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Nietrzeźwy

wychowanek zdemolował Dom Dziecka w Nagłowicach

•

Obniżono
wodę

w Wiśle

Wczoraj około godziny pierwszej w nocy, trzej nietrzelwi wychowankowie: Robert K., Krystian K. i Pawd Z. , uczący się i zamieszkujący
w internatach w Kielcach i Jędrzejowie, weszli do Domu Dziecka w Nagłowicach. Na korytarzu Robert K. zaatakował nożem wychowawcę
Bolesława K. Poraniony nauczyciel schronił się w pomieszczeniu gospodarczym i wezwał policję. W tym samym czasie nietrzelwi wychowankowie zaczęli demolowanie pomieszczeń.
· Czytaj na stronie 12

Czy grozi
nam wojna?
W Krakowie nadal trwają poszukizaginionejwubiegływtorek3,5-

Magdy. W poniedziałek obnio ok. l metr poziom wody w Wiby policyjni płetwonurkowie mogli
zbadać kraty zabezpieczające turbiny
stopniu wodnym na Dąbiu .
Na zdjęciu: policjanci przeszukują
nadbrzeże w okolicach stopnia wodnego na Dąbiu
Fot. PAP-J. Bednarczyk

Katastrofa "Sztygara"

- Nie grozi nam bezpośredruo wojna światowa. ale jest niebezpieczeństwo
konfłil..tów. które do niej mogą doprowadzić. Dlatego podczas waszyngtoń
k.iego ,.SZCZ}1U ~ zdecydowano, że
NATO będzie takie konfłil..1y wygaszać.
na\\et iłą- powiedzialwczoraj \\ Kielcach Romuald Szeremietiew\\-lcenunister obrony narodowej.
(pot)
O NATO. wojnie w Jugosla~tii
i przyszlości polskiej annii - wjutJZej-

\tydaniu _sr

2 maja przed redakcją "Słowa Ludu"

Giełdy
Na

rowerowe

najzdrowszych i najpojazdów .Słowo Ludu•
JaDJras..~a w każdą niedzielę maja.
Już po raz siódmy organizujemy cykl
giełd rowerowych, na których
przedać. kupić lub zamienić naji najzdrowsze pojazdy. a ze giełod lat cieszą ię olbrzymią populamobowiem każdej niedzieli oferowanych
po lolkaset rowerów. Wyjątkowo ciewio na sprawiła. że już od marca niecodziennie odbierali'my w redakcji
z pytaniami: czy i kiedy będzie gieł
Jeden z CZ}telników twierdził. iż wokolejnych podwyżek cen benzyny
droz zej już nie tylko od mleka. ale i
giełdę

aan~:zvc:h

naturalnych oków owocowych - ma
dość jazdy samochodem.

Na giełdzie można kupić używane
rowery średnio o polowę taniej niż
w klepie - przed rokiem nawet za jedyne 30 zł- a sprzedający mają szansę
zybk.iego pozbycia się przętu zalegającego piwnice i garaże. Wkrótce
opublikujemy w kazówki dla przedających i kupujących.
a pierw zą giełdę zapra zamy
w najbliż zą niedzielę. 2 maja. w godz.
12-14 na parkmg u zbiegu ulic Serninaryj kiej i We. olej (przed iedzibą redakcji ~Słowa Ludu-). W tęp wolny.
(kk)

Komisja powypadkowa PKP ustaliła, że przyczyną wczorajszej katastrofy pociągu pospiesznego "Sztygar"
pod Dęblinem była nadmierna prędkość - o blisko 80 km/h. przekraczająca dozwoloną na tym odcinku.
30 osób zostało rannych, w tym 17 poważnie. IAR
Relacja na stronie 7

Na Targach Logistyka'99 wszyscy mówią o.NATO

Producenciprzygotowani
Z

udziałem

155 wystawców
wczoraj w Kielcach
V Międzynarodowe Targi Logi·
styczne .Logistyka•.

zaczęty się

Agencja Reklamy

"Słowa

Ludu" informuje,

że firma ",nter Druk" z siedzibą

wSbriylb-Kam., aL Plłl•dlkleg 42
nie jest upoważniona
do pozyskiwania reklam i ogłoszeń
l
w imieniu "słowa Ludu".

-Odmie •ącaJe te ' m} v. ATO.
me tylko WOJ ko, ale całe pań two
i Jego go. podarka. W tych warunkach targ• o takim profilu mają
zczególne znaczeme - mówił w •mieniu parlamemarzy IÓ\ przewodmczący eJmoweJ Korni JI Obrony
-Bronisław Komorowski.
W podobn}m tonie wypowiadała Ię wię · zo ' ć IP-ów. obecnych
na uroczysro·ci otwarcia _Logi tyki-.

Wicepremier Janusz Tomaszewski na stoisku "Kromet Spomasz"
Fot. D. Gacek

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

eronie 2

Komendant
będzie jutro
Wicepremier JANUSZ TOMASZEWSKI dla .Słowa Ludu•
+ Panie premierze, kiedy pan mia- w Polsce produktów dla wojska i służb
nuje komendanta wojewódzkiego poli- mundurowych. To i konkurencyjność cenowa powinny sprawić, że rodzime przedcji w Kielcach?
iębiorstwa będą w stanie zdobywać za-W środę.
+Czy kandydat jestjuż uzgodnio- graniczne zamówienia
+ Chwali pan ofertę wystawców
ny?
-Trwają ostatnie rozmo\\o)' kwalifika"Logistyki". Czy jednak polskie służby
cyjne i konsultacje z udziałem pana woje- mundurowe mogą sobie pozwolić
wody świętokrzyskiego. Mam nadzieję, że na zakupy prezentowanego w Kielcach
pojutiZe wręczę nominacje na dziesięć sprzętu? Jak wyglądają budżety podlenieobsadzonych jeszcze stanowisk komen- głych panu służb?
dantów.
-Z przyjemnością stwierdzam, że tym
+ Skoro mowa o nominacjach, to roku moje służby mają co \\-)'dawać. Teproszę powiedzieć, kiedy zostanie miagoroczny budżet jest dla takich formacji
nowany drugi wicewojewoda święto jak policja i Straż Graniczna, najlepszy
od wielu lat Dość powiedzieć, że w przykrzyski?
- W tym przypadku sprawa jest trud- padku Straży Granicznej możliwości zaniejsza. Chciałbym, by decyzje zapadły kupów ~nia patrolujących granido końca tego miesiąca, ale to jest stano- ce wzrosłytrzysta razy.
wisko polityczne, co utrudnia podjęcie szytr
+ Po co w rejon konfliktu jugosło
kiej decyzji.
wiańskiego wysłana została jednostka
+ Zwiedził pan Targi "Logistyka". komandosów "Grom"?
Czy pańskim zdaniem polskie firmy,
- Do ochrony ważnych osobistości.
prezentujące się na tej imprezie, są
Żołnierze "Gromu" mają w tej dziedziw stanie skutecznie konirurować z za- nie doświadczenie, są świetnie wyszkolechodnimi producentami w przetargach ni, znakornicie spełnią więc swoje zadana zamówienia dlaarmii państw NATO? nie.
- Jestem o tym przekonany. Z roku
Rozmawiał
na rokwidać poprawęjakości \\o)'ffibianych
ARTUR PO'fACZAłA

Za zamkniętymi
drzwiami
KIELCE, SKARżrSKO. Wicepremier Janusz Tomaszewski byt
podczas wczorajszej wizyty w Kielcach wręcz rozrywany.
Zwiedził ekspozycję targów J..ogistyka", spotkał się z wojewodą Wojciechem
Lubawskim i szefami podległych mu
sluib, wziął udział wpa;iedzeniu Rady Programowej "Logistyki", rozmawiał
z szefami firm, biorących udział wtargach,
dyskutował o reformie administracyjnej
z pracownikarni Urzędu Wojewódzkiego.
Po poludniu wicepremier odwiedził
Komendę Powiatową Policji ijednostkę
PowiatmW!j Straży Pożarnej w Skarżysku.
Na roboczą dyskusję nie wpuszczono nikogo z dziennikarzy. Na spotkanie
nie dostal się nawetstarosta powiatu skarżyskiego - Andrzej Bętkowski.
Janusz Tomaszewski, w towarzystwie
komendanta straży - Jerzego Kurka,
zwiedził teren jednostki. Zjawili się wtedy

"Gębusy"

- Koalicja za wszelką cenę musi
braki w budżecie , dlatego chce szybko sprzedać zakłady
zbrojeniowe i telekomunikację powiedział . Nie lepszą opinię wyraził o wciąż dyskutowanej reformie
oświaty.

żyskiego.

Jarosław Malik, przedstawiciel Skarżyska Książęcego, podziękowal w imie-

niu mieszkańców tego sołectwa za ewentualne poparcie wicepremiera w tej sprawie.
Wieczorem wicepremier Tomaszewski wziął udział w audycji Radia Kielce,
spotkał się też z członkarni Ruchu SpołecznegoAW"S".
(pot, P.P.)

Takiego samego zdania był
Alfred Domagalski, przewodni-·
czący Rady Naczelnej PSL.- Reforma jest dla wsi bardzo niekorzystna, zakłada bowiem zlikwidowanie blisko 2,5 tys . małych
szkół , nierzadko jedynych placówek oświatowych w środowisku sygnalizował. Przypomniał, że w
ciągu ostatnich lat wieś została
poz bawiona ponad 30 t y sięcy
obiektów kulturalnych .

Z głębok.łm żalem zawiadamiamy,
że 13 kwietnia 1999 r. po długlej i ciężkiej
eborobie zmarła w wieku 41 lat
śp.

WIĄCZKOWSKA

Msza żałobna odprawiona zostanie
l7.Iv.1999 r. o godz. 16 w kościele
parafialnym w Ćmińsku, po ezym nastąpi
wyprowadzenie zwłok
na miejscowy cmentarz,
o ezym powiadamiają pogrążeni
w glębok.łm smutku i żalu
Mąż, C6rka, Rodziee i Rodzina
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Produeenei pr.ągotowani
<

Dokończenie ze strony l

Reprezentacja była wyjątkowo
mocna; do Kielc przyjechali m. in.
wicepremier- Janusz Tomaszewski,
zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego- Marek Dukaczewski, wiceminister obrony narodowej
- Romuald Szeremietiew, wiceminister spraw wewnętrznych -Józef
Płoskonka , zastępca szefa Sztabu
Generalnego WP - gen. Jarosław
Bielecki, szef wojsk lotniczych - gen.
Kazimierz Dziok, komendant
główny policji - Jan Michna, komendant główny Straży Granicznej
- płk Marek Bieńkowski , komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - nadbrygadier Zbigniew Mere s, dowódca Nadwiślańskich Jednostek MSWiA - gen. Bronisław
Modrzejowski.
- Przez minione l O lat żyliśmy
w przekonaniu, że nic nam nie grozi,
a więc wydatki na obronność to nie
jest rzecz najważniejsza-mówił R Szeremietiew. - Dziś to podejście trzeba
zrewidować; wchodząc do NATO
przyjęliśmy na siebie współodpowie
dzialność za bezpieczeństwo Europy
i musimy być do tej roli dobrze przygotowani. Jest rok 1999; na Jugosła
wię spadają bomby. Ten rok mówi
nam: Rzeczpospolita musi w końcu
zadbać o swoje siły zbrojne.

Pokaz

sprawności Straży

Granicznej
Fot. D. Gacek
Oglądając ofertę wystawców
Straży Granicznej. Targowej publicz.
"Logistyki" można zauważyć, że pro- ności demonstrowali m. in. metody
ducenci sprzętu dla służb munduro- obezwładniania przestępców, a także
wych już są do no\\o)'ch zadań przygo- "psią musztrę". Osobne pokazy zortowani. Na targach jest wszystko, co ganizowali strażacy i policjanci.
się służbom logistycznym może przyWszystkiemu bardzo uważnie przyglą
dać - od ciężarówek, samochodów
dali się obecni po raz pierwszy na kieterenowych, radiowozów i motocykli, leckich targach oficerowie Chińskiej
poprzez skutery śnieżne, sprzęt ratow- Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.
niczy, mundury i akcesoria, kuchnie
Również dziś i jutro na Międzypolowe i wyposażenie stołówek, sprzęt narodowych Targach Logistycznych
biwakowy, aż po skomplikowane sys- można będzie oglądać popisy "psów
temy łączności i instalacje alannowe. granicznych", a także pokazy sprawW pierwszym dniu "Logistyki" nościjednostek straży pożarnej i polinajbardziej widoczni byli żołnierze cji.
(pot)

Przed integracją z

Ranking
gigantów

Długa

WARSZAWA. Grupa Kap/talowa .Exbud· zajęta 34 pozycję na
liście 500 największych polskich
przedsiębiorstw, którą już po
raz ósmy opublikowała .Gazeta
Bankowa•.

Znacznie bliżej pierwszej setki przedo ubieglorocznego rankingu kielecki "Kolporter",
który w ogólnej klasyfikacji zająll38
miejsce, a w kategorii "handel hurtowy" uplasował się na 23 pozycji.
Grupa Kapitałowa "Exbud" obejmuje dziś prawie 50 spółek na t~renie
calego kraju i zatrudnia prawie 15 tysięcy ludzi. Z kolei "Kolporter" ma 38
oddziałów w Polsce i 17 tysięcy punktów sprzedaży, które rozprowadzają
m.in. 2500 tytułów prasowych. (zo)
sunął się w stosunku

"Gębusami" nazywają żartobliwie
posłowie

autobusy szkolne, które
dzieci wiejskie do gimnazjów, ponieważ, póki co, tylko się o
nich mówi, a nie podejmuje żadnych
decyzji w sprawie ich uruchomienia.
Kilka miesięcy temu ministerstwo
oświaty zapewniało, że autobusów
będzie ponad 2 tysiące , ostatnio mówi
się o 250, a podobno pieniędzy jest
tylko na kursowanie nie więcej n i ż
50 tysięcy.
(ew)
mają wozić

KIELCE. Dostosowanie malych

średnich przedsiębiorstw, a takżezarys pro-

i średnich przedsiębiorstw do funk-

biorc6w regionu świętokrzyskiego.

ponowanej przez resort gospodarki polityki rządu wobec tej grupy firm, prezydent
Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej Ryszard Zbróg przedstawił długą
listę barier, które- zdaniem członków izby
- hamują rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Zapowiedział, że środowisko gospo-

W trakcie całodniowego seminarium,
podczas którego przedstawiciele KIG i
Ministerstwa Gospodarki przedstawili
m.in. programy pomocowe dla małych i

dzie do rządu występować z żądaniami
skonstruowania bardziej klarownej i przyjaznej biznesowi polityki.
(pot)

cjonowania w Unii Europejskiej pod tym hasłem Staropolska Izba
PrzemysiOM>Handlowa i Krajowa
Izba Gospodarcza zorganlzowaly
wczoraj konferencję dla przedsię

Od

loża.

i portfela

KIELCE. W piątek Sejm przyjąl
ustawę wprowadzającą
Polsce
Instytucję separacji. Zdaniem sę
dziów, nowa instytucja nie wpłynie
na liczbę rozwodów.
Sąd może orzecseparację wprzypadku zupełnego rozkładu więzi duchowej, fizycznejiekonomicznejmalżeństwa.Jejce
Iem ma być ogranicrenie liczby IUZ\\QCiów.

- W sądzie nie zauważyliśmy zapotiZebowania na separację - mówi sędzia
Maria Lenartowicz, przewodnicząca
Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgo
wym w Kielcach. - Jakiś czas temu, kiedy
sporo się mówiło w mass mediach o separacji kilka osób pytało o nią. Były zdziwione, że jeszcze nie jest uchwalona Separacji nie zaakceprują c:s:bymlode które

JADWIDZE TAMBOROWSKIEJ

składa

aJębokłm

śp.

ialem zawladamlamy, te dD. l4.Iv.1999 r.

zmarła

JADWIGA JAGIELSKA

przełylqzy lat 71.
Maza &w. WobiUl odprawloDa zostanle w dD. l8.Iv.l999 r. o aodz. 16
w Kołciele &w. Wojelecha w Kłeleaeb, po c:zym aasqpł
wyprowaduDłe zwłok IUl emeutarz w Cedzyałe,
o czym zawiadamiaJ• polfllłeDI w onrtka
1363/rł

są niezadowolone z małżeństwa, chcą się
rozwieść i ułożyć życie z kimś innym. Na
ten krok mogą się decydO\vaćstarsze osoby, zwłaszcza mieszkańcy wsi, gdzie bycie
rozwodnikiem nie jest popularne i dobrze
widziane. Skłóceni małżonkowie będą
chcieli uregulować spra\\o)' majątkowe, a
to gwarantuje im orzeczenie separacji.
Zdaniem Marii Jagodzińskiej, sędzi
wizytator Sądu Okręgowego w Kielcach,
liczba orzekanych rozwodów nie zmieni
się, a dojdą jeszcze sprawy o orzeczenie
separacji.
- Separacja ma w sposób sztuczny
hamowaćliczbę rozwodów, aleniewpły
nie na poprawę stosunków w polskich
rodzinach - uważa sędzia Maria Jagodzińska

(MAG)

Po~enl w głęboldm
smutku zawiadamiamy,
te 16.Iv.l999 r. zmarła

najukoeha6sza nasza

osoba

DANUTA
POK.IłZYWKA

1354/rll

Z

darczewojeOOdztwaświętokrzyskiego bę

Separacja zamiast rozwodu

Serdeczne podziękowanta dla Dyrekcji, lekarzy,
pielęgniarek l salowych
Oddziału Cb.lrurglł Szpitala Miejsldego w KleJeach
za trosk.llw• opiekę l oddanie okazane

śp.

unią

lista barier

w

na polskich dr6żkaeh

KIELCE. Na wczorajszej konferencji prasowej poset Mirostaw
Pawlak z PSL desperackim krokiem nazwa/ nowy plan Balcerowicza.
wyrównać

przedstawiciele sołectwa Skarżysko Ksią
aby przypomnieć o włączeniu sołectw Pogorzale i Skarżysko Książęce do
powiatu skarżyskiego.
- Do końca czerwca musicie złożyć
dokumenty, a ja obiecuję, że sprawą zajmie się później rząd, po zaopiniowaniu jej
przez sejmiki: Świętokrzyski iMazowiecki -<XIpowiedzial wicepremiei: -Jeśli wszystko pójdzie wmiarę sprawnie, to od l stycznia 2(XX) roku będziecie należeć do województwa świętokrzyskiego i powiatu skarżęce,

Na Targach Logistyka '99 wszv.scy mówią o NATO

Mljł,

IJDOlrie, IJDOWlł, WDUezkl, rodzłDa

Naboteństwo Wobne

odprawione zostanie
w d.nlu 18.Iv.l999 r.
w Kościele św.
Boromensza (Karez6wka)
o godz. 14.30.
M~ c6rld z męiamł
l wnuki
1361/rl
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surowe wyroki sądu SdRP

Mieszkaniec Buska odwołał się do trybunału w Strasburgu

~~!!~~!~ !!'~~~!!

Centralna skarga

0

partyjny SdRP utrzymał w mocy
postanowienie sądu wojewódzkiego o wykluczeniu z partii
sześciu miejscowych działaczy.
Tuż po wyborach samorządowych
r::ĘŚĆ radnych ostrowieckiej lewicy wbrew
postanowieniom władz klubowych, porozumiała się z prawicą. Prezydentem
miasta został Jan Szostak, a nie desygnowany na to stanowisko dotychczasowy prezydent, poseł Zdzisław Kalamaga. Grupa niezadowolonych z tego
członków SdRP złożyła wniosek do
Wojewódzkiego Sądu Partyjnego w Kielcach. Ośmiu członków lewicy stanęło
przed sądem. Na początku stycznia orzekł
on o ustaniu członkostwa w partii Jana
Szostaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Połońskiego i wiceprezydenta Krzysztofa Gruszki. Zawiesił
członkostwo Tadeusza Cędzikowskiego
do końca 21XX> r. Natomiast bierne prawo wyborcze do czasu zakończenia najbliższego kongresu partii utracili Jarosław Bąchorek i Marian Banaszek.
Zarzuty wobec Wacława Swata i Ryszarda Łojka oddalono.
Ukarani odwołali się i w połowie lutego, na wyjazdowej sesji w Lublinie, Krajowy Sąd PaJ1Y.jny anulowal kary. Grupa

wodnictwem dziennikarki z Kozienic,
BUSKO. Roman Pluta ma
Małgorzaty Bebelskiej, nie obradowal
własny system ogrzewania
w pełnym, S-osobowym składzie.
mieszkania i nie chce płacić
Odwołano się jeszcze raz do Warspółdzielni za ciepło. Po przeszawy. Sąd pod przewodnictwem granych procesach w Busku i
Małgorzaty Bebelskiej obradowal w
Kielcach szuka sprawiedliwo~c/
poprzednią sobotę w pełnym składzie
w Strasburgu.
i przychylił się do wcześniejszego stanowiska sądu wojewódzkiego.
"Nasz proces nie był sprawiedli- Dla mnie to dalszy ciąg farsy, w wy. W postępowaniu pfZ$!d Sądem l i
której wykorzystuje socjaldemokrację II Instancji sędziowie dali wiarę barkilka osób- powiedział wczoraj na wieść dzo wątpliwym, a nawet mijającym się
o wyroku prezydent Jan Szostak. - Ci, z prawdą wyjaśnieniom Zarządu Spół
którzy nie mogli się pogodzić ze swoją i dzielni. Moje argumenty były pomijakolegów porażką, usiłują dyskredyto- ne" - napisał Roman Pluta do Eurować legalnie wybrane władze miasta.
pejskiego Trybunału Praw Człowieka
Żaden z ukaranych członków lewi- w Strasburgu. Mieszkaniec Buska
cy nie otrzymał jeszcze powiadomie- uważa , że wyroki polskich sądów nania o postanowieniu sądu partyjnego. ruszyły artykuł 4 i 6 Konwencji o
- Komu to służy i do czego było Ochronie Praw Człowieka i Podstapotrzebne? - zastanawia się wiceprezy- wowych Wolności.
dent Krzysztof Gruszka- Żadnej ze stron
W maju 1996 roku Roman Pluta
nie przeszkadzał przecież 4-osobowy postanowił odłączyć centralne ogrzeskład sądu w Lublinie. Dopiero póź
wanie we własnościowym mieszkaniu
niej uznano to za uchybienie. Nie za- w huskim osiedlu. Zdemontował
chowano jednak 14-dniowego trybu odwołania. Ktoś musiał chodzić,
aż wychodził. I po dwóch miesiącach
sąd diametralnie zmienił stanowisko.
ANDRZFJ NOWAK

z Unią

Europejską.

- We wrześniu bieżącego roku
powinno się ono przekształcić w partię polityqną - mówi M . Olszewski.
Porozumienie Połskie, utworzone
przez środowiska prawicowe, powstało
jako alternatywa dla Akcji Wyborczej
"Solidarność". "Łączy nas głębokie przekonanie o konieczności wspierania polskiego rolnictwa i polskiej wytwórczości, zagrożonych procesami przystosowania do Unii Europejskiej i obrona
polskiej własności przed wydawaniem jej
w ręce obce. Łączy nas przekonanie, że
edukacja i kultura polska, które budują
tożsamość polską, nie mogą być przedmiotem niszczącej je zewnętrznej manipulacji. Łączy nas sprzeciwwobec akce-

sji Polski do Unii Europejskiej"- czytamy w oświadczeniu.
Założycielską deklarację podpisali
m.in. usunięci ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego posłowie "Naszego Koła" Halina Nowina-Konopczyna i Mariusz Olszewski oraz Jan
Łopuszański i Mariusz Grabowski,
którzy opuścili AW"S" na znak protestu przeciw tej decyzji, a także: Maciej
Giertych (lider Stronnictwa Narodowego), Roman Giertych (Młodzież
Wszechpolska), Piotr Jaroszyński
(Rodzina Polska), Zygmunt Wrzodak (szef "Solidarności" z "Ursusa").
-Porozumienie Polskie wychodzi
naprzeciw zapotrzebowaniu społecz
nemu. W ciągu dwóch miesięcy przygotujemy program dla partii politycznej, która powinna powstać około
września. Liczymy, że poprze nas około 20-30 procent elektoratu- twierdzi
M. Olszewski.
(elza)

Z. Święeh w Oblęgorku
Na spotkanie ze Zbigniewem
Święchem, autorem trylogii pt. "Klą
twy, mikroby i uczeni", zaprasza
29 kwietnia o godz. 18 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku .
- Zbigniew Święcb podejmuje próbę
zauroczenia nas historią, a także stara się rozsławić polskie dzieje na forum międzynarodowym - mówi kierownik muzeum w Oblęgorku Lidia
Putowska. - Jego publikacje tłuma
czone były m.in. na język angielski,
a sam autor bardzo wiele podróżo-

Roman Pluta odwołał się do sądu
instancji. Sąd Wojewódzki w
Kielcach częściowo uchylił wyrok i
zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju, ale nakazał lokatorowi
zapłacić za centralne ogrzewanie.
- Sprawy dotyczące odłączenia
centralnego ogrzewania i zwrot należ
ności za jego rzekome pobranie nie
mają szczęścia w polskich sądach. Na
razie wszyscy śmiałkowie przegrywają - mówi Roman Pluta. - Sądy stają
po stronie instytucji, a nie po stronie
obywateli, którzy nie godzą się na drogi
i nieefektywny system ogrzewania.
Teraz szukam sprawiedliwości w
Strasburgu.
Przypomnijmy, że Krzysztof Sabat także przegrał w kieleckich sądach
sprawę dotyczącą odłączenia kaloryferów. Kielczanin napisał do Strasburga,
jego skarga zostałajuż zarejestrowana
i czeka na rozpatrzenie przez trybunał.
MARTYNA GŁĘBOCKA
wyższej

Spalone
krasnale·

Porozumienie przeciw
Unii Europejskiej
WARSZAWA, KIELCE. Poseł
Mariusz Olszewski (.Nasze
Koto•) jest jednym z 17 sygnatariuszy Porozumienia Polskiego,
które nie chce integracji Polski

kaloryfery, zaizolował piony instalacji c.o. Centralne ogrzewanie zastąpił
energią elektryczną. W łazience zainstalował ogrzewanie podłogowe, w
pokojach postawił grzejniki olejowe.
Wszystkie urządzenia terowane są
automatycznie, pracują także pod nieobecność domowników. Ściany
zewnętrzne ocieplone zostały warstwą
styropianu. Dzięki zmianom wzro la
średnia temperatura w mieszkaniu
z 19 stopni Celsjusza do 21, a ko zty
ogrzewania spadły o 75 procent.
Właściciel mieszkania zawiadomił
o rezygnacji z centralnego ogrzewania zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Busku. Spółdzielnia nie zgodziła się
jednak na takie rozwiązanie i nadal
naliczała opłaty za ciepło. Roman
Pluta nie płacił, aż sprawa trafiła do
miejscowego Sądu Rejonowego .
Spółdzielnia domagała się zwrotu zaległości za ogrzewanie. Sąd nakazał
lokatorowi zwrot 1873 złotych i pokrycie kosztów procesu.

wał

i jest członkiem, jako jeden z niePolaków, The Explorers Club z
siedzibą w Nowym Jorku.
W czasie spotkania będzie można
kupić, po cenach niższych niż w sieci
księgarskiej, także inne publikacje pisarza: "W ciszy otwieranych grobów",

wi~lu

"Wileńska klątwa Jagiellończyka ",

"Ostatni krzyżowiec Europy", "Budzenie wawelskiej pani królowej
Jadwigi". Dodatkową atrakcją będą
składane na książkach dedykacje i autograf Zbigniewa Święcha.
(E)

Rodzina zmarłego
w dniu 11 bm.

STANISŁAWA
OPAŁKO
senlecznie dziękuje praeoWDłkom
Sądu Okręgowego,

m.yśllwym, działk.owiezom,

sąsiadom,

znajomym
oraz przyjaciołom rodziny
zapamię~

i okazane wsp6łezueie

CHWALIBOGOWICE (gm.
OpatowiecJ. W nocy z piątku na
sobotę nieznani sprawcy ukradli, a póiniej spalili ciężarówkę

z

ładunkiem.

Andrzej W , kierowca ciężarowe
go mercedesa, wiózł ładunek porcelanowych krasnali, wykonanych w Zakładzie Ceramicznym w Stalowej
Woli. Jechał w kierunku Krakowa.
Około 22.30 zatrzymał się na parkingu przy zajeździe "Pod Świerkiem" w
Chwalibogowicach. Mężczyzna zjadł
tam kolację. Kiedy, po jakimś czasie,
wyszedł na zewnątrz okazało się, że
samochód zniknął. Kierowca zgłosił
kradzież na policji w Kazimierzy Wielkiej.
W tym czasie oficer dyżurny Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z
pobliskich Proszowie (w woj. mało
polskim) został zawiadomiony o pożarze, który wybuchł w lesie przy drodze Kazimierza - Kraków. Strażacy
znaleźli kompletnie spalonego mercedesa.
- Auto podpalono razem z ła
dunkiem. Podejrzewamy, że były to
porachunki - informuje nadkomisarz Marek Wrzesień , komendant
powiatowy policji w Kazimierzy Wielkiej.
Straty przedsiębiorstwa ze Stalowej Woli wynoszą kilkadziesiąt tysięcy zł. Postępowanie w sprawie kradzieży i podpalenia prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kazimierzy Wielkiej.
-Na razie nic nie mogę powiedzieć
o podpaleniu. To bardzo dziwna sprawa - mówi Wiesław Koziara, szef
Prokuratury Rejonowej w Kazimierzy
Wielkiej.
·

HUBERT IDZIK

Anna Studzińska z pracowni konserwatorskiej przygotowuje zbiory
do wyjazdu
Fot. D. Gacek

Z szablą i katanami
na zamek Corvey
KIELCE. Muzeum Narodowe
przygotowuje się do otwarcia
wystawy militariów na zamku
Hoexter-Corvey w Nadrenii-Westfalii.
Kielecka placówka muzealna od
kilku lat współpracuje z niemieckim
muzeum w Hoexter. Do Kielc trafiły
już dwie interesujące wystawy- współ
czesnej grafiki niemieckiej oraz monograficzna ekspozycja XVIII-wiecznego grafika niemieckiego Ridingera.
Tym razem do zamku Corvey pojedzie 150 eksponatów militariów, pochodzących ze zbiorówMuzeum arodowego w Kielcach.
- Będą to głównie szable, miecze,
szpady, rapiery, zbroje, broń palna,
zarówno europejskie, jak i wschodnie, pochodzące z okresu od XVI do
XX wieku - mówi zastępca dyrektora

Z głęboldm talem zawiadamiamy,
te l5.Jv.t999 r. zmarł przeływszy lat 63
nasz kochany mąt, ojełee l dziadek.
śp. EDWARD JAWORSKI
długoletni praeownl.k Kleleekiego
Przedsiębiorstwa Robót Mostowych l Zakładu
"Prestal" w Kielcach, odznaczony Krzyiem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polsld.
Nabołeństwo łalobne odprawione zostanie
w kościele katedralnym w Kleleaeh
w dn. l8.Iv.t999 r. o godz. 14,
po kt6rym nastąpi wyprowadzenie
zwłok na cmentarz Nowy w Kielcach.
Pogl"1łłona w talu
łona, e6rka, wnuczka l roclzłna
1371t'rl

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

Muzeum Narodowego, Ryszard de
Latour. - Z broni polskiej pokażemy
XVII- i XVIli-wieczne karabele i szable husarskie, a także XIX- i XXwieczną broń regulaminową, w tym
szable z kieleckiej Huty "Ludwików".
Zaprezentujemy też indyjskie szable!alwary, perskie szemsziry, tureckie kilidże i jatagany, a także japońskie miecze - katany.
Z myślą o wystawie na zamku
Corvey, czynnej od 15 maja do paź
dziernika, przygotowano ilustrowany
katalog w języku niemieckim i polskim, którego autorami są Ryszard
de Latour i Jan Główka.
W przyszłym roku kieleckie muzeum planuje urządzenie w Hoexter
ekspozycji XVlll- i XIX-wiecznego
szkła artystycznego jako wystawy towarzyszącej "Expo 2000".
(E)

Z glębold.m talem
zawtadamłamy,
w dniu

te

16 kwietnia 1999 r.

śp.

t"'

zmarła

o

HALINA

o

STlłZYGOWSKA
Msza święta ł.ałobna
odprawłona zostanie
w dniu 18 kwietnia br.
o godz. 14 w kościele
św. J6zefa Robotnika
w Kielcach, po lrt6rej
nas..pl odprowadzenie
na cmentarz w Cedzynle.
Pognpenl w smutku
m~ synowie, synowe,

.,htwnukllrod.zlna
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Krótko
Jakie podatki?
W Kancełarii Premiera odbyło się
wczoraj spotkanie polityków koalicji
Aw"s··-Unia Wolności. Tematem dyskusji były m.in. propozycje zm1an w
systemie podatkowym. Koalicyjnyzespół poselski. uzgadniający zmiany w
systemie podatkowym, nie zakończył
Jeszcze prac. Jedenzwańantów nowego ystemu podatkowego przewiduje
dwie rawki podatku dochodowego od
osób fizycznych: 18 i 28 proc. Drugi
wariant przewiduje stawki: l 7 i
29 proc. Wicepremier Le zek Balcerowicz powtórzył. że ustalenie nowych
stawek podatkowych zależy od równoczesnego opracowania metod ograniczenia marnotrawstwa publicznych
pieniędzy. Według wypowiedzi koalicjantów, nowy system podatkov.'Y powinien zostać przyjęty przez Sejm do
końca czerwca.

