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W środę, 
razem 

ze "Słowem" 
kolorowy 

dOdateknJ~~~~~~~~lIiI~IIIIII~"~1I1I1I1I1 
"Nowoczes Na peryferiach Ostrowca policja 

Dom" odkryła największy w regionie 

Tw6rcy 
Dolly 

sklonowali 
cielę 

Firma, która pomagała w sklo
nowaniu owcy DoIły, ogłosiła w po
niedziałek, że wytworzyła przez klo
nowanie cielaka. Nazywa się on Mr 
Jefferson, jest zdrowy, waży 98 tun
łów (44,5 kg). Przyszedł na świat 
"Wirginii 16 lutego, w Dniu Prezy
denta w USA - powiedział Julian 
Cooper, szef PPL Therapeutics. 

Mr Jcl"kr~ou. iuaut:j uii Dolly. 
JX)1\stal przcz przeniesicnie jCjdm z ko
mórki cmhrinna. :1 nic koull'irki dllro

lk'~" .- IIICI : ~\· I.1. h·IIIII~. 1 h LII" "I, ,I> 
napk II pr/l11adkll DnI'" ,lCł7 Iran,-
1<'III<"IIl<] 'III ,'.' 1',,11.' \.-;~"I\\ I l"~ ,'!l'k 
nIC jc~1 1r:I\IS~l'nil'/lłl' (n iL' m:1 ~,'nu 

1u~~lq!lll. II; \lbL'LII I ~lI~(l'~ 11/1;:10,1 
fXlI;on:lnil' L!h'\\I'1lI 'r h Irudl\l ),,'i n;1 li n) 
<!ze U\! 11'\';1\:11'1::1111:1 1J':I1I ~L!Cll1L'1.I IVC" 
krów - jak ocenil Cooper. I~PL naió\' 

do cwlo\\'\'Ch I"irm "' l\\:lr/aj:lcych 
lr.ł1l~gl' llll'1l11" fllll\l ' l1l\ III" /~ II ' "" l '" 

ki\\' ICl'lIlil'/\'ch. 

Szkoc~i . I{osli n InSltlLl IL' I PPL po
infonnow.llyo sklollow:\Iliu Dolly do

UaullIc pl'/Cd II '~ll· UI. .\LA, ,III IL'~ 1'1'/1 

szla ona na $\I;al II lij1Cu Il)l)h r.. to 
dopln" \I hJ\~ III 11)1)7 I. pll\bIlU. I,· 
p:y.1'Slata pr/C/ lcchnikc klonow;lIli:1. W 
liIka miesięcy [X"17niej ;mxI7il;1 ~i~' P(ll
~, plcrw~za Ila ~\\iL'c iL' owca IrL1l1~gc
nk:Jn:t. OI',.'Lnic n; IlI~\ III L'\ W\ ~:II ; III. Il' 
1JlOo.,ą II} kor L~ ·la": l~ s:lm~ lcchnih..; II 

~II fll/ lllll;liallia ~n-'II . (PAP) 

skład broni 

ARSENA ,. 

W MIESCI 
Jeden z największych w kra

ju arsenałów ujawniła policja w 
Ostrowcu Świętokrzyskim -
twierdzi rzecznik prasowy KWP 
w Kielcach Jerzy Rzońca. W so
botę w osiedlu Denków funkcjo
nariusze odkryli dwa warsztaty 
zajmujące się produkcją i han
dlem bronią. 

Broń znaleziono na lerenie ki lku 
ptl~L' sji . najwięcej jednak u 67-lclnie
go Józefa K. Ogólcm policja 7:lhe7-
pICL'!) 1;1 Il} V IIII.. broili palncJ. dlll 
giej i kró tkiej . m.in. - rewolwery. pi
. wleLy. sZlUcery. dubellówkę. Znale
liWIO także ponad II lyS. szlUk amLl-

Prezydent Aleksander Kwa
śniewski podpisał w poniedzia
łek dokumenty ratyfikacyjne kon
kordatu: Tym samym ratyfikował 

umowę ze Stolicą Apostolską· 
II IlCJlIV :1f Hl\ lobl..l : I rc~ h l ~l..lIp 

Jó/cl' Kowalc / yk I.apowiedl.ial. i.e 

JL'~ /L'! C II ponietll.iald Ojciec ŚWięlY 
.1. 111 1';I\\l' l " d"~"Il ; 1 1'1 '\\\11""1"'11<'."" 

; I~ IU r:llvl"lbcvpłq:ll . 

la UrtlCl.) Ill~C I pOJpiSJlllJ 1\ ~ałt 

tli;lkj l'al:IL'u I'rL'/\tlcnd.iego pr/yhyli 

111.11 '/:tł~I III le SCpllll I SCII:llll. pre 

n\1L'1'. ~I.er MSZ. nuncju~z apmlOl ki. 
.I l·,ICllI pr/dl'II;III~. Il' dl 1<;1.. 1 

I..tllll..mdalO\\ I dohre i pr/vja/nc '10-

~\I1l1..1Illi ~·d/ .1 R/Cl'Iptl~pn~p{\lil:! Pol 
... LI.J SlollC"j !\p\l\l,ll\I.. .. 1 h.,:d:j rO/1I 1-

pl' 'I~' JL'~/ClL' p, Hm \11111.'.1 - pOIl Icd/i:11 

pro~ tlL'n!. JOU:lJ<jc' Le do~umenl 
1\1 I II 1\ 111 'I~' d" d\lhr~ ,'h 1 IH/CI -

nicji . kilkase l granalów oraz znaczne 
ilości prochu i części sluŻ.lcyc h do 
produkcji broni . Jc t 10 broń krajo
wa i zagraniczna I.arówno z cza
sów okupacji. j ak i wspólczcsna. 

W ar ena lach znajdowalo s ię lC Ż 
urządzcnie do produkcji nabojów do 
hroni lll y~ l iwskicj oraz Url.:ldzenlc 
do dctonowan ia ladunków wybu
chowych. Wykrywacz metali. klóry 
odkrylO. j esl wielokrolnie si lniejszy 
ni ż znajcluj:jcy s i ę n:1 wypmażcniu 
plllrcji. 

iejede n pIul on można by 
uzbroić - żanują policjanci . 

Czytaj na stronie J, 

roI. PAP/CAF 
r/y~ciL' ~preL'\ I\1W:IIIVCh rel:ICjIIllIl;d/\ 
pa(l lWL'Ill a KO~CIOlclll k"llolrcl..llll . 

Zdanie m prezydenta. r "jdll\1 a 
dl'l..l:lr:ICJ.1 f1rcl'~ 11Ij.!l',1 \\ \ 1..I,Idlllę 
konkordalu ~lwarza gwaranCJe. le 
unHl\\'a la nic narU~/a prali I \WOb\KI 
ludzi odmIennych wyznali I niewle
rt;,,·~ch . (PAP) 

Raj ziemski znajdował się w Afryce południowej? 

Adam i Ewa byli Afrykanami 
Adam i Ewa byli Afrykanami i 
najpóiniej 200 tys. lat temu 

Afryce południowej lub połu
~IItIWC.-W,Sc/lOCl'nifłj - oświadczył 
POniedziałek jezuita Angelo 

profesor genetyki na uni
"''IY1'ec./e katolickim w Rzymie. 

WYSlępuj~jL' 11:1 li ll'um / gllll llad/c 
O~6Inrl!(' P:lpi",ki,'! \ b klIIii 

j:\kH.' 1'1\/11<',' ; : 11 ' 'I~' \\ ""1111' 
II \\ ; I\I~, I11h' .. lk,'IIIJJk 1",.1 

że Opll1l~ lę plllll.l.:1:1 II l <;b/\l~C 

n;\ 1'''''1.111 il' "\II"'III',h 1.\11 
,h 1'1 I I" ,1111\'1 \ 1.. .111 

ICl\ III'I""~I 1',1".1''' . " 
i -\n!,'1I1 ' 

Badania le zrealizowane w 1996 
L pOl.wo lily "odkryć Ewę dzięki ana
bzic D A mitochondriów (c ialek 
obecnych w c)'LOplazmie komórek), 
kl OrL' prl.ckal.ywalle 'l pOlomkom 
prnz matkę" . Inne badania z ub. L 
,,1'''/\Volily I)dllak;': d:lma p0l'r/l'l 
:111,111/\' f) 1\ ChlllllH"'lIlIU y " . 

l ·tlL'll . ('/\ ll'i R:1f li\'m\kl. )!tI/ll' 

l'" 1.11 1",'I\"/~ 1'1~I,I\\J\ "\'lI "1\\I\'~ 
\\ . \\, ' 1 pil, ', Ih ' , ' IlliliIIl it" )\hll"]'h .' 

1Il'1 I ()() - .!()I) ly~ 1;11 lCIllU. pr:J\\Ullpl' 
.1.,1'111,' ' l1'If.l11l1' \1\' II 1\'11'1111' I',\hl 

dllh\\'I'lllIh 1','111"111\1\\,\ II ,l'IH ,dllIL'I 
\ III ~I 1"l\llnl/l .II I)J,Il'l :"lI'II .I I'llJl' 
I.ł\-Il '1\' 11;1 b, łd .lIlI,ICh 1, 1~ll\ h " I'l\\dl 

w l vczniu bL prze7 amerykań kie 
uni~r -ylely. - Z lych wlaśllIc rCJonó\\ 
czlol lek w 'pólczesny {Holllo sa
pien } rozprzesIr zenil ię na Azję 
i· Europę. gdzie 30 - :0 lys laliemu 
pow laly zalążki obecnych populacji 
- dotlał. 

OJcicc S.:rra podl..lL',hl. Il' 11:1\1:1-
ni:! l\' Id:lj;1 ~i~' p"llllcnl/,ll' IL'(\m; 

III\HIllgL'IIIClIl:l. IglldlllC I ~IOI,I pr.llI 
""I , .. d .. " 11 h ' "d I"k" I"dnl \d,l111 I 

Jcdlla 1..:\\<1 , I 'oltgc 1\ I. LI . \1 1~1I1 lal../c 
~.Ih Iltn liII ,I! ,IH I,' hlhl!flll \d,11I1 I 

1'11,1 ';1 Idl.." Will h\11r I II . 1,1' II 1'/\'

l/\\llq",U IlId/l.."" 
\\lrltl \ 11:1111\ III i hl 

Muzeum pod patronatem 
c6r rewolucji 

Stowarzyszenie • Córy Ame
rykańskiej RewolucJr chce przy
jąć patronat nad Muzeum 
im . Kazimierza Pułaskiego 

w Warce. Przedstawicielka sto
warzyszenia z Teksasu Anne Par
sons odwiedziła niedawno War
kę . W rozmowach z dyrektorką 
muzeum Anną Kornatek wyrazi
ła chęć objęcia patronatu nad 
muzeum. Stowarzyszenie udzle- · 
lałoby również pomocy finanso
wej wareckiej placówce. 

- Prowadzimy rozmowy z amery
kanami - poinformowala na A. Kor
natek, - Obie lrony ą zaintere Ol a
ne podjęciem wspólpracy. 

Muzcum Pula kicgo w zamian za 
palrona!. mogloby \vy lać do USA 
wy~ILl\\y. prel.cntowane JUL Z\ iedza
jącym. -" ze law Milo z". _ pan 
pol ki w Slanach Zjednoczonych" 
I "ŚWtal Jerzcgo Ko · iń . kicgo" lO wy-
lawy. które powmny zaintere ować 
lakże merykanów - lwierdzila pani 
dyrekLOL (jas) 

"Słowo Ludu" 
zaprasza do nowej 
siedziby w Kielcach 

Od wczoraj kielecka redakcja , lowa Ludu" mle CI lę W 

nowej . ied7.ibie. a z nowy adre to: Kielce 25-363. ul. We oła 
47/49. 13ium OgłOSZCll ulrz mujc dodatk w punkt \ dawnej ie
dlihie redakcji przy ulTargowej I . 

aSl.e telefon : 344-24- O - centrala, 344-72-55 - ekretariat 
redakc ji, 344-43-45 - dział miej ki, 344-4 -16 - dz i a ł łączno'ci z 
cz. lclnikami, 344-87-42 - dział ekonomiczno-polityczn , 344- 9-91 
- dział reporterów, 344-47-25 - dział terenowy, 344-22-63 - dział 

portowy. Redakcyjny fax pozo taje bez zmian - 344-69-79. 
umer Biura Oglo zeń: telefon - 344-4 -5 , fax - 344-72-51. 

ł'Niezwykly transport 
.;Ih2. -

Aż siedmiu godzin i przenośne
go dtwigu potrzebowali strażacy z 
Cleveland aby przetransportować 
ważącego 363 kg George' a Toma
selliego z piwnicy jego domu do 
szpitala . 

-I7-Icl\11 ' l ill11:1'ell l wC/wal [XlmOc, 
~~.1I I~!L ~I<; lIa buk II I..l:tlct: pIL' J:>IOWCj. 
1\'loy/ll: lllir Ilu'l!! l ptlnr~/:lć ,i.,: II wb-

n 'h silach. WClw.lIli Slr.l7'<IL!' musieli 
7.hudov ... ać drcwnian'l rampę na hodach 
prowadzących do piwnicy i wciągnąć 
chnrq:tlll:t glll,\' r..1I<:1ll1 lllaler.ICL'I1l. na 
którymleżal . I, lępnie dźlvig umieszczo
ny na [Xxlwtl/iu ci.;iarówki prl.cniósl 
mężc/. 1Il~ na \pecjaln .. , przyczepę. 

l illll:l L'lIiJC ljuL II szpilalu i Il'karze 
u~lalaj~! pr/yt:/yn~jcgobóló\. (PAP) 
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PSL z obawą przygląda się rządom koalicji ldanjel1J parldl1Jentd/ Lysi0W 

Niebo dla e 
- Nie chcemy kupczyć stano

wiskami, ani być maszynką do 
głosowania - powledzial wczo
raj prezes Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Jaroslaw Kalinowski 
na spotkaniu w Kazimierzy Wiel
kieJ. Po poludniu prezes PSL 
odwiedził Kielce I wysluchal opl
n// mIeszkańców okolicznych 
gmin. 

Nie obyło się bez bolesnego pod
sumowania czteroletniej obecności 
Stronnictwa w koalicji rZądowej i 
przegranej w wyborach do parlamen
tu. 

- Mamy nauczkę. że w partii nie 
można stawiać tylko na jednego lide
ra, trzeba się opierać na grupie m'l
drych, przedsiębiorczych dzialaczy -
powiedzial prezes Kalinowski .- l3yli-

I. 

śmy SI~lhszylll IXlrlnen:1ll w kIlalicji : 
popełni li śmy wiele blędów i musieli
śmy za nie zaplacić - podsumował. -
Ale nie damy sobie wmówić. żc to 
chlopi S'I hamulcem utrudniaj'lcym 
wejście do Unii Europejskiej . polskie 
rolnictwo bardzo szybko dostosuje się 
do wymogów nowych partnerów.jed-
nak musi otrzymać tak'l SZ'lIlsę. I\Ie 
jak mieszkal1cy wsi mają to zrobić, 
skoro w tegorocznym budżecie wydat
ki na gospodarkę żywnościowe! Sel 
prawic o 2S procent niższe niż w ubie
glym, zrezygnowano także z doplat 
do kredytów udzielanych przez Agen
cję Restrukturyzacji i Moderni zacji 
Rolnictwa. 

BiorąCy udzial w dwóch wczoraj
szych spo tkaniach nic kryli slów kry
tyki. 

- Dlaczego poslowie PSL zgodzili 
się na rewaloryzację emerytur mun
durowych, a nie zadbali o podniesie
nie rent rolniczych'} - pyt;tno. - .lak 
ust;.tlili ście na górze: czy Polskie 
Stronn ictwo pójdzie do wyborów sa-

IlIllrz~ldowyc" sa lllU , Cl.y "'CJd/.IC IV 

koalicj~ zjakimś IIgfllP()W~ llI il'IlI'1 Nil' 
wykorzystaliśc ie 4-letlllej szansy, za 
111:11" Ir .. hili~('il' dl:i II''' . .-111"111 1111' 
zadowolen i szli do wyborow I dlate
go przegraliśmy - pad~"y glllSy pdnc 
rozgoryczenia. 

Prezes J . Kalillowski w wic iII 
sprawach przyznawal dyskutantom 
rację, ale staral się pr/.doll:IĆ . i.e nic 
zawsze udaje się przcrorsow~lć po
trzebne ustawy. - Ja bym chlopu nie
ba przychylił , ale wszystko l1lusi llIi~ć 
ręce i nogi oraz nie budzić żadnych 
Wątpliwości - powiedzia ł. Z duż~J oba
Wą przyglądamy się rZądom obecnej 
koalicji , która na razi~ nie robi nic 
pożytecznego dla kraju, tylko dzieli 
stanowiska i zwalnia fachowców. Ta
kie poczynania nie wróż'J dobrze dla 
przyszlości Polski - wyr~l z il SWI IjC oh:l -
wy. 

Na pytanie o micjsc~ PS L n~1 scc
nie politYCl.llej twindl.il. ic 11:1 jlCW 

lopa 
IlU StrllIlIlIL·tll'll IIIC 1I111~lI.1'· ~I\' Jlll JlI.I 
wcj sirlIniI' . )',dlil' nil' 111:1 dl:t lIil' !~\1 

miejsca wsrod ugruplllvat'l glównlc 
, h . hk ' · ~II · h . I : h Il1~1 1\\ ' II ' 11 ' /1'.11111 liII ' 

C"C~1 Się tabc !.llaICl.Ć pll kll'L'J stro
IIIC WSjlOllllC I . SI.D. li ,ld)cJc I ~\lII.C 
nie lokuj:llllil'S/k:II'ICI'l\V IV~I IV S:IIIII'III 
ce lltrUIII . I'rl'lxs I'SL 1. : Ij l\)IVIt:d/. l ~d 

szybkie opracowanie nowego progra
IlIII dzi ~ ":lIli : I , kli\ry IIl'/I'11I Slronnic
two nowoc/.cs n ~! parl l~1 wl;lściwic 

dbaj'JceJ o illle rcsy mieS7.k<!llców ws i. 
- Zhit:rzmy si~ chlopy ra!.cm 

i zróbmy tabl manifestacj~ jak przed 
woj mi - nawolywal rolnik z gmilly Sla
boszów. -Wtedy może wszyscy nas za
uważą i zaczną się z nami liczyć. 

Prezesowi Jarosławowi Kalinow
skiemu w spotkaniach w Kazimierzy 
Wielkiej i Kielcach towar7.yszyl prze
\\'odlliC/. ~ , cl' Iblly N:I t'l l'lnl'j I'S I .. 
I'I,'/C~ \V".l '·\\''''' /~ I '·I', '' 1.II / "dll 
II' Kielcach. Alfred Domagałski . 

(ew) 

Rekonstrukcja rządu 
storpeduje reformę 

- Niektórzy III/n/strow/o II/V 

sprawdzili się . Konieczna jest re
konstrukcja rządu - powiedzial 
w c.rnrn/ w wyw/ndr /I> d/n ' mOn 

wej • TrójkI" poset Jan Maria Jac
kowski z AW.S", - Koledzy, kC \) 
rzy opowiadają się za wymicmą 

niektórych mln/strów są prze
ciwko reformie terytorialnej kra 
Ju - twierdzi kielecki poseł Wal
demar Bartosz (AW.S") . 

Zdaniem posl" Bartosza bid~1 
· l. llIi ~1I1~1 W rl.:ld/. lc spo\VOlh'.ll' "I,,'li 
nienie prac nad projektami ustaw lIie
I. b~dnych do pr/l'IHlllI': ld / l'III ,1 rl'
rorm. - Jeśli chcellly zrdoflllow~IĆ rz'l
dzenie krajem - a po to przej~l iś my 
wladz<; - ll1usimy /akOllczyć pr~ l c e It:
gislaeyjl1l: do kOll GI CI.~rWCI bici .Icc
go roku. Jeżeli nic uda n~lI11 ~ I\; tcgo 
/rohić. rdorll1:llllOil' !O\I:I Ć "dloi o-
1I.III:t"l"t 11 . 1 , '.' kl\ 1.11.1 ll\ IlIt ' kt , ll\ III 

jl~III;llll : lIiI . II /. !~tllllllt.lld/,,1t1 .. dpll 
111.111.11,1 1\11111\1 · Ill~', .IIII."'" .llll.ll l · 

krcmlullI .Ie~1 pl', 111:, ~ Ior pl'll,, " ,llIld 
rdorllly - III UWI W. 1I.I IIov .. 

Wedlug posla Henryka Długosza 
(SLD) .. przy pml/i:dc IlIpów klu li lj :1 
podj<;la wicie nietrafn)'ch lkcY/ JI per
sOIl~dllycll" S~I\I)~"I\' : d 1111111 \ 11.1 
transportu Eugeniusza Morawskiego 
I.a to. il'llll J1oo. jlw SII·oll'.! dll. d.d -
ności .. p()pclni~" hl:,d Z;I hl<;dc l11", 

.1 1111111 ' .1 I \ 1\\ ·.~ . 111111 I F .l 1" 1't 1\1 . 11 ~I 'J 

I" . \ ~', II . "'\\' , ' . 'I 'I 'II 1.ld.\lIt, ;,., I II ~ .II1I· 

p.11l1I lI)borC/.c.l 11Il\~ ~/elhll ~go 
11\\1" . •• ' 1111 111 + \\1, '," 111,1\\ 11""11\ 

/ ,' \,'\1 I,' 1'1 \ '1:I.IIIl 111,'1,',1111\ I 11 ',:111 
I\.I 11 ,1\ , " I" '111,' ,\ , l , iI 1\. 1I 1l \ \ \ 1\, 

I\l / .I \\ ilU "J... ll 'lIl " pd\\ l.ll.ullc 

\\'Ic~ministr" sprawiedliwllścl 'LO 
lII I' ~~l.ld," 11,1 1.1 ! ll' 1.ldlll,·1! 11I11\ (h 
~IL' \I~I\II.III1I. I L' 1111 \1I~·lL·.!I, I \·dlllY 

popclni ko~"icj" , tym lepiej dla opo· 
/ .rcjl. H\'d /lL'llI)' pUKa/)'w:lcpk S I~III1 · 

nistro\\'ie kOlllprolllituj~!, ak o wylllia· 
"\' lIIi lll,lll')\\' niech si\' nl:Ht\\'i:! k\la\i· ' 
cj;lnci - dodal senator Jerzy Suchań· 
ski (SLD). 

Wedlug posła WładyslawaAdam· 
skiego (SLD -OPZZ) rekonstrukCjJ 
rZ ~ ldll byłaby ze wszech miar pon 
<I :IIl:1. )l\lllil'lv; li IV r/;,d/ic jl' ~ 1 ,\Idu 
. IIh ' hl 11111'\''' ' 11111 \ l'" 1111111'.1 I \ 1\\ " /.1 

1,,'/1 I dll IIIclI IIIIIII~II.I ;:lI ~ I ,\ld,lIll 

W:IS:I l"l:1 I II 1.\'1111111\11 .1 \1'1. 111 11\111· 
II I I~ C I Piotrowskiego. 

\V II!lIllIlIL' ~r)'t)'''\l\r:llIl'~lI /l\IL' 

nych stron wicepremiera Janusza To· 
maszewskiego \\ 'y~qpil posL'l Stani· 
sław Głowacki (/\W.S·) . - .! aIl U', 
1 II.I' · I\· llll , I~" \ l cl ~.IIIII'.IIIII \\ .,h"l· 
ClC.! I wygr;1 t~ n:fllrm<; - DpL' IIIII.l1 
II l·/l ll.!.1 d / il'lllli~ . 1I /I 11 .1 ~,lll kl,''' , 

prasOlvcj. (el za) 

Skarżysko w strefie? 
O utworzeniu w Skarżysku 

specjalnej strefy ekonomicznej 
rozmawiali na wczorajszym spo
tkaniu w hotelu "Promień" przed
siębiorcy, dzialacze samorządo
wi i dyrektorzy największych za
kladów, Utworzenie wzorowanej 
na starachowickiej strefy ma oży
wić lokalną gospodarkę i zachę
cić potencjalnych inwestorów. 

- ' lil h~lrd/, ll C/a~llc"IOIIIIL' . Z.d',,· 
gl S taracl10wic trwaly przeciez - 1.11 
Jesleśmy jednak znacznie h:l ru /llj 
optymistycznie nastawieni. WSjltll · 
pr~lcujemy ze Starachowicami I., o· 
rzyslCImy z ich doświadczcl1 - Ill(ll" 
Inicjator wczorajszego sPOtk:lIlI ;1. 
\~ ; Ir i \,ki 1\I"d /'IW .. S·' S tanisla~ 
<';lo\V~lckl. 

Jarosław Kalinowski na spotkaniu w Kazimierzy Wiellciej Fol. P Polak - .t ócli t;lb stn.:fa pOIVst :lll ic . ~:II
dy z naszych zakladów będzie partnc
rem do rozmowy. Trzeba to 7.robićjak 
n<ljszyhciej . .Jesteśmy do t .1'111 kilka lal. 
Strd';1 itI hyc :ilhllllll' hyc dl.l S~,III~ 
ska - przekonywa I pn.:zes .Yosko·'. 
Janusz Kołodziej . 

1'r.lII'dl1Illlt!ohI1lL: d,l l/.NI I,"l. 
ws tania specja lnej strefy ekonoll llU' 
nej IV mieście będą funkcjonoll'ać tZ'1 
parki lt:cl1nologic7.llc. C/yli ohS7;lrI'. II 
~II \I I'dl \'1\' ,,,' 1'11111 h\'dll(' 1'"0 ~~\I 11 

n<; CŻ~~CIOWO lub calkowicle ZIl'Olnlll' 
11:1 I pod~ltk(lW. P\lst:lIhlWitlnn. I '" 

ciągu 2 tygodni zostaml przygulO\\J' 
ne dokumenty określajcJce , jakie v· 
soby i jakie obszary mog'l znakź ' \I( 
W specjalnej strefie ekollomiczllćJ. II 
najbliższym czas ie inicjatorzy po' 
wstania strefy zwróc'J się do Ur7~du 
Miasta w sprawie ewenlLlalnych z\\'ol· I 

o 
'(9 
w 
~ 
::> 

Druga wizyta w Kielcach 

Filipińezyeyoperują 
Po opublikowaniu we wczo

rajszym . Slowie Ludu W relacji 
z pobytu filipińskich uzdrowicieli 
w redakcji rozdzwonily się tele
fony. Oprócz zapytań gdzie i kie
dy będą przyjmować Filipińczy
cy czytelnicy dzielili się ref/ek
siami z wizyt. 

ie zawsze byly one optymistycz
ne. - Cala rodziną byliśmy w Katowi
cach - mówi la jedna z kobiet. - Ani 
Illnie. ani dziecku nic to Ilie pomo
glo. Koleżance zn ikmJI natomiast je
den duży kamiell w nerce. 

Uzdrowiciele tlumacz'l, że na 
dek t Y leczenia trzeba czekać nawet 
miesi'lc. Robienie USG. by potwier-

dzić zniknięcie kamieni, ma sens do
piero po 2 tygodniach. O wrażeniach 
z bezkrwawych operacji napiszemy 
jeszcze w picltkowym wydaniu . 

Wszys tkich zainteresowanych in
formujemy, że uzdrowiciele przyjmu
ją dzisiaj na ul.Zagórskiej 186, ale na 
ten dziel1 zapisywano się już w stycz
niu. Druga wizyta będzie miala miej
sce w dniach od 3 do 7 marca. Wtedy 
przyj mowane będą osoby, które mia
Iy być przyjęte w styc7.niu - z powo
dów formalnych wizyta llpM. nd~1 się i 
uzdrowiciele nie zd'lżyli dojechać. 

Filipil1czycy obiecują wrócić do 
Kielc latem, o terminie wizyty poin
formujcmy czytelników, gdy tylko zo
stanie on ustalony. (lid) 

Z głębokim ialem zawiadamiamy, ie l3 lutego 1998 r. 
zmarł w wlelru 49 lat 

Śp. TADEUSZ LIPIEC 
Dyrektor Publlcznej Szkoły Podstawowej lm. Jana Kochanowskie
go w Małęczynle. Naboieństwo iałobne odprawione zostanie 
w dniu 2S.ll.1998 r. o godz. 13 w kościele p.w. ~w. Andrzeja Boboli 
w Małęczynle, po czym n.astJtpi wyprowadzenie zwłok na cmentan 
w Kledrzynłe. 

2:; IAc Rodz1n~ Zarząd Gminy w Goidzie 

RODZINIE 
-.J zmarłego Dyrektora PubIlczneJ Szkoły Podstawowej 

Województwo 
do dyskusji 

Wojewoda kielecki Ignacy Par
dyka wyjeżdża dziś na dwudnio
wą naradę z udzia/em premiera 
Jerzego Buzka. Przedmiotem dys
kusji będzie m.in. sprawa reformy 
administracyjnej kraju. 

Nie wiadomojeszcze,jaki charak
ter będzie mieć planowana s tref~1 i kie
dy powstan ie. a pewno jeszcze IV tym 
roku u premiera zos tanie zlożony 
wniosek o jej utworzenie. Prawdopo
dobnie trzeba b~dzit: jednak na strdę 
ekonomiczną w Skarżysku poczekać 
kilka lat. niel; podatkowych. (rok) 

- Siedzi przed państwem reprezen
tant rządu i nie wolno mi mieć własnych 
koncepcji - powiedzial wczoraj dzien
nikarzom wojewoda Ignacy Pardyka 
w odpowiedzi na pytania o jego stano
wisko w sprawie utrzymania Kielecczy
zny jako odrębnego województwa. 

Nasz człowiek w ministerstwie 

Infllflllacjc o illicj~ltywit: IItl-l.yllla
Ilia województwa kieleckiego prLekaza
ne zostaly m.in . rL<łdowi . Jakic z~ljmu
je on stanowisko po tych staraniach, 
wojewoda obieca I poinformować po 
powrocie z narady. (br) 

Jarosław Firlej dyrektor Buskiego 
SanHlrz:,dmvego ('Cli I fi 1111 Kldllll'y 
I m;lrcl hr. obejllllc st ~ lnowis~o d)'

n:ktllr:1 gahinetu polit)'c/.IlCgl1 lIlini
stra kultury i sztuki Joanny Wnuk
Nazarowej. 

EWIE KĘCKIEJ 

sk.ładamy wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
27Xlei 

Kolebnld i Koledzy 

Pani LUCYNIE KĘCKIEJ 

Firlej ma 42 lata. UkOllCZyl kul· , 
IlIrCl/lla;vstwn na Uniwersytccie \\'rn' 
d . I\V~kllll . I 'ci II I fllllkclC WI~Cpr/( \\(\J· 
1I1l'/:lre~o l{ad\' R~~ ltlllaln L'J l ilII 

\Voln'oś~1 \I' l\.icl~ach i p rle\l'lld 111 ./.!. 
c~go Rady Miejskiej w Busku-ldro· 

(elza) JII. 

Pani 

JOANNIE 

WITKOWSKIEJ 

wyrazy głębokiego współ · 
czucia z powodu śmierci 

MATKI 

składaJłł 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 
~ lm. Ja!!a Kochanowsldego w Małęczynle 
::> mgr. TADEUSZA LIPCA Dyrekcja I Grono 
~ • Peda..-łezne 
__ wyrazy slębok.1ego wsp61czucla I żalu MĘZA 5"a-' 
-J składaj .. : ZespołU 
O Zarzatd Gminy w Gotdz1e, Koledzy ł Koleiaold, Nauczyciele, składa Szk6ł Ekonomlcznycb nr l 
~ Pracownicy, Wsp6łpracowolcy i Uczniowie 279lei Zarzlłd PGM Sp. z 0.0. w Kielcach w K1el~cb 
~ ~~25:m:c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~1:7:7/:n::::::::::::::::::::: 
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peryferiach Ostrowca policja odkryta największy w regionie sklad broni 

senaf W spoko -nym mieście 
W sobotę ostrowieccy poli

. odkryli dwa 'warsztaty 
s ię produkcją broni 

gangsterów i kłusowników. 
. w Komendzie Rejono

Policji w Ostrowcu Święto
odbyła się konferen
wa, na której zaprezen-

znalezioną broń. - W ska
to jeden z największych 
w ujawnionych przez 

w ostatnich latach, w wo
największy - twierdzi 

prasowy KWP w Kiel
Jerzy Rzońca. 

