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Zamknięto
Zarządca

"Bacutil" w Mniszku
firmy jest zrozpaczony

LASY PEŁ E
PADLINY

MNISZEK, gm. MAŁOGOSZCZ. W sobotę zamknięto "na cztery spusty" Zakład
Przerobu Padliny "Bacutil" w Mniszku, obsługujący od ponad 30 lat południową
część Kielecczyzny. Ci, którzy przywieźli tam na początku bieżącego tygodnia
padłe zwierzęta, nie mieli ich gdzie zostawić. Dowiedzieliśmy się, że porzucono je
w okolicznych lasach.
Dwoje starszych ludzi mieszkających w budynku nadleśnictwa
powiedziało, że zakład powinien
Istnieć, bo inaczej handlarze
mięsem i rolnicy będą masowo
wyrzucać
poubojowe
resztki
i zdechłą zwierzynę. Kilka miesięcy temu obok ich chaty porzucono krowie łby tylko dlatego, że
ktoś przyjechał późno i zastał
bramę .Bacutilu" zamkniętą. Dawniej takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia, gdyż każda padła sztu ka trafiała obowiązkowo do prze-

Straż

Miejska będzie wyrzucać
z bazarów łamiących przepisy?

KIELECKIE. Minister przemysłu i handlu Marek Pol podpisał rozporządzenie dotyczące wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. W życie akt ten wszedł

25 listopada br. Do dziś służby kontrolujące handel obwoźny nie mogą poradzić sobie z ignorancją
sprzedających.
Według rozporządzenia
okrężny odbywać się może

handel
jedynie
w miejscach wyznaczonych i przygotowanych przez gminę, wyposażonych w urządzenia zapewniające higienę warunków sprzedaży. Jednocześnie zabrania się
sprzedaży dietetycznych artykułów spożywczych, mleka nie
pasteryzowanego,
dziczyzny,
pieczywa I wyrobów ciastkarskich bez opakowania, wyrobów i
przetworów
grzybowych,
z wyjątkiem hodowlanych. Handel mięsem, drobiem, rybami,
tłuszczami, mlekiem I jego przetworami może odbywać się z samochodów, pod warunkiem, że
są one wyposażone w urządze-

chłodnicze, zlewozmywaki,
ciepłą i zimną wodę, a sprzedawcy posiadają ważną zgodę

nia

inspektora sanitarnego na handei oraz aktualną książeczkę
zdrowia.
Niestety, wszystkie te rygorystyczne przepisy są lekceważone
przez sprzedających . Handlują oni
na ulicach artykułami spożywczymi
w miejscach niedozwolonych. Sytuacja taka ma miejsce np. w Kielcach przy Rynku lub na ul. Sienkiewicza, u zbiegu z ułicą Paderewskiego. Sprzedaż na legalnych bazarach nie zawsze odbywa się zgodnie z wymogami. łnspektorzy Terenowej Stacji .Sanepidu" przeprowadzili kontrolę 30 osób w ciągu jednego dnia i wręczyli na początek u-

pomnienia z pouczeniem o no·
wych przepisach. Ter~ sprawa
traktowana będzie surowiej i ła
miący przepisy trafią do kolegium. Musimy uczulić sprzedających i:-{wność na szczególne wymagania higieniczn.e - powiedzial kierownik
Działu Zywności Terenowej Stacji
.Sanepidu·, Krzysztof Leonowicz. Niestety, mamy bardzo mało inspektorów kontrolujących, zaledwie 8

osób.

robu. Odkąd nastał wolny rynek
odstawienie padliny do "Bacutilu·
zależy tylko od dobrej woli właści
ciela. Kary on się nie boi,~ kto by
tam ścigał po lasach tych, co wywożą krowie czy końskie zwłoki.
Właściciel lasu w Kanicach, Paweł
S., poinformował nas, że ostatnio
zastał tam zdechłego cielaka,
a przedtem rozkladające się resztki
konia.
Zarządca Zakładu Przerobu
Padliny, Andrzej Prawda jest
zrozpaczony tym, że musiał firmę
zamknąć.

DOKOŃCZENIE NA STR. 8

go nie wyznaczonego.

Trafił
szóstkę!

MAGDALENA FUDALA
RADOM.

Skończyla

102

lała!

Jubilatka
SORBIN, gmina BODZENTYN.1021ata ukończyła wczoraj
Florentyna Boruń. Z tej okazji
odbyła się uroczystość, podczas której władze gminy Bodzentyn złożyły jubilatce życze
nia, pytając o receptę na długie
życie.
KRA

Z samochodów nadal sprzedaje się towar jak dawniej.

rabat
U~AGA! RABAT ten obowiqzuje ~ko do 16 grudnia
Biuro Reklam i Ogłoszeń, Kielce, ul. Targowa 18, tel./fax 32-45-40

O

wyjątkowym

szczęściu może mówić grający w
"totka" radomianin. W zakładach za-

wartych na 30 listopada 1994 roku
skreślił on kupon bezbłędnie, czyli
trafił szóstkę. Wygrana wynosi 3 miliardy 81 milionów 173 tysiące 100
złotych. Szczęśliwy kupon skreślony
został w kolekturze nr 64, znajduJącej się na ul. Żeromskiego 84.

!STACH!

łasach koło Małogoszcza.

Fot. A. Piekarski

Ludzie są wykorzystywani
. powiedział w Kielcach Leszek Miller

KIELCE. - Sejm nie ma zamłaru rozwiązać się na rozkaz pana prezydenta. Sądzę, że ma on świadomość, iż w nadchodzących wyborach prezydenckich nie jest faworytem, więc kto wie, czy nie ucieknie się do Innych rozwiązań, by utrzymać władzę. Ale może kraczę
- stwierdził LESZEK MILLER na spotkaniu z kielczanami.
Relacja ze spotkania na stronie 5.
TOMASZ NATKANlEC

W Star.chowicach powstanie
fabryka armatury hydraulicznej?

Włosi chcą inwestować
STARACHOWICE. Mimo preferencyjnych warunków wyniz zaliczenia miasta do rejonów szczególnie zagrożonych
bezrobociem strukturalnym, Starachowice nie mają zbytniego
szczęścia w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów.

kających

Śmierć
na budowie

interesowana jest uruchomieniem
w Starachowicach zakładu produkcji
armatury
hydraulicznej
i urządzeń kanalizacyjnych. Poza
wolnymi obiektami na działalność
wytwórczą firma poszukuje obszernych pomieszczeń magazynowych.
Mozna się więc domyślać, iż
znaczącą sferą ewentualnej jej
działalności będzie handel hurtowy.
MAREK BARAŃSKI

budowy do końca roku,
przygotować się do rozbiórki

Do tej pory bez odpowiednich zezwolen blJdov.lano najczęściej budynki mieszkalne. garaże, ogrodzenia i przybudówki
NiljWIęcej tak1ch obiektów znajduje Się
w Białogonie - terenie objętym zakazem
budowy ze względu na ujęcia wodne. Bez
zezwolenia powstała druga finia zabu:lowy ulICy Batalionów Chłopskich. W samych Kielcach powstało co najmniej kUkanascie budynków, które nie spełniają żad·
nych warunkow lokalizacji i Agdy nie będą
zalegalizowane.

SZEWNA k. OSTROWCA. Na budowie domku Jednorodzinnego znaleziono wczoraj zwłoki 67-letnlego
mężczyzny. Policja ustallła ,że będąc
pod wpływem alkoholu spadł ze
znacznej wysokości I poniósł śmie
rć.

Kto nie
może

w

Poprzedni Zarząd Miasta spore
nadzieje wiązał z włoskim przedsiębiorcą, który obiecywał uruchomienie w Starachowicach dużej wytwórni napojów i soków owocowych.
Wbrf!!rN propagandowemu rozgłoso
wi wokół tego przedsięwzięcia,
skończyło się na nadziejach ...
Niedawno goszczono w magistracie Oskara Nepote , właściciela
włoskiej firmy .Idrogas·, która za-

Fot. G. Romański

jalna świąteczn
oferta cenowa
.ch ogłoszeni '~I'·.L"'.Y.~

można spotkać

Trzy miliardy
dla radomianina

Pracownikom .Sanepidu" pomagają Państwowa Inspekcja Handlowa i Straż Miejska. Niestety, Służby
miejskie mają niewielkie uprawnienia
w tym zakresie. Mogą jedynie usunąć handlującego z miejsca do te-

Taki widok

!AO!

dokończy

KIELCE. Od 1 stycznia wchodzi w życie nowe prawo budowlane, w myśl którego, wszystkie obiekty będące w budowie lub
wybudowane bez pozwolenia bądź odpowiedniego zgłoszenia
będą podlegać rozbiórce.
- Obecnie w naszym rejestrze Jest obudowlanej - informUje inspektor Krystyna
Korzeniowska z Wydzialu Architektukoło 900 przypadków samowoli

ry UM w Kielcach. Tylko w roku 1994
rozpoczęto bez odpoWiedniego zezwo·
lenia 130 budów. Osoby, które ukończą
inwestycję przed końcem br. mogą starat

http://sbc.wbp.kielce.pl

Się o jej legalizację w mySI starego prawa. CI, którym się to nie uda. musza
przygotowac Się do rozbiórki.
.
Nlektore z wntoskow o zalegalizowanie samowoli budowlanej dotyczą obiektow wybudowanych jeszcze w latach
50. i 60. Jeżeli taki budynek speha wa·
runkl Iokalizaql. sprawa konczy się
najczęsciej zalegalizowaniem budowli.

- Do tej pory bardzo rzadko wydawaliśmy decyzje o rozbiórce obiektu twierdZI K. Korzeniowska. - Prawie każ
da z nich konczyla się odwołaniem do
Urzędu WOjewódzkiego i NSĄ a w elekcie przesunięciem terminu rozbiórki.
Nowe prawo nie dopuszcza takiej
mozliwoscl.

M. PAWELEC
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Gospodarka

• Wojska rosyjskie pr6bują zablokowa~ Grozny
• Rosja zmusi Czeczeńc6w do rozm6w
• Gorbaczow przewiduje rozszerzenie konfliktu

wencję

wojsk rosyjskich w Czeczenii, iż Rosja może ugrzęznąć
w konflikcie, którego nie będzie
w stanie wygrać.
- Generałowie, którzy wysiał i
siły ekspedycyjne przeciwko republice, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, nie zdają sobie
sprawy, że w danym przypadku
nie chodzi o przechadzkę po sło
necznych plażach Haiti - stwierdził
Gorbaczow w wywiadzie dla włos
kiej .La Stampy".
- Wojna partyzancka nie będzie
toczyła się w stolicy, lecz w górach . Przy czym - nie tylko w g6rach Czeczenii, aie całego Północ
nego Kauzkazu - dodał były prezydent ZSRR, zauważając, że żadna
armia nie wygra takiego konfliktu.
Gorbaczow sam pochodzi
z południa Rosji. Zanim trafił do
Moskwy, przez wiele lat kierował
organizacją KZPR w Kraju Stawropoiskim, sąsiadującym z niepo-

WALKI !RWAJ"
Powołując się

na źródła wojskowe w Mozdoku, w Osetii Północ
neJ, gdzie znajduje się sztab sił rosyjskich, agencja ITAR-TASS poinformowała we wtorek, że przed wojskami rosyjskami, wprowadzonymi do Czeczenii "w celu położenia kresu działalności nielegalnych formacji zbroJnych", postawiono zadanie otoczenia Groznego
do końca tego dnia pierścieniem blokady.
Wojska MSIN i Ministerstwa Obrony - pisze rosyjska agencja - kontynuują marsz w kierunku czeczeńskiej stolicy.
t

;..,

Wygra' 27 mln
dolarów

Anonimowy
·szczęśliwiec
Anonimowy szczęśliwiec, który
w rozpisanej zaledwie przed miesiącem loterii narodowej wygrał
w poniedziałek 18 mln funtów szteringów !27 mln dolarów! znalazł się
na 1500 miejscu na liście najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii według publikacji zajmującej się tego rodzaju statystykami.
Jeśli zwycięzca - o którym wiadomo jedynie, że jest robotnikiem w fabryce, ma żonę i troje dzieci oraz, że po- .
chodzi z przemysłowego regionu na
północy Angin - umieści wygraną na
koncie bankowym, to z tytułu procentów, rocznie będzie zarabiać mi- _
lion funtów, co daje mu tygodniowe
zarobki w wysokości 20 tys. funtów.

Masowy przyw6z
przed końcem roku

Auła Wczęściach

do Polski
Na masową skalt przywozi się
ostatnio do Polski rozłożone na
części używane samochody 0sobowe z Niemiec. W jednym tylko
urzędzie celnym w Schwed !Brandenburgia/ odprawia się - jak
podała w poniedziałek Jego rzeczniczka - od 100 do 150 takich transportów dziennie.
Przyczyną tego są pogłoski o zaostrzeniu, od 1 stycznia 1995 r., przepisów regulujących przywóz do Polski
używanych samochodów w stanie rozmontowanym -pisze agencja DPA Powoduje to wyraźne WYdłużanie się 0czekiwania na odprawę przy wjeździe
do naszego kraju. W poniedziałek na
przykład na przejściach granicznych
w Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorzu Przednim na odprawę trzeba
byle czekać od 20 do 35 godzin.

Na dodatek
mandat

Weekend
w windzie
69-letnla mieszkanka Auckland,
MoJra Pooer, spędziła ostatni weekend w windzie w parkingu rady
miejskiej. Winda utknęła między
piętrami. W porze lunchu w piątek
winda stanęła, ale kobieta nie
mogła uruchomić sygnału alarmowego z powodu wyczerpania baterii. W kabinie nie było też telefonu.
Niespodziewanie w poniedziałek
rano winda ruszyła. Kobieta z wraże
nia przez 67 godzin spędzonych
w pułapce nie odczuwała nawet potrzeby picia i jedzenia. Spała na
podłodze, a w dzień chodzila po kabinie, daremie wzywając pomocy.
Jakby jej przeżycia nie byty już dostatecznie silne, przy opuszczaniu
parkingu operator wymierzył jej mandat za przetrzymanie samochodu
poza ważność biletu parkingowego
i nie dał wiary jej wyjaśnieniom.

Premier Rosji Wiktor Czernomyrdin oświadczył we wtorek, że
istnieją jeszcze szanse na ureguiowanie kryzysu w Czeczenii metodami politycznymi, czyli .drogą
rozmów między dwiema stronami
konfliktu wewnątrzczeczeńskie
go·. Czernomyrdin zaznaczył przy
tym, że .jeśli zajdzie taka potrzeba, rząd zmusi walczące strony do
prowadzenia rozmów".
Przemawiając w Moskwie na
otwarciu konferencji poświęconej
sytuacji kobiet w Rosji, Czernomyrdin tłumaczyi wprowadzenie
wojsk do Czeczenii koniecznością
zapObieżenia eskalacji konfliktu. Demokracja nie oznacza anarchii,

braku porządku i dyscypliny. Slaba władza, ulegająca wiecowym
emocjom, nie jest w stanie nikogo
obronić - powiedział Czernomyrdin.

***
Gorbaczow,

Michaił
ostatni
przywódca ZSRR i KPZR, ostrzegł we wtorek, komentując inter-

korną Czeczenią.

Smutna statystyka

Zapili

się

na

W 1993 r. 40 tys. alkoholików zapiło się w Niemczech na śmierć,
90 tys. nałogowych palaczy zmarło na skutek nadużywania nikotyny. Uczby te podaje się w najnowszym raporcie na temat roz- .
powszechnienia i wpływu nałogów na zdrowie - informuje wtorkowa
"Bild-Zeitung" •

zaś

Wedlug tego raportu 2,5 mln
Niemców /w 80-milionowym kraju!
jest alkoholikami. Z rocznym
spożyciem 11,5 litra czystego alkoholu na jednego mieszkańca
Republika Federalna tworzy wraz
z Francją światową czołówkę . Mimo wszeikich apeli o porzucenie
palenia tytoniu nałogowym palaczem jest co czwarty Niemiec.
Mężczyźni wypalają w RFN przeciętnie 16-19 papierosów dziennie, natomiast kobiety 10-15. Na
wyroby tytoniowe wydaje się
w Niemczech każdego roku 33
mld marek.
Około 2,9 mln Niemców jest Iekomanami uzależnionymi od środ
ków uspokajających i przeciwbólowych, przy czym nałóg ten
jest wśród kobiet czterokrotnie

Rekordowa liczba turystów zagranicznych, którzy w tym roku odwiedzą Chiny, przyniesie temu krajowi dochód ponad 7 mld dolarów,
o połowę więcej niż w ub.r. Dla turystów, którzy trafią w Pekinie do tutejszej restauracji amerykańskiej sieci Kentucky Fried Chlcken, dodatko~
atrakcją może być przejażdżka na wielbłądzie.
Fot. PAP/CAF - ePA

Ostrożnie otwierać

podejrzane

częstszy niż wśród mężczyzn.
Przeciętnie każdy Niemiec połyka

3 tabletki dziennie.

Bomba w paczce, która w sobotę pod Nowym Jorkiem zabiła
członka dyrekcji Jednej z największych firm reklamowych na śwle
. ci e, wysłana została - Jak ustaliła FBI - z San Francisco w Kalifornii

3 grudnia br.
Mosser jest drugą śmierteiną 0fiarą zamachowca neśli to rzeczywiście jedna i ta sama osoba/. Pierwszym był w 1985 roku właściciel
wypożyczalni komputerów z Sacramento w Kalifornii, Hugh Scrutton.
Pozostali przeżyli, odnosząc rany.
Policja zwraca uwagę na niezwykle misterne wykonanie bomb,
sugerujące, że ich konstruktor musiał być nie lada maniakiem, wkła-
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(proc.)
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real.
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LIS'Y
dającym w ich zrobienie setki godzin mrówczej pracy.
W przypadku ostatniego zamachu FBI wyklucza raczej osobiste
porachunki jako motyw. Mosser ani jego rodzina nie otrzymywali pogróżek; nie był też związany z
żadną organizacją przestępczą ani nie występował jako świadek
oskarżenia na żadnym procesie.
Sądząc z jedynego naocznego
opisu kogoś, kto widział go przez
krótką chwilę w 1987 roku, obłąka
ny morderca jest białym, jasnowło
sym mężczyzną, około czterdziestki, noszącym ciemne okulary.
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przesyłki

EKSPLODUJĄCE
Policja w USA ostrzega teraz, aby ostrożnie otwierać wszelkie podejrzanie \ wyglądające przesyłki
pocztowe. Wszystko bowiem wskazuje na to, że nieznany sprawca zab6jstwa 50-letniego Thomasa Mossera, który zginął w swojej kuchni
otwierając paczuszkę wielkości kasety magnetowidowej, jest również
autorem 14 innych podobnych zamachów bombowych przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych od 1978 roku.
Zdaniem prowadzącej śledztwo
FBI, zamachowiec jest najprawd0podobniej szaleńcem opętanym irracjonalną nienawiścią do... supernowoczesnej techniki. Poprzednio
jego ofiarami padali wyłącznie eksperci akademiccy z takich dziedzin, jak komputery i genetyka 0raz pracownicy linii lotniczych.
Sprawca określany jest w związku
z tym przez ścigającą go policję
przydomkiem UNABOM /ang.: UNiversity, Airline, BOMb!.

śmierć.
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NOTOWANIA WALUTOWE
Wtorek
13.XII.94 r.
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KIELCE
BANK

~LĄSKI

BANK
PKO

kupno

23.900

15.060

4.350

36.800

sprzedaż

24.700

15.650

4.450

37.600

kupno

23.900

15.150

4.300

36.800
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sprzedaż

24.500

15.600

4.400

37.400

BANK
PKO SA

kupno

23.880

15.103

4.416

37.188

Ił

24.791

15.681

4.561

38.611

Hotel
"Bristol"

kupno

23.900

15.200

4.555

37.360

~

sprzedaż

24.150

15.400

4.605

37.860
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RADOM

TELEFONY
KOMÓRKOWE

BEN

Traugutta
28 _

W NIE OPROCENTOWANYCH
RATACH I LEASINGU

@CENTERTEL

CJ'"\J2.c::i-'-Oi5:
~ KIELCE, UL. DOMASlOWSKA 52
~

TEL. 430-10, 68-12-35, 36

kupno

24.100

15.300

4.400

36.900

sprzedaż

24.700

15.800

4.600

37.950

kupno

24.100

15.350

4.540

37.200

sprzedaż

24.270

15.480

4.580

37.700

Infonnacje:
Kielce, ul. Domaszowska 52
tel. (0-41)430-10, 68-12-35
68-12-36, fax 68-12-37
(całośt

TARNOBRZEG
PKO

I~

rat uIIczana jest w koszty działalności gospodarczej - Oz. U. nr 28 pol. 129)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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24.700

15.500

4.550
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15.300

4.350

36.800

sprzedaż

24.200

15.450

4.500

37.200
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Projekt ustawy jest gotowy

Na spotkanie
z SLD i PSL

WIDMO POWIATÓW

Prezydent

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Powiatów zaakceptowała we
wtorek - z niewielkimi poprawkami - pierwsze dwa rozdziały poselskiego projektu ustawy o samorządzie powiatowym. Sprzeciwy
zgłaszali jedynie posłowie PSL

Publikujemy liczby. które ukazały się od poczqtku
Pełną otwartość Lecha Wałęsy na
spotkanie z prezydiami klubów SLD
trwania konkursu. Sprawdź swojq kartę.
i PSL potwierdził 13 bm. w rozmowie
z dziennikarzem PAP rzecznik prezydenta, Leszek Spal i ńsk i. Rzecznik .
•
po informował, że prezydent otrzymał'
•
l
zaproszenie na to spotkanie podpisane przez przewodniczących obu
klubów. Dodał, że zaproszenie nie
l
•
l •
•
•
precyzuje terminu spotkania.
•
•
• •
•

Wedle uzgodnionej części projektu, do zadań powiatów należałyby m.in. szkolnictwo ponadpodstawowe, artystyczne i specJalne, ochrona zdrowia /m.in. publiczne zakłady opieki zdrowotnej
i inspekcja sanitarno-epidemiologiczna}, budowa i utrzymanie
dróg, urbanistyka i nadzór budowlany, gospodarka gruntami, gos-

Wpłynął

Sąd

podarka wodna, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrona przeciwpożarowa
i przeciwpowodziowa, zwalczanie
bezrobocia, ochrona praw konsumentów.
Projekt przewiduje, że powiat
miałby osobowość prawną. Granice i siedziby stolic powiatów określałby w rozporządzeniu rząd .

wniosek o wykluczenie z UW

nad

Labudą

Wniosek Prezydium Rady Krajowej UW w ~prawie
wykluczenia z partii Barbary Labudy wpłynął do Sądu
Koleżeńskiego Unii Wolności we Wrocławiu. "Zgodnie
ze statutem, sąd ma dwa tygodnie na rozpatrzenie
sprawy i wydanie decyzji" - powiedział jego przewodniczący, Mieczysław Popławski. ,
S-osobowe: partyjne ciało koleżeńskie zbierze się w najbliższą
środę i w losowaniu wyłoni ze

swego grona trzy osoby, które
poprowadzą sprawę. M. Popławs
ki zapewnił, że decyzja zostanie
podjęta jeszcze przed świętami.
We wniosku prezydium, zarzuca się Labudzie łamanie art. 1 sta-

tutu UW, mówiącego, że celem ugrupowania jest m.in. .wyrażanie
wspólnego stanowiska w życiu
publicznym·. Dokument liczby 30
stron . W aneksie znalazło się kilkadz i esiąt artykułów z prasy
ogólnopolskiej i lokalnej, z .nieprawo myślnymi ' wypowiedziami

Komisja wprowadzi ła do projektu zapis, że zadania należące do
powiatów nie mogą naruszać zakresu działania gmin .
W dyskusji posłowie PSL polemizowali
z
resztą komisji,
twierdząc, że prace komisji nad projektem nie oznaczają , iż utworzenie
powiatów jest w ogóle przesądzone. Powoływali się na wyniki ankiety
rozesłanej latem do gmin przez
URM. Wynika z niej, ze 69 proc.
gmin jest przeciwnych powiatom.
.Trzeba społeczeństwo pozyskać
i przekonać do powiatów, a nie
wprowadzać je wbrew niemu· - argumentowa/ Stanisław Kalemba.
Wiceprzewodnicząca komisji, 1rena Lipowicz /UW/ zauważyła

gotów

**•

Rzecznik klubu parlamentarnego
SLD, Zbigniew Siem i ątkowski , powiedział we wtorek dziennikarce
PAP, że data spotkania prezydenta
Lecha Wałęsy z prezydiami obu klubów koalicp rządowej zostanie ustalona w momencie, kiedy koalicja otrzyma oficjalne potwierdzenie na

WInien

opracowywać nie rząd,

"~"'''"yekspert - ,ocj~og_

ale

przyjął

kłótni

Dla

grzywny żąda prokurator dla Krzysztofa Czabańskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Siwka. Są oni oskarżeni o to, że w 1991 r. - stanowiąc zarząd Fundacji Prasowej ,Solidarności" - pożyczyli z jej kasy 9
mld zł Porozumieniu Centrum, co, według prokuratury, było działaniem
na jej szkodę . Zdaniem biegłego, powołanego przez rozpoznający tę
sprawę
stołeczny Sąd Rejonowy, oskarżeni mają jeszcze do zwrócenia
ponad 9 mld zł lpo doliczeniu odsetek uwzględniających inflację od kwoty
zwróconej w końcu fundacji przez PC/o

?

Zorientowawszy s i ę , że m ąż nie
żyje , kobieta wyrzuciła rajstopy
do pieca i opuściła mieszkanie.
Późn i ej zrobi ła zakupy i poszła
do swych rodziców, gdzie przy
alkoholu , opowi edz i ała przebieg wydarzeń .

