KONKURS

T~~IE
- czyli szukarny
skarbu uSłowa Ludu".

Wczoraj prezesowi "Exbudu"
Witoldowi Zarasce przyznano tytuł Menedżera Roku. "Kolporter"
odebrał nagrodę dla najlepszej
polskiej sieci handlowej
Czytaj na stronie 2

Do wygrania:
•:• rodzinne wczasy
w egzotycznym
zakątku świata

•:• 3 00 nagród
- niespodzianek
Szczególy na str. 16

Bregović

• Kielce • Busko • Jędrzejów • Kazimierza Wielka e Końskie • Opatów • Ostrowiec
• Pińczów • Sandomierz • Skarżysko e Starachowice • Staszów. • Włoszezowa

+Pracodawcy w kolejce+ 19 rodzajów druków+ "Piatnik'' zamiast ściąg

w Kielcach

W maju w kieleckim amfiteatrze
na Kadzielni wystąpi światowej sławy
artysta Goran Bregović. Organizatorem koncertu jest Kieleckie Centrum
Kultury, "Słowo Ludu" będzie sprawowało patronat nad tym wyjątkowym
wyclarz1eni·emartystycznym
(żar)

Trwa oblężenie Zaldadu Ubezpieczeń Społecznych. Wczoraj interesanci denerwowali się długim oczekiwaniem w kolejce do informacji (druki już dojechały), a portier - robieniem zdjęć przez
fotoreporterów. Ale .tylko• do godziny 13, później się rozluźniło.
Efektem styczniowego zgiełku będą comiesięczne raporty, które
każdy ubezpieczony otrzyma do ręki.
Kolejki tworzyły się wczoraj już mieszanie wywołała reforma systemu
przed wejściami do budynku ZUS. ubezpieczeń. a konkretnie- brak inforTo kolejne na początku 1999 roku za- macji i formularzy ZUA czyli zgłosze-

Z nożem
w sercu
Wczoraj wieczorem w mieszkaniu przy ul. Hanki Sawickiej
w Kielcach znaleziono zwłoki
43 - letniego mężczyzny.
W jego serce wbity był kuchenny nóż.
Policja otrzymała zgłoszenie
o zabójstwie. Na miejsce przybyli
prokurator i ekipa dochodzeniowo- śledcza. Mężczyzna po południu był
sam w mieszkaniu. Jego bliscy uznali. że mógł popełnić samobójstwo.
Był wcześniej leczony psychiatrycznie. Dopiero wyniki sekcji zwłok
mogą wykluczyć morderstwo.
(hub)

nia do ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego. 35 tysięcy pracodawców z regionu musi przyjść po druki
i wypełnić je dla grubo ponad 300 tysięcy pracowników~ W dodatku
nie wiedzą jak. bowiem dotychczas kielecki ZUS otrzymał zaledwie około
7 tysięcy poradników pt. .. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeń-.

Henryk Kowalczyk

Na szczęście wypełniający mają
czas do 3 l stycznia - a nie do 15. jak
wielu sądzi (kto nie zdąży do lutego
musi się liczyć z karą 5 000 zł). Pracownicy ZUS odbijają na ksero ściągi,
a zamiast papierkowej biurokracji proponują bezpłatny. komputerowy program _Płatnil( ftrrnowany przez ZUS.
Dokończenie na stronie 3

odmówił premierowi

ŚWi.ętoknyskie bez wojewody
Wczoraj rano byty wojewoda
ciechanowski Henryk Kowalczyk
poinformował premiera Jerzego
Buzka, że nie przyjmie nominacji
na stanowisko wojewody ~ięto
krzyskiego.
-Taką decyzję podjąJem po rozważe
niu wszystkich za i przeciw. Nie chcę zostawiać środowiska. w którym funkcjonuję od lat. Jestem radnym Sejmiku Mazowieckiego. Głosowało na mnie 12.5
tysiąca wyborców- mówi H. Kowalczyk.
a pytanie. czy na jego decyzję miało wpływ stanowisko Komitetu Politycznego ZCh . że jedynym kandydatem jego

macierzystej partii na urząd wojewody
jest kielczanin Marek Ciuraszkiewicz
odpowiedział: -To nie rnialo znaczenia.
Waldemar Bartosz. przewodniczą
cy Akcji Wyborczej ,.Solidarność
w Kielcach uważa. że sprawa nie jest
jeszcze zamknięta.
- Pan Kowalczyk może jeszcze
zmienić zdanie. Rozmawiałem z nim
dzisiaj i zrobił na mnie bardzo dobre
wrażenie. Poslowie z jego regionu
mówią. że jest spokojny. lojalny i merytorycznie dobrze przygotowany
do pełnienia tak ważnej funkcji.
ie będziemy się jednak upierać przy

tej kandydaturze, je'li ZCh przedstawi równie dobrą . ie godzimy się
jednak na pana Marka Ciuraszkiewicza- powiedział nam W Bartosz.
Zdaniem W Bartosza decyzja
w sprawie wojewody ' więtokrzyskie
go nie zapadnie do cza u powrotu
wicepremiera Janusza Tomaszewskiego z zagranicy, w piątek. Wczoraj
o kandydatach rozmawiali liderzy
AW_s·· i ZChN. Pojawiło ię nazwisko posła Mariusza Olszewskiego.
(elza)
Rozmowa z Markiem CiuraszkieHiczem

Sprawcy zamachu na prokuratora
ze Skarżyska pozostali nieznani

Bomba umorzona
Przygotowanie potraw wigilijw prawosławnym żeńskim
Narodzenia PrzenajBogarodzicy.
Na zdjęciu: siostry przygolopyzy z grzybami i kapustą
Fot PAP - Z. Lenkiewicz

Sprawa podłożenia bomby
w samochodzie Marka K, prokuratora rejonowego w Skarżysku,
została umorzona z powodu niewykrycia sprawców.
Jakjuż pisaliśmy. w nocyz30czerwca na l lipca ub.r., na kilka minut
przed północą, wyłecial w powietrze samochód prokuratora rejonowego
w Skarżysku . Do zdarzenia doszło
przed domem Marka Kw Szydłowcu .
Po kilku miesiącach śledztwa ustalono, że w toyocie prokuratora podło-

Jutro "Magazyn"
Nie oszczędzaj na wiedzy, kup Ma"Słowa Ludu··. Człowiek dobrze
y zawsze jest w cenie.
tro przeczytasz:
+ o tym, kto jest w narożniku. kto
uje, a kto się trzyma za głowę walki o wojewodę świętokrzyskie
ciągdalszy

+ kto znajdzie odpowiedź na dzie. pytań związanych z tajemniczą
· 15-Iatki na Ponidziu?
+ o dramatycznych chwilach
humanitamego konwoju
z Radomia do Tbilisi

żono silny ładunek wybuchowy. Postawiono zarzuty kilku osobom. związa
nym z nielegalnym handlem środkami
wybuchowymi. iestety, nie wykryto ani
sprawców zamachu. ani ich motywów.
Śledztwo zostało umorzone, choć
kilka dni temu prokurator Stanisław
Ludwiński rzecznik prasowy prowadzącej sprawę zamachu Prokuratury
Wojewódzkiej w Radomiu. zaprzeczał
takim planom. Pokrzywdzony nie chcial
komentować decyzji prokuratury.
(hub)

+ robi karierę modelki w Paryi Tokio. a nie wyobraża sobie ży
cia w innym mieście niż Kielce
+ gramy z Owsiakiem - czyli
na co zarobiła już Wielka Orkiestra
Świątecznej Pornocy
+ czy jesteśmy w stanie stworzyć sztuczną inteligencję. która zastąpi ludzki mózg?
+ sześć cudów i dewocjonalia.
czyli jak skończyły ię objawienia
w Okoninie
+ Małgorzata Potocka opowiada o rewii, miłości i tańcu
i jak co tydzień czytdny program telewizyjny. krzyżówki i konkursy z supernagrodami ~
żu

Pałac Buckingbam poinformował wczoraj, że książę Edward, najmłodszy syn brytyjskiej królowej Elżbiety
poślubi swą przyjaciółkę
Sophie Rhys-Jones. Romans 34-letniego Edwarda z młodszą od niego
o rok Sophie trwa od pięciu łat. Nie podano daty ślubu, ale para zamie-

n,

rza się pobrać w kaplicy św. Jerzego na zamku Wmdsor.
Na zdjęciu: Sophie Rhys-Jones podczas koncertu w Royal Festiv..
Hall w Londynie
For. P.o\P EPA

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

Złote

Wawrzyny " Gazety Bankowej''
dla kieleckich przedsiębiorców .

Witold Zaraska
Menedżerem Roku
WARSZAWA . Bardzo efek- czołówka krajowego biznesu. Okazatownie zaznaczyły kieleckie fir- ło się, że w nowej kategorii bezapelamy swój udzial w gospodar- cyjnym zwycięzcą został prezes kielecczym rankingu • Gazety Banko- kiego "Exbudu" Witold Zaraska, któwer o nagrody Zlotych Wawrzy- ry zebrał dwukrotnie więcej głosów, niż
nów. Wczoraj w warszawskim kolejny kandydat na liście pretendenhotelu . Sobieski• prezesowi tów i wekskluzywnych wnętrzach sto. Exbudu • Witoldowi Zarasce łecznego hotelu "Sobieski" przy aplauprzyznano tytul Menedżera zie widowni otrzymał tytuł Menedżera
Roku, a .Kolporter• odebrat na- Roku.
grodę dla najlepszej polskiej s;eZłote Wawrzyny dla najlepszej sieci handlowej. - Z takim goten- ci handlowej odebrał Krzysztof Kliccjalem województwo świętokrzy ki, szef kieleckiego "Kolportera".
ski e chyba nie będzie więc się W czołówce budowlanej branży znalaw ogonie regionalnego wyścigu zła się także firma "Pia-Piasecki".
- komantowala licznie zebrana
-Trzeba przyznać, że efektownie
śmietanka polskiego biznesu.
uczcili narodziny regionu świętokrzy
Zorganizowany już po raz piąty skiego- powiedziała o laureatach szeprzez "Gazetę Bankową" konkurs Zło fowa "Gazety Bankowej" Ada.Kostectych Wawrzynów należy do bardzo rze- ka
telnych polskich rankingów ekono-Cieszę się z nowego lauru przede
micznych. Fachowe jury, pod przewod- wszystkim dlatego, że przyznali mi go
nictwem byłej minister Henryki Boch- moi koledzy i konkurenci ze sfery bizniarz, ocenia siedem wskaźników fi- nesu. Doceniono niezachwianą pozynansowych (m.in. zyskowność, wydaj- cję "Exbudu" i konsekwencję, z jaką
ność) oraz ocenia etykę biznesową
dążymy do konsolidacji polskiej goi społeczne zaangażowanie firm. W ten spodarki - powiedział dziennikarzom
sposób wyłania się liderów w 10 roz- prezes Witold Zaraska. - Złote Wawmaitych branżach przemysłu.
rzyny to dobra promocja nowego re-Ranking obecnej edycji jest szcze- gionu świętokrzyskiego, ale póki co
gólnie ważny, bo rozstrzygaliśmy go znowu głośno o nim z powodu awanw cieniu światowego kryzysu i recesji, tur o obsadę fotela wojewody. 1ak pan
a ta pokazała, które firmy mają moc- to ocenia? - pytano prezesa.
ne fundamenty i potrafią sobie radzić
- Zbliżają się czasy, w których
z problemami - powiedziała Henryka dla zwykłego obywatela ważniejsza
Bochniarz.
będzie informacja o sukcesach dziaW tej edycji po raz pierwszy osob- łających w jego regionie firm, niż wiane Złote Wawrzyny przyznano dla naj- domość o jakichś kolejnych nieporolepszego polskiego menedżera, które- zumieniach wśród polityków- powiego w ramach anonimowej ankiety de- dział Menedżer Roku Witold Zaramokratycznie wybrała spośród siebie ska.
(zo)

Czekam spokojnie
Rozmowa

z MARKIEM CIURASZKIEWICZEM, kandydatem ZChN na wojewodę świętokrzyskiego

• Od kilku dni trwają dyskusje
czy nadaje się pan, czy nie na wojewodę świętokrzyskiego. Lokalne
st.ruktwy Akcji Wyborczej "Solidarność" protestują przeciwko pańskiej
kandydaturze.
-Nie słyszałem, żeby protestowały lokałne struktury, wskład których wchodzi
międzyinnymi Zjednoczenie Chrześcijańska- Narodowe, Partia Chrześcijańskich
Demokratów czy Porozumienie Centrum. Jak wiem, protestują tylko posłowie Stanisław Głowacki i Waldemar
Bartosz oraz przewodniczący Ruchu
S~AW,,S" AndrzejPawlik Jest
mi z tego powodu baJdzo przykro.
• Te osoby zarzucają panu,
że idąc do wyborów ze Wspólnotą
Świętokrzyską rozbił pan AW" S".
Nie poczuwam się do rozbicia
AW"S". Jestem zwolennikiem porozumienia ijedności. .
• Jak pan przyj ął propozycję
objęcia stanowiska wojewody, wysunietąprzez kierownictwo ZChN?

Sąd

-Z

dużą uwagą

nobilitująca

i skupieniem. To
propozycja Jestem w sta-

Marek Ciu raszkiewicz ma
35 lat Jest absolwentem Wydziału
Budownictwa Lądowego Połitechniki Lubelskiej. PochodzizZamościa
Do Kielc przyjechał po studiach
z żoną Katarzyną - lekarzem intemistą. Jest właścicielem Świetokrzyskiej Giełdy Nieruchomości.

Partyjny SdRP w Ostrowcu

Dziś

wyrok

Kieleccy klienci wygrali atrakcyjne nagrody w losowaniu lnvest-Systemu

Invest-System - rabaty,
odsetki, nagrody
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lnvest-System, to j edyne
w Po /sce pot.,czenie oferty finansowej z możliwości., wygrywania co miesi ile atrakcyj nych
nagród. Tym sposobem /nvest
Bank S.A. j eszcze przez póltara roku będzie promowal
swoje produkty. Szczęśc i e
w losowaniu nie omija także kieleckich klientów l nvest Banku.
Dorota Ś wiątek z Kielc i Andrzej Kalista ze Starachowic 30 grudnia w siedzibie kieleckiego oddziału
Invest Banku S.A. przy ul. Piotrkowskiej odebrali nagrody, wylosowane
miesiąc wcześniej. Pani Dorota wybrala jako główną nagrodę odkurzacz
:,electrolux" 5240 supersilence oraz
5 kaset audio i 3 kasety wideo. Pan
Andrzej za wygraną kwotę 2000 zło
tych wybrał magnetowid i telewizor
"philips", aparat fotograficzny "canon" oraz kasety wideo.
Marek Iskra, dyrektor kieleckiego oddziału Invest Banku, wrę
czając nagrody gratułował wygranych i życzył uradowanym klientom

jeszcze atrakcyjniejszych nagród.
Do grona nagrodzonych dołączyła
również ostatnio (w dodatkowym
losowaniu regionalnym) klientka
radomskiej filii lnvest Banku, która od 30 grudnia będzie jeździć modelem nubira produkcji "Daewoo".

Dyrektor Marek Iskra wręcza nagrody laureatom
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Każdego miesiąca w siedzibie
lnvest-Ciubu w Poznaniu odbywa
się ogólnopolskie losowanie nagród za łączną kwotę 120000 zł.
Składają się na nią dwa samochody marki "Daewoo" - nubira oraz
dwie nagrody po 5000 zł, dziesięć

PKS w Ostnwea ŚWięto~

Fot. P. Polak

Rozmawiała

LIDIA ZAWISTOWSKA
myj na ludzi lewicy. - Nie wolno frymarbo wielu ludzi głosujących
w mieście na lewicę może w końcu powiedzieć nam, że jesteśmy smarkaczami
czyć partią,

-powiedział "Słowu". - Można byłoza

Żadna z osób nie poczuwała się
do winy. Padł nawet wniosek o odrzucenie skargi.
-Nikt niewystępuje przeciwdemokratycznie wybranym władzom- powiedział Janusz Czajkowski po ponadgodzinnym skladaniu wyjaśnień.- Nie dą
żymy do eliminacji ludzi spod szyldu
SLD. Staramy się jedynie uświadomić
wszystkim stronom, że ocena kampanii wyborczej wymaga obiektywizmu.
Zdaniem byłego przewodniczącego
Klubu Radnych Miejskich SLD Stanisława Karbowniczka wyjaśnienia przed
sądem mogą zakończyć wylewanie po-

OSTROWIEC. Przed Wojewódzkim S<1dem Partyjnym skladal
wczoraj wyjaśnienia przewodniCZI:łCY Rady Rejonowej SdRP Janusz Czajkowski. Przy drzwiach
zamkniętych odbywa/o się drugie
wyjazdowe posiedzenie w sprawie
ośmiu czlonków SdRP. którym zarzucono nie/oja/nośt podczas wybotów sat'fłOrZCłdowych.
W poniedzialek,jak już infonnowaliśmy, odpowiadał na zarzuty m.in. prezydent miastaJan Szostak, wiceprezydent
Zdzisław Gruszka, przewodniczący
Rady Miejskiej Henryk Połoński.

nie podołać obowiązkom, które na mnie
·
• Wicepremier Janusz Tomaszewski -wbrew woli kierownictwa
ZChN - chce, by to stanowisko objął
były wojewoda ciechanowski Henryk
Kowalczyk.
- Trudno mi to komentować. Przypuszczam, że wicepremier Tomaszewski nie ma stosownych danych na mój
temat. Nie miałem okazji z nim porozmawiać. Może wtedy udałoby się
wyjaśnić niektóre problemy i mógłbym
go przekonać, że jestem odpowiednim
kandydatem.
• Czy denerwuje się pan w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie - sporu
wokół pafiskiej osoby?
-Nie. Oddałem się do dyspozycji
swojej partii i spokojnie czekam na decyzje. Mnie i moim kolegom najbardziej zależy na utrzymaniu województwa świętokrzyskiego na mapie kraju.
spadną.

pobiec temu

rozłamowi ,

ale ci, którzy
przerost ambicji.
W chwili zamykania numeru przed
sądem stanął przewodniczący Klubu
Radnych Powiatowych SLD Ryszard
Zwoliński Do dyspozycji składu sę
dziowskiego zgłosili się także członko
wie partii:Andrzej Żelazny, Waldemar
Kowalski, Stanisław Fiolik.
dążyli do władzy, mieli

Przewodniczący składu sędziow

skiego Kazimierz Jesionek nie chciał
się wypowiadać przed wydaniem werdyktu. Zapowiedział, że postanowienie
zapadnie dzisiaj.
ANDRZFJ NOWAK

~

106,5 MHz

nagród za 2000 zł oraz trzydzieści
za l 000 zł. Szczęśliwcy mają szansę
wygrać nie tylko dwa samochody,
ale i ze specjalnego katalogu firmy
wybrać nagrody rzeczowe za równowartość wygranych pieniędzy.
W specjalnym katalogu lnvest-Systemu każdy z klientów znajdzie dla
siebie bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe z szerokiej palety sprzętu
rtv i artykułów -gospodarstwa domowego.
Klienci banku korzystający
z wytypowanych usług, np. będący
posiadaczami wkładów terminowych dewizowych (minimum 100
USD lub 200 DEM), wkładów terminowych złotowych (minimum
1000 złotych) , rachunków rozliczeniowych lub zaciągających kredyt
samochodowy PTS - otrzymują
kartę członkowską lnvest-Clubu,
otwierającą drzwi do udziału w Invest-Systemie, a tym samym
do znalezienia się w gronie szczę
śliwych nagrodzonych.
(krak)

8.1O- Które psy są groźne, a których nie należy się bać- poranna rozmowa Magdy Marczewskiej z naczelnikiem Wydziału Gospodarki
Komunalnej UM w Kielcach, Stanisławem Drogoszem
l 0.10 - 11.00 - Każdy temat,
ważny i nie, polska muzyka, zaskakujące
telefony : 362-22 -00 ,
362-23-00- codzienne od poniedział 
ku do piątku Hyde Park - tylko
w RadiuTAK
19.00 - 21.00- Lista przebojów
Radia TAK- Sławek Grodziński prezentuje wybrane przez was utwory
2 1.00 - 23.00 "Tak i tak" - wieczorny blok muzyczny - informacje
o najważniejszych wydarzeniach muzycznych, w tym konkurs: "Co to
zadźwięk" .

Do usłyszenia na 89,7 FM
w Końskich, 101,1 FM we Włos z
czowie, a wszędzie na 106,5 FM
bo/tal

Red.

LESZKOWI
ŚLUSARSKIEMU
wyrazy

głębokiego żalu

l wsp61czucła
z powodu ślllłercl

OJCA

._*WOJCIECHOWI GUTJWWSKIEMU

składaJ ~t

senleezne wyrazy wsp61ezaeła
z powodu śmierei

Rada Nadzorcza,
ZUZiłd oraz koleżanld
l koledzy z Rozifośnł

OJCA
koledzy l

koleł•nkł

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

ze Zdrowia

Polskłego Radła
t711łd

w Kłeleach

W niedzielę wielki

+ Oblężenie punktu informacji + 35 tys. pracodawców

finał

Zagraj z nami
dla małych sere
KIELCE. Już po ;az siódmy,
10 stycznia, tysiące wolontariuszy w całej Polsce będzie
kwestowato na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze przeznaczone będą na ratowanie
życ ia noworodków. Dla Orkiestry gra także .Słowo Ludu".
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy specjalną zabawę.
Dzięki niej będą mogli zagrać w Orkiestrze razem z nami. Zasada jest
prosta: Każdy, kto za pośrednic 
twem naszej gazety chce przekazać
swoim bliskim życzenia, powinien
napisać je na kartce i ;zgłosić się
do naszej redakcji przy ulicy Wesołej. Razem z kartką powinien zostawić- w specjalnej puszce WOSP
- symboliczną opłatę w wysokości
minimum 2 złotych. My natomiast
opublikujemy cieple słowa już w
najbliższą sobotę na specjalnej kolumnie.
Z kolei w dniu finału zlicytujemy telefonicznie plakat Orkiestry

z autografem Jerzego Owsiaka.
Dzwonić należy 10 stycznia w godzinach od 12- 15 pod numer telefonu 344-43-45.
Pieniądze zbierać będą również

nasi wolontariusze. atomiast
dla tych, którzy zechcą przyjść
z pieniędzmi do redakcji, przygotowaliśmy upominki w postaci dłu
gopisów, kalendarzyków, koszulek.
Ponadto dla osoby, której datek bę
dz ie najbardziej znaczący mamy
upominek specjalny.
W imieniu organizatorów przypominamy, że l Ostycznia kwestować będą mogły tylko osoby posiadające ważny identyfikator. Dzię
ki Janinie Kuciński ej , wiceprezes
PSS "S polem" w Kielcach, nasi wolontariusze będą mogli napić się
gorącego napoju, bowiem "Społem", po-darowało nam herbatę
oraz 2 kg kawy. Firma cukiernicza
braci Banatkiewiczów z Kielc przygotowuje dla naszych wolontariu szy wspaniałe ciastka francuskie.

w kolejce

+ Ubezpieczeniowe ściągi

ZUS to nie luz
Dokończenie

ze str. l

Wszystkie

NoWych druków jest aż 19 rodzajów,
ale najbardziej potrzebne są obecnie te
o symbolach ZUA oraz ZPA (lub ZFA)
i ZCZA (lub ZC A).
- Druków brakowalo, ale codziennie
dowozimyjewprostzdrukami w owym
Sączu izgromadziliśmy już zapas 676 tysięcy druków ZUĄ czyli dwa razy więcej
niż teoretycznie potrzeba - RJwiedziala •
nam wczoraj Danuta Dąbkowska, koordynator ds. refom1yubezpieczeń ZUS
w Kielcach.-Gdybywszyscy pobierali tylko druki potrzebne im w styczniu, nie byłoby takich kolejek. Tymczasem pracodawcy chcą wszystkie, często na cały rok.

formalności można zała

twić przyjednym stanowisku, a takich okie-

nek jest osiem. ajdluższą kolejkę zastaliśmy wczoraj przed informacją. - Jedno
okienko to stanowczo za mato! - powiedzieli nam kolejkowicze. Brakuje poradników. Panie w informacji próbują ratować sytuację odbijając na ksero niezbęd
ne do prawidłowego wypełnienia druków
kody: rodzaju uprawnień , kasy chorych,
stopnia niepeł nosprawności itd. Chcieliśmy je wydrukować w "Słowie", ale same
kody zajęłyby kilka stron. W tłumie pracodawców giną ci, którzy muszą zarejestrować nowych pracowników w ciągu
7dni. Jeśli nie zdążą, to wuzasadnionych

MAREK MALARZ

Jedenaście ras na "czarnej liście"

Uwaga!

