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Bezrobotni naciągani na drogie rozmowy telefoniczne

Przeprowadzka
GROM-u
Sejmowa Komisja Obronywystąpi
do premiera o powolanie międzyresor

towego zespołu do "przeprowadzenia"
Jednostki GROMzMSWiAdoMO poinformował przewodniczącykorni ji
B ronisławKomorowski (z AW.,S'') .
Według Komorowskiego, korni ja wyraz iła dezaprobatę dla ostatnich decyzji
kadrowych w sprawie jedno tki specjalneJ GROM. Poslowie opowiedzieli się
za jak najszybszym przekazaniem tej
jedno tki pod zwierzchnictwo MO i
podporządkowaniem jej bezpośrednio
ministrowi obrony.
- Powinno to nastąpić jeszcze
przed zakończeniem przez rząd prac nad
przyszlorocznym budżetem - powiedz iał Komorowski.
Czytaj leż na slr.4

W prasie pojawiają się ogło
szenia oferujące pracę, pod
warunkiem wykręcenia numeru 0-700. .. Wysłuchanie niewiele wartych Informacji kosztuje 30 zl. Ludzie, którzy naciągają bezrobotnych, są bezkarni.
Ogłoszen ia zachęcają :

"Dam pra-

cę -c h a łu p n ictwo , s kłada ni e dlugopi-

ów". Podane ą w nich numery telefo nów komórkowych. To zakamuOowana forma ogłaszania usł u g audioteksu. gdy redakcje nie godzą ię na
publikowanie ofert z drogimi poł ącze
niami .,0-700..."
Po wykręceniu numerów komórkowych słyszymy komunikat: .,Zaintere owan i podjęciem w pólpracy
pro zeni ą o kontakt z dziaJem mar-

ketingu , mamy je zcze kilka ofert,
teł. 0-700 .. .". Komunikatje t najczę · ciej tak konstruowan , aby pozukujący pracy zapomniał oko zlach po ł ączenia : informacja, że
minuta ko ztuje 4,22 11 podana je t
bełkotl iwym glosem, a numer ., iedem et" zastępowany je t łowami
" iedem zero .. ." lub" iedemdziciąt.. .''.

Orzecznik
puka do drzwi
- To żenujące, żeby z lekarza
psa gończego ZUS- mówi
dr Jerzy Stasiak, szef Zarządu
ŚWiętokrzyskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. - Jak kto~ ma czyste sumienie, to nie będzie się obawlal wizyty orzecznika - twierdzi poseł
SLD Henryk Długosz.

zrobić

Tak uczą
w Danii
Duński system nauczania spodobalby ię pol kim uczniom. ie tylko
!abym -w Danii me ma drugoroczności . ale też dobrym - nauka prowadzona w kilkuosobowych zespołach daje
większe szanse zdobywania wiedzy, rozwiJania zainteresowań.
Po wwowadzeniu reformy polski
Y tern nauczania upodobni się . przynajmniej częściowo do duńskiego. Podobny będzie podział na etapyk ztalcenia.
CzJ1aj na stronie 5

~atrzęsło

Wypadek samolotu szkoleniowo- akrobacyjnego Zlin 142 wydarzył się wczoraj we Wsoli koło Radomia.
Maszyna, należąca do Aeroklubu PLL "Lot" w Warszawie, była już blisko lotniska, gdy silnik przerwał pracę .
Po awaryjnym lądowaniu kadłub przełamał się na tny części. 24-letni instruktor Norbert O. i uczeń 20-letni
Patryk O. doznali lekkich obrażeń
Fot M. korupa

Tajwanem

"Opiekun"
staruszek
W okolicy Opatowa krąży
oszust, który podaje się za
pracownika opieki społecznej
lub lekarza l wyłudza pienią 
dze od starszych, samotnych
kobiet.

Uczestnicy akcji ratunkowej przewożą do ambulansu zwłoki dziewczyny
z gruzów 12-piętrowego bloku w Fengyuan. Do 1700 wzrosła
ofiar tnęsienia ziemi jakie nawiedziło Tajwan we wtorek nad ranem
JI'DllCJ!>co•wel!to czasu. Co najiJlltiej 3700 osób jest rannych - podał we wtore.k
kryzysowy przy tajwańskim MSW
Fot. PAP AP- ~ . antana
CzytaJ na Lronie 4
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a koniec gło z automatu mówi:
bonent ma pełną krzynkę glo ową ,
wiadomo ć nie może być nagrana, prozę LadLwanić później" a cza ami dodaje .. przepra zamy za techniczne
utrudnienia··.
Zad7wonili ' my podjeden 1 podanych przcL ., automatyc1ną komórkę''
telefonów 0-700...
Dokończenie na tr. 3

Helena . z Ptórkowa od k1lku
mte ięc y stara 1ę o mieJ ce w
Domu Pomocy połec mej . Wy peł 
niła dokumenty. ale me otrtymala
Je zcze kierowan1a. Gdy w ubiegłym tygodn1u pojawił ię u nieJ
obcy męzczyzna . wzięła go za pracowmka opieki poleczneJ. Tak ię
zre ztą przed tawtł. Powiedział. że
znalazł dla ntej mtej ce w o troWieCklm DP . Powinna wtęc pojechać. żeby zobacz}ć . cz, od p ' iadająjCJ' arunki .
ie za tanaw1ala ię długo. Zabrała dokumenty 1 w. iadła do amach du . Pamięta , że mę ż czyzna
zatrzymał ię przed zpnalem .
Dokończenie na t r. 2

J akJUŻ mformowali ' my, zaostrzona 10 tata kontrola prawidłowo ' c1
wydawan1a zwolmeń lekar kich . Kontrolę wykonują lekar/e orzecznicy ZakJadu Ubezpieczeń połecznych. którzy mają prawo kierować ubezpieczonego na badanie pecjali tyczne przez
lekarza kon ultanta Z , zażądać od
wy lawrającego za\viadczenie lekarkic dokumentacji medycznej lub udzielenia wyja'nień. Orzeczmcy mogą także zlec1ć wykonanie badań pomocniczych. aj\vięcej kontrower jt wzbudza
jednak za pi , że orzecznik może przeprowadzić badanie w miej cu pobytu
chorego.
Dok01kzenie na tr. 2

•

WYZSZA SZKOtA HANDLOWA
w Kielcach, ul. Peryferyjna 15

prowadzi nadal rekrutacjf
na studia wyższe systemem
dziennym i zaocznym.
Ostateczny termin
składania dokumentów
upływa 30 września_

Informacje l przyjmowanie dokumentów w pokoju 121,
te/. 331-74-10 i 368-51-29
Z A .P R A S Z A Jłf Y
22921ga

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMIII ADMINISTRACJI
w Kielcach. ul. Mielczarskiego 51

Informuje, że zostały wyczerpane limity miejsc
dla l roku studiów na Wydziałach
Ekonomicznym i Nauk Politycznych

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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zapowiedź podwyżki wywotata panikę

Cukrowy zawr6t
dzień,

Cukierdrożeje

z dnia
a pogłoski skoku ceny

KJELCE.

na

do 3 z/otych za kilogram wywołaty objawy paniki na rynku.

- Cukier będzie dopiero po poludniu. Sprzedajemy teraz po dwie tony
cukru dziennie- us łyszeli śmy wczoraj
wkieleckiej "Biedronce", gdziepoostatniej podwyżce kilogram cukru kosztuje
l ,95 złotego.
Towaru nie brakowało wsklepie przy
ulicy Targowej, ale kosztowal2,4 zł za
kg. W "Markusie" przy ul. Orkana także nie było problemu z zaopatrzeniem:
- Cukier kosztuje 2,15 zł. W ciągu
ostatnich dwu tygodni podrożał o 16
groszy. -W sezonie robienia przetworów
owocowych mieliśmy cenę l ,29 złotego - usłyszeliśmy.
Różne ceny i ocenę sytuacji na rynku mieli także hurtownicy:
-W 100-procentowywzrostcen nie
wierzę, ale w 50-procentowy tak. To efekt
wypowiedzi ministerialnego urzędnika
o skutkach wprowadzenia cel zaporowych i wzroście ceny do trzech złotych
oraz zjednoczenia się cukrowni - uważalarosław Radkiewicz, właściciel hur-

town;"AJ;na".. Jazawmmiffiom "ceny
środka", dziś

Złota "Malwa" dla hotelu

W pałacu Ja na III Sobieskiego
w Wilanowie dyrektor hotelu Janusz Kowalczyk odebrał "Złotą
Malwę " najważniejszą nagrodę VI
Ogólnopolskiego Rankingu Konsumentów.

Wojsko

ty. móM Janusz

P""' Cu-

to 2,1 złotego, ale wczo- krowni "Łubna" S.A. w Kazimierzy.
raj - l ,95 zł za kilogram. Nie mam pro- -Teraz sprzedajemy kilogram cukru po
blemów z zaopatrzeniem, ale każda ko- obowiązującej cenie minimalnej l, 71
lejna partia towaru jest droższa. Sądzę, zlotego za kilogram. Musimy zapłacić
że po wzroście ceny pójdąjednak w dół
rolnikom przynajmniej l 05 złotych za
- uważaJarosław Radkiewicz.
tonę buraków klasy ,,ii.', 70 zł za "B".
Natomiast właściciel "Magnata" Dla nich to granica opłacalności. NaStanisław Bosak mówi:- Ceny są jak
sza cukrownia nie jest w zlej sytuacji,
huśtawka. Jeszcze niedawno było l, 18
ponieważ mamy inwestora strategiezzłotego za kilogram, wtedy namawia- - nego. Gorzej jest z zakladami, które nie
Iem klientów do zakupu. Teraz od mają pieniędzy na skup. Ostatnie potrzech dni nie mam cukru. Czekam na czynaniarządu stwarzają perspektywy
partię , który jedzie z drugiego końca
wprowadzenia cen rzędu 2,2 -2,5 złotekraju, ale w fakturze mam zagwaran- go za kilogram cukru. Plus 7-procentowaną cenę 1,89 zlotego brutto- bo
towy VAT i dwa procent dopłaty eksstaram się brać towar bezpośrednio od portowej. My pierwszy cukier z tegoproducentów. Na rynku widać objawy rocznych buraków będziemy mieć
paniki, a ceny 'Są kroczące. Uważam, że lO- Ił października. Przy ustalaniu ceny,
szczyt będzie wkrótce, a potem ceny weźmiemypod uwagę stawki w holdinpójdą w dół, ale jest jeszcze możliwość,
gach, które mają 80 procent rynku.
że cukrownie nie dostaną kredytów na
Musimy się do nich dostosować.
skup buraków.
Cenę cukru mogą zbić zaklady, któPocieszających wiadomości dla
re dla pozyskania pieniędzy będą mukonsumentów nie mają także produ- siały szybko pozbyć się produktu. Wycenci.
gląda na to, że już na bramie u produ-Trzy złote za kilogram? Taka cena centa cena cukru wyniesie około 2,5 zł
pozwolilaby cukrowniom po~ć stra- za kilogram- mówi Janusz Ziętek. (br)

Kolejny klejnot w· kolekcji
CEDZVNA. Do bogatej kolekcji prestiżowych nagród, wyróż
nień, dyplomów l pucharów podkielecki hotel. Gromada - świę
tokrzyski. w Cedzynie dorzucił
wczoraj kolejną.

głowy
Ziętek

Działający od osiemnastu lat, usytuowany w sosnowym zagajniku nad
zalewem Lubrzanki wCedzynie hotel jest
trzykrotnym zdobywcą "Złotego Klucza"
- głównej nagrody w organizowanym
przez Polskie Zrzeszenie Hotelikonkursie na najbardziej gościnny zaklad hote1arski w Polsce. "Swiętokrzyski" posiada także przyznany kilka lat temu "Zloty
Klucz Magnetyczny''. Hotelową kuchnię wyróżniono cenioną w branży "Srebrną Patelnią" i pierwszą nagrodą na Fe-

stiwalu Dań Wigilijnych w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą . Z księgi hotelowych
gości wynika, że pod Kielcami zatrzymywali się na nocleg znani politycy, artyści,
sportowcy i biznesmeni. Wśród gości zagranicznych dominują Anglicy, Niemcy,
Izraelczycy, Belgowie i Szwedzi. Na.Jbardziej egzotycznymi gośćmi byli Australijczycy, Chińczycy oraz biznesmeni z Jemenu
W ostatnich latach podkielecki hoteluzyskał rekomendację Polskiego Zrzeszenia Hotelarzy i uhonorowany został
przyznanym przez czytelników dziennika
"Rzeczpospolita" tytułem "Najlepszy
partner klubu "Rzeczypospolitej". (bis)

che~ pr:~nie~ć prz~stanek Fałszywy

Band.yei b q ą zolmerzy Dokoąmoze "Ł/

KIELCE. Killcudziesięciu chullganów kolejny raz napadło na powracających z przepustek żołnierzy z~ Sta~ionu. . . .
.

wracającycbdokoszar.Ostatnirazwlip-

by zasadmczeJwracalo z_ p_rzepust~k ~o
koszar Brygady Łącznoset NadWJslansicichJednostek Wojskowych na Stadionie. Kiedywciskowi wysiedli z autobusu
z lasu wypadło kilkudziesięciu młodych
ludzi. Chuligani uzbrojeni wkije bejsbolowe i pręty zaczęli gonić rekrutów.
- Nasi żołnierzy próbowali dotrzeć
do bramy koszar. Siedmiu udało się dobiec. Ostatni miał pecha. Został dotkliwie pobity. Kilka dni spędził w izbie chorych, na szczęście czuje się dobrze- powiedzial namJan Smalc, oficerprasowy
jednostki ze Stadionu.
Policja i żołnierze z plutonu alarmowego zorganizowali obławę, ale chuligani skryli się w lesie. To nie pierwszy
przypadek pobicia rekrutów. Już kilka
razy bandyci napadali na żołnierzy po-

woj_sko~ pie_niądze, b_iją, ~i~kiedy

Kilka~mt~muośnuuzołnierzysluz-

~
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dzleon.lkarz "Słowa Ludu", nestor ldeleeldch reporterow.
Wyrazy głębokiego wsp6łezuela Rodzinie l Najblliszym
składa ZUZiłd Kleleeko-Radomsldego Oddziału
Stowarzyszenia Dzlennlkal'zy RP
Z powodu śmierei

TADEUSZA BARTOSZA

C\1
C\1

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie
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podróży.

Mężczyzna więcej nie pojawił się
w Piórkowie.
- Jechałem akurat ze sklepu i za:
uważyłem jasnoniebieską mazdę obok
domu staruszki- mówi sąsiad Heleny N.
-Była na próbnych numerach rejestracyjnycb, o początkowej literze "H '.
Widziałem, jak obcy mężczyzna stał w
drzwiach. Gdy mnie zobaczył, odwrócił się i wszedł do środka.
Przed wyjazdem do Ostrowca przybysz rozmawiał z synem Heleny N.
-Niech się pan nie martwi, zabieram
babcię do Domu Starców- powiedział.

składają

Koleianki l Koledzy
z Sojuszu Lewicy DemokratycmeJ

Dokończenie ze str. l

Kto dal urzędnikowi prawo wejścia
do domu? - zapytaliśmy orzecznika
ZUS w Kielcach.
-Artykuł 59 ustawy "O świadcze
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyń
stwa" - twierdzi dr Wacław Modelski.
- Lekarz orzecznik posiada dokument,
którym legitymuje się, nie jest więc czło
wiekiem z ulicy. Jeśli pacjent nie wpuści
orzecznika do domu, nazajutrz jego zaświadczenie lekarskie traci ważność.
· - To żenujące, żeby robić z lekarzy
psy gończe- mówi drJerzy Błasiak, przewodniczący Zarządu Świętokrzyskiego

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. -Lekarz nie może być urzęd
nikiem nadzoru strzegącym pieniędzy
ZUS. Ta sytuacja budzi wiele innych
wątpliwości. Mam obawy, czy wszyscy
orzecznicyposiadają aż takwysokie kwalifikacje, by podważyć diagnozę często
bardziej od nich doświadczonych lekarzy. Niepokojące jest również to, że w

SKARŻYSKO. Mimó wyznaczenia na 4 października terminu
strajlcu, w skarżysklej PKS trwają
nadal rozmowy. Wczoraj z nowymi propozycjami wystąpił zarząd
ca komisaryCzny za/cladu Krzysztof Stępień.
Wyraził gotowość podniesienia płac
średnio

o 60 zł brutto na pracownika,
ale nie od październikajakżądają związ
kowcy lecz dopiero od styczn.ia200) roku.
Złożył propozycję, by pracownicy utrzymali legitymacje pracownicze i wynikające z nich przywileje. Gotów jest także
zaakceptować bezpłatne bilety na dojazd

. Nk ma poz"lkód!. odparl syn.
Dopiero później dowiedział się od
mieszkańców, że mężczyzna, który odwiedzil jego matkę, jest oszustem.

Wywiad przed sk1epem
Wcześnie ·

rz b sz odwiedz"l

80-Ietnią Tere~ęk ~Jra mieszka ki;-

ka

.. dal . p ' d ta . . . . t
posesJI e~. rze s ~1stę, ze JC~
lekarze~. Przyjech~ ~e-~t~a, bo me
m~ krwi na operację JCJ corki. PotrzebuJe 450 zł.
.
,
- ~szys~o stę ~gad~a!o, _o procz
te~o, z~ ~os z~ s~p!tala JCZ~t ~ ludzi~cb 1 zbiera pte~ą~-_móWią nu~szkancy: - Rz:ec~YWJSCt_e,_corka ~ lezała
w szpt~u 1 ~ała mle~ oP<:ra~Ję.
Mte~~ncy ~poWJad~Ją, ze fe~lne?o dma meznaJo~y męzczyzna stedztał przed ~klepem t pytał o samotn~,
starsze kobtety. - Wyglądało na to, ze
uczciwy- mówi starszy gospodarz.
Ludzie z ust do ust powtarzają, że
w poniedziałek oszust pojawił się z
drugiej strony powiatu. Tym razem

śmieret

Matki
składają:

Zarząd

Klelecklej

Sp6łclzlelnl

l praco-.rn.tey
MieszkanioweJ

PANUJÓZEFO~PLACHEKO~CZO~
wyrazy głębokiego wsp6łczucla z powodu śmieret
MATKI
składają

3131/rl

MAŁGORZATA ŻARNOWSKA

do pracy, ale pod warunkiem, że pracownicy sami opłacą VAT.
-Absolutnie nie do przyjęcia jest dla
nas propozycja płacowa natomiast o
pozostałych poinformujemy załogę, w
celu zasięgnięcia opinii wszystkich pracowników. Komisja Zakladowa Soli-·
damości wypowie się w tej sprawie 28
września. W dniu następnym odbędzie
my kolejną turę rozmów, którą traktujemy jako ostateczną. jeżeli nie osiągnie·
my porozumienia to zdecydowani jesteśmy strajkować- powiedział przewodniczący KZ "S" Zbigniew Zaborski.
(pen)

opiekun starusze

wyrazy wsp61czucla z powodu

707/la

myśl nowych przepisów, każdy pacjent
jest traktowany jak potencjalny v~LUst i
złodziej, który chce wyłudzić pieniądze
ZUS. Zamknięte drzwi w domu chorego nie muszą oznaczać nieprawidłowo
ści. Często się zdarza, że rodzina opiekuje się bliskimi właśnie w czasie choroby. Pomysł ograniczenia L-4 jest słusz
ny, ale droga do rozwiązania tego problemu jest wyjątkowo niefortunna.
-Jak ktoś ma czyste sumienie, to nie
będziesięobawiał wizytyorzecznika- twierdzi poseł SLD,HemykDługosz.- Zwolnienia stały się prawdziwą plagą i to wcale
nie wynika z tego, że ludziom nagle zaczę
ło szwankować zdrowie. Każdy z nas zna,
jeśli nie osobiście to z opowiadań, jakiegoś konowała, bo to nie jest lekarz, który
za 50 zł osobie superzdrowej da dwa tygodnie chorobowego. I jeśli raz, drugi
skontroluje się "pacjentów'' takiego doktora, to przy kolejnym lewym zwolnieniu
on się zawaha I o to chodzi. Bo to są
naszewspólne pieniądze.

Będzie kompromis w PKS?

Pani ELŻBIECIE KSIĄŻEK

członek Stowarzyszenia Dzlennlkal'zy RP, wleloletnl

~

o

przestępcyznajądokladnedatywyplacania żołdu i przysięg wojskowych.
Żołnierze są zadowoleni ze współpracy z policją. Od lipca okoliczny teren
często patrolują radiowozy. Podczas
ostatnichzajść szybko podjechały aż cztery samochody. Niestety, bandyci nie zostali ujęci.
-Zdajemy sobie sprawę, że poticjanci nie mogą pilnować każdego autobusu. Jedynym wyjściemjestchyba przeniesienie przystanku MZK Zrobimy to na
swój koszt- zadeklarował J. Smalc.
Jak powiedział nam Lech Krauze,
kierownik nadzoru ruchu MZK nie powinnobycztym problemów.
HUBERT IDZIK

Redaktor TADEUSZ BARTOSZ,

~
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zdzteraJą un cywilne ubrama. MteJSCOwi

Z głębokim lałem zawiadamiamy, ie zmarł

<n
w

§

cu br.
W nocy nie kursują autobusy MZK
i żołnierze wracają _do jed~os~ pieszo.
Na Pakoszu czeka.Ją chuligaru. Rabują

-To było gdzieś w lesie- opowiada. - Wysiedl, a ja zostałam w aucie.
Później pokazywal mi Dom Starców,
P~_wdo~ob~e P~.u~~Y~~~kieJ. Mowił, ze dzlstaJ JUZ mme me
przyjmą, ~ za P?źn?. Jutro j~szcze
raz po mrue przYJedZie. Jak WYJecbal
zauważylam że brakuje mi 720 zł- żali
się kobieta. ~ Musiał zabrać podczas

Orzecznik puka
dO pacjenta

Dyrekcja, kolełanki l koledzy
"EXBUD" S.A. Budownictwo w Kielcach

miałlmfićwokohco

Khmootowa, ";,.
daleko Gojcowa. Podobno znowu
przedstawiał się jako lekarz i od wiedzal starsze kobiety.
Łatwowiemość kosztuje
Ki
. p .
_
;rowmkR0 ~":''~t~w?~~en _
trum or~ocy
ztrue u ta_ rre~
ka apeluje do starszych ludzt, by me
wierzyli _zape:vnienio~, że za pieniądze mozna stę dostac do Domu Pomocy S~oł~cznej ..- To ~~ d_ecydujemy o k~d_eJ sprawte - WYJ~sma. - Szuk~y mteJ~C w_calym kraJu, ale w kolejce czekają az l 04 osoby z naszego
rejonu.
Osoby ze starostwa, które przeprowadzają wywiad środowiskowy, posiadają ważne legitymacje służbowe. Znane są w środowisku, do którego trafiają. Jeśli rozmawiają z mieszkańcami, proszą jedynie o zaświadczenia
o dochodach i o stanie zdrowia. Nigdy
o pieniądze!
ANDRZEJ NOWAK

Pobił policjanta
KIELCE. Pollcja zatrzymała
podejrzanego o śmiertelne pobicie bytego policjanta. Miejsce
gdzie się ukrywał wskazał anonimowy rozmówca. -

W piątek na ul. Zagórskiej 31-letni Wojciech F napadł i dotkliwie pobił
Marka Ś . Według zeznań świadków.
uderzał go pięściami i kopal. Będące
go w agonii, byłego policjanta, zaci ą
gnął do domu jego kolega. Tam
46-letni mężczyzna zmarł. W:zorajszej
nocy Wojciech F zosta ł zatrzymany.
- Przyznał się do pobicia Marka
Ś . - poinformował Paweł Grygiel,
rzecznik komendanta miejskiego kieleckiej policji.
(BOT)

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

AKTUALNOSCI

Deklaracje nie

Plebiscyt " Słowa Ludu" i Radia" TAK"

zastąpią pieniędzy

Kielecki ZUS
zapewnia, -że zapłaci
ŚWIĘTOKRZYSKIE.

Emerytów l rencistów coraz bardziej
niepokoją wiadom~ci o zlej kondycji finfJnsowej ZUS: Nerwową
atmosferę wzbudzają zwłaszcza

ostatnie wypowiedzi prezesów
c entrali, którzy wbrew wcze~niejszym, uspokajającym opiniom, twierdzą teraz, że bez
pożyczki z budżetu państwa nie
będzie możliwa terminowa wyplata rent l emerytur, ani pod
koniec wrze~nia, ani na począt
ku października.
-Środki na wypłatę rent i emerytur są zagwarantowane w budżecie
państwa- mówi Lidia Polewany, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w
Kielcach.- Mogę zapewnić, że najbliż
szy termin płatności świadczeń, to jest
25 bm. będzie dotrzymany. Pieniądze
zostały już, wczoraj i przedwczoraj,
przekazane w calości poczcie i na rachunki bankowe. Niektórzy z emerytów i rencistów, zwłaszcza ci, którzy
mają własne konta, świadczenia odbiorą więc przed terminem. Emeryci i
renciści korzystający z pośrednictwa
poczty otrzymają je też na pewno w
terminie.

- Dziś trudno jednak przewidzieć
O przyczynyperturbacji związanych
jaka będzie sytuacja w tym zakresie z wypłatąświadczeń spytaliśmyteżprzed
na początku października- przyznaje stawiciela poczty. -Regulamin świadcze
Lidia Polewany. - Plynność finanso- nia usług przez placówki pocztowe obliwą ZUS mogą zahamować opóźnie
guje nas do realizacji przekazów i wypła
nia w płaceniu składek. Jednostki bu- ty kwot w ciągu 4 dni od daty nadania i
dżetowe powinny je opłacić do 8 dnia
wpłacenia nam pieniędzy - wyjaśnia
każdego miesiąca, prowadzący samoAdam Szklarski, kierownik Działu Usług
dzielną działalność gospodarczą- do
w Rejonowym Urzędzie Poczty w Kiel12, natomiast pozostali płatnicy - do cach.- Technicznie nie jesteśmy bowiem
15 dnia miesiąca.
wstanie dokonać wszystkich wypłat np.
- Ze swojej strony- zapewnia dy- wciągu jednego dnia. Niemniej większość
rektor Lidia Polewany - robimy emerytów i rencistów w województwie
wszystko, aby kolejnego i następnych praktytznie nigdy nie czeka na pieniądze
terminów wypłat dotrzymać. Ponie- aż 4dni. Problem wtym, kiedy przekazy
waż zależy to od systematyczności w
i określone na nich kwoty trafiają z ZUS
zbieraniu składek na ubezpieczenie na pocztę.
społeczne podjęliśmy kontrolę tego
Niepokój emerytów i rencistów o
procesu. Od ponad 2 tygodni dyspo- terminowewypłaty świadczeńjest uzanujemy listą dłużników, na której tra- sadniony. Nie zniwelują go żadne dedycyjnie są przedsiębiorstwa z branży klaracje i zapewnienia, póki nie będzie
hutniczej, zbrojeniowej, także likwido- . pewności co się stanie jeżeli w kasie
wane PGR. Świętokrzyski Inspekto- ZUS zabraknie pieniędzy. Skoro wyrat Kontroli ZUS sprawdza aktualnie płaty świadczeń gwarantuje budżet
ponad 20 płatników.
państwa, emeryci nie powinni z mie- Ponieważ wypłatę rent i emery- siąca na miesiąc czekać na decyzję w
tur gwarantuje b u dżet państwa, wie- sprawie pożyczki ani przysłuchiwać się
rzę, że pieniądze na świadczenia trafią
wzajemnym oskarżeniom prezesa
do nas w terminie - dodaje dyrektor ZUS i ministra finansów.
Lidia Polewany.
T ADEUSZ MARYNlAK

Nomery z
Dokończenie

ze str. 1

Przydługi wstęp powitalny kończy
się zapowiedzią podania adresu firmy,
do której trzeba napisać. Druga minu-

ta to zapewnienia, że firma nie pobiera
żadnych opłat i przestroga "Jeśli nie jesteś zainteresowany współpracą
przerwij połączenie, dając innym szansę
poznania naszej oferty". W trzeciej minucie jest powtórka zapewnienia, że do
rozpoczęcia działalności nie potrzeba
żadnego kapitału, lecz tylko dobre chę
ci. l że oferta skierowana jest nie tylko
do bezrobotnych, ale też studentów,
emerytów (tu cala lista...). Czwarta minuta przynosi konkrety: oferta dotyczy
składania długopisów i regeneracji taśm
do drukarek, a " zdecydowana więk
szość taśm jest w kolorze czarnym, choć
są też fioletowe, czerwone, niebieskie ... ".
W piątej mówi się o drukowaniu wzorów na koszulkach "wklepując i delikatnie odrywając, a waszym oczom
ukaże się przepiękny obrazek". Wkolejnych minutach firma znów przypomina, że nie pobiera opłat, że produkcja
jest zyskowna, ale zastrzega, że nie pośredniczy w transakcjach. W końcu podaje adres w Koszalinie, gdzie trzeba
napisać, by uzyskać kolejne informacje.
Minęło ponad 8 minut, czyli połączenie
kosztowało blisko 34 zł. Tego typu adresy, bez kosztownego oczekiwania,
można znaleźć w innych ogłoszeniach.
-Dzwoniłam na numer "0-700 ... "
szukając dodatkowej pracy, nic kon~etnego nie dowiedziałam się, a w
Jednym przypadku połączenie zostało
przerwane po kilku minutach, tuż
przed podaniem adresu. To oszustwo!
- mówi nasza czytelniczka (nazwisko
i adres do wiadomości redakcji)

~

"'108.5 FIVI

6.00- lO 00 "Razem od świtu"
budzą was Magda Marczewska i
Szymon Piwowarski a w programie
m.in.: konkurs. kulinarny, horoskop,
przegląd prasy, informacje motoryzacyjne, no i oczywiście dużo dobrej
muzyki.
8.15 O rozbudowie lotniska w
Masłowie oraz o utworzeniu Święto
krzyskiego Ośrodka Telewizji Polskiej
Knysztof Omełaniuk będzie rozma-

pracą

O usługi audioteksu "0-700... " pyw kieleckim Zakładzie Telekomunikacji TP SA, ale odesłano nas do
Biura Prasowego TP SA w'Mirszawie,
gdzie dowiedzieliśmy się, że telekomunikacja tylko udostępnia łącza. Temat jest
kontrowersyjny, a z operatorami audioteksu kontakt jest utrudniony.
Sprawniej poszło, gdy jako zainteresowani uruchomieniem takiej
usługi zadzwoniliśmy do Biura Obsługi Klienta w Kielcach: bez problemu podano nam telefony do siedmiu
operatorów usług "0-700 ... ".
W firmie "Hallo Info" pan odbierający telefony odpowiedział tylko: - Ja
słabo mówić po polski. Jacek Traczyń
ski z .~I Polska" stwierdził, że choć
firma jest tylko pośrednikiem -dostawcą technicznych możliwości - to bada
wiarygodność zleceniodawców wystę
pując w roli podstawionych klientów lub
żądając okazania dowodów przekazywania pieniędzy dla osób, które dzięki
telefonom "O-700... " znalazły pracę. I
zawsze wszystko jest w porządku. Gdy
poprosiliśmy o kontakt zjedną z takich
ftrm, okazało się to niemożliwe, gdyż
pracownica jest na urlopie. Rzecznik prasowy Ministerstwa Łączności, Mirosław Uniewski stwierdził, że według
prawników ministerstwa temat ewentualnych nadużyć w przypadku usług
"O-700... " można analizować tylko mi
podstawie konkretnej umowy operatora tych usług i jego klienta, a wiadomo,
że obie strony są zainteresowane czerpaniem zysku i nieujawnianiem umów.
Uznający się za oszukanych abonenci
mogą dochodzić swych praw poprzez
Federację Konsumentów.
KRZYSZTOF KROGULEC
taliśmy

wiał z wicemarszałkiem województwa
świętokrzyskiego Włodzimierzem

Wójcikiem.
10.00- 12.00 Zaprasza Iwona
Jurecka, a w programie m.in. ciekawi
goście i dużo dobrej muzyki.
15.00- 16.00 Magazyn informacyjny reporterów "Na fali".
20.00-22.00 "Takt lista Tak". Listę przebojów prezentuje Sławek
Grodzifis ki.
Do usłyszenia na 89,7 FM w Koń
skich, l O1,1 FM we Wieszczowie, a
wszędzie na 106,5 FM.