-Do siedmiu razy sztuka

Pani doktor mieszka w Łodzi, ma 38 lat, drugi stopień specjalizacji,
trÓjk y dzieci i w święta Bożego Narodze.nia zamif:!rza wstąpić. w związek
ma/zeński. Po raz... siódmy. Wybranek Jest rówmez czło wIekIem wyksztalconym, mieszka w Warszawie, ale żonaty był zaledwie j eden raz. Skła
dając dokumenty w łódzkim USC pani doktor zacieka~onym urzędn!cz
kom powiedziała: , do siedmiu razy sztuka', a one po cIchutku zazdrosclly
- gdyby tak chociaż do trzech ...
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Fakt zgonu potwierdził nieco
później brat denata, który w czasie zabójstwa spał w sąsiedn i m
pokoju i zna lazł ciało . Wezwana
policja zatrzymała Bożenę S. do
dyspozycji prokuratora, który
wydał nakaz tymczasowego aresztowania kobiety.

" Fotografia Prasowa Roku
1993" - zdjęcie Larrego Towela,
pokazane zostało w Galerii
Zachęta w Warszawie wraz ze
196 fotografiami nagrodzonymi
i wyróżnionymi w tegorocznej
edycji konkursu "World Press
Photo".
PAP/CAF-WOJTEK STEIN

NAJW,lĘKSZY~

Pod zarzutem dokonania zabójstwa męża, Prokuratura Rejonowa w Częstochowie, 13 bm., aresztowała 3S-letnią
Bożenę S. Podejrzana jest o uduszenie rajstopami śpiącego,
45-letniego Jerzego S. - poinformował rzecznik Prokuratury
WOjewódzkiej, Romuald Basiński.
Tragedia wydarzyła się 11 bm.
Według wstępnych ustaleń policji, po libacji w rodzinnym gronie,
Jerzy S. pokłócił się z żoną,
a później zasnął w fotelu. Bożena
wzięła leżące pod ręką rafstopy
I zawiązała je na szyi śpiącego.

•
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grosza, a przy wartości pon iżej p6ł
grosza pomijana.
W związku
z wprowadzeniem do obiegu monet, nie przewiduje s ię zmiany istniejących automatów żetonowych ,
ani też instalowania nowych automatów przyj mujących monety.

UDUSIŁA... RAJSTOPAMI

l

i Siwka

wrocławskiej posłanki.

z mężem

l

l

,k""'ją.

13 groszy kosztować będzie od 1 stycznia 1995 r. żeton telefoniczny, podłączenie telefonu - 267 złotych 50 groszy, miesięczny abonament 10 zł 70 gr, tzw. impuls telefoniczny 12,84 gr, budzenie przez
telefon - 51,36 gr. Takie ceny wynikają z denominacji złotego - poinformowała 13 bm. Elżbieta Plechocka-Blaszke, naczelniczka Wydziału Informacji I Obsługi Prasowej Telekomunikacji Polskiej.

Po

l

zaproszenie na spotkanie

eton telefoniczny
za 13 groszy

Przeliczenie nastąpi w stosunku 1 :10000. Ceny będą sumowane w rachunku miesięcznym ,
jeżeli wyniknie z tego kwota
z końcówką w postaci ułamka grosza, to będzie zaokrąglana - do
grosza przy wartości powyżej pół

•
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ŻYRANDOLI
I MATERIAŁÓW

ELEKTRYCZNYCHI

SKLEP OŚWIETLENIOWY

&mIlEIJ.BEBIl

ElBBmJEBBEBl

RADOM,

PL KONSTYTIJCJI 3 MAJA 8,
tel_ 63-65-40

Dzisiejsze liczby:

Ii UCZ~
gazeta poranna

SKLEP ELEKTRYCZNY
RADOM,
ul. 25 CZERWCA 48,
tel. 219-48

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na stacji w Sędziszowie
wycieki fosfor-

Niebezpieczne
cysterny
KIELECKIE, RADOMSKIE, TARNOBRZESKIE. Pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach alarmują, że transporty
kolejowe z ładunkami niebezpiecznymi I szczególnie niebezpiecznymi, wjeżdżające na teren Polski z krajów WNP, stwarzają poważne
zagrożenie dla ludzi I środowiska naturalnego.
- W lipcu i sierpniu tego roku w
SędzIszowie I Tunelu miały miejsce
3 awarie chemiczne. Rozszczelnieniu uległy cysterny z ładunkiem fosforu - poinformował nas inspektor
pracy Marek Wilk. - Cudem uniknięto katastrofy. Produkty utlenienia
fosforu działają drażniąco i parząco
na skórę i błony śluzowe. Wszystkie
oparzenia tą substancją kończą się
zupełnym wyniszczeniem tkanek.
l
Transporty fosforu pochodziły
z Kazachstanu. Zanim taki ładu
nek dotrze do Polski musi przejechać przeztrzy strefy klimatyczne,
a czas, jaki upływa od momentu
załadowania cysterny do jej
opróżnienia wynosi często ponad
miesiąc.

Stan techniczny wagonów jest
w wielu przypadkach fatalny. Bulwersujące jest to, że służby PKP nie
są w stanie nic zrobić, aby zmienić
taki stan rzeczy. Wynika to z tego, że

Polska oprócz ,Regulaminu dla
przewozu kolejami materiałów
niebezpiecznych RIO' /stosowanego np. we wszystkich krajach
Europy zachodniej! jest jeszcze
zobaNiązana do przestrzegania
innej umowy - SMGS z krajami
byłego
ZSRR.
Wedlug niej
przyjęcie przesyłki do przewozu
i jej odprawa odbywają się na podstawie wewnętrznych przepisów
obowiązujących na kolejach kraju
nadania. Niestety, nasi wschodni
sąsiedzi nie przykładają wagi do
-stanu techn.icznego swoich wagonów i cystern.
Obecnie prowadzone są prace
mające na celu opracowanie przejrzystych przepisów, normujących
powyższe kwestie.
Jednak zanim to nastąpi PKP
będą przewoziły towary niebezpieczne na dotychczasowych
zasadach.
P. WTOREK

KIELECKIE, RADOMSKIE,
TARNOBRZESKIE.
Spośród
lokalnych
rozgłośni radiowych z województw kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego, które startowały
w konkursie koncesyjnym
w kwietniu 1994 r., w dalszym ciągu nie zostały
podpisane koncesje dla Agencji Radiowo-Telewizyjnej FAMA z Kielc, radomskiego Radia "Ton" oraz
Społecznego Radia "LeIiwa" z Tarnobrzega.

Po pieciu latach

Doczekato się wreszcie koncesji, działające już pięć lat, Radio
,Opatów".
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji podpisał ją
w poniedziałek, 12 grudnia.
Od września posiadają natomiast ten upragniony dokument
dwie radomskie rozgłośnie - Radio "Rekord SM" oraz Regionalna Rozgłośnia Radomska - Radio
"Radom".
Nie wszystkie rozglośnie lokalne czekały z uruchomieniem programu do momentu otrzymania
koncesji. Niektóre /jak choćby Radio ,Opatów'/ obchodzić będą już
wkrótce okrągłe jubileusze. Radio
,Leliwa' działa zaś od październi
ka 1992 r.

Akcje PLl SA
w sprzedaży

Do 21 grudnia

Takle cysterny,
bezpieczne.

wysyłane

z terenu

byłego

ZSRR, są bardzo,nleFot. G. ROMANSKI

Dobrana para w areszcie

Noc

włamań

CHMIELNIK. Na terenie w miarę spokojnej gminy
Chmielnik, w nocy z poniedziałku na wtorek, dokonano rekordowej liczby włamań.
Tej nocy okradziono aż trzy
sklepy: w Chmielniku, Lubani
I w Skadll. Łączna wartość wyniesionych łupów szacowana jest
wstępnie na około 60 milionów zło
tych. Kradziono głównie alkohol,
papierosy i artykuły spożywcze.
Funkcjonariuszom z gminnego
komisariatu policji w Chmielniku
już po kilku godzinach udało się
zatrzymać dwoje podejrzanych mężczyznę i kobietę, u których
znaleziono część łupów. Czy jednak dobrana para, notowana
wcześniej w kronikach policyj-

nych, zdolała w ciągu jednej nocy
okraść wszystkie sklepy czy też,
tej nocy dzialala tu także inna grupa przestępcza - to pytania, na
które odpowiedzi znajdą, być może, policjanci z Chmielnika.
Zdaniem

nadkomisarza,
Wiesława Boryckiego z KRP
w Busku, liczba tego typu
przestępstw
w
okresie
przedświątecznym może znacznie wzrosnąć, o czym również powinni pamiętać właściciele i ajenci
placówek handlowych, staranniej
zabezpieczając obiekty.
limi/

KIELCE. Od poniedziałku
trwa sprzedaż publiczna 5
mln akcji kieleckiej spółki
Polish Life Improvement SA.
Prowadzi ją 151 punktów
maklerskich Centrum Operacji Kapitałowych Banku
Handlowego w całym kraju.
Tam też dostępny jest do
wglądu prospekt emisyjny
firmy.
Akcje sprzedawane są w pakie-tach po 10 akcji, a ich cena emisyjna wynosi 55 tys. zł. Do obrotu publicznego przeznaczono 5
mln akcji serii C, z czego 3 mln zarezerwowano dla poważnych inwestorów, składających zapisy na
minimum 2 tys. akcji, oraz 2 mln
dla drobnych akcjonariuszy.
Sprzedaż przewidziana jest do
21 grudnia br., z możliwością
przedłużenia subskrypcji do
końca miesiąca.

'*

W

'*

Większość rozgłośni

lokalne

poniedziałek koncesję otrzymało

TŁOK
Czekajq
cierpliwie

Na rozpoczęcie działalności
czekają natomiast cierpliwie .Fama" oraz Radio ,Ton'. Ich właści
ciele, którzy w kwietniu tego roku
otrzymali promesę, czyli obietnicę
koncesji, zapowiadają, że do chwili, gdy nie będą mieli w rekach dokumentu, podpisanego przez
przewodniczącego KRRiTV, nie
ruszą z emisją .
- Nigdy nie bylem piratem i nie
zamierzam nim być - mówi Jan Jagielskl, przedstawiciel Agencji
Radiowo-Telewizyjnej .Fama'.

Komercyjny
charakter

Dzialające rozglośnie lokalne
mają charakter komercyjny, a ich
program opiera się głównie na muzyce i inforrńacji. Zespół redakcyjny stanowią najczęściej ludzie
młodzi, dla których często jest to

pierwszy kontakt z radiem. Radio
,Radom' WyłonHo swoich pracowników w drodze konkursu, podobnie zresztą jak i Radio .Leliwa" oraz Radio ,Rekord SM". W pierwszej rozgłośni jest obecnie 28 etatów, w drugiej zaś pracuje
sześciu etatowych dziennikarzy i
15 stałych współpracowników. Nie
wszyscy szefowie rozgłośni komercyjnych są zadowoleni z warunków lokalowych, jakimi dysponują ·

Studia

- Nasza siedziba mieści się
w Teatrze im. J. Kochanowskiego.
- mówi Adam Kornatowskl, dyrektor Regionalnej Rozgłośni Radiowej Radio ,Radom'. - Do swojej
dyspozycji mamy ok. 250 metrów
kw., dwa studia, ale w przyszłości
zamierzamy szukać nowego lokalu.
Tarnobrzeskie Radio ,Leliwa'
znalazło dach nad głową w dawnym Mlodzieżowym Domu Kultury, w pomieszczeniach zajmowanych niegdyś przez szkołę muzyczną. Sale są wytłumione, dobrze przystosowane do dzialalności
rozgłośni, więc jak powiedział nam
dyrektor, Bogusław Szwedo,
będzie to raczej ich docelowa siedziba.
Natomiast, jeśli w Kielcach ruszy w przyszłości radio ,Fama', jego studia będą mieścić się w Kieleckim Centrum Kultury, przy placu Moniuszki.
Rozgłośnie komercyjne nie
mają jeszcze rozeznania co do od-

Radio ·Opatów·
ma komercyjny program

W ETERZE
biorców swoich programów. Nie
w stanie określić ilu ludzi, w jakim przedziale wiekowym oraz zawodowym ich słucha .
są

rozgłośni.

Radio ,Leliwa" przeprowadzało '
natomiast badania w Tarnobrzegu
i najbliższych okolicach. Wynika
z nich, że rozgłośni slucha od 41
do 59 proc. ankietowanych.
Radia komercyjne utrzymują
się glównie z reklam, choć jak
podkreślają ich szefowie, znalezienie swojego miejsca na rynku
nie jest wcale łatwe. Kierują nimi
najczęściej powołane do tego celu
spółki, choć w przypadku dwóch
rozgłośni /Regionalna Rozgłośnia

z

Miejsce
eterze

•

W

Stacje komercyjne w dalszym
swojego miejsca
w
eterze.
Wiadomo,
że
przyszłością są fale dolne UKF,
dlatego wszyscy starają się o to,
aby móc nadawać właśnie na nich.
Tak dzieje się w przypadku Radia
,Leliwa", zaś "Opatów" i Radio
,Radom" nadają równocześnie na
wysokich i niskich.
W eterze - robi się coraz
ciaśniej. słuchacze mają do wyboru coraz więcej stacji. Czas
pokaże, które z nich -utrzymaJą
się na rynku.
Miejmy także
nadzieję, ze KRRITV podpisze
w
końcu
koncesję
tym
rozgłośniom, których wnioski
zostały przez nią rozpatrzone
pozytywnie w kwietniu tego roku.
AGATA NIEBUDEK
ciągu szukają

Ił

pozwalające
sądzić,
że
przestępcy upodobali sobie tę
formę zdobywania łupów.

W województwach kieleckim,
radomskim i tarnobrzeskim gros
bandyckich napadów skierowanych przeciwko cinkciarzom wy-

W kantorze

Taką technologię

stosuje tylko

kilka firm na świecie!

Nowe w hucie
OSTROWIEC ŚW. Huta "Ostrowiec" realizuje opracowany przez Komitet Badań Naukowych projekt powierzchniowego hartowania walców. Tego typu technologię
stosuje zaledwie kilka firm na całym świecie.
- Walce służące do walcowania
stali muszą być bardzo twarde,
a nie kruche - mówi szef inwestycji
huty, mgr inż . Ziemowit Sokół. Pracują w bardzo trudnych warunkach, stykając się z gorącą stalą
i dlatego muszą mieć szczególne
właściwości. Dotychczas stosowana technologia polegala na ogrzewaniu walca i schladzaniu go
w odpowiedniej cieczy. Metoda
hartowania powierzchniowego opracowana przez Komitet Badań
Naukowych, którą własnymi siłami
wprowadzamy fizycznie w życie,
opiera się na ogrzewaniu obracanego walu przy pomocy systemu
32 paliników o specjalnych

kształtach, które są sterowane
dokładnością do dziesiątych
części stopnia. Większe różnice

z

w temperaturze poszczególnych
elementów walu są już niekorzystne i negatywnie wpływają na jakość wyrobu. Nagrzane w ten
sposób powierzchnie walca będą
schladzane. Metoda ta skraca
czas i koszty hartowania. Na
całym świecie korzysta z niej zaledwie kilka firm. W kraju jesteśmy jedynym
producentem
walców do walcowania. Urucho·
mienie nowej technologii pozwoli
pomyśleć o wejściu na rynki
zewnętrzne

TeZ

Klub

, IIZ ac iszu ll
JĘDRZEJÓW.

W supermarkecie MAX, w okresie przedświątecznym, kasjerki I ekspedientki obsługują
klientów w czerwonych pelerynkach - ładny j sympatyczny
akcent, a w dodatku od 16 grudnia aż do końca roku obowiązy
wać będzie specjalna oferta
świąteczna I duze rabaty na wiele towarów.
F,ol G. Romański

W

ponie-

działek powstał JędrzeJowski
Klub Przedsiębiorczości. W inaugurującym zebraniu uczestniczyli: poseł Andrzej
Słomski I Ryszard Białackł
z Wydzlału'Polltykl Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego.

Klub, którego siedziba mieści
.zacisjZe', przy ul.
4, chce promować

się w hotelu
Piłdudskiego

w nich ma zabezpieczenie kasjer?
Nie zawsze od klienta oddziela go
szyba. Najlepiej, gdyby była z bardzo mocnego, kilkucentymetrowego tworzywa i stanowiła przezroczystą barierę np. w momencie
oddawania strzału. Kula nie powinna przez nią przejść i zmienić
tor lotu, a wówczas sam napastnik
byłby zagrożony.

darzyło się

2, 3 lata temu. W tym
roku, w Kielcach, Ostrowcu, Busku czy Tarnobrzegu nie doszło do
ani jednego takiego przypadku.
Niestety, bardzo często ofiary
same prowokują przestępców.
Wiele rozbojów jest dokonywanych na drodze między kantorem
a domem, podczas pr.zenoszenia
dziennego utargu. Pieniądze ulo-

kowane są przeważnie w aktówce
albo w kieszeniach ubrania. Ofiary
są pod obserwacją, a sprawcy
w zdecydowanej większości wywodzą się ze środowisk cinkciarskich.
Właściciele
kantorów
popełniają błąd nie zatrudniając konwojentów, nie wynajmując specjalistycznych firm do ochrony mienia

i życia. Ale nie robią tego, ponie-waż z reguły nie zgłaszają do
urzędów skarbowych faktycznych
utargów. Natomiast zlecenie usług
odpowiednim agentom mogłoby
naprowadzić policję skarbową na
ślad, że kantor ma duże obroty.
Kantory częściej u nas przypominają sławojki niż profesjonalne
stoiska wymiany walut. Jakie

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

BŁĘDYWŁAŚCICIEL'I
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Jędrzejowski

jest kasjer i klient

1

k

Polish Ufe ImprovementSAjest
właścicielem sieci supermarketów
MAX i OBI na terenie całej Polski.
Fundusze uzyskane ze sprzedaży
akcji pozwolą spółce na nowe inwestycje i dalszy rozwój firmy.
Jeśli powiedzie się emisja minimum 1 miliona akcji, PU SA ubiegać się będzie o notowanie na rynku równoległym .
.
/MAF/

zagrożony

p

s

jędrzejowskich przedsiębiorców.

KIELECKIE,
RADOMSKIE,
TARNOBRZESKIE. Napad na
kantor w Stalowej Woli, zabójstwo
właściciela
kantoru
w Warszawie, brutalny mord
kasjerki w Katowicach, ostatni
atak na pracowników kantoru
w Starechowieach, przedwczorajszy wybuch bomby przy kasie wymiany walut w warszawskim hote1u "Marriott", to tylko
niektóre wiadomości z pierwszych stron gazet w tym roku,

Ol

n

Radiowa Radia .Radom· i Radio
,Opatów"/ właścicielami są gminy.

Badania

- Działamy dopiero półtora roku
i jak dotychczas nie przeprowadzaliśmy żadnych badań - mówi
Adam Kornatowskl z Radia ,Radom·. - Ale, gdy ogłaszamy jakiś
konkurs telefoniczny, to w ciągu
15 minut rejestrujemy 10 tys. impulsów. Myślę, że to jest jakiś
miernik popularności naszej

,-

Na Zachodzie kasy punktów,
w których obraca się walutą są wyposażone w ruchome szuflady uniemożliwiające kradzież. U nas
posiadają je tylko nieliczne kantory.
Zadnego zabezpieczenia nie ma
klient kantoru. W każd"ej chwili maże być zaatakowany i okradziony.

/BEAt

W programie działania klubu przewidziano m.in. przygotowanie i upowszechnianie w kraju i za granicą ofert i propozycji handlowych
członków klubu, Inicjowanie nowych form kojarzenia partnerów,
organizowanie misji handlowych,
współdziałanie z podobnymi klubami i organizacjami w kraju i z~
granicą, gromadzenie informacji
o targach, wystawach, spotka·
niach i innych przedsięwzięciach zbieżnych z celami programowy'
mi klubu.
Wybory władz i prezesa klubu
odbędą się w pierwszych dniach
stycznia przyszłego roku. Honorowy patronat nad klubem objął poseł Andrzej SłomskI.

/MIR!

Wiadomości

lokalne

strona S

Wiece i marsze protestacyjne

GŁODUJĄ
KIELCE, RADOM, TARNOBRZEG. W

pIąte.,

Zdaniem ministra Millera

WYBRANI·udzie są

16 gnld"la, od....zle

sIę

pIkieta "SoIldar-

noścl" przeciwko ustawie o płacach budżetówki. W Kielcach I Tarnobrzegu wlec pracow-

ników służby zdrowia odbędzie się przed Urzędem Wojewódzkim. W Radomiu protestujący
z transparentami przejdą ulicami od "Resursy" do Urzędu Wojewódzkiego I zakończą akcję
przed pomnikiem pomordowanych w czerwcu 76 r.

To tylko

ćwiczenia

Strażacy

akcję·

na ··odwyku"
MORAWICA. Wczoraj przed
na terenie WoJewódzkiego Szpitala dla Psychicznie I Nerwowo Chorych w Morewlcy strażacy
z kieleckiej Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1 przeprowadzili koleJni ćwiczenia łaktyczno-boJowe.
- Podobne działania podejmowane
są co miesiąc, a mają na celu zapoznanie strażaków z obiektem i drogami ewakuacji, co dotyczy też personelu,
i sprawdzenie instalacji przeciwpożaro
wej - powiedział nam kpI. Janusz Okslńskl. Tym razem wybór padł na Oddział Odwykowy szpitala. Podczas akcji
dowodzonej przez kpt. Janusza Tasaka przeprowadzono ewakuację ludzi,
pozorowano oddymianie pomieszczeń
i gaszenie ognia. Z kieleckimi strażaka
mi z JRG nr 1 i 2 wspóldziałały zastępy
ochotnicze z Morawicy i Woli Morawickiej.
Tekst I zdjęcia
A. PIEKARSKI
południem

(

•

•

Protestu głodowego w Kieleckiem, Radomskiem i Tarnobrzeskiem nie będzie. Przystąpienie
kolejnych' osób do tej najdrastyczniejszej formy wymaga zgody komitetu koordynującego
- Mimo ogromnego poparcia dla
kolegów nie podejmiemy tak ostrego protestu. Natomiast inne, bierne formy działa
nia, nie są skuteczne - powieqział
doktor,
Grzegorz
Swlercz, przewodniczący sek<?ji służby zdrowia Regionu
Swiętokrzyskiego
.Solidarności".
- Przemarsz przed
Urząd Wojewódzki, transparenty, to wszystko, co możemy zrobić. Nie zamkniemy szpitali, bo
to nie jest etyczne. Być może
głodówka
zwróci
wreszcie

głodujących

czyjąś uwagę.

- Solidaryzujemy się z gło
dującymi, ale takiej formy protestu
w Radomiu nie będzie - poinformował doktor, Jan Sekuła, szef
komisji międzyzakładowej pracowników ochrony zdrowia lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. Protest w naszym regionie przyjmie bierne formy, oflagowanie, informowanie o tragicz-
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nej sytuacji służby zdrowia, ulotki.
Jeśli
osoby
zgłoszą
chęć
przystąpienia do akcji głodowej ,
musimy im to umożliwić, chociaż
Komisja Krajowa apelowała, aby
nie rozszerzać tej metody na cały
kraj. Nie chcielibyśmy jej stosować
w naszym regionie.
Dzisiaj na zjeździe komisja
krajowa podejmie decyzje odnośnie akcji protestacyjnych na
terenie całego kraju.

G.GŁOŚNIAK

Wąż zjadł

psa!

Żarłoczne
zwierzęta
RADO~. Państwo Jankowscy, właściciele sJtlepu zoologicznego przy ul. Zeromsklego,
są prawdziwymi miłośnikami
zwierząt, a nlekt6re traktują jak
domownik6w. Tak było w przypadku S-metrowego pytona,
kt6ry po mieszkaniu państwa
Jankowskich poruszał się swobodnie, podobnie jak ich ulubiona suczka rasy foksterier - Czlka.
Pewnego dnia właściciele
wyszli z mieszkania zostawiając
zwierzęta same, na nieszczęście
dla psa. Po powrocie państwo
Jankowscy nie mogli znaleźć
suczki. Wąż rozleniwjony leżał za
wesalką w trakcie procesu trawienia. Po zgrubieniu na jego ciele
właściciele zorientowali się, co ma
w środku ... Wąż miewa się dobrze,
państwo
Jankowscy opłakują
suczkę·

la
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Skradziono ·żuka"
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Moment ewakuacji personelu z najniższych kondygnacji

oddziału.

OPATÓW. W sobotę rano Komenda Rejonowa Policji w Opatowie powiadomiona została
o kradzieży "żuka".
•
Stojący na parkingu przy ulicy
Jagiełły samochód, załadowany 78
sztukami skór cielęcych i bydlęcych
zniknął w tajemniczych okolicznościach. Podjęte przez policję
działania poszukiwawcze doprowadziły do odnalezienia .żuka·, który został porzucony przez zlodziei
na parkingu w miejscowości ZIota
Woda, w gminie Łag6w . Z samochodu skradziony został cały towar
i akumulator o łącznej wartości 0koło 110 mHion6w złotych .

/BOR!