I 'Ud, czynności sp rawdzaj,!
'.1 tl\lt dlu Dcnków fun kcjona
IlJ ~rlli \" so botę dwa wa rsz

'.IJlIllIr ICe.: ,i~ produkcj'l i ha n
OflJll l~. Przeszukiwań doko ny
.1 !1I,,!zku z zastrzeleniem na 
.. IkIl hl ll' ~l' \\' Iylll rl'jo n Ie.: 
·llIl.~(\ ·\nd r lej;l M. 

I,ql lI ,dl'/ ln lUl 11.1 Il'/C IJIl' k.d 
l\l\J I. n;tjwi~ cej jt:unak u 

:nIL'~o .Józt:fa K. Ogółem po-
1.lhapleczyła 19 sZlLlk broni 

JILlgl c.:j i kró tkiej , m.in. rewol 
p,\\okty, sz tucery, dubel tów
'.II,lda l,tkże ponad II tys. 
d III LI 11 Icj i, ki lkase t granatów 

'n,ICLIl t: ilości prochu i części 
Ich do produkcji broni . Jest 

fCijOWa i zagraniczna za
I 7 czasów okupacji. jak i 

bily i'OSLd In~' zczyzna. W pohli ." kil1l 
1'II.)burll\I·Ic IHI.LU lr l.C III ;t l<tly 
podczas rozbrajania granatu zgi
n ;jł sta rszy mt;zczyzna, a jego 
wnuczek slracił rękę . 

Grupa rozpoznania minc.:rskit:
go I. Krakowa stwlcrdziła, że.: wiele 
składowa nych tam mater ialów 
nic nadaje się do przemicszcze
nia. Tylko część broni była ekspono-

d/l i c/)' hyla używana do prze
SI~pSIW. 

Ze wSlę[lnych ustakil wynika. 
że w broń zaopatrywali się miejsco
wi kłusownicy i krajowe grupy prze
slępcze . ie lak dawno klusownik 
oddal strzal do policjanta. Za
alakowano także lt: ś llI czego . - Cz~· 

SIO zdarza i~ , że z ł odzieje drewna 
chodz'l po lesie: z broni 'j - nie ukry
W<J nadleśniczy Nadlt:śnictwa Ostro
wiec Świętok rzyski, Wł adys ł aw 
Scibisz. - Kłusownicy groż;l st ra
zy 16nej. Kilka s[lr;tw IOczy si~ jUi. 
przed s'luem. 

Na beczce z prochem 
Żona Józefa K., u któ regu 

znalt:ziono najwięcej broni, przy
zn<lje , że nie wiedziała o tak olbrzy
mim arsenale. My~ I Hła, że mąż 
zhier" jak ie ś staroc ie. Zawsze inte
rt:sowal sie; bronią . Pochodzi spod 
B ia ł ej Podlaskiej, gdzie znajdowa
ło si~ getto. Stamt'jd przywozi! róż
ne rLcczy wykopanc z ziemi. 
Mal /l\ nka pami~l;t . It: laraz po 
~llIble ~ tala w dOIli U dubellllwk<J , 
ak wyrzuciła j'j do rzeki . 

- Mąż nalezy do koła łowiec
kic.:go i nie dziwi ło mnie , że posiada 
brnll . przyznaje kobieta . - Po li
cja zagląda ł a do wszyst kich k'j
tów, przez kilka godzin na wylot 
prze sz ukała posesje; . Wszędzie te
raz bałagan. 

S' jsiedzi widywali często Jó' 
zefa K. z dubeltówką , ale wic
dzic.:li . że jest myśliwym. Polowal w 
Wa ~ IllOwie , S nlczkowicaeh . ie 
przypuszcza li jednak, że miał aż tyle 
bronI. - Każdy zajmuje ~ I C; tu swo-

Inll sprawami - mówi;j . - likt nie 
zagl'jda , jak Inni żyj'l. 

ie zdawaliśmy sobie pra
wy, że siedzimy na beczce z prochem 
- uodaJ'jlnni . 

- l3~dziemy zajmować się bez-
pieczdlstwcm w n<lszej dziclnicy -
twic.:ruZI przewounlc.:z'jcy Rady Osie
dla Denków Ro ma n F udala. -
Wszystkic tragic.:zne zdarzenia bio
r,j się SlCjd, że luuzie nic maj'j pracy. 

Sprawy bardzo gorące 
PolicJ<I I.alrzymała kilku męż

czyzn. w lym notowanych już wcze
śniej . Wśród nich znalazł się lak
że 45-lctni Marek M., siejąc)' po
strach w lokalnym pólświatku . W 
niedZielę , na wniosek prokuratu
ry, Sąd Rejonowy tyll1cza owo go 
aresz tował. 

Wczo raj tymczasowo aresz to
wano ta kże 41-lctniego Jana S. W 
chwili zamykania wydania sąd roz
patrywi:lł wniosek O are~zlowanie 
Józefa K., u klórego znalc:ziono cały 
arsen;t!. 

S;ld odst'jpIl ou t Y 111 t:zasO\vc:
go a resztowania Janusza Ch. - Za
stanawiamy Się nad wniesieniem 
skargi do S'1du WOjewódzkiego -
mówi szef miejscowej proku ri:ltu
ry, Andrzej G6rnisiewicz. - M"my 
na to siedem dni . Wyk rycie tak 
dużej iłości broni jest nieWątpliwie 
sukcesem policji . 

Trwaj'l dalsze prze~zukiwania 
pose ji. iewykluczone, że nastą
pią dalsze zatrzymania. - Działa
nia trwaj 'j, lO S'j sprawy bardzo go
rące - twierdZ<j policpnci . 

ANDRZEJ NOWAK 

.!r\~n JIJc h znajdowa ło si~ rów

.. I,h'n lc dn prlldukcii nah\l
,I "'11111 111) śliws kil:j. a lakże 
./UIIl' d" tlcl(l n(lwania jatlun-

,llhlldltlwych . Wykryw;ll'Z 
":\1 IlIdqkru lllie sil niejszy niż 
.1,1 'le n;t I\'\'pnsażeniu roli -
\I("kn plltlllll IIhl:ll.t \li 

W arsena le znalez iono broń różnych kalibrów 

1.ln lIl,1 run kCjnn;trllIsh'. 
1"1"" (;"1 SI;I~''''~III'~Il'1 1 
II II CI"~IC wUJny'z JZI;;lalllu

·'.I/,1Il1{lIV - mówi komendant 
Tadeusz Wi niarski. - Przecho-

l r(\ż niej b roń, w wielu do
,'·[II'·;l n" jeSl UO dzisiaj. Lu
-, Id,t.! ;! sobie sp rawy. jakie 
nllllcbczpieczelistwu. 
~knd;lnt przypomniał kilka 

I h l.uari'A: 11. W pi'j td, w 
. ' koło owej Slupi . z 

'1,1 1,I\l uclil si~ j7-ktili chło
t! ,I tv~odlll lemu w Drn

. lll/,delll I. broili palllcj Cl-

- Rutl n;1 guhi ludzi - dodajc ko
IllClhl.lllI \h~I.! . fe je\1t c.d\, (/.IS 

l11 .tJ,! d" CI\ lIi clI!.11 broni;j. In nic 
1111 ~I~' IIll' \ I.IIl1C . S;UII wld/lak lll 
II' ~'"'UICi1 sllClll;tc.:h . .!ak uziauek klt:
p;1I k\) s ~ IW bombie lotniczej. 

Zaopatrzenie 

dla kłusown i ków i gangów 
CLc,:':'Ć hrolll znajdowała siC; w 

garazu . C7t; ·~Ć, komórce i budynku 
1111c.:~l.kttlll y ln . Nldtóre.: t:łemcnty 
bdv II' taki~l stanie. że groziły eks
pj(l'l.j:, . W) htlCh 111 (lgl "powodo
wać znivc/cnla w promieniu kil
ku. cI I11ctrll\\. 

wyrazy współczucia z powodu t ragicznej śmierci 

JANA KOWALIKA 
rodzinie zmarłego 

Zarząd l praeomlłcy 
PUT INSTAL-MONT Sp. z 0.0. Kielce 

W dniu 11 lutego 1998 r. zmarł w wieku 66 lat 

MIECZYSŁAW FURTAK 
Ś1I1~ta talobna odprawiona zostanie lf d n iu 25 lutego 1998 r. 

'Rodł . 14" ko~clcle N.S. N.M.I·. ul. I Jr l.lid l1l cza_ Po czym 
s ię ceremonia pORrubowa na Cmentarzu Nowym. 

" t.llu 
tona, "órkl, zlIYc lowlc, wnuki I rodzina 

•• ...... Im,. u .. lc·~ .. I .cI ... I .. "ullduh' ucJI 

lalem zawiadamiamy, te dnia 21 luteRo 1998 r_ 
pueJ.Y""LY l.ł 6 ~ LUl ... '. 

Śp. ANNA DZIURSKA 
J. domu ~1.\·i\'K 

łl9ttt. ialobn. odp ... "lon. 70111.111,. " dnlll 24 lu'tlO 1998 r. 
14" koiciele NSN MP ul. Urzędnicza, po czym nastlł
!","I"'all~nl,~ droalrb 1I.m 1"'lIk IUl ('mt' ldan. Stary. 

Kod:dua 

"amt [lodc7.as konferencji . Wczoraj 
pl/~ h~ LI grllp" . . lpe.:rl)\1' I. l)~· hllll" . 
hi' laj:jć si~ zahezpieczon)'mi l1l :tle
II.d ;lIl1i. 

Ostrowiec. jak lwierdzi komcn
danI Tadeusz Winiarski, nie jest dru
gim Wołomint!m . Może dl a lego 
przest~pcy wybrali je na miejsce pro
dukcji broni. - Miastolest dość bel ' 
pieczne, CI bc,:d7.ie jeszc7.e bezpiecz
niejsze - zapewnia komendant. 

- W okolicy nic ma zo rganizo
wanej [lrzcstępc7.0ści i wydawal: by 
się moglo , że policja może spać spo
kOjnie , a lu wki ar~enal - ULIlVI ~Ię 
rfeu.nik KWP Jerzy Rzoń ca . -
Śledztwo wykaże , sk"d broń pocho- Rewolwery, pistolety, sztucery, dubeltówka ... Zdj.;cia autor 

Porwany nie pamięta porwania 

Gangsterzy na zlecenie 
Postrzelony w ostatni piątek 

35 - letni mężczyzna .nie pamię
ta - przebiegu zajścia. Nie wie 
kto na niego napadł. Twierdzi, że 
nie widział twarzy sprawców. 
Policja wszczęła dochodzenie, 
ale tylko w sprawie uszkodze
nia ciała porwanego. Nieoficjal
nie dowiedzieliśmy się, że za 
napadam sto i znana przestęp
cza grupa. Jej członkowie mają 
;odllllk II/ibi na czas porwa"ia. 
Mó wi się, że wynajęto gangste
rÓw SpOZII Końskich . 

. I:t~ lIII Infllrm!\\\,;lh'l11\, II' 11111111 ' 

II) I'I 'I /l"k \\ S\\\lII}l.Ilh Il/nh liC( 

7i1<l1wch .-prawcó\ porwało IllIesz· 
~ : IIl(:t l\ ()n~~It:h . 1'lldC/ .• IS nap.tdu 
1"" , llIchh 111\'/,'/.\/ 11\'1\ I.tllll~ 1'1Il'! 
dnh~ przetrl\'lllvwaII )!O IV leSI t:. I:j
,1.11." Il~tlłlll. 1'. II II t l'! ~p\llh gil 111l(1~" 
I \\\1011""1 I,; .• / ~ / II.I "dll .tI.I , 1 "\ 

\\' ·,~ł.Hllllr\' 1':111\\ II Il:Jr\'l'/1' I 1"\ 

W VJlII.t!U W Kufl\klclt . c.: hrolll;1 gil 
fUIlł-qonanuszt: pohc.:JI. 

- \V~ZC7~tl) dochllll/elllc IV ~pra

WIC u'>LkoaZCllIa clała . Ofiara ma zl<J-
111;111:, kość [lrawcj n;kl. Sam [lokrzyw
dIUny nic IUII"ł nalll 11It:, co l1Iogłu
hy l'OI11ÓC w wykryciu spra\ ców 
- pl\\' inl/.l.tł nalll Mirll~I.lw Kaeprlyk. 
I.J~It,:I'C.l pro"Ufalura rejOIlO\\\:gll I 
1\1l1l ' ~ldl. 

'a padni~ty /lIC chce IlIC pOW1\:
d /h l "I1.lp.ld/i.. III' IIIC ~Itl 1111"1:1 
~\1 Ih>l\\ ,lc.:. ,1111 ~lll IlIt.t! 1 n 111 I ,. 11.1 

pll' 11 k II " 

I III'lIficj;llnic 11l(l\ i 'I~' . le napad 
1.111 ~. llIlIlIW.tb 111.111<1 W "()lI~kldl 

grupa przestępcza. Jednak członko
WIt: g~lIlgu IllaH ahbl, l1Iogił do napa
dli \\ ) II,IJ'IC "fadltl\\'cll\l ," ~ptl/<l I1Ila · 
sla . Policja lI7.as:ldniaj:jc dobrt!1ll [lo
~ 1C;p{\\\:lIl1a. odm,lwl<l IIlI11rmaCjl nil 
Il'IlI.II 1\l/Chll'gll d\lllt .. dll·III.1. 

HUBERT !DZIK 

Porozumienie 
w "Pagedzie" 

W Zakladsch Drzewnych ,.Pa
ged- w Starachowicach zakończył 
się spór między Komisją Zakłado
wą ZZ . Solidarność " l zarządem 
spółki. Strony zawarty porozumie
nie, w którym przedstawiciele fir
my zobowiązali się spelnić postu
laty pracowników dotyczące płac. 

Zwi,jzkolVcy domagali się od I ra
wdawc. wypł.tly I.alcgly·h w)'nagro
dzell wra7 7 god7. 111 iI mi nadliczhowy-
1111, ckl IW<lkntów 1.<1 OdZIl!l i środki 
czystoścI za 1996 i 1997 ro '. I . płace-
1I1."al ' ~łvch ,kł,tdt:ł- olI 1l1k11IV. kKh la 

gnIlJLlc.:;i 1 !>lyc.:I.ClIlId ~\llll() KL. 
Jak n:l~ po 111 fo r1l1llw"ł Stanisław 

Kosior. s7d star.tdlOI\1CkieJ .. ' 'zar/;,d 
~J>ol~1 ~pl' lttl /:jd.tllla 1.\ I,j/lo\\' 'l>\ . 
Prd ownicyod kwietnia mogą liczyć na 
10- proc.:. rxx.lwyLk~ płac, a do kOlka tego 
roku \) 20 proc ,j,dn;tk l;t druga ht;dzie 
uwarunkowana wynikami l'unkcjonO\vd
nia w[ln lW.ldl.Oncj w zakład/je na okres 
prt-'hn) nl\\\'cj l:t~;tdy wynagradzania. 
lł.\\'. akoruu lblllrowegn oraz konuycji 
rllm '. Gas) 
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kursów akcji 

(23 . 11. - IWllit'd, iah'kl 

Akcje 

I\ll1crhan ' 

I\micu 
I\nimex 

Atlantis 

BIG 
BK 
Boryszew 

BOS 
BPH 
BRE 
BSK 
Budimcx 

BWR 
Bylom 
Celuloz,a 

Compland 

D~bica 

Orosed 
Elbudowa 

Elektrim 
Eleklroex 
Elmonlwn 
Encrgopld 

Espebepe 

Exbud 

Farmrood 

r-crrUl"ll 

ForlC SA 

Cióra1dtc 

GPRD 
Grajewo 
Handlo wy 

Hulmen 
Impexmel 
Indykpol 
Irena 
IZOlacja 

Jelr. 
Jutrz,enka 
Kahel SFK 

Kanic 
KęlY 

KGHM 
Kolo 

KPMP·8IC)( 
Kredyt Ił 

Krosno 

Kruszwica 

Lentex 
LGPetro 

MOSlulexp 
Moslnlgd 

MOSlalkrk 

MOSlalsdl 
MOSlalwa 

Mostalzah 

Novila 

Okocim 
Oława 

Oplimus 
Orbis 
Pa.*,cd 

PBK 
PBR 
Pekpol 
Pepees 
Pli 
Polar 
PoJfkutno 
Poli arb C 
Polisa 
PPI\ a.nk 
Prochem 
Pr6chnik 
Prokom 
Raf.ko 
Relpol 
Remak 
Rolimpex 
Ropczyce 
Sanok 
Sokołów 

SIal Exp 
Stal Prod 
SlomU 
Swarz dz, 
Tonsil 
Unibud 
Universal 
Visluln 
W arta 
WSK 
Wedel 
Wilno 

Zasada 
Zew 
Zywiec 
Apator 
Ariel 
Baumn 
Besl 
Selonstal 
Bielnaw 
BiurosysL 

Budimpoz 
Censtalg 

. k 

OomplaSl 

Echo 
Erek. 
Elpo 

H ydrobud 
KOMPAP 
Krakchem 

Lubawa 

ŁDI\SI\ 

Lukbut 

Medicines 
Mieszko 

Kurs Zmian .. 
kur~u 

(.d) (',,1<.) 

90.00 nk 0.0 
2U.2U 
61 ,00 
8.50 nk 
4.85 
4.65 

11.50 
U.MO 
47.60 

265.00 
97.50 

274.00 
17.20 
2.85 

14.60 
22.00 
72 .00 

100.00 
46,00 nk 
44.90 
43.50 

5.55 
4.70 

18.00 

3.50 nk 
39.80 
2R.00 
7.55 
tJ,9n 

12U.UO 
8.80 

179.UO 
54.00 
34.60 nk 
32.10 
20.0U 
13.10 

252 .UO nk 
98.50 nk 

68,50 
33.00 
42.00 nk 

58.50 

13.00 nk 
18.90 

21.90 
12.UII 
21.bUnk 

17.40 
51.00 

R.15 
10.60 nk 

21.00 
13.50 

28.50 
21.90nk 
7.70 

29.60 
14.00 

96.00 
24.00 

6.15 
88,00 
17 .1 0 
14.00 nk 
50,00 
6.10 nk 

15.40 rk 
94,50 
18,50 nk 
5.60 

14.10 
11,10 
14,50 ns 
160,00 nk 
11,40 
95.00 
5.40 nk 
7,40 

18,80 
50,00 
4.40 

26,10 
24,70 
31,00 
6,17 

11.80 
27.90 
6.00 
9.75 nk 

48.00 ns 
26.00 
175.00 
6.05 
14.50 
6,10 nk 

41.50 
330,50 

JO.90 
5.70 

1680 
16,40 
69.00 
21 ,10 
16.60 
8.60 
4.25 

25.50 
91.00 
12.10 

4 .20 nk 
33.50 
20.70 
14.60 nk 
12.40 

- 1.11 
-5.4 

3.7 
U.U 
1.1 
n,o 
u,lI 

-tl ,M 

-1 ,1 
2.6 

-0.4 
2.4 
0.0 

0.7 
4.3 
2 ,9 

3.1 
3.4 
1.6 
3.6 

- 0,9 

2.2 
3.~ 

4.5 
0,0 

3.7 
I .J 

o,u 
-4.U 
IU.U 
0.6 
J.R 
2.7 
3.2 

-2.4 
U.8 
U.8 
0.0 
1,5 
5.1 

-2.3 
-IU.O 

1.6 
1.6 
o.') 
4 . .1 

U.5 
5.5 

4.1 
0.6 
5.U 
7.1 
5.5 

-7.3 
4.8. 

-0.5 
' 1.3 
- 1,7 

3,7 
1.1 

2.6 
-0.8 

2.3 
0 .0 
0.0 
2,0 
0.0 

10.0 
-1.6 
1,6 
0.9 

-0.7 
1,8 

-0.7 
4,5 
1.8 
1,6 

-0.9 
0.0 

. 1.6 
0 ,0 
4 :8. 
4,4 
0.4 

-2.8 . 
0 ;8 
0.9 
5.3 
2,6 

-1.5 
0,0 
0.4 
0.0 
7.1 
2.1 
0,0 
1.2 

-1 ,0 
-1 .9 
-3.4 
7'0 

-0,6 
9.5 

-1 .9 

5.1 

2.4 
0.0 

-5,9 
0.6 

0 .8 
5.0 

2.8 
-0.1 

0.0 
. 0.0 

15.40 5.5 
27,40 0.0 
38.80 0,8 
13,30 J.9 

W.rlość 
IIhrulu 
(. lIS. d) 

21.922 
J72 

2.567 
2.UK4 

2')4 

8.154 
475 

1.525 
1.'JK2 

8.386 
5.110 

16.509 
4.548 

153 
106 

4.KHU 
5.242 
6.892 

917 
1.315 

26.U34 
46K 
252 

1_604 

1.6(,U 
704 

K.157 
589 

2.221 
12.94J 

364 
2.J42 
1.214 

515 
81 ) 
978 

2.459 
2.446 

RI> 

J22 
6.52K 

660 
654 

11.1155 
7X7 

1.132 
2.121 

45 
5.524 
1.627 
J.4J4 

517 
615 

5M 
285 

4.234 
1.211 
4.877 
2.975 

154 
7,789 

106 
113 
468 
374 

2. 74 
1.980 
2.599 

342 
353 
188 

19 
5.771 

486 
859 
297 
787 
527 

1.009 
1.951 
3.937 

419 
4.542 

105 
255 
982 

3.503 
1.950 

122 
3.431 

117 
I.35R 

515 
121 
574 
24 

1.217 
IU7 

1.14U 
1.618 
1.283 

547 
471 

2.546 
131 

52 
784 
330 
417 

1.161 
459 

686 
1.631 

881 
174 

9 .258 

547 

Ocean 12.80 6.7 2.416 
PolifarbD o 112,00 3,7 709 

C) Polisr. 14.20 nk 2.2 422 
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Przed gmachem ambasady amerykafiskiej w Warszawie pikietowali 
przeciwnicy działafi militarnych w Zatoce Perskiej . Na zdjęciu: iracka ro
dzina protestuje' przeciwko atakowi na Irak Fot. PAP/CAF 

• Husajn zwycięzcą. Nie przerwano 
jednak przygotowań do wojny 

Kryzys zażegllany? 
Specjaliści od Bliskiego Wschodu dosyć zgodnie 

podkreślają, że to Saddam Husajn może być teraz uwa
żany za wielkiego zwycięzcę w dobiegającym końca 
kryzysie. Jego sytuacja jest w chwili obecnej znacznie 
lepsza niż przed paru tygodniami. 

Sekretarz generalny ONZ Kofi 
Annan i wicepremier I raku Tarik Aziz 
podpisali wczoraj w Bagdadzie poro
zumienie pozwalające inspektorolll 
ONZ na swobodny dostęp do wszyst
kich podejrzanych obiektów na terenie 
Iraku. Sżczególy rorol.lIl1licllia nic S;I 
jeszcze znane. 

Koli Annan oświadczyltcż "kate
gorycznie", że porozumienie "nie za
wiera żadnych limitów czasowyd1 ani 
nieprzekraczalnych terminów", doda
jąc tylko, że jego zdaniem należy "sta
rać się wykonać naszą pracę w rozsąd
nym czasie". 

Husajnowi udało się już po raz 
drugi w ciągu ostatnich czterech mie
sięcy uniknąć militarnego uderzenia ze 
strony Stanów Zjednoczonych. Dzię
ki porozumieniu podpisanemu z sekre
tarzem generalnym ONZ władze irac
kie znacznie wzmocniły swą pozycję 
zarówno na arenie wewnętrznej,jak też 
w całym regionie Bliskiego Wschodu. 

Specjaliści od Bliskiego Wschodu 
wyrażają też pogl<jd, że gdyby Amery-

kanie mimo wszystko zde<.:ycJowali siC; 
na uderzenie na Irak, mogliby zwrócić 
przeciwko sobie wiele państw arab
skich. Móglby to być pocz'-!tek kOlica 
"amerykaiiskiego pokoju" w tym rejo
nie świata. 

Slan)' ZjedIH)c/pne lVy.jaś nily, ŻĆ 

jeśli okaże się, że porozumienie Anilan 
- tv.iz nie zapewnia inspektorom ONZ 
pchlego i bezwarunkowego dostępu do 
wszystkidl podejrl.<Inych obiekt!)w, to 
USA rezerwuj<j sobit: prawo uderzenia 
na Irak. Waszyngton podał, że przy
gotowall do wojny z Irakiem nic 
wstrzymano. 

Rząd brytyjski chce zaczekać z 
ostateczn<j ocen<j porozumienia 
Annan - Aziz do czasu, aż znane będą 
wszystkie jego szczegóły. Dlatego też 
przygotowania do działali wojennych 
w Zatoce Perskiej nie zostaną na razie 
wstrzymane. 

Na pierwszy rzut oka porozumie
nie z Bagdadu jest do przyjęcia i bę
dzie można uniknąć akcji wojskowej 
pod wodzą USA (PAP) 

Sity policyjne przejęty kontrolę 

Rebelia stłumiona 
Albańskie sity rz.ądowe prze

jęty kontrolę nad Szkodrą, opa
nowaną wC1.eśn/ej przez zbroj
ne bandy. 

Siły specjalne, które sforsowały 
barykadę na moście broniąc<j wjazdu 
do Szkodry, po południu zaczęły wraz 
z lokalną policją patrolować ulice i 
sprawdzać samochody - wyjaśniło al· 
bańskie MSW. 

Zamieszki, najpoważniejsze w Al
banii od czasu rebelii, która wybuchla 

przed rokiem po bankructwie oszukań
czych piramid finansowych, rozpoczę

ły się w niedzielę od szturmu na ko
mendę policji i uwolnienia więźniów. 

W nucy z niedzieli na poniedzia
łek uzbrojone bandy podpalily i splą
drowały główne gmachy publiczne, 
przejęły kontrolę nad miastem i zablo
kowały dojazd, barykadując strategicz
ny most na glównej drodze. 

Od kwietnia il IŻ w Polsce 

Telewizja 
Uruchomienie tzw. platformy cyfrowej po wakac 

prawdopodobnie we wrześniu, zapowiedzial Lew 
prezes stacji telewizyjnej Canal + Polska. Platforma ma 
wierać od 8 do 11 programów cyfrowych. 

Zaprezentowano dćkodcr ~lui;!L'y 
do odbioru programów z platformy 
Canal+. Rywin nie podał jego ceny. 
Stwierdził tylko, że będzie "nieco tań
szy" niż LI konkurcncji. 

Amerykańska slal:ja Wizja TY, któ
ra swoj<j platform~ cyfrowi! za mierza 
uruchomić w kwietniu, zapowiedzia
la, że jej clekockry hC;d;1 knsztn\\';ll' 1)0 
dolarów. 

Cyfrowy przekaz s[;.lnowi przy
szłość telewizji (tzw. TV intcr;lktywna) 
i w XXI IV. będzie powszćchnić oho
wiclzuj<jcym standardem. Pozwala 

ll/ \'sb(' n;lrc!70 wyS\lb .i;lk\)~( . 
lu . 

Jest calkowicie odporny na 
cenia i znieksztalcenia. Różnicę JW 
śc i ohraZll cyfrowego i (r;cdyclJlltgO 
porównuje si~ do różnicy, jaka I~)'stl' 
ruje mi~dzy muzyk<j odtwarzan~z~). 
ty kompaktowej i ' lIlalogowej (wln\1~ 
\\'ćjl. . 

Kompresja sygnalu cyfro\\'ego!» 
zwala "UpchmIC' w jednym kanala 
Iewizy'jnym nawet osiem programó~. 

D\ltychcz;ls jĆlkll program \\YIx:II1I~ 

jeden kanał. (PAPl 

Rząd nie ulegnie żadnym naciskom 

Sztafeta w obronie 
województwa 

Wczoraj po poludniu do Kan
celarii Premiera dobiegla szta
feta z woj. bielskiego, która wrę
czyła rzecznikowi rządu Toma
szowi Tywonkowi pudlo z 40 tys. 
podpisów pod protestem prze
ciw likwidacji tego wojewódz
twa. Sztafeta wyruszyla spod 
bielskiego ratusza w niedzielę 
rano i przebiegła 380 km. Gru
pa biegaczy miała pomarańczo
we koszulki z napisami . Nie od
damy Podbeskidzia-. 

- My też go nikomu nie oddamy 
- zapewnil rzeC7.nik rt:;łdu lkkLlruj;!L' 
osobistą sympatię do okolic, w których 
spędza wakacje. "Formy nacisku na 
rząd są najlepszym dowodem koniecz
ności wprowadzenia reformy" - powie-
~ 

Smierć 

pilotów 
Dwóch doświadczonych pi

lotów wojskowych, ppłk. Krzysz
tof S. I mjr Andrzej Z., zginęło 
wczoraj w katastrofie samolotu 
szkoleniowego .iskra-. 

Samolot rozbił się w okolicach 
lotniska szkolnego w Dęblinie . 

Katastrofa wydarzyła si~ rodczas 
tzw. oblotu technicznego. Samolot był 
świeżo po remoncie. Wypadek miał 
miejsce, gdy piloci wyrównywali lot. 
Wcześniej nic zglaszali żadnyd1 kło!1O
tów z maszyną. (PAP) 

Praca 
w Europie 

Polska chce, aby jej obywa
tele w momencie wejścia do 
Unii Europejskiej mieli prawo do 
pracy w krajach .15" - podkre
ś/il Ryszard Czarnecki, 

Negocjator Polski z UE Jan Ku
łakowski zapowiedzi;", żc Polska opo
wie się w negocjacjach za tyl11. by nie 
obowiązywał jej okres przejściowy IV 
dziedzinie przepływu osóh. 

Sprawa przepływu osób b~dzie 
jednym z najtrudniejszych problemów 
negocjacyjnych. (PAP) 

elzi,". PrzyznaljecJnak, że pro[l07yq, 
rz<!d u .. na dziś " jest jednoznaczna I: 
województw (bez bielskiego). 

- Góra Je S,! u parci. Dzi~ n;"wć
pro.l:lltal:la jl:~t Illcliuna, ;Ik II r,llI. 

rotrzeby jesteśmy w stanie prz)\IJ'! 
r()ci;Ji.~()w - powied7.ieli hicl s/u;lO~ 

Tywonkowi /''I,p'''il'lIIll'1c I ",.lli"· 
LJ;lrdl.ll:J radyb lll)'cil kn)~\lI\·.j~, I "I1() 

l-l'jn\' fl1i'l11\' pr(lt\·~tlllli\·I'l)1l1 1\~:.1 

- Iv.q" 11Ie b~J/.Ie Jl\ldĆjlll\ lll,d Jl' 
n l.ii 1'1 ,d 11'1'11'11'1'111 S/I:tfrl i illlll'clllą\' 
typu dZlala(, lubblstYCZllydl . ,~\\ It()

wal akcję pt'lnomocnik rz;ldu ds. rc' 
fnrl11 lIstrnj(1\\'~ dl M iehal Kulesza 
Dodał, że ż<jcJające suwerennośclllld· 
skie jest typowym przyklatlclll srokcz, 
nej i gospodarczej atomizacji pańs tli'ł 

(PAPl 

zn~Obl~~~~,,~,~~ ~rn&~[IU~~ 

się do 2Tiaii)mclśCt~~nietła\Ąmti 
wdnym Wiesławem N., brdtem 
m~mego szefa gangu wolomi(lskie 
"Dziada". .' . '., . 