Zły

KIELCE. 1 stycznia wesz/o
w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, dotyczące listy
psów agresywnych. Na .czarnej
liście " znafaz/o się ostatecznie
11 ras, z których tylko dwie są
Polsce popularne - rottweilery i owczarki kaukaskie. W/aści
ciele psów będą musieli uzyskać
zgodę gminy na posiadanie
czworonoga i oznaczyć swoją
posesje, ogród lub mieszkanie
tabliczką .zły pies".
- Tworzenie tej listy jest bzdurą.
ie ma psów agresywnych, tylko luzie są agresywni. Będzie to kolejna
ie przestrzegana ustawa. Zwłaszcza,
e nie przewidziano żadnych restrykcji
a niezgłoszenie psa z listy - mówi
Bartłomiej To śta, przewodniczący

ieleckiego oddziału Związku Kynologicznego. - W Polsce jest około
milionów psów, a zarejestrowanych
Związku Kynologicznym - 60 tysię-

Za psy groźne uznano:

6

amerykańskiego pit bullterriera, perro de Presa Mallorquin, buldoga amerykańskiego ,
doga argentyfiskiego, perro de
Presa Canario, tosa inu, rottweilera, akbash doga, anatolia ka.... v~... u.CJ, moskiewskiego s tróżu
i owczarka kaukaskiego.

pies

cy. Na liście znalazły się rasy, których
w ogóle nie ma w Polsce. Nie wiem,
czy któryś z naszych sędziów widział
np. przedstawiciela rasy anatolia karabasha. Z tej listy w miarę popularne
są jedynie rottweilery i owczarki kaukaskie. Nie ma ich w Polsce więcej niż
3000. Czy warto uchwalać dla nich
specjalne przepisy? Pomysl powstania listy psów agresywnych pojawił się
w polowie ubiegłego roku. Początko
wo ministerstwo umieścito na niej aż
33 rasy. Sprawy nie konsultowano ze
Związkiem Kynologicznym w Polsce.
Kynolodzy byli i są przeciwni tworzeniu listy psów agresywnych. Ich zdaniem pomysłodawca zapomniał zupełnie o mieszańcach, psach łańcucho
wych. A właśnie te bywają groźne.
- Jeden z warszawskich sędziów
kynologicznych zbadał statystykę pogryzień - mówi Bartłomiej Tośta.
- a 200 przypadków pogryzień, tylko jeden dotyczy! psa zarejestrowanego w związku. Ta lista to temat zastępczy. Ma pokazać, że ministerstwo
robi coś, aby poprawić bezpieczeństwo
obywateli. W pierwszydzień Nowego
Roku cztery przydomowe mieszańce
zagryzły starszego mężczyznę w miejscowości Skoszewy Stare, w województwie łódzkim. Poczciwe kundelki nie znalazły się na "czarnej liście".
MARTYNA GŁĘBOC KA

O "bestii" z listy czytaj jutro
w"Magazynie"

Oblężenie

ZUS

trwało

do godziny 13

PozdlVItlienia z Chile Sonda " Słowa "

Maniana
zamiast
•

CZUWaJ

Od kieleckich harcerzy,
którzy uczestniczą w świato
wym Zlocie Skautów w Chile,
dotarły do kraju noworoczne
życzenia. Poprzez pocztę internetową druhowie pozdrawiają przyjaciół i znajomych
nad Siln icą i Kamienną .

"Jest wspaniale egzotycznie, tylko
i bardzo hiszpań 
sko. Na każdym kroku słychać hasło
maniana, czyli jutro. Ale na jamboree
maniana mówi się zamiast polskiego
i harcerskiego czuwaj. owy Rok świę
towaliśmy cztery godziny później niż
w kraju, bo taka jest różnica czasowa.
Kiedy w Polsce jest ciemno i pewnie
zimno, u nas jest wpół do drugiej
po południu i żar leje się z nieba" piszą harcerze z obozu rozbitego w
okolicach Santiago de Chile.
W zlocie uczestniczą skauci ze l 80
krajów. Polskie zgrupowanie liczy 152
osoby, podzielone na cztery ulokowane w różnych obozach drużyny.
(bis)
przeraźliwie gorąco

ejmik przejął kilka placówek kultury

alae nieznanej
KlELCE. 31 grudnia Sejmik Wo.,NÓCł.zN~ ŚWiętokrzyskiegoprzejął
cówki kultury i sztuki: Muzeum

, teatr dramatyczny, fi/harię.Przekazywanieodbywa/osię

pospiesznie, a urzędującyofiie dopiero od wczoraj marsza.
nie ma jeszcze wartości mająt-

' który przeją/.
-Wycena pałacu była robiona w 1983
i dzisiaj nikt nie określi, ile jest wart
ówi Lidia Sobkowska, główna księva Muzeum Narodowego. - Calość
ekazaliśmy protokołem, ale przepronie inwentaryzacji naszych zbiorów
·estmożliwe. Raznapięćlatspisuje-

wartości

;"Y poszczególne działy. Dyrektorzy placówek kultury nie kryją obaw o przy-

szłość,zastanawiająsię,ileśrodkówdostaną na działalność.

- a razie dysponujemy projektem
na ten rok. Wynika z niego, że
kultura otrzyma 15 milionów złotych wyjaśnia marszałek Józef Szczepańczyk. - ie wiem czy to dużo czy mało,
na inwestycje zaproponowano zaledwie
l00 tysięcy. Prace nad budżetem wojew?ctztwo rozpocznie dopiero na sesji sejmiku l I stycznia
Pracownicy dotychczasowej sfery
budżetowej chcą wiedzieć, czy dostaną
podwyżki , które naliczono by im
budżetu

przypadkach ZUS zapowiada prolongatę
tego tem1inu.
ZUS zachęca pracodawców- nie tylko zatrudniających wielu pracownikówdo korzystania z komputerowego programu "Płatnik": maszyna sama będzie wypełniać powtarzające się co miesiąc dane.
Oprogramowanie nic nie kosztuje: płatne
jest szkolenie i zainstalowanie systemu
- o ile nie uczynią tego sami informatycy
danego zakładu pracy. Dodatkową korzyścią może być przesyianiedanych z programu ,.Piatnik" do ZUS za pomocą teletransmisji, co dodatkowo zaoszczędzi
czas pracodawców. Ta ktopotliwa na początku nowośćzaowocuje praktycznymi,
comiesięcznymi raportami, które każdy
ubezpieczony pracownik otrzyma w formie druku RMUA Będzie miał czarno na
białym: jaką składkę zapłaci! on sam, ile
wpłaci! za niego do ZUS pracodawca.
W lutym otrzyma rachunek za styczeń
i tak co miesiąc .
W sąsiedniej sali ZUS emeryci i renciści stali w kolejkach, by uzyskać infonnacje w indywidualnych sprawach.
-Każda pani ma swój odcinek kompetencji i broń Boże nie odpowie na inne
pytania - powiedziała nam stojąca
na kotku kolejki Cecylia Zdunek. A może by wywiesić infom1ację, które
okienko, w jakiej sprawie informuje?
KRZYSZTOF KROGULEC

l stycznia, gdyby nadal podlegali ministerstwu.
-Przecież to niejest pewne czy w ogóle by je dostali - mówi marszałek.
- a razie nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Muszą zrozumieć, że dopiero
mganizujemy pracę. Budżet musi być gotowy do marca, wtedy będę mógł mówić
o _szczegółach. Na razie jesteśmy zajęci
przejmowaniem kolejnych instytucji.
Oprócz kultury mamy także oświatę.
Do nas należy Zesp51 Szkół Medycznych,
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.
To bardzo dużo spraw i trzeba czasu, by
się w nic;h wszystkich rozeznać.
(Lid)

Pl6tno w portfelach
KIELCE. Z nowym rokiem
ogłoszono seńę podwyżek. Zdrożały: benzyna, telefony, komunikacja kolejowa i autobusowa, abonamenty radiowo - telewizyjne.
Od stycznia drożeją też: gaz, lekarstwa, czynsze. Poszły w górę
akcyzy na alkohol i papierosy.
Uwolnione zostaną ceny energii
cieplnej, co oznacza kolejnywzrost
kosztow utrzymania Jak będzie się
żyło

z podwyżkami?

STANISŁAW

DETKA:- Ruchy

cen są całkowicie
zrozumiałe, bo
takie mamy ekonomiczne realia.
Ale z podwyżkami
powinny wiązać

bię żadnych podwyżek,"...,.,...",.,..."......".."_

bo za

każdym

razem
po kieszeni.
ie rozumiem też, dlaczego takie akcje prowadzone są zaraz na
początku roku, jednorazowo. Może ta dolegliwość nie byłaby tak bolesna, gdyby
ceny narastały powoli przez cale dwanadostaję

się działania osło

nowe, regulacje L..J-_ _..__L.__..J
płacowe dla najslabszych ekonomicznie
grup. Myślę głównie o emerytach i rencistach, którzy za każdym razem najboleśniej odczuwają zmiany. Można długo
i rozsądnie wyjaśniać gospodarcze mechanizmy ale gdy ludzie nie mają na ży
cie, mato ich to obchodzi.
JOLANTA RUSAKOWSKA:
r - - - - - - . . - , -Nie dość, że było
ciężko, to teraz bę
dzie trudniej. Gdy
się chce regulować
wszystkie świad
czenia, opłacać
wterminie czynsze.
abonamenty to
na życie zaczyna
brakować. Dobrze, że w zakładzie jest
kasa zapomogowo - pożyczkowa i zawsze można się chwilówką poratować.
Ale jak długo można żyć na kredyt?
HELENA DETKO: -Jak będzie,
zobaczymy, podwyżek
jeszcze nie odczułam ,
bo za mieszkanie, gaz
i światło płacę w póź
niejszym terminie.
Pewnie będzie tak jak
dawniejjuż było: czło

"""-"'---....--.~ wiek popsioczy, po-

psioczy, ale zapłacić musi. W dobrej sytuacji są ci, którzy mają stalą pracę. Ale
c~ którzy są bezrobotni albo mają niskie
emerytury, żyją na granicy ubóstwa

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

MARIAKOWALIK: - Nawetniech
pan nie pyta, jak powiązać koniec z koń
cem, bo to jest ogromna sztuka. Koszty
utrzymania lecą
w górę, place stanęły
w miejscu. Wiele roL---~---~ qzin widzi w ponJeiach
tylko płótno, bo o pieniądzach już dawno zapomniały. Nie dziwi mnie więc. że
na ulicy spotyka się coraz częściej żebrzą
cych ludzi. ie Rumunów, bo do tego
widoku już zdążyliśmy się przyzwyczaić,
ale Polaków!
HELENA PIKULSKA: - Nie lu-

ście miesięcy?

MARIU SZ PAŁCZYŃSKI:
Gdyby razem
z podwyżką cen
podnosiły się moje
pobory, to nie mam
nic przeciwko. Tak,
to człowiek się tylko irytuje. Z wielu
zakupów, inwestycji trzeba rezygnować. a cud zakrawa,
że pieniędzy wystarcza zwykle do polowy miesiąca, a ludzie jakoś żyją.

r-.......---,.--",...., -

C/)

r-

LIDIA ZASACKA: - a wet
nie chcę myśleć jak
utrzymać dom ,
opłacić studia synom i świadczed
nia. Żyje się bardzo
ciężko. Kiedyś mogłam z nauczycielskiej pensji parę
groszy odłożyć,
dzisiaj bez comiesięcznych pożyczek
nie ma mowy o przeżyciu od wypłaty
do wypłaty.
Opinie zebrał:
RYSZARD BISKUP
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Reforma na telefon

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło bezpłatną infolinię gdzie można uzyodpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące refonny służby zdrowia.
Telefon: O800 120 41 Oczynny codziennie od godz. 8 rano do 20.
(IAR)
skać

Prosto z Wiejskiej: jaki budżet w 1999 roku?

Goryszewski

"przebił"

Castro

Sprawozdanie pos. Henryka Goryszewskiego z prac komisji finansów publicznych nad budżetem
trwa/o dłużej niż ostatnie przemówienie Fidela Castro. Przemawiał ponad 3 godziny.

państwa

W budynku b. Zakładów Mięsnych w Gdańsku zawalił się strop_ Straz gruzów zwłoki jednej osoby. Na zdjęciu : akcja ratownicza na miejscu katastrofy
Fot. PAP/R Kwiatek
żacy wydobyli

Inspektorzy penetrowali Irak

Szpiedzy z ONZ?
Według dziennika. Washington

Post•, sekretarz generalny ONZ
Kofi Annan ma dowody na to, że
ONZ-owscy inspektorzy w Iraku
pomagali wywiadowi amerykań
skiemu w zbieraniu informacji,
mających na celu obalenie Saddama Husajna.
Źródła zbliżone do Annana twierdzą,
że członkowie

Komisji Rozbrojeniowej
ONZ pomagali Waszyngtonowi podsłu
chiwać infonnacje pochodzące z rządu

w Bagdadzie. Wclszyngton wykorzystaJ
misję rozbrojeniową ONZ do penetrowania irackiego aparatu bezpieczeństwa,
chroniącego irackiego prezydenta. Dorad(4 Annana powiedział, że sekretarz
generalny ONZ zdaje sobie sprawę z faktu, że komisja ONZdziałając wten sposób pogwałciła swój mandat. Zdaniem
,Washington Post" sprawa przyczyni się
do jeszcze większej nieufności władz
w Bagdadzie wobec ONZ i jest mało
prawdopodobne, że inspektorzy powrócą do Iraku.
(JAR)

Na trzecie i kolejne dziecko

Pos. Goryszewski tak zaczął:
"Wczoraj w prasie ukazała się in formacja, że w związku z kontrowersjami między rządem a stanowiskiem komisji finansów publicznych
odbędzie się spotkanie z członków
tej komisji, jak to napisano: pod
okiem podsekretarza stanu z Ministerstwa Finansów. Nie wiem, kto
jest odpo:wiedzialny za tego rodzaju
wypowiedź. Chcę powiedzieć Sej mowi, że nie uczestniczyłem w tym
spotkaniu. Przewodniczący komisji
może pracować i pracuje, jak -sądzę,
pod okiem swojej komisji. Może
pracować pod okiem Prezydium Sejmu i pana marszałka. Jeśliby Sejm
zaszczycił go swoim nadzorem, to
by pracował pod okiem Sejmu, ale
nie pod okiem rządu. Nie przyłożę

·Krótko
POLSKA. Prawicowi posłowie
i publicyści postanowili spotkać się
wLondynie z gen. Augusto Pinochetem.
Przekażą byłemu chilijskiemu dyktatorowi wyrazy solidamości i wręcza mu
medal z Najświętszą Maryją Panną.
POLSKA Do szpitala w Tamowie
przxjęto pacjenta z podejrzeniem choroby Creutzfelda-Jacoba, będącej odmianą choroby szalonych krów. Choroba
może się przenosić przez spożywanie zakażonego mięsa

WŁOCHY Podpity mężczyzna zastrzelił właściciela baru kolo Mediolanu

za to, że został przez niego wyproszony
z lokalu.
(IAR)

Zapomoga od rządu
Zasilki dla rodzin wielodzietnych rząd wypłaci we wrześniu.
Rodziny otrzymają po 165 zl jedm;Jrazowej zapomogi na każde
trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.
Rząd przeznaczył na ten cel 260

mln zł. Pieniądze wypłacone zostaną
dla 1.5 mln dzieci. Zasiłek będzie przysługiwal na dzieci do 20 roku życia.
Osoby pełnoletnie same mogą pobrać

zasiłek. Rząd musiał podjąć decyzję

w tej sprawie wczoraj ponieważ
sumę przeznaczoną na zasiłki trzeba wprowadzić do tegorocznego
budżetu.

Mariusz S. oskarżony o podbomb w budynkach
na warszawskiej Pradze przyznał się również do podłożenia
bomby w pociągu.

Kilka tygodni temu "Rurabomber" zostawił ładunek wybuchowy w

Wiceminister

pociągu relacji Hajnówka - Warszawa.
Alarm bombov.'Y spowodował wtedy
zatrzymanie ruchu pociągów na stacji
Mińsk Mazowiecki. Saperzy policyjni
znaleźli ładunek wybuchowy wtoalecie
pociągu. Udało się go wywieźć w bezpieczne miejsce i zdetonować. (JAR)

Stępień

Szczególnie głęboko zalazło mu
za skórę określenie "komisja znalazła
fikcyjne pieniądze". Powiedział:- Możerny mieć różne zdania na temat
ksztaltu dochodów Rzeczypospolitej,
alemyślę,żeprzezminione 14miesię-

cypracykomisjafinansówpublicznych
dowiodła, że nie tworzy fikcji. Może
błądzić , ale kieruje się wyłącznie troską o dobro Rzeczypospolitej i o stan
finans_ów publicznych.

Papież Jan Paweł II wysłał list gratulacyjny do metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macbarskiego (na zdjęciu) z okazji 20 rocznicy
przyjęcia przez niego salay biskupiej
Fot. PAP -J. Bednarczyk

Pensja anestezjologa
Szef ZZ Anestezjologów Mariusz Piechota uważa, że anestezjolodzy powinni zarabiać miesięcznie 2,5 - 3 tys. zł.

Tymczasem Stowarzyszenie Obrony
Pacjentów uważa, że jeśli protest anestezjologów nie zakończy się wkrótce, Polska powinna zwrócić się o pomoc
do Światowej Organizacji Zdrowia Stowarzyszenie twierdzi, że odmawiających
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Politycy mieli rozmawiać o wdrareformy administracyjnej kraju.
Jednak zamiast Janusza Tomaszewskiego, któremu obowiązki służbowe
uniemożliwily przyjazd do telewizji,
w programie miał wziąć udział jego
zastępca Jerzy Stępień. Miller nie
zgodził się na to i ostatecznie sam wystąpił w telewizji.
Udział Millera i Tomaszewskiego zapm\-iedziano wcześniej w telewizyjnych "Wiadomościach"- mimo
że kierownictwo programu "W centrum uwagi" zostało poinformowane. że do studia PfZ}jedzie Jerzy Stępieńt-jak tWierdzi rzecznik MSWiA
żaniu

gramie.
Rzecznik

rządu Jarosław

Sellin
zaprotestował przeciwko niedopuszczeniu przedstawiciela rządu
do udziału w programie telewizyjnym.
Powiedział, że zwróci się do władz
Telewizji o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za tę sytuację a od KRRiTV
o doplinowanie, aby publiczna TV
"zapewniała pluralistycznycharakter
programów publicystycznych".
Tymczasem Miller powiedział, że
nie wierzy wyjaśnieniom, iż wicepremi era Tomaszewskiego zatrzymały
obowiązki służbowe.

Wydawca programu Leszek
Dziura wyjaśnił, że kiedy dziennika-

rzom programu ostatecznie udało się
skontaktować bezpośrednio z wicepremierem Tomaszewskim, okazalo się,
że został on wprowadzony w błąd co
do godziny rozpoczęcia programu. Są
dził, że będzie on emitowany godzinę
później.

Dyrektor Biura Informacyjnego
MSWiA oświadczył, że "skład osób
biorących udział w programie ustalonyzostał przez lidera SLD, wydające
go, jak należy domniemywać, polecenia dziennikarzom publicznej TY, co
spowodowało, że komentarz prac rządu RP umożliwiono jedynie przedstawicieiom opozycji, nie biorącym
de facto udziału w pracach nad reformą ustrojową państwa. Naruszenie
prawa prasowego, lobowiązującego
do bezstronności dziennikarzy, powinno skutkować odpowiednimi konsekwe~cj!mi służbowymi i organizacyjnym1...
(lAR, rys.)

nicy. Uważa,żeodpowiedzialnośćzaprze
bieg protestu ponosi również Ministerstwo Zdrowia, ponieważ wzeszlym roku
zaoferowało anestezjologom warunki finansowe lepsze niż innym lekarzom,
nie zastanawiając się nad tym, czy będzie
mogło ich dotrzymać po wprowadzeniu
kas chorych.
(JAR)

Minister spraw zagranicznych
Bronistaw Geremek powiedzial, że
Polska chce wstąpić do Unii Europejskiej, i że jest gotowa zostać jej
czlonkiem już w roku 2002.

imarskiego" jest wymiana inronnacji
o pracach nad przxjęciem Polski do Unii.
Szef polskiej dyplomacji przyznał, że

Polski minister przebywał wParyżu,
gdzie spotkał się z ministrami spraw zagranicznych Francji iNiemiec. Celem spotkania ministrów krajów "Trójkąta We-

w roku 2<ro. Tak ooiecali wcześniej były
kanclerz NiemiecHelmutKohl iprezydent
Francji Jacques Chirac-zauważa minister

Polacysą niem rozczarowani odstąpieniem

UniiodpfZY.ięciaPolskiwpoczetczlonków

(JAR)

bezpiecznie

Wspólnie ze Szkolą Jazdy "Enigma" S.C. proponujemy Pańslwu udział
w konkursie, w którym nagrodami są
zniżki na kursy prawa jazdy, organizowane przez naszego sponsora. Przez caly
tydzień , od poniedziałku do soboty,
drukujemy pytania testowe. Każdy, kto
zbierze wszystkie (będzie ich 6), naklei
na karcie pocztowej i zakreśli prawidlową odpowiedź, weźmie udział w losowaniu nagród- trzech 50-proc. zniżek na kurs prawa jazdy.

Karty pocztowe należy przesłać
w ciągu następnego tygodnia na adres: Szkoła Jazdy ,.Enigma'', 25-001
Kielce, ul. Paderewskiego 14.
Pytanie 121: W miejscu oznaczonym tym znakiem dopuszcza się
parkowanie w całości na chodniku:
a) samochodów osobowych, b) samochodów ciężarowo -osobowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
nie przekraczającej 2,5 t, c) zespołów pojazdów.

• :u lt€M ttłZAPRASZA NA

KURS PRAWA JAZDY

nie dopu$zczony do programu

Paweł Ciach- wyraziło na to zgodę.
Kiedy Jerzy Stępień przybył dogmachu telewizji oświadczono mu, że
poseł Miller i redaktor prowadzący
nie zgadzają się na jego udział w pro-

pracy polskich anestezjologów mogliby
zastąpić lekarze tej specjalności z zagra-

Rozczarowani Polaey

ROZPOCZĘCIE
~w

Poligon partyjnych sporów
Lider Klubu Parlamentarnego SLD Leszek Miller powiedział,
że wicepremier Janusz Tomaszewski zlekceważył telewidzów,
odwołując swój udział w programie .. W centrum uwagi•.

Czy Sejm "przyklepie" budżet
w wersji rządowej z niewielkimi poprawkami? Chyba tak ... z obawy
przed możliwością rozwiązani a
przez prezydenta Sejmu i razpisania przedterminowych wyborów.
Przed rozpoczęciem debaty budżetowej Klub AW"S" zdecydował
o wprowadzeniu dyscypliny obecności i głosowania za budżetem . Unici, rzecz jasna, będą za budżetem
swojego wicepremiera. Z kolei opozycyjny SLD będzie głosować jakjeden mąż przeciwko budżetowi. Ludowcy uzależniają poparcie
od wprowadzenia korekt korzystnych dla rolników. Głosowanie nad
budżetem '99 przewidziano na pią
tek.
RYSZARDA KAZIMIERSKA

2,5- 3 tys. - zł miesięcznie

Jeździmy

Zasiłki te mają charakter jednorazowy i będą obowiązywały tylko
w tym roku. Od roku 2000 ma runkcjonować nowy system podatkowy,
w którym uwzględnione zostaną
rozwiązania prorodzinne. (JAR)

"Rurabomber" na kolei

kładanie

jako poseł ręki nawet w najdrobniejszym szczególe do takich zdarzeń,
które by w jakikolwiek sposób, nawet pozornie, mogły deprecjonować
powagę Sejmu, jego kompetencje
i jego miejsce w systemie organów
Rzeczypospolitej. Za te słowa słusznie dostał brawa.

KURSU 8.1.99r., g.16

Kielcach. ul. Paderewskiego 14, teł. 366-11-l!O

-+ w Skarżysku, ul. Zielna 16, tel. 2-515-212
+ wSlarachowicach, ul. Radomska 29, lel27342-09

-+ w Busku, ul. Batorego 1, teł. 37&-13-71
+ wJędrujowie, uL 11 Ustopada 80Ą 1al386-19-52
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Kieleckie Centrum Kultury
Państwowa Filharmonia
im. O. Kolberga
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Jeśli

Sejm przyjmie ustawę, to już od tego roku polscy rolnicy będą otrzymywać dotacje
od państwa. Ale tylko ci najlepsi

Rynek·dla
Józef Stępień, rolnik z Promnika, który wiele w życiu widział
i w niejednym kraju byt, nie boi
się głośno mówić, że mieszkań

cy wsi

narzekający

ciężką dolę

na swoją
sami są sobie winni

- Zamiast w wyborach do Sejmu
na kandydatów z PSL albo
innych partii związanych ze wsią chłopi
poparli Unię Wolności iAW"S".- Chyba im się w głowach pomieszało- dziwi się- bo przecież nie od wczoraj wiadomo, że los rolnika obchodzi te dwa
ugupowania tyle, co zeszłoroczny
śnieg . l nie ma co liczyć na pomoc
z nieba, tylko jak najp rędzej wziąć
chłopskie sprawy w chłopskie ręce.
I trzymać mocno i nie popuszczać doradza.
Kiedy wprowadzono w Polsce
gospodarkę rynkową rolnicy dosłow
nie zbaranieli (bez obrazy) .l choć od
tego czasu minęło już osiem lat wciąż
nie mogą się pozbierać w tej niezrozumialej dla nich sytuacji. Przedstawiciele kolejnych rządów i mieszkań 
cy miast też nie mogą się pozbierać ,
ale ze zdziwienia, jak polscy chłopi ,
którzy zawsze prowadzili swój własny,
czyli pi)'Watnyzakład pracy, nie mogą
się dostosować do aktualnych - sprywatyzowanych warunkówżyci a. Ajednak nie potrafią. Chociaż ...
- Kiedy w 1992 roku organizowaliśmy pierwsze producenckie grupy
rolników, musieliśmy się po 20 razy
spotykać z mieszkańcami wsi. Namawiać ich, przekonywać, prezentować
perspektywy - mówi dr inż. Zenon
Szepytowski - kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich w modliszewickim WODR - Teraz w dawnym
woj. kieleckim działa 21 grup marketingowych, kolejnych pięć jest w trakcie rejestracji, a rolnicy z ponad 30 wsi
dopytują się, jak zorganizować grupę, spółdzielnię czy stowarzyszenie
producentów.
glosować

Powoli i ostrożn i e
21 grup na Kielecczyznie przez 6
lat to osiągnięcie na pewno niezbyt
imponujące, ale znając polskiego chło
pa- powolnego, ostrożnego i odpornego na wszelkiego rodzaju nowinkimożna śmiało stwierdzić, że zrobiono na wsi milowy krok do przodu.
Najważniejsze, że udało się przekonać rolników, że w gospodarce rynko-

wej tylko duży i mocny ma szansę
przetrwania. Mały i słaby musi przegrać, bo nie da rady zorganizować
sobie Ćynku zbytu, podpisać umów
z odbiorcami, kontraktować dużo dobrego towaru, walczyć o dobre ceny.
I nic tu nie pomoże wyrzucanie z wagonów importowanej pszenicy, demonstrowanie w Warszawie, blokowanie szos, czy palenie kukły Balce-

największych

spod Sandomierza udowodnili , że
polskie jabłka - dorodne i zdrowe
można oferować na stoły Francuzów i Anglików.
Jakie to inne obrazki od tego
jaki obserwowałam w sierpniu
na Giełdzie Rolnej w Sandomierzu,
kiedy to producent ogórków spod
Buska trzy dni koczowal na przyczepie swojego samochodu.

dukcji . W byłej Kielecczyznie
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Członkowie

innych 7 sadzą warzywa, truskawki i specjalizują się
w uprawie ziemniaków. Jest grupa
przedsiębiorczych , uzdolnionych artystycznie kobiet, która sprzedaje swoje wyroby. W dwóch zespołach świad
czy się usługi agroturystyczne. Powstał także Swiętokrzyski Związek

Polepszy się dola rolnika
rowicza. A co winien Balcerowicz
jeśli świętokrzyski rolnik nie daje
się przekonać , że w tym województwie da się produkować wysokoglutenowe zboże. Dopiero członko
wie grupy producentów zbóż z Miechowa w 1997 roku udowodnili ; że
można i dostarczyli do PZZ w
Koziowie 300 ton wysokoglutenowej pszenicy. Inny zespół składają 
cy się z 44 hodowców trzody chlewnej po trzech latach dzialności poprawił mięsność swoich świń z 40
do 52 , 54 proc. Jego członkowie
dostają teraz po 35 groszy za każ
dy kilogram żywca więcej. Sadownicy z grup producentów owoców

są

zespoły hodujące trzodę chlewną .

