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Ostatnia seria jednorocznych 

Obligacje jak bułeczki 
Jakciepłe bułeczki rozeszła st, w województwie kieleckim marcowa 

seria obligacji jednorocznych skarbu pMstwa. Wczo,.j zrwłeitiłrny Je 
jeszcze tylko w banku f1KaO SA w Ostrowcu ŚWifłokrzysklm. ałel tu jui 
sit kończyły. 

W wi~kszości banków kiikuly· 
sięczne przydziały wykupiono jut 
drugiego dnia sprzedaży, w mnych 
rozprowadzanie obligacji czasowo 
wstrzymywano. a makJerzy zwracali 
si~ do swoich centrali o przydział 
dodatkowych pakietów. 

- Nikt chyba nie spodziewal si~ 
wielkiego powodzenia tych papie-

ró'JII wartościowych. tym bardziej te 
Wda obligacja o nominalnej cenie 
100 złotych kosztowała aż: lOS zło
tych - powiedziano nam w biurze 
maklerskim banku PeKao SA 
w Kielcach. - Tym razem pakiety 
szybko si~ skończyły takie dlatego, 
te była to ostatnia z 16 serii wszyst
kich obligacji jednorocznych. (zo) 

Prezerwatywa najpopularniejsza 

Miłość z tradycją 

DRAMAT. 
WKOPCACH 

Lada dzień na owocowym rynku zacznie slf zapaść, nasze jabłka już 
os~łl ceny importowanych cytnJsów. Jeżeli jeszcze okaże słf, że 
zakopcowane warzywa l ziemniaki zniszczyły silna mrozy tylko cebula 
uchroni nas przed brakiem witamin. 

Takiej zapaści na ,jabłczanym 
rynku" nie pamiętają najstarsi sado
wnicy. Ubiegłoroczny kiepski uro
dzaj w wielu ogrodach zmniejszył 
zbiory nawet o połowę. Pnedłuta· 
jąca się zima odwlecze letni wysyp 
owoców, więc witaminowy przed
nówek 1996 roku zapowiada się 
wyjątkowo cię:tk.o. Rynekjut zarea
gował na fatalne prognozy i na gieł
dzie produktów rolnych w Kielcach 
ceny jabłek są trzykrotnie wytsze nit 
przed rokiem. Np. !S-kilowa paczka 
,.red jonathana" kosztuje tu 170 
tys~cy starych :zł (rok temu- 60 tys). 

Jabłka pociągnęJy za sobą ceny 
cytrusów. Mandarynka si~ga ju:t 60 
tysi~cy za kilogram, a i tak skończy 
si~ za 1-2 tygodnie. Za miesiąc zacz
nie si~ schyłek pomarańczy i bana
nów.- Nie wiem, co si~ porobilo -
mówi Ryszard Bartoc.ba, hurtownik 
dostarcząjący jabłka na kielecki 
rynek.- Moja rodzina ma 18 hekta
rów sadu w Annopolu. Co roku w 
chlodniach zostawale im 160 ton 
zapasów, teraz zostało cztery razy 
mniej! 

Niewiele lepszy przednówek rol
nicy zapowiadają dla warzyw. Na 

razie marchewki, buraka, kapusty i 
selera jest jeszcze w bród, ich ceny 
na giełdach są nawet mniejsze, niż 
rok temu. Kilogram warzyw w hur
cie można w Kielcach kupićjuż za 3 
tysiące złotych . Jeżelijednak dług()

trwały mróz zniszczy! zakopcowane 
zapasy - wiosną nie ~dzie z czego 
zrobił surówki, tym bardziej :te 
mroźny marzec wyeliminowal 
nieopłacalną szklarniową rzodkiew, 
a brak kapusty pekińskiej wywind()
wal jej sklepowe ceny nawet do 100 
tysi~cy za kilogram. 

Prawdziwy dramat szykuje si~ 

ponoć z Ziemniakami, których rol
nicy ju:t nie chcą sprzedawać, licząc 
na skok cen. Kopce ocieplane były 
na 50 centymetrów, podczas gdy 
mróz skuł ziemi~ na 1,5 metra w 
głąb. - Może si~ okazać, :te kartofle 
są, ale przemrożone i zgniłe - oba
wia si~ Cezary Jn•orek właściciel 

jednego z kieleckich .. warzywma
ków'"' - W razie czego b~dziemy 
ratować się cebulą, bo tej mamy pod 
dostatkiem i Jej ceny w porównaniu 
do zeszłego roku spadły. 

ZBIGNIEW OLEJARCZYK 
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HAI<!C!OWE 
HfLtDNY 

• Szczęścia nie szukaj 
daleko 

• Milion codziennie 
możesz znależć 
w ,Słowie Ludu' 

• ,Marcowe miliony' 
tylko do 23 marca! 

• Główna nagroda 
- 25 milionów (slarych zł)! 

Wiadomości dnia 
*PrezydentA. Kwaśniewski 

chce nowelizacji ordynacji 
wyborczej i jak najszybszego 
uregulowania spraw doty
czących konkordatu- str. 3 

• URM potwlerdzD, te nie 
było rozmów wojewody 
suwalsklegozprzedstawicl~ 

la mi Rosji, na tematkorytarza 
eksterytorialnego przez Pol
skę- str. 3 

• Dymisja W. Walendziaka 
będzie rozpatrzona przez RN 
TVP S.A. w środę - str. 3 

• USA wysłały w pobliże 
Tajwanu lotniskowce- str. 4 

List otwarty studentów 
do "Słowa Ludu" -jutro! Dwadzieścia siedem procent Polek nte korzysta z żadnych metod 

zapobieganUI ci4ży - takte wyniki opublikował krakowski Ośrodek 
Badań Prasoznawczych. W naszym k,-.ju nadal najpopulamłejszym 
środkiem antykoncepcyjnym jest prezetwatywa i stosunek przerywany. 
Jeden procent kobiet stosuje metodęo Billłngsa, a dwa - metodt ter-
miczn~. Mord przy Wesołej Początek Tygodnia Kultury Języka 

- Po środki antykoncepcyjne naj
częściej zgłaszają si~ młodzi m~
czytni, któ rzy kupują prezerwatywy 
-mówi Marek Jędrzejczak, kierow
nik apteki przy ul. Żeromskiego 
w Kielcach. - Panie w wieku śred
nim, stosują zapisywane przez leka
rza środki honnonalne. Rzadko 
klientkami są dziewczęta, dla wielu z 
nichantykoncepcjajest ciągletema
tem tabu. Te bardziej uświadomione 
pytają przede wszystkim o plemnik()
bójcze globulki dopochwowe. 

Spadło znacznie zainteresowanie 
spiralami - kupuje je zaledwie trzy 
procent pań . B )t mote jest to zwią
zane z ceną. Dobra spirala kosztuje 
około 20 - 30 złotych. Z drugiej 
strony podobny jest koszt pigułek 
hormonalnych, a te zaczynają się 

cieszyć coraz wi~kszym powodze-
niem. 

(bas) 

O motywac;jach ~boro środków 
antykoncepcyjnych czyta; no str. 5 

Zakrwawione zwłoki męiczyzny l 
kobiety, prawdopodobnie ubitych 
cięikim przedmiotem, male.ziono 
wczo~ w mieszkaniu pny ul. Wesołej 
w Kielcach. Policja szub sprawcólll'. 

Około 17.15 mieszkaniec budyn
ku przy ul. Wesolej znalazł ciała i 
zawiadomił pogotowie ratunkowe. 
Lekarz stwierdził zgon 40-letniej 
kob1ety i m~tczyzny w wieku około 
SO lat. Wieczorem policja przeszuki
wała okolice, przesłuchiwała miesz
kańców kamienicy. (KIS, DG) 

Chiński satelita. nie spadnie na Polskę - twierdzą 

naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN 

Kosmiczny zrzut 
DzisiajlubjutrozderzysięzZiemiąchiiskisatelitaszpiegowskiFSW1 . Waadomo,tezłomzkosmosuspad

nie między 56 stopniem szerokości geograficznej północnej a 56 stopniem szerokości geograficznej połud
niowej (czyli na obszar, gdzie m.In. leży Połska). 

- Prawdopodobieństwo trafienia 
satelity w obszary zabudowane na 
terenie naszego kraju jest znikome 
- uwata doc. Edward ~lko'lflllki 
z Polskiej Akademii Nauk w War
szawie. - Mogę potwierdzić prog
nozyamerykańskich słu±b kosmicz
nych, że miejsce na które spadnie 
~psuła ~dzie znane dopiero na 
klika minut przed zderzeniem z Zie
mią-dodaje. 

Informację, :te w Polsce nie rejest
ruje się trajektorii lotu statków kos
mk:znych i sztucznych satelitów 
uzyskaliśmy z obserwatorium astro
nomicznego Uniwersytetu Jagiel
l~slr.Jego w Krakowie. Tille ze ślą
~Jego obserwatorium otnyma
liśmy wiadomość, że tor lotu chiń-

skiej stacji kosmicznej nie jest kon
trolowany w Polsce. Nie ma w tym 
zresztą nic dziwnego. Wystn.elony 
dwa lata temu satelita tut po oddzie
leniu si~ kapsuły z urządzeniami 
szpiegowskimi, od wynoszących ją 
w kosmos członów nap~dowych, 
przestał reagować na jakiekolwiek. 
sygnały z Ziemi. Tor lotu p~dząceso 
z szybkością prawie 30 tysięcy kilo
metrów na godzin~ statku śledzą 
amerykańskie, angjelskie, francus
kie i rosyjskie służby kosmiczne. 

Wiadomo jut, te satelita szesnaś
cie- razy na do~ okrąta kul~ ziem
ską, za każdym razem przelatuje nad 
innymi obszarami globu. Jest wi~cej 
nit prawdopodobne, te spadnie do 
któregoś z oceaoów. Gdyby jednak 

kosmiczny pojazd runął na konty
nent, głęboki na kilka metrów lej, 
jaki powstanie po zderzeniu, b~dzie 
miał średnic~ co najmniej dziesi~ciu 
metrów. 

Najwi~kszą katastrofą kosmiczną 
była tajemnicza eksplozja tzw. mete
orytu tunguskiego, który spadł na 
syberyjską tajg~ wybijając kra.ter 
o średnicy pięćdziesięciu metrów. 
Na Ziemi~, w całej histori badań kos· 

;~~~~ne ru~~ity~0~~~~ wi~;~ 
temu resztki amerykańskiej stacji 
"Skylab" upadły na wyludnione 
obszary Australii, a kilka lat potniej 
w kanadyjskich lasach rozbiła si~ 
radziecka ,.Mołnia". 

(bis) 

Show krasomówców 
11 T umiej Krasomówczy .,O laur Demostenesa• zainaugurował wczo

raj w Kielcach Tydzień Kultury Języka. Każdy :z 13 uczestników mUił 
swoje 3 minuty, podczas których popisywał sit elokwencję na wyloso
wany temat- Wszystkim należą się brawa za odwagt- stwierdztł prze
wodn~cy jury, kielecki językoznawca Janus:z Wróblewski. 

Adam Gorydti miał koszmamy sen myśliwego Fot. D. Gacek 

Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc to nie tylko krasomówcy, ale 
i poligloci. Przynajmniej zdobywca 
III miejsca, 1\otichal Rykowskiz IV LO 
miał za zadanie wytłumaczyć ołu;o
krąjowcowi sens przysłowia: ,.:teby 
kózka nie skakała ... " Zdobywca II 
miejscaAdam Go~Jcki z XI LO wczuł 
si~ w roi~ śniącego myśliwego. Nie 
ograniczył swojego wyst~pu tylko 
do popisów krasomówczych. To był 
prawdziwy show. Wizualny walor 
występu doceniła szefowa TKK. 
Kielce,Jolanta Ró:f.ańska, która przy-

znała Adamowi swoją nagrod~. Tak 
jak. w roku ubiegłym tak i wczoraj 
pierwsze m1ejsce zajął uczeń rv LO 
Michał Szczepaniak, który mówił 
"o wytszości pióra wiecznego nad 
dlugop1sem". 

Turniej zorganizowało i nagrody 
ufundowało l Prywatne Liceum 
Zarządzania i Administracji w Kiel
cach. Nagrody - radiomagnetofon 
nsony" i przewodnik do nauki litera
tury - wr~czył młodym krasomów
com dyrektor dr Tadeusz Dziekan. 

(tu) 

Orpnizato.-: 

ij 
..:J"uż __. sobo•ę __. Kielcach! 

"'yda..r.zenie sezonu! 
Patro .. t: 

Słowo ~ "·"uKF. 
ll!MJ ~ADI~~j~~~E FESTI'\VAL MODY! '\VIOSNA- LATO 96-

Najnowsze kolekcje przedstawią_- - J(ymena Zaniewska · -DM Telimena - Levi Strauss Poland Ltd_ 
W programie artystycznyn1 Ji11"Sfqpi Dariusz Kordek Prowadzer~le: Jerzy Antkowiak. K~sztqf" lbisz. Pau/ina Stnaszcz. 

Unikatowe krea((ie w sprzedaży po pokazlei KOKTAJL DLA WSZYSTKICH WIDZÓW! 
Kiclee 16.111.1996 r. godz. 18. Duta Scena KCK, płat Moniuszki 28. Sprzedat kart wst.ępu : OrbJ!, KCK, Teatr S leromskiego, Agcm:ja . Kuman-Art•, teł. 68-21-SOdo 54. ul. Sienkiewicza Ił. 

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



STRONA 2 

Gminy 
protestują 

Blisko 50 &mln zaprotestowało 

pruciwito niskim - ich zdaniem -
sub•encjom na OŚ1rilltę. Po korekcle 
Ministerstwo Finansów dorzuciło im -·-- Ale bardzo niewiele - wyjaśnia 

kurator oświaty Andrzej Snut. 
Dodatkowe pieni4dze otrzymaly 
szkoły z klasami specjalnymi, inte· 
gracyjnymi, szkoły sportowe. 

Związek Miast Polskich wezwał 
gminy do kierowania spraw prze· 
ciwko rządowi o niewywiązywanie 
si~ z konstytucyjnego obowiązku 
pokrywania kosztów edukacji do 
sądu. Samorządowcy uznali 
bowiem, te dotacje, przyznane 
przez Ministerstwo Finansów, nie 
pokrywliją rzeczywistych kosztów 
utrzymaniaszkóL 

(L!d) 

SLOWO LUDU 

Auto Tour Market Poland Strategia rozwoju Kielecczyzny 

od czwartku w Kielcach Scenariusz dla aktywnych 
Cuda na kółkach 

Po raz pi~ty będziemy mogli og~· 
dał w JGelc:ach nljnowsu l nljcte
kawsu samochody z całego łwlata. 

W Auto Tour Market bierze 
udział ponad 90 wystawców (nadal 
otwartajest lista dlach~tnych, któ
rzy at do środy b~dą mogli zgłosić 

swój udział w równolegle odbywają· 
cych sif' targach M oto-T ech). Ubie· 
głoroczne targi, zorganizowane 
w Kieleckim Centrum Targowym, 
zostały wysoko ocenione nie tylko 
przez organizatora- Agencję "Kon
takt",ale i przez wystawców. W tym 
roku kielecq wystawą zaintereso
wało się znacznie więcej firm niż 
w poprzednich edycjach. B~dzie 
można w IGelcach obejrzeć po raz 

pierwszy ekspozycje przygotowane 
przez ~Volvo", ,. Volkswagena" 
i firmę ,.Piaggio", która przedstawi 
całą gamę pojazdów- od motorynek 
po motocykle. 

Z nowości warto obejrzeć m.in.: 
"citroena xantia break", .,chryslera 
stratusa", "grand voyagera", .,dae
woo nexia" i .espero", "nissana 
almnera", ,.peugeota 406", "renault 
megane", "lagunę kombi", "rovera 
420Si", "toyotą hiace", RA V 4, 
,.seata inca". Również w JGelcach 
odbędzie się pierwsza polska pre· 
zentacja "volkswagena caddy". 

Dla publiczności targi otwarte są 
od 14do 17marca w godzinach 10-
19. (knk) 

LaszUnii 
Ponad 600 hektarów z:iemi zostanie 

zamienionych w lu dzięki pomocy 
Unii Europejskiej. 

IGelecczyzna jest wojewódz
twem, które otrzyma najwi~kszą 
pomoc w zalesianiu gruntów nie 
należących do państwa. Fakt, te 
objęto nas programem pilotażo
wym, wynika z nlijwiększych 
potrzeb, mamy nąjwięcej ~łysych~ 
ziem. W ubiegłym roku pracowicie 
policzono, ile gruntów motna by 
zalesit, zebrano też wnioski 
o pomoc z funduszu. PHARE 
zapłaci za sadzonki drzew dostar· 
czone przez nadleśnictwa. głównie 
sosen, ale takte drzew liściastych. 
W ciągu 2 1at nowy las będzie rósł na 
600 hektarach. Lld 

_ NieporoZumieniem jest oczekiwanie, że strategia roZWOju Kielec
czyzny przyniesie odpowiedZ na pytanie, co konkretnie trzeba WVbudo. 
wat-mówi architektwojewódzkiWrtold Kowalski.- Na~ •mbiciłliest 
określenieszansizagrożeń~nychzrozwojemregtonu.Co udalif 
nam zmienłć, czemu zapobiec - zależy jednak tylko od nas samych. 

Nic dziwnego, te przy takich 
zaloteniach brak aktywności społe
czeństwa był jednym z ważniejszych 
tematów na zakończonym w ubie
głym tygodniu w Ameliówce scmi· 
narium, które poświęcono strategii. 

Zdaniem prof. flibiety Wysockiej 
z Instytutu Gospodarki Przestrzen· 
n ej i Komunalnej w Warszawie,jed· 
nym z największych zagroteń roz· 
woju województwa jest roszcze· 
niowa mentalnośi: społeczeństwa, 
bezwladność struktur rolniczych 
i fakt, że w rolnictwie zatrudnionych 
jestzbytwiele osób. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Sro
dowiska UW Jan Lis wśród szans 
rozwoju Kielecczyzny dostrzegł 
możliwość organizowania ekolo
gicznych wsi, wyposażonych we 
wszelkie zdobycze cywilizacji i pro· 
dukujących zdrową żywność. Naro
dowy Fundusz Ochrony Środowi· 
ska obiecał wesprzeć lokalne inicja
tywy tworzenia takich wsi. 

Zdaniem wicedyrektora lAzl
sla'lł'll Chrobota z Wydziału lnfrt
struktury Technicznej UW, Z&&ro
teniem Kielecczyzny jest stanjej 
dróg, brak funduszy na modemiz.t. 
c je, aleszansą może być budowttras 
ekspresowych. Niestety, nie lllt 
takich perspektyw kolej - szybtJe 
pociągi omijają województwo i nic 
nie slycbać o przebudowie Slarytb 
trakcji. Bezsporną szansą jest nato
miast budowa lotniska w Masło'o\ie 
Trzeba jednak wydlu:t)t pas star. 
to wy z 900 do 2000 m i zorganlZO~ 
posterunek celno-paszportowy 
o co władze województwa zabie~ 
Naszym atutem jest tet rozwm~ta 
sieć telekomunikacyjna, energe. 
tyczna. 

-Strategia, to tylko przygotowanic 
kilku scenariuszy roZWOJu reg~onu. 
Jeśli nie wyzwolą sif' inicjatywy poz. 
walające realizować te optymtstycz. 
niejsze warianty, przyjdzie nam wtłt
lać w ty cLe te pesymistyczne -stwier
dził W. Kowalski. (LW) 

Pnyszlym germanistom 

Fundacja zafunduje naukę 
Fundacja Polsko-Niemiecka 

zapłaci za naukę j~zyka niemiec
kiego w niektórych szkołach na tere
nie Kielecczyzny. Taką obietnicę 
uzyskał w piątek wojewoda 
Zygmunt Szopa od władz fundacji. 

Opłacanie kosztów nauczan11 
będz1e formą nasrody dla tych pb· 
cówek, które wspólpraCUJ4 ze szko. 
lami niemieckimi bądt prowadz4 
inne ciekawe formy nauczanta. 

(LWI 

Udusil czad Szczepienia w wieku szkolnym 
Do tragedii doszło wczoraj w 

Kotuszawie k. Kurozwęk. Sąsiedzi 
zaalarmowani kl~bami dymu wydo
bywającymi się z mieszkania 86-let
niej kobiety wezwali pogotowie i 
strat potamą. Lekarz stwierdził 

zgon staruszki. Prawdopodobnie 
przyczyną potaru i powstania śmier-

cianośnych oparów były węgle, 

które wypadły z pieca na podlog~. 
Pięćjednostek gasiło pożar drew

nianego domku przy ulicy Jasnej 
w Kielcach. Dzięki sprawnej akcji 
udało si~ ocalić przylegający do pi o· 
nącego budynku murowany dom. 

(Lid) 

Radio "Kielce" poleca 
12.111.96r.{wtorek) 
19.10 -Świat wideo- w opr. J. JopL 

W audycji: p~ nowości krajowego 
rynku wideo, ocólnopolska lista przebo
jów filmowych i, oczywiście, gorące 
nowości filmowe ze świata. Ponadto 
kolejna lekcjajęzyka angielskiego. 

24.00- Nocne Kielce, a w nich: aud. 
Mqdaleny Smotewsk.iej-Wójcikiewicz 
,.Nocne czuwanie bez kieliszka~ zudzia· 
Iem Jerzeso Polańskieso z Klubu Absty· 
nentaoraz trzetwiejącyt:halkoholiczek. 
Mowa będzie przede ll'SZ)'Stkim o alko
holizmtekobiet. 

Nie zapominać o tężcu 
Po naszej wa.o~suj informacji, 

dotyc:ll!,cej kale.ndaru obolriĄZ.ko

'fi'YChszczepie.ó clzie.ci do lal sześciu, 
do "Sio1n." zadnoniły malld z prośb~t 
o zamieszczenie tenninana SlCZepleó 
starszycbdzieci.Rodzice,nielrie~ 
kiedy polrinnl qlaszat się z dziecldem 
do przychodni. 

Szk9ła podstawowa 
W siódmym roku tycia szcze

pimy dziecko przeciwko odrze (jest 
to tzw. szczepienie przypominające) 
i gruźlicy (iniekcja wykonywanajest 
bez próby tuberkulinowej, chyba te 
dziecko miało bezpośredni kontakt 
z chorobą, o czym należy powiado
mić lekana). Ale uwaga - odst~p 

pomi~dzy zastrzykami musi wyno
sić przynajmniej 6 tygodni. Dzieci 
jedenastoletnie szczepimy przeciw 
polio, a dwunastoletnie- ponownie 
przeciw gruźlicy, tym razem wraz 
z próbą tuberkulinową. W ostatniej 
klasie powtarzana jest szczepionka 
przeciw błonicy i tf'żcowi. Nato· 
miast trzynastoletnie dziewczynki 
biorą dodatkowo iniekcję prze<:iw 
rótyczce. 

Szkoła ponadpodstawowa 
Mlodziet jest szczepiona dwu

krotnie i to pod koniec nauki. 
U osiemnastolatków ponawianajest 
(wraz z próbą) "gnd: lica", a dziewięt
nastolatków- "błonica" i "tętec". 

To jednak nie koniec szczepiell 
obi igatoryjnych - wykonywanych u 
darmo. Należy pamif'tać, że do 
końca tycia, przeciętnie co 10 lat 
trzeba powtarzać zastrzyki pru· 
ciwko tf'tcowi. 

.: W ostatnich łatach obserwu· 
jemy, że na chorobę tf' zapada malo 
dzieci, a znacznie wi~cej dorosłych. 
zwłaszcza właścicieli działek i 
ogródków przydomowych - wyjaś
nia Marian Plltnalek, woje\lo'Ódzkl 
specjalista do 
- Doroślinie 

Zarząd Gminy w Morawicy 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 

wiat przystankowych szt. 3. 

Przetarg odbędzie się 14.JII.1996 r. o godzinie 10 w siedzibie 
Urzędu Gminy, pokój nr 14. 

Blitsze informacje motna uzyskać pod numerem telefonu 
114-692 lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 23. 

Sft'dt:ttaie łlziębje•J 
PILaa ZBIGNIEWOWI GOI.ĄBKOWI 

Wic:ewojewołlzie Rado.-skie••· 
Paaa EUGENIUSZOWI JĘDRZEJEWSKIEMU. 
-.i.tszkaDc:o• pliay Kauaów oru wszystki-. 

którzy obzali aa• poiDOC i wspOiaac:ie z powo•• ł.Ueni 

śp. Mieczysława STĘPNIA 
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NUMER 61 SLOWO ' łiUDU STRONA l 

URM: Nie było, nie ma i nie będzie 
sprawy korytarza suwalskiego 

A. Kwaśniewski za uporządkowaniem prawa wyborczego 

Tylko rozbudowa dróg Szybko z konkordatem 
p0W:oDcualu kilkudnlowej koDII'CIU w Unęblt Wo~6d:zkha w Suwałbth ~

tor Biu.n Kontroli URM Jędmj Wysod:i powiedziaiDIIIlibrzom Ił b•., że ,.Jńe ist
niała. Dle istnieje 1- jak ~d:d -llie bęCie lstalala" sprawa tbttr)'torialntp kOI')'Ima 
tnmportowetomiędzyBiałorusil!!aKallninłflllem. 

- Prezydent Aleksander Kwaśniewski zastanowi •it nad wnlesieniem 
lub poparciem inicjatywy, która generalnie ui)Of"ZAłdkowałaby prawo 
wyborcze, eliminuJ~tC nieprecyzyjne zapisy w poszczególnych ordyna· 
cjach- poinformowała w ponled:złałekdzienniQny szefowa Kancelarii 
Prezydenta Danuta Waniek.. 

czącej cz~ci społeczeństwa. Jej zda
niem, z projektami ustaw tzw. oko
łokonkordatowych powinien wystą
pić rząd - strona, która podp1sała 
konkordat. 

Wedlugniego,wtokukontroli,prze. 
prowadzonej w zwi~u z ~rzutami o 
anptowanie s1~ WOJewody 1 ~rądu w 
kwesti~ budowy korytarza. stWierdzono, 
te w tadnym z analizowanych doku
mentów .nie użyte zostało słowo ,.eks
trytońalny-ani_łorywz•. 

