'"'T.''':'''....·.. " W zatorach
(
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Przez buble
do nagrody

KIELECKIE
Ukazuje się w wojew6dztwach: świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim

Środa, 26 maja 1999 r. Nr 120 (6947) Cena 90 groszy
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Po cebulę
do Kielc,
do Końskich
po bluzkę
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Świętokrzyski ranking cen .
Czytaj na str. 3

Kielecczyźnie

lEMlEC LIDEREM
OLIDARNOŚCI"

Zamieszanie na skrzyżowaniu ulic telaznej I ŻytnIej.

"Głośny

telefon"
z prezesem

Kontynuujemy cykl naszych
rolll1ów przy "głośnym telefonie" nr 368-22-19 z prezesami
spółdzielni mieszkaniowych w
kielcach. Dzisiaj, w godzinach
1,12, w redakcji "Echa Dnia" na
~ia kielczan będzie odpowia~ prezes Spółdzielni Mieszkalilowej "Słoneczne Wzgórze"
Zbigniew Kol Zapraszamyl
INIKAI

Pierwszy etap kolarskiego Wyści
gu .. SoJidamośCI~' z Łodzi do Kielc
długości 190 km wygrał Niemiec
Andreas Sauerborri (w środku) I
został pierwszym liderem imprezy.

Na mecie w KIelcach wyprzedzjł on
dwóch Polaków - Jarosława Rębie
wskiego (z Iewe.Il l MaŃ Maciejewskiego (z prawej).
Relacja z wyścigu na str. 20

Gigantyczny zator na alei IX
Wieków, korek na calej długo
ści ulic Toporowsklego, Orkana, Okrzel, Jesionowej. Takiego paraliżu jeszcze w Kielcach nie było. - Jak się robi
wyścig kolarski, to nie w centrum i nie w godzinach szczytu - krzyczai do słuchawki rozwścieczony Czytelnik. Takich
sygnałów było więcej. Bezsilni kierowcy utknęli w korkach
bez żadnej możliwości manewru. Ulice w centrum miasta
przypominały ogromne parkingi bez wyjazdów. - Wyłącz
pan tego rzęcha - krzyczał kierowca taksówki do właścicie
la "malucha", który jako Jedyny czekał w korku z zapalonym silnikiem.

Certyfikat dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

Ś

Ił;

Certyfikat akredytacji, najwyższe wyróżnienie, którym może
pochwalić się tylko kilkanaście

czy

oz
szpitali w Polsce, wręczył wczoraj dyrektorom WoJew6dzkiego
Specjalistycznego
Szpitala
Dzjeclęcego w Kielcach M i chał
Bedlleki, przedstawic iel Centrum Monitorowania Jakości
Usług Medycznych. M mo radości z wyr6inlenla iw ,to było
pełne gorzkich aluzji do odwołania dyrektora szpitala Jarosława WóJc ckJego.
Poniewat
Michał
Bedlickl
WIOzący certyfi
t mial łopoty z

UZJ
samochodem, uroczystość r0zpobez n'ego Dr Mieczysław
Szalecki, po. dyre tora szpitala,
przywital gości, m.In. dr. Leszka
.erzwę, J6ry reprezentował woJewodę. Romana DziedZICa, WOjCiecha Żelell I dr. Janusza TrzaS ę-Ger1ecklego,
reprezentujących SeJml
WOJewództwa
Ś
tokrzys lego, człon (;Jw byłej
rady s.poIecznej 5ZpI la.
częto

Na ul. IX Wieków Kielc można bylo utkn~ć w korku nawet jadąc rowerem.

- Ponad godzJOę Jecha m z Uroczys a na StadIOn - zadzwonil

do ladn e o godz. 17 nasz Czy1elni . - Sport to PIękna rzecz, sam JeUltę na r
rze, ale komuś naJwyraźni zabra lo wyobraŻJlI
je
doŚĆ, te w poniedzj
zam ię
to ulą Kra ows w Jednym kierun u z powodu remontu, to l szcze wczoraj unl mo1l1WlOOO przeJazd przez mia to zamy aj c cały
CIąg U IC w centrum z powodu wyśógu To był horror, tym bardll J
te ni byto mo
. wydo

z korł\ów
Ki rowcy, którzy u ę na a liX
WI
wyłączyłi Inl I i wy ledh
z samochodów I którzy starah
s ę wycofać po chodni u przed
Urzęd m WOjew6dzlOm . Wl kiciel ut głośno ornen
li sytuaqę