, ">

Człowiek Września
Dzisiaj do listy potencjalnych
dopisujemy Helenę
Gontarz - prezesa Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Kielcach.
W uza adnicniu kandydatury prezes
Gontarz napisano: " Umiejętnie łą
czy oczekiwania i interesy członków
spółdzielni z wymogami rynku. Od
lat kieruje firmą , z każdym rokiem
przyczyniając się do jej większych
sukcesów".
Te trzy kandydatury to tylko czołówka plebiscytowego rankingu.
Mamy nadzieję, że za kilka dni będzie
my mogli dopi ać do niego kolejne
osoby. W każdy piątek publikujemy
plebiscytowy kupon oraz zasady g! osowania.
(wiek)

KIELCE. Pfebiscyt na pólmetku. Z dnia na dzień przybywa kandydatów do zwycięstwa.
Wkrótce poznamy liderów, którzy rozstrzygną miedzy sob ą
rywalizację
Wrze~nJa •.

o

zwycięzców

tytuł . Człowieka

Dotychczas największe szanse na
sukces mieli Magdalena
ldzik - absolwentka kieleckich szkół
muzycznych, młoda śpiewaczka operowa, która wystąpiła niedawno we
wspólnym koncercie ze słynnym wło
skim tenorem Andreą Bocellim oraz
Leszek Kumański- dyrektor Agencji
"Kuman Art A-Z", organizatorwspaniałych plenerowych imprez, które
zgromadziły minionego lata kilkadziesiąt tysięcy kielczan.
końcowy

Nominowany do ",kara"
dla popularyzacji książki i czytelnictwa". Wśród zgłoszonych do nagrody
byli m.in. pisarz Ryszard Kapuściń
ski, Polskie Radio oraz Wydawnictwo
Prószyński i SpóJka.
-Jest to wielkie wyróżnienie. Traktuję je jako wyraz uznania dla kieleckiego środowiska wydawniczo-księ
garskiego. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wspomagali mnie przez
łata pracy w kulturze - mówi
R. Ostrowski.
Jak już informowaliśmy nagrodę
otrzymał Ryszard Kapuściński. (e))

WARSZAWA-KIELCE. Roman
Ostrowski dyrektor Centrum Promocyjnego Wydawnictw Szkolnych l Pedagogicznych w Kielcach został nominowany do
NagrodY. Sezonu WydawniczoKsięgarskiego . Ikar 99•.
l Okandydatów do "Ikara" przedstawiono podczas inauguracji X Krajowych Targów Książki. W uzasadnieniu nominacji dla R. Ostrowskiego czytamy m.in.: "za umiejętne wykorzystanie różnorodnych zainteresowań oraz doświadczeń zawodowych

Programem "Crisis manager" zainteresowały się
służby ratownicze za granicą

Komputery na
ŚWIĘTOKRZVSKIE. Zestawy
komputerowe dla Powlatowych
Centrów Zarządzania Kryzysowego przekazał woj ewoda ~wlę
tokrzyskl, Woj elech Lubawskl.
Komputery z oprogramowaniem
pozwalającym na połączenie wszystkich ogniw "łańcucha bezpieczeństwa"
-oprócz centrów zarządzania kryzysowego także policji i straży pożar
nej- usprawnią akcje ratunkowe w sytuacjach nadzwyczajnych np. podczas
powodzi. Zestaw będzie doradcą służb
obrony cywilnej, wielokrotnie skróci
działania ratownicze.
Na hasło o konkretnym zagroże
niu komputer wskaże posiadane środ
ki, siły i obiekty wymagające ochrony.
Na cyfrowej mapie, osobnej dla każ
dego powiatu, można np. wskazać
miejscowości, w których za jednym
"kkiknięciem" klawiatury rozlegną się
syreny alarmowe. Informatycy zapiszą
dane: kto, gdzie, kogo i w jaki sposób
ma poinformować o udziale w akcji.
Komputery są wyposażone w

s

ją też

zadziała bez wprowadzenia właściwych

stępowania co umożliwi

informacji przez dobrych operatorówmówi Tomasz Jezierski, współautor
pionierskiego programu "Crisis manager", którym zainteresowały się już
służby ratownicze innych krajów. Kolejnym etapem "kryzysowej komputeryzacji" ma być wyposażenie w podobne zestawy urzędów gmin. (kk)

na rejestrowanie procedur podokumentację, analizę i kontrolę podjętych działań. Wkrótce zestawy będą uzupełnio
ne o sprzęt radiowy pozwalający na
zapewnienie łączności w sytuacjach
awaryjnych.
- Komputery i oprogramowanie
to tylko notatnik, szkielet, który nie

urządzenia kodujące korespondencję,

uruchomione zostanie monitorowanie antywirusowe. Zestawy pozwala-

Dokument pnejęcia spnętu
włoszczowski Wiktor Krotła

Do "Raju"
za darmo

Pod patronatem " Słowa Ludu"

KIELCE. Razem z . Łysogóra
mi• - turystyczną spółką, która
wta~nie ~wlętuje jubileusz 25-lecia dzlatalno~ci- .Słowo Ludu•
zaprasza czytelników do .Raju•.
Bezpłatne bilety wstępu do jaskini
na niedzielę otrzyma pierwszych dziesię
ciu czytelników, którzy dzisiaj począw
szy od godziny dziesiątej przyjdą do siedziby redakcji przy ulicy Wesołej 47/49
w Kielcach z tym numerem gazety
w ręce i odpowiedzą na jedno pytanie:
- Jaką geograficzną nazwę nosi
główny wal Gór Świętokrzyskich.
W::zoraj dziesięć osób odebrało bilety tłumacząc, iJ! stalaktyty znajdują się na
stropie, a stalagmity na spągujaskiń. (bis)

komputerowego podpisuje starosta
Fot. K. Krogulec

Yuko w salonie
KIELCE. Planistka Yuko Ka wal będzie go~cle m Salonu
Muzyki Kam eralnej Artura Jaronia w sal/ kongresowej Centrum Biznesu. Artystka promować będzie swoją płytę z nagraniami utworów Fryderyka
Chopina.
Yuko Kawai urodziła się w Nagoya w Japonii. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku pięciu
lat. Studia pianistyczne ukończyła
na Uniwersytecie Sztuk Pięknych
prefektury Aichi. Wielokrotnie występowała z recitalami , także w
programach telewizyjnych. W 1995 r.
otrzymała III nagrodę na Konkur-

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

sie Międzynarodowym im . F. Chopina w Mariańskich Łaźniach.
Ukończyła studia podyplomowe w
Akademii Muzycznej w Warszawie
w klasie fortepianu prof. J. Ekiera.
26 września , w niedzielę , o
godz. 17 wystąpi w Kielcach z recitalem chopinowskim. W programie znajdą się m.in . Fantazja
f-moll , nokturny, polonezy. Będzie
to jednocześnie promocja płyty
"Lento .and oder works" z nagranymi przez artystkę utworami
F. Chopina. Sprzedaż biletów prowadzi "Orbis".
(eł)

DEPESZE

Kr6tko
Stracony czas
z koalicją?
Według

prezesa PSL Jarosława
Kalinowsklt:go, każdy dzień trwania
rządu premiera Jerzego Buzka 1 koalicji AW"S''-UW jest dniem straconym dla Polski. Podczas wczoraJszej
konferencji pra owej hder Judowców
mówił, że koalicja nie jest w stanie
zmienić swojej polityki gospodarczej
grożącej- według niego- załamaniem
finansów i buntem społecznym. Kalinowski podkreślił, że PSL popiera
pomysł przedterminowych wyborów
parlamentarnych, ponieważ - jego
zdaniem -lepiej ,.po zukiwać rozwią
zań demokratycznych" niż czekać, aż
niezadq olenie społeczne będzie tak
duże, że wymusi zmiany.

+ Najtragiczniejsze trzęsienie ziemi w historii Tajwanu

+ Dotychczas odnalezionó 1700 zabitych - 3900 osób jest rannych

Wyspa .p od gruzami
Do 1700 wzrasta liczba ofiar ponledzialkowego trzęsienia ziem/
na Tajwanie. Co najmniej 3700 osób jest rannych - pointormowat
wczoraj sztab kryzysowy przy tajwańskim MSW. Tajwan naw/edzily
silne wstrząsy wtórne o sile 7, 6 w skali Richtera.

Przybywa głodujących
przed "Wujkiem"
Dwaj kolejni górnicy przyłączyli się
wczoraj po południu do głodówki prowadzonej przed pomnikiem ,,Dziewię
ciu z Wujka" w Katowicach. Łącznie
w proteście głodowym uczestniczy już
18 osób. Domagają się zapewnienia
im pracy wgórnictwie oraz osłon, przysługujących górnikom dolowym zatrudnionym w kopalniach.
Pożar

lasu ugaszony

Strażacy i leśnicy opanowali
wczoraj po poludniu pożar 40 hektarów lasu w podwarszawskiej miejscowości Międzyleś. Trzy dni z kolei
odnawiał się tam pożar, którego przyczyną- według leśników - było podpalenie. Według strażaków, prywatny las w Międzylesiu to wyjątkowo
zaniedbany teren z nagromadzonym
suszem i bez dojazdu. Ogień dogaszało około 20 jednostek straży i 7
samolotów.

Z przemytu do szpitala
15 tys: litrów czystego spirytusu
w tym rolcu szpitalom
Urząd Celny w Przemyślu (woj. podkarpackie) - poinformowała wczoraj
rzecznik unędu Krystyna Mielnicka.
Spirytus, przekazywany bezpłatnie,
pochodzi z przemytu i został zarekwirowany pnez funkcjonariuszy przemyskiego ue. w placówkach służby
zdrowia służy on do celów medycznych.
przekazał już

Na zdjęciu: strażacy podczas gaszenia ognia w jednym z zawalonych
budynków w miejscowości Hsinchuang na Tajwanie
Fot. PAP/EPA

Minister Janusz Palubicki zaprzecza pogłoskom

Rozdmuchany GROM
Minister Janusz Patubicki po- widlawościach związanych z zamówiewiedz/al, że sprawę GROM-u niami publicznymi, ale szereg innych
l pogtoskl o jego dymisji bezza- . uchybień . Pałubicki nie chciał powiesadn/e rozdmuchaly media.
dzieć jakich. Stwierdził jednak, że już

Minister - koordynator ds. służb
specjalnych, nadzorujący MSWiA, który wczoraj przybył do Poznania na
X Walne Zebranie Delegatów NSZZ
"Solidarność" Regionu Wielkopolska
zapewnił, że odwołanie generała Sła

womira Petelickiego z funkcji dowódcy elitamej jednostki komandosów
GROM, nie miało charakteru politycznego. - Wiązało się tylko i wyłącznie
z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w GROM-ie - powiedział. Podstawą
decyzji -dodał Palubicki -były nie tylko informacje kontrolerów o niepra-

wybuchu
Czworo dzieci zginęło. a dwoje
rannych w wyniku wybuchu
bomby rozpryskowej na polu we
wschodnim Kosowie- poinformowat wczoraj rzecznik prasowy
KFOR major Roland Lavoie. Do
wypadku doszło w pobliżu miasteczka Mogiła. Bomba była pozostałością prawie 80-dniowych nalotów NATOnaJ ugosławię. Obecnie aperzy sprawdzają teren w pobliżu wybuchu, poszukując kolejnych bomb. Lavoie poinformował
też, że rosyjskie oddziały KFOR
odnalazły wczoraj w Karnenicy cmN lo 82-letniej Serbki, zamordowanej
N
we własnym domu.
zostało
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Kirgistan w ogniu
Do gwałtownych starć pomiędzy
oddziałami mudżahedinów a wojskaroi rządowymi doszło wczoraj na
południu Kirgistanu - poinformowat agencja ITAR-TASS. Nie ma informacji o ofiarach. Walki miały
miejsce w okolicach miejscowości
Syrt w rejonie kadamżajskim. Z kolei w poniedziałek doszło do silnego
starcia w okolicach miejscowości
Gaz w rejonie batkeńskim. Według
nieoficjalnych informacji zginęło
wówczas co najmniej siedmiu żolnierzy kirgiskich.

sam fakt oczekiwania przez kontrolerów 8 godzin na możliwość przeprowadzenia kontroli w GROM-ie, był dostatecznym powodem odwołania dowództwa tej jednostki. Dodał , że materiały dotyczące kontroli są dostępne
w MSWIA w Kancelarii Tajnej.
Podważanie pozycji ministra Janusza Pałubickiego może być groź
ne dla koalicji i spowodować poważ
ny kryzys w rządzie - uważa Bogdan
Borusewicz (UW), p.o. szefa
MSWiA zapowiedział, że "nie odetnie
się" od Palubickiego ponieważ - jak

Uzdrawianie MUoszelić
koalicji
Rzecz
Aw.s· ma przygotowaną odmemorandum UW w
sprawie poprawlen/a sytuacji w
koalicji l nądzle - pointormowat
wczoraj rzecznik klubu Akcji
Piotr żak.

powiedź na

Czworo dzieci ofiarami

Ofiar kataklizmu będzie zapewne
znacznie więcej. Ze stolicy Tajwanu
-Tajpej, i innych miast napływają doniesienia o rozległych zniszczeniach i tysiącach osób, uwięzionych pod ruinami zburzonych domów. Szacuje się, że
w gruzach legło ok. 30 tys. budynków.
W wielu rejonach kraju nie ma prądu.
Zerwanajest łączność telefoniczna.
Tajwańska służba meteorologiczna oceniła, że było to najsilniejsze trzę
sienie w historii kraju. Za najtragiczniejsze uważano dotąd trzęsienie w
1935 r. o sile 7,4 stopnia, które pochłonęło 3276 istnień ludzkich.
Epicentrum wstrząsów, które wystąpiły na głębokości jednego kilometra, znajdowało się w prowincji Nantou, praktycznie w samym sercu wyspy, ok. 145 kilometrów na poludniowy zachód od Tajpej. W samej stolicy
trzęsienie miało silę 4 stopni.

-W tej odpowiedzi mamy zawarty bardzo konstruktywny program
wyjścia z sytuacji. Chcielibyśmy, aby
Unia ten program zaakceptowała,
przynajmniej w takiej części, do jakiej
jest zdolna- dodał.
Rzecznikpowiedzial,żewczorajsze

Serbska koalleja opozycyjna
Sojusz na
Zmian rozpoczęta od wczoraj nasiloną kampanię, mającą doprowadzić do
dymisji prezydenta Miloszevicia.
Wielki wiec wBelgradzie zapoczątko

walcodziennemanifestacjewcalejSeJbii.
Sojusz na Rzecz Zmian (SZP), zdominowany przez Partię Demokratyczną
Zorana Djindjicia, swą kampanię roz-

Szukają
przestępców

spotkanie liderów AW"S" i UW, (które
rozpoczęto się późnym popołudniem)

"rozstrzygnie, czy Unia jest zdolna to
zaakceptować". Jeżeli tak się stanie
-mówił- należy się bardzo szybko spodziewać programowego wystąpienia
premiera i "innych decyzji".
W zeszłym tygodniu UW przedstawiła premierowi i liderom AW"S"
listę postulatów, w których domagala się m.in. odwołania z rządu osób
niekompetentnych - w tym prezesa
ZUS StanisławaAlota.
Według Żaka, zanim zapadną jakiekolwiek decyzje personalne koalicja musi ustalić program na najbliższe dwa lata. - Najpierw trzeba rozstrzygnąć kwestie,jak chcemy wyjść z
obecnej sytuacji, jak ma wyglądać
przedlożenie programowe a potem
należy pozostawić premierowi - naszym zdaniem -wolną rękę w dobieraniuludzido tego, by ten program
zrealizować- oświadczył Żak przed
wczorajszymi rozmowami liderów
AW"S"-UW.
(PAP)

mówił- "mam wielu towarzyszy partyjnych, ale niewielu przyjaciół".
-Odwołani zastępcy Sławomira Pe- .
telickiego, byłego szefa jednostki
GROM, powinni wrócić na swoje stanowiska - powiedział również wczoraj
Bronisław Komorowski (AW,,S"), szef
komisji obrony przed jej zamkniętym
posiedzeniem. - Decyzja Pałubickiego
powinna zostać cofnięta, ponieważ minister Janusz Pałubicki i Bogdan Borusewicz przyznali się do popełnienia błę
du przy podejmowaniu decyzji personalnych wGROM-ie- twierdzi Komorowski. Dodał, że po wypowiedziach
Petelickiego o Pałubickim "nie powinno dojść do powrotu Petelickiego na
dowódcę GROM-u".
(PAP) ,

do dymisji
począłjuż pned

trzema miesiącami , po
konfliktu kosowskiego i
bombardowań NATO w Jugosławii. Z
początku organizował serię wieców na
prowincji. Kulminacją był wielki wiec w
Belgradzie 19 sierpnia, który zgromadził
pod parlamentem około 150 tys. ludzi.
SZP zamierza rozszerzać protesty,
by od końca tygodnia wiece odbywały
się codziennie w 50 miastach. (PAP)
zakończeniu

Pasterskie
•
•
upomnienie
za SLD
Biskup diecezji sosnowieckiej
ks. Adam Śmigleiski udzielit
wczoraj .ojcowsko-pasterskiego
upomnienia• ks. Jarostawowi
Wolskiemu, który dekiarowal
swoje przystąplenie do Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.

W oficjalnym oświadczeniu sosnowiecka kuria poinformowała , że
w trakcie wczorajszej rozmowy z biskupem ks. Wolski oświadczył, że "nie
należy do SLD i żałuje tegb, co się
stało" .

W oświadczeniu napisano także,
biskup sosnowiecki będzie domagał się od ks. Wolskiego, by ten publicznie przeprosil księży Zagłębia ,
których dotknął w wypowiedzi udzielonej dziennikowi "Super Express" z
20 wneśnia tego roku. Stwierdził on
wówczas, że "wielu księży w Zagłębiu
myśli podobnie jak ja, tylko nie chcą
manifestować swoich poglądów."
Ks. Wolski z sosnowieckiej parafii wycofał w poniedziałek wieczorem
że

swoją wcześniejszą deklarację przystą

pienia do SLD.- To była moja osobista decyzja - powiedział wówczas PAP.
(PAP)

Trudne rozstanie
W pierwszej publicznej wypowiedzi po ~mlerc/ swojej żony
ostatni przywódca ZSRR Michalt Gorbaczow wyzna l wczoraj, że
bardzo ciężko pneżywa utratę
towarzyszki życia.

- Mieliśmy

długie życie

z tyloma

osiągnięciami i Idopotami - powiedział
w rozmowie pokazanej przez rosyjską

Jeździmy

Żołnierz australijskiego kontyngentu sił pokojowych w Tirnorze
Wschodnim trzyma na celu zatrzymanego mężczyznę, który wraz z
czterema innymi został aresztowany przy wjefdzie na lotnisko w Dili
21 września. Zostali oni aresztowani po znalezieniu w ich samochodzie pistoletu, maczety i innego
rodzaju broni wyrobu domowego
Fot. PAP!EPA- M. Vidon

Od godz. 1.47 czasu lokalnego, kiedy
to nastąpił najsilniejszywsh7.ąs, zarejestrowanojuż ponad 500wstrząsówwtómych.
Niektóre miały siłę 6,8 stopnia
W 2,6-niilionowym Tajpej zawalił
się m.in. hotel i 12-piętrowy plok mieszkalny. W gruzach legły też dwie szkoły.
Życie wstolicy jest sparaliżowane z powodu braku prądu. Spanikowani mieszkańcy noc spędzili na ulicach. Spod zburzonych domówdochodząjęki rannych.
Największe zniszczenia powstały
w Nantou, które praktycznie zostało
zrównane z ziemią. ZawaJily się tam
hotele i szkoły. Zburzone są cztery
mosty. W największym przedsiębior
stwie - gorzelni - doszło do potężnej
eksplozji. Wiele zniszczeń jest też w
pobliskich Puli i Taichung.
Trzęsienie ziemi, które 17 sierpnia
zabito w Turcji ponad 15 tys. osób,
miało silę 7,4 stopnia.
(PAP)

telewizję . -Tak ciężko jest się rozstać w
tym wieku - dodał 68-Jetni Gorbaczow. Jego żona Raisa zmarła w poniedziałek na białaczkę w klinice w
Muenster, w Niemczech. Miała 67 Jat.
~oraj Gorbaczowpowrócil z Muenster do Moskwy wraz z ciałem żony,
która zostanie pochowana na moslciewskim cmentarzu Nowodiewiczym. (PAP)

bezpiecznie

Wspólnie ze Szkolą Jazdy
.Enigma• S. C. proponujemy państwu udzial w zabawie, w której
nagrodami są zniżki na kursy
prawa jazdy organizowane
pnez naszego sponsora. Przez
cały tydzień drukujemy pytan/a
testowe. Każdy, kto zbierze
wszystJcle, naklei na karcle pocztowej l zakre~li praw/dlową odpowiedź - otrzyma nagrodę.
Karty pocztowe należy przesłać w ciągu następnego tygodnia

na adres: Szkoła Jazdy "Enigma",
25-00 I Kielce, ul. Paderewskiego
14.

Pytanie 20: Pierwsza pomoc
w przypadkach oparzeń to:
a) gaszenie płonącej odzieży,
b) polewanie miejsca oparzenia
zimną wodą, c) unikanie ochłodze
nia oparzonej skóry.
. l

ENIGMA

LAPRASZA NA

KURS PRAWA JAZDY
ROZPOCZĘCIE 20.09.99r., godz. 16
w K i•lcach, ul P.aderewsk iego 14. teł 366-11-aO
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RELACJE

Przyjazne-. Kielce
Centrum Edukacji Kulturalnej
dla Niepełnosprawnych .Przyjazne Kielce•, Istniejące przy Wojewódzkim Domu Kultury, działa niespełna pól roku, a my~la
mi jest w roku 2000. Już planuje, już uzgadnia, co można by
jeszcze zrobić dla niepelnosprawnych dzieci. Oczywi~cie,
powtórka z tego co już się sprawdziło: plenery, festiwale, bale,
wernisaże. Ale dla twórców centrum, to wciąż mało. Chcą wię
cej, tak by każde dziecko róż
niące się od nas, zdrowych ludzi, znalazło co~ dla siebie.

Jedyne w Polsce
Centrum rozpoczęło swoją działal
w Dniu Dziecka, l czerwca tego
roku. W:ześniej zawiązała się niefonnaJna grupa ludzi dobrej woli reprezentująca stowarzyszenia, organizacje, urzę
dy, placówki kulturalne (wśród nich było
także "Słowo Ludu") i wymyśliła, że
trzeba zrobić coś, by osoby żyjące inaczej włączyć w życie kulturalne naszego
miasta. Jak? Przede wszystkim poprzez
masowość organizowanych imprez.
- Chodziło nam o to, by niepelnosprawnego wyciągnąć z domu, nie pozwolić mu się zamknąć w czterech
ścianach - tłumaczy Andrzej Litwin,
dyrektor WDK ijeden z pomysłodaw
ców powolania centrum. - W WDK
wcześniej robiliśmy sporo dla tych
dzieci, ale, ze względu na środki finansowe, działalność ta musiała być ograniczona. Poza tym zdawaliśmy sobie
sprawę, że w naszym regionie istnieje
wiele placówek starających się pomóc
niepelnosprawnym, ale nie mają na to
warunków. Dlatego rzuciliśmy hasło :
oddajemy nasze sale, instruktorów,
przyjdźcie do nas. Zróbmy coś razem.
ność

Duński

integrują

I tak się stało. Do realizacji projektu aktywnie włączony został
PFRON, jako, że ma on możliwości
wspomagania finansowego. Dyrektor
Marek Scelina, po zapoznaniu się
z programem działań nie mial większych
wątpliwości: wziął na siebie wspólfmansowanie zajęć. Tym sposobem w Kielcach, jako w jedynym mieście Polski
ruszyła organizacja (stowarzyszenie?,
związek? grupa?) integrująca miejscowe środowisko w pracy na rzecz pokrzywdzonych przez los dzieci.

Dzięki centrum znacznie rozszerzono akcję letnią. Oprócz tradycyjnych już plenerów i tumusów rehabilitacyjnych, trzy razy w tygodniu dla
pozostających w mieście prowadzone
były zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, gimnastyczne, sportowe.! starsi i młodsi brali udział w wycieczkach
autokarowych, w wyjazdach nad pobliskie akweny: Borków, Boi min, Ciekoty. A że lato w tym roku dopisało
dzieciakom naprawdę nie znikał
uśmiech z twarzy.

W korowodzie
i na koncercie

Po pierwsze - integracja

Jeszcze przed wakacjami podopieczni ośrodków szkolno-wychowawczych, szkól specjalnych, placówek kulturalno-oświatowych i Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli okazję
zaprezentować szerokiemu gremium
wyniki swojej twórczości .
- Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski organizowaliśmy po raz czwarty
- wyjaśnia Wiesław Andrzejewski,
kierownik działu edukacji kulturalnej
WDK - Ale po raz pierwszy na taką
skalę. Brały w nim udział dzieci, które
do tej pory nigdy nie występowały
na scenie, które nigdy nie pokazywały
publicznie swoich prac.
Największym jednak przeżyciem
był dla dzieciaków udział w Festiwalu
Harcerskim. Po raz pierwszy w historii tego miasta i historii festiwalu niepelnosprawna młodzież maszerowala
ulicami Kielc ramię w ramię ze swoimi zdrowymi koleżankami i kolegami bawiąc się i śpiewając w barwnym
korowodzie. Po raz pierwszy też wystąpiła w fmalowym koncercie. To było
dla nich niesamowite przeżycie. -

Jednym z ważniejszych celów pocentrum jest zbliżenie się
do siebie młodzieży, tej sprawnej i tej
sprawnej inaczej. Stąd za miesiąc
w ramach Świętokrzyskich Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych odbę
dzie się cykl imprez pod hasłem "Sztuka Integracji". Będą to wernisaże , wystawy, przeglądy zespołów muzycznych, wokalnych, tanecznych i dzieci
zdrowych, i tych poruszających się na
wózkach i tych z różnego rodzaju zaburzeniami umysłowymi . A finałem
będzie Wielki Bal Integracyjny.
Taka sama idea przyświeca turniejowi gier sportowo-rekreacyjnych, który odbędzie się już za kilka dni, listopadowemu przeglądowi form recytatorskich i parateatralnych i oczywiście
Spotkaniu Wigilijnemu . Wieczerzę
przygotowano dla ponad 150 osób,
a wpołączonym z nią koncercie kolęd
i pastorałek wezmą udział zespoły zarówno z kieleckich szkól podstawowych jak i z Wartsztatów Terapii Zaję
ciowej.
wołania

Chcemy więcej
Ta działalno ść bardzo spodobala
się żonie prezydenta Polski- Jolancie

- Po wielu dyskusjach zgodziliśmy
to uczeń jest odpowiedzialny
za stan swojej wiedzy - mówi Mette
Weisberg, nauczycielka angielskiego
w liceum w Aarhus. - Szkoła ma tylko
motywować i umożliwiać jej zdobycie. To uczeń decyduje czego i jak bę
dzie się uczyć.

w siódmej wchodzi podział na przed- zały się niefunkcjonalne, potrzebne są
mioty obowiązkowe i dodatkowe, któ- niewielkie pokoje na indywidualne zare wybiera sam uczeń . - Równie ważne jęcia, na korytarzach ustawia się stoły
jak zdobywanie wiedzy jest kształto do pracy w małych grupach. Uczniowanie osobowości i uspołecznienie wie mają do dyspozycji komputery,
dzieci. Ponieważ nie można tego zro- dostęp do Internetu.
bić bez współpracy z rodzicami indyTak jak w starszych klasach podwidualne rozmowy są ważną częścią stawówki i w liceum pewne przedcalego procesu nauczania - wyjaśnia mioty są obowiązkowe, inne wybieraUlla Sorensen, ucząca w szkole pod- ją uczniowie zależnie od profilu: języ
stawowej.
kowego lub matematycznego. ZawarPo dziewiątej klasie uczniowie tość przedmiotów, a wiec to co uczni omogą przystąpić do egzaminów koń . wie muszą umieć określa Ministercowych. Część pisemną przygotowu- stwo Oświaty, sposób podawania wieje ministerstwo, część ustną szkoła. dzy ustala szkoła. Grupa kontrolerów
Większość dzieci poddaje się egzamisprawdza czy rzeczywiście uczniowie
nowi.
w poszczególnych szkolach na terenie

Nasz system
będzie podobny

Ten system

system nauczania
się
polskim
uczniom. Nie tylko słabym
- w Dani/ nie ma drugoroczno~ci, ale też dobrym - nauka prowadzona w kilkuosobowych zespołach daje większe szanse
zdobywania wiedzy, rozwijania
spodobałby

zainteresowań.
się, że

Powprowadzeniu reformy polski
system nauczania upodobni się, przynajmniej częściowo do duńskiego.
Podobny będzie podział na etapy
kształcenia. Co prawda w Danii trzyletnia szkoła kończąca się maturą
nazywa się gimnazjum, ale jest to odpowiednik naszego liceum. Szkoła
podstawowa dzieli się na niższą 6-Jetnią i wyższą 3-letnią. Uczeń kończący
podstawówkę ma 16 lat.
Duńskie Ministerstwo Oświaty
wiele kompetencji przekazało gminom
i samorządom, które prowadzą szkoły wszystkich typów. To one decydują
np. o metodyce nauczania. Ustawa
oświatowa mówi o celach, jakie powinna realizować szkoła, ale jak to
robić decydują same gminy.
W Danii jest 1700 szkól podstawowych (w województwie świętokrzy
skim ok. 800) w klasie maksymalnie
może być 28 dzieci, ale szkołom zależy, by nie było ich więcejjak 22. Każda
grupa ma jednego wychowawcę, od
pierwszej do dziewiątej klasy. To wychowawca jest koordynatorem i konsultantem służąc dzieciom i ich rodzicom wrozwiązywaniu wszystkich problemów, w organizowaniu zajęć.
W szkole podstawowej w czwartej klasie pojawiają się języki obce,

spodobałby się

Kwaśniewskiej . Przesłała ona do

By

zostać

dę turystyczną.

wzrosła za sprawąnauczycieli-mówi
Mette Weisberg. - Świetnie przygotowanych do wykonywania zawod u,
stale podnoszących kwalifikacje. Nasi
nauczyciele nie boją się zmian. Reformy wprowadza się u nas rzadko,
ale drobne zmiany wynikające z dostosowywania się do tego co dzieje
się na zewnątrz szkoły jest czymś naturalnym.
W niektórych szkolach eksperymentuje się z 90-minutowymi blokami lekcji. Jednego dnia uczeń ma do
czynienia najwyżej z 3-4 przedmiotami o podobnym profilu, a plan lekcji
nie jest tygodnjowy jak w Polsce, ale
dwutygodniowy.

zowane dla potrzebujących tego
uczniów są wpisane w zakres obowiązków nauczyciela. Nauczyciele doradcy sł użący fachową pomocą zarówno uczniom jak i rodzicom są w
każdej szkole. Szacuje się, że ok. 10
proc. nauczycieli pełni taką funkcję.
W duńskich szkolach nie ma też
wywiadówek wpolskim stylu, wszystkie wymagające tego sprawy załatwia
ne są z rodzicami na bieżąco. Oceny
pojawiają się dopiero w siódmej klasie, a od czwartej klasy funkcjonuje
formularz na którym krzyżykami zaznacza się umiejętności zdobyte przez
dziecko ..
Duński nauczyciel zarabia ok.4-S
tys. zł, a utrzymanie szkoły należy
do samorządu któremu szkoła podlega. Każdy nauczyciel ma prawo do
bezpłatnego kursu dokształcającego
raz w roku i sam decyduje jakie zaję
cia to będą. Duńczycy organizują
szkolenia także dla cudzoziemców.
Obecnie z takiego programu korzystają Estończycy, ale nie ma przeszkód,
by objęci nim zostali także polscy nauczyciele. Przedstawiciele urzędu hrabstwa Aarhus i nauczyciele ze szkól
z tego okręgu chętnie _podejmą się
pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów między polskimi i duńskimi
szkołami. Na spotkaniu z polskimi
nauczycielami, które odbywało się w
Ze pole Szkól Pla tycznych w Kielcach
wymieniano się adresami internetowymi. - Zaprosiłem kolegów z Danii, bo
od Jat współpracujemy z duńską placówką i bardzo sobie tę współpracę
chwalimy, mówi dyrektor ZSP - Piotr
Rosiński . - A teraz przy wprowadzaniu reformy możemy skorzystać
z duńskich doświadczeń.

Kon

ekwencją zajęć

w plenerze

byłby Świętokrzyski Sabat Artystycz-

ny podczas którego dzieci - według
własnej inwencji i tego, co zaobserwowały na wycieczkach - przedstawiłyby historię, kulturę, tradycję ziemi
świętokrzyskiej. Oczywiście , zarówno
A. Litwinowi, jaki W. Andrzejewskiemu marzy się zwiększenie liczby turnusów rehabilitacyjnych i plenerów artystycznych. Bardzo chcieliby, by jak
najwięcej dzieci mogło wyjechać nad
morze. Ale, chyba - po doświadcze
niach roku obecnego - najbardziej
pragną, by włączyć niepełnosprawnych
w cały festiwal harcerski.
-Już nie tylko korowód, nie tylko
finał - snuje plany W. Andrzejewski.
-Ale gdyby tak nasze najlepsze zespoły, chociaż jeden, mógł brać udział
wwarsztatach festiwalowych! To przecież jedyna taka okazja, wykorzystajmy ją. A dlaczego młodzież niepelnosprawna nie mialaby wystąpić w koncercie "Gospodarze Gościom?
To wszystko jednak kosztuje. Stąd
"zamach" na dyrektora Świętokrzy
skiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepelnoŚprawnych- Marka Scelinę. Bo jeżeli
- Chcielibyśmy zainaugurować PFRON nie pomoże, to nic z tego
Wielkim Balem Noworocznym -mówi nie wyjdzie.
A. Litwin. -Takim na sto par. Planu- PFRON ma środki na wspomajemy huczne obchody jubileuszu lO- ganie tego typu działań, ale przyznaje
lecia Świętokrzyskiego Klubu Dzieci pieniędzy na deklaracje - wyjaśnił
i Młodzieży Specjalnej Troski: wysta- M. Scelina.- Dlatego, takjak to było
wy, występy, prezentacje, koncerty. przy tworzeniu centrum, potrzebny jest
Myślę, że niezłym pomysłem będzie
już konkretny, udokumentowany
plan, łącznie z kosztorysem. Po jego
"wyciągnięcie" dzieci w... góry. I nie
chodzi tu o zorganizowanie wycieczki akceptacji na pewno "coś dorzucimy".
autokarowej, chociaż i od tego się nie Od tego jesteśmy, by pomagać sprawodżegnujemy. Ale po raz pierwszy,
nym inaczej.
w ramach calego bloku sportowo-reBEATA SZCZEPANEK

polskim uczniom

nauczycielem trzeba kraju otrzymują ten sam zasób wiana- domości .
uczycielskie. Student musi zaliczyć
Wychodzi to także na maturze
w każdym roku 16 tygodni praktyki. kończącej liceum. Ponieważ nie ma
Wymagania w stosunku do nauczy- egzaminu wstępnego przy rekrutacji
ciela liceum są wyższe, musi on skoń na studia liczą się oceny ze świadec
czyć dwa fakultety na uniwersytecie co
twa. Każda z uczelni określa jakie
trwa 6-71at. Fakultet główny to czte- oceny powinni uzyskać kandydaci
roletnie studia. W szkole jest obowią jest więc o co walczyć. Nauczyciele
wręcz narzekają , że ostatni rok nazek nauczania dwóch przedmiotów.
W liceach odchodzi się od lekcji uki w liceum jest zdominowany
w naszym pojęciu. Przeważa nauka przez egzaminyi uczniowie nie chcą
w kilkuosobowych grupach opraco- robić nic poza przygotowywaniem
się do nich.
wujących projekty. Wyboru z listy
Na egzaminie ustnym zaliczaprzedstawionej przez szkolę dokonunych jest 6 przedmiotów jednak
ją sami uczniowie. Jeśli potrzeba im
wykJadu z jakiegokolwiek przedmio- uczniowie mogą zgłaszać się do egtu ich opiekun organizuje klasyczne zaminu nawet po pierwszej klasie.
lekcje. -Bardzo pozytywnie oceniamy Te egzaminy organizuje szkoła, część
ten model kształcenia - mówi Peter pisemną - 4 przedmioty przygotoJensen, nauczyciel matematyki.- Jest wuje ministerstwo, a zalicza się je
bardziej efektywny, wyzwala inicjaty- na koniec nauki.
wę, motywuje.
Obecnie w liceach uczy się 40-50
proc. młodych Duńczyków, 30 lat
W stronę
temu ten typ szkoły kończyło zaledniewielkich pokojów
wie 10 proc. uczniów.- Uważamy, że
W wielu duńskich szkolach trwa- populamość tych elitarnych szkół
ją teraz przebudowy. Duże sale oka-

kreacyjno-sportowego, zamierzamy
iść z młodzieżą na rajd , chociażby na
Święty Krzyż. Chcemy, by podczas wę
drówek poznawały nasz region, żeby
mogły przeżywać prawdziwą przygo-

kieleckiego WDK list z życzeniami i zapowiedziała , że -jeże li tylko czas jej
pozwoli- odwiedzi Kielce.
Organizatorom centrum to
wszystko jednak za mało. Na ten rok
budżet jest zamknięty, ale co szkodzi
by w 2000 działo się jeszcze więcej.
Stąd , mimo iż mamy dopiero wrzesień, już odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone przyszłości .