Natrafiono natom1ast na notatt~ 
przedstawiającą ~zekiwanla stro~y 
rosyjskiej w spraw1e przeprowadzenia 
ruchu tranzytowego po drogach istnieją
cych. Rosjaniechcieli,abyichtransport 
odbywał s i~ po dropch trzeciej kategorii 
o mało intensywnym nat~niu ruchu, 
które ewentualnie miałyby zostać pod
danemodernizacji 

Wysocki mówił też o protokole 
z posiedzeniakomisjizudziałemprzed-

stawicieli Ministerstwa Transportu, 
Ministerstwa Ochrony Srodowiska, 
Urzędu Wojewódzkiego oraz samorą
dów lokalnych, datowanym Ilutego br. 
W tym dokumencie - według Wysoc
kiego - zakładano motliwość poprowa
dzenia ruchu po dropch jut istnieją
cych,któremusiałybyb)Ćposzerzonez 
ok. l do 7 metrów. Rozpatrywano sprawę 
budowy obwodnicwokół SuWllłk, Augu
stowa i Gołdapi oraz wiaduktów. 

Wysocki, wypytywany o szacunkowy 
koszt takiej ewentualnej modernizacji i 
rozbudowy dróg, poprzestał na stwier
dzeniu, te byłby on ,.zupełnie niezwy
k.ły" i ,.niezwykle znaczny•. Tranzyt 
obejmowałby kilkaset pojazdów na 
dobę:. (PAP) 

Minister Maret Siwiec powie
dział, te prezydent jest za staran
nym, tak szyblcimjak to jest mot! i we 
oraz skutecznym rozwiązaniem pro
blemu ratyfiakcji konkordatu. 

Zdaniem Waniek, nowo powstały 
kodeks wyborczy uregulowałby 
kwestie dotyczące zasad przeprowa
dzania kampanii wyborczej 
w mediach, jej finansowania i rozli
czania, zrótnicowania czasu głoso
wania i czynnego prawa wybor
czego. 

Waniek wyjaśniła. te powodem 
wycofania przez Kwaśniewskiego 
z Sejmu projektu ustawy o zmianie 
ordynacji do Sejmu i Senatu, wnie
sionego przez Lecha Wal~ z ini
cjatywy ZChN, była cząstkowość 

proponowanych zmian. 

Rezygnacja W. Walendziaka 
będzie rozpatrzona w środę 

MinisterMarek Siwiec podkreślił, 
te wycofanie projektów nie ozna-

Kolejne specjalne 
strefy ekonomiczne 

Rada Nadzorcza TVP S.A. w najbl~ środt rozpatrzy rezygnac}t 
prezesa zarządu Wiesława Walendziaka- poinformował 11 bm. prze
wodniczący rady Karol Jakubowicz. 

. Projekt porządku obrad przewi
duje ten jeden punkt, ale oczywiście, 
z.godnieznaszymregulaminem,przed 
rozpocz~ciem posiedzenia istnieje 
motliwośt uzupełnienia tego porzą
dku. Czy znajdą si~ w nim inne punkty, 
~emywiedzieli,gdyzostanązg.io

szone i przyj~te"- wyjaśnił, odnosząc 
si~ do mo1liwości jednoczesnego 
powolania przez rad~ na miejsce Wa
lendziaka nowego prezesa zarządu. 

Powiedział, te to czy istnieją takie 
wnioski, ot.ate si~ na sali. "Jeteli zos
tanie zaproponowany wniosek powo-

Zmiany przepisów 
o telekomunikacji 

Reklamujący 

ma rację 
Zcodnin ZMllłdzeniem ministra~

DOkit81utegobr.kaidyoperatorsleci 
ltlekomunibcyjnej użytku publiczneco 
obowi~y jest do rejesti'IIQi i prmbo-
11)'Y21lia pn:ez ro n~umiej 12 miesięcy 
danych zawie~~ycb szczegółowy wykaz 
ustne. Dotyczy to ustuz twiadponych po 
llpud.nia19%r. 

W przypadku niezapewnienia reje
stracji tych danych i odmowy nieodpłat
nego dostarczenia ich reklamującemu 
~rator jest obowiązany uznać w cało. 
śct rekJamacj~ abonenta- stanowi zarzą
dzenie. 

Operator zobowiązany jest do dostar
tunia a_bonentowi na jego wniosek 
(odp/atntelubniedpłatnie-wzaletno
śti od wlasnych uregulowań) szczegóło
wego wyb.zuzrealizowanychpolączeil, 
a także do zapewnienia środków unie
mOźli wiających dostęp osób trzecich do 
tych danych. (PAP) 

Nowy szef IAR 
Nowym dyrektorem l redakCorem 

~::!j zos!::0::ri~jn~iezi~~:~~ 
ski, który ~ił na tym sianowisku 
Anto~~o Styrczulę, obecnego 
l"l.eclllikaprezydenta. 

45-letni Siezieniewski był dotąd 
~~pcą dyrektora lAR. W latach 
d 89 - 94 pracował jako korespon
ent Polskiego Radia w Moskwie. 

(PAP) 

łania nowqo prezesa zarządu przy 
załoteniu, te rezygnacja Walendriat.a 
zostanie przyj~ta, wtedy okaie si~, te 
są ludzie, którzy mają gotową koncep
cj~" -dodał Jakubowicz. 

Rada Nadzorcza telewi1ji publicz
nej ma ustawowe kompetencje powo
ływania i odwoływania czJonków 
zarządu orazjego prezesa. Do podj~cia 
taiich decyzji przez 9-osobową rad~ 
potrzeba wi~kszości 6 głosów. 

Propozycje nowych kandydatur 
mogą przekazywać radzie ugrupowa
nia politycme i parlamentarne.(PAP) 

Latwiej 
inwestować 
Witt:ministtrprumysłnlbndluTa

dtDsz s.,.u zapowiedział, ł.e plunije 
utwtrualew•r.sptcjalnydlstnrwrqio
Die Cz.ęscecl!owy, Katowic, Lo4z:IISuwałt. 

Aby zach~cić do inwestowania w 
regionach o dutym bezrobociu, 
resort rozważa zastosowanie ulg 
socjalnych, np. rezygnacj~ z cz~ci 
opłat na ZUS. (PAP) 

Emerytury za IV kwartał 
powinny wzrosnąć 

Zdaniem przewodnl~j sejmo
wej Komisji Polityld Gospodaraej, 
Budfelu i Finansów Wiesln·y Ziół
kowsłdtj (UP), :q:odnie z obowl~
cyml przeplsami, emerytom l rencis
Iom nale:ły się renloi)'Zacja łwiad
cze6za 1V kwa.rtał. 

Ziółkowska powiedziała w ponie
działek na konferencji prasowej 
w Poznaniu, te z interpretacji prze-

pisów ustawy "0 rewaloryzacji eme
rytur i rent" oraz zaletności tej 
ustawy od nowej regulacji z 1995 
roku, dotyczącej "rozerwania" 
związków mi~dzy wzrostem plac, 
a rewaloryzacją emerytur i rent, jed
noznacznie wynika, it jeżeli w IV 
kwartale płace wzrosły wi~cej nit 10 
proc., to muszą wzrosnąć emerytury 
i renty. (PAP) 

Europejskie premiery w Kielcach 
Kupić nie zawsze możemy - obejrzeć tak, pod warunkiem, że 

odwiedzimy V Mi~dzynarodowe Targi Motoryzacyjne· AUTO 
TOUR MARKET POLANO 96. Organizatorzy Agencja KON
TAKT, CARDINALL Agency zadbali, by w Centrurn Targowym 
Kielce (ul. Zakładowa 1) pokazać wszystko to, co najnowsze w dyna
micznie rozwijającym si~ świecie motoryzacji. 

Eleganckie samochody osobowe- to jedyna okazja. te by zobaczyć 
w jednym miejscu tyle premier. W tym roku po raz pierwszy zoba
czymy: Citroena- Xantia Break, Chrysler- Stratus, Grand Voyager, 
Daewoo- Nexia. Espero, Fiata- Bravo, Brava, Hyunday- l.antra, 
KłA- Sephia. Mercedes- Klasa E, Nissan - Almera, Peugeot- 406, 
Renault- Megane. Laguna Kombi, Rover- 420 S i, Seat- Alhambra, 
Suzuki- Baleno, Toyota- Hiace, Volkswagen- Caddy, S h ara n oraz 
Volvo- S4. 

Samochody dostawcze, terenowe, cięfarowe - niepowtarzalna eks
pozycja takich marek jak: KIA- Sportage, Mercedes- T -0, Toyota
RAV4. 

Motocykle- a także skutery, motorynki to m.in. fascynujący świat 
jednośladów Piaggo. 

A wszystko to w atmosferze wspaniałej zabawy, pokazów urozma
icanych wieloma konkursami i nagrodami. Dlatego warto sobie 
wcześniej zaplanować wizyt~ i wybrać się z całą rodziną na V Mi~
dzynarodowe Targi Motoryzacyjne AUTO TOUR MARKET 
POLAND.96, które dla publiczności trwać ~dą od 14do 17 marca 
w godz. 10-19, natomiast środa 13 marca w godz. 15-19- to dzień 
prasowy i branżowy. Dodajmy, te targi ubezpiecza TowarzYstwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji GWARANT, a patronat obj~li: 
"Rzeczpospolita" i RMF FM. 

Do zobaczenia na targach!!! 

cza, że prezydentjest przeciwny idei 
reprezentatywności Sejmu. Utrzy
manie obecnych poprzeczek dopro
wadzi do konsolidacji struktur poli
tycznych działających poza parla
mentem- przekonywał. 

Siwiec poinformował, że sej
mowa Komisja Ustawodawcza zaj
m~e si~ przygotowanym przez 
Państwową Komisj~ Wyborczą 
memoriałem, dotyczącym jednoli
tych zasad glosowania, tak aby na 
podstawie obserwacji PKW powstal 
projekt poselski, który b~dzie poli
tycznym porozumieniem, co trzeba 
w sprawie wyborów zmienić. 

Bez pojawienia si~ nowych fak
tów niemotliwajest ratyfikacja kon
kordatu- powiedziałaszefowa Kan
celarii Prezydenta. Jako nowe oko
liczności uznała podj~cie inicjatyw, 
które usuwałyby wątpliwości zna-

Według Waniek, wycofane przez 
Kwaśniewsk.iego z Sejmu projekty 
ustaw okolokonkordatowych, opra
cowane przez b. prezydenta. sku
piały si~ tylko na niektórych konsek
wencjach ratyfikacji konkordatu 
-na motliwościach zawierania rnał
teństw \. formie wyznaniowej 
i pochówku osób niewierzących na 
cmentarzach wyznaniowych. Porni
jaty natomiast skutki finansowe dla 
budżetu państwa, wynikąjące z raty
fikacji konkordatu. 

Prezydent ,.jest otwarty" na utrzy
mywanie dobrych stosunków z Koś
ciołem - powiedział Siwiec, infor
mując, że Kwaśniewski zaangato
wał si~ w pomoc przy zorganizowa
niu w przyszłym roku Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocławiu, 
podczas którego oczekiwana jest 
wizyta Jana Pawła II. 

(PAP) 

Supennarket w pobliżu obozu 

Rząd nie będzie ingerował 
w decyzje władz Oświęcimia 

.Rzec:milr. fl.l!!du Aleksandni Jakubow
skapowiedzlałallbm.nakonferencjipra

sowej w URM, łJe IZI!!d nit może iJiłtrowK 
w ckcyJJę wtadz miejskich Oświęcimia 
w sprawie lotalizacjl supermarłletu 
w poliiu wejścia na teren b. obozu zagłady 
wAU:KbwiiL~ęnt.lokalizacjikry

tycznie przyjęli prz~ta'lriciele Mię
lizynarodowego Komitetu Oświęcims

kiego, społecmośri iydowsldej oraz 
ambuador Izraela w Wunawle. 

Przewodniczący Towarzystwa Spo
Iccmo-Kulturalnego Żydów w Polsce 
Szymon Szurmiej powiedział PAP 
Ił bm., te dec~a władz miejskich 
Oświ~imia narusza decyzj~ UNESCO 
o ustanowieniu 500-metrowej strefy 

ochronnej wok.ół dawnego obozu, któ
rego administratorem jest polsk.ie 
Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

Rzeczniczka rządu oświadczyła, te 
ci~tardecyz,jiwtejsprawieiewentualne 

tłumaczenie si~ z jej podj~ia poniosą 
władze samor:z.ądowe oraz dyrektor 
muzeum w Oświ~imiu i wojewódzki 
konserwator zabytków w Bielsku-Białej, 
od których inwestor uzysUł z.god~ na 
budow~obiektu handlowo-usługowego 
w pobliżu dawnego obozu. 

Według informacji przekazanych 
przez Jakubowską, dwie hale i parkingi 
mają powstał na terenach należących do 
zakładów produkcyjno-usługowo-

-handlowych. (PAP) 

osobowe 

dostawcze 

akcesoria 

nowości ! konkursy l nagrody ! 
14 • 17 marca ' 96, godz. 1 ooo • 1900 

• Centrum Targowe, ul. Zakładowa 
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Chiny ostrzegają USA o możliwości użycia broni 

Z daleka od Tajwanu 
Steny Zjednoczone zakomunikowały, te wyposażona w rakiety fre

gata 1 niszczyciel dołltCUI do ok,..tów, które btdt~ obserwować wzrost 
napitcia mitdzy Chinami a Tajwanem. 

kańsitich są .,niepotrzebne l nieroz
sądne" a takte, it stanOwią wyraz 
.bł~dnej polityki". 

Odpowiadając na pytanie jed
nego z dziennikarzy, Qian powie
dział także, iż planowane 23 bm. 
wybory prezydenckie na Tajwanie 
stanowią cz~ spisku, którego 
celemjest oderwanie wyspy od chiń 
skiejmacierzy. 

Kilka godzm wcześniej sekretan. 
stanu USA Warren ChriStopher 
ostrzegł Chmy przed podejmowa
niem ,.ryZykownych" dział M i zapo
wiedział , te w poblite Tajwanu pod· 
płynie lotniskowiec ,.lndepen
dence" wraz zjednostk.ami towarzy
szącymi. 

Chiński mmister spriw zagra
nicznych Qian Qichen ostrzegł 
w poniedziałek Stany Zjednoczone, 
by .trzymały si~ z dala od sprawy 
TąjwanuR. Szer dyplomacji chiń

skiej oświadczył także, iż Pekin 
mógłby zrezygnować z prowadzo-

Krótko 
ze świata 

Zamach na policję 

Co najmniej: 23 poiN::ilntów 
ubili tamilscy rebetiand w czasie 
poniedziałkowego ataku na~ 
wo6ć Wellaweli, we wsehoclniej ~ 
wincji SriUnld, Batikaloa. 

Informację tę poelal przedstawiciel 
lankijsklch d bezPleczeństwa. Dodał, 
te walki o We!laweli trwają. Rząd wys/al 
posiłki do zagratonego garnizonu. 

Dwaj byli prezydenci 
przed sądem Korei Płd 

W poniedziałek przed ądem 
w Seulu stantli dwaj byli prezydend 
Korei Połuclnlowej: CzonDu Hwan i Ro 
Te W\.1. 

W .procesie stulecia" generalewie 
Czon l Ro są oskartani o kierowanie 
puczemwojskowyrnw1979rokuoraz 
krwawe stłumienie masowych protes
tów w Kwangdzu w maju 1980 roku. 
W .masakrze w Kwangdzu" zginęlo 240 
rnieszkailców tego miasta, a 1800 
odniosłorany (PAP) 

nych obecnie manewrów wojsko
wych, gdyby Tajpej rannalnie 
wyrzekło si~ zabiegów o odzyskanie 
swego miejsca w ONZ. 

Na konrerencji prasowej w Peki· 
nie, chiński minister spraw zagra
nicznych oświadczył , że • Tajwan 
stanowi część Chin i nie jest amery
ka!lskim protektoratem". Wypo
wiedt ta stanowiła reakcj~ na dekla
racje polityków amerykańskich , a 
tatle na wysłanie w rejon Cieśn iny 
Tajwański ej dwu grup o~t6w VII 
Floty USA. Qian Qichen stwierdził, 
że wypowiedzi polityków amery-

Minister zaznaczył , że warun
kiem wstrzymania chińskich mane
wrów wojskowych w Cieśn in ie, 
rpogloby być np. oficjalne odżegna
nie si~ przez Tajpej od wszelkich 
d~iala!l w kierunku separacji a także 
- odzyskania miejsca Tajwanu w 
ONZ. 

(PAP) 

Zatrzymanie pod Betlejem 
Armia izraelska zatrzymała w poniedziałek w okolicach Betlejem na 

Zachodnim Brzegu Jordanu dwudziestu działaczyterrorystycznej orga
nizacji .,Hamas• - poinformował rzecznik sił zbrojnych Izraela. 

ŻOłnierze przed świtem otoczyli wiele ałcji terrorystycmych na terenie 
i przeszuk.ali palestyńsą wiosk~ Hussan luaela. 
pod Betlejem. Przesłuchano wielu mie- Od 25 lutego w rejonie Zachodniego 
szk.ańców i zatrzymano na miejscu 2Q Brzegu Jordanu, annia zatrzymała 

osób. Zdaniem rzecznika armii, są to ponad 200 Palestyńczyk.ów, podejrza
aktywiści ~Hamasu", odpowiedzialni za nych o związki z "Hamasem". (PAP) 

Izrael i USA wspólnie 
przeciw terroryzmowi 

Izrael i USA umie~• atworzyl 
wspdlny front w u lu zwalczania teronys
tów' organizacji fundamentalistycznej 
HamasOffiZ ir"Anu. 

USA i Izrael uzgodni• wczasieśrodo
wego nadzwyczajnego posiedzenia 
rządu izraelskiego - w którym wezmą 
takieudział prezYdent USA Bill Oin· 
ton. szer CIA John Deutch, wysokiej 

rangi przedstawiciele FBI i wojskowych 
s/utb wywiadu - dwa projekty porozu
mień o współpracy. 

Posiedzenie rządu odbę:dzie si~ 
w kilka godzin po ,.szczycie" na temat 
zwalczania terroryZmu, który został 
zwołany w egipskiej miejscowości 

Szarm et - Szejt nad Morzem Czerwo
nym. (PAP) 

Pojazd lFOR mija płon~tce budynki na pnedmleśclach SanJen 
Fot. PAP/CAF 

Chorwaci blokują powrót muzułmanów 

UE w Mostarze 
Radio bośniackie podało, te wojsko Chorwatów bośniackich nie zez

woliło dotychczas na powrót około 7 tysifCy uchodiców muzułmań
skich do miasta Kulen Vakuf, na południe od Blhada. Powrót ten miał 

nasf4ptć w nledzielt. 

Według radia, kontynuowane są 
rozmowy z władzami chorwackimi 
w celu zapewnienia realizacji poro
zumienia z Rzymu, przewidującego, 
te uchodfcy powi nni powrócić do 
swych miejsc zamieszkania do 10 
marca. 

Od pomedziałku, w myśl dec~i 
administratora europejskiego w 
Mostarze Hansa Koschnicka, cen
tralna dzielnica miasta pozostaje 
pod bezpośredmm zarządem Unii 
Europejskiej (UE). Po:za strerą tą 

w Mostarze są trzy dzieln ice muzuł
mailskie i trzy chorwack ie. Utwo
rzona z 1mcjatywy UE wspólna 
dzielnica centralna pozostaje przed· 
m1otem sporów mi~dzy Chor· 
watami i muzułmanami. 

Zarządzenie pozostanie w mocy 
do czasu ukonstytuowanias i~ władz 
miejskich - czyli do wyboru rady 
miejskiej i bunnistrza. Wybory 
lokalne w Mostarze są przewidziane 
na koniec maja. 

(PAP) 

Przyjąć do Sojuszu Połskę, Czechy i Węgry 

Thatcher o NATO 
PrzebywaMea w USA była premierWielkiej Bott.lnli, pilni U.rgłlreł Thatch•, 

wypowiedziała sit: za pnyjfciem do NATO Połskl , Czech i Wfgier. 

tycki w obliczu nowych zagroteń 111 

świl!(:ie narastających po zakończeniu 
.ZJmnej wojny". 

Wid okówka z podróży 
p alcem po mapie 

Dole pewny sukcesu 
Senator Bob Dole PTZYłotowuje si~ do 

.superwtorku", kiedytood~d4si~ prawy
boi)' Panii Republikańskiej w siedmiu Sta· 
nach.Prowadzionwswojejpartii. (PAP) 

Lady Thatcher przemawiał a w sobot~ 
w Westminster Colle&e w Fulton w sła
nie Missouri, gdzie niemal dokładnie 50 
latatemu-5marcal946roku- Winston 
Churchill wygłosił swoją historyczną 
mowę o ,.żelazneJ kurtynie zapadającej 
na kentynecieeuropejskim od Szczecina 
nad Bałtykiem do Triestu nad Morzem 
Adriatyckim•. 

Rozszerzenie NATO miałoby, wed
ługbyłejpremier,umocnićsojuszatlan-

Thatcherskrytykowała równiet Uni~ 
Europejską za niedostateaną pornot 
ekonomiczną dla nowych demokratycz
nych państw Europy środkowowschod· 
niej i zaproponowała utworzenie trans
atlantyckiej sirerywolnego handlu, zn~ 
Sl4Cejbarieryhandlowe mi~zyEuropą, 
a Ameryą. (PAP) 

Jeieli masz oehołę z.roblt: wnt.enle na przyjaciołach preysyłlij~ im wido
kówkę z wysp Bahama, wcale nie musisz tam jechał!. Wystarczy Z1fi'Ócit! się do 
wyspecjalizowfiJlej flmly w Amsterdamie, która załatwi to za ciebie. 

System jest nast~pujący - pocz
tówk~ z wybranego miejsca można 
kupić w wielu sklepach na terenie 
Holandii. Dołączona jest do niej 
koperta, do której wkłada si~ napi
saną jut kartk~ i wysyly do biura 
w Amsterdamie. Tam "finna" 
nakleja ameryka!lski znaczek pocz
towy i wysyła ją w paczce, razem 
z innymi widokówkami, do wsp61-

pracowników w Nowym Jorku, Las 
Vegas, Kolorado, na Hawajach czy 
też wyspach Bahama. Tam już po 
prostu trafiają do najbliższej 
skrzynki pocztowej. 

Z orerty korzystają niemieccy 
turyści - "Pogoda w Holandii była 
bardzo k.iepsU, na Bahamach jest o 
wiele ładn iej•. 

(PAP) 

Antbony Hopklns (z prawej) pozuje fotoreporterom wraz z Tomem Hanksem 
po wręczeniu Hanksowi nagrody podczas 22 edycji konkum~ People S Cboice 
wręczonej l O bm. w Universal City w Kalifornii, Fot. PAP/CAF 

Aktywny wulkan w Meksyku 

Groźny Popocatepetl 
Stan aJarmowy ogłoszono w nie

dzielę wokół wulkanu Popocatepetl, 
którego aklywnośt nasilila się - polo
rormowal rzecmik słu:ib obrony cywil
nej Meksyku. 

PopocatepeU - najwyższy meksy
ka!lski wulkan - liczący 5.452 metry, 
połotony 60 kiłometrów na polud
nie od stolicy kraju, wznowił działal

ność na początku marca i z jego kra-

teru wyrzucany jest popiół oraz 
wydostaje si~ para wodna. 

Popiól dociera do Pubela - miasta 
liczącego ponad 800 tysi~cy miesz
kańców i położonego u podnóża 
wulkanu. Jeśli wulkan zintensyfi
kuje swoją aktywność, przygoto
wano plany ewakuowania ludności 
z najbardziej zagrożonych miejsc. 

(PAP) 

Czernomyrdin 
dla Czeczenii 
Plu zakoDaenia wojny w CHatni~ 

opracowany pnu pupę ekspert4w kiero
~•n:nprtmiera Wiłdon Czemomyr
dina,ak.cenhl,jepolitycmeaspektyuregu
lonnia konfliktu, aJtJ• ~ównym postu
latem jest wmowienle rozmów pokojo
wych z opozycj• eucze6s~ 

Plan pokojowy Czernomyrdina prz~ 
widuje także wstrzymanie pacyfikacJI 
czeczeństich wsi (.,oczysttzania" micjs· 
cowości ze zbrojnej opozycji) i utworze
nie "strerbezpieczeństW3•. (PAP) 

~Mui?ii--EotEK-~~:~~~;;-------------~ 
~ TOTALIZATORA SPORTOWEGO i 

! od 18 marca-96 l 
' ' ~ ~ 
~ Gra liczbowa, w której sam decydujesz ~ 
~ ile chcesz wygrać . ~ 
, Szczegóły w kołekturach LOTTO ' 

~~ ! l Od 18.m.96 r. losowania Mułti Lotka: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek ~ 
~ Dużego Lotka, Express Lotka: środa, sobota : 
~ tylko w TV POLSAT o godz. 19.40. ".,. l 
!..------------------------------------------------------------------------------------
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Młode dziewczyny sięgają po nowe, 
często droisze środki antykoncepcyjne, 
kobiety dojrzałe nie mają do nich 
zaufania - wynika z przeprowadzonej 
przez nas sondy 

Porozmawiajmy 
o tych sprawach 

Badania na ternet 'rodków •ntykoncepcyjnych stosow.nych przez 
kobiety wykazały, iż wcł4t najpopua.miejaza jest prezerwatyw~~. N• dru· 
gim 1 trzecim miejscu plasujłl sl1! najmniej skuteczne metody zapobie
gania clłltY, czyli tradycyjny kalendarzyk oraz stosunek przeryw.ny. Co 
powoduje, ie Polki tak nlechttnie sifił8iłl po znaczniej pewniej~ spi
rałf czy tabletki hormotu~lne? 

- Jestem katoliczłą nie uznaj~ 
innych, nit naturalne, metod anty
koncepcji. Tak samo myśli mój 
mąż. Nie narzekamy na nie, wszys
tkie nasze dzieci, a jest ich troje, me 
są ,.dziełem przypadku". Kiedy 
wi~c słyszę:, te kalendarzyk mał
teńskijest nieslr.uteczny, wiem te 
to nieprawda. Przecie! ludzie 
musieli kiedyś radzić sobie bez 
tych wszystkich prezerwatyw i spi
ral - powiedziała nam 46-letnia 
Anna, mieszkanka Kielc. 

