(MOdow'.dan:tprzdomiegrudnu•Sl)CZJiiaśmicltołdo50~. Kilb-

"""""'""'""""""""""""""'"""'-

0)1111100bni, l:t6r)m00ciętoogrzrwaniez

nich6miesil;cy
• Polski trd\.\ier .,Aqarius~ byl przetnynl)WJny prdWie miesiąc przez Rosjan
na Morzu Ochockim. J:OO (XlW6d podaoo

pot.wxłu me opłacan)t:h mchunków.

~polo\o.ilw36godzinprzcd ter

odebrał

mmem ofiCjalnego zezwolenia. Tmwler
uwolniono dopiero po '>'-'Piacemu przez
"""" pdslą 100 ."_doi.
e Gen. Hcmyk Szumski został noW)m szefem Sztabu Genemlnego. Opozy-

Gnieźnie~mlodzieżwbr~trzecie

PrLepływa_HCa

na.Upctród nl::hbyłostu'Sl)nu, ~mot-

e Odlst)ttniaposzływ~urzę
~ttnygazu{o

18proc.),mergiidektryczneJ 06-17 proc.) oraz cieplej wOOy

iogrnw.tn2(10proc.).
e We\\'roclav.ildwiecztemastOO.tki

skicgoljed110Clerlia,OChrooyżyciapoc:zętego,_uświęcenialudzkiejpr.tey.Jan

P.1wcl
li SfXXkll sę z siedmDna prezydentami ,
hold Podhala i wprowadził w

go tysiądc:cia. Porządku

wczasie blisko

dllo-u~wiz)tyJXIPiciawkra;.p~

""""" ponad 35 tys. hxhi
• Prez}dent Aleksander Kwaśniew

zabtty.,finką"~koleżanb,:.Zatrzyma

qapOOUrślala,ienominacjalabytat)-pD

"'tlu"""')i)<><"""""""'pbnowJiyod
kilku tygodni, bo .,lvle:nmka nie pasowala

woJX)iil)'CZfła.Poprzedniszefs:ztabu,gen

jąc, iż znajej słalxm iwystąpiOOSejmu o

Tadeusz Wilocki, był jedn}m z ofn:n'Mt,

jej nowe:łizact. USlaWa jest kl}tył;owana

dortSZl)'Uasy"i~laje.

ktmynapollgoniewDrdWSku~ipo

przezSLD,klófytv.ien:izi,żeprzezniądoj

p<ZCdruoąd.

drie do ujawnienia ściśk tajn}t=h dan}di i

Kwiecień

""""""'~"""''""'"""po
przeszlo-

e\VodbOmo;tmŚ..,t<an<ji\Jmo
cy zagniła za pr~ie 6 milionów zlot)dl.
PX:niądzt:pra:z:n;rronona<lłXłl"J.turędla

e Zgromad:zenieN~-euchw.iłi

dziecizwadamiSCJCa.
e M~t~""

lo2kwietruai"ICJ'I.Y4Konst}1ucjęRzcczpo

ctr.oozabilwalał:us:zatudwieosoby.Pod

spalitej • jnCC nad nią przqxowddlono w
d:spre5(M)m tempic:22 rruucagłosowab

C1a5~11)dlmodlitwpoktóciłsęzema

JOillym o FEO

żonę i pchnąl

go nożem.

t.Jcieb,H:1aalakJw'Jłjes:zczep.-l}'Jl<K!ko

• Marek Kamniski przerwałsanruy

P"')''<nt~""*~'>jmo
nimił)ilvdwadni.

gr.tfli. NSA uznał, iż wm:zęcie pWępowa
niaprzcciwb)iemuprez)dentCN<ibylonie-

naprojektern Zgn:madzerueNan:xlowe, 24

=o<=~-~Jl"'W<polskie
go polamika przerwały fatalne warunki

"lilS"'-SP"P'oyjubolrusrowyprogr.un

~

bw.tlcolą""'-

e ProgramiiiPol:skiegoRadiaskoń

· Kilkanalcie-'lli""""""""'

Luty

e

WICepremier, minister finansów
Gm:gorz Kołodko zlożył dymisję ze staf"IO'IIo'isł:a~wrządu.JegonUej

lowań na.CZ<~JtMTii;:ce zlewmNą

!dą

e Lcclt Walęsa-w~ p<ZCd N""'ln)11l Sądem Administr.lC}jn)m rozpmm;
o nie zar.b;:ooe podatki <XI miliona dolar6wolrl)man~h w !989rdw <XI W.tmer
Bross za prJ.IIoU do sfilmowania jego bio-

."l<nnt"i'Komt)1~pr.<t>Wala""'

WOSJXlÓanyth~ni.Jw.

sk:ipodJXsalustawęlustr.tcyjną,zastrLCga

-

v.'i:hury, która przeszla nad Polską. Wwojcv.(xiztwi: piotrlDwskJm dom :zaw.llil się
na samotnie mieszkającą w nim 8()..letnią

sce za,RI minisltr Marek Belka.
e ,fi)OO)Ióon" ~And=• l<loo5qusru l<WqDonol<r.oi)<Z- i<i.Piaska.Piaset:znegojiDnrut"""""'
nej skierowal 00 rn.aJS7l1łka Sejmu wstwrlY wOOilistę 1996roku. Ncminow"Mii00tej
'>'-lliosck o pociągnięcie do OOpcr.o.iedz:ialnagrOOy - w różnych kategoriach, byli

słuszne,gdyżwgnxlniu 1994rokuuległy

pmxlawnieniu.

Upiec
e lmjdo>t U&\ Bill Clintonodwi<dzitaW~p:~mzł;olcjny~wierdza

Re w ten spos{b JXl(X.Ucie Stanów ZjednoCZOO)<h dm polslich dąie' do NATO
e CalaPolskap:iludmowJ.~

od fali JXlW(ldzi nicWnej przez Odrę i Wisłę. Wdw fala pochlonęla 48 of~ar śmier
teln~h.zalala490tys.hektan'iwpól,ew.t

""""""" 137 ."_ os&, """""' któo)<h
przez prJ.>Me .mesą: 72tys. nie miały gdzie
wr.w;ać. Obzało ~ i1: ~~ouda usz:bJdzila.
30 mostów, 300 bn dróg i IX'f1ad 120 mb
wałó.vochronn)t:h.Na~S)tuacjlpa·
nawala we Wrocławskiem, Opolskiem i
L=yńskiem.
WGdańsku, wdomu lecha WJ.łę

e

sy-odbjisięruochbyl)<h""""'"lbw.Go
śtmi(Xlństwa WJięsówb)iiGeorge i Bar·
bant Buscb oraz lbchard i Marianne von
W~ .
Sąd Naj\\yŻSZy - !)) cdwolaniu s~

e

o<=""'iood<ltt)q,p"""'""'""ą)os.,d"
Wojewódz.kiego-zdec)dowal.żeek'itrddy
cjachińskiegomałżeilstw.IMandugequich

jestniezgOOnazpolskimprawem

Prezydent Aleksander Kwaśniewslri podczas przemówienia wygłoszo-
nego w Zgromadzeniu Narodowym po przyjęciu nowej Konstytucji
tieemerycki,lctórew~sonFotPAP/CAF
thtia<h ujm<>Vo~.,- """'Y· w IGe- Ustopad
ledOem wygrJ.I SW, Radomskie i Tamoe Rqlutworzony przezpmnier.ł Jebu..eskie glosow.dy na AW,$~.
rzego Buzlei C(reymał \loUłum zaufania <XI
e Umorzonot!W""J..fłce<XI 1981 roku
Se;nu.Wc:qno;e"pn.m-=r~DłoprJ.-

-P"""""pll~Ku- "'""'"""""'""'~·rodrin,

kliflsk:iemu,osbri.ooemu o szpiegostwo i
deze"*.PmkumtumYtqsknw.Iumała,żc
ujawniając amerykańskiemu -.rywiadc.Mi
ściśle tajne<khmenty (J.dlmm.il:: działał
.,w stanie wyższej Wn.ieaności".
• Tylko w piefwsz)m dniu payjmowania lobt NBPzcbr-dł ponad 100 mln zł
PobankucentrJin)1TioproceniO'W"Miiepowięk<lzyło~banltlwłDmen:}jn)dl

Pażdziemik

e Weszlawi}ciei"ICJ'I.YdKonst}'1UCja
RP: Niemalze równoczcinie inaugur.IC)jne
p:ISiedzenie!KM'CgOparlamentuRPzakOO·

i poprJ.W"4 wJ.runlrbwich Ż)ril. l\x.l koniec
list~oglosiłzmianywbttJi:x:cie ipxf-

niesienie pOOatblw.
e Wcalymkm)lrozpoczętomiesięczrą kampanię

nie.

pneciw przemocy w rodzi-

e Po ti"W"djjc)lll <XI 1982 rokudocho-

dzt:niu i 152 ro7.prdW".!Ch Sąd ~i
w K.atowic<M:h zckcydow"dł o uniewinnieniu 22 pdigantów i ZOMO-v.tów askar·
żon)t=h o SJXIWO(Iow"J.nie śmien:i 9 i rMiienie2 1g6mik6wKopalni.,Wujck" 16wudnial981roku.Rodzinyzabitych~
działy <XIwołanie od ")'ffku.

czylosięawanturąozawic:szeniewsaliob

e WZabrzu w oknie jednego z micsz-

rnd przez AW~S" krzyża. l...ewicuw'J. opo-

kań,ludzie~trzylisl!rnaSZ)biewU.e

~zarzucala pmwicy, że S}mbol po~~o~ie

runku Matki Boskiej. Na górnicze osiedle
jclilii~
m~'""""" bajo. Księi>

szono ..ci::hcem, bez la:how-.lllia regulammu".
e Prezydent Akksanó=r Kwaśniew.lki
prz)jął rezygr~ prmiera Włodzimierza
Cimoszewicza ijego gabinetu. Rówooczc.

pi<"""

przenieśliS"l.}b;doblściola.

Grudzień

mówkoalic}jn)dlza!Y."ierdziaUnt~\\bloo

e Ot:bata btxłżctow.1 fXXIzidiła ~wie- ·
żo wybrJ.ny Sejm. LewicowJ. opozycja
SprtAiwiala się planowd/1)111 podY.yiJvm
cen 1 pcxłatków. Prenuer Jerzy Buzeklaf»
wk.'dziill uruchomienie rekompensat dla

ści. \\hłaW.achPSL.., UPi ROP-zmiany.

najubolsz~hrodzin.

śniemisjętworzeniaJ"ICl\\t!g(lrz.ądUJ)OY.ie

rzono Jerzemu Buzkowi - politykowi
AW.,S",ktćregokard)datu~pxlczasro7.·

e

Radom9:y policjomci zdecydowJii

e Malborl:iToruń~wpCsanena

~nawprowddrenit:wmiclciegodzinypo

listę~v•ialo\1-ą,'Qdziedzi.-twdludzlon§;::jLN:I

licyjnej dla mkxbriy. Samotnie chodzący
po ull.:;.::h m~ godz. 23 a 5 nad mnem

Ioną prm: UNESCO.
e Calął'olsb:nawiWziłafalablkuna

ocznmiedo 17rokuŻ}ciasąlegitymowa

stostopn~rnroz(y.y,ł;t~.łjli:pcdo..as

nii prz.cwożenidoPolicyjnejlzbyD"Lit'cka.

lrt.ech nocy Spl'MldowJ.Ia śmien: 27 osób.

Sierpień

Jan Paweł n i prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas
pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny
Fot. PAP/CAF
Papież

"""'ioost)1UC)jnejp<ZCdT~btmalemSta

nu byłego mmistm spr.!W wewnętrmych
Andrzep Milczanowskiego w związku z
llW.5prdW401d:sego.
e Sąd\\bjewćdzkiwW.trS"l.a.\loieorzekł

iż~ z PW.ki maW..-ństwa Mandugequich, osl:arl.on)dl wChinach o wyludzeni:n:Y.mowarutci l mln.dol.jest nie·
dopuszczalnepra~~o11ic

~ u~~~:~e=
~

dra Kwaśniewskiego można naptsać be·

<C

rując

e-mailowa

poczt~

na adres

z http;=~~ mmister
~~-·P"P''l"h"""'gj,"
(/) Rasp przez <~gmturalrą dmłalrdć chce
1!!

B

przcszln1zić Polscewwcjściu do NATO
•UE. WOOp:~nerlllMSZ~nOOad
czerue,iż~łrycic:takiejdzialaloościjest

jlv.n}m~mSiemiątbMtskiego.

~ Marzec

"'

Krzysztof . Kasa• Kosowski, LiRoy
i sama ,.Mafia•.

Maj
e Pr.llaqwypowicdzielisr;25majaw
referendumzaprz}::KOemllOYiejb:lnstytucj - według Państwowej Koolisji W)borczej f~ ~~o-ynosila.40procent, 56,3
procentagb;u~h~"iedziałosięza
loosł)1ut}ł.a43,2przeciw.

Gtlą

rounylopOOugi
"""""'""'"
przez• łódzką""""'
kurię ostatniej
profesorowi Wacławowi Decowi. TrJ.gicznie
zmarlyN...".qsla")'~rd<ologpWJI<z

rue ~"JXIY-'iadal sę za pmwem blbict do
aboocjl
e KatastrofabJiej:rwJ.w~pxf

Stargardem Szczecińskim pochłonęła 12
of~ar. Prz)\:zyną tragedii była pmwdopodobnie~dzialającaZ~~o-TOOti:a,pmz
klór.t~~ iuderzyływjad.;r;yOCd
skladiOWalOIIo-yw~pcrijguooobowe

go.

e Siarkowodór wydol::lyw-.tjący się z

odwiertuwpołXiżuPi>żańska,wsiwGo

rzowskiem.Jej mieszkańcyzostaliewa
kuowani ~ stężenie gazu okazało się
śmiertelne. Akcja czopowania otWOru
uw.da40go<Wo i"=""""" ponad 200
tys.rl.

• Kidczan;" prof. Ryszard Cumy
został mia~KJYo-any przezprez)'tlenta RP
ambasadon:m nadl"'")'CZiłj1)11l i pelnomocn)m RP w Królesi'Nie Szweq.
e Długi wedendmiędzy li a 18sieTpniaokazal~trag;;:znydlakierolloW.v.Na

polsiOChd"""'h ")<<"'łiosi<; ponad 700
wypadków, w któr}d1 zginęło 67 osób, a
ponad IOOzostalomnn)di.
e PSLzłalyłownioseko-mum nieufnmcidorząduzpo'MX!u nieprzyięcia
przezRadęMiniSir6w~zalic:zb.l

wego skupu zbóż. Głosowanie sejmowe
wygr.rl rząd· dostal \loUłum.
e ,Z)tie"osbriapotl)do-.a"""'"'dmKwaśniewskiegoos:potbniesięwcza

siewdkacji 1994rokuzWiadimiremAiganowem - OOrnn~}m agentem Rosji w
Potsce. Afem szpiegows1a trwa do czasu
zaskarżenia przez prezydentagazety do
sądu.fuskiei"OIIo'aniuwnioskuowm::zęcie

Akcje"Małolat"iWJ80UYzdobywają[XJpar·

e Nic..w.V.oość liber.iłizacjiustawyan·

ciepolicji~~o~dUŻ)'Chpolskdlmiasl
e Protest~TOlS1.Cf"l)1się

tyJ.bort)jnej,tzn.mażliwOOciusu~cią

żyzwtiŻn}cll(XlWOCI6wS!XJkx:zn}dior.t.ekl
Tl)-buna! Konst)1ucyjnyaSejmzatwierd:d

spr.nry"""" """""i< pWJiibgę.

"""""""""·l.dou<osypó>hd-ot)<htyl-

WIZesień

dzilo rotacyjną głcdJ\Iolę. Rozmowy mini-

orzt."C.Zenie. Prezydent Aleksander KwJ.·
śniewski zapowiedziała jednał weto w

sterialnenieprzynKlslyJUZ~~oiąz.aniasporu.
Runąlpię:ś;iarskimitAndrzeja Go-

dzi muo,:jcn,..-.-.t rnówi<poedukacjisd:·

nie zawiadomienia 00 prokumtury o nicie·
galn)1TI inwigiowaniu przez UOP środo

łoty, któ!ywwakeomistr7.ost'MJświataw
wddzeci;żtiej.wlaledwie95sekundzo

sualnejmkxłzieży.
e Najnowsze~podzialuadmi

~pr~op:lZ)'Cjwl993roku.

stal-y l"= Lcttnoxa Lewisa

e Koordynatorsłuibspxjaln}t=hZbi

gniewSiemiątłvwski~WTiiesie

• w")ł>or.tch parlameotamj<h wygrJ.IaAW"S.",nadrugim!TiiejicubytaUnia
Wolności, tno:im SW. Do parlamentu
weszłyjem:ze PSL., ROPi mnjejszości na~.Klęsręp:iDiosłaUruaPracy ipar-

kowsytuacjizagrożenia życia.wieluprowd

e

e Rw;zyblVN,Iolejruogćloopdska

zmianieustawyzaznaczającjcdnakiżcOO

nistracyjnegokmjupr.li.."Wklują,żenama·

pie nadal będą widniilly zarówno Mlje\\()dztwo kiekdic jak i r.Jdomsłie. Znil:a

telewizja.pr)walna -nowa stacjo~~
wili przede: wszystkim szybkimi set\l-m-

jednak I<Jmobr.leshe. OfiCjalne projekty

miinfOI'TTlaC)11)11l~blokamiJOZJyllo"koY.y

będązn:medopieroołulolutego.

mi i atrakcjami filmowymi.