WYkOrZYS:YWani

Harc ow nI c y
p r Z e d b .I t w

ą

KIELCE. - Sejm nie ma zamiaru rozwiązać się na rozkaz pana prezydenta. Trzeba bronić państwa I demokracji przed zakusami otoczenia Lecha Wałęsy. Sądzę, że ma on świadomość, Iż w nadchodzących wyborach prezydenckich nie jest faworytem, więc kto
wie, czy nie ucieknie się do innych rozwiązań, by utrzymać władzę.
Ałe może kraczę - stwierdził LESZEK MILLER na spotkaniu z kielczanaml.
Minister pracy i polityki społecz
nej, a jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Naczelnej SdRP,
przybył do Kielc na zaproszenie
posła Andrzeja Słomsklego i wojewody Zygmunta Szopy. Przed
południem wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami urzędów
pracy, zespołów opieki społecznej
i ZUS. Minister wysłuChał uwag
pracowników podlegających jego
resortowi. - Zatrudnieni w domach pomocy społecznej zarabiają marne grosze. Nasza śred
nia płaca wynosi 3,8 mln zł. WykonuJemy ważną pracę I naprawdę powinniśmy być lepiej
opłacani. Tymczasem nie ma
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KIELCE. Członkini Prezy~ium
Zarządu
Regionu
SWlętOkrzysklego NSZZ .. Solidarność", Mariola Warmuzek
!na zdJęciu!, została napadnięta
przez
nieznanego
sprawcę. Przewodniczący Regionu "S", Waldemar Bartosz,
ZWrócił się do policji o zagwarantowanie M. Warmuzek bezPieczeństwa.
Dochodzenie
W tej sprawie prowadzi I kornIsaria.t policji na Słonecznym
Wzgorzu.
. - Mam nadzieję, że już zapewn!ono mi ochronę, tylko ja o tym
Ole wiem - powiedziała Echu"
~ariola Warmuzek. - "Sama
rownież próbuję siebie chronić.
Wczoraj złożyłam zeznania.

nawet etat6w dla sprzątaczek
I porządnych pomieszczeń m6wiła jedna z uczestniczek
spotkania. - Chodzą słuchy;, że
zlikwidowane zostaną warsztaty
terapii zajęciowej . Pan nie może
do tego dopuścić, panie ministrze
- prosiła inna.
Minister zapewnił , że niczego
likwidować nie będzie. Zapoznał
zebranych z nowymi aktami prawnymi, dotyczącymi sfery opieki
socjalnej państwa .
Po spotkaniu Leszek Miller odwiedził Dom Pomocy Społecznej
przy ul. Tarnowskiej, gdzie zajadał się wyśmienitym tortem 0rzechowym. Po obiedzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Tak naprawdę nie wiemy, Ilu jest
w Polsce bezrobotnych - stwierdził . - Dane GUS obejmują tylko
zarejestrowanych. Tych jest 2.840
tys. Uczba ta może być jednak
wil(ksza, jeżeli założymy, że na
wSI mamy praktycznie białą
plamę , jeśli chodzi o informacje na
temat bezrobocia Może być też
mniejsza, ponieważ zarejestrowani pracują na czarno.
że
Minister poinformował,
wkrótce wejdzie w życie ustawa

Sprawca napadu na Mariolę Warmuzek
z Zarządu Regionu "S" nie jest znany

OCHRONY NIE
Czeka mnie jeszcze identyfikacja podejrzanego. Okazane mi
będą zdjęcia osób notowanych,
jednak, jak już mi powiedziano,
nie ma wśród nich mężczyzny
w wieku około 50 lat, a na tyle
właśnie wyglądał napastnik.
- Mariola Warmuzek nie
będzie posiadała ochrony osobistej - poinformował nas Ed-

ward KotuIski, rzecznik prasowy KW policji w Kielcach. Policja
nie ma uprawnień do podejmowania takich akcji. Występują
bardzo rzadkie przypadki, kiedy
policja chroni osobę prywatną,
będącą ofiarą rozboju, tak jak
bylo w przypadku M. Warmuzek. Może sobie ewentualnie
wynająć ochronę osobistą z a-

rejonowym urzędom pracy
prawo do kontroli pobierających
zasiłki. Czy nie pracują oni na
czarno - sprawdzą wkrótce specjalnie zatrudnieni inspektorzy. Pytanie tylko, czy RUP zechcą z tych
uprawnień skorzystać. - Być może stwierdzą, że lepiej nie psuć
sobie kontakt6w z pracodawcami - stwierdził minister.
Leszek Miller dodał, że walka z
"szarą strefą" zatrudnienia będzie
łatwiejsza, gdy poziom bezrobocia
obniży się. Teraz ludzie "dają się
wykorzystywać w spos6b uwła
czający Ich godności, byle tylko
zdobyć pracę". Minister odniósł
się również do żądania episkopatu

Minister Leszek Miller na spotkaniu w
Klełcach.

ul.
(ać
)'N.

dająca

BĘDZIE
gencji detektywistycznej i sama
ponieść koszty takiej akcji.

IGAG!
Na zdjęciu: Mańola Warmuzek
może zapewnić sobie ochronę
tylko za własne pieniądze.
Fot. G.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Romański

Urzędzie

Wojew6dzkim w
Fot. G. Romański

wypłacania pensji katechetom
uczącym religii. Jego stanowisko

w tej kwestii jest identyczne ze
stanowiskiem rzecznika praw obywatelskich, Tadeusza Zielińskie
go. - Nie ma najmniejszych
wątpliwości, że księża powinni
za swą pracę dostawać wynagrodzenie - oświadczył L. Miller.
Spotkanie
z
kielczanami
poświęcone było głównie polityce.
Odpowiadając na pytanie, czy
SLD może wejść w sojusz z Unią
Wolności , minister stwierdził : Trzeba by spytać, z kt6rą Unią
Wolności. Mam wrażenie, że ta
partia lest teraz 9łęboko podzielona. czy to Się opłaca? Taki
sojusz
nie
gwarantuje
większości w Sejmie, więc nie
gwarantuje nic.
Obecną atmosferę polityczną
Leszek Miller określił jako działa
nia .harcowników przed bitwą",

czyli wyborami prezydenckimi. W tak gorącym czasie teoretycznie wszystko jest możliwe oświadczył. - Ale może nasze najbliższe spotkanie z panem prezydentem coś rozjaśni .
TOMASZ NATKANIEC

Żywią nas

KIELCE. Spotkanie dyrektorów
przemysłu spożywczego odbyło
się wczoraj w kieleckiej "AgromIe· .
Zorganizowano je, aby omówićsy
tuację gospodarczą, tegoroczne
wyniki i możliwości produkcji
przyszłym roku. W obradach uczestniczył wicewojewoda J6zef

w

WiniarskI.
Zła

instalacja

STOPNICA. W miniony poniedziałek prawdopodobnie na skutek zwarcia Instalacji elektrycznej
wybuchł pożar w drewnianym domu mieszkalnym we wsi Skrobaczów, w gminie Stopnica. Straty
powstałe w wyniku pożogi szacuje
się wstępnie na 100 milionów zło
tych.
SDłonęła stodoła

BUŚKO. 'Ile wsi Wełecz, koło
Buska, we wtorek w ogniu stanęła
ogromna stodoła. W akcji ~e
nia pożaru wzięły udział dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze z KR
PSP w Busku, a także ochotnicze
jednostki ze Zbludowic i Wiślicy.
Spłonęło mienie wartości 300 milionów złotych .
/lMI/
Łatwiel do żołądka
KIELECK(E. Specjalistyczny
sprzęt medyczny kupił Wydział
Zdrowia UW. Rozsypujące się
gastroskopy w szpitalach i przychodniach zastąpi 13 nowych aparatów japońskiej firmy Ołympus .
Gastrologom przybyło też 7 kolonoskopów do badania jelita grubego - dostały je wszystkie placówki,
które zamówiły taką aparaturę.
A na potrzeby urologii w Busku
i Czerwonej Górze kupiono elektroresektoskopy. Także torakochirurgia zyskała nowy bronchoskop.
Wczesną jesienią, opisując fatalny
stan aparatury,
określaliślJ1Y
posługiwanie się nią jako horror
dla lekarzy i dla chorych.
IKRAJ
Z informatvką na tv
KIELCE. \I Kieleckie Dni rnformatyki Ekonomicznej zorganizowano wczoraj w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara langego. Placówka ta została wyposażona w najnowocześniejszą
pracownię komputerową w województwie.

Ma

ulicę

SKARŻVSKO-KAfJlIENNA.
Podczas ostatniej sesji RM,
radni zadecydowali nadać jednej
z uliczek imię Janusza Rybickiego.
Ulica Janusza Rybickiego znajdować się będzie w pobliżu ulicy
Spornej. Przypomnijmy, że Janusz
Rybicki
pochodził
ze
Skarżyska- Kamiennej,
przed
śmiercią mieszkał w Krakowie.
Zgodnie z jego wcześniejszą wolą
pochowany został na cmentarzu
w Skarżysku Zachodnim. Zginął
on w ubiegłorocznej katastrofie
śmigłowca .sokół", która wydarzyła się w dolinie Olczyckiej podczas ratowania dwóch skandynawskich turystek. Do dziś nieznane są przyczyny tragedii.

Stypendia prezydenta
SKARZVSKO-KAM1ENNA.
z pierwszych decyzji nowego prezydenta miasta Sylwestra
Miernika było ufundowanie uczniowi III LO w Skarżysku, comiesięcznego stypendium w wysokości 500 tys. zł, jako nagrodę za
dobrą naukę dla chłopca, który pochodzi z biednej rodziny.
Sylwester Miernik, jako miody
chłopak, pochodzący z podskarżyskiego Rejowa, gdy dostał się
na Katołicki Uniwersytet Lubelski,
otrzymał stypendium od Polonii kanadyjskiej. o stypendium w dużym
stopniu pomogło obecnemu prezydentowi Skarżyska ukończyć tę
prestiżową uczelnię. Dziś S. Miernik chciałby pomagać tak, jak kiedyś pomagano jemu.
!PISZ;
KończQ buqowę
CZARNIEC~ GORA. Na ukończeniu jest modernizacja tutejszego szpitala rehabilitacyjnego.
Wyposażony zostanie w 70 lóżek
dla dzieci, będzie także szkoła , aby podczas terapii nie przerywały
nauki. W planach przewidziano
budowę krytego basenu, bez
którego leczenie jest nie tak efektywne. Lekarz WOjewódzki próbuje
pozyskać pieniądze na ten cel
z funduszy przeznaczonych dla
niepe/nosprawnych.

Jedną

r
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Publiczną sprzedaż

.kupuję!

akcji PLl S.A. od 12 do 21 grudnia

- Regionalny Dom Maklerski "Polonia" S.A.
. Kielce, ul. Bodzentyńska 32/40
- Dom Maklers.ki Banku Energetyki S.A.
Radom, ul. Zeromskiego 75
- Biuro Makler~kie Banku Kredytowego S.A.
Radom, ul. Zeromskiego 41
- Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.
Stalowa Wola, ul. Wolności 17
- Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.
Tarnobrzeg, ut. Piłsudskiego 8

http://sbc.wbp.kielce.pl

prowadzą~·

Echo Czytelników
Mafia suchednio1Nska działa?

ZŁODZIEJE
mają się dobrze
Gazeta .. Echo Dnia" kilkakrotnie
lasow w obrębie Suchedniowa.
Z pewnością. celem tych artykułów było. aby odpowiednie
służby. jak policja i ochrona lasów zajęły się tematem zło
dziejstwa lasów na tym terenie. Otóż nic się nie zmieniło.
złodzieje mają się bardzo dobrze i dalej okradają nasze lasy
tak prywatne. jak i państwowe.
Policja i ochrona lasów nie widzi. czy nie chce widzieć co
czyńią złodzieje. Na jaką skalę
jest zorganizowane i rozwinięte złodziejstwo. widać to
bardzo dobrze. Mówi się
głośno. że złodzieje muszą
mieć
układy w służbach
leśnych i nie tylko. bo jeżeli
byłoby

inaczej, to nie działaliby
tak bezkarnie i na taką skalę.
Jeżeli policja ochrona lasów
chciałyby odpowiednio zająć
się złodziejstwem, to wystarczy skontrolować pojazdy wyjeżdżające z lasów, na ulicach

r

. . o""~
. i ... i~

W materiale z 24 XI pt. "Nowe linie" błędnie podaliśmy
wielkość
zysku,
jaki
Spółdzielnia
Mleczarska
z Włoszczowy osiągnie w tym
roku. Wyniesie on 500 mln zł, .
a nie jak podaliśmy 25 mld. Za
pomyłkę przepraszamy pracowników I kierownictwo
spółdzielni.

M.ROLAK

Kącik

poruszała

problem kradziezy

łączących się z terenami
leśnymi. A najbardziej skuteczne byłoby zainteresowanie się odbiorcami kradzionego drewna. Skontrolować, ilu
złodziei dziennie, a nawet

i w nocy przewozi i dostarcza
drzewo do tartaków na ulicach ... w Suchedniowie.
Tematem złodziejstwa lasów na terenie Suchedniowa

Jeszcze o 11 Listopada w Busku-Zdroju

Problemem pana Z. C. jest
brzmIenie jego
nazwIska. Czytelnik zwr6c1ł się
z zapytanIem, w jakich sytuacjach zmiana nazwIska jest
możliwa oraz jaki jest tryb załat
wienia niniejszej sprawy, sądo
wy czy administracyjny.
Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek
na zasadach określonych przepisami ustawy o zmianie imion
i nazwisk. Osoba zainteresowana
winna złożyć pisemny wniosek
w siedzibie urzędu rejonowego jej
miejsca zamieszkania. Wniosek
taki podlega uwzględnieniu, jeżeli
jest
uzasadniony
ważnymi
względami. Ustawa w art. 2 pkt 2
wskazuje przykładowo. że za
ośmIeszające

.ważne względy· można uznać

.
.
,.
Jak zmlenle
Prawnik radzi
.

nazwisko
nakże wówczas, gdy zmiana nazwiska dotyczy toJlko jednego z rodziców. rozciągnięcie jej na mało
letnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców. Zezwolenie drugiego z rodziców nie jest obligatoryjne jeśli nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie
żyje lub nie jest znany albo pozbawiony został władzy rodzicielskiej.
Gdy dziecko ukończylo 141at. potrzebna jest również jego zgoda.
Określone wyżej zasady obowiązują także, gdy wnioskodawca ubiega si, o zmianę Imienia.
Wniosek w toJm przypadku winien
również
być
umotywowany

w szczególności sytuacje, gdy
wnioskodawca nosi nazwisko
ośmieszające albo nie licUjące
z godnością człowieka, o niepolskim brzmieniu. posiadające formę
imienia. Istotnym powodem jest
także wniosek o zmianę nazwiska
na nazwisko. którego wnioskodawca od wielu lat używa.
Możliwe są Inne powody
ważnymi względami, jednakże
zmiany, kt6re każdorazowo
z uwagi na to, że zmiana ta ma dopodlegają ocenIe przez organ o- •

IIZA

OJCZYZNĘ

i zjednoczenie
społeczeństwa II?
W nr 223 5586/ .. Echa Dnia " z 8 listopada 1994 r. ukazał się arI. Imosy pt. "Znaku pokoju nie będzie " z nadtytułem " Mani-

tykuł

festacje polityczne dzielą społeczenstwo ". Informuje on o innych
niz oficjalne obchody Swięta Niepodległosci w Busku ... .
Zarzut pierwszy.

że Koło

Unii

Wolności zamierzało .zbojkotować... w szczególności mszę
świętą w intencji ojczyzny".
Właśnie ze szczególnego szacunku dla mszy św. postanowiliśmy umożliwić ludziom - którzy
z różnych powodów mogli się
źle czuć na mszy św. wkompo-

nowanej w ramy oficjalnych obchodów - wzięcie udziału w innej

Choroba zawodowa
służbie zdrowia. W uroku zachorowałam na żołtaczkę. Przez trzy miesiące leczyłam się, a później poszłam do pracy. Po ponad pół
roku okazało się, że moja choroba nie została wyleczona, a Ja
mam kłopoty zdrowotne. Teraz staram się o rentę. Gdy wypełniałam druki to było takle pytanie: czy przechodzę na
rentę z tytułu choroby zawodowej, czy nie? W pracy nikt mi
nie chciał tego wytłumaczyć, bo kto się w szpitalu liczy z salową. A Ja chciałam wiedzieć na jakich zasadach przysługuje
renta z tytułu choroby zawodowej? Czy ja, po roku, mogę
ubiegać się o taką rentę? Jakle podjąć starania? - pisze Maria T. z Kielc.

Od 25 lat Jestem zatrudniona w

biegłym

kiem będzie wystąpienie do
..Sanepidu· o wydanie decyzji
stwierdzającej chorobę zawodową.

W takich przypadkach. jak
opisany przez panią, zakład
pracy nie interesuje. czy jest
to choroba zawodowa, czy
jest uszczerbek na zdrowiu.
O tym zdecyduje dopiero komisja lekarska. Pracodawca
stwierdza jedynie stan faktyczny.
Po uzyskaniu decyzji z . Sanepidu· ponownie wystąpi pani do ZUS z wnioskiem o rentę
/powinien to uczynić zakład
pracy/o Zostanie pani wezwana ponownie na komisję lekarską. mimo przyznanej już
grupy inwalidzkiej. jeśli taką
będzie pani miała.
TADEUSZ FATALSKI
dyrektor oddziału ZUS
w Kielcach

mszy św. Wiedzieliśmy, że są
dwie kategorie takich ludzi. Jedni, którzy istnieją chyba zawsze.
Lepiej im się modlić. kiedy nie
widzą
obok
nadmiernego
zagęszczenia notabli i sztandarów. Drudzy. to grupa charakterystotezna dla ostatnich lat. Ci
nie wierzą w gwałtowne
nawrócenie fi zmianę poglądów/
po 1989 r. u różnych wybitnych
kiedyś działaczy partii i organizacji programowo ateistotcznych. Kiedy widzą owych
.nawróconych· tłoczących się
blisko prezbiterium, czują się
wypychani z kościoła, w którym
kiedyś czuli się u siebie / .. ./.
Dzięki naszemu pomysłowi,
za ojczyznę mogli modlić się
zarówno ci, którzy widzą jakiś
wewnętrzny fałsz w publicznych modlitwach nie tak dawnych ateistów, jak I ci, którzy
nie widzą w tym żadnej niestosowności I deklarują, Iż są
"ponad podziałami".
Zarzut drugi sprowadza się do
t!3go, że odrębne obchody
Swięta Niepodległości dzielą
społeczeństwo .
Założonym
twierdzeniem artykułu - choć

niewypowiedzianym - jest przekonanie, że społeczeństwo
w Busku było dotoJchczas zjednoczone. Zarzut ten jest podwójnie fałszywy. bo ani społe
czeństwo nie jest zjednoczone,
ani odrębne obchody nie czyniły
dalszych podziałów / .. ./.
Koło Unii WolnoścI w Busku

toJczyć jedynie osoby ubiegającej
się, nie jest wymagana zgoda
współmałżonka.

Problem zmiany nazwiska
przez małżonka rozwiedzionego
regulowany jest przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. 59 tej ustawy stanowi, że
w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia
rozwodu małżonek rozwiedziony,
który
wskutek
zawarcia
małżeństwa zmienił swoje dototchczasowe nazwisko, może przez
oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
powrócić do nazwiska, które nosił
przed zawarciem małżeństwa.

IASI

rzekający·

Wniosek

emeryta i rencisty

Renty z tytułu choroby zawodowej są przyznawane w oparciu o inne przepisy, a renciści mają inne uprawnienia.
Aby zyskać rentę z tytułu choroby zawodowej konieczna
jest decyzja
..Sanepidu",
stwierdzająca,
że
rzeczywiście jestto choroba zawodowa. W pani przypadku nie jest
jeszcze za późno na wykonanie stosownych czynności,
niezbędnych do stwierdzenia
tego faktu. Ma pani bowiem
kartę pobytu w szpitalu, w którym zresztą pracuje.
Powinna pani zatem zwrócić się do kierownictwa szpitala o sporządzenie protokołu
stwierdzającego, że zachorowała pani na chorobę zakaźną. Obowiązkiem kierownictwa zakładu jest wystąpie
nie do Przychodni Przemysło
wej Służby Zdrowia /ul. 01szewskiego/, a kolejnym kro-

powinny zająć się odpowiednie czynniki kontrolne, a nawet organa ścigania i spoza
terenu Suchedniowa. Mafia
suchedniowska działa, jest
bezkarna i ma się coraz lepiej.
A tylko pod naciskiem prasy
można wymusić. aby coś
zmienić w tym temacie i zapobiec dalszej kradzieży naszego dobra wspólnego i prywatnego.
Mieszkańcy Suchedniowa

strona ,

nie
zostanie
gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska
w zamiarze ułatwienia sobie
działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności
cywilnej lub karnej. Również w sytuacji. gdy wniosek dotoJczy zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, a także jak to określa ustawa .. wsławione na polu kultury
I nauki, działalności politycznej,
społecznej albo wojskowej" nie
zostanie uwzględniony, chyba że
wnioskodawca posiada czlonków
rodziny o toJm nazwisku lub jest
pod toJm nazwiskiem powszechnie
znany.
Jeżeli
osoba występująca
z podaniem o orzeczenie o zmianie nazwiska pozostaje w związku
małżeńskim. pozytywne za/atwienie sprawy uzależnione jest od wyrażenia zgody przez drugiego
małżonka, gdyż zmiana dotyczyć
będzie także jego. W wyjątkowych
przypadkach omawiana zmiana
może nastąpić pomimo braku zgody wsp6/małżonka. Sytuacja taka
będzie miała miejsce. gdy drugi
małżonek jest ubezwłasnowolnio
ny lub porozumienie z nim napotoJka przeszkody trudne do przezwyciężenia albo też zachodzą inne
szczególnie uzasadnione okoliczności. W tej szczególnej sytuacji
zmiana nazwiska nie będzie rozciągać się na współmałżonka
wnioskodawcy.
Orzeczenie o zmianie nazwiska obojga małżonk6w rozciąga
się na Ich małoletnie dzieci. Jeduwzględniony.

List pensjonariuszy

W numerze z dnia 30 listopada br. , w dziale .. Echo Czy telnikow". ukazał się artykuł w formie listu do redakcji, niejakiej
K. E.. skarżącej się na warunki panujące w naszym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach.

Odwiedza ona swoją kuzynkę, 73-letnią. którą nazywa
staruszką. co mnie piszącej te
słowa bardzo dziwi. gdyż mimo
iż mam 88 lat nie czuję się staruszką. ale dzięki 4-letniej opiece pie/ęgnairek i dyrekcji czuję
się młoda i sprawna fizycznie,
psychicznie i umysłowo, biorę udział w różnych imprezach, których jest wie/e, jak wycieczki.
wyjścia do teatru, a także uczestniczę
w codziennych nabożeństwach.
odprawianych
w naszej kaplicy przez naszego
ks. kapelana Mariana Kopcia.
Ja także jestem na diecie, ale ani
razu nie odeszJam od stołu głod
na, gdyż posiłki są smaczne i obfite, tak, że ja nawet połowy nie
zjadam. tylko dzielę się
z slIsiadami,
majllcyml
większy apetytl Rano przed
śniadaniem
pensjonariusze

obawy"

W związku z artykułem .. Do strajku nie doszło . Buskl PZU nie
honorule ojcow " zamieszczonym 28 listopada br. po szczegoło·
wym wyjasnieniu okolicznosci wypłaty swiadczenia p. Wojciechowi K.
/a nie Karolowi W. jak podano
w prasie/ za wypadek córki
stwierdzam, że wypłata świad-

czenia wcale nie odbywała się
w tak drastycznych okolicznościach, jak wynikało to z opisu
pani redaktor.
Faktem jest, że zlecenie
wypłaty świadczenia wystawione było
na matkę dziecka
/podobnie ,jak i korespondencja
w tej sprawie prowadzone była
z matką! i przed wypłatą pracownice PZU SA nawiązały kontakt z pana Władysławą K. czy
świadczenie można wypłacić
mężowi, ale to tylko dlatego. że

osoba pana Wojciecha K. jest
znana pracownikom PZU SA
i niestety. istniały pewne obawy
czy może on podjąć gotówkę .
Mamy nadzieję, że nasze
wyjaśnienie również zostanie
opublikowane.
Z poważaniem
dyrektor
Inspektoratu PZU SA
JÓZEF LIS

Redakcja zastrzega sobie prawo do skr6t6w i nie zawsze utożsamia się z treścią publikowanych Iist6w.

http://sbc.wbp.kielce.pl

w dyskusji

Trudny Dom

PZU honoruje ojc6w

"Istniały

głosem

dostają dodatkowo mleko, które
spożywają w różnych porach
dnia lub stawiają na zsiadłe.
Przechodząc przez korytarz nigdy nie widziałam. by personel
przyjmował gości lub kogoś z rodziny i karmił ich rzekomo skradzionymi posiłkami, jak pisze pani K E., która dalej użala się, że
jej kuzynka płaci 75 proc. emerytury /płacimy 70 proc'; i nie-

wiele jej zostaje, by mogla sobie
coś kupić /. ../.
Nocna pielęgniarka dyżurna

czuwa nad naszym odpoczynkiem i często zagląda. czy ktoś
nie potrzebuje pomocy, bo są tacy, którzy załatwiają się pod siebie, co zaraz pielęgniarki usuwają i zmieniają pościel. Znam
przypadek, gdy chory umysło
wo ŻJldał o godz. 1 w nocy, by
mu ugotowano golonkę, co
slotra zrobiła I jeszcze podała
mu gorliC, herbatę, by mu nie
zaszJcodzJlal

A dzwonki działają.
Co do okradania umarłych, to
jestem tym oskarżeniem bardzo
głęboko oburzona. Mieszkałam
z siostrą, która tu przeżyła 14/atzmarła mając 95 lat - i nie widziałam. by ktoś z personelu
wziął cośkolwiek z jej ubrania
lub zaglądał do kieszeni, przeciwnie. bardzo milo zajfłły się
siostry I salowe jej ubraniem,
sprowadziły
lekarza,
by
stwierdz" jej zgon, a także uczestniczyły w pogrzebleI
Apropos tego rzekomego okradania nas z wędlin czy innych
artykułów żywnościowych, to
chętnie zabroniłabym tej pani
odwiedzania naszego domu, by
odzwyczaiła się od rozsiewania
plotek przynoszących nam i pracownikom wiele przykrości!
Złośliwa ocena pracy naszej
dyrekcji świadczy o braku kultury i znajomości technicznych
przy obsłudze naszego domu,
gdyż za dawnej kadencji bywało różnIe z ogrzewaniem
pokol oraz z wydzielaniem
nam ciepłej wody, czego 0becnie nie odczuwamy.
Artykuł ten napisała pensjonariuszka Oddziału D, Paulina
Kowalska.
Za zgodność podpisali pensjonariusze z Oddziału D.
/18 podpisów czytelnych i nieczytelnych!
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Wyboista droga do dotacji

- Boję się powiedzieć, o Jaką dotację wystąpiliśmy do Zarządu
Miasta na przyszły rok - informuje STANISŁAWA BIERNAT,
zastępca dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych Miejskiego
Zakładu Komunikacji. - Radni na pewno nie zgodzą się na taką
sumę. Nie wiem, co będzie z taborem, skoro od dwóch lat otrzymujemy nie zmienioną dotację, 34 mld, bez uwzględnienia Inflacji, wzrostu cen paliwa I części zamiennych. Dalsze utrzymywanietakiej sytuacji zagraża bezpieczeństwu pasażerów, podważa
sens istnienia firmy. W tym roku musieliśmy wystąpić o przyznanie dodatkowych pieniędzy - 5 mld 750 mln zł.
Poprzednia Rada Miasta
nakazała -dostosować działal
ność firmy do 34 mld zł. Już na

~ "Pluszowy Miś"
Codziennie naszą redakcję odwiedzają kolejni ofiarodawcy przyliczne prezenty.

nosząc

Oto oni: Agatka i Justynka
Glik, Jan Sikorski, Małgorzata
Spyra, dzieci z klubu PCK "Wiewiórka" przy SP w Mąchocicach
I - klasy II i III z opiekunką klubu
Bożeną Michtą, samorząd uczniowski SP nr 26, który reprezentowali Michał Ożugowskl
i Rafał Grzyb, uczniowie SP nr
12: Małgosia Kłoslńska, Marta
Majewska, Ania Clułek, Natalia
Prokop I mgr Krystyna Jass,
członkowie szkolnego koła PCK
SP nr 33: Ewa Olszak, Magda
Grabowska, Paulinka Zeliaś,
Kasia Salwa, z opiekunką
Małgorzatą Dziedzic, Alina i Andrzej Pieczyńscy, 4-letnla Maja
Wesołowska /na zdJęclu/, która

przyszła z
kilkanaście

mamą

przynosząc

paczek z prezentami.
Do naszej
akcji włączyły
się również firmy. Przedsiębiors
two Handlowo-Usługowo-Pro
dukcyjne Hurtownia ALINA,
mieszczące się przy ul. 1 Maja
136, któremu szefuje Alicja
Przeworska, ufundowało przepiękne zabawki wartości kilku
milionów złotych. Firma Produkcyjno-Handlowa LUX-AJZA,
ul. Gorna 18, przekazała dla
najmłodszych kolorowe kaftaniki, koszulki, na ponad milion
złotych.