Fot. P. Polak
Nie jadł, nie pił, tylko liczył swoje
ogórki - ile sprzedał i ile mu jeszcze
zostało. Tych drugich wciąż było
więcej . Pracownicy Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i
ostatnio także członkowie Kieleckiej Izby Rolniczej są propagatorami i pomocnikami w tworzeniu
grup producenckich. Pomagają
w podjęciu decyzji, wyborze rodzaju produkcji i załatwianiu formalności prawnych.

Wszystkiego po trochu
A stowarzyszenia, spółdzielnie
i grupy producenckie podejmują
wyzwania w różnych rodzajach pro-

Hodowców Bydła , którego członko
wie zawarli umowy z Okręgowymi
Spółdzielniami Mleczarskimi i dostarczają im mleko najwyższej jakości.
I co najważniejsze wszyscy sobie chwalą taki sposób pracy i sprzedaży wyrobów.
- Kielecka Chłodnia płaciła nam
w ubiegłym roku po 30 złotych
za każdy kwintal dostarczonych
ziemniaków- mówi Ja n Skrzyniarz
z Leśnej , lider 17- osobowej grupy
producentów ziemniaków. - Część
ziemniaków sprzedałem przedszkolom i płacili mi zaledwie 15 zło
tych . Jutro jedziemy do dyrektora
chłodni podpisywać umowę na ten

rok. Może uda nam się sprzedać
tym razem więcej niż 250 ton kartofli. Liczymy, że współpraca będzie
nam się dobrze ukladać, działanie
w grupie to duża szansa dla nas,
bo coraz trudniej jest znalezć nabywców na większe ilości ziemniaków.
Doktor Zenon Szepytowski
przewiduje, że ten rok będzie przełomowy dla przedsiębiorczych rolników.
- Jestjuż projekt ustawy o grupach producenckich , w którym zakłada się udzielanie pomocy finasowej nowo tworzonym organizacjom rolniczym- mówi -pieniądze
mają być przyznawane na wsparcie
działalności administracyjnej. Ale
dopłaty można otrzymać tylko wtedy, kiedy członkowie zespołu sprzedadzą w ciągu roku 150 ton zboża,
3 tys. tuczników. !50 opasów, albo
l tys. ton ziemniaków. Wtedy moż
na się ubiegać o swoistego rodzaju pięcioletnie dotacje. Mają one
wynosić 5 proc. wartości sprzedaży
w pierwszym roku działalności .
potem w każdym kolejnym o l procent mniej.
Wejście tej ustawy na pewno
ułatwi rolnikom rozpoczęcie działałnoście gospodarczej . Mówi się
w niej także o możliwości uruchomienia kredytów preferencyjnych dla
grup producenckich, które zechcą
je przeznaczyć na rozwój przechowalnictwa i bazy przetwórczej.! bę
dzie to pierwszy dokument, który
po uchwaleniu przez Sejm dotyczą
cy pracy istniejących od 1992 roku
grup producenckich rolników.
A do zrobieniajest bardzo wiele. Cieszy reaktywowanie w woj .
świętokrzyskim Centrum Przedsię
biorczości Rolniczej , którego zadaniem będzie teraz organizowanie
ośrodków informacji rolniczej i·doradzanie organizacyjno - prawne
stowarzyszeniom i grupom rolniczym.
Kilka dni temu rząd zapowiez najbardziej priorytetowych problemów czekających
na rozwiązanie w tym roku jest rolnictwo. Być może ustawa o grupach producenckich to pierwszy
punkt tego niełatwego zadania.
ELŻBIETA WIKŁO

dział , że jednym
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Zabraknie miejsc dla dzieci w szkolach podstawowych? Marszalek Plażyński spotka się
z mieszkańcami Starachowic

Cztery warianty

Szczegóły

•
•
gimnazJum
KONSKIE. Zarząd Miasta
opracowal cztery warianty funkcjonowania szkól i gimnazjów
po wprowadzeniu refonny oświa
towej.

W Km1skich musi powstać najmniej trzy gimnazja. Z opracowanych
przez Z arząd Miasta czterech wariantów zmodernizowania pracy oświaty
utrzymywanej z kasy gminy wynika, że
zabraknie miejsc dla dzieci miejsc
w szkolach podstawowych. Koniecznie
trzeba przejąć jedną ze szkól ponadpodstawowych lub tam ulokować kilka gimnazjalnych oddziałów.
Według pierwszego wariantu "Gimnazjum przy SP nr l" - może przyjąć
dzieci z Kazanowa, Komicy i wspomnianej SP J. Do "dwójki" przyjdą dzieci
z Pomykowa, Rogowa SP nr 2 i 3. Gimnazjum zlokalizowane wZespole Szkól
Zawodowych nr l pomieści dzieci z:
Nieświnia, Bedlna, Dziebaltowa, Grabkowa i Modliszewic.
W tym przypadku, w mieście funkcjonować będą tylko dwie szkoły podstawowe nr l i 3. Zlikwidować trzeba

filie w: Wąsoszu , leżowie i Sokołowie.
Dzieci mieszkające w Starym Młynie
pójdą do Rogowa . Z Czerwonego
Mostu do Pomykowa. Jeżowa, Nałę
czowa i Gracucha do Komicy. Siei pi,
Gatnik, Brodów Starych do Dziebaltowa.
Kolejne dwa warianty za wieraja niewielkie zmiany w stosunku do pierwszego.
Ostatnia propozycja zatytułowa
na:- "Gimnazjum bliżej ucznia" wręcz
rewolucjonizuje konecką oświatę. Powołane zostaną Zespoły Szkół Ogólnokształcących (zerówka, podstawówka i gimnazjum w jednym obiekcie).
Pierwszy zespół przyjmie dzieci z Dziebałtowa, Kazanowa, Modliszewic, ieświnia i Rogowa. Drugi zespół (tu tylko U{;Zniowie podstawówki i gimnazjum) zakłada przeniesienie trzech
szkól miejskich do jednego obiektu.
Trzeci, ulokowany w Zespole Szkól
Zawodowych nr l, przyjmie uczniów
Bedlna, Grabkowa, Baryczy i Pomykowa. Ale bez wykorzystywania bazy
ZSZ, Bedlno zostanie przypisane

do Kazanowa, Grabków do Modliszewic, Pomyków do SP nr 3. Barycz
do SP nr2 itp.
Wszystkie propozycje opracowane
przez Zarząd Miasta przewidują likwidację szkół fililnych w: Wąsoszu, Jeżo
wie i Sokolowie, gdzie jeszcze funkcjonują klasy naj młodsze.
Ważnym elementem reformy jest
przemieszczanie uczniów, "pomarań
czowym" autobusem, podarowanym
przez kuratorium, za który gmina i tak
zapłaci . Układając rozkład codziennego kursowania autobusu , żadnyrri
sposobem nie da się dowieźć wszystkich uczniów na godzinę 8. Podobnie
będzie odwozem dzieci, które w mieście - inaczej jak we własnej wsi staną
się anonimowe.
Na szkolne świetlice nie ma pienię
dzy. Co będą robić dzieci czekając
na szkolny autobus? Czy nie zainteresuje się nimi "ulica"? Nie tylko tego
aspektu specjaliści od reformy nie wzięli
pod uwage. Wierzą , że gminy wszystko załatwią.

MARIAN KLUSEK

Częstocice zmienią wygląd jak znajdą się pieniądze

Osiedle do remontu
jedynie słyszano odpowiedź.
Wszelkie inwestycje odldadane byty
w nieskończoność.

- Pomm10

różnych starań,

udało nam się zrobić- mówi

porządki
STARACHOWICE. Po kilka osób

z wyrokami więzienia do odsiadki
·
ostatniozatrzymującod.ZJennietutejsi policjanci. Korzystają z tego,

że ukrywający się wyrokowani odwiedZJ·I· w święt '"'O'ie od ·
1
a s.-. ' " zmy
i zostali u nich zwykle parę dni dlużej.
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We wtorek funkcjonariusze Kamendy Powiatowej Policji wStarachowicach
zatrzymal i4 mężczyzn z wyrokami więzienia orzeczonymi przez sądy i kolegia,
a następnie odwieźli ich do miejsca odbycia kary. \\tzoraj schwytano 3 takie
osoby. Sądy pod koniec roku i na początlm nowego zlecają policji szczegółnie dużo tego rodzaju czynności.
- Mamy dużo dodatkowej pracy powiedziałnam podinspektor Jarosław
Sabatowski, zastępca komendanta po'>'-'iatowego policji. - Wyroki za nie zapłaconą grzywnę wynoszą nieraz tylko

pokilkadn~amymusimyzzatrzymany-

mi przemierzać po kilkadziesiąt kilometrów.
(mak-x)

etykietą

OSTROWIEC. Prezes Pafskiego Związku Pszczelarzy Lech
Sęczyk, z uznaniem wyraża się
o sukcesach miejscowych pszczelarzy i zapowiada rozprowadzanie
od czerwca etyKiet, które gwarantować będą polskie pochodzenie miodu.

- Produkt oznaczony etykietą będzie
gwarantowal wysoką jakość i ustaloną
przez nas nom1ę - mówił prezes Lech
Sęczyk, który niedawno gościł wOstrowcu.- Gdyby podczas wyrywkowej kontroli stwierdzono jakiekolwiek odstępstwa,
producenta dożywotnio pozbawiano by
możliwości finnawania swoich wyrobów
takim znakiem. Oczywiście, narażony
byłby też na konsekwencje prawne.
Prezes nanmwiał pszczelarzy na tworzenie zespołów producenckich, które
mogłyby korzystać ze środków pochodzących z Uni iEuropejskiej.
Największym zagrożeniem pszczelarzy jest import tanich miodów
z krajów, w których warunki klimatyczne pozwalają na znacznie większe
możliwości ich pozyskiwania. Chodzi
tu między innymi o Brazylię, Chiny,
Kubę. W ubiegłym roku sprowadzono
do Polski ponad 2.200 ton miodu,
w poprzednich latach wielkość ta nie
przekraczała 500 ton.
W spotkaniu z prezesem Lecbem
Sęczykiem uczestniczyło około 50 psz-

Kto nosił do "Fasko" pieniądze w kieszeniach

-taką

SKARŻYSKO. Na 19 stycznia Sąd
Rl>ionowy
.....
...- : _ "-'ll'>irv>i
""~
...1nn<II'7Uł
.......- 1 ,,cr"wtftUI'-r•-J
rozprawy w procesie przeciwko Sylwestrowi M., byłemu prezydentowi
miastaiDorocieK,obecniezawieszonej w czynnościach naczelnik
Wydzia/u Rnansów Urzędu Miasta
23 grudnia proces rozpoczął się
od początku, po tym jak kilka dni wcześniej radni Rady Miasta odrzucili propozycje \\YfOków uzgodnionych przez prokuratara i obrońców.
Oskarżeni zgodzili się na składanie
wxjaśnień.Wyjaśnilijednakniewiełe.Głów-

nym powodem ich niewiedzy był, jak mówili, zbyt duży upływ czasu. Na pytania
prokuratora oraz sądu odpowiadali naj-

częściej,,Niewi:m"",Nie(X:liTliętam"",Nie
mam nic do powiedzenia".
Prezydent M. nie ~lał kto, zaproponowaludzielanie pożyczek, niewiedział
również, ktookreśliłich wysokość, nie pamietał nawet gdzie podpisywał urnowy.
Tłumaczył natomiast, że niefonnalnych

niądzewkieszeniach". Stwierdziłponadto,

że nie interesował się, czy pożyczonesumy

zostałyzwlÓCOne. - Mojarola kończyłasię

na podpisywaniuczeku -oświadczył.
Nie umiał również wytłumaczyć
dlaczego na jednej części czeku widniało nazwisko kasjerki "Fasko", na drugiej zaśDorotyK Zdenerwowany szczególowymi pytaniami prokuratora odparł, iż urzędnikiem został z wyboru,
nie jest fmansistą i na tych sprawach
po prostu się nie zna.
Również DorotaK nie wiedziała, dlaczegonaposzczególnychczekachznajdowałysięinne nazwiska Nie pamiętała również kto je realizował. Mgliste wspomnienia miała co do osoby, która kazała jej

wypisaćczek.Stwierdziła,iż"chybabyłto

Jacek Nowak, ówczesny przewodniczący
RM, szef "Fasko".

czelarzyz Ostrowca iokolic. Miat się czym
pochwalić prezes miejscowego kola
Adam Metyk Dowiodący;hpasiekwpro
wadzany jest nowoczesny sprzęL obok
nich organiwwane są nowoczesne pracownie. Za przykład może posłużyć pasieka
Edwarda Budzenia z BaJtowa, Adeli
Choinki z Michalowa, gmina BaJtów,
Ryszarda Randudy z Częstocic.
Niewielkie pieniądze. które pszczelarze otrzynmli z gmin Ostrowiec,
Sadzechów i miejscowego Ba11ku
Spółdzielczego pozwoliły na sprowadzenie od najlepszych hodowców
w kraju trzy razy więcej matek pszczelich niż w poprzednich latach. Środki
przydały się także na organizację
szkoleft w Pińczowie.
Mimo tych starań, co roku zmmejsza sięliczba rodzin pszczelich. Znacznie
mniejjest też pszczelarzy. Dwa lata temu
było ich w rejonie 86, w tamtym roku już
tylko 61 . Ciągle jest niska opłacalność
tej działalności i dlatego też wszyscy liczą
na dotację.
-Tu nie chodzi tylko o pozyskiwanie
miodu, ale przede wszystkim o utrzymanie równoW?gi biologicznej, zapewnienie nom1alnego rozwoju sadownictwa i wszystkich roślin , które rworzą
w końcu naszą przyrodę - nie ukrywał
prezes Lech Sęczyk. - Nie od dzisiaj
nazywają nas przecież nieetatowymi straż
nikami przyrody.
(an)

Nasz telefon w Kielcach
344-47-25

Ulotna ·pami~ć oskarżonweb
•J ·
~
pożyczek udzielal po to, "by ludzie z "Fo· 1· do gamka w1ozyc
· ,". "'~-'tu
sko" mJeico
vvcu g
niego takie praktyki stosowali również jego
poprzednicy i też "nosili do "Fasko" pie-

URSZUlAŻAK

pszczelarzy jest tani import

Noworoczne

pnez

- Nie ma pieniędzy

Rejonowym. Ksiądz TadeuszJ~ra poś\vięci
nową placówkę administrncyjną, a oficjalnego otwarcia dokona marszałek i włoda
rze powiatu. Przed południem wsali Urzę
du Miejskiego Olimpia Maciej Płażyński
spotka się z mieszkańcami miasta
- To doskonała okazja, by poznać
szczegóły dotyczące wdrażanych obecnie
refom1. Marszałek chętnie odpowie na
wszystkie pytania zainteresowanych -zapewniła Teresa Sitar.;ka.
Pobyt M. Płażyńskiego wStarachowicach zakończy wspólny obiad z \Vfodarzami wrestauracji "Pod Sosnamr·, skąd
marszałek uda się z wizytą do sanktuarium w Kafkowie.

Największym zagrożeniem

niewiele
przewodniczący Samorządowej Rady Osiedla Czę
stocice, raclny nowej kadencji Kazimierz
Staniek -Jeśli mieszkańcy pomogą, będą
wyrozumiali, być może teraz to si9 zmieni. A do zrobienia jest dużo.
Do dzisiaj nie mają kolektora sani~ego mieszkańcy ulicy Chmielowskiej,
Zeromskiego, Szewieńskiej , S\\~ęto
krzyskiej.Józefówki. Tym samym czekają także ludzie z sąsiednich miejscowości: Swima, Jędrzejowice, Chmielów.
ie są zrobione takie ulice, jak Podgórze, Józefówka, Sadowa, Mała. W tym
przypadku należy brać przykladzgminy
Bodzechów. gdzie nawet dojazdy do pól

waływniosków zgłaszanych

mieszkańców.

<(

Marszalek spotka się także z mieszmiasta oraz odwiedzi Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kał
kawie.
Mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych wStarachowicach rozpocznie uroczystość otwarcia nowej siedziby
starostwa, która mieścić się będzie przy ul.
Mrozowskiego wbudynku po b. Urzędzie
kańcami

Kargulewicz odpowiada, że teren jest
są utwardzane. - My nie żądamy autostrad- denerwują się mieszkańcy - Chce- · już przygotowywany do powstania komy tylko suchą nogą przejść przez ulicę. lektora sanitarnego. Powstała przePlany, podkłady kosztują bardzo dużo, pompovmia przy ulicy Zeromskiego,
a co dopiero mówić o wykonawcy. Sami odcinek kanalu sanitarnego. - Miesznie damy rady. Nie wykonano niezbęd kańcy ulicy Żeromskiego do tej pory
nych remontów po czerwcowej powodzi jednak nie zgłosili do nas oficjalnie
1996 r. Rzeka Modła ciągle nie jest ure- Społecznego Komitetu Budowy - wygulowana i w przypadku nadmiemych jaśnia. - Najpierw tu musi powstać
opadów znowu grozi zalaniem. W fatal- kolektor, by podobny mógł działać
nymstaniejest ulica Świętokrzyska pod przy ulicy Chmielowskiej.
Podobniejest z drogami. Mogą
przejazdem kolejowym do cukrowni.
powstać dopiero po doprowadzeniu
Przejście zasypano szlaką. Piesi muszą
chodzić po błocie, bo ciągle brakuje ut\varniezbędnych mediów do budynków.
ie ma sensu wykonywać dwa razy
dzenia To jedyna droga dla rolników, którzy przejeżdżają zaprzęgami konnymi. tych samych prac. a tymczasowe
Prawo zakazuje im poruszanie się utwardzenie dróg w tym rejonie skiepo pobliskiej obwodnicy. Są też takie rowano ju ż środki . Z9stala opracotereny na osiedlu, gdzie ludzie wegetują wana koncepcja renowacji ulicy Świę
na granicy ubóstwa. ie mają światła, tokrzyskiej. Od nowego roku jednak
wody. ie najlepszą wizytówką są ruiny ulicą będzie zarządzał powiat. Rzeka
za muzeum. Stanowią olbrzymie zagro- Modła natomiast podlega pod Wojeżenie dla ludzi. Może dlatego nikt nie
wódzki Zarząd Inwestycji Rolnych.
chce się do nich przyznać.
Miasto interweniowało, ale bezskuNaczelnik Wydziału Techniczno-In- tecznie.
westycyjnego Urzędu Miasta Wiesław
ANDRZEJ NOWAK

OSTROWIEC. Peryferyjne osiedla miasta należą do szczególnie
zaniedbanych. Dotychczasowe
władze samorządowe nie realizo.

~

STARACHOWICE. Marszalek
Sejmu RP, Maciej Płażyński przyjął
zaproszenie władz powiatowych na
uroczyste otwarcie siedziby starostwa. Uroczystość odbędzie się w
najbliższy poniedziałek- poinformo..
wala o tym sekretarz urzędu Teresa Sitarska.

reform

Zaprzeczyła, iż pódrobila podpisy
kasJer
- k"1 " Fos ko". Na pytame
- pro kuratora, dlaczego temu zarzutowi nie przeczyta w śledztwie i dlaczego teraz twierdziinacze·inieumialaodpoWJ.edzJ·ec-. 1·e
~
mam nic do powiedzenia- odpowiadala na kolejne pytania. Wobec tylu niewiadomych sąd zdecydował, iż na następną rozprawę - 19 stycznia wezwie
świadków, których nazwiska pojawiały
się w zeznaniach oskarżonych.
Przypomnijmy, że pod koniec ubieglego roku Prokuratura Rejonowa
wKielcachoskarżyłaSyłwestraM., Do-

~~:~~~~=~:~:~\=~~~ro:

=~o~:~~i~~~~=u:~~~~i~

w akcie oskarżema czynów. 27 listopada
obrońcyoskarżonych zaproponow-.lli wymiary kar. l tak dla Sylwestra M. l rok
pozbawienia wolności w zawieszeniu
na 2 lata o;z 6otysią~złotych grz)'\~Ynatomiast la roty 1rokpozba\Vleniawolnościwzawieszeniunadvvalatai2

tys;ąa:~otych~y. ObrońcynlOty\\0-

wa i ms ·e wymiary ar m.in. trudnąsytoacją materialną oskarżonych. ikt wówczas nie powiedział, że~karżony M.,otrzymai kilka dni wcześniej z kasy miasta należne mu ponad 260 tysięcy złotych.

Downiosku~karżonychpll)l:hylilsiępro-

kurator.
rotę K, o to, że w 1996 roku pożyczyli
Akt oskarżenia, jako pokrzywdzonez miejskiej kasy ponad 125 tysięcy zło- go wskazywal Radę Miasta Skarżyska·
tych na rzecz spółki "Fd!iko". DorotaK -Kamiennej. 18 grudnia radni odrzucili
została ponadto oskarżona o działanie uzgodnioneprzezprokuratora iobrońcóW
na szkodę gminy poprzez fałszowanie wyroki. "Proponowane wymiary kar są
czeków.
za małe w stosunku do strat poniesionych
W związkuzwejściemwżycienowe- przez miasto i szkodliwości czynów obU
go kodeksu karnego, akt oskarżenia w- oskarżonych", czytamy woświadczeniu.
stał zmodyfikowany. Nowy kodeks kiuny
Tak więc proces rozpoczął się od IX>"
dał możliwość zakończenia procesu bez. czątku. Kolejnarozprawa l9stycznia

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

Wólki Zabnej
Staszowa dotrzyma słowa

Dziesięe
STASZÓW. Pi erwsze starania o doprowadzen i e wody
mieszkańcy Wólki Żabnej poczynili dzies ięć lat temu. Wtedy wysła li do gminy odpowiednie wn ioski. Wi oska.j est polożon a w linii prostej od Staszowa około 4 kilometry i 2 kilometry od studni głębinowej,
liczba mieszkańców to ponad
100 osób.
-Kiedy objąłem sołtystwo 1994
roku burmistrz Staszowa dał odpowiedź pozytywną, co roku nam
obiecywał, że woda zostanie doprowadzona. Cały czas występowały
jakieś trudności . Kiedy została przygotowana dokumentacja, to znowu jeden z właścicieli nie zgodził się,
żeby rury przechodziły przez jego
działkę - opowiada Marek Żyła,
sołtys Wólki Żabnej.
Ostatnia rozmowa na temat wodociągu odbyła się w sylwestra. Burmistrz obiecał, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie. Jedynie trzeba
dojść do porozumienia z właścicie
lem działki, który nie wyraził zgody

czekają

kiedy burmistrz

lat bez wody

aby przez jego

własność przebiegał

wodociąg. Jeżeli

rozmowy nie przyniosą pozytywnych skutków to sprawa zostanie skierowana do sądu .
Jak opowiada sołtys najtrudniejsza sytuacja jest wtedy kiedy występuje sucha wiosna lub jesień,
wtedy w studniach brakuje wody,
ponieważ poziom wód głębinowych
bardzo opadł z powodu utworzenia ujęcia wody w Radzikowie,
z którego korzystają mieszkańcy
oddalonych o 15-20 kilometrów od
S taszowa Koniemłotów, Grzybowa
i Wiśniowa.
- Ludzie pokopali sobie studnie
w dołkach, tam gdzie są spady wody
z górki. Jest to woda, która nie nadaje się do picia. Niekiedy studnie
znajdują się przy drodze i jak jadą
samochody to wtedy to błoto dosłownie wpada do studni. Ludzie
noszą wodę wiadrami z rzeki. Jak
była dwa lata temu mroźna zima, to
najpierw trzeba było zrobić przerę
bel, żeby dostać się do wody. Trzymaliśmy wtedy wodę w stajni lub w
domach, żeby nie zamarzła. Kiedyś

jak ścisnął mróz i woda w beczce na
podwórku zamarzła to musieliśmy
pod nią ognisko palić, żeby można
było bydło napoić- kontynuuje soł
tys .
Innym ważnym problemem
Wólki Żabnej jest brak drogi. Soł
tys zamierza na razie doprowadzić
wodę, a później budować drogę,
żeby kilka razy jej nie rozkopywać
przy prowadzeniu wodociągu. Jak
zapewnia: najważniejsza jest woda.
Wiceburmistrz Staszowa E ugeniusz Ci epiela powiedział nam,
że jest już dokumentacja, ale termin realizacji inwestycji zależy od
wielu czynników. Woda zostanie
podciągnięta, utworzone zostaną
dwa zbiorniki wody retencyjnej.
-Ale najpierw zobaczymy jak się
potoczą losy służby zdrowia, w którą trzeba wpompować kilkanaście
miliardów starych złotych. Trzeba dokonać wyboru albo jeść, albo leczyć
się, albo robić drogi i chodniki - mówi
wiceburmistrz Ciepiela. - Budżet się
kurczy i jest coraz trudniej - dodaje.
SlYMON BASIŃ SKI

StUdent - włamywacz
OżARóW. Wielki ego pecha
m iał

22-letni mężczyzna, który k ilka dni temu próbował
o kraść mieszkanie przy Starodolnej.