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

r

na Mieeie w 1997 roku
ści międzynarodoY.'tj apel o OO.tawy żyw

SI!MJWaliprztkaz}waneprza.~lclilęzd~

oold.

cia z lądawania na Marsie sondy J'mhlinder". Czen\ma Planeta prm. jXlOad 20

e Spotkanie Moskwa- N::in na k16rymprz)'Yo\'xkyobu~ństwpodpisalide

klarację o v•ielobiegunowym świecie i
Iwonemu nowego ładu międzynarodo
•"80· 000 Jcracje zan..stióonowoly ""'
USA pko jx1ynego mocarstw.t global-

nego. Stany Zjednoczone uznały dekla·
mcję jako odpow)edź na plany rozszerzenia NATO.

lat sbyw<~la swoje lajemnice - od czasu
przcdostatniego~lądoo-ania~

skiej sondy kosmicznej. Sukces ~P"<~thlin
dem" zdecydował o przygotowaniach 00
<aejn)d>"ll""'.
e 15osóbzabili iponad 170 mnili z.amachol>.q ~Hamasu~ na naj!Ao'ięks:zym bazarze Jerozolimy.
e Do maW;ry da2ło również na jerozolimskim bazarze Ma<:hane-Jehuda,

e PrezyderriBorysJelcyniAieksan-

gdziedwaj islamscy~zdeiOOCM"d·

der~podpi:saliwMo.skwiesta

li bomby, k!OO: zabity 13100zi, rJniąc kolq><IJO.

tutZwiązkuBiahrusiiRosji.

e Prezydent Zairu Mobutu Sese
Sckc po 32 latach~ ~ncji zrzekł
Na aele państwa stanął przy"""""""'lańolwl.a=ntKabila, ktll<y
zmienilr~aZW~< państw.t oa Demokratyczną Republ~ Konga Zmiana władz nic
się władzy.

prL)'tlioslaaniJXlłtlP,artirozwiązania kry·

zysu żywoo~ciowego w l)m regionie.
e Co najmrtiej 240Cl osób zginęk) w
~i.iziemijab:nav.'ieddotcreny lm

nu granKztce z Afganistanem.

Sierpień
e W "W"dku~z~
""'wP.uyru~DianaSJl'l""'. lb·

zem ze S"Yfll ~cielem Dodi al-Fayedem uciekalasprzed hotdu ~RiiZ~ pr-Łed
paparJZZi chcącymi zrobić im zdjęcia.
J\'lt.niejszc badania ~ły, il: kierow-

Rozbity mercedes,w którym jechali ksi~żna Diana i jej przyjaciel
Dodi al Fayed po wypadku w tunelu w Paryżu.
Fot. PAP/CAF
• Pierwsze ~bory loblne w ~ni
"1Tlikającezpostanowieflporozumienia

wl>Jytonpn:ebit:gtybez"ię:ksz)dlzakló

<rit Frekv.tnc:ja w Repu~K:eScrh'ikiej sę..

caprowddzącyichmelttdesabyłnietrz.cf

gałanawct90procenl

wy

Październik

e w P".uyżuodbyły ~XII S>Ma~

e

Listopad

e 57 turystów z zagmmcy zamordow-,d w Luksom <xklzial fundamentaltst(Mo
zorg.~nizacji Oi.amaa lslamija Zamach ten
b)'łnajbardziejkrwawyw~od
1992[Naj'Ao'lęl:2eświat01-\eipolskiefinny

Francuska prdSa ujlwnila ii: były

polskitenisistaibi:ztxSmell Wojciecbfi·
bakjestjednym z oskirżanych w spmwje
okorzystaniezusluglul..;us<M)t:hcallgirls.,
przeciwl:o którym używał on przemocy. W
fbakzdementow-.al
• W Somalii TO'lJIOCĄia s~ k:ttastrofalnaiJ)W{x!i.wktóreJzginęhponad 1500
osób. a oo najmnic.j 230 tys. musiało opukićsęOOmy.
e Poludniowoklrcański,.boeing~747
mzlrlaSkalsiępr.eylądow"<~niu

na wyspie

Guam. Z 254 os6b na pakladzie ocalało
28.
e Smog nad Azj<l Poludniowo·Wschodni<t pochłoną! dwie ofaary śmier
telne. Nikt niejestjednak wstanX: siWierdziC, ileosóbsh:lrzystalozpo!TllX)'Iekarskiej. Wydano zakaz poruslallia się po ulł

turystycznezapooiednalylxjtlt
eWir.JkucbzłoOOkonfrontac.jmę

dzy ONZ-wsk:j komis,R roztJn:;eniow-t a
rządem Saddama Husajna Jr.d: oświad
czył. iżamerykańscykonsultanciSlłszrie·

gami i Z'dŻ;Jdal ich wycofania z terenu kmJU. Podv.'Utygodniach międz:yna~
ntgOCjacji l.:omisp wr6clado pr.tcy wpel-

nymsl:ladzie.
e 24 - letnia Diana Hayder z lnchi
zostala W)ł:lrdrla Miss Świata 1997 roku,
drugie miejsce Ziljl,:ła NO\mzelandka. a
trzecien:pn:zentantka RI~

Grudzień

e 125 państw, w t}m Polsb, pcą,i-
salo_w Ottawie tmktatozakazie produl;cj
i ~.miaminprleciwpiechotnych. Do
porozumienia nic przystjpiły Rosja, USA

cachbezmasek,~s~ ullOSZ<!C)'Ch

i Chiny-najwięksinaświecieproducenci

sięwpcM'ietr.zu cząstek

tego rodzaj.! broni

9

ponad tr.ey-

dziestobotnie przekracza JlOilTię.

Fot. PAP/CA
· l'o•)ł>or«h.,.,.suclm)d> """Y"'

OniMioclz:Xży,któranal:ilbminut oplo

premieremWidbej Blytanii zostajeTony
Blair, szef Partii Pracy. 43-letni pr.t.,.,1'1i

tlastdicę IT.mcj iyw)mlańcuchemodlu-

jest najnlodszym szefem blytyjsbego rzą
d~

• Prezydenci 16 państwczlonkow
skichsc;uszuattantyckiegoordZBorysJelcyn podpisałiwP:uyżuakt stancfWiącyo

:~~~d•ustrono>)d>~Rosją,

e Rz.ecznik Białego Domu JOnforlllOW.d ofqdnie, że tylla::l Polska, Czechy i
Węgryzostar'ląwlipcu ofiCjalnieza~

nc do NATO. 0\.vd pozostale brane pod
uw<~gę b-aje- Rumunia i Słowenia-~
musiałyjeszcze zaczekać.

e Sprzc:cznedoniesicnianatemat~
sbw Pol Pota, krwawego dyktalor.ł Kam-

z drugiej pob.vy lat siedemdziesią
tych. Prawdopodobnie został on zatrzymany przez buntowników z własnego
ugrupowania Czerwonych Khmerów.

bodży

lnnetm:ilapcxlają,lczmarl.

".,...Jl l".o;ti<~ Oqcypw:
.Rć władzę

-

fu00amental$:i islamsc.y z.a-

mo<dowoti ponid JOOe Wbtastrof~e b>reańskiego,.bocin

ga

na~

Guam zgi~ ponad 220

e H~przeź)wJogólnooanxb-

wy lx.lnt prt..eciwko tt:rrorystom z ETA, któuyzabilizakładnil:a. WKr4JBasl:ówde-monstrowalo ponad 6 mili>n(p,y ludzi

eA""""'""""io""'-

skowtgo samolotu trdnsponowego An·
124Rusłan,kt6rytużpostan:iezlotni:ska

wąkiibtysięcy ludzi
e l'oiDjowąN,..OO,Noblaoto-zy
mała Międzynarodow-.1 Kampania na

rzea Zakazu Min Przeci\l:picchotnych,
której koordynatarą jest Amerykanka
l ody Wiliams. Swiat uzna! jednak iż

runąlnaosit:dlew lrl::ud:u.

• Bocys Jelcyn zadddaruw~ p<><kws
wizyty w Sztokholmie, że Rosja zn:duk'Uje
ilość posOOanej broni nuklearnej. Ukwidacjimaulccnicokreślonabliżejilośćglo
wic,Ad~iokolo40proa:ntuzbroje

na, którakilkam~ przed śmien:i<!

nia w Rosji północno-zachodniej. Rzecznik pr.tSowy prezydenta, Siergiej Jastnt:mbski, usilowdl Jlf(MlWdĆ deklarJ-

włąclyła się w działania

<j<.

prawdziwą laureatką została księżna Oia-

kampmii. Wde
dyskusjiwzbudzil natomiastliter.d:iNo-bd pn:ymany wlosb:mu dmrnaturgo'Ni
Oario fu.
e Potrzech tygodniachbessynagicldzie w Hongłoogucbzłodo krrlu- notow-dnia niektórychakcji spadlyodJXXZłl.

kup:U.dnemib na~M:to 20proc. Takduże
spadki notowafi 00notow-dll0 także na in-

e P.dpieżJan P"dwellldostalwlniD

narocłzenio'Aoymprezcnciechoin~ zPod

hooigóml«ą"""'

e

Pani~ w ~łongkongu wywolaly
śmX:rtclneprqp;:KikiplaSicjgrypypośńxl

ludzi. Zdec:ydow-dllO o wybiciu kilku milionów sztuk drobiu. choć nie do końca
stwierdzono a.y ptaki llllllOS'lą cOOmbę.

nychgieldachwA:ij,USAiEuropie.

~~~~

prezjd<nt
Bin Clinton~ speqa!nyde~>Rt zabrania.RcY palenia tyloniu w budynkach
władz federalnych .
Wrzesień
e 5~podl!giejcho!tbezmar
łaMalkaTen:sa z Kalblty,laurealkaPo

Lipiec

e

ponad 36 kilometrów. Msza i spotkanie z Janem Pawłem n zgromadziły
ponad milion wiernych.
e Trzy olbrzymie masakry wśród
mi<szkafia\wprndmie!<Aigj<rupozyp<>mniatyświaru o trwającej w tym kr.tju od
gałci

e 60osóbzginęlowkatastrof.e~

e Cyklon"P"Julina"~napo

ludniu Meksyku zniszczył Acapuko, zabil
".,...J400a;&;pozi>owiido<huoadglo-

~N'IlJ"dyNoblazl919rolw.

l lip:a Hongkong poo.~-T6cil pod
!\:kinu. Ptzezl:olcjne50 1at ma

e W~etnamski samololz65nr.obami

kontraę

napokładzie rozb~~wpobliżulotniska

zostaćzac:how-<~ne!XJili)'Cllleicl.:ooomicz

w Phoom R:nh • traged~ przeżyło tylko
dwojemaleńkich dzieci.
e 30J do 400 Olńb zginęło na pm-

ne status quo miasta • pańsiW'd. Chiny
rnają~A-)ir.orzystaćlt:lla.asnazmienienie

calegoregionuw potęgę~

pełni:lnym

promJc "F~erte Gooaivienne",

e l'rz)"""'Y 16 kmjów NATO"'~

który zatoną! kilkaset metrów 00 portu

lil~żeOOsojuszuzmanąnąxuszonepod

ManrouisnaHaiti.
e 26 ~A-ncśnia w nocy w regionach

czas,.szczytuft wMadryciel)'llnuzykraje
- l'oisb,O<cl>yi\\Wy
e WRosji~ladyskusjłnate

mat dalszych losów mumii Lenina. Glosy za i przeciw pochowaniu ciała v.odza
mw>lucjirozklada_R ~ró\l.no:41

procent

jest z.apogrz.cbem, 42proc:entprzeciw.
e Ziemiame z l.aJ:WIYill tchem al>

UmbriaiMruchewśrlxlkow)d!Wioszcch
<bzłodotrzęsienia ziemi f\M16me wstną

syzniszoz)1y.ab)tklwy/\syż,~o·
",..",.,.,
_ _ l'od""""'lxz-

cenn}t:h fn::sb7.vlginęlo killr:anaś::ieosób.
%tldnichb)ł~zpodk<Joci<Oh

Obraz z powierzchni Marsa (z telewizji NASA). Pojazd Sojoumer
opu~cil
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+ Nasza Telewizja już w styczniu
+ Stacje regionalne zjednoczone

Dziś

próbny sygnał

B

Już 17 stycznia rusza nowy ogólnopolski program telewizyjny Nasza Telewizja,
który od początku będzie można oglądać w Kielcach i Radomiu przy pomocy zwykłych anten. Duże zmiany szykują się, natomiast, w 12 ośrodkach telewizji regionalnych planujących ściślejszą niż dotychczas współpracę. Od przyszłego paź
dziernika codziennie na jednym ps~mie będą one miały 15 godzin wspólnej emisji.

Jeszcze w ostatnim dmu starego
roku NTV rozpocznie nadawać sy-

gnal próbny zastąpiony od l Ostycznia przczprogmm .,wielkie strojenie".
Złożą słę na niego krótkie bloki prolllOC)'}ne, których zadaniem

będzie

zapozna me widzów z nowym progmmem, jednak oficjalnie N1V wystartuje na antenie 17 stycznia i będzie
nadawać codziennie w godz. od 7.30
do24.
- Chcemybyt blisko widzów, dlatego studio AGNES na rogu Szpitalnej i Chmielnej w samym sercu
W.uszawy skąd codzłe nnie będziemy
2 godziny programów na
jest oddzielone od ulicy tylko
przezroczystą szybą - powiedziała
nam Anna Wolyńczyk, rzecznik prasowy NTv.- Nasz program adresujenadawać

żywo

my szczególme do kobiet. ale oczynie będziemy dyskrymmować
mężczyzn am dzieci. Dzi~ki temu, że
już teraz posiadamy własny nadajnik
od samego początku ~ziemy dostępni dla wszystkich posiadaczy zwykłych anten w Kielcach na kanale 56,
a w Radomiu na 34.
Duże zmiany czekają natomiast
telewizje regionalne, dla których prtyszle miesiące mogą okazać się okresem przełomowym. 12 o~rodk6w rozsianych po całym kmju planuje ~ci
~lejsze zjednoczenie własnych sil i
~rodków, dzięki czemu powinna wzrosnąć "atrakcyjność" ich wspólnego
programu, który ma być przesyłany
przez satelitę.
-Obecnie wszystkie ośrodki regionalne telewizji nadają 4 godz. 30 min.
wiście

wspólnego programu ogólnopolskiego, jednak naszym celem jest, aby
l pafdziernika zwiększyć liczbę godzintakiejtmisjiprzeszlotrzykrotnit
. mówi Janusz Bysina, sekretarz prognunowy Oddziału TVP SA w KrakowK:.- Mam nadzieję że dla widza
nadal pozostanie telewizją regionalcy wszystkich o~rodków nadawane
przez nas progrumy będą po prostu
lepsze.
W przyszłym roku planow-.majest
w Kielcach budow-d nowego nadajnika dla jednoczących się telewizji regionalnych, dzięki czemu ich atr.tkcyjniejszy progrdm stanie się bardziej
(ski)

O poł4czen/u trzech banków
apdtdzielczych ·w Kielcach, Morawtcy 1 Sobkowle - poinformowali podcza• wczorajszej kopterencjl prasowej szefowie tych
placówek. - Jeat to małbutatwo
z rozs4dku- mówili. -Nowa attuletura bfdz/e alinlejsza kap/tatowo,
bezplecznleJ•za l aprawn/ejsza
organizacyjnie.
Przyłączenie niewK:Ikich banków z
Mordwity i Sobkaw-d do dużego OS w
Kielcach pozwoli tym pierwszym aż
dziesie;ciokrotnie zwiększyć kwoty
udzielanych kredytów. Jest to szczególnie ważne w przypadk'u Momwicy,
gdzie działa wiele przedsiębiorstw, pozostających do tej pory poza zasięgiem
slabego kapitałowo BS. • Liczę, że
ter.a uda nam się przejąć obsługę przy·
najmniej części miejscowych firm Sl"'-ierdzil prezes banku w Morawicy,
Marian Mazur. - Mamy też deklarację: Urze;du Gminy, że wolne ~rodki bę
dzie lokować właśnie u nas. •
Wzmocniony o dwa kolejne oddziały BS w Kielcach awansuje do grupy 15 największych banków spółdziel
czych w Polsce. Kapi1ały własne nowej struktury przekroczą 1 mln ECU,
czyłi próg, który polskie banki będą
musiały pokonać - w związku z inte-

gracją z Unią Europejską

• najpóf:niej

w 2005 roku. Kielecki BS ma już oddziały w Miedzianej Górze, Sitkówce-

·.Na~ rozsądek zwyciężył.

polączeniasięzBSKielce.-Narazie

nie przesądzam, czy do następnych
ruzji dojdzie - stwierdził. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że chcemysię skoncc:ntrowdĆ na działalności wgranicach

przyszłego powiatu kieleckiego.

(pot)

Prawo pracy na co

~

Termin wypłaty

VJ

(tam)

Szkoła
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Około plfclu tyslfCY osób przyszlo w niedzielny wieczór
posłuchać koltd w wykonaniu zespołu .Skaldowie•, który

.,Skaldomft w wykonaniu pięk·
nych kolęd i pastorałek, towarzyszylalicznachóralnaschola,zlożonaz
młodzieży

szkolnej i akademickiej
m.in. z Kielc i Chęcin oraz uczniów
Seminarium Duchownego.
Zgromadzony w świątyni tłum
wiernych i wielbicieli zespołu z
wielką radością towarzyszył muzykom w wykonaniu bardziej znanych
kolęd i w skupieniu wsłuchiwał się
w poetyckie i żarliwic pełne wiary
renel:sje perkusisty zespołu • Jana
Budziaszka.
-Coraz więcej wiemy o milości
coraz mniej kochamy • mówił
m.in muzyk. - Pochylmy twarde
karki.
laproszenit .,Skaldów" do
Kielc na zakończenie .,Wigilijnego
Dzieła Pornocy Dzieciom" było inicjatywą kieleckiej Caritas.
Księdzu dyrektorowi Stanisła
wowi Słowikowi , ogromnie pomogli w tym ojcowie rranciszkanie z
Chęcin, którzy m.in. zorganizowali scholę, która bardzo udanie to·
warzyszyła profesjonalistom.

a

Tu przygotowują się do
pierwszego dziecka

Od kilku tygodni dzlata w
dzień
Kielcach prywatna uleola rodzenia .Arkana·. Cztery pary
ucztazczaf4ca na zaftcla przygotowuf4 4lf do przyj4cla na
4wlat plerwazego dziecka. PaUsta.OO.... dopuszcza -wiaca· nle ucz4 alf ćwiczeń, talde odnieW)-nagrodzenianajpóinicjdo !Odnia dechowych.
kalendarzowego następnego miesiąta.
- Zajęcia prowadzą u nas Jeka·
Może ooo być wypboone w spo!iJb korze, położna, współpracujemy ze
rl)Wiiejszy dla prncownika tj. z góry, a szpitalem przy Kościuszki • mówi
niezdołu {np.nai.ICZ)Odorn).
prowadząca szkołę Tamara Mro·
JeżeH ustalony ""'' wyplaiy ."..._ czek. - Kurs w szkole trwa 10 gogrodzenia jest dniem MJ!nym od pracy dzin, na każdym spotkaniu jest
("""""'"'kbdoda""'"'"""'Y""po-a- czę!ić po~więcona teorii i ćwicze
cy), świack::zenieW)1iacasję:wdniu sn- niom.
przcdnim. Miejstt i termin wypaty wy.,Arkana" proponuje także ćwi
nagrodzenia za pracę u danego praco- czenia wszystkim paniom w odda\K)' pcw.oinny byt okreśkJne w regula- miennym stanie. -W Połsce przy·
minie p-acy. Pracodav.d jest ot:xYMąza jęło się uważać, że kobieta w ciąży
"Ydo"""""""'JlO"YŻS'Yeh~.
jest chora- mówi Dariusz Mroczek.

~

g

Telefonuje; pod wrażeniem pomysi u, aby III Rzeczpos polita
była w linii prostej kontynuatorką 11 Rzeczypospolitej. To totalna bzdura! Mam nieco ponad 30
Jat, więc w my~! tej inicjatywy w
ogóle się nie urodziłem. Zostałem
wyksz t ałcony w czasach PRL,
więc w rozumieniu pomysłodaw
ców, nie mam żadnego wykształ
cenia'! A jakie tytuły, w jakich latach oni sami uzyskali'! l wszystko to teraz do kosza?

Nowinach, Mniowie iChęcinach. Obsługuje około 27 tysięcyklientów indy·
widualnych i blisko 4 tysiące firm.
- Chcielib)imynależełdo grupy pierwszych banków spółdzielczych, które
wyposażone zostaną w bankomaty
- mówił podczas konferencji pr.tsowej Sama wazelina
prezes banku Stanisław MatyjkieNie moge; powiedzieć, że mi
wicz. - W planach mamy też m. in. roz· się nie podoba premier Buzek.
szerzenie usług o tzw. home banking i Owszem, ma zadatki na dobrego
ubczpit:CZenia.
szefa rządu . Mój niepokój rolinie
Prezes M. Mazur z Morawicy jednak, kiedy słucham wypowieprzyznał, że opory wobec perspekty·
dzi na temat planów i posunięć
wy zrezygnow-dnia z samodzielnoki nowego rządu. Sama wazelina.
były wśród udziałowców banku duże.
Żeby się nam tylko pan premier
- Zwłaszcza najstarsi działacze nie na niej nie pośliznął! Jeszcze nikt
chcieli się pogodzić z koniecznością na samych pochlebstwach dalefuzji z większym bankiem - mówił. ko nie zajechał.
Jak poinrormow-dl S. Matyjkiewicz., kilka kolejnych bank6wsp6łdziel
czych z woj. kieleckiego wyraziło chęć

osób na koncercie

przez ponad dwie godziny koncertowal w kleleckim koSciele pod wezwaniem Iw Józefa Robotnika. Rodzinny Wieczór
Koltd .Moje Betlejem•, bytfinałem charytatywnej akcji Ca·
rltas .Wigilijnego Dzieła Pornocy Dzieciom•.

Do kosza

z rozsądku

Fot. A Kmkowiak

Pięć tysięcy

"Skaldowie"
~~~~~~~c~Ś~7to~~~ki~e~~wi- dla dzieci