CZECHY. T~ech Rosjan zostało 
zabitych pqCJczaS ~Ianl?y;d? kt~ 
do~ztó '11; barze w .Osttawle (polnOC1l\ 
Mó'rąWy)" c z~s1& p,olicJa pószuku~ 
dwóch JUgoś!owicffi: RtorzypodejrzarńSi 
o dokorranie zabó~tWa: • , . . 

POLSKA 2~letru~WęgJer ~t & 
upadł na ścieżce na Świnicę (rany) i zsu: 
nął się ok. 400 metrów' w dół w ~ 
Doliny Wctlentkowej. Turysta dozna/ f 
dynie nJegroźnych' obrażeń. 

POLSKA. W Gliwicach autobUS 
komunikacji miejskiej zjechał na le\\1' pal 
ruchu i uderzył w ścianę oudynku. Kit
rowca autobusu zmarl w szpitalu, il 
pasażerów zostało rannych; ich życiu ni 
zagraża niebezpiecZeństwo. PrzycZ)~ 
śmierci kieroWt'Y był najprc\\\uopodOOoJ1l 
zawał serca. 

NIEMCY -MONGOLIA DyJi 
mata ambasady mongolskiej w Prad1t 
przyznał się do przemycania {Y<łpiefO'iÓll 
do iemiec. Przed sądem w Dreźnie ~ 
znal, że przemycił do Niemiec 200 l)'SIę' 
ey papierosów. Dyplomata uzasadni 
swój czyn trudną sytuacją rnaterialną~ 
wodowaną niskimi zarobkami. Podal, 
zarabia miesięcznie 500 marek. (pAPl 

UJ Pon"rreh 33.00 2.R 53 

~ ;~:' '[:i1 :i1. m Świętokrzyska Giełda 
§ ~:~:il ~~:~~~ ~:~ ::~ Wierzytelności 
.....:l WKSM 70,00 1,4 40 W poniedziałek Sąd Wojewódzki w Warszawie odłożył do dziś proces 
O Zrew 48.40 ns 4.3 671 generałów b. SB - (od prawej) Zenona Płatka i Władysława Ciastonia, AQLlN Skarżysko-Kamienna 
~ Razem 294.34.1 oskarżonych m.in. o podżeganie do mordu na ks. Jerzym Popiełuszce ul. Rzemieśłnicza 1 
O WIG - 17.344,2 (1 ,2 proc.). WIG 20 - 1.793, t l/f (0-47) 514 164 
dL.~(~I,~)p~r~~.) .~W;I~RR;-;3~. J~58~.8~(~1.8~p~r~~"~)~~~_W __ l_9~8_4~r'~ ____ MA __ MD ____ ~~ ________ ~ ____ ~F:0:t.~~~~:P~/C~A::F~:::::::::::::::::::::::::::::e:::a:x:::::::::::-::::;; 
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W nowym rejestrze partii politycznych nie ma żadnej I ifkl 
z siedzibą w Kielcach _ sz • ~ _ 
Partyj n e po rz ą dki .... -d-o-w-oln-ie-wy-br-an-~-~-~-!-~-?-b~-Ii k-?-c~-e?-~-YC-h-:a-R-T-E-O-W-~"to-ŚC"'i 

Od 1990 r. do POlOwy 1997 r. h"" h " .. _.J I · h k 6000 zł!!! 
l' tyczn)"'C I mnyc orgamzagl \.kIWO U.J<lC)'C jący su ces dzięki swojemu liderowi i kan-

powstaJo w naszym kraju ponad 300 s i~ w swoich progrdmach do totalitamych dydatowi na najwyższy urlĄd w ~lJlstwit: _ zakupiony w PPiM PRO M ONT Kielce, ul, ChC;cifiska 40A 
partii. Posłowie ubiegłej kadencji J» mt:tod i pmktyk dzialania nazizmu, faszy- Stanisławowi l'yrru. fiskiemu. W Kiclec- Ponad to codziennie szansa na nagrody pieniężne 
stanowili uporządkować nieco sce- ZIllU i komunizmu". Wymienione wyżej kiemdziałaj"obie Konfedemcje Polski Nit:-
nę polityczną i uchwalili, że prawo ugru pow dnia mają w województwie kie- podległej , jL'CIno ugrupowdnie monarchi-
do rejestracji mają tylko te fonT/acje, leckim zarządy oodziałów i okręgów. styczne i dWd ,,zielone". Działają tu też: 
które uzyslcają minimum tysiąc pod- Zjednoczenie Chrześcijańsko- arodO\yc, 
pisów poparcia. Ustawa weszła Tęsknota za monarchią? Konserwatywno-Libemlna Partia Unia 
w życie 1 stycznia br., naJdadając W staryrn rejcstrLt~ sporo było partii Polityki Realnej, Ruch Stu, Stronnictwo 
obowiązek powtórnej rejestracji o [xx.lobnie brzmiących nazwdch. W no- Konserwdt}'wno-Ludo\yc, ?drUa Chrześci-
na wszystkie istniejące ugrupowania \'Ylll rej.:strze też nie udalo się tego unik- jańskich Dcmokmtów i Unia Prdcy. 
Dopolowylutegownowymrejestrze n;Ić. I Ola mamy Unit; Polskich Ugrupo-
znaJazJy się 63 partie. Wdli Monarchistycznych, Polskq Ligę Mo-

Jako pierwsza, we wrześniu ubiegłego fl ;Jrchistyczną i Polski Ruch Monan:histycz-
foku. po\\1Ómie z.arejestrowLIIa się Konfc- ny. kst też Ogólnopolski Związek Ruchów 
lkrJcja Polski l iepodległej Leszka Mo- Zielonych, Polska ?drtia Zielonych, Polska 
czulskiego. ;1 po niej -Stronnictwo Dcmll- r.lm l Fkologicztl;J Zielonych i PoL~b 1l;lr-
~1"I)CI. Jlt: . Ohlt: IMltit: m<łF! w KJdc;.tdl tl ;l l.ldllnydll~L'l:Zypospolitej. Mamy tel 
S\\oje struktury miejskie i wojewódzkie. Stronnictwo Polityki Realnej i Konserwa-

W październiku ub. roku do rejestru t)"Mlo-Libemlną ?drtię Unia Polityki Re-
\\ S'ldzie Wojewódzkim w Warszawie wpi- alnej. Ponownie zarejestrowdlo się kilka 
sano pierwsz,,! nowej formację - Chrzcści- partii emeryckich: Krajowd ?drtia Ernery-
pńskq Ot:mokmcję III Rzeczypospolitej l..e- tów i Rencistów, Krdjowe Porozumienie 
cha \\hlęsy, którd do dziś nie ma na Kie- Emerytów i RencistówordZ Polskie Stron-
Icccz)'Źnic swojego przedstawicielstw d. Do nictwo Emerytów i Rencistów' 96. W reje-
końca roku ponownie zarejestrowdły się strzc znalazły się również: Partia Republi-
m. in.: Polska ?artia Socjalistyczna, Ruch kanie i Republikanie Rzeczypospolitej Pol-
Odbudowy Polski, Socjaldemokracja Rze- skiej. 
O) I).)spulitt:j, Pobkicj, Unia Wulności, 1'01- Ponownie Z,trt:ptrowdly si<; txlbmy 
,kic Stronnictwo Ludowe i kolejne nowe fonnacji głośnych niegdyś na scenit: poli-
u~n ll\\\\ : lI1ic - Ruch Sp.lkCln~' I\klji W\"- t~ ·L"l lllj : Klllłktkr,,,:ja Polski Niqxxlkgłcj 
I"- llell:] .. Sllliuamosć". W Iłowym rqcstrze Oboz Pdtriotyczn}' i Ruch dla Rzcczypo-
lJlalaz! się także Zwi'lZek Komunistów PoI- spolitcj Obóz Patriotycznyomz ?drtia ,X", 
,kich ..I'roldariat", chociaż artykul13 Kon- ~tórd w pierwszych powszechnych wybo-
,t\1ucji RP zakazuje istnienia "partii poli- r.lch prezydenckich odniosła oszałamia-

Powiat, region czy województwo? 

W środku nie ma miejsca 
iektóre, zarejestrowdne ponownie 

partie, mog'l wkrótce przcstać istnieć. Li
derzy niektórych zdają sobie spmwę, że 
,/~II1S; 1 na J'.nalaimic swojego miejsc: Imi<;
dzy d'ń~ell1a silami: Akj'I WyboR:7..q "Soli
darność" a Sojuszem Lewicy Demokmt}'CZ
nej jest niewielka. Nie wiadomo, jaka bę
dzie przyszłość Unii Pracy, któm może po
dzielić się między Unię Wolności i SLD. 
?drtia Republikanie 00 kilku miesięcy pró
buje porozumieć ię w spmwie zjednocze
nia ze Stronnict\YCm Konserwatywno-Lu
dowymWedług starego wykazu partii ich 
centrd!ebyły rozsiane JX.l calej Polsce. Znacz
na większość obecnie w rejestrowdnych 
~Irtii ma siedziby w W.IrsJ'_awic. Żadna nie 
mieści się w Kielcach. Bariera tysiąca pod
pisów oka/lIla się bardzo btwa do rx>ko
\lania i n:j.:str lIa pewno b.'Cłzie sit; powi<;k
szal. Na [lilie nie ma w nim partii o egzo
tycznych nazwdch, ale ClJ tak będzie na
dal"' (elza) 

Jaka ziemia sandomierska 
Spotkanie z udziałem wicepre

ZYdenta Kielc Zdzisława Sabata 
i Prezydenta Częstochowy pani Ha
liny Rospondek oraz wójtów I bur
mistrzów z ziemi sandomierskiej, 
odbyło się w miniony czwartek 
w Zamku Kazimierzowskim w San
domierzu. Na spotkaniu nie zjawili 
się parlament~cl. Według nie
których oznacza to, że w Warsza
Wie zaklepano już ostateczny po
dzjaJ I żadne dyskusje nie mają sen
su. 

Władze kościelne reprezentował bi
skup pomocniczy diecezji sandomierskiej 
Marian Zimałek, a administrację pań
st\\'Ow·" wojewoda WIktor Stasiak Oby
l1ll:IJ pll ~rlltki,h \\,yst;lpicni:lch lljlUśl-ili 
\tk; l! 'l:rsll/~lllI~lł . W)ll1iana pogl:IUllW 
miala i1;1 n:łtl wypr;lcow;\I1ic kOJ1cepcji 
n~lkl\ lJl·glollll l11o/.hwq;u dll 1~la~cepttl
IVd11ta przez większość samorządów. Oru
ga,kamerdlna część dyskusji, odbyła się w 
kawiami ,.Retro" na Starówce. ?ddały tam 
dalej idąct: wnioski niż podczas spotkania 
Penamcgo, między innymi o przyłącze
łlIU Sandomierszczyzny do regionu lubel
sli:~l). 

li(\~I Xxl,ll/l'IIl by! pr/.o\\llhllll.:10 
R.\I S;mt!, 'l11ier/~1 Marceli Czerwifiski. 
r~ .. ll.lJl\\\.ił ' I,· 011 J . I~O / \\, ,1"'"11~ I ~ l\\" 

~ln&1 }:dł1l)stkl ;ldlllllllstr.ICVjllq pud 11;1-
111,\1\\.'1\11,1 ~.I\"II'llIłl·l~ .1. .;k illit" \'''\ 
\\ał./X II<IJ\>IC'" nakz~ t\\'OI"L)Ć "ny 1 -
lItII, l tlllriy\\"i':t~I\·glllłl\l/li\\"\l~l"I. Sil 
~łXlIV1.lIyl:ltWlq"ld\.·l.)'llllH Wj<tkłlł1I11:I
kroregionie zechal się znaleźć . Uzasad
lIIa!,71' S:ł111I,'"lim h:I"-'nu~' fi lIh"tlll
\\~I\~1\l ~jlllakłll. m:l SIL'tIC\II SL\..nl ~n..'d
~ i trzy \\y7_<.ze uczdnie. to je"t \V spo
~ natur.tłny pn .. ·lkstynu\V"dIly Liu sku
penja \mkół siebie wielu gmin. 

. Marszalek Sejmiku Samorządowego 
~tw·a tamobrzeskiego Ryszard 
Nagómyobawia sil; n.:fonny powiatowej. 
~ że za kilka, ałho ~;Ikana~cic lat. 
łnIkną z map_ :ld\llllllstl~ lc)Jnq gnlllly. 

ZOst;Utl tyl ~ll 1"1\\;:11)' \V 1<"11 SI" ,-,,·,h 
~nie cały dorobek sall10WlUt lwy. 

BunmSlfl ,',\\Id'lIIUrll.1 Wiesła\ 
","'rzecl1~ \\icmic Irwał prl.y lall.<;\l\ .lIlcj 

koncepcji rozległej ziemi ~n
, .. I'Iet~io.~ n .lkl ~I\: \\S/.I~/I·l" ktlll·.Ir.:. 

WYmUl ZACHOWAJI 

DZIEŃ 28. 24.TT.1998 r. ....1_4_3_1_-' 

L..--
3_26-.11 L-I _1_99-.11 L-I _3_17---01 L-1 _4_32---0 

WYmUl ZACHOWAJ! 

KOLEJNI ZWYCIĘZCY 
Pani Joanna Mycek z Woli GorYI1skiej wygrała 100 zł , pan Zbigniew 

Rubacha oraz pan Janusz Ruchel z Kie lc otr4ymali po 50 zł. 

SPONSOREM KONKURSU JEST 

CHCeSZ KUPIĆ FOL'~? KUPUJ W X 
- F"<>L'~ C>~C::.-tC>""~ 
- F<::>L'~ ESł......JI«::><>""L...~ ............. 
- F <::>LIACIIrrrr. c=>c.~c>c:>",.c::~ 
- F <:> L.. • ...a.. 1'VI.#IłIłr. L... ...... F:t 2!9. '-<~ 
- FC:::> L.I#Iłl. -.-~F<it..I\II<::>....c;;:.....,~c::::z:.L...'''''~ 

: ~~k~c>~-r.c.~~~~~~~~J~~" "" .. ) 
- F<:>L..'~ • .=z:::<:>'-...--.c:::- ......... .J ....... ~ 

XL TAPE POLAND Sp. z 0 .0. 
Kielce, ul. Domaszowska 115. tet. 344-9~9T. ul. Rolna 8. leI. 368-08-79. 
Warszawa. ul. Korkowa 165. leI. (022) 61~39-08 

z A p R A s z A 
26 lutego godz. 18 (premiera studencka) 

28 lutego godz. 19 prapremiera 
1 marca godz. 18 

Jan Krzysztofczyk 
"Święcone na pól", "Podzial" 

reżyseria: Rafał Matusz 

Jeździmy 

bezpiecznie 
WspÓlnie ze Szkołą Jazdy 

"EnIgma" S. C. proponujemy 
Państwu udział w konkursie, 
w którym nagrodamI są znIżki 

na kursy prawa Jazdy organizo
wane przez naszego sponsora. 

Przez caly tydzień , od poniedzial
ku d.o soboty, drukujemy znaki dro
gowe. Każdy, kto zbierze wszystkie 
znaki (będzie ich 6), naklei na karcie 
pocztowej i udzieli prawidłowej od
powiedzi co one oznaczają, weźmie 

udzial w losowaniu I nagrody, w po
staci 50-proc. zniżki na kurs prawa 
jazdy oraz S nagród w postaci zniżki 
ID-proc. na te kursy. 

Karty pocztowe należy przesłać 
na adres: Szkoła Jazdy , Enigma", 
25-00 I Kielce, ul. Paderewskiego 14, 
w terminie do dnia 28 łutego . 

.#ł~1®f19 
~od.do '''. '''~ocI.do 13 ZAPRASZANA 

KARNAVVAŁ.OVVV 

KURS PRAWA JAZDY .. w-. ... ~I • • IoI._l1-łO;(O!IO)u.52 .. , 
ROZPOCZĘCIE )(URSU 25J1., ~ Ił 

.. w Sltartyslw . ... Zloha le. tol515-212; (0lI0) 3~2-61 
ROZPOCZĘCIE KURSU lu.. ~ Ił 

.. _ . .... ~I.toI. 37 .. , ).71 ; (090)33-52 .. ! 

ROZPOCZĘC1E KURSU lu.. ~ 11 
.. .. S_. ul. _ 29. tel 273-42.00 

ROZPOCZĘCIE KURSU ' .11., vodL 11 
~"'~l.,..~~'~~",-JO'" 

" Ruch" S.A. w Warszawie ki 
Kielce, ul. Paderewskiego 11, tel. 345-40-19, wewn. 279; fax 345-37-12 
Skarżysko-Kamienna, ul. Zielna 14, tel. 51-37-83; fax 51-37-69 
Radom, ul. Tybla 10, tel. 362-31-31, wewn. 228 ; fax 362-84-45 
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1500 
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prasy krajowej 
i zagranicznej 
w prenumeracie 
"RUCH" S.A. 
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Nowi wfaściciele państwowych firm tylko na pewien czas 
gwarantują zatrudnienie dotychczasowej za /adze 

).!I· 1.1111/,11 '1\ II 111\"11 "" "'; 111111 '1>1111 "'1\ I " 
n lllll\\ II : .ltltl~lIll\ 11 1. 1\ ~ " '\\ "! II!. 1\ _ t. 11111 

III \\\\ l' 
- Llkl /,qll.' II 11 ,1\/1111 likI. I' 1111' / 11111 

H ' \\' 111110 I d. '111111 II \\ \ II> .-, . 1- ' \\ I. " 

Bi(,tcl-nph, 
kontra 

chorobie j Pakiet jak "puszka Pandory" ,'/1' kll\h bl"' "1I 1,,111""" ''' '\1 I '1 " lk.1 
\k.llhu p.III\III.I. II 11)1) II '111I,Td .. 1 Lbl
gniew Rlarhllrki , '. ",1 <-;,,1,,1 """,'., I" \I 

.. i\l.d"c"'·,f, / , " \\ I" ,,,,, , ,1 1" '1 'I I",,~ 

r~ l\111~'n; Illlllli.l"l .. pl'l lgl: 1111, II ,hl, '\I , ,Inl l'" 
ooeJśc". lJod/.I~\kor/)st;iI()/llIl: ~ll O~ . I-lO 
Ib(\h. 

Pakiety socjalne podpisywane 
przy prywatyzacji państwowych 

przedsiębiorstw przewidują gwaran
cje utrzymania zatrudnienia przez 
2 - 4 lata Póiniej z reguły dochodzi 
do znacznej redukcji wogi - tak jak 
to się staJo w spółce David S. Smith. 
Czy podobny los spotka pracowni
ków innych firm w województwie? 

Zdaniem Piotra Janiona kierownika 
RejonO\wgo U rzędu Pracy w Kielcach. co
raz częściej zdarza się. że pakiety socjalne 
scJjak "puszka Pdndory" - po ich wygaśnię
ciu dochodzi do masowych zwolnień pm
cO\~ików. W spĆllO! .. Lhoist - Bukowd" za
lnldniaj~lccj 4óó osóh re:tli7",cja fXlkielu so
cjalnćgo rozpocz~la si~ IV gntuniu 1'.1% r. 
Przewiduje on 3-letnicl ochronę l..atrudnic
nia dla wszystkich prdcowników. (\ 5 -lciniq 
dla tych, którzy ukończyli 50 rok życia luh 
prLćpmcowali w linllić 25 lal. . 

- Nieza5tanawiamysię na rdZle, costa
nie się po t~l1 tenllinie. Lepiej o tym nie 
myśleć - I11Ó\\~ Włodzimierz Zawalski, 
rrzewodniczqcy Związku Zawodowego 
Budowłani w "Bukowej". - Prqgolowuje
my się do wdrożenia zakładowego ukladu 

I.hiorOlw).!n, kl"lIy h.,·d!.il'\l:lI1ll\vil .. pr/l'd 
hI /L'l H\.:" p.I~ICItI \I I\.}d lll·g ... .I1·d".I~ d!1\ 
nie można stwierdzić, co ł-x;d7ie zawicr..11. 

Zdaniem Henryka Kapka dyrektord 
.. Lhllisl - l3ukowa" ds. d:onollliClno - li
nansowych to, r:z.y po \vyga.(ni<yciu ochro
ny zatrudnienia b<,:d:1 zwolnienia. zależy 
od tempa inwestycji. -To postęp technolo
gir:z.ny w tinllie zdecyduje. czy w perspek
tywie kilku lat będzie potrzeba wi~cej, czy 
mniej pmcowników - s lwićrd7~1 dyreklor 
Kapek. W .. Hodowli Buraka Cukrowego" 
w Ostrowcu Świętokrzyskim prdcuje 50 
osób. Realizacja pakielu socjalnego rozpo
częla się w marcu 97 r. 

-Mamy 1-,'1v. II; Il1cj.;, ;fI' Ilic hl;ll/ic II\'( )1 -
Ilidl przez dwa lala uu leglll<:J'IIHIlU .. Il, Ul 

stanic si~ fx\l.nicj. l-x;dzić !~llei;tl(l (xł S)'lll

acji na rynku protlukowJnych prLCZ n:L, na
sion - UWdl..<t Henryk Pożoga, przewodni
czący ł3rdnżO\Nych Związków Zawodo
wych Rolnictwd w HBC w Ostrowcu. 
- Itrspektywy są niepoko.i<lcc -skup naszych 
spada przy cordZ większej zachodniej kon
kurencji, 

W Zakladach PrLemysłu Odzieżowc

go "Gambo" kupionych przez prywdtne-

Z/odziej i kłusownik - dwa bratanki 

Tysiąc wnyk6w 

Kłusownictwo to poważny problem Fot. D. Gacek 

Tysiąc wnyków znaleziono 
w ŚWiętokrzyskim Parku Narodo
wym w zeszłym roku. Ogromne 
zniszczenia powodują też zJodz1e
Je drewna. Połowa drzew skra
dzionych z 22 polskich parków 
narodowych ginie wła~nie w ŚWię
tokrzyskim Parku Narodowym! 
Zarazem park ten Jest naJmnieJ
szy z wszystkich ..• 

- Większość miejscowych. niestety, 
nic nie wie na temat parku narodowe
go a na domiar zlego niewiele ich to 
obchodzi - uważa dyrektor ŚPN Anto
ni Miernik. - Ich interesuje tylko, iłe 
mogą z tego lasu wyciągnąć korzyści . 

Nie potrafią zrozumieć, że to tereny 
chronione. 

W ciągu roku z lasów Świętokrzy
skiego Parku Narodowego złodzieje 
kradną co najmniej 300 m sześc. drew
na. To połowa wszystkich kradzieży 
ujawnionych na terenie 22 istniejących 
w kraju parków narodowych. A prze
cież dane te na pewno nie są komplet
ne - nie każdą krddzież udaje się wy
kryć .. . 

Dla złodziei nie ma świętości. Tną 
wszędzie, w Puszczy Jodłowej, w rezer
watach ścisłych . Na pierwszy ogień pod 
pily idą jodły (siedemdziesiąt procent 
niełegalnej wycinki), buki, dęby, sosny. 

ajczęściej wycinane są drzewa liczą
ce sobie sto - sto pięćdzies iąt lal. Naj
więcej tych kradzieży ma miejsce w 
pobliżu Bodzentyna, Św. Katarz)'llY, 
Klonowa, Psar i Bie\in. 

Wbrew potocznym wyobrażeniom 
złodzieje drzew nie wycinają najwięk
szych okazów, Ałe bynajmniej nie z chę
ci ich oszczędzenia. Po prostu dyspo
nują zazwyczaj maszynami pozwalają
cymi im przecierać (ciąć 

na deski) drzewa o ohwoozie rnia co 

najwyżej 65 centymetrów. Trudno też 

ukrócić kradzieże stroiszu, czyli gałt;zi 
jodly. Jednak w ubieglym roku schwy
tano kilku złodziei i sprawy przeciwko 
nim trafiły do kolegium. 

- Szkopuł jednak w tym, że często 
łapiemy wykonawców dzialających na 
zlecenie, przeważnie dzieci, a ciężko 
zaszkodzić prawdziwym ., przedsiębio r

com" - rrzyznajc dyrcklor Anioni Mier
nik . Mamy jednak 
i tu sukces)'. Na przykład w zeszłym 
roku zarekwirowaliśmy ciągnik i dwa 
"bezpańskie" żuki ze stroiszem. które 
złodzieje porzucili, uciekając. 

Problemem są też kłusownicy. 
W ciągu roku pracownicy ŚP znaj
dują co najmniej tysiąc wnyków! 

Górdle świętokrzyscy kłusują ostro, 
czasem całymi rodzinami . Na tćrenie 
parku szczególnie rozpowszechnione 
jest wnykarstwo i kłusownictwo z bro
nią. Na szczęście charty prawie tu nie 
występują - to specjałność południowej 
części województwa kieleckiego. Świę
tokrzyscy kłusownicy poluj" wedle sys
temu .. co się pod lurę albo we wnyki 
nawinie". 

W październiku ubiegłego roku 
prdcownicy ŚPN wspólnie z połicją ujęli 
jednego z członków kłusowniczej szaj
ki, w sprawie trwa dochodzenie. 

- To wszystko bardzo trudno opa
nować - mówi dyrektor Antoni Mier
nik. - Nawet gdy z całą pewności'l wic
my, kto kłusuje albo \vycina drzewa, 
jeszcze dałeka droga do udowodnienia 
mu tego. Ale coraz częściej nam s ię 
udaje, i w tym cała pociecha. Najlepiej 
jednak by było, gdyby l11ićszkańcy oko
licznych wsi wreszcie zrozumieli, żc 
.. Puszcza nie jest ani moja, ani twoja, 
jedno boża, święta ..... 

MARIUSZ PASEK 

,I " l il1l1'l'\1! '1'.111' ""id/in III~II 1<)<)71" '1",, 
11.1 1.111 IIdl lin 11.1 IlI/ I"I,,·,1.1 "\' \I III'UII'11 

I pOlrw:t :2 !:tl:t. Ohcl'lllc pl:tL'ttjc Ilk, 2CX) 
osób. 

- Na r.tZIt: nic Jl1yślimy (l zwolnit:I·II:tt.:h 
: n:1 hićż:ICO S:I Prz)1Il1ow:lI1lnowi [Jr.ICOW
nicy uo limly, gdyż rozpLx:zynal11y prac~ 
na dwie zmiany - stwierdza Irena Wójcik. 
szerow.1 "Solidamości"w ZPO ,.Gambo" 
s[J, z 0,0. - To czy b;dziel11y mieli pracę za
!cży wył'lcznic (XJ sytuacji f)~lkowcj w IM
szej br,ulży Trudno poll~cdzieć, C'O bt,.'dzie 
z:t 2 lata. W CCl11entolllli .. NO\I~ny" SA, 
nalcŻ<lcej do koncelllu . .Dyckt:rhotf' (ok. I 
Iys. [JracO\\~lików) ochrona z:ttruclnimia 
IIW;I' ~I r(l~1I 

- ł :tk l,.,:d/.ICI\.:SZl:Z\.: jlIZCL\ 1:1\:1. li'ud-
1111 puwiul/il'l' ilr \lSI'lh I....,-d/Il' 11ltt,i:d" 
(llkJśc po tylll c/.:l,ić - IIlU\Il Zdzisław 
Myca. p.o. szda "Solid:tmości" IV .• Nm\~-

11:1<.:1(. - Na bazie nićkltll)'ch wdzialów 
można ulworLY~ samoozidnć spólki - la· 
kie rozwiqzania stosuje ~i~ na ślllt:cie. Czy 
l:tk b<,:dzie u na~ - trudno pL1\I~cclzieć. 

W ! ufX.'lniewyjqlkOll'l:j sYlu:tcjis:1 pr.l
CO\\~llcyCćmćnIO\~li "M:,tłogoS'Lcz" (61 1 
Ilsóh) SA n:tló:lcej UO klll1t:C1l1U .. La[lr-

Nadgorliwość 

popłaca? 
Kic::/CZilflin. Bo/esław K. (mJ7.wisko i 

ac/res ZI1<IIIC nx~lkcji), lxxi konir:c sly(znia 
IIplat:i/ iI!JoJ/;}lllcnIILluiollv-lc!nvu),1ny za 
Ci:1[V pierwszy ktvdrotll998 mku, Wskutek 
borliwości i fXJŚpiechu, wys/a/ () ]0 gm.szy 
Illllit:j niL Ilald~l/o. Nie Byk/ut7.onc, że /iuyl 
ni1uamwanir: lt'jhmO'z u'Vc.Jgi na Pf7.1X/tcr
l11illmv.! I\r>/ilt~ ZiI luZY i m:1rzec. S7.yhko 
/ 'J.,tll l)}'.1 \I, "./1(1 '</0 P If/.. !<Iw. 

W pO/OI.vie /lIlc~n 7.11:1/a7/ w skn11cc 
I~OIi»'l'/ fli.\II1Jl I ( H// u/u } :lI ld('n'}1 

Op/ill;/ SiL'!.v.ih:1l1' St:1r.Ic!u)\\ icach. tv kIp-

- l.xlh'lop;'lda 1")'J7r.. k:l/lh,~ I(\chu ; 11 

zrezygnować z pr:lcy oprt)Cz nd pr,lll'Y I 

ustawowych clooatkówOlrl.)~l l) \I~ tI (xl lir
Illy 20 Iys. zl - Op()II~: ld: t 7 ,BI,k'lltlCkt. - . 
Pr,lcOl~licy . którl.Y l-x;cI'l chudlI xkJ'~ć lh l 
C/Crwc;t hr., 0Ir/.ynl:lj:112 tys, 11. :1 dl l kOli
ca br. 6 tys. zl. Po tym tcmlinic pr' 19r.lI11 su; 
kOllCZy 

W Zakladach Mech:tI1iC/Ill 'h I Ocl
b\~li Żdiw,t'S/\ w Kidc;tch In'll c\IOI'Cnl 
j, ·,1 \I,-'Ib I'I~ 11" ,"'1111 '/: I. kil '1.1 1."1 '11. 1 ,'" III" 
II'C 111/1'\11111 l'l'il l l.i I.) 1. lll lIdllll'IIICIiI. 

- Oh: 11 II\', 11l.tVI,·h .tk,'I' 't t. II II I' ' 1 I II 'Ii 
Il\.' t~p .. ll)\\). tlll' 1'1 /1'11 tdt 1.11'111) 11', luh]1 i.t 
lrudnienia. lecz n:llur.tln:l \1'\111\;111'; bdr\' 
- III 1'1 W i p re!.\.: \ Zdz is ław I3rodecki . 
- Poszerzal11y leŻ :tSOr1~llćIlI lI'}moów 
prcxlukowdnych przĆ! liml~. \ V p: Ik lccić ~)
cjaln)111 mam)' zapis:.lI1y ll1inumlny po
ziom z:llrud!lieni:1 - :1.1 ~ 1l,(lO I'I/l'! okrc," 
21.11. 

MACIEJ TO POLS KI 

1)'111 obwieszczono, 7<:: 7iJ/l/:Jci/ 7.1 m;J1o. :J 

txJlli/ikala flIZ}'S/ugil v.i1al'-~lj11J~ t, 711. kUJlz\, 
ela 20 slpnia op/aci/i alxJJlanll·/lt 7";-1 ca~v 

mk ZosIaIleż (XJprtJSZOI~\: a~\' II' cii.tgU 7 
clili 'Wp/aci/ br.UWjijCr: 30 gm'l7..l' ie /i,-z~ 
' \Il<i1~ J1;t cL ln1\Vi/llic lIIi tLi kll1>Z\' - II! IniLujc 
Icr./L kidcLi /lui1. D/.lwi\: sily' tY/hO. że linna 
/ekkLj n,:!G-j \~Jdajt: m najmniej 50 yJllS7V ni 

op/iJl(: [XXZIOW;J. ki/kil(lziesiiJ{ ko/l'/i)) ch na 
UJlIk. nir: liLZ/CCZ<L\'U pJ<K)'.mvicli luLi/.i. a/~\ .. 
UIXJllllliećsięo]Ogmszy ~\\'1.'ó('. 110/

no /innic IIj)( )lIInid sil' () SI'''I<' 7 ( /n(!!.li-j 
}\II1.II. .,tlll/" " :/ltl' / ,I.,UII,))''' ' ''''' :':' , d 
7\'~kJJ1ic kilklKl7ics~ x'il H,'11 \'Vl ·~ :\'I." : 1111' tl ~ " 

, 'l} IU.- '- /1 110" k\, . .\'. iI!l) 1!l1I1t 1','./.1.\ I,' h 11 .1 
11 /,till. nic/:Ii ' Vep'/J/:IC:1 (tam) 

tr kcyjn 

JłH Ly Mruget/a ZaJJCLćJlly li 
łówki bioenergoterapeutów w 
sce, w sobotę 28 lutego, o 
poprowadzi grupowy seans 
wiający nowej generacji. 
odbędzie się w sali kinowej 
wódzkiego Domu Kultury 
ul, Ściegiennego 6. 