Tragiczny

błąd

w sztuce

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie skie rowa ła do sądu akt oskarże
nia przeciwko dwóm chirurgom, którzy pope łniając błąd w sztuce medycznej doprowadzili do śmierci pacjentki.
49-letnia kobieta m iał a być poddana
w Szpitalu św. Łukasza w Tamowie
rutynowej operacji u sunięcia dysku.
W trakcie zabiegu nastąpił wewnę trz
ny krwotok. Lekarze nie podjęli działań ratunkowych i skierowali pacjentkę na salę wybudzen iową. Operację,
która miała u możl iwić zatamowanie
krwotoku, przeprowadzono z kilkugodzinnym opóźnieniem. Po dwóch
dniach kobieta zmarla.

Hiszpański torreador Eduardo
Davila Miura odnió sł poważne
rany, gdy podczas walki na arenie
Maestranza w Sewilli byk poniósł
go wbitego na róg
Fot. PAP/EPA

Wybuch w hotelu
Jedenaście osób zostało rannych
w wybuchu, do którego do zło w
moskiewskim hotelu ,Jnturist'', nieopodal Kremla. Do W}buchu, którego przyczyna nie została jeszcze ustałona, doszło w windzie dla personelu
na wysokości 20 p1ętra budynku. Prawie całe piętro zostało zmszczone.
Milicja poszukuje czterech domruemanych zamachowców przybyszów z
Kaukazu, którzy tuż przed eksplozją
w pośpiechu opuszczali hotel.

Bierezowski
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oskarżony

Rosyjska Prokuratura Generalna
postawiła oficjalnie akt oskarżenia
znanemu biznesmenowi i miliarderowi Borysowi Bierezowskiemu. Otrzymał on takźe zakaz wyjazdu za granicę. Wczoraj odbyło się przesłuchanie
byłego sekretarza wykonawczego
Wspólnoty Niepodległych Państw.

+

Wicepremier Jugosławii opowiedział się za obecnością sil ONZ
w Kosowie + Unia Europejska zaostrzyła sankcje wobec Belgradu
Rosja ogłosi dzisiaj nowy projekt rozwiązania konfliktu

+

Runął już
Samoloty NATO po raz 33
zbombardowały cele w Jugosła
wii, wśród nich ostatni czynny
most na Dunaju w mieście Nowy
Sad, 70 km na pólnoc od Belgradu. Jugosłowiańska agencj a
prasowa Tanjug poinformowała,
że artyleria przeciwlotnicza
otworzyła ogień. Wczoraj trafiono też cele w pobliżu stolicy Kosowa, Prisztiny.
Liczący 466 metrów most kolejowy Zezełjev był uszkodzony podczas
wcześniejszych nalotów, Wczoraj wystrzelono wjego kierunku kilkanaście
kolejnych rakieL
Budowla łączyła J ugosławię z
Europą Środkową, w tym ze stolicą Węgier, Budapesztem. Mieszkań
cy Nowego Sadu protestowali przeciw wcześniejszym atakom NATO
na most Urządzali masowe demonstracje, tworzyli żywą tarczę, by zapobiec kolejnym bombardowaniom.

Wicepremier

powinni mieć odwagę zaakceptować
kompromis w konflikcie z NATO.
Jego podstawą - uważa serbski polityk- powinna stać się Karta Narodów
Zjednoczonych,
W wywiadzie dla telewizji CNN
Yuk D raszković opowiedział się za
międzynarodową obecnością sil ONZ
w Kosowie. Zaapelował jednocześnie
o przyjęcie rezolucji, która uwzględ
nialaby racje oby stron konfliktu NATO i J ugosławii .
Według Draszkovicia, naród serbski sta ł się ofiarą agresji NATO.
-NATO nie jest międzynarodowym sę
dzią - podkreślił Vuk Draszković,
- Agresja musi zostać przerwana, a
wszyscy uchodźcy muszą powrócić do
swoich domów- dodał.
Wicepremier Jugosławii oświad
czył, że on i jego partia nie przystąpili
do rządowej koalicji po to, by bronić
systemu prezydenckiego w Serbii, ale
po to, by go zmienić . Według Draszkovicia, Jugosławia pilnie potrzebuje

o

Otwarta droga
dla Czerwonego

Krzyźa

J ugosławii
Miloszević zgodził się na

Prezydent

Slobodan
powrót do

przedstawiciele Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża.
Według rzecznika amerykański ej
Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Davida Leavy, godząc się na wizytę
członków Czerwonego Krzyża władze
jugosłowiańskie spełniły podstawo
warunek prawa międzynarodowego,
Jednak okoliczności wizyty, która miała miejsce w obecności przedstawicieli
władz jugosłowiańskich, pozostawiają wiele do życzenia.

Gdzie są

uchodźcy?

- W miniony weekend do Macedonii przedostało się około 5 tys. uchodź
ców z Kosowa. Nbańską granicę przekroczyło tylko l 3 osób - powiedział
rzecznik wysokiego komisarza ONZ
ds, uchodźców Krzysztof Janowski.
Z danych ONZ wynika, że sytuacja
uchodźców znajd ujących się w Nbanii
i Macedonii powoli stabilizuje się, jednak najbardziej niepokojące jest to, co
dzieje się z Albańczykami, którym nie
udało się uciec z Kosowa. - Brak informacji na ich temat oraz przerażają
ce informacje od ludzi, którzy przedostali się przez granicę - są w tej chwili
najpilniejszym do rozwiązania problemem - poinformował Janowski.

Nowy pomysł na pokój
Samoloty NATO zniszczyły podczas nocnych nalotów ostatni most na
Dunaju w Nowym Sadzie, odcinając Wojwodinę od reszty Serbii. Podczas
piątego już nalotu ostatecznie legł w gruzach. Pozostałe dwa mosty przez
Dunaj w rejonie Nowego Sadu zostały zniszczone l i 3 kwietnia Fot PAPl AP
kraju pracowników Międzynarodowe
czący Komitetu Wojskowego sojuszu, niemiecki ge n erał Klaus go Czerwonego Krzyża. W czasie
spotkania z prezesem Komitetu Mię
Naumann.
dzynarodowego Czerwonego Krzyża
G e nerał Naumann przypomniał,
Comelio Sommarugą, Miloszević poże Sojusz nie ma prawa zatrzymywać
statków handlowych przy użyciu siły. wiedział, że z jego strony nie ma przeszkód dla działalności tej organizacji w
Dodał jednak, że komitet przyjmie specjalny dokument regulujący zasady całej J ugosławii. Obiecał, że władze zainspekcji, które będą mogły być prze- gwarantują całkowite bezpieczeństwo
prowadzane na statkach handlowych pracownikom tej organizacji. Nie mogą
oni jednak liczyć na bezpieczeństwo w
zmierzających do jugosłowiańskiego
portu Bar w Czarnogórze.
czasie nalotów NATO.
Stany Zjednoczone ponownie zaMinistrowie spraw zagranicznych
apelowały o uwolnienie trzech amerypaństw Unii Europejskiej, obradują
cy w Luksemburgu, zdecydowali wczo- kańskich żołnierzy przetrzymywanych
raj o zaostrzeniu sankcji wobec Jugo- w jugosłowiańskiej niewoli. Wczoraj
po raz pierwszy żołnierzy odwiedzili
sławii. Embargo obejmie dostawy do

Polscy politycy po szczycie sojuszu

Rosja ma kolejne propozycje w
sprawie dalszych kroków w celu rozwiązania konfliktu w Jugosławii. Poinformował o tym Wiktor Czernomyrdin, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. uregulowania kryzysu na Bałkanach, po spotkaniu z premierem Jewgienijem Primakowem,
-Ustalaliśmy stanowisko, do którego można odnosić się podczas rozmów z państwami NATO - powiedział
Wiktor Czernomyrdin. Nie ujawniłjed
nak żadnych szczegółów.
Kolejne propozycje strony rosyjskiej zostaną przedstawione podczas
dzisiejszego spotkania Czernomyrdina z zastępcą amerykańskiego sekretarza stanu Strobe'm Talbottem.
Wiktor Czernomyrdin zapowiedział,
że swoje propozycje strona rosyjska
zamierza uzgodnić z liderami innych
państw NATO.
(!AR)

Masakrabflaszczegółowozaplanovvana

SoHdami wobec NATO Pogrzeb ofiar
Premier Jerzy Buzek po powroc i e ze .szczytu• NATO
oświadczył, że polska delegacja przedstawiała w Waszyngtonie stanowisko kraju w sposób
solidarny. Nie mieliśmy różnic
zdań, jeśli chodzi o to jak powinien działać sojusz i j akie miejsce powinna w nim zajmować
Po/ska - powiedzlal premier na
lotnisku.
Premier dodał, że Polska ma dla
NATO wyraźną ofertę jeśli chodli o
działanie na rzecz przyszłych członków
sojuszu i otwarcie na dialog z Rosją i
Ukrainą. Jerzy Buzek powiedział, że
kolejni uchodźcy z Kosowa będą przybywać do Polski stopniowo samolo-

JeździiDy

tarni, które

będą przewozić

pomoc
na Bałkany.
Podczas historycznego szczytu"
NATO nie doszło do pojednania Lecha Wałęsy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Wbrew zapowiedziom części polskich mediów
Kwaśniewski i Wałęsa nie podali sobie rąk na żadnym ze spotkań.
Politycy nie utrzymują kontaktów
od czasu kampanii przed wyborami
prezydenckimi w 1995 r.
Wałęsa zapowiedział, "że nie zamierza nawrócić się na komunizm, tak
jak ten pan - czyli Aleksander
Kwaśniewski - nawrócił się na kapitalizm i NATO".
humanitamą

(JAR)

strzelaniny w Denver
Oko/o BO tys. osób wzięto
w nabożeństwie pogrzebowym ofiar strzelaniny w szkole średniej w Denver w amerykańskim stanie Colorado.
W ubiegły wtorek dwaj - 17- i 18letni chłopcy zastrzelili 13 osób, po
czym popełnili samobójstwo.
- Ameryka cierpi razem z wami
- powiedział uczestniczący w uroczystości wiceprezydent Al Gore. Polityk
zaapelował do uczniów amerykaóskich szkół o zaniechanie przemocy i
nienawiści, Wezwał także do działań ,
które uniemożliwią przedostanie się
udzia ł

bezpiecznie

prawidłową odpowiedź , weźmie

~

o

NATO nie będzie zatrzymywać na
morzach statków handlowych transportujących ropę naftową i paliwa do
J ugoslawii - oświadczył przewodni-

ropy i innych paliw. Zakaz
wydawania wiz będzie odtą"d dotyczył
wszystkich wyższych urzędników jugosłowiańskich władz, a także przedsta\vicieli świata gospodarczego powiązanych z władzami. Zamrożone
zostają konta bankowe rządów federalnego i serbskiego, eksporterzy towarów do Jugosławii nie będą mogli
ubiegać się o gwarancje eksportowe.

Vuk
Serbowie

~

;:J

§

Handel - tak, wizy - nie

Jugosławii

J ugos ł awii

Draszković powiedział, że

..,)

~r--

radykalnych reform systemu politycznego i gospodarczego. Serbia powinna mieć szansę budowy instytucji demokratycznych- podkreślił Draszković, Wicepremier Jugosławii przedstawił wizję Serbii jako drugiej Ameryki
na Bałkanach- kraju wielu narodów i
wielu kultur. Taka właśnie jest teraz
Serbia - uważa Vuk Draszković .

Serbia - druga Ameryka?

Wspólnie ze Szkolą Jazdy
"Enigma'" S.C. proponujemy pań
stwu udział w konkursie, w którym nagrodami są zniżki na kursy
prawa jazdy organizowane przez
naszego sponsora. Przez cały tydzień drukujemy pytania testowe.
Każdy kto zbierze wszystkie, naklei na karcie pocztowej i zakreśli

N

ostatni mos

u

ENIGMA

ZĄPAASZANA

KURS PRAWA JAZDY

udział

w losowaniu nagród
- trzech 50-proc. z niżek na kurs
prawa jazdy.
Karty pocztowe należy przesłać w
ciągu następnego tygodnia na adres:
Szkoła Jazdy "Enigma", 25-001
Kielce, ul. Paderewskiego 14,
Pytanie 205: Widząc ten znak
kierujący motocyklem może
spodziewać się na jezdni: a) lo-

broni palnej do niepowołanych rąk. Po
ceremonii tysiące płaczących, trzymających się za ręce osób przeszło, aby
złożyć kwiaty przed budynkiem szkoły, w której rozegrał się dramat. Wielu
uczestników uroczystości niosło
transparenty z napisami "Zatrzymajcie to szaleństwo".
Policja ustaliła, że akcja nastolatków była zaplanowana i nieprzypadkowo przeprowadzono ją w dniu urodzin Adolfa Hitlera. W domu jednego
ze sprawców odnaleziono broń oraz
dziennik, w którym cała akcja opisana była minuta po minucie. (IAR)
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kainego oszronienia, b) dużej
pokrywy śnieżnej, c) gołoledzi.
50-procentową zniżkę na kurs
prawa jazdy wygrali: Lucyna Bąk z

k1elce.corn.pł

:Qit:S..-...c""~r.~·,:•,::-a.z~

•- S.:: li'

Kielc, Patryk Nuryński z Kielc i Jurek
Tomasz z Końskich.
Zwycięzców prosimy o kontakt ze
SzkoląJazdy "Enigma".

~~--------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kieleckiemu Zakładowi Medycyny Sądowej grozi likwidacja

kona
Cia ło

28-letniego

Sławomira

znalazł przypadkowy p rzechodzień. Zwłoki Ieżaty na skarżyskiej łące. Lekarz patomorfo-

P.

log

stwierdził

zgon na skutek
organizmu. Kilka dni
później matol etni przestępca
przyznal się do zabójstwa męż
czyzny na łące. Ciało Sławomi
ra P. ekshumowano. Sekcj a
zwłok, wykonana w Zakładzie
Medycyny Sądowej w Kielcach,
wyziębienia

wykazała, że przyczyną śmierci

byto uduszenie, a nie wyziębie
nie organizmu. Zabójca trafil
do więzienia na 15 lat

-To byłoby nieszczęście, gdyby Zakład Medycyny Sądowej wKielcach prze-

stal istnieć - uważa prokurator Bogdan

Karp, rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Kielcach. - Nigdy nie było zastrzeżeń
co do fachowości opinii przygotowywanych przez biegłych z zakładu.

Braki reformy
Zaldad Medycyny Sądowej w Kielcach już za kilka dni lub tygodni może
zos tać zlikwidowany. Tym samym
z naszego miasta zniknie instytucja przygotowująca profesjonalne opinie dla
prokuratur i sądów oraz jedyna kostnica miejska. Przyczyna jest prozaiczna brak pieniędzy na utrzymanie placówki.
Wtegorocznej reformie służby zdrowia
nie przewidziano funduszy na ten rodzaj działalności. W podobnej sytuacji
są jeszcze cztery pozaakademickie zakłady medycyny sądowej w Polsce.
- Nie prowadzimy żadnej działal
ności leczniczej i diagnostycznej,
w związku z tym nie mieścimy się w
Kasach Chorych- mówi Adam Rutkiewicz, specjalista medycyny sądo
wej, kierownik Zakładu Medycyny Są
dowej w Kielcach.- Przez wiele łat działaliśmy w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ale w tym
roku szpital nie dostał pieniędzy
na nasz zakład. Co gorsze nie mają
możliwości prawnych, aby nas finan-

sekcję?

sować. Już zostaliśmy

poinformowani, że szpital będzie musiał rozwiązać
z nami umowę. Jedyna szansa, że wła
dze województwa świętokrzyskiego
znajdą dla nas pieniądze.

Taniej w Kielcach
Całkowity koszt utrzyma·nia
ZMS wyniósł w ubiegłym roku około 750 tysięcy złotych. W tym czasie
w zakładzie wykonano około 400 sekcji zwłok- większość na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Kielcach. Przygotowano też kilka tysięcy jednostkowych badań serologicznych oraz
kilka tysięcy badań na zawartość alkoholu. Lekarze wydali ponad 100
opinii przed sądem. W zakładzie pracuje I 8 osób, w tym dwóch lekarzy.
- Przygotowaliśmy analizę kosztów, gdyby nasz zakład przestał istnieć
i sekcje dla potrzeb prokuratur oraz
sądów trzeba byłoby wykonywać w
Krakowie. Koszty za transport zwłok,
sekcje, przY.iazd bieglych do Kielc, przewóz akt, dojazd prokuratora na sekcję, wyniosłyby ponad 800 tysięcy. Tylko za same sekcje zwłok trzeba byłoby
zapłacić więcej niż całoroczne utrzymanie naszego zaldadu - wylicza Adam
Rutkiewicz. - A przecież my też zarabiamy, jedna czwarta naszych potrzeb
finansowych pokrywana jest ze zleceń,
jakie wykonujemy dla prokuratur, są
dów i miasta.
- W skomplikowanych przypadkach będziemy musieli korzystać
z usług Zakładu Medycyny Sądowej
w Krakowie, to tylko wydłuży i zwięk
szy koszty sądowych opinii - uważa
sędziaAdam Kabziński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.
- Inni biegli nie dają gwarancji, tak skrupulatnych i fachowych ekspertyz, jakie są niezbędne w sprawach karnych.

Oszczędności

na

przeżyci e

Przy Zakładzie Medycyny Sądo
wej działa jedyna w Kielcach kostnica

miejska. Są tu przewożone wszystkie
z kieleckich szpitali. Rocznie
przechowuje się w kostnicy około l 000
zwłok. Kielecki zakład jest także największym w Polsce dostawcą tkanek
ludzkich wykorzystywanych w chirurgii naprawczej. Tylko w ubiegłym roku
pobrany materiał posłużył do wykonania prawie 2000 przeszczepów.
- Przeszczepy wykonane z dostarczanego przez nas materiału są o wiele
tańsze niż zagraniczne - mówi kierownik Adam Rutkiewicz. - Bez naszego
zakładu przestanie istnieć Bank Tkanek w Morawicy. Pierwsze miesiące
tego roku przeżyliśmy dzięki oszczęd
nościom, które były przeznaczone
na inwestycje. Także pieniądze od prokumtur i sądów za zlecenia, przeznaczaliśmy na utrzymanie zakładu. Pozwłoki

winni je dostać biegli, którzy jednak na
razie godzą się z takim stanem rzeczy,
na rzecz utrzymania placówki.

Ministerstwo milczy
Kierownik Adam Rutkiewicz już
od października ubiegłego roku informował Ministerstwo Zdrowia o problemach z finansowaniem ZMS, jakie spowoduje reforma służby zdrowia. Do tej pory minister zdrowia
nie zadecydował , kto ma finansować
pozaakademickie zakłady medycyny
sądowej.

- Zależy nam, aby Zakład Medycyny Sądowej istniał w Kielcach- mówi
Janusz Kubiakowski z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. - Niestety nie otrzymaliśmy z budżetu ani
złotówki na ten cel. Jesteśmy w trakcie rozmów z Bankiem Tkanek i sze-

Ponad 130 członków Automobilklubu Kieleckiego uczestniczyło w organizowanym raz na trzy
lata walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym . Jednym z naj-

Honorową odznakę
galiński z Ostrowca

punktów obrad
do godz. l w nocy)
było ustalenie planu działania na
następną kadencję, tj. łata 19992002. Wśród spraw organizacyjnych na pierwszym miejscu zapisano powołanie kolejnych terenowych agend automobiłklubu
w miastach powiatowych: Jędrze
jowie, Końskich , Busku a także
Sandomierzu i Staszowie. Dla lepszego zagospodarowania obiektów przy torze w Miedzianej Górze zebrani zaproponowali współważniejszych
(trwających

Automobilklubu Kieleckiego otrzymuje Jan Ro-

pracę z Kielecką Chorągwią ZHP,
która mogłaby organizować tu
weekendowe zbiórki, obozy harcerskie połączone z zabawą i szkoleniem np. ratowniczym. Młodzież
może pomóc w wytyczeniu szlaków
pieszych i rowerowych dla promocji nowych form turystyki: samochody wywiozą łudzi za miasto,
a dalej już rowerami...
·
Automobiłklub będzie kontynuował organizację wyścigów samochodowych - w tym .,Owal"
na małej pętli toru - oraz rajdów
populamych i imprez sprawnościo
wych. Po modernizacji toru kartingowego w Miedzianej Górze planuje utworzenie szkółki kartingowej dla młodzieży. Szczególną
uwagę przywiązuje się do tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego i opieki nad młodzieżą szkolną
w zakresie wychowania komunikacyjnego. W planach na przełom
wieku ujęto także m.in. trybuny
dla widzów przy torze oraz podniesienie standardu pobliskiego
kempingu. Przewidując trudności
w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność AK zebrani zaproponowali powolanie odrębne
go pionu działalności gospodarczej, ze zwróceniem uwagi na marketing wśród Polonii. A ponieważ

fową Prokuratury Okręgowej . Jest
szansa, że ta placówka nie zostanie
zlikwidowana.
- Zwrócilam się z prośbą do podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby monitował resort
zdrowia o wygospodarowanie pienię
dzy na działalność pozaakademickich
zakładów medycyny sądowej -mówi
prokurator Aleksandra Tomaszewska, prokurator okręgowy w Kielcach.
- Już w czasie wcześniejszych rozmów,
przedstawiciele resortu zdrowia, zobowiązali się do znalezienia nowej formy
finansowania tych zakładów po reformie. Nie otrzymaliśmy do tej pory żad
nej informacji, co dalej. Bardzo źle by
się siało, gdyby kielecki Zakład Medycyny Sądowej przestał istnieć.

~A GŁĘBOCKA

wieku

otomobilklub
Na prezesa Automobilklubu
Kieleckiego wybrano ponownie Włodzimierza Wój ciki ewicza. Szkó ł ka kartingowa ,
ścieżki rowerowe, współpra
ca z harcerzami i ... gra w karty, to ni ektóre z nowośc i planu dzia ła nia na l a ta 19992002.

Fot. P. Polak

Pracownica ZMS oznacza poziom alkoholu

Nowi, honorowi członkowie Automobilklubu

Kiełeclóego
Zdjęcia:

automobilklub to nie tylko wyści
gi czy ratownictwo, działacze chcą
doprowadzić do większej integracji towarzyskiej: spotkań i rozmów
przy kawie, kartach czy bilardzie.
Do zarządu AK wybrano ponownie: Włodzimierza Wójcikiewicza,
Krystynę Durlik, Romualda Dziewięckiego, Czesława Jamroza,
Krzysztofa Karczewsk:iego, Czesława Krzystka, Marka Olszewskiego, Sławomira Plucińskiego ,
Tadeusza Solana i Krzysztofa Thtaka. owymi członkami zarządu

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

autor

są: Henryk Klimek, Roman Jabł
czyóski, Marek Myśliwski , Andrzej Raczyński i Jan Rogaliński .
Walne zebranie przyznało tytuły honorowych członków Automobilklubu Kieleckiego (dotychczas
było ich zaledwie l 5). Otrzymali je:
Edmund Mrozowski, Jacek Piórecki , Tadeusz Karnicki , Ryszard Pałacha, Rajmund Pastuszko, Stanisław Szufel, Stanisław Kącki , Czesław Jamróz i
Wacław Podolski.
KRZYSZTOF KROGULEC
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Zarząd

Gminy w Jedlińsku
ogl:a.s.za. kon.k-..rs
st:a.n.o-vvisko d.yrekt:ora.:

l Długa

l. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińslru.
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowinach.
Konkurs odbędzie siC( w dniu 12 maja 1999 roku w siedzibie Urzl(du Gminy
w Jedlińslru, ul. Warecka 19, pok. 23:
- o godz. 12- na dyrektora PSP w Jedlińslru
-o godz. lO- na dyrektora PSP w Wierzchowinach
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymagania zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1S.ll.l999 r. w sprawie
wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów.
Oferty powinny zawierać:
·
l. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. Potwierdzone kserokopie dolrurnentów stwierdzających wykształcenie i staż pracy
3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty wraz z dokumentami, należy składać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku,
pok. 21, w terminie do 10 maja 1999 roku.
Z regulaminem konkursu kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy w Jedlińsku, pok. 21.
2982KE

Komunikat Zarządu Miasta i Gminy Kozienice
Stosownie do art.18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415) podaje się do
publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 1999 r. w sali nr 212 Urzędu
Miasta i Gminy o godz. 10 odbędzie się sesja Rady Miasta i Gminy Kozienice,
na której rozpatrywane będą nie uwzględnione protesty złożone do projektu
zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
miasta Kozienice, obejmujący tereny położone w pólnocno-zachodniej części
Miasta (po lewej stronie drogi krajowej nr 723 Kozienice- Warszawa).
2985KE

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminy w Oleśnicy
ogłasza przetarg nieograniczony
na opracowanie: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica.
Specyfikację

istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
pokój nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym (l Ozł).
Termin składania ofert upływa 26.V.l999 r. do godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi 26.V.1999 r. o godz. 11 w siedzibie
zamawiającego,

zamawiającego.
Postępowanie

prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji

krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone kwalifikacją wstępną.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst.
art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte wart. 22 ust. 2
ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymogi
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

droga do Europ

Rozmowa z KRZVSZTOFEM WAŚKO. prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
Województwa ŚWiętokrzyskiego z Unią Europejską
•
Do
Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji Województwa
Świętokrzyskiego z Unią Europejską należy blisko dwieście osób przede wszystkim przedsiębior
ców i lokalnych polityków. Czy
chcecie wyręczać władze w promocji województwa, kontaktach
zagranicznych i pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy pomocowych
Unii Europejskiej?
-Nie jesteśmy organizacją, która
chce zastępować w działaniu władze
gmin, powiatów czy województwa choćby dlatego, że każdy z nas pracuje zawodowo i nie ma czasu na zajmowanie się działaniem w stowarzyszeniu przez kilkanaście godzin
na dobę. Chcemy natomiast uświa
domić samorządom województwa
i przedstawicielom administracji pań
stwowej, że jesteśmy grupą ludzi, którzy mają zamiar wykorzystać swoją
pozycję zawodową i wiarygodność
aby w realizacji jednego z największych
wyzwań czekających nas w najbliższych
latach: właściwym przygotowaniu
naszego regionu do wejścia w struktury zjednoczonej Europy.
• Na czym to ma polegać?
- Przede wszystkim chcemy propagować wiedzę na temat Unii Europejskiej. Jeżeli nie przygotujemy
ludzi, którzy mieszkają w naszym
regionie do procesu integracji, jeśli
nie wyjaśnimy im szeregu wątpliwo
ści, jakie to hasło budzi u przecięl-

Drużyna

nego

mieszkańca

Kielecczyzny, to
wszelkie "odgórne" wysiłki władz w tej dziedzinie okażą się nieskuteczne, a droga
do UE bolesna, długa i niezrozumoże się okazać, że

miała.

• Przystosowanie lokalnej administracji samorządowej i rządo
wej do europejskich norm na pewno nie będzie łatwe. Jak pan ocenia
aktywność władz w tej dziedzinie?
-Nie spotkałem w naszym regionie samorządu, który przygotowywałby się do wprowadzenia między
narodowej normy jakości zarządza 
nia ISO, choć docierają do nas sygnały, że takie wysilki.są w kr.aju podejmowane. Mamy za sobą pierwsze
miesiące działania w nowej strukturze administracyjnej- sytuacja łudzi
działających we władzach jest mało
komfortowa, dlatego nie chciałbym
ich na razie oceniać. Myślę, że wielu
z nich nie przewidywało , że codzienna rzeczywistość "rządzenia " gminami i powiatami będzie tak trudna, że
trzeba będzie na co dzień borykać się
z problemami finansowymi przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb.
A kiedy myślenie o tym ,jak przetrzymać do jutra" jest na pierwszym planie, zaczyna brakować miejsca
na tworzenie długofalowej strategii,
która jest potrzebna między innymi
w sprawie integracji z UE. Mam nadzieję, że ostatecznie myślenie perspektywiczne jednak zwycięży.

• W rozwoju kontaktów zagra.
nicznych samorządów naszego województwa barierą nie do przebycia może się okazać brak odpowiednich fachowców. Nie jest tajemnicą, że bardzo niewielu urzęd 
ników zna angielski czy niemiecki,
a dobrze przygotowani specjaliś ci
w dziedzinie kontaktów międzyna 
rodowych podejmują pracę przede
wszystkim w prywatnych firmach bo tam zarabiają znacznie więcej.
Czy stowarzyszenie może pomóc
w rozwiązaniu tego problemu?
- Pornoc samorządom to jeden
z głównych celów naszego Stowarzyszenia. Tworzymy w tym celu mocne
struktury w miastach powiatowych. W
prywatnych firmach nie brakuje ludzi,
którzy znają kraje zachodnie i często od
lal mają z nimi kontakty handlowe. Ich
praktyczne rady- np. jak wypełnić formularz, który ma trafić do jakiejś komisji w Brukseli, mogą się okazać nie·
ocenione. Nie powołaliśmy stowarzyszenia żeby robić karierę czy realizować
ambicje polityczne- jesteśmy niezależn i
finansowo i zawodowo. Ktoś mógłby
spytać, dlaczego chcemy to robić, jaki
mamy w tym interes. Odpowiedź jest
bardzo prosta: jeśli województwo bę
dzie się dynamicznie rozwijać- między
innymi dzięki pieniądzom z UE, które
być może uda się uzyskać z naszą pomocą, to skorzystamy na tym wszyscy.
Rozmawiał

MACIEJ TOPOLSKI

SP nr 28 w Kielcach wygrafa komputer

Znawcy
naszej
ziemi
r----------------------------------------2989/lte

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 25-950,
ul. Piotrkowska 12, pokój 702, telefon (041) 34-462-13, w. 21,
telefaks (0-41) 34-422-64, REGON 001275740, NIP 9590830172

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Przetarg nr 31

Ścinka i naprawa poboczy gruntowych przy drodze wojewódzkiej nr 723
ul. Lwowska w Sandomierzu ode. od km 202+455 do km 203+337.
Tennin realizacji zamówienia - 25.V.1999 r.
Formularz zawierający Specyfi.kacjrc Istotnych Warunków Zamówienia
można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Wojewódzkiej
Dyrekcji Dróg Miejskich, 25-950 Kielce, ul Piotrkowska 12, pokój nr 702.
Cena formularza wynosi 10,00 zł.
Biorący udział w przetargu oznaczają kopertrc: - Oferta w sprawie
przetargu nieograniczonego "Ścinka i naprawa poboczy gruntowych
przy drodze wojewódzkiej nr 723 ode. ul. Lwowska w Sandomierzu
od km 202+455 do km 203+337" -przetarg nr 31.
Zamknirctą kopertrc zawierającą ofert'<, należy złożyć w ŚWW Kielce,
ul. Piotrkowska 12, pokój 716 - sekretariat.
Termin składania ofert upływa 6.V.1999 r. o godz.15.
Otwarcie ofert nastąpi 7.V.1999 r. o godz. lO w siedzibie Swirctokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Piotrkowska 12, Vll pirctro,
pokój nr 702.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
mgr inż. Ewa Goraj, teł. (041) ~~13, w. 21- w sprawach przetargu
Dariusz Wróbel- teł. (9041) 344-62-13, w. 10- w sprawach
realizacji zadania
2362/ri
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ogłoszenia

na miejscu u klienta.

Wystarczy zadzwonić pod numer
Kielce 36-36-243 Radom 363-97-88
natychmiast przyjdzie nasz przedstawiciel

Jakie

są związki

czyzną znanego

z Kieleckronikarza Jana

Długosza?

napisał jedyną

Kto

wierszowaną legendę

o kamien-

nym pielgrzymie z Nowej Słupi?
Co to są odpady specjalne? Mię
dzy innymi takie właśnie pytania
zadawano uczestnikom VII Konkursu Wiedzy o Regionie Kieleckim .Moja Ziemia•, w którego finale zwyciężyła reprezentacja
Szleaty Podstawowej nr 28 w Kielcach.

Impreza, zorganizowana przez
Kieleckie Centrum Kultury pod patronatem redakcji "Słowa Ludu",
od początku przyciąga uczniów podstawówek, którym odpowiedzi na
większość pytań dotyczących regionu
nie sprawiają kłopotów. 29 drużyn
najpierw zmagało się z pytaniami testowymi. Potem najlepsi wzięli udział
w trzech półfinałach, w czasie których
wyłoniono najlepszych z najlepszych.
I tak reprezentacje
SP w Grabkowie
oraz SP nr 28 i 31
w Kielcach spotkały się w finale.
Drużyny podstawowe musiały odpowiadać na pytania związane z historią,

ski, Andrzej

Jastrzębski.