Kielecka fuzja banków spółdzielczych

Małżeństwo

.,Skaldowie" przez dwie godziny grali i ~piewali kolędy podczas kon-

certu w kieleckim ko~ciele pod wezwaniem ~w. Józefa Robotnika

ną,jednak dzięki ściślejszej współpra

przyjścia

""'
Dar.
!iwo
się

niec
B

"""'
zim)
w!'

''"
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-Cieszę się. że koncertokazał
się nie tylko ciekawym estetycznym
wydarzeniem ale i bardzo radosnym. duchowym przeżyciem dla
wszystkich, którzy przyszli posłu
chać .,Skaldów" - stwierdził ks. Stanisław Słowik. - Na pewno będzie
my się starali w przyszłości urzą
dzać więcej tego typu koncertów,
które mają cd charytatywny.
Wstęp na koncert był wolny.
Wszystkie zebrane przez wiernych
i miłośników zespołu dobrowolne
ofiary zos taną przekazant na
rzecz Ogniska Wychowawczego
Caritas w Kielcach, gdzie już od
paf:dziernika znajdują pomoc i
schronieniC dzieci z rodzin ubo·
gich i patologicznych, oraz na
dożywianie najbiedniejszych dzie·
ci w szkołach .

o

Część pieniędzyzebranych

Caritas została tuż przed
Narodzeniem przekazanajako
moc dla rodzin wielodzietnych
świ~ta.

na

świat

rodzenia
- A paniom, tak"jak każdemu , potrzeby jest ruch. Razem z lekarzami i polożną opracowaliśmy zestaw
ćwiczeń odpowiedni na każdy trymestr ciąży. Dzięki nim można w
dobrej kondycji dotrwać do rozwiotzania, a i po porodzie będzie się
szybciej dochodzić do sprawności.
Paflstwo Mroczkawie zapraszają do swego o~rodka przy ul. Piotrkowskiej 6/1 wszystkie oSoby lubią
ce ruch, do ich dyspozycji oddane
są trzy sale wyposażone w sprzęt
sportowy. Dwa razy w tygodniu
przyjmuje tu lekarz Paweł Podsiadlo, specjalista od leczenia otyło
ści, nadciśnienia i zaburzeń przemiany materii. Panie, które mają
kłopoty z utrzymaniem wagi, mogą
więc na miejscu skorzystać z jego
rad.

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

i jeden dzień
Byty wojewoda tamobrzeski
jest przekonany, że administracja,
którą kierował przez trzy lata
1jeden dzień, była sprawna, przyjazna dla ludzi l bezpieczna dla

woj-.

Ostatnia konferencja prasowa
ustępującego wojewody odbyła się
w miniony poniedziałek. Paweł Sta-

wowy

zaprezentował

ostatnie trzy

lata, a przede wszystkim rok 1997,
jako okres sukcesów. Wymienił

kon·

do tycia Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, umieszczenie
w budtecie centralnym trzech inwestycji oraz utworzenie Giełdy
Rolno-Ogrodniczej.

wiak

w województwie bezrobocie z 49 d o

powołanie

Przez ostatnie trzy lata

spadło

39 tysięcy osób. Był to między
innymi wynik otoczenia specjalną
rządową opieką upadającego przemysłu siarkowego, który nadal
zatrudnia ponad 5 tys. pracowników.
- Czułem się dowartościowany.
Oarzyliściepańilwosympatiąitycz
liwością moje poczynania - zwrócił
się:

:zór
tóry

cie-

wojewoda do zaskoczonych
nieco dziennikarzy.
Były wojewoda wyjeżdta na
początku stycznia do sanatorium
w Iwoniczu. Po powrocie w końcu
zimy zastanowi się:, gdzie bę:dzie
pracował.
(pas)

• Wodociągi z Ostrowca wynajęły firmę do ściągania należności
• Kontrowersyjna gra rynkowa

Handel długami
~ka Miejskie Wodociągi,/ Kanalizacje w Ostrowcu ŚWiętokrzyskim wynajęła Biuro Kons'!ltmg~Prawne ~cept"_do ściągania należności ze Spółdzielni Mieszkaniowej n Hutm Ie". Zdamem dyreką1 spółki, była to jedyna możliwość skutecznego odzyskania pieni~
dzy. Część mieszkańców wzbufZOIJa jest takim postępowaniem.
Dyrektor Andrzej Kac:zmm:zyk
nie widzi niczdrotnego w tym, te do
ściągania długów zatrudniona została profesjonalna finna. - W ostat·

niej chwili rządów byłego prezesa
"Hutnika" finna przeję:ła lokale
- wyjaśnia. - Wyroki sądowe na nic
się:
zdawały.
Komomik brał
pieniądze, ale nie zawsze miał
możliwość realnego działania.
Wiosną tego roku spółdzielnia
zalegała spółce około miliona zło
tych. Nie pomagały tadne rozmowy.
Najlepsze lokale spółdzielnia już
dawno sprzedała. Firma "Akcept"
postanowiła zająć jeszcze te, które
zostały.
Oczywiście,
zgodnie
z wszelkimi przepisami prawa, notarialnie. Okazało się:, że było to najlepsze zabezpieczenie przed stratą
pienię:dzy. Dotychczas udało się:
odzyskać 400 tys. zł. W lutym prawdopodobnie spółka otrzymajeszcze
lJO tys. zł, a pótniej 170 tys. Każde

radykalne działanie, zdaniem dyrektora
Kaczmarczyka,
mogłoby
doprowadz~ do upadku spółdzielni.
Zapłatą finny "Akcept" jest 50 proc.
z odzyskiwanych odsetek.
- Dlaczego finny nie mogą się:
rozlicz~ między sobą, tylkoszukają

pośredników, którym lr1.eba płacić?
- pyta radny Lech Janiszewski.
-Kolejne lokale spółdzielni przepadają, a spółdzielcy nic z tego nie
mają.

- Spółdzielnia chyli się: ku upad·
kowi, a zyski odchodzą gdzieś do
Katowic - mówi wzburzony radny
Zygmunt Waszka. - Czy to jest
moralne? To nic innego, jak klasyczny handel długami.
Wiceprezydent Waldemar Paluch
broni decyzji spółki. - Musimy dbać
o interesy spółki gminy, bo wtedy
musielibyśmy wydawać swoje pie·
niądze - twierdzi. - Pochwalam
działania "Wodociągów". Nikt nie

działa nasz.kodę: spółdzielni. Odzys·
kujemy pieniądze z lokali utytkowych. Spółka ma prawo prowadzić
taką grę: rynkową.

Zdaniem
przewodniczącego
Rady Nadzorczej spółki Marka
Fusińsldego ,.Wodociągi" działają
prawidłowo, firma "Akcept" jest
profesjonalna, ma spore dCltwiadczenie.
Gdybyśmy sami zaczę:li ściągać
długi, koszty byłyby znacznie wię:k·
sze - stwierdza M. Fusiński.
Od połowy roku nie rośnie już
zadłużenie spółdzielni, bo spółka
MWiKsama zajmuje się: zbieraniem
opłat za wody i ścieki.
-Ta ostatnia nasza decyzja stała
się: ewenementem w skali kraju- nie
ukrywaAndrzej Kaczmarczyk.- Nic
innego nie mogliśmy wymyśliS.
Takim posunięciemjednak skutecz·
nie zabezpieczyliśmy swoje inte'"Y·

ANDRZEJ NOWAK
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Nowe pomysły Stowarzyszenia EGO
w Ostrowcu

Maratony trzeźwości
OSTROWFEC. Niedawno człon-

Od ~wi'łt Bo.tego Nitrodzenia
wS.ndomlerzu trwa wystawa płó
cien Sfanlsł•wa Kamockiego.
Prace doskotNłłego pejzażysty
Młodej Po/sld można
podziwlat w baszcie heksagonalneJ oraz w sali galeryjnej Zamku

z olaesu

Kazimiet%0WSidego.
Karnocki żył w latach 1875-1944.
Po I wojnie światowej był przez 20
lat profesorem w krakowskiej Akademii Sztuk Pię:knych. Około setki
spośród jego prac poświę:conychjest
Sandomierzowi, gdzie przyjeżdtal
ze studentami na plene ry malarskie.
. Mot naje ogląd~ w baszcie zamko·

Paryż

wej. Oprócz Sandomierza Karnocki
chę:tnie malował Paryż., okolice Krakowa oraz Podhale, z Zakopanem w
tle.
Wykonywał tille litografie, co
było w owym czasie modne i świad·
czyło o nowoczesnntci. Chciał zostać portrecistą, co zaowocowało
powstaniem kilkunastu rysunków
przedstawiających żołnierzy Legio·
nów Józefa Pilsudskiego. Wraz
z Pierwszą Brygadą Karnocki przeszedł cały szlak bojowy. Wystawę:
można bę:dzieogląd~ przeznajblii·
sze trzy miesiące, do końca marca.
(pu)