Nie mógł sforsować zamków więc
wybił dziurę wdrzwiach. Kiedy dostał
się do środka lokalu, otworzył drzwi
i ... został zatrzymany na gorącym
uczynku przez policjantów, których

zawiadomili świadkowie. Okazało się,
że amatorem cudzej własności jest
22-letni Piotr P., na co dzień student..
Może potrzebował pieniędzy, żeby
opłacić

czesne?

(hub)

Nasze telefony: w Sandomierzu 832-41-20,

w Sta.szowie 864-39-37, w Opatawie 868-29-50

Jerzy Berczyński i Andrzej Sztangierski
po lodzie na zalewie w Cbańczy

przygotowuj ą

slizg do lotu
Fot. R. Biskup

•

•

Zagle na lodzie
CHAŃCZA Chociaż w ostatnich dniach przyszlo ocieplenie
pokrywa lodowa na zalewi e
w Chańczy jest gruba na ponad
trzydzieści
centymetrów.
To w zupełności wystarczy do
uprawiani a małopopularnego
w naszym regionie lodowego że
glarstwa. W każdy weekend na
lodzie lata- jak mówi się w sportowym żargonie -boj er klasy DN
zbudowany przez kielczanina
Jerzego Berczyńskiego.

- Chańcza ma znakomite warunki.
akwen i ciekawa róża wiatrów
umożliwiają osiągnięcie prędkości nawet do stu kilometrów na godzinę
-twierdzi żeglarz.
Cała konstrukcja lodowego ślizgu
-kadłub, płozy, maszt i żagiel mieści się
na bagażniku "trabanta". Montaż bojera bezpośrednio na tafli lodowej zajmuje raptem kwadrans. Potem wystarczy tylko rozpędzić ślizg, złapać przyjazny szkwał w żagiel, aby mknąć przed
siebie szybciej od wiatru...
(bis)
Duży

UPUSTY OD 1500 - 3000 Zt
MALUCH SEICENTO UNO PUNTO
SIENI
PALIO WEEKEND
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.. Czy dojdzie do li~idacji Przychodni ~'!ecj~listy~z~ej
przy ul. Paderewsklego? .. Cala nadzieja w powleCie

Specjaliści
Jakjuż informowaliśmy, Zarząd

Miasta w Kielcach przygotowuje
się do likwidacji Przychodni Specjalistycznej nr 2 przy ul. Paderewskiego. Lekarze i pielęgniarki mają
zostać przeniesieni do placówek
w pólnocnych osiedlach: Na Stoku i ŚWiętokrzyskie.
Zdaniem dyrektora ZOZ Cezarego
Goczyńskiego, dalsze utrzymywanie poradni przy Paderewskiego jest nieopła
calne i miasta na to nie stać. Pacjenci i
lekarze mają inny pogląd: cała specjaJistyka zostanie praktycznie wyrzucona
poza centrum. Poza tymjest techniczną
niemożliwością, by już obciążone przychodnie przyjęły dodatkowo l l Otysięcy
osób, gdyż tylu chorych korzysta rocznie
z pomocy specjalistów z "dwójki".
O zamierzeniach Zarządu Miasta
personel przychodni dowiedział się w poniedziałek ze ... "Słowa Ludu".
-Nikt z nami nie rozmawiał, nikt nie
przedstawił argumentów- mówi kierownik pr:zychodni Antoni Biskup.- Zostaliśmy kompletnie zaskoczeni Zupełnie nie
wiemy, co mówić pacjentom, nie wiemy,
czy jutro będziemy pracować, czy też nie.
- Byłoby to posunięcie wbrew zasadom reformy służby zdrowia, która zakłada ułatwienie pacjentom dostępu do
lekarza, a nie utrudnianie - dodaje
Zbigniew Skawiński, ginekolog. - Przecież miasto pozbywa się jedynej tego typu
placówki w centrum. Czy władze naszego grodu widzą tych staruszków, często
niepełnosprawnych łudzi, którzybłądzą
gdzieś po

peryferiach północnych dzieł

nic?

Autobus dla pacjentów

Ważą się losy przedłużenia
jednej z linii autobusowych kielecleiego MZK do nowej siedziby
Przychodni Specjalistycznej nr
1, przeniesionej z centrum miasta na pólnoc Kielc.
Po przeprowadzce przychodni z ul.
- Władze miasta, a konkretnie ZOZ,
Wesołej do osiedla Na Stoku chorzy
nie wzięłyjeszczejednej rzeczy pod uwagę:
takie posunięcie to dla miejskiego ZOZ narzekają na fatalny dojazd, bowiem
san10bójstwo finansowe - uważa Zofia najbliższy przystanek MZKjest odJeBilska laryngolog. - Nie rozumieją, że gły o ponad kilometr od nowej plachorzy nie przeniosą się na Stok czy Świę _cówki. W tej udręce próbują pomóc
tokrzyskie, ale wygodniej, bliiJ?.j, będzie się pacjentom szefowie MZK i osiedla Na
im leczyć np. w "budowlance", "Iskrze". A Stoku. Niedawno odbyła się już naza chorymi idą pieniądze, które zamiast wet próbna jazda: przegubowy autodo miejskiego ZOZ trafią do "przemy- bus, który zwykle z ul. Warszawskiej
jedzie ul. Sikorskiego (dwa przystansłówki". Lekarze i pielęgniarki jedyną nadzieję pokładają we władzach kieleckiego
Stanisław
powiatu ziemskiego.
- Zgadzamy się, że remont obiektu
jest niezbędny- mówi Elżbieta Frankiewicz- Sierpińska - Skoro miasto samo
Towarzystwo Budownictwa
temu nie podoła, to może porozu mialoSpolecznego
w Kielcach ma noby się z powiatem. To nasza ostatnia szanwego
szefa.
f?otychczasowy
presa
zes
Janusz
Miśldewicz, który jako
Prawdąjes~ że placówka przy Paderewskiego w obecnych warunkach nie radny poprzedniej kadencji walczyi o rozpoczęcie budownictwa
może funkcjonować. Ale byto o tym wiadomo już kilka lal temu, kiedy kuria za- komunalnego, został odwalany.
Wniosek o odoolanie złożył podczas
żąda/a zwrotu obiektu przy ul. Wesołej,
wczorajszego
walnego zgromadzenia jegdzie mieści/a się Przychcxlnia Specjaliden
z
członków
kieleckiego Zarządu
sl)CZllanr l ikiedypodjętodecyzjęoprze
niesieniu jej na Stok. Kosztowa/o to gru- Miasta. Motywował go stwierdzeniem,
be miliony Czy nie można byto tych pie- re to, co robił dotychczasowy szef, nie
gwarantuje rozwoju TBS. W miejsce
niędzypiZeznaczyć na remontobie/,.1u przy

na pólnocy

Przychodnia przy Paderewskiego
przyjmuje rocznie li Otysięcy pacjentów.
Nie tytko z połowy Kielc, ale także z 15
gminnych ośrodków. Po reformie samorządowej doszły kolejne gminy, jak Ło
puszno, Mniów, Pielvszów. Faktem, natomiast jest, że mieści się w starym budynku, wymagającym natychmiastowego remontu.
- Zrobiliśmy analizę ekonomiczną, z
której wynika, że w żadnym razie nie
stać nas na utrzymanie placówki- mówi
reprezentujący stanowisko władz miasta
dyrektor ZOZ Kielce, Cezary Gaczyfiski.
- Zgodnie z wymogami "Sanepidu"
obiekt wyrnaga kapitalnego remontu,
przeprojektowania, przebudowy. Wstęp
ne wyliczenia mówią o sumie miliona
złotych . Niewykluczone, że po ekspertyzie rzeczoznawców ta kwota się podwoi.
Nie stać nas na lo.
Zdaniem władz miasta zbyt drogo
kosztuje także eksploatacja starego budynku (kolejny milion złotych). Ponadto urządzenia techniczne, aparatura medyczne są przestarzałe, a niektóre, jak
rentgen, nadają się jedynie do kasacji.
- Dla pacjentów będzie bezpieczniej,
jeżeli przejdą na Stok i Świętokrzyskie
-twierdzi dyrektor Goczyfiski. -Chorzy
będą przyjmowani na dwie zmiany. Ponadto wjednym miejscu będzie się znajdowal cały kompleks specjalistyczny.
Dyrektor zapewnia, że nikt z personelu nie straci pracy. Pracownicy są jednak innego zdania Wiedzą, iJ?. zatrudnienia nie znajdą np. sprzątaczki, palacze,
nie wiadomo, co będzie z technikami.

Browar- szpitalikowi

ki) nie zatrzyma1 się na pętli końcowej, lecz osiedlową uliczką podjechał
przed przychodnię i dalej do ul.
H. Sawickiej i Krasickiego. Zmieścił
się z trudem, bowiem na przeszkodzie
stały zaparkowane przed blokami samochody.
Ulica, przy której mieści się przychodnia, praktycznie straciła już charakter ulicy osiedlowej, bowiem dojeżdżają tam pacjenci nie tylko z całych Kielc, ale i z sąsiednich gmin.
Wydaje się zatem, że problem przekształcenia jej w ulicę miejską i związanez tym koszty utrzymania- dotyczą także władz miasta i powiatu ziemskiego.
(kk)

Drogosz szefem TBS

Magistrackie roszady

Paderewskiego? Wówczas mielibyśmy
dwie przychodnie specjalistyczne, z tym, że
jedną wpólnocnych dzielnicach, drugą w
centrum. Terazjestjuż za późno. Ale nie
jest za późno na to, by miasto zastanowilo się nad fXJZbywaniem się obiektu w tak
atrakcyjnym punkcie. Zważywszy, że postępując w ten sposób, chce zarobić na
zdrowiu swoich mieszkaticów.
BEATA SZCZEPANEK

Muzyka
Straussów
Karnawatowy charakter bę
dzie mial piątkowy koncert w Filharmonii ŚWiętokrzyskiej.
Wprogramie znajdą się najpiękniej
sze utwory Johannesa Straussa i jego
synów. Jako solistka wystąpi primadonna Teatru Muzycznego "Roma"
Grażyna Brodzińska oraz duet baletowy Ewa Głowacka i Mirosław Kaczorowski. Chór i orkiestrę symfoniczną poprowadzi Szymon Kawalla, a
całość - Bogusław Kaczyński. W przerwie organizatorzy zapraszają na toast noworoczny. Początek koncertu godz. 19.30.
(el)

Janusza Miśkiewicza powołany został
Stanisław Drogosz- dotychczasowy na-

czelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
- Stanisław Drogosz złożył ofertę
pracy na tym stanowisku. Zrezygnował

Kłopoty

ze stanowiska naczelnika- powiedzial nam
wczoraj pytany o przyczynyzmian prezydentWłodzimierz Stępień. Wyjaśni! lakże, że w związku z planowaną reorganizacją Vrzędu Miasta nie powolano następ
cy S. Drogosza Zapewnił, że nie wie, l.:to
od dziś będzie peln~ obowiązki naczelnika,
któryzrezygnowal.ponie\vażtadecyzjarna

dopiero dziś zapaść.

Uchwalę,

po której

mają nastąpićzmiany worganizacji magi-

stratu, radni mają podejmować na ostatniej styczniowej łub pierwszej lutowej sesji.
1\:rsonalnych decyzft było więcej: do Rady
adzorczej TBS weszli Ryszard Kaleta i
Zbigniew Pierzak. a prośbę Grażyny
Kubickiej, dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg utworzono stanowisko jej zastępcy
(w kuluarach mówi się, że zajmie je Z. Pierzak).

(br)

zdrowotne

Problemy wynikające z wprowadzania reformy zdrowia są
tpatem numer jeden w Kielcach i
one też zdominowały wczorajszą
konferencję prasową w ratuszu.
Duże wzburzenie, nie tylko wśród
zawiedzionych pacjentów, wywołała
likwidacja ambulatorium chirurgicznego w Kielcach. Jak wczoraj informowaliśmy, pozbyło się go Pogotowie Ratunkowe, a Szpital Miejski nie kwapi
się do jego prowadzenia
- Zamknięcie ambulatorium to
przejaw braku rozsądku . Możemy tylko przeprosić, że zaistniała taka sytuacja - stwierdził prezydent Kielc Wło
dzimierz Stępień.- Dziś spotkaliśmy
się z dyrektorem Świętokrzyskiej Kasy
Chorych Zofią Wilczyńską i dyrektorem Szpitala Miejskiego Ryszardem

te-

Mikorskim. Błąd zostanie szybko naprawiony, bo są na to środki w Kasie
Chorych. Ambulatorium będzie funkcjonowało w strukturze SŻpitala Miejskiego jako chirurgiczna izba prz)'jęć.Już dziś
każdy pacjent zostanie tam przyjęty.
Wiceprezydent Alojzy Sobura zapewnił natomiast, że już whótce zostanie rozwiązany problem stażystów stomatologicznych. Po zakończeniu studiów są oni zobowiązani do odbycia
rocznego stażu podyplomowego
uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu. Tymczasem w Kielcach z końcem ubiegłego roku rozwią
zano po trzech zaledwie miesiącach_
umowy z odbywającymi staż dentystami. - Umowy będą podpisane, nie powinno być z tym kłopotów- oświadczył
A Sobura.
(mors)

Co z wnioskami o dofinansowanie akcji zimowej?
Dyrektor COK Zdzisław Wojtasik i szef marketingu "Słowa Ludu" Grzegorz
Czekaj przekazują pieniądze dr: Mieczysławowi Szaleckiemu fut K Krogulec
Ponad 9 tys. zł zebrali i
przekazali wczoraj dyrekcji
Szpitala Dziecięcego w Kielcach uczestnicy sylwestra z
Browarami Tyskimi.
Podczas nocy sylwestrowej "W
Gronie Przyjaciół Browarów Tyskich" jego uczestnicy zebrali
9.123 zł. Charytatywną kwestę zorganizowano podczas balu, a całko
wity z niej dochód przeznaczono na
zakup sprzętu medycznego dla Wo-

jewódzkiego Specjalistycznego
SzpitalaDziecięcego w Kielcach. Na
ręce zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, dr. Mieczysława Szaleckiego
pieniądze przekazał dyrektor Centrum Obsługi Klienta Browarów Tyskich, Zdzisław Wojtasik mówiąc:
-Jestem przekonany, że ten dar pomoże wielu małym pacjentom, a ich
uśmiech będzie dla nas najlepszą
nagrodą .

(kk)
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ZAPRASZA NA

"TEN ZAPOMNIANY
ROMANS"
'
czyli dyskretny urok
dawnych szlagierów
scenariusz i reżyseńa Ewa Marcinkówna
9 i l Ostycznia o godz. 19

Poślizg
Za dwa tygodnie rozpoczną
szkotach. Tymczasem nikt nie potrafi określić,
czy i jakie dofinansowania otrzymają z gminnej kasy organizacje pozarządowe przygotowują
ce akcję zimową dla kilkuset
dzieci w Kielcach. Nie ma nawet
pełnego składu komisji. która
powinna zaopiniować wnioski.
Zasady dofinansowania różnego
rodzaju działań organizacji pozarzą
dowych określa w Kielcach podjęta w
ubiegłym roku uchwala Rady Miejskiej. Początkowo dotyczyła ona
wszystkich związków i stowarzyszeń
ubiegających się o wsparcie z gminnej
kasy, ale radni poprzedniej kadencji na
swojej ostatniej czerwcowej sesji wyłączyli spod rządów owej uchwały branżę sportową, rekreacyjną i kulturę. Pozosta!e organizacje nadal obowiązuje
procedura zapisana w uchwale, czyli
m.in. złożenie wniosków na odpowiednich formularzach i zdobycie opinii komisji konsultacyjnej, złożonej z
przedstawicieli organizacji pozarządosię ferie zimowe w

komisyjny
wych, Zarządu Miasta, Rady Miejskiej.
Organizacje wybrały trójkę swoich przedstawicieli. Ale wymaganych
przedstawicieli miasta (3 do 5) jeszcze wczoraj nikt nie znał. Zapytaliśmy
zatem pełnomocnika ds. organizacji
pozanądowych, kto opiniuje wnioski?
- Na razie nikt ich nie opiniuje. A
gdyby trzymać się ściśle litery prawa,
bez opinii pieniądze nie mogą być przydzielone- przyznała nam rację Grażyna Pisarczy.k.
Wniosków, które wymagają takiej
procedury, jest niewiele. Dwa z nich
dotyczą zajęć i wypoczynku dla po na~
sześciuset dzieci. Jeden złożył ZHR o 4 tys. zł dofinansowania do 12-dniowego wyjazdu dla 45-osobowej grupy, drugi - o dołożenie 12 tys. zł do
akcji zimowej dla ponad 600 dzieci zło
żył ZHP.
- Nie organizujemy zimowisk,
ponieważ nie stać nas na to - mówi
Renata Segiecińska, komendantka
Hufca ZHP w Kielcach. - Chcemy
natomiast uruchomić na terenie Kielc

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

cztery bazy, do których mogłyby przychodzić na różne zajęcia dzieci z Kielc.
Chodzi o uczniów, którym rodzice nie
są w stanie zapewnić wypoczynku poza
miastem, dzieci zaniedbane przez rodziny. Zamierzamy też zorganizować
krótkie, maksymalnie pięciodniowe
biwaki dla harcerzy. Odbywalyby się
one głównie w szkołach na teren ie
okolicznych gmin, a harcerze m.in.
organizowaliby zajęcia dla miejscowych dzieci. Złożyliśmy wszystkie wymagane wnioski.
Co na to władze miasta?
- Rozmawiałem z przewodniczą
cym RM Stanisławem Rupniewskim
i prezydentem Włodzimierzem Stęp
niem. Myślę, że w ciągu najbliższych
dni zbierzemy komisję, a pozapoznaniu się z programami wypoczynku zimowego określimy wysokość dofi nansowań. Czasu jest rzeczywi ście
niewiele. W przyszłym tygodniu powinny już zapaść decyzje- obiecuje wiceprezydent Alojzy Sobura.
BARBARARYNKOWSKA

9
Wciąż szukamy

umy z kuponami

radni na spotkanie z premierem

Dziewięciu

Jubileuszowy
konkurstrwa
Podczas ostatniego .Sylwestra pod gwiazdami• nie udało
nam się, niestety, przeprowadzić konkursu na hasło związa
ne z jubileuszem 50-lecia .stawa Ludu·.
Tej możliwości pozbawił nas jakiś
rozbawiony uczestnik imprezy, który wykorqstując atmosferę szalonej zabawy - po prostu zabrał urnę razem z

Młodzi

Aż dziewięciu kieleckich rajców

kuponami. Mimo wszystko chcemy
usatysfakcjonować czytelników, hórzy
zdecydowali się wziąć udział w naszej zabawie. Do końca tygodnia czekamy na
jubileuszowe hasła, które można przesłać lub przynieść do redakcji "SL:' (na
zwykłych pocztowych kartkach). Pośród
autorów najlepszych haseł rozlosujemy
nagrody. Wierzymy także, że odnajdzie
się nasza redakcyjna urna.
(wiek)

może wziąć udział w l Forum Młodych Radnych, które w najbliższy
piątek odbędzie się w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. W spał-ka-

m ooac premiera Jerzego Buzka.
uczestniczyć będą

m.in. wicepre-

mierJanusz Tomaszewski, ministrowie: Teresa Krzemińska. Mirosław
Handke, Wojciech Maksymowicz.
Forum organizuje Federacja Związków i Stowaa:yszeń Gmin Polskich. Zaproszenia do udziału w spotkaniu skierowanodoradokołotysiącapolskichgmin,a

~um kwalifikacyjnym jest wiek do

35
laL - My organizujemy forum, ale inicjatywa wyszła od samych mdnych. Jeszcze w
styczniu~się podobnespotkaniadla
sarnorząOO.vv.ojeviilikich ipowiatoW)'t:h.
Zorganizujemy je, ponieważ widać wyraźnie, że istnieje taka potrzeba- mówi Paweł
Stańczyk, wicedyrehor fedemcji. Zofia
Drewniakuzupefnia:- Udzialwforumzglosiło ponad 300 radnych z całego kraju. ajczęściej po 2-3 osoby z gminy.
Ekipa kielecka będzie na tym tle wyjątkowo liczna. Warunki udziału w Forum Młodych Radnych spełniają: Piotr

Nasz
telefon
w Kielcach
344-43-45
e Od miesiąca trwa remont PrzyRejonowej na Uroczysku. Panie wiedzą, gdzie szukać pomocy lekarskiej. Zwłaszcza dla starludzijest to bardzo uciążliwe
żali się mieszkanka tej dzielnicy
Kielc.·
- Remont przychodni został
aśnie zakończony - powiedział
Słowu" Roman Krzysztofiak, zadyrektora Zespołu Opieki
rowotnej - i od wczoraj placówta, łącznie z laboratońum, przyjpacjentów na dwie zmiany. Zdeiśmy się na zamknięcie przyaby przyspieszyć remont.
koniec roku otrzymaliśmy na
izację dodatkowe pieniądze,
je w pełni wykorzystać, zastosoiśmy takie właśnie rozwiązanie.
ięki temu prace remontowe trwały
miesiąc, a jedynie nieco ponad
Pacjenci byli jednak na bieinformowani. gdzie w okresie
tu mogą uzyskać pomoc i po( tam)

Inwalidzi, mimo wyznaczenia w
Kielc miejsc parkingowych, w
cią",ou mają kłopoty z dotarciem
niektórych firm i instytucji.
- Na miejscach oznaczonych jako
dla inwalidów zwykle nie ma klct:
zzaparkowaniem auta. Sąjednak
i biurowce, przy hórych nie ma tak
warunków. Dla przykładu obok
Miasta i" idy", a także przy uL
· 18, jeśli już uda się znaleźć
dla samochodu, to zwykle do
jest dość daleko. Dla zdrowego
to nie problem. Tiudniej jest
którzy mają kłopoty z ponawet najkrótszych dystansów
kielczanin, inwalida narządu rullgrupy.
e Mieszkający w okolicy miejskieplacu targowego przy uL Seminaryj. prolestują przeciwko niszczeniu zieobok bazarów. Dziwią się także, że
nie dyscyplinuje kierowców parkuauta nawet na odcinkach jezdni
zakazem zatrzymywania się.
W:ześniej było widać strażników

naloty na handlujących i źle
klientów bazarów. Od jakiepanuje tu calkowita dowoli bezkamość- mówi nasz czytelnik.
-Mamy w planie przeprowadzenie w
lhln•=vm czasie akcji na placu targoi wjego okolicach. Spra\\dzani będą
piesi i handlujący. Nasze ciziasię jednak na utrzymaniu
Tymczasem bazary i otaczaje infrastruktura \vymagają kom-

..",•~----L

rozwiązań. Myślę, że zajmą

Rada i Zarząd Miasta oraz
"'"'";~,, ..~targowiska- W)jaśniaJa-

Hoffman, zastępca komendanta
Mie•i<;lcif"iw Kielcach.
(sto)

z Kielc

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

Podsiadło, Dariusz Karyś, Robert Siej-

ka, Sławomir Kopyciński, Joanna Grzela Krzysztof Słofi, GtzegoiZ Wnuk, Paweł Gągorowski, Władysław B~~

Podczas spotkam a z prt.edstaWJciełami rządu i rarfamentu radni mają zapoznać się ze stanem realizacji reformy administracji publicznej, edukacji i służby zdrowi. Zaplanowano także dyskusję. - uczę
na to, że w czasie dyskusji premier odpowie na nasze pytania dotyczące reform. a
także województwa świętokrzyskiego mówi wiceprzewodniczący RM Piotr Podsiadło.
(br)

e
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JĘDRZEJOW

Do

wynajęcia

powierzchnia od l 000 do 2000 m kw.
w obiekcie handlowym
na terenie "Centrum Handlowego"
Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni
Pracy w Starachowicach,
ul. Ostrowiecka 5.
Informacja, tel (041) 273-34-59,
W godz. 7-15.
222/rrvn
Gdańsklej

Hurtownia finnowa Rafinerii

Suchedniów
ul. Zagórska 208
tel. (0-41) 2?-43-217,
fax (0-41) 25-43-770

oferuje

OLEJ OPALOWY

Zapraszamy
do nowo otwartych
punktów przyjmowania
reklam i ogłoszeń

Dla przemysłu i domków jednorodzinnych

transport gratis
Plyny eksploatacyjne polskie i zachodnie.
Oleje, smary, akumulatory,
~
autokosmetyki, filtry, świece, żarówki. ~

KURS KASJERÓW
Sąjeszcze

wolne miejsca
na kursie kasjerów

walutowo-złotowych.

'·

OPATÓW, ul. Sienkiewicza l
teł.