łza, która rok temu skończyła 
studia, uwata się za nowoczesną, 
odpowiedzialną kobietę i nie za
mien.a przerywać niespodziewaną 
cią!ą zaczynającej się dopiero ka
riery zawodowej. - Polegam na 
swoim ginekologu, a doradził mi 
najlepsze zabezpieczenie, czyli 
pigułki hormonalne, po których 
nie odczuwam żadnych ubocz· 
nych skutków. Nigdy nie odwaty
labym sif' ich zażywać bez uprzed
niej konsultacji z lekarzem. Czy 
nie są za drogie? Miesi"czny wyda
tek ok. 15 zł nie wydaje sif' duiy. l 
lak dzielimy sif' z moim chłopa
kiem kosztami. Raz ja je kupujf', 
raz on. 

Entuzjastką wygodnych table
tek jest także Aśka, studentka: -
Myślę, że jest to najlepsza metoda 
jaką wymyślono. Co chwila poja
wiają się przecież nowe odmiany 
tych środków, w których dawki 
hormonów są coraz mniejsze. 
Folegam na nich i nie boję się ich 
stosować. Wolę wydać pieniądze 
na tabletki niż potem wydać jesz
cze większe na nielegalny u nas 
zabieg przerywania ciąży. 

-O sprawy związane z antykon
cepcją martwi się Krzysiek, czyli 
mój partner - zwierzyła sif' jedna 
z uczennic k.icteckich szkół śrcd· 
nich.- Ja sięjeszcze uczę i nic zara
biam, więc to on zaopatruje nas 
w prezerwatywy. Kiedyś zastana
wialiśmy się nad założeniem spi-

rai i, ale zrezygnowaliśmy z dwóch 
powodów. Po pierwsze jestem 
jeszcze na to za młoda i nigdy nic 
rodzilamdziecka.apozatymnaszc 
kontakty seksualne są lak nicrcgu
lame, że mija się to z celem. Sla
wiamy na tanie i wsz~dzic 

dostf'pne kondomy. 
Bożcna z jednej z podkieleckich 

miejscowości: - Mam męia 

i dziecko. Niestety, nic pracuję 
i nasza sytuacja materialna nicjest 
dckawa,polegamywięcnastarym, 
wypróbowanym kalendarzyku. 
Kiedy nic jestem pewna dnia po 
prostu rezygnujemy z seksu na 
rzecz np. obejrzenia tclcwi7ji. 
Moim zdaniem środki antykon
cepcyjne nic powinny być pełno
płatne. 

Dorola polega na swojej mamie, 
która zaproponowała jej dopoch
wowe globulki i czasami nawet je 
kupuje:- Cale szczęście, te mam 
nowoczesną mam~. bo skąd miała
bym się dowiedzieć cokolwiek na 
temat zapobiegania cią1y? W 
szkole nic na ten temat nic mówili, 
a na dodatek mój chłopak teżjest 
.,zielony". Nic dziwnego, że tyle 
nastolatek ma dzieci. Czas skoń
cz)t z tym udawaniem, że nic się 
nic dzieje. bo dzieje się dużo i na 
dodatek żyjemy w czasach, kiedy 
nicwłaściwe zabezpieczenie grozi 
AIDS! 

- Mam wrażenie, że ludzie nic 
zdają sobie sprawy z tego czym 
grozi stosowanic spirali. Teraz 
młodzi myślą tylko o przyjem
ności, a nie o konsekwencjach, 
które mogą doprowadzić do znisz
czenia nowego życia. Jedną z naj
piękniejszychcechjest wstrzcmię

tliwość -dlaczego mało kto o niej 
pamięta? A to przecież jest natu· 
rałny i najskuteczniejszy środek 
antykoncepcyjny -twierdzi starsza 
czytelniczka .,SL", Helena. 

MAGDA SZCZEONSKA 

Pacjenci zabief1\ią z sobą lokówki, suszarki, a nawet 
lakier do paznokci 

Uroda w szpitalu 
Chory w szpitalu nie musi wyg~aćjak .siedem nieszatić". Niektó

rzy wybien.JIJ •łt NI oddział, jak... NI wczasy. Zabi~tn~}IJ z ~ rzeczy 
zupełnie nie ~ne z tera~ Jedna z pacjentek miał• przy sobie 
a.kier do paznokc~ wałki do włosów l kompletNt palełf do makijażu ........ 

To rozhd:nicnic szpitalnego 
rctimu, uciccz..ka od atmosfery cho
roby jest możliwe, przede wszystkim 
na oddziałach: nerwic, odwykowych, 
psychiatrycznych, dziennych rehabi
lilacyjnych, a więc tam, gdzie chorzy 
nie muszą lctct, są w mia~ sprawni 
fizycznie. 

-W naszymszpitalu istnieje nawet 
zakład fry7jcrst.i - wyjaśnia Jan 
I...Khicld, dyrektor szpitala w Mora
wicy. - Pacjenci, poza Oddziałem 
Neurologicznym i Psychosomatycz
nym w większości chodzą w dresach. 
Przynoszą kompletną bieliznę nocną, 
szlafroki, gdyż lepiej sif' w nich czują 
niż w szpitalnych "pasiakach". Na 
oddziałach: Nerwic i Odwykowym 
chorzy nos:ą "cywilne" ubrania. 

O swój wygląd dbają przede wszys
tkim kobiety. Zabierają z sobą kilka 
unia n odzieży, bielizny, pełny zestaw 
kosmetyków. Zdarza się nawet, że 
podczas pobytu w szpitalu ... farbują 
sobicwlosy. 

-Nie ma w tym nic dziwnego czy 
nicnormalnego - tłumaczy Martym 
Kupiecka, ordynator Oddziału Odwy
kowego.- Dbalośt o wyglądjestjed
nym z elementów terapii. Na przy
kład na naszym oddziale pacjentki 
mają do dyspozycji obok nocnych 
szafek, osobną szafę, gdzie mogą 
przechowywał odzież na zmianę. 
Jdcli któraś nic ma ,.wyjściowego" 
ubrania, tylko same dresy, to poży· 
cza,ją sobie nawzajem. 

Chore wymieniają się: też kos mety-

Totek przez satelitę 
Zaledwie 3 sekundy uJmqje kompu· 

terow:luntrsłnemuwWU'SZ.P'Ieskon· 
taktonnie się 1 3 trsiiPDU Ienninali 
Totka, drlał~IIC)'Dli na terenie Polsld. 
Pnepronchanle tak blysbw:lanych 
eperat;j i moiJiwe jesl dzięki IIPJIOŚd 
sateliumej. 

WPolscedziała3tysiącctcrminali, 
czyli końcówek komputera, umożli· 
wiających zarejestrowanie danych, 
podawanych przez klientów, którzy 
wysyląją kupeny tono. W porównaniu 
z krajami Zachodu jesteśmy daleko z 
tylu. W Wielkiej Brytanii pracuje 
ponad 30 tys. terminali. - Tam 
maszyny stoją w sklepach, na stacjach 
benzynowych, są tylko dodatkiem do 
interesu- mówi Sławllłlli.r Słvorz kic
leckiegooddziału Totalizatora.- U nas 
utworzono samodzielne kolektury. 
Być może jest to sensowne ze wzglę
dów organizacyjnych, ale nic służy 
maszynom. Przechowywane w różnych 
warunbch,'narażonc na oddziaływanic 
niskich temperatur, psuj~~; się:. 

Najgorszym wrog;cm elektronicz
nych urządzeń jest brud l kurz. Jak 

wynika z doświadczeń kieleckiej grupy 
serwisowej, obsługującej polud
niowo-wschodnie województwa, w 
lottomatach nic psuje się elektronika, 
wysiadająco najwyżej części mechani
czne pracujące przy druku kuponów. 
Często przyczyną awarii jest zapcha-

karni, uklad;iją sobie fryzury, maluJą 
paznokcie Lip. Latem zabicrąją nawet 
krótkie spodenki, by w wolnych chwi
lach móc się: poopalać. Na oddziale 
ma.~ą do dyspozycji czajnik ciek· 
tryczny, kuchen.k~ gazową, mogą 
więc przygotować kawę i herbatę. 

Próby utrzymania ,.normalnego" 
wyg.lądu corazczęścieJ podejmowane 
są na porodówkach. Kobiety ciężarne 
korzystają ze szpitalnych koszul prak· 
tycznie jedynie w trakcie porodu. 
Pótniej przebierają się we wlasną bic· 
liznę, bardzo pilnują sif', by b)t jak 
najbardziej atrakcyjną, zwłaszcza gdy 
ma JC odwiedzić mąż czy najbliższa 
rodzina. 
-Może to niclcgalnc- mówijedna 

zpiel~gniarek-alcpacjentkiprzyno
szą suszarki do włosów, szczotki do 
modelowania i zaraz gdy wstaną, w 
toalecie robią sobLc fryzurę. Na 
porządku dziennym są kremy, pudry, 
dezodoranty, nawet delikatny maki
jaż. BEATA SZCZEPANEK 

nic .kurzem, w czytnikach zbierasię dla 
odmiany tłuszcz pochodzący z brud
nych kuponów. Wystarczy, że odbiją 
się na nich ślady spoconych dłoni. 

-Nasze lottomaty pracująznacznic 
więcej niż te na Zachodzie- mówi S. 
Stąpor. - Teoretycznie powinny wy
trzymać do 8 lat, wiadomo jednak. że 
mimo dużego obciążenia będą praco
wać dłużej. 

(Lid) 

• 
Wo-JEWODA KIELECKI 

zaprasza 

osoby fizyczne i prawne 

do złożenia oferty mającej na celu utworzenie spółki prawa handlowego 
w oparciu o majątek likwidowanego Biura Projektowo-Badawczego 
Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Kielcach. 

Przedmiotem alerty jest część majątku , pozostała po likwidacji biura, 
mającego uregulowany stan prawny, w skład którego wchodzi 50 proc. prawa 
v.1asności budynku położonego przy ul. Wesołej 49 i prawa użytkowania 
wieczystego gruntu o pow. 0,2153 ha. 

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert zawierających 
w szczególności: 

1) krótką charakterystykę inwestora (status prawny, potencja/ ekonomiczny) 
2) wysokość dektarowanego wkładu pieniętnego lub aportu rzeczowego 
3) strategię działania i zatotenia organizacyjne przyszlej sp6/ki 
4) propozycje pakietu socjalnego. 

Szczegółowe informacje motna uzyskać w Wydziale Polityki Gospodarczej 
i Przekształceń Własnościowych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
al. IX WiekOw Kielc 3, teł. 218-40, a zabezpieczone oferty należy składać 
w terminie 14 dni od daty ukazaniasię ogłoszenia pod wyżej podanym adresem, 
pokOj 439. 
Każdy z oferentOw zostanie poinformowany o dalszym trybie postępowania. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia niniejszego 

zaproszenia w całości lub w części bez podania przyczyny. 

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



STR0NA6 

"Penetrator" 
gieldowy 

Wczorąjsza sesja stała pod zna
kiem oczekiwanej od pewnego 
czasu korekty kursów. Przybrała 
ona jednak bardzo nerwowy cha
rakter i dotyczyła prawie wszyst
kich notowanych na GPW akcji. 

Procentowo nąjwi~ksze spadki 
zanotowały akcje BPH (-8.4 proc.), 
"Budimexu" (-9.7 proc.), "Ton
silu" ( -9.1 proc.), a wi~c tych spółek 
które były liderami giełdy 
w poprzednim tygodniu. 

Spadkom dutych spółek, przede 
wszystkim BPH, BRE, BSK oraz 
;lywca" zawdzięczamy znaczny 
spadek WIG do poziomu 11420 
pkt. 

W czasie dogrywek mogliśmy 
obserwować wyjątkową niejedno
myślność inwestorów. Po począt
kowej fazie niepewności na parkiet 
giełdy zaczęły spływać zlecenia 
kupna. Przez kilka minutobserwo
waliśmy faz~ skupywania akcji 
wybranych spółek. Niestetywyraź
nic było widać, te niewielkie zlece· 
nia raczej drobnych inwestorów 
skierowane na spółki potocznie 
określane mianem spekulacyjnych 
nie pociągnęły za sobą dutych zle
ceń kupna na spółki określanejako 
mocne fundamentalne. Tak więc 
do końca dogrywki dało si~ obser
wować proces sprzedawania, bądt 
wystawiania do sprzedaży drob
nych pakietów akcji wielu spółek. 

Duzi inwestorzy byli aktywni na 
dogrywce w przypadku tylko 
trzech walorów (BIG, "Budimex", 
"Elektrim"') postanowili raczej 

• zawierać transakcje poprzez zlece
nia składane przed sesją. To naj
prawdopodobniej im motna zaw
dzięczać nadwytki lrupna na BPH, 
.,Kętach" czy "Rafako". 

T ak więc nalety uznać, te pierw
szasesja korekty została przez nich 
uznana za dobry moment do naby
ciaakcji kilku wybranych walorów, 
co jak nalety oczekiwać wyczer
pało ich potencjał spadkowy. 

Na uwag~ zasługuje tet fakt, te 
po zakoliczeniu ofert oraz dogry
wek nie zrealizowany popyt ponad 
dziesięciokrotnie przewytszył 

nie zrealizowaną podat. Nalety się 
więc spodziewać, :.!c .zjawisko chęci 
odkupienia akcji po troch~ nit
szych cenach powinno szybko 
narastać na następnych sesjach. 

PRZEMYSLAWNOWAKOWSKI 
DM "Peaetntor" S.A. 
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Notowania ciągłe świadectw udziałowych 
DM PENITRATORS.A- tablicaofert z ll.ID.l996 r., goclz_ 1230 

Najwytsza oczekująca oferta 
kupna (l) 
Najnitsza oczekująca oferta 
sprzedaty(2) 
Ostatniozawartatransakcja 3) 

Najwi~tszauansat.cja(3) 

(l) -Informacja o zleceniu kupna 
z najwytszą aktualnie oferowaną 
ceną jest bardzo istotna, bowiem 
dzi~ki temu inwestor mote natych· 
miast zorientować si~ po ile i jaką 
ilość papierów mógłby natychmiast 
sprzedać. Jeśli nie ałr:ceptuje tego 
łr:ursu, mote, oczywiście, wystawić 
zleceniesprzedatyzwytszym limi· 
te m cenowym, licząc, te sytuacja na 
rynku ulegnie zmianie. Wartość 

oferty, to iloczyn ceny i liczby świa
dectw w zleceniu. 

(2)- Oferta sprzedaży z najni:t.szą 
aktualnie oferowaną ceną mówi po 
jakim kursie i ile świadectw motna 

cena(PLN) wartość (PLN) 

111,4 3230,6 

116,8 3504,0 

116,9 4676,0 
ll7,7 42.372,0 

natychmiast kupić. Oczywiście, 
kurs tenjest zawsze wytszy od ceny 
z najlepszego zlecenia kupna; war
tość oferty liczona podobnie, jak w 
przypadku zlecenia kupna. 

(3) - Poniewat transakcje są 
dokonywane w godzinach od 11 do 
19, sytuacja na rynku ulega zmianie 
w ciągu dnia - ceny w tym czasie 
mogą si~ znacznie wahać. Cena 
ostatnio zawartej transakcji pełni 
roi~ kursu rynkowego i odzwier· 
ciedla gr~ popytu i podaty. Wartość 
transakcji (obrotu) równa jest ilo
czynowi ceny i liczby świadectw 
pomnotonemu przez 2 (liczona jest 
analogicznie do obrotu na giełdzie). 

SŁOWO LUDU NUMER6t 

W sieci "Lewiatan 94" POLYPAY 
Morawica Od 16 miesięcy działa w Pol

sce Stonrzyszenie Hurtowników 
,.Lewiatan94". 

- Utworzenie i działalność 
naszego stowarzyszenia, wśród Ił 
jego załotycieli,jest odpowiedzią na 
inwazj~ Uchodoich firm handlo
wych, które dynamicznie wchodzą 
na polski rynek i zagratają polskim 
handlowcom- powiedział nam pre· 
zes stowarzyszenia Waldemar 
Nowakowski z Włocławk.a.Współ

działanie gospodarcze stowarzyszo
nych podmiotów, efektywne wyko
rzystanie ich potencjału ekonomicz
nego - tworzenie sieci hurtowej 
i detalicznej ,.Lewiatana", daje 
szansę: współzawodnictwa z firmami 
zachodnimi. 

Centrale dystrybucyjne dziesię

ciu polskich firm handlowych, zor
ganizowanych od czterech miesi~cy 

w spólk~ akcyjną "Lewiatan", doko
nują z producentami transakcji na 
warunkach me gorszych od firm 
zagranicznych. Ta spółka akcyjna 
wyratnie zwi~kszyla obroty i jestjut 
drugą siecią w Polsce w rankingu 
firm handlowych. 

W piątek, w ząjc:tdz1e ,.Raj• spot
kało si~ kierownictwo Stowarzysze
nia Hurtowników .Lewiatan 94", 
członkowie stowarzyszenia z woj. 
kieleckiego, radomskiego i piotrko
wskiego oraz najwi~ksi klienci. Dys
kutowano m.in. o motliwościach 
rozwinięcia pomocy organizacyjnej 
i prawnej. Stwierdzono m.in., te sto
warzyszenie ,.Lewiatan 94" - jeśli 
taka bę:dzie wola jego członków -
przekształcone zostanie w ogólno
łr:rajową izbę: gospodarczą. 

(bus) 

Angielska firma "POLYPAY" 
produkll,j~ca rury bnali.zacyjne: 
będzie lnwestowaf w Morawicy. 

W minionym tygodniu podpisany 
został list intencyjny _pomiędzy 
spółką a Rolniczą SpółdZ1eln1ą Pro
dukcyjną. Przedsiębiorstwo, które 
ma swoją fabryk~ pod Wrocławiem, 
zadecydowało, te ołr:olice Kielc 
doskonale będą si~ nadawały na 
pomieszczenia magazynowe, biura, 
reklam~ itp. 

-Jeszcze za wcześnie, aby mówt 
o szczegółach - powiedział "SL • 
prezes RSP Stanisln· Kutor. 
- Mog~jedynie zdradzić, te powsta
niezupełnie nowaspółka POLIPA Y 
Morawica, której nasza RSP będzie 
dziertawila cz~ pomieszczeń. 

(bu) 

W kieleckim browarze Jak si~ dowiedzleliśmy zarząd 

browaru zwrócił si~ takt:e do woje
wody o umo:t.liwienie kupna gruntu 
i pomieszczeń niedoszłych Zakla· 
dów Drobiarskich w Dyrninach koło 
Kielc. Ma tam zostać uruchomiony 
drugi zakład browaru. 

Rozwojowe piwo 
Browar Klelee rozpoczyna druli 

etaprozbudowy.Czterokrotnierwłęk
s:r.y się dzięki temu moc produkcyjna 
polsko- belgijskiej sp6łki, a u trud
nienie li'Zn)Śn łe do ok. 300 osób. 

15 kwietnia spółka zacznie mon
taż nowych urządzeń w swojej 

dotychczasowej siedzibie. - Piwo 
popłynie z nich jut pod koniec 
czerwca, ale i tak cała nasza tego
roczna produłr:cja została jut sprze· 
dana - twierdzi Alldnej Tnedak.le
wicz. prezes spółki. 

Inwestycje zwi~kszą motliwołci 
produkcyjne browaru, który chce 
znald..ć si~ w piątce mijwiększych 
producentów piwa w Polsce. 

(Dlk) 

Staropolska "Infodata" 

Oferty z Chin 1 Europy 
Biuro Informacji Gospodarczej 

"lnfodata• Staropolskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, Kielce, al. IX 
Wieków Kielc, bł. C, teł. 21-487, od 
wielu Jat kojarzy partnerów 
w handlu zagranicznym, kooperacji 
i współpracy gospodarczej. Dziś 
przedstawiamy kilłr:a nadesianych 
ostatnio ofert z Chin i zachodniej 
Europy. 

• Firma belgijska zgłasza goto
wość zaangatowania kapitału 

w małe i średnie, rentowne przedsi~
biorstwo polskie o kapitale od 
300.000 do l ,5 mln dolarów USA, 

najchętniej poprzez przej~cie 
50 proc. akcji. Preferuje brant~ spo
tywczą. 

• Hiszpański importer poszukuje 
w Polsce dostawcy wieprzowiny, 
baraniny i wołowiny. 

• Dute chińskie przedsiębiorstwo 
nawiąte w Polsce kontakty z impor· 
terami i eksporterami dekoracyj
nych materiałów budowlanych. 
Zainteresowane jest sprzeda.tą 

i kupnem cegły ceramicznej, szkła 
dekoracyjnego, marmurów, grani
tów oraz innych elementów wykoń
czeniowych. 

• Firma szwedzka przygotowana 
jest do importu z Polski obrusów, 
r~czników i zasłon. 

• Fiński producent konserw i kieł· 
bas poszułr:uje w Polsce dostawcy 
mi~ wołowego i wieprzowego. 

• Firma duńska nawiąte w Pol.sce 
kontakty z dostawcami mi~sa. owo
ców i warzyw (świete i mrotone). 

• Szwedzki importer poszukuje 
w Polsce producentów i dostawców 
pościeli, koców, ~czników i zasłon. 

• Belgijska firma nawiąte łr:on

takty z producentami i dostawcami 
materiałów budowlanych i wykoń
czeniowych. (bus) 

11 kwietnia 1996 Kielce 

... organizuje! 

c:::=::::::=::::__-!Jeślil'aństWa Firma 
szuka mlod ch, wyksztakonych, 

dynamicznych pracowników, 
zapraszamy do wzię_cia udziału 

w tym wydarzeniu. 

To szansa na spotkanie 
najzdolniejszymi 

absolwentami kieleckich 
uczelni" >VYŹSZYch .... 

... waszymi p~łymi 
prac ika il 

Informacja: Komitet Lokalny AIESEC tel. (O 41) lll-359 fax (O 41) 42-997 
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Przedstawia się nowa fotogrupa 

"Trzynastka" 
w czternaścioro 
Całklempo~drdl wystawę pi'ZJIO

towala w Galerii ZPAF w Kielcaclili 
u~• n~4awno Grupa Fotocn
fiCZilll ,.13", zawdzię~~ ~ 
nuwę lkzbie uło:tydell, ale pned
stawb,J~tQslęwposurzoaymjuiUła
dzle. Cztemaśdoro aulorOw pobnUe 
wiele r6Diorodnych propozy(jl - od 
rotocnfii prascnrej, poprzu akt, pej
zai, portret, po uijęda reklamowe. 

Grupa powstała z inicjatywy arty
sty fotografika Andruja Borysa, 
szefa Komisji Kwalifikacyjnej przy 
Zarządzie ouuu Ś wi~t=tokrzyskiego 
Związku Połskich Artystów Foto
grafików, który do grona uprawiają· 
cych fotografi~ wystosowal imienne 
zaproszenia do wspólnych działań 
z dość czytelną, jak si~ wydaje, 
intencją budowy związkowego 
zaplecza. Organizator tej mobilizacji 
skrzykną! ludzi w rótny sposób 
związanych zawodowo z fotografią. 
Są pośród nich fotoreporterzy 
lokalnej prasy, pracownicy agencji 
reklamowych, autorzy o różnych 
zainteresowaniach i temperamen
tach, mekt6rzy JU1 o pewnym 
dorobku twórczym, mający za sobą 
niekiedy sporoJut wystaw. Wszyst· 
kich łączy dątenie, które d uchowy 
opiekun grupy wyrata prosto: ,.zro
b~ coś w fotografii", a cala reszta 
dzieli, bo tej małej społeczności nic 

Ad libitum 

zbliża wspólnota zapatrywań na pośród nich Ruth Anang oraz ich 
sztuk.~ fo tografii, jaW idea treś· trzynastu : Jeny Bednarski, 
ciowa czy program estetyC211y, nie KnysztofKosidło, Jarosław Kubal
ogłaszają tct tadnych manifestów. ski, Adam Kubka, Przemysław 
Chc4 robić dobre zdj~cia, sporo jut Ku laga, Paweł Ma! ceki, Mirosław 
potraf.ą. A co najwatniejsze- wyka- Ostrowski, Knysztof Kuba P~czal
zuj4 konsck.wcncj~ w urzcczywist· slti, Piotr Polak (foton:portcr .,Słowa 
nianiuwłasnychw~itwórczycb, ich Ludu"), Grzeson Romański, Jeny 
wypowiedzi noszą rysy od~bności. Soiński, 'Tomasz Schmid, Wicsław 

Są z Kie lc, ale taili z: Końskich, Tumo. 
Ostrowca, Radomia. Jedynaczka (dan) 

Zamierająca tradycja 
Mi(dzynarodowy Dzi~ri Kobkt 

umitro w Pofsu śmi~rdq naturalną. 
PrOby jtgo uanimo(jf w po.rzcugól
nychzaktadochpracykoifczq.rirz~ 
kt~nltpo.".,·odunirm. Takbytoiwlym 
roku. Czyżby kobi~ly poauty sir 
wrtszcit w prlni dowartościowane 
i rOwn~ mrżczyznom! Myśl(, że 
l wokrr.rlt, kitdy owo ŚWi(tO obowiq
zywol o, kobi~ty. szczególni~ w Polsu, 
citszyl,ysi( 111'idką estymą. Dzitri Ko
bltt by/ po pros/u tylko jeszcztjednq 
okazją do towarryski~ spotkania, 

;;b~t:z·:f~;:,;:"~~:z~t:~rt~~~ 
rostato różnym/ zwyczajami. k tórt 
JtaM•alyslrzkolripeM-nyminormomi. 
Nadobrq.rpTOtfl.·(, toprawi~wkaidym 
zak/adzit pracy byto inna tradyt;ja: 
odojit;jalnychprumó-.r.-lrrilreferalów 
podkreifojqcych rolr i znacztnit ktr 
bitt, aż po róintgo rodzqJu ... lł)'glu
py! W okres i~ póinego Gitrko zoczą! 
Slf np. llł)'CZaJ przyznawania tytułu 
• honorow~j kobiety•. Przypomnijmy 
mlodzidy, oo to takiego byto. Otóż 
pan/t w celu podkreilenia faktu, że 

Brakuje miejsca 
czy wyobraźni? 

