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- czyli szukamy
skarbu "Słowa Ludu".

~grania:

o

•:• rodzinne wczasy
w egzotycznym
zakątku świata

•:• 3 00 nagród
- niespodzianek

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

Szczeg6Jy na str. 16

Około tysiąca

Wojskowy balet

Zespołu Pieśni i Tańca
Armii Wyzwolenia podczas -

Tancerze
Chińskiej

prób przed pierwszym występem
Fot PAP/EPA

wHongkongu

Neptun w lodzie

osób straci

w tym roku pracę

ZWOLNIENIA
W HUCIE
,,OSTROWIEC''
Zarząd Huty "Ostrowiec" SA. zamierza w tym roku zwolnić tysiąc osób, co oznacza 25-proc. redukcję załogi. Redukcja obejmie wszystkie grupy zawodowe, które wystę
pują w hucie. W ostatnich miesiącach pracowników zwalniały też inne firmy wyodręb
nione ze starego zakładu huty, m.in. Zakłady Ostrowieckie Obszar Przemysłowy SA.,
Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji, Zakład Walcowni: Mieszkańcy
Ostrowca są zszokowani.
Czytaj na stronie 6

Emocje w Busku

Puehar "Słowa Ludu"
Drugoligowy Hutnik Kraków, trzeciotigowcy - Cracovia, Błękitni Kielce
i Siarka Tarnobrzeg, a także Nida Piń
czów i Zdrój Busko zagrają dziś w hali
WSOS, w turnieju piłkarskim , którego
stawką jest puchar ufundowany przez
redakcję "Słowa Ludu". - Zapowiada-

ją się

ogromne emocje - mówi Leszek

Pośpiech, działacz Zdroju. Dla kibiców.
którzywykupią bilet wstępu, organizuje-

my loteńę fantową, w której będzie moż
na wygrać wiele atrakcyjnych nagród.
Początek turnieju - godz. l O.
(mac)

Grypa
zaatakowała

Sandomierz
W sandomierskim oddziale "Sanepidu., odnotowano od początku
roku 80 przypadków grypy. Epidemii je zcze nie ma, ale lekarze boją
s ię . że chorych będzie coraz więcej.
Szczególnie podatne na zazię bienia
są teraz dzieci.
·
Czytaj na stronie 7

Figi tylko .
niebieskie
Szal tudniówkowych balów
w tym roku v..'}'jątko
wo wcze'nie. W ubiegłą oborę bawili się uczniowie czwartych klas kieleckiego Liceum Ogólnokształcące
go im. J. Pilsudskiego. Studniówkę
mieli chyba pierwsi w kraju. Dziś bawią się kolejni uczniowie, którzy
przestrzegają tradycyjnych studniówkowych rytuałów. Żeby zdać maturę
konieczme trzeba spóźnić się na poloneza ...
Czytaj na stronie 9
rozpoczął się

M. Ciuraszkiewicz nie będzie wojewodą
świętokrzyskim, bo jest z opozycji

List do premiera
- Marek Ciuraszkiewicz nie reprezentuje Akcji Wyborczej ,.Sotidamość~
i dlatego nie może być wojewodą. Jest
czlonkiem Wspólnoty Świętokrzyskiej
Mariusza Olszewskiego, która jest
wopozycji do rządzącej koaticji - napisali
wliście do premiera J~Buzka poslowieAW"S".- Nadal podtrzymujemy kandydaturę M. Ciuraszkiewicza- upiera się
sekretarz generalny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego Artur Zawisza

Rozmowy tiderów: Mariana Krzaklewskiego z AW,,S" i Mariana Pilki
z ZChN w sprawie stanowiska wojewody świętokrzyskiego utknęły w martwym
punkcie. Ponad 50 posłów AW"S" podpisalo się pod listem do Jerzego Buzka,
w którym znalazło się stwierdzenie. że
powołanie M. Ciuraszkiewicza na wojewodę świętokrzyskiego jest niemożtiwe,
ponieważ nie jest on członkiem AW,S'.
Dokończenie na stronie 2

Taea za fałszywki
KIELCE. Nieznany oszust wyludzil od księdza parafii katedralnej bilon wart~ci 1. 700 zł. Wymienil monety na banknoty pięć
dziesięciozłotowe, które okazały
się falsyfikatami.

Po raz pierw zy o zust pojawił ię
w katedrze 6 stycznia. Przedstawił ię
jako właściciel alonu z grami hazardowymi. Powiedział, że potrzebuje jak
najwięcej bilonu i zaproponowal wy-

20-letnia brytyjska studentka

W VIl Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pornocy kilkudziesięciu kwestujących ze "Słowem Ludu" będzie

3!1·J(lbit~rać pieniądze, które w tym roku będą przeznaczone na ratowanie życia noworodków. Nasz przedstawiciel
z Warszawy plakaty, książki i inne gadżety WOŚW, które będziemy licytować telefonicznie w niedzielę .

Jurek Owsiak dostał płytę wydaną przez "Słowo". Jak widać na zdjęciu- atmosfera w sztabie "orkiestry"
robocza, ale głównodowodzącego akcją poczucie humoru nie opuszcza
O . orkiestrze" czytaj na stronie 3

Sarah Woodroffe przeżyta upadek

z 240-metrowej $ciany skalnej.
Wypadek zdarzył się na zboczach
Bidean- am-Bian koło Glencoe wpół
nocnej Szkocji. Alpinistka odpadła
od oblodzonej ściany. przeleciala pue-

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

mianę

monet pochodzących z ofiar
na banknoty. Następnego dnia dal księ
dzu banknoty: dwustuzlotowy, stuzło
towy oraz 33 nowiutkie pięćdziesięcio
złotówki . Wjakiś czas po jego wyj' ci u
nowe banknoty wzbudziły podejrzenia
kapłana. Gdy powiadomił policję okazało ię. że w zystkie pięćdziesięciozło
tówki ą falszywe.
Policja ma już portret pamięciowy
oszusta.
(mak-x)

szlo 200 metfów i wylądowała w zaspie
śnieżnej . Dziewczyna ma lekko uszkodzone kręgi zyjne. ale lekarze uważają,
że w pełni odzyska zdrowie.
Sarah Woodroffe zapowiedziała.
że mimo wypadku nie zrezygnuje z alpinizmu.
(IAR)

Komitety wyborcze- do poniedziałku M. Ciuraszkiewicz nie może być wojewodą, bo jest z opozycji

Czas

się rozliczyć

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Jeszcze tylko do paniedzialicu palnomocnicy
komitetów wybon:zych mają czas
na rozliczenie się z październiko
wych wybotów samorządowych.
Spośród prawie 3 tys. komitetów
sprawozdania finansowe do wczo..
raj z/ożyła tylko 1/4.
Przed wyborami do trzech szczebli
samorządu z II października ubiegłego

roku powstało 2815 komitetów wyborczych. Zgodnie z ordynacją wszystkie nawet te, które powstały do wylansowania jednego kandydata na radnego
- wciągu trzech miesięcy muszą się rozliczyć z wydatków poniesionych na prowadzenie kampanii wyborczej. Pełno
mocnicy powinni sporządzić i przekazać
do wojewódzkiego komisarza wyborczego sprawozdanie o źródłach pozyskanych funduszach i poniesionych wydatkach. Trzymiesięczny termin rozliczenia
uplywa w poniedzjałek, II stycznia.
- Obowiązek rozliczenia spoczywa
na pełnomocnikach komitetów - mówi
Mirosław Gajek, wojewódzki komisarz
wyborczy. -Jeżeli tego nie uczynią, musimy zawiadomić policję. Taki jest wymóg
ordynacji. Pełnomocnikom grożą wówczas sprawy kamo- administracyjne przed
Kolegium ds. Wykroczeń oraz kary grzywny od 20 do 5 tys. zł. Jeśli któryś z komitetów nie uzyskał dochodów i nie poniósł
wydatków podczas kampanii wyborczej,
wystarczy jeśli złoży takiej treści oświad
czenie- twierdzi komisarz wyborczy.
Te właśnie oświadczenia to większość
z prawie 750 rozliczeń finansowych, które
dotarly już do Delegatury Wojewódzkiej
Krajowego Biura Wyborczego. R!łno-

mocnicy ponad 2 tys. komitetów mają
na ich przygotowanie jeszcze tylko poniedziałek. -Na rozliczenia będziemy czekać
jeszcze 2-3 dni po ustawowym terminie,
ponieważ spodziewamy się, że~ peł
nomocników wyśle je pocztą- mówi JaninaNiedzielazDelegatwyWojewódzkiejKBW
Z rozliczeniem kampanii wyborczej
zwlekają jeszcze wszystkie największe,
w tym ogólnopolskie komitety wyborcze.
-Mamy informacje, że np. Sojusz Lewicy
Demokratycznej będzie się rozliczał wskali
całego kraju - mówi dyrektor Henryk
Kwiecień, nadzorujący pracę świętokrzy

skiej delegatury KBW Spośród Ił zarejestrowanych wKielcach komitetówwyborczych wwyborach do Rady Miejskiej,dotychczas rozliczyłysię dwa: Komitet Wyborczy UW i UPR ,,Kielce Nasze Miasto"
oraz Komitet Wyborczy Spółdzielni
Mieszkaniowych. Pierwszy z nich na kampanięW)dał 6544 zł i8groszy, drugi 16.150
zł. Z 7 komitetów wyborczych, które powstały przed wyborami gminnymi wStarachowicach,dotychczas rozliczyły się tylko 3. Również 3 spośród 6 komitetów,
które wystawialy swoich kandydatów
w wyborach do Rady Miejskiej w Busku
Zdroju, wywiązały się z wymogów nało
żonych przez ordynację. Jedyną finansową ,,nadwyżkę" wykazał Komitet Wyborczy Starachowice Wspólna Sprawa, który
na kampanię zebrał 13,953,49 zł. Wydał
na nią o l,51 zł mniej. Co się stało z nadwyżką nie wiadomo, pełnomocnik komitetu zaznaczył jedynie, że ,,nie przekazano
jej dla instytucji charytatywnych z uwagi
na jej niską wysokość".
IWONA SINKIEWICZ

Bankructwo zamierzone
KIELCE. Dwóch wlaścicieli
j ednej z kieleckich spdlek prokurator oskarżyt o celowe doprowadzenie do j ej upad/ości. Zarzuci/ im, że na konci e spólki
z o.o. gromadzili wszelkie pasywa, jak dlugi, zalegające w magazynach towary, natomiast zyski, za pomocą pozomych transakcji odprowadzali na konto należącej do nich spólki cywilnej o
tej samej nazwie. Kielecka Prokuratura Rejonowa przeslala akt
oskarżenia do tutejszego Sądu
Rejonowego.

Mariusz J. i Janusz S. byli właścicie
lami spółki cywilnej z siedzibą wKielcach.
Zajmowali się obrotem artykułami che..
mii gos)XXłarczej. Gdy konkurencja przedstawicieli zachodnich koncernówzaczęła
ich wpędzać w kłopoty, założyli spółkę
z o.o.o tej samej nazwie. Rozpoczęła działalność w maju 1996 1:, a już 31 grudnia
obciążona była blisko 20 miliardami st zł
zadłużenia Wśród wierzycieli znalazło się
10 l osób i przedsiębiorstw z całego kraju.
Prokurator zarzuca obu właścicie
lom, że w tym samym czasie, za pomocą
pozomych transakcji, ~znacz
ne sumy ze spółki z o.o., głównie do spół
ki cywilnej, a ponadto regulowali zjej funduszywydatki prywatne. 31 grudnia 1996
roku spółka z o.o. kupiła spółkę cywilną
zadużepieniądze.12lutego 1997r. natcr

miast za około 90 tys.zł nabyła inne przedsiębiorstwo, swojego dłużnika
Zdaniem biegłego z zakresu księgo
wości transakcje te nie miałyżadnego uzasadnienia ekonomicznego. Chodziło jedynie o wyprowadzenie ze spółki z o.o.
jak najWiększych pieniędzy. 9 kwietnia
1997 r. jej zarząd złożył wniosek o ogło
szenie upadłości. Przedtem jednak, a także już kilka dni po złożeniu wniosku -jak
podaje akt oskarżenia - właściciele likwidowanego przedsiębiorstwa nabyli atrakcyjne i łatwo zbywalne kosmetyki warter
ści 146 617 zł od fabryki "PoUena- Lechia
- Poznań", za które nie zapłacili. Oskarże
ni nie potrafili wyjaśnić, co stało się z pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży tego ter
waru.
Oskarżeni nie przyznali się ani do zarzucanego im celowego doprowadzenia
spółki z o.o. do upadłości, ani do wyłu
dzenia towarów od fabryki kosmetyków.
Syndyk ustanowiony przez sąd ustalił
wartość majątku likwidowanej firmy na
864 464 zł. Natomiast jej zadłużenie wynosiło l 966 l02 zł. Współkach cywilnych
jej właściciele odpowiadają swoim majątkiem za długi firmy. Współce z o.o. na
spłatę długów może być przeznaczonajedynie jej własność. Za czyny zarzucane
oskarżonym według kodeksu kamego
grozi od 3 miesięcy do Sial oraz od roku
do lO latwięzienia
MAREK KORNACK!

Panu ZBIGNIEWOWI
CZARNECKIEMU

Klincz w Akcji
Dokończenie

ze strony l.

- W pełni rozumiem stanowisko AW"S ". Uważam , że w liście
do premiera zawarte są argumenty
oddające rzeczywistą sytuację . Mariusz Olszewski jest najaktywniejszym posłem opozycji w regionie
świętokrzyskim, jego "Wspólnota
Świętokrzyska " - najostrzejszym
krytykiem polityki rządu , a Marek
Ciuraszkiewicz -jej czołowym reprezentantem - mówi poseł Juliusz
Jan Braun z Unii Wolności .
- Upublicznianie drażliwych elementów dyskusji wewnątrz AW"S"
uważam za nierozważne. ZChN
w dalszym ciągu podtrzymuje kandydaturę M. Ciuraszkiewicza twierdzi A. Zawisza.
- "Wspólnota Świętokrzyska "
wyciągnęła do AW"S" rękę. Została
onajednak odrzucona. Marek Ciuraszkiewicz nie jest kandydatem
"Wspólnoty", tylko ZChN. Listem
do premiera posłowie AW"S" rozpoczęli bitwę z ZChN , która
nie wróży niczego dobrego - wyja-
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Dyrek.eja, Rada Pedagogiezna, Rada
Rodzle6w l młodzłei z VI LO
lm. J. Słowaeldego w Kleleaeb

Mariusz Olszewski (Narównocześnie pogłoski jakoby kandydował
do stanowiska wojewody święto
krzyskiego.
Zdaniem posła Henryka Dłu
gosza z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie wojewody świę
tokrzyskiego w Akcji nastąpił
klincz. - Nie jest to dobry znak dla
województwa. Mamy 8 stycznia,
delegat rządu pełniący obowiązki
wojewody siedzi w Warszawie, bo
jako podsekretarz stanu w MSWiA
ma mnóstwo zajęć, a w Kielcach
gabinety wojewody i wicewojewodów nadal stoją puste. Gdyby coś
się wydarzyło i trzeba byłoby podejmować nagłe decyzje, nie miałby
kto tego zrobić - denerwuje się
H. Długosz.
- To nieprawda. Każdego dnia
kilkakrotnie kontaktuję się telefonicznie z Kielcami, w soboty podpisuję niezbędne dokumenty i spotykam się ludźmi, ale nie ukrywam,
że z utęsknieniem czekam na poKoło), dementując

wołanie wojewody, który zdejmie
ze mnie część obowiązków- odpowiada delegat rządu do spraw reformy administracji J ózef Pł o
skonka.
Czy może się zdarzyć, że premier, nie zważając na upór ZChN,
powoła swojego kandydata?
- Oczywiście. Mamy nadzieję , że
będzie to dobry kandydat, nie budzący kontrowersji. Takim kandydatem jest Jerzy Marek Gajewski
- odpowiada Waldemar Bartosz,
przewodniczący AW" S" w woj. świę
tokrzyskim.
Według posła AW"S", Stanisła
wa Głowacki ego , _nazwisko wojewody możemy poznać najwcześniej
dzisiaj, ale najprawdopodobniej
w poniedziałek. Być może będzie to
J.M. Gajewski, który wczoraj był
w Warszawie. Widziano go także
w Sejmie. Na razie przymierzany
jest do fotela wiceWojewody. S.
Głowacki nie chciał zdradzić , kto
by go zastąpił.
LIDIA ZAWISTOWSKA

Sprostowanie Pacjenci o służbie zdrowia
W
z
pana
Linasa Marijusa Zaikauskasa cy- Kasa zbiera zażalenia
związku

tow a ną

wypowiedzią

w artykule Krzysztofa

Żmudzina pt. "Jestem z Litwy",

drukowanym w " Słowie Ludu "
z dnia 30.XII.l998 r., informuję , że
nieprawdą jest, że członkowie Niezależnego Związku Zawodowego
Pracowników Teatru Powszechnego w Radomiu otrzymali podwyż
ki płac przyznane przez z astępcę
dyrektora, pana Macieja Bargiełowskiego .

Jolanta Janus
NZZPT

przewodnicząca

Wyjaśnienie
W reportażu Krzysztofa Żmudzi
na pt. "Jestem z Litwy" ( " Słowo
Ludu", "Magazyn" nr 2057) ukazała się informacja dotycząca podwyżek płac , jakie rzekomo p. Maciej
Bargiełowski , zastępca dyrektora Teatru Powszechnego w Radomiu, "miał
dać wyłącznie członkom działające

go w tej placówce związku zawodowego. Dane na ten temat autor publikacji uzyskał od obecnego dyrektora teatru, p. Linasa Zaikauskasa.
Tekst nie był przez niego autoryzowany. Ww. informacja nie jest prawdziwa, gdyż od czasu powstania nowych związków zawodowych, w teatrze nie miały miejsca żadne podwyżki płac. Redakcja i autor oświad
czają , że nie było ich zamiarem stawianie dyrektora M. Bargiełowskie
go w niekorzystnym świetle i przedstawianie go jako osoby antagonizującej stosunki w teatrze. Dyrektora Macieja Bargiełowskiego przepraszamy.
Redakcja

Od piątku w Świętokrzyskiej Kasie Chorych, mieszczącej się przy ul.
Targowej 18 w Kie"!cach, pracuje specjalny zespół, który zajmuje się wyłącznie skargami pacjentów na funkcjonowanie służby zdrowia. Na IV pię
trze, w pokoju nr 419, pracownicy zbie-

Zasadzka w lesie
S/ERADOWICE. Złodzieja
drewna przylapa/i w okolicach
tej miejscowości leśnicy. Podczas ptóby zatrzymania jadący
ciągnikiem mężczyzna potrącif
podleśniczego.

Zastal rozpoznany l wkrótce stanie przed prokuratorem.
·.

W nocy z 6 na 7 stycznia, trzej
z Nadleśnictwa Suchedniów
zorganizowali zasadzkę na złodziei
drewna. Około godz. 23.30 zauważyli
ciągnik z podczepionym 15-metrowym pniem sosny. Podleśniczy Piotr
M. wybiegł przed pojazd i chciał go
leśnicy

~

106,5 MHz
Sob o ta
od godz. 9 do 17 - Spotkanie z czło
wiekiem w żółtej koszuli, czerwonych
okularach -Jurkiem Owsiakiem
od godz. 12 - 13.00 - Grażyna Bukala zaprasza na magazyn "Wokół kultury" przegląd najważniejszych wydarzeń
kulturalnych regionu.

BOGUSŁAWOWI GRZYWNIE
Dyrektorowi Wojewódzkiego Zuqdu Melloraejł
t Urządzeń Wodnych w IUeleac:h
wyrazy głębokiego wsp61ezuela z powodu śmieret

MATKI
praeownlcy

IIOllrl

zatrzymać.

Kierowca jednak nie zarei uciekł . Pokrzywdzony, na szczęście , doznał tylko potłuczeń .
- Ustaliliśmy już, że napaści na
leśnika dopuścił się mieszkaniec Sieradowic - powiedział nam podkomisarz Andrzej Wyżykowski , komendant
Komisariatu Policji w Bodzentynie.
-Już dwukrotnie był przyłapywany na
kradzieży drewna. Straż Leśna z Suchedniowa prowadzi przeciw niemu
postępowania. W sprawie ostatniego
zdarzenia wkrótce zostanie doprowadzony do prokuratora.
(mak-x)
agował, potrącił leśnika

Niedziela
godz. 8.15 - Co to znaczy być dobrym księdzem . I czy ksiądz powinien
być dobry? - w cyklu "Między niebem
a piekłem " - rozmowa Roberta Siwca z
księdzem Stanisławem Kudelskim
od godz. 9 do 15 - Gramy z Jurkiem Owsiakiem w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pornocy - spełniając Wasze muzyczne życzenia .
bo/tak

Wszystkim, .kt6rzy
sitdyli pomoeą,
okazalł

wsp61ezueie
i uezestnłezylł
w ostatniej drodze
śp.

Panu ANDRZEJOWI PAWLIKOWI
Dyrektorowi

Zespołu

Szk61 Ek.onomlemyeh nr l w IUeleaeh

wyrazy wsp61ezuela z powodu

śmieret

TEŚCIA

I I OO(rl

rają zażalenia dotyczące podstawowej
opieki zdrowotnej, specjalistycznej
i lecznictwa szpitalnego. Można także zadzwonić pod numer telefonu
34-303-25. Interwencje przyjmuje również rzecznik kasy Jolanta Grochal.
Tel. 601-456-854 .
(bas)

Chciał przejechać podleśniczego

Panu

byłemu

dyrektorowi VI LO
im. J. Slowaek.łeao w Kłeleaeh
wyrazy wsp61ezueia z powodu śmierei

śnia poseł

sze

Dyrekeja, Grono Peda&ogłezne
l wszyscy wsp61praeownlcy z ZSE nr 1

MARIANNY
RYBKI

serdeczne
podziękowaole
składa

syn Kazimierz
z rodziną
IIDIJrl
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#VII Finał już w niedzielę #Wielka licytacja dla "orkiestry" teJ. 344-43-45
# Pieniądze zbierać będą wolontariusze "Słowa Ludu" # Koncerty
od rana do późnej nocy #Bądźcie hojni

la

Zgodnie z zapowiedzią, zamieszczamy życzenia Czytelników, którzy wzięli udział w naszej zabawie, a tym samym zagrali dla Wielkiej Orkiestry ŚWią
tecznej Pomocy. Niektóre z ży
czeń są nieco spóźnione, ale
szczere. Oto one:

Najserdeczniejsze życzenia świą
teczne pracownikom i uczniom Liceum Plastycznego w Kielcach sklada
matematyk.
Z okazji Nowego Roku zdrowia,
szczęścia i pomyślności Dziadkom oraz
Mamie życzą Tomek i Ela Świ~ccy.
Najserdeczniejsze życzenia w Nowym l?oku 1999, dużo zdrowia
wszystkim krwiodawcom i wolontariuszom przesyfa w imieniu Zarządu
Rejonowego PCK w Kielcach, prezes
Micha/ Tatar.
. Od Weroniki Kamusińskiej dla
Siostry Igi i odwrotnie - zabawnego
1999 roku.

-

świątecznej

alyeh sere

pomocy

serduszek, wykonanych ze złota zebranego podczas każdego z finałów. Zlicytowanych zostanie również l 00 złotych kart telefonicznych , przygotowanych bezpłatnie
przez Telekomunikację Polską
S.A. , która z okazji VII Finału
wyemituje także 1310000 kart telefonicznych. NaLamiast nakła- ·
dem Poczty Polskiej ukaże się
niądze zbierać będą także członko
wie Koła Młodzieżowego SdRP l 00 tysięcy okolicznościowyc h
w Kielcach . Również u nich, l O kart pocztowych .
stycznia od godziny l O do 18 przy
Podczas "finału" będzie
ulicy Sienkiewicza 68 (siedziba można dokonywać także wpłat
SdRP) , każdy z wolontariuszy bę w systemie kart kredytowych.
dzie mógł napić się herbaty oraz Firma POLCARD zorganizuje
lO stycznia stanowiska, na któzjeść coś dobrego. Ponadto o godzinie 14 rozpocznie się aukcja ga- rych będą przyjmowane telefodżetów "orkiestry". Z informacji ja- . niczne deklaracje pieniężne od
kich nam udzielili członkowie Koła, posiadaczy kart systemów płat
zaproszenie na aukcję przyjęli przed- niczych - VISA , EUROCARD ,
stawiciele władz miasta z Włodzi MASTER - CARD, Dl ERS
mierzem Stępniem , prezydentem CLUB , JCB, POLCARD oraz
PBK STYL.
Kielc.
W całej Polsce zorganizowanych
Imprezy towarzyszące zbiórce
zostanie jutro mnóstwo koncertów,
happeningów oraz innych imprez, z któ- trwać będą od rana do późnej nocy,
rych dochód zasili konto Fundacji. Nie a ich punktem kulminacyjnym bę
inaczej jest w naszym województwie. dzie " Światełko do nieba", które
Piszemy o tym na stronach regional- rozpocznie się o godzinie 20. W
Kielcach miejscem zbiórki jest park
nych.
Tradycyjnie już całodzienną relację miejski . W godzinach od 20 do
ze zbiórki przeprowadzi nprogram lVP 20.30 każdy mieszkaniec naszego
miasta będzie mógł wznieść do
oraz program III Polskiego Radia.
W warszawskim studiu TVP zli- góry swe własne światełko .
cytowanych zostanie 580 złotych
MAREKMALARZ

wać będzie

m.in. 100 wolontariuszy Świętokrzyskiego Centrum
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej , Centrum Wolontariatu. Jutro przy wejściu do centrum ( ul.
Sienkiewicza 25) czynny będzie
punkt informacyjny. Będzie tam
można napić się ciepłej herbaty oraz
posłuchać muzyki gitarowej . Pie-

KIELCE. Już po raz siódmy,
1O stycznia, tysiące wolontariu szy w całej Polsce będą
kwestowaty na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane tego dnia pienią
dze przeznaczone będą tym
razem na ratowanie życia noworodków. Dla .orkiestry• gra
także .Słowo Ludu".