(015) 868-29-50, 0601858-424,

ul. l Maja lO
Ćmielów, ul.Ostrowiecka 11
tel. (015) 861-20-29,0601892-548

Klimontów, Rynek 19
tel. (015) ~1>33, 0601892-528

lnfonnacje:
Zakład Szkolenia
Ekonomicznego UNAR
~
w Kielcach, tel./fax 366-25-70. ~
Zgłoszenia do 11 stycznia 1999 r.

e WŁOSZCZOWA
Nie ma współpracy pomiędzy ZOZ, a ZPOZ

KAZIMIERZA WIELKA

Lagów, ul. Kielecka 2

Nowa Słupia, ul. ŚWięldazyska 6
teL (041) 317-73-39
0601868-135

serdecznie zapraszają Państwa
na prezentację

.

BIAłYCH GłADZI SZPACHLOWYCH

GIPSAR

· JĘDRZEJÓW. We wtorek około
godziny 9. rano na oczach zdumionego tlumu pacjentów, oczekują
cych w jędrzejowslcim szpitalu na
badanie USG, wywieszono kartkę,
że należy przed badaniem uiścić
w kasie ZOZ BO zJ lub okazać. stosowne skierowanie.
Zdezońentowani pacjenci poradni nr
l nie mogli się zońentować, którzy lekarze to specjaliści, a którzy też specjaliści,
tylko że prn.cują nie w ZPOZ, a w ZOZ.
Dyrektor ZOZ Teresa Szwachowa,
przyjmująca, jako specjalista, sama przyznała, że jej zdesperowani pacjenci, miast
latać pÓ skierowanie, woleli uiścić w kasie
150 zł za wizytę.
Pacjent wymagający interwencji chirurga był wysyłany po skierowanie do
podstawowej opieki zdrowotnej, inny, lecząc-y się u specjalisty poszukiwał go, by
mu wypisał właściwe skierowanie na badania u nie specjalisty. Posiedzenie komisji zdrowia Rady Miejskiej wJędrzejowie,
które odbyło się we wtorek z udziałem
dyrektorów obu placówek służby zdrowia udowadnia, że nie na tym koniec.
-Kasa Chorych ustaliła nam stawkę
około 62 złote na osobę rocznie w naszym rejonie - stwierdził dyr. Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej Marek

:,.~

.

Bogusławski.-

I nie były to negocjacje,
lecz ultimatum: albo podpisujecie, albo
nie macie pracy. Mimo wcześniejszych
obietnic, nie przyznano ani grosza na poradnię rehabilitacyjną. fulaniemy pienią
dze na 7 etatów dla stomatologów, podczas, gdy jest lOi pół etatu. Brak jest stosownych druków. Mamy jedynie te, które
udało się nam wykraść podczas negocjacji z Kasą Ch01ych. Na razie proszę kolegów lekarzy, by nie robili trudności i przyjmowali wszystkich pacjentów, ale za tydzień- dwa, pacjenci z branżowych kas
chorych będą musieli płacić za wizytę.
Marek Bogusławski zwrócił się do
burmistiZa o dofinansowanie działalno
ści ZPOZ w kwocie ponad 200 tys. nowych zł m.in. na likwidację zadłużenia,
spowodowanego remontami i zakupem
aparatury. Oszczędności spowodowaly
zwolnienia Obecnie 6 rejestratorek straciło pracę.

Nie zgadza się z tym dyrektor ZOZ,
a równocześnie prze'M)dnicząca Miejskiej
Rady, Teresa Szwach, która widzi konieczność renegocjacji umowy z Kasą Chorych. Kiedy płatnikiem służbyzdrowia jest
Kasa Ch01ych, gmina nie może dofinan-

brak współpracy między obiema jednostkami lecznictwa. Jeżeli lekarze z podstawowej opieki nie będą wypis)Wali skierowań do specjalisty, kwotę 150 złotych od
wizyty, wynegocjowaną na gabinety specjalistyczne, trzebabędzie zwrócić, zaśspe
cjalistów zwalniać.
Echa, delikatnie mówiąc, braku
współpracy pomiędzy ZOZ, a ZPOZ dotarły we wtorek na salę obrad komisji.
JołantaKwaśniewicz stwierdziła, że powstanie Kas Chorych, pogłębiło konflikt
ZOZ i ZPOZ będą musiały walczyć
o pacjenta 1allliast współpracować.
- Forma działania lekarzy na zasadzie: usługa- płaca, sprawi, że w tym ukła
dzie pacjent zginie. Zamiast walczyć mię
dzysobą,dogadajciesiędladobrapacjen

ta- mówilal Kwaśniewicz. Jan Wroński
przypomniał, że tJzeba zdobyć pieniądze

nagabinetyhigienyszkołnej. Trzebaje bę- ·
dzie likwidować lub ograniczać działal
ność, a przecież dopracowaly się wielu
znakornitych fonn działania
Komisja postanowiła, że wystosuje
pismo do Kasy Chorych z postulatami,
mającymi na celu zwiększenie środków
m.in. na rehabilitację, stomatologię, dia-

sowywaćpodstawowej służbyzdrowiaJej

gnostykę ambulatoryjną, promocjęzdro

zdaniem, trzeba wydobyćdodatkowe pieniądze od Kasy Chorych. Problemem jest

wia i Izbę Przyjęć.
BEA1AZNOJKOWA

Oplatek u kombatantów
SKALBMIERZ. CzlonkrNiie~
mierskiegoKdaZwiązlcu KonJbatan.
łów

ul. Kielecka 25, teł. (04 JJ275 40 B J

PINCZOW

Paejent w pr6żni

RP i b.

Więźniów

Politycznych

zebrał sięnaspotkaOOop/alkowym.

Miejsce: POLFARB s.c. Starachowice

e

skim i wiceprezesem Tadeuszem
Boberkiem. Burmistrz miasta Michał Markiewicz podziękował
kombatantom za ich aktywny
udział na wszystkich uroczysto•

Obecni byli członkowie zarządu
z prezesem Tadeuszem Szydłow- . ściach

państwowych.

Podczas spotkania zapoznano
i bunnistrza miasta
z zamierzeniami organizacyjnymi kola
na 1999 rok, m.in. z planami ufundowania sztandaru placówki AK "Skowronek".
(smp)
członków koła

r.r•

Dzień:

B.OJ.99r. (piąlelc)
Godzina: J311R

l

•

JDDJYpysnnc

z psem
WŁOSZCZOWA. Wzrost podatków od nieruchomości, opłat targowych i obniżenie cen żyta .
uchwaliła Rada Miejska Włoszezo
wy na ostatniej sesji w 1998 r. Zmiany ominęly tylko zimną wodę i psy.
Radni nie zgodzili się na propono-

waną przez Zarząd Miasta 20-procento-

Urząd

Gminy i Miasta w Zwoleniu,
ulica pl. Jana Kochanowskiego 1

wą podwyżkę

ogłasza

przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy i Miasta Zwoleń. Przetarg odbędzi.e się 19. I. 1999 r.
o godz. l Ow siedzibie U rzędu Gminy i Miasta w Zwoleniu, pok. nr l.
Szczegółowe

informacje można uzyskać w pole. nr 19, teL 048-676-2429.

Oferty należy składać w terminie do 19.1.1999 roku do godz. 9 wpok. nr 19.
2232/b:

Oddział

Terenowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Kielcach, ul. Paderewskiego 24
oełasza przetare nieoeraniczony na wykonanie .
konserwacji pełnej dźwieów osobowych w budynltach
mieszkalnych w m. Kielce.

Koszt dokumentacji przetargowej wynosi 10,00 zł.
Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w OT WAM
Kielce, ul ..Paderewskiego 24, pok. 4.
U411kh
Oddział

podatku od nieruchomo·

ści i przegłosowali niższą, 15-procento- •

711reanry Wajslalwej . .ucjl Mlenlm•I. . .J
•
• Klelcacla, al. Pau.-ld•l• 14

ogłasza przetarą nieograniczony na WYkonanie robót I'8IJJOIJfowych

w lewaterach mieszkalnvch przeznaczonych do ponownego
zasiedlenia będących w zasobach mieszkaniowych OT WAM Kielce
-koszt specyfikacji przetargowej wynosi 10,00 zł
- szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w OT WAM
Kielce, ul. Paderewskiego 24, pak. 4, teł. 3174250, wew. 13 lub 25.
124

Pani WIESŁAWIE
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierei

GARBACZ

OJCA
sldadajlf

dyrekcja, koleża.nld l koledzy
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kielcaell

Zaponaniany kontener
PACANÓW. Mieszkańcy bloku
w Pacanowie od
kilku miesięcy bezskutecznie zabiegają w Zarządzie Spóldzie/ni Mieszkaniowej w Busku-Zdtoju o wymianę kontenera na śmieci.

nychzPacanowazrezygnowałdefinityw

pada ub.r. Mieszkańcy interweniują cały
czas, ale słysząjedynie obietnice.
-Liczyliśmy początkowo na nowy
zarząd i... zawiedliśmy się - powiedziała jedna z mieszkanek. - Pracownicy
spółdzielni ograniczyli się jedynie do
zatkania największej dziury starą tablicą do koszykówki. Przepełniony od
ponad miesiąca kontener jest rajem
dla błąkających się psów i kotów.

nie z jego opróżniania na początku listo-

(ban)

spółdzielczego

Z dziurn.wego kontenera, podczas
transportu, wysypywały się śmieci i dlatego Zakład Usług Wodnych i Komunal-

wą .

Podatek od środków transportu
(nie dotyczy osobowego) wzrasta o 12,7
proc. a opłaty targowe o 20-30 groszy.
Symboliczna podwyżka obejmie wywóz
ścieków - ze względów ekologicznych
gmina dopłaca do tego interesu. Jedyna
obniżkadotyczy średni~ reny skupu kwintala żyta (z 33.14 na 30 zł), przy czyn1
radni mieli na uwadze obniżenie podatku rolnego ustalanego na podstawie ceny
żyta

Bez zmian pozostały ceny zimnej
wody oraz opłaty za posiadanie psa.
(kk)

Z~trzymano czteroosobową grupę przestępczą

Kradli, niszczyli, palili
mań osadzono czterech młodych
mężczyzn w wieku 18-21 lat, kfó.

ald Sztenc. Grupadziałała na terenie Buska Zdroju i okolic, Kazimierzy Wielkiej i
Kielc. Zabezpieczamy dowody, a podejrzani przyznają się do kolejnych prze-

rzy w ubiegtym roku dokonali oko-

stępstw.

BUSKO ZDRÓJ. We wtorek

w bliskiej policyjnej izbie zatrzy-

lo 30

kradzieży, włamań, i znisz-

czeń mienia Wydział Kryminalny

zbiera kolejne dowody ich działal
ności i niewykluczone, że krąg podejrzanych się zwiększy. Jeden
z zatrzymanych jest uczniem jednej z busieich szkól średnich, trzej
pozostali nie uczą się i nie pracują.

- To była żmudna praca operacyjna
wielu funkcjonańuszy - mówi naczelnik
Wydziału Kryminalnego buskiejKomendy Powiatowej Poticji- komisarzRomu-

Z ustaleń policji wynika, że przestępcy
dokonali głównie włamań do sklepów
i samochodów. Przypisuje się im min. kradzież w Busku ciężarowego ,)iaza" z przyczepą, który porzucili na terenie Proszowie
w województwie małopolskim i fiata 125
należąrego do J...uracjUSLa Auto usiłowali
utopić w Wiśle w okolicach Borusowej,
ale gdy próbazepchnięcia fiata do wody nie
udała się, samochód podpalili.
Poticja wie, że zatrzymani S<tSprawcami kilkunastu włamań do samocho-

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

dóww Kielcach i Busku Zdroju, min. do
alfy romeo i ciężarowych iveco, renault
i liaz. Z okradanych aut zabierali co cenniejsze przedmioty. Popełnili także wla·
mania do sklepów. Ze sklepu odzieŻowe
go "Guliwer" przy placu Zwycięs twa
w wynoszeniu towaru pomagały im koleżanki - uczennire buskich szkól.
- Podkreślić należy szczególną bezmyślność podejrzanych, którzy niszczyli,
dewastowali i palili mienie innych osób·
Dwaj z nich są oskarżeni w innych sprawach. Wystąpiliśmy do Prokuratur}'
z wnioskiem o zastosowanie aresztu tyrn·
czasowego wobec wszystkich zatrzyma·
nych- powiedział nam komisaJZ RSztenc.
. .

(inJI)

----------------------------------------~-!~~~~·~~~~J~~7
•
+ Nie ma już zielonych
+ Na antybiotyk krqcej ważne
KIELCE
344-48-16

l

dobrze radzi
Redaguje
Małgorzata Żarnawska z zespołem

Lista szpitali, z którymi Świętokrzyska Regionalna
Kasa Chorych podpisała kontrakty

Ł6żka

z kasy

Wczoraj opublikowaliśmy listę zespołów opieki zdrowotnej i przychodni, w których mogą się leczyć mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego. Dziś zgodnie z zapowiedzią publikujemy wykaz
szpitali które mają podpisaną umowę ze ŚWiętokrzyską Regionalną
Kasą Chorych w Kielcach. Usta nie jest pełna, nadal trwa podpisywanie kontraktów z następnymi jednostkami. Wkrótce opublikujemy szczegółową listę oddziałów i poradni specjalistycznych.

Aktualna lista szpitali,
z którymi ŚWiętokrzyska
Regionalna Kasa Chorych
podpisała kontrakty
+ Szpital Rejonowy Zespołu
Opieki Zdrowotnej, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13; +Szpital Rejonowy, 26-100 Skarżysko-Kami en
na, ul. Szpitalna l; + Szpital Rejonowy, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70; + Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 28-200
Staszów, ul. l l Listopada 78; + Szpital Rejonowy, 28-110 Chmielnik, ul.
Kielecka l; + Szpital Rejonowy,
28-400 P ińczów, ul. Klasztorna 34;
+ Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Pluc, 26-060
Czerwona Góra, gm . Chęciny;
+ Szpital Rejonowy, 28- 100 Busko
Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67;
+Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy wKielcach. 25-381 Kieł 
ce, ul. Langiewicza 2; + Szpital Rejonowy, 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25; + Oddział Chorób Wewnętrznych , 27-200 Starachowice, ul.
Radomska 35; + Szpital Miejski, 27400 Ostrowiec Ś więtokrzyski, ul.
Szymanowskiego 11; + Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Polożniczo
Ginekologiczny w Kielcach, 25-371
Kielce, ul. Prosta 30; + Szpital Rejonowy, 29-100 Włos zczowa , ul. Zeromskiego 28; + Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Opieki Neuropsychiatrycz nej w Kielcach, 25-736

życia

PZF

+ Jak wiadomo od kilku lat filateliści polscy obchodzą swoje święto ,
od roku 1991, 6 stycznia, w rocznicę
powstania polskiego ruchu filatelistycznego. Poprzednio świętem fila telistów polskich był dzień 9 paździemika - Dzień Znaczka. Po raz pierwszy
Dzień Znaczka zorganizowany został
w Polsce w 1956 roku. Tniejatorem
Międzynarodowego Dnia Filatelistów
byt niemiecki działacz filatelistyczny
1 publicysta Hans von Rudolphi. Tnicjatywa jego została zatwierdzona na
Kongresie FIP w Luksemburgu w
1936 r. Pierwsze obchody Dnia Znaczka zorganizowali w dniach
1-3.Xfl.l935 roku filateliści austriaccy. Celem Dnia Filatelisty w Polsce jest
zamanifestowanie kulturalno-społeczneJ roli filatelistyki i jej walorów wychowawczych. z okazji Dnia Filatelisty wlicznych kołach PZF odbyły i odbędą okolicznościowe spotkania.

Recepty po nowemu
Ponieważ sprawa nadal budzi
wiele wątpliwości przypominamy,
że pacjenci, którzy nie zdążyli wykupić leków wypisanych przez lekarza do końca grudnia, mogą je
zrealizować do 20 stycznia br. na

dotychczasowych zasadach. Wyją

tek ~tanowią zielone recepty, ktore
od 1 stycznia 1999 straciły waż
ność. Również od 1 stycznia br.
obowiązuje nowy system wypisywania recept.
Prawidłowo wypisana recepta powinna zawierać w prawym górnym rogu
wmiejscu oznaczonym kwadratem, symbol Kasy Chorych, do której należy pacjenl Wprzypadku Świętokrzyskiej Kasy
Chorych jest to symbol 13R, w przypadku KasyChorych dla służb mundurowych
- 17B. Ponadto w lewym górnym rogu
musi być przybita pie-

Kielce, ul. Grunwaldzka
47; + Wojewódzki Szpital Zespolony, 25 736 Kielce , ul.
Grunwaldzka 45;
+ Szpital Rejonowy Zespołu
Opieki Zdrowotnej, 27-500
Opatów ,
ul. Szpitalna 4;
+ Szpital Rejonowy, 26-200 Koń
skie , ul. Gim nazjalna 41 B;
+ Wojewódzki
Specjalistyczny
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5;+ Szpital Rej onowy,
28-500 Kaz imierza Wielka,
ul. Kościuszki
13; + Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
i Osób iepelnosprawnych

czątka zawierająca

nazwę

i adres zaldadu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego
z numerem
identyfikacyjnym, nadawanym przez
Kasę Chorych,
z którą zawarto umowę na
udziela n ie
świadczeń.

powinien wyglądać
l 3 RJ R (czterocyfrpwy
indywidualny numer identyfikacyjny
lekarza) 1999 r.
Ponieważ jeszcze nie wszyscy lekarze
zdążyli odebrać urnowyz Kasą Chorych,
która przyznaje numery, wobrębie działa
nia Świętokrzyskiej Kasy Chorych możli
we jest także do 20 stycznia br. zrealizowanie recepty bez wpisanego numeru identyfikacyjnego lekarza. Lekarze mogą odbierać umowy w siedzibie kasy najlepiej
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu. Wprzypadku lekarzyzatrudnionych wjednej placówce umowy może odbierać jedna upoważniona osoba
Tak więc dla pacjenta województwa
Świętokrzyskiego oznacza to, że do
20 stycznia będzie mógł bez problemów
wykupić każdy zapisany lek.
Zmieniająsięjednak zasadywydawania leków. Skrócony został termin realizacji recept z 30 do 2 I dni od daty wystawienia z zaznaczeniem, że termin realizacji recept na antybiotyki oraz recept wystawionych przez lekarza pomocydoraź
nej (Pogotowia Ratunkowego) nie może
przekroczyć 7dni. PonadtoreceptyiZ\v.bale,
z niebieskim paskiem i różowe, wystawione
wgrudniu 1998roku,aniezrealizowane do
tej pory, muszą byćwykupione do 20stycznia br. Apleka powinna uzu~nić receptę o
symOOI KasyChorych zgo:lnie z~
niem pacjenta

Wpis pod

pieczątką

następująco:

MAŁGORZATA ŻARNOWSKA

Kasy Branżowe
Na terenie kraju będzie
Kasy Chorych.

działać

B Oddzialów

Branżowej

Oddział zlokalizowany w Łodzi przy ul. Źródłowej
52/7, tel./fax 633-16-42, obejmuje swym zasięgiem województwo łódzkie i świętokrzyskie.
Każda z osób, która zgłosiła przynależność do Branżowej Kasy Chorych, powinna przekazać tę informację
wswoim miejscu pracy- gdy zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę , umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej, do ZUS- gdy pobiera świadczenia emerytalno-rentowe, prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, do Biura Emerytalnego - gdy pobiera uposażenie
emerytalne, do Rejonowego Urzędu Pracy- gdy jest bezrobotna.
Pacjenci Branżowej Kasy Chorych winni dokonać wyboru swego lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego i wpisać się na jego listę . Spisy nazwisk lekarzy
i poszczególnych placówek, które sprawować będą opiekę nad pacjentami BranżoweJ Kasy Chorych, dostępne
będą w placówkach resortowych służby zdrowia.
(żar)

w ~Gó

u.e, 26-22 I Czarniecka Góra 43;
+ Szpital Miejski,
25-316 Kielce, ul.
Kościuszki 25.

Trzy łyki :61atelistyk:i
1. Z

11

<f Zielone hobby

wych wyemitowało w roku 1997 12090
znaczków, w tym 161 nie ząbkowanych,
a także 1155 bloków, w tym 26 nie ząbka
wanych o łącznej wartości katalogowej
37193,85 DM. W porównaniu z rokiem
I996, to o 750 znaczków więcej, w tym
79 nie ząbkowanych i 153 bloki, w tym
22 nie ząbkowane. Ich wartqść w roku
1996 była niższa o 3489,25 DM.
3. Nowości
+ 24grudnia, w200rocznicęurodzin
Adama Mickiewicza Poczta Polska wprowadziła do obiegu 4 znaczki pocztowe
i blok. Przypominano na nich kilka naj-

ważniejszychutworówAdamaMickiewicza. Na reprodukowanym bloku o norninaJe 2,45 zł przedstawiono rzeźbę poety

autorstwa Jeana Davida d'Angersa oraz
frą,omentrękopisu ,,Pana Tadeusza" wraz
z podpisem
poety oraz •
Pałac Gorzeńskich w
Śmielowie,
2. Ciekawostki
F<bxnie
+ W ,,Michel-Rundschau" nr 12/98 . znajduje się - ·•
U(JUOUKOWlłno zgodnie z wieloletnią tra- M u z e u m ""'
inwentaryzację znaczków poczto- A ~ a. m .a
W)tianych w roku 1997 przez wszyst- M 1ck 1e W lpoczty świata 241 zarządów poczto- cza. (Kas) ~~~-=~~

Nowy Rok przywitał nas dość
i słoneczną pogodą .
Nie sądtmy, że to już wiosna
i że d la naszych roślin ogrodowych zakończył się okres
zmagania z mrozem i wiatrem.
Pamiętajmy, że na przetomie
stycznia i Jutego występują
najsilni ej sze mrozy. Dla naszych roś li n naj grotniejsze
jest przedwiośnie z silnym
i przymrozkami.
c i eplą

Będąc na spacerze zauważyłem,
w wielu ogrodach niektóre rośliny do tej pory nie są zabezpieczone przed mrozem . Z naszych
doświadczeń wynika, że bardzo dobrym materiałem ochronnym są _
siatki z włókien sztucznych zwane
cieniówkami. Dobre wyniki uzyskaliśmy zabezpieczając w ubiegłych
latach tymi siatkami wrzosy i wrzoś
ce, różaneczniki oraz wrażliwe iglaki np. cyprysiki . Rośliny spod takiej siatki bardzo ladnie wyglądają
wiosną, mają jasny "żywy" kolor,
brak na nich charakterystycznych
dla zimy brązowych przebarwień .
Zabezpieczając rośliny w ogrodzie miejmy świadomość , że

nie wszystkie wymagają ochrony.
Zasadniczo odporne na mróz są
świerki, jodły, sosny, cisy, tuje zachodnie,jalowce. Du żą wrażliwością
charakteryzują się rośliny wrzosowa-

te, większość odmian cyprysików,
tuje wschodnie, róże, żarnowce.
Pamiętajmy, że oprócz tkaniny
do ocieplania mogą s łużyć kora ,
gałę zie drzew iglastych, agrowłók
nina , torL
Jeśli za pomnieli ś my o naszych
roślinach w zimie, przypomnijmy
sobie teraz.

że

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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REKLAM
AUTO-MOTO
0411362.00.29 AUTA NA GAZ.
Kielce. Pakosz 53. RATY.
Dodatkowo ZIMOWY BONUS.
Gl451
041134-64-750
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

"QUATTRO"

HAKI holownicze. 041/361-574t.
DE11269
-------------HURTOWNIA części do samochodów zachodnich. Szeroki asortyment, wySKJka jakość, dobre ceny. KiM S .C . Auto Części,
Kielce, Słowackiego 6, tellfax 344-23-73,
361-61-06.
DG1142
KUPIĘ

samochód powypadkowy.
0602-718-141 .

KA640

zachodnie, fabrycznie nowe.
Gl433
041/343-17-57 .ALTOM" -AUTOALARMY,
immobilisery .Blaupunkt", centralzamki.

Gl501
0411344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe, zachodnie.
DG1127
345-16-29

MARCO-SERVICE zaprasza do serwisu
samochodów dostawczych i osobowych produkcji zachodniej i japońskiej. Zapewniamy
części. Udzielamy gwarancji na naprawy
i części . Kielce, Pakosz 53, 361-79-98.
KH1123
PROMOCJA Autoalamny Prestige. Kielce,
Czamowska 22,041/344-99-73.
DE11314

BAGAżNIKI

BUDOWNICTWO

MOTOMARKET
AUTOCZĘŚCI
BEZPŁATNA WYMIANAAMORTYZATORÓW
Jagiellońska 23.

M autoalanny, lmmobilizery, radioodtwarzacze, głośniki, najlepiej, najtaniej. Kielce,
344-29-67.
DG1161

AMORTYZATORY - opony, akumulatory, alufelgi , tłumiki, serwis, raty, tel.
048/362-68-89.
GW687

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, panele,
schody, kleje, lakiery.• Fioor", Kielce, Zagnańska 232.
KH1206
368-47-13 BRAMY. Drzwi przeciwpożaro
we. Szlabany. Napędy.•ROAN", Curie-Skło
dowskiej 62, 0-90-324-621 .