Pruczytalem w .robotr i'lformacjr 
o propoZ)'(Jt odsl onirc:ia w Kitleach g/ ozu 
Ptztddmrną synarotą z okolicznościo-

~m :::;:;::'i1/J'J~~ątm:u~f;~"J; 
j;!:i~i?'OOouf,~l~k{:::C~;"/g:;:::~ 
- Spo/ttztfiJtwo Kielc". Brok~e mitj.rc:a 
"Ditlbftcyczywyobroini, tymktórzypro-

y::z. '::'t;~?~:~ifrz;r;::~:on:~:/~ 
~:~t,~~C:,';.,.~':!k~~t~~~::::!~o:z,:; 
~Z.;1: n;;w;~:;:,:o~'!~a~~;:~· b;~:.~ 
OJkDrztnttmktelczon/ Kitlc. 

był kobietą, to muwirkszy zaszczyt 
dla ... mrżczyzny, przyznawuly (:-...,'
kle drogą iródzakladot~HKO re/tr~n
clum) tytuł .honorowO kobl~ty· nqj
bardzi(j zaslutontmll pnnlstaM·Icie
lowiplc:iodmlenn~j. Ten, samwsoblt 
nawtt miły, zM-yczaj od samtgo ptr 
czqtku byt jednak zwalczany pruz 
m(skie dynkt;je zakładów pracy. 
Wprawclzit tlumaczyly ont (owe 
dyrekQt) swoje zastrrrienio fakttm, 
it kandydatury na .honorową kobi~ 
tr" nie są uzgadniane z POP /:wiąz· 
kami zawodowymi, ale wszy.ro:y wie
clzl~li, o ro chodzi- dyr~ktorzy chcieli 
zabnpiec:zył .tWÓj wybór/ 

Sama uroczy.rto.U .pasowania na 
kobietr ·by/ a urozmaicona l ."._-~.rot a: 
jtdne panif! prr~bitraly w damskie 
ciuchy wybrantga kandydata, inne 
pudrowały go, molowały mu usta 
l przykloaly rrrsy. inne znowu ondu
lowały kandydatowi włosy, a z braku 
tyChże- naCiągały mu nagiaWf peru
k(. Na koniec .honoraw~j kobieclt" 
wrrczano symbol kobiecitj M·ladzy: 
wol~k do c:lasto. Takie były czasy ... 

Od redakcji: Wnawi4za.niu do wypo
wiedzi Czytelnib. na temat odsłoni~cia 
głazu i tablicy przed był4 synagoR w 
Kielcach wyjaśniamy, że w sobotn iej 
informacji malazJ si~jedynie skrót zda· 
nia,jakie proponuje s i~ umieścić w tym 
pamiątkowym miejscu. Projekt pn:ewi
dujc nast~pujący napis: ,.Pami~ci 27 000 
Zydów z k.ielcck.ieJO getta, zamordo\113-
nych przez Niemców w lalach 1939--44 w 
Kielcach, Treblince i innych obozach 
zagłady-społeczcństwoK.ielc". 

Co j awa, co sen 
Mam wraientt, it niektórzy nasi pro

wicowi politycy obudzili sir po długtm 
śnit. U.rnrli tdzitś w polowie lat ositm· 
dzitsiątyeh. Ttraz My~·ani u snu nit pot
rajiq odróżnić ttga co neCZ)'Ił·istt od ttgo 
oo byto i mlnrło. Oni M"ctąż walczą z 

Do dziś wiele .honoro!ll-ych kobiet" 
jest wśrOd nas, chociaż ttgofoktu nit 
rozgłaszQją, a dyplomy pochowali na 
dnie.rziiflady. 

Szkoda, żt.iwirto kobitt tak slroc:i
/o na znocztniu. Szcz~ófnie w .muzy
cerola kobietyjest bowiem w dalszym 
ciqgu ograniczona l gdziejt} tam do 
m(iczyzny! Kitlu są tu dra.styanym 
przykładem: ani jtdnej dyrygentki, 
ani kompozytorki, oni śpiewaczki, 
ani koncertujqu} pianutki, oni orga
nistki, a na11m klaM·esymstki! l cóż 
z tego, i~ muzyczny honor kobiet pró
bują ratował: skrzypaczka Ludmifa 
Worob«--Wiuk ifln:istka J.".,·ona Ko
zi t/- Klną w t/umie rozpychających 
sirmrżczyzn ... 

Czy wlrc z .braku laku" ni~ byłby 
.dobryioplotek"?Czymenaldaloby 
wrócić do llł)'CZaju i przynajmniej 
wdzitdziniemuzykiprzyznawałda/ej 

tytuły .honorowej kobiety"? Niech 
jednak zadecydują same pa nit . 

MIROSŁA W NIZJURSKI 

komuną, wciątczl(iqno I!II"Oichpltc:oc:h 
oddtc:h bnpitki. l wciąż mwnq Sif llkry-
11-"ał. Szkoda tylko, i~ nit llkl')'lfa}ą .111'0/c:h 
myśli i pogfąd6w. 

Sensacja 
Od pewntgo cza.su .:lyc:Jt Wam1111-1· 

u nsocjq stoi. 1}rm raztm na ttmat rztko
mtj odmowy przyjrc:ia ptnydtnta KM·aś
niewskiero pnn popirio Jana Prnvla 11. 
Nic lo, it oji(jafnit Watykan milczy, że 
poważni politycy dtmenfldą wiadomośłf 
Jtststruacjaljtstoczymmówił!Nitwie
rzrwugo rodzajudonitsitnia, bowi~m·do 
ttj pory pop/ri Jan PDII-·tillzawszt polUJ· 
fil sir znoltił! $wiadczy o tym Wie/t/ak
tów, wśród nich takit dtptszo cratu/a
cyJno doA/tksandra K!ll"oimewsklego po 
zoprzysl(itniuconaprnydenta. 

(tam) 
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Warunki odebrania nagrody: 

- zgłoszeniefaktu wygrania (osobiście lub telefo
nicznie) do biura konkursu Kielce, ul. Targowa 18, 
tel (041)459--19-najpóźniejdogodz. 16dnianastę
pnego (wygrane z piątku i soboty do poniedziałku, 
godz. 16.), 
-zakreślenie wszystkich liab w jednym z dlagra

mówi i potwierdzenie tego w biurze konkursu, 
- dosraraeme karty promocyjnej do redakcji .SL" 

wraz z wycinkami publikowanych do dnia wygrania 
kuponów (może brakować maks1mum 3), 

- udzielenie odpowiedzi na pyranie zadane przy 
zgłoszeniu wygranej. 

Uwaga! Nieczytelne karty należy wymienić w biu
rze konkursu (teł. 459-19). Każda karta, która 
będzie pokreślona lub uszkodzona zostanie wyeli
minowana z promocji. 

Szczególowy regulamin akcji promocyjnej "Mar
cowe Miliony" znajduje się w biurze konkursu 
"Słowa Ludu" 

N agrody dostarcza 
SERVISCO 

Kielce, te/. 610-235, wewn. 217, Radom, te/. (048) 516-04, 
Sandomie rz. te/. (015) 321-409 

SPEKTAKL PROMU.JE "SŁOWO LUDU" 

T E ATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Z A PRASZANA 
ZNAKOMITĄ KOMEDIĘ ANGIELSKĄ 

"KIEDY KOTA NIE M A" 
J ohnnie Mortimer, Bri an Cooke 
Reżyseria: Marek Wałaszek 

22 i 23 marca w kieleckim "ekonomiko" 
pod patronatem naszej redakcji 

Giełda turyStyczna 
22 1 23 marca w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. O. Langego w 
Kielcach odbfdzie sif Druga 
Kielecka Giełda Turystycma 
,.Wakacje · 96", zorganizowana 
przy współudziale wojewody k~ 
locktego, prezydenta Kiełc, 

Oddziału ŚWiftokrzyskiego PTTK 
w Kłełcach l pod patronatem 
naszej redakcji. 

W bogalym programie giełdy 
są takie konkursy dla ws:zyst-

kich chętnych: na hasło, plakat 
oraz wydawnictwo promujące 
Kielce i ziemię kielecką, a lakie 
na pamiątkę regionalną zwią
zaną z Kielcami lub ziemią kie
lecką. 

Prace należy nadsyłać pod 
adresem szkoły (ZSE nr 2 im. O. 
Langego, 25-381 Kielce, ul. 
Langiewicza 18) - gdzie są 
szczegółowe regulaminy - do 
końca lutego. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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R.da Nadzorcza Spółdzielni lntn~lidchr lm. mjr H. Dobrz:aliskiego 
.,Hubala" w Przysusze 

oJlasza konkurs na stanowisko 
ZASTt;PCY PREZESA ds. ll:CHNICZNYOI 

Ktmrlydad przystrpN}qq do konluvsu ptMinni spdniał ntut(pujqC% wanmki: 
-wykszłałcnieirednielubtt)'isu 
-~:ot~omołtbrall1yodrldowd 
-..ymapnystaiprxynastanowlskachsamodzitlaycb,min.S iat 
• umitjęłnoUzar~cWinia fi~ w warunkach gMpodarld ryakowł'j 
-wiekdoSOiat 
-dohryłtaazdrowia 
O{trty skfttdtlnt pr-..a lumdyd•t6w powitlll)' unvien~ł: 
-zdO$Zt!niedokDa.kursu-podule 
- bHlionariusz o50howy l fotocrafii~, 
-tydorysaopiselllprubiqupraeyuwoclowej 
- berokopie dokunttnt6w potwier~l!,tydl ,.siadane wylw:tałcenłe 
-tdobytekwalinka<;jelśwtaded:wapracy 
-Wwiadaenieostuietdrowia. 
Oferty z dokumentami nalety łk.ladat w ZAmkni~tych kopertach z napisem 

~Konkurs" w sekretariacie Spółdziłeni Inwalidów, ul. Radomska i7, 26-400 
PI'Z)'5Ucłado26.111 . 1996r 

O zakwahlikowaniu do udz1ału w konkursie i jego tryb1e kandydaci zostani!, 
powiadomleni indywidualnie. 

Rada Nadzorcza ustrzep sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 1~ 

SwiętokrzyskieStowarzyszenle 
Rzeaozna1!'c611' M!UIIIko~ch 

z Siedzibą w Kielcach, 
ul . Warszawska 44 pok. 256, 

tei.(0-41}474-92 
jako wył11cznrwwoj. kielecłdm 

organiutoregzamlnów państwo
wych z Slll.col!'ania nien.~cho
moścl 

uprzejmie uwiadamia, ie: 
-· epamin pańsllt'owy odbę· 

dzleslę'lt'IOelcachJ0-31 ~a 
1996 r. 

SwW:toknyskie Stowarzysze
nie Rzeczoznawc6w ~l!.tko
wychorganizlijeeyklllijęt:pny
cotonwczych, na których wyk
lado'lł'cami będii!. między Innymi: 

p.pror.E. Kucharka-Stasiak 
p.Z.Małecld. 

KOI.POR'IY.R S.A. 
poszukąje pracowaik6w 

•• stanowU.o blę~rowej. 

Od kandydata wymapmy: 
• m.in. trzyletniegostażu pracy 

wksi~gowości 
• zna,iomośd otólnych zagad

nień ksi~gowyeh i ksi~gownłd 
kosztów 

• znajomnłd podatku VAT 
re; umiej~tmlltci pracy z kompute-

• wykształcenia min. średniego 
ekonomicznego 

• samodzielności, obowi~ko
wnłei,dokładnośd. 

Oferty pisn1111e (list-t)'W'Kyjay, 
CV wraz ze zdjęciem) prt~i:a)'skbdlt 
osoblłde lab listownie 11' duu dw6ell 
ty;:othd H dnia ukuaaia się oz:łosuaia 
podadru~: 
KOLPORTER S.A, Drlał Pmonal11y, 

ul. Kolberp11,25-6ZOJUelc~ 
Jl7lla 

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

l. Sprtda:i drewnajak nlł.ej: 
- dre1!'11o 'lridkowymiaro•e sosna (W) "ilości -300m suk. 
-drewno wtelkowymlaro'lł'e cll!,b (W) w llośd - 300 łll suk. 
-drewno wielkowymlare•e topola (W)" ilośd • SOO m 5Zdc. 
- dre11'11o średniowymiarowe sosna (S lO)" Il ości- 500 111 suk. 
-drewno łrednlo11'}'miarowe osika (S Z)" !loki-100m sześc. 
-drewno łrednlowymlarowe lopola (S 2) w !loki- 200111 sześc. 
Przetargod~dziesi~26.Ji l . i996r. ogodz.9wbiur.teNadleśnittwa0stro

wiec Świ~tokrzyski przy ul . Kiiiilskiego 12 a. Przyst~pujący do przetargu 
winni wplacić wadium w wysoknłci lO proc. ceny wywoławczej do godz. 8.30 
w dniu przetargu w kasie Nadleśnictwa. Komisja przetargowa zachowuJe 
prawo uniewainienia pn:etargu bez podania przytzyn. 

2.RobotrremontowejakniUj: 
·budynt'kNadldnid11'a-re•onlłazienek, 
- Ldnldwo Wna'll'J -11')'D112na pobyda dachowego na 4 budynkadl, maio

nnie elewadi i remont" częki mieszkalnej "2 bud)'Dkach, 
- Ldnict•o God6" (osada ZapJe BoleszyMtie) jak wyt.ej na bubynk• mle-

szblnym, 
- Leśnid'lł'O Balt6'11'- re111ont budynku "pomiHZCZenlach Jeśnlcrqo, 
- Leśn i d11t'o Naroinikł-remon t pomieszacli mieszkalnych leśnic:zego, 
- Ldnid'lł'o Obr6w - remoni budynku gospodarczego oraz konserwacja 

dachu i 11')'konanie elewadi "budynku mleszbln}'lR. 
Pn.etargodb~dziesi~ 26.111. br. OJodz. li w biurze NadleśnictwaOstro

wiec Swi~tokrzyski. Przyst~pujący do przetarcu winni przedstawić stawk~ 
rOboczOJodZmy oraz pozostale koszty. SzczeJ61owy zakres robót motna 
uzyskał w biun:e Nadleśnictwa. 

Wadium w wysokości lO proc. wst~pnej wartcdci kosztorysowej nalety 
wpłacić do kasy Nadleśnictwa w dniu przetargu do godz. IOJO. Komisja prze· 
tar&owa zachOWUJe prawu uniewatnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Panu BOLESLA WOWI BALO:RKOWI 
z powodu śmierci MATKI składa 

Dyrekcja PRM Sp. z o.o. 
oraz kolttanki i koledzy. 

W yrazy glębokiego w.spólczac:ia Pani 

ALFREDZIE CECKA 
2: powodu śmiuc:i 

OJCA 
sklad•j~ 

Dyrekcja PRM Sp. z o.o. 
or .. : kolełanki i koledzy. 

Pani HALINIE BEDNARSKIEJ 
wyrazy 1lębokie1o wspóln•c:ia 

z powoda ś•ierci 

OJCA 
sklad-.j" 

Rada i Zan-d Gminy Masłów 
oraz pracownicy Unędu G111iay. 

SLOWO LUDU NUMER 61K 

W lasach przybywa lisów. Zdrowych i chorych 

Rok wściekl izny 
Lekarze z Zakładu Higieny Weterynaryjnet w Kielcach wykryli w ubiegłym rokuwścieklizntai u 1111;Wie. 

rząt. Nie tylko w woj. kiefeckim. Jedna z 20 tego typu placówek w kraju działa na terenie woj. kieleckiego, CZf
ścl radomskiego, tarnobrzeskiego, CZ9$tocłtowskiego, piołrttowskiego i katowicklevo. 

-Od 1979 roku ubiegle 12 mie
si~cy bylo okresem n~wi~tszej 
liczby zachorowań na wścieklizn~ • 
powiedzieli lekarze z ZHW. - W 
drugim ..złym" 1986 r. zachorowało 
tylko87zwien.ąt. 

Specjaliści twierdzą. te raJa 
zachorowań przychodzi co trzy, 
cztery lata i teraz wl~nie nadszedł 
ten czas. Ale od 16lat nigdy nie było 
tak wielkiej liczby zachorowań jak 
w ubieglym roku. 

W ciągu całej dekady lat osiem
dziesiątych do Zakladu Higieny 
Weterynaryjnej w Kielcach zgło

szono 2870 domowych i dzikich 

zwierząt, u których podejrzewano 
wścieklizn~. Chorych było tylko 345. 
W ciągu 6 ostatnich latlekarze zba
dali 1149 ,.podejrzanych" i at 315 
było wściekłych. 

- Dwa pierwsze mies1ące tego 
roku prognozuJ~ jeszcze gorzeJ- nie 
lr.ryją obawy pracownicy ZHW 
w Kielcach. - Przebadaliśmy 89 
podejrzanych o wścieklizn~ zwie· 
rząt i połowa z nich rzeczywaście 
była chora- 41 lisów, l kot i 2kuny. 

Najczpciej chorują hsy, psy, 
kuny, bOrsuki i koty. Szczepi si~ 
tyllr.o psy, ostatnio o zabieg taki pro
szątalr.tewlaścicielekotów. Wubie· 

głym roku na Kielecczytnie 
zaszczepiono przeciw wścielr..li:tn ie 
prawie 72 tysiącepsów i kilkadziesiąt 
kotów. Ale roznosicielami wściekli 
zny są przede wszystkim lisy i nie ma 
mothwołci uchromenia ich przed tą 
chorobą. Tym bardziej, że tych 
zwierząt z roku na rok przybywa 
w naszych lasach. Odlr..ąd ekologo
wie walczą o noszenie sztucznych 
ruter, skończył si~ popyt na lisie 
skórki i rude chytrusy przestaly b)t 
obiektem polowań. Z badań wynika, 
te 98 procent nosicieli wścieklizny 
to właśnie lisy. 

EL1.BIITA WIKLO 

Zgromadzenie 
tysiąca świadków 

Na remont 
synagogi 

Pieniędzy 
nikt nie dał 

Monłka przys~Ua do chrztu 
"kostłumie kl!.plelowym. Podobnle 
Marłena.Pozostaliró:tnie-wdługlej 
koszuli lub spodenkach.Strójnie był 
nll,jważniejszy. Miejsce- basen slra· 
b.ckipodnatryskami-totdsprawa 
dn.~gorzędna. Chrzest, lo przede 
wszystkim prz.dyde duchowe i :a.nu
rzeniecalt~ocialawwodzie.Moiesię 

odbr-at: • morzu, rzece, na pły•·alni. 
W sobot~. w Kielcach, podczas 

zgromadzenia specjalnego świad· 
ków Jehowy, przystąpiło do niego 8 
O<Ób. 

- Przystąpilam do chrztu teraz, bo 
stwierdziłam, te jutjestem do niego 
gotowa. Pochodz~ z rodziny świad· 
ków Jehowy- mówiła Monika, szes· 

nastoletnia kielczanka. Zgodnie z 
zasadami religii, nie towarzyszylijej 
rodzice chrzestni. Ch~ przystąpie
nia do chrztu musiała potwierdzić 
publicznie (w Kielcach było ok. 
tysiąca osób). Podobne spotkanie z 
ok. 700 osobami odbylo si~ w nie· 
dziel~ w Busku. 

W całym kmju jest ich ok. 125 
tysi~cy. W Kielcach jeszcze lO- li 
lat temu byty 2zbory. Dzaśjest ich 7. 
Na zgromadzeniach specjalnych 
spotykaj l! si~ dwa razy w roku. KJadą 
szczególny nacisk na bztalceme. 
Tym mzem myśl przewodnia spot
kań brzmiała,. Wykwalifikowani słu
dzy dobrej nowiny". 

Na niczym spełzła ubleglotn;od
nio'lł'a mi.5ja wojewody kleleekiego 
Zygmunta Szopy, szukajl!.Cego w 
MEN l Ministerstll'ie Kultury pienię
dzy na ~mont e lewacji kieleckiej 
synagogi. Nikt nie wyraził chęci 
wsparcia miasta, na remont potrzebne 
5:4 3 mld st. zł. 

-Właściwie n~bardziej zainte re
sowane remontem powinno byt 
arch1wum- pow1edział wczomj Zyg· 
munt Szopa. - A z.a pien i~dzmi bie· 
gają WOJewoda i prezydent. 

- Naczelna Dyrekcja Archiwów 
(hr) Państwowych nie da pieni~zy na 

remont, bo ich nie ma - twierdzi 
dyrektor kieleckiej placówki Uwira 
Szczepanlak. - Z trudem wyasygno
wała w ubieglym roku 170 mln zł na 
remont dachu i wi~cej nie możemy 
oczekiwać . 

Wojewoda stwierdZił tet, że pro
ponowal archiwum trzy inne loka· 
liz.acje, ale propozycje odrzucono. 

W czasie sobotniego spotkania Ś1fiadk6w Jeho"Y ehnest przyjęlo 1 osób 
Fot. D. Gacek 

- Odrzucono, gdyż taden .z 
budynlr.ów me nadawał si~ na archi
wum - mówi dyrektorka. - Hotel 
przy Wapiennikowej trzeba by grun
townie przebudowywać, a maga· 
zyny przy Batalionów Chlopskich 
i blaszaki po ,.Polmozbycie" przy ul. 
l Maja w ogóle si~ nie nadawały do 
przechowywania dokumentów. 
O tym, by budować arch1wum, nie 
ma mowy, kto da na ten cel pie
niądze? Na mzie radzimy sobie prze· 
chowując akta w kilku lokalach. Nie 
mamy środków ani na budow~, ani 
na remont elewacji. (Lid) 

Popebrlają co drugie włamanie i kradzież 

Niebezpieczne małolaty 
Po raz pietwszy od kilku lat w Kielcach spadła liczba przesłfpStw wsród nieletnich przy jednoczesnym 

wzroście wsbinika ich wykrywalności. Alarmuj~ee ą jednak dane świadczące o udziale młodocianych 
sprawców we włamaniach i kradzieżach. Wczoraj dyskutowali na ten temat przedstawiciele Komendy Rejo
nowej Policji i radni z Komisji Bezpieczeristwa Publicznego. 

Udział nastoletnich sprawców 
w ogólnej liczbie przest~pstw obni
tyl si~ do 31,7 procent (w rekordo
wympod tym wzgl~dem 1993 r. było 
to35,2 proc.). 

- Dane w k.ategorii przest~pstw 
decydujących o poczuciu społecz· 
nego zagrotenia są alarmujące 

-mówi Barban Znmunt, specjalista 
ds. nieletnich KRP w Kielcach. 
- Nieletni sprawcy mają na koncie 
58,2 proc. wlamań, 50,1 proc. Jr.ra. 
dziety.' Dzi~ki akcji zapobiegawczej 
w szkołach spadła wśród nieletnich 
liczba rozbojów i wymuszeń. Zdecy
dowanie najlepsze efekty w tej dzie
dzinie mialkomisariat II (Czamów, 
Ślichowice, Dafnia). Słowa uznania 
naletą si~ kadrze szkól podstawo
wych i średnich w tym rejonie, która 

pomagała nam pnelr.:onać uczniów 
do ujawniania przest~pstw. 

Obnita si ~ granica wieku osób 
wchodzących w konflikt z prawem. 
Wśród 14-latków bylo 69 takich 
przypadków (40 wi~cej niż w ub.r.), 
wśród B-łatków 34 (14 wiecej), 
panitej l3 roku tycia- 46 (28 wi~cej 
nit w ub.r.}. 

- Najcz~ciej nieletni popełniają 
przest~pstwa pod wpływem alko
holu, po libacjach, w okolicach salo
nów gier, skwerów czy klatek scho
dowych, gdzie przebywają bez tad· 
nego nadzoru ze strony dorosłych 
- stwierdza 8 . Zygmunt. Polowa 
sprawców pochodzi z rozbitych 
rodzin. 

Statystyce dotyczącej narkomanii 
zdaniem B. Zygmunt nie motna 

urać, gdyż Kielce nie mąią ośrodka, 
d o którego osoby uzaletnione mog
łyby udać si~ po pomoc. 

- To nie są wielkie inwestycje, 
a w mieście wielkości Kielc wręcz 
konieczne. Narkotyki ze Wschodu i 
Zachodu są rozprowadzane wśród 
mlodziety - stwierdza B. Zygmunt. 
- Drugą bardzo istotną sprawą jest 
..zagospodarowanie" czasu 15-17-
latków. Uczniowie podstawówek 
zostali obj~ci programem .. Szkoła
-Środowisko-Rodzina", starsi ~o 
zakończeniu lekcji cz~sto nie ma..tl!, 
co z sobą zrobić. 

Radni i przedstawiciele KRP 
zgodnie stwierdzili, te trzeba uśw1a · 
dornić dorosłym, te każda zlotów~a 
zainwestowana w zorganizowan~e 
czasu wolnego mlodz1eży zwraca s~~ 
kilkakrotnie. MACIEJ TOPOI.SKI 
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Z regionu Z regionu Z regionu 
Wiślica. Dyrektor szkoły ubezwłasnowolniony? 

Interpretacja prawa (~ M 
DyrektMsrl<oly wWo.Jicy lnfonnuje wójta, że-.uga finensowo, konywać polocooi• dyrekto" nko- oogo S<Jmiku S•mo"''dowogo. Po- n'-~ 

::.":~~~o:~=-=~.::~:=:~~=~ ly.~~::s:~~~~~::~~~~~odej- ~:g~~~~~~~tS~~~~~~~~~:!!i. :R="=·=M=. D=u=l·=·=• ====::! 
WSZ'f$CY Słl z.adowołeni, • jedynie dyrektor ma pretensje. mo wałem próby konsultacji z Zarzą- - Zarząd Gminy nie rozpatrywał 

- Zgodnie z prawem, dyrektor 
szkoły jest kierowmk1ern jednostki 
budtetowej. Do nieco naletlj decy
zje finansowe: podpisywanie list 
płac, czeków, 1tp. Budtel katdeJ. 
szkoły w cminie po)Vinien być pre
cyzyjnie określony i zaakceptowany 
przez dyrektora. 