Wąsikowski

i Cezary

Natomiast

drużyny

wspomagające wykonywały plakat
ekologiczny i piosenkę turystyczną.
W tym roku nie brakowało wielkich emocji, którymijakzwykle umiejętnie i z wielkim wdziękiem sterowali
dwaj miłośnicy regionu, którzy
od początku zajmują się konkursem:
Jarosław Łysek, zastępca dyrektora
KCK i Andrzej Konopacki, kierownik działu upowszechniania kultury
KCK Współzawodnictwo umilały zawodnikom i publiczności występy zespołu "Iskierki", prowadzonego przez
Wojciecha Stachurskiego.
Poziom rywalizacji był tak wyrównany, że zwycięzcy dosłownie w os tatniej chwili tylko o jeden punkt odskoczyli od drugiej drużyny. Tegorocznymi mistrzami okazali się uczniowie
SP nr 28: Tomasz Barczyk, Marek
Kilijanek i Piotr Opaliński, którymi
opiekowała się nauczycielka Beata
Nosek. Zdobyli 64 punkty. O jeden

mniej miała drużyna SP w Grabkowie: Anna Dyk, Katarzyna Imiołek
i Monika Rutkawska (pod opieką
Marii Kity). 48 punktów uzyskała
drużyna SP nr 31 : Karol Buras, Grzegorz Golonka i Maciej Stępień (pod
opieką Romana Bajora).
Zarówno wiceprezydent Kielc
-Alojzy Sobura,jak i dyrektor KCK
-Andnej Ruciński, przyglądający się
rozgrywce finałowej, podkreślali wysoki poziom konkursu, w którym
trzeba wykazać się bardzo szeroką
i szczegółową wiedzą. Nagrodą za te
wiadomości jest dla uczestników
sprzęt sportowy, a dla zwycięskiej
szkoły komputer multimedialny
ufundowany przez prezydenta Kielc.
Nagrodą dla uczniów niech będzie
także duma tych wszystkich, którzy
choć trochę orientują się, jak rozległa jest wiedza o regionie kieleckim,
że wyrastają nam tak wielcy znawcy
naszej ziemi.
(Cez)

kulturą,

zabytkami, tradycjami i ochroną
środowiska w regionie kieleckim.
Trzeba też było
rozpoznać na przeźroczach poszczególne obiekty. Tę
część konkursu
oceniało
jury
w składzie Jadwiga Skrobacka,
Iwona Pamuła ,
Jerzy Kapuścm-

•

o
o~
Zwycięska drużyna SP nr 28 w Kielcach odbiera gratulacje od Andrzeja Rucmskiego,
~~--------------------------------------------------------------d~~~e~b~o~r~a~Ki~·-cl~e~cki~·e~g~o~C:e:n:trum~~K:u:lru~zy~--------------------~F~o:t.~P.~P~o:Ia:k~

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

Maszynista pociągu został uwięziony w lokomotywie

tastrofa Sz gara
- Byto kilka minut po 7 kiedy
postyszalem straszliwy, .przeszywający uszy• huk i zgrzyt - opowiada Henryk Miazga - Po chwili
roz/egly się jęki i krzyki Judzi.
Pociąg pospieszny "Sztygar" relacji Lublin - Bielsko Biała bez opóź
nień zbliżał się do nastawni kolo wsi
Borowa, kilometr od mostu na Wieprzu koło Dęblina. Normalnie powi-

stawić się na skutek uderzenia lokosię o 180 stopni i zmiażdżył dach drugiego wagonu, który w tym czasie motywy. Chcący zachować anonimowość kolejarz powiedział nam, że zaspadał już z nasypu. Prostopadle
do toru "położył się" też drugi wa- łoga nastawni ostrzegala młodego
gon. Trzeci został na torach, trzy ko- maszynistę przez radio, aby zwolnił.
Kilkadziesiąt sekund po wypadku
lejne przewróciły się wzdłuż torów, a
konduktor oraz kierownik pociągu
dwa ostatnie wypadły z torów.
W miejscu, gdzie doszło do kata- . ruszyli na pomoc maszyniście, który
strofy, pociągi mogą poruszać się został uwięziony w zmiażdżonej loz szybkością 40 km na godzinę. Tym- komotywie. Udało się go wydobyć

O godzinie 17 przywrócono ruch
- Niewiele pamiętam. Nie wiem
nawet czy pociąg jechał szybko, czy
wolno - powiedział nam jeden z poszkodowanych.- W pewnym momencie zacząlem się odbijać po ścianach
i myślalem tylko: Boże, kiedy to się
skończy.

W

zmiażdżonych przedziałach

nien ten odcinek przejechać prawym
torem, jednak z powodu robót w pobliżu mostu skład skierowano na lewy
tor. Kilkadziesiąt metrów od zwrotnicy elektrowóz wypadł z torów, obrócił

byli ludzie
czasem świadkowie twierdzą, że skład
jechał bardzo szybko. Strzałka
na zniszczonym szybkościomierzu
wskazywała 80 km na godzinę, ale
prawdopodobne jest, że mogła prze-

Wagony wypadły z szyn

zanim na miejscu wypadku zjawili się
ratownicy ze służb technicznych. Jak
się okazało, to właśnie maszynista
najbardziej ucierpiał w wypadku. Odwieziono go do Szpitala Wojskowego w Dęblinie, a później - helikopterem -do szpitala MSW w Warszawie.
Najprawdopodobniej doznał złama
nia kręgosłupa .
W sumie, rannych zostało 30
osób. Pięć z nich traftło do szpitala
w Dęblinie , a trzynaście do szpitala
w Pulawach. Pozostali- po opatrzeniu ran -zostali zwolnieni do domu.
- Z osób, które przebywają w naszym szpitala nikomu nie zagraża żad
ne niebezpieczeństwo- zapewnia puł
kownik Heruyk Zdrojewski, ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojskowego w Dęblinie .
W jednej z sal dęblińskiego szpitala umieszczono trzech mężczyzn ,
którzy ucierpieli w wypadku.

+ Przedsiębiorstwa prywatne pracują lepiej niż publiczne
+Wzrasta bezrobocie +Budowlani oddali mniej mieszkań

rednia statystyka
Przedsiębiorstwa prywatne
świętokrzyskiego rozwijają

Woj.

się dużo lepiej niż sektora publicznego. Mimo tego w ciągu
pierwszych trzech miesięcy
tego roku to pracownicy przedsiębiorstw państwowych zarabiali lepiej niż zatrudnieni w sektorze prywatnym.

Dane takie przedstawili pracownicy Urzędu Statystycznego w Kielcach. Wynika z nich także. że od stycznia mieszkańcy woj. świętokrzyskie
go zarabiają mniej w porównaniu
ze średnimi zarobkami w kraju. Otrzymywali średnio co miesiąc 14 4 tys. zł
czyli o 2 proc. mniej niż w innych re-

gionach kraju. Ale było to o prawie
376 złotych więcej niż w I k-wartale
ubieglego roku. Najwyższe podwyżki
pensji otrzymali pracownicy handlu
oraz obsługujący nieruchomości i firmy.
W I kwartale tego roku "'" porównaniu z takim samym okresem roku
1998 w woj. świętokrzyskim spadło
bezrobocie. Pracę znalazlo o 685 osób
więcej. Ale w marcu sytuacja na rynku pracy stała się niepokojąca. Pracowało o 151 osób mniej niż w lutym, a w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 99,6 tys. mieszkańców naszego regionu - o prawie
2,2 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Trudno się dziwić, że stopa bezrobocia w woj. świętokrzyskim \vynosi I 3,9
proc. podczas gdy w kraju tylko 12, l
proc.
Na szczęście po dwóch pierwszych miesiącach tego roku bardzo
niekorzystnych dla gospodarki woj.
świętokrzyskiego marzec przyniósł
zapowiadany i oczekiwany wzrost
gospodarczy. Prawie 140 proc. dynamiki zanotowano w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym dynamika sprzedaży wyniosła 112,5
proc. Najwyższe tempo wzrostu odnotowały przedsiębiorstwa budowlane, ale nie zajmujące się budową
mieszkań, bo w marcu tego roku

Wśród odwiezionych do szpitala
w Pufawach jest jedyna osoba z naszego regionu - Maria G. z Aleksandrowa k. Jedlni. Lekarz dyżurny poinformowal nas, że stan zdrowia kobiety jest "zadowalający".

pociągów

- Przyczynyv.'YPadku bada specjalna komisja, do czasu ukończenia jej
prac nie mam nic do powiedzenia na
ten temat - powiedział Ireneusz
Krupa, zastępca dyrektora Wschodniej DOK.P w Lublinie. Naciskany
przez dziennikarzy odmówił nawet
podania prawdopodobnych wersji
zdarzeń. Zapowiedział jedynie, że
przerwa w ruchu pociągów na tej trasie potrwa co najmniej do późnego
popołudnia .

JANUSZ PETZ

Rannych odwieziono do szpitala w Dęblinie
Zdjęcia:

wybudowano w woj. świętokrzyskim
74 mieszkania, o 22 mniej niż w tym
samym okresie 1998 roku i o 17
mniej niż miesiąc wcześniej. Warto
dodać , że wszystkie nowe lokale
oddali do użytku inwestorzy prywatni, którzy od początku roku rozpoczęli w woj. świętokrzyskim budowę 153 mieszkań, najwięcej w Kielcach. Natomiast urzędy gmin i starostwa od początku stycznia wydały osobom indywidualnym pozwolenia na budowę 331 mieszkań
-o 64 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
W marcu głębiej mu ieliśmy się
gać do portfeli, bo w porównaniu
z lutym wzrosły ceny towarów
i usług. Owoce zdrożały prawie o 5
proc, warzywao3,4. 1atomiastol2,
6 proc. więcej zapłaciliśmy za energię elektryczną. Wzrosły czynsze
i opłaty za zimną i cieplą wodę. Biorąc pod uwagę pierwsze kwartały
ubiegłego i tego roku to w tym żyw
ność zdrożała o 0,2 proc. Najwię
cej, bo aż o prawie II procent, płaci-

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

W Matlok

liśmy

za alkohol i papierosy. Usługi
o l 0,6 proc.
Z informacji dotyczących zdrowia wynika, że w woj. świętokrzy
skim 39 proc. mężczyzn i prawie 60
proc. kobiet uważa stan swojego
zdrowia za gorszy niż dobry. O 3 8
proc. dzieci więcej niż · rednio w kraju cierpiało na uczulenia i alergie.
W woj. świętokrzyskim tylko co 4 kobieta choć raz w życiu zrobiła sobie
badanie cytologiczne, a co 20 zdecydowała się na mammografię i był to
najniższy wskaźnik w kraju. Za to
dużo częściej niż mieszkańcy innych
regionów leczymy się w szpitalach.
Na 1000 osób, w kraju do szpitala
trafia 13 l chorych - u nas aż 151.
Najczęściej też korzystaliśmy z pomocy ambulatoryjnej. Na 1000 osób
lekarze z woj. świętokrzyskiego
udzielali pomocy 121 O pacjentom
- zgłosiło się do nich o l l Oosób wię
cej niż średnio w kraju. Częściej też
niż na i sąsiedzi zza miedzy korzystaliśmy z usług st?matologicznych.
ELZBIETA WIKł..O
zdrożały
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Tumiej na basenie
SKARŻYSKO. Przez całą sobotę dziesięć

kilkuosobowych

drużyn reprezentujących okręgi

i rejony Ugi Obrony Kraju rywalizowało w turnieju sprawnościo
wym . Polska leży nad Bałty
kiem·.
-To był bardzo interesujący, a zarazem piekielnie trudny dla uczestników turniej. Poziom był wysoki i wyrównany. Do ostatniej chwili ważyły
się szanse, zmieniało prowadzenie.
Młodzież ze szkól średnich z terenu
województwa była wzorowo przygotowana do wszystkich konkurencji
- opowiada pułkownik Włodzimierz
Mańdziuk z Zarządu Okręgu Ligi
Obrony Kraju w Kielcach.
Turniej rozgrywano na terenie
S zkoły Podstawowej numer 6. Najpierw rywalizowano w zawodach pły
wackich, strzelaniu z broni pneuma-

Włodzimierz

.

tycznej i rzutach rzutką ratowniczą.
Potem popisywano ię umiejętnościa
mi wiązania węzłów żeglarskich . finał to sprawdzian wiedzy teoretycznej
- rozwiązywanie testów.
Po podsumowaniu wszystkich
konkurencji okazało się , że tym razem najlepiej wypadła drużyna gospodarzy z okręgu Skarżysko- Kamienna. Drugie miejsce zajęła ekipa z Koń
skich, na trzeciej pozycji uplasowała
się drużyna z Kielc.
Najlepszym ekipom i zawodnikom , dyrektor biura Świętokrzyskie
go Okręgu LOK, pułkownik Roman
Ciesielski, wręczył medale, puchary
i nagrody rzeczowe.
Konkurs "Polska leży nad Baltykiem"
sponsorowali między innymi: agencja
ochrony osób i mienia ,,Alfa Securite",
Sped- Trans ,,Jabłońscy" i spółka "Kielczanka- Sarad" z Kielc.
(bis)

Zmijewski pojedzie
na zawody do Glasgow

Pomoe dla mistrza
SKARŻVSKO. Zarząd Miasta

zdecydował, że

znany

ciężaro

wiec Włodzimierz Żmijewski pojedzie na najbliższe mistrzostwa
weteranów do Glasgow.
Od kilku lat zawodnik nie mógł
reprezentować Polski. Nie mial pienię
dzy na wyjazd za granicę.
Przypomnijmy, że w dorobku
Włodzimierza Żmijewskiego znajdują się cztery medale mistrza tw weteranów: srebrny z 1991 roku i trzy złote
z trzech kolejnych występów.
Od 1995 roku Włodzimierz
Żmijewski z powodu braku sponsora nie uczestniczył w zawodach .
Szkoda, bo medali mogło być jeszczewięcej.

Jednak w tym roku , dzięki skarżyskiemu ZM, zawodnik stanie

Majowe

i organizacje społeczne przygotowaty wiele imprez artystycznych. Odbędą się w dniach
od 28 kwietnia do 3 maja.
Pogram proponowanych imprez
kierowany jest do dzieci i dorosłych.
Już 28 kwietnia w OK otwarta
zostanie wystawa malarstwa Katarzyny Som. 30 kwietnia koncertować
będzie filharmonia z Kielc, a z koneckiego własny OK zaprezentuje montaż literacko-muzyczny pt. "Polskie
maje", w opracowaniu Katarzyny
arus, Marzanny Godlewskiej
i Andrzeja Palucha.
l maja o godzinie l O, na stadionie rozpoczną się gminne zawody stra-

Zmarł

przed szansą zdobycia kolejnego tytułu , na Mistrzostwach Świata weteranów w podnoszeniu ciężarów
w Glasgow. ZM biorąc pod uwagę
bogate osiągnięcia reprezentanta,
a obecnie również trenera skarży
skich ciężarowców zdecydował się
pokryć w całości koszty wyjazdu.
Wraz z opłatą startową wynoszą one
około 2700 zł.
Finansującwyjazd Zarząd Miasta
chce uhonorować dotychczasowe
osiągnięcia zawodnika.
Zdaniem wielu, Włodzimierz Żmi
jewski reprezentując barwy Polski, bę
dzie również przedstawicielem Skarżyska, miasta, które dzięki takim jak
on może zaistnieć nawet w odległej
Szkocji.
(pp)

święta

STĄPORKÓW. Dom Kultury

e

S KARZYSK O

żackie ,

STARACHOWICE

Spółdzielnia

Z

STARACHOWICE. W ostatnią

czyzny.
Znany był w środowisku pod pseudonimem "Kwadrat". Mężczyzna Ie-

OSTROWIEC. Jeśli Huta
.Ostrowiec• S.A. nie oddłuży
Spółdzielni Mieszkaniowej .Hutnik•, grozi jej upadłość.
Spółdzielnia spłaca należności

krótkoterminowe wobec dostawców
mediów, nie jest jednak w stanie spła
cić należności wobec huty. Majątek
spółdzielni jest mniejszy niż jej długi.
zapłaty

Prezes spółdzielni- ~w Woło
'\W:c twierdzi, że z Urzędem Miasta, ZUS,
firmami komunalnymi - Miejską Energetyką Cieplną, Miejskimi Wodociąga
rni i Kanalizacją, Zakładem Oczyszczania Miasta, zawarł w roku ubiegłym
umowy zasadach spłaty zad łużenia.
Do 200 l r. spółdzielnia ma spłacić całe
zadłużenie - ponad 300 tys. zł.
Spółdzielnia nie może się porozumieć z hutą. Zgodnie z aktem notarialnym do 2015 r. ma spłacić około
20mlnzł.

- Spotykaliśmy się kilka razy z poprzednim zarządem huty. Do ugody
nie doszło - mówi prezes Wołowiec.
- Z obecnym zarządem jeszcze nie rozmawialiśmy. Źle spisane umowy doprowadziły nas do krachu finansowego.

rza
POGOTOWIE RATUNKOWE
- ul. Szpitalna
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA,
ul. Sokola - czynna od poniedziałku
do czwartku 10 - 17.
STARACHOWICE

KINO Miejskie- .

.

TELEFON ZA~lAOSÓB
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM:
274-{)3-26- poniedziałek, środa, piątek
19-21.
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połknęła żabę
W pajdzierniku 1995 r. Spółdziel
nia "Hutnik", budująca w tym czasie
dwa bloki przy ulicy Polnej, kupiła
od huty olbrzymi majątek - ponad
3 2 tys. mieszkań , w tym około 35
lokali użytkowych , w większości na
osiedlu Ogrody.
- Mrówka połknęła słonia- określali transakcję mieszkańcy.
-Przejęto nawet zaległości czynszowe, 500 tys. zł - dodaje wiceprezes - Andrzej Zieliński . - Dochodziło
do paradoksów. Huta zlecała nam administrowanie sieciami przy ulicy
Samsonowicza i w Częstocicach , a my
m u sieliśmy p łacić. Tylko z tego powodu , straty wyn iosły ponad 800
tys.zł .
Obecny zarząd spółdzielni twierdzi, że huta, zgodnie z ustawą
"0 zbyciu zasobów mieszkaniowych", powinna przekazać zasoby nieodpłatnie . Tym bardziej że budynki
wymaga ł y olbrzymich nakładów.
Później lustrator wykazał, że huta
mogła je s p rzedać, lecz nie m u siała.
- Ówczesny prezes - Andrzej Bodzan przyjął niekorzystną umowę, gdyż

równocześ n ie

przedstawiono konku- tłumaczy przewodniczący Rady Nadzorczej -Jan Sołt:ysiak.
Przewod niczący Rady Osiedla
"Hutnicze" - Janusz Skrzypczyfiski, który wspólnie z Marianem Wereszko, ówczesnym przewodniczą
cym Rady Osiedla "Ogrody"
i Krzysztofem Żywczykiem, dyrektorem targowiska, zaproponowali
swoje warunki twie rdzą, że do przetargu mogło dojść wówczas, gdy było
przynajmniej dwóch oferentów.
rencyjną ofertę

Propozycja prezydenta,
odpowiedź prezesa
Prezydent miasta - Jan Szostak
nie chce wracać do przeszłości . Tym
bardziej że z dnia na dzi eń straty spół 
dzielni ros n ą.
- Hu ta powi nn a zap o mn ie ć
o tym, że kiedykolwiek sprzedawała
budynki - proponuje. - Tym bardziej
że nie były jej włas nością.
Prezes huty - Zygmunt Żywczyk
twierdzi, że jest jednym z wierzycieli
spół d zie l ni. - J eśli inni z rezygn uj ą
ze swoich roszczeń, my też to uczynimy - zapowiada.
ANDRZEJ NOWAK

Gimna7jalista Szukając najlepszych

na drodze
KOŃSKIE, STĄPORKÓW,RA

DOSZVCE. Gminy mają kolejny
problem do rozwiązania - czym
dowoził uczniów z okolicznych
miejscowości do gimnazjów
i szkól?

- Około pięciuset uczniów
z jedenastu tras będzie dowożo
nych do trzech koneckich gimnazjów i szkól podstawowych - powiedział nam naczelnik Wydziału
Edukacji UMiG Końskie - Marian Kresa . - Samorząd wysłał
do Ministerstwa Edukacji Narodowej zapotrzebo.wanie na pięć
"gimbusów". Ile i czy gmina
otrzyma nikt nie wie.
-Być może na dowożenie uczniów
rozpiszemy przetarg- dodaje naczelnik Kresa.

w których weźmie udział 14
gminnych jednostek OSP. Tego dnia
po południu rozpocznie się festyn kulturalny.
2 maja, w DKodbędą się rozgrywki szachowe "open", a o godzinie 10
mecz w piłkę nożną między drużyna
mi MKS Stąporków - "Zryw" Ło
-Również w Stąporkowie wła
puszno.
dze gminy przymierzają się do prze3 maja przed pomnikiem Piłsud
prowadzenia przetargu na dowoskiego zostaną złożone kwiaty.
żenie uczniów - powiedział nam
A w OK biblioteka przygotowuje wyburmistrz - Leopold Garbacz .
stawę dokumentów i książek "Ojczy- Tylko w tym roku , przejazdy
znę moją ...wszelkimi sposobami ra· uczniów ze Stąporkowia i Niekła
tować .. !"
nia będą kosztować gminę 140 tyOrganizatorzy na imprezy zaprasięcy złotych .
szają nie tylko mieszkańców Stąpor
- Gminna oświata posiada jekowa.
(mak)
den autobus i busik. Na dowoże
nie potrzeba jeszcze trzech autobusów - powiedziała nam sekretarz Urzędu Gminy w Radoszycach,
Teresa Pietrusiewicz. - Wyslaliżal na ławce peronu na dworcu Starachowice Zachodnie. Wstępne czynno- .śmy do mini sterstwa zamówienie
na trzy pojazdy albo ich równości śledcze wykluczyły udział osób trzecich w zgonie Zbigniewa K. Prawdo- wartoś ć 71 Otysięcy złotych . Oczepodobnie zmarł w wyniku nadużycia kujemy na odpowiedź .
(mak)
alkoholu.
(hub)

MUZEUM lM. ORŁA BIAŁE
GO, ul. Słoneczna - czynne od 8
do 16.
APTEKA DYiURNA- brak termina-

OSTROWIEC

Mrówka

SKARŻYSKO. O tytuł Człowie

ka Roku

skarżyszczanie będą

rywalizować

w

sześciu

katego-

riach.
Są

to, organizator przedsiębior
- biznesmen roku, animator
życia kulturalnego, organizator sportu, turystyki i wypoczynku, człowiek
posiadający szczególne osiągnięcia
w dziedzinie oświaty, najlepszy uczeń
skarżyskich szkól, człowiek posiadaczości

jący najładniej utrzymaną posesję
wmieście.

Kandydatuiy wraz z uzasadnieniem przyjmowane są przez Kolegium
Honorowe konkursu w Wydziale Organizacyjnym Urzęd u Miasta. Wniosek powi nien być podpisany przez
wnioskod awcę z podaniem siedziby
lub miejsca zamieszkania. Tytu ł
Skarżyszczanina Róku będzie nadany uroczyście, wraz z dokumentem
potwie rdzającym uzyskan ie tytułu ,
w czasie dorocznego Festynu Rodzinnego, który odbędzie się 6 czerwca br.
na stadionie Ruchu.
(pp)

Nieudana osiemnastka
OSTROWIEC. W niedzielę
w osiedlowej kawiarni sześciu
mężczyzn pobito gospodarza
imprezy urodzinowej.
Krzysztof Z. obchodził swoje 18
urodziny. Tradycyjną imprezę zorganizawał w kawiarni Osiedlowego
Domu Kultury w os. Stawki. Razem
z gospodarzem bawiły się tam 24 osoby. W pewnym momencie do lokalu
wtargnęła grupa sześciu podpitych
mężczyzn i kobieta.
- Zaczęli się awanturować. Solenizant zwrócił się do nich, żeby się
uspokoili. Wtedy sprawcy zaatako-

Co, gdzie, kiedy?
OSTROWIEC
KINO w WK- nieczynne.
BIURO WYSTAW AR1YS1YCZNYCH, ul Siennieńska 54, tel.63-2048
-czynnecOOziennie, opr(xz ponied7jalk(Yw
w godz. 9- 17. .
APTEKA DYZURNA- ul. Kopernika tel. 266-49-12.
SKARŻYSKO
KRYfA PŁYWALNIA - ul. Spół
dzielcza 19, teł. 25-39-350, 25-22-023,
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8 - 21 , a w soboty i niedziele
godz. lO - 21.
KINO "Metalowiec"-nieczynne.

-O

bez ugody

na peronie

niedzielę policjanci znalei/i zwło
ki 42-letniego bezdomnego męż

~

Mieszkaniowa "Hutnik" przed upadłością

hutą

20 mln do

··

APTEKA DYiURNA- brak termina-

rza
MUZEUM
REGIONALNE
-ul. Krywki l, teł. 274-62-68, czynne wdni
robocze 10 - 16.
POLSKI KOMITET POMOCY
SPOŁECZNEJ, ul. Hąrcerska II ,
teł. 274-82-67.
SUCHEDNIÓW
KIN9 "Kuźnica" w OK- nieczynne.
KONSKIE
KINO "Adria"- niecrynne..
BIDUOTEKAPUBUCZNAczynna:
pon., czw., pl, 10:-16.
APTEKA DY2URNA- ul. Południo

wa.

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

wali Krzysztofa Z. i dotkliwie go
pobili. Nikt z obecnych nie pomógł
bitemu chłopcu. Pokrzywdzony doznał złamania kości śródstopia i obrażeń głowy - powiedział nam komisarz Tadeusz Wmiarski, komendant powiatowy policji w Ostrowcu.
Policja zna już personalia trzech
napastników. Trwają ich poszukiwania.
-Wkrótce powi nniśmy zatrzymać
sprawców. Są to ludzie znani policjitwierdzi komisarz Winiarski.
(hub)
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bława na cudzoziemców Mur
SANDOMIERZ. Około 200
cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie miasta,
pracujących na .czarno• i handlujących bez zezwoleni a
na bazarach zatrzymali wczoraj
w godzinach dopołudniowych
policjanci.
Była to pierwsza tego typu akcja
przeprowadzona w rejonie Sandomierza przez miejscową policję, Wojewódzką Komendę Policji loY Kielcach
oraz Straż Graniczną, Urząd Celny
i Policję Pracy. Akcja miała kryptonim "Cudzoziemiec". Wczoraj od
wczesnych godzin rannych policjanci
sprawdzali miejscowe targowiska
(przy pl. 3 Maja i przy ul. Przemysło 
wej) i zatrzymywali cudzoziemców,
którzy nie posiadali wymaganych dokumentów. Mieli do dyspozycji ·specjalny samochód marki chevrolet wyposażony w aparaturę pozwalającą na
wykrycie podczas przeszukania niebezpiecznych przedmiotów.
Jak nas poinformował komisarz
Zbigniew Plewa, zastępca komendanta powiatowego policji w Sandomierzu, na terenie powiatu sandomierskiego zatrzymano około 200 osób - głów
nie Rumunów, Ukraińców i Rosjan.

ieoficjalnie dmviedzieliśmy się, że
zatrzymani zostali przewiezieni przez
policję do wynajętego w tym celu
Ośrodka Sportu i Rekreacji w prawobrzeżnej części Sandomierza. Tam
wszyscy byli dokladnie sprawdzani.
Osoby nie posiadające dokumentów
będą wysłane do ośrodków deportacyjnych. Cudzoziemcy, którzy mają
dokumenty, ale przebywają na terenie
powiatu nielegalnie, pracują na "czarno" lub handlują bez zezwolenia zostaną deportowani.
-To pierwsza tak duża akcja. Trwa
od rana i zakończy się późnym wieczorem, kiedy wszystkie zatrzymane
osoby będą rozwiezione lub wywiezione. Akcja skierowana jest głównie
przeciwko osobom nielegalnie przebywającym na terenie powiatu oraz pracującym i handlującym bez zezwolenia i wymaganych opłat. Pracownicy
Urzędu Wojewódzkiego, S traży Granicznej i Urzędu Celnego wykonują
czynności związane z deportacją.
Do przeprowadzenia tej akcji zmobilizowała nas zbliżająca się wizyta papieża - wyjaśnił nam wczoraj komisarz Zbigniew Plewa.
Do południa urzędnicy sporządzili
około 50 wniosków deportacyjnych.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego SLD- drugi z prawej
Jerzy Jaskiernia
Fot. autor

Lewica dyskusyjna
OPATÓW. Odbyt się Zjazd Powiatowy SdRP, na którym dokonano oceny dotychczasowej działal
ności organizacji oraz wybrano
nowe władze i delegatów na l Zjazd
Województwa świętokrzyskiego.
Powiatowa organizacja liczy 241
członków zrzeszonych w 8 kolach gminnych. Na przewodniczącą Rady Powiatowej SdRPjednogłośnie wybrano Krystynę Kielisz. W spotkaniu uczestniczyli
posłowie: Jerzy Jaskiernia i Zdzisław
Kałamaga, członek Rady Naczelnej Leszek Walczyk. radny Sejmiku Wojewódz-

kiego Tadeusz Król oraz radni powiatowi z SLD i szefowie partii politycznych
UPiPSL
Krystyna Kielisz w swoim wystąpie
niu powiedziała między innymi, iż sukces
jaki osiągnęła lewica na terenie powiatu
opatowskiego jest zasługą wszystkich
członków i sympatyków lewicy. Rok 1999
będzie rokiem przełomu w dyskusji nad
formułą SLD jako przyszlej partii lub federacji. -Jest to jedyny rok bez kampanii
wyborczych który możemy poświęcić realizacji tych celów- mówiła
ANDRZEJ KLIMONT

Przejściowe zespoły
SANDOMIERZ. Dwa zespoły
szkól utworzyli na bazie podstawówek i gimnazjów sandomierscy radni.
Pierwszy powstanie przy ul. Cieśli na bazie likwidowanej SP nr 5 i zakładanego Gimnazjum nr l, a drugi
przy uL Aisaków na bazie SP nr 3 i
zakładanego Gimnazjum nr 2. Obydwa będą funkcjonować od l września br. do 31 sierpnia 200 l roku.
- Mamy Szkolę Podstawową i
utworzone gimnazjum. Ustawa o syś
temie oświaty zezwala na połączenie
tych szkół w zespól. Zdecydowaliśmy
się na takie rozwiązanie ze względów
ekonomicznych. Będziemy mogli zatrudniać jednego dyrektora zamiast
dwóch. Poza tym w pierwsZ}m rok'll
f4nkcjonowania gimnazjum nie da się
wyodrębnić osobnej kadry zatrudnionej na pełnych etatach. Dlatego moż
na to połączyć i nauczyciele z SP mogą
uczyć w gimnazjum dostając na przykład dodatkowe pól etatu. Jeden nauczyciel nie może mieć dwóch pracodawców- wyjaśnił Jan Cież. naczel-

nik Wydziału Oświaty w sandomierskim Urzędzie Miasta.
Uczniowie likwidowanej SP nr 5
oraz SP nr 3 i działających od września gimnazjów będą mogli korzystać
z tych samych sallekcyjnych i pracowni przedmiotowych. Pomoże to racjonalnie je wykorzystać.
- Przewidujemy, że dyrektorami
Zespołu Szkól będą dotychczasowi
dyrektorzy funkcjonujących tam szkól
podstawowych. ie będziemy ogłaszać
konkursu na dyrektorów Zespołu
Szkól - zapewnił Andrzej Tenderowicz burmistrz Sandomierza.
Jan Cież uspokoił radnych, żeby
nie obawiali się o stan wykształcenia
kadry nauczycielskiej. Sandomierz zajmował w byłym województwie tamobrzeskim jedno z pierwszych miejsc
pod względem wykształcenia nauczycieli szkól podstawowych.
- ie mamy braków kadro\\-ych. 83
procent nauczycieli podstawówek ma
W'fŻSlJ!~ magisterskie-stwierdził J. Cież. Radni jednogłośnie podjęli
decyzję o utworzeniu zespołów szkół.
(bea)

a obywateli narodowo' ci rumuńskiej
czekał specjalny samolot, który po
zebraniu wymaganej liczby osób (okolo 50) mial ich odwieźć do Bukaresztu.
Komisarz Plewa dodał, że do
zorganizowania akcji przyczyniły ię
również nasilające się ostatnio rozboje i kradzieże, których sprawcami byli cudzoziemcy. W ubiegłym
tygodniu sandomierska policja rozbiła grupę Ukraińców wymuszają

cych haracze na giełdzie owocowowarzywnej przy ul. Przemysłowej.
Trzej Ukraińcy zbierali opłaty
od handlujących tam obcokrajowców. Za pozwolenie na mieszkanie
w Sandomierzu żądali od swego
krajana 800 dolarów amerykań
skich. W przeciwnym razie grozili,
że zniszczą mu samochód. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku
jednego sprawcę. Dwóch pozostałych uciekło. Zatrzymany 27 -letni
Igor D. był już karany w Polsce za
podobne przestępstwa. Prokurator
zastosował wobec niego dozór policyjny.
Wczorajsza akcja objęła również
częściowo dwa sąsiednie powiaty:
opatowski i staszowski.
(bea)

Nasze
telefony:
w Sandomierzu
832-41-20,
wStaszowie
864-39-37,
wOpatowie
868-29-50

się posypał

SANDOMIERZ Kilka dni temu
zawalil się mur cmentarza katedralnego. Właściciel
sąsiedniej posesji, Jerzy Rożań
slci, twierdzi, że niewiele brakowało, by doszło do tragedii.
- Byłem w tym czasie w pracy. Zadzwoniła do mnie przerażona żona.
Wyszła akurat na podwórko wieszać
pranie. agle zaczął się osuwać mur
cmentarny. Cale szczęście zdążyła odskoczyć i nic jej się nie stało. Ale o mały
włos nie doszło do tragedii -opowiada
Jerzy Różański.- Od piętnastu lat proszę proboszcza parafii św. Józefa, która
zarządza cmentarzem katedralnym, żeby
zajął się tym murem. Bezskutecznie.
Ostatnio też uprzedzałem, że mur może
runąć lada chwila, bo zauważyłem, że
zaczyna się osypywać.
Mieszkaniec ul. Żeromskiego twierdzi, że mur zawali! się akurat obok jego
posesji, ponieważ w tym miejscu nie ma
podmurówki i żadnych zabezpieczeń.
Cmentarny mur ma prawie 4 metry wysokości i był Sta\vianyponad 200 lat temu.
częściowo

Ks. Zygmunt Niewadzi, proboszcz
parafii św. Józefa w Sandomierzu zapewnia, że mur będzie w najbliższym
czasie remontowany. Jeszcze w ubiegłym
roku sporządzone zostały wymagane
plany. Wydalzgodę konserwatorzabytków. Prace miały rozpocząć się je ienią,
ale z winy wykonawcy remontu nie zaczęto do dzisiaj. Ks. Niewadzi nie chciał
nam powiedzieć, kto jest wykonawcą.
ani ile będą kosztować prace przy zabezpieczeniu muru.
Cmentarz katedralny należy do najstarszych w Polsce lokowanych poza
murami miasta. Powstal ponad 200 lat
temu. Od przeszlo 60 lat zarządzany jest
przez parafię św. Józefa. Znajduje się
tutaj wiele zabytkowych nagrobków,
które są remontowane dzięki staraniom
Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego. Początkowo prace
konserwatorskie na cmentarzu dotowało również Ministerstwo Kultury
i Sztuki. Ostatnio jednak wycofało się
z dofinansowania.
(be a)

Szansa dla Siehowa
RY1WIANY. Na nadzwyczaj nym posiedzeniu Zarządu Gminy, na którym byt obecny również wicekurator Jan Korczyń ski,
uchwalono, że na terenie gminy
powstaną dwa gimnazja w Rytwianach i Sichowie.
Ponadto będą funkcjonować trzy
sześcioklasowe szkoły podstawowe w Rytwianach, Strzegomiu i Sichowie
oraz cztery filialne, obejmujące klasy
I - III, w Tuklęczy, Kłodzie, Strzece
i Rudzie.
Zarząd Gminy zdecydował
o utworzeniu dwuoddziałowego gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej w Sichowie. Do zorganizowania
naboru do klasy pierwszej została
upoważniona Jolanta Zdrojkowska,
która pełni funkcję dyrektora SP
wSichowie.
- Żeby gimnazjum mogło być
utworzone, do 30 kwietnia musi za-

pisać się do pierwszej klasy minimum
36 dzieci. Jeżeli ten warunek zostanie
spełniony, Jolanta Zdrojkowska
otrzyma w pierwszych dniach maja
dokument powołujący ją na stanowisko dyrektora gimnazjum - poinformowal nas Tadeusz Kardynał
z Wydziału Oświaty w Urzędzie Gminy Rytwiany.
Jak powiedział nam Jan Korczyński, w ostatnich latach w gminie
Rytwiany poprawiła się baza lokalowa szkól, a najlepszy obiekt szkolny
posiada Sichów.
-Jest tam nowy, przestronny oraz
dobrze wyposażony budynek szkoły.
Natomiast w Rytwianach znacznie
poprawiła się sytuacja lokalowa. Jest
piękna nowa hala sportowa, nowo
budowany obiekt za dwa lata będzie
dobrym rozwiązaniem dla gimnazjum
-dodał Jan Korczyński .
(SB)

Wystawa dzieeięcyeh -wyobrażeń
OŻARÓW. W Miejsko-Gmin-

Kultury odbyt się
wernisaż prac dzieci i młodzieży
z Kota Plastycznego oraz uczniów
SP z Suchodóllci.
Prace wykonano w różnych technikach - począwszy od trocinowych
stworków, poprzez wykonane z masy
solnej i gliny rzeźby oraz płaskorzeźby,
malarstwo, rysunek, a skończywszy
na nowatorskiej technice polegającej
na naciąganiu kolorowych pończoch
i wkłuwaniu ich w styropian. Ekspozycja jest retrospektywną wystawą obejmującą 5latdzialalności Kola Plastycznego działającego przy M - GOK.
nym

Ośrodku

Co~

W trakcie trwania zajęć dzieci prowadzone przez Eleonorę Czubę poznają
tajemnice malarstwa, rysunku, a nawet tkactwa artystycznego. Oglądając
wystawę , łatwo można zauważyć, że

małym twórcom nieobce jest posługi
wanie się ołówkiem, pastelami i gliną .
Wśród prezentowanych prac nie brak
ozdób choinkowych wykonanych sztuką ońgami oraz palm wielkanocnych
i przepięknych , inspirowanych sztukę
ludową, pająków.