FOLIA

dachowa
budowlana
ogrodnicza
stretch
Ceny producenta. Polskie atesty.
.XL" Kielce, Domaszowska 115, Rolna 8,
tel. 34-493-97, 368-08-79.
GA1746

AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.
GA1748
AUTOALARMY, Kielce, 34-434-79.
DN409

ELEMENTY oświetlenia, karoserii ze skła
du, na zamówienie KiM Auto Części, Kielce,
Słowackiego6, tellfax 344-23-73, 36Hl1-06.
DG1130

--

4 1 NOECO.
ZABUDOWY WNĘTRZ
GARDEROBY
SZAFY Z DRZWIAMI SUWANYMl
PANELE PODLOGOWE l ŚCIENNE
BARUNECKA DESKAPODLOGOWA
SPRZEDAŻ I MONTAŻ
Kielce, ul. L ""faja L 15,
ref. 34-562-13 -"' -"

BLOCZKI betonowe. Beton. 041/378-72-42,
0-604-284-338.
OE11615
BMF - techniki zamocowań: UPAT, inne.
Kotwy specjalistyczne, dyble, śrubowe łącz
niki rozporowe, złącza ciesielskie stalowe,
wkręty, kołki - izolacja, blachowkręty samowiertne, samogwintujące, do 200mm, inne
złącza . EWIP, Kielce, Magazynowa 4 (od
Zagnańskiej), 33-16-()21 .
GA1754
BRAMY na 100 lat- HORMANN, garażo
we, przemysłowe, drzwi, bramy wjazdowe,
napędy, maszty flagowe. Kielce, Dymińska
18, 090-3~7-79, 041/361-()4-63, 362-()8-75.
DG1005
HURTOWNIA paneli ściennych MDF
15/m kw. Tanie listwy. 041/343-07-()2 .
DG1118

TOMBUD - technika wykańczania wnętrz.
344-31-62, 0603-286-504.
Gl441

DRZWI ANTYWłAMANIOWE
0% reklamacji! FIRMUS • Autoryzowany
dealer GERDA. Osobna 6. 361-60-46.
GL462

OKLAND- OKNA. drzwi, okiennice PCV
w systemie KOMMERLING. Produkcja, sprzedaż. montaż. Kostomaty 1262,041/303-16-57.
DN462

OKNA.PANORAMA", .STYL 2000". dachowe

zaprasza
do Gabinetu w Prywatne:f l'Izychodni
Specjalistycmej "Omega",
ul. Jagiellońska 70 (bud. "Cefarmu") ·c
poniedziałki i wtorlci od 14'
~
rej. teJ. 366-31-21,345-47-44
-

OKNA, drzwi, parapety. Kielce, Wrzosowa
róg Hauke-Bosaka, 041/362-()5-oO.
DE8722
OKNA; ALUMINIOWE, PCV (VEKA), drewniane. Parapety. ELM IX, Grunwaldzka 28,
Kielce, 345-18-60.
GL452

~'=ii~CIJ•13)
Rozpoczęcie

kursu

11.1.99 godz. 16

Rozpoczęcie

kursu

16.1.99 QOdz. 13

PANELE podłogowe, boazeryjne. Hurtownia. Sklep. Montaż. Kielce, Wrzosowa róg
Hauke-Bosaka, 041/362-os-oo.
DE8720

EUROLOCUM-1 posiadadowynajęcia sklep
30mkw, centrum, parter; budynek biurowy 720
m kw, N-piętrowy, centrum. 34-46~3.
GA1769
FAKTOR 34-430.03 M-4 Uroczysko, Stok,
Podkarczówka, Barwinek.
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SALO N SPaZIDAŻY:
KIU.Cl UL. KilAKOWSKA 2 9 3
(Teren Agromy) tn. 366-40-09
DOJAZD MZK: 1 • 1 9 0 28 0 29. 31

ADRESOWANIE kopert, skiadanie długo
pisów, przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych- zatrudnimy. lnfomnacje bezpłatne ,
koperta zwrotna . EUROINWEST, 99-300
Kutno, box 28.
DD2180
ATRAKCYJNA praca w księgowości, po
bezpłatnym szkoleniu - KKO Radom,

DEALER GERDA - OPTIMA, Manifestu
Upcowego 15B, 343-14-35.
GL453

KSEROKOPIARKI
BR307
041/361-32-13 PROMONT
GA1756

KLIMATYZACdA
KLIMATYZATORY chłodząco - grzewcze,
wentylacja, wentylatory, kurtyny powietrzne.
.,Aquaklim" Kielce, Massaiskiego 14, 368-86-00.
001164

WYKLADZIMY
PCV l DYWANOWE. Panele ścienne
i podłogowe. .Kwadrar Jędrzejów, ul. Dojazd
1 (obok kolejki), lei. 38-644-13. Zapraszamy
od 9 do 17; w soboty 9- 14.
KH1223

CHAŁUPNICTWO.

0700-71-792.
DD2188

DE11637
FIRMA zatrudni osoby z dobrą znajomoangielskiego. Tel. 041/254-51.02
po 18.
DE11467

INTERLOCUM sprzeda M-3 (40m) Szkolna, 344-53-62.
GL512

ściąjęzyka

LOKAL biurowy do wynajęcia - centrum,
345-04-37.
DE11603

ODPOWIEDZIALNYM domową pracę zleci Wydawnictwo Katalogów. 0501-()72-1 00.
DD2128

M-2 Barwinek sprzeda Biuro Mieszkaniowe, Karczówkawska 3, 041/361-65-12,
346-18-61 .
GL511
M-3 59 mkw. Na Stoku, superkomfort sprzedam. 368-60-79.
DE11531
PRZVJMIEMY bezprowizyjnie mieszkania ·
do sprzedaży, wynajęcia . Kontrakt-Service',
368-33-22, 366-33-45.
SE1338
SPRZEDAM 4-pokojowe z kuchnią- centrum, bez pośrednictwa . Kielce, 362-58-31
po 16.
DE11534
WYNAJM Ę POMIESZCZENIE BIUROWE

64MKW.
Nr tel. 362-40-12 .

KSEROKOPIARKI
FAXY

Cza-

chowskiego 4, 362-61-83, Kielce, Duża 8,
344-47-75.
DD2221

LA555

KH1243

OPRAWA OBRAZÓW

SKŁADANIE długopisów.

060/440-67-85.
DD2174

ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską,
manicurzystkę.

Kielce, 344-22-38.
DE11501

SPRZEDAŻ
e BOAZERIA PCV
e SUFilY PODWIESZANE
e sPRZEDAL
e PROFESJONALNY MONTAL
TOMPLAST, Kielce, Zag nańs ka 27
teL 368-24.52.
AF461
0-41/343-18-81 siatki plastikowe, metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
GA1753
AUTO-KOMIS- . CENTRUM" · najwięk
szy w Kielcach! Raty . Grunwaldzka ,
041/345-08-65 .
DE1031 8
AUTOSYSTEM Lanos. 0-602-290-857.
DE11654

TOP SERWIS. 041/343-13-31 .
DN468

361-37-49 .RAMKA", Chęcińska 14.

GL502

SZKLARSTWO

MEDYCYNA

CINQUECENTO 900 (1995), tel. 366-11-10
po 15.00.
OE11643
FIAT 126pEL (95), 361-14-21 .

SZVBY zespolone, lustra, oprawy obrazów, wszelkie usługi. Kielce, 331-54-79,
332-56-37, 345-00-29.
.

MJ264

LOKALE

DE11604
ALKOHOLOWE odtruwanie, E speral.
369-82-76.
DE11521
ATRAKCYJNE odchudzanie (H ERBALI FE).
041/343-16-59.
DN453

Teł.

041134-463-63 .• EUROLOCUM- 1" NIERUCHOMOŚCI , od 1984, Sienkiewicza 9 .
www.pronelcom.pVkgn.
GA1745
041/343-13-17 . EURODOM".

344-68-()8, 368-()7-74- .Medium" - Nieruchomości.

BADANIE wlosów, 0-601-21-43-88.
SE1305
BEZOPERACYJNE leczenie kamicy żół
ciowej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, ły
sienia. Kielce, 344-87-18 (15 -17).
SE1306

DE11593

CHIRURGIA plastyczna w pełnym zakresie. Operacje twarzy, uszu, nosa, piersi i inne,
dr. Ryszard Brałoś . Kielce, 344-62-{)0_
DE1 1597

KH1236

GINEKOLOG -leczenie, zabiegi, najtaniej.
Tel. 0601-380-958.

001154
344-69-26 -Agencja ,LOKAL".

368-08-73, . PLUS".

KA622
AD-DRA_GOWSKI, 368-24-34.
DN467
AGENCJA LOKUM. 041/344-22-48.
DE11497
BARWINEK - M-3 46 m kw. sprzedam.
090-33-66-88.
DE11586
DO WYNAJĘCIA - 50 m kw. Sienkiewicza
lip. Kielce, 302-22-40.
DE11650
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe z kuchnią
Kielce, 344-51-14.
DE11591

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści
-0501-94-31-94.

KAS50
ŁUSZCZVCA, bielactwo. 0601:21-43-88.

SE1307

TOWARZYSKIE

DO WYNAJĘCIA 500 mkw. pomieszczeń
- magazyn, hurtownia, usługi, itp. Teren - _
4000 mkw. dobry dojazd. 0411368-25-14
(1 0 ..00 ·17.00).
DE11550
DO WYNAJĘCIA lokal biurowo - usługo• wy 100 mkw. centrum. 041/368-25-14 (1 0.00
-17.00).
DE11552

OKNA
z
PCV -REH A U

- - Producent - -

[i!] i~

•

Kielce, ul. Skrajna 86 a;
(teren "CHEMADINU") ::
tel. 366-20-73, 345-32-92, do 93

FORD sierra (91), 2.0iDOHC. Kielce,
362-58-31 po 16.
OE11535
GOLF (1988), 126p (1991). 361-02-29.
OE11620
GOLF 1,6 4-drzwiowy. -Q41/300-34-83.
OE11631
JELCZ naczepa 3-osiowa. 0-602-290-857.
OE11 653
MULTICAR wywrotka. 041/302-38-38.
DE1 1525
NOKIA 720. 0604465515.
DE11 564
OPEL Astra (1992). 041/30-25-454.
OE1 1629
OPONY: sprzedaż , wymiana MOTO·
AGROMAX. Busko-Zdrój, Wojska Polskiego
89, 378-48-49.
001169
POLONEZ - CARGO. 0-602-309-552.
OE11573
POSEZONOWA obniżka cen : prasy od
16.000, siewniki - 4890 itp. Motoagromax,
Kostomloty 260B, 041/303-13-49.
001139
ROTTWEILERA 1.5-roczny z rodowodem.
piękny, niedrogo. 041/3442-107.

DE11645

041/34-28-278 EMANUELLE
DE11616
041/361-25-49.•EXTAZA"
DE10748

1

PRACA

INFO-DOM- 0411344-59-83.

-.FAKRa'. DlzwiWIMI1ę!rzne, zewnębzne, PCV,
aluminium, rolety, parapety.•DROKPLASr.
Kielce, Nowa 5 , 361-71-90, 361-88-52.
DG1162

DO wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe z
telefonem, 300 zł miesięcznie, płatne za rok
z góry. 368-66-95, po 15.00.
DE11628

344-69-90 DELTA Bodzentyńska 33.
GL450

DE11522

lek. med. MIROSŁAWA SEKRECKA
specjalista psychiatrii dzieci~ej
(nerwice, lęki, zab. snu,
nadpobudliwość, zab. zachowania
i rozwoju)

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 42 m kw.
w centrum. 362-()Q-86.
DE11527

DE8721

GL434

AUTO- RADIO.•Wibtronic" Kielce, Paderewskiego 22.
GA1750

AUTOSZVBY. ,Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25 361-61-71. Radom, Dębowa 4
362-60-15. Szewce 39 k/Kielc 346-52-05.
GA1751

ke-Bosaka, 041/362-()5-00.

041 34-420-32. AKAPIT.
OGRZEWANIE NADMUCHOWE
OLEJOWE - HALE, WARSZTATY,
MAGAZYNY
tel./fax 332-22-12
Kielce, ul. Warszawska 170.
MJ315

GL500

ALUFELGI, OPONY- BONIFIKATY. Prostowanie i renowacja felg. Warszawska 170,
332-22-12.
MJ316

SIDING, elewacje winylowe wszystkich

typów. Importer. Kielce, WrzoSKJwa róg Hau-

"ABS", 041/344-14-99.
DE11517
ATRAKCYJNA studentka u siebie. 0603260-250.
DE11473

SILNIK Jelcza SW680 oraz podzespoiY
Skody RTO, tel. 865-11-32.
DD2233
SKLEP . Jubiler" sprzeda meble od zaraz.
Kielce, Sienkiewicza 9.
DE11 636
SKODA 105 '88. 0411332-58-24.
OE11524
SUWNICĘ

BANGKOK Ostrowiec Św. 266-40-67.
DE10930

TANIO CUKIER

paczkowany, workowany,
herbaty, kawy, mąki, kasze,
oleje jadalne, makarony, ryż,
syropy, galaretki, budynie
kisiele, serniki, mąki piekarnicze,
ziemniaczana i inne.

bramową S-tono wą .

041/378-72-42, 0-604-284-338 .
OE11611
TEL 0-321256-39-68 w godz. 1 0.00- 11 .30
- automaty - gry zręcznościowe sprzedam•
•
DD2217
URZĄDZENIE do naprawy karoserii samochodowych. Kielce, 302-22-41 .
~""
OE1 1ovv

WIELOPIŁĘ. 041/30-38-026, 090-264-83!,;

RAFPOL

Kielce, Okrzei 54, tel345-3l-49 _:
Skrzetlewska4, teł. 345-39-63
~

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

OE11"""

WYPOSAżENIE .fitness". Tel.

303-49-06·
OE11471

RADIO l TELEWIZJAIREKLAMA
MALOWANIE natryskowe, tradycyjne.
332-23-09.
DE11247

USŁUGI
Q-41/331-29-83. HADES- dodatkowe drzwi,
róWnież stalowe.

DE10903
041/331-3 -72- SZKLENIE u klienta. .
DE11110
041/34-527-93- SZVCIE KOŁDER,
CZVSZCZENIE PIERZA.
DE11125
041/368-55-85- zabudowy
karton, sufity podwieszane.

płytami

gips-

DE11469
361-01~9 INŻ.

Krystek-naprawa !elewi-

~. magnetowidów.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __:DE:::..:1:.:.14.;.;5::;2

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie.
361-16-80.
DE11351
MALOWANIE, tapetowanie, rigips, panele, glazura. Kielce, 332-27-26.
DE11514
MALOWANIE, tapetowanie, czysto, szpachlowanie. 368-36-66.
DE11565
MALOWANIE, tapetowanie, gipskarton,
szpachlowanie. 362-59~3.
DE11614
MONTAż - konstrukcje suchych tynków.

301-14-32.
DE11423

AUTORYZOWANE tynki wewnętrzne, siding, dachy, 041/361~-92.
DE11017

MONTAż panel 041/361-26-56, 06()4.812-243.

BALUSTRADY. Kraty. ogrodzenia.
0411345-66-97,0602-327-825.
DE11466

NAPRAWA telewizorów. 041/361-2040.
Walczak.
DE10915

BIURO Rachunkowe- doradztwo podatkowe, PIT-y, Vat, wypełniamy dokumentację
do ZUS (druki)- Kielce, Paderewskiego 47,
041/366-03-50.
DE11430

PANELE- PROFESJONALNIE,

DE11575

041/368-50-94.
DDE10499
PRZEPROWADZKI - tanio. 366-78-36,
0603-~1.

CYKLINOWANIE lakierowanie. 306-21-23.
DE11275
CZVSZCZENIE DYWANÓW, 331-75-64.
GL414
CZYSZCZENIE dywanów, verticali.
0411366-78-86, 0604-839-917.
DE11541
EKSPRESOWE
041/361-70-60.

sprzątanie mieszkań,

DE11298
ELEKTROENERGETYCZNE. Kielce,
34-040-75.
DE9893
FIRMA "Jawor" poleca: malowanie, tapetowanie, glazurę, szpachlowanie, sufity podwieszane. Kielce, 362-40-46.
DE11624
GAZ, wad-kan, c.o. 369-19-31,0601478-817.
DE11651
GLAZURA- solidnie. 041/317-73-93.
DE11496
GLAZURA, szpachlowanie. 041/368-95-08,
0601-924-394.
DE11425
GLAZURA. 041/366-35-75.
DE11505
GLAZURKARSKIE,

344-31~2.

GL442
HYDRAULICZNE. 041/344-79-48,
0-602-866-479.
DE11491

DE11458
REMONTOWO- budowiane. 041/31-13-305.
DE11486
REMONTY kompleksowe, 344-90-03,
060441-39-76.
DE11536
REMONTY, malowanie, glazura (faktury
VAT), 041/361-7~0.
DE11299
ROLET-PRODUCENTROLOKASET
ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH,
żALUZJI PIONOWYCH
-MONTAż OKIEN.
Kielce, Chęcińska 18, lei. 346-3240,
tel./fax 36841-33.
KH1220

ROLETY
ANTYWŁ.AMANIOWE

PRODUCENT- ALUTECHNIKA
PRZEDSTAWICIEL FIRMY
HEROAL,
Kielce, Kolberga 11,
345-18-35.
ZIMOWA PROMOCJA
GL505
ROLETY- ANTYWŁAMANIOWE
PRODUCENT- . UNIROLEX"
KRAKOWSKA 255,
368-31-33.
GL503
ROLETY - budowlane i antywłaman iowe.
34-420-01,wewn.1 41 .
KH1229
SCHODY- wyrób,

HYDRAULICZNE. 041/345-67-17.
DE11504

montaż.

041/346-54-94.
DE10622

ŚLUSARSTWO , konstrukcje, okratowania,
INSTALATORSTWOeleklryczne. Q90.3EXH53Q. . montaż. VAT. 31-54-138.
DE11462
DE11494

KOMINKI. Tynki japońskie. Kielce,
332-20-25, 332-59-91 .
DE11592

TAPICERKA drzwi, zamki, verticale.
041/366-78-86,0604-839-917 ..
DE11540

KRATY rozsuwane, 041/25-44-559.
DE11250

TOMBUD - systemy gips-karton.
344-31-62.
GL443

MALOWANIE - gladkie, natryskowe.
34-28-089, 0601-84-58-1 O.
DE10524

TRANSPORT -1.5l 041/366-23-11 .
DE11479

MALOWANIE - natrysk - tapetowanie,
041/332-21-43.
DE11411

TRANSPORT 1,5l361-04-82. 0604-282-757.
DE11562
WIZVTÓWKI, szyldy. 041/343-12-07.
DE10726

3000 zł każdemu
za testowanie próbek produktów,
urządzeń lub artykułów chemicznokosmetycznych. Towary po
przetestowaniu pozostaną Państwa
własnością.

żALUZJE - pionowe, poziome, drzwi harmonijkowe- producent 041/368~-77.
DE10615
żALUZJE-

tanio. 041/369-86-37.
DE11457

Kompletne informacje:

Aguu:j• Polretltlidw• Rdllurly
01-421 W4U'!IAIW• 28, box 85.
Prosimy dołączyć znaczek za 5,90

Zatrudnimy mężczyzn
do obsługi- cło7.oru kotłowni
Wodno-parowej w lrotłowni
PI'ZylzpitaJDej w Czerwonej Górze.

~eMd~~~~wmc~f~~cycznef
i eksploatacji kotłów wodno'"llarDwvoeh

wysokoprężnych,

aparatury

P<llniarow.e; i sieci cieplnych.

i~~emy

atrakcyjne warunki pracy

Kontakt: telefon

żALUZJE,

wertikale, rolety, moskitiery .MEDIUM" Zagórska 75, 041/344-03-26.
DE11520

-

BDK-DAEWOO
LEASING

osobowe, ale ciężarowe
wszystkie marki
bez zaświadczeń

w

24h

173afoa
Kielce, ul. Piotrkowska 12,
te l./fax: (0-41 ) 343-06-46, 090-39-26-39

CZWAIITEK, 7 stycznia
PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Inny świat
- serial 8.20 Gielda 8.30 Wiadomości 8.45
Dla dzieci: Niezwykle postacie: Rycerz 9.10
Dla dzieci: Mama i ja 9.25 Domowe przedszkole 9.50 Porozmawiąjmy o dzieciach 10.00
Kraina marzeń - serial przygod. 11.00 Miliard w rozumie - teleturniej 11.25 Dzieje jednego wynalazku: Konserwy 11.35 Przyrodnicy 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20
Magazyn Notowań 12.50 Klan- telenowela
prod. polskiej 13.15 Zwierzęta świata: Życie
pośród lodu - serial prod. ang. 13.45 Gotowanie na ekranie 14.00 Narodziny: Dzik - film
dok. prod. fr. 14.10 Dla dzieci: Dźwiękogra
14.35 Dziewczyna z oceanu - serial prod . austrat. 15.05 Diariusz rządowy 15.30 Teleexpress Junior 15.40 Rower Blażeja 16.30 Moda
na sukces- serial obycz. prod . USA 17.00
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia?- quiz 17.50
Gość Jedynki 18.00 Teleturniej olimpijski 18.20
Aesz -wiadomości 18.25 Credo -magazyn
katolicki 18.50 Reporter 19.00 Wieczorynka:
Przygody kota F'Liemona, Bajki misia i Margolei 19.15 Jutro weekend- magazyn 19.30
Wiadomości 20.10 Nash Bridges- serial krym.
prod. USA 21.00 W centrum uwagi 21.20
Zawsze po 21. 21.45 Automania 22.00 Czas
na dokument: Ganek .22.35 Pegaz 23.00 Wiadomości oraz sport 23.15 Fronda 23.50 Filmowe zbliżenia - Wielka Brytania: Tree of
Hands - thriller psych. prod. ang. 1.15 Saga
rodu Ganzegal 1.30 Grajmy w szachy 1.40
Program powtórkowy 2.00 Zakończenie programu
PROGRAM' II
7.25 Sport telegram 7.30 Dziennik krajowy 7.50 Studio urody 8.00 Aktualności lokalne 8.30 Zlotopolscy - telenowela prod. polskiej
9.00 Transmisja obrad Sejmu 15.10 Podróż
do ziemi obiecanej - serial obycz. prod. USA
16.00 Panorama 16.10 5 x 5- wygrajmy razem 16.40 Studio sport: Europejski przegląd
pilkarski 17 .I O Prawostawne Boże Narodzenie - program ekumeniczny 17.30 Aktualności
lokalne 18.00 Panorama 18.1 OAk1ualności lokalne 18.35 Jeden z dziesięciu- tełeOlmiej 19.05
W cieniu Kremla 19.35 Dla dzieci: Klub pana
Rysia 20.00 Baja Oklahoma - film obycz. USA
21.50 Dwójkomania 22.00 Panorama 22.25
Prognoza pogody 22.35 Sport telegram 22.40
997 - magazyn kryminalny 23.20 Studio Teatralne Dwójki: Witold Gombrowicz - Iwona,
księżniczka Burgunda 1.15 Peter Gunn - serial sens. prod. USA 2.05 Studio sport: Świa
towa piłka - magazyn 2.30 Zakończenie programu
POLSAT
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się
boi wstać? 7.45 Polityczne graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00 Kapitan N.- serial anim.
8.30 Star Trek: Stacja kosmiczna - serial sf
prod. USA 9.30 Żar mlodości - serial obycz:
prod. kanad. 10.30 Grom w raju - serial sens.
prod. USA 11.30 Nikita - serial sens. prod.
USA 12.30 Życie jak poker- telenowela 13.00
Dyżurny satyryk kraju 13.30 Talent za talent
14.00 4 x 4- magazyn motoryzacyjny 14.30
Kalambury 15.00 Gdzie się podziala Carmen
SanDiego? - serial anim. prod. USA 15.30
Czekam na telefon - gra-zabawa 16.00 Informacje 16.15 Alf.- serial kom. prod. USA 16.45
Na poludnie - serial sens. prod. kand. 17.40
Na własnych śmieciach - serial kom. prod.
USA 18. 10 Świat wedlug Bundych - serial
kom. prod. USA 18.45 lnfonnacje 18.55 Prognoza pogody 19.05 Grom w raju- serial sens.
prod. USA 20.00 Gosposia z milionami - komedia prod. USA 20.50 Losowanie Lotto
i Szczęśliwego Numerka (w przerwie filmu)
21.45 Ostry dyżur - serial obycz. 22.40 Wyniki losowania Lotto 22.45 lnfonnacje i biznesinfonnacje 23.00 Prognoza pogody 23.05 Polityczne graffiti 23.20 Życie jak poker - telenowela 23.50 Czas na biznes 0.25 Muzyka
na bis 2.15 Pożegnanie
TKKKIELCE
8.00 Muzyczny poranek w TKK 8.24
Świnka - komedia sens. prod. polskiej 10.00
Muzyczny relaks w TKK 10.15 Raport medyczny - program edukacyjny 11.00 Życie jak
loteria - serial 1200 Zabytki w Chinach - film
krajoznawczy 13.00 Wielki maly biznes - program populamonaukowy 13.27 Morskie opowieści 13.51 Satyryczny - program satyryczny 14.00 Kreskówkowy świat - bajki 14.30
Kobiety sportu -program sportowy 15.00 Życie
jilk loteria - telenoweła 16.00 Zabytki w Chinach 16.55 Muzyczny relaks w TKK 17.15
Wiadomości TKK 17.35 Omówienie dzisiejszego programu 17.40 Uważnik- teleturniej
18.00 Bądź zdrów - rzecz o zdrowej żywności
1810 Moje 5 minut 18.25 Muzyka 18.35 Bellamy- film krym. 19.17 Dwory i pałace ziemi
szczecińskiej 19.30 Dwa koty i pies - film anim.
19.39 Miś Uszatek- bajka 19.46 Krecik 20.00
Wiadomości TKK 20. 15 Muzyczny relaks
w TKK 20.30 Kariera Nikodema Dyzmy - serial prod. polskiej 21.31 W poszukiwaniu zaginionych skarbów- film dok. 21.55 Muzyczny relaks w TKK 22.15 Z kamerą po świecie
program publ. 22.45 Wiadomości TKK 23.05
Program na jutro

. ·.