W W~licy :taden z tych warun
ków nie jest spełniony. Zostaliśmy 
praktycznie ubezwłasnowoln_ieni -
np. ja dostalem do dyspozycji tylko 
130 mln starych zł na wydatki 
rzeczowe - mówi Jeny Trupalo'fł'-

sld, dyrektor Szkoły Podstawowej 
wW~licy. 

W grudniu ub.r. Zarząd Gminy 
powołał Samorządowy Zespól Ob
sługi Szkół w Wiłlicy. To właśnie 
SZOS podeJmuje dec~e finansowe 
i administracyjne dotyczące szkół. 
Tymczasem, zgodme z ustawą 

,.0 rachunkowości", dyrektornkoly 
nie mote swo1ch uprawnień do po
dejmowania dec~i w sprawach fi. 
nansowych i administracyjnych 
przekazywać innemu organowi. J~ 
dnostka takajak SZOS powinna wy-

Śladem naszych publikacji 

Komunikacyjny strajk? 
W związku z ukazaniem się 

w waszym dzienniku 2.111.1996 r. 
artykułu w sprawie zawieszenia 
komumkaCjl przez PKS Busko
-Zdrój Placówka Terenowa Kazi
mierza Wielka, chciałbym par~ 
spraw wyjaśnić.l,ogloski o strajku są 
kompletnym nieporozumieniem. 
Prawda zaś jest brutalna, poniewat 
komunikacja zaczęła przynosić 

straty, nie zarabia na siebie, to 
logicznejest,tesięjąlikwiduJe. 

Przyczyn jest wiele. P1erwsza, to 
działalność prywatnych przewoźni· 
ków, którzy Jetd:tą tylko wtedy, gdy 
1m się to opłaca, a zawsze od S do lO 
minut przed odjazdem autobu.j()w, 
Oczywiście, w soboty i niedzie le ich 
nie uświadczysz. Nieprawdą jest, te 
obsługują trasy, na których JCSt ZOl

koma liczba autobu!l6w, a wręcz 
odwrotnie - i to są rakty mezbite. 
Płaą znikomy podatek od działal
ności gospodarczej. Natomiast PKS 
odprowadziła do budżetu za 1995 r. 
prawie 2 miliardy starych złotych 
podatku dochodowego. Prawie 
l miliard starych złotych na run
dusz pomocy niepelnosprawnym. 
Chciałbym zaznaczyć, te to jest co 
najmniej dziwne, bo niech ktoś mi 
wytłumaczy, gdzie zatrudnić inwa
lidę w naszej finnie? Kierowca 
niewidomy, mechanik bez ręki czy 
dyspozytor, który słabo słyszy lub 
niedowidzi? 

Następna sprawa, która mi się 
nasunęła, to stan techniczny auto· 
bu.j()w a samochodów prywatnych 
przewoźników - bez komentarza. 
Zabezpieczenie tras- na ten temat 
jeden tylko przykład. Jeśli autobus 
si~ zepsuje, wysyła się następny, 
a prywatny przewoźnik czym zastąpi 
zepsuty poJazd? Nikt z nas w firmie 
me Jest prze<:iwny prywatnej komu· 
nikaCJi, ale niech to będzie na zdro
wych zasadach. Przykład Krakowa; 
doklada się do komunikacji miej
skiej, winduje si~ ceny biletów, 
gminy, do których dociera komum
kacja miejska, dopłacają do katdeao 
km, a prywatni 1e:tdtą gdzie chcą 
i jak chcą. Jeśli lO Jest normalne, to ja 
przepras:zam bardzo. Następna kwe
stia - odpowiedzialność w razie 
wypadku. Pasaź:er ma bilet i to jest 
podstawa do roszczeń o odszkodo
wame, a u prywatnego przewoźnika 
właściwie zerowe. Mam nadzieję, te 
redakCJa chociaż do cz~ci moich 
rozwatań ustosunkuje się: i zamieści 
na swych lamach moją refleksję na 
temat ostatnich wydarzeń na terenie 
gminy Kazimierza Wielka, dotyczą
cych obsługi klientów w dziedzinie 
komunikaCJI publicznej. 

Zpo.".:t:aniem 
BOGUSUWGAWLIK 

kiero'fł'caautobusu 
PKS Busko-Zdrój 

W Miechowie i Kazimierzy Wielkiej 

Jałówki na sprzedaż 
Od. l~ lat po raz pierwszy znów 

"W~j. _kieleckim odbywać się ~dą 

?~i~;~~7:: i_krt~r~~~~~'aSt~~r~ 
IOdowh ZWierząt i urzędy gmin 

w Mlet;howie 1 Kazimierzy Wielkiej 
• zapi'UZĄJą hodowców, rolników 

i kupców 27 marca na plac tarsowy 
w Miedaowie, adzieaukcja rozpocz
nie sir o godz. 9. Tegosamego dnia, 
rówmet na placu targowym w Kazi
mierzy Wielldej, ale od godz. 12, 
mo:tna będz1e kupić lub sprzedać 
krowy albojałówki hodowlane. (t'fł') 

dem Gminy na temat nowych roz- jeszcze p1sma pana Trzepatowskłe
wiązali. organizacyjnych, koniecz- go. Mog~ tylko powiedzieć, te kat.dy 
nych do wprowadzenia po przejęciu ma swoją interpretację przepi!l6w, 
szkół przez gminę. Nikt nie chciał a wszyscy inm dyrektorzy są z.ado. 
mnie wtedy słuchać - stw1erdza Je- woleni-mówi SC.anislaw KowaL, wójt 
rzy Trzepalowski -Zgodnie z pra- Wiślicy. 
wem, to właśnie ja jestem odpowie- - Jeśli obecna sytuacja się nie 
dzialny za stan szkolnych finan.j()w zmieni,obawiamsi~,tejak:omątra
i, w razie kontroli, to japoniosę ton- dnej, będącej w opozycji do ZG, na 
sekwencje za ewentualne nieprawi· koniec roku zostan~ ukarany za 
dlowości, na które nie mam tadnego przekroczenie dyscypliny budteto· 
wpływu. wej i zwolniony - rozkłada r~ce J. 

DyrektorTrzepalowski przekazał Trzepatowski. 
do ZG swoje zanuty wraz z potwier
dząiąq;je w pełni opimą radcy praw· 

Jędrzejów 

MACIEJ TOPOLSKI 

Majątek na wysypisku 
KJedy w 1991 r. U!'lllclzenlem Miejskiej Rady wprowadzono segrecację 

śmieci wydawało się, U Jędrzejowianie oka~ się lepsi od Niemców, któn.y seg
rego'fł'ania śmieci uczyli się przez 7 lat. Ustawione w 30 punktach kolorowe 
pojemniki zapełniały się kamie szkłem, makulatur~~, twoTZ)"fł'ami sztucznymi. 
Kalendarze wydawane pnez U!'llld Miasta lnrormo'fł'aly o Ienninach wywozu 
suroweó'fł' z posesji. Bodł.ccm do proekologicznego dzlalanla był tak:ł.e fakt, U 
posegrego'fł'anycb suro'fł'eó'fł' wtórnych mofna się było pozbył z domu za danno. 

Radość trwała krótko. Miesz
kańcy szyb,k.o zorientowali się, te 
liczne pojemniki na surowce wtórne 
ustawione w najbli:tszym sąsiedz· 
lwie mogą zast.ąpK: kontenery na 
odpadki. Sforsowano zamknięcia 
klap i teraz pojemniki pełne są 
śmieci, popiolu, opakowań wyrzu
canych z gospodarstw domowych, 
oczywiście bez opłaty. Nie pomagają 
upomnienia i kary nakładane przez 
Strat Miejską. Teraz, :teby odzyskać 
surowce wtórne właściciel firmy, 
która wygrała przetarg na ich odbiór 
musi przerzucK: tony śmieci. Naj
częściej jednak trzeba wzywać 

ZOM, :teby wywid:ć odpady na 
wysypisko. 

Kierownik ZOM Zbignle'fł' Pańlak 
mówi, te aby zapobiec zbyt szyb
kiemu zapełnianiu się wysypiska, 
odzyslcuje się surowce wtórne. 
Konieczne byłozatrudnienie dodat
kowych pracowników segregują
cych śmieci. Wśród odpadków znaj· 
dują się znaczne ilości makulatury, 
złomu, stłuczki szklanej. Zakupiono 
prasę do belowania makulatury. 
Surowce wtórne odbierają wyspe· 
cjalizowane finny. 

(B.Z.) 

"Strzelec" 
-kobietom 

Orygmalny prezent dla Pań 

w dniu ich św1~ta zafundował 
w Busku-Zdroju Małopolski Browar 
,.Strzelec~ S.A. Ka!da kobieta, która 
8marcazdecydowalasi~skosztować 
w barze "Basia" odrobinę dobrego 
piwa otrzymała drobny upominek. 
Dodatkowo organizatorzy zabawy 
proponowali udział w konkursach 
z nagrodami. 

Drewno 
na przetargu 

Na skutek dewastacji zasobów 
leśnych tartakom brakuje surowca. 
Jest on drotszy nawet o 170 procent 
w stosunku do ceny urzędowej. 

Oto np. tartak w Rakowie, prze· 
cierający w ciągu roku 18 tysięcy 
metrów sześciennych surowca, ma 
tylko 10 tysięcy przydziału gwaran
towanego. Pozostałą ilość musi 
kupić na przetargach, organizowa
nych przez leśników. 

Mimo tych i innych trudności, 
w prywatnymtartaku w Rakowi e nie 
ma zwolnień z pracy. Załoga nie 
topnieje i jej zarobki nie spadają. 

(mir) 

Drogie ulgi 
Minlsterfinansówproponujestallid 

podatlt:owe,klóreradnigminyOJOłll-ale 
niemuSllł-PI'lYRt. 

Mogą zalem być takie same, mniej· 
sze lub większe od proponowanych 
przez mm1stra,tyle, :te mniejsze minis
trowi do gustu nie przypadą.i~. liczy 
przez gminę zastosowane ulgi, mnoży 
przez trzy i o tyle obcina subwencję. 

l tak np. ulg~ wobec gminnych podat
nitów kosztowały w ubie&Jym rotu ra
kowsk4 gmin~ SSO mln starych złotych. 

Mieszkańcy gminy mUSZo\ UOZU· 
m1eć, :te w takiej sytuacji katda ulp w 
podatkujest bardzo droga, a nie zasto
sowana trafi na wieś trzykrotme Więk
sza, w ró:tneJ postaci- kawałka drogi, 
wodociągu, remontu budynku u:t.y· 
teczności publicznej, pomocy nauto
wychdoszkoly,czyksiążetdobiblio
tetigminnej. (mir) 

Kronika wypadk ó w 
Zimajakaś niechce ustąp E miejs· 

ca zblitającej się wiośnie. Najbar
dziej dotkliwie odczuwają to kieru
jący pojazdami, którzy jetdtą po ob
lodzonych i śliskich jezdniach. Inni 
wolą przeczekać ataki zimy i nie ry
zykują. Mo:te właśnie dzięki temu 
w ostatnim czasie znacznie zmniej
szyła się: liczba wypadków na na· 
szych drogach. 

A oto zdarzenia odnotowane 
przez oficera dytumego Komendy 
Wojewódzkiej PoliCJi w Kielcach, 
podinspektora Stdana Smanlzew
skieto; 

• W Kucbarach (gmina Wiśli· 
ca), 9 marca br. o godz. 22.45, "fiat 
12Sp", kierowany przez Adama Z. 

(lat21), który nie zachował nale:tytej 
ostro:tnaki na śliskiej jezdni, zje· 
chał nagle na lewy pas, a nast~pnie 
uden:ył w słupek ogrodzenia. W wy
niku wypadku obrateń ciała doznał 
kierujący orazjego pasater Paweł Z. 
(lat 23). Obaj ranni przebywają 
w szpitalu w Busku-Zdroju. 

• W Koitomlotach 11 (gmina Mie· 
dziana Góra), !Obm.ogodz.II.4S, 
"wartburg", kierowany przez Paw· 
la A. (lat 21}, podczas wyprzedzania 
Wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. 
Kierujący oraz jadący z nim psater 
doznali obrateń ciała. 

• W Kielcach na ul. Orkana, 8 bm. 
o godz. tS, p1eszy Michał G. (lat 12) 
wbiegł nagle na jezdnię i został po-

trącony przez ,.fiata 126p'", którym 
kierował Bogusław K. (lat41). Chło
piec doznał lekkich obrateń ciała. 

• W Moczydle (gmma Ksiąt W\el
ki),9bm.ogodz.13,natrasienr7(na 
skrzytowaniu drogi oznaczonej 
znakiem drogowym i podwójną linią 
ci l\ &tą) na skręcaJącą ,.ładę'", którą 
kierowal Zdzisław J., n:ijechał ,.opel 
kadett", kierowany przez Andrzeja 
B. Obydwa pojazdy uległy uszko
dzeniu. Na szczęście ofiar w lu
dziach nie było. 

UWAGA! Swiadkowie wypJidków 
drogowych proszeni ~o kontakt oso
bistylubtelefonlcznyz~bUfslll:jed
nostq policji. Dyskrecja upewniona. 

Ok) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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NUMER 61K 

Ekologiczny konkurs 
malarski 

U~d LHowy -lqieu]H Cn
tn• Eftbcjl DtfoPmtej :&.w.;i oltUo
.UWDililMIIi·",..,.łfoudt•PRt:l 
n4Urji erpainqe kHhn llalan:tw'l • 
k:.atJtt H"'PaM:j pt.: .,"c:U. pątj 

~·tonkursujeslrozwin~zain
teresowania pi~tnem riemi tieleckłej, 
aktywne tształtowanie wrUhwości i Jwia
domościetolot;icznejmlodziety. 

Wkonkursiemotcwti:tudziałmlo
dzid szł.61 podslawowyeh z wojewódzlwa 
tielectiep. Pierwszy ctapod~zies~ na 
su:zcblu szkolnym. W lym etapie nauczy
cieleplastyki ocen~ prace: i pi{:t najlep
szych prut~ pod adres niSZC'J placówki 
do !O kwietnia l996r. Wylonieniezwyctp:· 
r:iJwodb~dziesif;z udzia/emjuryzłoto

nqozprzedslawtcieli Polstieeo Srowa
rzysunia Edukacji PlastyczneJ - Delcp
turawKielcach. 

Ola zwyc~r:iJw tonkursu uproponu
jemy 14-dniowy pobyt na wakacyjnrch 
warsztatach plastycznych Ameli6wka 96. 
Program pobytu młoduety oprac:owany 

Dzisiaj ,...,.,li T••- wot: • Ktekaclt upraw 11 
brn.lllp10łtlmpoolJd.JO!WlJ111lw6raołaJ.Tu"ll'1· 
rna,•ł.łÓI)"IIlP,PICUniOiniiCIOłla~pOtl,ll,JIIOĄ 
WSJIOIMltlllł.,prukJady,SilyiO,)IIOKnłLWJkOIIIII'· 
UJiliJ4nl.ln.bl'łCił0amlłDIMiatJ0łDIJf«yBIIrlJ 
donabJcia•WDK,potl6,tel"-l7-l1."·JI-29 

Wkrótce 
\\'riullu.ear-•- WDK•K.tltacltor,.unzu· 

jc29blll.wyjllduJpdtakl.c.mta"wTnrruMu· 
ZJQDJ11l,R01111l"wWuszall'ltlcłow:nio.do14bon. 
"' ReciORilnym Oirodtu Mtlodrnnrm WDK (pol. 
ll•ll,ltl.61-l7-J7,61-JI-l9) 

Rtdla!AIHIJA~rn-WOK,ISbm.lodl-17 
lnfO<maqc.tel.il-29-14. 

I'Wr.UI11T"...•-0pt•rtb.l'llua•talyro111" 
ZOSl1Dl~")'ll.nJlOIIIJ4bm.OI(Idl.I6RI0ute:J,Xe.. 
mcKJtle~UccoCutfllmt:ulluiJ.BtlttJ•Aitno;jt 
..Artos"•KltlQCb(ulltWauulił,ltl.#lł-43) 

~zie przc:z tadr~ dydattyczno-wycho
wawcq UL i c:zlonków PSEP. MłodZJet 
pod k~trunk~tm zawodowych piutyków i 
wytładowr:iJwULposzerzyswoj~twiedzę;z 
zakresu małaniwa i etolocn. Dla tn.ech 
na,ilepszych wytonawr:iJw pobyt ~ 
bezpłatny. 

UmwersyteiZipewni uczestnikom bez
plalne materiały do U,lęł plastycznych 
(farby, pę:drlc:, płólno. kredki 1tp.) oraz 
nalfody rzc:czowe. Na,iwartośdownc 
prace ZOSlafUI umieszczone w folderze 
przed!l.lwiajlłC)"mpi~knoGórSwi~Dkrzy. 
stith. 

W ramaeh warsztatów prowadzone 
b~d4 ~~cia terenowe, wyklady i twicze
nialaboraloryjne,jatouzupelmc:nieletcji 
zutresuochronyirodowiskaiedukacji 
etolopcznej. 

Jnit}ltyw~ popiera Kuraloriurn 
tMwiaty i WydZlał Ot:hrony SrodowiSU 
UW w Kielcach. 

Autorzywszyslkichwyr6tmonychprłll: 
otrzY~ił dyplomy oraz nagrody 

Kursy 
RMIRodzldt•PizrVli..O.im. J SlowKt.rp.• 

Ktckxłl(lll GłpnnoS,trl 61-H-Sfi)orłltu.t:l!ił40 
·&odtiMyku"JIIZJIOIO"II'll}łC)'dotłUIIIIMido 
szko!JłrtdnKJ~Ił(lilaod-l.i.polstttlOłodz. 
11\alem.atyU)odbJwałS>ł~"soboc~ 

I:OIIUitiRodvczcb:IJJIIl)'lcspoleSzlbiZawvdo
.,.rcbnrl•loeiQCh(al.Ląionów4,ttl.~l-99-1l) 
OlłiDillVCI 10-Jod.DMJ kurspiZJCOIO'fl>lMCJ"IIo 
t&UJ~~~.J~doslł.ol)tłrcdrucJ{lęZJłpoh1J•IRII•matr· 
U/lllomftiJ do D bm. 

~•!flotnrsb: Crntrum ltJzl.łłuniłi Stlllh6• 
Samor:qdo"II'Jcb•Kltkach(IIIS..tnklt"li'KUl5,11J 
pi~Uo,lel.4TI-Iil,466-)0)proponu,e111uk~JI'lyk6w 
q•tiJbel').natnlleCUqo•fraiiCU:ik••o 

Zaklł>dDostolllk.uZ.•odo"'CO"litkacb 
(ul PalkrtwdatcoH,ceLSSI-64,66-49-71)tnfoc· 
lllUif,!CIOlpcKZ)'nłiiZS!fPGHUkliiSJ:I!IUZ)"II1JIIIIł
nu(od!bm~obllu&~U>mclutm(od5bm.),ba•"tc
ki (od 6 bm.), kudllf"z. ł.tlMI (od 1• bon.), fiJ'lł(fW 
(odlłbm.) (Ca.) 

Tenn.inarz wyplat zasilków dla bnrobotnych, zarejestrowanych w RUP 
Kielcc:ulutyl996r. 

!TERMIN 
Dotyczy; bezrobotnych zamieszkałych n a terenie Kielc i gminy Masłów. 
MiejS(;e wypłat: Rejonowy Urząd Pracy- Kielec, ul. Kolberga 4. 
Godziny pracy kas: od 9 do 14 (w ostatnie dwa dni robocze miesiąca kasy 

RUP nic dokonują wypłat). 

Data 

7.111.96r. 

8.111.96r. 

11.111.961. 
11111.96r. 

lllll.96r 

14.111.96r. 
15.JII.96r. 
18.111.961. 
19.111.96r. 
20.111.96r. 
21.111.96r. 

NazwisO zaczynające się na htery 

Kobiety Mętczyt ni 

A,B A 

~c ~~c 
D,~ F ~~~G 

G,H,I,J H, I,J 

L.Ł,M 

N. O 
p 

R. S. 

K 

L . Ł 
M, N, O 

p 

R. s. s 
22.JJJ.96 r. T, U, W, Z, i, 
25.111.96 r. T, U, W, Z, i, 
26.111 . 
i 27.111.96 r wypłata zasiłków nie podjętych w terminie i lista d epozytowa 

II TERMIN od 12.111 .1996 r. do 15.111.1996 r. 
l. Dotyczy: bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin: Bicliny, Bodzenlyn, 

Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Morawica, Nowa Slupia, Piekoszów, Slu
piaKonecka. 

Miejsce wypłat: banki spółdzielcze lub ich oddziały w miejscu zamieszkania 
bezrobotnych. 

2. Dotyczy: bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Pienchnica. 
Miejsce wypłat: kasy u~dów gmin. 
III TERMIN od 19.111.1996 r. do 22.111.1996 r. 
1. Dotyczy: bezrobotnychzamieszkałych na terenie gmin: Chęciny, Miedziana 

Góra, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn. . 
Miejsce wypłat : banki spółdzielcze lub ich oddziały w miejscu zamieszkanLa 

bezrobotnych. . 
2. Dotyczy: bezrobotny;:h zamieszkałych na terenie gmin: Raków, ZagnatJ.sk. 
Miejsce wypłat: kasy urądów gmin. 
3. Dotyczy: bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin: Łączna, Suched

niów. Miejsce wypłat: PKO 0/Suchedniów. 

~i~;'i~~ informacje na lemat harmonogramu wypłat zasiłków można uzys~ 
we wł<dciwychjednostkach wypłacających. 

2. W przypadku niedostosowania się do powytszego terminarza wypłat~ zastlkU 
mote nastąpić dopiero po zgłoszeniu się na stanowisku bezpośrednieJ o~slugt 
w RUP- Kielce, ul. Kolberga 4 i ustaleniu nowej daty odbioru naletnośc1. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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NUMER 61 

@ 
TOYOTA 

::-~--JEZIERSKI 

Kielce, 68-42-63 

f1l111d lntrm•doaa1Ltd. -prodU«Dt 
mritli. mtrvUI e~terPCZJtrC~~. llpfnl· 
t,.,.ntto luondlo•.::.tpnlwe•Judy l 
,...uodt•- ,,_.u tneaic "je
wUzi;Q - .Ule 'Widńa!UI ~omoU 
brufJ mtbbntld. 

P'bemne ofenr pntR( prusyt-t 
pod ...,._111: Fumel lnlełlUIIioDal 
U,. .. 01-248 Wannwa, 11l. J•n• Kni
aier:u.46154. 

HurtownJa Obuwia 
,,Wiktoria,. 

o teruie: 
obuwie sportowe 

uksl)llne 
duty wybór obuwia 

dz iecięcego t komunijnego. 
~ Kielce, u l. Tarnowska SO, 
E! kier. Busko, teł. 22-960 . 

PTL·MIKROTECH 
IS6tlllldc~. •"·w--.-. :w, 

klff.-.tll-łltlił-U·Il 
tt>400RA~~- • ..a.v.n ..... u/19, 

kl./fu.(WIIll-łS-8& 

51-łGIT~l~~~~ 

SLOWO LUDU 

Zarząd Gminy w Rakowie 
zaprasza do składania ofert 

w zakresie organizacji wypoczynku letniego 
na obrzeżach zbiornika "O.ańcza". 

Oferty winny zawierać: 
l. Zakres działalności i sposób jej relizacji 
2. Czas tnr.mia współpracy 
3. Sposób rozliczenia z gmin~ 

Oferty należy składać w terminie do 29 marca do godz. 15 
w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogroda l, pokój nr 10. 
Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert. 

STkONA 11 

Gminna Sp6łdz1elnla .,SCh" w Nowym Korczynie 
o&las:u pn.ttaf'J nicoanniezony na spntlb.i:: Rękawice 

robocze 
l) PAWJWNU HANDWWEGO WDT- plttrowqo, t pow. ui)1.k-eJ ok. 950 • kw .• cena W)'WOławm~2ZO tysd +VAT 
2) BUDYNKU BrtJROWEGO- trijkond,YPK1joep. cena "l"'oł••cza IJO tys. d+ VAT 
J) BUDvr.lCU MAGAZYNOWEGO- o pow. et. 450 • kw., aou W)'WOławtll J5tys. d+ VAT 
Ww. ob1ekty tlohhzowane ~w atrakcyjnych punktliCh w Nowym Korczyn1e. 

Producent. Prutara odbęd~e Ji~ w dniu 26 marca 1996 roku o aodz. 12 w biurze Gmmnej Spółdz1elni. 
Wadium w W)'IOk.Oiłci lO proc.. celty wywoławczeJ nalety wpłarX do aodL Ił w kasie OS. 
N1eruchomoki motna ogl4dać w dn1 robocze od aodL 8 do !S. 

Najniższe ceny. 

ZOK ,. Vis t", Kielce, Wrulkich informacji udziela ~d Spóld%ielni, tel. J51ub 36 Nowy Korczyn. 
Oal~ pn:eUrJ ustrzep sobie prawo u mewatnienil przetargu w kaideJ chwili bez podania przyczyn. teł. (0-41) 31-32-54. lłltlt 

LIKWIDATOR 
Re montowo -Budowlanej Spółdzielni Pr•cy 

w Ostrowcu św., ul. Siennieńska 248 
o alasza prztlar1 nieoanaiuony 

•• spn:t••i nw. łrodków tnasportowyc:h : 
l. F ADROMA L-200, rok pr~ukc;l1 1986 
2. ,.5TAR28" BETONOMIESZARXA. rok pr~llkdl1980 
J. Pnyuep. dl~ebcewa Pk-7, rok ,rMukc;111980 
4. Pny12.ep1 D-SCI ,.SANOK", rok prod.ukc;li 1985. 
Przetar1 odbędzie li~ w ltedzlbie RBSP w Ostrowcu S w. przy ulicy Siennleń

stiej 241. 27.111.1996 r. oaodz.. 8. 
Wadiumwwysokołci lO proc. cenywywoł•wczt.i naletywpłacić najpOtniej w 

pruddzidl przetarau w kasie Spółdzielni. 
Wadium ZOSiante uruhowane na poczc:t ceny zakupu oferentowi, kt6re1o 

oferta zost-nie wybrana lub zwrócone tym, ttbrych oferty nie zostaną wybrane. 
Wadium przep.ada na rzea sprzedawcy, jeteli wybrany oferent uchyti si~ od 
uwarcia umowy. 