Tak uezą w Danii
skończyć czteroletnie seminarium

· ,-

Bardzo popularne są szkoły zawodowe - uczęszcza do nich ok. 40
proc. uczniów. Zarówno te o profilu
technicznym jak i handlowym łączą
naukę z praktyką i uczniowie w I klasie pól roku spędzają na praktyce.
Szkoły zawodowe uczą w różnych
cyklach od 3 do S lat. Przygotowywana właśnie refonna szkolnictwa zawodowego zaklada lączenie kilku kierunków tak, by w początkowej fazie nauki istniało tylko 6 rodzin przedmiotów, a specjalizacja pojawiała się póź
niej, obecnie szkoły kształcą w 85 kierunkach.

Nikt nie "zimuje"
W Danii nie ma problemu drugobo nikt nie zostaje na drugi
rok. W klasach spotykają ię dzieci
o różnych zdolnościach, ale to sprawą nauczycieli je t doprowadzić do
tego, by każdy mial ten sam zasób
wiadomości . Wychowawcy są w stałym kontakcie z domem, jednak kwestie nauki dotyczą tylko szkoły. To ona
jest odpowiedzialna za to, by uczeń
się uczył. Dodatkowe zajęcia organiroczności,

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

LIDIA CICHOCKA
Zainteresowani współpracą
ze szkołami średnimi mogą kontaktować się z Mutte Weisberg
MW@AARHUS-AC.DK, zaś ze
szkołami podstawowymi z Ullą Sorensen US@aarhus-ac.dk.
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REKLAM

KIELECKA GIEŁDA ROLNA
i ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA ROLNICZA

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.IX.1999 r. o godz. 12
na terenie Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego "Remur" S.A.
Oddział Nowiny, ul. Przemysłowa l
odbędzie się

ZAPRASZAJĄIII

łifl

druga licytacja następujących ruchomości:

TYLKO 25.09.1999R (SOBOTA) W GODZ. 9.00-16.00
RYNEK HURTOWY PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻVWClYCH

-samochódm-kiżukA-13,nrrej.KED-7037,rokprod.l975,

cenaszacunkowa-550,00zł

-samochód m-ki fiat 12Sp, nr KTI-027P, rok prod. 1978,
-samochódm-kiżukA-13,nrrej. KED-7047,rokprod.l977,
-samochód ciężarowy m-ki star 200, nr rej. KD-7041, rok prod. 1981,
-samochód ciężarowy m-ki star 200, nr rej. KED-7040, rok prod. 1977,
-samochód m-ki żuk A-06B, nr rej. KIH-8850, rok p rod. 1984,
-dźwig samochodowym-kitatra 148-AD0711, nrrej. KED-7085, rokprod. 1973,

cena szacunkowa- 350,00 zł
cena szacunkowa- 9.000,00 zł
cena szacunkowa- 7.800,00 zł
cena szacunkowa- 500,00 zł
cenaszacunkowa -14.000,00 zł

-dźwigliniowym-kiZREMBŻK16l,rokprod.1981,

cenaszacunkowa-11.500,00zł

UL. MAGAZYNOWA 4

KuPisz w cenach hurtOWYch!!!

-samochód autobus m-ki autosan H9-3S, nr rej. KED-7023, rok prod. 1977, cena szacunkowa- 1.900,00 zł
-samochód autobus m-ki autosan H9-3S, nr rej. KED-7026, rok prod. 1977, cena szacunkowa- l. 700,00 zł
-samochód autobus m-ki autosan H9-3S, nr rej. KED-7025, rok prod. 1978, cena szacunkowa- 1.300,00 zł
-samochód autobus m-ki autosan H9-3S, nr rej. KED-7024, rok p rod. 1978, cena szacunkowa- 3.300,00 zł
-przyczepa skrzyniowa m-ki SFA D-50, nr rej. K.EK-4139, rok prod. 1983, cena szacunkowa- 1.250,00 zł
-przyczepa skrzyniowa m-ki SFA D-50, nr rej. KIW -555V, rok prod. 1984, cena szacunkowa- 800,00 zł
-przyczepaskrzyniowam-kiZSRRGKB83SO,nrrej.KIW-822U,rokprod.1980, cenaszacunkowa-550,00zł
-wiertarko-wytaczarka- 2622B, nr4814,nrinw. 401/0021, rokprod. 1978, cenaszacunkowa-13.000,00zł
-wiertarka promieniowa m-ki ZISPO, nr inw. 401/232, rok prod. 1984,
cena szacunkowa- 8.500,00 zł
-strugarka do metalu modeł 7635, nr inw. 404/0086, rok prod. 1981,
cena szacunkowa- 2.700,00 zł
-minikomputer robotron typ 17-15/331, nr inw. 49110266, rok prod. 1986, cena szacunkowa- l 00,00 zł
-minikomputer robotron typ 17-15, nr inw. 491/0267, rok prod. 1986,
cena szacunkowa- l 00,00 zł
- matrycarka KS-4, nr inw. 548/0014, rok prod. 1979,
cena szacunkowa- 50,00 zł
-wciągarka remontowa linowa Q-S, nr inw. 641/0031, rok p rod. 1982,
cena szacunkowa- 1.100,00 zł
-suwnica bramowa, nr inw. 646/0063, rok prod. 1979,
cena szacunkowa- 2.200,00 zł
-·wyważarka dynamiczna typ 264/4, nr in w. 664/0049, rok prod. 1979,
cena szacunkowa- 600,00 zł
-wyważarka dynamiczna 264/4, nr inw. 664/0069, rok prod. 1985,
cena szacunkowa- 800,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 1/2 ceny szacunkowej ruchomości. Warunkiem uczestnictwa
w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości.
Wadium będzie przyjmowane w kasie Urzędu najpóźniej do godz. 11 w dniu licytacji.
Ruchomości te stanowią własność Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego ,,Remur" S.A. Oddział
Przemysłowa l, można je oglądać w dniu licytacji na terenie PRM ,,Remur" S.A. w Nowinach.

owoce i warzywa r drzewa i krzewy ozdobne
r kwiaty
r artykuły spożywcze
specjalna oferta agroturystyczna letniego i zimowego wypoczynku
na Ziemi Świętokrzyskiej
r

cenaszacunkowa-1.800,00zł
r

W czasie trwania zakupów dzieci bawić się będą
w"WeiOiym MJufecrJrw", a ty lbadlaJtc mazyld
przy phrie l

PKOI Centrodlew
~
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Sklepy firmowe:

Zarząd

ZARZĄD
składającej się

Radom, ul. Plzytycka l, tel 090 266-871
Radom, ul. W8BZ8wska 70, teL 090 255-926

WYKONAWS1WO, MONTAL l SPRZEDAL
O

•wo.J•

Zarząd
ogłasza

.RODOWI.KO

Gminy w

ogłasza

konkurs ofert na realizację zadań
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2000 roku.
Tematyka ofert ma w szczególności dotyczyć:

l)

zwiększenia dostępności

i pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu
2) udzielania rodzinom, w których występująproblemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
wrodzinie
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) edukację społeczną na temat choroby alkoholowej
b) zagospodarowanie czasu wolnego
c) programy profilaktyczne: ,,NOE", ,,n Elementarz, czyli Program Siedmiu
Kroków", "Spójrz inaczej", "Nasze Spotkania", ,,Dziękuję Nie", "Odlot",
,,Jak żyć z ludźmi", ,,Narkotyki? To bez sensu", ,,Żyj normalnie", "Tak czy
nie" oraz programy autorskie zrecenzowane
d) szkolenia dla różnych grup zawodowych
Oferty i zapotrzebowanie obejmujące ww. tematykę mogą wpływać
od osób fizycznych, ' instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Ofertę należy złożyć na formularzu, który otrzymać można
w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta
w Kielcach, wpokoju3a.

Termin składania ofert upływaz dniem 15.X.1999 roku.

Słupi,

26-234

informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupi w godz. 8-15, w pokoju nr 11.
do udzielania informacji w przedmiocie niniejszego przetargu jest
pani Krystyna Rudnicka, teł. 090 336-177.
405 2/ke
Słupi,

26-234 Słupia

ogłasza

przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego
we wsiach Słupia i Bucisko na terenie gminy Słupia.
Termin składania ofert upływa 30.IX.l999 r. o godz. lO.
Otwarcie ofertnastąpi 30.l.X. 1999 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Gminy (świetlica).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia do nabycia w Urzędzie Gminy.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w przedmiocie niniejszego przetargu jest
pani Krystyna Rudnicka, w godz. 8-15.
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CHOTCZY

4051/ke

Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodociuowej wsi Lipnik i Kije wraz
z wykonaniem podkładów geodezyjnych (częściowo uaktualnienie istniejących).
Przetarg odbędzie się 07 października 1999 roku w świetlicy Urzędu Gminy
w Kijach o godzinie 11.00.
Termin realizacji do 30. grudnia 1999 roku.
Warunkiem udziału w pos~waniu o udzielenie zamówienia jest wadium w
wysokości 500,00 zł w formie dopuszczonej w ustawie o zamówieniach publi=ych
w fonnie gotówkowej na rachunek bankowy w B.S.O/Kije Nr 85090002-1523893670-13/4 nie później niż 07.X.1999 roku do godziny l 0.30.
Specyfikacje( istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie
Gminy w Kijach pokój Nr 23, lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza l 0,0 zł.
Oferty w zapieczcelowanych kopertach muszą być złożone do dnia 07 .X.l999 roku do
godziny 10.30 wUTZC(dzie Gminy w Kijach 28-404 Kije, Kije 16 pokój Nr 18.
Wprzetargu mogJl brać udział oferenci:
- spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych
- spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Marek Rokick:i
Bliżsu informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijach w dni robocze
(oprócz sobót) w godz. 8.00-14.00 pokój Nr 23 lub telefonicznie (041) 3575450.
4050/ke
ZaTZJłd Gminy

Ogłoszenie

BIUR
KIELCE
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79
ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58
fax (041) 344-72-51

GMINY

70701a

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICWNYM
Zarząd Gminy w Kijach 28-404 Kije, pow. Pińczów woj. Świętokrzyskie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Słupia

Osobą upoważnioną

Gminy w

Miasta Kielc zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
lub odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony

przyjęciu

Cena wywoławcza nieruchomości - 43.593 zł. Minimalne postąpienie - 500 zł. Wadium wwysokości l Oproc.
ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką wkasie U~u Gminy wChotczy p. Nr 6 najpóźnlej do godz. 9.00 wdniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 1999 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Chotczy- sala konferencyjna.
Bliższych informacji o nieruchomości udŹiela p. Ewa Figura w Urzędzie Gminy w Chotczy p. Nr 9
w godz. pracy urzędu, tel. (048) 3782-855, w. 18.
2751/rr

Otwarcie ofertnastąpi 30.IX.l999 r. o godz. l Ow siedzibie zamawiającego (świetlica).

Zarząd

Zarząd

ofert. O
pismem.

z działek o numerach 899/3 i 89914 o pow. 0,4028 ha, zabudowanej budynkami:
mieszkalnym i gosp_odarrom.

przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji kotłowni w Budynku
Ośrodka Zdrowia w Słupi wraz z instalacjami technologicznymi.
Termin składania ofert upływa 30.IX.1999 r. o godz. 9.

Szczegółowe

Miasta Kielc

ogłasza pneiarg ustny nieograniczony na spn.edllt nieruchomości położonej we wsi Tymienica Stara,

SZAMBA EKOLOC:,ICZNE
FRANCUSKIE PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ZADBA.J

4045ke

pilła.
616/af

Nowiny, ul.

Za wady ukryte Urząd nie odpowiada.
Zastrzega się unieważnienie licytacji bez podania przyczyn

WIELKI KIEI(MfiSZ

Rejonowy w Kielcach Wydział n Karny zawiadamia wszystkich
pokrzywdzonych o tym, że pierwszy termin rozprawy przeci~ko Zofii
Kubieklej oskarżonej o przestępstwo z art. 271 par. 1 i par. 3 kk w związku
z art. 12 kk został wyznaczony na dzień 14 października 1999 r. o godz.
9.00. W związku z powyższym osoby zainteresowane chcące skorzystać ze
swoich uprawnień procesowych przewidzianych w Kodeksie postępowania
karnego dla osób pokrzywdzonych winny stawić się w wyznaczonym terminie
wSądzieRejonowym wKielcach przy ul. Warszaw kiej 44, sala IV.
Sąd

RADOM
ul. Zeromsklego 51
tel. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

e-mali: reklama@slowoludu.com.pl

4047/ke
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Koledze

SŁAWOMffiOWI KRÓLOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

Dyrekcja, Koleżanki l Koledzy

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rewiru ll-go przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. mający
kancclańC( w Ostrowcu Św. przy ulicy Wardyńsk:iego 15 b podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 28 września 1999 roku o godz. 10.00 w O trowcu Św.
przy ul. Wardyńskiego 15 b {kancelańa komornika) odbędzie sią
druga licytacja ruchomo ci, której przedmiotem jest samochód osobowy
VOLVO 460 - cena wywoławcza 20.000,00 zł. Ruchomość ~cą
przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 9.30
wOstrowcu Św. przy ul. Wardyński ego 15 b (parking przed budynkiem PZU).

Spółdzielnia Inwalidów
w Kozienicach, ul. Lubelska 69a
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaź pojazdu marki ŻUK
skrzyniowy, składak przystosowany

do zasilania glll.IIWego,rokproduktji 1985 r.

Cena wywoławcza 2.500 zł.
Przetarg odb~dzic si~ w dniu
30.1X.I 999 r. o godz. l O w biurze
Spółdzielni . Wadium wwysokości l Oproc.
ceny wywoławczej należy wpłacić wkasie
Spółdzielni do godz. 9wdniu przetargu.
Jeżeli żaden z uczestników licytacji
nic zaoferuje ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej wadium
przepada na rzecz sprzedawcy.
Pojazd można ogl\dać dwa dni przed
przetargiem wSpółdzielni.
Spółdzielnia nic bierze
odpowiedzialności za braki i wady ww.
pojazdu wdniu przetargu.
Zaslrzcga się prawo odwołania
przetargU bez podania przyczyny.

z BGŻ S.A. OW w Kielcach
o 4049/b
~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s:sl=~~~:::::::::::::::::::~:::e~

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

Policealne Studium Ekonomiczne TWP
w Busku-Zdroju
o specjalności: ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw

ogłasza zapisy na

OI'A~ •••

Pakiet ubezpieczeniowy OC, AC, NW
lub pakiet TOP ASSISTANCE
- wydłużona gwarancja na 2 i 3 rok
GRATISIII

rok szkolny 1999/2000

Informacje i zapisy: sekretariat PSE, Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 6,
teJ.: (0-41) 378-33-01
703/la

TOWARZYS1WO WIEDZVPOWSZECHNEJ ORKIELCE
ogłasza

1.500

500

zł- bonifikata

zł

- bonifikata

dla sam. FIAT: PUNTO, SIENA,
• o szczegóły pytaj w Salonie FIATa
• ilość aut ograniczona
BRAVO, BRAVA.
EURC>C.A.R K I E L C E
TOP AUTO- Ostrowiec Św.
Kielce, ul. 1 l\llaja 191
ul, Sandomierska 83
~
t:el. 3 6 6 - 3 2 - 0 7
tel. 248-01-1 O
§:

•EKOFIBER
.
.
wykonawca

RAN -FLEXsp.zo.o.
prowadzi
skupolejów
przepracowanych.
Odbiórwłasnym transportem
tel. 041 3691805
041 3446800
0601 504402 .
0501139801
012 4253534

PWGAMMA,
43/rt

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel. 041 331 28 16, tel./fax 041 362 61 08

nabór na rok szkolny 1999/2000 do:

-dwuletniegoPOllCEALNEGO STUDIUM EKONOMICZNEGO
w Skwżysku-Kam.

- trzyletniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
(na podbudowie ZSZ) w Skarżysku-Kam .
lo formacje i zapisy:

sekretariat szkół w Skarżysku-Kam., ul. Powstańców Warszawy 11,
teł. 253-86-72, 253-86-78.
679/la

TOWARZYSlWO WIEDZV POWSZECHNEJ OR KIELCE
ogłasza

nabór do dwuletniego zaocznego

POLICEALNEGO STUDIUM INFORMATYCZNEGO
specjalności: GRAFIKA KOMPUTEROWA Z POLIGRAFIĄ.
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą
do wyczerpania miejsc.
lnfonnacje i zapisy: OR 7WP Kielce, ul. św. Leonarda 18

o

teł.:

69'2/la

344-63-50, 344-6541, tel./fax: 344-95-81.

680118

RODZICÓW Z DZIEĆMI na lctóre pobierajq
ZASiłEK PIE~GNACYJNY

oraz osoby posiadające grupt inwolidzkq mpriiSZIImy

o?a oiasecki

PO ZDROWIE NAD BAL'I'YK
14-dnlovq TURNUS REHAIIUTACYJNY
pokoje złoz., TVSAT i telefonem
OD 20 zt OD OSOBY /TURNUS

~-~-

PRODUCENT KOSTKI BRUKOWEJ

SPE~ALNA

Gwarancja jakości
-wdrażamy ISO 9002

Nasze reklamy

w Katowicach, Krakowie,
Poznaniu,

Białymstoku

Wrocławiu,

l Szczecinie.

Treść reklam z ostatniego tygodnia

Szeroki asortyment
- ponad 1Okształtów kostki

·~·
• supermarkety,
• pawilony handlowe,
• kolnory chlo•lca,
Duła ......... projeldowanlll,
lllewlellde ~atuty InwestycJI,
szybMłe l prostota niontala,
Mtetrka l doskonale Wlilory utytkowtt.

Doradztwo techniczne,
wybór wykonawcy

PIA PIASECKI BRUK S.A.
u-._ Pańska 84, 25-811 Kielce
tel. (041) 346-10-14

AllAHTlS SA
liun> Handlowe
ul. W0fJ01K1W0 12,
antis 02-223 WorSZ<JWo,
1lll lei. 1221 868 08 68,
tel./fax (22) 846 33 09
0

2243/GA

Zarząd

OFERTA

Telefonicznej Agencji
Informacyjnej

Spółki,

------

Biura, Przedmwicielstwa:
GDAŃSK: lei. (058) 554 92 67, KRAI(ÓW: leł. (0121 423 41
92/93, WIUN; leł. (0811744 54 61 , MIEUC: leł. (0171788 05
10, MIKOtÓW: lei. 1032) 738 49 99, POZNAŃ: leł.I0611853
02 97. TARNÓW: lei 1014)22 40 54 wew. 51, WROCŁAW: leł
1071) 351 46 31

z gazet:
"Gazeta Krakow.ka" - Kraków
,.Dziennik Zachodni" - Katowice
,.Słowo Polakle" - Wrocław
,.Głoa Wielkopolski" - Poznań
,.Gazeta Wapółczeana" - Białystok
,.Głoa Szczeciński"- Szczecin
oraz tre6ć ogłoszeń drobnych
z ostatnich trzech numerów
,.51owa Ludu•
poznasz dzwoniąc:

~

~

tel 94 "f
l

.,

boitai

TELEFONICZNA
AGENCJA
INFORMACYJNA
hltp:llwww.tal.com.pl

"

Gminy W Kijach

uprzejmie zawiadamia o przeznaczeniu
do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (parku podworskiego), położonej
we wsi Żydówek, gmina Kije, oznaczonej numerem 73/1 o powierzchni 1,62 ha.
Wzyv.;a się osoby. którym przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości lub są poprzednimi
właścicielami tej nieruchomości bądź ich następcami prawnymi o złożenie wniosków o nabycie
· nieruchomości w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem
utraty prawa pierwszeństwa w nabyciu.

-'

Czyszczenie
jest naszym
zadaniem .

SJporex1'Óiae rodza.Je
z dostawą i VAT

Na "mokro" i na "sucho"
z ciśnieniem i podciśnieniem
w domu, w ogrodzie
i w samochodzie
tam gdzie Ty, tam i my
urządzenia czyszczące

Kiircher

od 3,20 zł.
Busko-Zdrój,

en

[""'

o
~
o

t""'

§

teL (0-41) 378-13-01, ~

c:

tel kom. 090635894.

N
N

Dyrekcja P. T.L i A .,Kubuś"
w Kielcach

::0

ogłasza

z

~

N

m

(/)-

konkurs ofert na dostawę
oleju opałowego w sezonie
grzewczym 199912000.
Oferty należy skJadać w biwze Teatru,

j;

<O
<O
<O

Kielce ul Duża 9 do dnia I S.X 1999 r. po
7llp01llaniu się z wjazdem na teren posesji.
Dodatkowe informacje pod numerem
teL 34-458-36.

z

:;u

llWr:!.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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SKARŻYSKO

Trzy słowa dla "Słowa"

Problem
i dwa sukcesy
Rozmowa
LANGEREM

Szansa dla ludzi i powiatu

z prezydentem Skarżyska-Kamiennej LUBOStAWEM

+Najważniejszą komunalną inw mieście jest moderniza-

westycją

cja oczyszczalni ścieków. Co się
dzieje na budowie?
- Podpisaliśmy porozumienie z
Rzeszowskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych , które wraz ze swoimi brygadami weszło na plac w ubiegłym miesiącu . Problemem numer jeden dla Zarządu Skarżyska-Kamien
nej jest to, że mimo wcześniejszych
obietnic i deklaracji, jako jedyne miasto z województwa świętokrzyskiego
nie mamy jeszcze na koncie pieniędzy
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Inwestycja obliczana jest
na około 25 milionów złotych. Finansowe wsparcie z WFOŚ ma decydują
cy wpływ na postęp prac.
+ Zasoby mieszkaniowe Skarżyska wzbogacone zostały o nowe
lokale. W jaki sposób udało się uzyskać tanie mieszkania?
- Remontujemy zdewastowane
mieszkania, brygady kierowane są
tam, gdzie zostały uporządkowane
wszystkie sprawy fonnalno-prawne.
Zaadaptowaliśmy na socjalne mieszkania strych w budynku przy ulicy Prusa. Podobny standard będą mały lokale w remontowanych kamienicach
przy ulicach 3 Maja i Legionów.

dziernika w budynku starostwa
oddana zostanie do użytku winda dla niepełnosprawnych.
Część kosztów inwestycji refundowana będzie przez PFRON.
- Parter w budynku starostwa usytuowany jest na poziomie prawie 2
metrów, uniemożliwia to niepełno
sprawnym samodzielne dotarcie do
znajdującego się tam Centrum Pornocy Rodzinie oraz Polskiego Związku
Niewidomych. Winda będzie na zewnątrz budynku i umożliwi niepełno-

rejońów zagrożonych strukturalną

i degradacją społeczną.
-To dobra wiadomość, ale będzie
my się cieszyć dopiero, gdy będzie już
ostateczna decyzja - mówi Krzysztof
Giuszka, wiceprezydent Ostrowca Świę
tokrzyskiego.
Pod koniec sierpnia w powiecie
ostrowieckim zarejestrowanych było
9612 bezrobotnych, o 282 osoby więcej
niż w lipcu.

Lubosław

Fot. autor
+Dużym osiągnięciem obecnego Zarządu Miasta jest oddanie do
użytku kompleksu obiektów sportowych przy "trzynastce".
- To wielka sprawa. Pomyślnie
zakończono bardzo ważną inwestycję.
Obok szkoły podstawowej jest teraz
pływalnia, trawiaste boisko do piłki
nożnej, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i pokryta tartanem
b~eżnia lekkoatletyczna. Liczę, że teraz przyjdzie pora na sportowe rekordy.
Rozmawiał

RYSZARD BISKUP

sprawnym wjazd na poziom parteru.
W związku z tym poszerzenia będą
wymagać również drzwi wejściowe
- mówi Piotr Gajda, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu. Przetarg na przeprowadzenie prac
wygrała kielecka !inna "Maxtel".
Koszty inwestycji wyniosą 52 tysiące złotych. Zdaniem naczelnika
Gajdy, można się spodziewać, że okolo 30 tysięcy zrefunduje Świętokrzy
ski Oddział PFRON.
(pen)

na staeji

SKARżrSKO, STARACHOWICE. Kolejowi złodzieje po raz
kolejny zdołali okraść dwa skła
dy.
Nie zauważeni przez nikogo z odkrytego wagonu na bocznicy dworca
PKP w Starachowicach zabrali do-

kładnie 9,3 tony węgla. Natomiast z
cysterny stojącej na stacji w Skarży
sku przestępcy zdołali spuścić prawie
800 litrów benzyny. ~traty Polskich
Kolei Państwowych przekroczyły tym
razem 4,5tys.zł.
(hub)

Nasze telefony
w Końskich 372-84-22
wStarachowicach 275-33-33
w Ostrowcu 247-96-40
OSTROWIEC
KINO wZDK- nieczynne.
m
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZ~ NYCH, ul. Siennieńska 54, teł.
~ 263-20-48 -czynne codziennie, oprócz

z

~
N

a::

poniedziałkówwgodz_9-17.

APTEKADVŻURNA- os. Ogrody
28,tel.262-52-42.
SKARŻYSKO

~

KRYrAPłYWALNIA- ul. Spóldziel-

::>§

na od poniedziałku do piątku
w godz. 8 - 21, a w soboty i niedziele
godz.J0-21.
KINO "Metalowiec"- "Fuks"- pol.,
1.15,g.l7,19.

"' cza 19, teł. 25-39-350, 25-22-023,czyn~

o

~

o

gdzie~

Przedsiębiorstwo Remontowo-Usłu

sją i degradacją społeczną. Wiąże się to
z przyznaniem osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników i udogodnień
podatkowych dla potencjalnych inwestorów. Starania władz miasta i powiatu poparli też radni województwa.
Wponiedziałek do marszałka województwa dotarła informacja, że Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przygotowało projekt nowelizacji rozporzą
dzenia określającego wykaz regionów
zagrożonych degradacją, wpisując do
niego gminy Ostrowiec, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunówi Waśniów. Projekt ministerstwa trafil teraz do między
resortowych konsultacji.
- Liczyliśmy na taki obrót sprawy.
Mamy nadzieję, że za decyzją przyjdą
pieniądze na walkę z bezrobociem - powiedział nam wczoraj starosta ostrowiecki Maciej Giermasiński.

wadza w życie zapowiedziane wcześniej
zwolnienia grupowe, m.in. Huta "Ostrowiec", z której odejść ma 1200 osób i
Zakład W.Ucowni, zapowiadający zwolnienie 270 pracowników- wyliczaJerzy

Propagują

Śladem naszych publikacji

prawa człowieka Poseł
STARACHOWICE. Dzisiaj
członkowie Grupy Inicjatywnej
Amnesty /ntemationa/ kollezą akcję, podczas której propagowali
prawa człowieka wśród młodzie
ży Gimnazjum nr 2.
- W zajęciach uczestniczą uczniowie z pierwszych klas. Scenariusze zajęć
zostały oparte na międzynarodowych
doświadczeniach ruchu i opracowane
przez specjalistów Amnesty International. Ich fonnuta dostosowana jest do
nowych zadań gimnazjum -poinfonnowal nas koordynator grupy Ernest Ję
drzejewski. - Szkolenia mają na celu
obudzenie w młodzieży świadomości
problemów związanych z prawami czło
wieka, a także pokazanie możliwości
działania w tej materii.
Amnesty International jest niezależ
nym ruchem o światowym zasięgu,
walczącym m.in. o uczciwe i szybkie procesy dla więźniów politycznych. Ponadto członkowie ruchu są przeciwni karze
śmierci, torturom. Amnesty Internationaljest laureatem Pokojowej Nagrody
Nobla.
Oas)

Poczęści

do "Stara"
STARACHOWICE. Nieznani
sprawcy okradli centralny magazyn zakładów .Star• S.A.
Nie wiadomo, kiedy złodzieje
dostali się do wnętrza hali. W poniedziałek pracownicy fabryki stwierdzili, że wybito szyby w oknach. Przestępcy wynieśli z magazynu części
zamienne do ciężarówek produkowanych w Starachowicach. Straty
finny przekraczają 25 tysięcy zł.
(hub)

kiedy?

MUZEUM IM. ORŁA BIAŁE
GO, ul. Słoneczna - czynne
od8 dol6.
APTEKA DYŻURNA - ul. Przechodnia 5, teł. 251-48-17.
POGOTOWIE RATUNKOWE
-ul. Szpitalria
BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
ul. Sokola - czynna od poniedziałku
do czwartku 10- 17. ·
STARACHOWICE
KINO Miejskie- nieczynne.
TELEFON ZAUFANIADlAOSÓB
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM: 274-03-26- poniedziałek., środa,
piątek 19-21.

Stopnicki, kierownik Rejonowego Urzę
du Pracy.- Z Wytwórni Konstrukcji Stalowych odejść ma 428 osób.
Redukcje zapowiedziało także kilka innych firm: Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji (300 osób),
gowe (na razie trwają negocjacje, by 370
pracowników fimiy objąć hutniczym
pakietem socjalnym), sklepy "Sama"
(6),PSS "Społem" (136), Zakład Inży
nieringo (10) i !inna "Ostrowieckie
Gastronomie" (12).
-Jeżeli zapowiadane zwolnienia staną się faktem, stopa bezrobocia w naszym powiecie wzrośnie do poziomu
około 16,6 proc. - zapowiada kierownikPUP.
Już w maju Rada Miejska zobowiązała Zarząd Miasta do podjęcia starań o uznanie powiatu ostrowieckiego
za region zagrożony strukturalną rece-

-Jednocześnie częśćzakładówwpro

Langer

Złodzieje

Co~

OSTROWIEC. Ministerstwo
Pracy i Polityld Socjalnej odpowiedziało na starania miasta l umieściło gminy powiatu ostrowiecleiego w znowelizowanym wykazie
recesją

Winda w starostwie
SKARżrSKO. Do końca paź

e
STARACHOWICE
e
OSTROWIEC
;
Ministerstwo umieścito gminy powiatu ostrowieckiego
w wykazie rejonów zagrożonych strukturalną recesją
i degradacją społeczną

APTEKADYŻURNA- ul. Staszica
l, teł. 274-64-79.
MUZEUM REGIONALNE- ul
Krywki l, teł. 274-62-68,czynnewdni
robocze 10-16.
POLSKI KOMITET POMOCY
SPOŁECZNEJ, ul. Harcerska ll, teł.
274-82-67.
SUCHEDNIÓW
KINO "Kuźnica" wDK- nieczynne.
KOŃSKIE
KINO "Adria"- nieczynne.
BIDUOTEKAPUBUCZNAczynna: pon., czw., pt1 10-16.
APTEKA DYZURNA- ul. Pilsudskiego 62, teł. 372-37-58.

(sin)

na dywaniku

O§wiadczenie
Ostrowiec Świętokrzyski, moje uko-

chane miaslo,jest dla mnie najważniej
sze. Dziwi mnie fakt, że prezydent miasta
Jan Szoslak, mijając się z prawdą, wldada wmoje usta slowa, których nigdy nie
lł)pOwiedzialem.
Pragną/bym, abyOstrowiecotrzymaJ
pomoc i wszelkie wsparcie rządu i jego

agend. Mojedzialaniaza~sztywtym
kierunku, czego przykladem niech będzie

przyznanie dodatkowych środków na
budowę zbiornika na Swiślinie.
Polityka i ekonomia to suche fakty,
a nie gdybanie i sielskie manenia. Sytuacja w Ostrowcu jest zla, ale nie można
jej demonizować i nieustanniepowtarzać
o "zapaści, klęsce i upadku spolecznym".
Naj/atwiejjest mówić, żejest źle i wycią
gaćdriące~podatki. Najpierwnależy
pokazać optymalną szansę przelamania

impasu w jakim znaJazi się Ostrowiec,
pokazać inwestorom, że warto inwestować, że (czego brakuje chyba najbardziej

- przyklad WK.S.-u) jest przyjazna atmosfera dla osób i firm, które wierzą w
Ostrowiec.
Ostroizdecydowanie występuję przeciwko stwierdzeniom, w czym przoduje

prezydent miasta, Jan Szostak, że tylko
uznanie miasta za region zagrożony degradacją spoleczną i gospodarczą jest
jedyną szansą dla Ostrowca.Ja się z tym
po prostu nie zgadzam. Dużozależy od
parlamentarzystów, ale to przede wszystkim prezydent i Zarząd Miasta odpowiadają za politykę i spra~ związane z
poprawą sytuacji miasta. Panowie, trzeba wziąć się do pracy, a nie placzliwym
tonem powtarzać, że ,Jest źle, pomóż
cie". Najpierwmusimysobie pomócsami
i sprawić, że inni dostrzegając nasz "YSilek i upór zgodnie stwierdzą, że Ostrowiec chce, aby mu pomóc.
Co do nieprzychylnej atmosfery
u w/adz samorządo~ch województwa
świętobzyskiego, panie prezydencielanie Szostak -pytam - kto za tę sytuację
odpowiada:ja czy pan?
Kocham swoje miasto, pracuję dla
niego i zawsze będę to czyni/. Nie będę
tylko tolerowa/ zdania, że Ostrowiec Sw.
to miejsce zla wszelkiego, gdzie nic i ni·
gdynie może się udać. To nieprawda, czego przykladem niech będą ludzie, którzy
pracują i robią wszystko, aby byto lepiej.
Posd na Sejm RP
ZDZISłAW KAlAMAGA

"Bezpieczne osiedle"
STARACHOWICE. Członko
wie Komitetu Obrony Mieszkaliców wspólnie z Komendą
Powiatową Pol/cjl prowadzą
akcję .Bezpieczne osiedle•.
Patronuje jej .Słowo Ludu•,
Radio. Tak• l Telewizja Kablowa .Eisat 21•.
Od wtorku przedstawiciele komitetu pełnią dyżury interwencyjne.
-Chcemy zadbać obezpieczeń
stwo na naszych osiedlach i wspomagać działania policji. Uważamy
również, że w ten sposób uda nam
się zmienić mentalność ludzi, by w
końcu zaczęli spostrzegać funkcjonariuszy KPP jako swoich przyjaciół - mówi Stefan Nowocień ,
przewodniczący KOM. - Komendant powiatowy policji Roch Bahyryczjako pierwszy poparł nasze
przedsięwzięcie i wygospodarował
w komendzie pokój, w którym nasi
przedstawiciele będą społecznie pelnić dyżury - informuje S. Nowocień.