POLECAMY NA WIECZÓR
TVP l- 23.50
"Filmowe zbliżenia"- Wielka
Brytania: Tree of Hands - thriller
psych., prod. ang. 1988, reż. Giles
Foster, wyk. Helen Shaver, Lauren
Bacall, Peter Firth

są mechanizmy, tworzące tożsamość
ludzi. Centralnymi postaciami są:
Król Ignacy, Królowa Małgorzata
oraz ich syn, Książę Filip.

POLSAT - 20.00

Pisarce. umiera synek. Jej matka
spotyka chłopca, bardzo podobnego
do zmarłego wnuka. Decyduje się zabrać go z sobą. Okazuje się, że chło
piec ma liczne siniaki i zadrapania.
Pisarka dochodzi do wniosku, że oddanie dziecka jego dotychczasowym
opiekunom, oznaczałoby skazanie go
na dalsze cierpienie fizyczne. Postanawia najpierw poznać ich bliżej ...

"Gosposia z milionami"- komedia prod. USA 1987, reż. Amy Jones, wyk.: Ally Sheedy, Beverly D'Angelo, Michael Ontkean, Valerie Perrine (92 min).

lVP 2 - 20.00
"Baja Oklahoma" - ftlm obyczajowy, prod. USA 1988, reż. Bobby
Roth, wyk. Lesley Ann Warren, Peter
Coyote, Swaosie Kurtz, Billy Vera,
Anthony Zerbe
Film o Jessie Montogomery, zepsutej dziewczynie z bogatej rodziny
z Beverly Hills, która samowolnie korzystała z kart kredytowych ojca. Notorycznie przysparzała mu zmartwień,
aż pewnego razu przesadziła i srogo
została za to ukarana. Policja aresztowała ją za posiadanie narkotyków...

TVN- 20.00

Melodramatyczna opowieść, choć
nie pozbawiona optymizmu, o barmance z Teksasu, która marzy okarierze artystycznej. Dużo wspaniałych
piosenek country, m.in. w wykonaniu
Williego Nelsona i Emmylou Harris,
którzy także występują w ftlmie.

1VP 2-23.20
Studio Teatralne Dwójki: Witold Gombrowicz -Iwona, księż
niczka Burgunda, reż. Zygmunt
Hubner, wyk. Daria Trafankowska,
Zbigniew Zapasiewicz, Mirosława
Dubrawska, Mariusz Benoit.
Akcja rozgrywa się na dworze królewskim, przy czym miejsce akcji i postaci potraktowane są dość umownie. Przypowieść, w której odsłonione

"Idź w stronę światła" - film
obycz. prod. USA, 1988 r., reż. Mike
Robe, wyk. Linda Hamilton, Piper
Laurie, Joshua Harris (115 min).

Wstrząsająca opowieść o tragedii, która dotknęła rodzinę Madisonów. Najstarsze z czwórki ich dzieci
cierpi na hemofilię. Podczas transfuzji zostaje zarażony wirusem HIV Są
lata 80. AIDS towarzyszy zabobonny
lęk i brak tolerancji wobec chorych.
Rodzice podejmują walkę ...

RADIO KIELCE
0.00- 9.00 co godzinę, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Wiadomości; 10.00, 12.00,
14.00, 18.00 Magazyn infonnacyjny; 6.05, 7.05, 12.10, 17.30 Sport; 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja
na drogach; 15.55 Angielski bez problemu; 8.05, 10.15, 11.55, 12.15 Kuriery

ogłoszeniowe:

5.25

Notowania cen targowiskowych 5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00 Aktualności dnia 8.50
Radiowa gielda pracy 9. 05 5 minut o reformie ubezpieczeń spolecznych 9.10 Nie czytaleś posluchaj 9.15 Muzyka dla wszystkich 10.20 Radio Kielce poleca ... 10.30 Pól godziny
dla rodziny 11.10 Sprawa na dziś: Oplacałoość produkcji rolniczej - ODR Sandomierz 12.00
Plus w poludnie 12.1 O 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach
13.10 Rozmaitości i muzyka 13.50 Dzieje grzechu - powieść Stefana Żeromskiego 14.15 Autoradio- matoradio 15.10 Od 7 wzwyż 18.00 Plus 19.10 Audycja muzyczna J. Jopa 19.55 Baśnie
Ziemi Lubuskiej 20.10 Wieczorne wiadomości sportowe 20.15 Radio po ko!acji 21.50 Szlakami
moich wód - wspomnienia Ireny Stawińskiej (ode. ostatni) 22.00 BBC 23.02 Muzyczne klimaty
0.00 Nocne Kielce

W związku z pracami konserwatorskimi, prowadzonymi w nadajniku na Świętym Krzyżu,
przerwy w nadawaniu programu Polskiego Radia Kielce na jednej z c:zęsrOlli

mogą "')'Stępować
wości.

t"'

W przypadl11 .zaniJru programu na UKF 71,15 MHzprosimy państwa o zmianę
wości

Cll

częstotli

na 101,40 MHz i odwrotnie,

RADIO TAK. 106,5 FM
5.00 - 9.00 Poranny blok: Tak z góry na dól; 5.30, 6.30, 7,30, 8.30, 15.30, 16.30 Skrót
infoanacji; 6.00 Serwis informacyjny (zawsze o pełnej godzinie); 6.15, 7.15, 13.15, 16.15, 19.15
Sportowe Tak 6.45, 7.45 Poranne moto-info 8. 10 furannygość po ósmej 8.40 Raport z regionu
9.00- 1200 Blok programowy- Tak trzymać 9.15 Horoskop 9.45 Notowania walutowe 11.15
Konkurs- Tak czy nie 11.45 Imieniny, urodziny z Radiem Tak 12.00- 15.00 Blok- W przestrzeni
12.30 Wyspa Skarbów ".Juweliusa" 13.35 Spotkania z ekspertem 14.05 Konkurs po czternastej
14.40 Magazyn motoryzacyjny- Tak za kółkiem 15.00- 17.00 Tak

z góry

na dół- magazyn

informacyjny 15.15 Notowania giełdowe 17.00 - 19.00 Programy rozrywkowe + konkurs
muzyczny 18.45 Wyspa Skarbów .Juweliusa" 19.00 - 21.00 Takt Lista Tak 21.00-1.00 Wieczorny blok muzyczny: Rozmowy z gwiazdami 1.00- 5.00 Noc z Radiem .Tak".

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

Redakcja nie ponosi odpoMedzialności za zmiany w programie.
Szersze informacje i inne programy w lroiorowym "Magazynie•
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NIERUCHOMOŚCI
041/366-05-93, 366-13-61 $więtokrzyska
Giełda Nieruchomości. Kielce, ul. Sienkiewicza 67.
SE1328

CENTRUM Kształcenia Ustawicznego
.,EKONOMIK" Kielce, Langiewicza 18,
teł. 361-80~6. 361-35~8

OGŁASZA NABÓR DO:
e LICEUM EKONOMICZNEGO
4- i 3-letniego
e POLICEALNEGO STUDIUM
EKONOMICZNEGO
ZAWODY:
technik ekonomista, handlowiec, informatyk.
AF469

AGENCJA INTERLOCUM , Kielce, (041)
344-5~2.

GL509
DOMY: budowa, wykonawstwo w technologii szkieletowej, YTONG, tradycyjnej, mieszanej. Ulga podatkowa. Już od 1320 zUm
kw pod klucz . .AHN Węglowska· tel./fax
368-75-88,271-43-67.
GL459
PAWILON rolno-spożywczy 50 m kw., Na
Stoku, 62.000,- sprzedam. Kielce, 3~5-60.
0602-177-352.
DE11500
PóŁ bliźniaka Gzamów- 160.000 sprzeda
.Kontrakt-Service·, 368-33-22, 344-32-40.
SE1337

SPRZEDAM dom z zabudowaniami gospod.
- 0,86ha k. KazimierzyW~elkiej. 041/331-60-43
po 18.
DE11608

NAUKA
041/344-51-71 , 366-39-95
.,OMEGA"- SZKOl Y:
LICEUM EKONOMICZNE
e POLICEALN E :
e BHP
e F INANSE
e PROJEKTANT MODY
DDG1153
041/361-83-00,0602-615-235. Szkoła Infonnatyki - policealna, zaoczna.
DE11601

CKU Fundacji Szkolnej
,.Ekonomik" Kielce, Langiewicza 18
Ogłasza nabór do:
• Liceum Handlowego- 3 lata
• Technikum - 3 lata
o specjalności: ŻVWIENIE ZBIOROWE.
lnfonnacje: 041/361-8~. 361-43~1.
AF471

PAŃSTWOWA Komisja Egzaminacyjna
działająca przy Liceum E konomicznym
w Kielcach, Langiewicza 18
nadaje tytuły kwalifikacyjne
wykwalifikowany robotnik i mistrz
w zawodach:
sprzedawca, kucharz i kelner.
lnfonnacje: 041/361-80-66, 361-43-61.
AF468
CZTERDZIESTOGODZINNY podstawowy
kurs komputerowy - KKO Radom, Czachowskiego4, 362-61-63, Kielce, Duża 8, 344-47-75

DD2222

COW . Edukacja· Kielce, Gagańna 5, teł.

Rajmunda.
KJELCE

średnich.

.,zcm.ta- . Alcl=xlra li1:d!y. reż. Plotr Sza.crski, g.

DE10736
ED UKACJA Kielce, Gagarina 5, teł.
344-54-08 ogłasza nabór do Zaocznych
Szkól: Liceum Ogólnokształcącego, Policealnego S tudium Administracji, Technikum Ż ywienia Zb i orowego , Liceum
Handlowego.
QE10738

DE11578
KURSY przygotowawcze do szkól śred
nich w feńe. Zajęcia prowadzą autorzy ksią
żek i zadań obowiązujących

BUDOWLANKA zaoczne- policealne: technik B HP, elektryk, elektronik, budownictwa.
Technika trzyletnie: technik elektryk, budownictwa, urządzeń sanitarnych, technologii
drewna. Zasadnicze dwuletnie. LO (3-letnie).
Kielce, Jagiellońska 90, 346-16-00.
DE11421
CENTRUM Kształcenia Dorosłych ogła 
sza nabór: - policealne: bankowość, finanse, administracja państwowa, turystyka, liceum ekonomiczne, ogólnokształcące
(trzyletnie, czteroletnie) - technikum: samochodowe, ko lejowe, handlowe, fryzjerskie po ZSZ. Kielce, Podklasztorna 117,
345-10-55, 090-249-104.
GL456

wg nowych za-

sad w 1999 roku. C.K.D. Kielce, Podklasztoma 117.345-1 0-55,090-24-91-04.
GL467

ZGUBY
RÓG Jan zgubiłlegitymację szkolną. PKS,
bilety.
DE11610
WNUK Grzegorz zgubił legitymację WSH.
DE11619

l

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej położonej

w

AAA LOMBARD -\U Marynarza•
368-22 -42-- natychmiastowe pożycz
ki. Kantor .U Marynarza • 368-22-24
także w niedzielę. Informacja nocna
34-28-363.

GA1757

POŻVCZKI. 344-21-09, 0602-363-395.
DE11360

345-04-21.
DE11368

TURYSTYKA

Busko-Zdrój oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 1401.
041/332-40-08. Frankfurt- Mannheim.
DE11363

l) działka gruntu o po w. 0,44 ha, plac manewrowy częściowo utwardzony trelinką
2) ogrodzenie trwałe z elementów prefabrykowanych żelbetowych na słupach
betonowych z dwiema bramami wjazdowymi
3) budynek punktu skupu żywca z magazynem paszowym o pow. zabudowy
660

FRANKFURT- MANNHEIM, Lipsko .WOJTEK" 048/37-80-307 kom. 0601-280-977.
GW710

m kw.i kubaturze ca 1700 m sześc . Budynek posiada fundament

z kamienia, ściany z cegły, pokrycie dachu eternitem i instalacja elektryczna
4) studnia kopana
Działka

ma

regularny

kształt,

położona

jest na

obrzeżu

miejscowości

Kołaczleowice przy drodze utwardzonej asfaltowej.
Nieruchomość może być wykorzystana na działalność gospodarczą w zakresie
handlu, skupu, produkcji.
Stan prawny nieruchomości uregulowany.
Wartość całej gieruchomości wynosJ35.000 zł.
Oferty z ceną nabycia w zamkniętych kopertach z napisem " przetarg" należy
składać w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 22 stycznia 1999 roku.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 1999 roku o godz. 10.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości
l Oprocent ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni najpóżniej przed przetargiem.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta
zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.
.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w każdym
czasie bez podania przyczyn.

22J6/ke

KRYNICA Górska. DOM Wypoczynkowy
•WODNIK" zaprasza na wczasy, feńe zielone szkoły. lnfonnacja 041/262-46-54.
OS424

ROLETY ANTYWlAMANIOWE
ALUTECHNIKA - zimowa promocja .
345-18-35.
GL455
UNIROLEX 041/368-31-33.

GL504

KOMPUTERY
OD 300 zl MULTI-PC, Kielce, Wesoła 37,
344-74-15.

Zaprasza
-zimowiska: 23-31.01.99r.: MURZASICHLEkZakopanego,żABNICAkŻywca

TC> U

A

25-025 KIELCE
ul Jana Pawła II 13
teUfax 344-93-95, 362-03-M

SZPITALE: Oddll:J! W:wnętrmy- l«ml\SZI<i 1Crunugiczny- Oamów. Ginckologiczno-Polożniczy- wg reJOOIZaCJl. Lei. 346-55-45.
i\PTEKI DYZURNE - Clloiygod!U()\'Y dyżur nocn~ dzienny i śwąlcczny pełni apteka przy ul Padcrcwskicgo 37/39. Do godJ_ 23 czynna ~ie apteka prl)' ul.
Slonccznc Wr.Ffirt"- 18 E
TELEFONY
.
PogolOWIC Ralunkllll~ - 999, Pogot011ic Polic)jnc 997, Straż Pozama - 998, Pornoc Drogowa
-366-00-65 czynna non ; lop or.v. 981 , Pog0l011ic Energetyczne Kick:.c - miasto 1Lcrcn - 991, Pog<llOivic Gazom::
- 312-020 i 992, PogOlOIVIC wod.-k:m. - 994, PogolO\Iic
e.o, Ek'ktrycznc. RPGM - oynne w god7_ 15 - 23 w dm
powszednie 1w godJ_ 7 - 23 w dni wolne ud prac)'- Lei.
361-18-33 .

w96-22it
'~4-444-4!e-~~

-wczasy rodzinne
-wycieczki szkolnekrajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatrów Kraków, Warszawa
-wynajem autokarów i mikrobusów -ubezpieczenia turystyczne
-zima w ciepłych krajach np. Tunezja, Egipt, Maroko, Tajlandia
302/br

debl;) i 368-75-33 (w go<k 7 -15, polem fax). Poo.terunki
(CI)nne w godl_ 7- 22): Śn'xlmci:ic - 367-60-13, dworLCC PKS - 366-tll- 10, os. Ś11i<;toko;yskic 331-15-11.
TEL. 344-85-15- . ZDROWIE-- CODZIENNIE 7-21 - WllYTY DOMO\VE LEKARZY SPEC_Ii\LlSTÓ\V, PELNY ZAKRFS ll'lug p!CI~rusloch.
ULTRASONOGRAFIA. EKG, HOLTER. PROBYWYSILKOWE, ECHOKARDIOGRAFIĄ LASEROTERAPIA. BICOM - OOCZU!A lE \'ł.!t=wska 34.
SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA
DZIECI .VITAMED- - 11v.ytydomowe- do god7_ 21 JO.
0602-18-07-23 .
.
POGOTOWIE DLA DZIECI- zgłoszenia codziennic w godl_ 7- 22, lciJ31-14-94.
NAGŁA POMOC LEKARSKA - 1\iz)-ty domol..:
lckarl)( 331-56-50, zgłoszenia li - 20.
GABINElY UROLOGICZNE- BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY- ul. Scmlnar}jska 27b,
lcl 361-30-60- spcqaliści uroioctl.}'
UROLOG Stefan Olszcwsla, Ta!rt.ańsi;:J l -wtorki.
czwar1k! 16- 17, lci331-39-34.
ZABIEGI UROLOGICZNE (kanuca moczowa.
stukjci ilp.) - SflCC.Flbści umlodzy co<ll.icnnic - l'ryw•lllc
Ambul:lloriwn Urologio.nc. Klck:.c ul. Gak:zyńskicgo 7,
lei (041) 362-44-11.

RADIO- T.A>CI
ISKRA

96-62
366-40-40
.KARTA STALEGO .KLLEJVTA.

DOJAZD

GRATIS

NATURA - GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ. Klclcc. ul. Spacerowa 6, tel361-68-04.
Kosmct.)i<a lcczm<:J.a: tr.jdzlk. OIXJSl.cth, rnas:U.c odchud!njąa; ~ Gl.li\M na aalo llwart, EXOTIC FRUIT
QlO, cmlxiobla'l)l koługen. Jaoicr.
GABI ET PEDIATRYCZNY, WIZVTY 00MO\VE, D.R. SZCZUKOCCY - os.Pod Dalmą,
ul Polo11niaka 4, teł. 368-48-91. Cod1JCnniC 16-20, soboly 10- 16, rucdt.JCic i '"~la nicczynnc.
LEKARZ PEDIATRA - wizyty domowe,
lei. 331-19-91.
GABINET ALERGOLOGICZNO-DERMATOLOGICZNY. Kielce. ul. KuściUS1.lo 3, l p~<;lm, pak.
116, pialki 15JO.I6J0. Prl)jnlUJC pl)wallliC: alergolog.
spcqalisla dennatolog-wenerolog Grażyna Slm..:la, wykonuje testy alcrgK:ZflC.
GABINET DERMATOLOGICZNO - KOSMETYCZNY. CENTRUM LECZENIA GRZYBIC - dr n.mctl. Halma Brodcda. Kielce, ul. Mała 14,
teł. 343-15-15.
GABINET DERMATOLOGICZNY- dr Mu·ostawa Wu~.th!ldawsl:a, sp..'Cjalisla dcnnatolog-wl'ncrolog. Kielce. ul M!Ckicwicl;!4, p.42, poniCdzJalck- czw·.utck
15.30-16.30.
CHOROBY PŁUC DZIECI- wizyty domowe, codzicllillc 15-21. Klelec 369-SS-77
CHOROBY PŁUC - dr n. med. Malgort.ala Ję
drt;:jcrak. Klck:.c, ul. Scmma~]Ska 15A \\'lllld. CZWdrtck
od godr_ 1630 do 17.30. IIIZ}ty dornol..: O'JO.ó8-32-44.
POGOTOWIE SfOMATOLOGICZNE - lecznica .Mcd."tar", ul. Wars;r.aw.J.:a 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP- lei. 344-39-45.
SPOŁDZIELNIA LEKARSKA - gah!ncty CZ)nne
w gociL 8-20: ul Padcrewskicgo (d BUC1.ka) 42. tcl. 36630-19- stornatologia. ul. Konopnidti<:j 5,lcL 331-50-16
- SLorroloiogJa (zniCCI.UlcniC ogólne), RTG, ul. Hlpo1CC7.m3, lcl. 344-86-44- stom1toiogJ:l. tj'lllląlp, anałll)l<a.gi
nckologia.. ul KoścnfS"lkl li , 1cl344-50-96- slomatologJa. g;ilincty speqabstycznc.

Gminna Spółdzi e lnia " Samo pom o c Chłops ka "
w B usku-Zdroju, ul. Partyzantów 27 w likwidacji
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ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej
w Nowej Wsi (Błoniec), gmina Busko-Zdrój

PRYWAlNE USŁUGI MEC:M:ZNE SZPITJ\I.A
DZIECIĘCEGO, ull.ANGIEWICZA, Ambulatonum

Przedmiotowa nieruchomość składa się z:

fuliauycznc (361-53-07), Ambula!orrum

-działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 234 o powierzchni 263 zł (wieczyste użytkowanie)
-budynek sklepunie podpiwniczony o pow.użytkowej 42 m kw.
Ogólny stan techniczny budyn.lrudobry.
Stan prawny nieruchomości uregulowany. Cena wywoławcza ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego
pana Edwarda Furęwynosi 12.500 zł plus kosztprzygotowania nieruchomości do sprzedaży 1.000 zł, razem 13.500 zł.
Oferty z ceną nabycia w zamkniC<tych kopertach z napisem ..przetarg" należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie
do dnia 21 stycznia 1999 roku. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 1999 roku o godz. 10. Warunkiem

,..._

przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości lO procent ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni

::J

najpóźniej przed przetargiem.

3

a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.

Q

o
~
o

-'

(/).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio

po

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli s i«< od zawarcia umowy kupna.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Zastrzegasięprawowyboruoferentalubunieważnieniaprzetarguwkażdymczasiebezpodaniaprzyczyn.

""lęgmarokic

(361-53-07), EKG (361-55-:b/. RTG. USG (361-55-2:>1,
Echokanliograf.a (361-55-25), EEG 361-54-60), Badarua urod)TI:lllli:znc(361-55-25l. ~ (idlkotxiktcr p) (361-55-2:>1, Analizy laba-dlOr))llC (361-55-25), lCsty alcrgologi<:mc (361-55-25), CiururgJa Jednego Drua
(361-54-00). ll:dlnD p:lqli)<ZilC l atqll)<ZilC (344-40.5t
wew. 36), Retrolllaga dt.Jca -lascnxcrnpcl {36t-55-25).
OMEGA Prywaura Prz)<:hodrua Spcqalis~. Kleia; ul Jagtcllońska 70 (Cefann), 345-4741,366-31-21.
PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY- ul. SICilkiC\\1C7.a 77 (l p.), prl)JlllU..A spcgallśa od t5
do 16..30: E. KluJ>!.o (czw.utkr), H. SICiska (pooxxlzialla.

zaac-

przetargu
'

środy), K. Sobań.-.1.:1 <111orb. p~ąlki). S1.crolo 7.alcrcs
g&N dcrmatologx:zn)\:h.
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY Kick:.c,SICilloc\•lCI.a 76 (Vpo;Lro), p. 36. Drn.mcd.Michat
fTiccco.o.rz- pcllli.Xl.aalla Snxly. pląlki w godl- 16- 18, soboly w godt_ lO - 12. Wll\tv domowe - tcl. 33-22-853.
0-602-705-991.
.-

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

PSYCHOLOG, PEDAGOG 1'0:'-KX.) U _,.,_
- lelclon 1.aufania 366-17-41 w porucdtJatkJ
i czwartki w godt_ 15- 17.
BIM - mformaga o fll)waln}cl! gabincl:lCh 1I>TI}'iach domowych. Lei. 34-27-697.
TELEFON ZAUFANIA DlA LUDZI Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM -od poniedziałku
do piąll<u w godz. 18-20,LCL 345-73-46 (w p!ąlcl: lala!'
dla nark011l3łl(,.v) .
MŁODZIEZOWY TELEFON ZAUFANIA
- 34-463-56.
W SPRAWACH RODZINNYCH -tcl368-18-67.
czynny od por•cdz!allru do p~ąlku w god7_ 8-17.
PORADNICTWO l POMOC DlA RODZIN
\WCHOWU.Ii\CYCH MALE DZIECI <O - 5 lal), teł:
346-53- li, pomcdl.lalek, g. 15-18.
dzwoń

Mercedes

345-1111
96-25

RadioTaxi
PUNKT KO SULTACJI DS. UZALEŻNIEŃ
(alkoholizm, narkomania) -działa od poniedziałku do l"'!lku w goc.lz. 14-18, lcl. 344-39-86.
SWIĘTOKRZYSKI KLUB .,AMAZONKA- prq
Cenirum Onkologii w Klclcach. ul. Jagiclloi•-.ka 74a, CZ)nn) jcsl od ponicd7.ialk.u do czwartku w god-t_ 10 - 14.
Telefon 7.aufama- (041) 366-34-54.
KRYlYSO\W TELEFON ZAUFANIA·
86-10-372 OŻARÓW w ponicdzlalki i 'mdyw godl_ 17
- 21. Jcśh -.:v lub kloś Tobie bliSki nadUŻ}"1a aiWlolu .
7.adzwoń.

RADIO - TAXI ALFA

STRAż MIEJSKA- Lei. 986, 368-75-15 (przez całą

Kolaczkowicach, gmina

W składnieruchomości wchodzi:

Ił.

fl\ŃSJWOWYTFATR lALKil AKTORA .KUBUŚ-- ul Duża 9- .MalyTygryscl. Plctrek-, g. 9, 11.
KINA
.,RomanlK:I- (dollydlgtiaO- -~Egiptu"- U S!\,
dubbmg. g. 11.45. 16, .Wróg pubhonf- US!\, l. 15, g.
9.30. 17.45, .Ncgocptor - USA, l. 15, g. 13.30, 20.15.
,Moskw·• ' - .Ks1ąże Eg~plu- - USA, g. 13.45,
,Zaciosem- -USi\,1.15,g.I5.30.,JocBiadt"- US/\,1.15,
g. 19, ..Jl.Uboanr- POL, il5. g. 17.15.
StudyJne'- ,Joe BWC- USA, l 15, g. 16.
.Echo- (wWDK) -,Tapnnicc LosJ\ngclcs"- US!\,
LIS, g. 16, 18.·

BEZPIEc2NtE~śiYB'Ko . TANIO

RÓŻNE

~RZYJĘCIA weselne. Kielce, 361-87-02,

Gminna Spółdzielnia "Sam opomoc C hłopska" w Busku-Zdroju,
ut Partyzantów 27 w likwidacji, tel. (0-41) 378-20-85

fl\ŃSlWOWY TFATR im. S. żEROMSKIEO -

DVZURY OSTRE

FIZVKA, teł. 041/344-95-91.

ANGIELSKI- 362-17-89.
DE11481

CZWARTtK- 7 styt1.nia 1999 r. hrncniny: Juliana.