W:lr\z<l\l'ski uzdrowlCI\:lm.1 '" 
JllelllOW, Ulć sukL'ć~y w leOel1llll1."., 
l1Ia. miażclżycI'. chorób glllekoIOi!k"' 
l:tf)llgologicznych. ukladu kr; JlC~I,) 
rllo scrc:t. reuJ11Ctt)7.J11lt. Illigrlll. 
ukLldu pUketllllJ1\WgO. \\ . 
I ,; II Ik.lI'iI ,', ,I: 1\; I , i ... 11.1\1','1 """, 'III 
P 1/ 1 . . 1\ ',\! ,hl \k.lI. UIC 11.1 II , li d, lilii , 

',1111 l1.tl.1 I·!t" i'!'· 
.I, ,.- ,1 \.; tllllkll,!I , '1 " l.kll ~tt. .1',11 

\ci pi" .'::cln:t jdicic. pod\\{l(:h \\:; 111\;1.11. 
111 lII}CilIIIZ\.:dl "Id),~dll "lnylli, 

AJlJla z Kielc pw::z kilb 11l1~'II:" 
pi,tla Jl(l zap~tkJlie nerwu 
\1illlll ,ySlćJ11alyczn~gll clllX.hIlI.i " , 

7\"'nlcr. lpi~ i pr/y] 1110\\, mi: IIt'k,"1l d' . 
Illt: 11'1,'111 )w:tI:1. 1'0 JeUII) 111 \\\11 1\11 " 
11'\111 i.lt:dn\ 111 ind\\\'ldu:illIIllI dubl\ 
u"lapił:t 

1\) lI/cch lahicg:tch :-.ttm S/" , 
Illrhid na J<l ln lku. 

W Irakcic sobotniego seanlu 
M rugala przerrO\vadzi też rnnlall,:r'\:" 
gCl)'7.01\'<lIlic w(lly hawełnianeJ i 110:11 

Jlcdl1t:j nieg:llowe lllcj. Śnxlk i II' 
ój'l d!.l:tl:tnit: ~: lIl\LI. jak n')\111K:/ 
Illicie uŚ llliem~j: ! ból. 

Spotkaniu palnlJlujć redakcp 
I.udu'·. Db picJ\vszych dlllld7lC,IU 
klóre ZaclZWllJli'l dziś ll1i~dzy gOdl 
:1 IOJ{) rxxl numer lelelilIlII .\~ .ji4 
I'I / I!'!'III" ,II I""I 1" / 1'1.1111" k,lIll ,\\1,:1 

Iltlelv llloiJl:t l];tOV~l11l.\;i<.·1 
1 \ 'llI,\I:t.tlk, 'II ,, 1,:1 , 1' 
"1I1:t IV \V[)~ . 

Grupa Kredyt Banku PBI S.A. 
• Kredyt Bank PBI S.A. • Prosper Bank S.A. • 

oferuje bardzo atrahcyjne 

Lokaty terminowe Prosper Banku S.A. 

S-miesięczne 

6-miesięczne 

8-miesięczne 

9-miesięczne 

12-miesięczne 

21,25% 
21,50% 
21,75% 
22,00% 
22,50% 

• stale oprocentowanie w całym zadeklarowanym okresie 
• możliwość wycofania wkładu przed term inem 

przy zachowaniu oprocentowania w wysokości l I % w skali roku 
za okres faktycznego przechowywania 

• minimalna kwota - 2.000 zł 
• przyjmujemy wpłaty przełewem 

Oddział w Kielcach, ul. Śniadeckich 33, 25-366, Kielce, leI. (0-41) 361 45 60, 361 44 79; 
Oddział w Radomiu, ul. Zeromskiego 43/45, 26-600, Radom, tel. (0-48) 363 99 50; 
Oddział w RadomIu, Filia nr 1 w Białobrzegach , ul. Krakowska 34, 26·800. Białobrzegi . tel ./fax (0-48) 134000; 
Oddział w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 6, 39-400, Tarnobrzeg, tel. (0-15) 822 Hl 66, 822 63 83; 
Oddział w Tarnobrzegu, Fi lia nr 1 w Stalowej Woli , ul. Wojska Polskiego 4a. 37-450. Stalowa Wola, tel. (0-1 5) 844 48 96 
Oddział w Tarnobrzegu, Filia nr 2 w Stalowej Woli, PI. Wolności 7, 37-4 50 Stalowa Wola, tel./fax (0-15) 84263 44; 
Oddział w Tarnobrzegu, Fi lia nr 3 w Sandomierzu, ul. Rynek 5, 27·600 Sandomierz. leI. (0-15) 832 76 49, : ~_ __r __ -
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Czy w Kielcach powstanie zintegrowany system biblioteczny? 

Książka na komputerowej tacy 
Zintegrowany system biblioteczny - pozwalający w ciągu ki/ku minut uzyskać Informację o tym, czy potrzebna książka stoi na półce 

którejś z kieleckich bibliotek, czy też została wypożyczona, albo nie ma jej w żadnym księgozbiorze - to marzenie każdego czytelnika. 
Projekt budowy takiego systemu w Kielcach, mieście zainteresowanym tworzeniem Uniwersytetu Świętokrzyskiego, czeka na realiza
cję· 

Projekt utworzenia jednolitego, 
llnlegrowanego sys tem u biblilltecz
netO powsta ł w ubiegłym rok~ w Bi
blIotece Głównej Politechniki SW1ę{Q-
1! 1' ~Il'j . Ohllk l1l11iliwllŚl·i.j:l~il' (\:11-

1'1 blhl iolebrzolll i Ilr;ICOII'llikoll1 
II.HI ~II\1') III . pl/xd.: \V~/y~lkll lllll;ll \ViI

bl Lyc ie czytel nikom, których przyby
lI'" 'z roku na rok. Student czy uczell 
pmLukuj'lcy ksi'lżki dowiedziałby się 
rlllllĆm w pie rwszej odwiedzonej bi
rIH lkc.:. czy tytuł w ogóle jc~t w któ
rllllŚ z kie leck ich księgozbiorów i 
gdZie go szukać. Ws'zystko wskazuje 
WUII; lk na to, że marzenie o k~iqżce 

puuallcj na kom puterowej tacy prze
r,lSt;1 Kielce. choć rozwi,!zania takie 
111.1 JUż np. Kraków czy Łód z, a przy
",!plenic do realizacji projektu daJc 
""I1SC na uzyskanie cZl1ści picni~dzy 
111 111. Z funduszy Komi tetu Had,lIi 

Naukowych. Propozycjt; od jesieni 
u blcgłego roku znajq szefowie biblio
tek Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 
\\ \ IS/e~ll Sl.'lllin;lriulll Duchownego, 
\\\/ '/L'j S/klll. H:tlldlowej. Wyż~zej 
S/I-lI l.I' UhClPICClCI·I. W~/. ccl1I1ICy 

Świętokrzyskiej , Pedagogicznej Bi
blioteki Wojewódzkiej. Co - pomija· 
j,!C szczegó ły techniczne, któn: spe
C);!liści powinni dogadać mi~dzy sob,! 
-stOI 11" prze~zk(Jdzie ') 

- Nie znam dostatecznie dobrze 
projeklU. by móc podjąĆ decyzj~ lie 
Ol.n;!cz;! to jednak, że nic przys t'lpi
Illy do niego, jeśli uzyskamy dosta
leczn,! informację. Oczywiśc ie do roz
wi'lzania pozostanie też probkm pie
ni t;dzy - Illówi dr Henryk Suchojad, 
uyrcktOf l.li blioteki Glównej WSP. 
Pmlobnic patrzy na spraw~ rekto r 

Gru pa młodych chłopców próbowa ła wczoraj zgasić pożar trawy koło 
rezerwatu na Ślichowicach hll. D. (jacck 

Znów ploną trawy 

Groźna bezmyślność 
kl l' h spraw jl'st stra? p07an1:\. a nic 
IlIl'·i ,k.1 

WSU Andrzej Blac hut, który wyja
śnia: 

- Projekt jest dobry, alc uczelnia 
musiałaby wyłożyć 2 mld starych zlo· 
tych. To b:triera, którl.'j ta"z nil' po
kon;tllly. ajw;tżniejszil ~j1f"\V;1 jcst 
lila 11"~ tllIJOW;t wl"sl1ej ~iedLlby. two
rzenie biblioteki. 

Jasną sytuację maj'l: WSH , która 
nawiązała JUż wspólpracę z PŚ i Bi· 
blioteka Pcdagogiczna - zaintereso
wan" projektem , ale bez SI.;!ns na 
przystąpienie do niego przy no;dznym 
budżecie , jakim dysponuje. Prawdzi
wc przerażenie ogarnia jcdnilk j1fzy 
rozmowie z dyrekton:m Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej. 

- Pyta mnie pani o sieć kompute
rową, a my mamy pe rspektyw(,.', że 
lokale, które wynajmujemy, mog,! być 
sprzedane. Biblioteka nie ma żadne-

Strzeż się 

akwizytora 
Krążący po biurach, ulicach, 

mieszkaniach akwizytorzy zdą
żyli sobie już zdobyć zlą sławę 
nachalnością I nieuchwytnością 
na wypadek reklamacji. Wszel
kie granice biją jednak ostatnio 
rozprowadzający w Kielcach 
karty wstępu do teatru. 

- Akwizytorzy wchodzc! nil lekcje. 
Przerywają je,jakby nigdy nic i nama
wiaj;1 nauczycieli do klIpn;! bn Illeto
lI;1 .. j1f I.C~llIelIIW;!I1!;I " Ilr/y kl;I'IC Il;! 
okoliczność chodzellla do tcatru . le 
~posób ich wyprosić z sali. bo n;! kul
turalne wyjaśnienie, że właśnie trwa 
IckL:j;! . nic reaguj;1 - I.aalarmow;tli nas 
pedagodzy jednej L kicIeckich podsta
wówek. 

Skonwklowaliśllly sit; z Teatrem 
III\. S. /.(I1Jl\I~klegll . 

go wlasnego pomieszczenia, brakuje 
pieniędzy na książki. Rozumil.'m pro
pozycję Politechniki Świętokrzyskiej, 
ale to wniosek z "innej rzeczywisto
ści", aby j eł realizować, najpierw trze 
ba mieć budynek. M y nic mamy za
gwarantowanych pieniędzy nawet na 
zobowiązania finansowe - mówi dy· 
rektor Wojciech Szymanowski. 

Kielce mają aspiracje tworzenia 
uniwersytetu. Glośno o fundacjach 
na ten cel i nic mai powszechnym 
poparciu dla idei podnosz'lcej ran
gę miasta . Tyle, że podstawow,! 
baZą uczełni s,! biblioteki. Może 
więc , zgodnie z zasadami ztuki, 
zacząć budowę uniwersytetu od 
fundamentów - stworzenia zaplecza 
bibliotecznego na miarę takiej pla
cówki ') 

BARBARA RYNKOWSKA 

Brutal 
W ostatni weekend przy ul. Da

lekiej w Kielcach młody mężczy
zna napadł na dwie starsze ko
biety. 

Usilowal odebmć im torebki. Obie 
panie skutecznie broniły się. Sprawca 
pobił i przewrócił jedną z nich na zie
mię. astępnie kopal leż'łC<l po brzu
chu. allastnika powstrzymał i świad
kowie zdarzenia i prLekazali pohcjall
tom. PodejrLcwany o rozlx'~1 i ci~żkie 
pobiCie KrLYsztof J. trafii do Policyjnej 
Izby ZatrLYmań . (hub) 

Korki 
przez gaz 

Spore kłopoty mieli wczo
raj kierowcy z przejechaniem 
przez centrum Kielc . Jedno 
pasmo ulicy Seminaryjskiej 
było zamknięte. Ruchem kiero
wali policjanci. Podobnie bę
dzie dziś. Natomiast w środę I 
czwartek prace przy gazocią
gu przeniosą się na drugie pa
smo ulicy. 

Od samego rana część pólnoc
nego pasma ul. Seminaryjskiej na 
krótkim odcinku od ul. Jana Pawia 
II do Wesołej była zamknię ta dla 
ruchu . Choć tablice informujące o 
objcźJzic zaillst;t!owano o wiek 
wczcśniej przez caly dzień tworzy
ły się w tym miejscu korki. Sytuację 
ratowali policjanci kieruj'lcy ru
chem przy sk rzyżowaniu ulic Semi
naryjskiej i Wesołej. W rejonie tym 
prowadzone S'ł roboty związane z 
modernizacją naj tarszego w Kie l
cach, przeszło JO-Ietniego gazocią
gu . - Zamknięcie ulicy bylo ko
nieczne , "by nowy odcinl.'k gazocią· 
gu podl'lczyć do węzła przy ul. 
Wojska Polskiego - mówi Jacek 
Podsiadło , kierownik kieleckicjjed
nostki ZRUG Tarnów. iestety, nic 
mallly dobrych wiadomości dla kie· 
rowCll\V zll1uszonych jeździć tą czę
ścią miasta . W środę i czwartek ro
boty będ <! prowadzone na przeciw· 
leglym pa ie jezdni .- Prat:e przy ga· 
zociągu hędzil'my prowadzić na 
trzy zmiany zarówno w poniedzia· 
łck. jak i w 'rodę . We wtorek i 
czwartek drogowcy będ,! uzupeł· 
niać ubytki w CI falcie . powiedzial 
nam J. Podsiadło . 

ANDRZEJ STOLBA 

Mieszkający w pobliżu .Relak
su ' kiolcIlłl1in przysIod/ wczoraj 
do .Slowa Ludu" przerażony bez
mysIności" mlodycIJ ludzi podpn
łających wyschniętą trawę w po
bliżu zalewu. W ubiegłym roku kil
kakrotnie trzeba było w to miej
sce wzywać straż pożarną, bo
wiem istniało niebezpieczeństwo 
przerzucenia ognia na pobliskie 

- /.glll\/eli dll pO?;lró\V 1r.IlV lxlno-
1 .. \\1111' 1111 11'1.1 / 1'.11 .11 11 .111 / 11 1"1\\1<'1 

d/. 1 d}/.1Irlly OpCr.IC}]l1y Str.IlY 1 'l)/~llllq 

Relonu Ki.:lce, starszy aSpirJnl Sławomir 
Karwal W niedzielę slmż musiala wy
jeżdóć aż 23 rdZy, w sobotę 18 rdZy, z 
czego większość zgloszeń dotyczyła wła
śnie płom!cych traw. Tego rodzaju poża
r) IXlzomie nie prL)'noszą stmt, alt: prze
Ciel zawsze wyjeżdżamy, aby mto\VJć po
bli~~le '-,lbudowJnia, lasy itp. awet je
Żeli ogień , prócz uchej lmwy. niczego in
nc,l!(\ nic slra\Ąi degr.ldacji ulega środo
\\I ~I-t1 hlllloglclllc. ' Ij-LCh;1 ~llkll bl. aby}: 

. Rozprowild7;!.PICY kan nic ql 
I'l.ll·IIII1I11-.1I111 IL".III1I . .I rlllll~ . I 1-1111.1 
podpl~all~llIy UIllOW":. Dlllycht:la~ nic 
bylo skarg na ich zachowanie. Będę 
illlerweniować w tej sprawie - powic
działa nam Jolanta Serka z Biura Or
ganizacji Widowni. dając tym samym 
nadzieję, że w kolejnych porywach fan
tazji akwizytorzy nie będą molestować 
np. pacjenlów badanych akurat w ga
binetach lekarskich. (br) 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego nI Komisariatu Wiesław Pióro 

zabudowania i drzewa. 
Teraz, kiedy tylko zaczt;lo grzać 

,IUI·l(c. pmcctkr si~ PO"'t:lrz;\. ~Iodzi 
Iuuzlc pOdpalaj'l wysuszone trawy dla 
1,ln,lwY. lnis7czeniuulega nic tylko ra
cllJl)l'I l1.11\' I) JlIIJlICJ~C1l 1.!CIL"Jl, .ile t.II- 
h' Lik' ~r(ldllll'i~kn n:ttllr;t!ne . - \V 
plrl'll~L~ IlIlxlruchu sprzeciwu - powie
d/i, ill1:11l1 czytelnik - zwrócikm siO; do 
S'lfMy Micjsklej, którcj placówka Lnaj
dUJe się tuż obok ,.Relaksu". ajpierw 
tkl

ll lcd/l.tll'1ll ~iJ,:. ie d~riurllje tylko jl'd-
1I.1 11\llh.\. \\i\c intL'fIl'l'IH:p nie jest 
~Iwa. Potem uslyszałem. że od ta-

Ixh\lllr/vl'. Bonw~ln(lść. jak;! jest pod
pal;lIl1e ~Udlej tra~vy, zaslugu}: na patę· 
plc,l1ic i zdecydowane pfZl:ciwdziałanic. 
Za k:tZdy \vy]azd i akcjr stmży pożarnej 
placimy wszyscy. Wszyscy więc musimy 
n lblĆ wSZV~tkl l. aby ztk'l)'tkwJanil.' stawiać 
t,IIl\\' C\lJ~LJ ntdr.~-;(,mhwl.lśu 1.7) oc/myśl
ności . (tam) 

Oceń magistrat 
Petenci Urzędu Miasta w 

Kielcach mogą od wczoraj wy
pelniać specjalne ankiety zaty
tU/owane .Oceń nas:· W po
szC.ZegÓlne rubryki interesanci 
WpISuJą swoje opinie dotyczące 
pracy magistratu, tempa zała
tw/an/a spraw, kultury obsługi i 
kompetenCji urzędników. 

. '1;1 forma wyr;I/.;1IIIa lIplIlII bar
dzo Sprawdziła się w U rzędzie M ia
~\.1 \\ kl,I~I'''II:. !!.,\;t,. I ·t'\1, I l'l."i 
taly rllk IIlII)!:1 \\ \'I'd Il 1.11'· 1'".1.,1",, ' 
a?klcly. Cd':llI l>.Jd.JJI Jol 11.'1'1.1\\ IIIL' 
file l'r;Il'\' \\rt~du l i n:l~ ten \\'~tell\ 
będzie 1l1l.tlaln.1 r.l/ll· pUl.'! I1l1l·'lac. 
JCldbl~ .'llI,1\I d/l. "1,1.11l'" \\ I" \ 1\1 '.1 

Ih{lny nil ~tak - mówi Wioletta Ka-

rasińska . rzecznik prasowy prezyden-
l:t 1\.Il.'k. 

\ li ' cle do kidczan, umieszczo
nym 11;1 pil.'fw~7ej stronic ankiety. pre
zydcn t Bogdan Borkowski podkrc
'la . że administracja samorządowa 
jot Illhll\\I:!/:tna rL':tlt/ll\l':\l: swoje 
,lhllWI;!Lkl SpraWllll.' I LgOOl\lC z prLe-
1",.1 1111. Orliki :lnkiL'ly S;I wyl'l/lll1e \ 
Il llll/.C Ob~lugl Interesant:t, w holu 
glównym Urzędu Miasta. Tam też 
1I,l.I\\l\II\IIIIlIll;. 

1.ll n.1 1 a III' 1. linll·I.·,<I"';lIIil· 
.llIkl.: I,1I111 JC~I IIIC\\ lelI-I'; . \"Ide Ll~oh 
f.l bll·L! drllkl dl' 10\1111. idw "'vpd-
111" IL' \\ ,plIki 1111 • dO\\'ledllełt'IllY ~Ił; 
\\ 111111 /1' (ll"hl t-:I IIIIC.IL·,.IJlI .1 

(SaK) 

Nasz telefon 
344-43-45, 
344-48-16 

pokazuje odnalezione gołębie FOL D. Gacek 

Zagubione gołąbki 
Funkcjonariusze Komisariatu 1/1 

Policji w Kielcach poszukują osób, 
którym w ostatnim czasie zginęły 
pocztowe gołębie. 

W poniedziakk zatrzymano 
sprawcę włamań do gołębników, któ
ry mIal z sobą trzynaście rasowych 
ptaków. iestety pokrzywdzony nie 

zgło ił do tej pory o przestępstwie. 
prdw..ljCSt bardzo pilna. gdyż w komisa· 

nacie I1Il: m.lodl'Xlwictłnicgo pomieszcze
nia do przclrzynlywdnia gołębi. 

Osoby, który wiedzą COŚ na temat km
dziczy proszone scł o kontakt osobisty lub 
tclerolllczny z komi ·ariatcm. Telefon 
- 3429911 . (bub) 

Co nowego w kieleckich kinach? 
Dla czytelników .Słowa' mamy 

dwa podwójne zapro zenia na "Ko
lekcjonera". W redakcji czekaj'ltakże 
d\ ił podwójne zapro zenia na film 
.,PukaNc un l1Ieba bram". o klór m 
pl (Iii ' my w pIątek . Ab otrzymać bi
lety, należy dzi', o godzinie II za
dzwonić pod numer telefonu 
344·59-19. (masz) 

Detektyw Freeman 
Największym atutem filmu 

sensacyjnego • Kolekcjoner·, 
który można obejrzeć na ekranie 
kieleckiego kina .Moskwa·, j est 
obecność w nim Morgana Fre
emana. Czarnoskóry aktor do
skonale wcielII się w rolę poli
cyjnego detektywa- psychologa. 

Od momentu, kiedy pow~tal po
m ~ł rl'ali7acji fil 11111. Mnrg;lll Frc· 
cman.l.nany widzom m.in . z lhnllera 
.. s II ' .!'" II ", I ; l1.rI \\ 111111 1.lgl.1I ):1,,\\ 11.1 

roi.. . awe t rczy er (jary Flcder uza
IClIIII ~\\'Il}1 llhc(II11Ś~ \la pl;lIl1e ud 
Illtliliwll.';l'I w~[1(',lprar)' 'I lyll1 :I\..tll 
r,," . - CqtaHc SCCllanU~L, wldl.litłem 

1 1l1~.ln.1 J-Ikll In. I ('10':-'.1. Kiedy 

co' podobnego zdarza się reżysero
wi, to już me ma odwrotu. law ze 
pójdzie za tym wewn.,:trznym gło eOl, 
inal.:zcj pozbawiłby SI": nllnilllum po
koju. ie twierdzę, że nikt nie patm
filhy zagmć tak dobrLe,jak Freeman. 
Ale ... nie u mnie - uzasadntał \ jed
nym z \Y)'\\~adów \ oją decyzję Fle
der. 

Ale Cross je t poltCJan tem, któ
ry oc! kilkl1dzicsi~cill Iilt ohcuje ze 
ziem. Znając najciemniej. zc ludzkie 
' I".l\\ ) . d,L'l' 1.i)"'·WIIIC '\"'Jl'J IlIdll 
me pk najWiększe bezpIeczeństwo . 

ie~tcly, jego siostrLenica zmka w 
d/i\ nych okolici'.llllśeiach . ie t:/.cka
HC n,; dZiałania pobcjl Cros ' '(lm 
l:tcl.yn:t prm aUl.lć ~bJl.t\ o. 
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Prezes PKOl. 
dotrzymał słowa 

- Oczywiście, jestem zado
wolony z faktu, że zdobyliśmy w 
Nagano 12 punktów - powiedzial 
na sobotniej konferencji praso
wej prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, Stanisław Pasz
czyk. - Przed wyjazdem żartowa
łem, że na pewno będzie lepiej 
niż w Albertvi/le, gdzie Polska 
zdobyla zaledwie 1 punkt. W 
Nagano po cichu marzyliśmy 
nawet o medalu i jedna szansa 
na to była . Gdyby Anna Stera 
miała o jedno npudło n mniej ... 
Ale taki jest sport. 

A Iymuasem st:1I1 ~ Iyb jc,1 ub. 
;ie Igl'ZI'Sk:l w ag:1I111 hl lv dl:1 Plll a-

kĆ111 n;ljlcpve od jO lal ~ \V I!J/)X rokII , 
\I (;"' II"l> k 1>1.t1" 0,'11111111 1I / !>1"I , t11 

II) punklt')11 ~I '/Ien LII :I plllć nl. II 
appmll, bl II) lich pUn kll 1\1 II,' 

clmć WojCll:ch hll'lUll<l Idllhd Iltlly 
IlIl'd:i1 , 1'''1<'111 bil" / II.Il'/ 1111" "' 'I I'" 
1 1I11 ~ hllld , I pk!. Llkc l'l :lcld - :) pk!. 
S:lr:ljl'll' 'pkl . ( .iI !',.1I1 II'kl \1 
herll lik - I pkll Llikh.IIIII Jlc r - ~ pk!. 

Will :11 \\i~'c 1\;ll·iJkd:1. \\1\\,11 SIl" 
1':1. \\1\1;11 \/ I,lkl,1 hl:JliJltllll \ lll\\' 1 drll' 
i.yna skOl/kl'm, klór/~ PI)PI':II\ 111 nalll 
~ lalys lyk~. ak nil: hUIllOrl, 

Proc, I'''\IUI kici Ir,'\l I:, nić hl'i 
I.hl I IIC'\.l" :i 111 nic II n'lI~ II IC Lillhrc
gu Illekl \.i rylll ~ p(lnl)\\C()n l I d/lala
CfIlI1l, (Sts) 

Nie pomogły komputery ... 
Największym problemem 

organizacyjnym w Nagano był 
z pewnością transport. Drobiaz
gowo opracowane plany nie 
wytrzymały konfrontacji z co
dziennym życiem wielkiego 
miasta. 

N:lglIllIlIl'· ~pl 'lIl1l l'lIl" :1I 1l11hll 
sów. kilome troWe korki. wielo~o
dzinnc podróże - I~ s/.~s lkoto 11l0C
no komplikowało 7ycic uczes tni
kom igrzys k, Nie PlllllOgly kompu
terowe cuda - sa teli wl'I1Y system 
nawigacyjny. laSIO~\l\1 :lIly \I' 15(H) 
poja/.ulllY. zawodzi! II ub liCLU pro
zaicz nych przeszkód . J UL IV Naga-

no. poLiu:1\ konlócllcji pr:l\\lwcj 
organi za lo r(l\1 na s l~ptlcj hialcj 
o li mpiad y. prze dslaw iclele Salt 
Lakr City mÓII'ili glli\lllic () II'm. ze 
LI nich lIie h~dl.i c i ~l dll\ ch prohk
mów z dojaLdem, Plldohlll Ch argu
IIll'll'lll lIinl'"I:! dl'kg:!l·,.1 I"kill''' 
II C1"(l , ki l li:! 1)J<llllllll,d" II .ł''1l(11I1I 

SIl':) k:\nl1ld,llurL' dll (lr ~ ,1I11/:\'.Ii 

ZiJJ1Ll\I'ych I grz~sk ~llLl6: bu rnmlrl 
Adam Bachleda - Curu ~ mówil 
wręc z o .. igrz\'skach na piec h otę". 
podcza s klórych nhicktl odlegle 
ht;Li:! Ild ~il'hiL' () kd~:II"I ~l'I C lIliilIII 
marszu , 

(PAP) 

NAGANO 
1 9 9 8 

°CO 
Sydney 

bez taj 
Na dwa lata przed 

ciem Igrzysk Olimpijskich 
ney wiemy już o tej 
maI wszystko. Dziennikarze 
dzą w jakich warunkach 
pracować, jak mieszkać i 
jeść . Sportowcy zobaczyli 
wyglądają obiekty sportowe 
jakie warunki atmosfe 
panować będą podczas 
dÓw, 

\\ '\II\lk" 111 1:1\\ .111<' -,I\ul 

\lllg.lIll \I ~ 1'1 ',:l/lIlII cli 1,'LIk,I, Ii, 
1'1 l / d:11I :llh

' 
II 0111':'.1 II l ;ll'II III"I. 

trum PrasuII'ym, podua, kUllk',. 
LOrganizowanej przez Amlr,lllI, 
ków, W teczkach znalazly Sl~ lelc· 

bctki i CD-rom)' ze w~/~qklli1 l1 . 
/h~'d ll\ III i illr\lrlll~lcj:\1I11. \\ 1,1,,1 . 
to nie wiemi ' jeszcze. kto It!llr •• 
(llimpijskić 111cJ:lk. (S:! 

Praga oszalała z radośe 
w 

żeli naprawdę do rzadkości. Jed
nym z kilku, których spotkałem na 
olimpijskich arenach, byt pan Zdzi
sław Zielonka, trener piłkarzy ręcz
nych .Olimpu· Grodków, byty tre
ner kadry narodowej juniorów. Była 
więc okazja aby pogawędzić o 
szczypiomiaku. 

- Cie zę się . że spotkałem kogoś 
z Kielc. bowiem jestem sympatykiem dru
żyny .Jslay" - powiedział pan Zdzisław. 
- Kiedy jeszcze byłem trenerem kadI)' ju
niorów. chłopcy z Kielc byli w lej grupie 
wyróżniającymi się zawodnikami. Staszek 
Hojda zawsze zresztq przysyła I na zgru
powania zawodników przygotowanych 
pod każdym względem: techniki. kondycji 
a także -co należalo w innych klubach do 
rzadko'ci - dobrego wychowania, Dlate
go do dzis kibicuję kieleckiej drużynie i 
życzę iI11mislrZowskiego tytułu , 

Przypomnijmy. że w kadrze juniorów 
prowadzonej do roku 1992 przez Z, Zie
lonkę występowali Jarek Sieczka. Pawel 
Sieczka. Tomasz Paluch. Dawid Michał
kie\\iCl a także KI7~Ylor CI1l:1ho!:l. Ra
do: lall WIsiak. Raral lkl1l:łcki. Maciej 
Stęczniewski . (sts) 

Mecz Rosja - Czechy, który 
zaczął się o godzinie 5A5 czasu 
środkowo europejskiego, 80 ty
sięcy prażan obejrzało na Vaclav
skim Namesti, na wielkim ekranie. 
Po meczu Praga i cale Czechy 
oszalały z radości, ale można wy
obrazić sobie, co będzie się dzia
lo dziś w południe na praskim 
Starym Mieście. 

Już sam awans hokeistów do olim
pijskiego finalu stal się powodem, dla któ
rego rząd czeski wyczarterował specjalny 
samoloL którym ,,z/ota ,. drużyna ma dziś 
w południe dotrzeć do Pragi. Szkoda tyl
ko, że w drodze do Tokio samolot miał 
przymusowy postój w Irkucku i do Na
gano nie zdąiyłyznajdujące się na pokła
dzic żony i przxiaciólki zawodników, Mecz 
obejrzały na lotnisku w Tokio, gdzie kilka 
godzin potem dotarli hokeiści i w 'zyscy 
rdZem wrócili do krdju. 

Poza nagrodą w wysokości 10 mln 
koron czekają na zawodllików je zcze 
inne niespodzianki. atychmia t po 
meczu do agano dotarla wiadomość . 