Celem akcji "Bezpieczne osiedle" jest uaktywnienie ludzi do walki z przestępczością i współpracy z

policją. W każdy dzień roboczy od
godziny 15 do 20 tej mieszkańcy
Starachowic mogą zgłaszać swoje
interwencje dyżurującym, którzy
następnie będą je przekazywać policji lub innym instytucjom mogą
cym im pomóc.
- Zapewnienie bezpieczeństwa
to jedno z naszych podstawowych
zadań. Jeżeli mieszkańcy sami chcą
nam pomagać w wypełnianiu tego
celu, to zawsze mogą liczyć na naszą przychylność - stwierdził komendant Bahyrycz.
W tym tygodniu interwencje od
mieszkańców Starachowic będą
przyjmować m.in. przedstawiciele
osiedla Majówka, następnie ulic Zachodniej, Sląskiej, Radomskiej, Na
Szlakowisku.
-Chętnych do pracy na rzecz akcji "Bezpieczne osiedle" wciąż przybywa, codziennie dzwonią do mnie
ludzie chcący w niej uczestniczyć.
To znaczy, że w naszym mieście nie
brak ludzi dobrej woli- uważa przewodniczący Komitetu Obrony
Mieszkańców.

Telefon interwencyjny: 274-77-56.
MAŁGORZATA LASEK

~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl/
...:l
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Nowy zarządca
na giełdzie?

Brak pieniędzy
na domy pomocy
SANDOMIERZ. Pleniądze jakle w tym roku otrzymał powiat
na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej stanowią jedynie 60 procent ubieglorocznego

nu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Socjalnej stwierdziła, że w okresie
przejściowym administracja rządowa
wspiera samorządy powiatowe przeznaczając w 1999 i 2000 roku dotację
celową na dofinansowanie utrzymabudżetu.
Sytuacja wielu placówekjest kry- niaDPS.
tyczna. W Domu Pornocy Społecznej
- Poziom dotacji celowej wynika z
w Zochcinie brakuje środków na opła wysokości planowanych środków fi canie rachunków za energię elektrycz- nansowych przez wojewodów na 1999
ną. Pensjonariusze wymagają specjarok, które z kolei były planowane w
listycznej pomocy psychiatry, którego oparciu o budże t roku poprzedniego,
zatrudnienie przekracza możliwości nie ma więc uzasadnienia, że jest to
finansowe szpitala w Opatowie.
znaczny niedobór ś rodków- wyjaśni
Interpelację dotycząca krytycznej
la.
sytuacji większości domów pomocy
Na podstawie doświadczeń wynispołecznej wwojewództwie świętokrzy
kających z pierwszych miesięcy funkskim wystosował do ministra pracy cjonowania DPS w nowych waruni polityki socjalnej poseł ziemi sando- kach, wprowadzono zmiany dotyczą
mierskiej Jerzy Jaskiemia (SLD). ce podziału środków, którymi dysponuje wojewoda. Dotacja celowa jest
Zwrócił uwagę na niewystarczające
rozdzielana na pqlstawie liczby miejsc
środki finansowe, niski poziom plac
pracowników DPS oraz brak szans na w DPS i miesięcy w roku. W ten spopodwyżki. Na przykładzie DPS w Zachsób wyliczana jest średn i a miesięczna
cinie pose ł Jaskiernia wskazał na nie- kwota dotacji. Może być ona powięk
szona w zależności od stopnia niepelzrozumiały zakaz bezpośredniego
podpisywania umów przez DPS z ka- nosprawności mieszkańców DPS, nie
sami chorych na świadczenie usług wi ęcejjed n ak n iż o 10 procent.
- Poziom dofinansowania jest
specjalistycznych.
W odpowiedzi na interpelację, Jo- skromny i zważywszy na ograniczone
anna Staręga-Piasek, sekretarz sta- m ożliwo ści samorządów powiato-

Do OPS

wpływa

wych nie wystarczający na zaspokojenie potrzeb. Ale jedynie takie możli
wości finansowe daje resortowi ustawa bu d żetowa - stwierdziła minister
J. Staręga-Piasek.
Dodała, że wysokość dotacji celowej na przyszły rok będą ustalać
wojewodowie na podstawie przyznanych im limitów. Wynagradzanie pracowników DPS znajduje się natomiast
w gestii władz powiatowych, które
mogą zwiększyć place wprowadzając
zakładowy lub ponadzakładowy regulamin wynagradzania.
Minister J. Staręga-Piasek przyznała, że mieszkańcy DPS mogą mieć
utrudniony dostęp do specjalistycznej
opieki zdrowotnej. W tej sprawie prowadzone są rozmowy z ministrem
zdrowia i opieki społecznej.
- Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie umożliwienie DPS
zawierania umów bezpośrednio z kasami chorych oraz zapewnienie mieszka ńcom tych domów bezpłatnych leków i materiałów opatrunkowych na
podobnych zasadach jak osobom
przebywającym w zakładach opiekuń
czo-leczniczych funkcjonujących w
służbie zdrowia - wyjaśniła J. Starę
ga-Piasek.
(be a)

dziennie 30 wniosków o zasiłek

Przetrzymae zimę
STASZÓW. Do O~rodka Pomocy Społecznej codziennie
wpływa około 30 wniosków
zawierających pro~bę o udzielenie pomocy, głównie finansowej z przeznaczeniem na zakup
odzieży, obuwia zimowego, leków, opalu.

Okres jesienno-zimowy jest wyjąt
kowo trudny dla najuboższych klientów ośrodka, którzy nie są w stanie, z
własnych środków finansowych kupić
obuwia, odzieży i opał u . Dlatego najwięcej wniosków zgłaszanych w tym
okresie przez klientów dotyczy udzielenia pomocy pieniężnej w formie zasiłków okresowych i celowych.

- Zgodnie z ustaw ą, potrzeby
osoby lub rodziny korzystającej z pomocy powinny być uwzględnione, jeże l i odpowiadają celom i możliwo
ściom pomocy społecznej. Możliwo
ści finansowe naszego ośrodka są
ograniczone i nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb zgła
szanych przez klientów. Wysokość
udzielonej pomocy pieniężnej zależy
również od sytuacji materialnej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc- wyjaśnia Jolanta Włoch, kierownik Ośrodka Pornocy Społecznej
w Staszowie.
W 1999 roku na zasiłki celowe
ośrodek otrzymał kwotę w wysoko-

Stasz6w w Warszawie
STASZÓW. Sukcesem

za-

formuje prezes STK Maciej A. Za-

kończyła się prezentacja

rębski.

wydawnictw
Bibl/loteki
Staszowsklej w trakcle 10
Krajowych Targów Książki
w Warszawie.

Recytacje wierszy, fragmenty prozy, piosenki napisane do poetyckich
teksów przedstawili od lat znani w
Staszowie artyści i amatorzy: Jolanta Adamowicz, Judyta Nowak, Mał
gorzata Stelmach, Eliza Zakrzewska, Marian Styrski i Andrzej Wawrylak. W programie słowno-muzycz
nym przygotowanym specjalnie na
warszawską premierę wykorzystano
utwory Reginy Bach mińskiej, Adama
Bienia, Wiesława Kota, Benedykta
Kozieła, Krzysztofa Szuiara i Macieja A. Zarębskiego.
(bis)

Przygotowana przez Staszowskie
Towarzystwo Kulturalne ekspozycja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.
-Jednym z najważniejszych wydarzeń na imprezach towarzyszących
tegorocznym targom był wieczór poezji i prozy autorów związanych z
naszą biblioteką. Spotkanie zostało
zorganizowane w kawiarni "Literackiej" w Pałacu Kultury i Sztuki - in-

ŁON/ÓW. Jedna osoba zgi nęła

a dwoje dzieci

trafiło

do
szpitala w wyniku wypadku
jak/ wydarzył się w poniedziałek wieczorem na trasie Warszawa - Rzeszów.

Do wypadku doszło na drodze
nr 9 w miejscowości Piaseczno
(gm. Łoniów) po godz. 21. Kierowca mazdy jadący z rodziną z
Tarnobrzega w kierunku Rzeszo-

ści 86.742 złotych, która na koniec
sierpnia była wyczerpana w 60 procentach. Pozostała część będzie wykorzystana w okresie od września do
grudnia. Ośrodek zwrócił się do Zarządu Miasta z prośbą o zwiększenie
dotacji o 20 tysięcy złotych na zasiłki
i pomoc celową. Obecnie placówka
czeka na odpowiedź.
Do tej pory ośrodek przyznal zasiłki celowe 40 osobom lub rodzinom. Po ubiegłotygodniowym ochło
dzeniu wnioski stale wpływają do
ośrodka, a blisko 80 procent z nich
dotyczy pomocy w wyżej wymienionej
formie.
(SB)

Nasze telefony:
. w Sandomierzu
832-94-36
wStaszowie
864-39-37
·w Opatawie
868-29-50

wa zjechał nagle na prostym odcinku drogi na lewy pas. Później
samochód spadł z przydrożnej
skarpy i uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia kierowca i trójka
dzieci doznali obrażeń ciała. Dwoje z nich ze złarpaniami i wstrzą
śnieniem mózgu przebywa w szpitalu. Żona kiPr"":cy 35-letnia Mirosława G. zginęła na miejscu.
(be a)

Władze

miasta

Bezpieczna gmina
OLEŚNICA. - Chcemy wzbudzić

w

społeczeństwie

zaufanie
do nas. Po/lcjancl powinni wyjtć
do ludzi l wśród nich pracować uważa Andrzej tukawsk/, który od
początku sierpnia pełni funkcję
komendanta Komisarfatu Po/lcj/
wO/etnlcy.

W komisariacie pracuje trzech
policjantów, którzy zostali skierowani do Oleśnicy ze staszowskiej komendy. Przy takim stanie zatrudnienia,
komisariat nie może pelnić całodobo
wego dyżuru. Dlatego też w celu
usprawnienia pracy i umożliwienia
mieszkańcom kontaktu z policją zostały wyznaczone stale dyżury trzy razy
w tygodniu: w poniedziałek od godziny 8 do II, w środę od 14 do 16, natomiast w piątek od 16 do 18. Dużym
utrudnieniem dla mieszkańców i policji, było po nowym podziale administracyjl)ym to, że po wykręceniu numeru alarmowego 997 zgłaszała się
Komenda Powiatowa w Busku. Dzięki
staraniom nowego komendanta telefony uporządkowano i obecnie zgla-

OPATÓW
SZPITAL - teł. 868-27-63.
PORADN~
ODWYKOWA
-868-27-33.
APfEKA DVŻURNA - ul. Szeroka.
APTEKA DYŻURNA- ul. Żapniowska 2.
SANDOMIERZ
SZPITAL- teł. 832-32{)3.
APTEKA DVŻURNA- ul. Rynek 4
tel 832-28-18.
TELEFO ZAUFAN~ KLUBU
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
-832-39-99.
MUZEUM OKRĘGOWE: Oddział
Zandc- ul Z'.armJwa l4, CZ)'I'll'K:: 00 wiodaJ
dooitrlzi:łiwg.J(}. 17, w~nitx::z}n

ne-~~",<lx:hna~","Ga

binet n~y", "Historia~

~ wikcx~alii",~et
~", ~.qa arthrlogiclna",
~~"Adam Bojara. Malar-

sza się dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
-W ciągu tych dwu miesięcy dokonałem analizy stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego w naszej gminie
za okres ostatnich ośmiu miesięcy. Teren należy do spokojnych, a przestęp
czość w tym okresie utrzymywała się
na podobnym poziomie jak rok temumówi Andrzej Łukawski.
W tym czasie na terenie gminy odnotowano 18 przestępstw kryminalnych,
w tym 14 przeciwko mieniu, z czego wykryto II. Ujawniono 13 7 wykroczeń, za
które policjanci pouczyli mieszkańców
naganą. 109 osób zostało ukaranych
mandatami kamyn1i głównie porządko
wymi i z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Wciągu ośmiu miesięcy tego
roku sporządzono 43 wnioski do kolegium, z czego 19 za jazdę w stanie nietrzeźwym. Zostalo zatrzymanych lOpraw
jazdy i 13 dowodów rejestracyjnych. -Aby
zwiększyć bezpieczeństwo dzielnicowy w
ostatnim miesiącu odwiedził wszystkie
placówki handlowe i spotkał się z dyrektorami szkól- dodaje komendant. (SB)

Firmy pod oehro~~:ę
STASZÓW. Staszowska Izba
Gospodarcza organizuje spotkanie na temat .Bezpieczeń
stwo
zadbajmy o to
wszyscy•.

W spotkaniu zaplanowanym na 2

Głównym celem imprezy jest
przedstawienie problemów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa sz~
gólnie podmiotom gospodarczym, jak
również sposoby ochrony osób i mienia. W programie przewidziano także

października będą uczes~iczyć człon

prezentację umiejętności członków

kowie SIG, Grzegorz Zmudii - komendant powiatowy policji, Leszek
Przybył - przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz radni powiatu i gminy.

Kieleckiego Klubu Karate "KYOKUSHIN". Spotkanie zakończy się ogniskiem połączonym z degustacją pieczystego i piwa.
(SB)

Co, gdzie,

POł.ANIEC

Rodzinna tragedia

soką prowizję- powiedzial nam Andnej
Tenderowicz, burmistrz Sandomierza.
Władze GROZS pobierały, zgodnie
targowiska miej- skiego przy ul.
z zawartą umową, prowizję w wysokoPrzemysłowej. Najprawdopodobniej nowy zarządca targowiska zo- ści 20 procent brutto obrotów.
Burmistrz przyznał, że decyzja dotystanie wyłoniony w drodze przeczącą dalszego prowadzenia targowiska
targu.
Przypomnijmy, że obecnie ponad 4- jest bardzo ważna dla miasta ibędzie skonhektarowym placem targowym, zwanym sultowana z Radą Miasta.
- Targowisko przynosi budżetowi
popularnie giełdą owocowo-warzywną,
miasta zpaczne dochody. W skali roku
zarządza Giełda Rolno-Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej. Dwuletnia umowa wynoszą one 3 tnln 200 tys. zł. W przyzawartaprzezwladzeGROZSzmiastem szlym roku mogą ulec zwiększeniu, bo
na prowadzenie targowiska wygasa w w tym roku mieliśmy parę miesięcy przestoju z powodu remontu - stwierdził
tym roku.
-Przymiarki są różne, ale na razie nie burmistrz. Dodał, że na targowisku nama żadnej decyzji wtej sprawie. Na pew- leży wprowadzić pewne zmiany, między
no wyłonimy nowego zarządcę wdrodze innymi zainstalować kasy fiskalne.
Władze GROZS na razie nie chcą
przetargu, jak najkorzystniej dla miasta.
Dotychczasowa współpraca z GROZS komentować zmian,jakie planuje wprowadzić na targowisku miasto.
(bea)
była korzystna, ale płaciliśmy dosyć wy-

SANDOMIERZ

zastanawiają się nad przysz/otclą

kiedy?

stwo", "Sandomierz w fotografii Ewy i
Janusza Sienioszów oraz serwis zdjęcio
wy z IX Festiwalu "Muzyka w Sandomierzu"- 12-26 września 1999 r.".
Oddział Ratusz - ul. Rynek l czynne:
oo środy do poniedzialkuw godz. 9 - 16, we
wtorek - nieczynne -"')'Stawa staJa: "Dzieje
Sandomierza", "')'Stawa czasowa: "Dawne i wsp6łczesne widoki Sandomierza".
Oddział Uteratwy - ul. Katedralna 5/
7, czynne: od wtorku do niedzieli
w godz. 9- 16 w poniedziałek- nieczynne"')'Stawa staJa: ,)azdy do Sandomierza"ekspoz}qa pOOwięcona związkom Jaro;tawa lwaszłiewic:za z Sandomierzem, wystawa czasowa: "Na poręczy nieba" - "')'Stawa monograficzna poświęcona sylwetce i

HOle! Królowej Jadwigi, ul. Krakowska 24.
Fanklub przy fundacji Kultury Ziemi

Sandomierskiej, ul. Mickiewicza 24, poniedziałki i czwartki wgodz. 14- 16- warsztaty teatralne, codziennie od 15 - próby zespołów muzycznych.
Podziemna Trasa Turystyczna
-czynna codziennie w godz. lO- 17.30.
Apteka dyżurna - ul. Schinzla II.

STASZÓW
SZPITAL- teł. 864-22-81.
TELEFON ZAUFANIA - codz.iennie

w godz. 16 -22-894-30-68.
APTEKA DYZURNA - Rynek 30,
tel 864-23-00.
Staszowska Izba Gospodarcza
twórczości Stanisława Balińskiego.
-teł. 864-31-{)5.
Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
Staszowski Ośrodek Kultury
ul. Rynek II.
-ul. Parkowa 6, teł. 864-41-12.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościel
Staszowskie Towarzystwo Kulturalnej, ul. Długosza 9, poniedziałek- nieczyn- ne - ul. Jana Pawła n 17' teł. 864-33-44.
ne, oo wtorku do sOOoty czynne w godz. 9
PKS (informacja)- teł. 864-23-19.
- 16, w niedziele 13.30- 16.
PKP (Informacja)- teł. 864-21-42.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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110 lat walki Z ogniem Trzypyt~niado~arostyWiesfawaGafki
Kamiński mieścies~jednak

ten rok przyjmujemy jako początek naszej historii- mówi
są związani z Ochotniczą Strażą Witold Stachurski, naczelnik OSP.
Pożarną w Chmielniku. Sama
Gubernator wyraził zgodę, rozbuchmialnicka ochrona pożarowa dowano więc strażacką szopę, z dojest dokladnie dwa razy starsza jazdem od ulicy Browarnej. Owcześni
; liczby sobie 120 lat.
strażacy nazywani byli -w zależności
Podczas obchodzonego w o ta t- od zadania, jakie wykonywali- to pornią niedzielę jubileuszu najstarsi strani karni i wodniakami. Miał ich
..-----.-....---------.-.~_.---, Chmielnik w sumie 52.
-Oficjalnarejestracjastraży nastąpiła dopiero w 1900 r.,
kiedy stała się ona częścią Cesarsko- Rosyj kiego Towarzystwa Pożarniczego. Liczyła
wówczas l Ol toporników
- mówi Marek Sadłocha, członek zarządu OSP i pracownik
JRG PSP w Chmielniku.
W 1920 r. mieszkańcy
Chmielnika ufundowali swoStrażacy z Chmielnika prezentują się zna- im strażakom sztandar.
~omicie
Fot. D. Gacek - Mamy go do dzisiaj i szażacy ochotnicy otrzymali najwyższe nujemy- podkreśla naczelnik Stachurodznaczenia pożarnicze- Zloty Znak ski. A siedem lat później, w 1927 r.,
Związku Ochotniczych Straży Pożar- chmielniccy st~ażacy zajęli IV miejsce
nych. W uroczystości wzięło udział w Krajowych Zawodach Sportowoponad stu druhów z Chmielnika, Pożarniczych w Poznaniu, w kategoSzumska, Sędziejowic , Piotrkowic, rii straży miasteczkowych, i jak doMorawicy, Rakowa i Chańczy.
tychczas, było to ich największe osiąPierwsza wzmianka o stfażakach z gnięcie.
Chmielnika pochodzi z 1879 r., tak datoMarek Sadłocha w Izbie Parnięwane jest pismo starosty stopnickiego ci pokazuje dyplom 1 potwierdzający
do gubernatora kieleckiego, w którym tamto zwycięstwo. Obok zdjęcie strastarosta prosi zaborcze władze o rozbu- żackiej drużyny, w środku Jan Sadłodowęszopydlachmielnickiej traży. -List cha, dziadek Marka.- U mnie w roten wskazywalby, że w 1879 r.już byli w dzinie wszyscy mundurowi - żartuje
CHMIELNIK. Stefan
1 Władysław Czarnecki od 60 lat

Sadłocha.- strażą związani

Marek
Ze
byli dziadkowie, rodzice i bracia.
W 1970 r. na bazie OSP powstała
zawodowa straż pożarna. Obecnie
mieszkańcom mias~a służy 33 st~~aków zawodowych 1 52 ochotmkow.
Do dyspozycji mają: dwa wozy gaśnicze, dwa do ratownictwa drogowego i
agregat proszkowy.
O tym, że strażacy zawsze cieszyli
się szacunkiem współmieszkańców,
świadczy fakt, że w 194 7 r. na skwerze
w pobliżu kościoła parafialnego stanął - chyba jedyny w kraju - pomnik
Strażaka. W niedzielę u jego stóp złożono wiązanki kwiatów.
Jubileusz rozpoczął uroczysty raport z udzialem władz gminy oraz msza
święta w kościele parafialnym. Po odczytaniu kroniki OSP, wyróżniający się
strażacy zostali uhonorowani odznaczeniarni resortowymi. Najważniejsze z
nich, Zloty Znak Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali Stefan Kamiński iWładysław Czarnecki, najstarsi stażem
druhowie. 25strażakówzostałoodzna-

czonych złotymi medalami "Za zasługi
dla pożarnictwa", 8 otrzymało srebrne,
a 5 brązowe medale. Złotym medalem
"Za zasługi dla pożarnictwa" l_!dekorowano też sztandar jednostki.
Było też wyróżnienie dla jednego z
najmłodszych druhów, 19 -letni Jarosław Sadłocha otrzymał odznakę
" Strażak Wzorowy".

IWONA SINKIEWICZ

Sb·aacy l kon'ttc»le:ny
czeństwa
własnym

Wiesław Gałka Fot. D. Gacek

+W ubiegłą sobotę i niedzielę w
Nowinach odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Panie
starosto, jak pan oceniaich przebieg?
-Powiatowe zawody strażackie w
Nowinach odbyły się po raz pierwszy
pod patronatem starostwa kieleckiego. Wcześniej organizowano zawody
rejonowe, w których startowało zaledwie kilka drużyn. Obecnie uczestniczylo 35 najlepszych zespołów, wyłonionych w gminnych eliminacjach. Z satysfakcją podkreślam bardzo dobre
przygotowanie strażaków-ochotników
do likwidowania zagrożeń pożarbwych.
Blisko 70 procentjednostek OSP ma
do dyspozycji samochody, motopompy, węże i ubiory ochronne. W powiecie
istnieją cztery jednostki wyposażone w
sprzęt ratowniczy: w Ćmińsku , Daleszycach, Łagowie i Morawicy. astępne dwie gminy otrzymają podobny
sprzęt w najbliższym czasie. Niestety,
nie wszędzie jest tak dobrze. W wielu
gminach są stare i zdezelowane samochody, brakuje kasków pasów bezpie-

Złote

i mundurów. Druhowie we
zakresie remontują stare i
wysłużone pojazdy, łatają mundury,
kupują paliwo. Ale liczą się zapał i dobre chęci. Cieszy nas, że młodzież wiejska gamie się do straży.
+ Przedstawiciele starostwa
kieleckiego spotkali się ostatnio z
dyrektorem WDKAndrzejem Litwinem. Jaki był cel tego spotkania?
- Uzgodniliśmy zasady wzajemnej
wspó.łpracy na niwie kulturalnej. Wciągu miesiąca podpiszemy porozumienie,
dotyczące m.in. konsultacji i nieodpłatnego doradztwa dla zespołów folklorystycznych oraz pomocy wobsłudze ważnych rocznic. Obecnie opracowujemy
wspólny program, który będzie z pewnością korzystny dla obydwu stron.
+A jakim problemom było poświęcone spotkanie przedstawicieli
władz miasta, powiatu oraz Powiatowego Inspektoratu SanitarnoEpidemiologicznego?
-Zapoznaliśmy się z sytuacją finansową "Sanepidu" i klapotarni lokalowyrni tej placówki. Pracownicy nie otrzymali podwyżek plac, zagwarantowanych
wcześniej przez stronę rządową. Ustaliliśmy, że miasto Kielce i starostwo kicleckie wystąpią do wojewody świętokrzyskiego o korektę budżetu, opracowanego przez Ministerstwo Finansów.
Sądzę, że weźmie ono pod uwagę stuszne żądania pracowników "Sanepidu".
Miasto i powiat, liczące ogółem ponad
400 tysięcy mieszkańców, obsługuje zaledwie 60 pracowników inspektoratu.
Jesttoewenementwskalikraju.Iwreszcie - sprawy lokalowe. Inspektorat Powiatowyrozrzucony jest w trzech róż
nych punktach miasta. Władze samorządowe obiecały, że wyszukają od powiedniego lokalu dla tej instytucji.
Rozmawiał JERZY KOZERA

rild, tiki, tak

BODZENTYN. Medale .za dłu
goletnia pożycia maJżańsJcia• przyznano ponad dwudziestu parom
z miasta i gminy Bodzantyn.

-Mimo zawarcia ślubu w trudnym
okresie historii, jesteście dziś wzorem
dla mlodych małżonków, dziękujemy za
wychowanie nowych pokoleń , życzymy
wam dużo zdrowia i dalszego życia w
zgodzie- mówili do jubilatów przedstawiciele wojewody i władz Bodzentyna.
Na uroczystość Złotych Godów
zaproszono: Mariannę i Stefana Dobruckich, Zofię i Bolesława Dobruc- .
kich, Stefanię i Józefa Dulębów Zofię i Stefana Jędrzejczyków, Helenę
i Józefa Jurzyńskich, Ewę i Stefana
Kowalczyków, Helenę i Henryka
Maluszczaków, Cecylię i Edwarda
Mazurków, Genowefę i Mieczysła
wa Mrozów, Zofię i Jana Pichorów,
Helenę i Stefana Samsonów. Jadwigę i Józefa Stando, Helenę i Józefa
Synowców Aleksandrę i Piotra Szafrańców,Annę i Jana Wllkoszów,Antoninę i Stanisława Zaborowskich,
Irenę i Bolesława Zdzymirów Adelę i Stanisława Ziomków oraz pary,
które nie odebrały medalu w ub.r.: Michalinę i Dionizego Bernackich, Rozalię i Czesława Kmieciów, Leokadię i Józefa Kozerów, Genowefę i
Bolesława Szafraficów.
Z uwagi na przypadki losowe nie
wszystkie złote pary przybyły na uroczysto ć. Nie było m.in. dwóch mał
żeństw o tym samym nazwisku Dobruccy, ze Śniadki Parcele, słynącej z
długowieczności: tu mie zka bodaj
najstarsza kobieta w województwie,
l 06-letnia Maria Zacharska. Dojechała trzecia złota para ze Śniadki .
- Ślub braliśmy w zabytkowym
kościele w Tarczku, doczekaliśmy trójki dzieci, dziewięciorga wnuków i
dwóch prawnuków- powiedziala nam
Genowefa Mróz.- a ze malżeństwo
jest udane, bo zawsze słuchaliśmy się

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

Medale i kwiaty dla państwa
Mrozów ze Śniadki
Fot. K. Krogulec
wzajemnie co jedno powiedziało, to
było zrozumienie u drugiego. W rodzinie kochamy się wszyscy, żyjemy w
zgodzie.
Małżonek zajmuje się pszczelarstwem:- Mte zkamy pod lasem, nastawiamy się na spadź, ale tego roku
było jej mało z uwagi na susze. Zebrałem tylko miód z wieiokwiatu
-powiedział nam pan Mieczysław.
Podczas rozmowy jubilaci i zaproszeni goście zastanawiali się nad trwałością obecnie zawieranych malżeństw,
głównie tzw. konkordatowych. W ubiegłym roku bodzentyń ki Urząd Stanu
Cywilnego odnotował aż kilkanaście
rozwodów. Czy za pół wieku Złote
Gody znów będzie obchodziło po dwadzie 'ci a par rocznie?
Przed oficjalnym rozpoczęciem
uroczystości dostojnym parom puszczono z magnetofonu piosenki disco
polo, m.in. tę z refrenem: .,Bara. bara,
riki, tiki, tak, je 'li masz ochotę. daj mi
jakiś znak ... " - co zebrani przyjęli z
humorem. Powręczeniu medali zmieniono kasetę 1 zabrzmiał marsz we elny Mendeis ohna.
(kk)

Kto wybuduje w Kielcach nowe przystanki
na warunkach postawionych przez miasto?

Wiaty we JDgle
Kieleckle przystanki autobusostraszą swoim wyglą
dem, a w wielu miejscach już dawno obok słupków powinny pojawić się osłonięte dachami ławki.
Tyle, że nowych przystanków cią
gle nie ma, a warunki, jakie postawiło miasto firmom gotowym
j e budować, jakoś nie przyciąga
ją inwestorów.

we od lat

W Kielcach jest blisko 450 przystanków autobusowych. Niewiele ponad jedna trzecia z nich ma zadaszenia. Kilkadziesiąt wymaga natychmiastowego remontu, a calość szpeci miasto wyglą
dem i różnorodnością stylów. Problem
znany był kolejnym ekipom rządzącym
Kielcami. W tym roku sytuację opisano
nawet w specjalnym raporcie. Architekt
miejski określił szczegółowo, jakie są
"wymagania użytkowo-funkcjonalno
plastyczne" w stosunku do wiat przystankowych. Sprawa stanęła też na posiedzeniu Zarządu Miasta, który zadecydował, iź nadzór nad zmianami ma
sprawować Miejski Zarząd Dróg. On
też ma podpisać umowy z wykonawcami przystanków.
Pierwsze wiaty miały pojawić się_ w
centrum przed zimą. Na razie - choć
wrzesień dobiega końca- przystanków
nie ma, a na ulicach nie widać nawet

do ich budowania. - By- - mówi dyrektor Grażyna Kubicka.
ostatnio w Poznaniu. Tam udało -,.Kolporter'' ma dać odpowiedź w tym
się w ciągu roku wymienić około l 00
tygodniu. Na pozostałe czekam do
przystanków. Aż przyjemnie patrzeć te- końca miesiąca. Jeżeli będzie duże zaraz na ulice, ale jak na ironię wiaty z interesowanie, ogłosimy przetarg lub
kioskami stawia kielecka firma "Kol- konkurs. Moim obowiązkiem jest
porter". Dlaczego u nas takie inwesty- dbać, by umowy były korzy tne dla
cje są niemożliwe?- pyta jeden z czytel- mieszkańców i miasta. ie jestem
ników interweniujących w tej sprawie w rzecznikiem firm.
redakcji.
W "Kolporterze", który zbudował
Grażyna Kubicka, szefowa Miejpotężną sieć przystanków w kilku miaskiego Zarządu Dróg wyjaśnia: -O tym, stach kraju, ocena sytuacji jest jednak
że MZD będzie zajmować się wiatami,
inna.
dowiedziałam się miesiąc temu. Wcze- Pisma z propozycją budowy tzw.
śniej była to sprawa Miejskiego Zaldawiatokiosków wysyłamy do Urzędu
du Komunikacji i nawet zwracano uwa- ~i as ta od 199 5 roku - mówi Andrzej
gę, że to ich zadanie statutowe. Teraz
Zak, dyrektor oddziału w Kielcach.
jesteśmy na etapie opracowywania ww- W międzyczasie powstawały już proru umowy, która pogodzi interesy inwe- jekty i zaangażowaliśmy pieniądze. Testorów i nasze.
raz miasto zaoferowało postawienie
Umowa przygotowana przez MZD 150 wiat. Nie ma przy tym mowy o
zaldada, że firmy, które wybudują wia- podziale rynku. Na inwestycję trzeba
ty, będą o nie dbać, konserwować isprzą wydać potężne pieniądze. W Kielcach
tać przez siedem lat. Potem przekażą
nie będzie przy tym tak, jak w innych
miastu nieodpłatnie wybudowane na miastach, że budujemy w proporcjach:
własny koszt obiekty. W zamian będą
2 wiaty, l kiosk. Tu mamy tylko 11
mieć wpływy z reklam umieszczonych
dobrych lokalizacji kiosków. Sądzę jedna wiatach lub z połączonych z nimi kio- nak, że kieleckie firmy gotowe byłyby
sków.
pomóc miastu, ale pod warunkiem, że
-Do dziś dostałam tylko informa- dojdzie do negocjacji i porozumienia.
cję z firmy AMS, że są zainteresowani
Inaczej nie ma o czym mówić.
ofertą, choć warunki są rygorystyczne
BARBARA RYNKOWSKA
przygotowań

Festiwal Chopina
W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina ŚWiętokrzyskie Towarzystwo Muzyczne zorganizowalo festiwal muzyki kameralnej. Zainauguruje go w najbliższą ni9dzielę, 26 bm., zespól . Lutoslawski

••
71no.
-Naszym zamierzeniem jest nie tylko zaprezentowanie muzyki naszego wielkiego kompozytora, ale także ukazanie
jej inspirującej roli w twórczości innych
kompozytorów. W programie festiwalu
znajdą się między innymi wariacje Sergiusza Rachmaninowa na temat jednego z preludiów, utwory współczesnych
kompozytorów polskich, napisane specjalnie na tę rocznicę ijazzowe improwizacje woparciu o utwory Chopina- mówi
Andrzej Domin, prezes Świętokrzyskie
go Towarzystwa Muzycznego.
Koncerty odbywać się będą w niedziele (26 września, 3 października, 7 i 28
listopada oraz 12 grudnia) w sali portretowej pałacu biskupów o godz. 17. Wy-

stąpią m.in. TrioAndrzejaJagodzińskie
go (AJagodziński- fortepian, Adam Cegielski- kontrabas, Czesław Bartkowski
- perkusja), Trio XXI Wieku (Ewa Pobłocka- fortepian, Marek Moś- skrzypce, Andrzej Bauer- wiolonczela) oraz pianiści : Tatiana Szebanowa iZbigniew Raubo. Gospodarzem będzie Andrzej Domin.
Wkoncercie inauguracyjnym wystą
pi zespól Lutosławski Trio (Katarzyna
Makowska- fortepian, Anna Rechlewicz
- skrzypce i Mirosław Makowski - wiolonczela), uhonorowany specjalnym stypendium W Lutosławskiego. W programie znajdzie się Polonez na fortepian i
wiolonczelę C-dur op. 3 oraz Sonata na
fortepian i wiolonczelę g-moll op. 65 E
Chopina. Wdrugiej części wieczoru usły
szymy Trio fortepianowe f-moll op. 10
Grzegorza Fitelberga. Honorowym gościem będzie prof. Barbara Hesse - Bukowska, laureatka II nagrody na IV Mię
dzynarodowym Konkursie Chopinowskim wWarszawie w 1949 r.
(elza)

W obronie "Moskwy"
Po tekście za tytułowanym
• n epier na zapad• (.se z 18 września br.), w którym informowaliśmy o planach zmiany nazwy kleleckiego kina . Moskwa •, w naszej
redakcji rozdzwoniły się telefony
od czytelników.
Większość osób skrytykowala pomy l dyrekcji .,Apollo- Film" w Kielcach. Tylko jeden z rozmówców przyznal. że to trafne posunięcie i najwyższy
czas wrócić do starej nazwy "Bałtyk"'.
Poniżej publikujemy najciekawsze wypowiedzi.
-Ta nazwa powinna zostać. Dosyć
już bałaganu. Po co robić zamieszanie
takie, jak z nazwami ulic?! ,.Moskwa"
wcale nie kojarzy się z czasami komuny.
To stolica państwa i tyle. Już raz chcieli
zmieniać nazwę Palacu Kultury i a-

uki, a przecież z tą budowlą ijej nazwą
kojarzy się np. cudzoziemcom Warszawa - mówił Wacław Krzemiński.
Inny czytelnik wspominał kino z czasów wojny, kiedy to iemcywyświetlal1
na ekranie film o mordzie katyńskim.
-Od tej pory lano kojarzy mi się z nadaną później nazwą "Moskwa". Dlatego
myślę, że najwyższa pora wrócić do starej, przedwojennej nazwy "Bałtyk".
Sołtys jedneJ z podkieleckich wsi
mówi!, że chociaż nie chodzi do kina,
przyzwyczaJ! się JUŻ do obecnej nazwy.
- Nie powinno się jej zmieniać. W Paryżu jest plac Obrońców Stalingradu i jako' nikomu nie przeszkadza, a kielecką
"Moskwę" chcą przechrzcić. Nazwa ta
kojarzy mi ię z uJ1cą Staszica, pewnym
mieJscem na plan1e m1asta, a me ze stolicą Rosji.
(SaK)

TEATR im. S. ZEROMSKIEGO
zaprasza
na bajkę muzyczną
Benedykta Hertza

"CZUPUREK"
reżyseria

..,

łem

Ewy Marcinkówny
25 i 26 wrze'nia o godz. 18

Długa

kolejka abonentów w biurze przy ul. Targowej

Nerwowe rachunki
Tłumy zdenerwowanych abonentów oblegają Bwro Obslugl
Klienta Telekomunikacji Polskiej
S.A. przy ul. Targowej 21, gdzie
mogą opłacić rachunki telefoniczne bez obowiązującej od począt
ku września dodatkowej, dość wysokiej opiaty.