Wszystkim

dziękujemy.

IKR/

Zgubił

auto

i

4-letnla Maja Wesołowska z
Kielc z os. Barwinek
Fot. A. Piekarski

PROPONUJEMY
* 15 bm., o godz. 12, w Muzeum
Wsi KieleckieJ, przy ul. Jana Pawła II 6
- otwarcie wystawy " Żywieckie
kolędowanie, czyli świat na opak".
* Klub "Polonez" zaprasza 15 bm.,
o godz. 17, wszystkich miłośników teatru na zajęcia teatralne.
* 16 bm., o godz. 17, w Klubie CIvltas Christiana, przy ul. Równej 18 spotkanie autorskie ze Zdzisławem
Antoiskim.
* 17 bm., o g. 10, w sali konferencyJneJ Przychodni Specjalistycznej
przy ul. Wesolej 52 - zebranie połączo
ne ze szkoleniem nt. ..Stopa cukrzycowa".
* 16 bm .. o godz. 18. w Galerii
BWA "Plwnlce", ul. Leśna 7 - otwarcie
wystawy poplenerowej rzeźby klelecf<lego okręgu ZAR Kielce - 94.
* 15 bm., o g. 10, w sali 117 B PŚ
otwarte seminarium nt ochrony praw
autorskich oraz ochrony prawnej
programów komputerowych, z udziałem prof. dr hab. J. Bleszyńskiego
z UW i dr. hab. M. Byrskiej z UJ. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa sprzętu

komputerowego.
/KR/

Wczoraj do Komendy Rejonowej w Kielcach zgłosił
się mężczyzna, który chciał
zgłosić kradzież "volkswagena vento".
Ponad dwie godziny trwało
przesłuchanie i spisanie odpowiednich dokumentów. W końcu
pracownik komendy wraz z kierowcą poszli na miejsce kradzieży ,
w okolice baru "Jaś i Małgosia".
Samochód miał zniknąć z ulicy
naprzeciw baru. Na miejscu policjant zobaczył, w odlęglości okola
50 metrów na ulicy Zeromskiego
jakiś czerwony pojazd podobny do
"vento". Kierowca aż wykrzyknął
z radości. Na ulicy stał zaparkowany jego ...•volkswagen". Okazało się, że właściciel po wyjściu
z gmachu Sądu Wojewódzkiego
po prostu zapomniał z wrażenia,
gdzie postawił samochód.
/KIK/

- Kielce są jedynym miastem wojewódzkim, gdzie lokale nie prowadzą nocnej
działalności rozrywkowej powiedział JERZY PIEKARSK~ zarządca współwłas
ności "Bristol". - Większość

z nich została zamknięta
z tego samego powodu braku bezpieczeństwa. Naszych restauratorów nie
stać na wynajmowanie drogiej ochrony.
Scysje wywołane przez . element przestępczy" były glównym
powodem rezygnacji z prowadzenia restauracji w "Bristolu". Od pół
roku jej pomieszczenia są nieczynne. Wynajmuje je Konsor- •
cium Gospodarcze .Biss' International Ltd .~ które od kilku m iesi ęcy .
stara s ię o uzyskanie koncesji na
prowadzenie tutaj salonu gier
. Bingo". Trudno p rzewidzieć, jak
dług o potrwa załatwi a nie formalności, ale na razie, firma normalnie płaci czynsz. Czy po urucho-

początku
działa, że

roku dyrekcja wiejest to niemożliwe .
Robiono
drastyczne
oszczędności, m.in.

ograniczono liczbę
kursów,
nie

kupowano
nowych
części do autobusów, a zepsute wymieniano na inne, stare, zregenerowane.
Tym sposobem zaoszczędziliśmy ponad 5 mld
zł. Ale nie ma się czym chwalić
- to smutna oszczędność - dodaje S. Biernat. - Taki sprzęt
ma krótszą żywotność , jedna
część w autobusie wymieniana jest po trzy razy, co podnosi
koszty eksploatacji. Takie "ła
tanie" było możliwe latem,
w zimie autobusy są bardziej
obciążone i muszą być w lepszym stanie technicznym.
Jeśli radni na najbliższej sesji, 15 grudnia br. przyznają
dotację, to jej część - 3 mld zł
- zostanie wykorzystana na
zakup niezbędnych części,
m.in. silników, akumulatorów,
ogumienIa, hamulców itp. Pozostałe 2,75 mld zŁ musi być
przeznaczone na bieżące
nakłady inwestycyjne.

PopsułO się
np. stare pogotowie techniczne używane QO naprawy
autobusów w trasie. Potrzebne są równ i eż pieniądze na
dofi nansowanie działal ności
Zakładowej Stacji Diagnostycznej . Aby prowadzone
przez n i ą badania stanu technicznego autobusów były uznawane przez Urząd Wojewódzki, stacja musi zostać
wyposażona w dodatkowe
urządzenia . Taki obowi ązek
nakładają
nowe przep isy
wchodzące w życie z początkiem 1995 r.

Okoliczne gminy
wpł~ciły

w tym roku na konto MZK 5,7 mld zł. Jest to kwota uzyskana z przeliczenia
. przejazdu kilometrów świad
czonych na rzecz gmin, nie
uwzględnione są w niej wydatki ponoszone na inwestycje,
np. zakup autobusów.

Nikt nie

- Współpraca z okolicznymi gminami jest ciężka informuje S . Biernat. - Nie
ma mowy o wyegzekwowaniu większych pieniędzy.
Najtrudniej jest wyegzekwować je od najbogatszych gmin . Wiele podmiejskich kursów powinno
być zlikwidowanych . Autobusy jeżdżą prawie puste,
wpływy z biletów są mizerne, co podnosi koszty utrzymania całej firmy.
Liczba linii I częstotli
kursowania autobusów są obecnie na pozi9mle niezbędnego minimum. Jeśli dotacja nie zostanie przyznana, trzeba
będzie je drastycznie ogra- .
wość

niczyć.

AGATA KOWALCZYK

Fol G. Romański

Kielecki bazar.

Ile wydamy na

święta?

Kupowala baba mak
Idą święta. Na kieleckim targowisku królują mak - 80 tys. za kg,
suszone śliwki /od 75 do 100 tys. zł za kilogram/ oraz suszone grzyby. Te najłatwiej jest kupić w opakowaniach po 100 g: borowiki szlachetne kosztują ponad 70 tysięcy złotych, podgrzybki taniej, bo tylko 33 tys., podobne ceny są w sklepach.

Za schab na bazarach trzeba zapłacić 70 tys., a za karczek 65 tysięcy złotych za 1
kg. W sklepie jest, niestety, o
10 tysięcy droższy, tyle że
z gwarancją jakości. Dużym
ząinteresowaniem cieszą się

Fot. A. Piekarski

Las'y pelne padliny
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Ale, gdy przyszło mu zapłaci ć
podatek od n ieruchomości, kupić opał, nie m i ał za co kontynuować
przerobu padłych zwi e rząt na
paszę . M iesi ęczn i e przyjmowano
ich tu niemalo, w dobrych latach do
150 ton, ostatnio 100-110. Powstawalo z tego 25 ton mączki paszowej. Gdyby nie fakt, że trzeba było
inwestować, może jeszcze daloby
się firmę utrzymać . Ale w niej przez
30 lat nie zrobiono nic! Nie doleżono
grosza, cały czas intensywnie wykorzystując urządzenia!

Do 1989 roku padle sztuki rąba
no siekierą. Można sobie wyobrazić , w jakich warunkach tu pracowano. Dopiero zarządca kupił gilotynę , która też nie jest ostatnim
krzykiem mody w takiej produkcji

i naj drastyczn i ejsżą część roboty
dało s i ę wy konywać ,po ludzku'.
Teraz kocioł wytwarzający parę
technolog i czną aż s ię prosi o wym i anę , nal eżałoby doposażyć salę
sekcyjną , lecz nie ma za co. Zarządca ub i ęgał si ę o kredyty, nie
dostał nic. Zal mu tej firmy, bo 13
pracown ików pójdzie na bruk i śro 
dowisko naturalne z pewnością
odczuje jej brak. Wybiera się więc
w tym tygodniu "po prośbie" do
gminy Małogoszcz i do Urzędu
Wojewódzkiego. Jeśli tam nie pomogą , zakładu nie będzie .

Gdy

akurat
A. Prawdę, że
w lesie nie opodal Oksy leży
padłe cielę I trzeba po nie jechać ...
ANNA KRAWIECKA
wyjeżdżaliśmy,

ktoś zawiadomił

słyszał dźwięku tłuczonego szkła

--

"Bristol" dziala nil pół gwizdka

filety z kurczaka /92.200 zł za
kg/, podudzie .indyka /43 .900
zł za kg/, indyk mrożony
/63 .300 zł za kg/, kurczaki
/41.100 zł/ o Za kilogram szynki wieprzowej musimy zapła
cić przeszło 140 tysięcy zło
tych .
Z oferty typowo świątecz
nej: migdały . 200 g - 40.000 zł,
orzechy włoskie 150 g 25.000-33.000 zł, orzechy
włoskie łuskane - 165.000 zł,
a nie łuskane 44.900 zł, figi
200 g - 27.900 zł i rodzyn ki 200
g - 9. 900 zł.
Do kompletu na stole brakuje
jeszcze ryb. Ceny śledzi i karpi
ustalą się dopiero tuż przed
świętami . Starzy handlowcy
twierdzą , że z ostatecznymi zakupami nie należy czekać do Wigilii. Będzie drożej.
/GR/

.nteVY1n
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KIELCE 4S898

Ukradli mimo krat

w bloku nr 67 w osiedlu Na Sto-

ku po raz kolejny założono w windach nowe oświetlenie. Lampy
zostały solidnie okratowane, ale to
nic nie pomogło. Złodzieje Hak ukradli żarówki.

Ślisko i mokro
Na Słonecznym Wzgórzu obok
bloku nr 25 jest bardzo niebezpieczny zakręt. Teren jest wzniesiony, a studzienkę ściekową usytuowano na jego szczycie; deszczówka do niej spływa i zalewa
ulicę. W zimie jezdnia robi się oblodzona i bardzo niebezpieczna.

Nie malujq
mieniu salonu w .. Bristolu"
będzie spokojnie? Przedstawiciele konsorcjum twierdzą , że tak.
Po pierwsze "Bingo" to gra masowa, dla .średn iozamożnych · , więc
przestępcy nie będą mieli tu czego
szukać . Po drugie, ma być zapewniona profesjonalna ochrona.
W obiekcie odrestaurowanym
i ponownie uruchomionym przed
dwoma laty, polowę jednego
piętra zajmuje kilka firm usługo
wych. Ale kielczanom zabytkowy gmach kojarzy się przede
wszystkim z hotelem, który teraz jest dzi erżawi o ny. Frekwencja waha s i ę tu w granicach 30
procent. Oprócz Polaków, nocuje

w nim wielu gości zagranicznych z Niemiec, USA, Francji czy Irlandii. Nic dziwnego, że .Bristol" jest
oczkiem w głowie miejscowej
policji. Jak dowiedzieliśmy s ię w
śródmiejskim
komisariacie,
w porównaniu z innymi·obiektami
w mieście , w "Bristolu" jest
całkiem spokOjnie, ale nie tak bezpiecznie, jak np. w "Centralnym".
A to za sprawą n iewystarczaj ące
go zabezpieczenia obiektu - braku
ochrony, małej liczby recepcjonistów, którzy nie s ą w stanie kontro l ować wszystkich gośc i. Wś ród
kilku odnotowanych w tym roku
przestępstw była kradz i eż BMW
z hotelowego parkingu, dewastacja

http://sbc.wbp.kielce.pl

i. .. gwalty /pokrzywdzone jednak wycofywały skargi/o
Ostatnio policjanci otrzymali
sygnał o włamaniu do bufetu
i kradzieży alkoholu. O dziwo,
nikt z odległej o kilka metrów recepcji nie słyszał trzasku tłuczo
nego szkła ... liczba przestępstw
- tych zgłaszanych - jest niewielka, co może świadczyć , że w
" Bristolu" jest stosunkowo spokojnie, albo, że ... pracownicy są
wyjątkowo dyskretni.

Lokatorzy nie mogą doprosić
sję
w administracji osiedla
Swiętokrzyskiego remontu w bloku nr 55. Klatka schodowa nie była
malowana od 8 lat.

MAŁGORZATA GÓRAK

lATA!

pomieszczeń

Do góry dnem
Na os. Swiętokrzyskim i KSM
dzieją się dziwne rzeczy z pojemn/ kami na śmieci. Np. przy ul.
Sląskiej i przy ul. Manifestu Lipcowego kilka dni temu zostały wystawione przed śmietnik puste kontenery i przewrócone do góry koła
mi, tak że nie da się z nich korzysta ć.
Wczoraj
pojawiły
się
następne, również w takiej samej
pozycji.

Echo
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Wybory w Sworzycach

Postawili
na

Czy rewelacyjny pomysł wiceburmistrza
rozwiąze problemy mieszkaniowe?

doświadczenie

W ubiegły czwartek odbyły się w Sworzycach wybory
sołtysa i Rady Sołeckiej. W obecności burmistrza, Zbigniewa Stefańczyka mieszkańcy Sworzyc, Grabkowa i Poraja po raz kolejny wybrali na sołtysa Stanisława Górskiego.

* Zakończyły się wybory
sołtysów we wszystkich 40
sołectwach
gminy Końskie.
Większość
sołtysów
pełnić
będzie tę funkcję ponownie.
Najdłużej pełniącym funkcję - od
1967 r. - jest Jan WieczorkiewiczJ sołtys sołectwa Dyszów.
Zebraniom
przewodniczyli
członkowie
Zarządu
Miasta
i Gminy. W zebraniu wiejskim
w Kornicy uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej. Adam Sosnowski.
* W tym tygodniu rozpoczną
się posiedzenia komisji Rady
Miejskiej poświęcone omówieniu budżetu na rok 1995. Dzisiaj
obradować będzie Komisja Prawa i Praworządności , w czwartek - Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki, a w piątek Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Śro
dowiska.
* Konwent Rady Miejskiej ustalił termin sesji na 28 grudnia
1994 r. o godz. 10.00. Głównym
tematem obrad będą sprawy
budżetu na 1995 r.
* Wczoraj - jak w każdy wtorek - obradował Zarząd Miasta
i Gminy. Tematem obrad były
m.in. sprawy: wykupu mieszkań
komunalnych, przeniesienia nieodpłatnie własności garaży, rozliczenia robót publicznych,
sprzedaży
działek
budowlanych.
* Zarząd Miasta i Gminy odwołal z dn. 6 grudnia dyrektora
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich . Ogłoszono
konkurs na stanowisko dyrektora. Do czasu rozstrzygnięcia
konkursu zakładem kierował
będzie zastępca dyrektora, Mariusz Wijas.

Pęd

do

Zebranie poświęcone wyborom przebiegało w bardzo
gorącej atmosferze. Najwięcej
emocji wywołała propozycja
burmistrza, aby przenieść
dzieci uczące się w starej,
grożącej zawaleniem szkole
w Sworzycach, do budynku po
Ośrodku Zdrowia w Grabkowie. Ostatecznie po burzliwej,
nie zawsze parlamentarnej.

z najbardziej impulsywnych
dyskutantów stwierdził wręcz,
że droga jest teraz gorsza niż
przed remontem. Burmistrz ripostował, że przecież remont
wykonywali ludzie ze Sworzyc, wskazani przez Radę
Sołecką. W przyszłości postanowiono dokładniej przygotowywać się do takich robót.

KOŃSKIE. Z problemami mieszkaniowymi boryka się wielu
konecczan. Trzy pokolenia żyjące pod jednym dachem w starym
bloku komunalnym, to sytuacja występująca bardzo często. Ludzi przybywa, lokali nie.

Niewiele rodzin stać na wykupienie mieszkań, a jeszcze mniej
na budowę domów. Spółdzielnia
mieszkaniowa w najbliższym czasie nie przewiduje budowy nowych
bloków, budownictwo komunalne
jest obecnie także niemożliwe . Co
robić , jak tłumaczyć odmowną decyzję tym , którzy przychodzą od
lat z podaniem o przydział jakiegoś niewielkiego kąta - zastanawiają się radni.

Przedstawiamy koneckie szkoly

11Trójka
sobie
Sołtys Stanisław
Stefańczyka.

Górski odbiera gratulacje od burmistrza Zbig-

niewa

Fot. G.
taką propozycję
mieszkańcy sołectwa przystali. Dużo kontrowersji wywołała
także kwestia remontów dróg.

dyskusji na

W tym roku w ramach prac interwencyjnych, dwóch bezrobotnych wykonywało remont
drogi Sworzyce - Poraj . Z róż
nych
przyczyn,
m.in.
niewłaściwy materiał, remont
wyszedł nie najlepiej. Jeden

gorzały,

czyi i ...

Romański

Wybory na sołtysa wygrał
zdecydowanie
Stanisław
Górski - 34 głosy.
Jego
kontrkandydat, radny Rady
Miasta i Gminy, Marek Grygiel
otrzymał 13 głosów. Do Rady
Soleckiej jednogłośnie wybrano: Adama Serafickiego ze
Sworzyc, Zbigniewa Siatkowskiego z Poraju , Stanisława Stępnia ze Sworzyc i
Henryka
Dąbrowskiego
z Grabkowa.
IMIRI

r-

W tym roku szkolnym uczy się
w "trójce" 676 dzieci. Nieco mniej
niż przed rokiem . Szkoła jest najmniejsza, jeśli chodzi o liczbę
uczących się w niej dzieci. Nie
przeszkadza to jednak ani nauczycielom ani uczniom w osiąganiu
sukcesów w różnych dziedzinach.
Dyrektor Z. Ślifierz podkreśla, że
sukcesy uczniów zarówno na
szczeblu miejskim, jak i wojewódzkim, to w głównej mierze
wynik ogromnego zaangażowania
nauczycieli w pracy z młodzieżą .
Przed kilku laty zlikwidowano
zajęcia pozalekcyjne, tzn. nie płaci
się za nie nauczycielom. Jednak
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orła
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reślonych obiektów Iszkoły,
przedszkola, kościołal o 100
metrów. Z tej przyczyny np.
w Wąsoczu nie można kupić

daje

radę

w szkole przy ul. Partyzantów
zajęcia w kołach zainteresowań
są nadal prowadzone. Stąd też
sukcesy szkoły w olimpiadach
przedmiotowych i zawodach sportowych.
- Już od kilku lat uczniowie przygotowywani przez Teresę Jasnos
odnoszą sukcesy na olilT1piadach
biologicznych - mówi Z. Slifierz. Sukcesami pochwalić się mogą
także nauczyciele prowadzący
zajęcia z innych przedmiotów:

potrzebujących .

MiK
Krystyna Wybańska z geografii,
Robert Krakowiak z historii, Robert Misztal z fizyki. Mamy także
osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportowych. W ubiegłym roku szkolnym nasz uczeń, Artur
Kania został mistrzem województwa w biegu na 100m. Prowadzimy zajęcia z piłki ręcznej,
siatkówki, piłki nożnej . Mamy niewielką salę gimnastyczną, usytuowaną na II piętrze, o ile wiem tylko
u nas i w Ostrowcu w SP nr 4 sale
gimnastyczne są tak dziwnie usytuowane, ale musimy sobie jakoś
radzić.
Szkoła

organizuje wyjazdy uczniów na basen do Spały. Za siedemdziesiąt tysięcy uczniowie
mają zapewniony dojazd, ubezpie9zenie i instruktora.
Srodki finansowe, Jakimi dysponuje szkoła, zabezpieczają jej
funkcjonowanie, jednak nie
wystarczają na poważniejsze
remonty. Należałoby wymienić
co trzecie okno, przeciekające
przy każdym większym deszczu. Jednak wydatek taki jest
poza zasięgiem finansowych
możliwości szkoły.

MIR

Nie, bo nie!
Rada Miejska w Końskich doczekała się zorganizowanej opozycji. Na sesji rady 24 listopada br. poinformowano, że został
powołany Klub Radnych Niezależnych.

Od początku roku wydano 49 zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowych alkoholi/powyżej 4,5 procental. W mieście
I gminie działa 101 sklepów, w których sprzedaje się alkohol
i 32 lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż alkoholu
powyżej 4,5 procenta.
Limit przewidziany uchwałą
Rady Miasta z 30 listopada 1993
ro.ku wynosi 120 sklepów. Obowiązuje on jedynie jeśli chodzi
o napoje o zawartości alkoholu
powyżej 4,5 procenta. liość punktów sprzedaży piwa nie jest limitowana. W całej gminie piwo
sprzedaje się w 187 sklepach i
45 lokalach gastronomicznych.
.- W ostatnich miesiącach maleJe zapotrzebowanie na nowe
zezwolenia - mówi Aleksandra
Stoińska, kierowniczka referatu
w yvydziale Finansowym UMiG,
ktora opiniuje wnioski o zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W tym roku cztery sklepy zrezygnowaly ze sprzedaży alkoholu. W gminie są wioski /Wąsocz,
B?rycZ/, w których nie ma sklepow sprzedających alkohol.
Aby móc sprzedawać alkohol sala sklepowa musi mieć
20 m kw. powierzchni, a sklep
Powinien być oddalony od ok-

II

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Partyzantów Ziemi Konecklej, Zbigniew Ślifierz, nie chce mówić o problemach szkoły.
Są takie same jak we wszystkich innych. Brak pieniędzy na
niezbędne remonty, niskie płace nauczycieli, duże zagęszczenie
uczniów, dzieci biednych rodzin, którym trzeba jakoś pomagać.
Woli mówić o sukcesach. A tych mimo ciężkich czasów jest w
"trójce" sporo.

Apetyt na
"procentowe"
zezwolenia
to

- Jest to ogromny problem
naszym mieście - mówi
zastępca burmistrza, Henryk
Poplk. - W latach poprzednich ,
kiedy spółdzielnia oddawała rocznie 100-150 mieszkań, w blokach
komunalnych zwalniało się kilkadziesiąt lokali. Teraz, gdy budownictwo spółdzielcze stoi, nie ma
już
tego typu przesiedleń .
W bieżącym roku zwolniły się tylko
dwa mieszkania, co ma się nijak

w

do liczby osób żyjących w tragicznych warunkach.
W wielu wioskach w gminie
Końskie stoją domy, w których nikt
nie mieszka. Stoją i niszczeją. Ich
właściciele albo zmarli, albo wybudowali nowe domy, albo mieszkają
daleko. Po niewielkim remoncie
mogłyby zamieszkać tam rodziny
żyjące w najtrudniejszych warunkach. - W samym tylko Rogowie
naliczyłem takich pustych mieszkań 18 - mówi burmistrz Popik. Gdyby udało nam się dogadać
z właścicielami i za niewielkie pieniądze je odkupić, mielibyśmy
gdzie zakwaterować najbardziej

Aśka

i Magda z Vlllb.

gorzałki.