że Dominik Hasek ma dożywolIlio wol
nywstęp na wszystkie spektakle praskie
go Teatru .. Ypsilo,,". Zglosilo się też kil
ku req~ lu r~llllr(lw. ol'cnlj;!cych hl lkei, ,, liII 
uarmowc pllsilki u siebie. takLe dożywot
nio. (sts) 

~s.c. 
ZAKŁAD PRZEROBU ZlOMU 

27-400 Ostrowiec Sw,. ul. Samsonowicza 22 

teL (047) 62- 13-84, 62- [2--17 
~ Skup złomu <talow.:go j fll.:tali kolorowych 
X Spn.cdat IV)Tobó" Huty .. ()slrowi.:c" 
)(Kasacja rMJlych p,)jazdów j Iwdawani.: 
Zaś' iadcZ<'Ji 

X SprLcdaż częsci samochodowych 

ofjcj{l[l1~J ~J)ezpiecz~1L'jel 
po {s~iej reprezel1tl1cji ol il1 !]Jii '«iej 

Ekskluzywna glazura i t.rakota, 
farby, lakiery, kleje, fugi, 

materiały metalowo-budowlane, 
dyble, narz9dzia, 

zaprawy k,lejowe I tynkarski. 
ul. 80cłzentyńska 33 

( .. Wzgórz. Pigwy"), telJfax 344-88-09 

lhl\\ar,{\\p\\ .. cll . 
, -2()() \"lar:lcIHl\\ il'C ul. ':l-ładt> II.\ ' 

ki (n I ) 2 3-" X-50 : 273-2~ -~: 
t I. fa:-- (n·~ ) ::: 71-39-:'0 

;l CJ >111')" ill"t:łlacyjll~ dl 
I}'(],n!"m Illaterial~' do hlldo,,~' 

~~mlijt'~iflr2,()'Xl g'l.wciągów, h.<ll1aliz~ ('ji i c.O. 
" 7Q'~7T\~ 3/5, tel.Jfax (041) 366-24-88, tel. 

~ .. ----------------------------------------------~----------~--~--~-~--~--------~~------------~. 

I, 
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Po meczu Iskra Kielce - THW Kieł 

SPORTOWE WYDARZENIE ROKU 
.Handball jak marzenie n, 

.Światowy poziom n, nNajlepsza 
drużyna świata pokonana·, 
.Dziękujemy!n - to tytuły wczo
ajszych relacji z ćwierćfinalo
wego meczu Pucharu EHF Iskra 
Kjelce - THW Kiel zamieszczone 
11 dziennikach lokalnych i ogól
nopolskich, Po meczu, choć z 
pewną odrobiną niedosytu wszy
scy byli zgodni - ten pojedynek 
przejdzie do historii kieleckiego 
szczypiorniaka. 

kdll(lhr:llnko\\ e 7WI ' ci~S[\\'() hel 
":l'll lll,1 \ talliJ l skr~ \1' bardzo trud
'1II'I'"hl/L' llill pr/((1 ' p()lblliel ll rl'
'JII/,III \ III. C() lu u~ryw~lć,/ t.kcyd()

IJrlm la\\ orylem ~" w dals7\'m ci:l 
!, \ll'I IlL'I , :tlc nic wynik drugiej kOIl 
l'nt,ltll Jcst najważniejszy. Najważ
'~J'/\ Il\l rak!. że Iskra nie przes lra
,:.1,1 ,IC U1I'lU loIVanego przec ill'nika, 
" I, J J podję la walkę, że wygrala, 
Dlld" IC IllU zwycięs twu blisko 2 lYS, 
.Jn prlo llo niezaromnianc ch;"i
, ,I Il lk, ~1(lrl' dlugo, dlugu h\'d:! 
,'/.1, II , pnl11ill<lnc , 

l, llllll' IL'\lI\\:llI ll' p'I.Jl'd~ 1l~1l'11I 
. ,I'I' I~fl) l11nC, Ponad 2 godz. przed 
, ',,, ',', 11'11\ 11\l'01l 11:11:1 hl Lt II \ pd , 
. ''',1,111 ' ''I:llnlegll 1111 l'.I ~t::1. 

11111\' 111111111\ (1" 17 r"/(1Ilt'/\'" \1\' 

,1"1 III L ellllllJC, ~I"rc 1 n \ :d\ :11 d" 

Klasę Iskry 
poznamy 
w Kilonii 
,Jednym z najbardziej przeży

wających sobotni mecz na trybu
~h kieleckiej hali był z pewno

tią Marek Panas, wielokrotny re
rtezentant Polski, a w przeszło
~/ gracz, a następnie trener dru
rtny THW Kiel, 

, • Wciąż cieszy się pan w kiloń-
111m klubie dużym uznaniem, czego 
~em bardzo sympatyczne gesty 
ze strony starszych zawodników 
Tl!W i ich trenera ... 

, Trudno się temu dziwić, Spędzi
trr lam przecież kilka ladnych lat. zo
ilII).I\.I, II ~ll1hil' widu pr '~'iacil)l. lil' 

, tlillll1l' \\l~C Labr.tknat: JLlś IV h1d-
CXh iI"I I' 1 ' . I . ' I III " , \ 'I 11:1 Illl'\ I II' 11\'111 rl'\\':1I1 

• Komu w tej sytuacji pan kibi-
1X1IIaI? 

~O 1~\\'I~l ie . że Iskrze. któr4 wielu 
~ \\a:o na wysoką pordŻkę. Trochę 

'(,',1 ~1~icLanom nic udalo ~i~ Vi\'-

tn- h\/l1ll' I' l l' I ' . , ., .... ~(l L \I'ICt \ nHH!.lh\ 111 m . ' , . 
\/ 11 11\ .... :h~ .. lIlr/L'C 111 1~;1" Irl'lle-

ll/JI\odnikolll THW kl()r7\' choć 
ltl 'r,lh ', I pnI III \\\\'l'\I ' 

• Jak ocenia pa~ szanse Iskry 
ł ltWanju? 

, \\ l h l\l'l'I1.llk II I... lllllllI Ix'lillL' 
nil: 1 ' 

II , nn~ mecz. Dopiero tam oka-
Ile JJKa JC I pmwuziwa wartość kic

druzyny, choć nie oznacza to. że 
lej lam Wartość jej dzisiejszego 
e<:u, Trener Zvonimir Serdarusic 
dl ~kI~\' PO:ILll' !!.ólim:h !!.rJLI\ 

. I, pe\~l1ością 7ad~ha ~ 10. hv ~
\~IIl'/Cnt}~/lIlIdIJl~ 1I,IJIIIIIIl'j 

lIalk W tej sytuacji klucz uo pOOję
~r Ilez)' po lewej stronie rozegm

ora b~1a zdecydowanie slabsza. 
Ole znaJ'd~; , . , Lle Się tam zaarozema 

Kitl. In kielc7ano~ hl;dlil: 
UlY~l.i( kor/,LUII rOlll

barUIlej, ~l' (\hic~1 II: Kil;lIl1ll1l:1 
mI specylikę I I pcw

IllC~1 tl!,!l.!d,lr 1'li,'dllL' jC~1t IlIr 
7. lys .. In na pe\\110 rnnad ~ 

...:v".,, __ , 
rcaguj'lcych klhlCl)\\ , 
DARIUSZ WIKŁO 

oqalnlcgo gIl lidka , W;tlb n:1 parkie
Cie \\ pr;l\\ l.d;1 klblCl'l\\ \\ pr;l\\ dl 1\\;1 
eksta/c, Co ~i l ka Ol II lU I ludzI!? >!\II/ ' 
dali. \\\11. lupali, lit: h\11l pr/\~ 1\1ll 

11(l\II\\ \ cli Il\v:lg pud :ldrc'l'llI 'r\\~ . I 
li, Ba, n~lIlcp,Le ,agranic Kle lu ' l'/~
'lO nagr:ldLane byly hral\':t 111 i ' r\1e 010 
pr/~ pllcc "kra , I co \11; tl/ieJc - CI 
,aml klhlce zacz\'na.i~ ~p ic\\'\ ', hlj:l 
hra\Il\. \k:lntluj:I .. Isku. bkr:I .. ," \1;11 :\ 
\I' hę h Il\ , .. Kclidy golnagrad/:lny jc~i 
rzę s i \l\ 1111 brawami. Podobnic I-LeCI 

s ię ma I.a grę IV obroni!? W 25 min, 
Isk ra \1\gry\la 14: lO, Kolejn i.) udaną 
Inl Cn\L'nc.i~! porisujc Sl~ M:lciej 
St~CLnl c\\ ' ski. Pu blika szaleje. \\'Stajc 
I 1lllL'1 '" I kr/ l'l'/v .. l\1xid. M : ll'Il'~, 

MaCiek :" lakich llhr;I/~tl\\ h\'lll \1 
lym ' potkaniu kilkana~c ic, ha-- kll
~ad /lc\l:p' ' 1~lkic ohra/ki pOZllsl;lnq 
IV pal11i~li, 

- \\ 'IC\/ pan co') J;lk nasi wygry
wal i 1\ rll'f\ISzcj polowie -l golami. 
mialem I.e s Lczc;śc i a Izy w oczach -
stwierdzil po meczu najbardziej ch\
ba znan~ IV Ki elcach kibic. tanisl(\\\ 
l(lPlll'L' ~ , 'kil ptl.ll'd~ nch h~'d~ p;lIll1~
lal do ~llI'lGI i\cia , 

le dlltl~ I C. IIIC IIJ;!C d" legII 
slwicrd/cllia , ic ulega najmnlcJ'/cj 
\\; ll pll\\ll\l'l ' ~1\llrnl1l1,l l' I:1 h~1'\ I 

Klckl\1 bll :1 hUSpr/l'L/nIC ~pOrlll
\\,\ '11 1 \\\.! :II/L'lI i"1I1 iI\~1I \1 Klek:ll'li . 

MACIEJ CEND ER Od picrwszej do oSlalniej minuty meezu Radosław Wasiak toczył zażarte boje z Nenadem Perunicicem 

Prawdziwa lawina komplemen
tów spłynęła na graczy Iskry po me
czu z THW. Obserwatorzy jak je
den mąż zgodnie twierdzili, że nasz 
zespól zagrał jedno z najlepszych 
spotkań w klubowej historii, To była 
namiastka naprawdę światowego 

handballu ... 

-Chwala naszym zawodnikom m to. 
że nie przestraszyli się rywali - mówi Sla
womir Rursztein. jeden z klubowych 
SrX)l1sor()\\" Mecz z Kielem pokazał. że 
ten zespól ~ tać na wiele. Osobiście naj
hard/il'j pr/\ p:ldb mi do gustlI pos(;lwa 
RaJll~I;I\\ a Wuaha. kll)l) uJOWW11Ił.lC 
n ,hl 111:1'" 1I11ill' IX 1,1\'111 ,/:11'1'1\\ III I \\', ~)n l
nlc.Ja~ I :t1:I~U , Rolxt1 1l\\~1~11\1 ~kl udll
wodnil JC'l.cze raz. że w grze ofensywnej 
potrafi być mi, trzem. Pełen pocIzi\11I je
stem tak/c dlJ Aleksandra Czemysza, 
który\' lrudn~ch chwilach .. ciągmil" grę· 

- N;l IXJl1leCl.OwYI11 '[XJl~niu Jl'dCII 
l d/i:lbL/\ Kiciu ,t\\'icrd/lł. he, i;ldnc,l 
klll1l1.I /J I. /C II 1:lklCJ J~ .'lxl/\CJI1l:1V /l'
~r<)1 Ill(lglh~ 'r<)k(~jntC grać" Cluhie 
B lllldl" " !'1 111111\ I I 1. lIh 1\\\ .1.'111"1111'11' 

I.C~ b~I~, 11I()~law "-c,:WI.I, 

Po cłl\Vlli prcze, M, Kc;dzia dodaje 
hlyskawil'lIlic: - Ale czy 1110ina \I~ Icmu 
d/iwle:. ,~nr() Il:t pr/c\tr/cni O\l;llllich 
ki lku lat byl lO najlcp~Ly 111ec/ . pIJ wi
dzieli nasi kibice'} Caly mpól pokazał 
ię z jak najkpszej strony, Daleki jestem 

przy tym od s(\\~erdzenia ze wygmhśmy 
jedynie ambicją. delem1inacją i 'Wolą wal
ki' W SOhol~ ekipie THW rrl.eClwsta\Vl
liśmy ogromny rcpertuar zagrań. na 'zą 

bardzo mocną stroną była lechnika i tak
tyka, O tym nic można zapomnieć. I jesz
cze jedna uwaga -je Lem niczwykłe pod
budowany po tawą kibiców, ktÓrLY udo
wodnili. 7e ~;I .. ósmym- /;lwooniklem 
zespolu. 

. Mlm\I:II\ M:llillll\\'~J..i. prC/c' me,:
kUllych Kielec: - AtllloS!i:r.1 lcgo \\1do
wi ka była fanta5tyczna, a r arlaecie 
trwala zażarta walka. na lrybunach lu
dzie kapitalnie dopingo\ ali , Tego nic da 
siC; opisać w kilku lowach 

Bogdan SuchaJlski, ~/,t:f Rad~ SpOIl
~ml)\\: - B~km pod Wr..l/l'IlICIll tl'go co 
,aprc,cnt~l\d~ nha /c p\ll ~ , Taklc IX1.JC
dynki ogł:jda ~11; 1'1.17 na klll..l lal. Cl1\\~lla 
1I,IVq dlll /\ 111<' I,' 111 .d,,:I, I \ \ ,""\' I 1,11.. 

1I1ytuluwan\IIII~' ,11l'1l1. (mac) 

Michael Menzel próbował różnych sposobów, aby za trzymać 
Roberta owakowskiego Zdj~cla : M. cnder 

Pod patronatem " Stowa Ludu" 

Prezydenci 
na parkiecie 

Wiele atrakcji przygotowali -
dla oczekujących na mecz kibi
ców organizatorzy. Rozpoczęlo 
się od pokazów tańców latyno
amerykańskich i standardowych. 

Punktualnie o 15,15 na parkiet wy
biegli aktorzy i dziennikaoe. którzy ro-
7egralt mecz piłki ręcznej . Ekipy 'żur
nahstówwzmocnil Bogdan BorkO\ ki. 
prezydent Kielc a wśród rywali ~pierw
sze skrzypce ~ gral Leszek Andra ik. WI
cepret.ydent miasta, ajWlęcej w tym 
meczu bylo ambicji I .. ' 'miechu, -
.. iech pl. maki zobaczą. jak trudnym 
5portem jest pilka ręczna" - tWIerdzi I 
w pewnym momencie jeden 7 kihicÓw. 

O~Late(l.nle meC7 lakończ I lę 

wynikiem 9:9 a naj lep zymi zawodni
kami byli .. ' obaj prezydenci ! 

••• 
JeS/ue więcej emocji do LaI1::7yla 

1tC}1:tcja pliki / podpisami Lawodników 
obu lcspolów. PocząlkO\ o bój o po
Iy kanie lej niezwykle cennej pamiątki 
\\':Ik/ \ I" "11".1 CN,h (id\ Cl'n:t dllvl:t 
do .100 I'L lIa pl;lcu po; , 1'1~llo c.h\\lCh 
rywalI' Włnd/lmleo Kuhlckl. 7nany 
u/lalacl rll~ar,~i 1 nur/Cj O~la, jC
den ze pon orów I kry. O latecz01e 
więcej gutówIJ zdecydo\ al lę wyło

żyć spon or zczypiomi tÓw. z czego 
najbardziej ucieszył ię jego . yn, Kon
rad. 

••• 
K.a/d) ~) IIlraly~ ~/(fypl()nlla~a 

wraz L biletem otrlymywal peqalnie 
wydaną na mecz gazetę _Kibl KIele
ki" , utorowi _Kibica-zabrakło jednak 
wyraźnie koncepcji i nic dziwnego. że 
w wydawnictwie zdecydowanie najle
plCj pre/clltuj~ sit,: ... reklam , 

... 
CCI i: .. kra - TI-IW ohscrwm alo 

dwóch pfled~tawlcieli jaroń kIego 
koncernu '. K. klÓf\ IlIcdJ\\iIll)\"'~U 

pll ral"Cl ak )1 FtT ..l kra" . Go ' le 

L Kraju Kwitnącej Wi'ni byli wpro t za
lokowani atmo fer" panującą ~ hali , 

- M:tm nadzieję . Le na i go'cie 
przekonają ię w ten po ób. że warto 
inwe tować w pon! - powiedział nam 
jeden z działaczy Iskry, 

Ob. mial rację , 

-
Tradycyjne pomeczowe przyjęcie 

odbywalo ię tym razem w ... klubowej 
kaWiarni , Powód? Wszy tkie obiekt 
gastronomiczne były zarezerwowane 
na o tatkowe imprezy, 

Konrad Olda z piłką na której 
widnieją autografy zawodników 
THW i Iskry -

Konfrontaejil L zC!.polcm niemiec
kim wywolała olbrzymie zaintere owa
ni nie tyłko I Kielcach . a trybunach 
do trzegliśmy m.in. zawodników MKS 
Koń kie. działa z Wisi Sandomierz. 

ajbardziej byli ' m jednak zdziwieni 
obecno' Clą wiceprzewodniczącego 
KOIllI Ji Re\ iz)jnej Pol kiego Związ
ku Piłki oznej. byle go dzialacza 
KSZO O trowiee - Stani la, a Babkie
wICza. 

C l~ lb) p, lani Im zmienił zain-
tere Q\\anm'? (mac) 
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Chmielnik przed kolejnym dylematem 

-CO dalej z przychodnią? 
Wszyscy W Chmielniku chcą 

poprawy Jakości usług medycz
nych, a lekarze warunków swo
JeJ pracy. Jednak caty czas to
czą się dyskusje nad tym, czy 
rozbudować Istniejącą przy
chodnię, czy też wybudować 
nową na Istniejących już funda
mentach. Na razie Jej końca nie 
widać. 

- Dobudowanie drugiego skrzy
dła na płacu obok starej przychodni, 
połączenie obu budynków łącznikiem 
i następn ie remont starego budynku 
- to najbardziej ekonomiczna i najre
ałniejsze do przeprowadzenia w cią 

gu trzech lat inwestycja w tej kwestii 
- a rgumentuje Jarosław Zatorski, 
burmistrz Chmielnika. - Koszt calko
wi ty takiego przedsi~wzio;cia to l1a 
obecne ceny około 2 mln. zl. W ten 

sposób mielibyślIlY przydllldlll <; o 
ł ;lcz nej powicri'ehni I ROO m kw. Wy
budowalHe II;,! ISliHcJ'lcych fUlILblllCII
tac h nowej przychodni o podobnej 
powierzchni to koszt ponad 3 mln zl. 
Poza tym możliwości pozyskania 
środków z zewnątrz na remonty są 
większe niż na wybudowanie Ilowego 
budynku. 

Rozbudowa starej przychodni 
może potrwać trzy lata, a budowa 
nowej nawet sześć , siedem. Wydawa
łoby się, że rozwiązan i e jest oczywi
ste. Jednak ludność o raz środowisko 
lekarzy domaga się wybudowania 
nowego budynku, w którym byłoby 
więcej gabinetów specjalistycznych . 

- 13e7. poparcia lekarzy i ludnt1ści 
decydowanie siO; II~I jaL,kolwlck illwc
s tycjo; jcsl bl:/.sc ll s()Wlle - kwi IlIjc hur
mis trz, 

Nożownik W areszcie 
Scld Rejonowy w Busku -

Zdroju zastosował trzym iesit;cz
ny a reszt tymczasowy wobec 
44 - letniego Mariana S" który 
podejrzewany jes t o zaatakowanie 
nożem innego mężczyzny i spo
wodował u niego ciężki obrażen i a 

ciała, Do tr agicz nego zdarzenia 

doszło w Zhorowic gm . Solce -
Zdrój , Sprawca podczas sp rzccz
ki uderzył kuchennym nożem 
ofiarę w klatkę piers io w'l. Po
krzywdzony ma przeciętą przepo
nę i uszkodzoml Wątrobę. Jego ży 

ciu nie zag raża już ni ebezpit:cz\:ll
s two. (hub) 

Tragedia rolnika 
W ostatni piątek w Boczkowicach gm. 

Wloszczowa doszło do tmgicznego wy
padku podczas remontu rozrzutnika do 
obomika. W czasie naprawy prdcujące 
kolo z~bateg() n:ą)l,:du roztr/.:lsarki wciq
gnęło rękaw koszuli 40-letniego Andrzeja 

P. Mechanizm zmiażdżył dłOll oliary. 
Mimo szybkiego przewiezienia mężczy
zny do Szpitala Rejonowego we Włosz
czowie nic udało się un\tować r~ki. Lek:!
I-/e nlusidi j:l al npullllv:II:·. 

(hub) 

Poezja na strychu 
Jędrzejów. Miłośników sztuki, 

przyzwyczajonych do kabaretowej 
fonny działalności zespołu • Strych 
dziadka Hieronima", czeka niespo
dzianka. 

, 27 lutego (pi'l tek) o g(x.Iz, 1930 Irek 
Slusan:zyk i'~ lpl~ISZ<ln~ 1 pmgrdll1ll1uzycz-

Dzisiaj wlorek - 24 lulego, 55 dzień 1998 
roku. OSTATKI. Imieniny Bogusza, Macieja i 
Marka. Slońce wschodzi o godz. 6.34, a zachodzi 
01706 

KIELCE 
PAŃSlWOWY TEATR im. S. ŻEROM

SKIEGO -dzień wolny. 
PAŃSlWOWYTEATR LALKI I AKTORA 

"KUBUŚ" -ul. Dui.u 9 - "J>-Jsloralka" - g. 9, II. 
KINA 
"Romantica" -"Tilanic" -USA, I. 15,g. 12.15, 

15.45, 19.30. 
Mosk'wa" -"G.1. Jane" - USA, I. 15, g. 9.30, 

"Tilanic" - USA, I. 15, g. 17.30, "Kolekcjoner" -
USA, I. 15, g. 13.45,21 ",Pukając do nieba bram" 
-niem.,!. 15,g. 12, 16. 

"SludY.ine" - "G.1. Jane" - USA, I. 15, g. 16, 
"Drż~ceci.lio" -hisz.,1. 15,g. 18. I 5",Pukaj4cdo 
nieba bram" -niem., I. 15, g, 20.30. 

"Echo" (w WOK) - "Szczęśliwego Nowego 
Jorku"-pol.,1. 15,g. 16, 18, 

DYŻURY OSTRE 
SZPITALE -Oddzial 'M:wnęlrzny i Chi rur -

giczny-Czerwona Góm, Ginekologiczno-Poloż
niczy -wg r~jonizacji, tel. 345-08-41. 

APTEKI DYŻURNE -całotygodniowy dy
żur nocny, dzienny i ~"Wiąleczny pełni apleka przy 
ul. Kościuszki 7/9. Do godz. 23 czynna bł;dzie 
aplekli przy ul. Żelaznej 43. 

TELEFONY 
PogOlowie Ratunkowe -999, Pogotowie Połi

cxjne-997, StrdŻ Pożarna -998, Pomoc Drogowa 
-366-00-65 czynna non stop oraz 981, Pogotowie 
Energetyczne Kielce -miasto i teren -99 1, Pogoto
wie Gazowe -312 -020 i 992, Pogotowie wodo -kan. 
-994, Pogotowie C.o., fJekuyczne, RPGM -czynne 
w godz. 15 -23 w dni powszednie i w g<XIz. 7 - 23 
w dni wolne od pmcy - tel. 361 -18-31 

STRAŻ MIEJSKA - tel. 986,368-75-15 
'(przezcalą dobę) i 368-75-33 (w godz. 7 -15, po
tem fax.). Poslt:runki (czynne w godz. 7 -22): Śród
mieście - 367-60-13, dworzec PKS - 366-01-10, 
os. Świętokrzyskie 331 -15-4 L 

no-j:X)etycki, przygOtOWdJly do wierszy księ
dza Jana l\vdrdowskiego. 

Progrdm pl: "Spieszmy sil,! kochać lu
dzi" powstaje przy współpracy z Il1kxJzit:
Ż4 o artystycznych zamiłmvdniach. Obok 
wierszy będzie można posluchać piosenek 
i dobrej muzyki.które,jak wiadolllo, s;l spe
<.:jałności "StrychII" (B. Z) 

SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE PE
DIATRYCZNE "VITAMED" -wiz}'tyuol11owe
do godz. 21.30, leI. 332-40-32. 

POGOTOWIE DLA DZIECI- zgloszen ia 
codziennie IV godz. 7 - 22, Ie!. 331-14-~4, 

NAGtA POMOC LEKARS KA - wizyty 
domowe lekarzy, 331-56-50, zgłoszenia II -20. 

TEL. 344-85-15 - "ZD ROWI E" - CO
DZIENNIE 7 - 21 - WIZYTY DOMOWE LE
KARZY SPECJALISTÓW, PEŁNY ZAKRES 
uslug pielęgniar.;kich, ULTRASONOGRAf'IA, 
EKG, HOLTER, PRÓBY WYSIŁKOWE, 
ECHOKARDIOGRAFIA, LASEROTERAPlA, 
ODTRUCIA ALKOHOLOWE, WdJSZawska 34, 

GABINETY UROLOGICZNE- BEZOPE
RACYJNE LECZENIE PROSTATY -ul. Semi
naJY.iska 27b, tel. 361-30-60 - specjaliści urolodzy. 

NATURA - Jadwiga Slodolna - specjalista 
dennatolog, Kielce, Spaccrowa 6, Ie!j fax. 041/361 -
68-04, choroby skóry, kosmelyka lckar.;ka, ot)~OŚĆ, 
Akupunktur,~ krioterapia, laserotempia, lerJpia ul
tradźwiękami, masaże lecznicze. 

PRYWATNE AMBULATORIUM URO
LOGICZNE -DORAŻNA POMOC UROLO
GICZNA - Kielce, Galczyńskiego 7 (Bocianek -
budynek żlobka), czynne codziennie (18 -6), teL 
362-44-1 L Pryw-atne gabinety urologiczne czynne 
pon, -pl. (15 - 18). 

GABINETY LEKARSKJE Kidce, TalrLllń
ska I przyjmuj,!: Stefan Olszewski urolog, wtorek, 
czwartek 16-17. Dawid 1.l:jkowski - choroby wc
wnętrzne, serca, EKG, środa 16-18, Id. 331-39-
34,33 1-46-04 

UbCClHC Ldceydl)11 ~llIll .. Ib) ~H elH · 
Irki WY~llJl ; d knJ1(TIll'j~' hlldn\l' \' lIII · 
WCgll blld)'lI"u l ll ~llll/. lJ udllW~· I ~III II; 

jącej pr7.ychod ni taka koncepcja już 
jest) i po porównaniu takich projek
tów środowisko lekarskie zajmie swoje 
stanowisko w tej sprawie. Nastąpić to 
może dopiero za okola dwa miesi'l
ce. Wykonanie projektu technicznego 
to kolejne trzy miesiLjce, W ten spo
sób prawdopodobnie bież,)cy rok 
również byłby stracony dla tej inwe
stycji. 

- Na pewno są plusy i minusy każ
dej z przedstawionych propozycji -
mówi Witold Irski. dyrektor chmiel
nickiego ZOz. - Obecnie najważlllcj
SZl: jl:st, : l h~1 j:lk n:ljs/\'hl'il'j 1)t1dj:!(' 
kOllkretll :l dcey/w l pl/.ySqplC dll 
dzi;t!;llli :!. 

(PG) 

Potrącił . " . na przeJsclu 
dla pieszych 

W Kielcach na ulicy Man ifestu 
Lipcowt:go nieznany sp rawca, kieru 
jący samochodem cio:ża rowym bus, 
potrclcił na wyznaczonym p rzejśc i u 

dla pieszyc h Sylwię B. (lal 20) i Sła
womira W. (lat 22), po czym odda l ił 

się z miej sca zdarzenia. W wyniku 
wypadku dwie osoby od ni os ły obra
żenia ciała. Postępowanie prowadzi 
KRP w Kielcach. 

Kto 
widział? 

Osoby, ktllre 16 styczni;1 I')')R 
rok II okol() god/. 22. 10 W 11IicjSl'llIVO
śc i -1i,lkarni:l , na wysokości posesji 114 
(gm. Chęciny), widziaływypadck dro
gowy, w którym kierująCy samocho
dem marki ,.lada", najechal na leŻą 

cego na jadni pieszego, proszone S'l 
o kontakt z Wydziałem Ru chu Dro
gowego KRP Kiel ce, ul. Wesola 35, 
pok. I , le\don 34-19-255 w godz. X-
16 lub 997 czynny cal'l doh~. 

GETYCZN EJ -IcrJpi:1 encJ'§t)'C7Jla, porady, po
moc w ind)~vidualnych i rodzinnych problemach 
życiowych. Rejestracja tel. 369-90-29, 368-74-07, 

- CHOROBY PŁUC DZIECI -wizytydomo
\vc,codziennic 15-21. Kielce 369-88-77 

CHOROBY PWC -dr n rred MallP1dta Ję

drzej:zak Kieb; ul ~ ISA \\1On:k,czwdl1ek 
oog:xlz. 16JOdo 17.30, l'IiZ)ty<kJro,"I!~ 3244. 

GABINET PEDIATRYCZNY, WIZYTY 
DOMOWE, D.R SZCZUKOCCY -os, Pod Dal
niq, uL PoI{)\\~liaka 4, Id. 368-48-91 . Codziennie 16 
-22, soboly 10 - 16, niedziele i święta nieczynne. 

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE -
lecznica "Medistar", uL WdJSZawska 34 (DOM RZE
MIOStA),czynne NON STOP -tel 344-39-45. 

SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA - gabinely 
czynne wgodz, 8-20: uL P.dderewskiego (d. Bucz
ka) 42, leL 366-30-19 -stomatologia, ul. Konop
nickiej 5, tel. 331-50-16 -stomatologia (znieczule
nieogólne), RTG, ul, HiputL'Clna 3, leI. 344-86-44 
- stomatologia, ginekologia, cytologia, analityka, 
ginekologia, ul. Kościuszki II , teL 344-50-96 -sto
matologia, gabinety specjalistyczne. 

PRYWATNE USWGI MED\'CZNESZPI
TALA DZIECIĘCEGO, ul. LANGIEWICZA, 
Ambulatorium ltdiatryczne 061-53-07),Ambu
latorium Picl~gniarskie (361-53-07), EKG 061-
55-25), RTG, USG (361-55-25), Echokardiogra
rIlI 061 -55-25), EEG 061-54-60), Badania uro
dynamiczne 061-55-25), Gastroskopia (lldiko
bakter p) 061-55-25), Analizylaboratcxyjne 061-
55,25), Teslyalcrgologicznc 061-55-25), Chirur
giajednego Dnia 061 -54-(0), Badania pcloptycz
ne i Ol1optyczne 044-40-51 Wl"W. 36), Rehabilita
cja dzieci -laseroterJpia 061-55-25). 