Dotychczas przy regulowaniu rachunku telefonicznego na poczcie musieliśmy płacić l ,50 zl, z dniem l września kwota ta wzro la do 2, 70 zł - za
rachunki do 540zl Geślijest wyższy pła
cimy 0,5 proc. od danej kwoty) . Haraczu nie zapłacimy jedynie w placówkach
telekomunikacyjnych, których niestety
jest w Kielcach niewiele, więc nic dziwnego, że tworzą się ogromne kolejki zdenerwowanych abonentów.
-Za 2,70 zł, które mu ialabym zapłacić na poczcie, kupię dwa chleby idwie
bulki, dlatego idę z drugiego końca
Kielc, żeby tylko coś zaoszczędzić- mówi
Osoby korzystające z basenu z goryczą emerytka, oczekująca w biuprzy ul. Toporowskiego w Kielcach rze przy ul. TargoweJ
nie mogą się nadziwić, że nie moż
- a każdej poczcie powinna być jedna regulować temperatury wody na kasa, przy któreJ płaciloby się terapod prysznicami.
chunki. Skoro telekomunikacja je t taka
Ponieważ przed wejściem
bogata, to chyba ją stać na wynajęcie
do wody trzeba się zmoczyć, wszy- małego pomieszczenia w kilku miejscy muszą doświadczyć wyparza- scach w Kielcach- zastanawia się starnia. Prysznice są nowoczesne, uru- szy mężczyzna.
chamia je fotokomórka , ale cały
- awet nie mam tyle rozmów, co
szpan diabli biorą, kiedy z rur p/ytych
opłat- żali się Maria Dziubel z ul.
nie wrzątek.

Wyparzanie

- Przestarzala konstrukcja sieci nie pozwala na szybkie, wygodne regulowanie temperatury. Basen
budowany by/ kilkanaście lat i wiele w nim podobnych rozwiązań
-twierdzi obsluga szatni. Konieczne jest zamontowanie dodatkowych regulatorów, ale na to musiałby dać Urząd Miasta .
Panów prezydentów, którzy ką
pali się basenie w dniu otwarcia,
zapraszamy na wizję lokalną . Umycie się po plywaniu wymaga
ogromnego samozaparcia i odporności na wysokie temperatury.
Poza wszystkim szkoda, by wraże
nie z pobytu w tym naprawdę bardzo /adnym obiekcie psuly takie
braki.
(Li d)

Gałczyńskiego.

Jeden z klientów opowiada, że wła
z Poczty Głównej obok
dworca kolejowego, gdzie pani w okienku do rachunku telefonicznego doliczyła mu prawie 3 zl.- Złapałem ten rachunek i przyleciałem na Targową. Jakbym
chciał płacić co miesiąc 2,70zl, to rocznie wyszłoby około 35 zł -liczy emeryt.
śnie przyszedł

wu w parlal miej kim upł}11ęło JUŻ 30
lat. Przez ten czas zbiornik był bardzo
zaniedbany. - Był to raczeJ taw hodowlanyz mnóst\\em ryb, a rue element zdoblljcy park - mówi Czesław Gruszewslri, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruk1ury Technicznej
Urzędu Miasta- a dodatek ryby Jlmczki wyjadały calą roślinność, a wosadach
gromadziły 1ę stare liście, resztki ro "lm,
martwe ryby. Stąd wydzielający SJę z wody
nieprzyjemnyzapach 1ark v.odoru.

iestety, nikt nie poinformował tego
starszego człowieka, że mógł zapłacić swój
rachunek bez dodatkowych kosztów,
wchodząc jedynie w następne drzwi na
Poczcie Głównej, gdzie mieści się jeden z
punktówTP SA (czynnycalądobę).
-My, jako poczta, nie jesteśmy zainteresowani, żeby odsyłać naszych interesantów do innych placówek i jednocześnie tracić na tym- powiedziała nam jedna z pracownic poczty.- Moim zdaniem,
telekomunikacja powinna wywiesić na
szybie kartkę, na której znalazłaby się informacja, że w tym miejscu można uregulować rachunki telefoniczne bez pobierania oplaL Wówczas nie dochodziloby do pomyłek i przykrych sytuacji. Przecież nie będę stała na korytarzu i kierowała ludzi na lewo, gdzie mieści się punkt
telekomunikacji.
Artur Kowalczyk, zastępca dyrcktora ds. technicznych Telekomunikacji
Pol kiej SA w Kielcach zapewnia, że
już dawno podawano w mediach listę
placówek, gdZie można płacić rachunki
bez prowizji.
- Do rachunków telefonicznych dołączaliśmy też ulotki, w których wskazywali~my naszym klientom placówki
TS S.A. zajmujące się tyn1i u ługam1
- móWJ A Kowalczyk.
Wczoraj w biurze przy ul. TargoweJ
uruchomiono dodatkowe okienko kasowe. Na drzwiach pojawiło się też ogło
szenie, z którego można było się dowiedzieć, iż niedaleko, przy ul. Warszawskiej 20 C. znajduje się jeszczeJedna kasa,
gdzie można opłacić rachunek w godz.
7-20. I to była informacja na wagę ...czasu, bowiem okazało ię. że je t tam puściuteńko. a przy okienku zastali'my
tylko jednego klienta.
PAULINA MŁYNARCZVK

N a padali z rottweilerem
Wczoraj policj anci zatrzymali
dwóch braci podejrzanych o serię brutalnych napadów na ulicach
Czarnowa Swoje ofiary bili l szczuli rottweilerem.

Dwaj brdcia dokonywali przestępstw
whiaty dzień. Mają 19 i 20 lat. Nie pracują 1nie uczą się. Dwa tygodnie temu na-

Pucowanie stawu
Kielecki staw czeka wielkie
czyszczenie dna. W ubiegtym tygodniu odlowiono jui wszystkie
ryby, w sumie 620 kilogramów,
teraz spuszczono wodę. W przyszlym tygodniu w zbiorniku posadzone zostaną ~liny (m.In. lilie
wodne) l napuszczona czysta
woda. Wiosną w stawie będą pły
wać ozdobne, czerwone karasie.
Od ostatniego czyszczenia dna ta-

Fot. P. Polak

W tak sprzyjaJących warunkach w
ezome wio cnno-letnim nadm1ernic
zakwitały glony. a woda zmiemała barwę na brunatno-zieloną. Rok temu miasto zv.Tóciło się o pomoc do Wytwórni
Preparatów do Ochrony ŚrodoWiska w
Tarnobrzegu, która oczyszczała m. in.
taw w WilanoWie. Po ponad roku stosowania pecjalnego preparatu biologicznego .,tngger 3", który przyczyn1al
ię do rozkładu nagromadzonych resztek, hamując równocześnie nadmierne
zakwitanie glonów, warstwa namułów
zmmeJszyia ię z ok. metra do 5- 25 cm.
NaJwięceJ namułów nagromadziło się

w okolicach mo tka, obok dawnych
budek lęgowych i przy ufcJU źródełka
Btruty. Dzięki preparatowi czyszczenie
stawu nie będzie więc tak ko ztowne,
Jak przewidywano.
Po odłowieniu w zystkich ryb, w
sumie 620 kg, spuszczono wodę ze stawu. Teraz pracownicy Rejonowego

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

padli na 3 osoby na ul. Jagiellońskiej
i Lecha Swoje ofiary bili i okradali, terroryzowa!J, szczując rottweilerem.
- Zostali rozpoznani przez pokrzywdzonych i przyznali się do dokonania
trzech rozbojów - poinformował nas
nadkom. Tadeusz Winiarski, komendant rruej ki kieleckieJ policJi. (B01)
PrzedSiębiorstwa Zieleni wybiorą namuły z mektórych mieJ

c dna. Tam też wysypany zostanie ~trigger".
W nadchodzącym tygodniu na dnie
zbiornika zo tanie po adzona roślin
no· ć, m.m. tatarak, moczarka kanadyjka. lilie wodne. Będą one pełniły rolę
oczyszczającą. Brzeg ozdobią natomiast niezapominajki.
- Chcemy odtworzyć naturalne strefy tawu - mówi Grażyna Pęczkow
ska z Wytwórni Preparatów do Ochrony Środowi ka "Trigger~ w Tarnobrzegu.
Po oczyszczeniu dna, które potrwa
około tygodnia, napu zezona zo tanie
woda. Nie będzie to duży problem, gdyż
do stawu dopływa kilka źródełek. Wiosną przyszłego roku zostaną wpu zezone natomia t ozdobne ryby- czerwone
karasie. Na staw powróci też para łabę
dzi którą na czas porządków przeniesiono do RPZ. Kaczki, choć nie będą
mile widzianymi gośćm~ też pewnie tu
zawitają.

KATARZYNA SARNAT
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Sala gimnastyczna w kinie + Muzeum w Domu
Długosza + Szkota w ośrodku kultury

Lokalowe roszady
WIŚLICA. Likwidacją kotlawni węglowej rozpoczął się
w Wiśllcy rok wielkich przeprowadzek l remontów.
Gminny Ośrodek Kultury zostanie zlikwidowany. Za rok w jego pomieszczeniach rozpocznie funkcjonowanie szkoła podstawowa. W sali kinowej utworzona zostanie sala gimnastyczna, a zbiory muzeum będą
przeniesione do Domu Długosza.
Z kolei zbiory biblioteczne zostaną

połączone ze zbiorami biblioteki
szkolnej.
- Koszty ogrzewania i eksploatacji gmachu GOK były ogromne.
Pochłaniały wszystkie środki budże
towe przeznaczone na działalność
kulturalną. Sala kinowa, która mieści się w GOK, popadała w ruinę ,
od lat nie było tam żadnych projekcji, mówi wójt gminy Wiślica- Stanisław Kowal. - W obliczu reformy oświatowej i związanej z tym

Wymiana instalacji grzewczej w budynku GOK
przeprowadzek

rozpoczęła
Zdjęcia:

sezon
autorka

konieczności rozdziału szkól podstawowych i gimnazjów, Rada Gminy doszła do wniosku, że zamiast
wznosić nowy budynek szkolny,
można i należy wykorzystać istniejący obiekt.
Zmiany rozpoczęto od wymiany
kotłowni węglowej na olejowo-gazową. Inwestycja pochłonie 150 tysięcy
złotych.- Pieniądze mamy. Ustaliliśmy z Kurią Diecezjalną , jak i wojewódzkim konserwatorem .zabytków,
że zbiory Muzeum Regionalnego zostaną· przeniesione do sąsiadującego
z kolegiatą Domu Długosza z 1460
roku, który przeszedł renowację
-mówi wójt.
Zmiany czekają również gminną
bibliotekę publiczną, której zbiory zostaną przeniesione do szkoły.
-Jestem zadowolona z takiej propozycji. Po likwidacji wiejskich filii,
księgozbiory trafiły do GO K. Obecnie mamy 15 tysięcy woluminów
i 226 czytelników, głównie dzieci z
miejscowej szkoły. Polączenie naszych zbiorów z biblioteką szkolną
jest więc słusznym rozwiązaniem,
mówi kierowniczka gminnej biblioteki- Agata Majcher. - Myślę, że dla
dorosłych przeprowadzka też nie bę
dzie uciążliwa , zwłaszcza, że odle-

Ognistanoc
naPonidziu
BUSKO-PIŃCZÓW. Poszycie leśne w okolicach wsi
Szczypiec, Podlęże l Tur Dolny oraz zabudowanie w Zborow/e gasili wczoraj w nocy
buscy l plńczowscy strażacy.
Do gaszenia pięciu hektarów lasu
wokolicach wsi Szczypiec i Podlęże skierowano pięć jednostek straży pożarnej.
Pióczowską zawodową Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą wspierały wdziała
niach ochotnicze zastępy z Chruście,
Brześcia, Pawłowie i Kozubowa. Przyczyn powstania ognia, który objął głow
nie poszycie leśne, nie udało się ustalić.
Dwie godziny później podobny pożar,
lecz na znacznie mniejszej powierzchni,
wybuchł w okolicach wsi Tur Dolny.
Późnym wieczorem w poniedziałek
we wsi Zborów, najprawdopodobniej
na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,
zapalił się dom mieszkalny, a następnie
zabudowania gospodarcze. Działania
pięciu jednostek OSP oraz dwóch zawodowych JRG z Buska sprawiły, że szkody wyniosły tylko 6 tysięcy złotych.
Znacznie większe straty mateńalne
przyniósł pożar stodoły we wsi Żabiec
- szacuje się je na 25 tysięcy złotych.
Pożar, prawdopodobnie na skutek
umyślnego podpalenia, wybuchł około
2 w nocy. Buską JRG wspierała w gaszeniu ognia OSP Pacanów.
(imi)

'l t

Co~

Justyna Soja w galerii ITD

Akty spod kobiecej ręki
BUSKO. Justyna Soja, studentka Wydzla/u Plastycznego Politechniki Radomskiej, wystawia
swe prace malarskie w SUskim Samorządowym Centrum Kultury.
Wernisaż inaugurujący ekspozycję

Jubilatka w otoczeniu rodziny

BUSKO ZDRÓJ
KINO "Zdrój"- nieczynne.
N
GALERIA BWA ZIELONA - ul.
0::: Mickiewicza 7- wystawa grafiki Mańi
z Polakowskiej-Prokopiak i rzeźby Hen~ ryka Sikory. Oprócz poniedziałków co~ ~~~;~~frz.ll-17, w niedziele w
POGOTOWIE RATUNKOWE,
~ ul. Bohaterów Warszawy- teł. 999,
UJ 378-26-57.
~
KOMENDA POWIATOWAPOU!: CJI, ul. Mickiewicza 19, teł. 997,
N
378-24-21.
N
STRAŻ
MIEJSKA,
teł.
:;::::, 378-26-39.
~
STRAŻ POŻARNA, ul. Partyzan.... tów 4, tel. 998,378-44-98.
SZPITAL REJONOWY, ul. Mic~ kiewicza 67, teł. 378-24-01 do 05. Izba
Przyjęć -teł. 378-20-49.

s

Fot. S. Przybyszewski

Rodzina na l 00 lat
SKALBMIERZ. Marianna
Szwajca, mieszkanka wsi
Szczekarzów, uroczyście obchodzi/a 10 wrześ.l!la br. setne urodziny.
J ubiłatka ma świetne samopoczucie i dobrą kondycję. Twierdzi, że
były to jej l Ol urodziny, co obecnie
trudno jest udowodnić, ponieważ 5
sierpnia 1944 r. spłonęły wszystkie
dokumenty metrykalne znajdujące się
w skalbmierskiej plebanii.
Na uroczystość przyjechała dojubilatki cala liczna rodzina z bliższych
okolic, a także ze Śląska. Życzenia zło
żyli także burmistrz - Michał Markiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej

gdzie~

~

N

- Zbiorom Muzeum Regionalnego ~ędzie lepiej w zabytkowych wnę
trzach Domu Długosza - mówi kustosz Ewa Czerw
głość od naszej siedziby do szkoły jest
W związku z dalekosiężnymi planami, przyszłoroczny budżet gminy
niewielka.
Zdaniem kierowniczki muzeum musi zawierać środki na realizację
wszystkich rozwiązań.
również przeniesienie ekspozycji
do Domu Długosza wszystkim wyj-Będzie to zadanie bardzo trudne,
dzie na dobre. - Teraz moja praca po- ale z dniem l września przyszłego roku,
lega na ciągłym przechodzeniu z tury- dzieci rozpoczną naukę w "nowym"
stami z muzeum do kolegiaty, Domu obiekcie, a obecna szkoła będzie wyDługosza i pawilonu ekspozycyjnego łącznie siedzibą gimnazjum, mówi wójt
z zabytkowa chrzcielnicą i fundamen- - S. Kowal. -Nie ukrywam, że liczymy,
tami świątyni z X wieku, wyjaśnia kie- i to bardzo, na pomoc Fundacji Rozrowniczka muzeum -Ewa Czerw. woju Wiślicy im. Jana Długosza. Li- Poza tym zbiory w zabytkowych wnę czymy także na bezinteresowną pomoc
trzach wyglądać będą zupełnie inaczej wszystkich, dla których losy bez<;ennych
dóbr kultury narodowej nie są obojęt
aniżeli w suterenach GOK. W tym
roku do muzeum zawitało około 700 ne. Konto Fundacji: Bank Spółdzielczy
osób. Przypuszczam, że liczba zwie- Busko Zdrój Oddział Wiślica
dzających tę samą ekspozycję w Domu
19301116-84801014-1573-27006-11.
Długosza będzie kilkakrotnie większa.
IRENAIMOSA

w Skalbmierzu - Stanisław Tomczyk
oraz dyrektor KRUS wKazimierzy Wielkiej -Ryszard Krawczyk. Gratulowano, życzono następnych stu lat życia,
wręczono jubilatce okolicznościowe
dyplomy i finansowe gratyfikacje.
Marianna Szwajca miała pięcio
ro dzieci, z których obecnie żyje troje.
Doczekała Ił wnuków i 20 prawnuków. Jej mąż zmarł w 1977 r., dożyw
szy 90 lat.
Na pytanie o receptę na długo
wieczność, seniorka doradziła nam:
- Cale życie przestrzegałam zasady, by
nie jeść tłustych posiłków, a jedynie
jałowe. No i rezultatjest widoczny.
(smp)

MUZEUM im. Przypkowskich,
pi. T. Kościuszki 7/8, teł. 386-24-45
-czynne od 8 do 16.

KOMENDA POWIATOWA POLIOl, teł.. 997,357-22-71.
S'JRl\ZPOZĄRNA, teł. 357-3{}31.
APEKA DYZURNA - pi. Wolnosci 25.
KAZIMIERZA WIELKA

=~~~.3Maja 59_

teł. :9~~~I~~~~ RATUNKOWE,

JĘDRZEJÓW

PRZYCHODNIA DYZURNA Poradnia nr 2, ul. Chrobrego 4, teł.
386-21-72.

NAGŁOWICE

MUZEUM "Dworek Reja",
381-45-7Q.Cz}nne cxlJXX1iedzialkudo
scboty"'!gcxlz, 8-16, wnmzide 10-16.
PINCZÓW
KINO "Belweder"- nieczynne.
MUZEUM REGIONALNE,
ul. Armii Ludowej 2a.
POGOTOWIE RATUNKOWE,
teł. 357-24-23
teł.

z czystej przyjemnopisze Justyna Soja w katalogu towarzyszącym wystawie.
"Gdy maluję uwalniam się choć
na chwilę od towarżyszących mi
problemów. Dużą radość sprawiają mi zmiany, które zachodzą na
płaszczyźnie obrazu za pomocą
mojej ręki".
Autorka prac, które będą eksponowane w Busku na przełomie
września i października, jest absolwentką kieleckiego Liceum Sztuk
Plastycznych. Poza Radomiem,
Kielcami i miastami Ponidzia
swoje malarstwo prezentowała
także w Kremnicy na Słowacji.
(imi)

kiedy?

APTEKA Di'ŻURA- pl Zwycięstwa
10.

zgromadzH tlumy widzów. Przybyto wielu bliskich l znajomych
autorle/.
-Z radością witamy w naszych
progach młodziutką, a jednocześnie
tak bardzo utalentowaną artystkę,
powiedział dyrektor BSCK- Jerzy
Cygan. - Jej prace są wyjątkowo
oryginalne i zdecydowanie odbiegają
tematycznie od dotychczas prezentowanych w naszej małej galerii,
w kawiarni ITD.

"Ma luję

ści ... "-

KOMENDA POWIATOWA POLIOI, te1. .997, ~52-17-17.
STRAZ POZARNA,tel. 352-11-19.
SZPITAL REJONOWY, ul. Kościuszki, teł. 352-18-31, Izba Przyjęć
-352-15-18.
STOPNICA
KINO "Powiew"- nieczynne.
SĘDZISZÓW

DOM KULTURY -teł. 38-11-251.
KINO "Ballada"- nieczynne.
WtOSZCZOWA
KINO w DK - "Ajlawiu" - pol., I.

Dyrektor BSCK - Jerzy Cygan i Justyna Soja - autorka niezwykle
Fot l. Imosa
ciekawej ekspozycji

Nasz telefon
w Kielcach 36-36-143

~L---------------------------------------------~8~·~g._I_8._3o________________________~---------------------------------

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

MŁODZI

Mężczyzna

Cenawiedzy
Czas mija l matury zbliżają
się powoli, lecz nieuchronnie.
Tymczasem nie wszyscy maturzy~cl mogą . spać spokoj nie,
pewni zasobów swojej wiedzy.
Czę~ć (prędzej czy później) weźmie się do samodzielnego odrabiania zaleglo~ci. Niektórzy
jednak będą musieli skorzystać
z korepetycji.

KIELCE, 22 WRZEŚNIA
1999 R., NR29, ROCK6

Czym tak
naprawdę

jest

miłość?

Wielu z nas zastanawia się
nad tym. Czy milo~ć jest przyjemna? Na czym ona polega
wedlug kilku uczniów gimnazjum?

Nie nadaje się do użytku;jest fajna;
bez komentarza; świetna; potrafi ranić ...
Tak więc widzicie, że zdania na ten
temat są podzielone. A czym jest miłość z naukowego punktu widzenia?
Jakie reakcje zachodzą w naszym organizmie, kiedy się zakochamy? Hm ...
Kiedy ulicą idzie, powiedzmy, bardzo przystojny chłopak. Po prostu
Antonio Banderas. Najpierw reagujemy wył u piając na niego oczy. Kiedy
"niechcąco" na niego wpadamy... Ten
jego zapach! Nie żaden dezodorant.
Czujemy tzw. feromony. Są to czą
steczki zapachowe, które jednym się
podobają bardziej, a innym mniej. Jeśli jednak się podobają, zauroczenie
trwa nadal. Następne objawy tej "choroby", to drżące kolana, Iomoczące
serce, pocące się dłonie itp. Tak wła
śnie zaczyna się zakochanie. Stan ten
objawia się nagłym spadkiem zdolności logicznego rozumowania, osłabia
kontrolę nad sobą i swoim zachowaniem oraz instynkt samozachowawczy. Człowiek zakochany jak chce, to
może góry przenosić, a nawet zbudować w 3 dni osiedle równe Manhattanowi. Szkoda tylko, że nic nie trwa
wiecznie...
Jednak w końcu na milość nie
można patrzeć tak naukowo. Milość
to też uczucie! Cieple i namiętne.
Wszystkim ży~zę powodzenia w tej,
jakże dziwnej i niezrozumialej, dziedzinie sztuki.
PALETA

Portfel rodziców przeciętnego
maturzysty przeżyje do maja prawdziwą kurację odchudzającą. Ceny
korepetycji zależą przede wszystkim
od renomy korepetytora. Póltorej
godziny u dobrego nauczyciela bio·
Iogii z liceum kosztuje od 50 do 70
złotych. Podobne są ceny w przypadku matematyki i geografii. Jeżeli na

korepetytora wybierzemy wykJadowcę z wyższej uczelni, zapłacimy nieco
więcej - 60 - 80 zł. Można również
skorzystać z usług dorabiających studentów. Będzie to znacznie tańsze 20- 30 złotych. Studenci sprawdzają
się głównie jako nauczyciele przedmiotów ścisłych. W przypadku geografii, biologii i historii lepiej pracować z doświadczonymi pedagogami.
Niektóre kierunki studiówwymagają wiedzy i umiejętności , których
nie zdobędziemy w szkole. Doskonałym tego przykładem jest architektura. Na kurs rysunku wydamy co miesiąc od 150 do 300 złotych. Również
przyszli dziennikarze nie unikną wydatków, choć uczyć muszą się sami.
Na prasę , będącą głównym źródłem

Pech sicrobiący
marchewlei
Są takie dni w tygodniu, kiedy czlowiek wpada w spiralę szalu, ma ochotę
"Yć na calą gardziel albo i glośniej \ł'Ja
śnie dzisiaj wściek/a chandra zalopila
ostreidy wmym mięciuchnym jestestwie.
Czu/am s~jakbyprzejechal po mnie wieJotono"Y TIR, a zarośnięty Z"Yfodnialec przylożyl obuchem. Ale po kolei...
Wszystko zaczęlo się kilka minut po
godzinie szóstej, kiedy to silą woli zwlok/am swoje zwloki z lóżka. Siostra -podla Gośka- faząlala się wówt:zaS po kuchni, prażyfa tosty i wymyśla/a mi od najgorszych (a wszystko dlatego, że wczoraj
zwinęlam jej ukochany, tycjano"Y sweterek, zahaczyfam ogwóźdź, razprulam Jokieć, a na dokladkęcalą winęZJZUcilam na
siedmiu krasnoludków i królewnę Śnież

nieprzyjemne. Powiem jedno: ruszylam
do budyz przyschnię{IJ szramą, śliwą nad
Jukiem brwiowym, rzadsza ojakieś dwa
tysiące wlos6w, w wyciągniętym body i
z... kipiącym samopoczuciem.
W szatni stoczylam walkę z pyska{IJ
szczęką sprzątaczki, z zaplątanymi sznurawadiami opinaczyoraz stadem puchatych kurtek (które oberwaly wieszak bez
udzialu osób trzecich).
Paez to wszystko spótnilam się na
pieJWszą godzinę - matmę. Gestapo
wpadl w prawdziwą furię, bo weszlam
do klasy w najbardziej nieodpowiednim
momencie, kiedyprzeżywaJ zadanie z /Jygonometrii. Doslalaro ptaszka -znaczek
mówiący o tym, żejestem niebezpiecznie
paJejrzana i trzeba.zwrnaiĆna mnieszczekę).
gólną uwagę. Gestapo w dziennikowych
Po potwarzach, wyzwiskach i szy- robrykach oprócz stopni maluje rożne
kanach zrobilo mi się wybitnie nijako. dziwne esy-Doresy, krzyżyki, haczyki, zeGdy minę/o piętnaście min u~ cala ta ni- zowate oczy, wykrzykniki itp. Jednak odkąd psor uczy wPfutonie Egzekucyjnym
jakość za/ożyta szaty obojętności, potem
kapelusz zdeneiWowania, a na koniec (czytaj: szkole), nikt nie rozgryzl ich znapomacha/a laską wściek/ości, w myśl czenia. Hipotezy na temat szlaczków są
zasady, że najlepszą obronąjest czynny różne. Jedni sądzą, że Gestapo to oblą
atak. Nastukalam podlej Gośce gaze{IJ kaniec, inni że pochodziz rodzinyanimolokalną, a ta, w ramach kontrataku, blawanych Simpsonów, część próbuje interszanym kubkiem (myślę, że rękoczyny w pretacji (należę do ich popleczników), a
domo"Ych pieleszach winny być karane reszta ma wszystko wnosie. Po malmie
co najmniej dożywociem!). Gośkanabi doslalaro burdę od Kondora (za brak
Ja mi ślicznego guza na czole i zajechala zadań z fizyki, które wyślinila, pogniolla,
pazurem po policzku. A ja nabiJamją w "Ydarla z lekturowych ok/adek pod/a
butelkę i poeJarlam notatnik od inforGośka), a na domiar z/ego pogryzlam
się, wsensiedosJawnym, zgnuśnym PRJtrmatyki.
Nie będę opisywać dalszego cubrze- kiem Grz.alką. Co to byl za pecho"Y
nia "oko za oko, "?'Pracowanie z pol- c:tzrii!
skiego za zadania z fizy" itd., bo to dość
GABA

U&UJMII ,Handlowe pny G6mie2ej?
A gdzież to jest? Takie pytamówiąc o
mojej szkole. A Istniej e ona w
Kielcach już przecleź trzy lata.
Aby wam ją przybliżyć, zachę
cam do przeczytania poniższej,
krótkiej rozmowy z dyrektorem
szkoty Jerzym Szydlowsk/m.

nie zazwyczaj słyszę

+ Co pana skłoniło do założe
nia szkoły o takim, a nie innym proftlu?
- Na rynlcu istnieje bardzo duże
zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów. Jestem więc przekonany, że
absolwenci naszego liceum nie będą
mieli trudności ze znalezieniem pracy.

ludu

+ Czy zamierza pan rozszerzyć
placówki?
-Tak. Już w przyszłym roku szkolnym chcemy zorganizować dodatkowo dwuletnie lechnilrum na podbudowie szkoły zasadniczej, a oprócz
tego utworzyć drugi kierunek: doradztwo podatkowe i ubezpieczenia na
bazie Liceum Handlowego.
+ Nie uważa pan, że za dużo
placówek mieści się w jednym budynku, bo i szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum handlowe, i zasadnicza szkoła zawodowa. Jak pan
zamierza pogodzić tak różne interesy tych placówek?
ofertę

-W ciągu czterech najbliższych lat,

i kobiety

wiedzy o obecnych wydarzeniach, trze·
ba wydać około 37 złotych miesięcz
nie (dwa tygodniki i dziennik ogólnopolski).
"Gwoździe m do trumny ' rodzinnej kasy je t nauka języków obcych.
Roczny kurs przygotowawczy w dobrej szkole językowej, to wydatek rzę
du 1500 złotych (cztery godziny tygodniowo). Można również uczyć ię
u studenta anglistyki. Wyniesie nas
to od 25 do 35 złotych.
Powyższe liczby po dodaniu
mogą przyprawić o zawrót głowy. O
wielkim szczęściu mogą mówić ci,
którzy nie potrzebują dodatkowych
zajęć. Pozostalym należy zaś życzyć
wysokiej wygranej na loterii.
(XXX)

Powiedzieli
nauczyciele:
-Jesteś piękna ,
leże ć

ale nie musisz
na ławce, kiedy piszesz.

- A ty co? Musisz nakarmić
sublokatora w żołądku?
-Zachowujesz się, jakbyś spadł
z księżyca albo jakby cię w tym kierunku wystrzelili.
ły?

PIS

- Po co ty przyszedłe ś do szkoZabierasz nam tlen.

Podt)'m~ 14wrm:fnillodbyla się pl8pl8lfłiera baletu ~
wego Kleleclriego TealnJ Tańca Eltblety Szlufilc, a 25 września na dużBj
scenie K1elecJóego Centn.m Ku/tuty,
będzJe

jego premieta.
Jak wiadomo na początku był męż
czyzna Był samotny. Potem pojawiła się
kobieta. .. i dopierowtOO)'sięZ<K:Zęło. Od te;j
pol)' mężczyzna przestał się nudzić. Szczerze, bez ironii, z dużą dozą obiektywizmu
mogę stwierdzić, że spektakl nie mial nic z
kobiecego feminizmu, jak i męskiego szowinizmu. Panowie trochę się poplaszczyli,
lecz z umiarem, a kobiety trochę "pojąjczy
ly". lu już nie mogę powiedzieć, że z umiarem, ale one miały wiele powodó\v -więc
rozumiem. Po prostu, jak w ż)tiu.
Przedstawienie, wzamierzeniu mórczyni, nie ma głębszego przesiania, ma nas
rnczej IOlŚmieSZ)'Ć, choćczasem śmiech ten
nie był taki znowu beztroski. Zauważyłem,
że pan po czterdziestce, w rzędzie przede
mną, skądś to znal.
Scenografia ciekawa, utrzymana
wtonagi "dużego przejściadla pieszych".
Stroje stylizowane na lata "circa abour
70. Muzyka oparta w szczególności na
aranżaqach Krzysztofa Komedy i Cole
Portera, ale także innych twórców jazzo\\)dl. Zgrabne~yic.IOOrzezbudo
wani faceci. Trzem obejrzeć! Aha, najważ
niejsze! Tym, kt61ym nieodpowiadają rytmy, na pewno spodobają się pełne OOpl"esji, harmonii i humoru układy taneczne.
Krótko mówiąc diigadaaagaaadoogoda-piiii-guuuidagiidagadgoooool
ojojojjjj! Ktopójdzie-zrozumie.Naprawdęwarto!

JĘDREK MAĆKOWSKI

Przyjazna.uczniowi
Do swoj ego um iłowan ego
(!) LO wrócitam przepeln /ona ciekawo~c/ą . l usłysza łam,
że - od 1 wrześn ia szkota ma
być przyjazna uczni owi . Ale
fajnie. Nareszci e co ś s ię dzieje.

No i żeby już na wstępie wszystko było jasne, każdy profesor przeczytal nam lub podyktował swoje
"dziesięć " przykazań:

l. Na ocenę dopuszczającą
(uwaga! już nie mierną- to brzmi
uwłaczająco) należy ...
2. Na ocenę dostateczną - to,
co na dopuszczającą tylko, że ...
3. Na ocenę dobrą (o - w tym
przypadku należyszjuż do innej kasty, masz inne obowiązki i inne przywileje- że ho, ho i jeszcze trochę
nie wiem czy wiecie)
4. Na ocenę bardzo dobrą- to,
co na dobrą plus jeszcze więcej
5. No, a celującą to już chyba
tylko Bozia może mieć. Zeby przypadkiem nie było niedomówień.