W dniu "finał u " zlicytujemy telefonicznie plakat "orkiestry" z autografem Jerzego Owsiaka. Wczoraj z Warszawy przywieźliśmy trzy
jeszcze cieplutkie książki "Orkiestra
Klubu Pomocnych Serc, czyli monolog - wodospad Jurka Owsiaka"
oraz płytę CD (także z autografem
Jurka), która jest zapowiedzią Vli
Finału, jak również zapowiedzią
płyty, która dziś, dzięki POMATON
EMI, ukaże się w sklepach (piszemy o niej na stronie l 1). Ponadto zlicy tujemy także: 3 kasety magnetofonowe (z muzyką filmową) oraz
płytę CD (z muzyką klasyczną) wydane przez naszą redakcję, zegarek,
filiżankę, parasol, znaczek oraz
sp inkę. Wszystkie wymienione rzeczy opatrzone są logo naszej redakcji. Prosimy dzwonić l Ostycznia, w
godzinach od l 0-1 5, pod numer telefonu 344-43-45.
Rok temu "orkiestra", z myślą
o dzieciach poszkodowanych w wypadkach, zebrała ponad l O milionów złotych , a na ulice w całym kraju wyszło ponad 70 tysięcy wolontariuszy. Zaopatrzeni w tekturowe
skarbonki, oklejone charakterystycznymi serduszkami, kwestowali
od rana do późnych godzin wieczornych. W całej Polsce organizowane
również były koncerty, widowiska i
happeningi. Tak będzie i w tym roku.
Mamy nadzieję, że każdy, kto wyjdzie tego dnia z domu, nie przejdzie obojętnie obok kwestujących.
Pieniądze zbierać będą również nasi
wolontariusze.
Natomiast dla tych, którzy zechcą przyjść z pieniędzmi do redakcji, przygotowaliśmy upominki
- długopisy, kalendarzyki, koszulki. Ponadto dla osoby, której datek
będzie najbardziej znaczący, mamy
upominek specjalny. W imieniu organizatorów przypominamy, że lO
stycznia kwestować będą mogły tył-

wielka orkiestra

Jurkowi Owsiakowi przekazaliśmy pamiątkową
Ludu
ko osoby posiadające ważny iden- tyle i ·dzięki
nasi
tyfikator. W ubiegłym roku zdarza- temu
wolontariuło się, że co bardziej "pomysłowi"
zbierali pieniądze na kilka dni przed sze l O stycznia będą moFinałem, nie posiadając identyfikatora, ·a jeśli już go mieli, to był nie- g! i jeździć, jak
mówi Jurek
ważny. Nie dajmy się oszukać. Kwesta dla "orkiestry" jest tylko I O Owsiak- "za
zupełną darstycznia!
mochę".
Są jednak tacy, którzy dla OrPodobnie
kiestry już lagrali . l tak, dzięki
Janinie Kucińskiej , wiceprezes PSS jak w zeszłym
roku w "orkie"Społem" w Kielcach nasi wolontariusze będą mogli napić się gorą strze" zagrają
cej herbaty lub kawy, bowiem "Spo- wszyscy ci ,
którym niełem" , co jest już tradycją, podaroobojętny jest
wało nam herbatę oraz 2 kg kawy.
Z kolei firma cukiernicza braci los dzieci . l
Banatkiewiczów z Kielc przygoto- tak oprócz
nasźych wowała dla naszych wolontariuszy
lontariuszy
wspaniałe ciastka francuskie.
na ulicach
Również Miejski Zakład Komunikacji w Kielcach nie pozostał w Kielc kwestoSłowo

płytę wydaną przez
Fot. S. Jończyk

Zagrały
Calej rodzinie Kasowskich i Kawszystkiego najlepszego
w Święta i Nowym l 999 Roku życzy
Iwona Kamusińska z rodziną.

musińskich

Wspanialyni koleżankom - Kasi,
Iwonie i Asi z okazji świąt i Nowego
Roku najserdeczniejsze życzenia sldadają Rafa/ O. i Rafa/ Ż.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia· i Nowego l 999 Roku redakcji
"Siowa Ludu ", pracownikom Urz~
du Wojewódzkiego w Kielcach, Urz~
dowi Miasta i Gminy w Końskich,
p.p. Niew~glowskim, firmie "HTM ",
firmie "Jantex" oraz Andrzejowi Poterale wszystkiego najlepszego życzy
Piotr Pytka wspólnie z MUKS "Fawol}'l"Barycz.
rą

Calej rodzinie oraz osobie z któaktualnie przebywam życz~ na rok

ORKIESTRY
C/h
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tyczenia

1999 wszystkiego najlepszego, aby
życie plynęlo tak, jak w chwili obecnej

-Janusz Szafranek.
Serdeczne życzenia dla calej rodziny Żelichowskich oraz dla wspanialej dziewczyny Doroty Nowak
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku przesyfa Rafa/.
Wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku dla Czikusia od
Czikusia.
Kochanej żonie i Angzelini radości w Święta i Nowym Roku
1999 życzy mąż Tomasz Kolomań
ski.
Kochanemu

10 STYCZNIA

m~żowi

Lecbawi

Kolomańskiemu radości w Świ~ta

i Nowym Roku l 999 życzy Iwona.

Najserdeczniejsze życzenia w
Nowym 1999 Roku dla mojej kochanej żony Wiesia wy Rogowskiej,
dużo zdrowia i wszelkiej pomyśl
ności życzy kochający mąż.

Najlepsze życzenia świąteczne dla
rodziny Boszczyków, Zdolińskich, Jagusi, R~baczów oraz Szydlowskich
przesyfa Marcin Zdoliński.
Od myszkiJerrydla kota
wszystkiego najlepszego.·

Tą ma

-

o
~
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1999 -<

Dla pani RenatyKuszewskiejwychowawczyni kl. Vb Szkoly ?odstawowej nr l w Suchedniowie.
Wytnvafości, uśmiechu i zadowolenia ze swych uczniów w Nowym
Roku życzą dzieciaki z Vb
Gorące życzenia dla klasy lip
z Liceum na Hauke-Bosaka (nr 8).
.w szczególności dla księżniczki,
Agi W, Ewy. Eweliny. Anki R., Kaś
ki G., Karoliny F, Gośki, chlapaków z naszej szkoly życzą: Olka B.
i Ptysia, i Eweliny

Najserdeczniejsze życzenia dla
kochanego i jedynego Tomka K.
życzy kochająca Ewelina K.
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Dla Rubika, Karne/a. Bubika
i Bagi wielu lat merdania ogonkiem.
Styczniowym panienkom Kasi i
Asi S.zczepańskim mocżyczeń urodzinowych i calusy przesy/ają Busia,
Dziadziuś i wuj Sla wek.

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

Najlepsze życzenia świąteczne
dla wszystkich przebywających czasowo na " Piaskach " od Stasia
"Szyjki '·.
Mojemu kochanemu Skarbkowi
- Wilczkqwi- Twoja Ptysia.
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Prosto z Wiejskiej: budżet, reforma oświaty, rachunkowość

Budżet

z perturbacjami

Komisja finansów publicznych - w obliczu grożącego rozwiązania Sejmu, jeśliby budżet nie został
uchwalony w terminie - wycofała się ze swoich propozycji zwiększenia dochodów i wydatków (uznanych przez strażnika państwowych finansów za nierea/ne).

Włoski premier Massimo D'Alema (z prawej) z żoną Lindą (druga
z lewej) i dziećmi pozują do zdjęcia z papieżem Janem Pawłem ll podczas wizyty włoskiego premiera w Watykanie. Była to pierwsza w historii
audiencja papieża dla przywódcy włoskiej partii postkomunistycznej
Fot. PAP/EPA

Postrzal w brzuch

Oficer jednej z giżyckich
jednostek wojskowych pastrzelit pełniącego wartę żołnierza .
Byt najprawdopodobniej pijany.

Oficer oddał jeden strzał do podmu wartownika. Rannego w brzuch żołnierza przewieziono
legającego

natychmiast do szpitala w Giżycku,
gdzie został zoperowany. Jego stan
jest bardzo ciężki. Ranny ma uszkodzoną wątrobę. Komendant nie
chciał potwierdzić informacji, że
strzelający oficer był pijany. - Pobraliśmy krew do analizy i _
wyniki będą
znane za tydzień - powiedział. (JAR)

Viagra na ochotnika
600 ochotników wyraziło chęć
poddania się testom viagry w
Chinach.

W tym roku ma zapaść decyzja,
czy ten amerykański lek na impotencję znajdzie się w sprzedaży w chiń
skich aptekach.
Ochotnikami są żonaci mężczyź
ni co najmniej 22-letni, cierpiący na

impotencję nie krócej niż pół roku.
Przez 2 miesiące będą oni zażywać codziennie viagrę na zmianę z placebo i
notować "swoje osobiste odczucia".
Od wyniku tych badań zależy decyzja
władz o dopuszczeniu leku na chiński
rynek.
Szacuje się, że na impotencję cierpi ok. l Oproc. Chińczyków. (JAR)

Unia Europejska dopuściła wczoraj produkty pierwszych 5 polskich
do swego rynku po przeszło 13 miesiącach całkowitego zakazu
importu wyrobów mleczarskich z Polski. Na zdjęciu: jedna z najwięk
szych wytwórni mleka w Polsce - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Krasnymstawie
Fot. PAP- M. Trembecki
mleczarń.

doj1'%1lłolci

Na brak elementarnej odpowiedzialności za los kraju wygląda zupelne zaniedbanie prac nad budże
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tem roku bieżącego. Ta najważniej
sza przecież, także konstytucyjnie,
ustawa, jest w przyslowiowym lesie,
podczas gdy termin jej uchwalenia
zbliża się milowymi krokami.
Przykladem zasadniczych różnic w
koalicji może być glosowanie, przed
trzema tygodniami, w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, kiedy to
większo§ćA W,, S" 1vpisala do nowego
projektu zwiększenie wydatków o ponad 650 mln zlotych, szukając tych
pieniędzy w podwyżce cel oraz w hipotetycznych zyskach (200 mln) Narodowego Banku Polskiego. Natychmiast zaprotestowal szef resortu finansów, wicepremier i lider Unii Wolności Leszek Balcerowicz. Oświadcz\ t
oficjalnie premierowi BuzkmVI oru
szefowi A ~V.. S ··. Krzaklewskiemu. że
projekt ten, pod żadnym warunkiem,
przez resort finansów oraz koa!icjjnego partnera. nie może być zaakceptowanJ. Chociażby z racji tak oczywi-

stej, że jest sprzeczny z uchwalonąjuż
przez Sejm ustawą" O fmansach pań
stwa na rok l 999". Niejako w"odwecie" grupa postów w AW,,S" oświad
czy/a. że je§li Sejm nie uchwali wcześniej ustawy o powszechnym uwlaszczeniu, 23 przedstawicieli tego ugrupowania ... będzie glosować przeciw
budżetowi.
Mając na względzie liczbę przeciwników rządowego przedlożenia. arytmetyka sejmowa jest bezlitosna. Tymczasem arL 225 Konstytucji RP mówi
,,Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od
dnia przedłożenia Sejmowi projektu
ustawy budżetowej nie zostanie ona
przedstawiona Prezydentoy,i Rzeczypospolitej ao do podpisu, Prezydent
Rzeczypospolitej może w ciągu l 4 dni
zarządzić skrócenie kadencji Sejmu'·.
Prawo jest więc precyzyjne. Niestety.
v.-ydają się o tym zapominać wspólrządzący, ściślej, mektóre grupy polityczne tworzące A W,, S··. Jeśli znowu
wyciągnie się na polityczny ruiag absurd "powszechnego uwtaszczenia"'. z
której to koncepcji firmowanej przez

Nowa

szkoła

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nowy ustrój szkolny. Jeśli zatwierdzi ją Senat i podpisze prezydent,
to reforma szkolnictwa rozpocznie się
l września tego roku.
Uchwalona przez Sejm ustawa
wprowadza sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum oraz
dwu- i trzyletnie szkoły średnie: liceum
proftlowane i szkołę zawodową. Ustawa przedłuża także obowiązek szkolny do 18 roku życia.
Kiedy posłowie debatowali o 6w tej sprawie rząd podjął ostatnią letnich podstawówkach, 3-letnich
środę).
gimnazjach i 2- lub 3-letnich szkol choć opozycja, jak jeden mąż, łach średnich, przed gmachem Sejmu
podobnie jak w przypadku głosowa- pikietowała grupa kilkuset nauczynia nad terminem rozpoczęcia refor- cieli i uczniów. Domagała się wstrzymy oświatowej, zadeklarowała swo- mania reformy strukturalnej szkolje NIE dla budżetu '99, koalicja może nic twa, przeprowadzenia najpierw rebyć spokojna. Nad parlamentem, w formy programowej, a także zwięk
którym ma liczebną przewagę, nie szenia nakładów na oświatę. Na transunosi się widmo rozwiązania i rozpi- parentach pikietujących można było
sania wcześniejszych wyborów.
przeczytać: "Lubię seks dlatego roz-

kładam oświatę - Handke", "Stop
chaosowi w oświacie".

Prosta rachunkowość
Sejm przyjął nowelizację ustawy
"0 rachunkowości", która upraszcza
rachunkowość małych firm. Nowelizacja zakłada podwyższenie z równowartości 400 tys. ECU do 800 tys.
ECU, czyli z około l ,6 mln zł do 3,2
mln zł, limitu rocznych przychodów,
do którego firmy będą mogły prowadzić uproszczoną księgowość.

Będą one mogły prowadzić księ
gi przychodów i rozchodów, nie wymagające zawodowej znajomości
zasad rachunkowości.
Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do 20 stycznia
każdego roku zgłosić sposób ewidencjonowania dochodów i wydatków.
Jednak minister może przedłużyć niektóre terminy w prawie podatkowym,
co umożliwi wejście w życie ustawy
jeszcze w tym roku.
RYSZARDA KAZIMIERSKA,

(JAR)

Krótko
POLSKA. PrezydentAleksander Kwaśniewski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę
"0 służbie cywilnej". Według prezydenta niezgodne z konstytucją
jest pozbawienie urzędników PZPR
oraz organów bezpieczeństwa PRL
możliwości wliczenia do wynagrodzenia okresów pracy w tych instytucjach.
USA Za pozbawieniem Billa Clintona urzędu prezydenta musi "się opowiedzieć 67 senatorów. Przeciwni prezydentowi republikanie mają 55 senatorów, a demokraci 45. Clintonjest w
historii Stanów Zjednoczonych drugim prezydentem sądzonym przez Senat.
POLSKA - ROSJA. W związku
z nadmiernym przywozem węgla kamiennegoz Rosji. minister gospodarki ograniczył import węgla z tego kraju do Polski:
UKRAINA Około IDOwędkarzy
uratowano z kry, dryfującej po Zbiorniku Kachowskim w dolnym biegu
Dniepru na Ukrainie. Jeden z amatorów zimowego wędkowania zmarł z
zimna

(IAR)

"s·:

Szkiełkiem i okiem

'Egulmin

Nie oznacza to jednak, że zarekomenduje Sejmowi przyjęcie budżetu na ten rok, w wersji przygotowanej
przez rząd. M.in. posłowie dokonali
korekt: obcięli wydatki na reformę
gimnazjalną, dowóz dzieci do szkół i
na dofinansowanie podręczników
szkolnych. Przystrzygli subwencję budżetową dla gmin powiatów i województw, a także inne wydatki m.in.
na dożywianie uczniów. Komisja doszła do wniosku, że musi znaleźć pieniądze na dodatki rodzinne (decyzję

NSZZ
wyśmiali się już wszyscy
prawdziwi ekonomiści, to przynajmniej znani będą grabarze kolejnego
"solidamo§ciowego" rządu.
Restruktyryzacja górnictwa, hutnic{!va, przebudowa rolnictwa i jego
infrastruktury, walka z inflacją i utrzymanie pozycji zlotego, wreszcie rozwiązanie skomplikowanych problemów wojska i służącego mu przemyrlu- na tygodnieprzed przyjęciem do
NATO - to zadania na już. No i prywatyzacja, którą minister Wąsacz niemal dokladnie po/ożyl. Gdyby nie sukces finansowy TP SA, zmiany w/asnościowe w polskiej gospodarce roku
ubieg/ego, bylyby najgorsze od kilku
co najmniej laL
Nie trzeba przypominać, że od
wyników gospodarczych glównie,
zmian strukturalnych w ekonomice i
finansach f...Taju, zależeć będzie także
jeden z glównych elementów polskiej
racji stanu- zbliżenie do struktur Unii
Europejskiej. Sprawa tym pilniejsza,
że na Zachodzie rośnie sceptycyzm w
tej spca~s.ie, czego jednym z dowodów
ostatnie wyponiedzi przywódców niemieckich.
Naprawdę trudne przedsięwzięcia.
luz czas na konkrety koalicyjnego rzą
dzewa, p.mwdzMyegzamin dojrzalo§ci.
WłADYSŁAW GRABKA

Wiceminister zdrowia Maciej Piróg i Przemysław Jakubowski ze związ
ku zawodowego anestezjologów - podczas rozmów pomiędzy anestezjo-

logami i pracodawcami. Anestezjolodzy
z kasami chorych

chcą podpisać

kontrakty tylko
Fot PAP - A. Rybczynski

Autokar w rowie
Dwie osoby spośród 18 rannych w wypadku polskiego autokaru na autostradzie w Niemczech są w szpitalu. Ich życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.

Obie mają złamane kończyny i
prawdopodobnie za kilka dni opuszczą szpitaL Do wypadku doszło w
pobliżu Hanoweru w Dolnej Saksonii. Autobus, wiozący 46 Polaków,
zjechał z autostrady, przełamał barier-

Jeździmy

na bok. Kilka min ul
na miejsce wypadku przyjechało pogotowie, którego pracownicy
uwolnili pasażerów autobusu przez
Juki w dachu. Nie wiadomo, co było
przyczyną wypadku.
Pasażerowie autokaru to w więk
szości mieszkańcy Opola, Gliwic, Bytomia i Katowic. Autokar jechał do
uzdrowiska Bad Salzuflen i Vlotho.
później

(JAR)

bezpiecznie

Wspólnie ze Szkołą Jazdy "Enigma" S.C. proponujemy Państwu
udział w konkursie, w którym nagradarni są zniżki na kursy prawa jazdy
organizowane przez naszego sponsora. Przez cały tydzień, od poniedziałku
do soboty, drukujemy pytania testowe. Każdy, kto zbierze wszystkie (będzie ich 6), naklei na karcie pocztowej i
zakreśli prawidłową odpowiedź, weźmie

udziaJ wlosowaniu nagród- trzech 50proc. zniżek na kurs prawa jazdy.

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

kę i przewrócił się

Karty pocztowe należy przesłać w
tygodnia na adres:
Szkota Jazdy "Enigma", 25-001 Kieł
ce, uL Paderewskiego 14.
Pytanie 121: W miejscu oznaczonym tym znakiem można zaparkować pojazd:
a) czterema kołami na jezdni
prostopadle do krawężnika, b) czterema kołami na chodniku prostopadle do krawężnika, c) tylko bezpośrednio pny krawędzi jezdni.
ciągu następnego

m

• #l~ l I'J t;.IZAPRASZA NA
KURS PRAWA JAZDY
ROZPOCZĘCIE KURSU 8.1.99r., g.16
+ wKielcach. ul. Płldefewsloego 14, lei. 366-11-1!0
+ wSl<artysku. ul. Zielna 16,1el. 2-515-212
-+ wstaracllowK:ach, ul. Radomska 29, 1el273-42-09
-+ w Busku, ul. Batanogo 1. lei. 37~13-71
+ wJ~. ul. 11 Lislepada liCA, 1el. 386-1!1-52

+W 1998 r. wybuchło w Polsce ponad 160 bomb+ W powietrze wyleciał samochód
prokuratora ze Skarżyska + W Kieleckiem znaleziono kilkadziesiąt granatów

ombowyrok
Co drugi

dzień

eksploduje

wPolsce bomba. Również naszego regionu nie omijają bombowe porachunki. W lipcu ub. r. nieznani sprawcy wysadzili w powietrze auto prokuratora rejonowego ze Skarżyska. W Ostrowcu
znaleziono skład granatów i materiałów wybuchowych. Dwa lata
temu w kamienicy przy ul. 1 Maja
w Kielcach wysadzono odbezpieczony granat obronny.

Rys. M. Wawro

Wybuchowe historie
W Polsce w 1998 roku wybuchło
ponad 160 bomb. Policyjnym pirotechnikom udało się unieszkodliwić
35 ładunków. W wyniku eksplozji zginęło 18 osób, a 42 zostały ranne. ajwięcej wybuchów zanotowano w stolicy- 36 i Trójmieście- 32. Tu już tradycyjnie trwa nieustanna wojna w świecie
przestępczym. Zwłaszcza nad morzem
jest ona bezwzględna. Po śmierci dwóch
bossów półświatka- "Schwarzeneggera" i "Nikosia"- trwa nie kontrolowana, bezpardonowa walka o przejęcie ich
interesów.
Na Górnym Śląsku eksplodowało 14 ładunków (łatwy dostęp do materiałów wybuchowych z kopalń), we
Wrocławiu 8 bomb. Ostatnio coraz
częściej eksplozje słychać na zachocłzie
kraju. Toczy się tam wojna gangów
o kontrolę nad przynoszącym ogromne zyski przemytem do Niemiec.

już

Kiedy wrócił z apteki, zastal
w mieszkaniu komomika i kolegów pasierbicy. Zdążyli już wytamać drzwi od jego pokoju.
Po kolei zaczęli wynosić meble:
wersalkę, regat, telewizor. Wiestaw T. nie stawiał oporu. Prosił,
pokazywal wniosek o wstrzymanie egzekucji, który złożyt do
sądu, orzeczenia lekarskie. Nic
jednak nie wskórał. -Ja mam nakaz i swoje czynności wykonuję usłyszał od komornika.
Cały jego dobytek znalazł się w suszami bloku. Przeniósł swoje rzeczy
do dawnego zsypu, naprzeciw swojego
mieszkania Tutaj prowadziłwcześnięj
sklep spożywczy.
Za pomieszczenie płaci spółdzielni
14 zł miesięcznie. Długa wnęka półtora
na sześć metrów służy mu za kuchnię
i sypialnię. Doprowadzona jest tu jedynie zimna woda Z ubikacji korzysta u
sąsiadów lub po prostu pod krzaczkiem.

Apelacja w drugim
terminie
Wszystkie kłopoty, jak twierdzi Wie-

~aw T ze Starachowic, zaczęły się w
~1pcu ub. r. Leżał wtedy w szpital~ a

Jego adwokat przebywał na urlopie.
Właśnie w tym czasie uprawomocnił się
W)'rok w sprawie rozwodu i eksmisji.
Po wyjściu ze szpitala złożył wniosek
o Przywrócenie terminu do wniesienia
apelacji. To samo uczynił jego adwokat
po powrocie z urlopu. - Pokazywalem
komomikowi ten wniosek - opowiada

W listopadzie ub. r. dwa silne ładun
ki eksplodowały także w okolicach Torunia. Również tu doszło do porachunków w świecie przestępczym. W dniu
Święta Niepodległości bomba wybuchła
w Górsku. Wwyniku eksplozji poszkodowany stracił wzrok Kitka dni później
wToruniu zginął mężczyzna, który usilowal podłożyć ładunek wybuchowy
w samochodzie innego przestępcy.
Bomby wybuchają także z przyczyn
bardzo prozaicznych. W 1997 r. 72-letni Antoni L., były działacz ZBoWiD,
przyniósł na zebranie organizacji kombatanckich w Rudnej (woj. legnickie)
silny ładunek. W czasie spotkania, zorganizowanego z okazji rocznicy zakoń
czenia II wojny światowej, odpalił
bombę . Sam zginął, ośmiu innych
mężczyzn zostało rannych. Przypuszcza się, że jednym z powodów zamachu był konflikt sprawcy z prezesem
miejscowej organizacji kombatanckiej.
Statystyki są coraz bardziej przerażające. Jak poinformował nas Sła
womir Cisewski z Komendy Głównej
Policji, w 1990 roku bomby wybuchały 21 razy, w 1991 - 22. Rok późniejjuż
53, a w 1993- 86. Od czterech lat notuje się ponad l 00 eksplozji rocznie.

Bomba dla prokuratora

To pierwszy tak groźny zamach na
przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Prokuratura Wojewódzka w Radomiu, która prowadzi
postępowanie, nie chce komentować
dochodzenia. Niedawno umorzono
· śledztwo w tej sprawie.

Wybuchowy region
Dwa lata temu w kamienicy przy
ul. l Maja podłożono odbezpieczony
granat RG-42. Przymocowany plastrem ładunek, przy najmniejszym dotknięciu, mógł eksplodować. Na miejsce przyjechała ekipa saperska. Specjaliści stwierdzili że granatu nie można
rozbroić. Zdetonowano go na podwórku kamienicy. Do dziś nie wiadomo,
kto podłożył ładunek.
W Ostrowcu odkryto arsenał,
w którym znaleziono m.in. trzynaście
granatów obronnych. Mogą one razić
odłamkami w promieniu kilkuset metrów. Gruba skorupa przy wybuchu
rozpada się na około tysiąc odłamków,
z których każdy może zabić człowieka.
W Ostrowcu składowano także heksogen. Material ten, zwany także cykłonitem, to jeden z najsilniejszych
środków kruszących. Wyprodukowany jeszcze przed rokiem 1939, był sze-

roko stosowany podczas Il wojny świa
towej. Do dziś ma duże znaczenie w
produkcji amunicji. Wypełniane są nim
pociski, głowice rakiet, miny, bomby
lotnicze, a nawet torpedy. Heksogen
wytwarzany jest w zakładac~ w owej
Dębie . Używany jest również do produkcji amunicji w Zakładach Metalowych "Mesko" w Skarżysku.
Istnieją podejrzenia, że grupa pracowników zakładów może dorabiać na
boku, wynosząc heksagon i amunicję .
Wcześniej taki sam material wybuchowy znaleziono bowiem w innym skła
dowisku broni w Leśnej Wsi koło Bodzentyna. W garażu 35-letniego męż
czyzny odkryto bomby, miny, granaty,
amunicję i broń palną własnej konstrukcji. Do tego 26 krążków fabrycznego heksogenu.
W Kielcach przy dwóch zatrzymanych mężczyznach znaleziono kolejne
cztery granaty. 28-letni Stanisław B.
i 25-letni Gustaw B. zostali aresztowani. Obaj są znani policji. Będą odpowiadać za nielegalne posiadanie broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Granaty znaleziono także u Janusza M., mężczyzny, który 141istopada 1998 r. postrzelil dwie osoby
w Skarżysku .

Z czym do bomby
Nieqezpieczne ładunki znajdowane są coraz częściej. Tymczasem policjanci nie mają potrzebnego sprzętu
do wykrywania i neutralizowania

Nadal nie wykryto sprawców podło
żenia bomby w samochodzie Marka K ,

prokuratora rejonowego w Skarżysku.
W nocy z 30 czerwca na !lipca 1998 r.
w Szydłowcu wyleciała w powietrze jego
toyota. Do zdarzenia doszło kitka metrów od domu poszkodowanego. Pół
godziny przed eksplozją auto zaparkowała tam jego ·żona. Prokurator mial
później odstawić wóz do garażu. Marek
K chciał jednak obejrzeć do końca transmisję meczu Anglia- Argentyna Dogrywka i egzekwowanie rzutów karnych uratowało mu prawdopodobnie życie. Bomba wybuchła, kiedy był jeszcze w domu.
Gdybywsiadł pięć minut wcześniej, zginąłby w płonącym samochodzie. Nieznane są motywy zamachu. Wersji było co
najmniej kilka: zemsta "skrzywdzonego
przez prokuratora" kryminalisty, próba
zastraszenia, wątek polityczny i inne.