Zastrzep si~ pnwo odst.tPienia od przetarau bez poeDnia przyczyn. W sui· 
kichinfOł'TUCjiudzielasi~wsiedzibieSp-ni lubtelefontcmie(047)6ll-BI. 
653-502. 

W prz)'P'dtu, &dY przetaca me dojdzie do skutku, o 1odz.. 10 odbędzie li~ 
dru&iprzetar., wo 

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Ostrowcu Św., ul. Kochanowskiego 5 

oalas:u prutara ~hrlUtopniowy 
u wykonanie pl"ółt u:aelnołd wtwnętn:aej instalacji gu:owej 

•oproWIIUWej pz • • 6951 lokali ..inzkalnydl. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczno-Eksplo
atacyjny OSM, te!. (041) 62-18-85 

Piscmne oferty wstępne nalety slcladać w sekretariacie Spółdzielni, 
ul. Kochanow!ikiego 5, pokój 14 w terminie do 21.111.1996 r. Oferty 
powinny zawierać : 

- dane identyfikacyjne oferenta, l,j. zaświadczenie o prowadzonej 
działalności gospodarczej 

- dokumenty potwierdzające wiarygodność firmy 
(zaświadczenie z ZUS, Urzędu Skarbowego) 
-stosowne uprawnienia do wykonywania prób gazowych 
-referencje. 
O wyborze do drugiego etapu przetargu oferenci będą powiadomieni 

pisemnie. 

Największa w kraju sieć cash & carry oferująca artykuły spożywcze l chemię gospodarczą 

"~.,. .... ., .. ".: ~~~ ~~~ 
KAWASAHARA 
I OOG 

JMB POLSKA Spółka z o.o. 

PROSZEK f l ,BKC FOLIA 
uniwersalny 
uniwersalny leolor 

CZEKOLADA CONSUELA 
ŚWIĄTECZNA l OOC 

PIERNIKI A LPEJSKIE 250G 
PIERNIKI A LPEJSKIE 
TRUSKA W KOWE 250C 

EUROCASH _, w.,c6 ".,._..,._ 

EMULSJA CIF 250ML 
EMULSJA CIF CYTRYNOWA 250 ML 

"także 
""prornoCJ1 

Cif 500 rnl 

Zapraszamy do naszych hurtowni : KIELCE,~. ZaldadcMa 1,1el./fall (041) 664-04;2 RADOM, ul. 'l*ocławska 8, tel./fali (048) 54J.87 

Sldad reklam: .,Exbud ll" Biuro RekJam ,.Słowa Ludu'", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treść zarriieszczonych o&łoszeń . 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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OGŁOSZENIA DROBNE 
AUTO 

POLMOZBYT 
KIELCE 

hurtownia części DACIA 
'jako jltdyna w kraju ~lada 

wapn;edatyoryglr'l8lna. rmportowar141:~: 
Rumunil CZfłcl do aamochodOw Dada 
1300,1310P,1310l}( 

• hurtownia upewnia dosławf Cl.fłcl 
włNnym transpońem 

• dogodne tarminy platnoilcl 
'uprasUlm)' w godz. 7-16, tel 

66-00-98 lub 66-39-00 --.. 20t, 
Klelce,ul.1 Maja191. 

62/H( 

SPRZEDAZ 
.POLONEZA caro 1.5" (93 r.), przeblag 

22.000 Kielce, 66-37-21. bo 

TANIO najazd samochodowY st.lowy. 
Kielce, 68-&4-02 po 20. bo 

TANIO ulakt l. transportem. ~. 
68-$4-02 po 20. bo 

.FIAT regal.ll" combi 1,90 (86 r.). Tel. 
tc.iea,68-35-56,31-21-37. 2541hk 

SZUKASZ PRACY !!! 
ZGI.OŚ Sil; 00 NAS NA: 

KURS INSTRUKTORA 
n WYKLADOWCY n 
1.:1 NAUKI JAZDY 1.:1 
INfOR.\IACJEil.APISY~ 

Kid",al.ł'aolerewstic.-14 
td.{t--41)66-11-llloolo(ł-M)ll-Sl-41 

u..p! Nlllląuy• MMI.,.•I•• el~ftli-1 
Hlone • '*'ęl-w.i. IOllł 

R~TAURACJA 
EXBUD 

O obiady, kolacje, banldety 

O PI'ZYJtclłl okolic:zncJ6clow. 

Znakomłla kududał obalup 
Id. 326396 

ARTYKUŁY SZEWSKIE 
RYMARSKIE l KALETNICZE 
KIELCE, ul Warszawska 2, \81.487-64 
pny Rynku naprzeciw DEUKATESOW 

*it''IWf!I8 1'P'W 
SUy.G4bU1ąittrW.. flrkipla5likowt, 
lld.lleft. Ga- tlA"Sb.Kirjt. 

.POLOfEZA. caro 1 .6Glr (94). IC.lea, 
32-53-54. bo 

SPRZEDAM .zetora 5211" (88). Klełce, 
571-72. 3139/g 

SPRZEOAM .niMana prVnerf" 2.0 <h-
Mł(93).c- 29.200.(D-41)27-449 

3413/g 

224~::-CTRf, 1,6" (91). :u 
PRALKĘ automat.., IDd(lw1(f ,mińsk" -

dobre. Kielce, 66-48-17wMczorem. 
3103/g 

.FSOI500",standobly(76r.),cer. 
1100zł (o-41)68-44-88. 255JHk 

SPRZEDAM .poioneu" (90 r.). Kielce, 
161-736. 3540/g 

T'ELEW12.0RY utywe.roe. (D-41) 
31-94-43. 3490/g 

CIĄGMK 362 ze wspomaganiem, 
kabifli!I.IOek:a,11G-790. 3501/g 

SPRZEOAM~.tnnttye".Vv1Dal.-
czowe. teł. (o-498) 42-428. 3500/g 

SPRZEOAM prolesjonalrlfl 1J11ownit 
spori~.Klelce.22~5. 3532/g 

.JELCZA.317"(85r.)lubza~n~ 
DIIObowy. Chełmce 91, NDwek Paweł. 

3560/g 

SPRZEOAM ladt chlodnicą IOelce. 
61-83-19. 3582/g 

TANIO35m kw. ~1\.1 ~ 
tagOw,te/.20. 3564/g 

.SKOOAfAYORfT" (90),malypmtbleg. 
ttan b. dobly.IQełce, 435-83. 3570/g 

SZCZENAKJ b<*sery. 502-46. 3550/g 

Sf'RZEOAM.deihalsucuore" (88r.)-
0,9-8500 zł. Klek:e, 434-38. 3535/g 

SPRZEOAM kołun'lny .altany- - 110 V, 
cena 400zt.Kiek:e, 31-68-08. po 18. 

3557/g 

SPRZEDAM .fiala 125p" (84). 
SkarlySkoKD6clelne 23A. 714-420, godz. 
16-20. 22/ak 

SPRZEDAM petelnif p.s/J~ 
l.~rld do łD/i, rnaszvnt 00 

.~·._(lystrybutordoplwa.~~ 

.AVIA A21F" biała, ure)estr0'11118na na 
kalegolif B (90 r.), 14.000 zł. Kielce, 
61-32-51. 3577/g 

.POLOłEZA 1500" (90). Klełce, 
66-21-53. 3565/g 

SPfiZEOAM .poloneu 1500' (87 r.), 
lllnlk(89r.).MalogoSlCl,pl.Ko6ciuszkl12. 

3572/g 

.aTROEN C-25" diesel, doslawczy 
(92 r.): P'7YCHP8 towarowe. .nlewiad6w" 
BH-1200 (91 r.): plloodeka c.tna. Kielce. 
473-44 252/Hk 

SPRZEDAM.ład\12107". Kielce, Skall-
sta7,rOgWapiennlko.....ej. 3588/g 

SPRZOAM .fiala 126p" (90 r.). cena 
5.600zł Klełce.265-91. 3582/g 

• Of'EL REKORD" do remontu+~ llil
nild.UrbensldAndrulj,Krajno-f'arce/e29. 

3565/g 

.126p" (84 r.) -23.500: .126p"bls (88r.J 
-43.500.Klelce,31-34-78. 3580/g 

.WJgolla 111,60" (88189) Jamienit oa 
doetawczy.Klelce,517-84. 3596/g 

TELEVVIZ.IA satelitarna. Wi!JT'RCNC, 
Paderewsłtiego22. 196/ag 

SIATKI~.Klelce.22-924. 
195/og 

~- TRANSPORT- MONTA2:. 
boazeria PCV- IWflty poctwietune
tdankidl.lałowe-kamiua-~. 
• TOMPL.ASr, IOeloe. ZagnaNka 27 .63/ta 

wr:)1St dkhoW!I. llar*)wld, deski -
ceny hurtr:-.• TARTAK", SamaDnOw', 
UnekJan. 1999/g 

OVERLOCI<l. ~ raty. (0-12) 
14-1()...64. 2301/g 

BORERIE-IIstwy-..,...labollzefyjne 
- lalUary- <RM t.nnonljkowe - kaM:IDnY 
- kanC~i - mozaika. IO&Ice, Mila 14, 
566-22. 155/gcl 

W'Oll<ldziecltCe'.Proclukc,ia,spnedat. 
ceny mytu. Kielce, Aeskl Małe 5. Teł. 
31-76-78. 2952/g 

SKLEP. komla, serwla rtll. Kielce, 
446-35,~rsklego3. 3187/g 

SPRZEDAM.,b.IQ." (76), remont (95).uo 
~knl~lubbel..bullanagazpro
pett-łxUII.Kielc.-,114-862. 3476/g 

KROKWIE. laty. deski, okna, drzwi -

~~7~· ul $clegienMgo~~ 

SIATKlogroclz~.·llupld.Kiek:e, 
32-38--02. 3590/g 

SKLEP .Kranik"-~nie tan.
niek. Kielce, ul. LeoN.rda 18, lei. 
68-13-81,spu.edat,.l.lllna. 39/Fa 

LOKALE 
MIESZK.V.tfwzamillnu.oplekf nad 

chorym.Klelce,tel.421-34(dlworie~ 
tleJ1. Bolbzp 

AGENCJA .wtgtowska" apneda 
~ Podkarcd.lwka - 46.000, 
dzlalkf 400 m kw., Ba,.nówek, ga.-.t + 
pomleszczel'lie IDCjalne - 33.000. 
68-75-88. 89/kg 

KIEI..ECM.GIEŁOANIER1..ICHOMOśa
domy,dl.ialki.~IOelce.Siowac

~73.12.~.Sie~93l.'!i 

NERI..IOłOMOSct PD*ednic:tWD. 
wycena, Btt.cz Krzysztof. IO&Ice, Slen
kiewk:u 10/12&13. 682-&41. 689-340. 

75/u 

AGENCJA LOKUM. Nieruci'IDmD6cl, 
kupno, Sj)fledal,wynajem,Jamlana. Sta
Rica 1, 422-48, wieerorem 68-57-33. 

77/aa 

AGENCJA .Wf91owska". 68-75-88. 

"""" POSZUKUJĘmieiZkal'lllll.telełonemdo 
W'/fl~Wela (r-. umeblowane). Kielce, 
32-59-81. 3391/g 

HOTEL tYSOGORY (.Cener-.lny") 
wynajmie: 

- powienchnle ~na bi1.0 
-umiarkowane ceny. 
-OKAZJA! 
Klelce,66-25-94111'8Wfl.147. 56/kg 

PIP .INSTAL". Kielce, Bosaka 2, 
61-97-95,wynajrrlle: 1.600mkw.halipro
d\*.cyjnej, ogrodrony plctc l ~ -
pow.2.600mkw., pomieszczel'lia biurowe l. 
sallł konferencyjnlł ok. 320m kw .. inne 
pomles.zczenianadziałalnośtproduk
cyjno-usługD'fl!ll. 3498/g 

nee:.~~s:=:e~~ -· AGENCJA Nlerucllomolici kupi, 
wynejmle domy, dlialtd. mleSlkanla. 
Klelce.68-14-20.....ewn.182. 85/kg 

.Pl.US" - mieszkania, domy, dzlalld. 
Klelce,placWolno$cl4,1el.68-(18-73. 

202/hk 

00wynajfcla3pamlelll.Cl.enla(8Sm), 
c:enerum,lplfłrona~.biuro.Klelce, 
61-36-79. 3502/g 

AGENCJA .TOMEX" pDU!.Ikuje miesl.
katl. dl.ialek. Kielce. Młoda 28, 528-72. 

102/as 

.EUXIR"- pohdnictwo, niBfucho-
f!IDik:~ lokale. kielce, 27-156. 162/gd 

POSZUKWf, do ~ M-2, M-3. 
66-38-93. 71/Kg 

SWIĘTOKRZYSKA Gleldr. ~ 
f!IDik:i - wynejem - kupno - spnedet -
zamiana. Kielce. Sienklewlcm 67, 
66-()5-93,66-13-61 93/s 

.FAKTOR" pqyjmie mleszkarM& do 
wynajmu, aprUdUy. Duta 2. 488-0376/kg 

MIESZKANIA. domy, dzlałkl •• Medium
SaMI".NOT -parter, 68-07-74. Sienkle
wicu42,484-18. 107/gcl 

PO$REDNICTWO - Biuro Mleslka
nioM'.Klelce,Ktlr~3. 
61-65-12. 249/hk 

lOKALEbiurDWedo~-S3196 
m kw., IDkaJ na perteru 32 m kw kielce, 
68-71-98. 3559/g 

KUP!Ę. wvnalfTif mletzlull'lie. dom. 
68-23-17. 65/Kg 

OOwynałfe:iaM-2,/elafon.Uroczyako. 
.lnlerlocum", 453-62. 77/Kg 

.II'ITERLOCUM" sprzede M-4. 73 m kw., 
rlfp.,DIIInia.Klelce.453-62. 79JKQ 

.EUXJA" spu.eda 3-pokojowe, mleu
kaniadowynajfcla.Klełoe,27-156.174Jgcl 

M-3cenlrum.M-4~
sprzeda BROKER. IOeloe, Padefewaklego 
14, 68-3S-66. 253/hk 

NIERUCHOMOSCI 
cosnx. Rynek 5, 68-03-29. 58/kQ 

MERI..ICłiOMOŚCI .Comp/ex-Oom", 
68-43-86. 3061/g 

NERI..IOłOMOSct ~ .INWEs
TOR", Klełce, Targow~~ 18, pak. 418, 
435-50. 1068/g 

DZIAŁKĘ lub dom jl<lnorodzl~mY kuplf. 
66-38-93. 35/Kg 

DZIAtKĘiubdomjedfl()l'()dzlnny/wpif. 
66-(11-27. 73/Kg 

-----:iNT~ OCUM' sprzeda domy; s. .... 
nówek.~ow4ec. KSM, PakDR. Klełce, 
453-62. 80/Kg 

SPRZE.DAM dom - aegmenL Kleb. 
31-47-74. 2295/g 

BUDOWNICTWO 

PARKIET, ITIDlłlika. kleje do paridetu, 
drewna, ociepleń. ,ALEX", Nowiny, Prze
ITI",'$$owa 7, 593-76 (8 -16) 131/Qd 

WVKRYWACZEGAZ(!NtkJrnowlelpne
myslowe SUPON.teł.680-414do416 

6VIa 

.w.auo·-pnedatawlclel Cementowni 
.Malogosz:a" oleruje cemene 350 l 450 
DI'Usiporełta, cegłf bialfi, palonłlllnroe 
ma/eri&ły buOowlane. Ceny konkuren
cyjne. Kielce, bgnal'lllkll 72, teł. 484-19 • 
Skrzellewska 4,/el 68-44-40 219/hk 

OKNA. dmoli, atal, materiały budowlane 
.MABUO", Jędru}Ow, ul. Oo;ud 1, tel. 
613-52. 214/hk 

OKNA .EDNOAAMOY'IE, np. typ 034 
(145K14n.cena368.001.Mabuci",K~ek:e, 
Skrullewska 4, teł 68-44-40, Zagnańska 
72,tel. 484-19.Jtdru}Ow, Dojazd 1,teł 
613-52. 216/hk 

ARMAHandlowa .flOOR" oferuje par
klety, ITIDlłliki, lde)e (l'tonkl), achody. 
Klelce,u/.Chfcińakłl14&,61-19-49. 

221/łlk 

ZAKŁAD OBRO'fU 'fOWAROW!Go~:·(~~~4 

Cukier Kasza Ryż Sól Kasza 
~~ ~~ -:fs~1~511 ~~.vr!~:S manna 

Mąka ziemniaczana Pęczak Kasza kukurydziana ~ 
WSZVSTICO DLA TWOJEGO SKLEPU l TWOJEJ HURTOWNI· KUPUJ NA TER~NIE KIELECKIEJ GIElDif TOWAROWEJ ~ 

NAJWIĘKSZV WYBÓR """' 
GLAZURY l TERAK01Y łDSZPAŃSKIFJ 

SZAFKI ŁAZIENKOWE, UMYWALKI 
BEZPOśREDNIIMPORTER 

NAJTANIEJ W KIELCACH 

Skład reklam; .,Exbud 13" Biuro Reidam ~Słowa Ludu", te\. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. 

NUMER 61 

AMERYKANSKlE ełewecłe. ~ -
n~~jwytslej }łikołei dachOoMII bltl.miczne 

~.:~:l~er·~.= 
~48. (o-41)229--41: Radom. 
Urodzajnlllmi,(Q-.48)31..._22:Jfdrze
jów,~8,(0-498)611..(16.143JGO 

.IZOBUO" - ekakluzywns dach<Mb, 

=-~~~ 
=~~~~~: 
Hauke-Bol-aka 2, lei. 61-20-93. 181/HK 

~IO~AN- .Upet", .Don 

KOTWY:kotld~.dyb/e.uwle
lia, uctfwyly, wtii'\IIY. nity, łrubowe 14Cznlkl ·-GWOlDZIE plerkle,._, Ikr~. 
~.ta&m:r.wdo-.tlijarek. 

NOWOśC1! 
BMf- złącza konstnlkcylne do drewna. 
MULTI-MONTl (HEKO) - wkr9łY do 

dr-.1 betonu- (l\llllnC ~oweny 
Hurtownia .EWIP". Zbomw8 21. (0-41) 

430-76(dllwnabauP'TlłN). 115/ag 

GLAZURA. terakoQ., wypoaatenle 
ladenlek,kaaetony. Tanio/ fH .Ceramika", 
Kle/ce,Jana~wta 112. tel.6&-73-06. 

""'' 

OKNA Z PCV 

PRACA 
.tSf'Ol"lłl).lDD.,Kietc.,u/.Skr~76, 

poiZI.IIu.ljepracownikóWf\alla~ 
montatysty~.ope ... IDrl mauyntaiu
zyjnychii)II'"-CUI.PfosimyDC*Ibisłf 
konlaklwdn.13 .•. 96r.wgodl..8-14. 

107/as 

ZATRUDNIĘ murlrz&.. gtawr~caru. 
Klelce.32-42-18. 3512/g 

ARMĄ ~ zatrudni od urw: 
mllguynie«<w.ldei'OWCOW, apn:edaweóW L 
naatanowisltakierownlcze.IOeice,504-69 
(7-18) 215/ag 

POSZlJK/.J.I; oplełwokl do dDecta, 
wiłlkdo30 lal Kielce, 31-92-90po 16. 

182/Gd 

POTRZEBNA IJPI'Zedawavni do sklePU 
:~:oOuwiem.~nełre<tllewykulal
cenle. Klełla, 566-01. 3594/g 

ZATRI.JOI'IIĘ krewcowe do szyela blu-
zek.Kielce,456-19 3412/g 

PONI\ŻNA firma handlowa zairuOni 
g/Ownego ~ l. pra~ 
~-l samochodem. Ofert)' 
3563 .Słowo Ludu" Klełce. 3563/g 

K081ETf,doprowadzenla ~~
Dbsh.~Ga komputera, faXu l ksero. (o-41) 
113-904po15. 3574/g 

PRZY~złecenleoaprowadzenlepe/
nejewidencjikalęgowej Klelce.23-569. 

3579/g 

WYOAwr«:TWW, praca w domu. talde 
al'lkleterOW- 250 złotych tygodnioWO. 
nienormowany CUII pracy. Spotkanie 
15.nl.- Radom, aala konlerencyjoa, godl. 
18, 2elame 18. Rozpoc;;r:ynaląc wsp01-
Pflct-llkolenle((lfllata20ztotych).159JR 

PRACA dla bezrobcltnvCh + 5 os(lbz 
samochodem. Kielce, 322-484. 3615/g 

Laboratorium Fotografii 
Sll!!ll Barwnej 
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OGŁOSZENIA DROBNE 
USŁUGI 

HADES" - r;lodatkowe drzwi, rOwnlet 
'staio-.Kieloe.JI-29-83 3215/g 

TAN łJanS90fl. Klelce,68-21-68. 
2201 .. 

OGólN()iliJóO'I z lnlii.WOW 

~~~WC:.~ 
~:.a..~ 109fl2tl "2:1fg 

61~~·-.przestr=" 
W"(P()lYCZ.AA. .. rnocłMxiOw,a.o

boW{CII. doslawczych. samochody do 
ślubu ~- 26-388. 3183/g 

ss-=~-clodallwwedrzwl=g 

NAPRAWĄpralek.Jl-35-25. 3193/g 

HYDRNJl..JCZłE. Klelcto, 32--48-48. 
3207/g 

NAPfłAWA pomp IIWOdnych. ~. 
66-42-97 3170/g 

TRANSPORT 1.5 lony, .~s· 
Kielce,61-94-eB 3188/g 

2:ALUZJE pionowe, podome, produ
cent .• Mediiii'II:".Kiełce,686-328.. 2949/g 

w.t.CM'NłE. tapetOWII... !Oiłu, 
32-21-43 30751g 

WYKONUJĘ krlły skłdne, dRwi 
mMIIZklirolowe, garaiawe, meu.lowe. 
Klelce,32-34-33 3436/g 

LAWETA.Kielce,31--94-43 996/g 

lALUZJE, tapicerkil drnol Kielce. 
31-89-29 1383/g 

w.t.CM'NłEsolldnoe.68-94-72.2551G 

BIJRORachunkowe.~3--8630681g 

2:Ai..uz.JE - ptonows, poziome, dRwi 
harmonijkowe, produkc;łs, montat. Klek:e. 
32-58-13,1ax68-68-77. 3019/g 

ŻALUZJE tanio. Kielce, 66--08-13 
2750/g 

CVKUNOWANIE. lakierowanie. Kielce, 
591-33. 3101/g 

CYKliNOWANIE. llltierowanle. Kielce, 
68-56-78. 3150/g 

Gt.AZURĄ hyOraulika. kOI'I'lł)leklowe 
remonty.Kielc:e,68----63--44. 2988/g 

Ra..OKASETY. knlty, msrklzy, b~. 
produkcji, hurt-<ietal. taktu.y VAT. (041) 
31-75-97. 2585111 

.. ~.:~Klelc:t31~~~ 
ŻALUZJE, klrnlue, roielki materiałowi, 

roloklaety,msrtmy,kraty.31-29-38. 
211".. 

TAPETCM'NłE. małowilnie Kielce, 
456-11. 2739/g 

• PftZS>FłOWAOZKI. Kielce. 31-38-29. 
2731/g 

f'IASKOWANIE. cynkOWIInil, msiowe
nle.Kiełol,32-23-01. • ~ 

31,%~vertlclle,rotokaaety.= 

111~WApiecykOwge.zowychi=Q 

~~-OIIObowo-tOWII~ 

nle~~~~7~=g 
33~~- Klelc:e, 68-73-«1, ~~ 

piłoty~~.~f-:3~ ~~~ 
~proleejonllnl.3=~ 

~~~-~dypo2~';ig 
l'RANSI'Ofrrdo2ton. 61-04-32 

3287/g 

~~._kuc:'i-.~~h=~ 
71 2666/g 

l'RĄNSPQRT 1,510ff'f. Kielce, 570-03. 
2859/g 

REMONTY, malowante r~~~tryskowe 
Klelee.31-o2-90. 31-o&-4.. 2170/g 

PROOUKI.l.IĘ ~wy folloow. (0-'9) 
524-720w 28. 2965/g 

GL.AZlJIRA, remonty, VAT I'Oeb, 
502-38 3331/g 

SOLIONE ukł~ glazury, terakoty, 
hydn~ulik.l - k~ rMIOtty 
Klek:e,61-76-38. 3423/g 

NAPRAWA. monlat pjeeyi<O., lwche
netr;gazowych.~,61--94-65. 3465fg 

UKlAOANIE ;luury, let~. cklklad
nle,terminowo.Kielce,32~2-18. 3511/g 

~~noet\l,cyltii'IOWIIM. 
!Oek:e. 22.,....30. 3487/g 

TRANSPORT S ton. Kielce, M--72-18. 
35371g 

DOMOFONY Kleb, (3.oł-79 81/FA 

MALOWANIE. r.monty IO&Ice, 
31-55-66. 35751g 

T AP1CERKA drnrll, zamkl tJ!u$, Yef1ł. 
c-le,gla..nn,łerlkotłl.66-:8-86 3191/g 

KOHTeER 3.5 t Kielce. 68-14-32 
3592/g 

POMIARY inata-.:ji ełełdrycznych -
tanio. NcMu'l5kl, 177-G40od8 do 14.30. 