W nakładzie 2 tys. egzemplarzy ukazał si, wydany przez UfZlld
Miasta i Gminy kolorowy folder, prezentujllcy miasto oraz koneckie
firmy. Bogato ilustrowany folder, informuje w trzech językach /polskim, niemieckim i angielskim! o historii, zabytkach, przemyśle i infrastrukturze miasta.
Folder służyć ma promocji Końskich i firm tu działających. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, poseł Sławomir Marczewski już zabrał kilkadziesiąt folderów do Sejmu, aby tam rozdać je posłom i przedstawicielom
władzy. Być może tą drogą uda się zainteresować przedsiębiorców inwestowaniem w Końskich. Wśród 46 firm prezentowanych w folderze,
znalazły się wszystkie większe spółki i zakłady pracy działające w gminie
Końskie. Oprócz informacji o siedzibie i adresie firmy, w wydawnictwie
znajdują się dane o profilu produkcji, kontaktach handlowych i propozycjach współpracy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Po przygotowaniu prasowym,
w którym stwierdza się , że dość
pobłażania, że minęło sto dni
i dość było czasu na naukę dla
nowego Zarządu Miasta, że znałeziono wiele niedociągnięć, i że
opozycja .będzie interpelować"
jakoś nikomu nie przyszło do
głowy, aby listę owych nieprawidłowości czy uchybień przedstawić na sesji rady, ale za to poinformowano - również w prasie
- że jedynym, powtarzam ledynym wyróżnikiem łączącym
i zespalającym członków Klubu
Niezależnych jest ich opozycyjność wobec SLD .
Tego typu sprzeciw dla sprzeciwu "nie, bo nie" w Końskich nie
bylby może nawet godny odnotowania, gdyby nie pasował tak
dokładnie do pewnego modelu
uprawiania polityki.
O wiele groźniejsze wydaje
się owo .nie, bo nie" w panaprezydenckim wykonaniu. Prezydent "za żadne pieniądze" nie
zaakceptuje Pastusiaka na stanowisku ministra obrony. Nie
potrzeba argumentów. Nie, bo .
nie. Nie, bo z lewicy. Znajdzie
nawet "malol>Oważny pretekst",

aby ustawę o podatkach skierować do poważnego - sądzę - Trybunału Konstytucyjnego. Byle
zanegować,

byle odwlec. Pod
byle pretekstem. Nawet mało
poważnym . Nie dziwota, że
w Końskich myślą podobnie.
Chociaż nie jest tak naprawdę
pewne, czy postawy takie są jedynie naśladownictwem i przeniesieniem na własny grunt kiepskiego przykładu z góry, czy też
może owa góra wzoruje się na
tym , co dzieje się na dole i jest
wielkim uogólnieniem postaw,
dążeń i sposobów wyrażania
siebie przez małych polityków na
małej prowincji. Czyż , choćby
ostatnie gwałtowne odwołanie
i pospieszne powołanie na stanowisko Wysokiego Kieleckiego
Urzędnika nie może budzić zlych
skojarzeń i choćby wątpliwości,
iż odbyło się "pod byle pretekstem", a z mniejszym, jakby, szacunkiem dla merytorycznych ocen?
Prawdopodobnie dwa te ży
wioly wzajemnie się uzupełniają
i napędzają . I temu właśnie wypadałoby powiedzieć NIE. NIE,
BONIE.
ADAM SOSNOWSKI

strona 10

Informator kielecki

Środa 14 grudnia

BUSKO

Imieniny obchodzą:
Alfred i Izydor

• KINO "Zdrój" - nieczynne;

-

KIELCE
Biuro Ogłoszen, tel. 32-45-40,
czynne w godz. 8.00-20.00;
TEATRY
• im. S.Żeromskiego - zespół
w terenie;
• PTLiA "Kubu." - .Królowa
śniegu· g. 10, 12;
KINA
• "Romantica" - .Król Lew· USA, bo. g. 9, 11, 15.15; .Stan zagrożenia· USA 1.15, g. 17; .Klient" USA
I. 15 g. 12.45, 19.30;
• "Moskwa" - . Cud w Nowym
Jorku· USA I. 15 g. 15, 17, .Czuły cel·
fran. I. 15 g. 19.30;
• "Studyjne" - nieczynne;
• "Ecbo" - ,Naga broń 33 i 1/3'
USA, I.12, g.16, 18;
WYSTAWY
• Galeria BWA.Na piętrze' ul.
Leśna 7 - Wystawa malarstwa Jacka
Nowakowskiego; czynna - pono - pią
tek 11-17, niedziela 11-15, sobotynieczynna, Kolekcja sztuki kieleckiego środowiska plastyczneQo /zbiory
BWN oraz sprzedaż dzIeł sztuki
współczesnej czynne - pon.-piątek9-15;
MUZEA
• Muzeum Narodowe - dawny Pałac Biskupi, pl. Zamkowy 1 nieczynne;
• Muzeum przy Rynku 3/5 Wystawy stale: Przyroda Kielecczyzny. ,Wsp6/czesna sztuka ludowa
Kielecczyzny'. Wystawy czasowe: Ikony z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Kielecczyzna śred
niowieczna /Wystawa archeologiczna/ Z wyjątkiem poniedziałków i śród
czynne codziennie w godz. 9-16
(niedziela - wstęp wolny)
• Oddzlat Muzeum Lat
Szkolnych S. Zeromskiego, ul. Jana
Pawła II - Wystawa materia!6w biograficznych i literackich z mło
dzieńczych lat pisarza. Czynne we
wtorki, czwartki i piątki, niedziela
(wstęp wolny) - g. 9-15, środy - g.1218, soboty - nieczynne
• Oddział - Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku - odtworzony
wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno - literacka czynne 10 - 16, poniedziałek i wtorek - nieczynne, niedziela - wstęp
wolny;
• Zabawkarstwa w Kielcach wystawy: ,Transport i komunikacja
w zabawkach', .zabawkowy zwierzyniec', .Ekspozycja modelarska',
.W świecie baśni i legend' - czynne
10 -17, pono - nieczynne;
• MuzeUJD Wal KieleckiejDworek Laszczyków, ul. Jana Pawła
II 6 - Wystawa .Ludowa architektura
kamienna na Kielecczyźnie' czynna
- pon.-piątek w godz. 9-15;
• Muzeum Zbiorów Geologlcznycb Kielce, ul. Zgoda 21
- wystawa stała: zbiory geologiczne
skał, minerałów i skamie(liałości,
600 milionów lat historii Gór Swiętok
rzyskich, surowce mineralne Kielecczyzny. Czynne poniedziałek - piątek g. 8-15;
.

OSTRE DYZURY SZPITALI:
- wewnętrzny i chirurgiczny Czerwona Góra;
• Apteki: stały dyżur dzienny,
nocny i świąteczny pełni apteka p/ywatna ul. Massalskiego 18 (os. Slichowice, .Cefarmu' -ul. Sienkiewicza;
• Telefony: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Straż Miejska67-60-40, Pomoc drogowa - 66-00-65,
. Pogotowie Energetyczne Kielce MiaS1D - 991, Pogotowie Gazowe - 3120-20 i 992, Pogotowie Wod.-Kan.994, co., elektryczne RPGM, tel. 61-1833, <:Z}'nne w godz. 15 - 23 w dni powszedrne wgodz. 7 - 23, w dni wolne od
pracy tel. 31-16-47 i 430-94

KAZIMIERZA W.

tel. 573-46 (piątek również - narkomania).
• Postoje taksówek:
osobowe - plac Dworcowy tel. 68-3399, ul. Piekoszowska tel. 515-11; ul.
Toporowskiego tel. 31-09-67, ul. Jesionowatel. 31-79-19, ul. Mielczarskiego tel. 66-40-40, ul. Szymanowskiego tel. 488-45. Bagażowe - ul. Armii Czerwonej tel. 466-68
• SZPITALE - Czarnów - 662481, ul. Kościuszki -467-43, ul. Prosta - 618-525, MSW - 420-21 , Czerwona Góra - 508-41 .
• BIM - informacja o prywatnych usługach medycznych - tel. 6861-67, 27-697.
• NAGŁA POMOC LEKARSKA LEKARZY SPECJALISTÓW - WIZYTY DOMOWE - pediatrów, chirurgów dziecięcych, intemistów, ortopedów, laryngologów, okulistów, neurologów,
badania ekg. Zgłoszenia codziennie
11-20, tel. 31-56-50. Wizyty domowe
14.30-22 Idni powszednie/, 11-21
/dni wolne/.
• SPECJALISTYCZNA POMOC DLA DZIECI "VITAMED" - wizyty domowe i ambulatoryjne w godz. 16.30-21.30,
,w soboty, niedziele i święta 9-21.30
- tel. 31-96-21 .
• POMOC LEKARSKA DLA
DZIECI - tel. 66-33-66, wizyty
~diatry codziennie 15-24, niedziele
I święta 7-24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI zgłoszenia codziennie w godz. 7-24,
tel. 68-46-36.
• POGOTOWIE
PEDIATRYCZNE "POD DALNI4" ul. Połowniaka 4, tel. 68-48-91, ambulatorium, WIZVTY domowe.
• TEL. 485-15 - "ZDROWIE"
- WIZVTY DOMOWE - CODZIENNIE OD 7 DO 20 - kardiolog z ekg,
laryngolog, neurolog, dermatolog,
pediatra, internista, chirurg, badania
laboratoryjne, zastrzyki /i'inne usługi
pielęgniarskie w domU/o Szkoła Rodzenia, usg /ultrasonografia! ogólne,
ginekologiczne, ciąża, próby wysiłkowe , ekg komputerowe. Dom
Rzemiosła, ul. Warszawska 34, codziennie od 7 do 20, soboty, niedziele 8-20.
dzieci
• "ULTRASON" usg
i dorosłych - tel. 61-02-30 - lek. med.
radiolog Wojciech Partyka przyjmuje
w domu pacjenta i w gabinecie
w poniedziałki i czwartki w godz.
12.15-14.45, we wtorki, środy i piątki
13.30-14.45, w soboty 8-9. Pełny
zakres badań.
• POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE -lecznica ,Medistar", ul. Warszawska 34./00M RZEMIOSŁN, czynne NON STOP - tel.
439-45.
• SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA - gabinety czynne W godz.
8-20: ul. Paderewskiego Id. Buczka!
42, tel. 66-30-19 - stomatologia, ul.
Konopnickiej 5, tel. 31-50-16 - stomatologia /znieczulenie ogólne/, interna, ul. Hipoteczna 3, tel. 486-44 stomatologia, ginekologia, cytologia,
analityka, ul. Kościuszki 11, tel. 45096 - stomatologia, gabinety specjalistyczne.
• USŁUGI
POGRZEBOWE
CAŁODOBOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH -tel. 31-70-47, 66-31-77,
467-88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - USŁUGI
CAŁODOBOWE - tel. 61-29-18, 6139-12.
POMOC DROGOWA - tel.

113-509.
OSTROWIEC
I

.

SKARZYSKO-KAM.

RADIO-TAXI.
"ORIENT"
61-11-11
Radio Taxi "Alfa"
tel. 96-22,tel. 444-44;
TAXI ROGATKA
61-97-55
dojazd bezpłatny

• Apteka - ul, Szpitalna 1;
• KINO "Nowa Wolność"
,Forrest Gump· USA, 1.15, g. 16,
18.30;

PINCZOW
• KINO "Belweder" ,The
Flinstones· USA b/o g. 16, 18;
WŁOSZCZOWA

• KINO Dom Kultury - .Eksplozja' USA, 1.15, g. 18.30;
STOPNICA
KIno "Powiew" - nieczynne;

RADIO-TAXI DAREX
537-378
STARACHOWICE

Radio Taxi Non Stop
tel. 31-11-11

• Apteka

2033/bo

dyżurująca:u1 .

Marszałkowska

17;

SUCHEDNIÓW
1-

POLSAT

Telewizja
6.00 Kawa
czy
herbata?,
w tym "Ty i tw6J kol
Lecznica dla zwierząt" ang. ser. dok.
8.00 "Moda na sukces" /421 ser. USA
8.30 Muzyczna
skakanka
z Niespodzianką: "Tintilo"
8.45 Gimnastyka
8.50 "Rekslo" - ser. anlm. dla
dzieci
.9.00 Wiadomości
9.10 Mama i Ja - pr. dla najmł.
9.25 Domowe przedszkole
9.50 PorozmawiaJmy o dzieciach
9.55 Muzzy comes back /25/ J. ang. dla dzieci
10.00 "Słoneczny patrol" /23ost./ - ser. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Od niemowlaka do przedszkolaka
11.30 Forum nieobecnych
11.55 Nasze państwo - aktual-

~wody

Srody artystyczne,
12.40 English and Arts: Swięta
Bożego Narodzenia /3/
12.55 Wokanda historII: Książę
Ksawery Druckl-Lubeckl
- "Muzyka zaprasza"
13.40 "In memorlam" -film dok.
14.00 Konwencje teatralne: Teatr Konstruktywistyczny
14.25 "Bożonarodzeniowe
wr6żby według Bułhako

14.50
15.00
15.30
15.55

wa" - ros. Impresja film.
Program dnia
Drgawy - pr. muz.
Dla mł. widzów: Raj
Muzyczna Jedynka
gorąca dziesiątka

16.00 "Moda na sukces" /421 ser. USA
16.25 Dla mł. widzów: Rządy
dzieci, czyli pajdokracja
17.00 Teleexpress
17.20 Miliard w rozumie - teleturnieJ
17.45 Polska Kronika Ogórko. wa
18.05 "Słoneczny patrol" /23ost./ - ser. USA
19.00 Wieczorynka: .. Pinokio"
19.30 Wiadomości
20.10 "Krąg zdrady" - ang. film
fab./czytaJ na str. 10, emisJa z teletekstem/
21.50 Puls dnia
22.05 "Ostatni Cygan w OświęcI
miu" - film dok.
23.00 Wiadomości
23.20 "Cudza krew" /3-ost./ kand.-fr.,fllm fab.
0.55-1.50 "Swladectwo
zbrodni" - film dok.

7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
8.00
8.30

KINO "Kuźnica" - nieczyn9.00

KINO "Ballada" - nieczynne;
JĘDRZEJOW

• KINO "Dom Kultury" - nieczynne;

8.00 Alwln i wlewi6rki serial animowany dla dzieci
8.30 Szczęśliwy rzut telet.
9.00 Sąsiedzi serial USA
9.30 Skrzydła serial USA
10.00 Szpital miejski serial USA
11.00 Sekrety serial USA
12.00 Gra film polski
13.40 Kurs Języka angielskie-

~~m

14.00
na telefon
16.00 Unk Journal mag. mody
19.30 Informacje
16.45 Gramyl muzyka w TV
Polsat
16.55 Miś Yogi serial anim. dla
dzieci
17.25 Szczęśliwy rzut teleł.
17.55 Sąsiedzi serial austral.
18.30 Informacje
19.00 Plus minus
19.15 Skrzydła serial USA
19.45 Plus minus pr. public.
20.00 Dallas serial USA
21.00 Airwolf serial USA
22.00 Informacje
22.25 Gramy!
22.30 Szpital miejski serial USA
23.30 Talia gwiazd
0.00 Jesteśmy
0.30 Klub Szyllńskl zaprasza
1.00 Pożegnanie

ności

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roi. pr.lnf.
12.15-14.50 TVEdukacyJna
12.15 Mag. Notowań: Prosto

ne;

SĘDZISZÓW

sląca/cd./

Redakcja nie odpowiada
za zmiany w terminarzach.

POSTOJ TAXI PRZY DWORCU
nie pobiera opłaty za dojazd
tel. 513-705

8320/bo

• Telefon zaufania dla mło
dzieży - czynny w każdy czwartek
w godz. 18 - 20, tel. 456-70
• Psycholog, pedagog
pomogą Ci - zadzwoń tel. zaufania
66-17-41 poniedz. i czwartki w godz.
15-17;
• Telefon zaufania (dla ludzi
z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do piątku w godz. 18 - 20,

nie-

/9/

POMOC DROGOWA 61-79-76

• Apteka dyżurująca: u
Siennieńska 14

• KINO "UcIecba" czynne;

16.00 Zwierzęta wokół nas:
Podaj łapę
16.30 Nasze pieniądze
17.00 .: Jan Lebenstein" - film
dok.
17.55 Losowanie gier liczbowychTS
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 Truskawkowe studio
20.00 Komentarz polityczny
21.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów
22.05 Rewelacja miesiąca: S.
Prokofiew .. Ognisty anio."
24.00 Panorama
0.05 Sport - telegram
0.15-0.50 Rewelacja
mie-

14.55
15.00
15.30

Panorama
Sport - telegram
Gość poranny
Nauka J. ang. /I. 3/ - kurs
BBC
Dwójka o poranku - Muzyczne nowości
Program lokalny
"Sherlock Holmes I doktor Watson": "Pechowy
hazardzista" - ser. pol.ang.
Transm. obrad Sejmu w przerwie obrad ok.
13.00 Panorama
Powitanie
.. Kacper i jego przyjaciele" - ser. anlm. USA
Studio Sport: Sportowe
życie

9.00 Kielecki kwadrans mag. inform. /powt./ 9.25 Piosenki na
dzień dobry 9.35 Podróże po regionie świętokrzyskim. Wycieczka
do Wiślicy 10.00 Oni zmienili świat
serial biograf. 10.55 Powrót arystokratów film dok. pr. polskiej
12.25 Telegazeta do 17.15 17.15
Kielecki kwadrans mag. infor.m.
17.40 Życzenia na dziś 17.45 Bajki
17.45 Co nowego w ubezpieczeniach? 18.10 Saga zwierząt serial
przyrodn. 18.40 Na księgarskiej
ladzie pr. poradn. 18.55 Rekontra
telet. na telefon 19.1 O Życie w kolorach tęczy 19.30 Dzieci wiatru
film przyg. cz. I 20.50 Kielecki
kwadrans mag. inform. /powt./
. 21.15 Oni zmienili świat ... serial
biograf. 22.10 Dzieci wiatru film
przyg. cz. II 23.30 Przekaz teksto-

wy

TV KRAKÓW
RedakcJa

w Kielcach

25-013 KIELCE

ul. Jana Pawła II 8,
telJtax (Hl) 61-59-30,
tel. 61'()7-18.

15.05 Pr. dnia 15.10 Dzieciaki
z Beverly Hills /34/ 15.35 Pełzaki
/15/ 16.05 Życie w krainie lodów
/3/16.30 Look Ahead - kurs j. ang.
16.45 Cyklomotoabecadlo 17.00
Małe kino 17.25 Crystal - serial
wenez. /73/ 17.55 Mecz koszykówki pań o mistrzostwo ligi
18.10 Kronika 18.40 Relacja z meczu koszykówki 19.20 Resnick:
samotne serca /1/ - film sens.
20.20 Narodziny Europy /5/- serial
ang. 21.25 Tele eko - mag. ekolog.
21 .35 Gwiazdy Hollywood - mag.
film. 22.00 Kronika 22.10 Sport
22.15 Paryskie pejzaże mody
22.55 Nasza antena 23.00 Sytuacja podbramkowa - dram. psych.
USA 0.30 Hejnal

TK KOŃSKIE
18.20 Zapowiedź pr. 18.25
W klatce /11 ser. sens. USA 19.15
Co nas czeka? 19.20 W jedności
rozwód fr. ser. kom. 19.45 Pr. lokalny/Muzyka 20.00 To tylko sen
dramat psych. USA 21 .30 Konkurs
filmowy 21 .35 MCM-Eurotrash pr.
rozr. 22.00 Oblicze strachu thriller
USA 23.30 Na dobranoc

http://sbc.wbp.kielce.pl

Radio
RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,
9.00,11 .00,13.00,15.00,16.00,
19.00 Wiad. 6.05 Aktual. dnia
7.30, 17.30 Sport 8 .10 Pr. rekI.
8.30 Impulsy - radio bis 8.40 Dziś
w programie 8.50 Radiowa giełda
pracy 9.1ONie czytaleś - posłuchaj
9.15 Muz. dla wszystkich 10.00,
14.00,20.00 Mag. int. 10.10 Regionalne notowania walutowe
10.13, 12.10 Kurier oglosz. 10.30
Zaśpiewajmy razem 10.45 Klub Arfika 11 .10 Sprawa na dziś 12.00
Plus w południe 12.20 Prosto
z gminy 12.30 W lud. rytmach
13.10 Rozmaitości i muz. 14.15
Przebój za przebojem 15.10 Auto
radio - moto radio 16.05 Aktual.
dnia 18.00 Plus 18.30 W świecie
literatury i sztuki 19.10 Top 30
Dance Chart 19.55 Baśnie do poduszki 20.1 O Radio po kolacji 22.00
BBC 23.00 Muz. kameralna 24.00
Nocne Kielce

Telewizja
satelitarna
POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panorama 7.10 Dzień dobry z Polski
/cd./ 9.00 Wiad. 9.10 Pr. dnia 9.15
Ciuchcia pro dla dzieci /powt./ 10.00
Przyłbice i kaptury /2/ ser. TVP
/powt./ 11.00 Sejmograf 11.1 O Publicystyka 11.30 Historia-wspo/czesność: W grudniową noc /powt./ 12.00
Wiad. 12.10 Pr. dnia 12.15 Strachy
/11 ser. pol./powt./ 13.15 Kalendarz
wojny film dok. /powtJ 14.10 Z cyklu
Inni: Tomek /powt./ 14.20 PKF nr
49/1994 /powt./ 14.35 Rozmowa
dnia 15.05 Szaro, buro, kolorowo
rep. /powt./ 15.20 Powitanie, pr. dnia
15.30 Dokument trochę inny filmy K.
Kieślowskiego 16.05 Koncert życzeń
16.30 Muzyczna Jedynka /13/17 .00
Teleexpress 17.15 Polskie ABC pro
dla dzieci /powtJ 18.00 Bank nie z tej
ziemi /21 ser. TVP 18.45 Przegląd
Kronik film. - rozmowa 19.00 AutoMoto-Klub mag. 19.20 Dobranocka:
Przygody małego Maślaka 19.30
Waad. 20.05 Sejmograf 20.15 Jeden
~ dziesięciu telet 20.45 Co nowego G.
Switala 21.00 Panorama 21 .30 Chłop
cy pol. film fab. 23.00 Pr. na czwartek
23.05 Pod znakiem węża wspomnienie o Teatrze Kobra 23.45 Przegląd
Kronik Film. 0.10 Pr. na czwartek
0.15 Przeboje Straussów /2/ 0.40055 Gliny mag. public.

POLONIA 1
6.00 Maria 6.45 Top 20. Lista
przebojów 8.15 Filmy animowane
dla dzieci 9.30 Jeden + dziesięć
10.25 Jolanda 10.55 Zbuntowana
11.50 Detektyw Remington Steele
12.45 Filmy animowane dla dzieci
13.30 Jeden + dziesięć 14.25 Top
20. Lista przebojów 16.00 Filmy animowane dla dzieci 17.30 Jeden +
dziesięć 18.30 Jolanda 19.00 Zbuntowana 20.00 Manuela 21 .45 Oddział specjalny 22.40, 3.50 TAak
show. Pr. public. 23.45 Pasja zwycięstwa. cz. 1 1.20 Zbuntowana 2.05
Manuela

PRO 7
5.10 Dwie damy i ten trzeci 5.35
Alf /powt./ 6.00 Trick 7/powt./ 7.15
Flipper serial USA 7.45 Waltonowie
serial USA 8.45 Domek na prerii
9.40 Tajemniczy wielbiciel kom. USA 11.30 Dwie damy i ten trzeci serial USA 12.00 Scarecrow i pani King
serial USA 13.00 Aniołki Charliego
14.00 Arabella Kiesbauer 15.00 Dynastia serial USA 16.00 Domek na
prerii 17.00 Trick 7 seriale anim.
18.25 Simpsonowie serial 18.55 Ali
Together Now 19.25 Alf serial USA
20.00 Wiadomości 20.1 5 Brisco County jr 21 .10 Zdrajca serial USA
22.05 Przyjemne grzechy prog. publicystyczny 23 .00 Wyzwanie film
przyg. USA 1.00 Wiadomości 1.10
Gliniarze z Nowego Jorku /powt./
2.1 5 Wiadomości 2.25Arabella Kies-

bauer 3.25 Reporterzy /powt./ 4.10
4.20 Aniołki Charłiego

Wiadomości

5.30 Magazyn poranny 9.05 Seriale: Kojak, Bogaci i piękni, Dzień po
dniu 11.00 Zgadnij cenę telet. 11.30
Rodzinny pojedynek telet. 12.00
Punkt 12 mag. południowy 12.30 Seriale: Springfield Story, Santa Barbara, Dziwne hobby 15.00 Ilona
Christen talk show 16.00 Hans Meiser - Doradcy seksualni 17.00 Ryzyko quiz 17.30 Seriale: Między nami,
Bogaci i piękni 18.30 W telegraficznym skrócie 18.40 Wiadomości
19.10 Explosiv mag. 19.40 Dobre
czasy, złe czasy serial 20.15 Walka
o syna dramat RFN 22.15 Stem TV
mag. 23.15 Gottschalk wieczomy
show 0.00 Mag. aktualności 0.30
Nocny show /powt./1.15 Seriale: Kojak, Dziwne hobby 3.10 Ilona Christen /powt./ 4.05 Hans Meiser /powtl
5.00 Explosiv /powt./

RTL2
5.45 Nr 227 serial USA 6.1 OZorro
serial USA 6.35 Seriale animowane
9.45 Ruck Zuck /powt./ 10.15 Bitte
Lacheln /powt./ 10.50 Benson serial
USA 11.15 Nr 227 /powt./ 11.50 Kobieta za 7 milionów 12.50 Seriale animowane 17.25 Zorro /powt./ 17.50
Ruck Zuck telezabawa 18.20 Bitte
Uicheln 18.55 Wiadomości 19.00
Kobieta za 7 milionów serial USA
20.00 Wiadomości 20.15 Cztery dni
w piekle film krym. wł.-fr. 21.55 Wrestling 22.55 Frankenstein horror 0.30
Na wariackich papierach serial krym.
USA 1.25 Tele Bazar 2.00 Klub ,Paradise· serial angielski 3.00 Wrestling
/powt./ 3.55 Frankenstein /powtJ

SAT 1
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech
7.30 Gry i zabawy 8.00 Na bieżąco
mag. 9.15 Sąsiedzi serial austral.
9.45 Tematy dnia 10.15 Piękno
i zdrowie mag. 10.45 Kobiety mag.
11.45 Aktualności 12.00 Drogi milości serial 12.30 Pod słońcem Kalifornii serial USA 13.25 Falcon Cresl
serial USA 14.25 Tarzan serial USA
14.55 Star Trek serial USA 15.55
MacGyverserial USA 17.00 Zaryzykuj! quiz 18.00 Idź na całość! 19.00
Wiadomości 19.15 Ran sport 19.30
Koło fortuny 20.15 O zmierzchu cz. 1
film USA 22.05 Mroki sprawiedliwości 23.05 Zabić księdza film
franc.-ameryk. 1.15 StarTrek/powt./
2.05 MacGyver /powt./ 2.55
O zmierzchu /powt./ 4.25 Kooig
/powt./

6.00 Wiadomości sportowe 7.00
Gimnastyka 7.30 Wiad. sportowe
9.00 Gimnastyka 9.30 Piłka nożna
10.30 Pływanie 11.30 Sporty wodne
12.00 Powerplay 12.30 Supercross
13.30 Koszykówka NBA 15.00 Gimnastyka 15.30 Sportowy świat 16.00
Piłka nożna 17.00 Amerykańscy gladiatorzy 18.00 Powerplay 18.30 Magic Sports 19.55 Wiad. sportowe
20.10 Piłka ręczna 21.45 Futbol na
świecie 22.15 Wiad. sportowe 22.30
Offensi-M!3.15 Boks 0.15 Offensiv
1.00 Reklama 1.15-2.15 Boks

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Kulturystyka 10.00 Narciarstwo 11 .00 Podnoszenie ciężarów 12.00 Wyścigi
ciężarówek 13.00 Narciarstwo 14.00
Tenis 15.00 Eurotun 15.30 Rajd GauIoises 16.30 -Jeździectwo PŚ w skokach przez przeszkody 17.30 Biegi
narciarskie 18.30 Kombinacja norweska 19.30 Wiad. sportowe 20.00
Na żywo. Jeździectwo PŚ w skokach
przez przeszkody 22.00 Sporty motorowe 23.00 Na żywo. Piłka nożna Finał
I ligi brazylijskiej - 1 mecz 1.30-2.00
Wiadomości sportowe

6.00, 8.00 Awake On The Wild Side 7.30, 3.00 The Grind 9.00 VJ Ingo
12.00, The Ot MTV 13.00 MTV Greatest Hits 14.00 Mieszanka muzyczna 16.00 The Zig & Zag Show 16.30
The MTV Coca-Cola Report 16.45,
23.1 5 CineMatic 17.00, 23.30 MTV
News At Night 17.15, 23.45 3 From
1 17.30 Dial MTV 18.00 Music Non
Stop 19.30 Bon Jovi. Przeboje 21.00
MTV's Most Wanted 2.30 Beavis
i Butthead 23.00 The MTV CocaCola Report 0.00 The End? ShoW
3 .30 Nocne teledyski

Echo Reklama

strona

11

I

Zarząd

WÓZKI PALETOWE
I PLATFORMOWE

Gminy
i Miasta
w Chmielniku

ogłasza

y

o

WYŁĄCZNY

DYS1RYBUTOR
NA WOJ. KIElECKIE

SUPUMARKH 081
KIELCE,
ul. ZAGNAŃSKA 119

konkurs ofert na:

1. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo linii
oświetleniowej na ul. Aleja Zwycięstwa w Chmielniku

l

CENY
PRODUCENTA!!!
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2. sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonawstwo przyłącza
energetycznego na os. "Słonecz
ne" w Chmielniku.
Przetarg odbędzie się dnia 27 grudnia 1994 r. o godz.
12.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Chmielniku
przy ul. Plac Kościelny 5.
Bliższe informacje pod numerem telefonu
(049) 54-28-73.
Zastrzega się prawo niekorzystania z oferty bez podania przyczyny.
592/1<
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KASET CZYSTYCH
AUDIO I VIDEO W HURCIE
BASF, SCENA,
PANASONIC, RAKS,
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ogłasza

"BIS" W upadłości
przetarg ofertowy

na sprzedaż działek budowlano-rolniczych położo
nych w Kielcach
1. przy ul. Wschodniej o pow. 6359 m kw. z dokumentacją
i zatwierdzonym planem realizacyjnym pod budowę 120 garaży stałych. Działka stanowi zabezpieczenie hipoteczne Banku Spółdzielczego w Kielcach.
Cena ofertowa 952 mln zł.
2. przy ul. Ciekockiej o powierzchni 9906 i 15916 m kw. w tym
powierzchni pod zabudowę 4200 m kw.
Cena wywoławcza 2 działek 1300 mln zł.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia. Wybór ofert należy do syndyka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie syndyka o godzinie 10.00 w Kielcach

przy ul. Żr6dlowej 17A (CONTRACT) .
Z regulaminem przetargu i wyrysami geodezyjnymi dzialek można za·
poznać się w dniach: 16, 21 , 23 i 28 grudnia w godzinach od 9 do 11 .