Ekspozycję nowatorskiej techniki
nazwanej "W świecie Fizi Pończoszan
ki" zaprezentowała również SP z Suchodólki. Dzieci, pod opieką pani Wie-

Gdzie~

nografń". ~~", "El<s

KINO~" -ni:crynre.

pozRł~".~~
"Krroą:~.Andyw~

O'ŻARÓW

KINOwM-GOK- ni:x:z)nne.
POłANIEC

APTEKA- brak tenninarza.

SANDOMIERZ
SZPITAL- teJ. 832-32-03.
TELEFON ZAUFANIA KLUBU
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW- 832-39-99.
l\1UZEUM OKRĘGOWE: Oddział
Zanric -ul. Zan11a:1Mll4 czynne: od wraku
oo~wg.9-16,wsdxlty- g.9-15,niedzrje -g. l~ 15; wJDlirlzialek niecrynre,
<2W<Irtek -wstęp re:qiatny- ~stale:
,.KWmia ~" "Gaam nurnizmatycmj',"łfscril~wło-

itnrl}qip:loo·dliZIŚ:flńSkie.f',~

BehavUJanusza Barana Ry.;unek".
ODDZW.IWl.JSZ - ul. Rynek l
czynne: wt -jX.,g. 9-16,500. g. 9-15, ni:dz. g.
l~ 15, poni002jałek nieczynne, czwartek w..1ępl:rąiuny-~staJa: "Dzij!Sandomierza", wystawa czasowa: "Dawne i
~wddtiSarxk:xnierza...
ODDZIAŁUTERATURY- ul. Katedralna sn' czynne: wt - pt, 9-16, sob.
g. 9-15, nied.z. g. l~ 15, poniedziałek nieczynne, czwartek- wstęp bezpłatny- wystawa stała: "Jazdy do Sandomierza",
wystawa czasowa: "Polscy pisarze w karykaturach Eryka Upińskiego".
MUZEUM OlECEZlAL E
SZTUKI KOŚCIELNEJ, ul. Długo
sza 9, poniedziałek- nieczynne, od wtorku do soboty czynne w godz.
9 - 16, w niedziele 13.30 - 16.

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

Mroczek wykonały piękne obrazy z kolorowych pończoch i fragmentów styropianu. Kolorowy świat "Fizi"
szokuje swym indywidualnym podejściem do tematu, wręcz zachęca do tworzenia. Puszczając w ruch wodze fantazji dziecięcej i wykorzystując zwykle rajstopy w różnych kolorach stworzyły niebanalny świat magii i tajemnicy.
Na wernisażu gościł jeden z tamobrzeskich krytyków sztuki, Tomasz
Staszewski, który wysoko ocenił walory artystyczne wystawy i był zachwycony rozmaitości prac i ich efektownym wykonaniem.
,
MONIKA SEWERYNSKA

Kiedy?

OPATÓW
PODZIEMNA TRASA TURYsnczNA-czynnawgOOl. 10-17.
SZPITAL- teł. 868-27-63.
PORADN~
ODWYKOWA
-868-27-33.

sławy

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZE
SNEJ BWA, ul. Rynek l l.
HOTEL KRÓLOWEJ JADWlGI,
ul. Krakowska 24.
FANKLUB PRZY FU DACJI
KULTURY ZIEMI SANDOMIERSKIEJ, ul. Mickiewicza 24, poniedziałki
i czwartki w godz. 14 - 16 - warsztaty
teatralne, codziennie od 15 -próby zespołów muzycznych.
PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA - czynna codziennie
w godz. lO - 17 JO.
APTEKA DYŻURNA- ul. Schinzła Ił.

STASZÓW
SZPITAL- teJ. 864-22-81.
TEI..ER)N ZAlffi\NJA -a:xtzio uti: w
gOOl. 16- 22 - 864-30-68.
APTEKA DYŻURNA- brak termi-
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+Absolutorium dla Zarządu Gminy Morawica
+Polowa budżetu na inwestycje

Władza
MORAWICA. Nietypowo, bo
w niedzielę, odbyła się sesja Rady
Gminy w Morawicy, na której rozliczano zarząd za 1998 rok.

Informacje o wykonaniu ubiegło
rocznego budżetu przedstawiła skarbnik
- Danuta Makuch.
-Ogólny plan dochodów został przekroczony o ponad dwa procent - wyjaśniła D. Makuch. - Stało się to możliwe
m.in. dzięki większym niż przewidywano
wpływom z podatków. Mimo tej korzystnej dla nas proporcji, wiele instytucji działających na terenie gminy ma zobowią
zania fmansowe wobec Urzędu Gminy.
Są to: Kopalnia 'Mlpienia "Morawica",
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc
Chłopska" w Morawicy, Wojewódzki
Związek Kółek i Organizacji Rolniczych
w Kielcach, szpital w Morawicy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Brzezinach, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bilczy, przedsiębiorstwo
"NARBUD" w Barczy, Rolnicza Spół
dzielnia Produkcyjna w Brudzowie. Wobec tych dłużników - za wyjątkiem kopalni, gdzie należności zostały rozłożo
ne na raty- zastosowano sankcje administracyjne.
Powodem do dumy w gminie jest
na pewno fakt, że prawie pięćdziesiąt procent (dokładnie 48,7) wydatków wubiegłym roku przeznaczono na inwestycje.
Jest to chyba ewenement w skali województwa, a może nawet kraju. Z waż-

rozliczona

niejszych przedsięwzięć można wymienić:
budowę przedszkola w Morawicy, rozbudowę szkoły w Obicach, wykonanie
elewacji szkoły w Bil czy, wymianę okien
w SP w Radomieach (w sumie remontami objęto 12 szkól wgminie), oddanie
do użytku Muzeum Garncarstwa
wChałupkach, wykonanie ponad l Otys.
metrów bieżących sieci kanalizacyjnej
w Pia ecznej Górce i Bilczy, prawie 8 tysięcy metrów wBrzezinach, budowę linii
energetycznej w Bilczy, położenie dywanika asfaltowego w Chałupkach, Dęb
skiej Woli, Łabędziowie, Brudzowie, remont w ośrodku zdrowia, wreszcie modernizację bloków osiedla przyszpitalnego, które decyzją wojewody przekazane
zostały gminie.
Biorąc pod uwagę wszystkie te osią
gnięcia, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Mańanna Biesaga zawnioskowała o udzielenie Zarządowi Gminy absolutorim.
- Komisja pozytywnie ocenia realizację budżetu- stwierdziła M. Biesaga.
Wydawało się, że glosowanie jest już
tylko formalnością, ale temperatura
na sali podniosła się, gdy glos zabrał radny
Mariusz Tytoń z Dyrnin -Granicy.
- Chcialbym zaprotestować przeciwko takiej prezentacji sprawozdania
-stwierdzi!.- Tu nie ma żadnych konkretów. Nie mówi się nic o tym, co nie było
zrealizowane. Materiały, k'1óre otrzymaliśmy, są niechlujne. Poza tym dziwne mi

się wydaje, że realizacja budżetu w poszczególnych działach co do złotówki
pokrywa się z planami, to chyba w praktyce nie jest możliwe ... A jeżeli chodzi
o dłużników: dlaczego jednym rozkłada
się należności na raty, a drugich podaje
do sądu?
Glos zabrał wójt - Marian Buras.
-Do sądu czy komomika skierowaliśmy wnioski w przypadku instytucji
nie dających gwarancji spłaty długu -wyjaśnił.- Tam, gdzie było to możliwe, poszliśmy na ugodę. Cyfry przedstawione
w sprawozdaniu na pewno nie są sfalszowane, w końcu właśnie tyle możemy
wydawać, ile rada na ubieglorocznej sesji zatwierdziła. Domyślam się, skąd rozgoryczenie radnego, chodzi o doprowadzenie wody do jego miejscowości. I radny powinien doskonale wiedzieć, że to
nie zależy od nas, ale od gminy Daleszyce, gdyż z tamtego ujęcia trzeba skorzystać.

Danuta Makuch dodala: - Zapewniam, że żadne dane nie były tu wymyślo
ne, czy dopasowane do sesji budżetowej.
Wobec braku chętnych do dalszej
dyskusji, przewodniczący rady- Janusz
Wojtyś odczytał treść projektu uchwały
o udzieleniu absolutorim. Uchwala została przyjęta prawie jednogłośnie Qeden
z członków zarządu wstrzyma! się od glos u), a pierwszą osobą, która podniosła
rękę w górę był radny... Mariusz Tytoń .
BEATA SZCZEPANEK

Nasze telefony
w Kielcach

36-36-203
36-36-207
34-44-816

W powietrzu balon Agnieszki Balcerzyk z

Dąbrowy

Górniczej
Fot. P. Polak

Balony na wietrze
MASŁÓW. Oko/o 35 osób
wzięto

udzial w zorganizowanych w sobotę na lotnisku
w Maslawie zawodach modeli balonów - niestety, silny
wiatr sprawi/, że tylko część
lotów można byto zaliczyć do
udanych.

W zawodach oprócz przedstawicieli kieleckich modelarni wzięli
udział goście z innych województw.
Młodzi baloniarze startowali w
dwu kategoriach: standard (balony o pojemności do 2 metrów
sześc.) oraz otwartej (dla modeli
o większej pojemności).
Jeden z największych modeli
zaprezentował kielczanin Paweł
Stróżyk :- Praca nad dużym bało -

nem przebiega tak. jak i nad małym. Potrzeba tylko więcej czasu,
no i więcej materialu - mówi modelarz z KSM.
Najbardziej udanymi lotami
mogli poszczycić się Mateusz Wasilewski z Białegostoku i Krzysztof Kubiński z Dąbrowy Górni czej. Niestety, kiedy balony zaczęli
puszczać kielczanie, nad płytą lotniska zerwal się silny wiatr.
- Delikatne, bibułkowe modele
nie wytrzymują silnych podmuchów wiatru. Idealna jest dla nich
bezdeszczowa i bezwietrzna pogoda - mówi Kazimierz Pela, z modelarni KSM, organizator zawodów.
(sto)

Kradzione
PODGÓRZE (gm. Bodzentyn). Nieznani są sprawcy
ogromnego spustoszenia w pasiece Jana W., mieszkańca Kielc.
Zlodzieje JX> włamaniu dostali się do pawilonu pasic:x:mego i skradlili!śrcxlka S8fć uli
z~ WartaićstratJX1.Cicra:za 1400zl.

pszczoły

Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bodzentynie. Sprawa będzie trudna, gdyż
nie wiadomo, kiedy dokladnie złodzie
je "odwiedzili., pasiekę. Ostatni raz
właściciel był tutaj l Okwietnia.
(hub)

Trzy pytania do starosty Wiestawa Gaiki
Bociany zadomowiły się na dachu

Szkolne boćki

MĄCHOCICE SCHOLASTERIA. Po czterech latach starań,
wreszcie na dachu budynku
Szkoty Podstawowej i Schroniska
Mlodzieżowego zagnieidzily się
bociany.
-Już

cztery lata temu na dachu

szkoły zbudowaliśmy konstrukcję,

na której bociany mogłyby rozpocząć
swojego gniazda. Ptaki co
roku nad nią krążyły, ale nigdy nie siadały. W tym roku postanowiliśmy przygotować drugie, pokaźne gniazdo,
na sąsiadującej z budynkiem brzozie.
budowę

Nikt z okolicznych

Fot. P. Polak

mieszkańców

Stawiam na turystykę

nie

wierzył już, że nasze zabiegi zwabienia

bocianów mają szansę powodzenia mówi Tomasz Lato, dyrektor Szkoły
Podstawowej wMąchocicach.
W miniony czwartek nad gniazda
przy szkole w Mąchocicach przyleciały dwie bocianie pary. Gniazda spodobały im się tak, że stoczyły o nie walkę. W końcu zwycięska para wybrała
na swoją siedzibę dach szkoły. Wszystko to mogli podziwiać uczniowie podstawówki, którzy cieszą się, że boćki
przyniosą im szczęście.
(sto)

Na targi zawieźli żywe raki i pszczoły
Wiesław Gałka

Wieś gośeinna
~
cn
~

en

ffi

ŚLADKÓW MAŁY. 21 gospodarstw agroturystycznych ze Ślad
kowa Ma/ego, Dużego i Ciecierza
oferuje swe usługi letnikom z miasta w najnowszym folderze wydanym pnez Śladkawskie Stowanyszenie Agroturystyczne.
U Edwarda Bracisiewicza ze Ślad

~
~
w kowa

Małego goście są

praktycznie

~ przez cały rok. - Przyjeżdżają trzy grupy:
~
;:J
Cl
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wędkarze,

którzy zaglądają do nas na
kilkudniowe wypady, latem są głównie
warszawiacy i mieszkańcy Śląska, a jesienią, gdy spokojniej, emeryci, którzy
lubią wybrać się na grzyby - opowiada
pan Edward.- Zaprzyjaźnionych gości
mieliśmy już w święta wielkanocne i w
ostatnią niedzielę. Dzisiaj zajrzał do nas

wędkarz z Kielc, właśnie poszedł na san-

dacza ..
Na ostatnie targi agroturystyczne
do Katowic śladkowianie zabrali z sobą
oprócz folderów również żywe raki
i pszczoły (w specjalnym szklanym pojemniku), które wzbudzały ogromne zainteresowanie dzieci. Na efekt targowej
eksp;>zycji nie trzeba było długo czekać.
-Na majowydługiweekend brakjużwol
nych miejsc. Mamy też komplet na lipiec
- mówi E. Bracisiewicz.
Mimo iż goście, którzy raz trafili
do Śladkowa, najczęściej tu wracają, agroturystyczni gospodarze nie zaniedbują
marketingu. Po targach w Katowicach
mieli w planie jarmark agroturystyczny
w Krakowie.
(sin)

Fot. P. Polak

+ Panie starosto, doldada pan
wielu starań, aby największy w Polsce powiat kielecki wyróżniał się
także pod innymi względami. Mam
tu na myśli choćby turystykę ...
-Turystyka stanowi dla nas wielką szansę. %lory krajobrazowe i staropolska gościnność mieszkańców tej
ziemi przyciągają, jak magnes, liczne
rzesze turystów. W ubiegłym tygodniu
spotkałem się z prezesem Zarządu
Głównego TKKF - Mieczysławem
Borowym. Z okazji Światowego Dnia
Turystyki Pieszej, 8 i 9 maja bL odbę
dzie się Ogólnopolski Rajd Turystyczny po Górach Świętokrzyskich .
Na program rajdu złożą się nie tylko
wędrówki piesze i poznawanie zabytków, ale także gry i zabawy rekreacyj-

ne, udział w imprezach artystycznych.
Setki młodych gości z calego kraju
oklaskiwać będą na scenie w Bielinach
uczestników Festiwalu Piosenki Turystycznej. Myślę, że jest to jedna
z ciekawszych form promocji naszego regionu.
Bogactwem kieleckiego powiatu
są m.in.lasy, które, niestety, zbyt czę
sto są dewastowane i narażone
na niszczycielskie działanie człowieka.
Stąd też potrzeba stalej ochrony, pielęgnacji i uzupełniania drzewostanu.
Obecnie kończy się zalesianie 63 hektarów nieużytków w gminach: Bodzentyn, Daleszyce, Morawica,
Chmielnik, Łagów i Pierzchnica. Wyrośnie tu ponad 500 tysięcy sadzonek
sosny, świerku, dębu, olchy modrzewia i brzozy.
+Jakimi problemami zajmował
się ostatnio Zarząd Powiatu?
- Na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu zatwierdziliśmy regulaminy
Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie i Powiatowego Zarządu Dróg.
Określiliśmy struktury organizacyjne,
kompetencje i zakres odpowiedzialności kierowników tych samodzielnych
jednostek organizacyjnych starostwa.
Zwróciliśmy uwagę na prawa i obowiązki mieszkańców powiatu w zakresie pomocy społecznej. Wystarczy
wspomnieć, że ponad 700 rodzin wymaga niezbędnej pomocy materialnej.
Jeszcze w maju ukaże się informator,
z którego osoby zainteresowane dowiedzą się, jakiej pomocy (np. w zakresie opieki zdrowotnej) można ocze-

kiwać

od gminy czy powiatu. Informator zawierać będzie dokładne adresy i telefony oraz zakres świadczo
nej pomocy i usług przez powolane
do tego celu placówki.
Niemałe zadania stoją również
przed Powiatowym Zarządem Dróg.
Wspólnie z gminami finansuje on remonty i modernizację dróg, których
mamy ponad 1200 kilometrów. Tworzony obecnie w Strawczynie trzeci
obwód drogowy będzie wyposażony
w niezbędny sprzęt, m.in. do odśnie
żania, remontu i budowy dróg.
+ Starostwo opiniuje liczne
wnioski wpływające od osób prywatnych, zakładów drobnej wytwórczości i instytucji samorządo
wych. Czego one głównie dotyczą?
- Najwięcej wniosków dotyczy
budownictwa, wodociągów kanalizacji, przebudowy kotłowni i telekomunikacji. Są też i wnioski bardziej
oryginalne, np. dotyczące budowy
prywatnej elektrowni wodnej w Sukawie- Papiemi czy oczyszczalni dla
18 posesji w miejscowości Ćmińsk Podgród.
W tym tygodniu odbędzie się
spotkanie wójtów i burmistrzów
oraz Zarządu Powiatu z wojewodą
świętokrzyskim -Wojciechem Lubawskim. Główny cel spotkania to
wypracowanie form współdziałania
między administracją samorządową

i rządową zczebla powiatowego
i gminnego.
Rozmawiał

JERZY KOZERA
3
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kieleccy radni

ocenią

poczynania trzech

zarządów

Scena
dla uczniów

i komisarza

ysćyplina w rozgrzeszaniu
Kieleccy radni na najbliższej sesji będą glosować w sprawie
udzielenia Zarządowi Miasta absolutorium za ubiegly rok, gdy w
magistracie m.in. panowa/a dwuwladza. Rajcy lewicy mają przy
tym podnosić ręce zgodnie z nakazem klubu, pod groźbą kar regulaminowych.
Udzielenie absolutońum zwalnia poprawki do uchwały budżetowej nie
Zarząd Miasta z odpowiedzialności za
wynika z niedoszacowania dochodów.
wykonanie powierzonych mu zadań. Sprawozdanie z wykonania budżetu
Oceniane jest przy tym wykonanie bu- wykazuje nadwyżkę wynoszącą 7 mln
dżetu gminy. a wniosek o udzielenie
zł- mówil wczoraj przewodniczący Rady
lub nieudzielenie absolutońum stawia Miej kiej Stanisław Rupniewski, któKomisja Rewizyjna Rady Miejskiej. ry poinformował, że zakończono proOpiniuje go Regionalna Izba Obra- cedurę poprzedzającą glosowanie w
chunkowa. W Kielcach sytuacjajest o sprawie absolutońum. Komisja Rewityle skomplikowana, że w ubiegłym zyjna sformulowala wniosek, który zaroku miasto miało aż trzy zarządy (w opiniowała już Regionalna Izba Obratym dwa działające równolegle w okre- chunkowa. RIO przekazała także do
sie dwuwładzy) i komisarza rządowe magistratu opinię na temat sprawozgo. Czy w takiej sytuacji radni zdecy- dania z wykonania budżetu. Przewoddują się na udzielenie "hurtowego"
niczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz
absolutońum Zarządowi Miasta kieBanaś utajnił jednak treść wniosku
rowanemu przez obecnego prezydenta radnych (nie podał przy tym podstaw
takiej decyzji).
Włodzimierza Stępnia?
- Gdy budżet był konstruowany, po
- Powołane były komisje kontrolstronie dochodów zapisano nieco po- ne, które pracowały w lutym. Protonad 246 mln zł. Ostatecznie zamknął koły pokontrolne tych zespołów były
się kwotą ok. 280 mln zł. Szczególny
później analizowane, a w przypadkach
wpływ na zmianę m iały dochody z tybud zących wątpliwości kierowaliśmy
tułu sprzedaży nieruchomości, subwenpytania do Zarząd u Miasta. Najwię 
cje, dotacje. Fakt, że wprowadzono 124 cej nieprawidłowości było w S traży

Miejskiej. Sporo kontrowersji budził
MOPS. Zastrzeżenia mieli również radni kontrolujący Wydział Gospodarki Komunalnej w zakresie dotyczącym MZD - wyjaśnił Grzegorz
Banaś , dodając, że drobniejszej wagi
zarzuty dotyczyły np. Wydziału Finansowego Urzędu Miasta.
Opinia RIO jest, jak poinformował przewodniczący RM , zgodna z
opinią Komisji Rewizyjnej . Ta ostatnia,jak mówi się nieoficjalnie, będzie
wnioskować o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta.
-Mamy bardzo precyzyjne wytyczne co do udzielenia absolutorium
- stwierdzi! podczas wczorajszego
spotkania z dziennikarzami S. Rupniewski, przedstawiając wyrok SA,
z którego uzasadnienia wynika, że jeżeli absolutońum nie zostanie udzielone z innego tytułu niż wykonanie budżetu, RIO powinno uchwalę absoluteż

toryjną uchyl ić.

Marek Ciuraszkiewicz, szefklubu opozycyjnej "Wspólnoty Święto
krzyskiej", zwracał natomiast uwagę
na jed n ą z pozycji w budżecie:
- Jest zapis o 15 tysiącach złotych
na prowadzenie postępowania przy-

gotowawczego do ugody ze Święto
krzyską Agencją Rozwoju Regionu.
Kiedy ta zmiana w budżecie nastąpiła
i czy była opiniowana tylko przez Zarząd Miasta, czy też przez Radę Miasta? - pytał przewodniczącego RM
Stanisława Rupniewskiego. Ten jednak stwierdził tylko: - ie śledziłem
wszystkich wprowadzanych zmian.
Dziś radni klubu "W pólnoty Świę
tokrzyskiej", stanowiący zdecydowaną mniejszo 'ć w RM , mają podjąć
decyzję, jak będą glosować w sprawie
absolutorium i czy obowiązywać bę
dzie przy tym dyscyplina klubowa.
Podobne spotkanie odbędą także radni
skupieni w klubie SLD.
- ie mogę powiedzieć , jakie bę
dzie stanowisko klubu w sprawie absolutorium -wyjaśnił szef klubu Robert Siejka.- Ja będę glosowal "za".
Jeśli, natomiast, chodzi o dyscyplinę
glosowania, to regulamin klubu przewiduje, że obowiązuje ona w trzech
sytuacjach: podczas glosowań w sprawie absolutońum , przy wyborze Zarządu Miasta i uchwalaniu budżetu .
Konsekwencje złamania dyscypliny
mogą być różne : od upomnienia po
wykluczenie z klubu.
BARBARA RYNJ(QWSKA

Ambasador przedszkolakom
Ryszard Czarny, ambasador
Polski w Królestwie Szwecji,
przekazal swoją Nagrodę Miasta Kielc Przedszkolu Samorzą
dowemu nr 13.
Ambasador R. Czarny otrzymał
nagrodę Miasta Kielc za promowanie grodu nad Silnicą za granicami
kraju oraz pracę nad jego wizerunkiem. Przewodniczący Rady Miasta
Stanis ł aw Rupniewski i prezydent
Włodzi mierz Stepień wręczyli mu

Na basen od

dziś

Dziś pierwsi chętni będą mogli
wypróbować nową krytą pływalnię

Uczniowie z VIII "b" przygotowali

s cenografię

Fot. D. Gacek

Klub Hub.a lezyk6w
Dyrektorzy wszystkich szkól
w Polsce noszących imię .Hubalczyków•, a także żolnierze walczący u boku majora spotkali się
wczoraj w Szkole Podstawowej
nr 26 w Kielcach.
Uroczystości odbyły się w 59 rocznicę śmierci mjr. Henryka Dobrzań
skiego "Hubala" i 31 rocznicę powstania szkoły.
:Z inicjatywy Światowego Związ
ku Zolnieczy AK "Środowisko Hubalczyków" postanowiliśmy wspólnie
z dyrektorami szkół powolać Klub

Szkól i Rodzin Hubalczyków, zrzeszający wszystkie placówki oświato
we noszące to imię- mówi Jerzy Szydłowski, dyrektor SP nr 26 im. Hubalczykóww Kielcach.
Uczniowie klas VI i VID zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycielki
histońi Grażyny Detki.
Potem goście zwiedzali izbę pamięci , w której zgromadzono dokumenty i pamiątki z czasów II wojny
światowej.

(SaK)

Kronika policyjna
butelkę

Okradli szpitalik

Za

Nieznani sprawcy buszowali w
ostatni weekend na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Langiewicza w Kielcach.
Złodzieje ukradli sześć trawnikowych lamp oświetleniowych i rozpryskiwacz od fontanny. Wartość strat
przekracza 1350 zł.

W ostatnią niedzielę przy ul. Bukowej dwaj pijani sprawcy napadli na
Stanisława Z. Pobili go i zabrali mu
butelkę piwa i wody mineralnej. Nie
cieszyli się długo łupem. gdyż po kilkunastu minutach zatrzymali ich policjanci. Zbigniew B. i Dańusz Ś. noc
z niedzieli na poniedziałek spędzili w
(hub)
Izbie Wytrzeźwień.

piwa

przy Szleole Podstawowej nr 27.
Choć ofJCjalne otwarcie obiektu nastapi dopiero l czernca,już teraz pływalnia
będzie nonnaJnie pracować. Plywać rnoż
nac00ziennieodgodziny7 do22. Bilety w
cenie5zł (za45 minut)donab)tia w kasie.
Dla z.orp;mizowan)dl grup szkoln){:h przewmaooofertę~wg:x:lzim:h pzedpoi\JdnicM')ctl rena biletu ~do4 zł.
Do basenu o wielkości 25 m na 12.5 w
ciągu jtrlrej turyrnoże~40<NX>. Nitrl<a
basenuwnajgłębszymmiejscuma 1,8 m,a
w najpłytszym 1,2 m. Zarówno uzdatnianiewody,jak i ogrzewanie prowadzone bę
dzie przy pomocy najn<Mocześniejszych
Limjdzeń.- Dysponujemyjeszcze wolnymi
~ Wlecie,jeśli zainteresoo'anie naszym ooiektem będzie duże, planujemy-.rydłużenie godzin pracy basenu do 23 lub
nawet do rxJinocy- mówi Jerzy Cbojnacki, dyrektor Zespołu Obsługi Obiektów
S~cll i Rekreacyjnych.
Niestety,już teraz zapowiedziano, że
basen wsierpniu będzie zamknięty. (sto)

uroczyście statuetkę z herbem

miasta

przed koncertem Bronisława Opałki
"Dzieci epoki" w Kieleckim Centrum
Kultury.
- Bardzo się cieszę z tej nagrody.
ie urodziłem się wprawdzie w Kielcach, ale to jest moje miasto. Czuję
się z nim bardzo silnie związany
- powiedział R. Czarny. Pieniądze ,
które były częścią nagrody, ambasador przekazał Przedszkol u nr 13
w Kielcach.
(el)

Ugoda na
Na

najbliższej

sesji radn i
poinformowani
przez Zarząd Miasta o zasadach ugody ze Świętokrzyską
Agencją Rozwoju Regionu. Nie
skonsultowano ich z opozycyjnymi radnymi • Wspólnoty ŚWięto
krzyskier.
- Klub "Wspólnoty Świętokrzy
skiej"' do dziś nie zna ostatecznej wersji ugody - stwierdził wczoraj szef
"WŚ"' Marek Ciuraszkiewicz.
Przypomnijmy, że ugoda między
Kielcami i ŚARR dotyczy równowartości l 00 tys. dolarów i odsetek od tej
kwoty. Karę taką gmina ma zapłacić
za złamanie tzw. tajnego porozumienia w sprawie CTK. Do ugody, dzięki
której miasto mogłoby uniknąć pła
cenia kary, usiłowały doprowadzić
kolejne ekipy rządzące. Planowano
m.in. wspólną budowę wielopoziomowych garaży.
mają zostać

Siedem ekip reprezentują
cych kieleckie szkoty podstawowe i świetlice .Pius• zakwalifikowalo się do finatu IV Przeglądu
Dziecięcych Zespolów Teatralnych w Wojewódzkim Domu Kultury.
Zainteresowanie przeglądem teatrzyków organizowanym przez Szkołę Podstawową nr Ił, Swietlicę "Plus··
i WDK rośnie z roku na rok. Impreza
w pierwszym etapie przygotowań daje
dzieciom m.in. możliwość kontaktu z
prawdziwą ceną i pecjalistami, opiekunom okazję do wymiany doświad
czeń.