Wynaleziono też system punktowy. To na razie wersja próbna,
taki tam sobie prototyp - więc
możemy się opowiedzieć czy chcemy go, czy nie. Zwłaszcza , że jako
dzieci stanu wojennego nie dotknę
la nas jeszcze zimna, trupioblada
ręka krwiożerczej Nowej Matury.
Nie chcemy punktów! Usłysza
la profesorka. l ona aż się oparła
o tablicę , bo silny podmuch z 40
par płuc byłby ją przewrócił. - O,
biedne płuca! Usłyszeliśmy, nieszczęśni. Jeśli decyzja zapadnie na
radzie pedagogicznej, to już i tak
nie będziecie mieli wyboru. Bo przecież obiektywnie przyznawane
punkty- przezjakże obiektywnego
profesora - dadzą bardziej obiektywną ocenę, obiektywnie wyraża
jącą obiektywny stan waszej wiedzy. Bo szkoła od (zapamiętajcie
tę datę) l września 1999- jest przyjazna uczniowi!
Dajcie mi karabin i adres Ministerstwa Edukacji Narodowej ...

URSZULA KUCZYŃSKA

decyzją władz, powinna zakończyć działalność szkoła podstawowa, natomiast
nabór uczniów do pozostałych szkól
będzie się odbywał normalnie.
+ Czym może pan zachęcić absolwentów podstawówek do naszej

szkoły?

- Przede wszystkim atmosferą,
jaka tu panuje. Traktujemy uczniów
po partnerslru, po przyjacielsku. Dzialamyw pełnej demokracji. Podmiotowość ucznia jest bardzo mocno akcentowana i dalej będziemy szli w tym
kierunku.
PIOTR WYSMYK

Sprostowanie
Informuję, ze w moim artykule
pt. "Zawód: półtechnik", który uka·
za! się na lamach "Snajpera Szkolnego" 15.IX.99 r., pojawiły się błędy. Po
dotarciu do wiarygodnych źródeł informacji wyjaśniam: szkoła mieszcząca się przy ul. Kopernika 8 w Kielcach nie jest technikum a Zespołem
Szkól Ekonomicznych nr l, w programie nauczania dla klas pierwszych
nie ma biologii, dobudowane wejście

rzeczywiście usprawnia funkcjonowanie placówki, przymus chodzenia w
ldapkach to ustalenie rady pedagogicznej. Poza tym określenie w tytule
zostało użyte przedwcześnie- niezdawanie egzaminu z przygotowania zawodowego jest dopiero w sferze projektu. Obowiązują dotychczasowe
przepisy. Grono pedagogiczne i dyrekcję przepraszam.

KATARZYNA RUTKA

Dzisiaj konkurs .Słowa Ludu• i Radia •TAK'"

Słuchaj Radia .TAK"- jeśli potrafisz odpowiedzieć na zadane podczas audycji pytanie, możesz wygrać nagrodę mespodziankę.

Uwagal Dodatkowo dla pierwszej osoby, która zna odpowiedź na pytanie podane poniżej i zadzwoni do Radia .TAK" dzisiaj od godz. 2PJ, mamy nagrodę specjalną.
Oto nasze pytanie: "Co jest główną nagrodąw trwającej obecnie loterii "Oczko"?"
Nasz telefon: (041) 3622200, (041) 3622300

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

REKLAM
.BUDOWLANKA"- 041/34-616-00. Szkoły
Mechaniczne, Samochodowe.
GL818

NAUKA
0411344-17-81 , od 10 do 18, Szkoła Języków
Obcych .;t.Ax:' (budynek WSP. ul. Leśna 16):
angielski, niemiecki, francuski, -Maski.
LA702
Rozpoczęcie

kursu

23.1X.99
godz.16

OKNA
z PCV-REHAU
- - Prqducent - -

[ivllią§~

1

Kielce, ul. Skrajna 86 .
(obok .,CHEMADINU")
teJ. 366-20-73, 345-32-92, do 93

PARKIET· grub. 20 i 22 mm,
roozaikę,listwf,

pampety, lakiery kupisz
-DĄB od 50 zJ do 115 zł! lm z. VAT
-JES10Nod50zldoll5zlllm z VAT
-JAWOR od 40 zl do 70 zJ /lm· z VAT
-BUK od 19 zl do 53 zł/Im' z VAT
-MOZAIKA odl6zldo 39zllltr~' zVAT
w Składzie Kielce, aL l..uy 37
teL l<łs-.u-84
dowóz g r a t i s

86/lg

e

0411344-51-71,366-39-95
.OMEGA"- SZKOtY
LICEA:
e EKONOMICZNE
OGóLNOKSZTAŁCĄCE (zaoczne.
wiec:zclt:me)
POLICEALNE:
eBHP
e FINANSE

•BUDOWLANKA"- 041134-616-00. Szkoły
Budowlane i Urządzeń Sanitarnych.
GL819

.BUDOWLANKA"- 041134-616-00. Liceum
Ogólnokształcące (Informatyka).
GL821
CENTRUM KSZTAŁCENIA DORO.Promotor" Kielce, Podklasztorna
117,345-85-88,090-249-104 prowadzi nabór: Policealne: Turystyka, Administracja
Państwowa i Samorządowa, BHP, Bankowość, Finanse i Rachunkowość .
GL741
SŁYCH

IG2
041/361-99-98. CENTRUM JĘZYKOWE ,
Żeromskiego 30. Angielski, niemiecki, francuski, włoski - kursy - również przedmaturalne.
DE30799
368-15-71 .Pan-Poł" Kielce, Słowackiego 1.
ANGIELSKI, lektorzy anglojęzyczni. Kursy:
standardowe, certyfikatowe. Klub: lntemet,
kafeteria, bilard, 1V satelitarna, biblioteka, laboratońum języka angielskiego.
KH1871
BRITISH & AMERICAN
CENTRE
SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KIELCE, PROSTA 35, 368-70-82;
KARŁOWICZA 511, 344-19-29.
DE30724
AGENT celny - kurs. 368-17-43.
IG97
AKTIV - Szkoła Języków Obcych, KURSY JĘZYKOWE . Sienkiewicza 10/12a/3,
041/368-26-41 .
DE30168
ANGIELSKI - 332-31-97.
DE30490
ANGIELSKI- filolog. Teł. 368-85-76, 331-75-68.
DE30755
ANGIELSKI- kursy. 041/361-48-77.
DE30515
ANGIELSKI- matura. 041/332-55-05.
DE30766
ANGIELSKI- mgr filologii. 041/362-17-69.
DE30554
ANGIELSKI , niemiecki , francuski.
P rom ocja . Najniższe ceny. 25-proc.
bonifikata. Wszystkie poziomy. Egzaminy
Cambridge . Szkoła Języków Obcych
. Pol iglota" zaprasza w Kielcach, Końskich ,
Pieko szow i e , 041/34-415-17, Kielce ,
Leśna 5.
DE30434
•BUDOWLANKA"- 041134-616-00. Szkoły
Elektryczne.
GL817

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH .Promotor" Kielce, Podklasztorna
117, 345-85-88, 090-249-104 prowadzi nabór: Technikum po ZSZ: Samochodowe,
Kolejowe, Fryzjerskie, Poligraficzne, Handlowe, Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie, czteroletnie) Liceum Ekonomiczne.
GL742
CENTRUM TRENINGOWE WOJAKOWSKICH w zakresie koncentracji uwagi, pamięci
i inteligencji, teł. 041/361-31-38.
LA706
CHCESZ aby wybrali Ciebie? Wybierz nas!
Policealne Studium: Finansów i Rachunkowości, Sekretarsko - Asystenckie. KKO Kielce,
344-47-95, Duża 8. Absolwenci- praca.
DD3894
CHCESZ zOObyć modny zaNM?lgoś się do
nas! Jedlo OCZJ IEl Sh.ldUm Menedżerskie spec:ja.
ność: Zarządzanie per.;onelem. Kielce, 344-47-75,
Duża 8: Radom, 362-61-63, Czac:howsklego4.

MARKSOFT - kursy komputerowe; WINDOWS, OFFICE, księgowość. 0411343-06-28.
DE19249
MATEMATYKA-041/361-19-36.
DE30792
MATEMATYKA- Kielce, 345-38-15.
DE30675
MATEMATYKA. 041/361-50-75.
DE30473
OŚRODEK Diagnozy i Terapii Pedagogicznej TWP prowadzi zajęcia terapeutyczne dla
dzieci z dysleksją i innymi deficytami. OR
TWP Kielce, ul. św. Leonarda 18, lei.
344-65-41, 344-63-50. 344-95-81.
LA689

POLICEALNE STUDIUM ARTYSTYCZNE
zaprasza, sekretarjat: 0411344-99-02.
DE30182
POLICEALNE Studium Informatyczne, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (z informatyką). 0411368-07-66.
GL810
POLSKI - korepetycje, nauczyciel.
041/332-33-72.
DE30642
ROCZNE Studium Reklamy, 344-19-54.
DN975

CHEMIA AM oraz inne kierunki. 041/361-19-21 .
DE30407

SZKOŁA

Komputerowa dla Dzieci i Młodzie
.INFOLAND". Zapisy na l i 11 rok. OR TWP
Kielce, ul. św. Leonarda 18, teł.: 344-65-41,
344-63-50, 344-95-81 .

ży

LA682

P435
DWULETNIE Policealne Studium Ekonomiczne TWP w Skarżysku-Kam. ogłasza nabór na rok szkolny 199912000. Skarżysko-Ka
mienna, ul. Powstańców Warszawy 11 ,
teł.: 253-86-72, 253-86-78.
LA690

SZKOtY PRO-FIL, Kielce, Romualda 3,
368-17-43. Liceum Ogólnokształcące
(3-, 4-letnie), Technikum Fryzjerskie, Policealne Studium Zawodowe: finanse i rachunkowość, obsługa ruchu turystycznego. kosmetyka, technik architei$1. technik administracji.

IG92

EFEKTYWNE kursy komputerowe, grafiki
komputerowej. KKO, Kielce, 344-47-75,
Duża8; Radom, 362-61-63, Czachowskiego4. ·
DD4057

SZKOŁY Zaoczne: Technikum Handlowe,
Technikum Ekonomiczne, Policealne Studium
Ekonomiczne. 0411368-07-66.
Gl809

ENIGMA CYBERTECH zaprasza na kursy
komputerowe: MS Off~re- Word, Excel, Outlook; Corel Draw 8.0 PL, Photoshop 5.0; Kielce,
Paderewskiego 14, 041/366-11-80.
DD3899

TRZYLETNIE Liceum Ogólnoksztalcące TWP
(na podbudowie ZSZ) w Skarżysku-Kam. ogła
sza nabór na rok szkolny 199912000. Skarży
sko-Kamienna, ul. Powstańców Warszawy 11,
lei.: 253-86-72, 253-86-78.
LA691

FRANCUSKI-lekcje, łlumaczenia - 332-57-31 .
DE30510

ZUS - nowe przepisy o
Tanio, 368-17-43.

zasiłkach

- kurs.

HISZPAŃSKI- 041/331-37-39.

IG96

DE30551

'·

KOLEGIUM Szkćl Prywainyełl zaprasza na
jesiemą edycję kursów języków cbcych.
Niemiecki, angielski, M:lski, franrusló,
hiszpański. Dorośli, rrb:2ież, 1imy. Wszystkie
stvoie. U. Karc::zó..ołkoM 27. Teł. 34-571-11 .
KH1882
KOSMETYCZNY kurs. 368-17-43.
IG98

041/25-44-386

e

e
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PŁYTY BITUMICZNE
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Kielce, ul_ Ścieglennego 257, tel. (041) 362-05-70
Radom, ul. Tartaczna 16/18, teJ. (048) 362-31-89
.,..,..

KURS i egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne. OR TWP Kielce, ul. SN. Leonarda 18,
lei. 344-6541, 344-63-50, 344-95-81.
L.A687

e ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

OKNA, DRZWI -ALUMINIUM, PCV
e PRODUCENT: .SEZAM"
SUCHEDNIÓW: BODZENTYŃSKA 36B.
YA236
041136-315-08; 34-528-05
e WKŁADY KOMINOWE

e

e

SPRZEDAż
MONTAż
.MA.JA.MI." KIELCE, ZAGNAŃSKA 27

e

0411366-19-17 BRAMY AUTOMATYCZNE,
ogrodzenia - producent
KH1923
0411368-47-13. BRAMY. Automatyka- niskie ceny.
Gl...836

KURSY BHP i p .poż. podstawowe i okreso-

0411368-4 7-13. DRZWI przeciwwlarnaniowe,
stalowe.
Gl837

Kielce, ul. św. Leonarda 18, teł. 344-63-50,
344-65-41.344-95-81.

BRAMY: garażowe uchylne, przesuwne, ogrodzeniowe; rolety; automatyka. Warszawska 405,
Kielce. 041 J368..66..01 .
DE30191
CENTRUM OGRODZEŃ. Siatki. Kraty. Bra·
my garażowe (580). PAMIR, Krakowska 261,
368-32-15.
GL834
DESKA podłogowa, boazeria, schody, para·
pety - produkcja. montaż. 041/254-10-20.
DE30636
DOBRE PANELE

e- PODŁOGOWE
e-ŚCIENNE

e-RATY(układanie)

041/362-70-40, Zagnańska 71.
041/345-84-53, .SZUM EN"
DE19792
DRZWI (wewnętrzne, zewnętrzne). Manifestu Lipcowego 15B, 343-14-35.
GL847
FOLIA
dactK7.Ya
budowlana
ogrodnicza
stretch
Ceny producenta. Polskie atesty. .XL"
Kielce, Domaszowska 115, Rolna 8,
teł. 34-493-97,368-08-79.

GA2229
GERDA- okna, drzwi. 361-60-46.
GL832
GLAZURA - terakota - wanny - kabiny baterie. Ceny hurtowe! RATY! .CERAMIKA",
Jana Pawła 1112, teł. 368-73-08.
DE30391
NAJTAŃSZA GLAZURA
WIELKA WYPRZEDAż

(-30%)

BELPOL
Górników Staszicowskich 18
346-43-35.

Gl849
NAJWIĘKSZA kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów - 700
wzorów. Import, raty. Ul. Cedro Mazur 7
(Cedzyna, cmentarz) 0411368-01-65. Oddziały: Zagnańska 71,041/362-68-70, Szydlówek
Górny, 041/368-60-86.
DE30698

OKNAALUPLAST -IDEAL 2000, PANORAMA.
daduNe- FAKRO. Drzwi wewnętrzne, zewnętrz
ne, PCV, aluminium, rolety, parapety. .DROKPLASr. Kielce, Nowa 5, 361-71-90, 361-88-52.
RATY. MONTAż.
IG106

e BOAZERIA, LISTWY
e WYROBY Z DREWNA
e FARBY, LAKIERY
e VERTICALE
.LISTEWKA",0411344.07-94, Radosiowa 1.
DE30507
OKNA. ELMIX, GnnNaldzka 28.041/345-18-60.

KURS przygołowujacy do egzaminu na uprawnienia budowlane. OR TWP Kielce, ul. ŚN. Leonarda 18, lei. 344-65-41, 344-63-50, 344-95-81.
l.A688

we, dla wszystl<ich grup zawodowych. OR TWP

GL855

OKNA. DRZWI

DE30462

GL856
OKNO S.C. - producent okien PCV - nieKażdy wymiar.
Mikrowentylacja gratis. 041/346-19-17. Kielce,
Łódzka 308; 0481365-52-32 Radom, Lubelska
83.

rmeckie systemy THYSSEN.

GL833
0411368-47-13. TERMOKURTYNY.~.

l.A683

GL838

PANELE boazeryjne, podłogowe, listwy wyschody składane . ARMIKO,
Oknei 56, 344-37-45.
kończeniowe,

KURSY językowe: angielski, niemiecki, francuski. SZKOŁY PRO-FIL, 368-17-43.

0411368-47-13. ZAPORY parkingowe.
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BLACHY:
-trapezowe (20,56)
-dachówkowe (22,33)
BRAMY:
- polskie (588,00)
- niemieckie
OKNA
RYNNY
Najniższe ceny- RATY
BRAMSTAL
Witosa72B
331-49-62.

OKLAND - producent okien, drzwi; PCV w
systemie KOMMERLING. Biuro Handlowe,
Kielce, Staszica 1 (!piętro). TeVfax 343-04-66,
303-16-57. .
DN966

BUDOWNICTWO

KURS i egzamin dla kandydatów na czlonków
rad nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa . OR TWP Kielce, ul. Św. Leonarda 18, lei. 344-65-41, 344-63-50, 344-95-81.

LA686

BOAZERIA PANELOWA

e ŚCIENNA. PODŁOGOWA
e HURTOWNIA
e URZĘDNICZA 30
DE1 9845

KURSY komputerowe: podstawy, grafika,
Office, Word, Excel, kursy dla managerów.
OR TWP Kielce , ul. św . Leonarda 18,
teł. 344-65-41,344-63-50,344-95-81.
lAS84

DD4058

DER-DIE-DAS- Szkoła Języków Obcych zapra.
sza dzieci, młodzież i dorosłycłi na kusy niemieckiego i a1gielskiego. Kielce, ul. Urzędnicza 16, bu~ SP 14, lei 36&-25-97, 368-97-21 .

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, panele, schody, kleje,lakiery. ,.Fioo('. Kielce, Zagnańska 232.
KH1814

• 041/368-49-30.

.BUDOWLANKA"- 041/34-616-00. Szkoły
Policealne.

GL820

e BANKOWOŚĆ
e PROJEKTANT MODY
e FARMACEUTA

KURSY języków obcych: angielski, niemiecki, -Maski, hiszpański, francuski; na różnych poziomach, dla maturzystów, na certyfikat OR
TWP Kielce, ul. Św. Leonarda 18,lel. 344-65-41 ,
344-63-50, 344-95-81 .

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

GLB39

REKLAMA'
PANELE podlogowe, boazeryjne. Duży wybór. Kielce. WrzDSONa (róg Hauke-Bosaka).
0411362.{)5-00.
DN987

FORDA Trallia (87), lklsoboNy. 0002-761.{)64.
DE30549

0411344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe, zachodnie.
IG82

GARAlE blaszaki-1400 zł. Transport, montaż.

041126-32-742,0901314-885.

PARAPElY. Okna, drzwi. 0411362.{)5-00.
DN988

041/345-16-29
BEZPŁATNA WYMIANA:
AMORTYZATORÓW, TŁUMIKÓW

DD3877

GOLF (96), 4-drzwiowy, biały. 041~.
SIATKA budowlana do dociepleń 100% włók
no szklane. Rrma Handlowa XL - dystrybutor
o zasięgu europejskim. Kielce, ul. Rolna 8, teł l
fax 36~25-74.
GA2245

HONDA civic 1994 3-drzwiowe, 24.000zl. 041/
368-40.Q6, 0604.Q07.QOB.
DE30826

•SIDING" - elewacje winylowe wszystkich
typów. IMPORTER. Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke-Bosaka). 041/362.{)5-00.
DN989

KSEROKOPIARKI, nlszczarkl, faksy, centrale telefoniczne. PROMONT- SERWIS, Kielce, Chęcińska 40a, 041/361.Q3-97.
GA2259

STROPY TERIVA
kat 041/302-12-90.

Bezpieczeństwa

certyfi-

DE30023
TAPElY - Największy wybór!, kleje, kaseto041/331·35-3~

DE19151

KUPNO
AAAA AUTA do remontu, na
646-274.

GA2226

MAREA 1.4SX, rok produkcji -1998, teł. 041/
362.Q2-20.
MAREA 1.6SX, rokprodukcji-1999, lei. 041/
362.Q2-20.

części,

AAAAA AUTA powypadkowe, skorodowane,
0604-228-214.

DE30801

AAAAAAUTA rozbite, spalone. 0601.Q17-279.
.
DE19466

MULTIPLA 1•.6SX, rok produkcji -1999, lei.
041 1368-60.{)5.
GA2305
NACZEPĘ 3-osiową tanio. 0602-290-857.

DE30803

PALElY EURO- (używane), 041/366-42-97,
0601-94-22-32.
DE19265
ZŁOM

kolorowy, Kielce, Zagnańska 13,041/
344-10.{)3.
DE19352

SPRZEDAŻ

60 mkw, N p- Barwinek- okazja! sprzeda
DD4063
AD-DRĄGOWSKI,

0411362.{)0-29
AUTA NA GAZ.
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

368-24-34.

...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;;GL845;;;,;;;"a

AKCENT -Wojska Polskiego, Baranówek,
Turystyczna, Wawrzyńsklej . Raty, ulga.
368-70-93.
KH1872
COMPLEX-DOM. 368-43-86.

AUTO- SKUP, powypadkowe, skorodowane.
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _D:;::E;;.1~94~5;;;.~7

GA2252

.AGROKOP" -części zamienne do koparek.
041/362.Q7-36, Zagnańska 226.
DE30024
ALFA ROMEO 156 2.0TS, rok produkcji 1998, teł. 041/368-60-06.

GA2299
ARON
0411346-53-60
eSPRZEDAl
oleju opałowego EKGTERM

PODŁOGI : korek, panele, drewno.
daż, montaż. Kielce, 361.Q6-79.

SprzeDN998

0602-5~78

Auta powypadkowe kupię.
DE19938

0004-228-214 KUPIĘarodorerrmlu,nac:zęścl.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_E'-19460.;.....;..;.
KUP!Ę

rozbity, spalony.
DE19454

AA AUTOALARMY, lmmobillsery, radioodtwarzacze, głośniki, najlepiej, najtaniej. Kielce,
IG87

kupię

natychmiast.

0602-5~78.

DE19935

AAA Auto-skup, powypadkowe, skorodowane. 0601.Q24-184.
AAAA AUTA powypadkowe, skorodowane,
0604-22-82-14.
DE19455
AAAA AUTO - Szrot, skup osobowych, dostawczych, 0601-Q4-Q2-74.
DE19456
ABSOLUTNIE każdy powypadkowy zniszczony kupię, got6wka:'0602-222-709.
DE19934

Kielce, 362-20.{)7.

POLONEZA (1993) 8.300zl. 041/34.Q41-28.
DE30779

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

PRASA do słomy od 16.990zl - .MOTOAGROMAX", 041/303-13-51.
łG49

DO WYNAJĘCIA loka f handlowy lub
- 50mkw., w.c., centrum Kielc.
Tel. 34-426-09.
DE30825

AGENCJA zatrudni dziewczyny. Zakwaterowanie. 0603-924-322.

usługowy

BRAVA 1.4S, rok produkcji - 1997, teł . 041/

GA2302
BRAVA 80SX, rok produkcji· 1999, teł. 041/
331-58-04.
GA2304

DE30841

SZAFY z drzwiami suwanymi- najtaniej. Kielce, 361.Q6-79.
DN997
ŚLICZNE kociaki perskie, 0411345-36-13

(wieczorem).

FIRMA STYL ART zatrudni pracowników do
kominków (wiek do 40 lat, prawo jazdy). Kielce, Warszawska 34A
GL828

DO WYNAJĘCIA pomieszczenia biurowe,
346-20-21, 346-20-94, Malikćw 146B.
MJ438

FIRMA zatrudni dyspozycyjnych z samochodem osobowym. 0411346-47~5 (9- 17).
DE30817

DO wynajęcia mieszkanie dwupokojowe komfort na gabinet, biuro lub dla rodziny dwuosobowej, albo studentek. 0411368.{)3-19.
DE30683
INTERLOCUM sprzeda M-3 (44m) (po remoncie), IVp., KSM. 344-53-62.
GL854
MIESZKANIA od 24 do 128m; Śródmieście,
Uroczysko, Szydlówek, pl. Wolności (raty, ulga,
gara:t, kredyty) sprzeda .KONTRAKT",
368-33-22, 344-32~.
SE1757
PILNIE kupię mieszkanie. 041/368-26-52,
0604.{)55-QOO.

CIĄGNIKI, maszyny roncze. Skup, komis utywanydl-)IIJT~. 041/'m-13-49.

IG50
CINQUECENTOvan (1995), 041/343-12.Q4.
DE30808

-

DE30784

FIAT 126, rdtptń.N:j -1991,1B. 041f368.<i0.00.
GA2298
FIAT 126p 96r. 041/361-28-35.

AUTO..MOTO

BEZPŁATNA WYMIANA. Amortyzatory
SACHS. Tłumiki TESH. KiM, Słowackiego 6,
344-23-73, 361.Q1.{)6.

CZĘŚCI : SAMOCHODY - Japońskie, Daewoo, BMW. Amortyzatory Monroe. Kielce,
Pakosz53, 1eł. 361-18-56.
KH1868

HAKI Holownicze- 041/361-57.{)4.

041/34-311-80, 090-335-261
.ENIGMA RENT A CAR"
Nowe samochody,
wypotycz.ałnia

DE30827

księ!pNości

~7-75,

Kielce,

po szkoleniu. KKO,
Duta 8; Radom, 362.Q1.Q3,

Czachowskiego 4.

DD4055
PRACOWAŁEŚ legalnie w Niemczecłl97 - 98,
odbierz podatek. 012/423-52-32.
RR2723
SKŁADANIE .żabek"

zlecimy. lnfonnacje bezkoperta zwrotna . .MENAGER", ~300
Kutno, box 17. 0241355-10-38.
DD4016

płatne,

SZWACZKI, szycie bluzek- zatrudnię. Kielce, 361-31~0.

DE30604
ZATRUDNIĘ kosmetyczkę,

b. dobre warun-

ki. 361~~76 wieczorem.
DE30238

ROLETY ANTYWŁAM

STANCJA. 247.{)1-20.
DD3873
ZAMIENIĘ

mieszkanie na większe. J68.65.00.

ALUTECHNIKA- Paderewslóego 3. 343.{)7.{)4.

GL843

DE30756

NIERUCHOMOŚCI

ROLET- 0411346-32~.
KH1801
.ROLMAX", GóRNA 19.0411344-90-84.
IG94

HURTOWNIA części do samochodów zachodnich. Szeroki asortyment, wysoka jakość.
dobre ceny. KiM Auto-Części. Kielce, Słowac
kiego 6, 344-23-73, 361-Q 1.{)6.
IG88

DE30822

.WlK-BART", Mila 16, 0411345.{)7-90.
DE30234

WYPOlYCZALNIA samochodów, przyczep. 041/345-46-aB.
DE19612

LOKALE

POSZUKUJĘ

ZGUBY
DUDEK Sebastian
szkolną TS.

KLIMATYZACJA

AUTO- HANDEL- KOMIS
Kredyt - 8,9% rocznie
Pakiet ubezpieczeń- 4,8%
(AC, OC, NW).

DE30834
DZIER2AK Paweł zgubił ległtyrnację szkolBusko- Zdrój

nąZSM

BU438
GIL Dariusz zgubiłlegitymację

041~22-48 . .LOKUM"- nierucłlorności.

DE30833

studencką.

KLIMATYZATORY chłodząco- grzewcze,
wentylacja, wentylatory. .Aquaklim" Kielce,
Massaiskiego 14,368-86-00, 36~71.{)1 .
IG77

SUKNIE ŚLUBNE

SOWA Michał

zgubił legrtymację szkolną.

JE1543

www.proneloom.pt/kgn.

t"'

RÓŻNE

0411343-13-17. •EURODOM".

041~9

.INTER-OOM"

003938

Zapraszamy na
pokaz narzędzi
24.1X.99, o godz.12

0411368.{)5-57 ,.DOM".
KH1849

"AKWEDUKT" Kielce, ul. Towarowa 6, tel. 346-30·86, 346-30-87

GA2225

DRZWI ANTYWŁAM.

~30.{)3 FAKTOR komfortowe mieszkania (wynajem).
l.A630

GL844

AAA LOMBARD- .U Malynarza" 368-22~2natychmiastowe po:tyczld. Kantor .U Marynarza• 368-22-24 tald:e w niedzielę. Informacja
nocna 0-802-281..()95.
GA2053
KREDYTY gotówkowe bez poręczyciełi. Tar-

gowa 18. 041/34-30-142.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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0% reklamacji! FIRMUS - Autoryzowany
dealer GERDA, Osobna 6. 361~6.

DE30511

ARCHIMEDES

WYP02YCZALNIA. Kielce, Sandomierska 76,
~22-23.

GA2230

Gl842

PNEUMATYCZNE

KLIMCZAK Leszek zgubił legitymację
szkolną.

C/)

o

JE1541
041f34463.83 . .EUROL.OCUM-1" NIERUCHOMOŚCI, od 1984, Sienklewtcza 9.

•,

zgubił legitymację

DE30838

0411343-17-57 . .ALTOM"- AUTOALARMY,
irMlObdisery .Blaupunkt", centralzamki.

szlifierki
klucze(udarowe)

• PRACA w

UNIROLEX- SYSTEM 0411368-31-33.

DE30031

FORD fiesta 1995 uszkodzony.
0411331-92-99, 0604-813.Q46.
DE30824

tirmy

z samochodem dostawczymbus. 060Hl2-80-15.
DE30753

STANCJA studentkom. 366-22-25.
DE30810

dd2205

Q-U-A-T-T-R-0

biały

GL851

czynna całodotx:l\.Yo.

LuksusolNe samochody

FIRMA zatrudni w zawodach ślusarz - spawacz, lakiernik, lei. 357~3-00. 357~&00.
Pl257

do wynajęcia gara:tu w okolicy uł. Zeromskiego. 041/361-54-53.

ROZRUSZNIKI- attematory, 041/301-12-26.

041134-64-750
WYP02YCZALNIA SAMOCHODów

Spotkania z kandydatami codzlennle o godz. 12
na partdngu przy magazynie. 1e3 1

DE30141

AUTOALARMY Predator,
centralzamki, pierwszy w Polsce immobiliser

bezobslugc:Niy.

montażow

DEKMEBLE
Klelee ul. Olszewsklego 9

własnościowe

66mkw. Świętokrzyskie. 0411331-95-62 (poniedzialek- czwartek); 0602-130-165.

IG90

~1/361-90-60 .

GL794

części

SPRZEDAM M-3, 50mkw. na os. Barwinek,
041134-544-43, po 18.00.
DE30819

FORD - części zamienne. Kielce, Górników
Staszlcowskich 15, 34-502-52.
GA2238

DE30840

młoty

SPRZEDAM 31mkw. KSM, 52.000. Bez pośredników, 041134-403-19.
DE30809

SPRZEDAM mieszkanie

AUTQSZYBY. .Autofenlx" Kielce, Wr7DS13Wa
25 361~1-71. Radom, Dębowa 4 362~15.
Szewca 39 k/Kiełc 346-52.{)5.
GA2240

stolarz

SPRZEDAM 3-pokojowe. 0802-281-239.
DE30818

SPRZEDAM M-5- Sady, Xp. Kielce, J68..00.25.
DE30761

041134-434-79.

Zatrudnimy młodych mężczyzn
(wiek do 25 lat)
mieszkających w Kielcach,
wykształcenie min. zasadnicze
do przyuczenia w zawodzie

KIEROWCĘ

PROMOCYJNA cena, biały montaż, ulga
budowlana. W sprzedaży mieszkania dwupoziomowe i lokale u!ytkowe. PIA Piasecki Inwestycje Sp. z o.o., tel. 344-Q~ 19, 344-91-51.
GA2288

Obsługa ślubów

FIAT 125p (88). 0604-521-381 .

montażu

DE30806

AUTOALARMY
CAŁODOBOWO

DE30821

DE30586
CENTRUM AUTO-KOMIS, skup samochodów, 041J345..08..65, Grunwaldzka.
DE30081

AUTO- SlYBY. Kielce, 361-57-17.
GA2239

zamienię.

RENAULT expres (1992193) lub
Kielce, 34.Q42.Q6, 0601-87-55-68.

esKUP:

368-60-06.

P438

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 54mkw. Kielce, 366-20-82.
DE30815

GL775

Pl258

AUTO-CRAFT - AUTOKOMIS. Skup, sprzedaż-gotówka, raty. Kielce, Cedzyna, 302-22-45.
Gl..848

DN992

GA2223
POLONEZA TRUCKA 1,9D (98) rozbitego
(przód), 0411366-73-12.
DE30814

Pińczćw.

Gl811

150 zł dziennie- chałupnictwo. Informacje
bezpłatne, koperta zwrotna .•TELE-TOP",
9~300 Kutno, box 85.024/355-16-51.
DD4015

AAA Auta powypadkowe osobowe, dostawcze

POLONEZATU 1.416V(96). 0411311.{)2~2.
DE30823

SPRZEDAM ladę 2107 (rok 1992), stan bardzo dobry, czerwona. Teł. 35-741-73 po 17,

olejów przepracowanych
e CENY konkurencyjne.

PRACA

DN981

ALUFELGI, ALUFELGI opony, Iuning - raty,

04113:43-18-81 siatki plastikowe, metalowe,
ogrodzenioiNe, sto wz.oróN.

SYSTEMY multilotka. 0604/319-354.
DD3856

DN980

DE19937
OBUWIE ROBOCZE - producent, zaprasza
do współpracy. 034/355-16-40,0602-53-63-95.
DE30764

POLONEZ 1,6 (1995), 041/361-73-57.
DE30789

041/303-00-85- MIESZALNIKI RóżNE. Produkcja - hurt - detal. Raty - .DEFRO" Ruda
Strawczyń ska.
DE30025

P02YCZKI niskoprocentowe. 0604-35-00-56.
DE19563

INTER-OOM, teł. ~9.
GL857

344-~7.

041136~93-43.

DE19463

KUPNO- sprzedaż maszyn szwalniczych.
0501/464-103.
DD3926

AUTOCZĘŚCI
Jagiellońska 23.

090-354-003

MAREA 1.9TDS, rok Produkcji- 1997, teł.
0411368-60.{)5.
GA2301
MATIZA po wypadku.

AUTA rozbite, spalone~0603-32-18-33.
05546

GL862
SE1759

GA2303

0601-

DE19469

chętnych .
368-71~3.

0601~1-72J79

ny, farby. Hurt - Detal. Kielce, Struga 6 (Uroczysko).

<"

Poszukujemy

46M KSM - 75.000, 42m Świętokrzyskie 60.000 sprzeda .KONTRAKT", 344-32~0.
366-33~5.

0411368.{)5-77 AUTOALARMY Legend, immobilisery. Sandomierska 294A.
----------..;;D;;.N:.:,1,;;;004~

KUCHNIE FORTE
PROMONT-HANDEL
Kielce, Chęcińska 40a,
361-32-14

KH1877

MOT~

DE306n

.