KIELCE, ul. Zbożowa 21, tel. 61-18-81, fax 61-18-81
OFERUJĄ:
~PRZEWODY OW,
~KABLE YAKY
~ PRZEWODY INSTALA,CYJNE
~KABLE SAMONOSNE
~KABLE '\HAKKS

--~-..

Oferujemy ponad 7000 pozycji
materiałów elektrycznych w cenach fabrycznych
KABI.E

OI4'EIl'I'A SI'I~(;'JAl.NA!!
\m'IU..NIONE Xz'l1iłIXw,

'I'EIJ~FONJ(~ZNE

Zakład

Gre6.30
5.45,

MTV
=rorTl
Non

!1 .00
~avis

:oca'

;hOVl

23, III p.

poszukuje kandydatów do pracy w RFN

:c.<

ci gazowej.
odbiorców jest:

C Iy czas

•••

Kielce tel./fax 68-13~ 13
Radom tel. 63-33-63
Tarnobrzeg tel. 22-28-52

bln.

RADIO
KIELCE

- punktualne zamknięcie kurków
gazowych przy odbiornikach gazu,
- wygaszenie stałych płomyków przy
piecykach kąpielowych i kotłach c.o.

REKLAMA

TANIO I
MĄKA

Należy również zachować ostrożność

przed ponownym uruchomieniem odbiorników gazowych po włącze
niu gazu.

ZIEMNIACZANA

o ZAKŁADANIE ZŁOTYCH

CUKI~R, M~I,

O OZDABIANIE

PAZNOKCI

NA

DZEM, SOL

w dostawie gazu przepraszamy.

O

HURTOWNIA ROLTECH
KIELCE, ul. Zakładowa 1
tel. 66-07-82
251_

593/k

SPECJAlNĄ OKAZJĘ

O ODCHUDZANIE

LECZENIE: lRĄOZIKA,
ŁYSIENIA

KOREKTA BIUSlU !lD.

DYWANY
CHODNIKI

HURT * DETAl
HURTOWNIA "DYWANIK"

Kiw, ul. CIł~ci ' skA 14A
tr 61-49-71

REALlZA~A

cOOtiu."iE 9-17
sobol}'
9-14
~_

ł:.

CZYNNE

WSZYSTKICH

*

RECEPT

DOSKONAŁA

CODZIENNIE

*

.JAKOŚĆ

9-17

SOBOTA

10-14

GA"A

'\NZor6vv

li. l'aaono.N
,. kolo..o-

ŚRODA I PIĄTEK OD GODZ. 15 DO 18

ATY BEZ iYRANTÓW

I

~cz·

Złota

- kierownik6w kontrakt6w budowlanych
- pracownika biura - budowlańca
- pracownika biura sprawy wizowo-eksportowe
Wymagana znajomość jęz. niemieckiego, prawo jazdy,
doświadczenie i dyspozycyjność.
Rrma zapewnia dobre warunki mieszkaniowe i placowe.
Prosimy o kontakt osobisty,
s~

Gazowniczy w Kielcach uprzejmie

93t t /bO

d Si·
Ingo

Kielce, uL

dniu
15.12.1994 roku w godzinach od 8.00
do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie
gazu spowodowana wykonaniem pilnych prac na sie-

przerwę

IW",~

PPl] "Ecurex " sp. z 0.0.

informuje odbiorców gazu z osiedli jw., że W

Za

Xz'l1iłlwn

SprawdZon'a jakość!

Uwaga odbiorcy gazu
os. "Ostrogórka"
i os. "Bukówka"
w Kielcach

Obowiązkiem

Termin wykupu mieszkań do 23.12.94 r. Informacji
udziela Biuro Spółdzielni os. 22 Lipca 16, tel. 54-34-86.

RADOM, ul. Toruńska 9, tel. 60-83-44, 31-32-07, 31-72-30, fax 31-40-23

WYBÓR, NISKIE CENY
1RANSPORT GRA11S
Hurtomtia OBI
Kielce, ul. Zakładowa l
tel. 66-06-05 w. 176, 177

Rejonowy

Jne

!.30

PARKIET

STFJAN TATAREK

~ MOZAIKI, PANELE
PODŁOGOWE. DUŻY

ogłasza ofertę sprzedaży mieszkań typu własnościo
wego na os. Dygasińskiego 1 w Chmielniku w stanie surowym na korzystnych warunkach

we

"NIe
na

HURTOWNIA "LIsBEX"
Kielce, ul. Św. Leonarda 5
(d. Moniuszki)
tel.lfax (041)432-117~1

Mieszkaniowa
28-110 Chmielnik

ma

~Ia
~a

GENERAł.

BATERn lALMÓW
FOTOGRAACZNVCH

Spółdzielnia

1. mieszkanie trzypokojowe + kuchnia +
łazienka - pow. 63,5
2. mieszkanie trzypokojowe + kuchnia +
łazienka - pow. 65,3
3. mieszkanie trzypokojowe + kuchnia +
łazienka - pow. 53,1

ELIASI

Nł\.JWIĘKSZY WYBÓR

TOK,

;-

CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI

J&A

HURTOWNIA
A
FAXY
.,~~~ AKCESORIA

TELEFONY

~~.

KAMERY

- pRzEWOdOWE
~6 ~
- bUPRZEWOdoWEVQ';
Kielce. ul. Mała 6
- z SEkRETARkĄ
~..
(w bramie)
PONAd 70 ModEli
tel. 455-01
WALkMANy
~
otwarte 9-17

"-r__

SP. PR_ ODZIEŻ
przedstawiciel fabryczny Rnny
STOMIL w Grudziądzu
oferuje:

- buty gumowe i gumofilce,
- odzież roboczą i ochronną,
-ręczniki

Najlepsze i najtańsze w mieście.
Kielce, ul. Chęcińska 1, tel. 619-614, 613-224
Odbiorców ind)Widualn~h zapraszamy do sklepu
Kielce, ul_ Wspólna 8

http://sbc.wbp.kielce.pl

KOMIS SAMOCHODOWY EURO-AUTO Sp. ZO.o.
ul. Krakowska 161, 25-705 Kielce, tel. 66-44-72

ZAPRĄSZA PT KLIENTÓW
DO WSPOŁPRACY W ZAKRESIE;
KUPNA-SPRZEDAżY SAMOCHODÓW
* FACHOWA OBSłUGA
* SAMOCHODY NOWE
* ATRAKCYJ_HE WARUNKI
I UŻ'tWANE
al

* SPRZEDAZ RATAj,NA
_
~
ZADZWON - PRZYJDZ - ZOBACZ

Ol

Ogłoszenia

strona 1%

drobne

Echo Reklama
Zatrudnię szwaczki do szycia spodni w Chęcinach. Tel. (0-42)14-13-58.

UWAGA!! DLA OSÓB FIZYCZNYCH, NA OGŁOSZENIA DROBNE
W RUBRYKACH KO~, SPRZEDAM, NIERUCHOMOŚCI i MOTORY'lACJA

VAT/01113

100% GWARANCJA ZADOWOLENIA KLIENTA
Jem

ogIouenłe

drobne

lIDIłeuczone

.. !cha Dnia nie
Obzu~c

ocInlesłe skutku
dOlłanleu

- pnJjdi do

GRATIS

.. wolnym terminie jedno ogIOIzenie tej lIIDej

BIURO REKLAM I OGł.OSZEŃ

~

~
.8

25-953 Kielce, ul. Targowa 18,

K~ sprzedaż/ratalna, wplata 10"k,

odsetki roczne 21 %/, serwis RTV,
AGD. Kielce 446-35, Konarskiego 3
/parking przy 2I6dłowey. Hurtownia
Baterii GP BATrERY, VlNNIC.
WZVb/OO353

Reklam l ogIoum.

trełcl.

r - - - - - - - -

-~

: KUPON6RABATOWY

1ł

AUTO~Y

32-45-40
-

ZAKŁAD

NAJWYŻSZEGO ZAUFANIA po-

leca urządzenia ze zmiennym kodowaniem - rzetelna informacja i doś
wiadczenie "CEBOX" Kielce ul.
Polna 7 tel. 461-38.
Wl)JNOO360
A1tronika autoalarmy. Kielce
bo/09166
434-79.

NA MAXIMUM 3 OGŁOSZENIA DROBNE PUBliKOWANE WE WSZfSTK.ICH RUBRYKACH DLA OSÓB RZYCZNYCH ZGŁASZAJĄCYCą SIĘ OSOBIŚCIE W BIURACH
REKlAM IOGŁOSZEN ,,ECHO DNIA" NA TERENIE
WQJEWÓDZ1W KIELECKIEGO, RADOMSKIEGO I TARN'r:JBRZESKIEGO

- -o-c.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -80180
--

Nauka
----------------------Fizyka, tel. 25-704.
bo/08368
Kursy Angielskiego 66-39-06.
bo/08912

Kursy angielskiego, lektorzy Anglicy. Kielce 66-39-06.
bo/09090

Sprzęt RTV, przestrajanie,

komis,
tani sprzęt radiowy, JKN s.c. tel. 6105-62, Kielce ul. Żeromskiego 44.
WZup/OO200

Ku no
Kupię

silnik 1600 Boxer.
kie, tel. 71-22 do 17.00.

Końs

do sprze68-75-88.

Autoalanny od 2 mln (atest, zniżki)
najtańsze znakowanie, klejenie autoszyb. Karo Service, Kielce Żniwna 3,
68-07-88.
MKVNOOI22
Autoalanny od 1 mln, blokady.
Protector, znakowanie, radiomontaż,
poleca inż. Aleksander Jaszczak.
Kielce 61-71-81.
WZru/OO214
Autoczęści zachodnie "Tradex"
Kielce, ul. Moniuszki 16, tel. 42847.

VAT/01189

trad/00004

z telefonem.

Auto-Komis Kielce Warszawska
160. Sprzedaż samochodów, pośred
nictwo - znakowanie, wypożyczalnia
przyczep, parking strzeżony 24H.

Samochody sprawne, wyeksploatowane, rozbite. Kielce 61-85-31.
bo/08822

Lokale
Agencja. 68-75-88.
VAT/OII90

Kilkanaście mieszkań
daży, wynajęcia.
Kupię

kawalerkę

Kielce, 31-98-97.
bo/09386

M-3 na większe. Tel. 31-38-42.
bo/09378

.NIru/OOO63

Obrót nieruchomościami. Kielce
68-75-88, Kraków, 12-77-39, Skarżysko 53-09-93.

Auto-Max - części zachodnie.
Kielce, Domaszowska 45, 68-25-07.

bo/a/01150

Blacharstwo - ustawienie geometrii, lakiernictwo - komora, komputerowy dobór koloru, cześci,
gwarancja do 5 lat. Kietce 61-5274,61-94-12.
bo/09184
Części-Skoda (wszystkie typy),
części motocyklowe (motorowery,
cena fabryczna). Motor-Zbyt. Kielce, Żytnia 3/5. tel/fax 61-67-78.

Odstąpię

sklep motoryzacyjny
w centrum Kielc. Tel. 322-900,
321-238.
trad/00005

Poszukuję

kawalerki do wynaję
cia. Tel. 458-78 godz. 9.00-17.00.
bo/09395

Poszukuję
s~ie,

mieszkania M-2
tel. 71-22 do 17.00.

Koń

SDru/OOOOl
Wydzierżawię

lokal handlowy
o pow. 100 m kw. przy ul. Sienkiewicza. Tel. 68-64-01 w godz. 18.00-9.00.
bo/09343

("

Akumulatory. Tanie, niezawodne, 2-lata gwarancji. Dealer
"Akuma".Motor-Zbyt
firmy
Kielce, Żytnia 3/5, tel/fax 61MKVNOO21o
67-78.
Autoalanny, radioodtwarzacze,
znakowanie, Kielce tel. 429-67.
MKVNOOO92

SDru/00002

Zamiany: trzypokojowe kwaterunkowe, własnościowe- na dwupokojowe. Biuro Mieszkaniowe,
Karczówkowska 3, 61-"65-12.
WZtu/OO22O

pilnie

poszukuję

wynajęcia.

mieszkania do
Tel. 66-25-36.
bo/09291

I

•

MKup/00061

MKVG/00236

Części używane do samochodów
zachodnich. Kielce 68-30-61.
bo/06982

FSO 1500 Kombi 1988 silnik Polonez skrzynia V, dobry stan. Żuk blaszak 1990 składany. Kompresor na
bo/09333
220V. Kielce 68-30-95.
Ford - części. Kielce, G. Staszicowskich 15, 502-52.
MKup/00067

Pomoc drogowa 61-79-76.
bo/08861

~

Medin - leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów /bezoperacyjnie/, łysienia. Zapisy, Kielce 487-18/15.00-17.00/.
bo/08210

Sprzedam BMW 323 (1982). Tel.
bo/09359
453-25.
Sprzedam Poloneza 1500, wiadom<&: Suchowola 188 gm. Osiek tel. 6
KSru/OOO19

Sprzedam Poloneza Caro, rok
prod. 1994; kolor czerwony,
Kielce, tel. 68-00-12, 68-00-43.
~

AAA, ZAPRASZAMY!
SKLEP MOTORYZACYJNYPP MOTOZBYT, KIELCE UL.
ŻELAZNA 22 (OBOK DWORCA PKP), TEL.68-44-60, OFERUJE PO KONKURENCYJNYCH CENACH CZĘŚCI DO
SAMOCHODÓW: ŻUK, POLONEZ, FSO, FIAT 126P, AKCESORIA, AKUMULATORY,
ŁOŻYSKA,

CHŁODNICE,

GRZEJNIKI GAZOWE.
P/22/00094

-. - - - - - - - - - - -

1 0% - ZNIZKI

ZAPRASZA
30
00
W GODZ. od ,
do 20

Elektronika
-----------------------

Błnra

nchU1lek

Sprzedam Peugeot 405 GL
(1989), benzyna+gaz. Opel Astra
Combi 1,8i (1991). Tel. 404-93.
bo/09392

Szyby samochodowe- sprzedaż,
Autofenix, Szewce 39
k.oś.Nowiny, tel/fax 592-05 oraz Kielce Al. Tarnowska 26.
JAVNOO117
Tablice rejestracyjne aluminiowe, wykonanie natychmiastowe.
Kielce, Leonarda 18 /dawna Moniuszki/o 414-61 wew. 262.
montaż,

WSVNOOOO2

Automatycznych pralek 441-41.
bo/09143

Automatycznych pralek, lodówek, chłodnictwo. Kielce, Żeroms
kiego 44, tel. 61-96-41.
WZrU/OO217

Gazowych piecyków 68-56-16
bo/09298

Naprawa lodówek, zamrażarek,
pralek Kielce 68-02-38.
bo/0919&
Naprawa piecyków gazowych
Kielce 61-26-87.
1>1>/08811
Naprawa telewizorów, Kopeć,
32-22-45 .
bo/09308
Naprawy telewizorów, przestrajanie, piloty. 31-21-43 Błaut.

i na zamówienie.
5. Okna z PCV ~ "KBE" białe, biało- brązowe, brązowe w dowolnym kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - kontrukcja amerykańska. Przesuwne góra- dół, lewo- prawo, z siatką ochronną przeciw owadom; na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium
w wielu wzorach wewnętrzne
i zewnętrzne z przekładką termiczną; typowe i na zamówienie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaście
wzorów.
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście
wzorów.
10. Ościeżnice.
11. Bramy garażowe.
12. Okna dachowe - przedstawiciel
handlowy firm "Velux" , "FlIkTO" ,

"Ortis".

Naprawa przestrajanie telewizorów. Kielce 11-16-47.

13. Wełna mineralna i styropian.
14. Cement z Małogoszcza i wapno.
15. Piana montażowa.
Zapraszamy
Każdy wybierze coś dla siebie!
Hossa Kielce, ul. Żelazna 22/obok
dworca PKP/ tel. 66-34-21, fax 6609-01 cement pod nr tel. 66-09-07.
Hossa Radom, ul. Obrońców 30
/dojazd od ul. 1905 roku/ tel. 632645. Nowo otwarty punkt ~przedaży,
Kielce, ul. 1 Maja 136, tel. 528-82.

bo/09056

hoss/00001

bo/08976

Piecyków, kuchenek gazowych
i hydrauliczne. Tel. 68-35-79.
bo/09285

Nieruchomości

-----------------------------Do sprzedaży domy. 68-75-88.
VATa/01189

Dworek- stan surowy- sprzeda
Biuro Mieszkaniowe, Karczówkowska 3, 61-65-12.
WZrU/OO221
Kupię działkę budowlaną w Kielcach. Tel./047/72-26-17.
bo/09194

Sprzedam M-3, dom, tel. 31-06-21.
bo/09331

Sprzedam działkę 714 m kw
w Rakowie Kielce tel. grzecznoś
ciowy 539-92.
bo/09235
Sprzedam dom w Zwoleniu ul.
Krótka 5. Kielce, tel. 436-49.

Praca
Akwizytorów zatrudni Hurtownia Farmaceutyczna, tel. (041) 26-871.
bo/09390
Finna "Format" Sp. z 0.0. ul. Zielna 39 Warszawa pilnie zatrudni inży
nierów i techników budowlanych
z dobrą znajomością języka niemieckiego oraz wykwalifikowanych
zbrojarzy na budowach w RFN.
K.00531

Jeśli

chcesz zarabiać 2000000 tygodniowo.61-75-42.
VAT/01177

Najnowszy "Go-Go Night Club"
we Wrocławiu zatrudni hostessy
i bezpruderyjne panie. Wiadomość:
Kielce, 66-47-88 od 8.00 - 9.30.
~19

bo/09327

Zatrudnimy panie z zakwaterowaniem. Wysokie iarobki. Kraków, teI.1012/11-81-98.
p/00057

Różne
-------------------------

Lombard 68-22-42-natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu
Bristol, także w niedzielę. 68-2224, nocny 66-30-65.

Dywany, chodniki, wykładziny.
Kielce Daleka 40 /róg Leszczyńs
kiej/. Tel. 68-04-66.
Wl)JAJC:m67
Fajerwerki sylwestrowe. Hurt Detal Kielce Wesoła 11 Sienkiewicza 11
JWVAJrn)90
Glazura, terakota: krajowa, włos
ka, hiszpańska. Kielce, Szydłówek
Górny 4a /róg Warszawskiej, przedłużenie Turystycznej/. 68-60-86.
MKVA/00209

Golf 1,6 Diesel (1987). Ostrowiec
62-90-49.
OrupiOOl80

Jaru/00096

Restaaracja "Karczówka" przyjęcia weselne, bankiety, imprezy
zlecone. Kielce 566-06.
Wynajem lokalu. Organizacja
okolicznościowych, tel.
471-47.
przyjęć

bo/08194

Hurtownia fajerwerków "Absolutus" zaprasza do współpra
cy detalistów i hurtownie. Kielce, tel. 61-70-21, fax 61-87-39.
Biuro Handlowe, ul. Słowackiego 21.
Wl)JA/00337
Hurtownia Fryzjerska "Tromax",
Kielce, Sandomierska 240, 28-789.
AKMu/OO173

Hurtownia rajstop i odzieży.
Kielce, Sandomierska 106.
AAA,Hurtownia Spodni i Koszul. Atrakcyjne ceny detaliczne.
PI. Wolności 8. Tel. 61-11-36.
WZru/OO205

bo/09363

Hurt - detal glazura, terakota krajowa, zagraniczna, elewacyjne kleje.
Kielce, Sandomierska 222, 28-368.
VAT/01C137

Glazura największy wybór.
Kielce, Okrzei 56, 472-34 9.0017.00,9.00-14.00.
WNN00355

• AAA Bielizna, skarpety, tanio.
Hurtownia Planty 12.487-97.
Wl)JN00361

Karp żywy, hurt - detal (cena producenta), kurczaki oraz inne, Kielce
Skrzetlewska 4 (Herby - parking
strzeżony).

VAaa/OOOI2

Ładę Kombi (1991). Tel. 32-21-

87 po 15.00.

bo/09385

-

AAA. Meble stylowe, wypoczynki
Swarzędzkie. Kielce, l-go maja 171 a.

Mabud - przedstawiciel Cementowni Małogoszcz oferuje cement
MKVa/00246
350 i 450 stolarkę oraz inne materiały
Akcesoria łazienkowe, kasetony
budowlane. Ceny konkurencyjne.
styropianowe, sufity podklejane
Kielce, ul. Zagna~ka n, tel. 484-19,
"Decora". Okapy kuchenne, tapi- _ Skrzetlewska 4, tel. 68-44-40.
WZaV/OO334

cerki drzwi do samodzielnego montażu . ł{urtownia "Lem ar" , Kielce,
Ściegienneg0201,61-45-18.
' MKVA/00036

Atrakcyjna tania odzież, prana,
prasowana. Kielce, Konarskiego 3
/parking przy Żródłowej1, Sawickiej 18 /Świętokrzyskie/.
Wl)Ja/00353

-M
--a-ka--ro
-n
"""7Ś-w-ię-to-k-r-zy-s-k-i,""p-ro"'"'d"'u-'-k--

cja, sprzedaż, Kielce ul. M.Lipcowego 67,68-50-44,31-08-63, ceny
konkurencyjne.
WZva/00298
Największa kielecka hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych, Cedro-Mazur 7. /Cedzyna,
obok cmentarza/, 68-01-65.

Atrakcyjne, korzystne warunki
ratalne! Kamery, sprzęt elektroniczny gospodarstwa domowego,
maszyny do szycia, overlocki.
Sklep "HIPOLIT' tel. 425-51 Kielce Hipoteczna 2.
Wl)JN00357
Betoniarki (220 V, 380 V). "Transkol", ul. Długa 29 Kielce, tel. 53475,76.
VAT/OII83

Sklep sportowy "Żeglarski", Kielce, Warszawska 147.
Wl)JNOO354
Okna, drzwi - ceny producenta,
materiały budowlane - ceny konkurencyjne oferuje "Mabud" Jędrzejów, ul. Dojazd 1. Tel. 613-52.

Białego sznaucera miniaturowego z rodowodem. Tel. 68-12-05.

Opla Kombi 1,6i 94r. 68-14-82.

MKVNOO208

Odzież z "Polaru" dresy, plecaki
największy wybór- sprawdź sam.

Wl)JNOO334

bo/09379

bo/09403

Boazeria, listwy, kleje, mozaika.
Kielce Kołłątaja , Sędziszów Wy-

Opla "Vectrę" GT (1989). Kielce,
66-47-36.
bo/09342

szyńskiego.

bo/09130

Boazerie -listwy -lakiery. Kielce ul. Miła 14 566-22.
bo/09237

Choinki. Tel. 16-12-96.
bo/09296

Construction - bezpośredni dystrybutor "Nida Gips", suche tynki,
sufity podwieszane, narzędzia, akcesoria, kształtowniki, profile, farby, gipsy, oświetlenie sufitowe.
Kielce, Górna 20, 490-13.
MKVNOOI54

Choinki, Kielce, Zgody 3.