W tym roku do przeglądu zgłosiło
l 5 ekip. Ze poły złożone z uczniów
klas mlod zych szkól podstawowych
prezentowały się na scenie WDK przez
dwa dni. Przez eliminacje przeszły zwycięsko: Teatrzyk ~Piusk" z SP 31 , Zespól "Wykrzykniki" z SP l l, "Kleksik''
z SP 8, "Plusik" z SP 34, "Zaczarowany Świat Ba ' ni" z SP 27, "Dzieciaki z
Teatralnej Paki" z SP 21 oraz "Nasz
Teatrzyk" z SP 33. Upominki i dyplomy otrzymali wszyscy mali aktorzy. Zakwalifikowani do finału spotkają się
dziś w WDK Na najlepsze zespoły mają
czekać atrakcyjne nagrody.
(br)
się

Ksiądz

Kudełski

zaprasza
W najbli ższy czwartek, 29 bm .,
o godz. 18 na małej sce nie Kieleckiego Centrum Kultury odbędzie
się spotkanie z księdzem Stanisła
wem Kudeł s ki m połączone z promocją książki "Czyściec wszystkich świę tych ", na które autor zaprasza wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.

sesję
Ostatni projekt ugody wypracowany przez SARR i obecny ZM przewiduje, że pieniądze, które miały być
przeznaczone na karę dla agencji. zostaną przeznaczone na sfinansowanie
dokumentacji modernizacji ulicy Sienkiewicza. Kontrowersje budziły przy
tym niektóre punkty planowanej ugody, a władze miasta zapewniały. że nim
zdecydują się ją podpisać , chcą mieć

poparcie radnych-, jako swoistą legitymację do takiego kroku .
- Wcześniejsze krytyczne uwagi
odnosiły się do kilku punktów ugody.
które naszym zdaniem powinny zostać sprecyzowane - mówił Marek
Ciuraszkiewicz.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rupniewski wyjaśnia, że
radni nie będą musieli podejmować
uchwały w sprawie ugody. Zarząd
Miasta chce, natomiast, znać ich zdanie w sprawie ugody.
(br)

Czyste powietrze nad brudną Silnicą
Raport o stanie środowiska
przyrodniczego i kul turowego
mi asta zaprezentowano na
wczorajszym l Forum Zrównoważonego Rozwoj u Kielc, zorganlzowanym w ramach tegorocznych Dni Ziemi w ki eleckim magistracie.
- Raport opracowała na zlecenie kieleckiego "Ekorolu" Fundacja Karkonoska z Jeleniej Góry, nagrodzona ostatnio przez Unię Europejską -mówi Robert Urbański, szef Miejskiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Kielcach .
- a podstawie tego opracowania
t ·
d.
1

uwarunkowań i założeń polityki
Fachowcy podkreślają że wielo- (/)
t""
ekologicznej Kielc, a w przyszłości letnie zaniedbania w gospodarce wad- o
plan zagospodarowania przestrzen- no-ściekowej doprowadziły już do ~
nego.
pierwszych oznak zanieczyszczenia o
rZespól fachowców z Fundacji wód, m.in. ujęcia bialogońskiego.
e
o
Karkonoskiej pod kierownictwem
Stan powietrza w Kielcach mie- c
inż. arch. Janusza Ko rzenia oceści się, natomiast, w granicach przynil m.in. stan gleb, wód powierzch- jętych norm . Okresowe ich przekroniowych i podziemnych, powietrza. czenia można tłumaczyć sąsiedzajgorzej wypadły wody. Ich twem " Białego Zagłębia " .
m
ZAPRASZA na spektakl
(})
st<łn nie jest zadowalający, choć poCiekawe informacje zawiera ;i
Artur Schnitzler
~
woli zmierza ku poprawie.
dział poświęcony komunikacji.
)>
ajbardziej zanieczyszczona Okazuje się, że najbardziej ruchli- u;
"
'
jest Silnica, w której stwierdzono wą ulicą w Kielcach jest Aleja IX ~
reżyseria Piotr Szczerski
występowanie metali ciężkich, sub- Wieków. Dziennie przejeżdża tam- z
stancji ropopochodnych i detergen- tędy blisko dwa tysiące samocho- ::::0
1,2 maja,g od z.19
<D
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:p~rz~y~g=o~o:w~a:ne~z~o~s:a:n:•;e~s~t=u~•u:m:__:to~w:·......................~d:o:·w:·................~<S:a~K:)~~
};:

TEATR im. S. ŻEROMSKIEGO
KOROWÓD"

.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Remont nawierzchni szosy Pińczów - Wiślica w okolicach Nieprowic
Fot. l. Imosa

Remont na drogach

(<

PIŃCZÓW. Trwają remonty
nawierzchni szos podlegtych
Powiatowemu Zarządowi
Dróg.
Dziur, wyrw, przełomów i ubytków
asfaltu było po zimie na pińczowskich
szosach sporo. Było, ponieważ tempo prac remontującego nawierzchnie
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno
-Drogowych "Makadam" z Buska
Zdroju, jest duże i wiele kilometrów
szos już udało się zalatać i wygła
dzić . Jednak wiele tras, np. Chrapków- Szarbków- Chwalowice, nadal
straszy dziurami, a samochody po nich
jadące wykonują charakterystyczny
slalom.
-Na terenie powiatu mamy lącz
nie 334 kilometry dróg, które nam
podlegają- mówi kierownik PZD Tadeusz Bochniak. - Podlega nam również 4,5 km dróg miejskich na terenie
Pińczowa i Dzialoszyc oraz 25 mostów.

Zadaniem PZD jest administrowanie posiadanymi zasobami, przeglądy
dróg i mostów, zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach, zlecanie
robót i ich nadzorowanie oraz kompleksowe zimowe utrzymanie dróg.
Obecnie oprócz remontów nawierzchni, pracownicy zatrudnieni
w ramach robót interwencyjnych uzupełniają oznakowanie pionowe wzdłuż
szos i prowadzą wycinkę krzewów ograniczających widoczność. - Kupiony
został także obiekt, który będzie siedzibą PZD i Obwodu Drogowego
-dodaje Tadeusz Bochniak.
Efekty prac już widać. Szosa
z Bugucic przez Gacki Chroberz, Nieprowice i dalej do granic powiatu, którajeszcze dwa tygodnie temu przypominała szwajcarski ser, jest gładka i bezpieczna. Ekipę remontową PRJD "Makadam" spotkaliśmy w okolicach Nieprowie.
(imi)

Imponujący
BUSKO. Z udziałem wielu artystów i zaproszonych gości
w Galerii Biura Wystaw Artystycznych • Zielona • odbyt się wernisaż inaugurujący jubileuszową
.Wystawę przeglądową·.

-W "Zielonej" w ciągu minionych
l Olat zaprezentowaliśmy 135 wystaw
- mówił dyrektor Bogdan Ptak, kierujący placówką od jej powstania.
- Było tu 78 ekspozycji indywidualnych, nazwiska znane nie tylko w kraju, ale także w całej Europie i świecie.
Działalność "Zielonej" rozpoczęła się
od wystawy autorskiej wybitnego buszczanina, rzeźbiarza, malarza, grafika
i rysownika, absolwenta krakowskiej
ASP - Leszka Kurzei.
- Rola kulturotwórcza tej placówki jest wielka - mówiła Stanisława Zacharka, historyk sztuki,
"dobry duch" "Zielonej". - Zawsze
przyjeżdżam do Buska z wielką radością, gdyż każda z ekspozycji jest
tutaj wydarzeniem wielkiej rangi.
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BUSKO ZDRóJ
KINO "Zdróf'- nieczynne.
GALERIA BWA ZIElDNA- ul. Mickiewicza 7- "Wystawa przeglądowa- lO-lecie
galerii". Galeria czynna a:xlziennie w gOOz.
11-17, wnied1jelewg00z.J l- 15.
FDGOIDWIE AAl1JNl<OWE, ul. Botruero..v WJrsz:iNvy- td. 999, 378-26-57.
KOMENDA POWIATOWA POUOI,ul.~ 19,tel. 997,378-24-21.
STRAŻ MIEJSKA, ul Mickiewicza
10, teł. 378-26-39.
STRAŻ POŻARNA, ul. Partyzant{"v
4, tel 998, 378-44-98.
SZPITAL REJONOWY, ul. Mickiewicza67, teJ. 378-24-01 do 05. Izm Przyjęć td378-2049.

..

NAGŁOWICE. Wczoraj o pierwszej w nocy, nietrzeiwy wychowanek Domu Dziecka zdemolował
pomieszczenia administracyjne
i pociął nożem opiekuna.
-Jestem zszokowana- powiedziała
nam dyrektorka placówki -Joanna Korytowska.- Wmojej ponad3D-letniej pracy
taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy.
Około godziny pimvszej w nocy,
trzej nietrzeźwi wychowankowie: Robert
K, Krystian K i Paweł Z. , uczący się
i zamieszkujący w internatach w Kielcach i Jędrzejowie, dostali się do Domu
Dziecka. Drzwi najprawdopodobniej
otworzył im kolega. Na korytarzu doszło do awantury z opiekunem, Bolesławem K. Robert K zaatakował go
nożem. Poraniony wychowawca schronił się w jednym z pomieszczeń gospodarczych i wezwał policję. W tym sam}'!ll
czasie nietrzeźwi młodzieńcy zaczęli demolowanie pomieszczeń , a najaktywniejszy okazał się Robert K Chłopak
wybił 20 szyb w oknach, zdemolował
kserokopiarkę i kamerę, znajdujące się
w pomieszczeniach administracyjnych.
Jego koledzy, gdy zorientowali się, że
wpadł w szal, starali się go uspokoić.
Policja z Jędrzejowa odwiozła szalejącego RobertaK do aresztu. Sporządzo
no wniosek do prokuratora - eWopak 9
k-wietnia skończył 17lat Jego dwaj koledzy zostali przesłuchani i zwolnieni. Jak
się dowiedzieliśmy,jednąz przyczyn nocnej
awantury mógł być konflikt pomiędzy
wychowankami a Bolesławem K Opiekun został poddany obdukcji lekarskiej ma rany na rękach i klatce piersiowej.
- Oszacowałam straty materialne
na 6 tysięcy złotych - powiedziała nam

Nasz telefon
Busku 376-13-11

dorobek "Zielonej"

Nie tylko za sprawą nieocenionych
pracowników galerii - pań Haliny
Kułagowskiej i Tamary Maj, ale
przede wszystkim dzięki licznej rzeszy bywalców, buszczan i kuracjuszy - dodała Stanisława Zacharka.
Bywalcy mieli jedyną okazję spotkać

na wernisażu tak wielu artystów
-Leszka Kurzeję, Wałdemara Oleszczaka, Jacka Nowakowskiego, Marka Wawro, Henryka Sikorę, Waldemara Kozuba, Tadeusza Tchórza,
Sławomira Antoszewskiego, Jana
Walaska i Edwarda Tuza
(imi)

Otwarcie "Wystawy przeglądowej" w "Zielonej", z prawej Stanisława
Zacharka, z lewej Bogdan Ptak
Fot. autorka

gdzie~

kiedy?

JĘDRZEJÓW
MUZEUM im. Przypkowskich,
pl. T. Km:iuszki 7/8, tel 386-2445- czynneod8do 16.
DOM KULTURY, tel366-12-ó8
APTEKA DVŻURNA- nieczynna
PRZYCHODNIA DVŻURNA- fu.
radnia nr 2, ul. Chrobrego 4, teł. 386-2 l-72.
NAGŁOWICE

MUZEUM "Dńod<Ftjl", tł. 381-45-'iU
Cz)m: a:l9<b 15 (q:J(xzmtzi:l).
PIŃCZÓW

KINO "Beeweder'" - "BBade - wieczny
lowca"-USA,l18,g. 17.
MUZEUM
REGIONALNE,
ul. Annii I...uOO.vej 2a
POGOTOWJE RATUNKOWE,
teJ. 357-24-23

Joanna Korytowska. -Jednak naJbardziej obawiam się, że nasza placówka
będzie kojarzyć się z tą awanturą.
f\!dagog Domu Dziecka- Jarosław
Stankiewicz, powiedział nam, że Robert K jest półsierotą. Rodzina nie utrzymuje z nim kontaktu. Chłopak ma zaburzenia zachowania. Potrafi być miły
i grzeczny. Jednak niewielka ilość alkoholu sprawia, że wszelkie hamulce przestają działać. Przez trzy lata przebywał

dom. Prowadzimyzajęcia terapeutyczne,
wyciszające. Jednak Robert może w nich
uczestniczyć jedynie wsoboty i w niedziele.

Lidia Titow - kierowniczka sąsia
dującego z domem dziecka Dworlm Reja,
dowiedziała się o nocnej awanturze od

nas. - Na ogól nie mam kłopotów z są
siadami. To hermetyczne środowisko, o
ważniejszych wydarzeniach dowiadujemy się, jak przed domem stoi policja lub
karetka pogotowia - stwie rdziła .

Pracownicy Domu Dziecka sprzątają po nocnej rozróbie Fot. autorka
Pedagog w Szkole Podstawowej
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla dzieci z zaburzeniami zachowań wNaglaMcacb,Maria \\ąda, rró.vi,~ RowOstrowcu. Po ukończeniu klasy ósmej bert K był trudnym uczniem. W siódmej
wrócił do Domu Dziecka w Nagłowi
klasie musiał odejść do ośrodka w Ostrowcach. Uczęszcza do Zespołu Szkół Bu- cu.- Trudno generalizować, że wszystkie
dowlanych w Kielcach. Ostatnio, za złe sprnwiają problemy. Ostatnio, dzięki wsp)lzachowanie, został usunięty z internatu. pracyz pedagogiem Domu Dziecka, Jaro- Dom Dziecka jest placówką opie- sławem Stankiewiczem, kuratorem rokuńczą, niel"l!30Cjalizacyj- mówi J. Standzinnym, Ryszardem Chrobotem, i miejkiewicz. -Spośród 70dzieci, zaledwie kilka scową policją , udało się nam załatwić
ma zaburzenia zachowania Staramy się część problemów- twierdzi M. Wajda
zapewnić naszym podopiecznym nie tyłko
BEATA ZNOJKOWA

Wieczór

."

wspomme~
PACANÓW. O życiu i twórcz~ci pisarza i poety pochodzą

cego z Powiśla- Zygmunta Wójcika mówiono na zorganizowanej
przez GOK i Staszowskie Towarzystwo Kulturalne wieczornicy.
Przypomniano sylwetkę znakomitego twórcy, który we wszystkich książ-

kach pisał o urodzie "najściślejszej ojczyzyny", ziemi rodzinnej, regionu kieleckiego.
W trakcie pacanowskiej wieczornicy przygotowano bogaty
program artystyczny: były wspomnienia, czytano fragmenty prozy
i poezji . Swoje wiersze recytował
Wiesław Kot, piosenki zaprezentował Andrzej Wawryluk. Wyst ą
pił regionalny zespól folklorystyczny.
(bis)

Agroturystyeme zwiady
BUSKO. Grupa lei/kudziesięciu
rolników oraz gospodynie z Ło
puszna przebywali wczoraj
w mieście.
Celem wizyty gospodyń, zorganizowanej w Ś~ętokrzyskiej Fundacji Gospodarczej Rolników, było zapoznanie
się z osiągnięciami w zakresie agroturystyki na terenie powiatu buskiego.
Honory "pani powiatu" pełniła
Małgorzata Donoch, która powitała gości z topuszna w kawiarni
"ITD", a następnie pełniąc rolę przewodnika zachęciła do zwiedzenia kurortu. Goście z Łopuszna, pod wodzą pani Aleksandry Górskiej, przejechali do Mietla, gdzie działa Stowarzyszenie Agroturystyczne "Re-

laks", powolane do życia przez miejscowe Kolo Gospodyń Wiejskich.
Oferta, jaką proponują zwolennikom wypoczynku "pod gruszą",jest
arcybogata i zróżnicowana.
Oprócz usług hotelowych i gastronomicznych w stylu "folk" można
w "Relaksie" zamówić np. kompleksową obsługę wesela w ludowych strojach i zgodnie z obowiązującą tradycją.
Gospodynie zrobią wszystko- przygotują ucztę weselną z pełnym zestawem
dań i wybornymi ciastami, przeprowadzą oczepiny, wystroją pannę młodą
do ołtarza, na weselu zagrają, zaśpie
wają i zatańczą, a druhnom precyzyjnie
wskażą, co należy zrobić z wiankami.
IRENA IMOSA

KOMENDA POWIATOWA POU01, tel ~7, 357-22:71.
STRAZ POZARNA, teł. 998,
357-30-31.
KAZIMIER1A WIELKA
KINO rUOO:ha" -nieczynne.
POGOTOWJE RATUNKOWE,
tel999, 357-11-10.
KOMENDA POWIATOWA FOLIOl, teł. 997,352-17-17.
STRAZ POŻARNA, teł. 998,
352-11-19.
SZPITAL REJONOWY, ul. Kościusz
ki, tel352-18-3~lzba Prz)jęć- 352-15-18.
SĘDZISZuW
KINO "Ballada"- "Billboard"- pol,
ll5, g. 18.
WŁOSU:.ZOWA

KINO w DK - "Dtugo i szczęśliwie"
-USA, L 15,g.I8.30

Spotkanie w kawiarni ,.ITI>"

Fot. autorka
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KIELCE

344-48-76

dobrze radzi
Redaguje
M ałg orzata ża rnawska z zespołem

Wadium - lO000 zl.
Uprawnionydokontaktówzoferen(woj. świętokrzyskie)
tami - Mieczysław Brzuchnalski, teł.
Zarząd Gminy 28-276 lwaniska, ul.
861-11-37, pok. 33, wgodz. 8.00-14.00.
Termin składania ofert upływa dnia
Rynek 3, teł. 54, fax 40,
ogłasza przetarg nieograniczony na
1999.06.07 o godz. 12.00.
II etap rozbudowy i modernizacji Szkoły
(woj. świętokrzyskie)
Podstawowej w Iwaniskach.
Generalna Dyrekcja Dróg PubliczWc:tdium - 8.000 zł.
nych Oddział Południowo-Wschodni, 25Uprawniona do kontaktu z oferen- 950 Kielce, ul. Paderewskiego43/45, pok.
tami - Barbara Osuch, Szkoła Podsta- 243, teł. (041) 345-74-31 , fax (041)
wowa w lwaniskach, teł. 4 w godz. 9-14. 366-48-04, tlx61-22-54,
Tennin składania ofert upływa dnia
ogłasza przetarg nieograniczony na
1999.05.04ogodz.l2.
remont wiaduktu drogowego w ciągu
(woj. lubelskie)
drogi krajowej nr 7 odcinek obwodowa
Dom Pornocy Społecznej im. hr. Eli- Kielc km 516+ 520 w miejscowości Kogiusza Suchodolskiego, 37-475 Goście stomłoty obiekt nr 5 -zad. nr 29.
radów, ul. Folwark 20, sekretariat, teł.
Wadium - 6000 zł.
(015) 838-11-47, fax (015) 838-11-04,
Uprawniony do kontaktów z oferenogłasza przetarg nieograniczony na
tami- mgrinż.AndrzejPająk, teł. 3457431
w. 110, pok. 243,
budowę zaplecza gospodarczego - etap
w godz. 7.00-14.00.
II; do wykonania roboty budowlane, instalacyjne wodnokan. i c.o. oraz elektryczTermin składania ofert upływa dnia
1999.05.31 o godz. 9:00.
ne.
Wc:tdium - lO000 zl.
(woj. świętokrzyskie)
Uprawniony do kontaktów z oferenGeneralna Dyrekcja Dróg Publicztami - Tadeusz Sikora, teł. (O 15) nych Oddzial Południowo-Wschodni, 2583-8-11-47, w godz. 8.00- 14.00.
950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45,
Termin składania ofert upływa dnia pok. 243, teł. (041) 345-74-31, fax (041)
1999.05.28 o godz. 11.00.
366-48-04, tlx61-22-54,
ogłasza przetarg nieograniczony na
remont wiaduktu drogowego w ciągu
REMONTY
drogi krajowej nr 7 odcinek obwodowa
(woj. świętokrzyskie)
Kielc km 524+882 w miejscowości GórUrząd Miasta, 27-400 Ostrowiec
ki Szczukowskie obiekt nr 17 -zad. nr 30.
Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, teł.
Wadium - 20 000 zł.
(041) 265-20-21, fax (041) 247-63-15,
Uprawnionydokontaktówzoferenogłasza przetarg nieograniczony na
tami - mgr inż. Andrzej Pająk ,
wymianę stolarki okiennej wraz z robotateł. 34-57-431 w. II O, pok. 243,
rni towarzyszącymi w starym budynku
w godz. 7.00 - 14.00.
Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzy
Termin składania ofert upływa dnia
skim, ilość 53 szt, łączna pow. 200 m lw. 1999.05.31 o godz. 9:00.
Wc:tdium - 4800 zł.
(woj. świętokrzyskie)
Uprawnicny do kontaktów z oferenZarząd Dróg Powiatowych, 26-200
tami - Tomasz Wójcik, teł. (041) Końskie, ul. Spacerowa 72, pok. 3,
265-20-21,pok.210,wgodz. 7.30-15.30. teł. (041) 372-38-21, fax (041) 372-27-29,
Termin składania ofert upływa dnia
ogłasza przetarg nieograniczony na
1999.06.07 o godz. 9:30.
zadanie Nr 4 "X -odnowa nawierzchni
(woj. świętokrzyskie)
drogi powiatowej Nr 1?641 Czarniecka
Ś~ZamtdDróg~ Góra- Smarków- Paruchy, ode. Czarkich, 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12, niecka Góra- Czarna, od km O+ 003 do
tel (041) 3446213, fax (041) 344-22-64,
km O+ 903, dł. 0,900 km na terenie UMiG
ogłasza przetarg nieograniczony na
Stąporków. Zadanieobejmuje wyk. warmodernizację dr. woj. Nr764odc. Kielcestwywyrównawczej i ścieralnej z masy biSuków od km 3 + 805 do km 5 + 264.
tumicznej standardu n.
Wc:tdium - l O500 zl.
W:tdium - 600) zł.
Uprawnione do kontaktów z oferenUprawniony do kontaktów z oferentami - mgr inż. Ewa Goraj, inż. Teresa tami -Jerzy Wociór, te!. 3723821 w. 17,
Świeboda, teł. 3446213 w. 21, pok. 702,
pok. 3, w godz. 7.00- 5.00.
w godz. 8.00- 13.00.
Termin składania ofert upływa dnia
Termin składania ofert upływa dnia 1999.06.07 o godz. 9.00.
1999.05.31 ogodz.l5.00.
(woj. świętokrzyskie)
(woj. świętokrzyskie)
Zarząd Dróg Powiatowych, 26-200
Zarząd Miasta i Gminy, 27-530 Oża
Końskie, ul. Spacerowa 72., pole. 3, teJ.
rów, ul. Stodolna I, teł. (0-15) (041) 372-38-21, fax (041) 372-27-29,
861-ll-37,fax(0-15) 861-11-36,
ogłasza przetarg nieograniczony na
ogłasza przetarg nieograniczony na
zadanie Nr 4 "B"- odnowa nawierzchni
wykonanie nawierzchni drogi asfaltowej- drogi powiatowej Nr 1'5617 Radoszyce14500mkw.: L wyrównanieprofilu masą Mnin. od km l + 208 do km 2 + 208, dł.
min - asfaltową - 25 ton; 2. warstwa l Okm na terenie UMiG Radoszyce. Zadanie obejmuje wyk. warstwywyrównawścieralna z masy min-asfaltowej
IOOkg/mkw.
czej i ścieralnej z masy bitumicznej stanWadium - 16 000 zł.
dardull.
Uprawnicny do kontaktów z oferenWc:tdium - 5000 zł.
Uprawnionydokontaktówzoferentami - Mieczysław Brzuchnalski, teł.
861-11-37, pok. 33, w godz. 8.00- 14.00. tarni -Jerzy Wociór, teJ. 3723821 w. 17,
Termin składania ofert upływa dnia pok. 3, w godz. 7.00- 5.00.
1999.06.07 o godz. 12:00.
Termin składania ofert upływa dnia
( woj. świętolazyskie
1999.06.07 o godz. 9.00.
(woj. mazowieckie)
Zarząd Miasta i Gminy, 27-530 Oża
rów, ul. Stodolna l, teJ. (0-15)
Spóldzielnia Mieszkaniowa "Starów861-ll-37,fax (0-15) 861-11-36,
ka", 26-600 Radom, ul. Szwartikowska
ogłasza przetarg nieograniczony na
17, te!. (0-48) 363-52-57'
wykonanie nawierzchni drogi powiatowej
ogłasza przetarg ofertowypisemny na
-7.500 m kw. wg poniższej technologii: l. wykonanie następujących robót
l. remont dachu bud Szwartikowwarstwa podbudowy gr. l Ocm z tłucznia
z zakłinow.miem; 2. warstwa wiążąca z ska 10 i Szewska 5
2. ułożenie chodnika z kostki przed
masy min-asfaltowej 50 kg/ m kw.;
3. warstwa ścieralna z masy mineralno- budynkiem Szwarlikowska lO
3. ocieplenie części ścian budynku ul.
asfaltowej 100 kg/m kw.
Szwarlikowska l O, Szewska 5 i Szpitalna 5

BUDOWLANE

4. badanie instalacji gazowej w budynkach Spółdzielni
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.05.
(woj. mazowieckie)
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator"
Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy
ul. Wa!yńskiego 16Ą
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie robót dekarsko-blacharskomurarskich w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Żeromskie
go34.
Wadium - 1.500 zł.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.13ogodz.l3.
(woj. mazowieckie)
Urząd GminywStarej Blotnicy,
ogłasza negocjacje z zachowaniem
konkurencji na wykonanie pokrycia dachu blachą i ocieplenie dachu w Szkole
Podstawowej w Kaszowie. Powierzchnia
dachu 688 m kw.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.06 o godz. 10.
(woj. mazowieckie)
Starostwo Powiatowe w Przysusze,
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie remontu dachów:
-stołówki

-sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Hanny Spoczyńskiej w Lipinach.
Wadium - 1.500 zł.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.10o godz. 9.
(woj. mazowieckie)
Starostwo Powiatowe w Przysusze,
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie remontu dachów:
-internatu
-sali gimnastycznej
w Zespole Szkól Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach.
Wadium - 1.500 zł.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05. 10ogodz. 10.
(woj. mazowieckie)
Starostwo Powiatowe w Przysusze,
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie remontu dachów:
-budynku głównego
-internatu
w Zespole Szkól Zawodowych im.
Ludwika Skowyry w Przysusze, ul. Warszawska28.
Wadium - 1.500 zł.
Terminskładaniaorertupływadnia

1999.05.10ogodz.II.
(woj. mazowieckie
Starostwo Powiatowe w Przysusze,
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie remontu dachów w Zespole
Szkól Ponadpodsta\\UW)'Ch w Przysusze,
ul.WOP 13.
Wadium - 1.500 zł.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.10 o godz. 12.

INSTALACYJNE
(woj. świętokrzyskie)
Urząd Miejski, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, pok. 118. te!. (041)
274-72-68, fax (04 I) 274-78-73,
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie kanału sanitamego w ul. 6
Września w Starachowicach.
Wadium - 5000 zł.
Uprawniona do kontaktów z oferentami- Flżbieta Sokół, teł. (041) 274 7268,
pok. 118, w godz. 7.30-15.30.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.06.08ogodz.IOJO.
(woj. świętokrzyskie)
Urząd Miasta,25-303 Kielce, Rynek
l,pok. 230, teł. (041) 367-62-30, fax(041)
344-43-91,
ogłasza przetarg nieograniczony na
budowę kanału sanitamego z rur PVC śr.
200 rnrn o dł. ca 4 t0,00 m.b.

KALENDARZ
PRZETARGOWY
Wadium-1500zl.
Uprawniona do kontaktów zoferentami - Bożenna Rak, teJ. 367-63-45,
pok. 228, w godz. 10.00- 14.00.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.06.09 o godz. 15.00.
(woj. świętokrzyskie)
Urząd Miasta, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, teł.
(0-41) 265-20-21, fax (041) 247-63-15,
ogłasza przetarg nieograniczony na
budowę kanalu sanitamego z rur kanalizacyjnych PCV śr. 0,3 m, dł . 109 m.b. i śr.
0,2 m, dł. 411 m.b. w ul. Zygmuntówka w
Ostioocu Świętokrzyskim wraz z przekład
ką gazociągu z rur PE - 40, dł. 341 m.b. i
przyłączy PE-25 o łącznej dl. 71 m.b.
Wadium - t4 400 zł.
Uprawniona do kontaktów z oferentami- Ewa Radecka, teł. (041) 265-20-21
w. 204, pok. 210, w godz. 7:30- 15:30.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.06.10ogodz. 9:30.
(woj. mazowieckie)
Z<fl'ląd Gminy, 26-630Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43, pok. 114, te!. (048)
322-16-77, fax (048) 322-20-86,
ogłasza przetarg nieograniczony na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Jedlnia Letnisko. Zakres
rzeczowyzadania obejmuje wykonanie:
kanal sanitamy- 10745 m.b.,
przykanaliki- 2340 m.b.,
przepompownie- 4 szt.
Wadium-125000zł.

Uprawnionadokontaktówzoferentami- Małgorzata Skóra, te!. 322-16-77,
pok. 114, w godz. 8.00- 15.00.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.31 ogodz.IS.OO.
(woj. mazowieckie)
Zarząd Gminy, 26-51 OChlewiska, ul.
Czachowskiego 49, te!. (048) 617-52-02,
fax (048) 617-52-02,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
zad. I - wykonanie stacji wodociągo
wej wmieście Chlewiska V=42 m sześcJh;
zad. II - sieć wodociągowa z przyłą
czami w mieście Chlewiska i Woła Zagrodnia śr. 160 mm - 2532 m, śr. l 10 6226 m, śr. 90- 5109 m; przyłącza szt 335
śr. 63 - 863 m, śr. 40 rnrn - 6448 m.
Wadium - zad. l - 20 000 zł, zad. II 20000zl.
Uprawniony do kontaktów z oferentami- Zbigniew Markiewicz, teJ. 17-20-00
W. 41, pok. 5, W godz. 8.00- 15.00.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.27 o godz. 10:00.
(woj. mazowieckie)
Zarząd Gminy, 27-320 Solec n.Wisłą. Rynek l, te!. (048) 376-12-66,
ogłasza przetarg nieograniczony na
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kępie Gosteckiej:
- rurOOąg PCV Śl: 1INI. ~mm-727mb,
-rurociągPCV Śl:liNI.II Ornrn- t 818mb,
- runx:iągPCV Śl: 1INI. 100 rnrn- 274mb,
-~~zrurPEŚI:WN.40

mm- 42 Sl1 oł<pn;j dl 1316mb.
Wadium - 7000 zł.
Uprawnionądokontaktówzoferen

tami- Lucyna Śmieszek, teł. 048 37-61257,pok. 9, w godz. 8.00- t5.00.
Termin kladania ofert upływa dnia
1999.05.17 o godz. 9.00.
(woj. świętokrzyskie)
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku- Zdroju, Os. Pulaskiego tO,
teł. (0-41) 378-30-35,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
t. Wykonanie przeglądów instalacji
gazowej l-rocznej i S-letniej
2. Sprawdzenia stanu technicznego
sprawności instalacji korninowych (spalinowych, wentylacyjn)til), a także prnwic:llm\uści podlączeń urządzeń~

i wentylacyjnych wraz z wydaniem na każ
dyobiekt pisemnej opinii
3. Sprzedaż oleju~ wraz z
dostarczeniem.

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

Informacje szczegółowe można uzyskaćwDńaleTechnicznyrnAdm~s~

wania Zasobami w godz. 8- t4.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.Q7 o godz. 10.

DOSTAWY
(woj. świętoknyskie)
Komenda Powiatowa Policji 27-400
O trowiec Świetokrzyski, al. 3 Maja 9,
te!. (041) 265-3t-41,
ogłasza przetarg nieograniczony na
zakup paliwa do pojazdów komendy
ok. 8000 l miesięcznie.
Wc:tdium- 1500 zł.
Świętokrzyski, W}mial Organizacyjny,
pok. !lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprnwnionydo kontaktówzoferentami- Robert Zajączkowski, teł. (041) 24766-10w.I2,pok.l,w godz. 7.30-15.30.
Termin składania ofert upływa dnia
t999.05.28ogodz. 9.30.
(woj. mazowieckie)
~SzptaiS~y,26-600

Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5,
tel (0-48) 361-39-00, fax (0-48) 345-11-18,
ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę leków.
Wadium -50 000 zł.
Specyfikację istotnych warunkówzamówienia (cena- 50 zł) można odebrać
w siedzibie zamawiającego, pok. 44 lub
za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnionydokontaktówzoferentarni- Andrzej Gajda, teł. 361-39-12, pok.
44, w godz. 9.00- 14.00.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.28 o godz. t0.00.
(woj. mazowieckie)
Zarząd Miasta i Gminy w Nowym
Mieście nad Pilicą, 26-420 Nowe Miasto, pi. O.H. Kaźmińskiego 1/2, te!.
(0-48) 674-10-98, w. 36,
ogłasza przetarg nieograniczony na
zakup, dostawę i rozładunek na drogach
gminnych na terenie naszej gminy grysu o
granulacji do 20 mm oraz do 60 mm.
Uprawniony do kontaktu z oferentami -Andrzej Przyborek.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.11 o godz. 8.30.
(woj. mazowieckie)
Zarząd Gminy w Stromcu,
ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę żużla piecowego w ilości około
2000 ton oraz kruszywa drogowego w
asortymencie 0-30 rnrn w ilości około 300
ton z przeznaczeniem na remonty dróg
gminnych na terenie gminy Strorniec.
Uprawnionydokontaktuzoferentarni
-Zbigniew Kaliciński, teJ. (0-48) t3-40-21.
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.14 o godz. 8.50.

PROJEKTY
(woj. świętokrzyskie)
Urząd Grniny,27-230 Brody, ul. Staszica 3, teł. (041) 271-13-40, fax (041)
271-12-31,
ogłasza przetarg dwustopniowy na
koncepcję programu zagospodarowania
~stal)dlwrazz~bt.IOO.v

lanyrni wy.;yptskaoraz wykonanie wm. Bór
l<unow.;ki z możiMością dofinansowania.

Uprawniona do kontaktów z oferentarni - mgr inż. Barbara Lipa, te!. (041)
271-12-05,pok.33,wgodz.8.00-15.00.
Zamkniętą kopertę z ofertą wstępną
należyzłożyć wsiedzibie zamawiającego,
pok.I7dodniał999.0527

do godz. 9.00.

INNE
(woj.