Liga przyjació/ młodzieży 

Strzelanie w s 
JĘDRlE.JÓW W (lkrf,l9" kip 

lecko-radomskim najwięcej, bo 
1723 czfonków. IiC7y Odd7inf 
Ugi Obrony Kraju w Jędrzejowie, 
Od kilku lat Zarząd Rejonowy 
LOK zajmuje się prowadzeniem 
działalności wśród dzieci i mło
dzieży_ 

- Nasze prllpozycje s pt;d zenia 
wolnego czasu tr~lfi,lj'l IV dzil:si"tk~ -
mówi prezes ZarLld u Rejonowego 
Eugeniusz Trochim 

Podczas ferii ZIJ110wych zorgani
zowano imprezy strzeleck ie dla ponad 
200 osób w szkolach na terenie J ę
drzejowa , Sędziszowa , Oksy i Mało
goszu:!. J)z i:!I;ll'Il' dorin:!li do pl:l 
cówek z bronl:l, ~Imu ni cjq, tarcZllW-
111,', 11111 I 11111\ III 'l 'I.·\' t,·111 d" '1'1.111 
Ilego IH lCJHIl\V.ldlL'III:1 /; I\VlldIlW. 
LJClIl"lW I C.l<;dl /l'.l' l\"~II·h ~/ ~"ll'lld 
stawowych. średnIch oraz S I' w Ja
siOllnie strzelali na miejskiej st rzeln i
cy. Jllil'si'U:1Cl'1 "I' II' SI' llr-l . 

l 11((;1 111\" I, 'I 

del,HllI,1 h,1I Il 1Ihm .t " 
I 'I '1111 \', : \ ' '\'111, ' Ild.1 

~ I' nr J Mafia Nu~ ,l 
1\ ' :llI/ćl1iu rrJll ,lIIlU II\\ 
zagości IV byleJ ItJI,,-' 
Antoni Piasta. Cl11ml 

ciel i nasjonut . 
z, .Ia w praCOI\111 {(, 
ci~1 odhylV:lj ~! SI~ " 
Ch~ tnych jest bdrdlll 
wmlu szczurlo\cl f1t>tI' . 

k może robi ć Jel"- 111':: 
LOK org'lI1 IZ~Jc. 

dorosłych, kursl di.J 1 ~ 
lach. KorzystaN z llI:h 
i 7SF . .I :lk 1111'l\\(l'n'll" 

lal noś'; łill:U1 SllII,I II,qOI 

:'., 1111' ,1\11 \ I' .!l ll ' PI 

/;I.I,'U:I dł.1 I II I IId/ll'/\ I 
1\1;lg;1 11'/ SI'"ld/ldłil 
i sponstlrzy. L I U,1I 11 

amunicję ZafZ(ld 

Maleje liczba punktów s 
alkoholu 

Zmartwienie 
dla handlowe 

Obecnie roczna oplata za 
koncesję na sprzedaż alkoholi 
wysokoprocentowych to równo
wartość dwudziestu litrów spiry
tusu. Tak usta/one w noweliza
cji ustawy o wychowaniu w 
trzeiwoścl l przeclwdz/a/aniu al
koholizmowi stawki spowodo
wały, że w Busku Zdroju dużo 
podmiotów gospodarczych zre
zygnowalo z handlu tym towa
rem. 

- Jeszc7.e nledawl10 myśkliśmy () 
zwi~kszeniu limitu 15() pUnklll\V 
sprzedaży alkDholu. Byl on caly wy
korzys tany i I'lcznic z gas tronOIllI 'l 
na terenie Bu~b nH'ZI1 :1 było 11:lbyć 
alkohol IV pOI1 :Jd ~(X) plIllktach - 111<')\vi 

OM EGA PI) \';1111:1 PrzyChllclll~1 Spt'cjall~lów, 

Kielce, ul. JagidlO!hka 70 (Ct'rJnllJ. 34547-44. 
366-31 -2 1. 

PRYWAT Y GĄ BINET DERMATOLO
GICZNY -ul. Sicnki.."IlZ1 7711 r.1. pl"l.)'jlllujls[\.\.ja· 
liści od 15 do 16.30: E Kll~n (CZ\,:mki), H. Si:łskl 
(fXl!1iedzialki,śrnly). K Schuiski (,111m. pi:Jtkil. SZl'o 
nlki ~wL.lbjl'gil\V(k:nl!;tll .''6i.:rJl)d1. 

PRYWATNY GĄBI ET PSYCHIATRYCZ-
Y - Kielce, Sicl1kK.~\1(/a 711 (V p~lru) , p . .16. Dr 

n.n1Cd. Michał Piecewicz -p.miedzi..dek, środa, piq-
lek w godz. 16 - 18, sdx)(a w godz. 10 - 12. WlZ)1y 
dOlT1()\\e -teI.33-2H53. 

PS\'CHOLOG. P!D\GOG POMQG'\ CI
zadzwoń -lelefon zaufania 366-17-41 w poni<Xlzial
ki i czwartki wgodz. 15-17, 

Profesjonalne uslugi ps:.dJOlogiczne IV zakresi:: 
lerapii indywiJualrn.i i nxlziOll<.j. Ośnxk:k czynny ,xl 
poniedziałku do P~llku (XJ 8JXl do J 7.00, leI. 36(r 17-
41. 

BIM - inrormaqa () ~waln}'(:h gabincloch I 

wizytach dO!TlOoI-)'ch, leI. 27-697. 
TELEFO ZAUFANIA DLA LUDZI Z 

PROBLEMEM ALKOHOLOWYM -od ponie
dzialku do piątku w!.,<xlL IX-2Q, tel. 345-73-46 (w 

piątek także dla narkomanów) 
WSPRAWACH RODZI /I.'YCH -kU63-1&.67, 

CZ)flf1)'oo~(k1riąlkuw~&-I7, 
PUNKTKONSULTAClI DS. l.JZALEŻNIEŃ 

(alkohdizm, narkomania) -dllala od fXlIlit.'dzialku cJo 
piątku wgulz. 1+ I R leU44--'9~%. 

POSTOJE TAKSÓWEK oscrove· ul. Pie
koszoI~ka -345-15-11. uLJcsioIlOIVJ -331-79-19, 
bagai.ooe - ul. Sandomier.;ka -368-06-68, ciężaro
we -ul, Mielczarskiego -345-41-22 

POMOC DROGOWA -td. 361-79-76. 

RAD/O-TAXI 
ISKRA 
96-62 

366-40-40 
KARTA STAŁEGO KLIENTA 

DO'JAZD GRATIS 

Janusz Rozborskl. 
- Obecnie mal111 leIHI, 
dym miesi ,!ceJl; J~\ ll:' 

l, ' II 1,:1 \.111 tł. lIII 

k osób n:~\ ~l lllll' I I" 

I: ,',': t.llIkli '\I II II 
latach wZf() <, I.I [1).\' 

PJlV;!. Wyd:IW:IL' hl ,i( 

dlowc)' h,'d;, I l'I\~'''' 

koncesji IW :tlkllh,,1 II 
II·Y. :Ik II' rt~ '/\1\ ' 

również koncc<'J I 11.1 
S rrzcdaż alkoholtlJ[\' 
ko przy dużym Orf"-" 
j<! nic:\icznc sklq \ ,k< 
duże zmartwicJlIc dl.l " 

361-)'.1-12. 
CAŁOOOB()\\ [ I'R~t 

\\'YS-li\WI.'\ ' lE K \ ~I .' 

344-29-18. lO 
PRZEDSI I;BIOR,I;1\ 

NALNYCH - usługi 
366-31-77,344-67-8l!. 

TAI - informą 
363-22 -03,368-22 {}l. . 

BIURO NUMERO\\ 

-wystawa rzólJj 
nitrlziallU.v cz\ rutl 
dzi.ie w gali, i I - I;' 

JĘDRZEJÓW 
KI OwD.XllU ...,n 
KAZJMIER1A WI[J.P 

KI O"Ucil:,"('J'ł.~ 
MIECHÓW 
KINO "Gryf' -ni,t1I11' 
PTŃcWW 
KI O ,,&!llt'Ck.'r
SPÓLlJZIELNIA 

IV gtxłz. 8 -2fr ~(xn;.l((i'l,.l 
SĘDZISZÓW , 
KI 'O"B.ublt" ,,(l' 

L I ,g. 18. 
STOPNICA " '\. . 
KIl O .J"'Ii.~\ ,1 '" I 

WWS'KWWA 
KlNOIV OK -J1~'I.1)1tt-

~ .. ----------------------------~--------------~~--------------------------------------------



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

wrOREK, 24 lutego 
PROGRAM I 

,HI K~llI'a CLY herbata ') 
\11; . Fr ~l s ier·: - seria l kO I11 . USA 
\ ;11 Wiadomości 
,:1; Dh d/leci : \ L lI lI ~1 Ij:1 
.. I" \/.ddl\III·;1 IC;ll r;!lIll' : .kdll;1 

IIlcl ~.1 I>.IJ~; I 

~I' 1l,'1I111I1l' pr/l'dvkllk 
11 .. l id /I l'\ 11.1 P()lth)(~" - ~ć
II,d UIl)Ll. prlld . J.,.;tlldll. 

I 'ii [)Lll'cko: troski I radOŚC I 
- 1Il.1~:t/ ) 11 dl:1 rodzicl)\\' 

111/; Lud/.le t,ICj' S:ll1 l1 J'IJ.,. 111)' 

I ~ tI \~rnllll:l'lJ7 

'1' 1.11-.'1.11"1111111. l h:l!lllll.1 
1\.1 1111.11\' 

II I' U/ll'Jclcdllcgll \I) 1I ;,[ ,I/. !..lI . 
D/.leJc motocykla 

I~ lJiI W"ldomości 
.: 10 .. \grobiznes 
l: :u \lctg,ILY I1 no towall 
I~ ~ 5 Kolejki - program 

~d ubcl'jny 
1.,1)0 ., 13llźn l ak Ti ta nica" - film 

dok. rrod.U SA 
I y )0 Od Platona i Newtona: 

Z rr'ldcm czy pod pq d') 
,.J\)I) Pulsar - magazy n popular-

IllHi:lllkowy 
'.j ;1) WlddOI1IO;ci 
J ~I) Dla dZlet:i: Tik-Tak 
, iJ< .. ŚII lal 130bil'gu" - sćri,t1 

.111 1111. 
.. ' .1~ IV\J - magazyn mlodzil'ŻO 

III 
'({I0'TLP - Twoja Lista Prze 

hOJów 
,f, I; .. i\ lod:1 na sukces" - serial 

(111)(1. lIS:\ 
.1 ~Il SC[lllogr,lr - 1II:lg,IZyl1 

pdrlamćllta rny 
I-.Ilil Telexr ress 
1- 15 .. Klan" - tele nowela prod. 

po!. 
1- 5WIl:s t - magazyn ko nsumenta 
,120 Sensacje XX wieku 

I ;0 Fbz 
191)1) Wieczorynka 
1931) Wiadomości 
:1. 10 "Zdarzylo się Jutro" - serial 

l ' 'iA 
:1.00 W cent rum uwagi 
21 ~O Czas na dokument: Ty to 

pll1rarisz - ril m dok 
:: .llI b(ICl. razc m z 11 ~ ;mi - pro

gl,l m roz rywkowy 
23 IM) WladolTlości 
:311) rAK - Telewizyjne Archi

_Ilum Kultury 
II ~ .. Luckv Luciano" - dramat 

pl,"1. 1~111,J.,.I1·rr.-:lIl1LTlbt'1~"1 
; lXI l ·'l lllll.lnlc S,\J" 
, I' 1.1~'\I ·ll'/'·IlIl · [1rCl, ~ r : 111l1I 
PRO(J RAM II . 
: !Spon tl'k:gl<11II 
_ ~) DLI~nnik krajowy 
/.,5 .. Lesny patrol" - serial prod. 

austr<il. 
-.50 StudiO urody -progr<im sfJOr-

100l'o-rekreacyjny 
PrllgrJmy lokalne 

830 _W bbirynci.:" -serial prod. 
-'\11. "ICJ 

~Stawka lvi<;ksza niż życie" -serial 
tIaCE 
WtJZEUM ARODOWE W KIEL

. l'''ll''l'llllil' l1prl1o. J'll1l1icl1/ial
godz. 9 - 16. W soboty wstęp wol-

Paladk~kllp(,w Krakowskich ll iCCzyll
lWiedzająl.)'Ch uu 4 mafl:a. 

MUZEM -Rynek3/5 (te1.344-40- 14) 
l1prlX'1 ponicLl/i: lllkó", i śrlxl. 

9 - ló. soboty - wstep wlllny. 
lI7.EU 1 LAT SZKOL YC H 

L.,\ I1-\\ Jo..:\RS 1\\''\ III 
II -Clxl7irnnie opr\x'/ ponie
g.,xl/ . II) - I ;, II ni \I"dc\\\l~'p 

• I J I 

I (J . III S"'I<lt kobiet 
I 0.4U .Wilki mor,kie" - senal 

'Inl m. 
11.1 () .. Anna Maria idzie wlJsl1~ 

drng'I" - seria l niem. 
I ~ .()tl .. Zlotorolscy" - tckl1llll'cla 

pnld . rnlskiej 
I ~ ~ ~ :\!..;Ilk llll:l l.unl"'''1 J)",,'11~1 
I ~ . :;tl 1-':1I1l11i;llb - teklurnie.! . 
I :;. lHI 1',lIlLlra lll.1 
13.211 Di'ic lllllk krajo\\') 
13.41) .,Tuli[lan" - smal prod. 

J uls ktej 
14..'1 I Ojczyzna-polszczyzna 
14.50 !\kademia zdrowi,l DWÓJki 
1.' 1\1 I CllIlIll 
l' ;(11)1:1 di'll'l'i: Illicl SO:I IIl 

~t 1\ \ .1 

16.11/) P;1I1orama 
16.l lJ W okolicL: Stwórcy - Czym 

le, t rauość" 
16.311 Kolo rllrtu ny - teleturniej 
I .00 Wehiku l czasu - program ula 

UIICC I 
I LlU Program lokalny 
I lUlU Panorama 
18.1 () Prog ramy lokal ne 
I lUD Va ballLJue - tele turniej 
19.00 Repo rterzy Dwójki rrzeu-

\[ ~ III'I' !N 

1')..10 ,.Syn 'WOlej rn~I I11USI" 
. >erial hlllleuiowy 

20.Ull Kocha lll KIIlO: . , l3erlinale·9ł1 

- relacja z Festiwalu Filll1o
IIl'gO IV Berlinie 

21.00 Program publ icystyczny 
21.511 Srort telegram 
21 .00 Panorama 
22.:15 Kocham ki no: "Gi rl Guide" 

- ! 11111 Sell~. prod. polskiej 
n. lo I:urorejski przegl;lu pi lkarski 
0.40 ZakoIl czenie [l rogramu 
POLSAT 
6.00 Poranek z PolSatem 7.45 1'0-

lilyczne gra rriti 7.5' Poranne inrorma
cje 8.00 Ilatman - serial 8.30 Zar tro
pików - \l: rial ens. prod. kanad .-izra
el. 9.30 Za r mlouości - serialobycz. 
[lrod. kanad. 10.30 Drużyna A - serial 
sens. S,\ 11.30 owe przygody Ro
bin Hooda - senal [lrzygod. USA I no 
Id;' na l . iloŚć - ~ how 13.3U Oskar -
magazyn filmowy 14.00 Dyżurny sa
ty ryk kraju - program T Drozdy 14.30 
.kd llor~kl h;1I1uyta - gra-zahawa 15.00 
Gdzie s i~ podziala Ca rmen Sandiego'l 
- :erial anl lll . 15.30 Malolata 16.00 In
for macje 16.15 Rekiny kart - teletur
niej 16.45 i~ust raszony - serial sens. 
USA 17.45 Swiat weu lug Bundyt:h -
scnal kOIl1 . U SA I .15 Rosean ne - se-
1'1:\1 "lllll . l ' SA I X. -ł 5 Informacje IlJ .OO 
1'1l1itYO lll' gr,llTil1 1':1 . 10 Zar tropl"ll\V 
~ l' n ;iI "'11\ 1'1't1d k:lnad -iYCll'I . 2000 
t" 1111, .11 1111 ,clI.iI ~L'I1~. l iSA 20 ~o 

Lmllw~II I IC Lotto 21.00 O~try dyZLIr
seria l ohycz. U SA 21.55 Gwiezdna 
eskadra - se rial USA 22.55 Wyniki 
losowania Louo 23.00 Info rmacje 
i biznesinformacje 23.20 Polityczne 
graffiti 23.30 Telewizyjne biuro śled 
cze - magazyn policyjny 23.55 Moto
wiauomo' ci 0.30 a topie 1.00 So
unulracJ.,. 1.30 Afficonauo 2.00 LiRoy 
2.30 Pozegnanie 

l U/T M WS I KIELECK IEJ -
DWORlK LAS ZCZYKÓW W KIEL
C.-\CII - ul Jana 1';IW\;t \I 6 - IlIl'Cl.ynne, 
zmiana cksfJOzycji. 

MUi'UJM ZIII OR(lW GFOLO
u lCZ YU I-Oddzlal Śv.1~tukrl)'slu I~Jń
stwowego Instytu tu Geologicznego, 
ul. Z!!txla ~ I - od poniedzialku do pi;llku 
\I'''lx.!1. ,·- 15. 

GAI.FRIA BWA "PIW ICE" -ul. Le
~na 7 - J,1I1 ul1xk:k - (x.! ponieuLialku do 
piątku w godz. II - 17 oraz niedziele 
w godz. II - 15. 

GALERIA BWA " A PIĘTRZE" -ul. 
Leśna 7 - od poniedzialku do piątku w 
godz. 9 - 15. 

GALERIA ,.KARCZ6WK,A:' - co
dziennie (oprócz roniedzialków) w godz. 
11 - 1'1. 

KLU 1\ STOWARZYSZE lA "CIVI-
T\SCIIRISTI .. -ul. Równa 11I-nic-
7\'Tl11\ 

. (iSI{uJ)u,: I FOl{ lA('J I T I{ -

,'lYCZ tFJ GórŚwictokrzyskich i Poni
,1.' 1,1 1'1 \1,'nlll,AI~hl\lq'>lJ(lIdllllllll 
llil'~ll'Jl ,1\ 11Il\' \\' dlll mono\' w gCldi' 
lO - I). Id J+I-bl--IO. 

OIKT I IFO\{ 1A(".1. GOSPO
I )\I{l ' / \ \)-1 - q ,\1 _\7 \loJelltxJ/lw 
,: 1,'1,'1111 II ,'}'II ,,"/ 111 ,1 111 10 I~II) 

1\'\1\1 '1 ·\ .. R\.I " 
\ \1 111.1 ,·,,,IIII'IlIlll' "111'1\." !,"!lłl' 

RTL 7 
7.00 RTL 7 zaprasza 7.35 Siódem

ka dzieciakom 8.20 Z USl do u ~ t - se
rial dla mlodzleży .45 Sunsct B.:ach 
- seria l obycz. 9.30 AI:HlIl fuer Cobra 
II - rilol SL:r\;du I 1.05 C Iy h()I ~/. ~Il; 
c ll:lllnOŚCI - \en ;!! dl:! Illlod/ie7\ I 1.311 
PolllJanCl I ~VI I.11I1I - \1.:11.,[ ~1\lI lIlI;iI 
n)' I ~ . ~O Tt'bhnpplllg 1.\ _O ~ luz) ha 
IV RH. 7 14.1)5 U ~ryta bmer;1 1-1 .:; 5 
Pr:!wo I hopr.lIl1L' ''''n ;iI "r\llllll .111I 1' 
15 .25 Siódemka dl.ll'cl.lk(im 16 .25 
Nicustra ~zenl - ~cri ~ d sen, . 17 .15 Z 1I\t 
do u,t - \c n~iI ula I1lI11dzIClV 17.:15 C/.v 
bOISZ S l~ CiemnOŚ CI - sen ~1I 18.00 S un'
~(l Iklcl! - 'l ll ,d llh),CI .!JlIW) I ~U() 
7 minIII - wl'd:!r/clli" dlll:1 19.00 l.n
I>lI/y Rublll;! . ,e n,!I UbYl/,I.!\)") I '.I .5U 
Prognoza pogody 20.00 la granit:) -
111m s e n ~. USt\ 21.50 7 IlllliUt - WYU,I 
rzenia dnia 22.00 . 1~lI s tra,zen l = se
nal sens. _2 .50 Policjilnn z "InlI 
serial krvlll . 23.40 SiedeJlllllinUl - W,,-
darzeni:! dnia ' 

TVKRAK6W 
7.45 Koncert na uZleIl dohry 8.30 

Czterej muzykanCI 7 Bremy - ,cnal 
8.55 Hi. tona nlll ości - ~e rial obycz. 
9.50 Wiara i zycie - progr. katolicki 
10.20 Na ratunck - serial sens. 11.10 
Che<; hyć gWI:Ii'd ,! - serial 11.35 TuklU 
- serial dok . 12.00 RetransmisJa TV 
Polonia 15.UD KroilIka 15. 10 Król Ar
tur i kwadraloII'I rycerze okr"głego ~I()
lu - film al1lnHl \\'a n" 15.40 I'odró/e 
kota Madisona - senal 16.05 Ko
smiczne r rzyraukl - senal 16.35 Drll 
ga B - serial dla mlodzlcż) 17.00 Carl' 
internet J 7. 15 Kundel hllry i ~ocurv 
I 7.3 U a rclownl"u IlUlO Gość TV 
Kr<:ków IR. IO Kronika 11UO HIstona 
mi l ości - senal obycz. 19.30 Dzisiaj 
Łódź 20.00 Skazany - dramat obyc7. 
[l rod. polskiej 21A5 Kronika 22 .05 
Sport 22 .10 Temat unia - progr. [lubI. 
22.25 Zycie wsp;lk n.45 LekCJi! [lrLl'
tl'\vania - uramat wOjenny prou. w<;
gierskiej 

TVN 
6.00 Telcs"lcp 6.30 - 7.25 Cięzko 

ranne pantone - magal.yn [loranny 
7.25 I'rzegl:ld rra ,y 7.30 TV fakl Y 
7.35 Paciric Dnw - serialobycz. prod. 
austral. 8.00 Opowieści z Zielonego 
Las u - seriallUO Bosco - 'erial anim. 
9.00 Superllsla Warp 4 - rrogram 
muzyczny 9.30 Telcplotkl - kulisy wicl
kiego świata 10.00 Dobra cena - tele
turniej 10.30 Anna - telenowela I 1.30 
Jolanua - tclenLJwda 12.00 Tc1csk1cp 
12.30 Co za dzieli 13.00 Opowie ' ci 
7 /idnne~o I:t~u - 'wal 1130 Rzut la 
3 - nast<;pt:y Jord;lIIa 14.00 'lwoJ pro
hlem, nasy:! I'lmva - progClIl1 dla d/IC
u 14.-1 ) - I( I.-I ~ h:/ly ~ ; lIlal ' I-I · I ~ 

Cillifornia ureallls - serial USA 15.15 
Szkola zlamanych serc - serial 15.45 
Star trek - serial sf 16.45 Omer - serial 
17. 15 TYN rakty regionalne 17.30 Co 
za dzień ! 18.00 Beverly Hills 90210-
serialobycz. U SA 19.00 Maraton 
uśmiechu 19 JO TY fakty - inrorrna
cje 20.00 SfJOrt 20.05 - 23.55 SUperkI
no 20.05 Kokon II - Powrót - rilm sf 
22.10 Podstępny uklad - film sens. 

JĘDRZFJ6W 
MUZEU l IM . PRZYPKOW

SKI ClI - pl. T. KOŚC IUszki 7/M 
(tel. 624-45) - codziennie oprócz ponie
dzialków w gou/.. li - 16. 

NAGŁOWICE 
MUZEUM ~DWOREKM łKOtAJA 

REJA", tel. 0-498) 145-70- od pontedzial
ku do piątku w godz. 9 - 16, w soboty w 
godz. 9 -15_ 

NOWASWPIA 
MUZEUM , STA ROŻYT EGO 

HUTN łCTWA SWI ĘTOKRZYS KłEGO 
IM. MIECZYSŁAWA RADWA A (Od
dział Muzeum Techniki OT w Warsza
wie) - ul. Swiętokrzyska - codziennie w 
godz. 9 - 16. 

OSTROWIEC 
MUZEUM II1~TORYCZ O - AR

CHEOLOGłCZ IE_ uI.Śv.~etokrzyska37 
- 00 wtorku 00 piat ku w gruz. 9 - 16JO, 
sobotyod8do 14.30orJlnicdzielcoo 13 
do 16JO. 

M ZEU 1 ARCHEOUXiICZ O 
I IU:Ll:R\ Al '\ IdW:MIU I0\l'I l 
K OSTROWC'Ą,ld (047) (,)0 - C)7X -1 I 
WlOn.U do wboty IV g z. ~ - 15, w ntc
li/ld( IV !!Otll. II - 15-

PI 'CZÓW 
I L. I: Il\I:ldO .. \L l \\ ~Ilł 

11\'1\,/11,111"1\\ !" xl, 'I 16. PLlIlI\\ g,~I/ 
'I I ~ .~,,'I\ 1111'11 /11'11'\\ ",.11 itI I" 

USA 23 .55 Krorka n.1 10. 15 !e stra
conego: Beverly Hill ' 90210 - erial 
obycz. USA 1.05 IC traconego: Su
[lcrgliny - magazyn [l0Iic)1ny 

NASZA TELEWIZJA 
R.OO Navc wladnl1lości 8.0 - lasz 

ror:lI1ek - . llldlo A)!nL:~ JO asza 
d/ll'CllllIl: 1l.1\ 1I1L: br"LI Gl 1111111 - ,L:I 1:11 
anllll . NJ~tolatkl z ulicy Degra~\1 -
~cna lllllod z lJ .30 "'l klep - 7akupy 
\I TV 10.00 Lcbrl uOIllOwy - \cnal 
IllSLp. I I .U~ M au\un - sena l SA 
12 .00 Na s7e wiadonmścl 12 .0' City -
~l'fI;" USA 1 2.~O DIIl'dzlC711a nlena
II'I ŚĆ - ~erial brazy!. 13.30 Kluh na [lla
iy - scri,iI 14 .00 a\/.I dziL:ciolll : Ba
\nle nr;lt'I Grim lll - \c r! ,iI anim .: Na
slolal!..1 I IIIH:y Dcgr. I:-.sl - ,cnal ula 
mlouzleży 14.55 a\1. sklep - zakupy 
\I' TV 15. 10 N,IS7l' popoludnie - tu
dio Agne 15 .35 ,I sze wladomo ' ci 
15.40 Zanim kupi. z - Inrormator han
dlowy 15.55 Klub na plaży - serial 
16.25 Lek,Hz domowy - erml hiszr . 
17.35 ZagrilJ znalIlI - DOIllIllO - tele
turnicJ 17.55 Szczęśliwa ósemka - pro
pozycJc do II ty przebOjÓW I .00 Dzic
dZlczna nienawiść - ertal brazyl. 
IR.50 asz wieczór - StudiO AG ES 
19.25 City -senaIUSAI9.50 asz 
horo~hl)p 20.00 Winn.:tka Roau - Se
nal USA 20.~O O pogodZie - Stuuio 
Agncs i 1.00 a ze Wlauomoścl 2 1.15 
Zatrzyma ny do wYJa~lllellla - film kry
Jlllllalny pnxl. fr. 22 45 Puls blzne~u -
gmpodan.:ze lrą grosze 22 .55 Rozmo
wy o życIu 23.20 MU LYczny sklep CD 
23.35 asza dllbranocka 23.55 Gry 
nocne 0.25 Zakończen ie programu 

TKKKIELCE 
17 . 15 Wiadomo~c i TKK 17.40 

OJllówicnlt! uzisiejszcgo programu 
17.45 Szlachetne zurowle - aud. po
radnicza 18.00 Kreskówkowy świat: 
Proksor Thom[lson 18.35 Ludzie 
I sprawy 18.50 Mojc ' mll1ut 18.55 
Stopcr - teleturniej wlcdzy o sporcie 
19.15 Bajki na dobmnoe - O czym zu
mi~ wlerzhy 19.40 Wtorkowy worek 
sportowy 21.00 Ring ... - wieczorne 
srotkaJlle z gwiazd'l 22 .05 LudZie 
i srrawy ([lowU 22 .15 Warto Wll'UZll'Ć 
- auu ., poradnicza 22.30 WiadomOŚCI 
TKK (powl. ) 22.55 Moje 5 minut 
23 .00 Program na jutro, videotext 
TI}K 

1VK ,.ELSAT21" STARACHOWICE 
9.00 Starachowicki Serwis Infor

macyjny (pOWI.) 9. 10 Co się dzieje 
w MZK'! 9.45 ATY 18.05 Powitanie 
18.10 a każdy temat'! 18.55 Fenc 98 
19.20 STK Pcrfo[lol StarachOWice -
Colm CAl' Rybntk 2U.50 Pożegnanie 

TYK "OSTROWIEC" 
17.2 1l Rll/IH1C/t;l'IC pllJgr:! l1Il1 

17.30 Program lokalny 18.50 icwl'
sola g\viazdka króliczka - bajka 19.10 
Amerykańska odyseja kosmiczna 
19 .45 Królowa Bona - film fab .; 
Wspólne pasmo telewizji kablowych; 
21 .00 Ring z... 21.40 Teletext 

TYK "DAMI" RADOM 
9.00 Powitanie 9.10 Teledziennik 

9.35 W sportowym obiektywie - ma
gazyn sportowy 9.55 Kino najmlod-

SIELPIA 
MUZEUM ZAGŁĘBIA STARO

POLSKIEGO (Oddzial Muzeum Technt
ki OT w W<irszawie) -codziennie w godz. 
<) - 12 I 13 - 17, w ponicd/ialkIIllL'C/ynne. 

SKARŻYSKO-KAM. 
MUZEUM ORŁA BIAŁEGO - Re

jów, ul. Słoneczna 90 - czynne codziennie 
ekspozycja: plenerowd -C',lIy dZień , ekspo
zycja IV budynku - IV godz. 9 - 17_ 

ŚWIĘn' KRZYŻ 
MUZEUM PRZYROD ICZO 

-LES E ŚWIĘTOKRZYSKI EGO PAR
KU ARODOWEGO - codziennie 
IV godz. 9 - 17. ieczynne IV poniedziałki 
i dni poświąleczne. 

RADOM 
M ZEUM OKRĘGOWE IM.JAC

KA MALCZI:.'WSKł E O, ul. Rynek II -
nieczynne, zmiana ekspozycji. 

M ZEUM SZTUKI WSPóŁCZE
S EJ -oodzial Muzeum O~'t:go, Ry
nl'~ 4/5 - (XJ IVtOn.U do CZWJrtku w godz. 
10 - 15, od pi'ltku do ntedzieli - 10 - 17. 

1 Zl:UM WSI KADOMS Kl EJ - ul. 
SFydkl\\'ll'Cka 17 . Id. 315-928 - od \\10n.u 
do pI'ltku \ godz. II - 14, Id. 315-92 , 
\ l'W 21. 

CZARNOlAS 
1 LI:. 11 M. JA KOC II -

o\V-;KIEGO - od 1110n.ll L10 piqtku IV 

I" II I( l'i W ".0.11\' 111 - 17 

szych: O czym szumi'l Wierzby 10.25 
owa fala 74.5 Mhz - seria l 11.25 

Z orwlda - program dokunle nlalny 
11.50 Mike Tyson - Upadek wojowni
ka 12.50 Kabaret Czel'\vony Tul ipan -
cz. 2 13.25 Te legazeta 16.00 Piosenka 
na [lO\vitanlc 16.10 Muzyczna Daml 
17 .2U -1\:1ed/.ll'lIl1ik 17.45 Z [llanll 111-
JllO\\cgo - AnastaZja I .00 Dwutygo
dlllk kulturalny 18.20 ŚpIewa Jamiro
qU;1I I '. 30 Kino naJmlods/' ych: Dusty 
19 .00 40-latek - senal 20.un Teledzien
nik 20.25 Dwutygodnik kul tu ralny 
2U'-+5 Rapwd - film uo"umen talny 
21.00 Ring z .. . Ewą Dalkow kq 22.00 
Teleuziclllllk 22 .25 Mike Tyson - Upa
dek wojownika 23 .25 ZakoIlczt!nie 
progr:Jmu . 