Wyjątkowo dużo par stanęło na
kobiercu podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia
w ostrowieckim USC. Było ich 25.
W związki malteńskie wstę:powali
przede wszystkim ludzie młodzi.
Jedna z mieszkanek Ostrowca poślu
biła cudzoziemca, podczasceremonii
zaślubin konieczny był tłumacz.
Wszyscy nowożeńcy i zaproszeni

~~~~~ ~~~ ~~~c~~~:o ~~:~j~

nie zapowiada się sylwester w USC.
Tego dnia przysię:gę: malteńską złoży
tylko jedna para.
(Jamar)

Zagra Wielka

Orkiestra
Już 4 stycznia 1998 roku w Ostrowcu zagra Wielka Orkiestra Świą
tecznej Pomocy. W tym dniu odbę:·
dzie się kwesta na ulicach miasta.
A oto szczegółowy program:
Dziecięcy
Dem Kultury. Od
godziny 16- dyskoteka dla dzieci,
minilista przebojów i aukcja. Wstęp
2 złote.
Miejskie Centrum Kultury. Od
godziny 16- koncert poezji śpiewa
nej. Wstę:p 3 złote.
Osłedlo'fl')'
Dom Spółdzielczy
"Mallll'a". Od godziny 18 dyskoteka
dla młodzieży.
Rynek, godz. 20 - światełko
do nieba.
W TVK Ostrowiec od godz. 11
bę:dą transmitowane bezpośrednie
relacje z przebiegu VI Finalu Wiei·
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Najechał

jęli uchwałę

Sandomierz i

śluby
ślubnym

ijk)

skonalić swe umiejętności z psycha-

kawie
Stowa rzyszenia
EGO logi i i brać czynny udział w realizacji
w Ostrowcu ŚWiętokrzyskim pod- projektów. Już od lutego ma
o rozpoczęciu dzia- powstać Młodzieżowa Akademia
łań altematywrrych wobec wszeJSpektrum Harmonii.
kiego rodzaju 4rodków odurzają-/ Stowarzyszenie EGO skupia
cych. Planu}ą zorganizowanie Ro- przede wszystkim miejscowych psydzionego Maratonu Trzeźwości chologów, nauczycieli i młodzież
l wprowadzenie do szkół projektu należącą do Powszechnej Akademii
,.Odlot".
Młodzieży. Kontaktuje się na co
- Chcemy mówić młodzieży dzieńzPolskimTowarzystwemPsyo uzależnieniach i wynikających chologicznym.Ozialajużod 1995 r.
z nich skutkach- wyjaśnia nowy p re· i należy do niego około 40 osób.
zes stowarzyszenia Jarosław Kuba.
Największym dotychczas osiąg·
- Będziemy prowadzić nowego typu
nięciem stowarzyszenia było zorgaszkolenia, m.in. poprzez wymianę nizowanie międzynarodowej wyprogramów z Fundacji Wychowaw- miany młodzieży w ramach Pro·
ców i Młodziety z Warszawy. Mamy jektu Unii Europejskiej .,Młodzi dla
nadzieję, że spotka się to z zaintereEuropy". Spotkali się tam przedstasowaniem.
wiciele czterech krajów: Irlandii, l r·
Celem projektu pod nazwą "Op· landii Pólnocnej, Węgier i Polski.
cja l8 czy2l"bę:dziem.in. uzyskanie
Sporym powodzeniem cieszyła się:
odpowiedzi czy alkohol powinien też impreza pod nazwą Lokalna
byćsprzedawanyodl8,czyod2 1roKoalicja na Rzecz Młodych. Dużo
ku życia. Dlategoteżstowarzyszenie osób odwiedziło wystawę: "Zwierzę
zamierza przeprowadzić tzw. debatę: niejest rzeczą~, wzięło udział w pro·
oksfordzką, w której ocenie podlega
jekcie "Trzetwa 18.", Programie
nie teza, lecz argumenty prezento- .,Sukces", tworzyło Młodzieżową
wane przez strony. Prawdopodob· Radę Miasta.
nie cala dyskwja z udziałem pu·
Jest szansa, że w nowym roku
bliczności bę:dzie na żywo transmiofertystowarzyszeniatrafiądo więk·
towana przez telewizję kablową.
szego grona młodych ludzi. Wszys·
Stowarzyszenie myśli o utworze- cy zainteresowani proszeni są o konniu w mieście miejsca, gdzie mło· takt z Jarosławem Kubą (teł.
dzież szkół średnich mogłaby do247-I7-461ub 628-278).
(an)

Świąteczne

na przechodnia

Moda na "Retro"
Osrmwlec pod względem Ilo4cl
batów piwnych zajmuje }edno
z czołowych miejsc w Polsce.
Niestety, wię:kszość właścicieli,
nastawionych na łatwy zarobek, nie
dba o wystrój, a także o atmosferę:
panującą w lokalu. Pozytywnym
wyjątkiem może być nowo otwarty
bar piwny na osiedlu Pułanki o nazwie"Retro".
Pierwsze co zaskakuje wchodzą
cego klienta to pię:kny stylowy korni-

Czybędzie

lokalne
targowisko?
.osmowrEc.

Mieszkańcy

osledi•Kuinia w OstrowcuŚWię
tokrzyskim cheleliby mleć na
swoim terenie loblne lalflOwlsko. lnlcj•tywę tę wspiera dyrektor
targowisiał
KnysztotŻywczyk.

miejsldego

Miejsce pod przyszłe targowisko wyznaczono jut nawet w po·
blitu budynku, w którym znajdowała się: restauracja ..T urystyczna".
Niestety, po zajęciu lokalu przez
BankŚwię:toknysk.i i budowie spe·
cjalnego podjazdu dla osób niepeł·
nosprawnych, Rada Osiedla zmuszona jest szukać nowego terenu.
Jest to konieczne, bo targowisko
miejskie przy ulicy Słowackiego
pęka w szwach. A poza tym, dla
ludzi w podeszłym wieku jest tu
daleko.
(an)

nek i elegancki wystrój. Jako stoły
służą ogromne stare beczki, z głośni
ków płynie nastrojowa muzyka.
- Chciałem, aby ten bar był inny
niż wszystkie w naszym mieście
- mówi właściciel Krzysztof Mazurkiewicz.- Tu zawsze bę:dą panowały
porządek i spokój, i właśnie tym
chcę przyciągnąć klientów.
Bar odwiedzają dorośli i mło
dzież. Podkreślają, że czują się tu
(Jam2r)
dobrze.

W Ostrowcu Świętokrzyskim na
ul. Sienkiewicza, 29 bm. o godz.
16.15, kierujący fiatem I26p Ireneusz K. (Jat 35) najechał na przechodzącego przez przejście dla pieszych Henryka K. W wyniku
wypadku pieszy doznał ciężkich
obrateń ciała. Sprawca wypadku
odjechał z miejsca zdarzenia, ale
został zatrzymany przez policję.
Natomiast w Starachowicach na
skrzyżowaniu ul. Miodowej z aleją
Wyzwolenia, 29 bm. o godz. 7.25,
doszło do zderzenia fiata 126p
z rowerzystą. W wyniku wypadku
jadący rowerem Henryk D. z Marcinkowa doznał obrażeń ciała. (jk}

e
e

Wizyty w zakładach fryzjerskich
W tym roku najmodniejsza czerń
i srebrne dodatki

Szalonanoc
Przed nami niepowtarzalna noc w
Dużo osób umierzłl spędzić
sytwesłJ1ł na
prywarlałdt ze
znajomymi.
reż tKY, ldórzy nigdzie nie
zostaną w domach oglę
dal4<,.,...llę.

roku.

balach.

14
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W Ostrowcu miejsca na balach
w kawiarniach, restauracjach i szkolach zostały wyprzedane. Ceny wahały
się: od lSOzt doSOOzł od pary. Zaplata
za bal to jeszcze nie wszystko. Trzeba
również tupać elegancką kreację, a
tatle udać się do fryzjera. - Klientki
rezerwowały terminyjuttydzieil temu
- mówi właścicielka salonu fryzjerskiego Janina Koterba. Tak jest katdego roku, panie chcą b)t uczesane
przed samym wyjściem na bal. Ceny w
zakładach fry1jerskich wahają się: od 30
do 70 zł. Niektóre zakłady oferują
usługi w domu k.lienta. Wystarczy
zatelefonować pod wskazany numer, a
fryzjerzjawisi~ w naszym domu zpeł
nym oprzyrządowaniem .

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

Kolędy

pod Łysicą
s ię rodzi- kolejne recytaCJe : Wigilia
-czas poJCdnania.JCdcn z n aJpiękn icJ
~zych obyczajów w polsl.iej tradycji
rodzmnCJ. naJbardzieJ uroczysty wieczór"' roku. wyzwalaJ'Icy w łudz i ach
najlepsze uczucia. gdy za oknem zimno i ciemno. ZW}·czaJ łamania się
oplatkiem jest W}-ł ączn ie polski ...
- Dzieciaki były bardzo chę t ne
do występów · powiedział nam dyrektor szkoły. - Cale klasy wręcz k16cily s ię ze sobą. musialem je godzić i
przydzie lać role.
Karolina Michtik z klasy IVJ śpie
wa solo kolędę _Kiedy mama się dzle·
lila·: Nasza Wigilia, nasze Betlejem.
tutaj odna leźć znów pragmemy siebie... Jej koleżanka Marta Goląbek
mocnym głosem mtonu_te : Oj, mal uśki. maluśki. m aluśki. kieby ręka
wieka ...
-C hcieliśmy pokazać autentyczną polską tradycję narodową - mówi
nauczycielka muzyki Ewa Dudkiewio. ~Bo skąd W7ię lo się kolędowa
nie? Prości ludzie układając slowa i
melodie kolęd wyrażali to. co czuli.
Wielu ich autorów Jest nicznan)ch.
\Vidzoy,ie słuchają histoni teJ naJ·
pię.kmejszej. skomponowaneJ 175\at
temu w wlosce Obemdorf. Podczas
astatmej próby przed pastcrtą wikary odkrył. że myszy uszkodzily organr Wspólnie z orgamstą naprędce
wymyśl ili i przy d2:więkac h Mzastępczef gttary zaśp~ewali _C ichą noc-.
W M ąc hoc ieach przy tej kolędz t e
akompaniował zespól flecistek z siódmej klasy. A przy kolędzie . Do szo-

Do szkoły w

Mąchocicacb

Panl Aniela z

zanuclla

swoją ulubioną

tokrzyskę

przyszli

Podmochąclc
.łwłf·

koltdf. Tylko frag-

ment, gdyt zeszyt z ]ej zapiskami

Już

slf

porwał. Doniosły

ml~si

rozpoczęły s ię od słów: Jest w życiu
kai:dego Polaka taki dzień. w którym
pragntemy być w grome naJbliż
szych ... Chór zaśpiewał _Wśród nocneJ CISZ) ... \Vigthjny stół ustawiono pod slo-

posłuchać

wnuków. Sala gimnastyczna była pelna. N1e

dotarło

kilku W)'k.onawców
w ostatnieJ chwah

~Wieczoru kolęd".

nowoczesnością : .. Lulajżc Jc7un i u ~
uczniowie zagrali naelektronicznych
organach, późntCJ znów .,Cichą noc ~ .
a do .kl aWiszy~ dol ączyły puzony.
- Pt ękny występ. kazdy przeżył
bardzo osobiste chwile - ocenila wie- '
czór Stdama Kaleta z Mąc hocic.
- Te n śp iew, tcinst rumenty, janu
cilam mzem z nimi, bo koJędy bardzo mi s ię JXXiobają - powiedziała
nam Aniela Oselka.
Fragment dwudziestej kolędy. naj-

go Roku 1998ba rdzo przckonyw.łjąco: Łaspany. z otwartą buzią t wytrzeszczonymi oczyma rozglądał się
zdezonentowany - co się tu dzieje?
Nawet wpadka P.dwla jako Starego
Roku wypad ła autentycznie: staru-

ce n n iejszej .~iętokrzys kicj,zanuc ila

reporterowi .. Siowa"' Aniela Galera

z Podmąc hocic. - To jest moja ulubio-

nej na sali kobiecie. 68- lctmeJ Aniel i
Galerze (po spektaklu za nuciła nam .

zony, flety, a na końcu organy.
Tylko maty Wojtul przysyplał
czeka}4c na swój wystfp w roll
Nowego Roczku.
Na L.ilka dni przed Wigi lią, mimo
siarczystego mrozu. do polotoneJ

babcie i dziadkowie. by

razony poW!edzial: Proszę pam. bo
Wojtuśjuż przysypia. Trzyletni Wojt uś Krzyszkowski zagra! rolę Nowe-

i starsi

starą kolędę świę!Ok.rzyską). Występy

wś ród nocnej ciszy szkoły w Mącho
cicach Kapllulnych przySJ.h rodz•ce.

szek tapommal tekstu. a gdy nie dosłyszał podpowiedzi, zapyta!- Słu 
cham? Przckaz.al następcy obowiąz
ki: PamiętaJ. żeby deszcze duże nie
padały i i.eby wiatry za silne nie wiałyL.) Nowy Roku, bądź dobry dla
ludzi na każdym kroku.
Uczniowie zaśp i ewa l i w su mie
dziewi ę t naście ko l ę d i pastoralek
okraszając JCkomentarzem. gęs to rymowanym. Ze skarbnicy polskich kol ęd wybrali równ i eż te w rytmie ta ń 
ców narodoW)ch m.in. poloneza ~W
żlobie leży ... ulubioneJ kolędy króla
Wła dys lawa IV: Na koniec powiało

chorych zas t ąp iono zdrowymi. Dyrek tor szkoły Bogdan Gawron zło.lyl
świąteczne życzenia najstarszej obec-

ucznldw pottgowaly pu-

.łplew

p). hej, pastcoe- dolączyli puzon iści
z Kielc.
- Cala Jestem rotgorączkowana,
pierwszy raz "')'stępuję w takiej roli i
_Jestem stremowana takjak uczmowie
- powi edz i a ł a na m po lon istka
AgnieS?ka Kowalska- Lasek. Wspólnie z na ucz}'ciclką muzyki opmcowalyoryginaln}. autorski scenariusz wieczoru kolęd. W kieleckiej czytelni przy
uL Pocicszki przesicdzi ały wiele godzin p rzepiS UJąC fragmenty tekstów,
komponując Je w całość.
W polowic wystę pu przybtegł do
nich Pawcl Goląbek z VI klasy, prze-

na

zaws7e ją w domu śpiewali
śmy - powtedztala nam. - Nie potmfię zanucić calej bo zeszyt z zapiskami JUŻ s1ę porwał. Ale spróbuję cho-

ciażŚi::::zp~=~~~7usa zrodziła,
w stajni powiwszy , siankiem go akry·

la.

mianą strzechą.Nastolegllmanemi

ski. drw.'mane łyzkl. orzechy. opla tek.
Obok żlobek. chomki t uczniowie w
ludowych stroJach. Tę swojską scenografię opracowała nauczycielka religii Anna Michcik. Po kolędzie .. Bóg

ko l ęda świętokrzyska , odkąd pa~

m ię ta m .

Uczniowie zaśpiewali 19

kol ęd

i pastorałe k

tkan i nę nakłada się wosk wedlug określo n ego

prt.ez twórcę W7.0TU . Potem
materiał zanurza w farbiarsk im roztworze. W ten sposób z kombinacji
fmgmentówpowslaje nowywzór - tłu
maczyła podczas wernisażu J.:omisarz
wystawy Jolania Koziorawska z Muzeum Etnograficznego w'Mirszawie.A skąd batiki WZięły Się w Afryce wła
ściwie nic wiadomo. Być może przywęd rowały 1. Azji. Wiadomo, że znane
były też w Starożytnym Egipcie.
Na y,yslawie w Muzeum Regionalnym w I łży prezentowane są batiki z
Nigerii, produkowane przez Jorubów
-wszechstronnie uzdolniony lud afry-

Oj siano. s~ano. Siano jak lilija,
Na którym kładzie Jezusa Maryja..
Za rok w Mąchocicach ma być
specjalny wieczór kolęd świętok rt.y
skich.
KRZYSZTOF KROGULEC

Zuu pochodzi z Liberii . Studiowal w
i nnebati ki.można zna leźćsięwświe
cic baśni, fantazji. wyobrażcńAfl)'kań Polsce stosunki międzynarodowe ijuż
zostal.
czył.:ów. ZarnJCSZkujągonieprawdopo
Gok1c zac hęcali do kupowania
dobne istoty. czarownice, nicsamowiozdób z Czarnego Lądu, między in·
te ptaki. laby, śl imaki.
- Przy każdym batiku widnieje cy- n}mi nas1}jników i komli oraz bamtat z książek znakomitego ptsarza ni- busowych dzwonków szczęścia. których posiadanie ma tapewnić domoge~skiego ~S mak wina palmowego"
i ~Moje przygody z puszczy upiorów-, wi dostatek.
Kto chciał. mógl kupić także wy·
Amosa Tutuoli, który reprezcmuje w
literaturze afrykańskiej nurt fantasy Te konane z drewna figurki szamana..
podpisy doskonale oddają atmosferę Inna nazwa prymityw- mówi Zuu. Podobały sie takle egzotyczne maski i
fantast}'Cznych opowieści .

Razem z J olan tą Kotiorowską do
muzeum prL:yjechal Zuu .

iłżeckiego

świeczni ki.

BOŻENA SKOMOROWSKA

Zuu pokazuje bambusowe dzwonki szczę ~cia.

~

Egzotyczna wystawa .Afrykeltsicie fantasmagorie· otwarta
została w Muzeum Regionalnym
w lity. Podczas wernisażu molna było kupić ozdoby pochodz4-

~

cez Czarnego -Lądu.

M

g
=>

...J

Eksponaty- kilkadzieSiąt barnTI}'Ch
balików-W}'JX)życzonezostalyzPań

stwowego Muzeum Etll0gf3ftcznegow
\Y.Irszay,ic.
- Batiki zaliczane są do użytkoweJ
sztuki afrykańskiej. Na jednobarwną

nych~

ce}nlż

odJfst,

""
"""'·
lckwP:

"""·"'
lnteT()fl

Na

dażWZ:

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

wzrost•
szenia~

l

$.,

dzJ sl•
okrasi
tego,

zanej
Ch,.,..
pana)
w dni"
Z1

"'Y'"
pilświę

ka ń ski .

-W tej sztuce znajduje odzwlcrciedlenie ich życiowa fil ozofia. mezwykle
optymistyczne spojrzenie na świ at pod kreśla pani Jolanta.
Niektóre wzory na batikach zwią
zane są z życiem codziennym. llrzcdstawiają kobiety niosące ol brLym ią
wiązkę drewna na głowic. mężczyznę
z bębnem- podstawcmym afrykańskim
instrumentem. Moi.na też zobaczyć
T)'baków cieszących się z udanego połowu, ludzi pod parasolem ...
- To .)CSt ten ~iat realny - zaznacza pani komtsarz. - Kiedy ogląda Się

:;aJ'"

ś n iacy
miątkę

w.

ścijańsl

szy m~
ukamic
chodzi

W grud

nejego

w

Podczas wernisażu moż na było kupić afrykań skie ozdoby.
Zdjęcia: M. Skorupa

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

Czech<
na dal·
y,ynika
pijane l

KRAJ

SFINKS ODNOWIONY
Jeóon zno/siynnlo/szychv.byt-

kdw-tasilnkspowltanowyrok
znacznie odmłodzony, mimo
swych 4600 lat
Po s.edm1u latach żmudnych prac
b:lOSef\\<~torskichusuniętowt)clidniach

'alo

Się teraz w Bnush Museum w Londynie.

tut 1m. P.Jula Getty 'ego prace restaurarazem

Natorruast korpus sfinksa i jego lapy
wzmocruonc ..zastrzykiem- ok.

C)Jr1Crolpx:zętow r.1 990r. Tym

zoslały

egipscyeksperciui)itY..ytączniekamic

stu tysięcykamicni.w"''iększościnico.l.'iel

ma wJpiennego identycznego z t)m. w
którym sfinksa Y.)TZdbiooo za czasów
IV dynastii (2620-2500 p.n.e.)
.To jeSt pi: z uansfuzj:( -W}jaśnia
Ahmed ai-Haggar, dyrektor odpov.'iedzialnyza p!mmidywegipsłam urzędzie
ochrony zabytków Ahmed ai-Ha~r.
-,.Trzeba UŻ)t tCJ sanlCjgrupykrn1.gdyż
inaczej paqentoo-1 groZJ śmierć... - Jest
to najstarszy paqenJ świata. Prn:z cały

kichi'Olmiarów.~bezuly

rusztowania, które okalały tajemniczy
pornniL O ciele lwa l gklWIC człcrwieka, Z

cia cementu, w przeciwieńsrwie do 1).)przedmch restauracji, co- y,rnz z zamcCZ)'SZO.cmcm pow!Ctr.ta i erw}ą- zaczę

twarLąfaraonaChcfrena.

łozżcraćkamleń.

Sfinks, siOj.lC)' jakby na straży piramid w Gillew pobli.l:u Kauu, nic odzyska! jCdnak swego nosa. zniSJo.onego
pnez artylerię mamcluJ,i)w w XVIII w..
aru brody. którą o.ęść upadla na pmsek
puSI}lll, zoslała 'A-)tradziOOa w XIX w.
przez europqskiego amai:Or.l i znajduje

Alarm ogloszooo w 1988 r., kiedy z
lewego OOrku sfinłsl odpad! kamienny
blok. wsiedem lat po odpadnięciu części
wzmocmcnia chromqcego lewą tylną
lapę.

o.astrzebastaćujegowa.gk:M1a-do

1\l 6 miesiącach badań prowaW.onych w 1989 r. przez aiTk!rykailski lnsty-

dajc Zahi Hawass. dyrdta- ds. zab)mJw
wrejonie Gizy i Sakkary.
(PAP)

l

Czeski badacz
ustalił datę

narodzin
Jezusa
Po latach wysltkdw badawczych l wyliczeń historyczno-astronomicznych, czeski b adacz Joset Suran ustali/, że
dwurysltczna rocznica narodzin Jezusa Chrystusa przypadała dokladnie 22 listopada 1991 roku.

f"Ot. PAP/CAF

Szampański
Francuscy prodJJcencl sam-

Ostateczne dane dotyczące roku

pana :z:amyffaJę rok 1997 rekonio-

l 'ł}J"""""ąj=onepod"""'si)<Z

wą liczbą

nia.Jesttojużtrzcci~rok.W

210 milJondiw sprzeda#- o 7,5 proc. ....
cef nil. w ttMu poprzednim, licząc

nych-

do,_._

od lfstopada
Pomfonnowa1ool)mWPPfliedziałekw Paryz.us~"alZ)"SZCtlie producentów. spr-ltda~Ww i el."spertów- Cornit
lnterprofcssionncl des Vins de Cham-

pogne.
Najsbbiej-OO~o5proc.-sprze
daż wlTOSia we

FraflCji. Natomiast ~po
raz pterwszy ponad 105 mln butelek

~)'Siano jX)1.a granice lmlJU, OOOl.nacla

wzrost o lO proc.·· -jakpOOkreślilsekre

Iw

rekord 1997

tangencralny""'SJXliTlnianego stoomzyS7.cniaJean-Luc Barbier.

W pracy ,.Gwiazda betlejemska" Suran napisał. że wcdlug
współczesnego kalendarza Jezus
Chrystus urodz•l się 22 listopada,
zaś ukrzyżowany lOStal 22 marca
26 roku. kiedy mial 34 1ata i 4 mieS i ące.

Suranniezaprzecza ważności
1996 sprzedano 255,8 mln butelek., a w chrześcijańskich świąt Bożego Na1995 roku 249 mln.
rodzenia, jednak uwai.a. że 25
"Kryzys finansewy i "Wut~wAzji .grudnia, kiedy w kościołach czci
nie p(M'inien ujemnie wpłynąć na sprze- się narodzenie Jezusa Chrystusa.
daż, pr-zy czym jedyni znaczący importew rzeczywistości byl dniem, w którzy francuskiego szampana wl)1ll regx>- rym (zgodnie z prawem .l.ydownie toJaporua.. Su1gapur1 Hongkong~
skim) Jezus został zaniesiony do
Japxtiazajmu):dq:liero 7nuqscena świątyni w celu obrzezania.
liki~= importerów. Trzema pnyrm•mportcrarni -do l1Óf)t:h traf12 ponad poSpekulacje dotyczące faktyczlowa eksportowanego szampana - nej daty narodzin Jezusa trwają już
to WJCika 81)1aflia {22 mlnbuldck. WIJOSI niemal 2 tysiące lat. Czeski astrow 1997r.o 16.9proc.). Niemcy(20mln, nom uważa. że nie istnieją dokład
wzrost o 51 proc.) i Stany ZjCdnocz.onc niejsze wyliczenia niż jego własne.
(16mln,wzrosto 14.6proc.). (PAP)
(PAP)

i JUŻ

Katedra
w

świetle Wymarłe,

Od Wigilii gotowa jest Ilumlnacja radomskleJ katedry. Wieczorem l nocą ko4cl61 widać teraz z odlegloJcl kilkunastu kliometrów przed miastem. Nowe
o4wletlenle ma również ul. Sienkiewicza.

lluminaqę katedry~ykonała finna
..Eitas(. Prace przy montatu oświe
tlenia rozpoczęto na poc1.ątku grudnia.
Niektóre elementy mstalowano na ~y
sokości 40 metrów. Przy dobrej pogodzie katedro '>'-idocznaJCSt ai: z Jedliń 
ska.
Przyol:azjl. o st)'klwe lampywzbogaciły się przyłegle do katedry ulice Sienkic.,.,.'icza i Prusa.
Wkraju JUŻ kiiJ..adz1csiąt obrektów
ma tego typu iluminaqę m.in. katedry
w Plocku i Gnieźnie.
(kor)

Św. Szczepan

patronem
koni

żyją

W Indlach znaleziono sowy
uwatane za wymarle: Amerykań
scy ornitolodzy Pamela Rasmussen 1Ben King znalel/l w Indlach
p art małych sdw leJnych z g atunku Athene blewlttl, uważane
go za wymarły od ponad 100 lat.

Sowy te. jak poinfonnowalo w
pomedzialek amerykańskie Narcxlowc Muzeum Hi"storii NaturalneJ (NaIlona! Muscum of Natura] History),
żyją w pobliżu miasta Szahada w prowincji Maharasztra.
Obecnie tylko w siedmiu muzeach ~wiata znajdująsięspreparowa
ne egzemplarze tego gatunJ.:u sów.
Ostatn• raJXln omitologówożY.iących
w Indiach sowach Athene blewrttr
pochodzi z roku 1884.
(PAP)

Kalifornia
bez tytoniu

ŚWifto • - Szczepana obchc;
dzJ sit w Ko~cleJe katolickim w

W sylweatrową noc w wlfk·
szcńcl kaiHomljsldch bardw wybije ostatnia godzina dla palaczy

okresie Botego Narodzenia dlaże jego '"fCZ8ńsłwo wią
zane je8ł z narodzeniem Jezusa
Chryłtusa. Czesi czcill.fw. Szczepana jako patrona koni/ dlatego
w dniu jego lwtfta M,clll owleł..

tego,

Z zachowanych opisów ludowych
zwyczajów wyn1ka, że kiedy ksiqd.z kropil święconą wodą koszez owsem, wieśniacy obrzucali go ziarnem na pamiątl:ę kamienowaiJ.ia św. Szczepana.
Wczeskichopisachstarych,chrześcijańskich tradyqi pisze się. że pierwszy męczennik Szczepan nic został
ukamienow.my 26 grudnia. kiedy obchodzi się jego święto - ale 3 sierpnia.
Wgrudniu zostałyrzeloornoodnalez)Q
ne jego doczesne szczątki.
W Szczepana wiejska czelad1 w
Czechach otrtym;wala kiedyś zadatki
na dalslą slulbę. Piemąd1e te -jak
W)"n•ka l historyct:nych op1sów · przepljane byly w gospodąch.
(PAP)

ale

~~~=:: ::~~·ń::~18sS:. 5
:::~~::::':,~:,:zn~~=~l= ~
barach l kasynach.