świętokrzyskie)

Dom PomocySpołeclnejwCzacho-

wie, 25-530 Ożarów, teł. (0-15) 861-15-0 l '
ogłasza przetarg nieograniczony na
wywóz nieczystości płynnych i stalych z
DPSwCzachowie.
Uprawniona do kontaktu z oferentami - Krystyna Magosa
Termin składania ofert upływa dnia
1999.05.21.
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· ._, ·: .::-·REKLAMA
PRACA
ADRESOWANIE, roznoszenie maleńa

łów reklamowych, składanie długopisów, cały

kraj- zatrudnimy. Wysokie wynagrodzenie,
umowy. Informacje bezpłatne, koperta zwrotna.
Przedsiębiorstwo
.TELE-TOP",
99-300 Kutno, box 85.
DD2900

CHAŁUPNIKÓW: krawcową z owerlokiem
i stębnówką oraz krojczynię, 041/34-28-325.
DE15533

PRACOWAŁEŚ legalnie w Niemczech
97- 98 , odbierz niemiecki podatek .
0121269-00-23.
RR2252

SKLEP Spożywczy - Kielce, Krakowska 3
(k/Apteki) zatrudni ekspedientkę . Kontakt
osobisty - godz. 11 .00 - 13.00.
DE15540
ZATRUDNIĘ kierownika apteki • Warsza-

wa, tel. 0601-360-141 .
DE15605
ZATRUDNIĘ

CIEKAWA, wysokie zarobki (9-14). 041/
343-16-59.
DN589
DO 4000zl każdemu za umieszczenie
reklamy na pojeździe, budynku lub działce.
Informacje znaczek 6zl.90gr., Agencja
Reklamy 02-303 Warszawa 79 BOX 171 .
DE15270
DODATKOWA 0-70.067-067 2,56 min. z
VAT DziewiarstWo ręczne.
DE14545

murarzy-tynkarzy.

041f344..84..79.

FIRMA poszukuje pracownika do prowadzenia biura ze znajomością prowadzenia
księgi przychodów i rozchodów. Tel. 041/
361-11-31 wewn. 2141ub 090-25-46-51.
KH1544
PODNIEŚ kwalifikacje- kursy ksiegowości- tanio, skutecznie . KKO, Radom ,
362-61-63, Czachowskiego 4 ; Kielce ,
344-47-75, Duża 8.
DD2943

PRACA w księgowości po szkoleniu. KKO,
Radom, 362-61-63, Czachowskiego 4;
Kielce, 344-47-75, Duża 8.
DD2941

Rozpoczęcie

katrguit

[i) l) ?J

Rozpoczęcie

kursu

kursu
8.V.99 godz. 13

27 JV.99 godz.16

041/331-71 -19, 0-602-615-235- STUDIUM
INFORMATYKI - policealne zaocznie, wie-

czorowo.
DE15384
ANGIELSKI- 362-17-69.

.BUDOWLANKA" - 041/34-616-QO, Kielce,
90. Zapisy na rok szkolny 1999/
2000. Szkoły zaoczne: Liceum Ogólnokształ
cące (z in formatyką) ; Policealne: technik
budownictwa, technik urządzeń sanitarnych,
technik BHP, technik elektronik.
GL668
Jag iellońska

.BUDOWLANKA"- 041/34-616-00. Zapisy. Szkoły zaoczne: Liceum Zawodowe murarz; Technika: Budowlane, Urządzeń Sanitarnych, Drzewne, Elektryczne, Elektroniczne, Mechaniczne; Zasadnicze Szk~ Zawodowe (różne zawody).
GL669
CHCESZ aby wybrali Ciebie? Wybierz
nas! Policealne Studium Finansów i Rachunkowości ,
Sekretarsko- Asystenckie .
KKO, Kielce, 344-47-95, Duża 8. Absolwenci- praca.
DD2946

PRYWATNE Gimnazjum im. Melchiora
Wańkowicza ogłasza nabór na rok szkolny
(199912000). Kielce, Romualda, 368-17-43.
DG1314

RZETELNY kurs komputerowy. KKO, Radom, 362-61-63, Czachowskiego 4, Kielce,
344-47-75, Duża 8.
DD2945
SZKOŁY:

Aktorska i Telewizyjna . SPOr
oraz Artystycznego Projektowania Ubioru
(dzienna, wieczorowa, zaoczna). Kraków,
Bałuckiego 9, 0121266-21-11.
DD2806

przy Oddziale Okręgowym
Stowarzyszenia Księgowych
w Kielcach, ul. Zagnańska 84a,
teł. 368-60-68

zaprasza

SPRZEDAŻ

członków

w dniu 27 kwietnia br. o godz. 16
na spotkanie dyskusyjne na temat
"Podatek od towarów i usług".
2017/

OKNA
z PCV-REHAU

041/343-18.-81 siatki plastikowe, metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
GA1970
041/361-88-96, 0602-310-108- ALU-/FELGI, OPONY- nowe, używane- montaż. Kielce, Tarnowska 32 (Auto-Gaz).
DE15215

(~;-~~-::~~:~~~~~) ~

CZARNA ZIEMIA na trawniki, ogrody,
331-68-08, po 20.00.
DE15074
DAEWOO lanos (98), tanio. Kielce ,
344-41-46, 0604-494-125.
DE15256
DRUT: wiązałkowy, twardy, miękki. 0601598-699.
DE15485
FIAT 126p (84 ), 0604-578-967.
DE15601
FIAT uno fire (1996), l wlaściciel, serwisowany, bezwypadkowy. 041/331-13-42,
0-603-171-645.
DE15587
FIATA 125P kombi. Kielce, 344-94-65.
DE15608
GARAŻE blaszaki (3 x 5- 1400 zł) .
Transport gratis! 041126-32-742, 090/314-885.
DD2851

JELCZA z przyczepą wraz z .ostrówkiem"
(zapewniam pracę). 041/368-21-20 po 20.
GA2044
K-606 sprawna technicznie
16.000zl. Jelcz (84) sprawny technicznie
16.000zl. Działkę o paw. 1.000mkw
nad zbiornikiem wodnym 16.000zl,
tel. 3114-782 do 15.00, po 15.00 331-03-30.
DE15541
KUCHNIE FORTE
PROMONT-HANDEL
Kielce, Chęcińska 40a,
361-32-14
GA1993

0411345-16-29
WYMIANA:
AMORTYZATORÓW, TŁUMIKÓW

MOTOMARKET
AUTOCZĘŚCI
23.

GL667
041/362-00-29
AUTA NA GAZ.
Kielce, Pakosz' 53.
RATY.
Dodatkowo WIOSENNA PROMOCJA.
GL614
0601617279 Kupujemy auta powypadkowe, zniszczone -Najlepiej płacimy.
DE14522
0604-228-214 Kupię auto powypadkowe,
spalone.
DE14521
090354003 Auto - skup powypadkowe,
skorodowane.
DE14520

LOKALE
041/332-69-34, biurowiec Exbudu- do wypowierzchnie b i urowe, wysoki
standard, bezpieczeńslwo, Manifestu Lipcowego34.
BR347
najęcia

041134-463-63 .• EUROLOCUM-1' NIERUCHOMOŚCI, od 1984, S ienkiewicza 9.
www.pronetcom.pVkgn.
GA1971
041/343-13-17 . • EURODOM".
DE15308
344-68-08, 368-07-74- . Medium" - Nieruch om ości.
DG1248
368-08-73, . PLUS'.
KH1462
56MKW. IVp. Uroczysko 1400zl/mkw. sprzedam. 041/344-16-55, 0-604-333-029.
DN611
62MKW., IVp., Ślichowice, cena 81 .000zl
sprzeda .EuroLocum-1 ". 344-63-63.
GA2040
AD-DRĄGOWSKI,

368-24-34.
DN571

AAAUTOALARMY,Immobilisery, radioodtwarzacze. głośniki , najlepiej, najtaniej. Kielce, 344-29-67.
DG1285

AAA AAA Auta do remontu, na części ku-

AGENCJA INTERLOCUM, Kielce, 0-41/
344-53-62.
GL626
COMPLEX-DOM. 368-43-86.
DN609

DE14523

AAA AAA Auto - szrot skup osobowych,
dostawczych 090615163.

ABSOLUTNIE każdy powypadkowy zniszczony kupię, gotówka. 0602-222-709.
RR2185
ALUFELGI, opony, Iuning - raty, Kielce,
362-20-07.
DN587

NISSAN 1987 pilnie. 041/34-506-99.
DE15603

AMORTYZATORYzwymianą.0411368-35-71 .

OKAZJA! Sprzedaż .nowego" ciągnika za
oddanie .starego• z bonifikatą 5.000 zł. .MOTOAGROMAX" Kostomloty 261, 303-13-49,
303-13-51 .
DG1271
OPONY używane, felgi. Kielce, Dornaszewska 41 .
DE15593
PEUGEOT 405GRi (1990) . Kielce,
369-85-84 po 16.00.
DE15519
POLONEZ (1996). 0411331-41-10.
DE15589
RURKA mosiężna li 19x2. Kielce, Domaszowska65.
DE14991

ALFA ROMEO 156, poj . 1.8L (1998),
368-20-20, po 16.00.
DE15499

SPRZEDAM rożen, przyczepę - kurczak z
rożna Tel. 0601-64-35-77.

P308
VW transporter 83r. 1,6D. 0411342-28-20.
DE15554

RATY
TERAZ NAJTANIEJ
STAWIANY PIŃCZOWSKIE
041/354-45-49.
DE15358

/F/t/A/T/
~·EUROPEJSJCI

OD 18.500 PLN*

~~WY

CZYNSZ TYLKO 149.00 PLN*

DO WYDZIERżAWIENIA piekarnia, dwa
lokale. 041/362-11-56.
DE15385

DE14524

AMORTYZATORY - opony - akumulatory •
alufelgi, Uurriki seiWis. Raty, lei. 0481362-68-89.

SOLARIUM. 041/369-23-88 po 17.
DE15531

Już

041/344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe, zachodnie.
DG1286

MOTOCYKL ETZ 150 (1989), zamrażarkę
400L. 041/302-10-03.
DE15595

WĘGIEL-

Fiat Dealer

041/343-17-57, 369-22-90 .ALTOM"- AUTOALARMY, immobilisery .Blaupunkt", centralzamki.
GL639

KOPARKĘ

WANNY akrylowe, kabiny szklane
najtaniej . •Nowa Łazienka". Kielce.
Chęcińska 20.
DN570

Solo

MECHANIKA: dostawczych- ciężarowych;
mercedes - ford - vw - iveco - ducato. Zapewniamy części. Faktury VAT. Zgórsko 112/
A/kolo Nowin. 0411346-51-37- Polaczyk.
DE15615

pię 0601646274- Najkorzystniej !l!

DE15566

tal. 366-20-73, 345-32-92, do 93

041134-64-750
WYPOŻVCZALNIA SAMOCHODÓW
. OUATTRO"
zachodnie, fabrycznie -nowe.
GL632

Jagiellońska

126P (1990)- 345-75-29.

- - Producent - -

liVII ~.

BOAZERIA PCV
SUFITY PODWIESZANE
SPRZEDAL
PROFESJONALNY MONTAL
TOMPLAST, Kielce, Zagnańska 27
tel. 368-24-52.
AF529

JAPOŃSKIE opony TOYO, K ielce,
Okrzei56.
DN599

AUTO-MOTO

BEZPŁATNA

PRYWATNE Liceum Ogólnoksztalcące im.
Melchiora Wańkowicza (Młodzieżowe) ogła
sza nabór na rok szkolny 1999/2000. Kielce,
Romualda 3, 368-17-43.
DG1313

KLUB KSIĘGOWEGO

e
e
e
e

CC 704 (96) pilnie, 0603-308-687.
DE15586

NAUKA.

KURSY księgowości komputerowej, COMPUTEX- Kielce, 344-32-02.
GL592

,,' :i i

AUTO-PLUS - skup - sprzedaż - zamiana,
przyjmujemy samochody w komis. Kielce Dąbrowa 316A, 041/368-54-51 .
DE15563

DE15564

DE15579
FIRMA Handlowa z Kielc poszukuje głów
nego księgowego . Pełna księgowość.
0604-77-11-40do 14.00.
DE15392

AUTCH:RAFT- AUTOKOMIS. Skup, sprze- gotówka, raty. Kielce , Cedzyna,
302-22-45.
GL585
daż

GW784

KH1513
AUTA powypadkowe osobowe, dostawcze
natychmiast 090-290-721.
RR2186

FAKTOR 34-488-03 mieszkania nowo budowane: Baranówek, Wawrzyńskiej, Turystyczna .

LA571
INFO-DOM 344-59-83.
DE15440
M-2 KSM, Szydłówek, M-4 KSM, Uroczysko, Ślichowioe sprzeda .KONTRAKT-SERVICE", 344-32-40, 368-33-22.
SE1526
M-3 Świętokrzyskie, Stok, Ślichowice sprzeda Biuro Mieszkaniowe, 041/361-65-12,34618-61 .

GL654

kupię

AUTO- RADIO.• Wibtronic" Kielce, Paderewskiego 22.
GA1969
AUTO- SlYBY. Kielce, 361-57-17.
GA1973
AUTOALARMY całodobowo, 34-434-79.
DN486

POKOJE biurowe do wynajęcia .
331-93-68.
DE15588
POWIERZCHNIE biurowe- biurowiec, centrum- sprzeda . EuroLocum-1 ". 344-63-63.
GA2039
SPRZEDAM M-3 Uroczysko, lip.
362-64-76.
DE15604

AUTOALARMY. 041/362-00-68.
DE15375

SPRZEDAM M-3, Hipoteczna, 366-00-23,
0601-551-664.

AUTOSlYBY. .Autofenix' Kielce, Wrzosowa 25 361-61-71 . Radom, Dębowa 4
362-60-15. Szewce 39 k/Kielc 346-52-05.
GA1974

DE15594
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Kielc,
0604-895-175.
DE15596

BLOKADY, 0411368-78-33.
DE15264

SPRZEDAM pawilon z lokalizacją lub zana samochód, 0604-895-175.
DE15597

mienię

BMW- części używane. 041/361-79-98.
KH1438
BMW, ROVER- autoryzowany sklep. Mazda, inne japońskie części. Marko- Serwis-Bis,
Kielce, ul. Karczówkawska 20, 368-35-71 .
KH1514
FORD - części zamienne. Kielce, Górników Staszicawskich 15, 34-502-52.
GA1984
HURTOWNIA części do samochodów zachodnich. Szeroki asortyment, wysoka jakość, dobre ceny. KiM Auto-Części, Kielce,
Słowackiego6, 344-23-73,361-61-06.
DG1283

FIRMA
SPRZEDA WÓZKI
WIDŁOWE
RAK 7A -1 szt.

RAK 78 - 1szt.
TEL. (0-41) 361-46-89,
361-82-68

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

WYNAJMĘ M4. Kielce, $1ąska 8 .
Tel. 34-24-361 .
DD2937

KUPNO
PALETY używane . 041/311-85-70.
DE14390
ZŁOM kolorowy. Aluminium puszki
1.5zVkg. Kolberga 2, 0411346-22-85.
DE14865

BDK-DAEWOO

LEASING
IOSC:»CIO'W•e,

ale

""''UOii:A::III

wszystkie marki
bez zaświadczeń

w24h

Kielce, ut.

Piotń<owska

12,

teiJfax: (0-41) 343.()6-46, 090-39-26·39

ZAMIEŃ SWOJE AUTO NA NOWE
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Teraz możesz
odjechać nowym
Fiatem Seicento
z o s t aw iaj ąc
u nas swojego
Fiata 126 lub
Cinquecento.Od ceny Seicento
odliczamy wartość pozostawionego u nas
auta oraz 2.500 zł _ wysokość premii
dla użytkowników Fiata.

BENZYNA ZA DARMO DO ROKU 2000*
~

Fiat Uno w cenie już od 23.000
złotych-. Prawie 12 tysięcy

:::i

kilometrów możesz przejechać
za 1500 złotych - pieniądze
....:;;
zaoszczędzone przy zakupie
Q
Fiata Uno. Teraz możesz go
~ mieć j~ż za 23 tysi~ce złotyc~. z ośmioletni
._ gwarancją na perforację nadwozia.
*przy średnim rocznym przebiegu 15.000 km

t-
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i'f •• cena po uwzględnieniu bonusa
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Zarząd

SBM "Pionier" w Kielcach informuje,
że zebrania grup członkowskich odbędą się
w następujących terminach:
l) Szkoła Podstawowa nr 32, os. Barwinek w Kielcach,
godz. 17.30
I 2rupa w dniu 10.V.1999 r.
II uupa w dniu ll.V.1999 T.

-członkowie Spółdzielni zamieszkali
w blokach od nr l do nr 9, os. Barwinek.
-członkowie Spółdzielni zamieszkali
w blokach od nr lO do nr 25, os. Barwinek

2) Świetlica Klubu "Barwinek" SBM "Pionier",
godz. 17.30

m ~ro~pa w dniu 12.V.l999 T. -członkowie Spółdzielni zamieszkali

o,

w os. Ściegiennego (bloki nr 8, l 18 pay E. Plater
oraz bloki nr 99, l 09, 121 przy uL Ściegiennego)

3) Świetlica Zarządu SBM "Pionier"
przy uL Serninaryjskiej 28A, godz.17.30.
IV 2rupa w dniu 12.V.1999 r.- członkowie Spółdzielni zamieszkali:
a) w os. Podhale (ul. ul. Żołnierzy Radzieckich, Dąbrowszczaków
Grenadierów, Bąkowa, Świerkowa, Rakowska)
b) os. Podlasie (ul. ul. Modrzewskiego, Podlasie, Prusa)
c) os. Oleszno
V grupa w dniu 13.V.1999 T. - członkowie Spółdzielni zamieszkali
w os. J. Czamockiego, os. J. Kochanawkiego
oraz członkowie zamieszkali przy ul. Radostowej
Mąchock:iej, Zagórskiej, Jasieńskiego, Mazurskiej.
VI mpa w dniu 14.V.1999 r. -wszyscy członkowie Spółdzielni
oczekujący na mieszkania.

promocja
odkurzaczy przemysta.Yych
i urządzeń ciśnieniowych

"Chemar" S.A.
informuje,
iż posiada
do wydzierżawienia
hale magazynowe
i produkcyjne
oraz
pomieszczenia
biurowe.
Bliższe