344-54-08 ogłasza nabór na kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych - szkól

POSTOJE TAKSÓ\VEK: <Nlbo\1'C - ul. Pid.oszoll~ka - 345-15-11, ul. JC>ionowa- 331-79-19, OOga·
7JJwe - ul Sandonumka -368-1)6.68, CI\ŻlrOI"'- ul. M!CI·
czaf>lkicgo- 345-41-22.
POMOC DROGOWA -Lei. 361-79-76.
POMOC: DROGOWA- lei. 311-35-09.
BILElYLOTNICZE-rczclw.JCFlispm:daz-,.Sigma··, ul. SICnkiewQ.a 56, lei. 366-#-32. J.l4.. 3(~33.
LOT- mformaqc. ft:l.crw.K:jl. sprzedaż t.lcl(~v- LCI:
952.
OM lA - komunikacp m~1Jar~Jdo\1a. Klclce.
ul. SICnkiCWJO.a 61. lei. 345-77-43, 3-15-77-46.
POGOTOWJE POGRZEBOWE _USTRO• 110"
- USLUGI CALOOOBOWE . W},;tm\ianic kart '~ '"
przez lckarq uprJ,.,-,100}-ch. tcl. 361-29-18, 361 -39-1 2.

POGOTOWIE POGRZEBO\VE CAŁODO
BOWE, NAlYCHMIASTOWA POMOC - Zwolscv,
344-29-18.
.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNAL·
NYCH- ll'<iu~ pogrt~ całodobowe. lclJ66-31·77.
344-67-88.
TAl - mionnacje gospodarcze, lei. 368-22-ll l.
368-22-03, 368-22-().1.
NUMERY ZAMIEJSCOWE- lei. 911.
INFORMACJA PKP - tcl 366-93-28.
INFORMACJA PKS - te!. 366-02-79.
POCZTOWA INFORMACJA TELEFONICZ·
Ni\ -lcl. 932.
BUSKO ZDRÓJ
KINO _Zd..q- - nieczynne.
GALERIA llWA . ZIELONA- - ul. M~tk•:wicr.l 7.
Oprócz
pomed1.1alków czynna
codz1cnn1c
w god7- 11 • 17, w nicdziele w go<k Ił - 15.
JĘDRZEJÓW
KINO w Domu Kultury -llll'C7.}nne.

KAZIMIERZA WIELKA

_uocch:l- -

KINO
nicczmne.
OSTROWIEC
KINO w IDK- mcczvnne.
BIURO \WSTA\V ARTYSTYCZ 'YCH
ul. Siennk:ńska 54, lei. 63-20-48 - mnnc codJJo.'llmc.
oprócz poruct.lz!all.:óww godz. 9 - 17. ·
APTEKA DYZURNA - ul. \\~ryńsk1ego 113.
lcł;.263-13-50.

- PIŃCZÓW
KI O _Belweder"- nicczyrmc.
SĘDZISZÓW
KINO . Ball!da" - .Spa;ób na blond~11kf - USA.
l. 15, g. 18. .
SKARZYSKO
KRYTA PtYWALNIA- ul. SpókJziclcza 19, tcl 25·
39-350, 25-22-H23, czynna od ponk.'ll7.ialku do Jll'tlku
w godL 8 - 21 , a w soboly 1ni<xlnclc w godz. 10 - 21.

EURO-AUTO ~
RADIO ~r~ TAXI
~96-63~
STARACHOWICE
KINO miCjSiuc - n!CCZ'>1UIC.
SUCHEDNIÓW .
KINO ..Kuinn::.1- w OK- mcczynnc.
WWSZCZOWA
KINO w DK - niccz1,nnc.
OPATÓW
.
Szprial - tcl. 868-27-63.
PORADNIA ODWYKOWA - 868-27-33.

Dyi_wro apteka: brolk lcnnln:J17.d..
POŁANIEC

KINO,JI:gal.--bral<lc!llllrort.a.
Dyiurn:1 apteka: blak u:rn.narta.
SANDOMIERZ
MUZEUM OKRĘGO\VE: Oddzmt Zamel.
ul. Zamkow·J 14, OddrJ:II Ratus:t_ ul Rvnck l, Cl<kiJJJI
L1Leratury, ul. Kalcdralro 5{1: oynnĆ: \\1orek-p1~1ck
-g. 9-16,sobola - g. 9-15, rucdzlcla - g. 1().15, ~·
rliCCI)'Tlne, czwanek - ~ wolny..
SZPITAL - Lei 832-32-03.
TELEFON ZAUFANIA KLUBU ANO·
NIMO\WCH ALKOHOUKÓW - 832-39-99.
Dyi.urro ;>pleka: brolk lcnninarza
STASZÓW
KI O ..Syrena- - blak lcmunart.a.
SZPITAL- lcl. 864-22-81.
TELEFON ZAUFANIA - codzlcnnic w godz. 16
- 22 - 864-30-68.
Dyżurna

apteka: blak tcnrm1ra.

WYPOŻY'CZALNIA
SA MOCBODÓW

OPEL

~ (041) 368-13-94

Najmłodszy

Na rozmowy jest jeszcze czas

uczestnik plebiscytu mial... B dni

Wasiak na testach

Kartka gigant
47 plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców Kielecczyzny w 1998 r. już prawie za
nami. Prawie, bowiem pozostało nam jeszcze do wylosowania
kilkadziesiąt atrakcyjnych nagród (rower, telewizor, wieża hifi i inne). To już za około dwa
tygodnie, a na razie jeszcze remanenty z ubieglego roku.
Może trudno w to uwuerzyć, ale najmłodszyuczestnik 47 Plebiscytu ,,SI:' miał
za]edwie. .. 8dni! NadowOOcytujemytreść
kartki-giganta (50x60 cm!) jaką nadesłał

nam Marek Piórek z Ostrowca wostatnich dniach minionego roku.

mi. Ludzie, podajcie sobie ręce, tak,
plebiscy- jak to zrobią sportowcy na balu. Chcetu, który rozgrzał już wiele serc zwią my dać przykład i na co drugim kupozanych ze sportem. W plebiscycie nie swoich ulubieńców podawać bę
biorę. udział po raz kolejny z wielką dziemy na końcu listy.
radością, już jako 4-osobowa rodziSerecznie pozdrawiamy całą rena. W trakcie trwania waszej zaba- -dakcję, życząc szczęśliwego Nowego
wy, do mnie, mojej żony i córeczki Roku, radości, zdrowia oraz wielu
Sary dołączył synek, który urodził się sukcesów. Również radości z sukce22 grudnia. Mam nadzieję , że za kil- sów naszych świętokrzyskich sporka n aście lat dołączy on do plebiscytowców (KSZO - I liga, koszykarze
towej dziesiątki laureatów, oczy- Cersanit Nom i - l liga, Korona/Nida
wiście jako pilkarz KSZO.
Gips- Puchar Polski).
W plebiscycie typujemy na piłka
I poważaniem : Marek (8 dni),
rzy KSZO, ale uważamy, że czas skoń Sara (8 lat), Beata i Marek (senior)
czyć z antagonizmami między klubaPiórek - stali czytelnicy waszej gazety.
-

Zdecydowałem się dołożyć

swoją rękę do wspaniałego

Dziękujemy!

Przypominamy, że sponsorami
strategicznymi plebiscytu są: Mało
polski Browar "Strzelec" i "Formaster
S.A." Ponadto 47 plebiscyt sponsorują: "Pia Piasecki", "Chemar'', "Centrostal", "NSK Iskra", "Lider Market", Totalizator Sportowy, "Perfopol", Huta "Ostrowiec", "Hutnik",
SNZZ Pracowników Przedsiębiorstw
i Spółek Huta "Ostrowiec", ZETO,
NSZZ " Solidarność" Huty "Ostrowiec", Maxtel , "Suprimex", "ZOTOR", "Kolporter" S.A., "NICE",
Importer Sztucznej Biżuterii MARBO, "Akwedukt", PIK Elektronik i
,,Damar Met".
(sts)

skie, powiatowe oraz liderzy ugrupo-

Dziewięciu

Mecz koszykarzy Cersanilu
Nomi z Hutnikiem Kraków został
przełożony na 13 bm. Wczoraj o
mistrzowskie punkty grali rywale
kielczan. Nie doszedł do skutku
mecz Stali Stalowa Wola z Techmetem, gdyż częstochewianie ulegl i wypadkowi w Chmielniku w
drodze na mecz. Na szczęście skoń
czyło s ię na drobnych urazach i
potłuczeniach dziewięciu osób, a
najbardziej poszkodowany trener
Jewgienij Szutow złamał rękę .
Znacznie odmłodz o ny zespół AZS
Politechnika Wrocła w przegrał na
w ł as n y m parkiecie z SMS Warka.
Oto rezultaty: Resovia - Bobrek II
Bytom 87:74, Górnik Wa łbrzych-

mial on sobie równych w grupie szachistów do 13 lat, wygrywając z kompletem punktów!
- Choć grałem ze starszymi, wygrana przyszła mi łatwiej niż w turnieju głównym w grupie do 11 lat. Drugiego w klasyfikacji wyprzedziłem aż
o 1,5 pkt Po prostu bardzo lubię tę
odmianę gry wszachy, gdy praktycznie
nie ma czasu na analizowanie partii powiedział nam Wojtek.
(wid)

DUŻVLOTEK

l, 9, 11, 15, 34, 36
NUMEREK
(15) 3, 13, 40, 43
Rok

wygral47

kuts Cztetech Skoczni. W ostatnim
konkursie, w Bishofshofen, triumfo...
waiAuslriakAndreas WiciJoezJ przed
Ahonenem.
fiński skoczek jest ósmym w histoń i

koszykarzy rannych

Wczoraj po poludniu dotarł
do Kielc drugi amerykański koszykarz zespołu Cersanitu
Nomi, Derrick Hayes, którego
atak zimy zatrzymał w USA.

Proszę jednak mnie zrozumieć - dotychczas żaden z działaczy klubowych
nie rozmawiał ze mną na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu .
Chyba każdy na moim miejscu skorzystałby z zaproszenia na testy do
Niemiec...
- Nie wydaje mi się , aby styczeń
był miesiącem, w którym należy podejmować rozmowy na temat ewentualnego przedłużenia kontraktów
- wyjaśnia twierdzi Iskry/Lider Market, Mirosław Kędzia Mamy jeszcze przynajmniej dwa, trzy miesiące na
to, aby rozpocząć rozmowy z tymi zawodnikami, którzy będą przydatni dla
klubu, w tym również i z Radkiem Wasiakiem. Zapewniam, że w odpowiedniej chwili i w stosownym momencie
rozpoczniemy rozmowy. Jeżeli natomiast sam zawodnik chce porozmawiać na ten temat wcześniej - nie widzę problemu ...
Wydaje się , że po przyjściu do Iskry
drugiego strategicznego sponsora,
końcówka obecnego i następny sezon
mogą być dla ]skry/Lider Market przełomowe ... Potrzebna jest tylko odrobina dobrej woli, zarówno ze strony
działaczy, jak i samych zawodników.
(mac)

8 RnJanniAhonen
w historii Sprawdzanie
Kon-

Wypadek Teehmetu

6w komplet!

~--r.~~-~
r
- • • .... ..., ..::»

Przez dwa dni Wasiak przebywał
na testach w czołowym klubie drugiej
ligi niemieckiej. - Nie mogę zdradzić
jego nazwy, taka była umowa - mówi
kapitan Iskry/LM. Do Niemiec wyjechałem '!a zaproszenie drugiej strony.
Czy mogłem zatem nie skorzystać z
propozycji? Proszę pamiętać, że za
niespełna pól roku kończy mi się kontrakt z Iskrą/LM. Pora chyba najwyż
sza szukać ewentualnego, nowego
pracodawcy.
• Niedawno zapewniał pan, że
w czeiWcu br. chce świętować kolejny tytuł mistrza Polski ...
- I nic się nie zmieniło w moich
planach. W Iskrze/LM chciałbym grać
jak najdlużej. Zdecydowanie wolał
bym grać w kraju, niż wyjeżdżać do
drugiej ligi niemieckiej. Chciałbym
zdobyć kolejny tytuł mistrza Polski,
Puchar Polski, chciałbym wreszcie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów.

zawodów, którywygrałklasyfikację generalną, nie wygrywając żadnego z czterech
konkursów. Ahonen prowadzi aktualnie
w klasyfikacji Pucharu Świata
We \\\20rajszym konkursie najlepszy
z Polaków był Wojciech Skupień, który
zajął 35 miejsce. Takie samo,jak wklasyfikacji generalnej.

wań politycznych. Organizatorzy turnie-

ju, dzięki wsparciu lokalnego biznesu,
zgromadzili dużo nagród dla publiczności i dlatego każdy z biletów wstępu
wcenie 2 zł młodzież i 4 zł dorośli stanie
się losem loteńi fantowej. Losować bę
dziemy m.in. torby sportowe, walkmany, piłki nożne , radioodbiorniki turystyczne i gry sportowe. W puli fantów
niezabrakniecennych upominkówufundowanych przez naszą redakcję.
Zapraszamy.
(soy)

Radostaw Wasiak, kapitan
szczypiornistów /skry/Uder Market Kielce, reprezentant Polski
przebywał ostatnio na testach w
Niemczech. - Skorzystalem z
zaproszenia niemieckiego klubu.
Póki co, jak najdłużej chcę grać
w Kielcach - twierdzi Wasiak.

GlimarGorlice 53:60, Wisła Kraków
- AZS Politechnika Radom 78:46,
Start Lublin - Siarka Tamobrzeg
94:75, AZS Politechnika Wrocław
SMS Warka 76:101, Linodrut Zabrze
-Alba Chorzów 95:84.
l. Resovia
18 32 1527-1356
2. Start
18 31 1420-1305
3. Cersanit/Nomi 17 30 1449-1235
4.AZSWr:
18 30 1381-1260
5. Stal S.W.
17 29 1348-1241
6. Hutnik
17 28 1326-1209
7.Linodrut
18 27 1323-1275
8.Wcuka
18 11 1401-1375
9.WJSła
18 27 142(}.1454
10. Górnik:
18 26 1447-1510
11. Bobrek II
18 25 1259-1332
12. Głimar
18 25 1274-1396
13.Alba
18 24 132(}.1382
14. Techmet
17 24 1321-1410
15. Siarka
18 22 1401-1523
16.AZSR
18 18 1119-1471
(wid)

wKSZO

Wczoraj w Ćmielowie piłka
rze drugoligowego KSZO
Ostrowiec rozegrali pierwszy
w t.ym roku mecz kontrolny.
Trener HenrykApostel mial do
dyspozycji aż 26 piłkarzy, których podzielił na dwie druży
ny.

KSZO A - KSZO B 3:3 (2 :0).
Bilski 2, Świerad - Stokowiec 2,
Wójcik.
KSZO A: Kapsa - Jop, Pasionek, Baltusznikas, Krawiec, Bilski,
Graba, Grębowski , P. Kaczorowski ,
Świerad , Żelazowski, Jojko, Misiewicz.
KSZO B: Dymanewski- M. Ka~
czorowski , Wojtiuk, Lasocki, Gumieniak, Klepacz, Kot, Sydorenko,
Wróbel, Pikuta, Klepacz, Ochnio,
Wójcik.
- Zorganizowaliśmy ten mecz,
gdyż szkoleniowcy muszą ocenić
przede wszystkich umiejętności gry
nowych zawodników (w Ćmielowie
wystąpiło aż sześciu nowych pilkarzy - przyp. me.) - powiedział nam
kierownik drużyny ostrowieckiej ,
Marek Młodnicki .
-Szczególnie obserwowani byli
przybysze zza wschodniej granicy.
Oczywiście po jednej grze kontrolnej nie można jeszcze wyciągać zbyt
daleko id ą cych wniosków.
Z nowych futbolistów na murawie zaprezentowali się także : bramkarz reprezentacji Polski juniorów,
Paweł Kapsa, Chrystian Ochnio
oraz Marcin Kaczorewski z Pogoni Zduń ska Wola.
(mac)

założenia 1987 r.

Holdingu 25-502 Kielce ul. Planty 4 teł. 3431293(97); 'ax 3431311
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KOMPUTERY Ci?"i";lwi;J~. DRUKARKI. KASY FISKALNE. KSEROKOPIARKI ,
FAXY. TELEFONY. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. SIECI. SERWIS
MULTIMEDIALNE PROGRAMY PO NAUKI. GRY. ZABAwy
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CIEKAWOSTKI

OWE EURO
- czyli szukamy skarbu "Słowa Ludu"

,.

Pomyśl
300

i wygraj:

w tym tygod •• nagriMiy:
zł i 1 O niespodzianek

Gl6wna wygrana: rodzlnae wczasy
• epałyCJIIPI zak3ttk• świata
(l•b ró••__.eić • getówce)
Poc:ząwszy od 23

grudnia w lcolejnych MagazymK:b ,,slowa Ludu" zamidcimy

mapy,naktmycbpos:lJ.Ikiwać będziemy sbrbu.
Ovfzimnie zadawać bl(dzicmy jcdoo py1lmie. na Jdól'e odpowiedź brzmi

TAK

łub NIE. Do odpowiedziprzypisaneSil wsb:lńwki,jakporuszać siępomapie.

Tak wyglądają monety nowej wspólnej waluty UE- euro- dziesięciu państw członkowskich, które zaczną ją
stopoiowo wprowadzać od l stycznia. Od góry, od lewej: euro Irlandii, Austrii, Hiszpanii, Belgii, Portugalii,
Włoch, Holandii, Finlandii, Niemiec i Francji (brak monety Luksemburga)
Fot. PAP/EPA

AbywzjaćudzjałwlosowJmiupaerndytyegdnjaD"kży-

Rynkowe nowości
Kuchenka mikrofalowa
XXIwieku

.. Eiectrolux-. światowy lider w
dziedzinie sprzętu AGD zaprojektował
kuchenkę mikrofalową przyszłości.

LO

0:::
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~
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Projektanci i inżynierowie wzięli pod
uwagę nie tylko praktyczną stronę
urządzenia. lecz w dużej mierze także
wygodę użytkownika i względy estetyczne. Wynikiem ich prac jest kuchenka mikrofalowa _Iouis ·· o niespotykanym dotąd kształcie i walorach użyt
kowych. Tradycyjny prostopadłościan
z drzwiczkami. kojarzony zwykle z kuchenką mikrofalową zastąpiony został przez urządzenie przypominające
latający spodek ze szklaną kopułą
w kształcie skorupki jajka. Kopułę,
tackę oraz kubki, wchodzące w skład
kompletu, można bezpiecznie myć
w zmywarce do naczyń. Tacka, wykonana z nie nagrzewającego się tworzywa, może służyć do przenoszenia gorących kubków wprost z kuchenki
na stół. Urządzenie jest lekkie i łatwo
je przenosić. a jego funkcje uruchamiane są przez czytelne i łatwo dostępne przełączniki. Kuchenka mikrofałowa Jouisn została zaprojektowana z myślą o potrzebach i wygodne
nowoczesnego użytkownika XXI wieku.
Decyzja o masowej prodttkcji lego
modelu nie została je zcze p<.>djęta.

z
o One touch TM POCKET
~ - dla biznesmenów
Cf)
N

miania o

przychodzącej

rozmowie,

oferując jednocześnie zintegrowaną
obsługę

transmisji danych. Wszystko
to w stylowym i prostyin w obsłudze
telefonie komórkowym.
Telefon .one touch TM POCKEr ma zaspokoić popyt klientów
na lekkie. ctenkie i wygodne w użyciu
telefony GSM. dysponujące wszystkimi funkcjami niezbędnymi dla biznesmenów. Telefon _one touch TM
POCKEr. ważący zaledwie 125 g.
o grubości 20 mm. z łatwością mieści
się w kieszeni koszuli. Posiada największy na rynku GSM wyświetlacz
o pojemności 150 znaków na dwóch
ekranach z przyjaznymi dla użytkow
nika ikonami sterowanymi unikatowym systemem na\\igacyjnym ..one
touch TM"·. Umożliwia to szybkie i
łatwe przeglądanie książek telefonicznych. poczty glosowej i wiadomości
SMS (Short Message Service) .
Dodatkową cechą telefonu ..one
touch TM POCKET"jest wbudowana opcja transmisji danych. Za pomocą standardowego wyjścia szeregowego telefon ..one touch TM POCKEr
umożliwia natychmiastowy dostęp

magająC)Ch bizne menó~. Urządzenie

o to po iada duży \\y~ietlacz graficz~
o ny. możhwo ~ ć mbraC)jnego po\\iada....l

w OSiatnim etapie lronkm'su). kupony konirolne (publikowane WtaZ z kolejnymi
mapami w~ ,,słowa Ludu") i odpowiedzieć na pYtaDie finałowe. Kartę
należy dostarczyć do siedziby naszej n:da1a:ji w łmllinie, jaki podamy w astalni

~trwmńazabawy.

Dzień 6

DziśkDieincpytanieDetapu:

~ Etap

2

Czy PalaclrMhllry UUI}d#}e~w W~ 1

.One touch max'" oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań. w tym sprawdzony i bardzo wygodny sposób obsługi _one touch··- pozwalającykorzystać z sze-

regu opgi za pomocąjednego naciśnięcia
klawisza. Możliwość korzystania z baterii
alkaliczn)dl (3 paluszki) wtrlączeniuzaku
mulatorem o dużej pqjemności. dają prakt}crnie nieograniczonyczas rozmowy. PoczuciedużejniezaJeżixiDorazW)icorzysta

nie~karttelefoorin)dl (pre-JOO).

które nieW)'fl13gają wykupieniaałxJnamen
touch MAX' szczegółnie
atrakcyjnym dla młodych ludzi prowadzą
C}dl akt}wnyll}'bŻ)tia
tu. czynią _one

Pytanie dodatkowe:
Czy w PsartlcJa lwioKUle UUljhjesi4 C~ŁifcvwściStdelitlututj?
Jeśljtwjęajziv.. że·

TAK- to pxzesuń się na mapie I pole w lewo i l pole w dół
NIE- to ptZCSUń się l pole w dół i l pole w lewo.
Na karty z rozwi~tz•njamj c:z.ekamy do 14..L99 r.. do godz. 10.
Nazwiska zwycięzc:ów z 11 etapu podamy 15~99 r.
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Nowa pasta do zębów
blend-a-med medic white
W ciągu ostatnich dwóch lat wzrozapotrzebowanie konsumentów
na pasty wybielające. Rosną także wyrnagania klientów. Pragną oni by ich zęby
wyglądaly ładniej. były naturalnie białe.
azarazem zabezpieczałyEP/przed p!(x:hsło

POGODA J
..
'i

BIOPROGNOZA:
niekorzystna

Początkowo pogodnie. Później
od zachodu wzrost zachmurzenia i postępujące przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 8 do lO
st z tendencją do ochłodzenia. Wiatr
dość silny. porywisty z południowego_
zachodu. skręcający na zachodni.
w porywach lokalnie 25 m/sek.
W nocy zachmurzenie zmienne.
miejscami przelotny deszcz ze śnie
giem. Temperatura minimalna od
-2 do -l st. Wiatr umiarkowany
z zachodu.

nicą i działały łagodnie. Odpowiedzią na

do poczty elektronicznej i Internetu.
uwalniając użytkownika od ponoszenia dodatkowych kosztów i problemów ze stosowaniem karty PCMCIA
lub modemu. Istnieje także możli
wość zarządzania książką telefoniczną poprzez komputer PC.

One to uch MAX
- dla młodzieży
NO\"'Y telefon komórkowy ..Alca-

,.._
.,Alcatel'" '-Vprowadzil na ry11ek eu- tela-- .. one to uch MAX" jestjuż do::> ropejski no~y telefon _one touch TM stępny w sprzedaży w systemie Tak
o
::> POCKEr- narzędzie pracy dla \\Y- Tak sieci Era GSM. Zaprojektowany
.....l

a) pllWidłowo okn:śłić współrzędoe punktu, w ldórym ubyty jest skmb
(dotrzemy donic:gowostatoimefapiezabawy)
b) posiadać wszystkie kupoDy lrootrołoe, wycięte z mapy zanrics"zr;nmej
co tydzień w "Magazynie" (w tym tygodoiulwpon>a•••ieu•:zm•ifWpołu Dl)
c) udzielić prcrwidłowej odpowiedzi na pytanic finałowe, jakie: zadamy
w ostatnil:netapiezabawy
d) umieścić na karcie poczrowej wspńłrzęcDe sbrbu (poznamy go dopiero

z myśl ą o młodych użytkownikach cechuje ię oryginalną linią stylistyczną .

te oczekiwania jest najnowszy produktfirmy ..Procterand Gambie'"- Jmta .,Bienda-med medic white-. Pasta zawiera zmodyfikowanecząsteczki krzemionki tzw. miniperelki. Dzięki unikai.O\\ml~. sferycznemu kształtowi tych cząsteczek. pasta
_Blend-a-med medic wbite- bardzo dobrze usuwa z zębów nalot, mniej ścierając
i mniej rysując szkliwo niż zwykłe pasty
wybielające. Wtelkość cząsteczek krzemionki jest tak dobrana aby zapewniły
optymalne czyszczenie zębów. _Blend-amed medic white-wydobywa ich naturalną bieL Badania kliniczne pokazują, że
różnica staje się widoczna już po 3 tygodniach regularnego używania.

SŁONECZN IE ZACHM URZENIE POCHMURNO

DESZCZ

BURZA

MGŁA

$NIEG

WIATR

Widzialność
ulegną

dobra. Po południu warunki drogowe
pogorszeniu.

IIIIII ~ B E z wzG L ~ Du NA p oGoDĘ
DEK m MEBLI DEK POZNAJ uRoDĘ •..
~Kielce, al. Olszewskiego 9,
teł. 34-501·72
IIIIII " Kielce, os. SłoaeCDe Wzgórze 33, teł. 33-181-8&
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