Saper w kombinezonie pny ul. l Maja

Fot. P. Polak

Eksmisja·na ezas
Wiesław T- Tiumaczyłem, że sprawy nie
odbyły się, bo sędzia jest na urlopie. Wniosłem także

pozew o podział małżeńskie
go majątku, w tym prawa do mieszkania
Niego to jednak nie obchodziło. 27 sierpnia ub.r. zostałem eksmitowany.
Pierwsze dwie sprawy apelacyjne nie
odbyły się, bo na rozprawy nie stawiła
się ani była żona, ani jej pełnomocnik
Dopiero 26 października 1998 r. zapadło postanowienie sądu, by wstrzymać
postępowanie egzekucyjne. Niestety,
było już za późno, bo eksmisja odbyła
się dwa miesiące wcześniej .
Wiesław T napisał skargę na czynności komornika. Otrzymał pismo,
że w takich sprawach Sąd Wojewódzkinie posiada żadnych uprawnień nadzorczych wobec sądów rejonowych i komorników. Mężczyzna intenveniował
więc u prezesa Sądu Rejonowego. Odpowiedź bardzo go zdziwiła. Dowiedział
się bowiem, że to Sąd Wojewódzki
ma orzec o zasadności skargi na komornika I dopiero wtedy Sąd Rejonowy będzie mógł wydać stosowne zalecenia. Do tej jednak pory nie ma żad
nych podstaw, by Wiesław T został ponownie wprowadzony do mieszkania

W oczekiwaniu
na prawomocnywyrok
Od samego początku Maria T pilnowała całej sprawy. Chciała, by ek<imi-

sja nastąpiła jak najszybciej, bo już dłu
żej nie wyobrażała sobie życia pod jednym dachem z Wiesławem T -Ja i moja
córka słyszałyśmy od niego ciągle wyzwiska -opowiada kobieta. - Dokuczał,
nie płacił rachunków, korzystał z wszystkiego w mieszkaniu ponad stan.
Sprawę o rozwód i eksmisję męża
Maria T złożyła w maju 1994 r. Toczyła
się tak długo, bo jak twierdzi kobieta,
mąż nie zjawiał się na kolejne wezwania Przedstawiał zwolnienia lekarskie,
później wyjechał na kontrakt za granicę. W grudniu 1996 r. orzeczono rozwód, ale bez eksmisji. Kobieta odwoła
ła się od wyroku sądu.
Dwa lata temu w kwietniu orzeczono eksmisję. Mężczyzna zaraz zapowiedział rewizję. - Do lipca czekałam na
uzasadnienie- mówi Maria T
Kiedy w końcu lipca ub. r. odebrała
wreszcie prawomocny wyrok o eksmisji, niezwłocznie skontaktowała się ze
swoim adwokatem. Ten poradził jej, by
udała się z podaniem do komornika.
- Wiesława T eksmitowano, a moja
23-letnia córka Ewa G. zmieniła zamki
w drzwiach - mówi.
Nie ma żadnych wątpliwości, że
mieszkanie należy tylko do niej. Jak
twierdzi, caływkład mieszkaniowywniosła sama dzięki pomocy rodziców.

Wzajemne obwinianie
W trakcie wspólnego zamieszkiwania, jak przyznaje kobieta, dochodziło
do wielu incydentów.
-Były mąż zakładał mi wiele spraw
o pobicie, znęcanie się nad nim - opowiada kobieta. - Miałam mu rzekomo
nogę złamać. A przecież nie jestem turem. Obwiniał mnie o zniszczenie mu
mienia. Osk arżano mnie i sądzono
w sprawach, w których nie zawiniłam
Moja psychika już nie wytrzymywała .
Twierdzi, że były mąż swoim kłam
stwem, wyra[mowaniem wygrywał wiele spraw. Chciał, za wszelką cenę wyrzucić ją z mieszkania. Maria T również
wniosła sprawę o znęcanie się nad nią
i jej córką. Mąż dostał wtedy rok w zawieszeniu na dwa lata - Po tym okresie
zaczęło się to samo - twierdzi. - Istne
piekło. Dlatego wniosłam o rozwód.
Wiesław T uważa, że wszystkie nieporozumienia powodowała pasierbica,
która nigdy go nie tolerowała.
A podobno chciał dla niejjak najlepiej. Zwracał jej uwagę, gdywracała zbyt
późno. Ingerowal w jej znajomości.
Po powrocie z kontraktu uregulował
zadłużenie w opłatach za mieszkanie.
Pokazuje także zapłacone rachunki telefoniczne. Wśród sąsiadów ma bardzo
dobrą opinię. Pomagał innym, zrobił
ławki, dowoził do lekarzy, gdy ktoś zachorował.

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

bomb. Żeby zdetonować ładunek przy
ul. l Maja, czekano na ekipę saperską
z Krakowa. Również do zbadania granatów znalezionych w domu Janusza
M. w Skarżysku wzywano specjalistów
spoza województwa.
Tylko trzy komendy wojewódzkie
dysponują specjalistycznym sprzętem
(robot i rentgen): K\VP Katowice, Wlrszawa i Gdańsk. Urządzenia do wykrywania ładunków wybuchowych i chroniących pirotechników przed skutkami
wybuchów policja kupiła dopiero dwa
lata temu, gdy podczas rozbrajania
bomby na stacji benzynowej w Warszawie zginął podkomisarz Piotr Malak.
Niestety, sprzęt ten jest bardzo drogi. Zdalnie sterowany robot kosztuje
600- 800 tysięcy zł. Trzyczęściowy koc
antyodłamkowy do okrywania ładun
ków - 15 tysięcy zł. Przenośny rentgen
do prześwietlania ładunków 30- 40 tysięcy. Kombinezon, w którym specjalista może przeżyć wybuch - l00 tysięcy.
W Kielcach w strukturach Komendy Wojewódzkiej działa nieetatowy
pododdział rozpoznania pirotechnicznego.
- Zadaniem grupy jest wykonanie
pierwszych czynności na miejscu zdarzenia: wykrycie i zabezpieczenie ładun 
ku wybuchowego. Później wzywana
jest ekipa z Krakowa. a jej przyjazd
czeka się 2 - 3 godziny- poinformował
nas Wojciech Jagiełło, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Ekipy pirotechników wyjeżdżają
do akcji dosyć często . Zmorą są fał
szywe alarmy o podłożeniu bomb.
W Polsce w ub. r. odnotowano aż
2500 takich przypadków. Każdy wyjazd grupy kosztuje kilkanaście tysię
cy z!.
Niestety, nie możemy sobie pozwolić w naszym kraju na drogi sprzęt wykrywający ładunki wybuchowe. W Stanach Zjednoczonych Federalny Zarząd
Lotnictwa kupii ostatnio 54 wykrywacze CfX-5COOSP ajnowocześniejsza
technologia sprawia, że sprzęt jest wstanie wykryć nawet te materiały wybuchowe, które ukształtowano na wzór przedmiotów codziennego użytku. Ich koszt
to- bagatela- 52 miliony dolarów!
HUBERT IDZIK

Od Sądu Rejonowego
do Apelacyjnego
Wiesław T właśnie wrócił ze szpitala. Leżał na Oddziale Rehabilitacji. Ma
kłopoty z kręgosłupem . Leczy się także
u neurologa. Ordynator wydal zalecenie, by dalsze leczenie odbywało się w
warunkach domowych i że wskazany
jest oszczędzający tryb życia .
Prezes Sądu Rejonowego Henryk
Wójtowicz uważa, że ostatnie postanowienie sądu jest trochę musztardą
po obiedzie. Eksmisja została już wykonana.- Nie mam możliwości, by
wprowadzić Wiesława T do mieszkania- mówi.- Tylko sąd wyższej instancji
może o tym zdecydować.
Komomik Sądu Rejonowego Rewir II Szymon Misztal nie może anulować eksmisji, bo już została wykonana. Po przedstawieniu przez Wiesława r:/l
T postanowienia sądu o wstrzymaniu
postępowania egzekucyjnego zawiesił
~
postępowanie o kosztach eksmisji.
O
- Przywrócić stan poprzedni może jedy- l'§
nie sąd - podkreśla . - Ja działałem
na podstawie prawomocnego wyroku. ~
-Ostatnie nasze orzeczenie nie jest ~
o
równoznaczne z przywróceniem prawa 00
do mieszkania- wyjaśnia przewodniczą- ~
ca Wydziału I Cywilnego Sądu Woje- ~
wódzkiego Michalina Lenartowicz. z
- O tym zadecydować może tylko Sąd )>
Apelacyjny.
<O
ANDRZFJ NOWAK ~
(personalia stron zmieniono) z
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Zapowiedź zwolnień zszokowała

Tysiąc

pracowników huty

os6b

straci pracę
OSTROWIEC. Zarząd Huty
,. Ostrowiec " S.A. zamierza
w tym roku zwolnić tysiąc
osób, co oznacza 25-proc.
redukcję zalogi. Ta zapowiedź
zszokowala pracowników i
mieszkańców miasta.
Koniecznoś ć zmniejszenia stanu załogi wynika z restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali , dostosowania poziomu zatrudnienia
do zdolności produkcyjnych i moż
liwości sprzedaży wyrobów. Oficjalne pismo zarządu przesłane
do związków zawodowych i Powiatowego Urzędu Pracy jest lakoniczne. Prezes Henryk Krekora
podaje, że redukcja obejmie wszystkie grupy zawodowe, które wystę
pują w hucie. - To wynika z wprowadzenia urządzeń o wyższym poziomie technicznym, które wymagają mniejszej obsady - mówi dyrektor zarządu Marian Strzelecki.- Ta restrukturyzacja dotknie
przede wszystkim służby zabezpieczeniowe.

Dla

Huta musi zmierzać do specjalizacji. Dążyć będzie do wiełoza
wodowa ś ci tak, by pracownicy potrafili , np. obsługiwać maszyny i je
naprawia ć.

- Mamy

fiRady
Nadzorczej huty Leszek Traczyk.
- Szaleje recesja, rynek nie potrzebuje naszych wyrobów. Ceny
na świecie spadają poniżej wszelkich kosztów. Zachód na to stać, a
my jesteśmy zmuszeni do redukcji
zatrudnienia.
Związkowcy mają dwa tygodnie
na udzielenie odpowiedzi zarządo
wi huty. Zaskakująca jest skala
zwolnień . Jeszcze w połowie tamtego roku zarząd zapowiadał
l O-proc. redukcję.
- Jest pewna szansa w hutniczym pakiecie socjalnym - twierdzi
przewodniczący związku branżowe

- Być
zwalnianych pracowników przejdzie wcześniej na
świadczenia przedemerytalne .
go huty Henryk

Ponadto na prośbę redakcji " Sło
wa Ludu" Lubosław Langer, prezydent Skarżyska, oraz Bogdan Rys,
przewodniczący Rady Miasta, zorganizowali zbiórkę pieniędzy wśród pra-

Miasta nie

stać

Rożnowski.

może większość

małych

SKARŻYSKO. O Orkiestrze
Jurka Owsiaka nie zapomnialy
w/adze miasta. Zarząd Miasta
podjął decyzję, iż z okazji VII Finału na konto Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pornocy
wpłaci 1000 złotych.

trudną sytuację

nansową- wyjaśnia członek

serc

cewników miejskiego urzędu. Zebrano472 zł.
W Skarżysku , podobnie jak w innych miastach naszego kraju, zorganizowany zostanie koncert 10 stycznia o godzinie 15 w Miejskim Centrum Kultury wystąpią m.in. "Empty
Inside", "Moby Dick", "Nieosiągalni",
,Yivid". Wstęp 5 złotych. Dochód z imprezy zasili oczywiście konto Fundacji
WOŚP.
.

Jest

podpisane porozumienie
pracodawców i rzą
du, brakuje tylko rozporządzeń rzą
dowych.
Powiatowy Urząd Pracy podaje,
że w ostatnich miesiącach duże fale
zwolnień dotknęły firmy wyodręb
nione ze starego zakładu huty, m.in.
Zakłady Ostrowieckie Obszar Przemysłowy SA, Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji , Zakład
Walcowni. Redukcja załogi nastę
puje także w ,M'ólczance" SA, gdzie
.doszło do fuzji dwóch zakładów.
W pobliskiej firmie "Pro Agro'' (dawny ,,Agromet" w Kunowie) też sporo osób odeszlo na zasiłki. Zwolnienia
następują w prywatnych zakładach.
W końcu grudnia urząd zarejestrował 7.246 bezrobotnych.
To wzrost w porównianiu z listopadem o 514 osób. - Ten rok
zapowiada się dużo gorzej - nie
ukrywa kierownik urzędu Jerzy
Stupnicki. - Nieciekawe czasy nastały w mieście.
ANDRZEJ NOWAK
już

związkowców,

Jest
dyrektor
WMOPS
OSTROWIEC. Stanistaw
Fiolik został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pornocy Społecznej. Komisja konkursowa
zdecydowała o wyborze go
spośród trzech kandydatów.

MAREK MALARZ

na prezenty

Od ponad roku

ośrodek

nie

posiadał swojego szefa. Stanisław
Fi olik był dotychczas zastępcą dy-

rektora Miejskiej Biblioteki Publicznej , kierował miejskim oddziałem
PCK Dał się poznać jako organizapracowników, a obecnie 420. Zaj- tor wielu akcji eharytatywnych .
muje 26 tys . metrów kwadrato- Posiada spore doświadczenie w orwych budynków za co już płaci ·ganizacjach pozarządowych .
(a n)
ok. 300 tys. złotych podatku. Naliczony według nowych stawek ,
pochłonie dodatkowy wydatek 50
pomysł
tys., które można przeznaczyć
na zatrudnienie kolejnych 10 ·
osób. Co dla bezrobotnych w
Końskich nie jest bez znaczenia.
Ale w Końskich są najniższe
OSTROWIEC. Miejscowy
podatki w województwie święto
krzyskim. Dlatego podwyższenie artysta plastyk Tadeusz Kurek
podatku - nie tylko dla "Kowen- w 2000 r. zamierza zorganizotu " są uzasadnione argumentował wać wystawę portretów malarburmistrz miasta Henryk Popik. skich ostrowczan przebywają
(m ak) cych na stale za granicą. Chce

"Kowent" SA bez ulgi
KOŃSKIE . Rada Miasta
nie udzielila ulg podatkowych
żadnemu z podmiotów gospodarczych . Być może
w trakcie realizowania budżetu samorządowcy zmienią

zdanie.

Na ostatniej sesji Rady Miasta w grudniu ub roku , o ulgi w
podatkach od nieruchomości poprosił dyrektor generalny Grupy
Kapitałowej "Kowent " SA, Andrzej Młynarski. Stwierdził, że
firma ciągle się rozwija, ale ma
"przejściowe" trudności. Gdy rozpoczynała działalność w Koń
skich, "Kowent" zatrudniał 406

Kolejny

z

STARACHOWICE. Nieletniesprawcę zuchwalej kradzieży złapali na gorącym
uczynku tutejsi przechodnie.
Złodziej jest mieszkańcem
Skarżyska - Kamiennej. Trzem
jego wspólnikom udało się
uciec.
go

:;:!;

z
N
o
~
CI)
o
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Trzej

młodzi

ludzie zaskoczyli
S tarachowie około
§ godz. 14 w czwartek. Wyrwali jej
-l
z ręki torebkę i zaczęli uciekać. Zda~._rzenie widzieli jednak dwaj przechodnie . Pogonili za złodziejami
CD
~

mieszkankę

Kolędnicy
KOŃSKIE. Kolędnicy zawitali
do dzieci specjalnej troski podczas spotkania w Klubie ,.Kaesemek".

Program przygotowali nauczyciele, a przedstawili uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

czego z pobliskiej Baryczy. Sami aktorzy wykonali swoje kostiumy, co też
zasługuje na pochwalę. Były anioły,
Matka Boska z dzieciatkiem. Święty
Józef i Trzej KróiO\vie. A najwięcej
było zabav1y i zachwytów ze strony
młodej widowni.
(mak)

Koniec prowizorek w

Niekłaniu

wreszcie
droga z mostem

Będzie

STĄPORKÓW. W tym roku
na utrzymanie publicznych dróg
gminnych z budżetu samorzą
du przeznaczono kwotę ponad
476 tys. złotych. Głównie na naprawę mostu w Nieklaniu oraz
budowę drogi z przepustem
w Janowie.

Kilka lat temu w końcu marca, gdy wody rzeki Cza_rnej wezbrały, naporu nie wytrzymała grobla, a zarazem droga w Janowie.
ie puściła zastawaka na moście,
bowiem woda wybrała drogę poprzedniego swojego biegu. Groblę
i tamkę naprawiono, ale tylko
prowizorycznie. W przyszłym roku

trzeba to zrobić od nowa i na wsze
czasy.
- Planujemy, że 300 tys. złotych
wystarczy na przebudowę drogi i przepustu w Janowie- ma nadzieję wiceburmistrz Marek Krawczyk. - Naprawa mostu ul. Spółdzielczej w Niekiani u pochłonie kolejne 50 tys. zło
tych. Wspomniane prace musimy wykonać, bo prowizorki dłużej mogą
nie wytrzymać. Kolejne pieniądze przeznaczymy na opracowanie dokumentacji technicznej, na modernizację
i budowy dróg gminnych. Każdego
roku chcemy wybudować lub naprawić najgorsze odcinki dróg. By już
do nich nie wracać i ciągle nie dokła
dać pieniędzy.
(mak)

Nasz telefon w Kielcach
344-47-25

miejscowego plastyka

Panorama ostrowczan

Skuteczny pościg przechodniów

Złapany

Fot. M. Klusek

Trzej Królowie z darami

torebką
i jednego z nich zatrzymali. Odzyskali również skradzioną torebkę.

- Dobrze się

złożyło, że

w popatrol policji
- powiedział nam podinspektor
Jarosław Sabatowski, zastępca
komendanta powiatowego policji. - Policjanci również przyczynili się do zatrzymania młodocia
nego przestępcy . Dotychczas
nie ustaliliśmy, kim są jego
wspólnicy.
(mak-x)
bliżu znajdował się

w ten sposób przybliżyć ich
losy, osiągnięcia, ciekawe
przeżycia, co umożliwiloby
kontakty w dziedzinie kultury,
sztuki, biznesu, nauki, sportu.

- Zwracam się z gorącą prośbą
do wszyskich, którzy mogą mi
umożliwić kontakt z naszymi rodakami - mówi Tadeusz Kurek.
- Chcę wykonać ich portrety malarskie w technice akwareli, pasteli,
olejnej lub rzeźby w gipsie,
a także w szamocie. Reprodukcje
obrazów lub rzeźb w kolorze zamieszczę w specjalnym wydaniu al bumowym opracowanym z okazji
wystawy: Plastyk liczy przede
wszystkim na pomoc absolwentów
szkół średnich, stowarzyszeń organizujących zjazdy gimnazjów, liceów.

Obiecuje serdecznie podzięko
wszystkim osobom, którzy pomogą mu nawiązać kontakt osobisty lub telefoniczny z rodakami
pochodzącymi z Ostrowca lub okolic i przebywającymi przynajmniej
kilka lat na stałe za granicą. Ich
nazwiska umieści w wydanej specjalnie książce, w której znajdą się
reprodukcje prac. Kurek nie ukrywa, że w okresie świąt, ferii zimowych, letnich rodacy nawzajem się
odwiedzają. Na dużą skalę odbywa
się wtedy turystyka wyjazdowa.
Prosi , by mieszkańcy pamiętali
w tych dniach o jego unikatowym
pomyśle. Liczy także na nie przewidziane sytuacje, które w końcu
dadzą szansę stworzenia wielkiej
rodziny ostrowczan rozsianych
po różnych zakątkach Europy i
wać

świata .

Już

dzisiaj wiadomo,

że

artysta
przyjaciół : na stałe mieszkającego od kilku-nastu lat we Francji, ekonomistę
będzie maJował portrety swoich

i prawnika, doc. dr hab. Zbigniewa Judyckiego, wielkiego społecz
nika, biznesmena przebywającego
od dwudziestu lat w USA Janusza
Smigielskiego. Przed dwoma laty, z
okazji 400-lecia miasta, Tadeusz
Kurek zorganizował w Biurze Wystaw Artystycznych \vystawę 400 portretów ostrowczan. Umieścił wtedy
zaledwie trzy portrety osób, które
mieszkają za granicą: prawnika
Grzegorza Kolińskiego z USA, plastyka Lidię· Molińską z Niemiec i
wspierającą niepełnosprawnych Ewę

WaJczak Schuiul z Holandii.
Poprzednia wystawa, jak
twierdzi artysta, spowodowała niedosyt i pomogła wpaść na następ
ny pomysł. Tym bardziej że spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Z uznaniem pisał o niej dyrektor
Muzeum Historyczno-Archeologicznego Wojciech Kotasiak i ży
czył dalszych sukcesów w realizacji tak oryginalnych zamierzeń .
ANDRZEJ NOWAK

~
s __________________________________________________________________________________________________
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STASZÓW
i grypopodobnych

• Najwięcej zaziębień
• Przychodnie przeżywają oblężenie
• Liczba zachorowań ciągle rośnie
• Lekarze obawiają się o dzieci

Grypa zaatakowała
okolice Sandomierza

SANDOMIERZ. Wzrasta
Tłoczno jest od kilku dni
liczba zachorowań na grypę .. w sandomierskich przychodniach
W sandomierskim oddziale zdrowia. Dziennie lekarze przyj.sanepidu• odnotowano od mują z przeziębieniami i grypą
początku roku 80 przypadków
kilkudziesięciu
pacjentów.
tej choroby. Wedfug epidemio- W przychodni przy ul. Armii Kralogów w rejonie Sandomierza
jowej pierwsi pacjenci z zachojeszcze nie ma epidemii. Na
razie można mówić o zwiększo rowaniami grypopodobnymi
i grypą zaczęli pojawiać jeszcze
nej liczbie zachorowań.
- Nie robimy badań serolo- w grudniu i ich liczba stopniowo
gicznych i nie możemy powiedzieć, wzrasta. Tłumy pacjentów oblegają również przychodnię na staże to jest grypa. Są to na pewno
zachorowania grypopodobne i rówce.
przeziębienia - powiedziała nam
Lekarze jednak obawiają się, że
Róż a Szcześniak, kierownik od powrót do szkoły przyczyni się do
działu epidemiologii w sando zwiększenia zachorowań wśród
mierskim "Sanepidzie".
dzieci.

Żywe kręgle i recitale muzyczne

Zagrają

z OwsiakieJD

SANDOMIERZ Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej i Centtum
Edulcacji Kultutalnej Dzieci i Młodzi&.
ży wtączą się tradycyjnie w najbliż
szą niedzielę (10 stycznia) w ogólnopolską akcję Wielkiej Orkiestry
ŚWiątecznej Pomocy.
NmnelnegrnrrezJwkian Owsiakiem
poprzedzi w Centrum Edukacji w sobotę
,~r kolęd"wwykonaniudzieciz Sandomierskiego Studia Piosenki. Niedzielne
imprezyrozpocznąsię o godz. Ił Przez godzinę dzieci będą mogły brać udział w róż
nych konkursach, grach i zabawach. Specjalną atrakcją będą żywe kręgle. Po godz.
12 rozpocznie się dwugodzinny kamawałwyOOI prz:ebierań<i>w. Mogą wnim wziąć
udział dzieci do lOlat Potem JXZY.idzie kolt:i
na koncertdzieci i młodzieży z Sandomierskiego Studia Piosenki. Natomiast od
godz. 17 do 21 w siedzibie centrum odbę
dzie się cykliczna już, bo organizowana w
każdą niedzielę dyskoteka dla dzieci i mło
dzieży. Tym razem cały dochód z biletów
wstępu zasili konto Wielkiej Orkiestiy. Przez
calyctzi:ńbrrlzjedziałaćJtM.ni'żloleriasznur

kowa. Za niewielkąopłatą dzieci będą mogły pociągnąć za sznurek i W}iosować w
~od szczęścia mniej lub bardziej
atrakcyjną nagrodę.

- Jak co roku adresujemy nasz programdodzieci iJXUPO!lqjelllyimcałodzien
ne przebywanie z nami Nie organizlyemy

licytacji, tylko loterię sznurl<ową, bo w ten
S{XIDb chcemydostosować nasz program
do ich mo:ż.liw<m fin~ Chcemy,
żeby dzieci od małego uczyły się tego typu
zachowań i wiedziały, że każda złotówka

jest ważna, bo jest to jakiś gest i symbol powiedział nam MarekHarańczykz Centrum Edukacji Kul~ Dzieci i Mło
dzieżywSancbmierz.u

Od godz. 9 będzie grać z Owsiakiem
Rmdacja Kultwy Ziemi Sandomierskiej.
Tradycyjnie już imprezy odbywać będą się
wfunldubie ptzyuł Mickiewi<za. Przezcały
dzień przed bud}nkiemRmklubuodb}wał
~sięJilillkmuzpnypołączooyzlicy
tacją przedmiotówzebran~hpmz furxiację i degustacjągrochówki Około godz.

16
rozpocznie się recital Anny Rybackiej, a po
nim spektakl alternatywnego teatru ,,Bła"
~ptzyfundacji. Nasnniezaprezentują się również zespołyja7zo\\e i rockowe. O godz. 20 tKZeStnicy sandomierskiej
akcji Wielkiej Orkiestry Świąteanej PomocypołącząsięzcałąPclską, wznoszącświa
tełko do nieba

Do niedzieli wFunklubiezbieranebędą
przedmioty na licytację. Osoby, które chcą
w ten sposób wespa.eć akcję, mogą przynosić zabawki, upominki i inne drobiazgi,
które potem będą licytowane, a zebrane
w ten S{XIDb pieniądze trafią na konto orkiestry.
(bea)

----~~~-------------

wStaszowi.e ze "Słowem Ludu"
STASZÓW. Pieniądze zebrane w czasie Wielkiej Orkiestry
ŚWiątecznej Pornocy przeznaczone będą na ratowanie życia
noworodków.
Staszewski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert rockowy. O godz.

17. zagrają: "Defenderis", "D ark
Side", ,,Drug Dealer", "Metal Had",
"Ounis", "Demendżez". Patronem
koncertujest "Słowo Ludu". Będzie
my także licytować kurki, zegarki stojące i na rękę oraz kałendarze "Słowa
Ludu".
(SB)

Małym

dziesię. konce
. rtzes. połówmuzy"cznych..
Zagrają m.m. "Jino - Mas ters , "Insi-

Sercom

OŻARóW. Tu także pomyś/a-

no o Jurku Owsiaku i jego Orkiestrze.
W niedzielę, 10 stycznia, w MiejskoGminnymOśrodkuKulturyzokazjiVIl

Finalu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocywgodzinachod IOdo 15odbę-

lent", "Makler", ,,Impuls", "Azotox".
Natomiast 0 godz. 16 dla zaproszo-

nychgościodbędziesięaukcjapa.edmiotów dostarczonych przez Fundację
WOŚP.Zko!eiogodzinie20rozbłyśnie
tradycyjne "Swiatełko do nieba".