3595/g 

NilPRAWA telewttorów Kielce, 
66-7!J-24. 3584/g 

~DEOFltMOWNłE. Kielce, IIII. 
265-9 1 3583/g 

OPRAWA 
OBRAZOW 

Of'RAWAOfJA/>Zf1N,Siowac:luego21 
3138/G 

SZYCIE 
fW.COWNiA szycillirln, ZNion. ~ 

mlerztłM, UI)N.nit, prl-nil. klflliiZI. 
Kiltce,Weeołl9,68-18-66.. 2303111 

SZVCIEeleglnddcłlliran, zaslon. Klełol, 
32---36---89. 3124111 

STOLARKA 
BUDOWLANA 

MEDYCYNA 
.HIPOKRATES" - wlzyty~spe--

~~~S,.':.'4~1ub~~ 
nle:15-22,dniwolne:ll-18. 2622/g 

~~~~~~(gl~ 
europ~Jskil-l.milrkowanec:eny. Telelo-
nowal!: .Markłu(', lód.t: 30-23-28. 
30-13-98(10-18), 135/nk 

OOiYWIANIE komOrkowe, (0-41) 
68-34-24. 3196/g 

GitEKOLOGICZNE !.lnie ;W;Jiegii. 
(0-42)36-05-21(10 -1 8). 136/Nk 

MEDIN - bezoperacyjne leczenie 
klmk:ytOic?-nerkowel, prostaty, 
herrloroldOw. nla. Zapisy. Kielce, 
487-1 8(15-1. 92/s 

PROTEZOWANIE. nepra__ Kielce, 
502--62. 194/ag 

OOiYWiANiE -.. 
32--35-50. 3458/g 

KUPNO 

ZGUBY 
ZGINĄL czarny owczarek - nagroda. 

Klelc:e,525-24 35381g 

",.~~Jtdrzetowskazgubiła3~g 

MAAIA. Kłocror zvubll• ległtymac" 
~ 3567fg 

TURYSTYKA 
W'YNA..EMt..owKlełce,61--51-N. 

21127/g 

101k~~~.PtzejamydoHi=g 

~~~264-~· 
3395/g 

TOWARZYSKIE 

.EXT'AZA"-~.61-25--49. 
3019/g 

,.NrAAN>A-TOP" - Ageneja. Kielce. 
5()()-6.4, 3247/g 

.EłAANUE.L..l..C IGelce. 28-278.3361/g 

AGENCJA.utrutrolpwlieod 18do351at, 
z zakWII1eroweniem, 1111. (0-12) 21-29-18 

8/p 

.ALEXJS".Klelce,66-45-17striptiz. 
"..", 

OCIEPLONE 
TYNKI 

LAKIERY 
SAMOCHODOWE 

DRZWI 
ANTY WŁAMANIOWE 

ze~do~~~~ 
~Weso1~.t9.I:~1501!:i 

ELEMENTY k-1..-11. oł\lllełienil do 
.. moc:hodów zac:hodnlch.. l-btownll 

4~i2~,w..ot-.,~t:; 

AUTOALARMY - PRESnGE AudicJiwox 
USA Z1 zrniemym kodem. ~ 
ratalna. Dodatkowe akcuoril z:abezpie-
c:z.ai~~Celutytk~.~~ 
gło$nlld. Znlkowlnll pqazdów. Autoryzo
-~IOik:e,ui.MinllestuUpc:o
~ 34, tel326-M9, Ul. Aołrkowska 191 
(.I'I:IIITIC)Zbyt1, tel66-32....()7. 197/lg 

Tł:..LIMKI~doaut~ 
Kielce,Bodzentytlakl13,-432-76. 2966/g 

FORD -~Ik:lzamleiV'Ie.Klelce,GOmł
kOwStlsDcowskłch 1 5,502--52. 198/lg 

AUT~ WI6TA<HC. 
Okrui35.Kielce, 66-28-<49. 199/lg 

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

SZVBV NITIOChodowe - sprzedat_ 
IYIOI'IW..Idt;et'loeptk!llf(:,Sly'berdaehy 
.,Aulołwu:", Szewc. 39 k. Kielc, teł/fax 
592~ 200/'ag 

HAKII'Iolownieze ~.61-57-04 
3104/g 

N.ITOCZI;ŚÓ.Bronowski"Hurtownill. 
Clfłcl <to .amochodOw uc::hodnlcto. 
Klelcto, wetola 47149, 423-73. 151/Qd 

KURSY komputernw& .COmputax·, 
Kiełce,432-0.2 103/a 

t.AATEMAT'Yt<A. fayka Klella, 
32-38-73.24-448. 3-434/g 

FRANCUSKI, lekcje, Iłumaczenie 
Klelce,32-57-31 3396/g 

UlYWANE ~ do umochodOw 
mchodnlch.Klelce,68-30-61 21/ł* ANGIELSKlwAnglii 68-03-55. 3169/g 

~s~-=-'~~: 61~-polskl- korepetye;e. =~ 
486-74 160/gd 

PRZYGOTOWA/IlE Ołmioldaalatów do 

~~-=~;$ =~=-:~nleNe~~Jg 
NAJTANszE lakktfy, blachy, zderzaki, 

ołwietleQe.Soblesklego87,61-52-74 
2941/g 

AKUMUt..ATORY~"hOO.-detal 
(2 .... ~.Kiełce.lytnia,315, 
llll.lfu61-67-78. 911•• 

MOTOART: eułoe:zfłcl uchodole 

~~~~s:-J.~:'; 
suo\IIISICII34AI16.68-16-07 129/gd 

PETER CAR ~lk:l do semocłlodOW 
JAPONSKICH, mchodnk:h oraz SERWIS. 

KOMPI.11'EAOWEt.d&nielmortyzalo
rówiW'!'RNna. 

WymiloneoleJ!,IgretJs. 
Kielce, Nlruuewtcza33, tei. 66-08-57. 

""' 
SKUP - Sprułdat relalna, komis, 

z.llllis,ne .. mochodOw. Kielce. Słolarska 
11 .. 111168-36-00,577-14 3211'1 

CZĘ$CI -o .. mochodOw mchodnk:h i 

=~~~ 68----47--44 251/Hk 

REKLAMA 
$WIAT DRUKU Firmy WISKO oleru;e: 

offsetodruk. -~ tampodruk - niskie 
c:eny-nlełyp!Mezlecenii.Klelce,Bill
lionOwChłopUdcł\77,66-t9-15. 182/ag 

NAUKA 

KĄCIK 
HAZARDZISTY 

LOMBARD- natychmiłlstowe potyczki 
pod zastaw OH .WERSAL.". Kielce, Sta
s.zlce1(lp.).T11422-15. 153/lg 

NOWE miliszUnie wlesncMciowe w 
budvnku 10-mleuksniow)'m olen.~je· 

~;F\ł=h!~t;~~~g 
WQI'Inla!Ch750zł 279/k 

HJRTCIWNA. Chemk:zno--OI"ogeryjne. 

~~-"t~~hod~= 

Kle::~ .. ~=L"-5&::~n;~ 
lMIC)w).Ponledzlllek-~ek8.30-1530. 
lei. 61-31-76(po16J 3464/g 

EXSPRESOWE 
SPRZEDAM .pOioneu" (89), 1 5 StE. 

teł. 68-16-93. 3619111 

SPRZEDAM .r-ult expreN". Kielce, 
61-8~55 3617111 

.AATilpo" (93 r.), pierwaly wlsłclc:lel, 
519--58. 3619/g 

KOSTRZEWA Konr..::l zgubił &wladec:
two maturalne VI LO lm. J KochlllOWI· 

3020/g kJego 161/r 

-------

F l A T 

FIAT PUNTO 
MINĄŁ METĘ KONTYNGENTU 

CENY ZOSTAŁY TAKIE SAME! 
..&GOTÓWKA 

!liGo KREDYT 
(TANI BEZ żyRANTÓW) 

Solo F1a1 Dealer 
: Dąbrowa 350 k. Kielc, lei. 68-60-05, 68-60-06 

f ....................... ~w ...... -................. ~ 
; CENTRUM BIZNESU ~ 
~ Zak/ad lnfotmlltyki ~ 
~ zatn.~dni ~ 
~ ;:;;=!~. ~ 
~ tt:l. Jl-62--ł-IJ(KIELCE) ~ 
~ ..................... ._._.._ .... ._.._._.._._.._.._._._._ ... ~: ... ~ 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszel1 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Telewi zj a-Radio-TVSat 
'11Y'Ii'® liliJI! 
I!Siillaml!l 

PROGRAMI 
6.00 Kawa czy herbata? 
7.45 VIP 
8.00 ,.Albert - piąty muszkieter" 

-seriaJanim. 
8.30 Szóstka na szóstkę 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mamaija 
9.25 Gimnastyka 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 

10.00 .,Córeczki milionera" (3)- se-
nalUSA 

10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
łUG Savoirvivre 
11.30 Videofashton 
11.50 Prawnik domowy 
12.00 Wiadomości 
12.10 ~obiznes 
:U~_ 14~yn Notowań 

Telewilja edukacyjna 
1450 Program dnia 
15.00 Stajnia - program rozryw

kowy 
15.30 ,.Nowe przygody Czarnego 

16.00 ~!ę~~~y~hri~i~....;:8~tr 
Jlktyde 

16.25 Dladzteci:Tik-tak 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Festyn muzyki ludowej 
17.50 Kstątki najlepsze 
18.00 wNie z tego świata"- serial 
18.30 Rewiljanadzwycz.ajna-Ano-

da(2) 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 

2G.Io nt~~~~~y;:!f.a~~i~:tR"; 
landNeame 

22.05 Pulsdnia 
l2.2łl Sejmoaraf 
22.30 Ludzie, władza. pteniądze 

g:ro r..,:;a~j:~it~raturą - Młodzi 
lll Rzeczpospolitej 

0.10 Tani program o poelji- An-
drzej Sosnowski 

0.20 Sztuka, niesztuka 
0.40 Słr:ądtawrażliwość 
LIS Korzenie - Ocalone i przy

wrócone 
1.45 Zakończenie programu 

PROGRAMU 
7.00 Panorarna 
7.10 Sport telegram 
7.15 Magazyn poranny 
7.50 Akademia zdrowia 
8.00 Program lokalny 
8.30 ,.Fitness Club" (26-ost.) 

-serial 
9.00 Świat kobiet 
9.30 ,.Od Kordoby do Kordoby" 

-serialdo.łr:.prod.ang. 
Wehikułczasu 
Familiada-teleturniej 
Podróte w czasie i przes
trzeni - film dokumentaJny 
Studio sport: NBA Action 

10.00 
10.30 
IO.SS 

11.45 
l l. OS 

13.00 
13.20 
14.15 
14-45 
15.00 
15.25 
15.35 
16.00 
16.35 
17.00 
17.10 
17.35 
18.00 
18.10 
19.05 
19.35 
20.00 
21.00 
21.35 
21.40 

21.50 

22.15 

13.45 

,. The Fuli Moon, czyli mu
zyczna podrót po Ameryce 
z Robbiem Robertsonem" 
-film dok. prod. USA 
Panorama 
,.Zakat.anamiłość"-serial 
Clipol 
Muzyczne nowości 
,. BiałyKieł"-serial 
Akademta zdrowia 
SIUdiosport 
Przegląd kronik filmowych 
5x5-teleturniej 

~~~f~1ftrzechodnia 
W okolice Stwórcy 
Panorama 
Program lokalny 
Koło fortuny 

~~~~~~~ f:,o~ .) 
Panorarna 
Spon telegram 
Pogotowie 
Dwój b 

ekologiczne 

Reponerzy Dwójki przed
stawu\Ją 
M Włamanie" - komedia prod. 
USA, ret. Bill Forsyth 
Zawód amator - Telewi~a s.,....,., 

0.10 Panorama 
O.IS ,.0 slodlct bólu rozstania" 

-filmfab. prod.sruz.,ret.Ke-
11 Dohdze 

2.05 Zakończenie 

POI.SAT 

::eT~~~i~~~= 

NUMER 61 

Sport Sport 

Nieoculdnny epilog mial sobołłli mea. plerwiUj rundy play-orr koseyJu,. 
rzy Poconl Pntdnlk :r. M4nem. Jakjat lnrormowalłśmy, zwydętyllldeltW~ie 
70:6&, upewn~c sobie tym samym aW'I!ns do czolowej czwórki drugoli&ow
CÓlf,jednak pn1dnkcy dzlalaae, nie DIO&I!C pocodzit sk; :r. per.tk~ swojego ze. 
społu, z!oł;yli wczonU oncjalny protest do Potsldeco Zw~u Koszykólfkl. 

Ich zdamem, w końcówce spotka
nia doszJo do sytuacji, która wypaczy
ła jego rezultat. W ostatniej sekun
dzie meczu Ryszard Klakla zdecydo
wał się na rzut rozpaczy zza linii 6,25 
metrów i, zaodnie z przepisami, w 
tym momencie arbiter umósł w górę 
trzy palce, informującsekretarzaspo
tkania o próbte rzutu za trzy punkty. 
Pllka nie trarlła do kosu., a końcowa 
syrena zagłuszona została przez tu· 
mult kibiców, którzy gromadme wy
padli na parkiet. Działacze Pogoni, 
w proteście złożonym do Wydziału 
Gier i Dyscypliny Polskie&o Związku 
Koszykówki, sugerowali, te sędzl.a 
odgwizdał faul na graczu Poaoni, na
kazując egzc:kwowante przez ntego, 
jut po regulaminowym cz.as1e &f}', 
trzech rzutów wolnych, które w za
sadniczy sposób mo&ły zmienić wy
nik meczu. 

-Protest działaczy z Prudntka mu
sial b)Ć rozpatrzony w trybie pilnym, 

Badmintonowy 
talent 

Bardzo mile wiadomości dotarły 
do nasz Warszawy, gdzie rozegrany 
zostal ostatnio IV Tumlej Mlodych 
Nadziel Polskiq:o Badmintona. 
Doskonałe spisał się w tej imprezie, 
z udziałem bilsto 130 :zawodniczek 
i zawodników z calego kraju, Lubsz 
Mila z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego 19 Kielce, który w impo
nującym stylu wywalczył pierwszą 
pozycję! Ponadto ósmy był inny 
nasz badmintonista Wojduh Mila. 

Równocześnie w Obornikach Slą· 
s kich rozgrywano O&lilnopolsld Tur
niej Klasyfikacyjny w badmlntonie 
w kategorii open. Tald:e i w tych za. 
wodach reprezentanci naszego re
gionu radzili sobie bardzo dobrze. 

Szczególnie dotyczy to 
dziewcząt, które wywalczyły sporo 
lokat w ścisłej czołówce_. 

Gry pojedyncze - 3-4. Ewa Ka
sprzycka, Dominika Sdachetko, 6-7. 
Ewa Orzelska, Beata Witka (wszyst
kie AZS Kielce), U)-11. Dagmara 
Wotniak, Katanyna Raczyńska oraz 
6-7.DominikZiętkowski, 12-13.Ma
rek Gałczyńsld (wszyscy Orlicz Su
chedniów). 

Gry podwójne - 2. Ewa Kasprzyc
b/Ewa Orulska, 3--4. Katarzyna Ra
czyóska/Dagmara Wolniak, 2. Ro-
man Kutwin/Marek Galczy6ski oraz 
3-4. Roman/Kutwłn!DGmlnlka Sda
chetko, Rafał Kasprów/Beata Witka. 

(wid) 

bowiemJUt w środę rozearane ZOSia
Do\ pierwsze pecze półfinałowe play
off - powiedział nam Wlteprez.es 
PZKosz.., a zarazem przewodniczący 
WGiD,plkAJojzyChm.iei.Dobrze,te 
meczwPrudnilrusędz!Owałastołecz
na para, adyt znacznte ułatwiło to wy
Jaśnienie sprawy. ArJumenty działa
czy Pogon1 me dawałytadneJ podsta
wy do podwaierua wyniku uzysk.ane. 
go na parkiecie. ~dziewie nie dopa
trzyli się faulu, więc nie rna mowy 
o przewinieniu, a tym bardzieJ rzu
tach osobistych. 

W tej sytuaCJI koszyk.arze Miteu 
mop W spokOJU przY&OtOW)'Wać się 
do środowego ~zu z Un~ Tamów, 
który rozearany zostanie jut w na.Jbli
isząśrodęo &odz. 18, w kieleckieJ hałi 
widowiskowo-sportoweJ przy ul. Zyt
meJ. WięceJ o tym ciekawie z.apowia
da.~ącym si~ pojedynku napiszemy JU· 
tro. (,.·Jd} 

Pogrom "Byków'' 
Prawdztw• sensacj.ą w lidze NBA 

był pogrom koszykarzy Cłlicace B~tlls 
w hah Madison Square Garden w No
wym Jorku, gdzie ule&Ji oni Knicks 
n: 104. Był lO n1,1gorszy mecz"Byków" 
w tym sezome. Nie zawiódłtylko Mi
chael Jordaa (zdobył 32 pkt.), ale osa· 
motmony mewiele mó&l zdziałać . 

"Sypek" wygrał etap 
Mieszkaniec Końskich Andrzej 

Sypytkowskl, z zawodowej kolar· 
skiej grupy ,.Mróz", wygrał ostatni 
etap rozgrywanego na Sycylii 
wyścigu zawodowców Trofeo delio 
Stretto(kategoria6). 

.,Sypek" i dwaj inn1 kolarze ucie
kli z peletonu i między sobą roze
grali trudny, usytuowany pod górę.. 
finisz. Wcześniej Polak wygrał 
wszystkie lotne premie. 

W klasyfikacji generalnej And· 
rz.ej Sypytkowski zajął 16 miejsce. 
Zwyci~tyl Wioch Fabrizio Guldi 
z grupy Scrigano. 

(sts) 

DOJAZD GRATIS 

Pucharowe 
zmagania 

Zudzialem ponad 70zawodniaek l zawodników z Kielc, Radomia, Piekoszo
wa i Cbęcin rozegrano w PSP nr 40 zawody łucznicze o Pucbar prezydenta Radl)
mla. Rywalizowano" trzech kategoriach wiekowych. 

Oto nazwiska nąjłepszych mło
dych Juczniczek i łuczników: 

DZIECI (15 m) - Katarzyna Ko
nlecma (Gwiazda Nowiny), łza 
Niemiec (Stella Kielce), Magda Jęd
Dcka (Gwiazda) oraz Sławomir Au
cu~niak (PSP 34 Radom), Maciej 
Guzińskl (PSP 4 Radom), Tomasz 
Wojdecbowski (PSP 40 Radom). 
Drutynowo - Gwiazda, Stella, PSP 
34 Radom. 
MŁODZICY (25 m). - Iwona 

Durlik (Stella), Emanuela Maziarek 
(Sokół Radom), Katarzyna Kochano· 
wska (Stella) oraz Mateusz Jasiński 

(Sokół), Da'l'rid Sokołowski (Gwia· 
zda), Wojciech Mac~tek (Gwiazda). 
Drutynowo - Sokół, Onel Piekl)
szów, PSP 40 Radom. 
MŁODZICY STARSI (25 m)

Katanyna Zioło, M:Qa Maruszak 
(obie Sok6ł),lwona Puchalska (Stel
la) oraz Karol Cbłopeckl (Sokół), 
Michał Nieśpielak (Stella), MardJi 
Odłak (Sokół). Drutynowo ~ 

Sokói,Siella,AstraPiekoszów. 
Zwycięzcy otrzymali nagrodY 

i puchary, które wręcz.ał wicepreZ)'· 
dent Radomia Ryszard FaJek. (lłl 

'" ~ 
~; 

"' cy ... 
'" 
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Sport Sport Sport Sport Sport * Waldemar Banasiński w głównej roli! ,o/1 SMS Tarnobrzeg 
~ Na śniegu i lodzie 0

.. wycofana! 
zezteR-ma medalami wródll nasi cykliki z ro:ucraaytb w niedzielę w Clioj

nowie k. Lepicy Mistnostlf Polski w kolarstwie P~OWJIII Muters. KI~ 
dla siebie był Waldemar Banasilisld z ldeleckłqo Plowaru, który w lłde mis
trzowskim stylu rwyclętył w słlnłe obsadmnej btecorti wiekowrj 41- 50-łat
ków. 7.Jofy .,U.żek" wyn.ICIJI liiide EucenluszTurtk zKłeleekfet:o Towarzy1-
tn Cyklistów, a ponadto na podium stawali takJJe Jerzy Kruk oraz Piotr Pytka. 

Mistrzostwa rozegrane zostały w ZI

mowej scenerii, na oblodzonej i ośnie
tonejokr~:tne,trasle. w Parku P!asto
wskim w Chojnowie. Do arcytrudneJ 
próbystan~lołąaniewsześciu kalesa
riach blisko 80 zawodmków z całego 
kr~u. w tym 6 pań. 

Ola nas nĄiciekawszy był wyści& 
w kategorii 11 (41-SO).Jednym z kandy
datów do medalu był bowiem Walde
IIW"Banasift.sklzPiowaruKielce.Gro
tnych rywali mu Jednak nie brakowało. 
Nieoczek1wan1e wszystko rozstrzy
sn~o s ię: na trasie p1erwszqo ok~
nia. Na czoło stawk1 wyszedł bowiem 
W. Banasi6sld, który prowadzenia me 
oddal at do mety, z okr4!en1a na okrą· 
teme systematycznie powi~ksu,jąc 
swą przewqę: nad rywalami. Na mecie 
wyniosła ona blisko 700 meu"Ow! 

-Przed startem wcale nie bytem pe
wny zwyci~twa. Choć JUt dwukrotnie 

Spala, Szczyrk, Jalruszyce 

Niepełnosprawni 

w rozjazdach 
-lo WczoraJ w Spale rozpoczął si~ 

tygodmowy obóz kadry narodoweJ 
polskich łuczników, przygotowują
cych si~ do startu w Igrzyskach Para
olimpijskich w Atlancie. W tamtej
szym ośrodku trenu,ą także zawodni· 
cykieleckiego Startu Maltoruta i Ry
szard Olejnikowi e, którzy mają pewny 
start w sierpnioweJ imprezie w Sta· 
nach Zjednoczonych. 

~DzisiaJ w Szczyrku rozpoczyna· 
ją si~ Mistrzostwa Polski Inwalidów 
w narciarstwie alpejskim. Wojewódz
two kieleckie reprezentu,ą: Zytmunt 
Bilsld ze Skartyska oraz: Jerzy Su
kaw, Jerzy Sko•'l.•rsłd, Witold Gry
cllowsld i Zenon Kręcisz (wszyscy 
z Kielc). Natomiast od piątku do nie
dzieli niepełnosprawni narciarze ry
walizowat ~ą w Jakuszycach 
o rnedale Mistrzostw Polski w konku
rencjach biegowych. Wystąpi tam 
TtdeunKselze Startu Kielceoraz 14-
osobowagrupa z Wojewódzkiego Oś
rodka Szkolno-Wychowawczego 
w Busku. (pak) 

Notatnik piłkarski 
Wminionąniedzielę:RuckSbrtyske 

podeJmował na własnym boisku w me
czu sparingowym Piast.a O.ędny. Osta
teczniewysrał Piastl:l (2:0),asoledla 
zespołu z Ch~cin strzelili: O&onowski, 
Sbwcnki l Pdczyk. Podop1eczni zr.i
piewa Pawlab wyst~powali w składzie: 
Pębbld- Kulqowsti, Hant:b, Mltdzik, 
&11.milu - B~ ()colłOtn.ki, Mndybyt, 
Opm - Skowersk!, Półl:hlopek oraz 
Pa6ayil, Petylicld, Wetnlczko. (IUC) 

zdobywałem tytuły mistrza kr11,1u 
w przełaJu, w pam1~ci m1alem dobrze 
arudniowe mistrzostwa we Wrocła
wiu, podczas których derekt roweru 
pozbawił mnie pierwszej pozycji -po
wiedział nam W. Ba...s!Mid.- W teJ sy
tuacji starałem si~ nie szartować i uda
lo mi si~cały dystanspokonać bez upa
dku,conatakślisklejtrasieniebylola
twe. Na.~bardzieJ obawiałem si~ war· 
szaw1anma Witolda Wobllab, który 
tut po starcle wyszedł na prowadze me, 
jednak JUt na pierwszym dlutszym 
podb1e1u pozostawiłem 10 w tyle. Nll,l· 
bardziejucieszylamnieplerwszawko
lekcji koszul b. mistrza Polski, bowiem 
podczas poprzednich tej rangi mis
ll'ZOSIW wr~no nam tylko medale. 
Chciałbym przy okazji podzi~kowlt 
mojemu głównemu sponsorowi p. Plo
trowi WarpckJemu z firmy ,.Plowar", 
dzi~ki pomocy którego moaJem do-

O "Złotą Wieżę" 

Małogoszcz 

jedzie na strefę 
W Blitynie rozegrany został woje

wódzki turniej szachowy o ,.Złotą 
Wiet~". Pierwsza lokata przypadła 
drutynie LKS Wierna Malogoszcz, 
która zdobyła 4,5 pkt. i wyprzedziła 
LZS Kordian Blltyn- 3,5 pkt. Na po
szczególnych szachownicachnajlepsi 
byli: l- Robert IWpeta (Blityn), 11-
Grzeeon Szuber (Wierna), III -Prze
myslawSpurek(Wierna),IV- Bertni
ki Kolaczyóska (Bliżyn). 

Zwyci~ki zespól reprezentować 
~dzie województwo kieleckie pod
czas turnieju strefowego, który29 -31 
marca odbędzie się w Wojsławieach 
(woj.sieradzkie). (pik) 

Barban Krzywda z MDK tak Kieke zdecydowanie wycrala Ogólnopolski 
Turniej KlasyObcyjny juniorek w judo, który odbył się w Socll•czewie. 

Kielczanka, wyst~pująca w wa
~e do 48 kg., stoczyła w Sochacze
Wie cztery walki i wszystkie wygrała 
Pn:ed czasem, kładąc przeciwniczki 
na łopatki. 

W CZOłówce zawodów znalazły 
SI~ tet dwie zawodniczki OstroviJ 

~~:~i~;y,~,!=~~~=~ 
aplątaJustynafuiL 

Za tydzień w Pińsku rozegrany 
zostanie tumiej kategorii A se· 
niorek, w którym wystąpią tak!e: 
Barban Krzywda i KJnp Jarek z Os
trvril. 

UWAGA! MDK żak Kielce pro
wadzi nabórdzieci od lat 6 do sekcji 
judo. Zapisy codziennie od godz. 9 
wMDKprzyul. Koziej lO A, treningi 
wewtorkiodaodz. I7.IS iw czwartki 
od godz. 18.30 w WDK.. (soy) 

brze przygotow-e SI~ do tego startu. 
Jutterazmarz~~mis•ę:koleJnetoszulki 
mistrza kriJU, wywalczone JUt w 
wyśc:ia,ach szosowych. 