informa'cje
udzielane są
pod nr teJ.

~~~~
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Karcher

2971/e

Rejonowy Zakład Energetyczny Ostrowiec
zawiadamia o przerwach w dostawie energii
elektrycznej w m-cu maju w godz. 7-16

l. Dnia 4-5 - Czażów Boleszyński
2. Dnia l 0-11
- Boksyce l
3. Dnia 17-18
- Lemierze
4. Dnia 18-19
- Rudnik l, 2, 3
5. Dnia 19 - M;oczydło l
6. Dnia 20-21 i 24 -Lubienia Kornorniki l
7. Dnia 24 - Płucld Jałowniki
8. Dnia 25 - Słupia Nowa, ul. Opatowska i Rynek
9. Dnia 25-28
- Lubienia Komoroiki 2
10. Dnia 26
-Słupia Stara 3
11. Dnia 27
- Trzcianka Las
12. Dnia 28
- Złota Woda 3
W ww. terminie RZE Ostrowiec wykona prz~l!d umdzeń
ener2etycznycb

(041) 367-52-92.

Urząd

Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska we Włoszczowie,
ul. Kochanowskiego l
ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż
punktu skupu mleka
w Stojewsku.

Cena wywoławcza 10.700 zł
+ 22 proc. VAT.
Przetarg odb~dzie si~
11. V.1999 r. o godz. l O
w świetlicy Spółdzielni.
W przypadku niedojścia
do skutku I przetargu,
D odbędzie się w tym samym
dniu o godz. 11.
Wadium w wysokości l Oproc.
należy wpłacić do kasy
Spółdzielni najpóźniej

do godz. 9 w dniu przetargu.
OSM nie bierze
odpowiedzialności za wady
ukryte budynku.
Zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru
oferenta i unieważnienia
przetargu bez podania
przyczyn.
2974/l:c

Miejski w Radomiu - prowadzący sprawę
Inwestycji, ul. Moniuszki 9

Wydział
ogłasza

przetarg nieograniczony na "Modernizację i roboty remontowe
obiektu- PSP nr 35 w Radomiu, ul. Batalionów Chłopskich 16"
-wymiana stolarki okiennej na z PCV z parapetami zew., wew.
wraz z przemurowaniami l rozkuciami otworów
-wymiana insWac:ji c.o.
- wykonanie drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej
- wykonanie przył~cza elektrycznego

Termin realizacji- 15.X.1999 r.
Wadium - 25.000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Zamawiającego, pok. 104; teł. 36-20-501, w godz. 8-15.
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Inwestycji Um;du Miejskiego
przy ul. Moniuszki 9, pok. 7 w terminie do 3l.V.1999 r., do godz. 10.30.
Otwarcie ofert nasąpi w siedzibie Zamawbj11cego, ul. Moniuszki 9, pok. 7
w dniu 3l.V.l999 r. o godz. 11.
Postępowanie ~e prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicmych i spełniają wymogi
określone wart. 22 ust 2 oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
471/os

•
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SPÓŁDZIELCZV
OŚRODEK BUDOWNICTWA
ul. Wspólna 41, 00.519 Wars:awa

29$1/U

Kielecka llelda 8abaa I.L, al. . .UJIIG1"l 4 w IDe'ncb
oghlsUI pn.dllrg umry nieogrlUiicumy "" sprzedtli SlllffOchodll
ŻUK-07 (blaszak), rok produkc:jll989, nr rej. KEH-020E.
Cen.a wywoławcza 2.500 zł+ VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 1999 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki przy ul.
Magazynowej 4 w Kielcach.
Stlmochód moi/ul~ ctJdVmnie wgo4 7-IS. lnf01'71111Cj11 pod liT te/. 33J..(j()..2J, 105.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić w kasie Spółki wadium w wysokości
l O proc:. ceny wywoławczej, najpóźniej na godzinę przed jego rozpoczęciem .
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

*

S42Jif

dużY

wybór gotowych projektów
domów jednorodzinnych:
Punkty

sprzedaży

na terenie:

RADOM, ul. Żeromskiego 75, tel 366-09-óO
PIONKI, Pl. Konstytucji 3 Maja 9, teł. 612-14-27
KIELCE- Dom Rzemiosła, ul. Warszawska 34, pok. 412,
tel. 344-11-41 wew. 222
JĘDRZEJÓW, ul. 11 Ustopada 121/16, tel. 386-16-11
KOŃSKIE, ul. Łazienna 13, tel. 372-28-62
KIELCE, ul. Rynek 1, tel. 367-62-34
KIELCE, ul. IX Wieków 13, tel. 34~2-16 , 344-92-68
BUSKQ-ZDRÓJ, ul. Mała 6, tel. 378-28-28
WĄCHOCK, ul. Polna 1, tel. 271-51-32
Do nabycia również nowy .Katalog projektów 1999•

PRESTIŻOWE l BEZPIECZNE MIEJSCE
NA SIEDZIBĘ

• wolnostojących
• bliźniaczych
• szeregowych
• letniskowych
• oraz budynków
gospodarczych
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową oraz posiadamy dealerów na
terenie całego kraju. Informacje pod numerem tel. 0-22 62>01-22 .

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

EJ
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INSTALACJE elektryczne. 041/31-14-380.
DE15224

NIERUCHOMOŚCI
041/366-{)5-93, 366-13-61 Świętokrzyska
Giełda Nieruchomości . Kielce, ul. Sienkiewi·

cza 67.
SE1494
SEGMENTY: Telegraf, Ostrogórka sprzeda Biuro Mieszkaniowe, 041/361-65-12,
346-18-61 .
GL657
SPRZEDAM działkę budowlaną 1600mkw.,
w pełni uzbrojona. Sędziszów, tel. 38-12-{)34.
DE15611
SPRZEOAM gospodarstwo rolne.
Tel. 361-34-12.
DE15552

ZGUBY
GÓRLICKI Pezemysław zgubH legitymaTM Kielce.
DE15609

cję

INSTALACJE wodnokanalizacyjne, c.o.,
gazowe. 0411368-83-44, 0602-477-{)44.
DE14729
KRATY rozsuwane , ogrodzenia .
041/25-44-559.
DE15577
MALOWANIE, tapetowanie, 368-36-66.
DE15592
MALOWANIE- 362-53-70.
DE15445
MALOWANIE - natrysk - tapetowanie.
Gwarancja. 34-458-11 .
DE14454
MALOWANIE- natrysk- tapetowanie, 041/
332-21-43.
DE15271
MALOWANIE gła'dkie, natryskowe,
34-28-089.
DE14798
MALOWANIE natryskowe. 331-24-86.
DE15135

PORADA Krzysztof zgubił legitymację TM.
DE15610
ZIELIŃSKI Dariusz zgubił legitymację studencką Politechniki/Radomskiej.
K0207

RÓŻNE
AAA LOMBARD - .U Marynarza"
368-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor .u Marynarza" 368-22-24 także w niedzielę. lnfonmacja nocna 0-602-281-095.
GA1992
FIRMA poszukuje 35 osób z nadwagą. 041/
332-31-81 .
DE13800
KUPIE stare meble, obrazy, srebra, lampy. Kościuszki 1O. 344-32-40.
SE1484
REWELACYJNE systemy multilotka.
0604/319-354.
002933

MALOWANIE natryskowe. 332-23-{)9.
DE15323
MALOWANIE, tapetowanie, glazura, rigips
- adaptacja poddaszy. Kielce, 332-27-26.
DE15344
MALOWANIE, tapetowanie, gipskarton,
szpachlowanie. 041/362-59-63.
DE15585
MUROWANIE, więźby. 041/311-85-57.
DE15019
NAPRAWA pralek, lodówek .• Domus"
342-3g...1s, 0604-78-31-88.
DE15570
NAPRAWA telewizorów . Walczak .
0411361-20-40.
DE15042
OCIEPLANIE domów pianką wtryskowo,
Vat.Budgar", 0411331-3g...2o, 0602-83-58-83.
DE15560
OCIEPLANIE styropianem, wtryskowo
pianką. 041/311-70-34.
DE14851

USŁUGI

OCIEPLANIE styropianem . 368-49-{)9,
0-41/331-29-83. HADES-dodatkowe drzwi,

REMONTOWO - BUDOWLANE,
346-22-55.
DN534
. ROLET"-PRODUCENTROLOKASET
ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH,
tAI.UZJI PIONOWYCH
- MONTAL OKIEN.
Chęcińska 18, tel. 346-32-40.
KH1437
ROLETY- ANTYWŁAMANIOWE
PRODUCENT - . UNIROLEX"
KRAKOWSKA 255,
368-31-33.
GL663

DE14122

OKNA - uszczelnianie, dopasowanie, wymiana, 0-44/781-28-95, 0-601-312-895.
DD2966
PANELE- 041/362-53-70.

0411369-12-73- NAPRAWA telewizorów.
DE15561

DE15446
PANELE- 0411361-26-56.

ALARMY + Monitoring + Ochrona - .SE-

DE15599

ZAM"- 041/368-86-55.
DE15079

PANELE- PROFESJONALNIE, 041/
368-50-94.
DE15293

BLACHARSKO- dekarskie, 362-75-37.
DE15591

PIT- WYPEŁNIANIE- 041/344-47-90.
DE15574

CYKLINOWANIA, lakieroY13nie, 306-21-23.
DE15550

PRODUCENT
R-0-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE .HEROAL"
BRAMY
parapety
verticale
markizy
roielki tekstylne
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
343-{)7-{)3.
ZAPRASZAMY 8-17

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 366-02-65.
DE15193
CZVSZCZENIE dywanów, verticali. 041/

366-78-86.
DE15369
ELEKTRONARZĘDZIA - wypożyczalnia,

366-36-70.

Gl629
GLAZURA - hydraulika 362-53-70.
DE15444

Gl..666

GLAZURA, terakota. Tel. 0-604-175-233.
DE15555

PRZEPROWADZKI tanio - transport St.
366-78-36, 0603-343-601 .
DE15520

TRANSPORT 1 ,8T. 0411368-95-61 .
DE15551
TRANSPORT 1,81. 041/345-77-12,
0-604-867-537.
DE15393
TRANSPORT 2T. 041/361-94-68,
090-68-33-76.
DE15071

ścian

idealna śnieżna biel
bardzo dobrze kryjąca
zapewnia oddychanie ścian
atrakcyjna cenowo

Dystrybucja:

KSEROKOPIARKI
ULYWANE - XENON - 34-453-13.
GL634

POKRYCIA
DACHOWE

Grunwaldzka 28
041/345-18-60.
Gl613
OKLAND - producent okien, drzwi; PCV w
systemie KOMMERLING. Biuro Handlowe,
Kielce, Staszica 1 (l piętro). TeVfax 343-0466, 303-16-57.
DN607
OKNA .PANORAMA", .STYL 2000", dachowe- .FAKRO". Drzwi wewnętrzne, zewnętrz
ne, PCV, aluminium, rolety, parapety.
. DROKPLAST". Kielce, Nowa 5, 361-71-90,
361-88-52.
001287

GL649
PROMONT- SERWIS. 041/361-36-12.
GA1987

MEDYCYNA
BADANIE włosów. 0601-21-43-88.

SE1509
G INEKOLOG- leczenie, zabiegi, najtaniej,
tel. 0601-380-958.
KA725
GINEKOLOGIA- doświac!czeni specjaliści.
0501-94-31-94
KA727

UKŁADANIE kostki brukowej. Vat .Budgar", 041/331-3g...2o. 0602-83-58-83.
DE15556

USŁUGI koparką

+ wywrotka. Vat. .Bud-

gar", 041/3313920, 0602835883.
DE15559
VERTIKALE, rolety. Produkcja. Montaż.
Detal. DlżALEX, Ściegiennego 219.
0411361-32-{)1. Zapraszamy 8- 16.
GL618

BUDOWNICTWO
041/368-47-13 BRAMY. Szlabany. Napę
przeciwpożarowe. Ogrodzenia.
.ROAN", Skłodowskiej 62.
GL670

dy. Drzwi

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, panele,
schody, kleje, lakiery.• Fioor", Kielce, Zagnańska 232.
KH1436

WIDEO FILM, 0411362-12-79.
DE15115

BRAMY
OGRODZENIA
BALUSTRADY
(kute)
041/311-33-91

WYKONUJĘ więźby

dachowe. Witkowski
Marian, Kielce, ul. Zagonowa 2212, tel. 041/
361-{)8-56.
DE15600

PANELE podłogowe, boazeryjne. Duży
wybór. Kielce, Wrzosowa (róg Hauke-Bosa·
ka). 041/362-05-{)0.
DN563
PARAPETY zewnętrzne, rolety antywlama·
niowe. ALUTECHNIKĄ 343-{)7-{)3.
GL653
PARAPETY, Okna, drzwi. 041/362-{)5-00.
DN564
.SI DIN G" - elewacje winylowe wszystkich
typów. IMPORTER. Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke-Bosaka). 041/362-05-00.
DN562
STROPYTERIVA, nadproźa, bloczki, ogrodzenia
betonowe
(z dostawą) 041/361-70-60.
DE15295
STROPY TERIVA 041/302-12-90.
DE14804
STYROSUPREMA Nowiny, Przemysiowa
26.041/346-54-13, 0411344-{)7-{)8.
DE14829

ROLETY AHTYWLAMANIOWE
GL616

WYNAJEM koparek, 0411361-76-32-do 16,

FOLIA

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

tALUZJE - pionowe, poziome, rolokasety,
drzwi harmonijkowe - producent.
0411368-68-77.
DE14315
tALUZJE expresowo. 331-57-76.
DE15147

~

....

~
'!i!/!Y'
J1l!!}'
~'LAKisfNI~·

KH1517

stretch
Ceny producenta. Polskie atesty. .XL·
Kielce, Domaszowska 115, Rolna 8,
tel. 34-493-97, 368-08-79.
GA1978

e

żALUZJE pionowe, rolokasety, roielki
HURTOWNIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH.
Kielce, 344-90-84,090-30-22-86.
001290

e

e RYNNY
e BRAMY
e DACHY

PANELE

TOWARZYSKIE

-PODŁOGOWE

041/27-33-140 FRYNE.
•

SZUMEN"- 041/345-84-53.
DE15294

BLACHODACHÓWKA, orynnowaniesprzedaż,

DE14950

SUPER Agencja. Super zarobki.
0601-280-315.
DE14703
Panie, 0411366-05-71.
DE14008

FRANKFURT - Lipsko. 048137-82-375,
0602-12-26-52

wykonawstwo. 0411366-19-17.
KH1518

BRAMY AUTOMATYCZNE, ogrodzeniaproducent 0411366-1 g...17.
KH1505
BRAMY XXI wieku- .METALCRAFT"- segmentowe, uchylne, wjazdowe, automatyczne blokady parkingowe , ogrodzenia.
0411361-52-QO, Dymińska 20.
DE13345
BRAMY na 100 lat- HORMANN, garażo>
przemysłowe, drzwi, bramy wjazdowe,
napędy, maszty Hagowe. Kielce, Oymińska
18,090-33-67-79, 0411361-{)4-63, 362-{)8-75.
001296

we,

DACHY - remonty, obróbki blacharskie,
0-44/781-28-95, (l-601-312-895.
002967
DRUT: wiązalkowy, twardy, miękki.

"PROMESA"

WYP02YCZALNIA. Kielce, Sandomierska
76, 34-422-23.
GA1968

DRZWI AHTYWLAMANIOWE
O% reklamacji! FIRMUS - Autoryzowany
dealer GERDA. Osobna 6. 361-60-46.
GL652
0411345-18-60 ELMIX. Grunwaldzka 28.

GL633
DEALER GERDA - OPTIMA, Manifestu
Lipcowego 156,343-14-35.
GL615

OPRAWA OBRAZÓW
361-37-49 .RAMKA", Chęcińska 14.

Gl665

KSEROKOPIARKI FAłY

0601-598-699.
DE15486

HURTOWNIA FARB l LAKI

KLIMATYZATORY chłodząco-grzewcze,
wentylacja, wentylatory. .Aquaklim" Kielce,
Massaiskiego 14. 368-86-00.
GL1284

(UKŁADANIE)

DE14949

DE14n2

KLIMATYZATORY chlodząco- grzewcze,
wentylacja, wentylatory. .Aquaklim" Kielce,
Massaiskiego 14, 368-86-00.
DE15002

SUKNIE ŚLUBNE

-ŚCIENNE
-RATY-

.ABC", 0411344-14-99.

Gl664

SIOING- 12,90ZŁJMKW.

DE15455

041/36-11-711 LAIS.

UNIROLEX 041/368-31-33.

KLIMATYZACdA

OCIEPLENIA

.WOLBUD" - Zagnańska 84,
0411362-55-90.
DE15078

tALUZJE, verticale, 331-{)4-97.

041/34-28-278 EMANUELLE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___;;D_E;...1..;..
53
_1_8

.ROLMAX", GÓRNA 19. 041/344-90-84.
001291

e BOUX

materiałowe- produkcja, montaż.

041/332-40-{)8. Frankfurt- Mannheim.
DE14878

~PIODtKDIT:•

ROLET- 041/346-32-40.

dachowa
budowlana
ogrodnicza

DE15470

0::

l

Sycylia .

TANIO kolonie, obozy, wczasy. 366-02-33,
331-17-44.
DE15342

TRANSPORT- wywrotka. 345-66-15.
DE15578

TURYSTYKA

· l'm

..-

ELMIX

PRZEJAZDY Włochy,
1/20. 0602-89g...812.

OKNA GERDA, 361-60-46.
TRANSPORT- bus- tona . 041/342-77-75.
DE15546

ZATRUDNIĘ

O>
O>
O>

l

ALUMINIOWE,
PCV (VEKA. standard k=1, 1)
PARAPETY

KH1535

0411368-42-27- po 16.

DE14834

farba emulsyjna do

Leśna

TRANSPORT -1,7l 041/366-23-11 .
DE15613

OCIEPLENIA styropianem. 311-49-42.
DE14738

041/331-31-72- SZKLENIE u klienta.
DE14925

z

FRANKFURT - Mannheim, Lipsko .Wojtek", 048137-80-307, kom. 0601-280-977.
GW789

GL646
DE15483

0411361-64-24,361-46-59. Naprawa tele-

KH1442

0602-423-{)22.

również stalowe.

wizorów, magnetowidóN Sowiński.

0-K-N-A:

PRZEPROWADZKI. 361-87-19.

KOTWY tulejowe, wklejane, wbijane. DYBLE do wszystkich materiałów. ZłĄCZAcie
sielskie, wkręty. ŁĄCZNIKI, wkręty do blach,
profili. SZVNY, kotwy do wbetonowania.

GWOlOZJE budowlane, paletowe. WIOSENNA PROMOCJA. Tectvika zamocowań EWIP,
Magazynowa 4, 331-60-21 wewn. 250.
GA1966

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

TOP SERWIS, Kielce, Chodkiewicza, 34~

13-31.

DN606

FAXY
0411361-63-97 PROMONT.
GA1966

wroREK. 21 kwietnia
PROGRAM I

6.00'Kawa czy hcrbatan.OO Pan Zło
ta Rączka - seńal kom. prod. USA 820 Gieł
da 8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza pogody 8.45 Przygody bystrego Billa - serial anim.
9.10 Dla dzieci: Mama i ja 9.30 Dla dzieci:
Domowe przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach l 0.05 Milagros - seńal obycz.
prod. argent. -wł. 11.00 Stawka większa niż
szycie - teleturniej 1120 Nasz wszechświat:
Kosmiczne roboty - serial dok. prod. ang.
11.30 Zdobywcy Karpat: Wale!)' Eliasz Radzikowski 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny
1220 Magazyn Notmvań: Taras z nowościa
mi, Holenderska specjalność 12.50 To nie
jest sprawiedliwie: iskie świadczenia emel)'lalno-rentowe 13.15 Moja maJa Polska:
Moja mała historia 13.40 Patrz w serce
1350 Kochać dziecko- magazyn rodzinny
14.10 Dla dzieci: Ciuchcia 14.35 Po prostu
życie - serial obycz. prod. kanad. 15.05 Taki
jest świat 15.30 Teleexpres Junior 15.40 Raj
-magazyn 16.05 Rower Błażeja 16.30 Moda
na sukces - serial obycz. prod. USA 17.00
Teleexpress 17.25 Klan - telenowela 17.50
Gość Jedynki 18.00 Miliard w rozumie teleturniej 18.30 Kwadrans na kawę - magazyn 18.50 Reporter 19.00 Wieczorynka:
Wieczór ze starym misiem 19.30 Wiadomości, sport i prognoza pogody 20.1OSzpital Dobrej Nadziei- serial obycz. prod. USA
21.00 Wojna w Kosowie 21.05 W centrum
uwagi - program inform.-publ. 2125 Przed
pielgrzymką Ojca Świętego do Połski - Toruń, Bydgoszcz, Licheń 21.50 Czas na dok'U ment: Fotoamator- film dok. 22.50 Oblicza mediów 23.10 Euroexpress 2325 Wiadomości i sport 23.40 W interesie publicznym 0.10 Sen, brat śmierci - dramat psycholog. prod. niem.-austr. 2.15 Co orzeknie sąd: Upadłe muzy 2.30 Pogotowie twórczości, czyli jak lepiej rozwiązywać problemy: Mordercy pomysłów 2.50 Zakończe
nie programu

PROGRAMU
12s Sporttelegrim 7Jobźiennik kra~
jowy 7.50 Studio urody 8.00 Program lokalny 8.30 Zlotopolscy - telenowela 9.00
Świat kobiet- magazyn 9.35 Krok za krokiem- serial kom. prod. USA 10.00 Walka o
przetrwanie: Wllgotna kraina.- serial dok.
proc!. ang. l 0.30 Duety do mety - teleturniej
11.00 Zerwać się do lotu - serial obycz. proc!.
wł. 12.00 Gwiazdy tamtych lat: Jerzy Waldorff 12.30 Runiliada- teleturniej 13.00 Panorama 1320 Dziennik krajowy 13.40 W
kminie władcy smoków - seńal przygod. proc!.
polsko-austral. 14.15 IV Festiwal Kultury
Kresowej- Mrągowo '98 15.10 Doogie
Howser, lekarz medycyny - serial kom. prod.
USA 16.00 Panorama 16.10 Krzyżówka
szczęścia - teleturniej 16.40 Apetyt na zdrowie 17.10 W okolice Stwórcy 17.30 Program lokalny 18.00 Panorama 18.1 O Program lokalny 18.35 Va banque- teleturniej
19.05 Kocham kino 19.35 Studio sport:
Przed ligą mistrzów 20.00 Teresa Torańska
przedstawia Teraz wy!: Teczki 20.45 Orkiestra Krystiana Zimermana - rep. 21.00 Z
archiwum X- seńal sens. proc!. USA 21.50
Dwójkomania 22.00 Panorarna 2.30 Prognoza pogody 22.35 Sport telegram 22.40
Szpital Dzieciątka Jezus: Narodziny - telenowela 23.15 Tam, gdzie kończą się Niemcy. Podróż wzdłuż wschodniej granicy iemiec- film dok. prod. niem. 0.20 Wieczór

artystyczny: Okna- być Żydem 01.00 Wtec::zórartystyc:zny: Świeżość wyobraźni. SkrawiO
życia Jana Kotta 1.20 Peter Gunn - serial
sens. proc!. USA 1.45 Zakończenie programu
· POLSAT
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się
boi wstać? - program poranny 7.45 Polityczne graffiti 755 Poranne informacje 8.00
Czarodziejka z Księżyca - serial anim. 8.30
Dziedziczna nienawiść - leJenowela prod.
braz. 9.30 Żar młodości -serial obycz. prod.
kanad. 10.30 Słoneczny patrol- seńal sens.
prod. USA 11.30 ajemnicy - serial sens.
prod. USA 12.30 Życie jak poker- telenowela 13.00 Idź na calość-show z nagrodami 14.00 Link Journal - magazyn mody
14.30 100 proc. dla stu: gra-zabawa 15.00
ReBoot - serial anim. prod. kanad. 15.30
Podravka gorąco poleca - magazyn kulinarny 16.00 Informacje 16.15 Piramida: grazabawa 16.45 Dziedziczna nienawiść- telenmvela proc!. braz. 17.40 Pornoc domowa serial kom. proc!. USA 18.10 Allo, Alloserial kom. proc!. ang. 18.45 Informacje
18.55 Prognoza pogody 19.05 Słoneczny
patrol - serial sens. proc!. USA 20.00 Miodowe lata - serial kom. proc!. polskiej 20.35
Film tygodnia: Upadek - film sens. proc!.
USA 2050 Losowanie Lotto i Szczęśtiwego
Numerka 22.40 Telewizyjne Biuro Śledcze magazyn kl)'minalny 23.10 Wyniki losowania Lotto 23.15 Informacje i biznesinformacje 23.30 Prognoza pogody 23.35 Polityczne graffiti 23.45 Życie jak poker - telenowela 0.15 Motowiadomości - magazyn
motoryzacyjny 0.45 Muzyka na bis 2.40

29-30
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W GODZINACH
DO 8.00 DO 17.00
ZAPRASZAMY RÓWNI& U2YTKOWNIKÓW INNYCH IIAREK
0.8ROV\M. l!IG 11 KI:ELC

BUSK~
Ul Sohaterow Warsuwy 120
Tel.(~1) 370 14 55. 370 14 58

Urząd

RADCAR

SOLO_Jlp_z_!ł&,

INTERCAR s.c.

Tai.(041) 331

ss oc

Ul

SER_WJS
TEL(041 t 368 60 OJ

Miejski w Radomiu - prowadzący sprawę Wydział Inwestycji,
ul. Moniuszki 9
;

Termin realizacji - 2. VI.1999 r.
Specyfikację

istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
pok. 13A, teł. (048) 362-08-74, w godz. 8-15.

Zamawiającego,

Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu
przy ul. Moniuszki 9, pok. nr 7 w terminie do dnia 4.V.1999 r., do godz. 9.45.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Moniuszki 9, pak. m 7 w dniu 4.V.l999 r. o godz. 10.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz
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w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
29114/ke

OGŁOSZENIE

Fabryka U:rządzeń Mechanicznych "WARKA",
ul. Puławska 39 05-660 Warka
ogłasza

Zarząd Spółki Akcyjnej
Zakłady Urządzeń

przetarg nieograniczony

sprzedaż nw. środków trwałych:
l. Wiertarko-frezarka (wytaczarka) wspólrzędnościowa , typ DIXI 75 OM,
cena wywoławcza - 70.000 zł
2. Szlifierka bramowa do płaszczyzn typ SZ 1000 x 800 x 3000,
cena wywoławcza - 70.000 zł
3. Szlifierka do kół zębatych typ ZSTZ 315, cena wywoławcza - 6.000 zł
4. Dłutownica do kół zębatych typ OH 6,
cena wywoławcza- 5.500 zł
S. Ciągnik URSUS U 9121ącznie z przeładowarką chwytakową typ WIR 08,
cena wywoławcza- 18.000 zł
6. Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 6 m sześc .,
cena wywoławcza - 700 zł
7. Piec hartowniczy typ PEH-l/274,
cena wywoławcza- 1.500 zł

na

Chemicznych i Armatury
"Chemar'' S.A.
w Kielcach,
ul. K. Olszewskiego 6,

Przemysłowej

zaprasza wszystkich
zainteresowanych do rokowań
dotyczących sprzedaży
nieruchomości położonej

w Kielcach przy ul. Sbycharskiej 6,
w skład której wchodzą:
- prawo wieczystego
użytkowania gruntu o pow.

4451mkw.
Przetarg odbędzie się dnia 12.V. o godz. lO w siedzibie przedsiębiorstwa.
Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłacenia wadium w
wysokości lO proc. ceny wywoławczej w formie potwierdzonego czeku
lub gotówką w kasie FUM Warka.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników
licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie

- budynek byłego hotelu
pracowniczego, zlokalizowany
na ww. gruncie o powierzchni
użytkowej 3500 m kw.
w dobrym stanie technicznym.

wywoławczej.

Bliższych

informacji odnośnie przetargu można
pod nr teł. (0-48) 667-48-50.

Nieruchomość

zasięgnąć

FUM nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte maszyn i
urządzeń oraz zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych
pozycji lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
2339/rr

RADIO KIELCE
0.00 - 9.00 co godzinę, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00. 21.00, 23.00
Wiadomości: 10.00, 12.00 14.00, 18.00, 20.00 Magazyn informacyjny; 6.05, 7.05, 12.10,
17.30 i 20.10 Sport; 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogath; 525, 12.55 otowania cen
targowiskowych; 15.55, 19.50 Angielski bez problemu; 8.05, 10.15, 11.55, 12.15, 17.35
Kuriery ogłoszeniowe 6.15, 9.05, 13.10, 19.05 Komunikat dla alergików 1.30 i 5.50
lapidaria 5.00 Nowinki z Radiowej 6.00, 16.00Aktualności dnia 8.50 Radiowa gidda pracy
9.05 5 minut o reformie ubezpieczeń społecznych 9.10 Nie czytaleś-posłuchaj 9.15
Muzyka dla wszystkich 1020 Radio Kielce poleca 10.30 Pół godziny dla rodziny 11.10
Sprawa na dziś 12.00 Plus w południe 12.10 300 sekund o sporcie 1220 Prosto z gminy
12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości i muzyka 13.50 Dzieje grzechu- powieść
Stefana Żeromskiego 14.15 Autoradio-moloradio 15.10 Prezentacje zwycięzców ill Ra~o Konkursu Szkól Średnich "Superszkola 99n 18.00 Plus 18.30 Zmagania- prezentacja reportaży 19.10 Świat filmu 19.50 Opowieści dla starszaków 20.10 W.eczome wiadomości sportowe 20.1 5 Radio po kolacji 21.50 Ogniem i mieczem prawda i legenda - fragm.
książki Marcelego Kosmana 22.00 BBC 23.02 Magazyn studencki 23.30 Razem bracia, do
lin - magazyn morski 0.00 'ocne Kielce
W związku z pracami konserwatorskimi prowadzonymi w nadajniku na ŚWiętym
Krzyżu mogą występować przerwy w nadawaniu programu Polskiego Radia Kielce na
jednej z ~totliwości. W przypadku zaniku programu na UKF 71,15 MHz prosimy
państwa o zmianę częstotliwooa na 101,40 MHz i odwrotnie.
RADIO TAK 106,5 FM'
6.00- 18.00 Serwis informacyjny (co godzinę); 20.00, 21.00, 23.00- 5.00 Skrót
informacji; 19.00- 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych; 6.30, 7.30, 13.30, 16.30, 19.05
Sportowe Tak; 6.40 Horoskop; 6.45, 7.45 Poranne moto-info; 9.45 NOIOWania walutowe;
15.1 5 Notowania giełdowe; 9.55, 1355, 16.55 Komunikaty; 6.00- 10.00 Poranny program: Razem od świtu; 8.1OPoranny gość Radia TAK; 8.30 Raport reporterów; l O.l OHyde
Park; l l. l O Konk-urs Tak czy Nie; 12.00 - 15.00 W przestrzeni; 13.30 Spotkania z ekspertern- G. Bukala-Jachimkowska rozmawia z K Koroną; 14.10 Wonnator kulturalny; 15.00
-·17.00 a fali- magazyn infonnacyjny; 17.00- 19.00 TAK mi graj; 19.00-21.00 Usta
przebojów Radia lAK; 21 .00- 23.00 Tak i tak- WleCZOITly blok muzyczny: informacje,
wydanenia, \\o)'wiady; 23.00- 1.00 Nie taki straszny jazz; 1.00 - 6.00 'oc z Radtern TAK:
Po zachodzie Słońca oraz konkurs Co wiesz o nas?
Redakcja nic ponosi odpowiedzialnoś za zmiany w programie.
Szersze informacje i inne programy w ,.Teleprogramie" w piątkowym ,.Magazynie".

POŁANIEC
KfllkOWS~· 13
Tel. (015) 865 57 77

111 iO os .36160 oe

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej modernizacji instalacji c.o., przyłącza wodociągowego i wymiany
9 szt. okien w PSP nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w Radomiu.

Pożegnanie

TKKIELCE
8.00 Muzyczny relaks 820 Teleshopping 8.30 Goście - program rozrywkowy
920 Teleshopping 9.25 Między nami S)llakoszami 955 Teleshopping 10.05 Muzyczny relaks 10.15 Wyścigi motocykli 500 ccm
10.45 Teleshopping 11.00 40-latek - komedia proc!. polskiej 11.45 Pierwsza pomoc
ratuje życie 11.50 13 Baran 12.00 Wideowizyty 12.30 Dwory i paJace ziemi szczecińskiej 12.40 Morskie krajobrazy 12.45
Teleshopping 13.00 Śladem rodzaju ludzkiego 13.25 5 wieków sztuki holenderskiej
13.50 Ekonomia? Nic trudnego! 14.00 Kreskówkowy świat- bajki 1425 Koleś telefonuje 14.25 Teleshopping 14.30 Przygody
zwierząt 14.55 Gustaw - najlepszy przyjaciel człowieka 15.00 40-latek 15.45 Pierwsza pomoc ratuje życie 15.50 13 Baran
16.00 Wideowizyty 16.30 Dwory i pałace
ziemi szczecińskiej 16.40 Morskie krajobrazy 16.45 Teleshopping 17.05 Muzyczny
relaks 17.15 Prognoza pogody i Wiadomości TKK 17.35 Omówienie programu 17.40
Stoper - teleturniej sportowy 18.00 Worek
sportowy 18.30 Śladem rodzaju ludzkiego
1855 5 wieków sztuki holenderskiej 1920
Ekonomia? Nic trudnego! 19.30 Kreskówkowy świat- bajki 19.55Teleshopping 19.50
Koleś telefonuje 19.55 Teleshopping 20.00
Prognoza pogody i Wiadomości TKK
(powt.) 20.15 Muzyczny relaks 20.30 Ży
ciowe dylematy - film fab. proc!. greckiej
21.11 Dwory i paJace ziemi szczecińskiej
2121 Teleshopping 21.20 Sherlock Holmes i doktor w.uson 21.54 Gustaw- naJlepszy przyjaciel człowieka 22.00 Muzyczny
relaks 22.15 Fllmowy zawrót głowy 22.45
Prognoza pogody i Wiadomości TKK
(powt.) 23.05 Program na jutro

KVVIETNIA

Sąd Rejonowy w Kielcach
zawiadamia, że postanowieniem
z dnia 12 kwietnia 1999 r.
w sprawie V u 21/98 wyznaczono
syndyka masy upadłości Koneclriej
Fabryki Farb Suchych w Fidorze
w osobie Adama Obręclriego,
zam. w Kielcach, ul. Kościuszki 52
m. 35 w miejsce Leszka Saja.
2988/lte

KOPARKI

posiada

urządzoną księgę wieczystą.
Dodatkowe informacje można

YJ

uzyskać

w dniach roboczych,
w godzinach 8-14, w Biurze
Restrukturyzacji w Kielcach przy
ul. K. Olszewskiego 6, telefon
(041) 367-52-9 11ub 367-52-92.
boichemar l

Rada Nadzorcza Spółdzielni Inwalidów
im. mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA" w Przysusze
ogłasza konkurs na stanowisko
prezesa Zarzqdu Spółdzielni Inwalidów
im. mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA" w Przysusze

Wymagania kwalifikacyjne:
- wyższe wykształcenie ekonomiczne i 5-letni staż pracy
na stanowisku kierowniczym
- wykształcenie średnie i l O-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym

Oferta kandydata winna

zawierać:

- podanie wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko
- dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe
- kwestionariusz osobowy z dokładnym opisem przebiegu pracy
zawodowej
- koncepcję funkcjonowania firmy branży odzieżowej

"

~
~.rex....ófue roduJe
z dostawą i VAT
od 3.20 zł.
Busko-Zdrój.
\...

teł. (0-41) 378-13-01, ~
teL kom. 090635894.

Pisemne oferty należy skladać w terminie do dnia 15.V.1999
roku pod adresem:
Spółdzielnia Inwalidów im. mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA"
w Przysusze
26-400 Przysucha, ul. Radomska 17- z adnotacją na kopercie
,.KONKURS''.

Dodatkowych informacji udziela się w sekretariacie
Sp-ni, teł. (0-48) 75-22-35, w godz. 7-15.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie oddzielnym pismem.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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WTOREK- 27 kwietnia 1999 r. Imieniny:

~
9\NSlWOWYTFATRim.S.IDOMSKIE-

GO- ..B:IUadYna" J. s~ rei. B. Wys:2xJrnirski.

i*Ń'SlWOWY TFATRLALKII AKTORA
,.KUBUŚ"-~ Kukuleczka",reż. L Dręn

KINA
.,Roman lica"· .Ogniem i mieczem"- pci, L 12,
10.45, J6JO,.Stanoblężenia"- USA, L 15,g. l4. 1~

20.

.Moskwa" (dołbysterooSR) -.Goście. goście
U"- IT, I. l5,g.IO, 14.20.15. .,Babeświnkawmieście"

USA,b.o,g.I2.15,16.15,.Celebrity"- USA,l.l5,g.
18.
Sl.lld)j-.:"- .,Hisloria kina w PoPciawach" ·id.
L15,g.J6.30..Szercgowe:Ryan"- USA, L15,g.J8.30.
.,Eci:Jo" (w WOJ()- ,Joe Bladt" ·USA, L f5,g. 17.

lizylaboraloryjne(361-55-25),Testyale~
(361-55-25,344-40-51, wewn. 24- ul. Kościuszki)),

Badania spiromellyCZne (361-55-25, wewn. 264,
244-40-51, wewn. 40- Kościuszki 3), ChirurgiaJednego Dnia (361- 54-00), Badania pelopl}I::Zno-oopl)I:Zlle (344-40-51, wewn. 36- ul. f<ościi.ISm 3), Rehabilitaqa -laserolerapia (36 l-55-25, wewn. 291), Badanialaryngologiczne (36 l-55-25, wewn. 340), Badania
~hołogjczne(361-55-25, wewn.327),StomallJio.
gia dla osób niepełnosprawnych (bezpła tne)
361-55-25, wewn.238 .
OMEGA Prywatna Przychodnia Specjalistów,
Kielce, ul. Jagielfoliska 70 (Cefarm), )45-47-44,
366-31-21.

Mercedes

345-1111

DVZURY OSTRE

SZPili\LE: - Oddział \lkwnętrmy- KckiuszJd.
~- J<cmJszki. GinekOOgi:zro-Polożniczy

-wg. rej(lllizllcji-lel.3:46-55-45.
APTEKJ DYZURNE - całotygodniowy
dyżur nocny, dzienny i świąteczny pełm apteka przy
ul. Zeromsk~J!~J?!godz. 23 czynna będzie
apteka-&ffi!:oNY""'~~j 4(0s.Podkart:zóo,Wa).

~Ratunk<M'e-999,Pogolowit:Policy.i

ne - 991, SlraŻ Pożarna - 998, Pornoc Drogowa
- 366-00-65 czynna non stop oraz 981 , Pogotowie
Ene!getyczne Kielce- miasto Ileren -991, Pogotowie
Gaz<M'e- 312..()20 i992, Pogotowie wod.-kan.- 994,
Pogotowie c.o, Elek
e.lU'GM- czynne wgodz.
15 -23wdni
nieiwgodz. 7-23wdniwolne
od pracy -lej. 361 -18-33.
STRAZM1EISKA - tel.986,368-75-15(~

całą dOOę) i368-75-33 (wl!,Odz. 7 -15, pqtem fax). fu.
sterunki (czynne w goćfz. 7 - 22): Śródl]lieście
-367-60-13, dworzec PKS- 366-01-IO,os. Swięto
krzyskie 331-15-41.

v 96-22v
RADIO - TAXI ALFA

,

34-444-44/

~... NIO
. TA
BEZPIEczNIE _ś~aKo
<lłEr~

SPECJAUSlYCZNE POGOTOWIE DLA
DZIECI .VITAMED"- wizytydomowe -do 21.30,
0602-18-07-23.
TEL. 344-85-15- . ZDROWIE"- CODZIENNIE 7-21- WIZYTY DOMOWE LEKARZY SPECJAUSTOW, PEŁNY ZAKRES
usług pielęgniarskich , Ul.TRASONOGRAFIA,
EKG, HOLTER, PROBY WYSIŁKOWE,
ECHOKARDIOGRAFIA, LASEROTERAPLA,
BICOM- ODCZULANIE, Warszawska 34.
POGOTOWIE DLA DZIECI - zgłOS"tenia
codziennie wgodz. 7 -22,lel.331-14-94.
NAGŁAPOMOCLEKARSKA -~domo
wełekarzy,331-56-50,zgłoszenia l J-20.

GABINETYUROlOGJCZNE-BEZOPERACYJNELECZENIEPROSWY -~27b.
(().4 l) 361-3().60, Jagiellońska 23, (().4 l) 346-22-99

-~L~~.med. StefanOJszewski-041/

331-39-34.
1-

96-62
366-40-40
TIS

ZABIEGI UROLOGICZNE (kamica moczowa, stulejki ilp.)- specjaliści urolodzycodziennie- PlywatneAmbulatońum Urol~iczne, Kielce ut. Gałczyńskiego 7,lel. (0-4 l) 3 2-44-1 l.
ZAKŁADLECZNICZVCHO

BKRĘGO

Stufl.\,.NAJURA" dr Jerzy Stodolny- leczenie marmlnechorćb~i11311lJW rucłll,~kx:z

nicz.e i zabie!ó rehabililal:)1ne- Kielce, ul SJn:f'IUW3 6,

!el) fax041/361 ~-04. codzienniewl!,Odz. 9-18.
PEDIATRZY · DOROlAi RAFAŁSZCZU
KOCCY- gabinel, wizyty 36848-91, codziennie