MAREKMALARZ

N a s z e t e l e f o n y:
w Sandomierzu 832-41-20,
W Staszowie 864-39-37,
W

Opatawie 868-29-50

-Te dwa tygodnie ferii tronam zmniejszyły liczbę zachorowań wśród dzieci, bo
przed świętami mieliśmy ich
bardzo dużo . Przyjmowaliśmy
około 50 dzieci dziennie . Teraz
ta liczba zmniejszyła się. do 20
- 30 dziennie. Zwiększyła się
jednak liczba zachorowań
wśród dorosłych. Obawiam się,
że te 10 dni szkolnych przed
rozpoczęciem ferii zimowych
znowu spowodują większą liczbę zachorowań u dzieci - powiedziała nam Ewa Hetel, pediatra z przychodni dziecięcej
przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.
(be a)
chę

SANDOMIERZ. Kilkadziesiąt
osób dziennie przychodzi do
Urzędu Skarbowego po druki
zeznań podatkowych. Na złoże
nie swoich zeznań zdecydowało się na razie tylko kilkunastu
podatników.
W tym roku wcześniej niż zwykle
w sandomierskim Urzędzie Skarbowym zaczyna się robić tłok. Coraz
więcej osób zgłasza się po "PIT-y",
których na razie nie brakuje.
-Jesteśmy zaopatrzeni we wszystkie druki zeznań podatkowych.
W tym roku bardzo dużo osób wcześniej je odbiera. Dziennie przychodzi

e
7
Najlepsi wystąpią w programie
"Od przedszkola do Opola"

Maluchy na start
SANDOMIERZ. W Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Mło
dzieży odbędą się eliminacje do
telewizyjnego programu dla dzieci .Od przedszkola do OpoJa•.
O pomoc w zorganizowaniu pierwszego etapu eliminacji dla uzdolnionych muzycznie dzieci zwróciła się do
sandomierskiego Centrum Edukacji
Telewizja Polska. Emitowany w nie- .
dzielę w pierwszym programie Telewizji Polskiej program "Od przedszkola
do Opola" prowadzony przez MichałaJ uszczakiewicza, cieszy się dużym
powodzeniem wśród małych piosenka- ·
rzy i niejeden z nich chciałby zaprezentować swoje umiejętności wokalne
przed kamerą .
- Zainteresowanie jest ogromne. Dzieci przychodzą i pytają o
szczegóły eliminacji. Żeby wziąć w
nich udział wystarczy zgłosić się do
nas wcześniej. Uczestnikami eliminacji mogą być dzieci do 8lat. Muszą przygotować dwie dowolnie wybrane przez siebie piosenki i zaprezentować je na scenie - wyjaśnia
Marek Harańczyk z Centrum Edu-

kacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
w Sandomierzu.
Występy wszystkich dzieci, które zgłoszą się do eliminacji, będą nagrywane na wideo. Potem otrzymają w nagrodę kasety z własnym występem. Kasety będą jedynym dokumentem całej imprezy. Po ich dokład
nym obejrzeniu jury programu teł ewizyjnego skontaktuje się z wybranymi maluchami. Podczas eliminacji w Sandomierzu nie będą ogłasza
ne żadne wyniki, po to, aby żadne z
dzieci nie czuło się zawiedzione.
Mali wokaliści wyłonieni przez
jury wezmą udział w drugim etapie
eliminacji, podczas którego będą
musieli zaprezentować już konkretne dwie piosenki. Kolejnym etapem
i nagrodą będzie występ w telewizyjnym programie "Od przedszkola do
Opola".
Pierwszy etap eliminacji odbędzie
się w Sandomierzu 16 stycznia
o godz. Ił w siedzibie Centrum Edukacji przy ul. Armii Krajowej. Tutaj
mogą zgłaszać się również chętni

do

udziału

w konkursie.

(bea)

Pierwsi podatnicy już złożyli swoje
zeznania roczne

PIT-y

czekają

po nie kilkadziesiąt osób. Do tej pory
mamy złożonych już kilkanaście sztuk
zeznań rocznych - powiedziała nam
Elżbieta Wereszczyńska z sandomierskiego Urzędu Skarbowego.
W ubiegłych latach podatnicy zaczynali interesować się zeznaniami
rocznymi i zgłaszać po druki na przełomie lutego i marca. Wiele osób skła-

Najbardziej kochal konie

Zygmunt Braur nie żyje

dało

swoje "PIT-y" dopiero w ostatnich dniach kwietnia. Pracownicy sandomierskiego Urzędu Skarbowego
mają nadzieję, że wcześniejsze zainteresowanie drukami zeznań w tym roku
sprawi, że niewielu podatników będzie
odkładać złożenie ,,PIT-ów" na os ta tnią chwilę.

(be a)
jego klęsce pod Moskwą zachorował
w podróży powrotnej. Ten żołnierz
o nazwisku Franciszek Braur został
ulokowany w majątku Borków koło
Chmielnika. Tam przywrócony do
zdrowia ożenił się z córką właściciela
i został w tym majątku. Ich syn, a mój
dziadek był powstańcem w 1863 roku.
Po upadku powstania został zesłany
na Sybir. Tam zginął, pozostawiając
trójkę dzieci. Majątek Borków został
skonfiskowany przez władze carskie i
oddany oficerowi carskiemu. Ten go
sprzedał i tak przeszedł w czwarte, piąte
ręce. Dziś właścicielem jest pan Głu
sza. Ja doszedłem swoich korzeni.
Moje nazwisko pochodzi z języka arabskiego. Prawdopodobnie mój praprzodek, który przybył do Polski. był
Maurem - twierdził.
(SB)

STASZÓW. 6 stycznia zmarł od arabskiego słowa "ai-Kuhl" i oznaZygmunt Braur. Nabożeństwo cza antymonowy puder stosowany na
żalobne odbędzie się 9 stycznia
Bliskim Wschodzie do farbowania poo godzinie jedenastej w kościele wiek, puder identyczny z ubarwieniem
pod wezwaniem św. Bartłomieja koni arabskich. Braur potrafił zachow Staszowie.
wać czystość rasy kuhailanów dzięki
Inżynier Zygmunt Braur urodził się
prawu plazmy, które stosował w prak6 lutego 1909 roku w podkieleckim tyce.
Baranówku. Jego ojciec Henryk pracoKonie tej rasy obecnie hoduje się w
wal w kieleckich "marmurach". Matka dwóch miejscach na świecie: Bahrajnie
zajmowała się szyciem. Po ukończeniu
i w Dobrowie, w stadninie nazywaną
gimnazjum rozpoczął pi~cioletnią na- "Oazą Kuhailan". Konie z tej stadniny
ukę w szkole rolniczej w Zerowicach w
są znane na całym świecie. Ben - Comet
województwie nowogrodzkim. Ukoń- · w Stanach Zjednoczonych siedmiokrotczenie tej szkoły oraz odbycie pięciołet- nie zdobył tytuł czempiona, Wielka Es ta
niej praktyki w zawodzie było warun- zdobyła światowy czempionat wśród
kiemuzyskania tytułu inżyniera rolni- koni rasy arabka.Prnktykęnabywał~ool935roku
skiej, zaś Megaw majątkach Dębe Małe, Kotaszów ra zdobywała
i Sichów. W tym roku podjął również czołowe miejsca
pierwszą, samodzielną pracę w Izbie
na torach wyściRolniczej w Kielcach na stanowisku re- gowych w Stajonowego inspektora handlowego. W nach Zjednoczo1937 roku kupił w Dobrowie, gmina nych.
Tuczępy, 20-hektarową działkę. Tam
Braur nierozpoczynał swoją hodowlę. Pierwszym zwykle dumny był
jego koniem była klacz półkrwi arab- ztego,żedoszedł
skiej Lalka, którą kupił w 1935 roku od swoich korzeni.
hrabiego Pusłowskiego. Przed wojną Kiedy żył, wieloZygmunt Braur hodował zaledwie kil- krotnie mówił o
ka koni.
swoim pochoPowojnie musiał zaczynać hodow- dzeniu.
łę od początku. W 1960 roku dowie-Mam podział się, że likwidowana jest stadnina chodzenie arabkoni arabskich czystej krwi w Nowym skie - mawiał
Dworze koło Żywca. Od kierownika Braur. - Mój
stadniny dowiedział się, że do sprzecta- praprzodek poniajestkilkaźrebiątKupiłwybrakowa- chodził z Hiszną klacz Wielką Zorzę oraz roczną klacz
panii. Przybył do
Murcję, która w prostej linii męskiej Polski z armią
miała znakomitego kuhailana ,,KrzyNapoleona w
żyka". Nazwa kuhailan pochodzi 1812 roku i po
HodowcakuhailanówiJ·egoklacz Fot. archiwum
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Z adresu i przekonania
- To było tutaj- pan Ludwik Godek wskazuje na fotografię przedstawiającą wiejską zagrodę z rozległym placem okolonym płotem,
miejsce, które w kronikach Daleszyc ma swą osobną, tragiczną
kartę. Tam ich, dwustu mężczyzn
ujętych w obławie owego pamięt
nego październikowego dnia roku
czterdziestego czwartego, spędzili
Niemcy i trzymali pod karabinami, a potem ladowali do samochodów i wywozili do Kielc, gdzie ich
dzielili: ci na roboty, tamci za obozowe druty.
Młody partyzantAK używający pseudonimów "Kazik" i "Roland" oczekują
cy,jak inni, na swój dalszy los wiedział, że
stoi tam z wyrokiem, bo jego nazwiskoco wcześniejjuż wywiad ustalił- znajdowało się na liście "bandytów", którą mieli ze sobą Niemcy, co oznaczało jedno:
Oświęcim. Już bowiem przed rokiem
na niego i jego sześciu kolegów doniósł
na gestapo konfident Mariusz W, którego w 1953 r. sąd skaże za współpracę
z Niemcan1i na dziesięć lat więzienia; pan
Ludwik pokazuje odpis wyroku; wszak
stawał za świadka w procesie.
Uciekł z tamlej zagrody. Ocalenie
zawdzięcza matce, która - podobnie jak
inne kobiety - skorzystała z zezwolenia
Niemców, by swoim mężom i synom
podać coś do jedzenia, a wtedy wcisnęła
chłopcu spódnicę i chustę szepcząc, by
się przebrał . Jakoś lo urządzili , że nikt
nie zobaczył . l wyszli szczęśliwie ...
Tak potrafią działać tylko matki.
Spokojnie, w opanowaniu i rozważnie,

Zdjęcie klasowe,
rzędzie

rok 1936. Ludwik Godek- drugi z lewej w pieiWszym

uczniów

Mazur (zginiewOświęcimiu; to ów męż

czyzna na zbiorowej fotografii siedzący
po lewej ręce księdza, któremu dalej
poświęcimy kilka słów) , starsi druhowie
Józef Michalczyk, Jerzy Koch, Wła
dysław Malinowski, Władysław Krzywicki Opiekunem szkolnej drużyny harcerskiej był nauczyciel robót ręcznych
i gimnastyki Konrad A (ukryjmy jego
z niemiecka brzmiące nazwisko; na zdję
ciu - pomiędzy dwiema paniami, a ten
uczniak z jego prawej strony to Ludwik
Godek; rok 1936). Konrad A zjednał sobie
zaufanie i sympatię nauczycieli i uczniów,
ale w pewnej chwili ściągnął na siebie podejrzenie, iż jest niemieckim agentem. Nikt
go nie nalaył, za rękę nie złapał, ale... Otóż
po rozdaniu świadectw szkolnych w trzydziestym ósmym, nagle,jednej nocy, znikł.
Ponoć widziano,jak przyjechał po niego
samochód z niemieckiej ambasady. Ludzie zaczęli wtedy po swojemu interpretować różne

jego zachowania i niektóre fakty,
na przykład
wizyty, które
składał

Mauwemu
w majątku
w Szczecnie,
aktywność

wzakresieorganizowania
szkolnych
wycieczek do
Przed Sądem
woźny Stanisław
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Grodzkim w Daleszycach. Na tle drzwiGadek

nawet wtedy, a może - zwłaszcza wtedy,
gdy najmocniej bije serce, które nie zawsze jest najlepszym doradcą . Panią
Agnieszkę Gadek, córkę styczniowego
powstańca z Ociesęk, zapracowaną kobietę wiejską, życie hartowało i uczyło
pokonywania przeciwności losu, bo
musiała sobie poradzić z całym domem.
Opiekowała się siedmiorgierrn dzieci
(Ludwik, jeden z bliźniaków, był najmtodszy), na niej spoczywał ciężar prowadzenia małego gospodarstwa, bo jej mąż
Stanisław, ważna figura- woźny- w Są
dzie Grodzkim (oto zdjęcie pracowników
sądu, pan Stanisław to ten w mundurze), dorabiał na etacie, by jakoś wiązać
koniec z końcem .
Partyzantka Ludwika Godka tkwiła
korzeniami w harcerstwie, z którym swą
życiową przygodę zaczął jako jedenastolatek w 1933 r. Znalazł się pośród ludzi,
którzy harcerskie idee traktowafi z całą
powagą. Pan Ludwik wspomina ich nazwiska: oto harcmistrz Kazimierz Pyzik.
któremu jakże wiele będzie zawdzięcza!
w późniejszej działalności konspiracyjnej
w AK kierownik szkoły Mieczysław

działalność charytatywną i społeczną.
Dwukrolnie aresztowany przez Niern<i>w.
W l 945 r. objął obowiązki proboszcza
na Karczówce w Kielcach. We wrześniu
w 1946 r został zastrzelony przez 19-letniego słuchacza szkoły milicY.inej. Jego
pogrzeb- oto zdjęcie poniżej -przerodził
się w wielką manifestację mieszkańców.
Rok przed wybuchem oojny Ludwik
Godek stanął na kieleckim bruku. Rozpoczął naukę w Szkole Handlowej. Wstą
pił do 6 KDH. W okupację działał
wswych rodzinnych stronach. Jako harcerz i żołnierz AK Wiele by o tym mówić.
Jakże ciekawa mogła by być opowieść
pana Ludwika, jak w kuźni robił granaty... Po ustaniu działań wojennych pan
Ludwik, który zamieszkał w Kielcach,
z kilkoma kolegami tworzył grupę, która prowadziła swoją walkę. - Rosjanie
pędzili na wschód bydło. Utrudnialiśmy
im to w ten sposób, iż na drogach rozlewało się benzynę i podpalało. Krowywpadalyw panikę i gnały na cztery wiatry...
Nie tylko za to uznany został za niebezpiecznego i zagrażającego nowej rzeczywistości osobnika, za którym chodzito UB, aby go aresztować w czterdziestym siódmym. Ujawnia się wtedy, oto
zaświadczenie, iż obywatel laki a taki
"uczynił zadość" wymogom określonej
ustawy. Ale za dwa lata znów będzie
aresztowany. Za harcerstwo.
Do emerytury pan Ludwik Godek,
kawalerjakże licznych odznaczeń wojennych i innych, pracował w służbach budo~anychiurtxutistycznych.Zenergią

zakładów

inicjował i organizował działania w kie-

przemysło-

runku upamiętnienie patriotycznych tradygi regionu. Zapisał na swoim koncie
udział w odnowieniu pomnika powstań
ców styczniowych w lasach cisowskich,
upamiętnienie miejsc pacyfikacji w Antoniowie, Rakowie, Dałeszycach, zabiegał o ustawienie w parku owego kamienia ku czci zamachowcom na agenta
gestapo Wittka, wiele energii i czasu poświęcił, by "czwórka" strzelców wróciła
na dawne miejsce... To służba dla miasta, mówi pan Ludwik Godek, obywatel
Kielc nie tylko z adresu, ale przede wszystkim z przekonania
JERZY DANIEL

wych, podejmowanie berlińskich studentów.- Przynosiłem mu od nas mleko - mówi pan
Ludwik. - Odbierał je w progu i sprawiał
wrażenie, jakby nie chciał, aby wejść
do mieszkania ..
I ów ksiądz. To Stanisław Ziółkow
ski, ówczesnywikary wDaleszycach, gdzie
swą duszpasterską służbę spra"M>wał niespełna rok. Pochodził z powiatu opatowskiego, trzy lata wcześniej otrzymał świę
cenia kapłańskie. W 1937 r. wyjechał
do Belgi~ potem do Francji, gdzie pracował wskupiskach polonijnych. Wsierpniu
1939qxzyjechał

CHMIELNIK, PIERZCHNICA.
powstają rzeczy wielkie•- takie haslo przyświe
ca programowi mikropożyczek
dla najbiedniejszych, uruchomionemu przez Fundację Wspomagania Wsi i Bank ŚWiatowy. Pilotażowym programem objęte zostały dwie kieleckie gminy Chmielnik i Pierzchnica, a pierwsze kredyty zostaną udzielone już
w styczniu.

• Z rzeczy maJych

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku
do obu samorządów dotarła informacja, że warszawska Fundacja Wspomagania Wsi (powstała z połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi
w Wodę i Fundacji Rolniczej) rozpoczyna program mikropożyczek dla mieszkańców terenów wiejskich, którzy chcą
rozpocząć własną działalność gospodarczą. Oferta adresowana jest do osób
będących w trudnej sytuacji materialnej,
np. do bezrobotnych czy osób będących
na utrzymania właściciela gospodarstwa
rolnego.
Pierwszym etapem wyłaniania
osób, które mogą ubiegać się o kredyt,
było przeprowadzenie ankiet wśród
mieszkańców obu gmin. Wolontariusze fundacji Iozmawiałi z 600 osobami, wypełniając bardzo dokładną ankietę dotyczącą sytuagi materialnej i planów na przyszłość. W grudniu odbyło
się spotkanie potencjalnych pożyczko
biorców z prezesem fundacji i przedstawicielami Banku Świarowego, który

będzie finansował nową linię

kredyto-

wą.

Przedstawicielem Fundacji Wspomagania Wsi, który będzie decydował
o przyznaniu pożyczki, został Dariusz
Michalski, pracownik Fundacji Rozwoju Gminy Pierzchnica Kredyty mają być
"uruchomione" już w styczniu.
Pierwszy minikredyt może być udzielony w wysokości do 3 tys. zł, z okresem
spłaty do roku. Dopiero po całkowitym
rozliczeniu się można starać się o kolejny kredyt w kwocie 3 - 5 tys. zł (z okrese_m spłaty do 2 lal). Ostatni kredyt
może wynosić do l Otys. zł, ale można
się o niego ubiegać dopiero po rozliczeniu się z poprzedniego.
Najniższe kredyty opfO<l!ntowane są
w wysokości 12 proc., wyższe - 18 proc.,
najwyższe- 24 proc. Atrakcyjność udzielanych przez FWW pożyczek polega m.in.
na tym, że (w przeciwieństwie do tych
oferowanych przez bank) starający się
o kredyt nie muszą wykazać się żadnym
majątkowym zabezpieczeniem.
Pieniądze z fundacji mogą być przeznaczone na każdą dochodową działal
ność gospodarczą z wyjątkiem rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, prowadzoną
na terenach wiejskich i w miastach
do 10 tys. mieszkańców.
Wszyscy, którzyzamierzają ubiegać
się o kredyt, wcześniej przechodzą spegalne szkolenie, podczas którego dowiadują się, jak kierować własną firmą
ijak przygotować swój pomysł do realizacji.
(sin)

,,Słowem''
e Od Przedszkola do Opola- wiel- Kontakt - ŚFP PTIK Kielce, uL Zanlka szansa dla dzieci do lal 8 -jeżeli po- kowa4;
e Zebranie spadochroniarzy - lO
trafisz zaśpiewać dwie dowolne, melodY.ine piosenki i chcesz wystąpić w tele- bm., godz. 12, lotnisko w Masłowie
wizY.inym programie "Od Przedszkola k. Kielc- Kielecki OddziałZwiązkuPolskich
do Opola"·_ zjaw się na eliminacjach Spadochroniarzy zaprasza wszystkich,
I stopnia w Młodzieżowym Domu Kul- którzy chcą przystąpić do tego klubu;
tury w Kielcach przy uL Koziej lOA- 9
e Zimowe wędrówki - lObm., - zastycznia, godz. 9. Telefoniczne zgłosze prasza KTP "Przygoda": I- Wierna Rzenia pod nrteL: 344-34-23;
ka - Wesoła- Grząby Boimińskie - Góra
e Giełda modelarska- 9 bm., godz. Zebrowica- Góra Sosnówka - Chęciny
10- zaprasza OM "Zameczek" KCK (15 km), zbiórka o godz. 8,20 na dworprzy uL Słowackiego 23 w Kielcach - cu PKP w Kielcach; ll- Daleszyce- Góra
Kranawska-Kranów -Góra Jabłonn a
wstęp wolny;
e Giełda staroci - kolekcjonerzy Góra Otrocz- Bukówka (15 km), zbióri wielbiciele niebanalnych drobiazgów ka na przystanku MZK linii nr 16, obok
znajdą coś dla siebie w sobotę, 9 bm.,
kina "Romantica", godz. 8,30;
e Koncert zespołów- lObm., godz.
godz. 8 - w kieleckim Wojewódzkim
l 5 zaprasza MCK w Skarżysku-Kam. 
Domu Kultury.
e KursSilvydladzieci -9-1 l stycz- wystąpią: "Empty inside", ,,Moby Dick",
nia, przeprowadzi Monika Sidor, łnfor- · "Nieosiągalni" , ,,Yivid" - dochód z immacY.ine Centrum Terapii Naturalnych prezy zostanie przeznaczony dla ,~el
"Heska" w Kielcach, teł.: 344-10-14, kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy'',
wstęp- 5 zł;
331-52-54;
e U Ogólnopolski Zjazd Przewode Koncert w ramach Wielkiej Orników Świętokrzyskich - 9 - 10 stycznia kiestry Świątecznej Pornocy - 10 bm.,
w Brodach Iłżeckich - zwołuje Rada godz. 18 zaprasza Pińczowski Dom
Świętokrzyskiej Federacji Przewodników Kultury przy uL Piłsudskiego 2 A, wyPlTK W sobotę obrady rozpoczynają stapią: ,,Nathaniel", ,,Ravine", ,,Dogma".
.
(BOT)
się o godz. l l, a w niedzielę o godz. 8.

Patronat:

Sł2rdł

Kieleckie Centrum Kultury
Państwowa Filharmonia
im. O. Kolberga

Organizator:

,$TRiSiNV.DtóR"

na wakacje do
Polski, wybuchla woJna ijako
kapelan wstąpił
do pierwszego
napotkanego
oddziału wojskowego. Zachorował, podjął pracę dusz-

OPERA W 4 AKTACH
Inscenizacja i reżys eri a - Maria FOL T YN

17 stycznia 1999 r., godz: 19.
Informujemy, ie brllkjui biktów. lstniejejednak możliwośc
rezerwacji miejsc 1Ul spekiokl 20.02.1999 r.

pas terską, był

w kilku parafiach. Prowadził

Mikrokredyty
dla ubogich

~ogrzeb księdza Stanisława Ziółkowskiego

O:

~o

Informacje i bilety: Impresariat KCK, tel./fax: (0-41 ) 344-90-54.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Spóźnisz się na poloneza, nie będzie problemów na maturze

Figi tylko niebieskie
__.

Na studniówkowy bal dziewczyna musi przyjść koniecznie w
długiej sukni, z taaakim rozcię
ciem. Na głowie fantazyjny kok.
Bielizna koniecznie w kolorze
niebieskim. Żeby matura poszła
dobrze, trzeba się spóinić na
poloneza. Dyrekcja l Liceum
Ogólnokształcącego w Kielcach
stanowczo dementuje plotkę, że
urocze absolwentki muszą ubierać się w tym roku wyjątkowo
skromnie.
Szał studniówkowych balówrozpoczął się w Kielcach w tym roku wyjątkowo wcześnie. Już 2 stycznia bawili się uczniowie czwartych klas kieleckiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Piłsudskiego. Absolwenci narzekali na niefortunny termin zabawy, ale
studniówkę mają już, jako chyba
pierwsi w kraju, za sobą.
Dziś do tradycyjnego poloneza
staną uczniowie Liceum Handlowego. Za 200 zł od pary będą bawić się
na Politechnice Świętokrzyskiej. W sali
"SHL-Zuga" balować będą czwartoklasiści z IV LO im. H. Sawickiej.
16 stycznia ~tudniówki zaplanowano m.in. w dwóch najstarszych szkołach średnich w Kielcach. Uczniowie
"Żeromskiego" będą bawić się w Wo-

jewódzkim Domu Kultury, natomiast
600 osób z 11 LO im. Śniadeckich zatańczy w sali SHL. Karolina Urbaniak z tej szkoły kreację przygotowała sama. - Długa do ziemi, jasna sukienka, z szykownym rozcięciem. Do
tego wygodne buty i obowiązkowa w
naszej szkole niebieska bielizna, którą później należy założyć na maturę.
W tym roku modne są koki. Na poloneza trzeba się spóźnić albo potknąć
się w tańcu. Wtedy nie będzie problemów na egzaminie- radzi maturzystka.
Tego samego dnia imprezę organizuje również Liceum im. Kołłątaja
w Pińczowie . O godz. 18 zabawę w
murach szkoły rozpocznie 350 osób.
Również we własnej sali gimnastycznej bawić się będzie 272 uczniów ję
drzejowskiego Liceum Ogólnokształ
cącego im. Reja
O godz. 20 w hotelu "Echo" w
Cedzynie rozpocznie się najdroższy
bał studniówkowy w województwie.
Za 450 zł od pary bawić się będzie
80 uczniów kieleckiego Prywatnego
Liceum Zarządzani a i Administracji. - Do tańca przygrywał będzie zespół "Ałtus" - mówi Andrzej Szymański, jeden z uczestników zabawy.

ietypowo rozpocznie zabawę
135 czwartoklasistów z Liceum Ekonomicznego w Miechowie. Zamiast
poloneza odtańczą walczyka. To wcale
nie nakaz krakowskiego kuratorium.
- Zadecydowały warunki lokalowe.
Nasza szkoła nie ma sali, żeby móc
zatańczyć staropolskiego poloneza wyjaśnia Józef Tochowicz, dyrektor
szkoły.

23 stycznia bale organizują inne
kieleckie szkoły m.in., " orwid" i XI
LO. U siebie, tylko po l20 zł od pary,
będą się bawić uczniowie plastyka.
4 łutego studniówkę będą mieli czwartoklasiści VIII LO, a dopiero 13 łute
go w sali SHL zakończą tegoroczny,
bardzo długi sezon studniówkowy
uczniowie V LO im. Ściegiennego.
Halina Czechowicz, wicedyrektor l LO im. Żeromskiego, za naszym
pośrednictwem prosi o zdementowanie płotki, że na studniówkę nie będą
wpuszczane uczennice w krótkich
spódniczkach. - Młodzież sama wymyśla takie rewelacje. Nie ma żadnych
rygorów, nakazów i zakazów. Jesteśmy pewni, że wszyscy będą wyglą
dać pięknie i dobrze się będą bawić
- śmieje się pani dyrektor.
HUBERT IDZIK, (PK)

Obrabovvali księdza

Ukradziona
,;kolęda''

Fot. P. Polak
Elewacja Domu Handlowego "Tęcza"' przy ul. Sienkiewicza w Kielcach wzbogaciła się o świetlne reklamy McDonald'sa. Neony wykonała
ftrma "Fourmen", natomiast zawiesili je pracownicy Zieleni Miejskiej sp.
z o.o. Termin otwarcia restauracji, planowany na połowę stycznia, może
ulec przesunięciu, nie później jednak niż do kofica miesiąca
(Pk)

Autobusem. po zdrowie
Już od Jutego do nowej siedziby Przychodni Specjalistycznej nr 1 w kieleckim osiedlu Na
Stoku (przeniesionej z ul. Wesołej) mogłyby kursować autobusy MZK linii .46• lub .3o•, jeśli
administracja udrożni osiedlową

uliczkę.

Jak już informowaliśmy w "Sło
wie", kilka dni temu szefowie MZK,
Spółdzielni "Na Stoku" i Miejskiego
Zarządu Dróg dokonali wizji lokalnej na planowanej trasie do przychodni. Przegubowy autobus zmieścił się
na osiedlowej uliczce, ale...
- Uruchamimy przedłużoną linię,
na początek "46",jeśli ulica zostanie
uporządkowana tak, aby parkujące
tam pojazdy nie blokowały autobu-

só~- powiedział nam zastępca dyrektora MZK Zbigniew Piękny.
Na początek wystarczy ustawić
znaki zakazu zatrzymywania się wówczas autobusy kursowałyby już
od lutego. Konieczna będzie także niewielka zmiana organizacji ruchu, a na
wiosnę - budowa zatok.
- Uruchomienie tej linii jest moż 
liwe, szukamy zastępczych miejsc do
parkowania pojazdów, które stoją na
omawianej ulicy- mówi prezes Spół
dzielni "Na Stoku" Krzysztof Zawistowski
Pozostaje jeszcze zmiana kategorii ulicy: z osiedlowej na miejską i zwią
zane z tym m.in. koszty utrzymania,
także odśnieżania zimą (w pierwszej
kolejności).