TYK "DAMI" SKARZYSKO 
9.00 Dami dzieciom: O czym szu

mi" wierzby - bajka 9.25 Śpiewaj ra
zem z nantl - program rozrywkowy 
9.45 Z cyklu : CLaS na dok ument -
Kamrrad rlchmann - rllm dok. 10.05 
Cztcrdzie tolatek - sl'nal 10.55 Mike 
rvsolI : Upadek wojownika - fi lm dok. 
11 .55 W pólnt! pa mo teleWizji kablo
wych; owa fala 74 ,5 Mhz - se ria l 
obycz. 12 .55 Muzyczna Dami 13.15 
Teletekst 17.15 Progra m lokalny - nowe 
wyuanil' 18.00 Dami dzieCIOm - Du
sty - bajka 18.30 Amerykańska Ody
seja Ko, llliczna - film uok. 19.05 Kró
lowa Bona - serial historyczny 20.00 
Muzyczna Dallli 21 .00 W\pól ne pa
~1Il0 telewlLJI kablowych ; Ring z ... -
program rozrywkowy 22.00 Program 
lokalny (powl.) 22.45 Teletekst 

RADIO KIELCE 
0.00 - <J .oa co godzint;, 11.00, 

13.00, 15 .00, 16.00, 17.00, 19.00Wia
domości 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 
20,00 Magazyn informacyj ny 6.05, 
7.05,8.05 , 12.10, 17.30 i 20.10 Sport 
5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach 
5.25, 12 .55 otowania cen ta rgowi
skowych 14.55, 19.50 Angielski bez 
[lroblcmu 5.00 owinki 7 Radiowej 
6.00,16 .00 Aktualno'cl dnia 8. 10 
Muzyka I reklama 8.15, 10.15, 11.55, 
12. 15, 17.35 Kurieroglo, zenlowy8.20 
Dzi~ w rrogramic .25 Porady praw
nika 8.30 Magazyn niepe lnospraw
nych 8.50 Radiowa gie łda pracy 9. 10 

ie czyta leś - posluchaj 9.15 Muzyka 
dla wszy tkich 10.20 Autop romocja 
naszej stacji 10.30 Pól godziny dla ro
dziny 11.10 Sprawa na dZiś 12.00 Piu. 
wpoludnie 12.20 Prostozgminy 12.30 
W ludowych rytmach 13.10 Rozmaito
ŚCI i muzyka 13.50 Pan Tadeusz a Mic
kieWICZ 14. 15 Druga runda II Radio
wego Turnieju Szkól Śrec.llllch O tytul 
SU[lerszkoly' 98 naszego regionu 15.10 
Au luraUlO - motorauiu I X.OO Plus 
I X.30 ZmaganIa - prezentacja repor
taży 19. 10 Swiat filmu 19.55 Opowie
ŚCI ula starszaków 20.10 Radio sport 
20.15 Radio po kolacji 21 .50 Cesarz 
22.00 BBC 23.00 Magazyn studencki 
23.30 Razem bracia do lin - magazyn 
morski 0.00 ocne Kielce 

Redakcja nie ponosi odpowie
dzialno~ci za zmiany w programie, 

OROŃSKO 
CE TR UM RZ EŹBY POL 

S KI EJ - ul. Topolowa I, te l. (fax .) 
(04 ) 36 - 219- 16, od wtorku do pią t

ku w god7 . li - 15 oraz ~oboty, nic
dw!łt: w gouz. 10 - 15 . 

PR ZYSUC HA 
MUZEUM IM. OSKA RA KOL

BERGA (dwór Dembińskich) - al. 
WOP I I, tel. 22 - 48 - od wtorku do 
piątku w godz. 8 - 15, soboty i nie
dziele w godz. lO - 15. 

WARKA 
MUZEU M łM . KAZIMIERZA 

P U ŁASKI EGO - codziennie w godz. 
10 - 17. 

TARNOBRZESKIE 
OPAT6w 
PO DZI EM A TRASA TURY

TYCZ A - czynna od pon iedzia ł
ku do soboty w godz. 10- 18 i w nie
uzit!łt: \ godz. II - I . 

SANDOMIERZ 
MUZEU M OKRĘGOWE - Za

mek Kazimil'rzow ki - od wtorku do 
[lią t ku w godz. 9 - 16, sobo ty w godz. 
9 - 15 i niedziele w godz. 10 - 15 . 
W sohoty wstęp wolny. 

PODZ IEM A TRASA T URY -
TYCZ - czynna codziennie 
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Zarząd Gminy 
w Daleszycach 
ogłasza przetarg 
nieograniczny na 

opracowanie 
projektów 

budowlanych 
(na aktualnych 

mapach do celów 
projektowych 
i wymaganymi 

uzgodnieniami) 
na budowę : 

1 . U l. Zakośc i e l e 
w Daleszycach na dł. 500 mb, 
szer. 5,5m. 
2. Ul. Paderewskiego na dł . 

170 mb, szer. 5,0 m. 
Oferta winna zawierać: cenę 

opracowania projektu, termin, 
kserokopię uprawn i eń 
budow l anych oraz 
oświadczen ie o zapoznaniu 
się z terenem. 
Term in składan i a ofert 
upływa z dniem 4.111. 1998 r. 
o godz. 10. Otwarcie ofert 
nastąp i 4 .111. 1998 r. o 
godz.1 0.20 w Urzędzie Gminy 
w Daleszycach pok. nr 4. 
Przy wyborze oferty 
zamaw i ający bądzie s i ę 
kierował: ceną, terminem 
opracowania projektu 
I wiarygodnością oferenta. 

286/" 

AUTO-MOTO 

331-37-49 AUTOALARMY, IMMOBILISE
RY - Raty! 

OE1 284 

343-17-57, AUTOALARMY, immobilisery, 
.BLAUPUNKT. Centralzamki . 

KH699 

345-16-29 AUTOCZĘSCI MOTOMARKET, 
samochody zachodnie. Bezpłatna wymiana 
amortyzatorów. Jagiellońska 23. 

GL53 

• AUTO-CZĘŚCI .BRONOWSKI· ·· SA
MOCHOOY ZACHOONIE:· Kielce. ul. Sło
wackiego 6, 361-61 -06 344-23-73, 

OCUO:J 

AMORTYZATORY - opony - akumulatory
alufelgi - serwis. Tel. (0-48) 362-68-89. 

GW344 

AUTA na gaz, montaż. Kielce , Pakosz 53, 
tel. 362-00-29. 

DE1499 

AUTO - RAOIO .• Wibtronic· Kielce, Pade
rewskiego 22. 

AB244 

AUTO - SZYBY, Kielce, 361-57-17. 
AB253 

AUTO System - części nowe i używane do 
samochodów zachodnich, japońskich . Kiel
ce, 362-64-58, 0-602-38-00-64. 

OE1384 

AUTO- HANOEL- KOMIS- CEORO. Raty, 
leasing, gotówka. Sprzedaż części do samo
chodów zachodnich. Kielce, 368-30-61. 

KH646 

AUTOALARMY. Kielce , 34-434-79. 
ON161 

AUTOSZYBY. .Autofenix· Kielce, Wrzoso
wa 25 361 -61-71. Rad om, Dębowa 4 
362-60-15. Szewre 39 k/Kielc 346-52-05. AB245 

SIDING 
PANELE PCV 
AQLlN Skarżysko-Kamienna 
ul. 3 Maja 74, (0-47) 514-164 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
Zakładów Budownictwa Kolejowego w Radomiu, 

ul. Curie-Skłodowskiej 18, tel. (0-48) 362-23-31 
ogłasza nieograniczonv przetarg ofertowy na sprzedaż 

nw. Środków trwałych: 
Lp. nazwa i typ 
1, Szlifierka taśmowa DZJB 200 

2. Suszarka DOKE-140 

nrinwent. 

3-5003-540 
3-{)286-541 

3. Wibrator wgłębny IV A30001380 2-5480-581 
4, Wibratorwg/ębny IVA 30001380 2-5481-581 

5. W6zekwid/owyrak7 A 2-4916-763 
6. Obrabiarka zespołowa LSP-493 3-4354-413 
7.Zakrętar1<ahydrauliczna ZH-160 2-5466-584 

8. Szlifierka do stożków 

rozpylaczy SR-1 2-5314-415 

9. Giętar1<o-nożyce Gn-20 2-4399-422 

10. Automatyczna przecinarka 

rokprod. 
1998 

1966 

1992 
1992 
1989 
1986 

1991 

1950 

1986 

cena wywoławcza 

1.50on 
3.400 n 
1.000n 
1.000n 
4.200 n , 

23,400n. 
1,150n, 

95On. 
400n. 

tarczowaBTC-5O 3-5067-403 1988 1.05OzI. 
11, Obrabiarka do drewna DCXTK 2-2500-540 1978 1.800 zł. 

12, Nożyce uniwersalne NU-13A 3-5332-424 1990 2.060z!, 
13. Wciągnik linowy 5Mg 2-36-05-641 1984 BOO n. 
14, Praska hydrauliczna PPH-1 00 2-5458-800 1991 735n. 

Oferty z ceną na l eży składać w zamkn iętych kopertach 
z dopiskiem "przetarg" 4/98 w terminie 14 dni od daty ukazania się 
niniejszego ogłoszenia. 

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w każdym dniu 
roboczym w godz, 10 ·14 pozycje 3 - 15 w Oddziale Radom Podkanów, ul. 
Tokarska 3, tel. (048) 362-81-06, pozycje 3-15 w Oddziale Radom 
Podkanów ul. Tokarska 3, tel. (048) 362-81-06, pozycje 1,2 w Oddziale 
Ostrów Mazowiecka (0217) 55432 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny 
przedmiotu sprzedaży, 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacen ie wadium w 
wysokości 10 procent ceny wywoławczej w terminie składania ofert w 
kasie przeds ięb iorstwa w Radomiu ul. Tokarska 3. 

Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny 
nabycia. 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli wybrany oferent uchyli s ię 

od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte 
zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. 

Przetarg nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty upływu terminu 
składania ofert. 
o wyborze oferty zainteresowani zostanąpowiadomieni pisemnie. 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenie 

dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn, 

21em 

DLUGUSL . ,\U I U - C!:N ItI<. l\utUly ' 
70w;tny serwie; hl:ir.h:trsko . \;ł k i(! r nl(:7o - rh:1 
VlllI:, lyt:/l ly (1:.'IIIIIWYl_II , . Hll c, h..lI lIW (~W.tI.ll' 

CJa do 5 lat. 8ezJ)łalne hOlowanie, Odśwleza· 
nie lakieru. Suków· Papiernia 307-34-75, 
307-35-12. Hurt - detal częŚCI. Sobieskiego, 
361-52·74. 

KH7U9 

HAKI holownicze. Kielce, 361-57-04. 
OE1934 

HENWIKMON - nowe i używane części do 
samochodów zachodnich i japonskich. Pro
wadzimy skup, sprzedaż używanych felg sta
lowych i aluminiowych kompletów i pojedyn
czych . Czynne: poniedziale k - sobOla 
(8 -17) Mąchocice Kapitulne 150, 311-17-62. 

MJ82 

MOTOART: silnikowe, podwoziowe. sprzę
gła , ;1fllorly/ ;,t n ry /:U: !lOd ll lll Kud cł) . 

344-85-25, 368-1 (j-07. 
DG668 

RADIOODTWARZACZE, autoalarmy. im
mobilizery. SILlCON SERWIS Kie lce, ul. 
Bodzentyńska 33, tel. 344-96-37. 

DE1743 

TŁUMIKI , katalizatory, Kielce, Bodzentyń
ska 13, 34-432-76. 

DE688 

BUDOWNICTWO 

- BRAMY - GARALE - SIO ING - panele 
PCV - DACHÓWKA - KLINKIER 
RYNNY - OKNA .WOLBUO· 041 /361-
66-92 Lwirowa 5. 

OE2075 

366-19-17 GARALOWE bramy automatycz
ne. Atrakcyjne ogrodzenia. 

KH605 

366-30-97 BRAMY AUTOMATYCZNE, szla
bany, Napędy. Maszty fiagowe, ROAN - Kiel
ce. Jagiellońska 65A. 

GL29 

AAA Glazura, terakota - najlepszej fi rmy 
hiszpańskiej Porcelanosa. Bezpośredn i im
porter! Sklepy firmowe: Kielce. Chęcińska 
14A, 041 / 368-74-83; Radom, Leromskiego 
118C, 048/362-81-82; Kraków, Kalwaryjska 
39, 012/656-34-91 . 

KH650 

BLOCZKI betonowe. Tel. 378-72-42. 
DE2047 

BMF - techniki mocowań : U PAT, inne . 
Kotwy specjalistyczne, dyble. śrubowe łącz
niki rozporowe, zlącza kątowe , wkręty, uchwy
ty, kołki - izolacja. gwożdzie - atest pierscie
niowe, skrętne, ogólnobudowlane, blachowkrę
ty samowiertne. EWI P, Kielce, Magazynowa 
4 (od Zagnańskiej), 33-16-021 . AB254 

Rc,zfJ,ac'zyna kurs prawa jazdy 
kat. A B T C E, da B 

Kielce, Klub " Mrówka", 
ul. Karcz6wkowska 10 

dnia 25.1 1. , godz. 16 
GOK Chęciny, dnia 26. 11 -

Szkoła posiada 
plac manewrowy. 

TRADEX 
APARAT TELEFONICZNY 

NOKIA 3110 

I:JRI\M) II. ' lllU k,l . I I' JI,MANN, U.\I,\W· 
Wf! , ~1r7f"rnv~ low(l, rlr/"'"! , ''''VflknW;111p , nlf ' 

Il1l1a hi t ' 1I. lp ca ly 111.1 ' ,: 1\ IL "I"WI ' I\wh ,' , t ly 
minska 18, !e'l.If~x 361 -11 ~·(iJ, 090·33-67 -79 

[1L;l>·! ~ 

,.FLOOrr p" l rk.H~ t y . IIltl: .uk l, 1':1111 '1. ' , hlc",.' , 

schody. Kielce , Layr",,, , ,", 2JL (FaurykLr 
Mebli). 

FOLIA " dachowa " ul/eluwia",," oyruurll
cza" stretch, Ceny producenta. Polskie ate
sty. "XL- Kielce , Domaszl,wsk:l 115, Rolna 8, 
tel. 368-08-79, 34-41 7 ·04. 

AB237 

OGRZEWANI E, insIalaCje c.o., projekto
wanie, wykonawstwo. ECO-PLUS, Kielce. 344-
78-38. 

ON154 

OGRZEWANIE : serwis ko llów c.o. Kielce , 
344-78·38. 0-601-44-70-62. 

DN156 

OKNA .panorama·, .STYL 2000·, dachowe 
- .FAKRO-. Drzwi wewnętrzne , zewnętrzne . 
rolety, parapety .• Drokplas -, Kielce, Nowa 5, 
361 -71-90, 361-88-52. 

DG645 

OKNO S.C. - producent okien PCV - nie
mieckie systemy THYSSEN . Każdy wymiar. 
Mikrowentylacja gratis. Kielce, Łódzka 308, 
346-19-17. 

GL28 

TARTAK Uslugowy Samsonów - sprzedaż 
desek, więźby dachowe, krawędziaki, itp., tel. 
30-03-524. 

OE1 324 

DRZWI ANTYWŁAMAN IOWE 

0% reklamacji! GERDA, Osobna 6. 
361 -60-46. 

GL47 

041 /331-;>fJ-BJ HA[)F~; 

DE ltlt.5 

KLIMATYZACJA 

KLIMATYZATORY chłodząco - grzewcze, 
wcntylncj~ , w c nlyl i: 1tory, "lII Iylly po wit ! lullU 
"l\quaklill1" Kiul cu, M.rss Lrl sk lu yu H , 
368·86-00. 

DG659 

KUPNO 

MAKULATURA, złom .• SINOMA-, Kielce. 
Kolberga 2,346-22-85. 

DE61 1 

LOKALE 

0-41 34-463-63 , 344-66-33. KIELECKA 
GIEŁDA NIERUCHOMOSCI, Sienkiewicza 9. 
Kredyty mieszkaniowe! 

AB248 

0-41366-05-93,366-1 3-61 - SWIĘTOKRZY
SKA GIEŁDA NIERUCHOMOSCI Kielce , ul. 
Sienkiewicza 67. 

SE755 

z aktywacją i zestawem słuchs'WkovvylTl* 

444 zł + VAT 
lub 
APARAT TELEFONICZNY 

NOKIA 3110 
z aktyvvacją i zestaVllern glośnornóvviącyrn-

555 zł+VAT 
• liczba zestawów ograniczona 

( powiedzmy to wyratnie ) 

SALON SPRZEDAżY 
Kleice, ul. Słowackiego 1 
Tel. (0-41) 343·18~0, 343·1U1, 368-04-00, 368-10-70, 368~8-77 

e ra j 
Telefony objęte promocją 

posiadają SIM Look 
tzn. współpracują tylko 
z siecią Era GSM 

GSM: 0~02,,22~5-22, 0~02·26~6-96, 0~02·26-37~7 "TRADEX" 
216/ab -to pierwszy Dealer GSM w Kielcach ! 

344-68-08,368·07-74 }.' ''''" 
w Wl, l , N O I Y-

368-08· 73, _ PLUS-

AD-ORĄGOWSKI - 368.2'.~~ 

i\r.FN(: .Ii\ _M S' 7." 
J44 -(j(·~L . 

DO wynajęcia 110 m. 
344-53-62. 

LOKALE biurowe w centrum 
Tel. 0602-383-109. 

M-3, M-4 , M-5 sprzeda 
344-32-40, 366-33-45. 

PAR rNER - "icruchonlusu 

POSIADAMY wolne 

log - diagnoza z tęczówki oka 

wowa 7 (032) 586-289. 

NMP 29 (034) 654-497 

ATRAKCY JN E odchudz2,"e 
komórkowe (HERBALIFEl Te 

16-59. 

BADANIE włosów, 0.601.21 

ciowej, nerkowej, prostaty. 

sienia. łuszczycy, bielactwa 

344-87·18 (1 5-17). 

CHCESZ schudnąć ' 

318-662. 

GINEKOLOG - leczenie 

niej. 0601- 380-958 

GINEKOLOGIA - najtanie 

godz. (8 - 18). 

PROFESJONALNE SZKOLENIA 
• OFFICE 97 
• WORD 97 
• EX CEl 97 

• OBSŁUGA SIECI InłraNetWare 4.11 
25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 31/33, tel. (041 ) 3610673 w. 209. fax (041 ) 361 J5lł 

'.r. _______ ~ ________________ ,. __________ ~ __ ~ 
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NAUKA 

ALFA ogłasza naoor do Policealnego Studium 

Detektywów i Pracowników OChrony. Kielce 
Targowa 18. 34-30-438. ' 

DE203S 

AlFA ogłasza nabór do Policealnego Studium 

BHP (technik w rok). PosiaJamy uprawnienia szk0-

ły publicznej . Kielce, Targowa 18, 34-30438. 
DE2036 

ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI - dorośfi 

młodzież. dzieci - CERTYFIKATY. Kursy kompu: 

terowe. NOVUM Kielce, Sienkiewicza 59 , 

368-30-55,368-40-55. KH651 

CENTRUM KSZTAŁCEN IA DOROSŁYCH 

ogłasza nabór do liceum Ogólnoksztalcące

go po Szkole Podstawowej, 3-letniego po ZSZ 

oraz liceum Ekonomicznego. Kielce, Pod

klasztorna 117, 345-10-55, 090-249-104. 
GL39 

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH 

ogłasza nabór do Policealnego Studium: ban

kowos.ć, finanse ~ rachu nkowość, turystyka. 

administraCJa panstwowa. Kielce, Podktasz

torna 117, 345·'0-55,090-249-104. 
GL40 

EKONOMICZNE liceum .OMEGA' - se

mestry I - IV. Kielce, 366-39-95. Uprawnienia 

szkoły publicznel 
DG680 

KURS agent celny Kielce. 368-1743. 
DG652 

KURSY obsługi pakie lu biurowego OFFI

CE-95. COMPUTEX, Kielce , 344-32-02. 
GK396 

,MARKSOFT" . kursy komputerowe: WIN

DOWS 95, OF.F ICE 97, Księgowość . Kielce, 

34-30-628. 
DE156 

POLICEALNE STUDIUM Zawodowe dla 

do rosłych ,PRO-FIL' oglasza nabór do klas 

o specjalnoscl.lch: finanse i rachunkowosć 

z obsługą celną I obsługą ubezpieczen, ob

sługa ruchu lurystycznego. Kielce, Romual-

da 3. 368-17-43. DG670 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO "PEPEES" 
W ŁOMŻY SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. POZNAŃSKA 121 , ' 

PRODUCHff NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBÓW 

ZIEMNIACZANEJ A' 50 KG,A' 1 KG 

KRYSTALICZNEJ A' 25 KG 
* SYROPÓW SKROBIOWYCH A' 20 KG 

* MALTO DEKSTRYNA A' 35 KG 

ZAPRASZA DO DOKONYWANIA ZAKUPÓW W CENACH 

U NASZEGO REGIONALNEGO PRZEDSTAWICIELA 

W P,H. P, "RAFPOL" W KIELCACH, Ul. SKRZETLEWSKA 4, 

TEL. 34-539-63, 34-541-94, 34-531-49, 

tyCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW. 

SWOJE WYROBY POLECAMY 

W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUCENTOM I ZA.KŁADOM 
PRODUKCY .JNTM. 

IJI/AR 

Ośrodek Szkoleoia Zawodowego Kierowców 

LOK w Pińczowie 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 

1 F' na sprzedaż nw, pojazdów: 
. lat 126p, nr rej. KJG-6788, rok prod. 1995, cena wywoławcza 

126p,' nr rej. KEJ-1160, rok prod. 1992, cena wywoławcza 

nik ursus C335, nr rej. KIL451 H, rok prod. 1992, cena 

" 'W(\I"u" ~--12.500,OO. 

odbędzie się 4.111.1998 r. o godz. 10 w Ośrodku LOK 

ul. 3 Maja 22. 
m w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić 

p ' przetargu do godz, 9.30, 
Ojazdy można oglądać codziennie od godz. 8-16 na terenie Ośrodka . 

środek. zastrzega sobie prawo do unieważn i enia przetrgu 

pOdania Przyczyn oraz nie odpowiada za wady ukryte w pojazdach. 
2461ke 

rzqd SkQrbowy W Kozienicac 
~za przetarg nieograniczony na całodobową 

S Q.Qbronę mienia i budynku na okres 1998 roku. 

ZcZegółowe warunki ofertowe można odebrać w Urzędzie 

O w Kozienicach , ul. Parkowa 5, pok. nr 24. 

ferty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem 

RONA" należy składać w terminie do 19 marca 1998 r. 

godz. 16, wpok_ nr43. 

W ~frawie zamówienia można s ię kontaktować telefonicznie: 

1-22-59, wewn. 241 _ 

Wadium w kwocie 1.000 zł należy wnieść na konto Urzędu 
w NBP O/O Lublin O/Z Radom 10101502-707-223-0 

19,111. br. 
Otv.<arcie ofert nastąp; w siedzibie Zamawiającego w dn;u 

1998 r. o godz. 14. 
'10310 

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAlC

ŻĄCEdla dorosłych , PRO-FIL' ogłasza na

bor. Kielce , Romualda 3, 368-174 3 
DG669 

NIERUCHOMOŚCI 

AGENCJA EXPRES. 344-70-76 
GL72 

BIURO NieruchomOŚCI .POSESJA' 361-

11-31 wewn. 272 . DE1907 

KAMIENICĘ Centrum Kielc, cena 800.000, 

sprzeda KONTRAKT. 368-33-22, 366-33-45. 
SE778 

SPRZEDAM nowy umeblowany dom 270 m 

kw w Kielcach cena 11001 mkw. Oferty.Slowo 

Ludu' Kielce 2066. 
DE2066 

OPRAWA OBRAZÓW 

RAMKA, Chęcinska 14, 361-3749. 
GL65 

PRACA 

DOCHODOWA praca, 041/343-14-33. 
DE2084 

FtRMA wydawnicza zatrudni 6 osób. Kiel

ce , 361-14-02. 
AB292 

IBICI- sp z 0 .0 . poszu~uJe kand ydalów nn 

stanowisko przedstaWicie" handlowych, posia

dających własny samochód, zamieszkałych 

w RadomiU lub okohcach. Kontakt telefonicz

nyod 10.00- 18.00, (012) 413-88-61 Kraków. 
002 11 

POSZUKUJĘ opiekunki do dZiecI. Kielce, 

331-73-37. 
DE2060 

SPÓŁKA holenderska poszukuje uczciwe

go i doświadczonego inspektora nadzoru. Te

lefon: 041 /34-574-38 lub 041 /34-583-97. 
DE2023 

ZATRUDNIĘ do sklepu mięsnego . Kielce , 

ul. Chęcinska 6, tel. 36149-64. 
DE2025 

RÓŻNE 

A AA LOMBARD - .U Marynarza' 

368-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kan

tor ,U Marynarza' 368-22-24 także w niedzie

tę . Informacja nocna 34-28-363. 
AB162 

ANTYKI : kupno - sprzedaż- komis. Meble, 

obrazy, bibeloty. Kościuszki 10, 344-32-40. 
SE754 

LOMBARD .Karar - pożyczki pod zastaw. 

Kielce , Sienkiewicza 64 , 366-40-93. 
AB246 

LOMBARD - pożyczki pod zastaw. Kielce, 

344-22-15. 
AB242 

W ESELA. Stołówka studencka. Kielce , 

344-86-14 , 361-10-57. 
014266 

SPRZEDAż 

(0-41) 343-18-81 siatki plastikowe, metalo-

wo, ogn.XJLClltoWO. slo W/CXÓN. 
AB243 

(041) 303-12-16 SPAWARKI - migom aty, 

kompresory - pneumatyka. Ceny hurtowe -

fabryczne. Faktury VAT. .SPAW-TECH' Ko

stom/oty Ił 161A. 
DE888 

BUD-KOP, części zamienne do koparek 

Warynski, koparl<o-spycharek. Kielce , Zagór

ska 85a, 34-23-201. 
OE1133 

DOM wolno slOlący lłżecka 205, Ostro

Wlec, 266-51-16 
OS263 

FORDA esco rta (92). tel. 368-71 -99 , 

po 16. 
DE2046 

GSM telefony, karty telefoniczne - tanio. 

Kielce, 361-90-60. 0602-266-984 
OE969 

KURY nios I - Mąchocice 143, 

311-17-30. 
DE1900 

MASZYNY do produkcji supremy. wełniar

ka .. 0411368-32-20. 
OE20SCl 

Ml YNEK koloidalny, nadZiewarkę pneuma

tyczną 75 l, tel. 34-542-04 
DE1991 

OPONY używane - nowa dostawa. Doma

szows"a 41 (9 · 16). 
DE1937 

POLONEZ track (1994). tel. 041 /37840-62. 
BU223 

CITROEN ZX MIAMI 1996, pierwszy właści

ciel (048) 333-06-87 RR1107 

TANIO: autosan, frezarka pozioma, sprężarki 

VAN, minimagl spawalnICZe. 307-35-12. 
KH710 

SZYCIE FIRAN 

AAA PRACOWNIA zasłon , narzul, projek

towanie. uptnanie, mierzenie, montaż karni

szy Kiel cc . PI WolnOŚCI 12. 368-18-66, 

0602-378-352. 
DE1825 

TOWARZYSKIE 

041/361 -17-11 , LAIS. 
DE1986 

041/361-2549 EXTAZA. 
DE1849 

041 /361 -49-15 . Zatrudnimy Panie. 
DE1985 

047/27-33-140, FRYNE 
DE1987 

AGENCJA Towarzyska .ABS', 345-77-17 

Kielce. 
DE1761 

AGENCJA Towarzyska .ABS' zatrudni pa

nie, 345-77-17 Kielce, godz. 14 - 17. 
DE1762 

TYLKO dla Pań - Grzegorz. 0602110412. 
DE1887 

TURYSTYKA 

FRANKFURT - Mannheim - Kielce 
041/30-38-391. ' 

DE2069 

FRANKFURT - Mannheim, Lipsko . • WOJ

TEK' (048) 37-80-307, kom, 0601,280-977. 
GW320 

FRANKFURT - przeiazdy - lipsko, 

37-82-375. 
RR1020 

HISZPANIA - przewozy osób, Kielce, 

34-508-69,30-61-387,0602297424. 
DE1251 

KIELCZANIN - przejazdy do Hiszpanii. Kiel
ce, 33140-34 , (0602)736-350. 

OE640 

USŁUGI 

(0-41) 331-29-83. HADES - dodatkowe 
drzwi, również stalowe. 

DE531 

331-31 -72 Szklenie u klienta , 
DE682 

345-86-54 - hydrauliczne. 
DE1833 

366-19-1 7 DRZWI antywłamaniowe dodat
koNe. 

KH604 

AAA ,WIMA· MA Instalacje elektrycz

ne. Pomiary elektryczne. 331-98-37, 
DE990 

AGENCJA .URBI"- szyldy, reklamy, poli

grafia. Kielce. Duża 2. teVfax. ~9-28, 

06021389-361 . 
BR190 

ALARMY, domofony, 331-97-54, 0602-289-

854. 
DE2073 

ATRAKCYJ E OGRODZENIA, 366-19-17. 
KH603 

AUTA na gaz. Pakosz 53, tel. 362'()()·29. 
OE1501 

AUTOCHOLOWANIE. 090-304-688, 302-
10-28. OE1402 

_BESr - Dodatkowe drzwi, 344-44-95, 0-601-

49-36-77. 
DE1818 

CYKLINOWANIE, lakierowanie. J06.21-23. 
. DE779 

CYKLINOWANIE, układanie parl<ietu. Kiel-

ce. 344-89-74. OE1781 

Agencja "Kuman-Art Models" 

Zgłoszenia wyłącznie osobiste w siedzibie Agencj i, 

ul. Sienkiewicza 11, w godzinach 15. - 16.30. 

Wymagane zdjęcia: portret, sylwetka, sylwetka 

w kostiumie kąpie lowym. 
2901ab 

DOMOFONY, ALARMY. Paralizatory. Kiel-

ce,366-30-97. GL32 

FIRMA ,ROLEr, ul. Chęcinska 18, produ

cent - rotokaset aluminiowych, żalUZJI pIono

wych, markiz, rolet matenalowych, moskitier. 

Tel.lfax 368-41-33, 368-74-76. 
KH648 

GlAZURA , 362-53-70. 
DE2058 

GlAZURA - kompleksowe remonty miesz

kań , 303-86-55 
DE2031 

HYDRAULICZNE. Kielce , 33246-46. 
OE2034 

KRATY rozsuwane. Suchedniów, (047) 

25440-73. 
DE687 

MALOWANIE tapetowanie , teł. 

300-37-94, 
DE385 

MALOWANIE - tapetowanie, gwarancja, 

34458-11 . 
DE2063 

MALOWANIE - tapetowanie, 332-21-43. 
DE2064 

MALOWANIE natryskowe , 34-28-089. 
DE599 

MALOWANIE natryskowe. 041 /332-23-09. 
DE1889 

MALOWANIE , tape towanie, remonty Kiel

ce, 34 -552-56 
DE1152 

NAPRAWA pralek. 369-82-22 
DE504 

NAPRAWA pralek. 331-78-94 
DE1331 

PANELE - 041/362-53-70. 
DE2059 

PANELE - 0602676740. 
OE604 

PANELE - 331 -67-90. 
OE603 

PANELE PROFESJONALNIE - 368-50-94. 
DE605 

PIT - wypelnianie. 0411344-90·12, wewn. 

148. OE1956 

PRZEPROWADZKI. tanio, 361,87-19. 

ROLETY - zewnętrzne - lekstylne 

lALUZJE - pionowe - poziome 

BRAMY - uchylne - rolowane 

OE1223 

MARKIZY - koszowe - tarasowe 

.SKALMAR' s.c. KIELCE, LL~ 

106, TEl. 344-20-01 , 331-33-94. KH697 

ROLETY ANTYWŁAMANłOWE HEROAL, 

rolokasety, bramy rolowane, parapety ze

wnętrzne . ALUTECHNIKA, Kolberga 11. 

345-18-35, 090-336-070. Zapraszamy 8-1 7, 
GL36 

ROLETY aluminiowe, materiałowe, mar1d

xy, karnisze, verticale, żaluzje , 331-29-38. 

KH663 

ROLOKASETY ANTYWŁAMANIOWE, 

drzwi dodatkowe, verticale . • Jorodex·, 

369-85-21 . 
0E2037 

SPORZĄDZANłE umów najmu, przedwstęp

nych umów kupna - sprzedaży nieruchomo

ści , 366-33-45. 
SE749 

TAPETOWANIE - malowanie, 34561-94. 