Oka~a: Samochody Ford Fiesta i Escort fabrycznie nowe
sprzedam w leasingu operacyjnym - możliwość odliczenia od
podstawy opodatkowania. Skarżysko-Kamienna /047/ 53-10-27
aUlo{OOOOO
lub 53-04-48.
Overlock32-51-14.
bo/09169
PL YTKI
CERAMICZNEścienne, podłogowe, mrozoodporne. SURMA - oficjalny dealer firm:
"Jopex"-(gresy), "Nordbud", "Ceramika Paradyż" -(glazura).Hurt,
detal, ceny konkurencyjne. Kielce,
ul. Chorzowska 22, tel. 59-344.

JWVA/00043

- JAVA/00206

Sprzedam działkę budowlaną
600 m kw. Zagnańsk, tel. 11-36-47
bo/09361
po 17.00.
Sprzedam dom 140 m kw. na
działce 2.500 m kw., okolice Kielc.
Kielce, tel. 523-78.
bo/09349

Okna i Drzwi
Hossa ® Spółka Cywilna
w regionie dystrybutor okien i drzwi
POLECA
1. Okna drewniane dwuramowe
zespolone i okna jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi
/przedstawiciel handlowy "StoIbudu" Włoszczowa/.
2. Okna drewniane jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi,
okucia zachodnie "Stolimpex" .
3. Okna z PCV " Poltrocal" wszystkie typy.
4. Okna z PCV "Panorama" /zbrojony profil, okucia Roto/ białe,
biało- brązowe, brązowe; typowe
Największy

DATY DRUKU: ..........................................................
IMIĘ.

NAZWISKO. ADRES: ....................................... .

....................................................................................
Wypełniony kupon wraz z dowodem wpłaty należy przesłać pod adresem: ~~--------l

Biuro Reklam i Ogłoszeń Jcho Dnia", 25·953 Kielce, 'Ul. Ta~owa 18.
:J ________________________
Konto: Echo Press SĄ BGZ oJ1(ielce 829021·10302·2511·2 .<:( __________ _:
I

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

Echo Reklama
Peugeot 309 (1989), wiśniowy,
instalacja gazowa, hak holowniczy,
około
mul-t-Iock.
Cena
135.000.000 zł. Tel. 61-53-62.
bo,uga71

Polonez Caro (1991). 31-91-54.
bo,uga54

Polonez Caro (1993). 31-00-15.
boft)9380

Agencja oferuje towarzystwo atrakcyjnych pań, szeroki wachlarz
usług, szybki dojazd. Czynne całą
dobę· Przyjmę panie. Tel. 68-66-45

Przewóz osób busem . Kielce
31-80-54.
•

bo/09358

szone, wykończenie wnętrz. Kielce
23-817.

Sahara - towarzystwo, masaże.
28a, 61-56-31 (17.00 5.00).

POLONEZ CARO - SYSTEM
KONSORCJUM - RATA OD 1.5
MLN. SALON INFORMACJI
FSO KIELCE, CZARNOWSKA
(KINO ROMANTICA). TEL.
WZl/N00372
66-27-90.
Produkcja siatek ogrodzeniowych, Kielce 229-24.
VAT/00618

Skoda 105S(1983), Kielce31-79-56.
WZup/OO219

Sprzedam Audi 100 (1986). Tel.
11 -47-65.
bo/09387

Sprzedam Cinqecento (1993). 3242-12 po 15.00.

bo,uga96

Sprzedam Fiat 126P. Cena
9.000.000.- Kielce, 61-14-21.
bo/09347

Sprzedam Fiata 125P (1985),
skrzynia IV. 31-95-98.
Sprzedam Opla Kadetta GSI 1,6
ccm (1988). Tel. (0-15) 68-31-75.

FTVNOOOO4

Przewóz osób do Monachium.
TeI.536-07.
bo,uąsao

Święta, Sylwester, Hańcza, Bocheniec."lnter - Kodex", Kielce, Paderewskiego 47, 66-03-50,68-38-18.

- tanie świąteczne przejazdy. Kielce, 31-98-77.
'
bo/09364

niowe i przeciwsłoneczne na witryny sklepów, partery mieszkań . Kielce, 32-42-36.
boKl8418

Auto - Dom - Alarm . Kielce
434-79.
bo/a/09166

,,Best"- dodatkowe drzwi. 61-17-86.
Construction - Dealer "Nida
Gips", ścianki działowe, sufity podwieszane, adaptacje pomieszczeń,
wystroje wnętrz. Kielce, Górna 20,
490-13.

narożnikową.
bo,uga74

Sprzedam maszyny do gier tv. 6113-43 po 18.00.
bo,uga60

Sprzedam pilnie Fiata 125P z
1980r., czerwony, stan dobry. Dudków 18a k/Samsonowa.

MKVa/OO154

Cyklinowanie, tel. 31-44-17.
bo/081 08

Cyklinowanie 31-43-39.
bo/09205

Czyszczenie, pranie dywanów.
Kielce 61-70-71.
Czyszczenie dywanów, wykła
dzin, tapicerki meblowej i samochodowej u klienta. Kielce 31-1839, 543-96.
boKl8837

og/ep

Sprzedam przyczepę 10ton. Bus- ,
ko (845) 68-63.
bo/09391

Sprzedam videokasety. Kielce,
68-02-01.
bolO9335

Tarpana (1978). Kielce, tel. 6866-81 po 15.00.
bo/09370

Wydzieriawię

pawilon handlowy przy ul. Sienkiewicza 4, sprzedam kiosk handlowy, Mercedesa
240D (1983), tel. 441-74.
VAT/01193

Wykładziny

PCV, dywanowe,
dywany. Kielce 1Maja 56 /w bramiel. Czynne 9-16, sobota 9-14.
WZru/OO209

Czyszczenie dywanów, Kielce
bo/09114
431-6.3.
Czyszczenie dywanów. 61-27-09.
bo/09302

Firma budowlana Za-Zapart
poleca Państwu usługi remontowo - wykończeniowe np.: malo- '
wanie, tapetowanie, układanie
glazury, terakoty itp. Kielce, 6640-30. Faktury VAT.

ILru/OO139

Volkswagena Busa (1980). Kielce,68-02-01.
boIa/09335
126P (1986). Sienkiewicza 72/6
bo,ugaaa

Stolarka Bud.

I nOKPOL" KIELCE
Okna -l>lastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Ościeżnice, styropian, parapety
PCV, montaż.
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich
77 /Niewachlów 1/, tel. 571-91,52601 wew. 34,
Końskie, ul. Kielecka 1, tel. 27-74.
JABO/OOOOO

Afrodyta - sześć sexownych mana Ciebie całą dobę .
~ -65 -21.
bo/09325
sażystek czeka

Układanie - glazury, terakoty, paneli; tynki winylowe, Kielc,e 68-35-94.

bo/09872

Układanie

korka - glazury, malowanie, tapetowanie 535-52.
I boIa/08181
Układanie parkietul lakierowanie, cyklinowanie. Tel. 68-09--01 .
bo/09366

Wypożyczalnia

samochodów.

31-14-82.

bo/09365

o

ipca
4
SALON Meblowy "Furnel" w Kielcach

Zespół

m uzyczn y 68-72-11
bo/09146
wew. 2439.
Zespół muzyczny. Tel. 31-91-45.
Zespół

zasiał

muzyczny, tel. 556-24 lub

527-49.

bo/09307

Zespół "Fandango"

440-59.
bo 9/00182

Żaluzje, Verticale. Kielce 26-968.
bo/09145

Żaluzje, tapicerka drzwi 3-letnia

przeniesiani na

tel. 66-06-38
u. Czarnowską 22
(budynek "Polmozbytu" obok dworca PKS)

00599 6126

ZAPRASZAMY

lOCHAIAM SIĘ IIA OWOI srr~

szanownych klientów codziennie
od godz. 10-18; soboty od godz. 9-13

TYllO Ol.' (011[1

. bo/09161

Wideof'J.lmowanie

PANACEUM

bo/03515

!<ol'

on

oferuiemw.Ai~iiorowe

do

wyjazdy w czwartki ~ i soboty

Jaup/OOO9O

Omega wideofilmowanie 32-25-71 .
bolO7763

ZJ2lP1t.9LS Z.9lM~

365fN2/VAT

Profesjonalne wideofilmowanie.
68-28-72.
troKl8505

VideoFilm 572-75/montaż/. '
bo/08147

Videofiłmowanie, 405-01 .
bo/06086

"

tel. 28-868, Kielce,
ul. Sandomierska 262
Jeżeli chcesz Sl'Ibko I skutecznie
sprzedać lub kupiĆ samochód nie trać
czasu. Skorzystaj z n3SZ")\::h uslug.
- Przyjmujemy samOChody w komis na
najkorzystnlejs~h warunkach
- Sprzedaż na raty 1YLKO 10% pierwsza wpłata (bez poręc~ lell)
- Gwarantujemy leqalność
sprzedawan~h pOjazdów
Zapraszamy
codzle~!lle w godz. 9-18
sobOlY. niedz. 9-15

EROTYCZNA UM

GLAZURA
KRÓLEWSKA

i

GALA Centrum
Budownictwa ~

ul. Górników Staszicowskich
18 (os. Białogon)
tel. 515-l4

Do

końca

roku

rabat
od 7 do 15%!!!

SPRĘŻARKI

AU1lJ-HANDEL-KOM/S
ROBLAND

Wideofiłmowanie 31-91-45.
bo/a/09186

Videofiłmowanie 61 -09-97
bo/09049

,.

25-004 KIELCE. UL . PADEREWSKIEGO 14

studyjne, nakręcićvideofilm, zamówić fotografa na ślub - przyjdź, zadzwoń.
Studio "Kamyk" ul. Wapiennikowa
39F, tel. 613-611 .

Videofiłmowanie 68-71-15 .
bO/09004

NAJGORĘTSlA

PltZEDSlĘBtORSIWO

Jeśli chcesz zrobić zdjęcia

boKl8039

I

USUJc.owo • HANULOWO • PROIlUK(~

AAA, Videofilmowanie 405..{)1.

Videofiłmowanie 68-43-77.

00599 .615
GllESl"E IIIIEWIWIE

00599 6127

lY(]lYMY U()ANY(]~ lAKU(;łIlW ""

gwarancja. Tel. 512-65.

00599 6-614
SmUAlJE ROZKOSZE Z l lilII IIOCY

typu WAN i Z IMPORTU
wraz z

~

-

wyposażeniem dodatkowym
układy pneumatyki i elementy hydrauliki
zszywacze tapicerskie
wiertarki i wkrętaki pneumatyczne
myjki samochodowe
przewody gumowe i polietylenowe

siłowej

OFERUJE PH-U-P

BEST

25-729 Kielce ul.Urzędnicza 16
~teI.504-57, tel./fax 524-77 tlx 0613318 sk.poczt.334

VAT/01191

Glazura, terakot a, malowanie,
tapetowanie, rachunki VAT. Tel.
32-43-92.
bo/08997

Instalacje wodno - kanalizacyjne
centralnego ogrzewania 567-17.

Wylęgarnia

w Kamiennej Górze
koło Iwan isk przyjmuje zamówienia na pisklęta (nowe rasy o wysokich parametrach użytkowych), tel
24lwaniska. Zapraszamy.

bo/09204

GKVNOOOO1

bo/09367

Sprzedam Poloneza Caro, rok
produkcji 1994; kolor czerwony,
Kielce, tel. 68-00-12,68-00-43.

naj.
tylko
Echu Dnia

Transport 1,5 Kraj - zagranica.
Tel. 25-391

I

a,

I

bo/09175

bo/09186

Amerykańskie 'folie antywłama

Sprzedam kiosk handlowy, przeTel. 68-08-09 po 13.00.

Sprzedam kanapę
Tel. 31-98-23.

skuteczmej~

Transport - przeprowadzki 2-tony Bus. Kielce 25-281.

WZl/N00370

Włochy

VAT/01127

bo/09323

--

bo/a/09350

bo/09377

Gromada w Tarnobrzegu oferuje: pobyty świąteczne , noworoczne, sylwester: Słowacja, Polań
czyk. Wyjazdy narciarskie: Sło
wacja, Austria. Zimowiska dla
dzieci, młodzieży w kraju za granicą. TeI.22-36-93.

bo/09271

nośny .

skuteczna,

Tapetowanie, malowanie. 31-26-14.
Tapetowanie, malowanie, boazeria. 66-08-07.

bo/09373

Sprzedam Ford Sierra (1987).
28-641.

Reklama

bo/a/08822

Ścianki działowe, sufity podwie-

Oboźna

Polonez 1990. 66-00-23.
Polonez (1983). Niestachów 91 a,
bO/09375
stan dobry.
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bolO9079

Instalacje wod o- kan . CO i gazowe oraz naprawy "Gazoterm". Kielce, Paderewskiego 18, tel. 541-09,
31-59-65.
WZl/N00373
Komis Paderewskiego 33, 66-44-74.
bo/09060

Laweta Kielce 66-70-99.
bo/09024

Lawety, szalunki budowlane,
rusztowania - wypożyczalnia
31-65-88.
VAT/Ol162
Malowanie,
tapetowanie
Teł.68-55-68 .

bolO9015

Malowanie, tapetowanie. 31 -27-39.
boI09350

Malowanie, remonty. Tel. 28-483.
bo/09384

Montaż

68-71-22 .

anten satelitarnych

Andrzej Wolcerz

zgubił

legity-

macjęstudencką Politechniki Świę

tokrzyskiej.
bo/09393

KIEROWCO!
OFERTA SZCZEGÓLNIE KORZYS1NA DLA:

Fabian Ludew zgubił legitymację
studencką i indeks PŚK.
bo/09372

Marian Skorek

zgubił

legitymację szkolną wydaną przez ZSE przy
ul. Langiewicza w Kielcach.
bo/09383

Robert Pacak

zgubił legitymację

szkolną ·

boI09368
Zaginęła

suczka, budowy sznaucera miniaturowego, czarna, biały
krawat i skarpetki. Znalazcę proszę
o kontakt telefoniczny 31-33-48,
517-45.

.:. Ubezpieczających zarówno OC jak i AC,
.:. Kierowców w wieku powyżej 35 lat,
.:. Posiadaczy pojazdów o pojemności
powyżej 1300 ccm,
.:. Jeżdżących bezpiecznie, a nie posiadających
wysokich zniżek w OC i AC

bo/09399

Zginęła

legitymacja studencka
na nazwisko Jan Brodowski . Tel.
32-51-50.

* OC - za

bo/09394

boJt)8743

MDS - Elektronik - s przedaż,
serwis - Sanyo & Sony, Grudnig.
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego
71, tel/fax 31-80-91. Kielce, ul.
Buczka 22, tel/fax 66-28-49.
WZl/N00352

Malowanie natryskowe, sufity
podwieszane, żaluzje pozi.ome
i pionowe, rachunki V AT, Kielce
31-47-13.
VAT/01137

*

WYSOKA NAGRODA
Za odnalezienie psa duże
go pręgowanego boksera z
krótko przyciętymi uszami,
który zaginął dnia 6 grudnia 1994 T. w okolicach
Toru Wyścigowego w Miedzianej Górze. Kontakt:
Kielce, tel. 59-344.
Wieczorem - 56-214.

*
Szczegóły

COMPENSA

1.100 ~. zł Iwoj. kieleckiej
- za 800 ~. zł jwoj. tarnobrzeskiel
AC - za 3-6% wartości samochodu
lochrona w Polsce i Europiej
NW - za darmo
I suma ubezpieczenia 20 mIni

sprawdź

w jednostkach terenowych

T.U. COMPENSA S.A
ł
I Oddział Kielce, ul. Wesoła 47/49
telefon: 61-18-00, 61-00:-48 wew. 139, 144, 168 ~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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POLISH LIFE IMPROVEMENT

%~:=;P'"

HURTOWNIA OBI KIELCE Ul. ZAKŁADOWA I
TEL 66 06 05 .,76 . 177
SKLEP OBI UL . ZAGNAtlSKA 119 TE L. 31 22 37 w 120

,,ANIA"
KONSKIE
ul. Spółdzielcza 16
tel. 35-48
czynne 8-20
sobota 8-17

ART. BIUROWE
SZKOlNE
ZABAWKI
HIGIENA
ZNICZE
ART.
GOSPODARSlWA
DOMOWEGO
SzruCZNE
KWIATY
RAJSTOPY
i 1001,
DROBIAZGOW
PAPIER
TOAUTOWY

PERŁA"

w Nowinach k. Kielc

ZAPRASZA

do nainowocześnieiszego obiektu
tego typu wPolsce

ZAPEWNIAMY· PAŃSTWU
WSPANIAŁY -RELAKS I ZABAWĘ
Godziny pracy pływalni:
codziennie od 6.00-22.00
(od 6.00-8.00 - ceny promocyjne)

FUNDUSZ
LE ASINGO"W"Y

POLECA:

PŁYWAlNIA

"

EUROPEJSKI

CENY FABRYCZNE
KORlYSTNY UPUST

owych
•
leSZ.

ominąć!!!

Proponujemy leasing wszystkich środków trwałych
l. Kielce:

Przedstawicielstwo:

2. Radom:

Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 34
tel/fax 322-124, tel. 326-328,326-329.

Biuro Rachunkowe, ul. Wesoła 47/101,
te!. (0-41) 470-15, fax. 448-64.
Usługi

Ekonomiczno-Prawne B&C

ul. Żeromskiego 75 pok. 403-404
tel. (0-48) 455-364, fax. 245-00.

3. Ostrowiec Św.:

Biuro Rachunkowe 'PLUS",
al. 3 Maja 12, tel. 65-39-57.

11_

1/SD/VAT

MEBLOWE

UWAGA
Rywa1nia czynna w dniach:
24.12.94 (Wigilia) - do godz. 15.00
25.12.94 (Boże Narodzenie) - od godz. 8.00
31.12.94 (Sylwester) - do godz. 18.00
01.01.95 (Nowy Rok) - od godz. 8.00

W
..I

Nowiny, ul. Kubusia Puchatka ~
tel. 59-650, 59-660, fax 59-670 ł

m ~ PRZEDSIĘBIORSlWO~1a,
w
:! PRALNIA~ CHEMICZNA
HANDLOWE "MAM"
FAX/TEL 66-74-02

KIELCE-ZGÓRSKO

~======~==~~~~=-----~

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7
TEL. 501-72 -

POLECA Z NAJNOWSZEJ DOSTAWY

ODZIEŻ JESIENNO-ZIMOWA (lutra, skóry,

KIELCE,

UL. WSPÓLNA 3

'TEL. 528-49

KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33

kurtki, spodnie) we wszystkich rozmiarach,
super-sort z Holandii. Ceny naj niższe W
Polsce.

TEL. 31-81-86
NA ŻYCZENIE KLIENTA, ZAKUPIONE U NAS MEBLE
BEZPŁATNIE

Kielce, ul. Hauke-Bosaka 9
tel. (0-41)61-56-53, 68-72-96

FARBY PROSZKOWE~
FARBY ANlYKOROlYJNE - CEKOR, UNIKOR, KORCHRON
EMALIE NAWIERZCHNIOWE

KUPISZ W:

HURTOWNIA TANIEJ ODZIEŻY

MONI-MAR

SPECJAlNA OFERTA DlA PRZEMYSŁU

MONTUJEMY, TRANSPORTUJEMY (NA TERENIE KIELC ).
IIS3IVAT
INSTALUJEMY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA

OFERUJE NAJNIŻSZE CENY USŁUG W ZAKRESIE
CZYSZCZENIA WSZELKIEGO RODZAJU ODZIEŻY I
INNYCH
PROPONUJEMY PROMOCYJNĄ CENĘ NA USŁUGI

NP_

*
*
*
*
*

~ WYKŁADZINY PCV
~
i DYWANOWE!,

•

•

~

oraz wszelkie dodatki wykończeniowe dla wszystkich odbiorców
po cenach hurtowych

już od 62 tys./1
Busko-ZdróJ. ul. Wojska

m kw.

długiej

Polskiego 4, tel. (0:496)44-38
(w centrum przy aawnej hurtowni papierosów)
PPRV ,tlJREWAL" zaprasza codziennie od 8 do 16

DYWANY

Hurtownia "KA-MIR'
Kiel.c e, ul. Pakosz 48

61-40-53
SKLEP FIRMOWY
ul.

Dyrnińska

\oIVjazd od '""'0Jska PolskleQo

FAKTVRYVAT

574/k

PRZEDSIĘBIORSlWO WIELOBRANŻOWE

JUUAN KARBOWNIK

KOŃSKIE, ul. PIłSUDSKIEGO 103
tel. (12)31-54
HURT. DETAL - CALY ROK

CENY PRODUCENTA

KURCZAKI, JAJA
Kielce, ul. Sk.rzetlewska 4
(Herby, parking strzeżony)
la

•

~GRttlł~T2~~.I~ 22!?~~~~r
#

BElPOSREDł'IIO

, .{UPUJ

U łi'I\POR~rE

INDONEZJA CHINY

SKLEPY. KIELCE, - SŁOWACKIEGO 8/10 (byty Pewex)

65AwlYal

•

-

Domaszowska 19

ZAKłAD WYKONUJE: INSTAlACJE
ELEKlRYCZNE, ODGROMOWE, KABLOWE,
roMIARY INSTAlACn I UZIEMIEŃ

HURTOWNIA
POLECA ffiODUKCJĘ WŁASNĄ
~ ART. ELEKlROlliCHNICZNYCH, METALOWYCH
~
ORAZ RENOMOWANYCH FIRM KRAJOWYCH

e

~

.~.
.
I

iY

W~

J...<f ... G
'it".
'V

2G41WZ1RUP

OPONY~

OlEJE· AKUMUlA'JORY
00 WSZVSlXlCH 1YI'ÓW POJAZDÓW

NISKIE CENY
Częśd

KOMIS

do samochodów

dężorClW)'[h

ME.I.JfJS'T..c.
25-020 Kielce, ul. Chęóńsko 41
p-p 8-16, sob. 9-13
lSCJlm1</nll.

PHSR "AGROMA" Kielce, ul. Krakowska 293
uprzejmie informuje,
że z dniem 1.12.1994 r.
uruchomibna została sprzedaż
po cenach fabrycznych materiałów do budowy
zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

mry i kształtki wodociągowe PCV - wszystkie średnice
mry i kształtki kanalizacyjne PCV - wszystkie średnice

annatura i

- SI ka 10

~....t9_.ł

. ....G

KURTKI - OD 60 tys.
A..~A~
SPODNIE - 40 tys.
~,ńV
SPÓDNICE OD~.~~~Ov

CZYNNE CODZIENNIE
OD 9.00 DO 18.00
SOBOTY
OD 9.00 DO 14.00

38

ceny fa br~zne

Zamiast płacić podatek,
skorzystaj z oferty mieszkaniowej
P.O.1. w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Sikorskiego 20,
tel. 530-793, 530-794,
w godz . . 7-15

GARNITUR - 95 tys.
PŁASZCZE - OD 80 tys.

kształtki żeliwne wodociągowe

-wszystkie

średnice

Zainteresowonyth rrosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w siedzibie firmy tel. (0-41)516-21 : 24
wew. 120, fax (0-4 )503-60
uklbn

http://sbc.wbp.kielce.pl

Eeho sportowe · kieleekie

4 lata sukcesów

piłkarzy ręcznych

ZWIĄZEK

MAŁO

JAKICH
Czteroletnią kadencję podsumował
w sali Szkoły Podstawowej nr 32 w

w poniedziałek na spotkaniu
Kielcach Zarząd Kieleckiego

Okręgowego Związku Piłki Ręcznej.
Niewiele jest związków sportowych w naszym województwie,
które w ostatnich latach mogą się
poszczycić tak bogatym dorobkiem. Na pewno nie ma takiego
wśród dyscyplin drużynowych.
Przypomnijmy więc największe
sukcesy. 1991 r. - brązowy medal
Mistrzostw Polski Młodziczek dla
Budowlanych Kielce Itrener
Monika MIchaiskaj; 1992 r. srebrny medal MP juniorów młod
szych Iskry Kielce Itrener Sta-

Pod patronatem
"Echa Dnia"

Piłkarskie

"piątki"
Dobiegły końca rozgrywki
w grupach eliminacyjnych halowego turnieju piłkarskich "pią·
tek" Im. Mieczysława Zlentala.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Do półfinałów awansowało
12 zespołów, które podzielone
zostały na dwie grupy. W grupie
A znalazły się: Społem, MOZ, Relax, Chemar, Jupiter, Nana.
W grupie B natomiast grają: Unimax, Ergo, Fert 45, SI Współpra
ca, Sped -Trans, Pomerania. Po
czterech kolejkach w grupie A na
czele znajduje się drużyna
Społem, która wyprzedza MOZ i
Relax. W grupie B trwa zadęta
walka pomiędzy Unlmaxem i Ergo, które zdobyły najwięcej punktów. W najbliższą sobotę planowane jest zakończenie turnieju.
/STACH/

ni sław Hojdal, wicemistrzostwo
Polski juniorek młodszych Bu·
dowlanych /trener Marian
Slewruk/, 1993 r. - mistrzostwo
Polski seniorów Iskry Itrener
Edward Strząbałal, wicemistrzostwo kraju juniorów młod
szych Iskry Itrener Janusz
Ozlurzyńskl/, złoty medal juniorek młodszych Budowlanych
Itrener Marian Siewruk/, "brąz"
młodziczek Budowlanych Itrener Monika MIchaiskal; 1994 r.
- ponowne mistrzostwo seniorów Iskry Itrener Edward
Strząbała/, srebrny medal juniorek Famaru lopiekun Marian
Siewruk/.
Aktualnie w reprezentacjach
Polski okręg kielecki reprezentują:
Piotr Przybeckl, Arkadiusz stacha, Marek Budny (Iskra/Ceresit
Kielce, reprezentacja seniorów),
Monika Wicha /Fam ar Kielce,
kadra seniorekl, Jarosław Sieczka, Tomasz Paluch liskra - reprezentacja młodzieżowal, Małgo
rzata Gała, Renata Wychowaniec /Fam ar, "młodzieżówka"!,
Paweł Sieczka liskra, kadra juniorów!, Iwona Rębosz IFamar,
reprezentacja juniorekI, Wojcl~h
Bąblewskl, Marcin Chmleł /Iskra,
drużyna juniorów młodszyctv', Joanna Grzeszczak /Famar, reprezentacja juniorek młodszych/o Ponadto selekcjonerem młodzieżo
wej reprezentacji Polski kobiet jest
Marian Slewruk.