OOKO CZENIE NA STR. 2

adzwoń

BEZPŁATNY

Czy za jazdę po pijanemu odbierać kierowcy samochód?

w

ubl8głym tygodniu do s.t)mu wpłynął projekt nowych przepisów.
tjącyf;h surowsze kary dla pqanyr;h kierowców Aktualnie oboWJ4Zlfące
~II'O j8St zbyt /ibenJlne i maIo skuteczne - przyznają zarówno politycy. jaJe i
.
. W myśl fKNI'fłgO projełctu,;azda po pqanemu karana byiabyjak prze'PSIwo, a fII8 jako wykroczeflHł. NIektórzy posIow AWS optują nawał za
/'ym. by Icierowcom. którzy spowodował wypade bfdąc pod ~ o~. odbienJć samochody. Ten pcnIct ptOJelrtu ma tyIut zwoiłJfItlIków co przeów. Ci drodzy twien1zą. te utrata auta nara1B na SlnJty aMt rodZJnfl Pramy poznał rtJwniet 0pifII8 naszych Czytałników na ten temat. Jet..JBSltd
la lub przecw odbieranIU But pi}Bflym kiBrf1waxn. zadZWOt'l do nas pod nr
0.1134-30-532 wgodzlIllłCh od 8do 14. ~ naszej sondywydrvlcujemy w
~~n~e
(MPB)
Załog.

szpitalika olel.skuje dyrektora WójcickIego.

ama, mamuśka, mamcia.
Nikt jej n dorówna - n do ć,
ż ujmuj si, domem, to J szcze c tko pracuje. Ma takle
wspanl e buty na 12-centymetrowych o~sach I kilometry
dług ch włosów. D to, Jak e tyczenia z oż.ą swoim mamom w
dniu ch święta zapytali my
dzJeciaki z kieleckiego Przedszkola Samorządowego nr 16
Im. Jana Brzechwy.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

KOL OROWY
DODATEK
OTORYZACYJNY

~T~ Em~"

WIADOMOŚCI LOKALNE

STRONA 2

Temat dnia:
Jak zmiany systemu podatko-

wego odczujemy na własnej kie-

II

szeni?
Nowy system podatkowy, jaki
uzgodniła koalicja UW - AWS
będzie jednym z najbardziej liberalnych w Europie. Zdaniem
przedstawicieli Ministerstwa Finansów wpłynie korzystnie na
nasze portfele. Mamy być bogatsi, szczęśliwsi i łatwiej znajdować pracę. Jak zmiany odczuje
przeciętny obywatel?

Nowy system podatkowy będzie jednym
z najbardziej liberalnych w Europie

Wielu gości, wiele dyskusji i dwie ważne uchwały na sesji
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pll

SZOK Z BU,.,

;

po nowemu
- Porozumienie. jakie zaAWS i UW w sprawie
zmian w podatkach dochodowych otwiera Polsce drogę wielkiego rozwoju gospodarczego. Stworzy nowe miejsca pracy i znacznie
uprości rozliczanie z urzę
dem skarbowym. Już najbliższy druk PIT zostanie tak
uproszczony. że nie trzeba
będzie iść do biura podatkowego i płacić za jego wypełnienie. Choćby w tym
odczujemy pozytywne skutki reformy - zapowiada rzecznik prasowy Ministerstwa
Finansów Piotr Oubno.
warły

- Nijak. Ja nie odczuję żadnych
zmian. Wszystko zostanie po staremu. Ci, którzy zarabiają mało ,
zupełnie nie zauważą tej reformy.
Skorzystają chyba najbogatsi Krzysztof Szelenbaum.

,

- A kto może na tym skorzystać?
Ja na pewno nie. Jestem przekonany, że dla mnie nic się nie zmieni I cia wielu innych grup spolecznydI również nie. Powinni coś zr0bić, żeby zyskało

polskie rolnicale ta reforma podatków na
pewno na m nie wplynie - Stefan

Po długich targach AWS i UW
udało się wreszcie dojść do porozumienia w sprawie przyszłego
systemu podatkowego w Polsce.
Przyjęte w umowie założenia należą do najbardziej liberalnych w
Europie. Doradca ds. podatkowych prezydenta USA skomentował nawet, że polskie rozwiązania
są lepsze od amerykańskich . Pochlebne komentarze na ten temat
można przeczytać w najwię
kszych dziennikach ekonomicznych na św iecie. Co sprawiło, że
zmiany w systemie podatkowym
zostały wśród komentatorów tak
dobrze przyjęte?
Pierwszy punkt porozumienia
zakłada wprowadzenie dwóch
progów podatkowych i obniżenie
stawek podatku od osób fIZYCZnych w 2001 roku do 18 i 28 procent. Proces obniżania stawek
przedstawia tabela:

two.