(kk)

im. S. ŻEROMSKIEGO
ZAPRASZA NA

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

PIEKOSZÓW. Do tutejszej plebanii włamali się nieznani przestępcy.
Ukradli probOszczowi pieniądze zebrane "po kolędzie", łącznie ponad
3 tys. zł .
Do włamania doszło w czwartek
wieczorem. Przestępcy dostali się do
plebanii przez okno. Ukradli 3 tys. zł
w gotówce oraz odtwarzacz wideo.
Pieniądze częściowo były jeszcze nie
wyjęte z kopert. Gdy przestępcy wła
mywali się do plebanii, proboszcz odprawiał nabożeństwo. ikt nie widział
sprawców.
- Plebania prawdopodobnie była
obserwowana - powiedział nam podkomisarz Wojciech Przeździk, komendant Komisariatu Policji w Piekoszowie. - Przestępcy wybrali moment, gdy nikogo w niej nie było. Zabezpieczyliśmy sporo śladów. Na ich
podstawie będziemy typować sprawców.
(mak-x)

Najważniejszy

Na nowego przedstawiciela
Kielc w Radzie Nadzorczej Banku Świętokrzyskiego wybrano
przedwczoraj Waldemara Wronę.

Kielce są udziałowcem spółki
Lukas-Bank Świętokrzyski. Podczas

Nie

sparaliżują

l stowarzyszenia
dla dzieci w okresie ferii zimowych
mogą odetchnąć z ulgą. W
magistracie skompletowano
już skład komisji konsultacyjnej (o skutkach poślizgu w jej
powoływaniu informowaliśmy

w czwartek), która w myśl
uchwały kieleckiej Rady Miejskiej musi zaopiniować wnioski o dofinansowanie akcji
. Zima•.
Zajęcia

dla uczniów pozostają
cych w czasie ferii w mieście chce
zorganizować m.in. ZHP. Z czterech baz na terenie Kielc i biwaków
organizowanych przez k1ełecki hufiec ma skorzys tać łącznie około
600 dzieci. O dofinansowanie wyjazdu na ferie ubiega się także
ZHR. Wszystkie wnioski , w myśl
uchwalonej przez radnych procedury, musi zaopiniować specjalna ko-

ł

,,

Przetasowania w banku

powołana,

Związki

bal

W tym roku wcześniej niż zwykle zaczęły się studniówki. Do
matury zostało już tylko kilka miesięcy. Jaki powinien być ten pierwszy, najważniejszy w życiu, prawdziwy bal? Jakie przesądy związa
ne są z zabawami uczniów szkól średnich? Ile godzin trzeba przetańczyć, żeby bez ktopotów uporać się z majowym egzaminem? A
wreszcie, jakie w tym roku obowiązują trendy szkolnej mody? O to,
jaka powinna być wymarzona studniówka, zapytaliśmy uczniów Liceum Ekononmicznego im. Oskara Langego i Technikum Hotelarskiego w Kielcach.
KAMILA KRZYSZTOFIK: wybiera kreacje, dobiera dodatki .
.----...=--_".,r:-;o - Byłam już na kilku Jest bardzo pięknie, w końcu wchostudniówkach, ale ta ·dzimy w dorosłe życie.
JOAN A BARA 1: -Tradycja to
za dwa tygodnie bę
dzie najważniejsza, polonez, kroków i układów uczymy
bo moja. Na tamtych się na lekcjach wycho- ,.--.."...,---,
wania fizycznego. Pobyłam osobą towatem jest zawsze walc,
rzyszącą. W naszej
szkole zacznie się jak wszędzie: polo- ale nie każdy umie ponez, walc angielski, a potem każdy tań  rusz;ć się na parkiecie
czy jak chce. Zabawa musi koniecznie w klasycznych ryttrwać do białego rana i wszyscy mumach. Bardziej niż rzę- L~·=·
polenie orkiestry wolę kawałki proposzą kondycyjnie ten maraton wytrzynowane przez "didżeja" z kompaktu.
mać.
AGNIESZKA LIBERA: -W tym Na studniówkę trzeba przyjśćkoniecz
roku zaliczyłamjużdwie nie w niebieskich majtkach.
...-:-:-::-::-=-:---,
DOROTA KALETA: - Coś ty,
studniówki, potem będziejeszclejedna i wresz- w czerwonych! Zresztą co roku
cie ta wymarzona Będę ustała się inny kolor. Taki jest
przesąd , ale najlepiej .------....,
mieć długą, wieczorową
nauczyć się wszystsuknię, bardzo piękną.
kiego na blachę i
Chłopak powinien być
spokojnie zaliczyć
też ubrany odpowiednio
na ten moment. Żadne tam zielone ma- egzamin. Udana
rynarki i czerwone spodnie. Ostatni ta- studniówka to dobry
niec tańczę na bosaka, zgodnie z niepisa- zespół i jeszcze lep- ...._.::___....!....1
szy disc jockey. I koniecznie dobre
ną tradycją.
PIOTRWÓJCIK: -Jeżeli czegoś w jedzenie. Wszystko jest już załat
.----..., tym dniu nie wolno, to wione, bo rodzice odpowiednio
wcześniej się do naszego balu
spłynąć pod stół. Trzeba
--.-·...-c-• wytrzymać te osiem go- przygotowali.
OLA WAWRZYCKA:
dzin tańca,jedzeniaizri>w
wolno w tym dniu.------,
tańca. Bal jak bal, chwila
ucieczki od nauki. Prze- podpaść profesorom, narazić się na
tańczyć trzebaobowiązkowocałą noc. Jak
jest dobra zabawa, to w niedzielę zbiera- śmieszność . W takim
my się na poprawiny W mniejszym, włas dniu nikt nie myśli o
szkole i obowiązku
nym gronie, ale znowu do rana.
IZABELA GŁAZ:- Studniów- przerobienia mate.----::,.....---, ka to okazja do za- riału , który jeszcze został do nauprezentowania -włas ki. Jest radość i cała noc zabawy.
nego stylu, elegancji.
Opinie maturzystów z Zespołu
W tym roku obowią
SzkółEkonorrticznych zebrałoraz
zują różne odcienie
fotografował:
szarości, delikatne
RYSZARD BISKUP
błękity, pastelowe brązy. Każdy sam

Komisja

organizujące zajęcia

•l'

opinie

będą

czwartkowego Walnego Zgromadzenia po cofnięciu przez miasto rekomendacji dotychczasowemu przedstawicielowi Jerzemu Adamskiemu, wybrano jego następcę . W Wrona jest
ekonomistą, zastępcą dyrektora
"KPBP-Bick" S.A.
(br)

.,

w poniedziałek

ferii

misja konsultacyjna. Do czwartku czasu podjęcia w poprzedniej kanie mogła ona podjąć działań, po- dencji uchwały regulującej m.in.
nieważ brakowało w jej składzie
zasady dofinansowania organizacji
przedstawicieli Zarządu Miasta i pozarządowych (kłopoty były takRady Miejskiej.
że z akcją letnią) . Dodatkowo
-Komisja konsultacyjna ma już skomplikowało sytuację wyłączenie
pełny skład. Przedstawicielami Zaspod rządów owej uchwały związrządu Miasta zostali w niej Boże
ków i stowarzyszeń z branży sporna Kizińska i Sławorrtir Kopyciń towej , rekreacyjnej i kultury. W efekski. Radę Miejską reprezentuje cie organizacje zajmujące się takiKrzysztof Słofi. Przewodniczącym mi samymi sprawami (np. przygow myśl uchwały jest prezydent mia- towaniem zajęć na ferie) obowią
sta- powiedział nam wiceprezydent źują czasem odmienne procedury.
Alojzy Sobura.
Przy równoległym działaniu : pełno
Wnioski o dofinansowania ·mocnika ds . organizacji pozarzą
mają być opiniowane w poniedziadowych i urzędników Wydziału Kuł
łek . W środę Zarząd Miasta zadetury, Kultury Fizycznej i Turystyki
cyduje , jakie kwoty otrzymają Urzędu Miasta. a czasem jeszcze
poszczególni organizatorzy.
Wydziału Spraw Społecznych , nikt
do końca nie wie , na co i ile miasto
Przy okazji warto jednak zauwa- ma pieniędzy i jaką pomoc o trzyżyć, że to już nie pierwszy poślizg w mują organizacje. Mamy nadzieję ,
organizowaniu wypoczynku i zajęć że zauważy to także nowa Rada
dla dzieci w czasie wolnym od Miejska.
nauki , jaki Kielce przeżywają od
BARBARARYNKOWSKA

C/l

t""'

o

~

o

l"'

§
c

<O

......
'
o

(/)

~

()

N

z

)>
......
~
<D

Z

~

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

e JĘDRZEJOW
e KAZIMIERZA WIELKA
Podpalacze uciekli niezauważeni

rnJIIIBUSKO

Pożar

czenia naszego klubu, w którego organizację pracy wkladamy tyle środków

i zaangażowania . Wcześniej mieliśmy
dwa włamania
z kradzieżami,
wybicie szyb i kilka prób wszczynania burd przez
obcych przybyszów.
Klub szczególną

troskę

przykłada

do

bezpieczeństwa

uczestników zabaw. Na miejscu
jest zawsze !O-osobowa grupa
ochroniarzy. Na
sobotnio-niedzielne zabawy
goście dowożeni
są

i

odwożeni

z
PKS autokarawynajętymi

Podpalacze pozostawili kanistry

mi. Do każdego wsiada oprócz kierowcy, ochroniarz. Autokary dowożą
młodzież z okolic Buska Zdroju, Piń
czowa i Kazimierzy Wielkiej.
- Wewnątrz klubu nigdy nie doszło do naruszenia prawa czy zagro-

Kwesta
i konee.-ty

O godzinie 14.30 w salach Buskiego Samorządowego Centrum
Kultury rozpocznie się wielka impreza finałowa. Wystąpią zespoły : "Pacanowianie", "Quiver" i "Turned Out"

z solistą Michałem Sędzielewskim,
odbędą się prezentacje artystyczne zespołów buskich szkół podstawowych
i średnich, pokaz sztuki karate i zespołu z kieleckiego MDK Odbędzie
się aukcja prac plastycznych.
W Pińczowie dwunastu wolontariuszy - uczniów pińczowskiego Liceum O gólnokształcącego kwestować będzie od rana na ulicach mia-

Już się kręei
JĘDRZEJÓW . W tym roku do

organizacji VII Finalu Wielkiej
Orkiestry ŚWiątecznej Pornocy
zabrano się metodycznie.

Organizatorzy: Marek Skrzypiec, Sebas tian Sipa i Paweł
Wydrych postanowili dotrzeć indywidualnie do jak największej
grupy ludzi, którzy mogliby wspomóc zbiórkę pieniędzy, przeznaczoną w tym roku na kupno aparatury dla ratowania zdrowia noworodków. Niektórzy sponsorzy
wspomogą organizację koncertu
finałowego.

Długo pracowaliśmy na renomę klubu, a pamiętać należy, że wystąpiła tu
już cała plejada najlepszych wykonawców muzyki disco polo z całego kraju
włącznie ze Stachurskim- mówi Zdzisław J. - Lokal kupiliśmy od Rolniczej Spółdzielni z Nierpowic. Koszty
remontu i adaptacji były ogromne. Nie
wiem kto mógł być sprawcą podpalenia. Nie widzę także najmniejszego
związku między podpaleniem, a faktem niedawnej śmierci !S-letniej mieszkankijednej z pobliskich wsi. Jej nigdy
w naszym lokalu nie było. Nieznany
jest również sprawca podpalenia samochodu osobowego mojego wspólnika co miało miejsce kilka miesięcy
temu - dodaje współwłaściciel.
-Informację o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 7.23. - mówi dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Pińczowie młodszy kapitan Jarosław Wleciał, który dowodził akcją
gaszenia. - Do akcji oprócz dwóch
naszych jednostek skierowaliśmy trzy
jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratownictwa: z Chrobrza,
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malizuje się sytuacj a w jędrzej owskiej służb ie zdrowi a.

- Rozmawiałam z lekarzami z
podstawowej służby zdrowia, którzy nie będą czynić przeszkód by
wydawać skierowania do specjalistów - powiedziała dyrektor ZOZ
Teresa Szwachowa. - Rozumiem

Serdeczne

10 stycznia od rana wolontariusze, zaopatrzeni w skarbonki i identyfikatory zbierać będą w mieście pieniądze . Od godz.l5 rozpocznie się
koncert w Domu Kultury, podczas
którego wystąpią zespoły muzyczne:
"Jędruski", CB MAY GIRLS, "Strych
Dziadka Hieronima", YOU, "Woło
satki", kapela ludowa Andrzeja Słu
ż alca i gwiazda koncertu: ,,Wolna
Grupa Bukowina".
W przerwach koncertu przewidziano wystąpienia sponsorów. Impreza będzie filmowana przez telewizję kablową, zapowiedziany jest
udział Radia TAK.
(B.Z.)

natomiast, ich sytuację, gdyż będą
mieli teraz dużo więcej pracy.
Przy okazji dyrektor Szwachowa dementuje podane przez nas
w czwartkowym wydaniu "S L:' ceny
za niektóre usługi. Za badanie USG
trzeba zapłacić 8 złotych, zaś za wizytę u specjalisty bez skierowania
15 zł, a nie jak podano dziesięcio
krotnie więcej .
(B.Z.)
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padku naruszenia prawa. Poza lokalem doszło do niegroźnego rozboju
i kilku włamań lub usiłowań włamań
do samochodów.
-Jeden Pan Bóg wie, kto za tym
wszystkim stoi - mówi starszy męż
czyzna - mieszkaniec Nieprowic.
- Ja chcę żyć i boję się mówić. Nie
mam pojęcia kto to pod palił, a swoją
Złotej i Michałowa. Podano trzy prą 
drogą szkoda, że się ta buda raz,
dy wody i ogień szybko udało się
a dobrze nie spaliła do końca.
opanować. Straty szacowane są
Pytani o opinie na temat "Las Vewstępnie na 5 tysięcy złotych, a wargas"
- mieszkańcy Chrobrza machają
tość uratowanego mienia jest-l O
znacząco
ręką i odwracają się plecami.
krotnie większa.

Nasz telefon w Kielcach 344-47-25

Policja i prokuratura z
podpalenia "Las Vegas"

Pińczowa wszczęły

-Na razie, poza zabezpieczeniem
niewiele wiemy - mówi zastępca komenda ta powiatowego policji w Pińczowie komisarz Jan Kowalski. Sprawdzamy wszystkie wątki
i motywy, co być może pozwoli wytypować sprawcę podpalenia.- Jednak
za wcześnie na jakiekolwiek oceny
- dodaje.
Od policji dowiedzieliśmy się, że
na przestrzeni minionych dwóch lat nie
było wewnątrz lokalu żadnego przyśladów,

podziękowanie
składam

współpracę

wszystkim mieszkańcom Miechowa l okolicznych gmin, które z dniem 1 stycznia 1999
roku znalazły się w granicach
województwa małopolskiego.
Mam nadzieję, że Region
Miechowski będzie się nadal
dynamicznie rozwijał. Wszystkim jego mieszkańcom życzę,
aby Nowy Rok 1999 przyniósł

dochodzenie w sprawie
Zdjęcia: L Imosa

Młodzi chłopcy w wieku 17 -19lat,
których spotkaliśmy na drodze uważają, że lokaJ jest potrzebny, bo jest
jedynym miejscem, w którym w soboty można się dobrze zabawić.
W sierpniu ubiegłego roku spalono doszczętnie dyskotekę mieszcząca
się w muszli parkowej w Solcu Zdroju. Tam również użyto materiałów łatwo palnych, a sposób podpalenia był
podobny. Sprawców nie ustalono.

(imi)

Parking niezgody

sta. O godzinie 18 w sali widowiskoJĘDRZEJÓW. Trwają prace
wej pińczowskiego "Belwederu" odprzy wyburzaniu budynku przy
będzie się koncert, w którym wystą
ulicy 11 Ustopada obok sklepu
pią m.in. kielecka grupa "Nathaniel"
oraz miejscowe zespoły: "Ravine" ,.Sesam'".
W ubiegłym roku Zarząd Miasta
i "Dogma". Poza tym organizatorzy
postanowił, że w celu ułatwienia
przygotowali wiele innych atrakcji .
Imprezy WOŚP rozpoczną się dojazdu do Urzędu Gminywybudowaw Kazimierskim Ośrodku Kultury na zostanie w tym miejscu droga do
o godzinie 11 . Przez cały dzień pro- parkingu na zapleczu magistratu.
wadzona będzie kwesta uliczna. Wówczas ustne poparcie dla tego proW Kazimierzy Wielkiej będzie 8 wo- jektu, wraz z chęcią odsprzedaży części
lontariuszy. Sześcioro z nich jest własnej działki wyraził ówczesny radny
uczniami kazimierskiego Liceum K Marcinkowski.
Do realizacji projektu można było
Ogólnokształcącego dwoje - Zespoprzystąpić po przekwaterowaniu mieszłu Szkół Ekonomicznych z Odonowa. O godzinie 19 przewidziany jest kańcówdomieszkań zastępczych. Kiewielki koncert rockowy, o 20"świa- dy to nastąpiło, kierownik Wydziału
Infrastruktury Marek Wolski wystąpił
tełko do nieba".
(imi)

za

W ZOZ taniej
JĘDRZEJÓW. Powoli nor-

WŁOSZCZOWA

żenia bezpieczeństwa bawiących się.

VII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pornocy

BUSKO ZDRÓJ, PIŃCZÓW,
KAZIMIERZA WIELKA. Wolontariusze - uczniowie buskich szkól
kwestować będą od rana na ulicach miasta.

PINC~QWP --~- .

w "Las Vegas"

NIEPROWICE, gmina Złota. Wczoraj nad ranem nie ustaleni
dotychczas sprawcy podpalili Klub ,.Las Vegas•. Na miejscu porzucili dwa puste kanistry po materiale łatwo palnym, który wlali
do wnętrza po wyrwaniu kilku dachówek nad pólnocnym skrzydłem klubu. W trwającej pól godziny akcji gaszenia ognia brało
udział pięć jednostek straży pożarnej. Policja rozpoczęta dochodzenie.
-Swąd roznoszącego się dymu, pościciellokalu.- To kolejna próba zniszczuł dozorca, który przebywał w pokoju służbowym w drugim skrzydle budynku - mówi Zdzisław J. - współwła-

e

o pozwolenie na wyburzenie budynku i
wydanie warunków zabudowy.
-Niestety, okazało się, że pan Marcinkawski stanowczo nie wyraża zgody
na odsprzedanie części działki na wybudowanie parkingu - mówi M. Wolski. - W tej sytuacji w miejscu wyburzonego budynku powstanie na razie
prowizoryczny parking na ok. 50 samochodów. Będą z niego mogli korzystać, zarówno interesanci Urzędu Miasta, jak i Urzędu Skarbowego, pacjenci
Poradni nr l i klienci okolicznych sklepów. Być może to rozwiązanie okaże
się korzystniejsze niż budowanie parkingu na zapleczu Urzędu Miasta.
Wówczas teren wybrukujemy kostką.
(B.Z.)

Podziękowanie
im spełnien ie zawodowych l
osobistych planów 1aspiracji .
Reforma admi n istracyjna
kraju sprawiła, że region kieleckl wzbogacił się o szereg
.
.
.
no.wych pręz~yC:h l P 1_ękme polozonych gmlf! 1pow1at~w. ~itam serdeczme wszystkich 1ch
mieszkańców w granicach z

taki m trudem wywalczonego
wspólnymi silam! województwa świętokrzyskiego. _
W_No_wym Rf!ku 19~9 zyczę
ws_zy~tkl'!' zam~eszkuJącym ~~
tej 21em1 rodzmom wszelkiej
pomyślności, zdrowia i uśmie
chu na co dzień.
.
Jerzy Z. Suchańskl
senator RP

Starostwo wyświęcone
JĘDRZEJÓW. Starostwo,

mieszczące się

w niegdysiej szym komitecie PZPR, zosta ło
w pierwszym dniu urzędowania
starosty poświęcone. Historycznego pokropku dokonał ojciec
Bernard Kurbiel z opactwa ojców cystersów.

- Zaczęliśmy od spraw duchowych - stwierdził starosta Tadeusz
Świerczyfiski - Potem pracę rozpoczęliśmy obradami zarządu w składzie
poszerzonym o przewodniczących
Rady Powiatowej. Omawiane były
sprawy przygotowania najbliższej sesji, która odbędzie się ok. 20 stycznia,
projekt statutu, regulamin organizacyjny, projekty wynagrodzeń i diet.
W tym ostatnim punkcie zresztą
nie doszliśmy do porozumienia.

Pierwsi petenci mogli bez problemów załatwić sprawy, którymi
do tej pory zajmował się Urząd Rejonowy. Rozpoczął funkcjonowanie
nowy Wydział Organizacyjny. Obowiązki jego kierownika starosta
powierzył Andrzejowi Cyganowi,
dotychczasowemu zastępcy kierownika UR Działa już wydział o roboczej nazwie "Kultury, oświaty
i kultury fizycznej . Jego kierownikiem został Stanisław Nawrot, dotychczasowy pracownik Oddziału
Zamiejscowego Kuratorium . Jak
na razie nowy kierownik urzęduje
przy udostępnionym mu w starostwie biurku. Natomiast rozpoczął
swe urzędowanie od powołania dyrektorów na miejsce obecnego starosty i wicestarosty.

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

-Od l stycznia obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pełnić będzie Halina Koseła, Zespołu Szkół Ekonomicznych Włady
sław Równicló - powiedział nam
nowo mianowany kierownik.
Najwięcej petentówprzyjąłjednak

starosta, który znacznie przedłużył
swoje urzędowanie. Większość interesantów chciała porozmawiać
o możliwościach zatrudnienia w starostwie. Niestety, dla poszukujących
pracy starosta nie ma dobrych wiadomości. - Obecnie mamy już ok. 600
podań , ale nie będziemy mogli przyjąć
tyle osób do pracy,jak zamierzaliśmy.
Otrzymaliśmy projekt budżetu, z którego wynika, że trzeba będzie oszczę
dzać na etatach - stwierdził starosta.
(B. Z.)

"Przyjaźń,

m ilość,
muzyka
- 7 lat pozytywnych wibracji"

Zagrali
eszeze raz new romantie
dla Orkiestry

Wielki powrót "Duran Duran"
Kiedy w lutym 1993 roku ukasię po bardzo długiej
przerwie album grupy .Duran
Duran·, zatytułowany. The Weddind Day'" wszyscy zgodnie orzekli, że jest to wielki come back
zespołu. Dobra passa przystojnych, choć już nieco starszych
panów spod znaku ,.new romantic • trwa do dziś.
Powstali w Birmingham pod koniec 1978 roku. Grupę założyli dwaj
przyjaciele: John Taylor (bas) i Nick
z ał

Rhodes (klawisze). Wkrótce dołączyli
do nich: Simon Le Bon (wokai),Andy
Taylor (gitara) i Roger Taylor (perkusja). Zarówno ich debiutancka płyta
- "Duran Duran" ( 1981) jak i kolejne:
"Rio" (1982), "Seven And Ragged Tiger" (1983) czy ,,Arena" odniosły olbrzymi sukces. Niespotykaną wówczas
populamość swoich przebojów ,,Duran Duran" zawdzięczali po części pomysłowym i nowatorskim jak na tamte lata teledyskom, bardzo często prezentowanym w MlV Muzykę określa-

ną mianem "new romanlic 'podchwyCiJy zresztą szybko inne zespoły sceny
brytyjskiej i amerykańskiej . Panowie z
"Duran Duran" byli natomiast lekko
zszokowani rekordowymi wynikami
sprzedaży, szczytami List przebojów, wysprzedawanymi na pniu koncertami
i mdlejącymi w spazmach fankam i.
Dobra passa trwała aż do 1985
roku, kiedy grupę opuścił Roger Taylor. Zespól poszedł w rozsypkę. Andy i
John Taylorowie zaangażowali stę w
projekt "The Power Station", Simon
Le Bon i ick Rhodes wydal i płytę jako
,,Arkadia". Spektakularnego sukcesu
"Duran Duran" nie udało się jednak
powtórzyć nikomu z nich. Przez kilka
lat muzycy próbowali z różnym skutkiem sił w projektach solowych, zastanawiali się również nad reaktywowaniem starego składu i powrotem na
scenę . Udało im się to dopiero w 1993
roku.
Po bardzo dobrym przyjęciu płyty
"The WeddingDay" JX)Stanowili iść za ciosem i wydali album "Thank You", będący
kompilacją coverów różnych wykonawców. Nazwa ,,Duran Duran" mów pojawiłasię na listach przebojów, zupełnie no~
pokolenie fanów zaakceptowalo muzykę, przy której bawili się ich starsi bracia
i siostry. Pod koniec ubiegłego roku zespól postanowit przypomnieć sięrównież
starszym fanom iwydal album "Greatest"
- zbiór największych przebojów ,,królów
newroman lic". I chociaż dziś sukces panówz,,DuranDuran"niemajużtakspek

takulamego wymiaru jak przed kiłkuna
stu laty to z pewnością mogą oni mówić
o całkiem udanym come backu.

Alannah My/es znów nagrywa

Zawsze popularna
W listopadzie ubieglego roku
ukazała się pierwsza kolekcja
największych przebojów jednej
z najbardziej charyzmatycznych
wokalistek, którą z pewnością
j est Alannah My/es.
Pochodząca z Toronto w Kanadzie Alannah podbiła świat w 1989
roku za sprawą niezapomnianej piosenki "Biack Velvet". Jej debiutancki
album został sprzedany w ilości ponad 7 milionów egzemplarzy!
Z tej właśnie płyty pochodzą także przeboje "Still Go t This Thing For
You", "Lover OfMine" i wiele innych.
W 1992 roku ukazał się drugialbum
Alannah - "Rocking Horse", na którym znalazła się piosenka "Song lnstead Of A Kiss", która zjednała wokalistce nowych fanów. Później było
kolejne albumy- ,,Allnah" i ,,Ariva",
które utwierdziły wysoką pozycję wokalistki na światmvym rynku muzycznym. Dwie z jej piosenek znalazły się
także na ścieżkach dźwiękowych do
filmów - "You Love Who You Love"
i duet z włoskim gwiazdorem Zucherro - "What Are We Waiting For".
Po dłuższym milczeniu Alannah
postanowiła wrócić na rynek muzyczny. Początkiem powrotu ma być album "The Very Best Of", na którym

oprócz wielkich hitów z poprzednich
płyt znalazły się dwa nowe utwory "Break The Silence" i "Long, Long
Time Ago". Alannah Myles będzie
miała o tyle ułatwione zadanie, że jej
dawne hity są do dziś grane przez
wszystkie rozgłośnie radiowe na świe
cie.