OE1830 

TAPICERKA drzwi, zamki. vertlcale. 366-

78--86. 
OE1479 

TELEWIZORY - naprawa, przestrajanie. 

361-20-40 Walczak. OE366 

TRANSPORT - raj -zagranica 1.7 L (041) 

369-90-41 
DE546 

TRANSPORT, star. Tel. 362,12-80. 

OE1806 

TRANSPORT 6 t. 090-835-827. 

OE1757 

TRANSPORTOWE 12 ton . K ielce, 

34-25-170. DE1879 

WYPOtYCZALNIA samochodów 

VARIANT. Kielce , 0602-325416. 
OE1729 

tALUZJE pionowe, rolokasety, rolet i 

materialowe- produkcja, montaż. SEL T -

HURTOW lA MATERIAŁÓW. Kielce , 344-

90-84,090-30·22-86. 
DG667 

tALUZJE tanio, 369-86,37 . OE1521 

tALUZJE wszystkich . typów . 

0411331-45-56,0602·718-357. DE1892 
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AUTORYZOWANY 
PRZEDSTAW1C1EL 

TYLKO I 
I 

Już teraz możesz stać się 
posiadaczem dobrego 
telefonu komórkowego GSM za 

---. mniej niż myślisz ... 
płacąc za aktywację 

ZŁOTYCH * 
S.P. "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZY 

S .P, "Inwestprojekt Świ ętokrzyski" ogłasza 
chętnych na reali zację osiedla mieszka ni 

wielorodzinnego , ul. Chęcińska w K ie lcach, ---. mniej niż inni 

inL'c=ł<om 
Przedsiębiorstwo Handlowe 

* Kielce ul. Sienkiewicza 48 
(Dom TecbniU NOn 

* Kielce ul. Sienkiewicza 66 
leI. (041) 34-43-081 , 34-44-531 

... 
Lokalizacja w centrum m iasta , technologia 

tradycyjna, garaże w poziomie piwnic, usługi w pa 
budynków, 

.. cena aktywacji ne~o 

Szczegółowe informacje w siedzibie S .P. " n\A/a"t,nrni~ 

Świętokrzyski" K ielce , ul. Targowa 18, pok. 
3445519, 34422 16, sekretariat 3442316 . 

Zarząd Miasta Radomia 
-Wydział Inwestycji 

26-600 Radom, ul. Moniuszki 9, 
tel. 362-09-63, fax 363-40-13 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: 
ZADANIE NR 1: kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 0,20 m, dl 120 mb w 
uL Łamanej w Radomiu. 
ZADANIE NR 2: kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 0,20 m, dl 100 mb 
kanalizacji deszczowej z rur WIPRO fi 0,25 m, dL 95 mb w uL Chłopskiej w 
Radomiu. 
ZADANIE NR 3: kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 0,20 m, dL 102 mb 
kanalizacji deszczowej z rur WIPRO fi 0,25 m, dL 104 mb w uL Lipowej w 
Radomiu. 
ZADANIE NR 4: kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 0,20 m, dl JOO mb 
kanalizacji deszczowej z rur P VC fi 0,25 m, dl. 83 mb w ul. Miodowej w 
Radomiu. 
ZADANIE NR 5: kanalizacji sanitarnej z rur P VC fi 0,20 m, dL 107 mb 
kanalizacji deszczowej z rur WIPRO fi 0,25 m, dl 80 mb, wodociąg z rur 
PVC 011 O mm, dl 105 mb w uL Mylnej w Radomiu. 
ZADANIE NR 6: kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 0.20 m, dl. 99 mh 
kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 0,25 m, dl. 98 mb w ul. Koziej w 
Radomiu. 
Pożądany termin wykonania 10.VI.1998 r. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wpłacenie 
wadium w wysokości 2.000 zł na każde zadanie oddzielnie, 
Specyfikację istotriych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie 
Wydziału lnwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul, Moniuszki 9 pokój 
nr 14 dot. zadania nr l i pokoju nr 9 dot. zadania nr 2 do 6. 
Termin składania ofert upływa dnia 20.m.1998 r. do godz. 9.30. 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentem jest Czesław 
Jarosław Migus, tel. 36-20-963 dot. zadania nr I i Ewa Sobczak dot. zadań 2 
do6. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. 
Moniuszki 9 pok. nr 7 w dniu 20.111.1997 r. o godz. 10. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w 
Ustawie o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 241/ko 

688IK 

Gospodarstwo Pomocnicze 
przy Domu Pomocy Społecznej w Jed/ance, gm. Jedlińsk 

ogłasza 2-stopniowy przetarg na sprzedaż niżej wymienionych 
maszyn i urządzeń rolniczych: 

1. Młocarnia szerokomłotna MSC-7A, rok produkcji 1980, cena wywoławcza -1 .855zl. 
2. Brona zębata BZZ-3, rok produkcji 1962, cena wywoławcza - 335 zl. 
3. Kultywator zawieszany KLZ-3, rok produkcji 1965, cena wywoławcza - 485 zł. 
4. Przetrząsaczo-zgrabiarka Z-211 , rok produkcji 1971, cena wywoławcza - 945 zł. 
5. Pług ciągnikowy zawieszany U-0251 , rok produkcji 1978, cena wywoławcza - 765 zł. 
6. Rozsiewacz nawozów zawieszany N-029, rok produkcji 1990, cena wywoławcza - 655 zł. 
7. Siewnik zbożowy zawieszany ciągnikowy, rok produkcji 1989, cena wywoławcza -1 .935 zł. 
8. Przyczepa asenizacyjna 1-osiowa T -507,· rok produkcji 1964, cena wywoławcza - 2. 190 zł. 
9, Waga inwentarzowa, rok produkcji 1980, cena wywoławcza - 445 zł. 
10. Sortownik do ziemniaków ręczny, bębnowy, rok produkcji 1980, cena wywoławcza - 335 zl. 
11. Wialnia do ziarna M-312, rok produkcji 1964, cena wywoławcza ·1 .055zl. 
12. Beczka na wodę ocynkowana , rok produkcji 1990, cena wywoławcza - 255 z1 
14. Wóz konny drewniany 4-kołowy, rok produkcji 1972, cena wywoławcza· 455 zl. 

. 15. Ciągnik kołowy ursus C-360, rok produkcji 1980, cena wywoławcza - 3.250 zł. 
Przetarg odbędzie się w 14 dniu od daty ukazania się ogłoszenia o godz. 10 w GOSpclaar.;r11 

Pomocniczym przy D.P. S. -Jedlanka 10, gm. Jedlińsk. 
Maszyny i urządzenia można oglądać na 2 dni przed przetargiem w godz. 10- 12. 
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłflcAć w kAsie ZAkłAdu do 90d7 

prLelargu. 
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej 
Wadium złożone przez nabywcę będzie zarachowane na poczet ceny, wadia innych uczestników 

zostaną zwrócone w kasie zakładu. 

Maszyny i urządzenia nie sprzedane w I przetargu wezmą udział w II przetargu, który odbędzie się 2 
po zakończeniu przetargu pierwszego. 
Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny 

Centrum Oświatowo-Wychowawcze _~Y'",n"

. Kielce, uL Zgoda 31, teL 362-16-04 

OGŁASZA DODATKOWE ZAPISY DO: 
. Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych o poszcrLonym programie naueLa'" 

z przedmiotów ekonomiczno.prawnych na podbudowie ZSZ . nauka trwa 6 semeslfó~ 
i podstawowej. nauka trwa 8 semestrów. 

. Zaocznego Technikum Żywienia Zbiorowego na podbudowie ZSZ . nauka trwa 6 sem"'" 

Policealnego Studium Zawodowego o specjalności Technik Administracji, n' 
średniej. 

~ 
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA CYKORII SJ. 

W WIERZCHOSŁAWICACH 
. ." REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL 

:=s=et P.H.P. "RAFPOL" K iel " 
HURTOWNIA , ul. SkrzetleWska~, 

CYKOR IA S.A . tel. 345-39-63 
PRODUCENT NAJLEPSZyCH 

KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH 
- przetwarzanie odpadów wartościowych • śmietanki kremowej "śnieżka " 
- przetwarzanie odpadów biologicznych • deserów kremowych 
- składowanie odpadu końcowego 

Oczekiwania w stosunku do partnera: 

• lodów domowych 
• śmietanek do kawy 

• galaretek 
- udokumentowane doświadczenie w gospodarce odpadami • budyni 
- propozycje technologiczne . 

- dysponowanie kapitałem inwestycyjnym 

oferuje -gwarancj e realizacji inwestycji 

:5 Przedsiębiorstwo -propozycje wysokości kapitału i sposobujego zainwestowania • przyprawy do potraw 
lJ wSpółce. • suszy warzywnych . 

• kisieli 
• konfitury żelującej • kremów do tortów 

• napojów w proszku 
• zup w proszku 
• serników w proszku 

3 Handlowo-Usługowe Infonnacje o Spółce do nabycia pod adresem: • sosów do spaghetti i pieczeni 

~ "OLAF-POL" 26-615 Radom, ul. Witosa 76 pok. 2 za cenę 300 zł i wielu innych artykułów spożywczych o bardzo wysokiej 
5 tel. (048) 442-17; fax (048) 448-21. Atrakcyjne ceny. 
3 Kielce, Oferty można składać lub przysyłać do dnia 10 kwietnia 1998 r, Korzystne warunki zakupu 
:) ul. Marii Curie -Skłodowskiej 7a I w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego, H U RTOWN I E: 
S tel. 368-31-91. :26-600 Radom, ul. Moniuszki 9, pokój nr20, ~~:~~:: ~~: ~t;:::I;!/:~' 4~~;i.3;4~~39.63 
~ L~::::::::::::::::::::::~~~==-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-=-=-=-~-~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_=_=_=_=_~_~_~_~~~~/k~!~I~~~====~========~====~========~:=====~ ------------
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zl. 

zł. 
zł. 

zl. 

Bilardowe MP w Lubinie 

oferuje 
prawa z tytułu nakładów na budowę pawilonu 

położonego w Jedlińsku przy ul. Warszawskiej. 
należy s~ładać w biurze syndyka, ul. Żeromskiego 65, 

SP 17 Kielce znów górą 
informacje można uzyskać pod telefonem nr 362-23-31. 

31em 

,prl.cda trzy mieszkania, każde o pow. 115m' (plus garaże). 
Lokalizacja - Kielce, Jeleniowska 72 

Po raz drugi z kolei Kielce 
mają najlepszą uczniowską dru
żynę bilardową w kraju. Ucznio
wie Szkoły Podstawowej nr 17 na 
Słonecznym Wzgórzu w miniony 
weekend zwyciężyli w finałowym 
turnieju mistrzostw Polski w pool
bilardzie, jakie rozegrane zosta
ły w Lubinie. 

W zespole SP 17 Kiclce grali : Ka
rol Skowcrski , Kamil Hcjduk i Kamil 
Oltt:r, na co dzieli zawodnICY Kieleckie
go Ośrodka Szkolcnia l3ilardowego/ 
Contact OK. 

W pierwszej rundzie eliminacyjnej 
kieluanie mieli wolny los. aSlt;pnie 
pokonali rywali z SI' WIl;'!szyl;e (woje
wództwo kaliskie) i SP Zlotoglowice 
(województwo opolskil:) w identycz
nym stosunku 3:0. 

Turni!!J rozgrywany byl systemem 
do dwóch przegranych i drużyna SP 
WIla5zyce mimo w ·zt!Śnicj zej poraż
ki w pólfinale znów trafila na kielczan 
i tym razem ulegaj,!c SP 170:3. 

Bardziej zacięty przebieg mial 
mecz finalowy, w którym na i bilar
dziści pokonali 2: I rywali z SP Pako
sl:lwicl: (wojl!wództwo opolskid. 

- IC da si~ ukryć, że jechaliśmy 
do Lub ina w roli faworytów. Uza
sad ni;.!1 to tylul naj lepszej szkolnej 
eki py w kraju, wywa lczony przed ro
kiem w Tarnowie - mówi trcncr Illlo
dych kieleckich bilardzistów, Grze
gorz Kt;d Lit: rski . a5zt: klopoty 10-
Ltlowe w ostatnich tygodniach sprd
wdy, że chlopcy nic mieli warunków, 
by nalóyci!.! przygolować sit;: do mi -

Turniej o "Puchar Orlich Gniazd" 

strzo tw. Tym więk z,! warto'ć ma 
więc wygrana w tym turl1leju , choć 
nie du lę ukryć , że poziom graj,!
cych zespolów byl dość zróżnicowa
ny, gdyż do rywalizacji tanęly mię
dzy innymi uczniowskie kluby spor
towe, funkcjonujące dopiero od kil
ku miesięcy. W tej sytuacji 2-letni 
staż fukcjonowani a ośrodka i mimo 
wszystko większe ogranie zawodni
ków było na zym alulem. Najbar
dziej zacię ty był na z występ w fina
le, choć podzit:wali -my się spotkać 
w nim z drużyn,! SP łO ysa. asi 
ubiegloroczni najgrozniejsi rywale z 
Tarnowa nit: przyjechali dn Lubina z 
prostego powodu, że ich ~klad opar
ty byl O zawodników, któ rzy prze
kroczyli już limit wiekowy. 

(wid ) 

Wiauomości : tcl. 090 336 2g9, 090408447 
283m 

Budżetowy - Cmentarz Komunalny 

ibą przy ul. Ofiar Firleja 45 w Radomiu 

Korona piąta w Zawiereiu 

na nasadzenie i utrzymanie zieleni 
renie Cmentarza w latach 1998 - 2000. 

cję istotnych warunków zamówienia zawierającą 
informacje co do ilości i rodzaju zamawianych 

ria/ów, które stanowią podstawę oferty, otrzymać 
leod płatnie w siedzibie zamawiającego - Cmentarz 

tel. 45-12-60 . 
oferty w zamkniętych kopertach składać należy 

. do dnia 9 marca 1998 r. do godz. 14 w kancelarii CK 
rCle ofert nastąpi w dniu 10 marca o godz. 10 

zamawiającego. 
1104/" 

Przedsięborstwo 

Produkcyjno-Transportowe 
w Kielcach ul. Batalionów 
Chłopskich 82, tel. (0-41) 

345-28-01 do 04, 
fax(041) 345-59-86 

ogłasza przetarg nieograniczony 
ustny 

na sprzedaż następujących 
środków transportowych: 

Na piątym miejscu zakoń
czyli start w prestiżowym 28 
Turnieju Halowym Juniorów o 
"Puchar Orlich Gniazd" piłka
rze kieleckiej Korony. 

Podopieczni I renera Bogd ana 
Gawrona w ellllllnacJach po bi:tr
d zo zacięty m spotkani u ulegli 
Optimusow i Siemianowice 2:3. 
przeg r:t1 i z pó źniejSI.)llllriu m fato
rem imprc /.y - Lechl:) (jualisk 0::1 
oraz pokonali zesp()1 Ryme ra it:
dobczyce 2: I , zajmuj<!c trzeci'llo
k:tt~ w ~W()jcj grupi e pólrina ł owcj. 
\V mcczu o piąl'llokal~ w lurnieju 
kiel czanie pokonali rówieśn ików 

z Odry Wodzislaw 2: I . 
- Uważam , że pi,!ta lokatu 

wśród 36 zespolów, które s tanęl y 
do rywalizacji w turnieju jest suk· 
ccscm chlopców - mówi trener 
Bogdan Gawron . iewiele brako
wa lo by z:lkwalIrlkowall sit; oni do 
tzw. " małego rinalu " o lrzecie miej
scc , bo wprawdzic gdaliska Lechia 

n:lszpikowanil bdrowiczami byla 
poza naszym zasic:gielll, ale w me
czu z Optimuse m byli <my bli cy 
sukcesu, tracąc gola decyduj<lce
go o naszej przegranej doslownit: 
w ostatnich sekundach gry. Do
datkowym powodem do sa tysfak 
CJI jest fakt, iż trenerzy druży n wy

st~ puj'lcyc h w fina lach naj lepszym 
,awodnik lcm turnicju wybralI Łu 

kasz;.! GlermasiIiskit:go, klóry byl 
bardzo blIski wywalczt:llla także t y
tulu króla strzelców turnieju . 
Oprócz niego do wyróżni ającyc h 
\1,< graczy naszej drużyny nalcLal 
bramkarz Ko nrad Majcherczyk. 
\ yst((P w ZawicrcllI jest dla nas 
dobrym prognostykiem przed zbli 
żaj'!CtI się rundą wiosenną w kla
sie makro regionalnej . 

Oto rezultaty spotkań z 
IIdl.ialclll kielczan: 

Me cze grupowe - Korona -
O ptimus Siemianowice 2:3 (O : I ). 

Przy zielonych stolach 

I3ramki dla kil!lcL an Łukasz 
Gicrma si ń sk l2 . 

ł<;orona - Lechi a I Gdań k 0:3 
(O: I) . 

Koron a - Rymer Icdobczyce 
2: I (O:Ol. 

Bram.ki : Pawd Minda , Raj
mund Kul a. 

Mecz O pi'!tc miej ce: Korona 
- Odra Wodzis law 2: I (0 :0). 

BramkI: Łukasz GIt:rmasil1-
ski 2. 

Dru żyna Korony grala w Za
wlerciu w sk ład zie: Konrad Maj
che rczy k, Lukasz Git:rm as lń ski , 
Micha ł Rogala, Paweł MlI1da, Do
minik Czyżews ki , zymo n Jarzy
na , Macit:j Pacak, DomInik Fiuk , 
Dominik Cichoń, Łukasz Wenda . 

W rinale Lechi a l Gdańsk po
konala Lechię 11 4:3, natomiast w 
spotlkaniu o trzt:cie miejsce w tur
nlcju Optimus iemialH)wice wy
grał 3:2 z Soś nic,! GliWIce. 

(wid) 

1. Przyczepa 0-83 r. b. 1976 Nr 
inw.3424/748c.w.1 .000,00zł. 

2. Koparka K406 r. b. 1971 Nr 
inw. 1257/580c.w. 16.000.00 zł. 

3 . Cementowóz (j elcz + 
naczepa CN 165) r. b. 1980 Nr 
inw. 2561/742c. w. 20 .000,00 zł. 

Marcin lepszy od senior6w 
(+VA1) 

Pani 

F.DYCJE 

~1AŃSKlEJ 
IlC7.erego wspólczucia 
Powodu ś mierci 

Wraz z rodzicami 

Środk i transportowe 
przeznaczone do sprzedaży 
można og lądać w przeddzień 
przetargu w godz. 8 do 15 w 
Z.T.R. Kielce , ul. Batalionów 
Chłopskich 82. 

Przystępujący do przetargu 
w inni wpłac ić wadium w 
wysokośc i 10 proc . ceny 
wyw ol:1wCLcj do k:1sy 
przeds iębiorstwa najpóźniej w 
dniu przetargu do godz. 9. 

Zastrzega się, że wpłacone 
wadium przepada na rzecz 
sprzedającego jeżeli żaden z 
uczestników nie zaoferuje ceny 
wywoławczej. 

Komisyjna sprzedaż nastąpi 
wdniu10.1I1.1998r.ogodz. 10w 
sa li narad w P.P.T. K ielce, 
ul. Batalionów Chłopskich 82. 

Zastrzegamy sobie prawo 
wyboru oferenta i unieważnienie 
przetargu w części lub całości 
bez podania przyczyny. 

284/ri 

Ponad 100 osób wzięto 
udział w rozegranych w hall wi
dowIskowo-sportowej w KIel
cach mistrzostwach wojewódz
twa seniorów w tenisie stoło
wym. Oto wyniki: 

Seniorki , gra pojedyncza: I . Ad
rianna owakowska (Zryw Raczy
rd. 2. Ewa GUll1l1lka. 3. Edyta 
Kawa. 4. Ewa Gruszka (wszystkie 
A/S Klekd (ii ,I plld\l t·ljll.l : I. (;11 

mulkai Kaw;.!, 2. Gru 'zka/Elżbleta 
al mur (A ZS Kielce). 3. owa

kowska/ Urszula Wlęch ( LZS Kiel
ce). 4. Dominika Smc:tkow. kai Ka· 
lartyna S,uhil ( Kolcjilrl KIelec) . 

Seniorzy: I . Marcin Stępień 
(\",lol1la/ \il aYII:II BI ;,J",:"n) 7. 
Krzy!>zlOl Oudt:k (Odlewnik Stą
porków) , 3. I htrl()~Z l3t1 ski ( Le
ŚJ1Ik), 4. Rafał SIkora ( LZS Bu 
sko). Gra podWÓJna: I. Jerzy Ja
nusz/ Luka z Kmieć ( Polonia/Ma
xtcll/Lcśnik Zagnań k), 2. Bracha/ 
Arkadiu z Kiejda ( Lrśnik) , 3. Pa
wel Par. zcwski/Pio tr Ode\. ki (obaj 
S I S S~.II/y!\ ~1l 1. 4. M:lfIIl:'/ \ ro
na/ Krzysztof Dudek ( TS/Odlew
nIk). 

Gra mieszana: I. Gumułka/ 
Btl skl. 2. I owakowska/ Par ZC \ -

S~I. 3. almu r/JanusL, 3. Sm c: t-

MULTILOTEK 
3,.5, 7, 8, 13, 

24, 25, 26, 33, 47, 
50, 51, 53, 55, 56, 

59, 62, 67, 76, 77. 

kowska/Stc:pkń . Wet c r a ni : ł . 
Br łlnl\law lI u ar rw z ł.7. ~ 

KII!lce l, 2. M art:' Pyll k ( Polo
ni .I/ M ax tell ), 3. Jerzy Janusz , 4 . 
Zbignit:w Ja sek ( K\ arcy t Wi 
śn Iówka ). 

- Wśród kobiet wszy tko prze
biegalo zgodnie z planem , fawo
rytka byla najlep za, natomiast 
w g rupIe męzczyzn do . z lo do 
tiu/C] nl~:.podLlankl w po tu ci 
zwyclI; tw a mlodego M a rcin a 
Stępnla - powH!dzlalnam sekre
tarz Okręgowl!go ZW"lzku Tenl 
. a tołowt:go w KIc kuch Zbi
gniew Bil. kI. ( pak) 
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- zo ci naj epsl 

NAJWAŻNIEJSZA JEST SKUTECZNO' 
Wczoraj w kieleckiej hali wi

dowiskowo - sportowej rozegra
no pierwszy z pięciu półfinałów 
rozgrywek koszykówki szkół po
nadpodstawowych województwa 
kieleckiego. W szranki stanęły 
drużyny z V Liceum Ogółnokształ
cącego, Liceum z Małogoszcza, 
miechowskiego Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Zespołu Szkół 
Zawodowych z Pińczowa. Nikt 
nie ukrywa I, że faworytem od 
początku była kielecka dziesiąt
ka młodych dryblasów. 

- Gramy systemem pucharowvm. 
aż do wylonieni;1 jcdncgo IWI'ci~/cy. 
Najlepsza drużyna półfinału zagra w 
finałe wojewódzkim. Dzisiejszy półfi
na ł jest pierwszym z pięciu półfina lów 
wojewódzkich. które będziemy musieli 
rozegrać - tłumaczy zasadę rozgrywek 
Marian Grzesik. kierownik Rejonowe
go Szkolnego Związku Sportowego. 

Kiedy wśród odgłosów piłki odbi
jającej się od tablicy i skrzypienia spor
tO\vych butów na parkiecie mijaly ko
lejne mecze. my pytaliśmy zawodników 
jak widzą swój udział w eliminacjach. 

- Na razie idzie nam bardzo do
brze. wygra liśmy pierwszy mecz. Mam Ławka rezerwowych "Ściegiennego" 

Grają zawodnicy ze" Ściegiennego" i Technikum Mechanicznego z Pińczowa 

nadzieję. że tak będzie do końca. C/C
ka nas jednak trudna walka z drużynq 
ze .. Ściegiennego" - mówi Artur '1':1-
j;Ik. uCl.cli III kłasy tccllllihulll / M IC
chowa - Dlaczego gramy w kosza') 
Kaidy I. na~ to luhi . 'Elkic IWgl\\1 kI 
jak ten turniej to dla nas świetna za
hawa i niClhc;:dn;1 d:lwb rvw: t1i/acjl -
til ldaj:l chlopcy'/ MIcelI< lW:I. 

Ws/ystkic !lICCI.e hyly h;trlll.ll 
eJllOl:jo nujące. zawodnicy nic ust~po
wali nawet na moment. \\1 pierwszym 
rozegranym meczu zespól kieleckie
go liceum im ... Ściegiennego" roko
Ilal 97 do 41 drużyn~ ZSZ l. I'ilic/.ll
wa. Podczas nast~p lH;go meczu La
wodnicy miechowskiego .. mechanika" 
pokonali różnicą dwóch punktów 
drużynę z Malogoszcza. 

Os tatecznie po rozeg raniu 
wszystkich meczów najlcricj wyradli 
zawodnicy z Kielc. Oni też pr/.es/ li do 
finału wojewód/kiego. Drugie miej
sce zaję li uczniowie L Miechowa. a 
tr/ecim miejscu natomiast. pokonu
jąc 37 do 31 drużyn!,: Pińczowa . zna
leźli s ię uczniowie z Malogoszcza. 

- W .. Ściegiellnym" S:.j ko 'Lykar
skic tradycje. Tu zaczyllali grać mi~
dz)' innymi Krzysztof" Biskupski . Mi
ro s ław Świat. St anis ław Dudzik. 
Obecna drużyna naszego liceum to 10 
bardzo aktywnych graczy. Sq tu 

Czy Maria Skłodowska 
jest warta ulicy w Brukseli? 
Wladze brukselskiej dzielnicy 

nie chcą przywrócić jednej z ulic 
pelnej przedwojennej nazwy -
ulica Marii i Piotra Curie - zasla
niając się kosztami, na jakie na
raziłoby to mieszkańców. Ulica 
pozostanie więc ulicą samego 
Piotra, gdyż podczas okupacji 
gorliwy belgijski urzędnik, usilu
jąc przypodobać się hitlerow
com, wymazal Marię jako przed
stawicielkę gorszej rasy Slowian. 

Jak poin formowal poniedzial
kowy .. Le Soir" , sp rawa pozostaje 

otwarta. gdyż jeden z radnych 
dzielnicy Ixelles , notabene repre
zentujący Partię Ekol ogiczn'1. ob-
taje . aby przyw rócić pierwotnlj 

nazwę. Burmistrz odma\ iajed nak 
wzięcia na siebie kosz tów i odpo
wiedzialności za kloroty mieszkaJi
ców ulicy. ale obiecuje ... rcrL:rell
dum. liech mieszkańcy sa mi zade
klarują'. czy w imię wyższych war
lOści są gotowi zapłaCIĆ za z mian~ 
adresu IV dokumentach. za nowe 
karty wizytowe czy papiery listowe 
z naglówkiem. 

OGŁOSZENIE 
Zarząd Gminy w Bałtowie ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie dokumentacji pod budowę sieci rozdzielczej 
dot. telefonizacji wsi dla 350 abonentów. 

Przetarg odbędzie się 2.111.1998 o godz. 10 w lokalu gminy. 
Informację można uzyskać w pokoju nr 7 w tut. urzędzie 27-423 

Bałtów, tel. 35. 
·267/05 

.. Le Soir" przypom ina epizod z 
1967 rok u. gdy IV Paryżu dodawano 
imię Mari a do nazwy ulicy Piotra 
Curie IV Dzielnicy Łaciil kiej. Dzien
nikarz belgij kiej gazety IV swojej 
.. Kronice paryskiej" cie zyl s ię z tego. 
pndkreślaj'Ic. żc Mari:1 i PiOl1 ~Iann 
wili nieroLI:.jcLml pan; wielkich UCLO
nych. Gazeta zwraca uwagę. że po 
ś mierci Piotra Maria nadal odnosiła 
wie lkie sukcesy w nauce, a.fe nieustan
nie nawiązywała do wspólnych osią 
gnięć i podkreślala ciqglość swoich 
dzialali. (PAP) 

~.rj~ •• ;łllólll:'WI.I.1 
WYJĄTKOWA OFERTA 
Teraz korzystnie kupisz 
POLONEZ, TICO, NEXIA, ESPERO, 

LANOS, NUBIRA. LEGANZA 
Najtańszy kredyt, pełne ubezpieczenie, 

upusty za zlornowanie 691/kh 
Autoryzowany dealer 

POLMOZBYT AUTO KIELCE Sp. z 0.0. 
KIELCE, ul. 1 Maja 191 . tel. 345-57-71 , 

uczniowic I. II i III kla s oraz jedyny 
tegoroczny matu rzys la. TOll1 as / Ka
pl(lll . K:lpil:IJlL'1ll drllil'JlI In l (l Iwr 
nIL: Mal: lcj Lagan - (lp()\\'i~llb Marek 
K:ls /I li~ki. Jl :lllul\'iel \\ '1-' i IleJll'f" 
LiIU/I III . 

Ohecn! sklad lOslai wvłonion v / 
llajkjlv l'l:h gr:IC/ V. ~Il 'lr/v hr:t1ll1d/l:tI 
\\ . 111I \'d /\"~ I;I ~l'IV~ ' clt ro/ gll ' \\'~:lcll 11 ;1 

BIOPROGNOZA: 
niekorzystna 

• 
RADOM 

[!II 
• 

KIELCE 
/ 

• 

p,ll\..\cclc salt glllll 
gll'lIlIrgo·· . Tn;1I II,qtr '''1 
lI'ono - ezarno. - lólte 
Irane przez .. Kolportera 
rc;cki". hiory ud/lal II 
cLCk:.Jjq na szan~~ 
,j(ln~tlnyJll kluhic 

- Na ogół ci . któ~1\ 
Il\'ch kluhach. nil' tIlkUl; 
zwi:.jzać swoj~1 rm' 7ln\i 
1'0 liccum JlI()żelll~ grJi~ 
studenckich. Natoml~ \llo 
będzie miał możliwość 
tr i\" l'" I'il'l"ll"vl' "d 
pll dlu~!lc ot! S/'I.~~C I .t. 
1:lk . ;Ih~ /;1\111 :I ilil Ilhl((> 
nerzy profesj onalnl'Ch l 
mówi Maciej lagal1. 
!li V LO. 

Podopieczni trenera 
go mogą jednak li czyć na 
liC/cni dohrcj i SkIlICClII'I .' 

- Dzielę 'ml otlzlCl JlJ' 

widowiskowo i luwmlm ' 
nych. Większe szamc IIJ 
spole mają ci drud71 . 
cież o zt!obywanie kmLI II 
jednak najlepsze jest 
zawodnika skutecznegol . 
wymi elementami. które 
blicz ność. Je śli jednak ~ \ll\ 
na o zdohywaniu rllnk lll\\ 
I:III-hl,' - lIlH )wlaLla 1\1. I\,I\/', 

Koszykówka jest \I 

h:mI/ IC.llhl!'ul:lrII.1. ~1.1I111 
cach oraz wojewódLtllle' 
drlliyny. l wycic;:/clll\l 
WOli/L'III:! w d:lbll'rlt dlll l 

ANDRZEJ 

Połska południowa 
obszarze rodwyższonego 
związanego z wyżem znad 
Zachodniej . Naplywa 
powietrze polamo-morskle . 

Zachmurzenie . 
duże . Rano 

TARNOBRZEG 

n)'ch. 

SŁONECZNIE ZACHMURZENIE POCHMURNO DESZCZ BURZA MGŁA $NIEG 

I ' Widzialność rano miejscami ograniczona, . III· • ;:.. •• ca ocenę odległości. Dniem lokalnie drogi mokre I 

••• WBEZ WZGLĘDU NA POGO DEK i MEBLI DEK POZNAJ URODk 

••• 
W Kielce, ul. Olszewskiego 9, tel. 
~ Kielce, os. Słoneczne Wzgórze 33, tel. 