W Kallfomri od 1995 r. CJbo.A.iązujczakazpalcniawv.iększościzamknię-

~

,_
~

:~~~!~h~~:~:J~::=:~ ~
~~~;:;~~~~~~~~~;er::~ ~
roku sesji stanowego Kongresu koleJ·
nej ustay,y antynikotynowej mieJSC3 te

)>

równieżutracąurokdla palaczy.

00

W~ększość Kahforni.JCZ}tów zaal -

Pani Scarlett Szyłogalis w Jamohowie k. Wrocławia prowadzi ~~om eme~a" dla z~e~ąt. Dożywają ~u
swoich dni w spokojU: konie, króliki, cap, psy, koty i dwa k.oguty-hhputy. Pam Szyłogahs liczy na wsparcte

w u~::,_j;~ru~~:O~~~~;:~is - ze swoim ulubieńcem na rancho

~

:r~~~=r~~~~~~~~~ ~

tych, którty palą, Wlębz~ me chce. ;;
żeby nałogiem zostały zaramne ich
z
dzieci 1 nic chcą tel szkodlić swo•m ::tJ
Fot. PAP/CAF palemem inn}m osobom.
(PAP) ~
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Radni z Ostrowca zerwali umowę z kielecką firmą " Pian-Profil"

Drewno dla Połańca Łubnic i Rytwian

Kanał w sądzie?

Białoruś

_~tda Mi<ojsiG> w Ostrowcu ŚWiętokrzysldm podjęła uchwałę o zerwaniu z kielecką finną
1·'"'"'-M>Onr· umowy wattości ole. 708 tys. zł na budowę kolektonJ sanitamego E" wraz
przepompownią l przeeisidem pod torami PKP w ulicy Zagłoby- Żeromsldeg;_
Zdaniem gminy, firma nie zakoń
prac w terminie i nie usunęła
niedoróbek, w tym niedrożności kaczyła

nału. Wartość

umowy opiewała na
ponad 708 tys. zł. Dyrektor ,.Pian- Profilu" grozi, :te poda gminę do są
du.

Gmina nie miała dotychczas zastnei:eń do

firmy " Pian-Profil", która na terenie miasta prowadziła jut
kilka inwestycji. W wyniku przetarpodpisała z firmą umowę w koń
culistopada 1996r. Termin realizacji
umowy· wyznaczono na 31 maja

1997 r.. a potemjeszcze dwukrotnie
zmieniano aneksami na 31 lipca
i IS września. Firma nie zakończyła
·
robót, brakowało agregatu
prądotwórczego jako drugostronnego zasilania przepompowni i jego
montatu wraz z osprzętem. Gmina
wyznaczyła ostateczny termin odbioru na l grudnia i ujawniła wtedy
brak wentylacji w budynku asreoraz niedro:tność kanału
pod torami. Wykonawca zobowiązał
się do usunięcia niedoróbek do
15 grudnia, ale nie uczynił tego
w ustalonym terminie. Nie określił
takie, kiedy to nastąpi.

- Nie możemy narażać budżetu
na dodatkowe koszty - wyjaśnia wiceprezydent Henryk Gruszka.- Odstępujemy od umowy, bo nie motemy przyjąć inwestycji z tak istotną
wadą. Ogłosimy przetarg na usunię·
cieniedro:tności.
Całą inwestycję

podzielono na
etapy i pieniądze wypłacano jedynie
za wykonanie konkretnych prac. Po
stwierdzeniu niedoróbek gmina nie
zapłaciłakońcowej faktury o wartoś
ci 101 tys., zatrzymała także 33 tys.
zł, które były zabezpieczeniem należytego wykonania umowy - dodaje
naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta
TadeUD Kargulewitt.- Wykonawca
zdawał sobie sprawę, te będzie prowadził prace w terenie podmokłym,
pod torami. Dzisiaj niezrozumiałe
są jego tłumaczenia, :te zawinił inspektor nadzoru z Urzędu Miasta. Za
calość prac odpowiada wykonawca.
l~spektor przestrzega jedynie jakoś
Ciprac.
Dyrektor firmy "Plan-Profil"
Zdzisław Cbolecki uważa, :te umowa
została przez gminę zerwana jedno·
stronnie. Będzie sądownie domagał
się zwrotu nalc:tności, bo przez cały

czas starał się wykonywać wszystkie
prace zgodnie ze sztuką budowlaną
i z,kresem umowy. Jego zdaniem,
inwestor natomiast talr.iej chęci nie
przejawiał i m)ila.l tylko o dodaniu
innych robót bez dodatkowej zapła
ty. Zdarzałosię to jut często w przeszłości. Nic nic stało na przeszkodzie, aby uruchomić przepompownię z jednostronnym zasilaniem.
Sprawa instalacji agregatu była sporna, ale w koilcu ustalono szczegóło
we wykonanie drugostronnego zasilania.
-Za niedrożność kanału całkowi
tą winę ponosi inspektor nadzoru
- broni się dyrektor Zdzisław Cholecki. - Nie słuchał rad doświadczo
nych pracowników i spowodował
przedostanie się sześciu metrów
sześciennych betonu do wnętrza rury przewodowej. Mamy na to protokół sporządzony komisyjnie.
Dyrektor firmy zapowiedział, te
jeśli nic otrzym!l pieniędzy za ostat·
ni etap budowy, zabierze urządze
nia kolektora. Zarząd Miasta ostrzegł, te jeśli tak się stanie, powia-

STĄPORKÓW
KINO.Miejskie~

-nieczynne.

SUOIEDJ'\.1ÓW
KINO .Kutnica~ w OK- nieezynne.
OPATÓW
SZPITAL-te1.868-27-63.
AYTEKI:- pi. Obrońców Potoju 32 i 22,
ut ~~N~~i:TWWO~iw-~68-21-33.
POlANIEC
KINO . Pepz•-nieczynne.
AmKA- pL Uniwersału Polanicctiego.
SANDOMIERZ

nlłdeszło

drewna

wagonów

łącznie 1SO ton,
z SIMOI'Usi jako pomoc

dla tamobnesklch gmin
tych powodzę.

dotknię

Ołnyrnał je Poł•

nlec, tubnice oraz rytw#ańslaJ
Ochotnica Straż Potatnll, któł'8
buduje strażnicę.

Krótko przed Wigilią zakoliczyi
się odbiór drewna budowlanego ze
stacji kolejowej w Połańcu. Przyznane tej gminie 100 ton zostało
podzielone między powodzian, którzy napisali podania. Swój przydział
odebrali także mieszkańcy gminy
lubnice. Koszty przeładunku na

WYższe opłaty za

w Sandomierzu

Od Nowego Roku

IO$ną

czynsze za mieszkania komunalne
w Sandomierzu. Roczna skala
podwyżkiwyniesie 11,5proc.., czy--
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niczający skalę podwyżki.

Wiceburmistrz Andnej Bolewski,
który jest prezesem spÓłdzielni
mieszkaniowej, próbował przekonać radnych, te jeśli nie będzie podwyźek, to do czynszów w mieszkaniach komunalnych dopłacą wszyscy podatnicy. Przypomniał, te śred
nio w spÓłdzielniach mieszkaniowych co trzeci lokator nie płaci czynszu.
-Na osiedlu Krukó w ściągalność
czynszów jest zerowa. Wiadomo, jaki element tam mieszka - wspomagał go prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Antoni Kołodziej.
-Na Krukawie nie tylko czynszu
nie płacą. Tam nawet za światło nikt
nie płaci, a prądu im nikt nie odłączy
-ripostowała natychmiast J. Hauser.
Na około 1150 najemców zajmujących w Sandomierzu lokale komunalne, stu siedemdziesięciu od dłuż
szego czasu nie płaci czynszu. Zale·
głoś ci sięgają 360 tysięcy złotych. Od
rodzin mieszkających w barakach

6.1

8.<

"•..
"

9,
9.•
10.1
Jl,l

n.

n.

IL•
12.
J2,
13.

IS.
IS.

"·
16,

16.
17.
17,

19.

19.
19,

20.

Lokatora po kieszeni
li o 6,6 ptOC. mniej niż zakładał
przygotowany projekt
Proponowaną
przez Zarząd
Miasta podwyżkę o 24 procent
większość radnych uznała za kpinę,
skoro przewidywana na 1998 rok inflacja ma wynieść ledwo 9,5 proc.
Oficjalny sprzeciw wniosła przewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Hauser, składając wniosek ogra·

,, tL

granicy pokryte zostały z budżetu
wojewody.
Nie jest to pierwszy transpan dla
powodzian, który nadszedł z Biało
rusi. Pierwsze dary nadchodziły
jeszcze w lecie. Na początku grudnia
przyszła dostawa medykamentów
(27 tysięcy opakowań leków), które
przekazano do Szpitala Rejonowego w Staszowie. W tym samym
transporcie nadeszło tak.te wyposażenie dla grup ratownictwa powodziowego. Byty lo trzy łodzie, sześć
pil spalinowych do . ścinki drzew,
akumulatory, 130 płaszczy wojsko·
wych, 125 par gumowców. Otrzymały je jednostki Straty Pożarnej.
(pu)

mieszkania komunalne

bowiem własnością gminy.
ANDRZEJ NOWAK

KINO.B~ta· -nieczynne.

Rynek JO.
N ZAUFANIA - codziennie
trsodz.16-22-86-4-31Hi8.

Sześć

budowlanego,

domiorganaścigania. Urządzenia są

~o:~~Q'~1~8-20,awsobotyiniedzielc

STARACHOWICE
KINO ~Miejskie•- nieczynne.

pomaga
powodzianom

przy ul. Króla i na Krukowie praktycznie żadne pieniądze nie wpły
wają. Po Krukowie, gdzie mieszka
ludność cygari.ska, boją się chodzić
inkasenci i poborcy podatkowi.
Niechętnie zagląda ta m policja. Na
wyegzekwowanie należnych pienię
dzy PGIGM od lat nie ma sposobu.
Kiedy robi się dziura w budżecie
i rośnie deficyt tego przedsiębior
stwa, to Zarząd Miasta wnosi projekt
podwyżki czynszów. Gdy radni
kwestionują wysokość wprowadzanych podwyżek, burmistrz obiecuje,
że zleci obliczenie kosztów eksploatacji mieszkań niezaletnemu ekspertowi.
- Od lat mechanicznie podnosimy czynsze, bo brakuje polityki
mieszkaniowej.
Teraz
trzeba
zmniejsz)'Ć podwyżk~, bo ludzie tego nie wytrzymają - przekonywała
radna Barbara Bryła.
-To nie ja mam taką władzę, to
Rada Miastajest tu suwerenem - od·
pierał jej ataki burmistrz Wiesław
Wanecha, zauważając przy okazji,
te planowana podwytka nie jestjednorazowa, ale rozłożona na dwa etapy, te by mieszkarlcy latwiej ją mogli
znieść.

Mimo tych zapewnieri., radni odrzucili projekt Zarządu Miasta,
przyjmując mniejszą skal~ wzrostu.
Sandomierz. podobnie jak dotąd,
będzie podzielony na trzy strefy wysokości czynszów: Starówka, Nowe
Miasto i "pozostałe". W "pozostałych" mieści się osiedle Kruków,
gdzie planowana jest największa
podwyżka.
PIOTR PIASEK
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Rzemioslo: nowa generacja

Mięso

prosto z

łąki

Dyskusja z udziałem Ryszarda Hochela - prezesa Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Spożywczych,
właściciela Zakładów Przetwórstwa Mięsa w Micigot.dzie k. Kielc, Mariana Kuzki - właściciela Zakładu Przetwórstwa Mięsnego MARKUZ w Ostrowcu, Danuty Kamińskiej dyrektora Izby Rzemieślniczej w Kielcach.
kup1ć gotową paszę dla bydła, a

Redakcja: • Żarty się skończyły·
schody. co wymka z naraktów: po kolejnej, drugiejjuż kontroli (pierwsza miała miejset w marcu br., jej wyniki były alar·
mujące, ale zostały zlekceważone
pn:ez rząd Cimosze'o'-icza) zamknię
to rynek uniJny dla polskiego mleka
(i przetworów). Kiedy rozmawiamy,
trwd kolejna inspekcja, tym razem
większych zakładów mięsnych w
Szczecinie, RaWie Mazowieckiej 1Stardchowicach. Tym rdzem słychać, że
z wymkiem dla nas pozytywnym.
Jak w tym b1tewnym zgiełku sta·
nowiącym pn:edsmak tego, co nas
czeka w Unn, oceniacie panowie sytuację rzemieślników - wędliniarq,
zatrudniających w swych pn:edsię·
biorstwach setki pracowników'!
Ryszard Hocbel:- Najpierw powinniśmy W))3śnić sobw:, o jakie zagrożenia w t)m wszystkim chodzi. Nie
jestdmy specjalistami w zakresie
przetwórstwa mlecznego, więc trudno nam się na ten temat wypowiadać.
Z tego, co wiem, zabrakło kolegom
troski o higienę, a więc wszystko jest
do naprawienia.
Natomiast co do kolejnego, stmtcgicznego towaru, jakim jest mięso i
przetwory, to już dziś widać (kontrola inspektorów z Unii wypadła pomy~Jnie), że nie tylko nie mamy potrzeby doganiać Europy, lecz raczej
daleko ją wyprzedziliśmy w zakresie
jakości. Zeby nie być gołosłownym:
każdego dnia kupuję na potrzeby
moich zakładów kilkadziesiąt sztuk
bydła w okolicznych gminach, takich
jak Piekoszów, topuszno, Mniów,
Malogoszez itd. Są to okolice biedne
na ogól, w których rolnikowi nie pn:ychodzi nawet do głowy pomysł, żeby
zaczęły się

stępujących

tylko
poprzez owe m1eszanki z 1mportu
naJlatwiej zar.tzić bydło. Jego po prostu na taki luksus nie stać. Wypasa
bydło na łąkach, zimą zada_te kartofle, sieczkę, otręby itp. Ponieważ nie
stać go również na kupienie nawozów
sztucznych- wszystko na polu WLrasta na naturalnych nawozach - więc
mięso mamy w Polsce, a zwłaszcza w
naszym rejonie kraju, najzdrowsze w
~wiecie. Tu nadal można się rozkoszować rosołem z wolowiny i sztukamię·
semzkwiatkiem.
Janusz Michalski: - Pryw-o~.tme
trochę się dziwię, że z tej naszej niby·
klęski, to znaczy rzeczywi~cie niż
ducentów trzody. niejako prosto z
szych plonów zbó7. zbieranych na łąki. Za jako~ć mięsa pochodzącego
polu, nie robimy sukcesu. Być może z mojej ubojni gw-o~.mntują takie służ
pszenica na oko jest gorsza od za- by weterynaryjne, z którymi od lat
chodniej, pędzonej przy pomocy che- ściśle współpracuję.
mii, Jednak jej walory zdrowotne i
Niestety, jakość surowca do niesmakowe są nieporównywalne na na- dawna specjalnie nie mteresowała
szą korzyść. Znany powszechnie jest
Unii Europejskiej, dopiero chororakt, że zachodnim sadownikom uda- ba ..w~ciel:lych krów", jaka pojawilo się wyprodukować jabłka wielkości la się na Wyspach Brytyjskich, odmałych arbuzów, niestety- mimo kobila się czkawką w Europie: czy aby
loru - całkowic1e pozbawionych za- nie importowaliśmy mieszanek papachu i smaku. Ku ogromnemu za- szowych wyprodukowanych z reszkłopotaniu producentów, którzy zmutek zakażonego chorobą bydła. Re·
szeni zostali do kupowania w Polsce jon Ostrowca podobnie jak Kielc
wła~nie,jablek na wygląd okropnych,
nie obfituje w bogate rolnictwo,
ale za to pachnących jak jabłka i o przeciwnie- jesteśmy zdani na nasmaku jabłek. po to tylko, żeby do turę, tym bardziej że wielokrotnie i
skrzynek swego towaru włożyć dla osobiście (zawierając kontrakty z
zapachu kilka owoców z Polsl:i.
hodowcami) stawiałem swoje waW moim przekonaniu robimy runki dotyczące hodowli nie tylko
błąd, że nie promujemy naszej zdrobydła lecz także trzody chlewnej
wej pszenicy, oleju z rzepaku, właśnie (kupuję inne, mniej sloninorodne
mleka i pn:etv.'Orów oraz mięsa. Pan rasy).
Hochel mówił, czym są karmione kroJednakże istnieje- o czym
wy. dodam, że jesienią, po calolet- świadczą kontrole inspektorów UE
nim wypasie na łąkach, są one wręcz -inny problem, higieny i czystości
napęczniałe naturalną witaminą poprodukcji przetworów mięsnych.
chodzącą z ziół rosnących na łąkach.
Co do mnie, powiem być może nieA kto słyszał, żeby w Kieleckiem skromnie- że od początku działal
rolnik wysypywal sztuczny nawóz na ności firma MARKUZ (wła~ciwie
łąkę'! Jeśli mu się naprawdę dobrze już na desce projektanta) musiała
powodzi - to ewentualnłe odkwasi je, spełniać warunki obowiązujące w
naturalnym również, wapnem. Pona- Europie Zachodniej. Jestem z tego
wiam więc pytanie: dlaczego my się dumny - bo spełnia je w istocie do
wstydzimy powiedzieć głośno, że z ostatniego kafelka i centymetra pobiedy i braku dotacji produkujemy niklowanej rury. Osobiśde z technajzdrowszą w Europie żywno~ć'!
nicznymi i sanitarnymi warunkami
Mańan Kuzka: -Zatem co do japrocesu wytw-Jrzania i przerabiania
ko~ci surowca, z jakiego z kolegą
mięsa nie mam najmniejszych proHochlem korzystamy,jesteśmycałko blemów. Nie obawiam się również
wicie zgodni. Ja również staram się, wprowadzenia od jesieni 98 r. ści
kupować ją od wypróbowanych pro- słego przestrzegania owych slyn-

właścicielki

masarni, i Janusza Michalskiego

niem, służba weterynaryjna powinna być naszym partnerem. podpowiadać n;~m nowe rozwi;!Zania,
uprledz<IĆ o zagrożeniach ...
Marian Kuzka:- ... no wl;~~nic. l