Nlespodziennle i:eńsb dnd;,•na SMS Tamobnq: została wytofana z rez
lrrwek druaoll&owych. Prawdopodobnie wyniki jej spotkań zostan~ anulon
ne. ~~ decylJę podej~ działacze OZTS w Lublinie. Oto wyniki: 

Bezkonkurency}nywnlijstarszejka· 
teaorii w•ekowcJ powył.CJ 601at był Eu
~:enilw:Tuek z Kieleckieco Towarzys
twaCykhstów,adruRiokatę:wtej&ru
pic wywalczył inny nasz kolarz Plocr 
PytbzGrava.lluRadoszyce. 

Z br42-owym medalem z ChOJnowa 
powrócił Jerzy Kruk. zaś Henryk Janli
szet (o~ KTC) byt szósty. 

18-30 lat (40 minut+ l okrą!enie) 
- l. Jlocdaa MakotrSld (Bydgoszcz). 

31-40(40minut+ l o~enie)-1. 
lreneuszBudzi6sld (Polanica). 

41-50(30 minut+ l ok'1tenie)- l. 
Waldernar 8-..w;ińsld (Piowar), 6. 
Henryk Januszek (KTC). 

Sl-601at (25 mmut +l okrP,enie)-
1. Midlal Kami6sld (Leszno), l Jerzy 
KJuk(KTC). 

PowyteJ 60 lat (20 minut+ l okr~e
me) - l . f.Atcenlusr: Tuek (KTC), 2. 
Plotr Pytb (Gravall Radoszyce). 

Kobiety (20 minut+ l okrlłienie) -
l.&ataSiaba(JeleniaGóra). 

(wid) 

Fot.S.Sijer 

KOBIETY 
1l-AmonitLIIk6w-AZ1!iK.Ielce3:1S 

Punkty dla kielczanek zdobyły: Ed,-11 
Kawa4, Ewa Gumulka 4, Katarzyna Mo
cielska 3. Anna Prokop 3, M011elslw' 
Pn:lkopl. 

G- Strab.k WleloPn- Kolejarz Kiel
ce 4:14. Punkty dla KoleJarza: Ewa 
Bomba4,MollibCeclro3,UrsnlaW6j
towicz 3, O.mlnib S1111ttkowsb 2. Ce
dro!Bomba i WójtowtcziSm~:tkowsb 
pol. 

\l-VojdavtaWojsławice-AiltO:fa

!"4wll :7. PunktydlaAlitu: Anna Parul
sb3,8eat.aSbok3,MarzenaW4jdk l . 

G- Brolilbdom - pauza. 
J. SMS 8 16 Ul- 19 
l. Kolejan 10 18 125- 55 
l. AZS K. 11 16 118- 80 
4. Vojslnia 11 14 115- 83 
5. Siniak 11 1 89-109 
6. Alit 11 6 11-127 
1. Broń 10 5 70-110 
8. A•onił 11 O 45-151 

MĘ1CZVtNI 
GRUPAA 

t:c Alit Oiuów - Słok Z.knówek 
10:8. Punkty dla Alitu: Leszek Koliel3, 
Dariusz G~dzld 2, Piolr Czerwonka 2, 
Paweł Drozd l, Kolid/Czerwonka 
i DroHIGn!ddd po l. 

,:'r Snaali.Aiblln- BroiiRadom 6:12. 
,:'r Op-Nnik Gr4jec- Pocoń II Siedl

ce16:2. 
~ Plukolia Plaski - Lewart Lubar-

16wl 2:6. 
~ Muoria l\116sk Mazowiecki- Oa

nlwoCI!dml6:2. 

W najblitszą sobot~ w sali SP 32 
w Kielcach rozegrany zostanie fi. 
nał wojewódzki miniolimplady 
dziew~ t i chłopców w tenisie stoi o
wym. Ostatnio w Kielcach, w Szko
le Podstawowej nr l, odbyły s i~ eli
minacje środowiskowe do tej im
prezy. Łącznie przy zielonych sto
łach rywalizowało ponad 40 
dziewcząt i chłopców w wieku do 
12 lat. Oto nazwiska najlepszych, 
którzy wywalczyli lokaty premio
wane awansem do finału: 
DZIEWCZĘTA- Paullna Misz-

Klub wychodzi z zapaści 

U Tęaa Knśaik- LaU BiiJonJ 10:8. 
1. Ogrod•ik ll 16 113- 61 
2. Mu:oria ll 24 117- 57 
l. P010ń 11 13 16 113- 111 
4. Alit ll 14 125-109 
5. Opiwo ll 14 114-120 
6. PiukoYi• ll 12 110-114 
1. Stok 1l 12 109-125 
8. SJI .. I 1l 12 101-lll 
9. Lewart ll 10 98-136 
10. Tęcza 13 8 90-144 
n. Broń 13 5 98-136 
12. Ud• ll 5 85-149 

GRUPA B 
'1-'r SKS 3 Radom - Czarni Parszów 

15:3. Punkty dla Czarnych: Pawd Ju
rek l, Ireneusz Madej l, Madej/Mardn 
Fnnczyk L 

•'r Start Radom- Notriny9:9. Punkty 
dla Nowm: Arkadiusz JOejeb 3, Bartosz 
Bilski3,Zbicniew8ilski 1,1\tichalBra- J 
cłu l, Bracha/Kiejdtl. 

G- Leclon Klelee - Oskar Pnyslłdu 
10:8. Punkty dla Legionu: Knysztol 
Wenda3, Marek Homl,j 3, Jel'!)" Marzec 
l, Lukasz KmiK l , Marcin Stępleń l, 
WendaJKmiK l. 
~ SI'S Skariysko- Polonla Bialocon 

przełotony na JS bm 
1. STS 10 18 116- 64 
l. Leclon 11 14 115- 8l 
l. St.art 11 14 101- 97 
4. Oskar 11 11 101- " 
5. SKS l 11 11 98-100 
6. Nowiny 11 10 97-101 
1. Curai 11 1 78-120 
8. Poloa.ia 10 5 71-109 

(pall) 

Zagrają w finale 
· miniolimpiady 

tal, K.tarzyna Wychowaniec, ba 
Bulai, Karolina Syzdól. 
CHŁOPCY- p;otr Mlsztal, Da-

•id Nleśdur, Konrad Rogóż, 

Szymon 1:abhiskl. 
Wszyscy oni są zawodnikami 

pingpongowej szkółki, która funk
cjonuje przy SP 1 Kielce od stycz
nia br. 

(d) 

Nowe oblicze Błękitnych 
Niespodziewane wycofanie się :r: rozgrywek o mistrzostwo liiligi dru:i;yny 

Podlasia Biała Podlasb spra-wiło, t.e na pozyQę wlceUden1 1rupy •wansonU 
Blęldlni Kielce. Podopiecznl Leszka Up ki m~ą at ery p u n kły straty do Górnika 
Lęcma, ale podejmo.,..t będ" rywala na wlunym boisku. Czy ldelczan stał bę
dzie na wl~nie dę do walki o U ligę?- zapytaliśmy prezes~~ klubu Mirosława 
Malinowskiego. 

- Przed Jozpocz~ciem rundy je
siennej niewielu liczyło, te zdołamy 
si~ szybko pozbierać po spadku z 11 
hgi. Pesymiści mówili nawet, te ~
dziemy wlec si~ w .. oaonie" tabeli. 
Rzeczywistość okazała si~ nieco 
inna. Udało nam si~ scementował 
drutyn~. zawodnicy w kilku poje
dynkach pokazali naprawd~ dobry 
futbol. Czemu wię:c- jeteli nadarzy
la si~ okazja, mamy nie walczyć 
o awans? 

'Ct Macie kilka mlll:ardów dłucu. 
Swego czasu punmia odcinllła wam 
pz. a elektryc:mośt byla w klubie 
dzięki .,zrozumienia" Zakładu F..Der
getycznego. Odsetki ~ z btdym 
dniem, osbitaio byli w klubie przed
stawiciele Un.ędu Slwbowqo. Czy 
zatem mówienie o drugiej lidze niejest 
aby sweco re~u fantułowanlem? 

- Faktycznie, dzi;:ki odsetkom 
stan zadłutenia wzrasta: Zdąiemy 
sobie spraw~ z faktu, te niespłacimy 
długu z dnia na dzień. Dlatego tet 
chcemy przedstawić naszym głów-

nym wierzycielom plan wyjścia z tej 
trudnej sytuacji. Zresztą pewne sym· 
ptomy przełamania kryzysowej sy
tuacji są JUt widoczne. Za sukces 
uwatam fakt, iż bietącej zimy nie 
mieliśmy problemów z aazem i 
energią elektryczną. Stwierdzenie 
o fantazjowaniu jest chyba w tym 
momencie niezbyt trarne, gdyt krok 
po kroku udaje nam si~ wyciągał 
klub z zapaści. 

'Ct Wielu zarzuca ~dowi, te 
w klubowym zakładzłe 10spodarczym 
zatrudnionajest zbyt duD liaba pn~
towników-. 

- Utrzymywanie takiego składu 
liczbowego w zakładzie gospodar
czym ma swoje plusy i minusy. Na 
pewno zarabianych pieni~dzy po
winno b)Ć wi~cej. Myśl~, te ten pro
blem uda nam si;: załatwić jut w naj· 
blitszym czasie i po pewnych korek
tach zakład bę:dzie funkcjonował 
bez zarzutów. 

n W klubach mocniejszych fman
sowo banho często powoływane jest 

do :tycia stanowisko tzw. mened:łera. 
Czy Blęldtni nie myśi~t o zatrudnieniu 
czlowleka, klóre1o glównym zacb
niem byłoby pozysldw1.11ie pieniędzy? 

- Owszem, myślimy. Niebawem 
ogłosimy nawet konkurs na stanowi
sko menedtera. Zdajemy sobie spra
w~. że taki człowiek w trudnych dla 
sportu czasach mógłby dla klubu 
wiele zdziałał. Korzystając z oka~ i. 
chciałbym także poinfonnować, te 
klub poszukuje kandydata na stano
wisko głównego ksi~gowego. Bliż
sze inrormacje można uzyskać w se
kretariacie klubu. 

'!:\ Głośno mówi się takie o remon
de obiektu plłbrsldeco. Ponot w 
rundzie wiosennej korzystał będzie
clezbolskaKorony? 
-Ch~ my przeprowadzić &runto

wny remont stadionu. Stare, poła
mane, drewniane miejsca sied~ce 
zastąpilibyśmy wygodnymi krzeseł
kami, zmienilibyśmy równiet częić 
ogrodzenia. Całkowity remont prze
szłaby murawa, którą planujemy po
szerzyć o kilka metrów, rezyanuj~c 
przy tym z bietni. Jesteśmy po wst~
pnych rozmowach z Urz~dem Miej
skim w Kielcach i Urz~dem Kultury 
FizyczneJ. Mam nadziej~, te wszyst
ko potoczy si~ po naszej myśli i w 
niedługim czasie kibice zoba~ no
we oblicze Bl~kitnych ... 

MAOEJ CENDER 
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Cmentarni 
rabusie 

KilkaasloidDl clalopcy zdewaslowall 
35 •ipMUw u c~Hntanu komunalnym 
w Ctay.le.. I.Jrynli Bdalowe częki 
pe•11ik6w, Uy je sprztd.K M rlo ... Jr4-
WCO z raiMtsWw dapal as IOf\CJIII 
ltCZ)'IIb stróż, kt6ry odbJWal włamie 
,.rau:r lbcWtl aoeldana. 

-To pierwsza takadewastacja w dzie· 
wi~tnastoletniej historii cmentarza -
mówi Jaa Pkbeta, p.o. kierownika Za· 
kładuUslugKomunalnychwKielcach.
Zglaszasi~donasostatniocorazwi~cej 
ludzizinformacją,żegrobyich bliskich 
zoslałyzniszczone. Niestety, możemy 
ich lylko odesłał; do policji, za prywatne 
nagrobki nie odpowiadamy. 

-Nagrobki ma;, cz~sto dużą wartośt 
materialną. Ubezpieczenie ich mogłoby 
uchronić kielczan przed dużymi stra
tami materialnymi -przestrzega Fn~nc
isuk Grzqorayk, wiecdyrektor Przcd
si,biontwa Ust u z Komunalnych w Kicl
each (MW) 

SŁOWO LUDU 

"Kumak" z biedy pójdzie do szkoły. "Sabat" na minusie. 
Spółdzielnie nie mają obowiązku prowadzenia placówek kułtury 

Klub na walizkach 
W .Kumaku" panuje nerwowa atmosfera. Populamy nie tylko wśród 

mteszkańcówkieleckiego Bocianka osiedłowy klub ma zostać przetde
siony do szkoły, Jak za kart - bo do prowa<fz4cej działalność kułtura l~ 
placówki trzeba było dokładać ze spółdzielczej kasy. Czy taka pnysz
łośC czeka wszystkie osiedlowe kluby, których istnienia, nie broni Jui 
prawo? 

-"Kumak" nie przynosi dochodu. 
Spółdzielnia dopłaca do niego kilka
set milionów złotych rocznie. Nie 
likwidujemy działalności kultural
nej. Pomieszczenia na nią udost~pni 
szkoła. Utnymanie klubu w dotych
cUtSOwej formie wiązałoby się 
z koniecznością podwytszenia loka
torom .Bocianka" czynszu - mówi 
Marian Tofil, prezes spółdzielni 
.,Bocianek". Zapewnia, te choć nic 
ma jeszcze przyszłego użytkownika 
,.Kumaka", na pewno nie powstanie 
tam sklep. 

Nie podpisano jeszcze umowy 
o przeniesieniu klubu do szkoły. 
Miałoby to nastąpić od l kwietnia. 
Na razie trwają negocjacje. Szkoła 
jest gotowa udost~pnić swoje 

pomieszczenia. Ale albo nie bęcdzie 
się tam prowadzić niektórych fonn 
działalności klubowej, albo pla· 
cówka oświatowa bęcdzie miejscem 
np. wieezork.ów tanecznych i zabaw 
okolicznościowych dla dorosłych. 
Takiego rozwiązania nie akceptuje 
część mieszkańców Bocianka. 
Wielu uważa te1, te nie motna ska· 
zywał na całodzienny pobyt 
w szkole dzieci uczestniczących 
w zajęciach klubowych. A placówka 
oświatowa to dla nich nie najlepsze 
miejsce np. na spędzenie wieczoru. 

Zgodnie jednak ze znowelizowa· 
nym w 1994 r. prawem, qXlldz.ielnle 
nie ~ obowl~u prowadzenia 
działalności spolec:mej l kultu
ralno-oświatow~j na rzecz mieszkań-

"Caritas" przestrzega pned kwestującymi 
ze skarbonką "Jałmuina Wielkopostna 96" 

Zaradne dzieci 
Do wielu kitleckich biur, butytucji 

przychodą ostatnio dzieci zbieraJ:\« pie
ni,.dze do małycli tekturowychpudełek z 
napisem.,Jalmui.naWiclkopostna%"1 
firmowanych pn.ez .,Caritas". 

cew swoich osiedli. Zmiana w praw1e 
zaowocowała już w Kielcach likwi
dacj~ ,.SConogl". Niepewnajest przy· 
szłoś:: kilku mnych kJubów. 

.,Sabatowi•- po rozpadzie Św~
tokrzyskiej Spółdzielni Mieszkamo
wej brakuje w tym roku na utrzyma· 
nie ok. 500 mln zł. Nie przetrwa 
z symbolicznych opłat na działal
nośt, wliczonych w czynsze miesz
kańców i dochodów z działalno!ci 
zarobkowej. W nieco lepszej sytua· 
cji jest • Wrzos"' i "Uroczysko". 

- Działalność kulluratną mamy 
zapisaną w statucie. W tym roku 
kluby likwidowane na pewno nie 
bę~ co przyniesie dals::za przysz
łość~ Zobaczymy - mówi Ryszard 
Szyita prezes Swi~tot.rzyskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej. Za zły 
symptom uważa .,milczenie miasta" 
w sprawie klubów prowadzących 
przecież otwartą działalność na 
rzeczkielczan. 

BARBARA RYNKOWSKA 

NUMER61K 

Ekspresowo 
do stolicy 

<W pec:l.:\lku awa Uek:wtle ~ 
podr6hnratdoWIUSZl.",..IKrako1flalt .. 
bus:amł firay "Polsti F.hpres", kt6n ~
aylaKlelcedosieciswoidlpollltzd. 

Koszt przejUdu komfortOW)'tni 
wozami marki .volvo" do Warsuwy. 
14,5zl,aKrakowa-10zl. Jak dOWiedzie,. 
ltśmy się od Artun Sudelisa z ,.Polskleco 
Ekspresu", dz.iea do 8 lat JCtdto\ beZplat
me,seniorzyiuczniowJeplaąo40proc. 
mniq. Taka sama ulp piZ)'Słu&uJC stu. 
dentomwk.ażdywtorekiś~ (ma) 

Chwalą nas 

Za lodowiska 
.Wimitnlu wi1U1f)'m i Rady Ptdato

gianej, skiadam serdeczne podziriuJwa. 
niazafni(jatyWf,a~ratytuoićikonstł
wenqr w pro.,.·adztlllu akQi u.k.oltryr• 
lodowulc. Du(k.l ttmu w.ny1cy uanitllfit 
pozostąjqcynaferiewKitfcachmltllmfli

liwoić ilizgania sit na ladzie i zllŻ)'Ił·a~/11 
fllthu M iwidym powlttrzu (. .. ) 

Serdttznletratullfitłldanegopolfł)'Jir 
i tyci f dolnych sukcu6w. 

ąr MACIEJ TYCZYNslJ 
4]rrktrwSI'Ml9•Kielc.dt 

FotO. Gacek 

Dziewczynki, które trafiły takie do 
redakcji ,.Słowa Ludu" twierdziły, te 
dostały skarbonki w szkole od nauczy
ciela,byzbienidatkidlasiebieiinnych 
biedniejszych uczniów na opłacenie 

komitetu rodzicielstiez;o. Mówiły, te 
ludzie ch~tnie wrzucali monety do 
pudelb.,niepytając,najakicel. 

wika: - Od początku Wielkiego Postu 
prowadzimy akcj~ rozpowszechniania 
skarbonek ,.Jałmutna Wielkopostna 
-96~. Rezygnując wczasiepostu z wyszu
kanych, drog;ch dail, słodyczy, zaosz
czędzone pieniądze motna zlot)'t w 
skarbonce i przekazać do ,.Caritas•. Uzy
skanetądrogąfunduszeprzeznacz.anesą 
na sfinansowanie kolonii letnich dla 
dzieci z rodzin biednych i patologicz· 
nych. ,.Caritas" zamierza rozprowadzić 
25 tysi~ skarbonek z.a pośrednictwem 
parafiiikatecbetówwszkolach. 

Ucieczka do rowu 

Polamane krzyże na cmentanu 
w Cechynie Fot. D. Gacek 

Pudelko motna łatwo otworzyć, 
wyjąćzniejcałązawartośtizamkną!.Po 
przeliczeniu z;otówki oUzalo si~. te 
zaradneuczennicezdążylywczasiew,d

rówki po biurach przy Targowej 18 
zebrać ponad11zl! 

Poprosiliśmyo '4')'powiedi dyrektora 
,.Caritas~ Kieleckiej ks. Stanlslan Sio-

Rekolekcje w szkole 
lłczttlowle Szkoly Podstawonj nr 19 biskupa kieleckieco o zorganizowanie 

w Klelc:Kk nie cho~ na rekolekcje do rekolekcji w szkole- mówi dyrektor SP 
kołdola- odb,.-".j,. się oae u miejscu, nr 19 Madej Tyayóski. - Wszyscy są 
w sali JimDJStyantj. zadowoleni z takiego rozwiązania. 

Zarządzenie Mimstersiwa Edukacji Rekolekcje w sali gimnastycznej 
Narodowej wprowadza w okresie Wiei- z zaimprowizowanym ołtarzem prawa
kiego Postu trzydni wolne od nauki, aby dzi ksiądz Lesuk Huasz z archidiece~i 
uczniowie mogli uczestniczyć w reko- krakowskiej.-Tonowyekmentwatmo
lekcjach. Niestety, w lalach ubiegłych sferzeszkoły,gdytycieuczniówniejest 
dochodziło w tym okresie do regular- podzielone na świeckie i religijne -
nych bijatyk pomi~ uczniami róż- powiedział nam.-ToS71IIWinazharmo
nychslkół chodzących na rekolekcje do nilowanie tycia duchowego młodych 
kościołów. Nad ełscesami nie mogli ludziipokazanie,teniemajądwóchtwa
zapanować ani ksi~ ani pedagodzy. rzy, tj. w tościele i poza nim. 
Rodrice obiwiali si~ posyłać dzieci na Jato wadę eksperymentu ksiądz 
zajęcia. Haraszuzna/trudnościwstworzeniuna 

- Po serii takich bójek, gdy m.in. sali gimnastycmej atmosfery takiej, jak 
musiałem odbiellit uczniów z korni sa- wświo\tyni, aby wycisz)'Ć si~ i przygoto
riatu policji, zwróciłem si~ z proł~ do wać do przet)oć religijnych. (kil) 

.---~"""'2~= 

W~ztym,iepoja•ilysięostat· 
nio sypały mów~ o próbach sprztdaly 
skarbonek lub .,..torzyst)'Wmia ich do 
k"'eSI0111'1Dia, ,.CuitJS"WDKU,i.eskar
bonki ~ btz,latne l pruznaaone do oso
bistegowykorzystanla.Jakitkolwiekkwe
stowanledonicbnaz~trz- jestnie
zgodne z intencją "Cuitis". (masz) 

Wczonij o goclz. 13 doszło do grobile wygl~da.i:\«lO wypadku przy ul. Ście
giennego w Kielcach. Kierujący ,.fordem fiesta" wyprzedzał ci~tarówk,, 
kiedy z naprzeciwka nadjechał "mitshub1shi". ,.Ford" ntusiał się ratować 
przed czołowym zderzeniem ucieczką do przydrożnego rowu. Ucierptał 
tylko samochód, kierowcom i pasażerom nic si~ nie stalo. (MW) 

Co piąty mieszkaniec Szydłówka 
nie wychodzi z domu po zapadnięciu zmroku 

Osiedle strachu 
- Od tnech f}'ffJdni nie mam '~~>'Ody w 

domu - poin[onno'll>ala .Sio'~~>'O" Zo/iil 
W!jll.łzBialo,onu.-lglaswlomtenbrak 
'~~>'ltfokratnie do Xomunol11tg0 Związku 
WadociągÓw i Xanafl:aQi, alt do tej pory 
llitwmojrjJpruwlenleuobiono. 

z. W'Qas przez kilka lat aerpo/a wod( 
ze swojrj studni gl(bino'~~>·rj. Od tnech lat 
jej domjest pod/ąaonydo sieci mirjskiej. 

-Chyba llamo)tnienafkit-tlło'/tnizi. 
- Terazjaimaisqsltdzicodzitllniecho-
dzimy z wiaderkami do studzitllki. W 
.wodociągach" mówią, żezamarzla '~~>'Oda 
w ziemi iwin(zganfąjq 110 ttgo, klóryJI.)'ko
nywal/nstalaQt wododqgowe. A to pru
ddolllprzyłąaafimó)domdotitd.(•łV 

1 

Program "Dialog" przepro'ł"'dził 
naSeydłówku,podobnlejaknaldlku 
innych Ideleckich osiedlach, sondai: 
poprzedza,Rcy warsztatowe spotkania 
z mieszkańcami. Pybnia dołyczyly 
problemów osiedla, poaucia bezpie
czeitstn. Co zatem nlijbanlzi~j doku
cza mieszkaj~cym na Szydlówku? 

-Meliny, pijacy, libacje sąsiedz
kie, sklepy z alkoholem - odpowia· 
dał co trzeci ankietowany. Powta
rzały si~ skargi na chuligail.stwo, 
agresj~. wandalizm, zdemoralizo
waną młodzież (która nie ma gdzie 
s~dzać czasu wolne&o), brud, brak 
zieleni i placów zabaw dla dzieci. 
A równocześnie tylko co czwarta 
osoba uznawała, że mieszkańcy 
mogą wpływać na sytuację w 
osiedlu, (choćby biofli,C się za 
porządki czy pilnując własnego 
potomstwa). W teJ sytuacji 90 pro
ceni rozmOwcGw ,.Di.alocu" prz)'lJla
walo się do stnchu przed własnym 
osiedlem. Za sytuację obwiniali pol i-

dla n.,;zdotniejs:zych uczniów kończących obecnie 
lr.l, VI l_ub VII 52:lr.oly podstawowej . e GIMNAZ.JUM JĘZYKOWE 

l Prywatne Liceum Zarządzania i AdministracJi 
opasu nabór do GIMNAZJUM JĘZYKOWEGO 
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).~Xl)'l"""•W'fbl:ld<u.d!W.olr~l•lo.•atm.. ..... t-.,. ... ,~, 
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NFOAMACJE· Klelc<l.ui. Mielc>:•rakievo•3. !-'. 6&-31-86 

ej~, zbyt słabe oświetlenie u lic, S t rai 
Miejską(n<~,~lepJejJązwolnićizatru· 
dnić komandosów- proponowano), 
władze miasta, admimstrację. 
W obawie przed morderstwam~ 
gwałtami, napadami i innymi przes
tępstwami, co p1ąty mieszkaniec 
zamontował sob1e podwójne drzw~ 
albo nie wychodzi w ogóle z domu 
po zapadni,ciu zmroku. Niektórzy 
całymi nocami przetrzymują psy 
w samochodadt, by nie padły one 
łupem złodziei, starają się o broń. 
Numer telefonu do dzielnicowego 
potrafiło jednak podać tylko 6 z 112 
pytanych osób. Co czwarta znała 
dobrze swoich sąsiadów. 

Wzorzec z Szydłówka powtarzJ 
si~wkażdymosiedlu.Ludziesię~ 
i nie robbł nic, by poclj~t wspOiue 
działania, ustrzec się przed zagnk
niem - podsumowali sytuację pra
cownicy Programu ,.Dialog", prze: 
konujący kielczan, że z sąsiadatnl 
mo1na wiele zdziałać. (W) 
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