do 22, soboty do l 6, niedZiele nieczynne.
LEKARZ PEDIATRA- wizyty domowe,
lel.331-19-91.

PEDIATRAANNALfl.AS-~c:haOO

układu ocłdechowel!o, wizytydornowe- 366-27-6 l.

GABINET D""ERMATOLOGICZNO- KO.
SMElYCZNY. CENTRUM LECZENIAGRZYBIC-dr n.med. Halina Brodocka, Kielce, ul Mała l4,
lei. 343-15-15.
GABINET DERMATOLOGICZNY- dr
Mirosława W~erzchosławska, specjalista dermaloł08-\venerolog. Kielce, ul. Mickiewicza 4, p. 42,
pome.działek- CZ\I!artek 15.30-16.30.
ZVLAKI KONCZVN DOLNYCH METO.
DĄ KRIOCHIRURGICZNĄ, usuwanie hemoroidów, inne zabiegi chirurgiczne. Dańusz Klimerspecjalista chirurg, Kielce, ul. Sienkiewicza 45,
pomedziałki, środy (16-182, teJ. 0602494762.
PRYWAJNYGABlNETORfOPEmCZNYspeqalista onopedii ichirurgii urazowej wąciech Ar··· ~~A

• -~!.!~~b
- ·· · · · ·~-

mański,czwartkig.l6- 17,Kiclce,ui.Klś:wszlci

16.

WIZYtYdomowe • 33 l-62-86.
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W SPRAWACH
RODZI
YCH
-lei. 368·18-67, czynny od poniedziałku do piątku w
godz. 8-17.
PORADNICTWO l POMOCDLARODZIN
WYCHOWUJĄCYCH MAŁE DZIECI (0· Sial),
tel.346-53-ł l,poniedzialek,g.J5-J8.
.
,
PUNJITKONSULTACJI DS. UZALEZNlEN
(alkoholizm, narkomania) - działa od poniedziałku
do piątku wgodz. 14-18,!el. 344-39-86.
SWIĘTOKRZYSKJ KLUB .AMAZO KA"
przy Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Jagiellońska 74a,czynnyjeslodponiedziałku

-~

KAR TA STALEGO KLIENT.A

GR A

RadioTaxi
PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY- ul. Sienkiewicza 77 (l p.), przyjmują specjaliści od l 5 do l 6.30: E. Kłujszo (czwartki),
H. Sielska (poniedziałki, środy). K Sobańska (Morl<i,
piątki). Szeroki zakres zabiegów dermatologicznych.
PRYWAlNYGABI.NfrJlS)OfJ.AJRyCZNY
-dr n. med. Michał Piecewicz- specjalista ~tra
poniedzialki, środy, piątki •6- 1s, so1xxy 1 2. Kielce, Sienkiewicza 77. Wizyty domowe
-lei. 33-22-853,0-602-705-991.
PS'tCHOLOG,J'EDI\GOG POMQG>\Cl-za..
dzwoń - telefon zaufania 366-17-41 w poniedziałki
iczwarlkiwgodz.J5-17.
SPECJALJSTA NEUROLOG - Anna Cebula,
Kielce, Daleka 5 (Poradnia Rejonowa nr l 7), wtooo
(l6-17),lel.34-470-35.
BIM - informacja o prywatnych gabinetach
iwizytach domowych, teł. 34-27-697.
TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI
Z PROBLEMEMALKOHOLOWYM -od poniedziałkudopiątku'.Vgodz. 18-20,tel. 345-73-46.
MŁODZIEZOWYTELEFON ZAUFANIA 34-463-56-dyi:ul)' J)S)d1ołogćwi pedagąilw- śrOOy,
czwartki w godz. lg- 20. -

deczwart-

ku wl!,Odz. l0- 14. Telefon zaufania- (041) 366-34-54.
l<.RYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA86- l0-372 OlARÓW w
iedzialki iśrody wgodz.
11-2 t .Jeśli Ty lub ktoś
b1tiki nactUŻ}wa aiiOOolu

RADIO- T.AX'I
ISKRA

D O JA Z D

96-25

- CHOROBYPWCDZIECI-~~
codziennie 15-2 l. Kielce 369-88-77
CHOROBY PŁUC- dr n. med. Małgorzata
Jędrzejczak. Kielce, ul. Seminaryjska 15A, wtorek, czwartek od godz. l 6.30 do 17 .30, wizyty
domowe 090-68-32-44.
CHOROBYSERCA-drDawil~wizy-

ty domowe- 04 l /33 l -46-04.

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE-kx:z-

ni:a.M~.ul ~34(DOMRZEMIO.

StA),czynneNONSTOP-ld. 344-39-45.
SPOŁDZIELNIA LEKARSKA- gabinety
czynne w godz. 8-20: ul. Paderewskiego (d. Buczka) 42,lel. 366-30-19 - stomatologia, ul. Konopnickiej 5, teJ. 33 l-50-16- stomatologia (znieczulenie ogólne), RTG , ul. Hipoteczna 3, lei.
344-86-44- stomatologia, cytologia, analityka,
ginekot~
· a, ul. Kościuszki l l, teJ. 344-50-96
- stomai :ia, gabinety specjalistyczne.
PRY\'1. JNEUStlJGIMED'l't:ZNEWOJEWÓDZKIEGOSPECIAUSTYCZNEGOSZPfiA.
LADZJECIECF.GO, Kielce, ul l..an$óewi:za2 iWO.
JEWODZKlEJ SPECJAUSTYCZNEI PRZY-

CHODNI DZifCIĘCEI.Kida;uLKIH:ius003:Am
bułatońurn Pediatryczne (36 l-53.{)7), UsitW Piełę-

gniarskie (361-53.{)7, 361-55-25, wewn. 214,316,
EKG (361-55-25,-wewn. 225,344-40-5 l, wewn. 2 l
-ul. Kościuszki3),RTG, USG (361-55-25}, ECHO

(361 -55-25, wewn. 225, 244-40-51, wewn. 21
-ul KościuszJQ 3), Badania Halera (36 1-55-25, wewn.
225),EEG(361-55-25,wewn.341,361-54-60),BadarCłwtXIynami:zne(36t -55-25, ~313), Gaslro-

slwpia-helimalaer p.(361-55-25,~350),Ana-

T'C

!'OSTOJE TAKSÓWEK: osoiJoo.\e- ul. J>ieko.
szowska- 345-15-1 l, ul. Jesionowa- 331-79-19,bagażowe- ul. Sandomierska- 368-06-68, ciężarowe
-ul. Mielczarskiego- 345-4 l-22.
POMOC 0ROGOWA-tel.361 -79-76.
POMOCDROGOWA-lel. 3().11.6()9.
BILETY LOTNICZE- rezerwacja i sprzedaż- "Sigma", ul. Sienkiewicza 56, lei. 366-44-32,
344-30-33.
LOT- infonnacje, rezerwacja, sprl.l!dażbilelów
leł.952.

EURO-AUT:]

RADIO ~TAXI

•96-63•

OMNIA- komunikacja międzynarodowa Kielce,ul. Sienkiewicza 61,lel. 345-77-43, 345-77-46.
POGOTOWIEPOGRZEBOWE . USTRO.
NIE"-USUJGJCAŁODOOOWE .~kan

zgonu przez lekarzy uprawnionych, lei. 361-29-18,
361-39-12.
POGOTOWIEPOGRZEBOWECAŁODQ.
OOWE,BC1Pł:AJNEW)Sii\WIANIEKARfZ<D
NU PRZEZLEKARZYUPRAWNJ()N)CH -Z~

scy, 344-37-78,343-17-52.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe,
lei. 366-31-77,344-67-88.
TAI- ogólnopolska informacja gospodartZa,
lel.94-77
OIKT -OgOOąXJiskalnfoonaga Gospodartza
-żółta linia -lei. 94-34.
NUMERYZAM1EISCOWE-tel911.
INFORMACJA PKP -lei. 366-93-28.
INFORMACJA PKS -Id. 366-02-79.
POCZTOWA INFORMACJA TELEFO·
NICZNA-lel.932.

Podziękowania

Niedosyt
w Koronie

"Joker" Lasoeki

Spory niedosyt pozostawił
wszystkim niedzielny występ pił
karzy Korony. Nie chodzi już nawet o porażkę z jednym z głów
nych pretendentów do pierwszoligowego awansu, lecz o jej styl.
Dawno już podopieczni Włodzi
miena Gąsiora nie wysłuchali takiej porcji gwizdów i zlośliwych
okrzyków od swoich lcibiców.
-To było bardzo przykre, ale zagraliśmy rzeczywiście bardzo słaby mecz.
Przegraliśmy go chyba wsferze psychicznej jeszcze przed wyjściem na boisko.
Szczególnie do utraty gola nic nam nie
szlo. To samo dotyczy mojej gry i wcale
nie chcę tłumaczyć się nie do końca wyleczoną kontuzją kostki - mówi kapitan ,jedenastki" Korony Paweł Kozak.
- Podobnego zdania jest także stoper
kieleckiego zespołu Jarosław Pacoń.
- Przespaliśmy zupełnie pierwszą
połowę meczu. Wyszliśmy na boisko
z myślą by przede wszystkim nie przegrać i srodze się to na nas zemściło, choć
moim zdaniem zespóllł!trochernii choć
naszpikowany znanymi nazwiskami, pilkarsko ustępuje Górnikowi Łęczna czy
KSZO. Najbardziej żal kibiców, których
na pewno sporo w niedzielę straciliśmy.
Już za tydzień w Radomsku zrobimy
wszystko by zrehabilitować się za ten
nieudany występ i powiększyć punktowe konto.
Choć po meczu trener lł!trochemii,
Jerzy Kasalik nie czul się najlepiej i przysłał na konferencję prasową swego asystenta, to potem w kuluarowych rozmowach nie ukrywał swego zadowolenia.
-Najważniejsze są trzy punkty, które przybliżają nas do ekstraklasy, a cel
po prostu uświęca środki. Korona to
groźny zespól, ale nie pozwoliliśmy mu
na zbyt wiele.
(wid)

Dziennikarze na

dla kibiców KSZO

O ubiegłotygodniowej wpad-

ce z Łęcznej kibice w Ostrowcu
już

zapomnieli. Podobnie jest
chyba z piłkarzami którzy
w meczu ze Stalą Stalowa Wola
zaprezentowali się z dobrej strony_
-Dużo dyskutowaliśmy z zawodnikami. Myślę, że efekt tych rozmów
jest zadowalający, gdyż w spotkaniu
ze "stalówką" zespól zaprezentował
się z dobrej strony. Zagraliśmy z charakterem. Dobrze wkomponował się
w mecz Rafał Wójcik, który był ruchliwy i niezwykle ambitny. Cieszy jeszcze jeden fakt - po wysokiej przegranej w Łącznej - na trybunach znów
było ponad 5 tys. ludzi. Myślę, że drużyna dobrą grą podziękowała tym
wszystkim, którzy są z nami w dalszym ciągu - powiedział nam drugi
trener KSZO - Jan Makowiecki.
Widać to było przede wszystkim
w pieiWszej polowie sobotnich "hut-

niczych derby". KSZO dzielił i rządził
na murawie. Stal natomiast nawet
nie próbowala konstruować akcji zaczepnych. - Co tu dużo mówić, przespaliśmy pieiWszą polowę-stwierdził

po spotkaniu S ławom ir Adamus,
stoper drużyny ze Stalowej Woli. Rywale zepchnęli nas do defensywy i było
naprawdę gorąco. Pomyliliśmy się tylko raz, co wykorzystał KSZO.
Populamy "Adaś" chyba troch ę
przesadza, bo jego koledzy popełnil i
znacznie więcej pomyłek , tyle tylko, że
bez konsekwencji. "Pomytka z konsekwencjami" miała miejsce w 39 min.,
gdy Rafał Lasocki strzelił zwycięskie
go gola.
W ogóle Lasocki staje się takim
,jokerem" trenera Henryka Apostela. Często niedoceniany, skromny pilkan któryś już raz pokazal, że nie jest
wcale gorszy od kolegów z drużyny.
Szkoda tylko, że kibice tak rzadko
oglądają go w akcji...
(mac)

Prezydent gratuluje
Specjalistami od

zwycięstw

z czołowymi drużynami ligowej
tabeli stają sią Błękitni Kielce.
Dwa tygodnie temu na stadionie przy ul. Ściegiennego poległa tarnobrzeska Siarka. W minioną sobotę podobny los spotkał Wisłokę Dębica. Po ostatnim
gwizdku arbitra kielczanom gratulował m. in. wiceprezydent
Kielc, Aiojzy Sobura.
- To był doskonały prezent imieninowy. Nic lepszego zawodnicy nie
mogli wymyślić. Jeszcze raz pokazaliśmy, że ogromną ambicją, walką i przy
odrobinie szczęścia można wiele

zdziałać - powiedział zadowolony
Marek Kostrzewa, trener Błękitnych .
Co z tego, że goście mieli przewagę ,
skoro zeszli z boiska pokonani!
Determinacja z jaką przeciwko
Wisłoce walczyli Błękitni najwyraźniej
przypadła do gustu obecnemu na
meczu wiceprezydentowi Kielc Alojzemu Soburze, który jako jeden z
pieiWszcych wszedł do szatni i pogratulowal drużynie zwycięstwa. - Ci
chłopcy pokazali jak dużo znaczy
ambicja. Dziś nie było dla nich straconych piłek , walczyli do upadłego powiedział A. Sobura.

MACIFJ CENDER

łopatkach!

(Nie)gośeinny Sandomierz
Takiego meczu w Sandomierzu jeszcze nie było. W minlony
czwartek na stadionie Wisły spo- ·
tkali się oldboje tego klubu
z dzi enni karzam i . Jak było
do przewidzenia wygrali gospodarze 5:3 (4:1)Bramki strzelali: Wisła: Koczowski 3, Świercz, Dzieciuch; Dziennikarze: Ziętal, Cender, Swat.
Niemal przez całą pielWszą polowę trwał koncert rywali. Dwoił się
i troił kapitan Wisły, Ryszard Wącisz.
Choć z kontuzją jak młodzieniaszek
· prezentowal się Paweł Rybus a Andrzej Świercz dzielił piłki w środku
pola niczym Diego Maradona (tak
określił p. Andrzeja jeden z żurnali
stów!). Wreszcie okrutnym żądłem
okazał się Adam Koczowski. Nic zatem dziwnego, że nim się spostrzegliśmy było już 4: l dla Wisły.

Dla nas nie było jednak "po meczu". W drugiej połowie włączyliśmy
czwarty bieg strzelając dwa gołe a mogło być ich znacznie więcej. Patalaszyliśmy raz za razem, dość powiedzieć,
że niżej podpisany nie strzelił rzutu karnego! Z drugiej jednak strony kapitalną fonną błysnął Edward Paluch
- golkiper Wisły broniąc aż 5 razy
w sytuacjach sam na sam.
Cóż- mówi się trudno, gospodarze okazali się niezbyt gościnni na placu gry, pokazując nam miejsce wszeregu.
-Wcale nie byliście zespołem gorszym- pocieszal nas E. Paluch. -Nie
martwcie Się, w rewanżu będzie lepiej
- "obiecywał" Tomasz Gospodarczyk. Z tym ostatnim stwierdzeniem
zgadzamy się w l 00 procentach.
Drużyny grały w sldadach: Wisła:
E. Paluch, Tadeusz Świerkula, T. Go-

spodarczyk, Andrzej Gach, A. Świercz,
P. Rybus, R. Wącisz, Józef Banaś ,
A. Koczowski, Tomasz Dzieciuch, Dariusz Mulik, Waldemar Karasiński,
Krzysztof Rybus, Krzysztof Czechowicz, Tadeusz Stelmaszczuk, Adam
Białkowski, Ryszard Mikus, Adam
Domagała. Kierownikiem ekipy był
Lech l wieki a trenerem Andrzej Pacholczak.
Dziennikarze: Marek Malarz,
Krzysztof Parszowski, Maciej Cender,
Jakub Rożek, Marcin Janiszewski,
Waldemar Frańczak, Michał Swat,
Rafał Szymczyk, Janusz Romanowski, Zbigniew Tyczyński, Marek Zię
tal, Michał Fijalkowski i gościnnie Arkadiusz Ślusarczyk, któremu dzię
kujemy za pomoc w organizowaniu
wyjazdu. Kierownikiem ekipy i trenerem był Kazimierz Buras. Mecz sę
dziował Jacek Zawierucha
(mac)

~ ?Wat~ l

• .Scena dla ciebie• - koncen fmalowy
festiwalu - zaprasza O. M "lameczek - Mała
Scena KCK, plac Moniuszki 2b - 28. !Y., g. 17.
• Spotkanie z ekspertami Centrum Informacji Europejskiej - zaprasza Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Województwa Ś\\oię
tokrzyskiego z Unią Europejską- Centrum Biznesu ~Exbudu"- 29. IV~ g. 16.
• Kurs tańca disco dla dzieci i mło
dzieży oraz aerobik dla pań - zaprasza Klub
"Połonez", Kielce, ul Pocieszka 17. lnfonnacje:

34-27-874.
• Samouzdrawianie, zdrowe odchudzanie oraz samoobrona dla wszystkich Ośrodek Wychowawczy, Kielce, ul. Warszawska 96. Informacje: 368-60-39.
(wiek)

WY.POŻ~CZ'A LNZA

SAMOCHODÓW

OPEL

~ (041) 368-13-94

Choć na murawie obie drużyny rywalizowały ostro, po meczu wspólnie pozowali do zdj~a

Fot. M. Cender

w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Basket 27/Promont Ryszard Mikurda prezesem PZM
wygraf w RadC?miu

III Turniej o puchar Zygmunta Sikory

Sukces
pod koszem

zawodników
w rozegranym w
Kielcach III Turnieju Bokserskim
o puchar wiceprezesa KOZB,
Zygmunta Sikory.

Bezapelacyjnym sukcesem
mlodych koszykarzy UMKS Baskat 27/Promont Kielce zakoń
czy/ się rozegrany w Radomiu
1Ogólnopolski Turniej o Puchar
Prezesa UMKS Piotrówka.

Kieleccy czwartoklasiści zdecydowanie pokonali wszystkich rywali, uzysk ując imponujący bilans koszy
242: l 00. Podopieczni trenerki
Agnieszki Merwart pokonali kolejno: Stal Stalowa Wola 46:24, Olimp
Parczew 62:14, SKK Siedlce 45:16,
UKS Rekord Lubartów 55:17 i Piotrówkę Radom 34:29.
Królem strzelców turnieju został
Michał Zieliński, który zdobył 59 pkt.
Drugi w tej klasyfikacji był Tomasz
Benesiewicz - 55 pkt. Ponadto w drużynie Basket 27/Promont grali: Patryk Stępień (28), Kamil Sitarz (23),
Łukasz Kurzela (20), Łukasz Kożuchowski (18), Marcin Nowakowski (17), Wojciech Figura (8), Mirosław Klamka (7), Maciej Rylski (6)
i Mariusz Woźniak.
Tymczasem za tydzień w pólfinałowym turnieju Mistrzostw Polski
w Tamowie wystąpią kadeci Basketu
27/Promontu. Rywalami kielczan
będą Unia Tarnów, Zagłębie Sosnowiec i MKS Wrocław.- Nie znam naszych przeciwników, więc trudno mi
coś przewidzieć - mówi trener Mikołaj Woźniak. -Jeżeli w ostatniej chwili unikniemy kontuzji i chorób i wyjedziemy w pełnym składzie, na pewno
bez kompleksów będziemy walczyć o
awans do finału.
(s ts)

Trzecia kadencja
- W zarządzie okręgu Polslciego Związku Motorowego dzialam
od 1972 roku. W roli prezesa bę
dzie to już moja trzecia z kolei kadencja - powiedzial nam Ryszard
Mikurda, podczas okręgowego
zjazdu delegatów PZM, jaki odbył się w Kielcach.

W skład Ił-osobowego zarządu
weszli ponadto: Wojciech Bilewski,
Aleksander Gajewski, Stanisław Kordalski, Jerzy Sokołowski (Automobilklub Radomski), Krzysztof Karczew_ski, Czesław Jamróz, Wacław Pisiewicz, Krzysztof Tutak (Automobilklub Kielecki), Marek Sikora (KKM
Novi) i Dariusz Kałwa (Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki MotoryzacY.inej i Ruchu Drogowego). Komisji

2:0 Zepter
W drugim finałowym meczu playoff koszykarzy o mistrzostwo Polski
Zepter Sląsk ponownie pokonał drużynę Nobilesu Włocławek 70:61
(32:31 ), obejmując prowadzenie 2:0.

Cztery

"brązy"

Cztery brązowe medale wywalczyli nasi reprezentanci podczas rozegranych w Słupsku
Mistrzostw Polski juniorów w
badmintonie.

Dwukrotnie na najniższym stopniu podium stawała Anna Pituch
(AZS Kielce) - w grze indywidualnej
oraz podwójnej w parze ze swoiją koleżanką klubową, Dominiką Szlachetko. Ponadto trzecie miejsca wywalczyły miksty: Tomasz Kasprzycki/Szlachetko (AZS) i Andrzej Rak/
Beata Witka (Orlicz Suchedniów/
AZS).
(pak)

W Daleszycach gospodarzom
trudno jest wygrać czyli...

RewizY.inej przewodniczyć będzie radomianin Zygmunt Strzelecki.
- W najbliższym czasie rozdzielimy
zadania na n3Jbliższą kadencję. Okreśti je
także krajowyzjazd PZM, któryodbędzie
się 19 czerwca. W tym motorowym forum nasz okręg będzie jednym z bardziej
znaczących, gdyż w stolicy w gronie 150
delegatów zasiądzie nasza 13-osobowa
ekipa. Na pewno będzie to trudna kadencja, ale jeśti dobrze układać się będzie nasza współpraca z samorządami. to PZM
należycie wypełniać będzie swoją rolę popularyzatora motoryzacji pod wszelkimi
jej postaciami - dodał R Mikurda.
Podczas zjazdu spora grupa działaczy otrzymała honorowe odznaki
PZM. Wśród nich był nasz redakcY.iny
kolega Sławomir Sijer.
(wid)

Sekundy Jurowskiego
Kilkudziesięciu

wzięto udział

W finałowych walkach dominowali pię ·ci arze warszawskiej Gwardii,
prowadzeni przez byłego znakomitego zawodnika Błękitnych, Stanisła
wa Łakomca.
Z pięściarzy naszego regionu najlepiej zaprezentował sięAdam Jurowski (KSZO Ostrowiec). 19-letni mistrz
Polski juniorów w imponującym stylu rozprawił się z rywalami, a jego finałowa walka trwała kilkadziesiąt sekund.
- Odczuwałem wielki głód walki,
chciałem zaprezentować się w ringu
nieco dłużej, lecz rywal mi nie pozwolił - powiedział uszczęśliwiony Adam.
-To prawdziwy kryształ i nadzieja

Jedenastka
Faworyt
na finały
Bardzo dobrze spisa/a się reprezentacja województwa święto
krzyskiego podczas eliminacji regionalnych do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w judo.

-W Łodzi wystartowała dwunastka
naszych judoków, a jedenaścioro z nich
zakwalifikowało się do finałowej rozgrywki, która wdniach 6 - lOmaja odbę
dzie się w Świdniku- mówi trener ŚKS
Błękitni Kielce, Marian Blicharz.
Pierwsze miejsca wŁodzi wywalczyli:
Kinga Kubicka (40 kg), Joanna Świ
derska (48),Anna Wawrzycka (plus70
kg) -wszystkie Żak Kielce, !reDa: Blicharz
(63) z Blękitnych,Aleksandra leiazowska (70) wśród dziewcząt oraz: Łukasz
Gawlik (66),Łukasz Wesołowski (73)wszyscy Ostrovia i Maciej Lewkowicz
(90 kg) Błękitni . Drugie pozycje wywalczyli: Waldemar Pawłowski (66), Sebastian Oleksiak (73) iTomasz Rz.ądkow
ski (81) -wszyscy Błękitni.
(pak)

ostrowieckiego boksu -stwierdził trener Jan Król.
Oprócz Jurowskiego pierwsze
miejsca zajęli: Paweł Pawikawski
(KSZO) w wadze 54 kg, który wygrał
4: l z Robertem Pietrzakiem (Hal ex
Elbląg) oraz Grzegorz Stawczyk
(Broń Radom) w wadze 75 kg pozwycięstwie nad Radosławem Urbaniakiem (Gwardia W-wa). Drugie miejsca zajęli : Szymon Surdy (Ruch Skarżysko) w kategorii 67 kg po przegranej z Krzysztofem Bieniasem (Gwardia W-wa) oraz Grzegorz Głogowski
(KS ZO) w wadze 81 kg, który uległ w
finale Aleksemu Kopciowi (Gwardia
W-wa) przez rsc w l rundzie.
Na szczególne słowa uznania zasłużył Surdy, który stoczył dopiero
sześć walk i stawiał zacięty opór
doświadczonemu Bieniasowi.
(pak)

l i

Jednak Eltast

nadNysą
Udanie rozpoczęli nowy sezon duathloniści MUKS Faworyt
z Baryczy k. Końskich, zajmując
czatowe miejsca w Międzynaro
dowych Zawodach Euroregionu Nysa w Nowogrodżcu.

W kategorii do lat 13 drugie miejsce zajął Przemysław Szymanowski.
Także drugi, w kat. do lat 15, był Dominik Szymanowski a Łukasz Filipowicz zajął 5 miejsce. W grupie
chłopców o rok starszych piąty był
Rafał Piętowski.
Dzień później

w Lubaniu, w zawodach z cyklu Grand Prix Polski, startowal Piotr Pytka, zajmując 4 miejsce w kategorii powyżej 60 lat.
Zawodnicy dziękują za pomoc
UM i G w Końskich oraz firmie "Janlex Plus".
(soy)

W barażach o awans do H ligi zagra "siódemka" Eltastu. W Końskich
w decydującym spotkanju rezerwy
MKS przegrały z radomianami 28:30
(15:14). W innym meczu: AZS Politechnika Radom- Zdrój 30:30 ( 14: 18).
L Eltast
10 15 309-287
2. Kofiskie
10 12 326-258
3. Lublin
10 12 221-201
4. Padwa
10 12 261-240
5. AZS Radom 10 ·6 253-302
6. Zdrój
10 l 231-309
(pak)

DŻiś

O godz. l0.30 na stadionie międzysz
kolnym w Kielcach odbędzie się pierwsza
impreza z cyklu mistrzostw Kielcszkół podstawowych w kolarstwie.- Zapraszamy
wszystkich urodzonych wlatach 1984-87,
także spoza Kielc- mówi Marek Sławiń
ski z Cyclo Korony- Na miejscu zapewniamy też rowery ikaski. Do startu uprawniają aktualne badania lekarskie.
(soy)

Imieninowe
prezenty
ilka w kartoDach

Od szczęśliwego zwycięstwa
1:O nad Czuwajem Przemyśl rozpoczął pracę w Daleszycach
nowy trener trzecioligowego
Spartakusa, Marek Gliwiński.

Wspaniale imieninowe pre-

nić.

W meczu z Czuwajem mierzyłem
zenty sprawili swym trenerom
czas efektywnej gry. W pierwszej poło
wie było to 25 minut. Wystarczyło, że Markowi Krajewskiemu i Jerzemu GJ/bowskiemu mlodzl pilkaktoś mocno wykopał piłkę V! pole i
rze KSZO i Staru występujący na
już były niepotrzebne przerwy. Zadnych
-- Przed tym meczem przeprowa- wzmocnień drużyny już oczywiście nie boiskach ligi makroregionalnej
juniorów.
dziłem z zawodnikami zaledwie trzy
będzie. Postaram się maksymalnie wyW Ostrowcu punkty zostawiła
treningi, na których starałem się korzystać umiejętności tych graczy,
faworyzowana ,jedenastka" Stali Staprzede wszystkim poznać moich pod- którzy są. W niedzielę w ataku zagrali
lowa Wola, natomiast, starachowiczaopiecznych. Wcześniej obserwowałem z sobą - po raz pierwszy - Tomasz
nie nieoczekiwanie wygrali z Błękitny
mecz Spartakusa w Dębicy. Drużyna Bemat i Damian Gil. Goli nie strzelimi w Kielcach.
spodoba ła mi się mimo porażki i dlali, ale swoje zadania wypełnili, absortego zgodziłem się objąć funkcję tre- bując obrońców. Za ich plecami jest Juniorzy starsi
nera - mówi M. Gliwiński.
pięciu pomocników, którzy z powoKSZO - Stal Stalowa Wola 4:3
Na tych piłkarzach ciąży piętno dzeniem mogą strzelać gole - konty(2:3).
Bramki dla KSZO: Maj 65, 72,
poprzedniego szkoleniowca, który nuował M. Gliwiński.
Pater
5,
Mastemak 34.
podpowiadał im wszystko, co mają
Prezes Spartakusa, Arkadiusz
KSZO: Dymanawski - Zieliński,
robić na boisku. Ja postawiłem na
Chrapkiewicz: - Trenera Gliwińskie
większą samodzielność piłkarzy. Jaka
go zatrudniliśmy po to, aby uratować Pietrasiak, Kamiński, M. Wójcik
- Kania (35 Ochnio), Madej (80 Sutrzecią ligę. W ostatnich kolejkach
będzie przyszłość? Myślę, że punktów
rowiec), Kotwa, Mastemak- Maj, Patrzeba szukać przede wszystkim na drużyna nie grała źle, ale brakowało
ter (85 Kalita).
wyjazdach. W Dałeszycach drużynom skuteczności. Musieliśmy więc coś
Był to bardzo dramatyczny mecz
(sts)
przY.iezdnym jest bardzo łatwo się bro- zmienić.
wprawdzie gospodarze bardzo szybko objęli prowadzenie jednak w 20
MULTILOTEK
minut później było już l :3. Wcale nie
załamało to podopiecznych Marka
3, 6, 9, 16,
Krajewskiego, którzy odrobili straty
18, 13, 30, 33, 34,
i zasłużenie wygrali.
35, 36, 37' 41, 54,
Mazowsze Grójec - Korona 0:4
(0: l) Ubożak l O, Zawierucha 70, Sta55, 61, 70, 75, 80
wiarski 85, Kozub 88.
NUMEREK
Korona: Latała - Goraj, Lulkow16 (3, 18, 19, 31)
ski, Kwiatkowski - Jaworek, Zając,

s,

SJl li ( Ul
OW O
1

t. Kwaśniewski, Kozub (65 Śmialow
ski), Ubożak - S. Kwaśniewski (60
Zawierucha), Stawiarski (86 Gorzkowski).
Błękitni- Star0:2 (0:0). Szymań
ski 65, Węgrzyn 80.
Star: Szóstak - Głowacki, Wę
grzyn, Jabłoński, ZmY.i - Tchurz (46
Hamera), Piotrowski (25 Wojtowicz),
Szymański (85 Brzozowski), Zamojski (86 Dychała), Kasprzyk, Dudek.
- Chłopcy zagrali bardzo mądrze
taktycznie, rewanżując się kielczanom
za identyczną porażkę w rundzie jesiennej w Starachowicach - powiedział
szkoleniowiec Staru, Jerzy Glibowsli
Inne wyniki: Wisan-Naprzód 2:3
(2: 1), Kozienice- Radomiak 0: l (0:0),
Broń Beniaminek 2:2 (2:2), Tłoki Siarka l :3 (l: 1).
L Siarka
19 51 57-10
2. Korona
19 41 40-14
3. Stai SW
19 37 42-15
4. Radomiak
19 34 45-30
5.KSZO
19 33 40-29
6. Błękitni
19 32 40-30
7. Star
19 28 28-20
8. Mazowsze
19 25 38-39
9. .Kozienice
19 23 16-25
10. Beniaminek 19 18 33-45
11. Naprzód
19 18 26-42
12. Tłoki
19 18 26-42
13. Brofi
19 13 16-54
14. Wisan
19 8 11-60
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Jesiołowski.

Trwa dobra passa podopiecznych
Andrzeja Kozłowskiego, którzy wygrali trzeci z kolei mecz.
Błękitni- Star 2:2 (l :2). Gacek 2Tchurz, Jędryka_
Star: Luba - Góra, Lewandowski,
Stępień, Bonikawski - Rymarczuk, Reczek, Tchurz, Dobosz- Anduła, Jędryka
łnne wyniki: KSZO- Stał 0:0, Broń
Beniaminek 0:2 (0: l), Kozienice- Radomiak 0:2 (0: 1), Alit - Naprzód 4:2
(l: 1), Janowianka- Siarka 0:4 (0:2).
l. Siarka
19 45 55-13
2. Stal
19 44 60-16
3. Radomiak
18 44 45-16
4.Alit
19 35 41-30
5.Star
19 31 41-27
6. Beniaminek
18 30 21-20
7. Nowiny
19 30 34-34
8. Kozienice
18 27 21-26
9. KSZO
18 21 21-25
10. Naprzód
19 19 21-35
11. Janowianka 18 19 17-37
12. Błękitni
19 15 30-39
13. Brofi
19 9 13-61
14. Zdrój
18 3 9-52
(d)
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Zdrój Busko - Nowiny 0:3 (0:2),
Korban, Jesiołowski, Bieroński.
Nowiny: Niedbał - Gąś , Adamczyk, Kusiński , Jaros- Korban, Ubożak, Jędrzejewski - Białek , Bieroński ,
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Z Bayerem Dormagen do 1 Bundesligi

ROL ,,KOSA''
....
Robert Nowakowski "króluje" teraz na niemieckich parkietach
+ Czy spodziewałeś się, że walka o awans do l Bundesligi z druży~
ną Willstadt będzie aż tak zacięta?
-To naprawdę dobry zespół, który
do końca nie rezygnowa1. O tatecznie
wyprzedziliśmy go jednym punktem.
jednak sprawa naszego awansu przeądziła się w przedo talniej kolejce,
pozwycię twie 25:24 nad Leutershauen i w o latnim meczu, mając lep zy
biłan bramkowy od Wiłtstadt mogliśmy sobie pozwolić nawet na porażkę
z HG Erłangen (mecz zakończył ię
remi em 24:24- przyp. wid).
kornitej passy na niemieckich par+ C hoć w d ru żynie Bayeru
kietach. Awans i tytuł króla strzel- Donnagen gra kilku znakomitych
ców południowej grupy 2 Bunde- "szczypiornistów", nadal jak
sligi mówią same za siebie...
w Iskrze jesteś gwiazdą numer jeden...
-Rzeczywiście ten sezon był dla mnie
- Wcale ię tak nie czuję. Wobec
bardzo udany. Bez problemów poradzi· zagranicznych zawodników oczekiwałem obie w niemieckiej drugiej lidze,
która poziomem nie odbiega moim zdaniem od pol kiej ekstraklasy. Oczywi,cie, cie zy mnie tytuł najlepszego trzelca, ale taki jest już styl mojej gry, że
rzucam dużo bramek. Wjednym ze spotkań zdobyłem ich nawet 14. ajważ
niej zy był jednak awans i po roku Dormagen znów zagra w niemieckiej elicie.
+ S pełni się twoje kolejne marzenie o występach w najlepszej lidze świata ...
-Mam ważny kontrakt na kolejny
sezon, więc wszystko na to wskazuje.
Zdaję obie jednak prawę, że czeka
mnie bardzo wiele pracy, by podolać
nowym zadaniom. Klubowi działacze
nie ukrywają, że bardzo na mnie liczą.
Postaram się ich nie zawie' ć. choć rywale będą doborowi.

Robert Nowakowski, choć
od roku nie występuje już w barwach .siódemki• Iskry/Lider Market, wciążjest ulubieńcem kieleckich kibiców. Popularny .Kosa•,
który przed tygodniem wraz
z . siódemką • Bayeru Dormagen
wywałczył awans do niemieckiej
ekstraklasy, miniony weekend
spędzał w Kielcach, ciesząc się
z sakeesu wraz z dawnymi kolegami, którzy po raz piąty zostali
mistrzami Polski.
+ M ożna ci pozazdroś cić zna-

••

...

od graczy niemieckich. Awan wywalczył przecież cały ze pół. Ja miałem
nieco gor zy koniec ezonu, gdy czułem ię już trochę zmęczony, a tacy
zawodnicy. jak bramkarz Andreas
Tbiel, I landczyk Hedinn Gilsson czy
prawo krzydłowy Mirko Bemau. to
naprawdę duża kła a. ie można zapomnieć także o Jacku Będzikow
skim. którego nasi kibice z pewnością
dobrze pamiętają z wy tępów w polskiej ekstraklasie i reprezentacji.
+ Co bardziej c ię ucieszyło
- tytuł mistrza Polski z Iskrą czy
awans do l Bundesligi z Bayerem?
- Tego nie da się porównać, podobnie jak gry w lidze pol kiej i niemieckiej. Oba te sukcesy bardzo sobie
cenię. choć mam nadzieje, że te największe sportowe laury są jeszcze
przede mną. Zarówno w klubie, jak i
reprezentacji Polski, w której nadal

Sponsor

główny:

EXBUD

S .A .

Nagroda główna
- samochód osobowy daewoo matiz
+ Codziennie nagroda na numer karty
+ Do wygrania nagrody po 2000 zł
+ Rower górski

+ Zaproszenia na koncert Gorana Bregovicia

Kolejne nagrody:
50 zł wygrała Anna Gach z Ostrowca Św.
Niespodziankę odebrałaJadwiga Lewandowska
z Kielc

Codziennie w naszej gazecie zamieszczamy specjalne kupony konkursowe (będzje ich 48) wraz z zestawami liczb. Nalechcę występować.
ży odnaleźć je na wojej karcie i zakreślić tak, aby pozostały
+ Jak odebrałe ś piąty tytuł mistrza Polski, wywalczony przez Iskrę? nadal czytelne. Z chwilą zakreślenia wszystkich liczb, znajdu- Cały ezon śledziłem wyniki jących się w danej planszy - wygrałeś. Nazwa nagrody jaką otrzymoich dawnych kolegów. Choć w se- masz, znajduje się obok zakreślonych liczb.

zonie nie ma czasu na takie spotkania
jak teraz, to czę to rozmawialiśmy
przez telefon. ajszybszym źródłem
informacji o wynikach Iskry, była dla
mnie telegazeta TV Polonia, a przed
tygodniem czekając na wynik z meczu
z Parią trochę się denerowalem. Gdy
poznałem rezultat zezerze ię uciezyłem i teraz nie moglem odmówić
sobie przyjazdu do Kielc. by o obiście
złożyć gratulacje mistrzom Polski.

Nagroda na

szczęśliwy

nr karty już 600

zł

Codziennie drukujemy nume r szczęśl i wej karty, której
posiadacz otrzyma 100 zł. Jeżeli nikt dzisiaj do godz. 16
nie zgłosi do nas tej wygranej - przechodzi ona na dzień
następny, powiększając jej wartość . Wygraną na numer
szczęśliwej karty należy zgłosić (o obiście lub telefonicznie (041) 3636-223) w Biurze O bsługi Konkursu .

Rozmawiał

Dziś szczęśliwy numer karty 426380

DARIUSZ WIKŁO

WYTNU! ZACHOWAJ!

DZIEŃ 38.

27.IY.1999 r.
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Szczegółowy regułamin

cach. znajduje

się

na zej loterii. zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kieldo wglądu w siedzibie naszej redakcji (Kielce. ul. Wesoła 47/49).

Telefon: (041) 36-36-223 w godz. 9 - 16

łWIĄTECZNA MAJÓWKA
DEKMEBLE
00

00

zaprasza w godzinach od 10 do 15

Kielce, ul. Olszewsklego 9

E. Stachera do Kijowa?
Ewa Stachera, zawodniczka
Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin, ma duże szanse, aby reprezentować Polskę na majowych
Mistrzostwach Europy w Kijowie.

W niedzielę, podczas rozgrywanych \\ Siedlcach Mistrzostw Pol ki,

E. Stachera wywalczyła złoty medal
w kumile (walki) w kategorii powyżej
65 kg. W finale kielczanka pokonała
dwukrotną wicemi trzynię Europy
- Adriaonę Bieńkowską z Gdań ka.
- Po przerwie powodowanej kontuzją Ewa za ygnalizowala powrót

,.._
O)

0::

z

O)
O)
O)

~

r

Z

~

w
~

:::s::
,.._
N

::::>

o

::::>

...J

o
2i::

Czy Ewa Stachera wykorzysta
strzostwa Europy w Kijowie?

..

szansę

i wywalczy przepustkę na MiFot. S. Sijer

do wy okiej formy - powiedział nam
hihan Andrzej Drewniak. wicepreze Pol kiego Związku Karate.- Bę
dzie jedną z trzech zawodniczek. które
wezmą udział w o talnim obozie przygotowawczym do ME. Dwie wy tartują 22 maja w Kijm\ie. Cie zę ię. że
mamy kilka zawodniczek na europejkim poziomie. bowiem ten rok i natępny obfitować będą \\ prestiżowe
imprezy. jak Mi trzo twa Świata.
Mistrzostwa Ameryk czy kolejne Mitrza twa Europy. Mogę też zdmdl'ić.
że w LIStopadzie roku 2000. w katowickim _Spodku- odbędą ię po raz
pierw zy Mi trzo twa Europy męż
czyzn w kategorii open.
Podczas MP w Siedlcach kielczame zdobyli łącznie pięć medali. Brązo
we krążki \\'}Walczyli Rafał Płatek
(kat. 90 kg), Andrzej Białek (powyżej 90 kg) oraz Wiesław Rodzim
i Edward Błaszczyk w kategorii oldbojów. Drużynowo KKKK W}walczył
czwarte miej ce. Startowało 440 zawodników z.58 klubów.
(s ts)
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