W ligach centralnych KOZPR
Iskra/Ceresit
Kielce IlligaJ oraz MKS
Końskie I Famar Kielce /lIIigaJ.
W czasie tej kadencji powstały
nowe kluby: MCS Słoneczne
Wzgórze i Ostrovia Ostrowiec, reaktywowano drużynę
seniorów Zdroju Busko Igra
reprezentują:

W grupie B tenisa

stołowego

Więcej światla
W grupie B drugiej ligi znów rozegrano niepełną kolejkę. Podczas
meczu Kwarcytu Wiśniówka z Pilicą Pułaski Warka przy stanie 5-2
dla gospodarzy zgasło światło I mecz został przełożony na piątek.
Wyniki pozostałych spotkań:
Czarni Parszów - Oskar
Kryspak Przysucha 10-8.
Czarni: Fronczyk 3, Szałek 2,
Mazurek 2, Jurek ·2, debel

*

ntlrO

. Spółka "Totolotek" SA informuje,
ze w zakładach piłkarskich na 101~. 12. 1994 r. stwierdzono. Uga angielska: 21 rozw. z 13 trafieniami WYgrane po 33.799.200 zł, 695
~zw. z 12 traf. - wyg. po 1.021.200
, 8.506 rozw. z 11 traf. - wyg. po
83.400 zl, 55.513 rozw. z 10 traf. WYgr. po 12.700 zł.
~p Totalizator Sportowy infor~uJe, ze w zakładach Dużego Lota z 10.12.94 wg wstępnych danYch stwierdzono: 3 wygrane z 6
traf. płatne po ok. 2.277.000.000
~ł, 612 wygr. z 5 traf. płatne po ok.
pj500.000 zł, 42.168 wygr. z 4 traf.
atne po ok. 104.000 zł, 809.899
WYgr. z 3 traf. płatne po 10.000 zŁ

Szałek/Jurek 1. Pilica: Górecki 4,
Jacewicz 3, debel Górecki/Jacewicz 1.
.
* Alit II Ożarów - Zaczek
Fajsławice 10-8.
Alit: Kozieł 4, Gaworski 3,
Przyłucki
2, debel Gaworski!Przyłucki 1.
* Strażak Wlelogóra • Piaskovia Piaski 8-10.
Strażak: Religa 2, Maciejewski 2,
Ratyński 2, deble Religa/Maciejew·
ski 1 i Ratyński/Sołtykiewicz 1.
* Oskar Kryspak - Kwarcyt 108 /mecz zaległy!.
Oskar: Górecki 4, Jacewicz 3,
Bednarski
2,
debel Jacewicz/Górecki 1. Kwarcyt: Kurzak
3, Z. Bilski 2, B. Bilski 1, Zagniński
1, debel Z. Bilski/B. Bilski 1.
1.Strażak
10 15 110-70
2.Plaskovia
9 15
99-63
3.0skar
10 11
95·85
4.Alit II
9 10
82-80
5.Żaczek
9 8
81-81
6.Kwarcyt
9
6
76-86
7.Pilica
8 6
60-84
8.Czarni
10 3 63-117
/SOY, WŁ, NOR/

charami
sędziów
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wyróżniono trenerów,
i... dziennikarzy.

Do tej beczki miodu nieco
dziegciu dolał Zygmunt Dobrzyński, który przedstawił zatwierdzone już przez ZPRP koncepcje m.in. rozwoju minipilki
ręcznej, dostosowania kategorii
wiekowych do norm europejskich lobniżenie ich o rokl oraz
pomysł zaniechania organizacji
mistrzostw Polski młodzików.
Szczególnie ten ostatni problem
wywołał duże niezadowolenie
wśród naszych trenerów. Postanowiono, że KOZPR wystąpi do
centrali w obronie tej imprezy.
Inną bolączką, na którą narzekali szkoleniowcy jest uniemożli
wianie dalszej gry wychowankom naszych klubów, którzy
kończą wiek juniora.

w "llidze/, powstały nowe grupy
w MKS Busko.

Po złożeniu sprawozdań
przez poszczególne komisje i udzieleniu
absolutońum

Ten dorobek sprawia, że nasz
okręg jest wiodący w kraju, co
podkreślał obecny na spotkaniu
przedstawiciel Związku Piłki
Ręcznej w Polsce Zygmunt
Dobrzyński. Z rąk przedstawicieli władz miasta, województwa
i sportu odznaczenia dostali
zasłużeni działacze i trenerzy;
diamentowe odznaki ZPRP otrzymali: Wacław Mozer i Franciszek Majcher, a srebrne - Marek
Mlchałklewlcz, Adam Gradzik
I Marian Slewruk. Ponadto pu-

slk, Marian Budzlosz, Marian
Slewruk, Marek Mlchałklewlcz,
Wacław Mozer, Czesław Mło
dawskl, Bogusław Stańczak,
Grzegorz Pawlikowski I Lech
Łukawskl. Prezesem wybrano
ponownie Mariana Grzesika.
Pozostałe funkcje zostaną rozdzielone na najbliższym posiedzeniu zarządu. W skład kO!T1isji
rewizyjnej weszli: Jerzy Zyła,

ustępującemu
zarządowi
przystąpiono do wyborów nowych władz. W skład 9-osobowego zarządu weszli: Marian Grze-

-Radomianie wystąpią
w telewizji BBC

Formacja taneczna CMG-lider, która uczestniczyła
w Mistrzostwach Świata
w Niemczech, jest JUż w kraju.
Piąte miejsce, jakie radomianie zdobyli, pozwoliło powrócić
polskim tancerzom do światowej
czołówki. Awansując do finału
formacja CMG wywalczyła również prawo reprezentowania naszego kraju na następnych mistrzostwach świata przez dwa
polskie zespoły.
- Bardzo cieszymy się
z miejsca w finałowej "szóstce" - powiedziała trenerka Monika Gruszka. - Ciężko pracowaliśmy na ten sukces I są e-

Mistrzostwa

młodych

badmintonistów

fekty. Nasz
spodobał się

występ

bardzo
nie tylko oglą·

dającej nas sledmlotyslęcznej
publiczności, ale I jurorom.
Część z nich oceniła nas na·

wet na czwarte miejsce. Na mistrzostwach ponownie zaproszeni zostaliśmy do udziału
w angielskim programie "Come Dancing", który będzie
nagrywany przez telewizję
BBC.
STYL

Wybieramy najlepszych
Trwa nasz plebiscyt "Wybieramy sportową
sylwetkę roku 1994".
Przypominamy, że głosować
TYLKO na tych sportowców, trenerów lub drużyny,
którzy byli prezentowani w naszej co piątkowej rubryce "Sylwetka tygodnia."
Mamy już pierwsze nagrody.
Zwycięzca plebiscytu otrzyma
rower górski, ufundowany
przez sklep sportowo-rowerowy "Olimpijczyk" w Końskich,
należący do Andrzeja I Edyty
Sypytkowskich.
Atrakcyjne
nagrody dla kibiców, którzy na
swoich kuponach prawidłowo
wytypują czołową trójkę ufundowali sklep Pik Elektronik oraz
PHU MARO 2.
Plebiscyt trwa do końca roku,
można więc glosować także na
można

Piłkarze Iskry/Cereslt są wizytówką kieleckiego szczypiorniaka na
arenie krajowej i międzynarodowej.
Fot. S. Stachura

się

Spodobali

tych, którzy znajdą się w "Sylwetce tygodnia" w ostatnich tygodniach grudnia.

SYLWETKA ROKU
Kupon nr 5
1........................ ./3 pkt./
2. ............ ........... ./2 pkt./
3 ........................ ./1 pkt.!
Imię

i nazwisko ................. ....... .

Adres ...................................... .
Kupony prosimy
pod adresem:

przesyłać

25-953 Kielce, ul. Targowa
18, z dopiskiem SYLWETKA
ROKU.

Rywale za mocni
W Częstochowie odbyły się finały drużynowych mistrzostw Polski w kategońl Juniorów I Juniorów młodszych w badmintonie. W zawodach tych startowały ekipy AZS Kielce I Stall Nowa Dęba.
Nasze zespoły nie odegrały
w tym turnieju większej roli, gdyż
trafiły na bardzo mocnych rywali
w grupie. Jedynie drużyna AZS stoczyła bardzo zacięty pojedynek
z późniejszym wicemistrzem Polski
Kolejarzem Częstochowa,
przegrywając
ostatecznie 2:3.
W pozostałych meczach: AZS
Kielce - MDK Płock 0:5, Stal Nowa Dęba· Technik Głubczyce

0:5, Stal Nowa Dęba· Suwalski
Klub Badmlntonowy 0:5.
/STACH!

W meczu eliminacyjnym
do mistrzostw Europy w
piłce nożnej w grupie I Azerbejdżan przegrał z Francją
0:2/0:1/.

Pierwsze urodziny
MCS "Słoneczne Wzgórze"

Skoczkowie narciarscy
Fred Borrs Lundberg.

rozpoczęli Już

a

współpracują Jerzy Sleczkowsklł Tomasz Olesłński. ·
- Chcieliśmy stworzyć klub śro

dowiskowy, osiedlowy, z którym identyfikowałaby się mlodzież Sło 

Niespodziewanie
najlepszą drużyną juniorów
młodszych ligi makroregionu
kielecko-lubelskiego
piłkarzy ręcznych po pierwszej rundzie rozgrywek Jest
MeS Słoneczne Wzgórze
Kielce. Klub ten funkcjonuje
bowiem od grudnia ubiegłe
go roku.
Bogusław Stańczak , jeden
z pomysłodawców , organizatorów
i trenerów klubu, pracował
wcześniej w kieleckiej Iskrze. Potem powstał klub na bazie szkół nr
17 i 30, który po kilku miesiącach
przekształcii się w Młodzieżowe
Centrum Sportowe Słoneczne
Wzgórze. Związki z Iskrą nie zostały zerwane, MCS współpracuje
z klubem mistrzów Polski, pod ob-

nie jak ze Szkolnym Związkiem
Sportowym. Ciężar utrzymania
klubu spoczywa jednak na Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu
Miejskiego, Kieleckim

Okręgowym
Związku
Piłki
Ręcznej. Są prywatni sponsorzy,
klub wspierają także rodzice zawodników. Bazą piłkarzy ręcznych
jest - dzięki przychylnośc i dyrek-

torki Haliny Bednarz, która jest
także prezesem MCS - Szkoła
Podstawowa nr 17. Prócz B.
Stańczaka w klubie pracuje były
trener Iskry, Stanisław Hojda,

http://sbc.wbp.kielce.pl

necznego Wzgórza - mówi trener
Stańczak. - I m~lę, że na razie
nam się to udaje. Sciśle współpra
cujemy z rodzicami zawodników,
służą nam oni pomocą nie tylko fi nansową, ale przede wszystkim

organizacyjną - także dzięki nim
mogliśmy niedawno po raz czwarty zorganizować turniej o Puchar
Słonecznego Wzgórza w bardzo
mocnej obsadzie. Cieszymy się ,
że uczniowie SP 17 interesują s i ę

wynikami sportowymi swoich kolegów.
Myślę , że w takich małych, jedklubach,
jest
nosekcyjnych

sezon. Na

zdjęciu

Norweg
Fot. PAP/CAF

przyszłość. W klubach - molochach dochodzi do sprzeczności
interesó~ pomiędzy sekcjami, nie
zawsze znajdują się pieniądze na
sport młodzieżowy. Z drugiej strony.ściągnęliśmy sobie na głowę
duzo problemów, które musimy
sami rozwiązywać.
Nasze liderowanie w lidze juniorów mlodszych jest wynikiem
bardzo solidnej pracy treningowej,
dobremu układowi gier w lidze.
Kilku naszych zawodn ików ma
perspektywy na sportowe sukcesy
w wieku seniora, ich talent od początku zabawy w piłkę ręczną,
czyli od 3-4 lat, rozwija się prawidłowo. Jeśli uda nam się zakwalifiko:-vać do półfinału MP, co przy
prawidłowym
przebiegu planu
szkoleniowego i braku kontuzji
jest możliwe , chcielibyśmy zgłosić
naszą kandydaturę do organizacji
turnieju półfinałowego . Awans do
finału - to byłaby fantastyczna
sprawa dlaklubu, który istnieje dopiero rok.
PAWEŁ KOTWICA

Dziś

koniec pierwszej rundy
rozgrywek ekstraklasy koszykarek
I

BEZ NATASZY
Dziś, o godzinie 17, W sali ZSZ przy ul. Szkolnej
w Starachowicach rozpocznie się ostatni pojedynek
pierwszej fazy rozgrywek ekstraklasy koszykarek,
w którym gospodynie - zawodniczki Staru - podejmować będą zespół Włókniarza Białystok. Starachowiczanki zagrają bez Nataszy Tkaczuk, która jest kontuzjowana, nie ma jednak to większego znaczenia dla ostatecznego układu tabeli, ponieważ wszystko już

zostało wcześniej wyjaśnione.

Jak

uzdrowić

polski futbol?

Stanisław Terlecki, 29-krotny r'eprezentant Polski w latach
1976-80, obecnie trzyma się z dala od władz polskiego futbolu.
Jest "tylko" kibicem, ale ma wiele interesujących pomysłów,
godnych realizacji. Rozmawialiśmy z nim w Warszawie.

* Ci, którzy mówią o reorganizacji, grają pod publikę. Najłatwiej
sobie pożonglować i zmienić
liczbę zespołów w ekstraklasie. Uważam , że nie jest to konieczne.
Może tylko druga liga jest rozdmuchana do granic możliwości. Teraz
trzeba pomyśleć o czymś innym.
Nie mamy już mroźnych zim.
Przez cztery zimowe miesiące

Nowy partner
Schumachera?
Angielski kierowca formuły 1
Johnny Herbert naJprawdop0dobniej będzie w przyszłym sezonie nowym partnerem mistrza
świata Niemca Michaela Schumachera, w zespole Benettona.
Wiadomość ta nie została potwierdzona przez rzeczniczkę Benettona, jednak ze źródeł dobrze
poinformowanych wiadomo, że
odpowiednie decyzje mają zapaść
jeszcze przed świętami Bozego
Narodzenia.
W najbliższym czasie spodziewana jest także oficjalna informacja o przejściu Japończyka Aguri
Suzukiego do ekipy Ugiera. Byłby
tam partnerem Francuza Oliviera
Panisa.

piłkarze

nie

mają

gdzie

trenować .

może by tak wydłużyć sezon!
* Młodzież nie ma wielu możli
wości do treningu podczas zimo-

A



wej przerwy. PZPN powinien pomóc klubom zapewnić oświetlenie
boisk. Można również opracować
ogólnopolski program rozwoju
piłki nożnej w szkołach!
* Nie ma w Polsce choćby jednego profesjonalnego klubu. Profesjonalizm bierze się nie z pieniędzy, lecz z traktowania swoJego zajęcia, czyli kopania piłki,
służenia ludziom, którzy chcą to
oglądać . Juniorzy wzorują się na
starszych kolegach i marnują się
talenty. Balangi po wygranych
spotkaniach nie należą do rzadkości. Niektórzy opuszczają kraj
co jest dla nich wielką tragedią.
* Niech nikt nie mówi, że PZPN
brakuje pieniędzy. Tymczasem nie
mamy stadionu z prawdziwego
zdarzenia, czy nawet jednego boiska ze sztuczną trawą. Kiedyś
w planach było utworzenie centrum szkolenia, ale nic z tego nie
wyszło. Działacze kłócą się, w jakich strojach ma grać reprezentacja, zamiast zająć się poważniej
szymi rzeczami.
* Nie liczymy się na arenie
międzynarodowej.

Uważam,

że

prezes PZPN, tak jak prezydent,
reprezentuje kraj na zewnątrz. Ta-

Ciekawie w lidze NBA

Porażki

faworytów

Sporo niespodzianek było w kolejnych meczach zawodowej ligi
koszykówki NBA. Drużyna New Jork Knicks przegrała we własnej
hali z Miami Heat, porażki doznał również zespół Orlando Magie.
Drużynie z Miami udalo się po
raz pierwszy wygrać w slynnej hali
Madison Square Garden, a do
zwycięstwa przyczynił się głównie

Glen Gorden, który zdobyl 38
punktów. W zespole gospodarzy
najskuteczniejszy był Patrick Ewing - 30 pkt. Drużyna z Florydy
wygrała 122:111.
Sporym zaskoczeniem była
również wygrana New Jersey Nets
z Orlando Magic 128:101. Nets
przerwali tym samym złą passę
ośmiu porażek. Gospodarze skutecznie wyłączyli z gry najskuteczniejszego strzelca Magic - Shaqu-

iIIe O'Neala, który zdobył tylko 18
punktów.
W innych meczach padly wyniki:
Boston Celtics - Denver Nuggets
113:103; San Antonio Spurs Washington Bullets 122:101; Utah Jazz - Portland Trail Blazers
101:89; Phoenix Suns - Golden
State Warriors 90:84.
W poszczególnych dywizjach
prowadzą: Atlantic - Orlando Magie, 15 zwycięstw, 4 porażki; Central - Indiana Pacers, 12 zw., 5
por.; Midwest - Houston Rockets
12 ZW., 6 por.; Pacific - Phoenix
Suns, 14 ZW., 5 por.
/STACH/

ki

musi mieć wizję, osoprzynajmniej jeden
język obcy i być zręcznym politykiem. Nie muszę chyba dodawać,
jak ważna jest prezencja, ubiór.
Ludzie oceniają innych na podstawie wyglądu zewnętrznego , bo nie
mogą im zaglądać do wnętrz.
* Wciąż nie ma u nas konkurencji, wolnego rynku. Wojtek Kowalczyk, który gra teraz w Betisie,
przez 2, 3 lata będzie się uczył profesjonalizmu. Tam nie ma litości.
Jeden słaby mecz i ławka! Odnoszę wrażenie, że większość polskich futbolistów nie wie, po co
przebywa na boisku . Mecz trwa
dla każdego gracza 90 minut niezależnie czy jest w posiadaniu
pi/ki! Ja jestem optymistą i myślę,
że niebawem dołączymy do europejskiej elity!
Rozmawiał JAROMIR KRUK
człowiek

bowość, znać

Włosi

nadal

dominują
Włoskie -kluby
dominują
w europejskim futbolu. Wynika
to z... obliczeń komputera, który
"twierdzi", że najlepszym klubem piłkarskim na naszym kontynencie jest obecnie Juventus
Turyn przed AC Parma i Lazio
Rzym.
Na czwartym miejscu sklasyfikowany jest rewelacyjny w rozgrywkach Ligi Mistrzów - Paris St.
Germain.
Oto czołówka komputerowej listy rankingowej /stan na 12 bm./:
1. Juventus Turyn - 151,500
pkt., 2. AC Parma -138,211. 3. Lazio Rzym - 129,371, 4. Paris St.
Germain -117,203. , 5. FC Nantes
- 113,316, 6. Borussia Dortmund
- 107,667, 7. FC Porto - 104,800,
8. Sampdoria Genua - 102,197,
9. Bayer Leverkusen - 99,449 ,
10. FC Bruges - 99,400 pkt.

Z Węgier powróciła reprezentacja Polski juniorów w piłce
wodnej. Kadrowicze grali przeciwko wychowankom najsław
niejszej szkoły waterpolowej na
świecie i podziwiali sportowe obiekty Budapesztu.
- Wrażenie jest takie, że w każ
dej większej kałuży w Budapeszcie gra się w waterpolo - mówi trener, Piotr Krysztofiak. - Odwiedziliśmy tylko trzy obiekty, natrafiając wszędzie na znakomite warunki do pracy. Trenowaliśmy razem z uczniami najsławniejszej
szkoły waterpolowej na świecie KSI. Na Węgrzech szkoli się mło
dzież od czwartej klasy, a wychowankowie tej szkoły zasilają tam-

Kolejna faza rozgrywek w ekstraklasie koszykarek rozpocznie się 7 stycznia przyszłego roku.
Nasz zespół wystąpi
w sześciozespołowej grupie,
mając za przeciwniczki drużyny:
AZS Toruń, AZS Lech Poznań,
Polonię
Warszawa, Glinik
Gorlice i Boquet Zielona Góra.
Zespoły
zagrają
systemem
mecz i rewanż bez zaliczenia
wyników z fazy, która się dziś
kończy. Drużyny, które zajmą 1 i
2 miejsca, zagrają barażowe
spotkania z 7 i 8 drużyną grupy
silniejszęj, a stawką tych spotkań będzie walka systemem
play otf o medale mistrzostw

Polski. Zespoły z miejsc 3-6 oraz
pokonani z barażów utworzą
później dwie trzyzespołowe podgrupy, które ponownie rozegrają
ze sobą pojedynki mecz i re-

wanż,

a dopiero zwycięzcy tych
podgrup utrzymają się w ekstraklasie. Zespoły, które zajmą
w podgrupach 2 i 3 miejsca, rozegrają ze sobą /na krzyż! pojedynki o pozostanie w ekstraklasie. Spadną pokonani w tych pojedynkach. Jak więc widać
spaść w tym roku nie jest... łat
wo. Trzeba jeqnak walczyć o jak
najwyższe miejsce w lidze, bowiem coraz głośniej mówi się
o zmniejszeniu drużyn ekstraklasy koszykarek od sezonu
1995/96.
/PISZ!

Drużyna piłkarska
będzie

Radomiaka
przeniesiona do Kozienic?

I

I

Wczoraj. w siedzibie Radomskiego

Okręgowego

Związku P-iłki Nożnej odbyło się kolejne spotkanie
poświęoone sytuacji w klubie sportowym Radomiak,
a w szczególności sekcji piłki nożnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ROZPN, pfzy udziale jednego członka zarządu klubu."

Sytuacja jeszcze nie jest beznadziejna, mam iskierkę-' nadziei, że dyrekcja .. Radoskóru"
wspólnie z wierzycielami jeszcze zmienią decyzję rprzygarną
do spółki sekcję piłkarską Radomiaka. Te słowa padły z ust
członka zarządu klubu. Stwierdził on także, że jest upoważnio
ny jednoosobowo przez zarząd
do rozmów z "Radoskórem".

*

Kierownictwo
Gwardii
do Zarządu
Polskiego Związku Bokserskiego pismo, w którym protestuje przeciwko decyzji PZB, przyznającej tytuł mistrzowski Victorii
Jaworzno bez rozegrania meczu rewanżowego. Wrocławia
nie prosili PZB o przełożenie tego meczu, decydującego o tytule mistrzowskim, gdyż mieli trudności /kontuzje/ ze skompletowaniem składu i nie otrzymali
żadnego oficjalnego stanowiska
w tej sprawie z PZB.
* Duży sukces odniosła młoda
polska tenisistka, Katarzyna
Nowak. W halowym turnieju
WTA rozegranym w podparyskiej miejscowości Sergy Pontois
zajęła pierwsze miejsce, pokonując w finale Francuzkę Isabell e Demongeot 6:3, 6:3.
* Właściciel drużyny koszykarskiej Agro Far Kraśnik, Andrzej Machnikowski, zrezygnował z dalszego sponsorowania drużyny i zwrócił się do lubelskiego AZS o przejęcie jego zesWrocław przesłało

* W eliminacyjnym meczu
ropy

mistrzostw Euprzegrał z

Azerbejdżan

Francją

0:5.

W każdej

/J/

kałuży

waterpolo

Gonimy najlepszych
tejsze zespoly pierwszoligowe.
NajlepSi wyjeżdżają za granicę.
Najstarsze roczniki KSI występują
dla ogrania w węgierskiej ekstraklasie. Pierwszy mecz rozegraliśmy
z rocznikiem 77 sławnej szkoly.
Początek był fatalny, chłopcy stremowani. W trakcie spotkania gra
s ię ulożyła, ale dali nam niezłą
szkołę. W sobotę graliśmy z młod-

szymi rocznikami 78 i 79. Chłopcy
wygrali wysoko, co zdziwilo
Węgrów, gdyż ich zawodnicy, mimo młodego wieku, grają w piłkę
wodną niemal od dziecka. Poza
tym w naszym zespole także bylo
kilku zawodników w ich wieku .
W niedzielę graliśmy ponownie
z rocznikiem 77. Przegraliśmy co
prawda po raz drugi, ale mecz był
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W.ŁVZWA

W Kota Kinabalu /Malezja/ odbywają się mistrzostwa świa
ta w karate. W konkurencji kumite drużynowo złoty medal
wywalczyły Hiszpanki, które w decydującym spotkaniu pokonały Anglię. Na zdjęciu walczą Hiszpanka, Rosa Maria Ortega Pardo /po lewej/ i Patricia. Duggin.
Fot. PAP/CAF-EPA

połu.
młodzieżowych

Przedstawiciele ROZPN zarzucili zarządowi klubu sprzedanie 13 zawodników w ciągu
półtora roku. Mimo to, dziś nie
ma pieniędzy na dalsze funkcjonowanie sekcji. Okręgowy zwią
zek rozpatruje wniosek przeniesienia sekcji piłkarskiej do Kozienic i utworzenia tam drużyny,
która grałaby w II lidze.
.

wyrównany, a porażka zaledwie
dwubramkowa. Ten wynik jeszcze
bardziej zaskoczył Węgrów,l$1órzy
są przecież aktualnymi mistrzami
Europy juniorów. Z naszych zawodników Kieloch i Wójcik zaprezentowali się dobrze. Łukasz od
długiego już czasu nie schodzi poniżej pewnego poziomu, a Peiper
/piotr Wójciki mimo swoich
piętnastu lat pokazał, że nie ma
kompleksów. Węgrzy przyjadą do
Polski na narty i zagramy z nimi
sparing w Oświęcimiu . Potem raz
jeszcze pojedziemy do nich. Te
wyjazdy są bardzo pożyteczne
i cieszę się, że nawiązaliśmy
współpracę znajlepszymi.
.
Z. TYCZVNSKI

Red.
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