za t<~ką wspólpm~,;ę mo7.emy służbom
weterynaryjnym płacić. Nawiasem
mówiąc zazdroszczę niemieckim kolegom niesłychanej pewności siebie.
Mówi<r jeśli produkuję wędliny czysto, zgodnie z normą i mam odbiorców- to czego mam się bać'! Bruksc·
li"! Kontroli inspektorów z UE"! Cóż
oni mnie obchodzą'!
Ale nas czekają podobne ,.prqRys. M.Wawro jcmności". Musimy być na nic przygotowani, pomeważ chodzi o duże
nych kilkunastu ~progów krytycz- picniąd7.c, pompow-.mc na Zachodzie
nych" w procesic produkcji wędli· w rolnictwo. Oni się Polski boją z wicniarskicj. Jakiś czas temu bawiliśmy lu względów: nasze rolnictwo niejest
z polską delegacją wędliniarzy w dotowane, Jakość surowca wspaniaNiemczech. Nie miałem komplek- ła, smak wyrobów nicosiągalny, wysów. Pozajednym: nas sprawdza w gląd- również.
Polsce aż 17 różnych instytucji konRedakcja: - Ale to my stoimy w
trolnych: od "Sanepidu" zaczyna- prledpokoju po prośbie. To w nas
jąc, poprzez Pań stwową Agencję
uderzaj<j zakazy ck.sporlu mleka i
Skupu i Przetwórstwa Artykułów przetworów. Co prawda, samiśmy się
Rolnych i na Slraży ogniowej koń o to postarali, niemniej 3 razy po l SO
cząc. Każda może ukar.tć.
mln dolarów to prawie pól miliarda
Kiedy mów1lcm o tym w Niem- strat. (jak dobrze pójdzie) zanim
czech wła~cicielowi cokolwiek znów wrócimy na zachodnie rynki,~
mniejszego niż mój zakładu, zlldlll może podobno nastąpić w marcu 98 r.
tylko jedno pytanie: kto loży na
Janusz Michalski: - Właśnie dlautrzymanie takiej armii kontrole- tego powinniśmy się wykazać zdrorów'! Bo ich w Niemczech nie by- wym patriotyzmem i poczuciem odloby na to stać. Oni utrzymują. pła powiedzialności za to, co robimy.
cąc miesięczną składkę w wysokoSzanse mamy ogromne, chodzi tylko
ści 1.200 DM, jedną pracownicę
o to, żeby nie pozwolić się ograć. Zaweteryna ryjną, która nastawiona
trzymal iśmy lodówki z mięsem na
jest na współ pracę, a nie dyskrymi- grJnicy. Czym to bl;dzic skutkować'!
nację producenta.
Kto wie, czy następne nie pojad<t
Da nuta Kamiflska: - Pana ko- przez Czechy i Słowację, albo na prolega w Niemczech pytał, kto linan- mach.
suje tabuny kontrolerów w Polsce.
Przed nami okres noworocznych
Z moich dość przykrych i kosztow- zakupów, zwłaszcza artykułów mię
nych doświadczeń wynika, że to my snych, w n:emieślniczych zakładach
utrzymujemy ich przy życiu. Nie będziec ie państwo mogli kupić
chcę wdawać się w szczegóły. ale
smaczne i zdrowe przetwory mięsrlC.
miałam już i takie przypadki, że jedJak zawsze. zresztą.
na kontrola sprawdzała w swym
Redakcja: - Zgadza słę, po prolaboratorium próbki surowca. stu musimy się nauczyć żyć wśród
stwierdzając, iż są nieodpowiednie,
nowych nieznanych dotąd pojęć tapo czym inna ekipa, którą angażo kich jak: próg krytyczny w procesach
walam na w łasny rachunek, po przetwórczych. limit w zakresie proprzebadaniu tego samego surowca, dukcji mleka lub buraków cukrowych.
stwierdzała, 7.e wszystko jest w poinspekcja z Brukseli itp. itd. Prawdę
n:ądku . Odwolywalam się do trzemówiąc, nie tylko żyć, ale chociaż nie
ciej kontroli , ~spoza tcrenu n. dać się zdeptać. D-tiękuję państwu za
Wszystko to trwało i kosztowało. udział w dyskusji.
Jestem za niemieckim rozwiąza-
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PROMOCJA
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inL'c=t<orn
Przedsiębiorstwo

Handlowe

ZŁOTYCH

* Kielce ul. SienkiewicZll 48

BEZ VAT

(DomTeclmW.Non

* Kielce ul. SienkiewiCZll 66
tei.(041)34-<43-081,3ł-#-531

James Bond zawsze wygrywa!!!

Telefon z aktywacją
ERICSSON GA 628

+ Upominek do ka!:dego zakupionego telefonu Ericsson
+·Nagrody specjalne - losowanie cf!Nuosobowych wycieczek do
Tajlandii, Meksyku i Londynu oraz innych nagród rzeczowych

-

szczegóły

w punktach sprzedaty

Informacja o obowiązkowym ubezpieczeniu
komunikacyjnym dla klientów PZU S.A.

DPELB

f - - - - - - - - - ZAPRASZAMY -------'=-=--==...:::.---j
OBRĘCKI

sp. z o.o. Kielce. ul. Pomorska 53

dz:lał sprzedały tel.ffax {0-41) 368-10-25, pn.-pt. 8-18, sob. 8-15
Serwis, oryginalne cz9ścll akcesoria, teiJfax (0-41) 344-45-64, pn.-pt. 6-18, sob. 8-15

PZU SA pragnie poinformować swoich klientów
posiadaczy pojazdów mechanicznych, że już do wsmtkich
wvsyła blankiety na wznowienie umów ubezpieczenia
obowiązkowego OC na terenie Okrttgu Lubelskiego
obejmującego województwa bialskopodlaskie, chełmskie,
lubelskie, radomskie, siedleckie i zamojskie.
Powodem przesunitteia wysyłki blankietów i terminu
opłaty składki do 20 stycznia 1998 r. stała się koniecmość
utworzenia centralnej bazy ubezpieczonych pojazdów.
Posiadanie takiej bazy jest niezbędne dla wyeliminowania stale
powiększającej się liczby pojazdów niebezpiecznych w
zakresie OC. Pozwoli to na uwalnianie klientów spebliających
ustawowy obowiązek ubezpieczenia od ponoszenia coraz to
wyższych kosztów za skutki zderzeń wyrządzanych również
przez nieubezpieczonych za pośrdnictwem
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Przedsięwzięcie to może być realizowane jedynie przy
współpracy z posiadaczami pojazdów - także naszymi
klientami. Współpraca ta Dmaga od każdego wypełnienia
ankiety przesłanej wraz z blankietem, a następnie odesiania jej
w załączonej kopercie do Oddziału Okręgowgo PZU SA
w Lublinie na jego koszt.
PZU SA zapewnia, że w takim współdziałaniu z
klientami, zabezpiecza w pełni ustawową ochronę zawartych w
ankiecie danych.
Dla klientów, którzy starannie wypełnią i prześlą druk

::::~.Centrala PZU SA ufunduje i rozlosuje\Qwarto~iowe
Wt'az z

tą infor"t1-lacjq Wszystkit1-l

swoit1-l klientom PZV\ SA

życzy

szczę.!iliweeo Noweeo 1998 "Roklo\

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń

nJyJ

~ l.}Jk;
~

"
w Kielcach ogłasza nabór na:

• 3-letnie studia zawodowe w systemie zaocznym na kierunku: Finanse i Bankowość
o spttjalooklacb: ubezpieczenia, banlcowoJć, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw. doradztwo
finansowe i podatlwwe, dziennilwntwo finansowe i gospodarcze oraz obsługa celna.
Dokumenty (świadectwo dojrzałości- oryginał tub kopia, 4 zdj~ia) naleiy składać w siedzibie
szkoły przy ul. M. Konopnickiej 21, (w pokoju 12) w terminie do 7.0.1998 r.
Sr.cugólowe informacje maina uzyskać w Dziekanacie szkoły,
teL (0-41) 344-52-64/ub (0-41) 344-98-68.

SPECJALNA OFERTA
"Słowa Ludu"

...

".".,..,.

lł'~towic«łt,ler.lcrwrle,Wrocł•wfu,

Pom•nlu, BiMym$1olcu l Szaednle.
Treść reklam z ostatniego tygodnia

z gazet:
,.Gazeta KnlkOMka" - KrakOW

+

+
+
+
+
+

+

od ~radzłe:ot.y z włamaniem l rabunku
od ognia i innych zdarzeń losowych
ładunków w transporcle CARGO
budowlano-monta:ot.owe

,.Dziennik Zaehodnl"- Katowice

.,stawo PolsJde"- Wrocław

życzy Pa.ĄstwVI
Fil"ma

,.Głos Szczeciński"- Szczecin

oraz treść ogloszeń drobnych

sprzętu elektron~c.znego

z ostatnich tnech numerów
.Słowa

~s:r:!.·

Nowego 1998 Rok~.~~

,.Głos Wielkopolski"- Poznań
,.Gazeta Współczesna" - Białystok

utraty zysku
należności podatkowych i celnych
RADOM, UL CZĄCH()WSIDECO S4

Szczęśliwego

lii/l
Ludu" poznasz dzwoniąc:

~

l telLJ_

368 22 _01

TELEFONICZNA

AGENCJA

INFORMACYJNA
~8-2~-0J
pon.- pt7 -18

AKPOL

Kielce, Niewachłów I, ul. Batalionów Chlopskicb 77
tellfax 345-71-91, 34S-S4-27
Końskie, ul. Kielecka 3, teł. 372-32-92
Ostrowlec Św., ul. K.iliósldego 51, tel/fu (0-47) 65-31-63
ul. Strażacka S, lei. 620-01

Jędrzejów,

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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POKRYCIA
DACHOWE
- DACHÓWKI CEMENTOWE
· DACHÓWKI DECRABONO
· DACHÓWKI BfT\JMICZNE
- PŁYTY FAUSTE ONDUUNE

• FOUE DACHOWE
l FUNDAMENTOWE

• OKNA DACHOWE

AUTC>
C.M. POLMOZBYT
K I E L C E , Sp .

z o .o.

ul. 1 Maja 19 1

hurtownia c:ztści DACIA
• lako Jedyna w ~u posiadł!
w spaoedaty oryginalne, Importowane
z Rumunłl częSCI do N!nOChodów o.clłl
1300, 1310P, 1310TX
" hurtowrił.~DAEWOO
" hurtO'IIIfO~dosbo.... ~kl

wt•snymtransportem
• Oogodnt termlny płltnoecl

l

.IIIBBA

KJELCe('óesKRZETLEWSKA -4,
TEL./FAX 0-41 345-5N5.

SIOING
11.20złlm2

CENA DO PRZYBICIA!
AQLIN Skarzysko-Kam1enna
ul 3 Maja 74 (O 47) 514-164

·~

w

gocll.

7-1 6.

tel.

366-00--98 lub 366-39-00, wewn. 201,
10ełce,IA. 1 ~ 1 91 .

AUTO -

~l

DG537

FORO-eztłcl zamiWWM~. Klel«<, GOrnikOw Stas:1cow81Uch 15, 34-502-52. A8114

HAKihotownk::a. Klek:e, 361-57-04.

014978
.HEt-NłiKMON'"-OOM i utywaneczę:ści

do Mł'I'ICICłlodOw zachodnich l japol\$kich.
~hocbt<.pltulne

150.31 1-17-62.

36ł/M

MIESZAllłA samochodowych lakierów

akrylowych (oaoboWe, bua, clttarowe).
Materiały
da Mraztatórw blachar·
-~ llklamlczych.
Kielce.
l<fllkowska291,345-7.(-53.
00534
POCf'M)Ziowe.

aniOftyU.tory-

zachodllie.
00571

Klelee,:w.ł-85-25,368-1 6-47.

331-37-.(9~.WIMOBilJ.

0 15913

343-17-57, AlJTO,ł,LARMY, lmmoblllsery, .Bt..Al.IPUNKT". Centraolumkl. AJ:$97
345-16-29 AUTOCZĘŚÓ MOTOMAR·

KET, sarnochody zachodnie. Sezplatna
wymlr.naamortyzatoróW.Jaglellońsk.l~

PROSTOWANE, renowacja felg: stalowych, ~ Warsuwska 170.
332- 22-12.

MJ36

SIUCON SER'MS. Au1011larmy, lmmobl-

lłslwy,

SPRZEOAl

tardcy lgle.stej, IMttb'l
dachowe - deski, itp. Tartak Usługowy

Spruodat. IYIOrU.t. serwis. Kielce.

Bodzentyńska33, 181.344- 96-37.015885

Tl.UMIKl. katallzalofy.

Kle~.

345-16-29- BAGA2NKI- UOTOMARKET.
Gl<.(28

6 mitsifey gwvanqll Nowe. metoda
odnawillnlt. samochodu (karoseria,

M356

i

przemysłowe

BRAMY - uchylne gara1owe
- przesuwane wja2:dowe
- segmentowe gara1owe
- rolowane przemysłowe
- segmentowe przemysłowe
NAPĘDY DO BRAM
SZLABANY, MARKIZY
RAMPY NASTAWNE
MASZTY FLAGOWE

-przeciwpożarowe
- uniwersalne stalowe
(np. do biur)

DRZWI

-wewnętrzne

IOelctl, 3«- 29-e7.

Osobnto 6.

361-60-.(6.

AMORTYZATORY - opony - akumulltory - alur.łgl - Mrwb. teł. (048)
,.,...._."
GW304

AUTO - RADIO. • Wibtronic" Kielce.
AB119

Padeł'ewsklego22.

NJTO-SZVBY. Kielce, 361-57-17.
AB125
.NJTOSysłam",ul.~1·7.ot.

rujl cqśel-1 utywanadosamochodOW
zachodnich l jepor'lskk:h.
382-64-58.0-602-380-064.

teł.

(0-41)
015978

AUTo- BLACHY. Kielce. 34.(-23-~
NJTOGAS SERVICE- gwa.rancjl. raty.
Klelc6--BilłogoPI:f'lskl1,345-2b~

SE678
BEZOf'ERACY..N:Iecaoleka'*Ytół·
~i. nerkOWii. prostaty, hemoroidOw,
łuuaycy, ~

NAJTANEJ.:Jti6.-3S-.{)8.
OPTlMA -

GERDA.

0 15670

AI.IfCJfłYZCNłAH'f

Bodzer'olyt\skł

343-13-36.

36-05-21.

KA296

GINEI<OlOGICZNE zabiegi - ka2lty
pr%YI*Iek - fllllanlfli. (1)-.(2) 30-23-28.
32- 73-W (10 - 18ł.

KA294

DEALER

33. 343-1.(...35.
GK.400

KLIMATYZACJA

MASTBł-MEO ołer\.te: cł$rienlomle

ne.glukometry,lnhllltory,sprzę:t.mate

riały med'fCZne l stomatok:Jglczne. Kleb,
Sw.Leona.rdi 1S. t.1.343-18-19. Af233

REHABILITACJA. Kleb, 34-o4~18.
015397
USG

w domu

GK391
.,ARMĄR"

ofente

najtańsZe

okryeicJ\trfe. (O-oe7} 273-35-70.

plandeki

MM112

BELPOL - g1uura, lefllkota. Belpoś
...ooilmportv. !Mochy, F111ncja, Niemcy,
H$lplllnla. Najlepue wyroby, polskie ceny
jut od 20 lJ/m!Kw. GómlkOw Staszleow$klch 18.
015766

BLACHY: SZWEDZKIE - traperowe
20,65, d.lch6wkowe23,SO; polakll- ocynkowane, ~. płaskie, lfllpewwe.
AytyONDULIPE,ryony(P\.ASTMO).Bramy

NOVOfERM {nllmlecł(lfl), polskie (na
~r). BRAMSTAL - Witosa 726.
331-.(9-62.
GK403

~

N AUKA
OON .Edukacja" Kl*e, ul Zgoda 31,
tel. 362-16-04 ogłasza nabOI' do: Uceum
~dadoroslycłi,Tech

StudkR'nZa~ospecjllnoścl

015142

Teclllllk~cjl

MAKULATURA,ztom..SI«>MA". 10--t11
346-22-85.
01«36

SAMOCHÓD do remontu, 361-35-31,
361 - 17-54.

015201

L OKA LE
0-41366-05-93, 366-1~1- S'MĘ
TOKRZVSt<A GIEŁDA. NIERIJCHOMO$CI
SE653

Klelc:e,ui. Sienkiewicza67.

AGENCJA

(0-41)
344-~76
NIERUCHOMOSCI.
34-488-03

KURS ks1ęgowo$c1 kompulerowej.
C<M'UTEX, Kielce, 344-32-<12. GK398
I(UfłSY obsługi~.

TU. J.«--3,2~.

GK397

Pollcealne: ln.nse(zobsłusM~.bln
kowość~otlsłuiM~- upraw-

MJ64

nleniaszkołypubicznaj.

.OMEGA"Kotlskle,372-31-08.Techn~
kumfry:Qerskle.Pollcellnalnfonnlltyczne.

"""'

GK401

FAKTOR,

ska-bez~fllty,ulga.

Leszczytr
LA295

c.a~~;_~2~~5·~;

POl.JCEALNE STUDU.4 ZawodoWe da
dorosłych .PRO-fi.· ogłasza na.b6r do
ldasospecjllnościech:finanselrechun

AIJTOGAS SERVICE- gwa.r•nc:ia. rvty.

kowośćzobsii.I!Mcelflll!lobsłi.J!Mubezple
CHĄobsługarvchuturystycznego.KIIk:e,

Romuald.l3. 368-17....(3.
AUTQSZYBY. .,AułołwU" Kielce, Wrzo.
~ 25 361-61-71. Radom, Dtoo- 4
362-60-15. szewca 39 k. Kielc
346-52-05.
A8118
BlOKADY, autoalr.nny, RYblrdlchy.
34-222-28.
015788

OOMf'U.

OMEGA" Kielce. 366-39-95. liceum
~. Ueeum EkonomiCZne.

Ki61ce-8ilłogon,PI:t'lskl1,345-27~8

SKLEP
"MODA MĘSKA"

(041)

DG508

nlkumlywienia~flloliceł,lnego

KUP NO

lkl dachoWe

(prołekloWt.nie, montat).
Klllce,Zagn.ńska232,362-48--45.

Zapisy,
SE677

GK382

KSEROKOP IARK FA XY

ALUQO- płyty poliwtgla~ (l.EXAN,

016124

GtEKOlOG-zabiiQI Mjt.lnllj. (0-42)
GERDĄ

CANON. Spruda.t, serwb. Klelc:e. Sandomierska 106,343-13-31.
DN97

MARLONI. PCł (falbte, trapezowe), łwłet

Sl'Odminclu,

M EDYCYNA

361~-30.

m.-

MJ26

Prosta na. podobne w
362-12-52..

A8156

47 m kw ul,

Klelee,:w.ł-37-18(15-17}.

O'll rvklamacjll

B UDOWN I CTWO

00535

lwii'ZICU, glo6niki. !'1141epitf. I'IIJinllj.

ZAMIENIĘ~

(yslenll,

Bodun015276

~.~===l· ~~345-~

016090

śliCHOWICE. 32.5 m kw, lp. spn«<am.

BADANIE wło$6w, o-601-21-43-88.
SUCtE 'TYI«<- .MABUO", Jfdneiów,
Reymonta 12. 38-613-52;Kiełce,Zagnań
ska 72; Sknellewsk:l4.

MlutOIIIr.rmy,mmotlillsefy,redlood-

HURMANN
Bramy garazowe

.St.OWIK"-34~7-1 8.

Klelce,331-.(6-11,362-58-53

- Samsonow Ciągłe 4a. tel30-03tf~ 15

bety,blokady.Re<ia,glośnikl,wzmacnla

a..

ly(lska 1 3,J4-oł32-76.

~2 1 .

kle;e .fłEło8AleX'",
Kielce, Górna 20, 368-20-79. ZlrriOM
bonifikalado 1CI'IIt.
.J.Q

PARKIET,

.z.max-.

MOTOAFIT: allnll;ewroe,
SPr'lłQit.

O TO

SERY-fW.tyl

PANELE podlogooiw (11.000 ~.
boezlf'rine, listwy. parłUet, kasetony, usz.
CZilki, prowadnice do 12:11. .,A.RłoiKO",
Kielce. Oknei 35,366-05-84.
A&48

MJ9

• WEt.HA MINERAlNA

· RYNNY METALOWE l PCY
DEALER SZWEDZKIEGO
PRODUCENTA

FIAT, ..ncie,alfaromeo,Heeo~ękl
IIOWI. Kieb, 317-45-75,

ut)'wl,..,

G-602-27-05-41.

POl.JCEALNE Slt.IDU.4

M.M3
Kosrnełyczne

dladoroslycłt.PAO-Fl.."ogla.szaoabOr.

Kle~.Romualda3.368-17-.(3.

MJ48

PRYWATNE LJCaJM OgOII'IOkształc:ęce