Są co najmniej dwie tzeczy, które powinniśmy wiedzieć o .Puressence•. Po pierwsze, że grają bardzo emocjonalną, pobudzającą do
życia muzykę. Po drogie - James
Mudńczki, wokalista z głosem cherubina i usposobieniem diabla jest
bardzo dobrym poetą. Te dwa
punkty dają nam już pojęcie omieszance jaką tworzy ten miody amerykański zespól.
Tony Szuminski, James Mudriczki, Neil McDonald i Kevin Matthews
debiutowali jako ,,Puressence" w 1996
roku. Ich pierwsza płyta zdobyła bardzo
dobre recenzje, przez część prasy muzycznej została nawet uznana, za debiut roku.
"The Guardian" napisal: "Ten album jest
rzadkim i cudownym, popowym zjawiskiem". icwięcdziwnego,że"Puressen
ce" mogą mówić o sukcesie.
Kolejnym wydawnictwem, które trafiło na rynek pod koniec ubiegłego roku
jest płyta "Only Forever'', utrzymana
w klimacie pierwszego albumu, ale dojrzalsza brzmieniowo. Na razie przyjmowana jest równie dobrze jak debiutancki
krążek, bardzo prawdopodobne jest więc,
że młody zespól będzie w tym roku jedną
z czo!Gwych postaci światowej sceny pop.

MAREK MALARZ

Banaszak, Bem, Jarocka, Rynkowski i inni

Klasyka po polsku
.Zlata kolekcja•- pod takim
szyldem ukaże się zestaw płyt
klasyków polskiej muzyki rozrywkowej. Na rynek trafiły już zestawy największych przebojów Ewy
Bem i Ryszarda Rynkowskiego,
lada dzień powinny ukazać się
kolejne płyty.
Cykl "Złotej kolekcji" opracowała i wydała firma "Pomaton EMI" we
współpracy z Polskim Radiem SA
i PP Polskie Nagrania. Seria zapowiada się jako wyjątkowa audioencyklopedia, którą powinien mieć w swoich
zbiorach każdy miłośnik polskiej muzyki. Każda z płyt to zestaw najwięk-

• Urban Species• to nazwa komuzycznych stylów oraz zapierają
cymi dech w piersiach koncertami. Po zakończeniu światowe
go tournee i rocznej przerwie
Mintos - lider i twórca zespołu rozpoczął pracę nad kolejnym
projektem.
Nowy album nosi tytuł "Blanket",
co na polski tłumaczy się jako "koc" i
jest dostępny na rynku już od końca
ubiegłego roku. Muzyka, którą możemy usłyszeć to swoista mieszanka
funku i soulu, przyprawiona bluesową gitarą i odrobiną folku. - Podobnie jak tytułowy koc, który ogrzewa

W ostatniej edycji wygrali: Dona
Olejnik z Borkowa i Przemek BilskizNowejSłupi.Odpowiedzinależy wysłać na adres redakcji: "Słowo

Ludu",ul.Wesola 47/49,zdopiskiem
,,Konkursdlafanów".Nagrody-kasety - do odebrania w SaloniePrasowym
"Kolportera" w hotelu "Centralny"

kompilacja 16 utworów z pięciu
płyt wydanych od 1983 do 1991
roku.
Lisamiro wykonuje tu swoje, a
także kompozycje innych znanych herasów muzyki kolumbijskiej takich jak:

l

'

muzyka

jarząca się z unikatową fuzją

nez. Jest nazywany "kolumbijskim
królem sabanero" i jeśli choć trochę
poznacie muzykę tego kraju przyznacie, że korona należy mu się słusznie.
Slonecme rytmy atakują nas od początku tego krążka, wyzwalając z łańcuchówprzygnębienia

...
cię

w nocy, nasza muzyka może zatak samo, gdy rzeczywistość
wydaje się zimna i przerażająca- twierdzi Mintos.
działać

(/)

sobą ten "kolumbijski wodzirej". Sami

Kr61 sabanero
Rozpoczęliśmyczas karnawatu, o czym Wam zatem pisać jak
nie o muzyce co pulsuje pobudzając do tańca. Album ten to

szych przebojów danego wykonawcy
- nie mniej niż 70 minut dobrze znanej, chociaż może nieco zapomnianej
muzyki. Jakość nagrań poprawiono
dzięki zastosowaniu najnowocześniej
szych technik cyfrowych, wykonanie
i aranżacje pozostały oryginalne.
Po Ewie Bem i Ryszardzie Rynkowskim w prestiżowej " Złotej kolekcji" ukażą się m. in. Hanna Banaszak, Stanisław Soyka, Irena J arocka, Jerzy Połomski, Urszula Sipiń
ska, Łucja Prus, Wojciech Gąssow
ski, Zbigniew Wodecki oraz zespoły
- "Pod Budą", "Skaldowie" i "Republika".

Ogrzewająca

Recenzje Apostoła

Konkurs dla fanów
Oto kolejne pytania w kankursie .stawa Ludu• i Salonu
Prasowego .Kolportera• w
Kielcach.
1. Jaki tytuł nosi największy
przebójAlannahMyles?
2. Kto jest wokalistą "D uran
D uran"?

Mieszanka
"Puressence"

Dzisiaj w sklepaćh muzycznych w całej Polsce ukaże się płyta z przebojami
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Została ona wydana z okazji jutrzejszego VH Finalu WOŚP. Ptyta zatytułowana "Przyjaźń, miłość, muzyka - ?lat
pozytywnych wibracji" ukaże się dzięki firmie fonografiemej POMATO EMI.
Zagrają na niej m.in. ,Yoo Voo", "lra", "Proletaryat", "Urszula", "Dżem" ,
,,Acid Drinkers", "Ciosterkeller", "Gang Olsena", "Kobranocka". Całydochód
z płyty zasili, oczywiście, konto Fundacji WOŚP.

tu

Nie ma sensu wyszczególniać
któregoś z utworów. Piosenki współbrzmią obok siebie tworząc jeden nie-

zresztą ocenicie, który z utworów błysz
czy tu jaśniej . Ja zainwestowałem w
Lisandroi częste awarie ciepłego ogrzewania nie są mi już strasme. Przez moje
głośniki sączy się bowiem ciepło kolumbijskich wieczorów. Wszyscy ci, którzy uwielbiają rock-steady wejdą do
kopalni tego rytmu i odnajdą tu najszlachetniejszy kruszec. Charakterystyczny głos Lisandro i przepiękne
brzmienie akordeonu porwą was do
tańca, ocozresztąnamwtymmiesiącu chodzi. To nic, że nie zauważyliśmy,
że płytę nastawiliśmy na ciągłe od twa-
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FIAT 126p 1990 041/344 .30-68

AUTO-MOTO

MEDYCYNA

041/362-Q0-29 AUTA NA GAZ. Kielce,
Pakosz 53. RAlY. Dodatkowo
ZIMOWY BONUS.
GL451

T~~Si!0~9~ca.~J~czenie, zabiegi, najtaniej.
KA648

FOR~ sierra (91 ), 2.0iDOHC. Kielce,
362-58- 1 po 16.
DE11535

GINEkOL02,1A- doświadczeni specjaliści
-0501·94-31-"'t.
KA650

JELCZ naczepa 3-osiowa. 0-602·1)~Cff %

AMORTYZATORY - opony, akumulatory,
alufelgi,
tlumiki,
serw is.
raty,
tel. 0481362-68-89.
GW687
AUTO - RADIO.•Wibtronic" Kielce, Paderewskiego 22.
GA1750
AUTO· SlYBY. Kielce, 361-57-17.
GA1748
AUTOSZYBY. Autofeni.x" Kielce
Wrzosowa25361-61 -'h Radom,_Dębowa4
362-60-15. Szewce 39 k/Kielc 34o·S2-05.
GA1751
PROMOCJA Autoalarmy Prestige. Kielce,
Czarnawska 22, 041/344-99-73.
DE11314

BUDOWNICTWO
362-46-76 PARKIETY, mozaiki, panele,
schody, kleie , lakiery .• Fioor", Kielce,
Zagnaoska 232.
KH1206

DE11762

· ~ j!8.~rt ~4) 1.4 pełne wyposażenie
21
1
.
5- 6 '
DE11730

6

041

NAUKA
CENTRUM. Kształcenia Dorosłych pgłasza
nabór; - p~IJcealne: bankowos~. fin.anse,
ac!mJmstracJ3 pańs~wa , turystyka, - 1JCeum
ekonomi~l'te, o ó no ształ ce (
l tnie,

CHEMIA · 041/332-23-41 .

KURSY pl7\lgo)owawcze do szkół śręd
(lich.wfen~ ~~Ja Prowac!ząautorzy KsJą
zek 1za®] o WI<IZ~IaCVch wg nQWY.ch zasad w 17.v3<t ro u. C.K.U: Kielce. PolJklasztoma 11 . 5-10-55, 090-24-91-04. GL
467

DE11679

POLONEZ 1991r. 041/366-73-87DE

11738

P~łJ~~~f~tw8~.
centrum
1
,
1
3TIE
Kielc.
11706
STAR 200. Kielce, 346-54-52.

DE11703

. KOR:!tfmCJE • matematyka - fizyka.
DE11758
Kielce, . 1-848.

37
• 6' ·

AG2P~:
O
. fp~e~f·
us o- aroj,~mi~'t>M~:roOJS
ols Jego
89,378-4 -4 .
DG1169

czteroletni~)· t~c ni~um: ~mo~~we,

kolejowe. hk<lndlowe, fryzjerskie QO SZ,.,KielPoa~:13sztorna
111, ·34 -HJ-55 ,
090-249:.104.
GL456
~ę.

~~ł~A 1996r. sedan , l właśc i c i e l.

DE11725

s-tonową. 041137872 ~~mła~gś':'ą
'
DEn~?
TEL. 0-32/256·3g-6a w godz. 10.00-11 .30
- automaty - gry zręcznosciowe SPrt>'t§'~']
TICO- nowe. 041/344-27-35.

DE11720

WYPOSAŻENIE ,fitness". Tel. 306g!.1Jlfi

NIEw:IUCHOMOŚCI

FOLIA

dachowa

budowlana

OQrodnicza
sfretch
Ceny producenta. Polskie atestv.
.,XL" Kielce, Oomaszowska 115, R'olna
8, tel. 34-493-97, 368-08-79.
GA1746
BLOCZ KI betonowe .
041/378-72-42, 0-604-284-338.

TOWARZYSKIE

SPR2EDAM atrakcyjny dom w Motctwicy
do <:aiTlf~Kania ód taraz. 041/368-86-76,
0-601-39-3:.!-64.
DE11759

041127-33·140 FRYNE.

PRACA

041/34-28·278 EMANUELLE.

Beton .
DE11615

041/36-11-711 LAIS.

ĄDR~SOWĄNIE ~CJRert, składani· e dlugo-

pisow, pf'ZYJrnQwanJe

zgłószęń

k P.erta t zo;yrotna.
9 300 f(u 110, bOx t8·

1
EVHOINWE:S
1,

DREWNO bukowe suche. 0411332-58-90.
DE11676

AT~CY JNA

DE11473

AGENCJA Towarzyska w Warszawie .QoB~~YiM~~~cy Pań·w wieku 18- 30 lat. Tel.
dd2242

BANGKOK Ostrowiec ŚW. 266-40-67.
DE10930

TURYSTYKA

KSifi~OWOŚĆ od P.Qdstaw! Najtaniej!

~fePcf,~J~f~~f-~~~go 4, 362=61-63,

041/34-463-63. EUROLOCUM-1" NIERUCHOMOSCI, od 1984, Sienkiewicza 9.
www.pronet.com.pVkgn.
GA1745

POSZUkUJE sQrzedawczYni do sklepu
spożywczego. 090-'33-66-59, 362-1
1757

DDZ220

bt7

SKŁADANIE dlugopisÓ'N, 060-4406'6~%4

.DO WYNAJĘCIA mieszkanie Z-pokojowe
- Slichowice. K1elce, 34-561>-04.
DE11718
POSZUKUJĘ

domu do

SPRZEDAM 4-pokojowe z kuchni<!.- cenpośrednictWa . Kielce, 362-58-31

trum,_ bez
po 1o.

DE11534

363

041/332-40-QS. Frankfurt- MannB~\~.J-

W czwartkowy wieczór pokoje
dworu rozbrzmie-

którzy z upodobaniem o tych wspania-

oblęgorslciego

łościach Kielecczyzny rozprawiali, za pro-

wały muzyką i gwarem rozmów, tak

szono właśnie tutaj, na salony.
Piękną oprawę dla tych dysput stanowila muzyka w wykonaniu śpiewają
cej Magdaleny ldzik, Ludmiły Worabec grającej na skrzypcach i Artura Jaronia, któryzasiadł PfZY fortepianie. WsJEnialą niespodzianką było pojawienie się
za oknami salonu zespołu kolędników,
którzy z gwiazdą, turoniem, diabłami
i anioł~ i przybyli wgościnę. Kolędnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Oblęgorku.
Kiedy już goście nasycili oczy przepięknymi widokami, bo zdjęcia licznego
zespołu fotografików, w tym kielczanina
Pawła Pierścińskiego, są piękne i nastrojowe, wszyscy spotkali się przy stole,
gdzie życzenia wszelkiej pomyślności na
nowy rok złożył ojciec superior Karol Lipiński z klasztoru Oblatów na Świętym

jak za czasów Henrylca Sienlciewicza Wszystko za przyczyną Stani·
sławaMijasa i Romana Ostrowskiego, którzy wspólnie przygotowali
wieczór promocji nowego albumu
Wyóawnictw Szkolnych i Pedagogicznych .Zabytki architektury pol-

skier.
Wśród piZepiękniezaprezentowanych

200 najwspanialszych zabytków jest kilkanaście z regionu kieleckiego. - Dużo,
ale i mało- mówił dyrektor Centrum Promocji WSiP Roman Ostrowski.- Pozostał niedosyt, że tak wielu wspaniałych
miejsc nie udało się pokazać.
W albumieznalazły się jednak Kielce
z pałacem biskupów, Sandomierz, Krzyżtopór, Św. Krzyż, Wjchock, ulubione przez
Sienkiewicza Chęciny i dworek w Oblęgorku. Dlatego też szanownych gości,

Krzyżu

(Lid)

FRANKFURT· MANNHEIMd Li~sko~WOJTEK" 048137-80·307 kom. 06 1- 8010

t.V,

USŁUGI

SPRZEDAŻ

wynajęcia .

DE11716

studentka u siebie. 0603-

002180

LOKALE

0411368-25-80.

.

260-Z

DE11616
DE11726

te efonJCz·

n~h- ~trudnimY.. lnformac~ b ezołatoe.

KUPNO

DĘ:11727

Salon w Oblęgorku

0-41/343-1!!-81 siatki pla~kowe, metalowe, ogródZemowe, sto wzor .
GA
1753
AUTOSYST~M Lanos. 0-602-290-857.
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Rachunkowe C-J S.C. Kielce,
DE11753
lakierowanie.

CYJNNOWANIE,
0411361
. 8.

DE11654

DE11724

CZVSZCZENIE dywanów. 041/33dE~t ~'b

7

GLAZURA. 041/361-51-QS.

DE11761

l.

090-j~n!oLATORSTWO e lektryczne .

DE11494

.
ROLElY - budowlane i
34-42D-o1 , wewn . 141.

antywłamaniowe .

KH

1229

Ki~l~~~ ty~~1F.achlowanie, malowanie.
8
DE11685
TYNKI- 361-82-64.

DE11530

TYNKI mury. 346-15-03.

Uprzejmie informujemy naszych klientów i kontrahentów, że
-

PIA PIASECKI INWETSYCJE Sp. z o.o.
ul. Manifestu Lipcowego lSA
~
25-323 Kielce, teł. (041) 344-69-19, (041) 344-69-49 !:::
Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych z siedzibą w Kielcach
zatrudni:
Członków Zarządu:
b) zastępcędyrektorads.Inedyeln~ch

-wykształcenie wyższe ekonomiczne o profilu finaiisowo-ksi~tgowym
- studia podyplomowe o profilu finansowo-księ&owym i zarządzania,
w ostatnich 5 Jatach
-kursy i szkolenia związane z finansami i z księgowo~ tą
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Józef Glibowski • były m istrz

żej250osóbdwarównorzędnepierwsze

miejsca przyznano Stanisławowi Rosiakowi -dyrektorowi naczelnemu "Stolbudu" SA we Wioszezowie i Marianowi
Osuchowi - zarządcy Przedsiębiorstwa
Państ\.vowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św., a drugie Mieczysławowi Kwietniowi- prezesowi zarzą

wa - specjalista do spraw bhp,

J5fn:SZCZYK Justyna zgubiła legitymację
oną.
DE11717
CENTRUM Mleczarskie Gola zawiadamia

U.f~n~u druków KP o ~merąch 10458-

re niniejszym og szemem anuluDE11715

.
,
Jemy.

SKOTARClYK Paulina

cję 11 LO w l<ielcach.

ZAR~BA Justyna
LO w Ki lcach.

Wymagane kwalifikacje:
a) :zas tępca dyrektora ds. ekonomicznych

zgubiła

legitymaDE
11747

zgubiła legitymację

DE

11

11746

RÓŻNE

ukończone

~ LOM~RD • .u Ma~~a·
368- -42 m1astow~;ży
.
nfor u M~<J • 368-~~ ~e w niedzie1
ę. nform qa nocna
. GA1?S7

nt}i.

Doślrildaenia zawodowe:
-w kierowaniu dużymi grupami pracowniczymi

-staż pracy nastanowiskach kierowniczych wyższego !l%ac:bla (min. 3-5 lat)
- staż pracy w finansachi ksi~owości min. 5 lat
· doświadczenie w rachunkowości zarządczcj
Dodatkowe umiejętności, uprawnienia i cechy osabo,.ości:
- umiejł{Ulośćpołączenia ewidencji księgowej z~em finansowym
• umiejł{Ulości koncepcyjne, organizatorskie, predyapo~cjc: menedżerskie
-kompleksowe i globalne myślenie
b) zastępCl dyrektora ds.~t~edyCZDycb
-wykształcenie wyższe medyczne
- studia podyplomowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia, ukończone

,

POlYCZKI. 344-21-o9, 0602·36!5~~~~

·staż pracy w

instytucjach służby zdrowia (min. 5lat)

Dodatll.owe umiejętności, u prawnienia i cechy osob1),.ośd
- komunikatywność, um.iejętności organizatorslcie, myślenie koncepcyjne,
predyspozycje menedżerskie, dobre funkcjonowanie interpersonalne
Oferty zawieraj~ce list DJotywac:yjny i CV proszę kierować w terminie
do 15 styttni.a 1999 r. pod adresem Świętokrzysldrj Regionalnej Kasy Chorych,
25-520 Kielce, ul Targowił 18, p. 506.
Bliższe infonnacje: (6-41) 343-03-l4, 343-03-25.

ppoż. i ochrony środowiska w .Kowencie SA w Końskich otrzymali

.za

odznaki honorowe
zasługi dla
ochrony pracy". Wręczyi j e okręgowy inspektor pracy Waldemar
Zajączlcowski.

Na uroczystym posiedzeniu WÓjewódzkiej Komisji Ochrony Pracy w Kielcach podsumowano również konkurs na
najaktywniejszegozaldadowegospolecznego inspektora pracy w 1998 r. wokręgu
kieleckim. Pierwsze miejscezdobył Taeleusz Koziorz "Chemaru" SĄ laureat ll
nagrody głównego inspektora pracy w
konkursie ogólnopolskim, a drugie Mieczysława Trębicka z PSS "Społem"
wKielcach.Wkonkursie pxl hasłem "Pracodawca-organizatorpracy bezpiecznej"
w kategorii osób zatrudniających powys•<»~<»

d.~

E~Rafv::rk1<1fclCE ~~życza~ia S;t .

B""·
1e ce, ul.
g wewn
. 298

moc o
366-39-

po godz. 1 ).

a3a 1 11' te .
( 66-0 -64 ,

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

ziemniaczana i inne.

RAFPOL

Kielce, Okrzei 54, tel345-31-49 ł

SkrZetlewska 4, tel 345-39-63

Pokłady

!:;

optymizmu

W słowach premiera i przedstawicieli
bez przerwy pełno optymizmu.
Ładnie się tego słucha, ale wszystkie te
gładkie i słodkie zdania zaczynają denerwować, gdy się je odniesie do rzeczywistości. Jak bowiem się nie złościć, skoro zaskakują nas wciąż nowe, niezrozumiałe decyzje np. w sprawie refonny systemu zdrowia, ubezpieczeń, oświaty. To
samo dotyczy cen. Mówi się, że rosną
nasze dochody, tamczasem co rusz, za.
miast wyższej pensji, dostajemy powiarządu

TANIO CUKIER

dul.akladówEnergetycznychOkręguRa
domsko-Kiełckiego w Skarżysku-Kam.

W kategorii pracodawców zatrudniających od 51 od 250 osób pierwszego miejscanie przyznano. Na drugim znalazł się
Alain Paillet - prezes "Bertrand Faure
Automobil" sp. z o.o. w Grójcu (woj.
radomskie). W kategorii osób, które zatrudniają do 50 pracowników pierwsze
miejsce zajął Henryk Dziubek - właściciel zakładu piekarniczego w Stalowej
WoU, a drugie- Zdzisława Kurek- właścicielka zaldadu rzeźniczo-wędliniarskiego ,,Maskur" w Bodzentynie.
(elza)

•• s•«>-w~· •

(0-41) 344- 48-

AUTO~ŻVCZAlNtA

w ostatnich 5 Jatach
Dołwiadaenia zawodowe:
-w kierowaniu dużymi grupami pracowniczymi
-stażpracynastanowiskac:hkierowniczychwyższego•~ebla(min.3-5lat)

Bezpiecznie w pracy
dozDru suwnic w ZaJdadzie Walcowni Huty . Ostrowiec• i Wiesław Śli-

szk~ITE~ W~ro(lika ~ubiła legitymację
ną, Jlet mJesJęczn ·
DE11719

a) zastępcę dyrektora ds. ekonolbicznych

Józef GliFot. P. Polak

DE11668

ZGUBY
s

otrzymują

WllYTÓWKI, szyldy. 041/343·16ifOJ2G

z dniem 12 stycznia 1999 roku firJDa
PlA PIASECK:I INWESTYCJE Sp. z o .o.
ztnienia swoją ste<lzibę.

N a.sz n.o""'y adres ""' brzmieniu:

Odznaczenia ,.Za zasługi dla ochrony pracy"
bowski i Wiesław Sliwa

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

'16

do mienia o podwyżce abonamentu telewizyjnego, cen gazu, czynszu, ogrzewania itp. Skąd czerpią swój optymizm rzą
dzący? Gdzie sąjego pokłady?

Czyj interes
Często słyszę, jak różni działacze poUtyczni znówpowołująsię na tzw. interes
panyjny. I zastanawiam się, co oznacza
to określenie? Czymjestinteres partyjny
wobec interesu narodu albo państwa?
Mówić o interesie partyjnym to pewnie
jeszcze nie grzech, ale przedkładać go ponad wspólne dobro, co często się dzieje,
to jednak nadużycie!
(tam)
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SOBOTA, 9 stycznia
PROGRAMI

towe: Sportoweżycie (powl) 2.45 Zakoń
czenie programu
PROGRAM li
115 Sport telegram (powt) 730 Folkowe nuty: Bajarze- dzień 8.00_Thcy sami
8.30 Aktualności lokalne 9.35 Zycie obok

recital Michala Bajora 0.55 Szala sprmYiedliwoo:i: Sprawa braci Logan, Sprawa Horvatha- serial krym. prod. karne!. 235 Sport

telegram 2.30 Zakończenie programu
7.00Samożycie7.15Agrolinia 7.45
roi..W
Wszystko odzialcei ogrodzie 8.05 Rynek
6.00Discorelaks7.000skar7JOW
8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza pogody
8.45 Droga do NATO: Teksaskiesokoly9.05 nas:Dzikiehoryzonty:Krwawiąresercadże dnxlze- magazyn redakcji programówreliZiarno- programkatolicki 930Dladzieci lad- serial dok. pn:xl ang.10.05 Suxoo spJrt: gijnych 8.00 Jumanji -serial anim. 8.25
i młodzieży: 5-10-159.50Diadzieci: Bli- Fmal Pucharu Polski w siatkówce kobiet PO\verRangers-senal pnxl. USA8.50Kaskie spotkania z historią 10.20W.UtDisney l 1.00 Podróże w czasie i przestrzeni: Pod lambury- program dla dzieci 9201alentza
przedstawia: Kaczka paczka; Bohater wro- wspólnym niebem- urkującyz humbaka- talent 9.50 Owocmocna lista przebojów
dzinie- film przygod. prod. USA l 1.40 Co mi- ftlm dok. prod. USA 12.00 Kino bez 10.00 Strażnik Teksasu- serial sens. prod.
wkraju piszczy? l2 .00Wiadomości 1210 ro:lzicó.v:SpotkaniezHannaBarberal215 USA l 0.55 Konspiracja- film sens. prod.
Cudowne lata- serial obycz. prod. USA USA 1240Śmiechwraju- komedia pnxl.
RógWojskiego-magazynmyśliwski 12.40
12.55 Zimmerman gra ballady Chopina ang. l4.30Gospodarz: gra-:zaOOwa 15.00
Jeśli nie Oxford, to co?- teleturniej 13.05
asz pan Janek- reportaż 13.35 Fałszywy 1330 Ballykissangel -serial rop_ pn:xl ang. Magazyn 15.30 Oskar 16.00 Informacje
kadr: Tajerrmicza Kleopatra 14.00 Studio 1415Animals- magazyn l5.00Familiada- 16.1OZepter Sport Magazyn 1620 Dziesport I liga koszykówki mężczyzn, mecz- teleturniej 15.30 Zlotopolscy- telenoweła więciu wspanialych: gra-zarewa 17.1 5F/XZepter/ŚląskWrocław- Fbgoń Ruda Śląska prod. polskiej 16.00 Kuchnia polska, czyli serial sens. pnxl. USA 18.10Xena, wojow15.40 Od przedszkola do Opola: Bogdan Big Cyc- program artystyczny 17.00 SiOO!i- nicza księżni<2ka- seńal przyg<Xl prod. USA
tazuka 1625Frasier- seńal kom prod. USA sko- serial obycz. prod. polskiej 18.00 Pa- 19.05 Disco polo live 20.00 Idź na calość 
17.00Teleexpress l7.25Jaka to melodia? norama 18.1 OAktualności lokalne 18.3 5 sh<Mt20.50 Lt:mwanie Lotto i szczęśliv.ego
-quiz 17.50 To jest telewizja 18.05 Sen o Duety do mety- teleturniej 19.0S Latający numerka 21.00 Nocny patrol- serial sens.
Dzikim Zachodzie- seńal OOjr:z. pn:xl USA cyrkManty Pythona-serial kom pnxl. ang. prod. USA2 1.50 Pamięćal:mlutna- film sf
19.00 Wieczorynka: Tabaluga 19.30 Wia- 19.40 Dla dzieci: Ale heca 20.05 Zenon pn:xl USA23.500gloszenie\\o)'ników Lotto
Laskowik20.50 Uczucia- recital Michala 23.550statnidowzięcia -serial kom prod.
domości 19.55 Prognoza pogody20.05
Bajora 21.1 ORybka zwana Dwójką 21.25 USA025~a~P~C~
Błękitniere- dramatobycz pn:xl USA21.50
Programrozrywkowy2250Sportowaso- Nąjoordziej niebezpieczne pościgi policyjne Pantofelka oraz Między snem ajawą IJO
bota23JOGang-filmsens. prod. USA1.05 -serial dok. pnxl. USA2 1.50 SkM'o na nie- Smakowitykąsek-filmerot pnxl. USA3JO
KoncertjubiieuszcMy StowarzyszeniaAuto- dzielę 22.00 Panorama 22.40 Rancho De- Muzyka na bis 4.1 OPożegnanie
rrm ZAiKS (powt) 2.00 Spotkania I<aOOre- luxe -western prod. USAO.l5 UczuciaTTK KIELCE
8.00MuzycznyporanekwTKK8JO Utopia- komediapnxl. fr l O.OOMuzycznyrelakswTKK10.15Stolice imetropolieświata 11.00
Ivanhoe- rycerz normański- film hist 1235 Kowal- komedia prod. USA llOOWielki mały biznes 1328 Morskie opowieści 14.00
Kreskówkowy świat- bajki 14.30 Wyścigi motocykli- 500ccm- GP 94 (l) 15.00 lvanhoe- rycerz normański- film hisll6.3 5 Kowalkomedia pnxl. USA17.15WiadomoSciTKK17.350mówieniedzisiejszegoprogramu 17.40Ruszajwznanei nieznane 18.00Komentarz
tygodnia 18.10 Klubooieżyświata 18.30Elita- program rozrywkowy 19.08 D.vory ipaJace ziemi szczecińskiej 19.30 Kreskówkowy świat
bajki20.00WiadorooSciTKK(powt)20.15MuzycznyrelakswTKK2028PanchoVilla-filmprzygod.pnxi.USA22.15Nahoryzoncie
-program krajoznawczy22.45Wiadomości TKK (powt) 23.05 Program najutro
RADIO KIELCE
0.00- 9.00 co godzinę, l 1.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Wiadomości ; 10,00, 12,00, 14.00, 18.00 Magazyn
informacyjny; 6.05, 7.05, 12.10, 16.30 i 19.05 Sport; 5.30, 6.30 i 7.30 Sytuacja na drogach 8.10, 10.15, l 1.55 i 12.15 Kuriery
ogłoszeniowe; 8.15, 9.10, 10.10, 11.10, 12.30, 13.10, 14.15, 15.10, 16.10, 17.56, 18.25,19.05 Sobotabędziedlanas5.00Nowinkiz
Radiowej 6.00, 16.00Aktualnościdnia8.15 RadioOip: Nie daćsięagresji 12.00Piuswpoludnie l210300sel1Jnd osporcie 1220 Prosto
zgminy 13.10Sobotni relaks 14.15Autoradio- matoradio l5.10Piosenkiz tekstem 17.00Koncertżyczeń 18.00 Plus 18.30Bahtale Roma
19.05Radiosport19.30TygodniksatyrycznyKiwi20.05Przeglądwydarzeńkulturalnych20J5Zpia>enkąprzezlata2130RadiowyKiub
Jazzwty 2200 BBC 23.00 Muzyczne klimatyO.OO Nocne Kielce konkursowe