PIŁKANOżNA
w hali.

368.{)8-73, .PLUS".

~

~

m

(/}o

041f34.4..W-90 GERDA. JUWENT, DIERRE.
33
Gl815

Bodzentyńska

DEALER GERDA- OPTIMA, Manifestu Upcowego 158, 343-14-35.
Gl812

z
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. REKLAMA

j J~JJ] ~ ':ł~{ s.c.

Kielce, ul. Górników Staszicowskich 1
tellfax (0-41) 345-04-05
Radom, ul. Wrocławska 4,
1012/dn

1

AUTOAlARMY, centrallzamki. 34-547-25,
34-405-71.

SZKLARSTWO

l

PRZEPROWADZKI tanio- transport 5l
~78-36, 0603-343-001.

------------------~D~E=30~1~17
BIURO Rachunkowe, 343-02-06.

SZVBY zespolone, lustra, opriN(y obrazów,
wszelkie usługi. Kielce, 331-54-79,332-56-37,
34~29.

-----------·IG5ii7

OPRAWA OBRAZÓW

PRZEPROWADZKI - transport 41.
DN993

Chęcińska

14.

Gl841

SZYCIE FIRAN

CYKLINOWANIA, lakierowanie. 0411346-41-33.
DE19614

PRZEPROWADZKI. 361-87-19.

CYKLINOWANIE -lAKIEROWANIE, 041/

WYPOSAŻ.SKLEPÓW
DETKOMEX, Krakowska 62, 345-a7-00.
GL797

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
CB-RADIA, radiotelefony, sklep .Yosan",
Domaszowska 106,34-420-01 .
DN1008
RADIOTELEFONY MOTOROLA - autcxyzo.

DOMOFONY. 041/369-.'38-21 .
DE30315
DYSPONUJĘ samochodem dostawczym
-kontener 21. 041/34-577-32 (8- 15), 041/
366-28-89 (17 -21 ).
DE30171

wany dealer- Kielce, 345-26{j(), 0.001-547-245.

DE30039

KOPARKA 041/34-561-29.

ładowarka

Ostrówek .
DE19958

NISZCZARKI
PROMONT- SERWIS, 041/361-63-97.
GA2271

KOPARKAMII<olowyrri, Ostrówkarni +wywrrl.ki. Tel. 0604-146-853, 344-00-23, 366-32-70.
DE30771
MALOWANIE- 362-53-70.
DE30745

USŁUGI

MALOWANIE- natryskowe- tradycyjne, 041/

332-39-88.

FOLIA:
*dachowa
*budowlana
* ogrodnicza

* stretch

DE19259

e ROLETY
e ROLOKASETY
eVERTICALE
e iALUZJE0411331~56

MALOWANIE NATRYSKOWE, 0411332-23-09.
DE30781
DE30542

0411331-29-83. HADES- dodatkowe drzwi,
równie! stalowe.
DE19314
0411344-74-53,331-21-43 SERWIS RlV.
DE30193

Ceny producenta.
Polskie atesty

041/361~24,

DE30292
041~12-73

'

"XL" Kielce:
ul. Domaszowska 115,
ul. Rolna 8,
tel. 34-493-97, 368-08-79.

361-46-59. NAPRAWA tele-

wlz.r:JIDN, magnetowidćt.v, Sowiński

TELEWIZYJNE.
DE30651

ANTYWŁAMANIOWE ROLETY, verticale,
drzwi dodatkowe. ProducenL369-85-21 .
nF~?fl

2228/GA

AUTOIO'ZOWA'NY
1'RZEDSTAWIC11il.

lnfoLine

...

MALOWANIE natryskowe, panele, glazura.
041/342-60-07. 0604-95-31-77.
DE30742
MALOWANIE szybko, solidnie, 345-63-01 .
DE30778
MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie.
041/361-16-80.
DE30743

NAPRAWA pralek. 041/369-82-22.
DE30208
NN'AAWA~ kxlcjo;o,oek_J)cxruf' 342~15.

'V

s

DE30762
OCIEPLENIA- 0602-183-590.
DE30794
OCIEPLENIA styropianem. 31-14-942.
DE30242
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DO KAŻDEJ AKTYWACJI • WCZASY GRATIS*
Kielce, ul. Jana Pawła 11 13, tel. 361-66-66.
z.c:sttwów prom~ny<h ognnlaona. T•krony dzia~' wy~,cznk z~

W sprzedaży także zestawy Simplus

·~ skd ,.,.., - .

PIASKOWANIE na miejscu i w terenie. 041/
~31,090-269-783 .
DE19294

GW906

KIELCE- Mannheim. Ó41/332-47-00.
DE30516
PRZEJAZDY:
0411344-ffi.75.

Włt:x;hy,

Sycylia.

Leśna

r.! R'ill

1120.

KH1903

ROLOKASETY, żaluzje. Raty.•WlKBARr, M~a 16,041/345-07-90.
DE30233

KSEROKOPIARKI
ANALOGOWE, cyfrowe, PROMONT- SERWIS, Kielce, Chęcińska 40a, 041/361-63-97.
GA2258

TRANSPORT- kraj, z.aganica. 0411331-35-32,

0002-695-899.
DE19150

BIUREX, 0411344-42-22.

TRANSPORT 1.81. 041/34-577-12 ,
0604-867-537.
DE30750

LA670

KSERO- KOLOR SOLEX- Sienkiewicza 66A.

GL835

TRANSPORT 2T. 041/345-30-29,
0602-704-955.
DE30591

MEDYCYNA

TRANSPORT 8 osób- 1,5l 60 gr/ km. Tel.
0411373-56-59, 090-65-40-04.
K0224

ATRAKCYJNE odchudzanie (H ERBALI FE).
Tel. 041/343-16-59.
DN967

TfMNSPORT kraj - zagranica 1.51.
041~00-41,0604-753-426.

BADANIE włosów. 0601-21-43-88.

DE19701

SE1764

TRANSPORT międzynarodowy do 3.2T. 041/
BEZOPERACYJNE leczenie kamicy żók:io
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, łysienia.
Kielce, 344-87-18 (15-17).
SE1763

362-15-58.
DE19558
UKŁADANIE

kostki brukowej. 0411306-14-10,

0604-695-812
GABINET Usług Rehabilitacyjnych. Kielce,
Seminaryjska 15A, 0601-46-27-57.
DE30541

DE19757
UKŁADANIE

kostki brukowej. 0411368-53-30.
DE30597

GINEKOLOG (Kraków)- 0604-339-310.
DE19127

USZCZELNIANIE okien- 041/366-78-86.
DE30800

l

VIDEOKJELCE. 331-89-17, 0602-666-510.
DE30294
WERTIKALE - producent

041/3620e~~~

ZJ>ł<l.N) Eleldrornecłlan. Kielce, 1 Maja
(pod \MadAdem~ 34-538-31 poleca: przezwajanie
sinilów, rol:lay tlkarskie, wyka1l4e garare, maszyny do produkcji zrif:x.J, bramy, ogrodzenia,

żALUZJE- WERTICALE, rolokasety-

ta-

nio. 0411331-28-78.
DE30730
lALUZJE - pionowe, poziome, drzwi harmonijkowe, roielki-producent 0411368-68-77.
DE19852

l

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi, najtaniej,
tel. 0601-380-959.
KA859
ŁUSZCZVCA,

bielactwo. 0601-21-43-88.
SE1762

PROFESJONALNA Opieka Domowa .Renoma". Piełęgniarki. Opiekunki. Rehabifrtanci.
344-90-55,0602-713-819 (8-18).

IG95
STOMATOLOG- Bran:towa Kasa Chorych 9.00 - 21 .00. Radom , 360-88-68,
360-88-69.
RR2747
UNIT stomatologiczny - sprzedam. Radom,

360-88-68, 360-88-69.
RR2748
VIAGRA- 0606116253.

żALUZJE- tanio. 369-SEN7.

lFWaE-PRCHs.K)IWNIE,041~~5 ~

FRANKFURT - MANNHEIM, lipsko ,Wojtek". 048137-80-307, kom. 0601-280-977.

ROLETY - ANTYWI:.AMANIOWE
PRODUCENT- ,UNIROLEX'
KRAKOWSKA 255,
368-31-33.

DE30538

RR2717

pionowe, rołokasety, roielki ma- produkcja, montaż. HURTOWNIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH. Kielce, 344-90-84, 090-30-22-86.

.VIAGRA". 0604529343,04813669102.
RR2739

DE30746

W promo<ji sieci Plus GSM czeka na Ciebie szczęśliwa siódemka:
7 doskonałych telefonów renomowanych firm wraz z aktywa<ją
w atrakcyjnych cenach, wśród nich nowości na polskim l)'Tlku doskonała Nokia 3210 i funk<jonalnyETicsson A1018s.

\Jczba

OCIEPLENIA styropianem, malowanie, szpachlowanie. 0604-384-828.
DE30798
PANELE- 041/362-53-70.

~
~
PROMOCJA

N
N

...~

au VAT

DD3686

kraty notyoowe, prtXUcqa - sprmdaż zriczy.
KH1874

GSM

129,-

BODEŃSKIE , Monachium, okolice ,

081/525-13-06.

, ROLET"- PRODUCENT ROLOKASET
ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH, ŻALUZJI
PIONOWYCH
-MONTAż OKIEN.
Chęcińska 18, tel. 346-32-40.
KH1800

MALOWANIE, tapetowanie, rigipsy, panele,
glazura. 041/361-41-29.
DE30765
NAPRAWA automatycznych pralek, lodówek. 0411331-22-32.
DE19782

041/332-40-08 FRANKFURT- MANNHEIM.
DE19574

GLB60

FIRMA ,Estrich Specjal" wykonuje profesjonalnie wylewki i posadzki z suchego betooJ, zacierane mechanicznie. Tel. 0411386-56-22, 386-SS38.
JE1490
HYDRAULICZNE- 041/34-567-17,
0603-053-837.
DE30455

TURYSTYKA

ROLOKASETY
BRAMY
parapety
verticale
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
343-0Hl3.
ZAPRASZAMY 8-17

DE30802

GL793

DE30796

ANTYWŁAMANIOWE ,HEROAL"'

CZVSZCZENIE dywanów. 331-75-84.
DE19118

DOMOFONY- USŁUGI. 041/361-66-14, w.01.
DE30122

STRIPTIZ. 0602-274-032.
KH1838

R-0-l-E·T-Y

361~23.

CZVSZCZENIE dywanów, verticali. 041/

22(brama).

DE30073

DE30183

~78-86.

ZASŁON, narzut Spae<la1 tkanin, firan. Duża

.ABC". 0411344-14-99.

041~73-22, 366-72-13.

DE30155
361-37-49 .RAMKA",

TOWARZYSKIE

DE1~

ŻALUZJE

teriałowe

IG93
żALUZJE, vertikale- 34-31-656.

DE30138

VILCACORA (koci pazur). 0602-124-321
DE30480
ZATRUDNIĘ stomatologa,
dom, 360-88-óS, 360-88-69.

ortodontę.

Ra-

RR2749

OKNA PCV
Producent

~LTOR"

S.A..

Kielce ul. Góma 20, tel.368-11-80

PARAPET\' PCV*
GRATIS
DO KAżDEGO OKNA
•Dotyczy parapetu wewnętrznego 20 mm.

..-.aN•E
MATERIALY

BDK- DAEWOO

LEASING

DO OCIEPLEŃ
BUDYNKÓW
• Siatka z włókna szklanego
- Styropian - Kolki - Profile aluminiowe
Firma Handlowa XL

Kielce, ul. Rolna 8, tel./fax 369·25·74

cnL....................................................................................................................................!:::::::::::::a:mw::·::::::'"':-~_:::::::::::::::::::::::::.....:::::::::::::::::::::::::

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

ŚRODA, 22 wrzeUlia

PROGRAMI

według

Kiepskich - serial kom. prod.
pol. 0.25 Super Express TV 0.40 Anglik w Nowym Jorku- kom. USA 2.20
Muzyka na bis 5.00 Pożegnanie
TK.KIELCE
8.00Muzycznyrelaks 8.30 Polskie
drogi- serial l 0.15 Sherlock Holmes i
doktor Wltson - serial l 0.40 Gustaw - .
najlepszy przyjaciel człowieka 11.00 Z
najlepszymi życzeniami 12.00 Świat dalekich podróży - film krajozn. 12.30
Magiczna Italia 13.00 Kariera Nikodema Dyzmy- seriall4.00 Kreskówkowy
świat- bajki 14.30 Medycyna tradycyjnaw Afryce 15.00 Mistrzostwa Świata
w pilce nożnej- USA 1994 16.00 Su-

pergwiazdy sportu- koszykówka 16.45
Bieg- film dok. 17.15 Prognoza pogody i Wiadomości TKK 17.35 Omówienie programu 17.40 Z mapą i globusem- teleturniej 18.00 Ludzie i sprawy
18.15 O całą i suwerenną (powt.) 18.30
Bonanza - western USA 19.30 Kreskówkowy świat- bajki 20.00 Prognoza pogody i Wiadomości TKK (powt.)
20.30 Ostatni dzień lata- dramat psych.
prod. pol. 21.33 Wcien!u żwirowiska
reportaż 22.00 Ludzie i sprawy (powt.)
22.15 Zanim opadną liście- film dok.
22.45 Prognoza pogody i Wiadomości
TKK (powt.) 23.05 Program na jutro

6.00 !Gwa czy herbata? 7.45 Pan
- serial kom. USA 8.05
Giełda 8.15 Krakowskie Przedmieście
27 8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza
pogody 8.45 Przygody ośliczki Tosi serial anim. 9.05 Mama i ja- program
dla dzieci 9.20 Domowe przedszkoleprogram dla dzieci 9.5 OPorozmawiajmy o dzieciach- felieton 10.00 Milagros - serial obycz. prod. argent.-wł.
11.05 Opowieści siostry Wendy o malarstwie: Pojawia się bohater- ang. serial dok. 11.45 Z Polski rodem 12.00
Wiadomości 12.1 OAgrobiznes - rolniczy magazyn informaeyjny 12.20 KonRAD1b KIELCE
trasty- świat, ludzie, pieniądze 12.25
0.00 do 9.00 co godzinę, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
Samo życie- magazyn 12.45 Klan- te23.00
Wiadomości; 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 Magazyn informacyjny;
lenowela 13.1ORo{llantyczne podróże
6.05,
7.05,
8.05,·12.10, 17.30, 20.10 Sport; 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach;
do Polski: Podróż na Podlasie - serial
15.55, 19.50 Angielski bez problemu; 8.05, 10.15, 11.55, 12.15 17.35 Kuriery
edukac. 13.30 Cnyjęzyk Polaków 14.00
ogłoszeniowe; 5.25, 12.55 Notowania cen targowiskowych; 6.15, 9.05, 13.10,
Katalog zabytków: Rzeszów - kościół
bernardynów- felieton 14.15 Saga rodu 19.05 Komunikat 'dla alergików 5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00 AktualnoGanzegal - nauka języka niemieckiego ści dnia 8.50 Radiowa giełda pracy 9.l OEmerytury i renty inaczej 9.15 Muzyka dla
wszystkich l 0.20 Radio Kielce poleca l 0.30 Wkrainie piosenki l 0.45 Co słychać
14.30 Słowa, stówka i półstówka- program dla. dzieci 15.00 Wiadomości w przedszkolu 11.10 Sprawa na dziś 12.00 Plus w południe 12.10 300 sekund o
15.1 0 Rzeczpospolita Samoaądowa sporcie 12.20 Prosto z gminy 1'2.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości i
muzyka 13.50 Dzienniki S. Żeromskiego 14.15 Autoradio-moloradio 15.10
15.25 Buroexpress 15.40 Po prostu ży
Przeboje na lato 18.00 Plus 18.30 W świecie literatury i sztuki 19.1 OPlyta tygocie - serial obycz. prod. kanad. 16.05
Muzyczny serwis Jedynki 16.1ORower dnia 19.50 Księga dżungli 20.1 OWieczorne wiadomości sportowe 20.15 Radio po
kolacji 21.50 Przygody dobrego wojaka Szwejka- powieść J. Haszka 22.00 BBC
Błażeja - magazyn dla młodzieży 16.15
23.02
Muzyka kielecka 0.00 Nocne Kielce
Teleexpres Junior- program dla mło
[f*"'RĄDlOTAK 106,5FM
~ :-.
.
dzieży 16.20 Rower Błażeja - magazyn
6.00l
0.00
Poranny
program:
Razem
od
świtu: 6.07 Przebój tygodnia. Powitadla młodziery 17.00 Teleexpress 17.25
nie 6.1OKalendarz, zapowiedzi, ciekawostki dnia, prognoza, biometeo 6.40 SportoKlan - telenowela 17.50 Gość Jedynki
we informacje- region, kraj, świat 7.07 Przebój tygodnia 7.l OZapowiedzi wydarzeń
18.05 Moda na sukces - telenowela
dnia 7.35 Przeglądy prasy regionalnej 7.40 Sportowe informacje z regionu 8.07
18.30 Wideoparty- program muzyczny
Przebój tygodnia 8.10 Poranny gość Radia Tak 8.35 Horoskop. Zapowiedzi 9.08
19.00 Wieczorynka: Muminki- serial
Przebój tygodnia 9.15 Konkurs kulinarny ze sponsorem- prezentacja lokalnych frrrn
anim. 19.30 Wiadomości 20.1 ODruga
spożywczych 9.45 Notowania walutowe 9.55 Komunikaty l O.l ORadio Tak przed
młodość Almy - kom. prod. austrał.
południem 10.30 Z pierwszej ręki- rozmowy z politykami z regionu 11.10 Blok
21.55 Flesz- Wiadomości 22.00 Wimuzyczny. Z naszego podwórka- promocja przedsiębiorczości i twórczości lokalnej
działam - reportaż 22.25 Kronika kryminalna 22.45 Wiadomości oraz W 12.00 - 15.00 W przestrzeni: 12.30 Konkurs: Klucz do sezamu 13.40 Sportowe
informacje 13.45 Kwadrans z ekspertem 14.10 Informator kulturalny- kronika
centrum uwagi - program informacyj· kulturalna regionu 15.00- 16.00 Na fali- magazyn informacyjny- własne informacje
no-publicystyczny 23.15 Pół serio 23}0
dźwiękowe z regionu i korespondencje własne 15.15 Notowania waluto~e 16.00Studio sport: Liga Mistrzów 0.30 Zy·cie ulicy- ang. dramat obycz. 2.1 OZa- 18.00 Co za dzień - na żywo, rozmowy ze słuchaczami, komentarz tematów dnia
16.55 Komunikaty 18.00- 20.00 Polak potrafi ... - wyłącznie muzyka polska 20.00 kończenie progra11m"_u•-~®m~!l!!Wli~mw 22.00 Lista przebojów Radia Tak 22.00-0.00 Wieczorny blok muzyczny: informacje,
wydarzenia, wywiadyO.OO- 6.00Nocz Radiem Tak
7.30 Dziennik krajowy 7.50 Studio
·
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprogramie.
urody 8.00 Program lokalny 8.30ProSzersze informacje i inne programy w "Teleprogramie"
jektantki -serial obycz.USA 9.00 Trans·
wpiątkowym "Magazynie".
misjaobradSejmu 15.00Niezwyklydar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
-serial przyg. prod. austral. 15.30 5 x 5
·
•
-wygrajmy razem- teleturniej 16.oo
Panorama 16.10 Złotopolscy: Fałszywe pieniądze. Próby pojednania - telenowela 17.05 Oni tworzyli Solidamość
TVP 1 - 20.10 Druga mło
ucieczki,
17.30 Program lokalny 18.20 W sieci- dość A/my - komedia, Austraktórej inmagazyn sensacji 18.30 Panorama lia 1992, reż. George Miller,
spiratorem
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej wyk. Olympla Dukakis, Slgrld
jest skaza19.20 Dwójkom·ania 19.30 Wirszaw- Thornton, Derek Fowlds, Bill
ny na karę
ska Jesień 20.00 Ekspres reporterów Kerr (99 min).
śmierci
20.30 Studio sport: Liga Mistrzów
Zabawna i wdzięczna komedia
Bob by.
22.40 Panorama 22.55 Prognoza po- o przygodach sześćdziesięcioletniej
Podczas
gody 23.00 Sport telegram 23.05 Dwój- Almy Harris, która po śmierci męża
ucieczki
komania '23.1 OPrawda o Pinochecie- przyjeżdża do córki Elizabeth, żony
dochodzi
ang. mm dok. 0.00 Kancelaria adwo- wpływowego i bogatego polityka z
do zabicia
kacka -serial obycz. USA 0.45 Agent Sydney. Od pierwszej chwili Alma
dwóch
86- serial kom. USA 1.10 Światowa
czuje, że
strażni
piłka - magazyn piłkarski 1.35 Zakoń
niepoków. W tej sytuacji nie pozostaje im
czenie programu
żądanym
nic innego, jak uciec do Kanady. Dogościem, a
POLSAT
skonałą okazją do tego wydaje się
bliscy po
6.00 Piosenka na życzenie 7.00
coroczna procesja mnichów z poŚwiat według Bundych - serial kom.
prostu się jej
bliskiego klasztoru.
USA 7.30Politycznegraffiti- program
wstydzą .
public. 7.35 Batmao- serial anim. 8.00
Usłyszana
POLSAT - 00.40 Anglik
Czarodziejka z Księżyca - serial anim.
przypadkaw Nowym Jorku- komedia, USA
8.30 Tarzan- serial przyg. USA 9.00
1988, reż. Pat O'Connor, wyk.
Jak dwie krople czekolady- serial kom.
utwierDaniel Day Lew/s, Harry Dean
USA 9.30 Paloma- telenowela 10.30
jąwtym
S~n~~ KentBroadhunt
Renegat - serial sens. USA 11.30 LeprzekonaMatthew Cowles (94 mln).
gendy kung-fu-serial sens. USA 12.30 niu. Rozczarowana takim przyję
Młody,
nieco zagu- _,.~.._Disco Relax 13.30Giinyi głupcy 14.00 ciem, starsza kobieta opuszcza dom
Bumerang - program public. 14.30 niegościnnej córki. Korzystając z
biony i peMotowiadomości 15.00 Godzilla- sepomocy wnuczki, Al ma kupuje stachowy, ale
rial anim. 15.30 Informacje 15.45 Po rego chevroleta i wyrusza w pełną
uparty Bryprostu milość-te Ie nowela 16.45 Xena, niezwykłych wydarzeń podróż po
tyjczyk
wojownicza księżniczka - serial przyg. Australii.
ekspert
USA 17.35 Mortal Kombat - serial
sztuk pięk
sens. USA 18.30 Super Express TV
POLSAT - 20.35 Nie jestenych-wyru18.45 Informacje 18.50 Prognoza po- ~my aniołami - komedia, USA
sza w podgody 18.55 Paloma- telenowela 20.00 1989, reż. Nell Jordan, wyk.
raz
po
Rodzina zastępcza - serial kom. prod. Robert De Nlro, Sean Penn,
An1eryce w
pol. 20.35 Nie jesteśmy aniołami- kom. Demi Moore, Hoyt Axton (102
poszukiwaUSA 20.50 Losowanie Lotto i Szczę mln).
niu skraśliwego Numerka 22.40 Przyjaciele Rok 1935- w stanowym więzie
dzionego obrazu francuskiego miserial kom. USA23.10Wynikilosowa- niu niedaleko kanadyjskiej granicy
strza, Pierre Renoire'a. W czasie
nia Lotto 23.15 Informacje i biznes in- odsiadują swoje wyroki: Ned i Jim.
·wędrówki Anglik próbuje sobie przyformacje 23 .30 Prognoza pogody Pewnego dnia zostają zmuszeni do
swoić amerykański styl życia.
23.35 Polityczne graffiti 23.50 Swiat
Złota Rączka

Poleeamy na Wieez6r

Światowy Dzień Turystyki

Piknik kolo "Raju"
W tym roku światowy Dzień
Turystyki odbywać się będzie
pod hasłem • Turystyka • zachowanie światowego dziedzictwa
kulturowego dla nowego tysiąclecia".
·

WKielcach obchody Światowego
Dnia Turystyki organizowane są w
dniach 26 i 27 września przez Urząd
Marszałkowski województwa święto
krzyskiego we współpracy z obchodzą
cym jubileusz 25-lecia działalności
Przedsiębiorstwem Turystycznym "Ły
sogóry".
Już w najbliższą niedzielę
- 26 września- od godziny 13 na terenach w pobliżu jaskini "Raj" odbędzie
się ogólnodostępny · piknik. Na pro-

gram arty tyczny festynu złoży się
koncert Stana Tutaja i kapeli "Bliżej .
serca" zBiiżyna. Organizatorzy zaplanowali kilkanaście konkursów i zabaw przy ognisku. W I turnieju o puchar przechodni preze a PT ,Łysogó
ry" rywalizować będą uczniowie kieleckiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego. Rozstrzygnięty
też zostanie konkurs na najlepszą pamiątkę z.'lviązaną z regionem.
Na tępoego dnia - 27 września
-w hotelu "ty ogóry" w Kielcach na
uroczystej akademii spotkają się dzia- '
Jacze i pracownicy ruchu turystycznego. Wręczone zostaną nagrody i odznaczenia.
(bis)

Podziękowanie

za "Dymarki"
Biuro Organizacyjne "Dymarki

Świętokrzyskie '99" w Nowej Słupi

pragnie serdecznie podziękować Panu
Przewodniczącemu Sejmikll Samorządowego Województwa Świętokrzy
skiego, Panu Marszalkowi Sejmiku
Samorządowego Województwa Świę
tokrzyskiego, Panu Staroście Powiatu Kieleckiego, Ministerstwu Kultury
i Sztuki, Panom Prezydentom i Burmistrzom Miast: Kielce, Ostrowiec
Świętokrzyski, Sandomierz, Jędrze
jów, Chmielnik, Zarządom Gmin,
Patronom Medialnym - "Słowo
Ludu" i Radio "Tak", Sponsorom:
Browar "Belgia", TuiR "Warta", Dyrekcja Regionalna Lasów Państwo
wych w Radomiu, ,,Auto-S kar" Skarżysko-Kamienna "Agroma" Kielce,

"Połmozbyt"

Kielce, laklad Stolarki
Serwis, Bank Spółdzielczy w
Ostrowcu Św. , "Disco-Park" Rudki,
laklady Mięsne Kielce, "Biurex" Kielce~ Firma "Lech" w Nowej Słupi oraz
Dyrekcji i Młodzieży z Technikum
Leśnego w Zagnańsku, Dyrekcji
Domu Kultury w Chmielniku, pracownikom obsługi medycznej z Kielc
i Chmielnika, Policji, Strażakom , a
także wszystkim tym, którzy przyczynili się do właściwej organizacji XXXIII
edycji "Dymarek Swiętokrzyskich".
Nasz wspólny wysiłek zaowocował ogromnym zainteresowaniem
uczestników i dał szansę kultywowania tej wspaniałej imprezy.
Dyrektor Biura
JAROSŁAW CHROBOT
,,Jodła"-

na pomoc dla uchodźców. W tej
intencji 25 maja br. również Poczta Watykanu wydała znaczek "Kosowo 1999" o nominale 3600 li1. Z życia PZF
. rów. W dolnej części tego znaczka
• Zarząd Główny Polskiego umieszczono wypowiedź Jana
Związku Filatelistów na swym
Pawła II, która w tłumaczeniu na
ostatnim posiedzeniu w Wałbrzy język polski brzmi: "Papież jest z
chu-Książu podjął uchwałę o podnarodem, który cierpi i wzywa
wyższeniu składki członkowskiej
wszystkich: zawsze jest czas na
począwszy od l stycznia 2000
pokój".
roku. I tak dorośli członkowie 3. Nowości
związku płacić będą rocznie 30
• W okienkach pocztowych
złotych, emeryci, renciści i studenukażą się 25 września kolejne czteci- 15 złotych, a członkowie rolo- ry znaczki z cyklu "Poczet królów
dzieżowi- 5 złotych. Wpisowe wyi książąt polskich" . Tym razem na
nosić będzie 2 złote. Decyzja ta,
znaczkach przedstawiono: 60 graczkolwiek nie przyjęta jednogło Władysława IV Wazę , 70 gr- Jana
śnie przez członków Zarządu
II Kazimierza, l zł- Michala KoGłównego, wynika po prostu z
rybuta Wi ś niowieckiego, l ,40 zł
faktu , iż PZF, pragnąc utrzymać Jana Tli Sobieskiego. Projektandotychczasową działalność, nie
tem reprodukowanych znaczków
mówiąc już o jej rozwoju, skazajest Stefan Malecki.
(Kas)
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2. CiekaM:stki
• Niedawny
konflikt zbrojny
w Kosowie pozostawił także

po sobie ślad w
filatelistyce.
Kilka krajów
wydało znaczki
pocztowe, z
których dochód
przeznaczono

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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CO, GDZIE, KIEDY
Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska
"Radostowa" w Kielcach, ul. Górna 22
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż n. w. środków trwałych:

l. Samochód "NYSA" towarowo-osobowa rok produkcji 1990
nr rej. KEH 627E- cena wywoławcza 5000 zł.
2. Samocbód,,żuK."obudowany
rokprodukcji 1989
nr rej. KEH 739E- cena wywoławcza 5000 zł.
3. Samocbód"STAR" 200/28 skrzyniowy
rokprodukcji 1987
nr rej. KEH 118C- cena wywoławcza 6000 zł.
4. Samochód"STAR"200/28 skrzyniowy
rokprodukcji 1986
nr rej. KEH 161 B- cena wywoławcza 6000 zł.
5. Samochód ,)ELCZ" 317 ciągnik
rok produkcji 1982
nr rej. Klli 066E
naczepa cysterna ze stali nierdzewnej o pojemności 18 tys. l.
rok produkcji 1982 nrrej. KIW 602C cena wywoławcza ciągnika
i naczepyrazem IOO.OOOzł.
6. Naczepa cysterna ze stali nierdzewnej o pojemności l Otys.!.
rok produkcji 1980 do ciągnika "Star" 200 nr rej. KIW 394Y
cena wywoławcza 50.000 zł.
7. Przyczepa cysterna ze staltnierdzewnej o pojemności 3 tys.!.
rok produkcji 1981 nr rej. KIW 609C- cena wywoławcza 20.000 zł.
8. Przyczepa cysterna ze stali nierdzewnej o pojemności 3 tys.!.
rokprodukcji 1980 nr rej. KIW 621 C- cena wywoławcza20.000 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 7.X.1999 r. o godz. 10 w biurze
OSM Kielce, ul. Górna 22.
Wadium w wysokości l O procent ceny wywoławczej należy
wpłacić najpóźniej do godz. 8.00 dn. 7.X.1999 r. w kasie
Spółdzielni.

Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczona opłata
skarbowa w wysokości 2 procent.
Pojazdy zostaną sprzedane w stanie znajdującym się w dniu
przetargu bez prawa do reklamacji.
Zastrzega

się

prawo

unieważnienia

przetargu bez podania

pncy~.

Jllim

Ogłoszenie

Zarząd Miasta i Gminy w Osieku
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
i sprzedaż węgla do placówek podległych Urzędowi
Miasta i Gminy. W ofercie należy podać cenę:
• 1 tony węgla kostka gat. 1
• 1 tony węgla orzech gat. 1
• 1 tony miału gat. 1
o kaloryczności 25000- 27000 kJ/kg. Szacunkowe zaopatrzenie okolo
180ton.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Osieku pokój 107. Oferty należy składać do dnia
29.1X.1999 r. do godz. 9.30 w sekretariacie Urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.1X.1999 r. o godz. 10.00
w tutejszym Urzędzie w pokoju 107.
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia
w siedzibie zamawiającego.

r

.

można odebrać
4064/ke

KOMUNIKAT (OBWIESZCZENIE)
Zarządu Gminy Pacanów

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z p.zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że
dnia 29 września 1999 roku o godz. 1O w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacanowie
odbędzie się sesja Rady Gminy, której
przedmiotem będzie uchwalenie Zmiany Nr 1
miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy
Pacanów (zmiana dotyczy lokalizacji stacji paliw
'-w miejscowości Słupia).
276/ya .-~
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Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
26-340 Drzewica, ul. Koleiowa
6,
~

ogłasza przetarg nieograniczony
na wydzierżawienie obiektów na bazie GS:
-piekarni wraz z kompletem urządzeń, o zdolności produkcyjnej 5.6 t/g
- budynku po WWG o pow. 476 m kw. podpiwniczony, nadający się
na produkcję i na magazyny
· ·
k ć
O f e rtY Ob ejmujące
wy s o oś proponowanego czynszu
dzierżawnego z VAT i czasu trwania umowy dzierżawy, prosimy
składać do biura Spółdzielni w terminie do 29.1X.99 r. Po wyborze
oferenta, zgłaszający oferty zostanązawiadomieni o wyborze, zaś
~
t poproszony do uzgod menrawarun
· ·
kó .
.
wyb rany o.eren
w rzawarcra
stosownej umowy dzierżawy.

,

Posiadamy do sprzedania samochód Robur skrzyniowy
r. pr. 1988, cena do uzgodnienia.

;:::

Informacje można uzyskać pod Nr tel. 048-75-60-43.
Spółdzielnia zastnega sobie prawo wyboru oferenta

::>§
,....
0
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lub unieważnienia przetargu.