~~~-1~~2

....,._
.,_
FOliA

NIERUC H OMOŚCI

" budoWloM

AGENCJA BRAC&A STRZEl..CZVK. Hotel

" str.Ich

.Ł~, pok.201 ,t.I.343-16-62.M300

Ceny producenta. Polskle atesty• .XL"

Kielce,

oom.szowska

115, Rolna 8, lei.

368-08-79,34-.(17-04.

AB93

00wynaję<;:iapiwnicll27mkwnamaga
zyn lub usługi ptzy ul. Koseiu:Rki, t.!.

ilARMLJR-Par.pety,schody,posadzki. 344-94-«
0161.(2
WspOina
514,
368-47-77,
DOM, czpt domu, mieszkanie 3 pok.
307-35-06.
GK405-' kuplę. Kielce. 3689-589.
016123

RESTAURACJĘ

pod Kielcami pr:zy tra-

sii.Kllk:e,331-27-45.

016145

Ki8k:e,

r:JWAiokalepo40mkwdo~
wcentrummlastanamagazynlubusługl.

tel. 344-94-44.

KIELECKA

Giełda

~

Sienkiewicza 9, 34-.(63-63, 368-2313.
AB112
M-3,M-4,M-5SzydiOIJI'ełc(gerU,reły,

ulga). spmKie KONTRAKT, 368-335~
687

M-4 (duty wybór), spneda KONTmolliwośe

kredyto.nia,

368-33-22,344-.12-40.

SE691

POSZUKWĘ M-2 lub M-3 na f>rodtarczOwce. Kielce, 366-15-28 po 20.
016138

ART. BIUROWE <2§).
kompleksO'Ne zaopatrzenie firm

~::~~~~1~RY::~·.~ ~

RAMKĄ Ct!ęcłl\sk:l14.361 -37-.(9.

016141

Kr&dyty mieszkanioM!

RAKT-

OPRAWA OBRAZOW

ISO
gazownictwo
wodniciwo

BINDOWNICE, LAMINATORY

Drei

KIELCE. ul. ŚW. Leon•rd• 18
PIIIC Moniuszki 2
te/. J.f3-.13-51, 344-90-52

Kielce promont tellfu: ~~
Cbfcl6ska .(Oa
361-32~13-1

przemysł

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

GI<390

PRACA
FlAMA k~ zatrudnl:prognmistów (Puca~ C. Cobol, Pfogrus). grafl.
kOW ~ (PC), archltektOW
(CAD),tłur'nłlczyanglllsklego(k~er)
u.Ska~iokolic.Etatlubnecenle. Tel.

(0-47) 25-38-585.

016029

HI,.IRTONNA~zalrudnlpracow-

nikOW. Kielce, 361-14-<12.

A81S4

ZA~~na.czę$cletału

(pelnll<sięgawoSC)

18.

(0-41) 34-537-94 po
016164

l

FRANKFURT- Mannheim, Upsko. (048)
37-30-307 .Wojtek".
GW261

SPRZEDAŻ
(0-411 343-18-81 siatki plaatlkowe.

mewo-. ogrodzeniowe, atowzorOw.
A8>20
(041) 303-12-16 SPAWARKI - mlgomatv. kompresory - pneumatyka. Ceny
hurtowe.FakturyVAT. • SPAW-TEQ-I" KostomlołyR 161A.
015061
ATRAKCYJI'E gospodarstwo 3,76 ha.

zetor,cyklop.siewnik.I'OZfZUtlllk.słar zsil

FRANKFURT,
368-25-66.

Kielce,

Mannheim.

015800

KIELCZANIN - przejazdy do
Kielce, 331-40-34.
NORVMBEAGA,
37-80-307 .WOjtek".

FOLIA:

ZGUB Y
KOt.ODZIE.ICZVKMileoazgubilalegilymecjtukolr\IIZSZNR.4.
016158

*dachowa
*budowlana
* ogrodnicza

Hi~nil

014848

Upska.

(048)

GW26.2

WYNAJEM mikmtJusów. 361-51-88.

013845

!'llklem 200. Mląsowa 54, lei. 38-73-089.

ROZNE
MA Lat.eARD - .U Marynarza"
368-22-42- natychmiastowe potyczki.
Kanlor .u Marynarza" 368-22-24 talcże
w nledzielf. Informacja nocna 34-28-363.

* stretch

GA888

JE692
AUTO Komis ..Xedos",

119,teł. 0601 -49--32-20.

GOra

Mled~na

0 18163

CYKliNIARKĘ z pochłaniaczem cena
okolo 2000 zt. Sobotl, Zbelutka Stara 34,

gm.t.agOwlubtei.368-13-()0.

016144

FORD !ICOfpio 2.5TO (1992). Kielce,
0 16131

34-2~1.

FORD trensit (89) stan idealny, pilnie,

tel30-62- 127.

016161

aaas,

KOMBAJN

Ferguson,

John

~~~~śc~-~- pasyła~f-,~
KSEROKOPIARKI, .spned!U, serwis.

Biurex.

ul.

Warszawska

44,

(041)

34-44-222.

LA256

MASZYNYrolnlcze.~nlkl,kombajny,

rs~~~~:JŚ6~~~8~n:ejOW, Jt~=
NISSAN$UfVl)IN142.00(1991) 138.000

km.tel.39-42-025.

016153

PEUGEOT 405 -

okal)a (92). lei.

3154-o37.
38-57-307.

JE693

POLONEZA (1985). Benzyna

Perylllf'Yina6.

+ gaL
016147

RENAULT R-19, 1.4 (XI. 1995), 20.000
km. 362-38-33.
016126

SAMOCHODY- skup- sprzeda: rata-

~~~~:ł4~~-~-Kielce,Stoł.:.,:21:ż
SKODĘ

(G-41) 369-15-55. Naprawa.talewlwrów.
014973

UlO -

tanio, stan dobfy,
016128

SONY mała kamera. tanio, 34- 25- 257.
016146
STAR 28 skl"Zyniowy wywrotka ( 1979),
1al.368-32-57.
016137
SUSZARNIE

drewna

(oti, s34e_~~

aeroctynaml-

oleruta

pr~~~~

388~~o.;'~CZ!ł- 900titJ6w.o~6~4Ó
UNO (1994),
386-44-201160.

wyposaMny.

(041)
016134

WJ busa. (93). MANA 12272 (94),
368-56-82.
016162

331-57-15.332- 34-44Noprawa.tele015935

w'izorów.

361-64-24.361-46-59.Niprawalelewi015043

uw6w,magnetowld0w.Sowłński.

ANTYczr.E. meble renowacja. (041)
362-34-76Po17.

015500

.BEST" - Dodalitowe cnwt. 344-44-95,
1)..6()1-49-36-77.
015044

366~f.1A.

panele,

zabucloWa01~

BRAMY, kraty. ogrodzenia, schody
metalowe.konatrukcłereklarnowe.montat

zamków. (041) 369-25-05. (041) 22-469.

0>5862

ZASŁON. narzut, miarzenie. upinanie.