RADIO TAK 106,5 FM
6.00-9.00Porannyblok: Takzgórynadół; 6.00-18.00 Serwisinformacyjny(cogodzinę); Skrót informacji (19.00- 5.00);6.30,7.30,
13JOSportoweTAK;9.00-l200Biokprogramowy:Voyagerwterenie;l200-13.00Wokółkultury-akl:ualr100;i,wydarzenia;l3.00-l7.00

Dobryweekend; 17.00-19.00 Magazyn sportowy: Halo Stadion- Muzyka i sport; 19.00-22.00 Lista: OJ 's Dance Charts; 2200-LOOTak
i tak- wieczornyblok m~y: informacje, wydarzenia, wywiadx; L00-6.00 Nocz Radiem TAK: s-am na sam z. .. muzyką

NJEDZIE LA, l O stycznia
PROGRAM I
7.00Uderzy7.10 1oto.vdllia7.40Śniadanienafarmie8.00Wesołychzwierzaków
świat - seri:ll anim. prod. ang. 825leleranek

8.50 Emilka ze Srebrnego Nowiu- serial
9.40Wiadomościnaukowe9.55Wstarym
kinie:Tomożesięzdarzyćkażdemu-komediaprod. USA l lJOGośćwdom 12.00
Anioł Pański 12.15 Czasy- katolicki magazyn informacyjny 1215 Tańce polskie: Tańce raaboiSkie 1235 LudzJ<i świat 13.00WJa-

UcieczkaAntoine. a de Saint-fxupery 'ego
-film dok. prod. f[2JOZakończeniepro-

WJełkiej Orkiestry Świątecznej Pornocy 130
Sporttelegraml.35Zakończenieprogramu

WcJ111U

POLSAT

PROGRAM II
6.5 5 Sport telegram 7.00 Echa tygodnia 7.35 Oblicza owegoOrleanu-serial
prod. USA815SIO\Vonaniedzielę-maga-

6 .00Discopololive7.00Ręce,które
leczą - program Z. Nowaka 7.30 Jesteśmy- magazyn 8.00Jumanji- serial ani m.
prod. USA 8.30 Power Rangers- seńal

zynkatolicki8.30Aktualnościłokalne9.30
Powitanie9.35Kołebkipolskichklasztorrm

"'

Słownik krajoznawczy Kielecczyzny

Akwizgran
Miejscowość w gminie Strawczyn,
oddalona 15 km od Kielc, przy drodze
im Częstochowę.
Wioskę zamieszkuje ok. l00 mieszkańcówżyjących w 19 domach. Jej nazwajest identyczna ze słynnym Akwi-.
zgranem wNiemczech, w adrenii Pół
nocnej - Westfalii (po niemiecku
Aachen), który od I wieku był kolonią
rzymską Aquae Grani (od Granusa,
celtyckiego i germańskiego boga wojny), potem ważnym ośrodkiem pań
stwa Franków, a obecnie 300-tysięcz
nym miastem znanym z katedry z kaplicą pałacową, w której przechowuje
się m. in. relikwiarz Karola Wielkiego.
Pochodzenie nazwy kieleckiego
Akwizgranu nie jest znane. Zgodnie
zmiejscowymi przekazami legendamymi jakiś Połak uciekając przed prześla
dowaniami władz carskich dotarł aż
do niemieckiego Akwizgranu, gdzie nie
odmówiono mu pomocy. Z wdzięcz
ności za to- gdy po wielu latach wrócił
do kraju -założoną przez siebie osadę
nazwał Akwizgranem.
Przekaz ten nie jest zgodny z najstarszym znanym nam zapisem nazwy

Akwizgran, który pochodzi z XVIIwiecznego dzieła pt. "Liber generationis plebeanorum" (potocznie- "Księgi
chamów'') Waleriana Nekandy Trepki
i dotyczy roku 1629. Wtedy to podają
cysięzaszlachcicaJanalboJanczy Lipniclei "niedaleko trzymał u Chęcin folwarczek mały w Amfizgranie wsi od
Gawrońskiego Jana." Nie ulega zatem
wątpliwości, że zanim doszło do prześladowań carskich wioska Akwizgran
już istniała.

Wolno przypuszczać, że nazwę
nadali koloniści niemieccy. Niewykluczone, że byli to specjaliści sprowadzeni do budowy i obsługi hut szkła działających - głównie w XVII w. - w najbliższej okolicy: w Hucie Oblęgorskiej,
Korczynie i Niedźwiedziu.

Literatura: D. Kopertowska- "NaZ\łY miejscowe województwa kieleckie-

go", E. Kosik, R. Nadgowski, D. Świ
taiski - "W rycerskim Strawczynie",
"Siowo Ludu"- 15 X 1998 r., W N
Trepka- "Libergenerationis plebeanorum".
CEZARY JASTRZĘBSKI

Kielecide naj, naj, naj ...
+ Najwyższe m:zyty Kielea:zyzny
sięgają

ponad 600 m n.p.m. W pierwszej

dziesiątoeznajdująsię~iewmiesienia

z dv.ó:h najwyższych pasm Gór Święto
krzyskich: Łysogórskiego iJeleniowskiego.
Jeszcze wXIX wieku często uważano,
że najwyższą ~órą jest łł'siec, zwany też
cysą Górą lub Swiętym Krzyżem Obecnie
wiemy, że królową kieleckich szczytów jest
Łysica mająca 612 m wysokości. Tylko
o 4 m niższa jest znajdująca się od niej ok.
700 m na wschód Góra Agaty zwana też
Skalką Agaty. łł'siec (594 m) uplasowal
się na trzecim miejscu.

Na czwartym miejscu jestnajwyższe
wzniesienie Pasma Jeleniowskiego Szczytniak (554). Kolejne dwiegóryznajdują się wPasmie łysogórskim. To Księ
ża Skała (550 m) i Hucka (547). Kolejne
miejsca zajmują: Jeleniowska (533)
iwzniesiony między SkałkąAgaty a Księ
żą Skałą Sztymber (530). Dwie ostatnie
góry z najwyższej dziesiątki znajdują się
w masywie Szczytniaka: Chocimowska
ma 521 m, a Witosławska ze swoimi 488
m już nie osiąga nawet 500 m.
CEZARY

JASTRZĘBSKI

POLECAMY NA WIECZÓR
SOBOTA
TVP l- 20.05
"Błękit nieba" - dramat obycz.
prod. USA, 1990 r., reż . Tony Richardsan, wyk.: Jessica Lange, Tommy Lee
Jones, Amy Locane (97 min) .
Akcja rozgrywa się w okresie "zimnej wojny". Major Hank Marshall jest
fizykiem nuklearnym i zawodowym
oficerem. Podczas jednego z kontrolowanych wybuchów dochodzi do tragedii. Major występuje z żądaniem

prod. USA 9.00 Kalambury- program
dla dzieci 9.30 Dyżurny satyryk kraju
-Historiaodczytana z kamieni 10.05 Szalo- 10.00 Disco relaks 11.00 Pornoc domcne liczby- te!etumiej 10.35 Maurice iKatia wa- seńal kom prod. USA 11.3 OSabriKralftowie: Zycie wogniu- film dok. pnxl. fi: na, nastoletnia czarownica - serial prod.
domości 1110Zderzenia-programredak- l L30VIIFmalWielkiejOrkiestryŚwiątecz- USA 12.00Dharma i Greg- serial kom.
cjirolnej 13.40Gonieckulturalny 13.55Se- nejPomocyl200f\:rłyzlamusa: Kowboj i prod. USA 12.30 Krysztalowy kamieńriale wszechczasów: Dom-serialprod.pol- dama-komedia~rod USA13.35VIIFmal film przygod. prod. hiszp.14.15Reportaż
skiej 15.40 Moc- mą,oazyn motoryzacyjny W~Orl<iestrySwiątecznej Pornocy 13.50 1430 F/X- serial sens. prod. USA 15.30 podjęcia większych środków ostroż
16.00Zwierzęta świata: Zyciepośród lodu:
Dla dzieci: UlicaSezamkowal42530ton! Perła- serial kom. prod. USA 16.00
ności. Niewygodny dla komendanta
Zanim wszystkoskuje lód- seńal dok. prod. Lista, lista prze!Jojów 14.50 VIIFmal Wiei- formacje 16.1 OZepter Sport Magazyn zostaje umieszczony w szpitalu psyang. 16.30 Rodzina Statystycznych 17.00 kiej Orkiestry Swiątecznej Pornocy 15.05 16.20 100 proc. dla stu:gra-zabawa 16.45 chiatrycznym.
Teleexpress 1725 Śmiechu warte- program Familiada-teleturniej 15.3 5 Zlotopolscy- Miłość od pierwszego wejrzenia - quiz
TVP l- 23.10
rozrywkowyl 7.55Dzienniktelewizyjny- telenowelaprod._polskiej 16.05VllFmal 1720 1owe przygody Robin Hooda"Gang" - film sens. prod. USA,
programsatyrycznyl8.10Akademiapoli- WJelkiejOrkX:strySwiąteczrx:jPomocyl700 serial przygod. prod USA-fr.-ang. l8.15
1993 r., reż. J. Christian Ingvordsen,
cyjna -serial kom. prcxl USA 19.00 Wie- Przyłbice i kaptury: Zemsta boga Kurcha- Herkules - serial przygod. prod. USA
czorynka: Chi p i Dale 19.30 Wiadomości serial hisl prod. polskiej 18.00 Panorama 19.05 Idź na calość- show20.00 Strażnik wyk.: Lance Henriksen, Martin Kove,
20.050I:JOC:nl owegoOrteanu-serialpn:xl 18.10VIIFmalW~elkiejOrkiestryŚwiątecz- Teksasu- serial sens. prod. USA 20.50 Billy Drago, Jeff Howard (I Ił min).
Lata trzydzieste w Kanadzie USA21.00Thksó.vkaJedynki:Gracz2120 nejPomocy1835Duetydomety-teletur- Losowanie Lotto 21.00 Chłopak z kluPrzyjaciele2210Kwadrat-magazynmlo- niej l9.057dni-światl9.35VIIFmalWJel- bu Flamingo- fiJm obycz. prod. USA · okres prohibicji. Rywalizujące z sobą
dzieżowy 223 5Sportowa niedziela23.1 O kit:j ()rttstryŚwiątearej Poroocy21.00No- 22.50 Ogłoszenie wyników Lotto 22.5 5 potężne organizacje mafijne zarabiaFumowe zbliżenia: PowrótRabin Hooda- wojorscygliniarze-serialsens. prod. USA Na każdytemat- talkshow23.55 Maga- ją pieniądze na przemycie alkoholu.
filmprzygod.prod.ang. 0.55Muzykałago21.50 Dwójkomania 22.00 Panorama tyn sportowy 1.30 Muzyka Na ulicach dochodzi do krwawych
porachunków. Agent FBI Bane Conn
dziocyczaje: Sekretynutstaropolskich 120 22.25 Prognoza pogody 2235 VII Finał na bis 3.20 Pożegnanie
otrzymuje zadanie erzeniknięcia
TKK KIELCE
do gangu bezwzględnego Diamonda...
8.00MuzycznyporanekwTKK8.30PanchoVilla-filmprzygod.prod.USAl0.00MuzycznyrelakswTKK10.15NahoryzoncieTVP2-22.40
programkrajoznawczy 11.08Miejscedlajednego-dramatspołecznyprod. połsi<K:j l238Snynajawie -komedia pnxl. USA llOOElita"Rancho Deluxe" - western
program rrYZiyWt.cmy 13.38 Dwory ipaJaceziemi szczecińskiej 14.00Kreskówkawyfuiat- bajki 1430 Powitanie wTKK l4.40WJadomości
USA, 1975 r., reż. Frank Perry,
prod.
TKK- przegląd tygodnia 15.00 iedzielny konk.'Urs na telefon 15.20 Zapamiętane z tygodnia 15.35 Kieleckie rodziny 16.00 Przegląd
kulturalny 16.15 Namiętność- telenoweła prod. \venez.l7J O aszepodróże małe iduże 17.40 Port lotniczy-serial krym.l8.30WJelki mały wyk.: Jeff Bridges, Sam Waterston (93
biznes 18.57KabareiO\vaAgencja Towarzysłall9.30 ~śv.iat2000Zapamiętanez ty~20 15 MuzycznyrelakswTKK2029 min).
Zwariowana komedia o Dzikim
Aquirregniewboży -dramatpnxl. niem. 22.15 Stolice i metropolieświata22.45WiadomościTKK (JJO\vl) 23.05 Program na jutro
Zachodzie, osadzona w realiach
RADIO KIELCE
0.00-5.00cogodzinę7 .00.9.00, 11.00, 1200.13.00, 15.00, 19.00Wiadomości; 14.00, 17.00,20.00Magazyninformacyjny; 19.05
współczesnych. Poganiacze bydła
Sport; 4.00 Lista przebojów country 5.00 Stajnia WC 6.00 Muzyczny poranek 6.30 iedzielne spotkania 7.1 ORadio-zgadula 8.45 W jeżdżą furgonetkami, bogaci farmeposzukiwaniu ie\\-idzialnego9.06Muzyi muzykał L05Tygodniowyprzegłądwydarzeń llJOProstoz Paryża-zanteny RFI1205 rzy pokonują odległości helikopteraJesteśmy 14.1OSpako- magazyn dla młodzieży l425lmieniny- JJO\Vieść M. MusierO\\iCZ 14.30 Audycja literacka 15.05 Kielecka :zaOOwa
mi, a Indianie mają w swych domo15.25 Radiowęzeł Pirania l6.00Koncert żyqzeń 17.00P1uswniedzielę 17.15 Koncert WielkiejOrkiestryŚwiątecznej Pornocy-Kabaret stwach odkurzacze. Atrakqą filmu są
..fb żarcie" MackaStuhm wStudiu S-l PR Kielce 19.05 Radio port 19.30Tyllv po polsku 2130 Lokalny magazyn sporl0\ry2200 BBC aktorzy: JeffBridge i Sam Waterson.
23.02 Muzyczne klimatyO.OO Nocne Kielce
POLSAT- 21.50
R>\DIO TAK 106.5 FM
"Pamięć absolutna" - film sf
6.00-9.00 Poranny blat Tak o porani-u; 6.00-18.00 SeMisinformaC)jny (cogodzjnę); Skrótinformacji (19.00-5.00); l330Sport0\ve
prod.
USA, 1990 r., reż. Paul VerhoTAK, 8.15 Między niebem a piekłem, czyfi niedzielna wiz,).1a u księdza Stanistawa Kudelskiego, 9.00-1200 Muz:yka dla wszystkich, 1200even, wyk.: Arnold Schwarzenegger,
l3.00RozmowyniekomroiO\vane.lJ00-15.00Konkurs:OczymonimÓ\\ią?;l5.00-18.00Ustaruezapomnianychprzebąjów;l8.0021.00Rxisumov:anieUstyTAK:21.00-23.003razyTAK:23.00-l.OOPulsochordofon,L00-6.00NoczRadiemTAK:Gramydorana Sharon Stane, Rachel Ticotin, MichaRt:dakqanie JlOin9 od:pCJwiedzi.al zaznńanywprogramie. ellronside (108 min).
Jest rok 207 5. Młody mężczyzna,
Szerszeinfonnacjeiinne programyw "TeleprogranD!" wpiątkowym "Magazynie".

In-

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

'

Douglas Quaid jest robotnikiem
w kamieniołomach. Nie daje mu to
żadnego zadowolenia. Wiedzie nieciekawy żywot u boku żony. Marzy mu
się życie na skolonizowanym przez
Ziemian Marsie. Możliwość wycieczki na planetę daje mu agencja RecalL
NIEDZIELA
1VP l - 23.10 Filmowe zbliżenia:
"Powrót Rob in Hooda" -film przygad. prod. ang., 1976, reż. Richard
Lester, wyk.: Sean Connery, Audrey
Hepbum (103 min).
Richard Lester zaatakował mit
Rabin Hooda, ukazując go 20 lal
później, gdy"w powszechnej świado
mości stał się on nieśmiertelnym symbolem sprzeciwu wobec wszelkiej niesprawiedliwości. Starzejący się, zmę

czony życiem, pozbawiony złudzeń
bohater musi stawić czoło nie tylko
szeryfowi z ottingham, ale i własnej
heroicznej legendzie.
POLSAT- 21.00
"Chłopak z klubu Flaminga" film obycz. prod. USA, 1984 r., reż.
Garry Marshall, wyk.: Matt Dillon,
Richard Crenna, Hector Elizondo,
Jessica Walter (95 min).
Wczesne lata 60. Nastołatek
z Brooklynu popada w konflikt z ojcem. Oczarowany łatwym życiem
w eleganckim klubie plażowym Flaminga, zatrudnia się tam na czas wakacji. Poznaje tu piękną i bogatą
dziewczynę, Philis, ale dzieli ich przepaść społeczna. Jej ojciec daje mu to
do zrozumienia ...
NASZA- 20.00
"W stronę zła" - western prod.
USA, 1991 r.
Łowca nagród T L Barstan wyrusza na poszukiwanie bandyty, za
którego głowę mieszkańcy górniczej
osady wyznaczyli nagrodę . Po roku
UdaJe mu się zabić po zuki\Vanego,
ale gdy wraca po nagrodę. osada jest
już prawie wymarła ...
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Zarząd

Gminy w Morawicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzed aż p ołożonej w Obieach działki nr 111 o pow. 0,56 ha będącej
w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Cena wywoławcza: 6570,00 zł.
Wadium w wyokości 660,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Morawicy
w terminie do 22 stycznia 1999 r. do godz. 13.
Minimalne postąpienie w czasie licytacji wynosi l 00,00 zł.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 31-14-692, w. 34 lub 35.
Przetarg odbc<dzie s ię 25 stycznia 1999 r. w sali konferencyjnej Urzc<du Gminy
w Morawicy o godz. l O.
1789/ri
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju wydzierżawi
pod działalność produkcyjno-usługowo-handlową pomieszczenia

bazy (1886 m kw.) i teren (2,5 ha)- przy ul. Boh. Warszawy 126
w Busku-Zdroju (trasa Busko-Piń czów) doL pomieszczeń
biurowych, warsztatowych i magazynowych z rampą, wagą
sam ochodową i suwnicą oraz lokale na os. Sikorskiego l O
o powierzchni 74 m kw., 37,40 m kw., 47,30 m kw., 16,25 m kw.
Informacje w sprawie dzierżawy udzielane są w biurze
Sp-ni osiedle Pułaskiego 10.
348/bu
Zarząd

Gminy w Odrzywole

ogłasza

przetarg na sprzedaż 8 działek
budowlanych na osiedlu
jednorodzinnym w Odrzywole
przy ul. Opoczyńskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.l.1999 r. o godz. 10 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole.
Wadium w wysokości l Oproc. ceny wywoławczej należy wpłacić
w dniu przetargu do godz. 9 w kasie Urzędu Gminy.
Szczegółowych informacji na temat regulaminu przetargu
udziela p an Jerzy Macierzyński, pok.. nr 8 (teł. 75-72-11, w. 76)
w godzinach pracy Urzędu.
Zarząd Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
2083rr

Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica"
Spółka Akcyjna, 26-052 Sitkówka k. Kielc
ogłaszają nieograniczony przetarg ofertowy na wykonanie i montaż
ok. 14 Mg konstrukcji stalowej oraz montaż 2 szt. przesiewaczy.

Oferty zawierające:
l. Cenę za wykonanie l kg konstrukcji
2. Cenę za montaż l kg konstrukcji
3. Cenę za montaż 2 szt. przesiewaczy (waga 15 Mg)
4. Cenę za regenerację l kg konstrukcj i stalowej
5. Termin wykonania
6. Warunki płatności
7. R eferencje
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Za kł ady Przemysłu

Wapienniczego
" Trzuskawica" Spółka
Akcyjna, 26-052 Sitkówka
k. Kielc
ogłaszają przetarg
nieograniczony ofertowy
na remont ok. 8 szt. pieców
szybowych lOOCl
do wypału wapna.

Oferty zawierające:
l. Ryczahową cenę za wymianę
wymurówki pieca o wysokości 22m

2. Ryczahową cenę za wymianę
wymurówki pieca o wysokości25m
3. Ryczahową cenę za regenerację
stropu
4. Ceny za demontaż, montaż oraz
regenerację l kg konstrukcji
stalowej
5. Referencje
Prosimy składać w terminie 14 dni
od ukazania się ogłoszenia w Dziale
Głównego Mechanika.
Bliższe informacje

w ww.
Dziale, teł. 346-50-11,
w. 235.

można uzyskać
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RADIO - TAXI ALFA

~~34-444-44ęl-<J"ct"
""""r~~.wsPOFrru pFff'łł"""'Ef!P ... T'ANIO

BEZPI ECZNIE - szveKO • 1\

DYŻURY OSTRE
SZPITALE: sobota - Oddział Wewnętrzny - Czarnów i Chirurgiczny - Kościuszki . Ginekologiczno- Położniczy - wg
rejonizacji, teł. 346-55-45; niedziela Oddział Wewnętrzny i Chirurgiczny - Czerwona Góra. Ginekologiczno-Położniczy wg rejonizacji, teł. 346-55-45
APTEKI DYZURNE - całotygodnio
wy dyżur nocny, dzienny i świąteczny pełni
apteka przy ul. Paderewskiego 37/39. Do
godz. 23 czynna będzie apteka przy ul.
Słoneczne Wzgórze f8 F.
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Policyjne - 997, Straż Pożarna - 998,
Pornoc Drogowa - 366-00-65 czynna non
stop oraz 981 , Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - 991 , Pogotowie Gazowe- 312-020 i 992, Pogotowie wod.-kan. 994, Pogotowie c.o., Elektryczne, RPGM czynne w godz. 15 - 23 w dni powszednie i
w godz. 7 - 23 w dni wolne od pracy - teł.
361 - 18-33 .
STRAŻ MIEJSKA - teł: 986,
368-75-15 (przez całą dobę) i 368-75-33
(w godz. 7 -15, potem fax). Posterunki (czynne w godz. 7 - 22): Sródmieście -

/SI<RA

informacje można uzyskać w ww. Dziale,
teł. 346-50-11, w. 235, 133.

To :miejsee

w 96-22w

RAD/0-TA~I

Prosimy składać w tenillni.e 14 dni od ukazania się ogłoszenia
w Dziale Głównego Mechanika.
Bliższe

SOBOTA - 9 stycznia 1999 r. Imieniny: Adriana, Marceliny.
NIEDZIELA- 10 stycznia 1999 r.
Imieniny: Danuty, Jan a .
KIELCE
PAŃSTWOWY TEATR im. S. ŻE
ROMSK.IEO - "Ten zapomniany romans"czyli dyskretny urok dawnych szlagierów- scen . i reż. Ewa Marcinkówna,
g. 19.
PAŃS1WOWY TEATR lALKI l AKTORA ,,KUBUŚ" - ul. Duża 9 - "Mały Ty·
grysek Pietrek", g. 11.
KINA
"Romantica" (dolby digital) - "Książę
Egiptu" - USA, dubbing, g. 12, 14, 16,
" egocjator" - USA, l. 15, g. 17.45, 20.15.
"Moskwa" - "Wróg publiczny" - USA,
l. 15, g. 20, ,,zaklinacz koni " -USA, l. 15,
g. 17, ,.Dr Dolittle"' - USA, bo., g. 13.30,
15.15 .
Studyjne" - nieczynne.
"Echo" (w WDK) - "Zagubieni w kosmosie" - USA, l. 12, g. 16, 18.

96-62
366-40-40
.KARTA

S TALEGO .KLIEJVTA

.DO.TA.:Z.D

GRATIS

367-60-13, dworzec PKS- 366-01-10,
os. Świętokrzyskie 331-15-41.
TEL. 344-85-15 - "ZDROW!Er - CODZIENNIE 7 - 21 - WllYTY DOMOWE
LEKARZY SPEOALISTÓW, PEŁNY ZAKRES usług pielęgniarskich , UL~ONO
GRAFIA, EKG, HOLTER, PROBY WYSitKOWE, ECHOKARDIOGRAFIA, LASEROTERAPIA, BICOM - ODCZULANIE, Warszawska 34.
SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE
DLA DZIECI "VITAMED" - wizyty domowe- do godz. 21.30, 0602-18-07-23.
POGOTOWIE DLA DZIECI - zgło
szenia codziennie w godz. 7 - 22 ,
tel.331-14-94.
NAGŁA POMOC LEKARSKA - wizyty domowe lekarzy, 331-56-50, zgłosze 
nia Ił - 20.
- GABfNElY UROLOGICZNE- BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY
- ul. Se ·
27b, teł. 361-30-60-

UROLOG Stefan Olszewski, Tatrzań
ska l - wtorki, czwartki 16 - 17,
teł. 331-39-34.
ZABIEGI UROLOGICZNE (kamica
moczowa, stulejki itp.) - specialiści urolodzy codziennie - Prywatne Ambulatorium
Urologiczne, Kielce ul. Gałczyńskiego 7,
teł. (0-41 ) 362-44-11.
NA11JRA - GABINEf KOSMETYKI
PROFESJO ALNEJ. Kielce, ul. Spacerowa 6, tel 361-68-04. Kosmetyka lecznicza:
trądzik, opryszczka, masaże odchudzające,
zabiegi GUAM na ciało i twarz, EXOTIC
FRUIT QIO, embrioblasty, kolagen, laser.
GABINET PEDIATRYCZNY, WIZYTY DOMOWE, D.R SZCZUKOCCY ·
os.Pod
Dalnią,
ul. Połowniaka 4, teł. 368-48-91. Codziennie 16 - 20, soboty 10 - 16, niedziele i
święta nieczynne.
LEKARZ PEDIATRA · wizyty dO!IlOwe, teł. 331-19-91.