4073/ke

ŚRODA- 22 września 1999 r. Imieniny: Tomasza, Maurycego.
KIELCE
.
PA~ST\~0
TEATR im. S. ZEROMSKIEGO- "Czupurek" B. Hertza, reż.
E. Marcinkówna, g. II.
PAŃSTWOWY
TEATR LALKI
l AKTORA "KUBUŚ" - "Baśń o Emilianie", g. 9, 11.
KINA
.Romantica" - "Gwiezdne Wojny: cz. I
- Mroczne Widmo" (napisy) - USA, l. 12,
g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20.
"Moskwa" (dalby SR) - "Gwiezdne
Wojny: cz. l - Mroczne Widmo" (dubbing) USA, l. 12, g. 10.30, 13, 15.30, 18 "Notting
Hill" - USA, l. 15, g. 20.30.
"Studyjne" - "Tydzień z życia mężczy
zn(.- pol., 1." 15, g. 14.45, 20.45, "Bardzo
Dziki Zachód -USA, l. 15, g. 16.30, "Notting Hill"- USA, l. 15, g. 18.30.
"Echo" (w WDIQ- "Szkoła uwodzenia"
- USA, l. 15, g. 16, 18.

v96-22v
RADIO - TAXI ALFA

,34-444 4 4 /

BEZPIEc~śZYB'Ko: TANIO
MUZEA
MUZEUM NARODOWE - PA-

ŁAC BISKUPÓW W KIELCACH

- plac Zamkowy l (tel.344-23-18)
- ekspozycje stale: "Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego" wraz
z wystawą czasową "W rocznicę Września",
"Galeria malarstwa polskiego i sztu ki zdobniczej" (od XVII w. do 1939 r.
Czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 9 - 16, w niedziele wstęp
wolny.
MUZEUM - Rynek 3/5 (teł.
344-40-14) - wystawy stale: "Współ
czesna sztuka ludowa Kielecczyzny", wystawy czasowe: "Z pradziejów regionu święto
krzyskiego", "Kielecczyzna średniowieczna".
Czynne codziennie oprócz poniedziałków
i śród w godz. 9 - 16, w niedziele wstęp wolny.
. MUZEUM LAT SZKOLNYCH
S. ZEROMSKIEGO- (Oddział Muzeum
Narodowego) - ul. Jana Pawła n 25, teł.
344-57-92) - ekspozycja stała: Wystawa
materiałów biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza. Czynne
we wtorki, czwartki, piątki i niedziele
w godz. 9 - 16 oraz środy w godz. II - 18.
W niedziele wstęp wolny.
MUZEUM H. SIENKIEWICZA
W OBLĘGORKU (Oddział Muzeum
Narodowego, tel.303-04-26) - Wystrój
mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka, wystawa czasowa :
"Fotosy z filmu "Ogniem i mieczem",
"Filmowa trylogia Waldemara Kuźbińskiego
z kolekcji BWA w Ustroniu". Muzeum
czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz .. lO- 17, w soboty wstęp wolny.
DYZURY OSTRE
SZPITALE: Oddział Wewnętrzny Czamów, Chirurgiczny - Czamów.
APTEKI DYZURNE - całotygodnio
wy dyżur nocny, dzienny i świąteczny pełni
apteka przy ul. Jana Pawła II 13. Do godz.
23 czynna będzie apteka przy ul. Piekoszowskiej 32.
APTEKA "NA ROGATCE" - ul. Jana
Pawła n 13- czynna codziennie 7.30- 23,
niedziela - nieczynne.
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Policyjne - 997, Straż Pożarna - 998,
Pornoc Drogowa - 366-00-65 czynna nonstop 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. 36118-33.
STRAż MIEJSKA- teł. 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-75-33 (w godz.
7 -15, potem fax) . Posterunek czynny w
godz. 7-22- Śródmieście- teJ. 367-60-13.
TEL. 344-85-15- "ZDROWIE"- CODZIENNIE 7 - 21 -WIZYTY DOMOWE
LEKARZY SPECJAUSTÓW, PEt.NY ZAKRES usług pielęgniarskich, ULTRASONOGRAFIA, EKG, HOLTER, PRÓBY
WYSIŁKOWE, ECHOKARDIOGRAFIA,
LASEROTERAPlA, BICOM - ODCZULANIE, Warszawska 34.
POGOTOWIE DLA DZIECI
- zgłoszenia codziennie w godz. 7 - 22, teł.
331-14-94.
NAGŁA POMOC LEKARSKA - wizyty domowe lekarzy specjalistów, 331-5611
50
'
MfoyczNE woJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZ EGO SZPITALA DZIECIĘCEGO , Kiełce, ul. Langiewicza 2 i WOJEWÓDZKJ EJ
SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI
DZIECIĘCEJ , Kielce, ul. Kości uszki 3:
U ługi Pielęgniarskie (361-53-07, 361-55-25,
wewn. 224, 316, EKG (361-55-25, wewn.
225, 344-40-51, wewn. 21 -ul. Kościuszki
3), RTG , USG (361-55-25), ECHO
361-55-25, wewn. 225,344-40-51, wewn.
21 - ul. Ko ciuszki 3), Badama Holtera

zSsŁun~1

(361-55-25, wewn. 225), EEG (361-55-25,
wewn. 341, 361-54-60), Badania urodynamiczne (361-55-25, wewn. 313), Gastroskopia- helikobakter p. (361-55-25,
wewn. 350), Analizy laboratoryjne
(361-55-25, 344-40-51), Testy alergolo-

gicz ne (361-55-25, 344-40-51, wewn.
24 - ul. Kościuszki 3), Badania spirometryczne (361-55-25, wewn. 264, 244-40-51,
wewn. 40 - Kościuszki 3), Chirurgia Jednego Dnia (361-54-00), Badania peloptyczno-ortoptyczne (344-40-51, wewn. 36
- ul. Kościuszki 3), Rehabilitacja - laseroterapia (361-55-25, wewn. 291), Badania
laryngologiczne (361-55-25, wewn. 340),
Badania psychologiczne (361-55-25, wewn.
327), Stomatologia dla osób niepelnosprawnych (bezpłatne) 361-55-25, wewn.
238.
GABINETY UROLOGICZNE- BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY
- Seminaryjska 27b, (041) 361-30-60, Jagiellońska 23, (0-41) 346-22-99 - specjaliści urolodzy.
ZABIEGI UROLOGICZNE (kamica
moczowa, stulejki itp.) - specjaliści urolodzy codziennie - Prywatne Ambulatorium
Urologiczne, Kielce ul. Gałczyńskiego 7,
te l. (0-41) 362-44-11.
ZAKŁAD LECZNICZY CHORÓB
KRĘGOSŁUPA "NATURA" dr Jerzy Stodolny - leczenie manualne chorób kręgo
slupa i narządu ruchu, masaże lecznicze
i zabiegi rehabilitacyjne - Kielce, ul. Spacerowa 6, tel./fax 041/361-68-04, codziennie w godz. 9-18.
PEDIATRZY - DOROTA i RAFAŁ
SZCZUKOCCY - gabinet, wizyty
368-48-91, codziennie do 22, soboty do 16,
niedziele nieczynne.
LEKARZ PEDIATRA - wizyty damo·we, teł. 331-19-91.
GABINET DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNY. CENTRUM LECZENIA GRZYBIC - dr n.med. Halina Brodecka, Kielce, ul. Mała 14, teł. 343-15-15.

GABINET DERMATOLOGICZNY
- dr Mirosława Wienchosławska, specjalista dermatolog-wenerolog, Kielce, ul. Mickiewicza 4 p. 42, poniedziałek - czwartek
15.30Z.-Y16L.3AOK. l KON' CZYN DOLNYCH
METODĄ

KRIOCHIRURGICZNĄ ,

OMEGA Prywatna Przychodnia
Specjalistów, Kielce, ul. Jagiellońs ka
70 (Cefarm), 345-47-44, 366-31-21.
PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY - ul. Sienkiewicza 77
(I p.), przyjmują specjaliści od 15 do 16.30:
E. Kłujsza (czwartki}, H. Sielska (poniedziałki, środy), K. Sobańska (wtorki, piąt
ki). Szeroki zakres zabiegów dermatologicznych.
PRYWATNY GABINET PSYCHJATRYCZNY - dr n. med. Michał Piecewicz .
specjalista psychiatra - poniedziałki, środy,
piątki 16 - 18, soboty 10 - 12 - Kielce, Sienkiewicza 77. Wizyty domowe -te l.
33-22-853, 0-602-705-991.
PSYCHOLOG, PEDAGOG POMOGĄ CI - zadzwoń - telefon zaufania
366-17-41 w poniedziałki i czwartki w godz.
15- 17.
SPECJALJSTA NEUROLOG - Anna
Cebula, Kielce, Daleka 5 (Poradnia Rejonowa nr 17), wtorki (16-17), teł. 34-470-35.
BlM - informacja o prywatnych gabinetach i wizytach domowych, teł.
34-27-697.
· GABINET POMOCY PSYCHOENERGETYCZNEJ - poradnictwo, terapia, rejestracja - teJ. 369-90-29.

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA - 34-463-56- dyżury psychologów i pedagogów - środy, czwartki 18 - 20.
TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
-od poniedziałku do piątku w godz. 18-20,
teł. 345-73-46.
W SPRAWACH RODZINNYCH
- te l. 368-18-67, czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 8-17.
PORADNICTWO I POMOC DLA
RODZIN WYCHOWUJĄCYCH MAŁE
DZIECI (O - 5 lat), teł. 346-53-11, poniedziałek, g. 15-18.
ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB "AMAZONKA" przy Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Jagiellońska 74a, czynny jest
od poniedziałku do czwartku w godz.
lO- 14. Telefon zaufania- (041) 366-34-54.
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe ul. Piekoszowska - 345-15-11, ul. Jesionowa- 331-79-19, bagażowe- ul. Sandomierska - 368-06-68, ciężarowe - ul. Mielczarskiego - 345-41-22.
POMOC DROGOWA -teł. 361-79-76.
POMOC DROGOWA- teJ. 30-11-609.
BILETY LOTNICZE - rezerwacja
i sprzedaż - "Sigma", ul. Sienkiewicza 56,
teł. 366-44-32, 344-30-33.
LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż biletów- teł. 952.
OMNIA- komunikacja międzynarodowa, Kiclce,ul. Sienkiewicza 61,
teJ. 345-77-43, 345-77-46.
POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - USŁUGI CAł..ODOBOWE. Wystawianie kart zgonu przez lekarzy
uprawnionych, teł. 361-29-18, 361-39-12.
POGOTOWJE POGRZEBOWE
CAŁODOBOWE, BEZPŁATNE WYSTAWlANIE KART ZGONU PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH - Z woJscy,
344-37-78, 343-17-52.

usuwanie hemoroidów, inne zabiegi chirurgiczne. Dariusz Klimer- specfalista chirurg, Kielce, ul. Sienkiewicza 45 , paniedzialki, środy (16-18), teł. 0601-598-707.
PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY- specjalista ortopedii i chirurgii
urazowej Wojciech Armański , czwartki
g. 16- 17, Kielce, ul. Kościuszki 16. Wizyty
domowe- 331-62-86.
CHOROBY PŁUC DZlECl- wizyty domowe, codziennie 15-21. Kielce 369-88-77.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
CHOROBY PWC- dr n. med. Malgo- KOMUNALNYCH - u.slugi pogrzebowe
rzata Jędrzejczak. Kielce, ul. Seminaryjska całodobowe, teł. 366-31-77,344-67-88.
15A, wtorek, czwartek od godz. 16.30
do 17.30, wizyty domowe 090-68-32-44.
RADIO- T~l
CHOROBY PŁUC - lek. DOROTA
ISKRA
BIAŁEK, Kielce, ul. Seminaryjska 15A, piątki
9 6-62
16- 17, wizyty domowe, teł. 0602-230-815.
366-40-40
POGOTOWIE STOMATOLOGICZKARTA STALEGO .ICLI.ENT.Al
NE - lecznica "Medistar", ul. Warszawska
D oJ A .z D
G .RA T I s
34 (DOM RZEMIOSŁA) , czynne NON
STOP - teł. 344-39-45.
SPÓŁDZlELNIA LEKARSKA - gaTAJ- Ogólnopolska Informacja Gospobinety czynne w godz. 8-20: ul. Paderew- darcza, teł. 94-77
skiego (d. Buczka) 42, teł. 366-30-19- stoOIKT - Ogólnopolska Informacja Gomatologia, ul. Konopnickiej 5, teł. 331-50- . spodarcza - żółta linia- teJ. 94-34.
16 - stomatologia (znieczulenie ogólne),
NUMERY ZAMIEJSCOWE- teJ. 911.
RTG, ul. Hipoteczna 3, teł. 344-86-44 INFORMACJA PKP- teł. 366-93-28.
stomatologia, cytologia, analityka, ginekoINFORMACJA PKS - te!. 366-02-79.
logia, ul. Kościuszki 11 , teJ. 344-50-96 POCZfOWA INFORMACJA TELEfO.
stomatologia, gabinety specjalistyczne.
NICZNA - teł. 932

rz~~~-~
• Spotkanie z Edmundem Niziursk.im oraz promocja jego najnowszej
książki .Sptsek słabych" - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, ul. Zamkowa 5

~i~~kiiXp;jpi~~jeD~i~~ę JJ:ti!f~:
0

drzej" przy ul. Leonarda
+Wernisaż wystawy plastycznej Barbaty Guli6skiej ,.Przemijanie"- Klub "Sloneczko" w Kielcach, ul. Romualda 3 - 23.
IX., g. 17.30.
• Koncert zepołu .Mr Lonley i pnyjaciele"- MłodziezawaKawiarnia Muzyczna .,Zameczek" w Kielcach, ul. Słowackiego
23- 24. IX., g. 18. Wstęp wolny.
+PrezentacjaksiąiliFranciszkaLisa

.Przez cztery wojny" (z udziałem syna autara Macieja Lisa). Spotkanie poprowadzi
red. Jerzy Daniel- zaprasza Oficyna "Scriptum"- Dom Środowisk Twórczych w Kiełcach - 24. IX., g. 1 .
• 50 lat Instytutu Wydawniczego
PAX - w programie spotkania referaty poświęcone historii i dorobkowi wydawnictwa
- Klub Civitas Christiana w Kielcach, ul.
Równa 18- 24. IX~ g. 17.
• Zawodywędkarskie na Wtśle w Sandomierzu- 25. 1X.- wyjazd o godz. 4 pod hali

g~~~~~~~522-

• Uroczystości odsłonięcia tablicy
upam.it;tniającej rocznicę utwonenia oddziału AK .Lotna Grupa Bojowa• - Ło

niów k/Sandomierza- 26. IX., g. 12.
• Klub .Witet" zaprasza na zajęcia
następujących kół i sekcji: lektoraty fj. angielski i niemiecki), nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne, klub malucha,
korepetycje, gimnastyka dla pań, kurs samoobrony, kurs obsługi kamer wideo - informacje i zapisy w klubie przy ul. Karczówkowskiej 20, teł. 34-552-37.
• Klub .Miniatura• zaprasza do sekcji i kół zaintere owań: sekcja muzyczna
(nauka gry na pianinie i gitarze), sekcja
wokalna, taneczna, plastyczna, literacka,
tenisa stołowego, klub małego dziecka (46 lat), nauka j. angielskiego, gimnastyka
kondycyjno-odchudzająca - informacje i
zapisy w klubie przy ul. Spółdzielczej 5 w
godz. lO- 18, teł. 368-05-30.
• Wojewódzki Dom Kultwy przyjmuje zapisy: do zespołów "Małe Kielczanki• (6 - 12 lat) i .Trzpioty" (6 - 12) na
zajęcia rytmiki dla dzieci (5 - 6), szkoły
tańca (6 - 15) oraz na zajęcia Studia 'featralnego - informacje i zapisy w WDK
przy ul. Ściegiennego 6, teł. 361-24-10.
(wiek)
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Ultimatum dla Lecha

Do Siarki po punkty?
Dziś

drugoligowa środa.
zespołów o- punkty
walczyć będzie tylko Korona,
gdyż spotkanie KSZO z Polonią
Bytom z uwagi na mecz o superpuchar w Ostrowcu zostało
przetożone na 29 września.

z naszych

Kielczanie zmierzą się wTamobrzegu z ,jedenastką" Siarki.
Nie ulega wątpliwości, że będzie
to mecz z podtekstami. Przecież
szkoleniowiec Korony Stanisław
Gielare}c prowadził w przeszłości
Siarkę i na co dzień mieszka w Tarnobrzegu. Być może piłkarze sprawią prezent swojemu szkoleniowcowi i wreszcie zdobędą gola w wyjazdowym meczu.

-Obaj rywale znają się bardzo dobrze, podobnie jak szkoleniowcy Stanisław Gielarek i Jacek Zieliński . W
okresie przygotowawczym do sezonu
w meczu sparringowym przegraliśmy z
Siarką 2:3, ale od tego czasu wiele się
w obu zespołach zmieniło. Nie ukrywam, że liczę na dobry rezultat tym
bardziej, że z obozu Siarki docierają
wieści o kontuzjach kilku podstawowych graczy - powiedział nam prezes
Korony, ArturJagodziński
W zespole Siarki nie wystąpią dziś
na pewno Barnak, Gaweł, Rejczyk,
Kozłowski i Majkowski. Tymczasem
trener Gielarek będzie miał do dyspozycji praktycznie wszystkich piłkarza,
podbudowanych dwoma zwycięstwa-

mi w ostatnim tygodniu w pucharze
iw lidze.
Tymczasem wczoraj minął kolejny term i wpłaty zaległej raty od Lecha
Poznań za transfer Macieja Pastuszki, w sprawie którego jak informowaliśmy poznańscy działacze zaproponowali zmianę warunków kontraktu
z transferu na wypożyczenie.
- To niepoważne, że poznańscy
działacze tak nas traktują . Wystosowaliśmy już ultimatum do Lecha, informując, że absolutnie nie zgadamy
się na nowe warunki, a w przypadku
niedotrzymania ostatecznego terminu
raty zażądamy zwrotu karty Maćka
- komentuje sytuację A. Jagodziński.
(wid)

Kałwat

Gra IV liga

Naprz6d

załapie?

Jednym z faworytów rozgrywek o mistrzostwo IV ligi jest
drużyna Naprzodu. Przed sezonem działacze jędrzejowscy
sprowadzili do zespołu kilku doświadczonych zawodników,
m.In. Sławomira Skalskiego, Roberta Bąka i Pawia Dróżdża.

Ale na razie ci gracze nie prezentutak, jakie są oczekiwania kibiców w Jędrzejowie . Potwierdzeniem
może być ostatni mecz ligowy Naprzód - Nowiny. Skalski oprócz biegania nie zaprezentował nic szczególnego. Dróżciż raz za razem popełniał
kardynalne błędy i tylko z powodu nieudolności strzeleckiej Nowin- gospodarze nie tracili goli.
- Faktycznie, w pierwszej połowie
mogliśmy strzelić nie jednego a minimum dwa gole- mówi A. Gil. Niestety nie potrafiliśmy wykorzystać prezentów, jakie nam robili defensorzy
Naprzodu. Tyczy to zwłaszcza Rafala
Kochanowskiego, który jest co prawda nominalnym napastnikiem, ale ...
nie potrafi strzelać goli. Tym niemniej,
Kochanowski, podobnie jak pozostali pilkarze-w Jędrzejowie prezentował
się całkiem nieźle. Wszyscy walczyli,
"gryźli trawę". Byliśmy lepsi w tej konfrontacji, ale co z tego, skoro nie strzeliliśmy drugiego gola, który - moim
zdaniem -zapewniłby nam zwycięstwo.
Mówi się trudno myślę, że w dzisiejszym spotkaniu z najsłabszym w lidze

ją się

do USA
Zawodnik TS Akwedukt Kielce, Marek Kalwat wystartuje w
mistrzostwach świata w duathlonie, które 17 października odbę
dą się w Stanach Zjednoczonych,
w stanie Pólnocna Karolina. ,

zespołem, Victorią Łukowa wreszcie
wykorzystamy większość wypracowanych sytuacji.
-Nie wiem dlaczego, ale nasz zespół gra bojaźliwie. Wytłumaczenie
może być tylko jedno- przed obecnym
Zawody odbędą się na dystansie
sezonem nastąpiło sporo zmian i
l
O
km
biegu, 40 km jazdy na rowerze
musi upłynąć trochę czasu, nim poi
5
km
biegu.
- Ostatnie zawody w nieszczególne formacje odpowiednio się
mieckiej miejscowości Spalt pokazazgrają - powiedział nam Henryk Wojda, prezes Naprzodu. Mamy poukła ły, że Marekjest w świetnej dyspozydane wszystkie sprawy organizacyjne, cji, zwłaszcza biegowej - powiedział
nam trener Andrzej Szolowski.- Były
wśród piłkarzy panuje bojowy duch ...
to
przecież eliminacje europejskie do
Mam nadzieję, że im dłużej trwał bę
przyszlorocznych
mistrzostw świata a
dzie sezon, tym lepiej będziemy grać.
trasa
była tam bardzo ciężka, pełna
Taką nadzieję powinni mieć także
niektórzy gracze Naprzodu. Ot, choć stromych podbiegów. Marek spisał się
by Robert Bąk , któremu w pierwszej rewelacyjnie, zajmując na pierwszym,
20-kilometrowym odcinku drugie
połowie przytrafił się szkolny błąd zamiejsce, więc jesteśmy dobrej myśli
kończony golem dla Nowin. Od tej
chwili zawodnik gospodarzy harował przed konfrontacją z najlepszymi
(sts)
na murawie "za dwóch" i w konse- na świecie.
kwencji on właśnie zdobył wyrównującego gola.
Dziś 9. kolejka spotkań mistrzowTil liga piłkarska . Błękitni Kielceskich IV ligi. Zestaw par: Granat SkarStal Sanok, godz. l 5.30.
żysko - Czarni Polaniec (początek
Liga okręgowa : Piaski - Zenit
godz. 16.), Łada Biłgoraj- Alit Oża
rów (16), GranicaLubycza Królew- Chmielnik, Victoria/Nida n - Star/
ska - Wisła Sandomierz (16), Piast · KSZO 11, Bucavia- Orlicz Suchedniów,
Ruch Skarżysko- Skala Tumlin, RudChęciny- Spartakus Daleszyce (16),
WisanSkopanie- Naprzód Jędrzejów ki -Orlęta Kielce, Sparta Kazimierza
(16), Nida Pińczów- Unia Hrubie- Wielka- Zdrój Busko, Końskie- Unia
szów (16), Hetman Włoszezowa - Sędziszów, Wierna Malogoszcz- Łysi
ca Bodzentyn. Godzina l 6.
(soy)
Pogoń Staszów (16), Sparta rejowiec
-Granica Dorohusk (16). (mac)

Dziś

Tenis to piękny sport. Na zdjęciu: jedna z uczestniczek turnieju, AneFot. S. Sijer

ta Soś

Puchary pojechaty w

Kolportaż
W Kielcach zakończył się III
Ogólnopolski Turniej Tenisowy
Amatorów o Puchar Kolportera
S.A. To największa tego typu
Impreza w naszym regionie.
Startowato 80 kobiet l męż
czyzn.

Fragment meczu Naprzód-Nowiny. Z piłką Sławomir Skalski
Fot. M. Cender

MULTILOTEK

NUMEREK

2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 32, 36,
37, 42, 49, so, 57, 61, 72, 73, 80

7 (16, 20, 28, 34)

SI

W klasyfikacji zespołowej imprezy zwyciężył Zespól Szkół Rolniczych
z Chrobrza przed ZSR Sichów i Zrywem Łopuszno.
-Była to bardzo udana impreza, a
jej patron któremu szczególnie bliski
był zawsze wiejski sport, byłby z pewnością dumy że tak liczna grupa dzie-

tenisa

przyludzi i to z miejscowości położonych daleko od Kielc
- mówi prezes Kolportera, Krzysztof
Klicki, który tradycyjnie już sam wystartował w zawodach. - To jedna z
nielicznych w Kielcach imprez dla dorosłych i choć startują w niej amatorzy- a może właśnie dlatego - jest to
doskonała promocja tenisa. W tym
roku wśród zwycięzców w kategoriach
męskich nie ma kielczan, co odbieram
jako dowód wzrastającej popularności i rangi turnieju, który będzie oczywiście kontynuowany.

Wyniki turnieju.
W finale kat. do lat 40 mężczyzn
Norbert Sobol (Radom) pokonal6:2,
6: l Dariusza Gębkę (Kielce). Trzecie
miejsce zajął Jacek Rejczak (Starachowice.
Finał kat. powyżej 40 lat: Mirosław Grabda (Pabianice) -Jerzy Czaban (Kielce) 6:2, 6:4. Trzecie miejsce
zajął Adam Dorasiewicz z Radomia,
który pokonał Krzysztofa Gladysia z
Kielc 6:3, 6:3.
Finał kobiet: Iwona Chodkiewicz
- Iwona Godek 6: l, 6: l. O 3 miejsce:
MonikaCedro-Anna Trawka 6:2, 7:5
-wszystkie panie z Kielc.
Fmai debla: N. SoboVIreneusz Górka (Radom)- D. Gąbka/Paweł Michalski (Kielce) 7:6', 6: l. 3 miejsce: KrzysztofKaniowski/Jacek Trębicki (Kiekce).
Turniej rozgrywano na kortach
Błękitnych i Tęczy/Społem Kielce. (s ts)

Licytowali

Nic do stracenia

-Cieszę się, że na nasz turniej

jeżdża

coraz

więcej

wPolańcu
Bardzo

Dziś o godz. 16 w Łodzi rozegrany zostanie barażowy mecz o
wolne miejsce w pierwszej lidze
A pilkarzy ręcznych, w którym
.siódemka • Wisły Sandomierz
zmierzy się z Kasztelanem Slerpc.

ładną oprawę

otrzyw mlnlony weekend w Polańcu Mistrzostwa Polski energetyków w brydżu sportowym.
mały rozegrane

-Nie mamy nic do stracenia. Oczypowalczymy o pierwszą ligę dla
Sandomierza i byłby to wspaniały prezent dla naszych kibiców. Niestety: nie
będzie mógł zagrać Karol Bielecki.
Przyznam się, że nie mamy rozeznania co do rywala i dopiero na parkiecie przykonamy się na co go stać
- powiedział trener Wisły, Mieczysław
Gospodarczyk.
(d)

Wśród

wiście

ponad l 00 uczestników dobrze spisali się reprezentanci gospodarzy - Jerzy BiegaJski i Franciszek Boczek, zajmując trzecią lokatę. Zwycię
żyli Jerzy Pawlik iAndrzej Broda z Tarnowa. W turnieju teamów bezkonkurencyjny okazał się Tarnów, a pierwsza z
trzech ekip Elektrowni "Polaniec" sklasyfikowana zostala na l l pozycji. (d)

Pamięei Zdzisława
W S/chowle z udziałem ponad 500 dziewcząt l chłopców z
terenu województwa świętokrzy
skiego rozegrane zostały masowe bieg/ przetajowe-o Memoriał
Zdzisława Stawiarza.

Polskę

Stawiarza

ci i młodzieży stanęła w szranki tych
zawodów. Godnie uczcili oni pamięć
Zdzisława Stawiarza, długoletniego
działacza i przewodniczącego Rady
Wojewódzkif j LZS w Kielcach. Za rok
na pewno spotkamy się na kolejnych
memoriałowych biegach - poWiedział
nam sekretarz RW LZS w Kielcach,
Jerzy Kula.
Oto najlepsi w poszczególnych
biegach II Memoriału z. Stawiarza:
Dziewczęta 13-14 lat, 1500 mEdyta Palgan (Wzdól Rządowy), 15
lat, 1500 m- Monika Jaroń (ULKS

Rembów) , 16-17lat, 2000 m- Ewelina Kowal (Książ Wielki), 18-19lat,
3000 m -Ewa Plesowicz (WLKS Kielce).
Chłopcy l 3-14 lat 2000 m - Dariusz Domoń (Gimnazjum Rembów),
15 lat, 2000 m -Dominik Szymanowski (Olimp Końskie), 17-18 lat- Andrzej Lachowsk:i (Olimp Końskie) , 1819 lat, 5000 m - Marcin Kurzawa
(Znicz Podzamcze) , 20 lat i starsi,
6000- Sławomir Szydław ki (Czarni
Połaniec) .

(wid)
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SPORT

Dziś

w Ostrowcu:
•

Wisła

Kraków- Amica

Wronki~
..... =-:. -

••

•..

POZEGNANI
KOBIERSKIEGO

Ostrowlec jest dziś stolicą
polskiego futbolu. O godz. 15.30
na stadlonie KSZO rozpocznie
się mecz o superpuchar, w lctórym zagrają Wisła Kraków i Arnlca Wronki. Mecz będzie także
okazją do uroczystego pożegna
nia znanego kieleckiego sędzie 
go pierwszoligowego, Andrzeja
Kobierskiego.

ligowych. Rola arbitra pochło
mnie bez re zty w ciągu o talnich
20 lat. Oczywi cienie zer.vę z futbolem. Takjak choćby dziś w Ostrowcu
będę pelnić rolę sędziego tech.nicznego, jak również prawować funkcję
ob erwatora spotkań pilkar kiej IV ligi
-mówi Andrzej Kobierski, który przeędziowal łącznie ponad 1200 spotkań

nęła

tkań.

Kolejni zwycięzcy:
Rower górski wygrała Hal~na Wykrota z Kielc.
Niespodziankę otrzyma Urszula Szymańska

sędziowalem

praktycznie wszystkim
najlep zym pol kim ze polom. Były to
mecze o więk zą czy mniejszą stawkę.
a pewno długo będę pamiętać spotkanie Arniki z Groclinem podczas
którego musialem pokazać zawodnikom aż 12 kartek, w tym dwie czerwone.
+ Co dało panu te kilkanaście
lat sędziowania?

z Pińczowa

l

OCZKO
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Dodatkowo, codziennie, publikujemy numer szczęśliwej karty wy- 50 zł.

grywającej nagrodę specjalną

Dzisiaj już 250 zł wygrywa
karta UA0455
Warunkiem otrzymania nagrody specjalnej na numer karty jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie do Btura Obsługi Loterii faktu posiadania takiej karty do godz. 16 danego dnia. Nagroda nie odebrana powięk
sza pulę dnia następnego.

Andrzej Kobierski (w środku),
koficzy karierę
- Mamy już ustalony program
minutowy imprezy- mówi wicepreze
Stowarzyszenia Pilki ożnej KSZO.
Waldemar Paluch. Oczywi cie, wdalzym ciągu dopinamy wiele zczególów. Chcemy, aby wszy cy czuli ię w
O trowcu, ,Jak u iebie w domu".
Oprócz preze ów l l! ligi zaprosiliśmy
na mecz także włodarzy najwięk zych
klubów na zego regionu. My ' lę , że z
przyjemno- cią obejrzą zmagania czołowych polskich drużyn ...
Obok pilkarzy Wi ły i Arniki jednym z bohaterów popoludnia z futbolem w Starachowicach będzie kielecki arbiter Andrzej Kobierski, który żegna ię z ędziowaniem z powodu przekroczenia limitu wieku.
- a pewno trochę żal, że nie będę
mógł już ędziować oficjalnych spo-

jeden z najlepszych

sędziów

w historii kieleckiego futbolu, oficjalnie
Fot. S. Sijer
- Kiedy' prowadziłem dokładną
- Wiele w pomnień i satysfakcji.
ewidencję meczów, potem zaniechałem
Dzięki temu zjechałem kawałek Eutego. ie posób spamiętać wszy t- ropy, prowadząc mecze w Danii, Irkich występów w roli sędziego. Praw- landii, Finlandii, Grecji, Estonii. Rudliwe ..gwizdanie" zaczęło ię w 1987 munii, Bułgarii . Sędziując praktyczroku po awan ie do Ił ligi. Cztery lata nie we w zy tkich więk zych futbolopóźniej zo talem pierw zoligowcem,
wych o' rodkac h w Polsce miałem okaprowadząc w ekstraJda ie ponad l 00
zję poznać elki ciekawych ludzi.
potkań. Teraz żałuję, że tak późno
+ Czy doczekamy się w najbliż
zdecydowałem ię na ędziowanie,
szym czasie pana następcy w eksgdyż braklo mi cza u by wspiąć się na
traklasie ligowych arbitrów?
najwyż zy zczebel w hierarchii - arbi-Trudno odpowiedzieć jednoznacztra międzynarodowego .
nie. Na pewno jest kilku młodych zdol+ Czy któreś ze spotkafi szcze- nych ędziów, którzy mają taką szansę.
By ją wykorzystali mu i zostać spełnio
gólnie utkwiło w pana pamięci?
- Było ich kilka, jak choćby pu- nych wiele warunków. a pewno swoją
charowy mecz czołowej klubowej ,je- wiedzą i doświadczeniem pomagać będę
dena tki" Europy - Panathinaiko u młodym arbitrom gdyż odpowiadam
Ateny, podcza którego byłem ędzią za zkolenie w organizacji ędziow kiej
a y tentem. W roli głównego arbitra w okręgu.
(mac), (wid)

Warunki odbioru nagrody:
a) zgloszenie się osobiste do siedziby redakcji w ](jelcach, ul. Wesola 47/49 najpóźniej następnego dnia po opublikowaniu numerów,
wgodzinach 9-16 lub zgloszenie wygranej telefonicznie pod numerem (0-41) 36-36-223 w tym samym terminie. Jeżeli wygrana zostanie stwierdzona wpiątek lub obotę, termin zgloszenia wygranej upływa w paniedzialek o godzinie 16,
·
b) dostarczenie karty loterii promocyjnej do redakcji "Slawa·Ludu"
wraz z wycinkami zestawów liczb opublikowanych do czasu wygrania (może brakować tylkojednego wycinka). Kartę ze zgłoszoną wygraną zatrzymuje organizator loterii promocyjnej.
W przypadku stwierdzenia, że otrzymana karta została wydrukowana fabrycznie w sposób uniemożliwiający odczytanie jej tre ' ci
-grającemu przysługuje prawo otrzymania innej poprawnej karty.

TELEFON
(041.) 36-36-223~
godz. 9-16 od poniedziałku do piątku
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WSZYSTKIE ASORTYMENTY. EKSPOlYCJE 6000 m2
DEK KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33, teł. 33181 86

IJELCE, OLSZEWSIJEGO 9 , teJ. 34 501 72
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"Sasza" Djordjevic zagra w Realu Madryt

Transfer sezonu

Gwiazda koszykarsklej reprezentacji Jugosławii, Aleksander .sasza • Djordjevic podpisał kontra/et z Realem Madryt, mimo że jego
pozyskaniem zainteresowanych było kilka zespołów z NBA.
32-letni ko zykarz. mający za Blazer -to aktualn , z reprezentacją
obą wy tępy w BA- Portland Trail
Jugo ławii , mi trz ' wiata (199 ). wi-
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cemi trz alimpij ki ( 1996) i mi trz
Europu z 1997 roku.
W tegorocznych finalach Mitrza tw Europy, w lipcu we Francji,
"Sa za·· Djordjevic nie-grał z powodu
kontuzji. Zdaniem trenera lelimira
Obradovica, brak Djordevica był jedną z
przyczyn porażki J ugo lowian w półfi
nale z Wiochami.
~ a za·· zadebiutuje w barwach
Realu w inauguracyjnym meczu pierwszej kolejki Euroligi, w którym drużyna
z Madrytu zmierzy ię na wyjeździe ze
łoweń ką Olimpiją Lublana. W tym
sezonie trenerem Realu jest wio ki zkoleniO\viec Sergio Scariolo. który zna
do kanale Djordjevica. z czasów, gd
ten występowal (w ezonie 1995/96) w
drużynie Team )'S)1em Bolonia. Druży
nę tę prowadził właśnie Scariolo.
Aleksander Djordjevic gra w lidze
hi zpań Idejod trzech laL W 1997 i 1999
roku zdobył L ko zykarzami F Barcelona tytuł mi trzów kraju.
(PAP)
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Transfer "Saszy" Djordjevica (z lewej) jest hitem sezonu w Europie
Fot. S. Sijer