013588

RESTAURACJA . BRISTOL" zaprasza
na BAL ~str"ow/. Or~my rtJ.N-

~~~~kla ~· -salm-~

Dunt~miftt~ TWiłiej

SYLWESTER
w
.STaU". Teł.
346-51-64.Hotei.Stella"Kielce-Siowik.
Zapraszamyl
0 16107

MIKROTICH S.A.

WESELA Stolówka studencka. Kielce,
344-86-14, 361-1()-57.
01 4265

Biura leasingowe:

Firmv

~~ASIIIII

Klelee
teł. (lł-41) 368-13·17
Radom tel. (O...g) 360·91·71
Tamobrzeg tel. (IHS) 822-72·81
Lublin lei. (D-81) 743-74-16
Centrala:
Krosno Grodzki 26 tel. (D-13)43615-11

ZAGI~ rudy

seter lr1anclzk~ roczny.
Ola znełazcy nagroda. Kielce, 361-12-94.
016118

COMPUTEX

moskitiar. TeiJfaJ: 368-41-33, 368-74-76

AA379
GLAZI..Ift',362-53-70.

Bogaty wybór literatury Informatycznej
Oprogramowanie dla sklepów
ce"'"'
Gry l programy edukacyjne c"'\'<'8 ~
Drukarki fiskalne
p.."o"' 9-P-'

lmi:RFACH-systemy alarmowe, monitoring. telewizja przemysłowa, sejfy, kasy;
koncesja MSW. Redom, ul. Rynek 11,

tetl1ax. (048) 363-39-96.

Kielce, Wasola 46, tel. 344-32-02

Multimedialne komputery Pentium

016136

HVDAAUUCZNE. Kielce, 332-46-46.
015841

BR180

KRATY nolycOwe, 361-7()-{1.2. 0 15204
lapetowanle.
015812

MALOWANIE
332-21-43.
MALOWANIE
332-23-()9.

natryskowe.

Kielce.
014918

MALOWANIE natryskowe. 34-28-089.
090-336-443.
015420
NAPRAWA pralek.. 369-32-22. 015748

mo~~-11!11

LEASING

PrudstrMctelstwo Regionalne

Klelce, ui. Kościuszld 11 ,pokój205
teł.

PANELE. 362-53-70.

(0-41 ) 344-54-7 5,344-70..92,
tel./fax(0-41 ) 344-5()...32

OKNA

l

D rzw i

m..~• ~

roaTR

l ełe~ne

TIA~II

PHU . BUMAT" s.c., tel. (0-41) 346-17-47,

25-701 Kielce, ul. Krakowska 62 (obok stacji CPN, przy wiadukcie).

transport.
015141

PRZEPROWADZKI
366-25-10.

PRZEPAOWADZKI-Ianlo. 345-30-71.
015847

ROLETY ANT"fWl.AMN,,IOWE 1-EROAL

vertlcala,

talUl)e
AA408

ROLOKASETY,

Unirole~

1,

-wn. 165.

014536

0-41 361-49-15 THAIS. Zatrudnimy
Pania.
016104
016105

0-41366-45-17 AL.EXJS.

0-90--68-35-87,
GK383

SUATY pOdwieszane -

016106

AGENCJA (041) 366-{)5-71.

015292

TURYSTYKA
6US - PRZEWOz. OS09 (kraJ. zagranica), 344-70-76, 0---002-683-228.GK441
FRNI<FURT - Klek:e. 34-425-79,
0602-620415KRZVSZTOF.
014916

I

-sprzedaż

-naprawa

profesjonalny

monta.l: boazerii PCI/.•TOMPI.Asr, Kielca.

Zagnaflska27,tei.368-24-52,(9-17).AF207

SZAFY, garderoł:r)ł. ....".,ki - zabudowy
.....".,trz. drzwi suwane KOMAt-.OOR.
Dowolne wymiary. Odiezania oc1 podatku.
Ul. Wesoła 46, O.H. Swmen.
ON103
TRANSPORT 2,0 T.
345-30-29,0602704955.

0-472733-140FRVNE.

GK378

ROLETYaluminiowe,materiałowe,mar-

kiZV,
karnisze.
331-29-38.
Zakładowa
366-()6-()5

0-41 34-28-278 EMANUELLE. 016059

w

PóiYCZKI GOTóWKOWE baz tyranlów.Klelce.345-()4- 37.
MJ31

FlRW..ROL.ET"',ui.Chtclńska 18.pro

ROLETY,

TOWARZ Y SKIE

0-413611-711 L.AIS.

pod za:f:h

ducent-rolokaset aluminiOwyeh.tal~l
pionowyCh, marltiz, rolet materiałowych,

345-18-35.Zapraszamy8 - 17.

Sprz&elal.monta.t:karniszy.Kielce,PI. Woł-

0-41 361-25-49.EXTAZA.

AB1 15

Kla~~: 1 r.tyczld

Świ~~~~~~~:r:.

SZYCIE FIRAN
noScl12, 368-18-66.

LOMBARD . Karat"- po2yczkl pod zas-

taw. Kiełce.Sienkiewicza64,366-40-93.

331-31-72Szklenleukllenta. 015058

016117

POLONEZ 1600 (1990). Prząsław 93, tal.

345-37-51.

US Ł UGI

016071

CINQUECENTO 700 (1995/96). Stan

lclealny. (0-41) 331-61-()2.

VAT.

36~~

do

34r::;r~T,

plandeka

1.5

OLZEXPORT K1elce, ul Sukowska 68A, 1el 361·22-01, fax 361.03.07

Kielce.
013854

1~1sJ~
3,501 ~~

USZCZEl.JIIANtE okien silikonowymi

~::~~~-"i:~~-"~=
VERTICAL.E. rolaty, talulie.
kraty. 331-33-94 Skalmar.

SPRĘŻARKI 11ra::nlpOja:cnumdodatkou1 m

ANTYWŁAMANIOWE

-

uszczelnł acze, kleje, środki smaruJące f~rmv LOCTITE
-ukł ady pneumatvk11 elementy hydrauliki siłoweJ

: !~!~t~:k~~::~:t~ck~~~~~~~~~~kn~zuł:~tyk:zne
-llllrydochlodz•wobróbkowych
l gwinCiarkistołowe
:

:~::d:!~.~r~~~~~=k~~eania

SIPOREX
"60"
CENA 3.36zl/sz!.+VAT
o'CEGtAK2
V'CEGŁY 3 NFD, 1NF

SKUPUJEMY

WAGI UŻYWANE

J\l"'EST
.,AlT.ST"s-bzo.o.
l..S-'20litic:e,ai. Kolber;• 4,
lel.(o-41)345-'73-24
(~1)3A-4l-l7, fu(l)-41)366-15-06

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

? ;i

C) J'J J C)

c;, ~. J),\t

.,,~:.

sJ? ~ 0 "l 1 0~1~)-__r~-r 0.7,J~
SEJ J;.\ ~ J n/ CJD {); ~ J f) . i

CO "'

KREDYT,•••SERWIS
oferuje:
ratalnej towarów

Obsług• sprzedały

O lloz-0 ---~~0 IIoz_l
__

Autoryzowany Przedstawiciel
PTK Centertel

R~W~lA~A

...... 5

Kielce, Pl. Wolności 8,
tel. 361-06-17

lA

l&lfOB

0bsfu!19
sprzedały ratalnej samochodów
O lloz _ _ . . _ _ l _

~~llW~tJ~

o ---72-111111)

O lloz_l _ _

ADRESY DEALERÓW:
BtJsko.Zdrój,.wAJ<A.r,
tj_ 12-styczria20,tel. (()...496) 16-50
Jędl'l:ejów,

Slcal1ysko4(amienna, ,.BEMMAR",
LA. Pilsudsldego 30, tel. (G-47) 2~949

zołt.uciAMi

NASZE

TłuMiĄ hAłAs,

po~odftlV.IiAdt,

>OI;<IN,do, P<WN)'CI<

-.,..._ __
K

,ui. -

@;,EN'FEił'FEI.
NaJwi ększy zas 1 ęg

z

JYPO,.ROTO".

okNA ZATRZ)'MU~ ciEpłO,

NiE pRHpuszc:zAM kuRZU.
lAMOMow...tcl okNA,

--

cena netto

.RAFAEe,

ul. Klełecka 20, tel. (0-498) 626-23
Ostrowiec ŚW., ,SUPER-sAr,
ul. Okólna18, lei. (0-47) 476-552

l

•~---. ~7)a7a·7-

......__.~-.-- co-·.,-·7-

loYal obsec~

BRUK so\.

BDIAJON

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

w Polsce

promocją

• Telefon Ericsson GA628
• Zestaw samochodowy
• Akcywa<ja

649

zł

(bezVA11
AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

.. W.~?)-11n"_

zł

_J

~

Plus

CI
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46 Pfebiscyt "Słowa Ludu"

Statuetki już gotowe
Wszystkie pt'ZY9otowanl• Olfllł
nlzacyjne związane z S.lem M~
strzów Sportu są już widełwie za.

koriczone.
Wczorąj w gabinecie Marka Kę
dziora, dyrektora Wydziału Kultury,
Sportu i Turystyki Urzę:du Woje·
wódzk.iego, jednego ze wsp6ł orga·
nizatorów imprez, odbyła się: ostat·
nia narada przed Balem Mistrzów.
Dyrektor M. Kędzi or zapreze ntował
nam statuetki dla najpopulamiej·
szych sportowców,jakie ufundował
wojewoda kielecki.
-Jestem przekonany, że statuetki
są i bę:dą doskonałym prezentem
i pam i ątką- mówi dyr. M. Kę:dzior.
Zresztą mają one d u żo walorów artystycznych.
Oglądając statuetki trudno nie
przyznać racji naszemu rozmówcy,
gdyżjut na pierwszy rzut oka wywie·
rają one dute wraże nie.
Tymczasem jeszcze wczoraj nasi
czytelnicy donosili kupony. W sumie otrzymaliśmy ponad 800 sztuk.
Jeden z czytelników dl ugo nie chciał
opuścić redakcji, domagając się: ...
ujawnienia,.kto wygrał".- Powiedzcie chociaż trzy nazwiska - prosił
czytelnik. Ale nic z tego i po kilku
minutach mę:tczyzna ze spuszczo n ą

głową opuści ł redakCję:.

Spólcbielnła
Młesdmnłowa

,.Ustronie"
ogłasza

WINSTON
...pert & Markedng

Sp. z o.o.
365., 43-38Z

Clet~zyńska

Bielsko-Biała

PRACA

DLA

konkurs ofert
na zagospodarowanie
parteru budynku
wielorodzinnego o pow.
około 730 m kw. usługami
ponadpodsta wowymi.
B udynek zlo kali zowany
u zbiegu ulic Jana Pawia II
-Wy,cigowa. P lanowany
termin rozpoczęcia inwestycji·
wiosną 1998 r.

AKTYWNYCH

Oferty na l etv składać
w Sekretariacie Spółdzjelnj
dodnja l 2 I !998r

w,m.,."'

wykształcenie b'ednie,
dyspozycyjnośt,

ll&lllO(:hóditelefon.
Oferujemy:
Jilneuplecze
i atrakeyjroewynagroch.enie

stosowne do stanowiska.
Region: Kielce, Ostrowiec Św.
Końskie,~ów,Busko-l.drój

Rozpatrzenie ofert nasąpi
14.1.1998 r.
Bliższych informacji udziela
dział inwestycji, ul. ij}>ścigowa

/9,pok.. nr 5, te/. 36-03-290.

Tei.(0-33) 184·708 Bielsko-Biab

PGK Sp. a o.o.
ftCI

110 Końskich,

lei. IU-35-69

podstow5. par. 5 umowy o wyw6J: nl.aystokl stołych InformuJ•,
i• od dnia 1S.I.1H8 r. opłato za faktyanl• dokonany wyw6z
wynosił

bf;dz.l• 3,50 zł za 1 poJ. 110 l dla ws.zystłtkh
a'-c-lodawc:6w.

Opłaty za usługę pobimmc ~ pnez u:powat:nionego pn.eownib bezpołrcdnio

przy wykonywaniu usługi, zjednoczesnym wystawieniem rw:hunku.

P r acownicy
Urzędu Miasta i

S

Takich ciekawskich było wielu.
Nasz redakcyjny telefon dzwon ił
niemal bez przerwy. Proszono, bła
gano, ... grożono, ale byliśmy nieugię:ci, odsyłając wszystkich z kwitkiem.
Jednym z ,.ciekawskich" był Sta·
nlsł.aw Bobkiew:icz, były działacz
KSZO Ostrowiec, prezes Przedsię·
biorstwa Wieiobraniowego "Hutnik"
z Ostrowca.
-Chłopak i , tak po starej znajomo·
ści, powiedzcie kto wygrał. Niestety,

~soki poziom

S. Bobkiewicz, mimo iż darzymy go
sympatią. równiet niczego się: nie
dowiedzi ał . My natomiast namówiliśmy prezesa "Hutnika" na sponsorowanie Plebiscytu i tak oto bę:dzie·
my m ieć kolej ną atrakcyjną nagro·

•..

Tegoroczny Plebiscyt był rekordowy pod każdym wzglę:dem. Dosta l iśmy ponad lOtys. kuponów wię:
cej niż przed rokiem. Zwycię:zca
otrzymał blisko 120 tys. punktów.
Dość powi edzeć, że aby zająć dzie·
siątemiejsce trzeba by ło mieć ponad
50 tys. pkt! To dobrze. Cieszymy się:,
że Plebiscyt jest coraz popularniej·
szy wśród naszych czytelników. Po·
dobnie rzecz si ę: ma i ze sponsorami,
których w b idącym roku mamy
znacznie wię:cej. Wiąże się: to oczywiście z wię:kszą ilością nagród, które bę:dą niezwykle atrakcyjne.
Mamy bowiem dla czytelników:
antenęsatelitamą,wieżę:stereo, ra

diomagnetofony, ku chenkę mikrofalową, telefon komórkowy, artykugospodarstwa domowego i wiele,
wiele sprzętu sportowego znanych
światowyc h firmy. Nie lada atrakcją
bę:dzie zapewne wyjazd do Zakopanego na Puchar Świata w skokach
narciarskich.
ły

Póki co, czekamyj u ż na dzisiejszy
wieczór. W sali koncertowej Kieleckiego Centrum Kultury o godz.
20.30 rozpoczniemy podsumowanie
46 Plebiscytu.
Jedno motemy zagwarantować
- emocji nie zabraknie tille podczas samego ogłoszen i a wyników ...
Możemy zdradzić, że walka o kon·
kret ne miejsca była niezwykle zacię·
ta. Praktycznie do ostatniego dnia
watyły się: losy dwóch najwyższych
miejsc. Ba! Różn i ca pomi_ę:dzy

w Turnieju Sylwestrowym

Koniec żartów!
Skoriczyły się żarty w~

leuszowym Tumleju
wym.

jubi-

Sylwest~

Słabsze zespoły odpadły

już z rywalizacji l rzec by można, że
od dziś skoilczyły się żarty.

Tak naprawdę: "na powatnie" rywalizowano jut wczoraj. No, może
poza meczem GAZ- Społem ...
GAZ- Społem9:1 (5:1).
Gad, Salwa, Kublcld, Pawłowski
po 2, Now:ak - Leclonek.
Wzmocniona młodzict Korony
udzielilarywalom surowej lekcji futbolu.Co prawda .,społemowcy" grali
bardzo ambitnie, ale wystarczyło to
do strzelenia zaledwiejednego gola.
Rywale tymczasem raz za razem
ogrywali defensywę: Społem, apliku·
jąc at 9 goli. A gdyby GAZ wykony·
stał wszystkie ok~e (m.in. Jacek
Kubicld nie trafił do pustej bramki z2
m) wynik byłby jeszcze wyższy.
Astra- Herby 0:0. Karne 2:4.
Poziom meczu nie był może im·
ponujący, ale przez 60 min na boisku
trwała zażarta walka. żadnej z drużyn w nonnalnym czasie nie udało
się: strzelt gola. O awansie Herbów
zadecydowały więc rzuty karne.
MOZ- ZSZnr5 Kielce4:1 (2:1).
P. Kukula, Tobola po 2 dla MOZ.
W ekipie MOZ zagrał sam Zddsław Mojec:ki, który dodatkowo zmo-

,.Iskra",
porter" SA.
trowiec" S.A., BO<>STAL-N01W·
BUD, Związek Zawodowy ,.Solidarność"
Huta .,Ostrowiec" SA.,
SNZZPPiS
Huty
.,Ostrowiec", "Wod-Tur", .,Fantazjusz",
Centrum Usług Satelitamych w Psarach, ,.PIK Elektronik", "Ak.we·
dukt", Agencja Turystyczna ,.SIG·
MA", .,Prekon" Starachowice, hotel
,.Świę:tokrzyski", "Akapit", ,.Perfopol" Starachowice, .,Damar Met"
Starachowice, ,.Akwedukt", ,.Stal
Oil", "DORA" ,.MOZ", a tald:e
KSZO Ostrowiec, Iskra, Korona/Ni·
da Gi_ps l Blę:kitni Kielce.
(mac)

Sparing
STK/Peńopol

bi lizawał swoich piłkarzy. Nic wię:c
dziwnego, te bracia Kukułowie
i spół ka nie mieli problemów z odniesieniem zwycięstwa.
AtestEcho Dnia- Nidzianka Sicliny 1:0(1:0).
Dziu bek.
Z trudem, ale jak najbardziej zasłużone, zwycię:stwo Atestu Echo
Dnia. Atest był zespołem dojrzalszym, a pierwszoplanową postacią
tej drużyny był Tomasz Laltiiewic:z,
który tym razem wystąpił w roli
bramkarza. A swoją drogą ciekawe,
co się stało z dotychczasowymi gol·
kiperami Atestu?
Fantaljusr. Lider Market- Drwale
1'0(1,0).
B11.k.
Sponsorzy Fant~usza Lider
Market opóźnili wyjazd na sylwestrowy bal, aby obejrzeć ten pojedynek. Zarówno oni, jak i sami kibice
nie zawiedli się, oglądając dobry,
szybki i zaciętyfutboL Faworyci turnieju wykorzystalijedną z kilku okazji.

z Polonią
Pierwszoligowe koszykarld
Perlopoi Starachowice zagrają w najbliższą sobotę sparingowy mecz z Polonią WaiSZawa.

Poserii cię:tkich, poświątecznych
treningówbę:dzie to dla podopiecznych
trenerki Natasey lbauk·Maliłd bardzo
cenny sprawdzian. Warszawiankizdecydowanie przewodzą drugoligowym roz.
grywkom w grupie C i w tym sezonie nie
poniosłyjeszczeporaiki.DzialaczePolo
niinieukrywają,teichcelemjestawans
drużyny do ekstraklasy.

Dla starachowiczanek mecz ten bę:
dzie świetnym sprawdzianem formy
przed nąiblitszym, bardzo watnym, me·
czem ligowym. Już w środę:, 7 stycwia,
STK/Peńopol podejmować bę:dzie He·
ximp lapolex AZS Torwi. W pierwszym
meczu tych drużyn, w Toruniu wygrały
gospodynie zaledwie jednym punktem.
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Rewantzapowiadasię:więcpasjonująco.

Dziś (środa, 31 bm.) o godz. 9
Uroczysko Słowo Ludu
i GAZ. O 10.10 pojedynek Atest
Echo Dnia- Herby,ao 11.20 ostatni
ćwieri:finał MOZ- Szydlówek.(mr)

zmierzą się
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• Sportowcy powitają Nowy Rok w Kieleckim Centrum
Kultury • Dziś poznamy laureatów 46 plebiscytu .,St.:'

BAL NA STO PAR!

Nowy rekord
Michaela Jordana
Michael Jordan zdobywaJlic
41 piet. wyrówna! rekord NBA •
787 kolejnych gier, w których
uzyskał co najmniej 10 pkt. nalet4cy do legendamego Ka·

raema Abdui.Jabbara. Denn/s
Rodmen szalat na tablicach l na
jego Iloncle uplsano 27 zblótelr.
Chicago Bulla po zwycltstwle
111: 105 nad Dallas Maverlcks
notu/11 serlf cńmlu zwyc#tstw.
Dla Ich rywali była to 12.
ka z rzfdu.

porat·

Wygrana nie przyszla obrońcom
w łatwy sposób, po pierwszej
byt remis 54:54. W finalowyt:hminutachmeczu
.,Byki"' prowadzily nawet 12 pkt.,
ale finisz ,.Wichrtyciełi"' omal nie za.
koftczyt się powodzemem. MSpodzie·
waliśmy się, że przeciwnicy postawią
nam twarde warunki gl)'. Mavs wie·
dzieli, że będziemy osłabieni brakiem
Luca Longłey'a, ale zastępujący go
Dennis wykonał dużą pracę w walce
na tablicach"· przyznal Jordan.
L•der Bulls trafiając rzut wolny
2.32 min. przed upłyv.·em pierwszej
tytułu

połowie

kwarty zap1sał na SW)m koncie
W tym momencie wyrównał
ligi ustanowiony przez Kareema
dui-Jabbara. 787 meczów z rz~du
dwucyfrow-<1 zdobyczą punktową. Jor.
dan pierwszą oka7,Ję do pobicia rekor·
d u będzie mial JUŻ: we wtorkowy wieczór grając prteciw Minnesocie.
Rodman, zastępująCy w
piątce chorego na
dokonał naprawdę

nu. Naprzeciw siebie mial
o 25 cm Shawna Bradleya
tO zbiórek). który wystąp•! po raz
pierwszy po miesięcznej przerwie,
spowodowanej urazem łydki. Łupem
"złego chłopca .. padło 27 pi lek, a
poprzednich trz«h spotkaniach _,ego
dorobek w .tbiórkach także był impo-nujący • 29. 13 i 25. Rodman tym ra·
zem skoncentrował się na sponO\\"Cj
walce (ponadto li pkt.l osiem asyst).
Wszystkich zadtiv.1ła postawa Bubby Wellsa. Debiutant Dallas w ciągu
trzechminutwyczerpałhmitprtev.i
nień i w ten sposób poprawi\ nie·
chlubne os•ągnięcie Dicka Harłey'a z
Syracuse. któl)' w 1956 r. po pięc1u
minutach został Ldyskwałifikowan}.

(PAP)

Talc/e wspaniale statuetki,
ufundowane przez Urz4d Wojew6dzJd w Kielcach ofnyme}lflaureecl 4ł Pleblscytu .Słowa Ludu·
na Dziaslfclu Nafpopularnl ejazych Sportowców Kielecczyzny.
Ogłoszenie wynikówdziś o godzi-

me 20.30 w Kieleckim Centrum Kultury. Uroczystość ta będzie częścią VI
Balu Mtstrzów Sportu, który organiZU.Jt Kielecki

Klub Kamte Kyokushin

przy wspóludz•ale

Urzędu

MICJSkJe-

goinaszeJrtdakcji.

W reprezentacyjnym

wnętrzu

KCK ba'Wić się będzie sto par. Obok
najlepszych sportowców z naszego
regionu bawić się będą takie znakomici sporto""'CY spoza Kielecczyzny.
m.in. reprezentaC}jny kolarz, olimpijczyk Marek Gahfiski. Gościć będzie
my przedstawicieli Sejmu

1

Senatu,

najlepszych dzialaczy sportowych i
biznesmenów, którzywspierają finansowo nasze k.luby.
Do tańca grać będzie znakomity
zespól _Krokus"' z solistką. Magdą

Kaletą a w rolę wod.tireja wc•eh się
znany prezenter radiowy, Paweł Solarz. Zabawę: urozmaicą także pokaz
tańca, atrakcyjne konkursy i losowame głównych nagród plebiscytowych
dla czytelników.
Zapowiada się szampańska noc,
więc nic dziv.11ego, iż zaproszenia na
bal sprzedant zostały w ciągu trzech
dni a chętnych do wspólnej zabawy z
mistrzami bylo kilka razy więcej.

Antynarkotykowa
pokaz6wka

...

Komblnowena dtutyna zlożo
".z pllkarzy RNiu l Aliet/co Madryt pokonała .11• Ali $t81S Hlu·
pan/l 4:3 (1 :0) w pokazowym

meczu rozegranym na

stołecz

nym stadlonie Santiago Bema·
beu. Dochód z Imprezy przezna-

czono na przeciwdziałanie narkomani/.

Bramki: dla Reai-Atletico - Raul
(4.). Davor Suker (58.). Morientes
(68.), Jumnho (77.). dla Ali Stars Felipe Mmambres (70.), Pompe1
(88.). Pauleta (90.).

Blisko 50 tysięcy widzów było
pilkarskiej gali zorganizowanej pod hasłem: .. Narkotykom:
Nie"'.
Przed meczem glównym um•e_,ęt
nościam• piłkarskim• m1ch okazję popisać się politycy. pracownicy magistratu. aktorty. torrcadorty, dtiennikarze. znam sponowcy. Oglądano w
akqi m.in. prezesów Realu i Atletico
Lorenzo Sanza i Jesusa G1ła, golfistę
SC\-eriano Bałlesterosa, a także duet
Los del Rias, któl)' jednak znacmie
lepleJ radzi sobie z tańczeniem ~Ma·
careny"'.
(PAP)
ś....iadkami

OSTATNIA SZANSA
NA KOSZTY w 1997 r.
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RADOM

Dziękujemy
Noworoczne życzenia nadeszły
do naszej redakCJI aż z dalekiego Chicago. Ich nadawcąjest prezes Polsko
· Amel)'kańskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Nowacki. Byty piłkan
Victom Skalbmierz. Radomiaka i Arki
Gdynia dziś jest ambasadorem potskiego sponu w Stanach ZJednoczonych.

~

KIELCE

(sts)
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Widzialność rano ograniczona, drogi miejscami

śliskie, rano lokalnie oblodzone.
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