GABINET ALERGOLOGICZNODERMATOLOGICZNY , Kielce , ul.
Koś ciuszki 3, l piętro , pok. 116, piatki
15.30-16.30. Przyjmuje prywatnie: alergolog, specjalista dermatolog-wenerolog Grażyna Slaweta, wykonuje testy
alergic";ne.
GABI ET DERMATOLOGICZ O
-KOSMETYCZNY. CENTRUM LECZENIA GRZYBIC - dr n.med. Halina Brodecka, Kielce, ul. MaJa 14, teł. 343-15-15.
GABINET DERMATOLOGICZNY
- dr Mirosława Wierzchosławska, specjalista dennatolog-wenerolog, Kielce, ul. Mickiewicza 4, p. 42, poniedziałek - czwartek
15.30-16.30.
CHOROBY PŁUC DZIECI -wizyty
domowe, codziennie 15-21. Kielce 36988-77
CHOROBY PUJC - dr n. med. Mał
gorzata Jędrzejczak . Kielce, ul. Serninaryjska 15A, wtorek, czwartek od godz. 16.30
do 17.30, wizyty domowe 090-68-32-44.
POGOTOWIE
STOMATOLOGICZNE . lecznica "Medistar", ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP- teł. 344-39-45.
SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA - gabinety czynne w godz. 8-20: ul. Paderewskiego (d. Buczka) 42, teł. 366-30-19 stomatologia, ul. Konopnickiej S, teł. 33150-16 · stomatologia (znieczulenie ogólne), RTG, ul. Hipoteczna 3, teł.
344-86-44 - stomatologia, cytologia, analityka, ginekologia, ul. Kościuszki 11 , teł.
344-50-96 - stomatologia, gabinety specjalistyczne.

PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE
SZPITALA DZIECIĘCEGO , ul. LANGIEWICZA, Ambulatorium Pediatryczne (361-53-07) , Ambulatorium Pielę
gniarskie
(361-53-07),
EKG
(361-55·25) , RTG, USG (361-55-25) ,
Echokardiog rafia (361 -55-25) , EEG
361-54-60), Badania urodynamiczne(361-55-25) , Gastroskopia (helikobakter p) (361-55-25), Anal izy laboratoryjne (361-55-25) , Testy alergologiczne (361-55-25), Chirurgia Jednego Dnia
(361-54-00), Badania peloptyczne i ortoptyczne (344-40-51 wew. 36), Rehabilitacja dzieci
laseroterapia
(361-55-25).
OMEGA Prywatna Przychodnia Specjalistów, Kielce, ul. Jagiellońska 70 (CeFarm), 345-47-44, 366-31-21.
PRYWATNY GABINET DERMArOLOGICZNY - ul. Sienkiewicza 77 (l p.),
przyjmują specjaliści od 15 do 16.30: E.
Klujszo (czwartki) , H. Sielska (poniedział
ki, środy) , K Sobańska (wtorki, piątki). Szeroki zakres zabiegów dennatologicznych.
PRYWATNY GABI ET PSYCHIATRYCZNY - Kielce, Sienkiewicza 76 01 pię
tro) , p. 36. Dr n.med. Michał Piecewicz poniedziałki , środy, piątki w godz. 16 - 18,
soboty w godz. 10 - 12. Wizyty domowe - teł.
33-22-853, 0-602-705-991.
PSYCHOLOG, PEDAGOG POMOGĄ CI - zadzwoń - telefon zaufania 36617-41 w poniedziałki i czwartki w godz.
15 - 17.
BlM - infonnacja o prywatnych gabinetach i wizytach domowych , teł.
34-27-697.
TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM od poniedziałku do piątku w godz. 18-20,
te!. 345-73-46 (w piątek także dla narkomanów).

Mercedes
~fil

~

345-1111
96-25

RadioTaxi
POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - USŁUGI CAŁODOBO
WE . Wystawianie kart zgonu przez lekarzy
uprawnionych, teł. 361-29-18, 361-39-12.
POGOTOWIE POGRZEBOWE CAŁOOOBOWE, NATYCHMIASTOWA POMOC- Zwolscy, 344-29-18.
PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG

KOMUNALNYCH- usługi pogrzebowe całodobowe , te1.366-31-77, 344-67-88.
TAl - informacje gospodarcze, teł.
368-22-0 l ,368-22-03, 368-22-04.
NUMERY ZAMIEJSCOWE- teł. 911.
INFORMACJA P.KP- teł. 366-93-28.
INFORMACJA P.KS- teł. 366-02-79.
POCZTOWA INFORMACJA TELEFONICZNA- teł. 932.
·BUSKO ZDRÓJ
KINO "Zdrój " - " Prostytutki " POL., l. 18, g. 16, 18.30.
GALERIA BWA "ZIELONA" - ul.
Mickiewicza 7. Oprócz poniedziałkówczyn
na codziennie w godz. 11 - J7, w niedziele
wgodz.l1-15.
JĘDRZEJÓW

KINO w Domu Kultury - "Lolita" USA, l. 15, g. 18.
KAZIMIERZA WIELKA
KINO "Uciecha" - brak terminarza.
OSTROWIEC
KINO w ZDK - "Z łoto dezerterów"
- POL. , l. 15, g. 17.
BIURO WYSTAW A~TYSTYCZ
NYCH ul. Siennieńska 54, teł. 63-20.48 czynne codziennie, oprócz poniedziałków
w godz. 9 - 17.
APTEKA DVŻURNA - ul. Wuyńskiego 113, teł: 263-13-50.
PIŃCZÓW
KINO "Belweder" - nieczynne.
SĘDZISZÓW

KINO ,.Ballada" - "Co z oczu, to z
serca" - USA, l. 15, g. 18.
SKARŻYSKO

KRYTA PłYWALNIA - ul. Spółdziel
cza 19, teł. 25-39-350, 25-22-023, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8-21 ,
a w soboty i niedziele w godz. 10- 21.
STARACHOWICE
KINO miejskie - "Wróg publiczny" USA, l. 15, g. 17, 19.15.
SUCHEDNIÓW
KINO " Kuźnica" w OK - brak terminarza.
WŁOSZC ZOWA

KINO w OK - brak tenninarza.
OPATÓW
Szpital - teł. 868-27-63.
PORADNIA
ODWYKOWA
868-27-33 .

EURO-AUTO
RADIO ~l~ TAXI l

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA1
UFANIA - 34-463-56.
W SPRAWACH RODZINNYCH- te!.
368-18-67, czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 8-17.
PORADNIClWO l POMOC DLA
RODZIN WYCHOWUJĄCYCH MAŁE
DZIECI (O- 5 lat), teJ: 346-53-11 , poniedziałek, g. 15-18.
Dyżurn a apteka: brak tenninarza.
PUNKT KO SULTACJI DS . UlAPOŁANIEC
LEżNIE - (alkoholizm, narkomania) -dziaKI O "Pegaz" - brak tenninarza.
ła
od ponieaziałku do piątku
Dyżurna apteka: brak terminarza.
w godz. 14-18, tel. 344-39-86.
SANDOMIERZ
ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB .,AMAMUZEUM OKRĘGOWE : Oddział
ZONKA" przy Centrum Onkologii w KielZamek, ul. Zamkowa 14, Oddział Ratusz,
cach, ul. Jagiellońska 74a, czynny jest od
ul. Rynek l, Oddział Literatury, ul. Kate·
poniedziałku do czwartku w godz. 10 - 14.
dralna
czynne: wtorek- piątek- g. 9-;.16,
Telefon zaufania - {041) 366-34-54.
KRYZYSOWY TELEFON ZAUFAsobota - g. 9-15 , niedziela - g. 10-15,
NIA- 86-10.372 OŻARÓW w poniedział
poniedziałek nieczynne, czwartek - wstę p
ki i środy w godz. 17 - 21 . Jeśli Ty lub ktoś
wolny..
Tobie bliski nadużywa alkoholu - zadzwoń .
SZPITAL - teJ. 832-32-03.
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe TELEFO
ZAUFAMA KLUBU
ul. Piekoszowska- 345-15-11 , ul. JesionoANOIMOWYCH
ALKOHOUKÓW
wa - 331-79-19, bagażowe - ul. Sandomier- ·
- 832-39-99.
ska - 368-06-68, ciężarowe - ul. MielczarDyżurna apteka: brak tenninarza.
skiego - 345-41-22.
STASZÓW
KINO "Syrena~ -brak tenninarza.
W~POŻ'YC'ZALN.lA
SZPITAL - teł. 864-22-81 .
SAMOCHODÓW
TELEFON ZAUFANIA - codziennie
w godz. 16- 22 - 864-30-68.
Dyżurna apteka: brak terminarza.
~ (04 -r) 368- -r 3-94

C>PEL
http://sbc.wbp.kielce.pl/

Leszek oraz Krysia l Grzegorz

POMOC DROGOWA- teł. 361-79-76.
POMOC DROGOWA- teł. 3ll-35.00.
BILETY LOT ICZE - rezerwacja i
sprzedaż - "Sigma", ul. Sienkiewicza 56,
teł. 366-44-32, 344-30-33.
LOT - infonnacje, rezerwacja, sprzedaż biletów - teł: 952.
OM lA- komunikacja międzynaro
dowa,
Kielce,
ul. Sienkiewicza 61 , teł. 34 5-77-4 3, 34 577-46.

w 96-63 \;: /
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# Plebiscyt "Słowa Ludu" • Wyniki losowania 18 bm. O pucJ1ar "Słowa Ludu"
w "Słowie Kibica"

Futbol w Busku

1O lat Maxtela
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 hi-fi, nąj
nowsze modele telefonów, czajniki bezprzewodowe i inne). Listę nagrodzonych przedstawimy
w . Słowie Kibica• 18 bm. Pora
więc uzbroić się w cierpliwość...

Jednym ze sponsorów ubiegło 
rocznego plebiscytu był kielecki "Maxtel". "Maxtel" rozpoczął swoją działruność w 1988 r. opierając się na polskim kapitale. Jest to firma działają
ca w branży telekomunikacyjnej, firma posiadająca duże doświadczenie
oraz specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Wszystkie te czynniki
sprawiają, iż "Maxtel" w sposób niezwykle kompleksowy i fachowy obsłu
guje wszystkich swoich klientów.
\Yspółczesny "Maxtel" zapewnia
nowoczesny i efektowny system łącz 
ności opierając się na współpracy z tak
zna nymi firmami jak: "Alcatel"
i MOD-TAP. Kielecka firma oferuje
i realizuje także kompleksową obsłu
gę w zakresie projektowania i budowy
infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej poprzez sieci telefoniczne, cyfrowe centrale miejskie i abonenckie, systemy łączności radiotelefonicznej, systemy okablowania strukturalnego. Działalność przedsiębior
stwa obejmuje również systemy sygnalizacji pożaru i włamania. "Maxtel"
proponuje skuteczne sposoby zapobiegania tego rodzaju wypadkom oferując systemy: sygnalizacji alarmu

pożaru,

sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej i kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy renomowanych firm: VESDA,
ESSER, UNIMOR, FIRE STOP i
ALARMCOM. Firma posiada także uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i autoryzację producentów
urządzeń dźwigowych na montaże.
Mieszkańcy Kielc od kilku lat wła
śnie ia pośrednictwem "Maxtela"
oglądają programy Telewizji Kablowej Kielce. TKK codziennie nadaje
8-1 O godz. programu, w którym
można obejrzeć aktualne serwisy informacyjne, reportaże i bardzo ciekawe teleturnieje. TKK prezentuje
także bogaty serwis sportowy, w
którym kibice piłki ręcznej, futbolu i

innych dyscyplin mogą obejrzeć najbardziej aktualne wydarzenia sportowe.
Przypominamy, że sponsorami strategicznymi plebiscytu są: Małopolski
Browar "Strzelec" i "Formaster SA".
Ponadto 47 Plebiscyt sponsorują: "Pia
Piasecki", "Chemar", "Centrostal",
"NSKiskra", ,,Lider Market", Totalizator Sportowy, "Perfopol", Huta Ostrowiec, "Hutnik", SNZZ Pracowników
Przedsiębiorstw i Spółek Huta "Ostrowiec", ZETO, NSZZ " Solidarność"
Huty Ostrowiec, Maxtel, "Suprimex",
"ZOTOR", "Kolporter'' SA, "NNCE",
Importer Sztucznej Biżuterii "MARBO", ,,Akwedukt", PIK Elektronik,
"Elektropol" i "Damar Met".
(mac)

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja
XI Liceum Ogólnokształcącego w
składzie: Beata Chrut, Łukasz
Safipruch i Krzysztof Waldon.
Uzyskała ona 260 punktów i wyprzedziła VI LO- 256 oraz Zespół Szkół
Zawodowych nr 8 - 252 pkt.
Indywidualnie wśród dziewcząt
triumfowała Magdalena Mijas
(l LO) 90 pkt przed Beatą Chrut 81
i Anna Zapała (N LO) - 80 pkt.

CZWARTEK
MULTILOTEK
9, ll, 16, 26, 27,
31,35,39,40,47,
52, 53, 58, 59, 60,
61, 63, 70, 72, 80
NUMEREK
11 (15, 21,34, 43)

SIJi i [ i

Wbrew licznym spekulacjom
trzecioligowego
niemieckiego zespołu TV Huttenb erg, Jacek Olejnik nie zagra
jednak w barwach .siódemki•
Iskry Uder Market.
- Pomimo wcześniej składanych
deklaracji Jacek ostatecznie zdecydował się na pozostanie w niemieckim
klubie, z którym jest związany kontraktem do końca sezonu. Nasze rozmowy w sprawie ewentualnego
wzmocnienia zespołu na drugą rundę
rozgrywek, skończyły się więc już na
wstępnym etapie. Niewykluczone jednak, że za kilka miesięcy po powrocie
Olejnika do kraju sprawa jego ewentualnej gry w barwach Iskry znów stanie się aktualna. W tej sytuacji do
walki o obronę tytułu mistrza Polski
przystąpimy w nie zmienionym skła
dzie z nadziejami, że kontuzjowany
rozgrywający

W grupie chłopców najlepszy okazał się Tomasz Rzepka (IV LO) 93
pkt, który wyprzedził Łukasza Sań
prucha 91 oraz Michała Smolarczyka (ZSZ nr 3) - 90 pkt.
-W imprezie startowało 19 zespołów, które rywalizowały w strzelaniu z karabinka pneumatycznego
- mówi kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Janusz Hajduk.
- Kolejna impreza z tego cyklu odbędzie się 22 lutego, natomiast pod
koniec maja sześć najlepszych zespołów oraz po osiem osón indywidualnie weźmie udział w finałowych zawodach. Najlepsi otrzymają puchary, dyplomy i medale, ufundowane
przezLOK
(pak)

PL\TEK

3 :1, Eko-InżPińczów-Oświata-prze-

6, 11, 12, 14, 20,
22, 24, 26, 28, 34,
39, 40, 42, 51, 56,
60,61,67,68,73

l. Chemar

6
2. Buskowianka 5
3. Politechnika 6
4. WSP
5
5. Oświata
5
6. Complex
6
7. MKS
6

12
10
10
9
8
8
8

18- 8
15- 2
15- 8
13- 7
12- 7
10-14
8-ł6

Mirosław Kędzia.

Tymczasem nasza "siódemka"
uczestniczy w rozgrywanym w stolicy
towarzyskim turnieju z udziałem Warszawianki, Zagłębia Lubin i Wybrzeża Gdańsk. W ekipie, która wyjachała
do Warszawy, oprócz Pawła Sieczki
zabrakło W~jciecba Bąblewskiego,

którego w Kielcach zatrzymały obowiązki szkolne. Do zespołu dołączyli
natomiast rekonwalescenci Marek
Witkowski i Mariusz Jurasi.k.

* ••

niespodzianki doszło
w zaległym meczu o mistrzostwo ekstraklasy w Obornikach Wielkopolskich, w którym "siódemka" Metalplastu poknała Zepter Cussons Wroctaw23:28 (11:10).
(wid)
Do

dużej

- SMS Warka to teraz zupełnie inny
od tego z początku rozgrywek.
Młoda drużyna gra bez respektu do bardziej rutynowanych przeciwników io tym,
Żi! nie można jej lekceważyć przekonały się
zespoły ze ścisłej czołówki tabeli jak choć
by Resovia, a ostatnio AZS Politechnika
Wrocław. Dlatego też nie ma mowy o żad
nej taryfie ulgowej. - powiedział nam trener kieleckiego zespołu, Stanisław Dudzik.
(wid)

M. Kostrzewa

po obradach zarządu klubu, StaniJawor. -Jesteśmy przekonani,
że p. Kostrzewa jest dobrym kandydatem na stanowisko pierwszego szkoleniowca. Przypomnijmy, że M. Kostrzewa był swego czasu piłkarzem
Górnika Zabrze, a jako trener asystował m. in. Henrykowi Apostelowi.
(mac)

Błękitnych

sław

Polecamy
na weekend:

Mocny lider

Mężczyźni

Sieczka szybko wróci do zdrowia, a następnie na parkiety ekstraklasy - powiedział nam prezes Iskry

zespół

W lidze miasta siatkarzy

Liga wojewódzka: Buskowianka
- Rockman 3:0, Chemar- Politechnika Świętokrzyska 3:2, WSP - Zagnańsk 3: l, Complex- MKS Końskie

Paweł

Szkoty Mistrzostwa
Sportowego PZK.osz. w Warce koszykarze Cersanilu Nomi zainaugu;ują tegoroczne występy o mistrzowskie punkty. Z ulcladu tabeli
po dotychczasowych meczach zdecydowanym faworytem wydają się
być lcielczanie, którzy przypomnijmy w pierwszej rondzie we własnej
hali zwyciężyli rywali 96:69.

Nowym trenerem Błękitnych Kielce jest od wczoraj Marek Kostrzewa.
-Bardzo długo rozważaliśmy kilka kandydatur - powiedział nam tuż

łożony:

MULTILOTEK

zespołem

w

Wydarzeniem ostatniej kolejki ligi miasta siatkarzy była konfrontacja lidera z wiceliderem
klasy wojewódzkiej. Po zaciętej
5-setowej walce prowadzący
w tabeli zespół Chemaro pokon al drużynę Politechniki ŚWiętokrzyskiej. Bez porażki jest także
drużyna Buskowianki.

8. Rockman
6
7 5-16
9. Zagnańsk
6
5 4-18
10. Pińczów
3
3 5- 9
Klasa B: Iskra - Piasecki 3:0,
Exbud- Społem 3:0, TP S.A.- Połi
buda 3:0, PIP- Skrzydła 3:2, Masłów
- Drogowiec 3:0.
l . Exbud
6 12 18- o
2. Iskra
6
12 18- o
3. TP S.A.
5
9 13- 3
4. PIP
6
9 10-14
5. Piasecki
5
8 9- 6
6. Połibuda
6
8 8-14
7. Skrzydła
6
7 8-13
8. Masłów
6
7 6-15
9. Drogowiec 5
7 4-15
10. Społem
6
3-17
6
Kobiety
Iskra- Oświata 2:0, Protea- Woluntariat 2:0, Politechnika Świętokrzyska - SP 27 Kielce 0:2, WSP Wszechnica Świętokrzyska l :2. W tabeliprowadzilskraz6zwyc.
(d)

Piłka ręczna

Piłka nożna

Halowy turniej seniorów. Hala
WSOS w Busku przy ul. Kusocińskie
go, sobota, godz. l O.
Halowy turniej trampkarzy. Hala
WSOS w Busku, niedziela, godz. l O.
Tenis stołowy
Kolejarz/Heros Kielce - Junior
Łucka. Świetlica przy ul. Żelaznej 40,
sobota, godz. Ił.
Warcaby
Mistrzostwa województwa świę
tokrzyskiego w warcabach l 00-polowych. Kielce, Dom Dziecka przy ul.
Sandomierskiej 126, sobota, godz. 1O.
(p)
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Towarzyski mecz MKS Końskie Pogoń Zabrze. Hala przy ul. Stoiń
skiego, niedziela, godz. 13.

OWO

B

......

Warka

Wsobotę wyjazdowym meczem

z

Strzelecka liga
szk61 średnich

skie, powiatowe oraz liderzy ugrupowań
politycznych. Początek turnieju godz. lO.
Oto terminarz spotkań: godz. 10
Hutnik- Nida, 10.30 Cracovia- Zdrój,
II Siarka - Nida, 11.30 Cracovia - Błę
kitni, 12 Siarka- Hutnik, 12.30 ZdrójBłękitni . 14.30 i 15 półfinały, 16 mecz
o miejsca 5 - 6, 16.30 mecz o miejsca
3-4, 17 finał.
(imi)

Bez Olejnika

Groźna

19 zespołów na starcie rozgrywek

W Ośrodku Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju
w Kielcach rozegrana została
pierwsza runda międzyszkolnej
. ligi strzeleckiej uczniów kieleckich szkól podstawowych.

Dzisiaj (sobota, 9 bm.) w hali
WSOS w Busku rozegranyzostanie halowy turniej piłki nożnej o puchar "Sło
wa Ludu", w którym zagrają: Hutnik
Kraków, Cracovia, Błękitni Kielce, Siarka Tarnobrzeg, Nida Pińczów i BKS
Zdrój.
Puchary dla naflepszych drużyn i zawodników fundują także władze miej-
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• czyli szukamy skarbu
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Po11yśl

Ludu"

i wygraj:

·~tn·•••ugrody:
zł i 10 niespodzianek

300
Gł6wna

"Słowa

wygrana: rod z l a a e w c z a s y
~tk• świata
ritnawarteść w gotówce)

w eputycay•
(lali
Począwszy od 23

grudnia w kolc:jDydl Mapzynach "słowa Ludu.. zamieścimy

mapy,ualttllrycb~bęcłzicmysbrbu..
Oxtzimrrie zadawać łąt.ziany jeDlo pyllmil:. na kt6n: odpowiedź ba:mi TAK
łubNIE.Doodpowiedzipzyp.oe~~siępomapie.
~ndziałwkalweejee-mkży

Mauretański

pasterz pozdrawia załogę "Nissana" na trasie rajdu Grenada-Dakar z Tidji.kja (Mauretania)
do Nioro (Mali)
Fot. PAP/EPA

Ekologiczny pierścionek

British Airways
nagrodzone

Najlepszy
AłNwziać 1 Mbidwloiow••i••psmdy~Ó'kjy=

przewoźnik

transatlantycki

Annette Kutz, jubiler z Hamburga, zaprojektowała srebrne pierścionki
"ekologiczne". Dwie krople wody dziennie wystarczą, by za parę dni
z drobiny ziemi w pierścionku wykiełkowała rzeżucha lub kępka mchu.
Właścicielka takiego pierścionka, wycenionego na 250 marek musi, oczywiście , siać kolejne roślinki co dwa tygodnie
Fot. PAP/EPA

Nawigator na pasku

.British Airways• zostały wybrane na najbardziej lubianą linię lotniczą na świecie. Zaszczytny tytuł został przyznany przez najbardziej krytyczne
jury - pasażerów zrzeszonych
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pasażerów (IAPA).
Przyznanie tego wyróżnienia poprzedzone zostało ankietą przeprowadzoną wśród l 00 tysięcy pasaże
rów z 200 krajów świata. Zostali
oni poproszeni o subiektywne opinie. oparte na własnych doświad
czeniach, na temat najlepszych linii
lotniczych . hoteli o raz lotnisk
na świecie.
"British Airwaysr szczególnie
wyróżni ono za serwis na trasach
transatlantyckich (tytuł najlepszej
linii transatlantyckiej) oraz za najlepszą odprawę pasażerską na lotniskach. Pasażerowie uznali BA
za bezsprzecznego lidera w tych dziedzinach.

Krasnal
- ochroniarz

Jeślitwjerdzjsz że;

TAK- topn:esuń sięnamapie2 pola w lewo i 3 pola w dół
NIE- to pr:llCSU{l ~ l polew góJę i 3pola w prawo.
Na karty z~ culamly dD 21.1.99 r., do godz. 10.
Nazwiska zwydpc:ów z ID ebpa podamy n.I..99 r.

Kletce, ut.
22 (obok dworca PKP), 368-30-06
Radom ul. Obrońców 30 (dojazd od ut. 1905 Roku) tel. 360-20-88

BIOPROGNOZA:
niekorzystna
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Japońska firma elektroniczna, "Casio" zaprezentowała w Tokio prototyp zegarka ważącego zaledwie 148 gramów z wbudowanym urządze
niem, umożliwiający natychmiastowe określenie pozycji, w której dana
osoba znajduje się (Giobal Position System- GPS). Urządzenie to pozyskuje informacje za pośrednictwem 27 satelitów GPS. W momencie pojawienia się na rynku będzie można je kupić za 50 tys.jenów (430 USD).
_Fot. PAP/EPA

..

Opracowano zatem model
elektronicznego krasnala-ochroniarza, wyposażonego w kamerę
pracującą w podczer.wieni i rozmaite czujniki. Krasnal reaguje
głosem na zbliżającego się do
domu osobnika. mówiąc: - Dobry
wieczór, jestem krasnalem-ochroniarzem. Jeśli złodziej chce go
unieruchomić lub ukraść, krasnal
krzyczy co sił w swych elektronicznych płucach: - Pomocy! Porywają mnie!
Dzielnego krasnala można też
podłączyć do zbiorczego systemu
powiadamiania policji.
(IAR)

POGODA
Polskajest pod wpływem niż u z
frontem atmosferycznym. W nocy
zacznie napływać z północy mroźne
powietrze pochodzenia arktycznego.
W dzień pochmurno z postępu
jącymi od zachodu opadami deszczu. Temperatura makŚymalna od 2
do 4 st. W nocy opady deszczu zaczną przechodzić w opady deszczu
ze śniegiem i śniegu. Temperatura
minimalna od -6 do -3 st. Wiatr sła
byi umiarkowany zachodni. skręca
jący na północny.

Naukowcy brytyjscy opracowali nowy, rewelacyjny
ponoć system alarmowy do
mieszkań. Pomysl poddala
12-letnia dziewczynka, która uznała, że najlepszym
stróżem domu będzie ...
krasnal.
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SŁONECZNIE ZACHMURZENIE POCHUURNO

DESZCZ

BURZA

MGŁA

SNIEG

WIATR

Widzialność

•

w strefie opadów zmniejszona, nawierzchnie dróg mokre, miejscami śliskie .

IIIIIII ~ B Ez wzG L ~ D u NA p oG oD~
DEK 11 MEBLI DEK POZNAJ UROD~ •••
~ lieh:e, •1. llszewstie!l• 9,
tel. 34·501·72
IIIIIII lielce, es. Slelleczae Wzgórze 33, tel. 33·181-86
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