stawki
w rocentach
19, 30, 40
18,28

rok

lIućL

2000
2001

Drugi bardzo istotny zapis to stopniowe obniżanie stawek dla
przedsiębiorstw z tegorocznych
34 procenl do poziomu 22 procent
w 2003 r. Dokładnie proces obniżana tych stawek ilustruje tabela:
stawki
w procentach
28
26
24

rok

2000
2001

- Za mak> wiem o

propoIlOWa-

nydI2JIIianach, ale myślę, że dla
mojej kieszeni są one obojętne.
Co mi da ten jeden procent podaUw dochodowego mniej? Za to z
~ straci na tej refonnie
~,ool~ad~
to poważny cios. Budowa
nowych mieszkań i tak jui kuleje,

żej ulgi

a co się będzie teraz działo,
strach pomyśleć - Marianna DudeIL

2002

Państwo

nadal

będzie

prowaZostaje
utrzymana możliwość wspólnego
rozliczania mał:tonków, czemu
wcześniej Ministerstwo Finansów
było przeciwne, uważając , że ulga ta promuje bogatych. Powstaje
też nowa ulga podatkowa, która
umożliwi odliczenie 1/3 kwoty w0lnej od podatku za drugie dziecko
i p%wy kwoty wolnej za trzeciego i każdego następnego potomka w roku 2000. W roku 2001 bę
dzie to połowa kwoty wolnej za
drugie i 3/4 kwoty wolnej za trzecie i każde nastę p ne dziecko. Wadzić politykę prorodzinną.

nożem

W Zborowie trzej zamaskowani

- Jestem emerytem. Wydaję miena leki około 200 złotych.
mocno po kieszeni i
myśię, że reforma tego nie zmieni.
Zawsze naJbiedniejsi są najbardziej obciążeni podatkami - Onu-

I tak

dostaję

fryDudek..
/japJ
ZdjrciD A PfdmVi

runkiem przyjęcia proponowanych
ulg jest jednak przyjęcie zapisu w
ustawie o świadczeniach pienięż
nych z ubezpieczenia społeczne
go w razie choroby i macierzyń
stwa, który wydłuża/by okres podstawy wymiaru zasiłku z 6 do 12
miesięcy.

Nadal będą funkcjonowały odliczenia wydatków rehabilitacyjnych, na indywidualne kształce
nie podatnika , z tytułu zakupów
wydawnictw i pomocy naukowych, z tytułu płaconych składek
na ubezpieczenia społeczne i z
tytułu zapłaconych alimentów z
wyjątkiem tychże na dzieci. Nadal
odliczana też będzie składka na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Największe kontrowersje budzi
likwidacja dużej ulgi budowlanej .
Ministerstwo uważa, że i tak dla
podatników będą z tego tytulu korzyści.

- Chwilowo ktoś może na tym
ale pamiętajmy, że
zmniejszając progi podatkowe ,
wszyscy zaczn iemy lepiej zarabiać . Mniej ulg, to mniej patologicznych sytuacji i prostszy PIT.
Już w przyszłym roku druk będzie
o wiele łatwiejszy do wypełnie
nia. Oszczędzimy więc choćby
na tym, że nie zapłacimy za
usługę biura podatkowego. Z kolei niski podatek dla firm da im bodziec do rozwoju . Musieliśmy jastracić ,

koś pobudzić gospodarkę, żeby

za kilka lat znalazty się miejsca
pracy dla wyżu demograficznego, który akurat wejdzie w wiek
produkcyjny - wyjaśnia rzecznik
prasowy Ministerstwa Finansów
Piotr Dubno. Jednocześnie zaprzecza on oskarżeniom, że spadają podatki bezpośrednie , a
wzrastają pośrednie, czyli głów
nie VAT i akcyza.
- Te podatki i tak rosłyby niezależnie od proponowanych zmian,
bo musimy dostosowywać-się do
rozwiązań stosowanych w Unii
Europejskiej - dodaje Piotr Dubno.
Wprowadzenie zmian musi
przegłosować Sejm, co jednak
nie wydaje się żadnym problemem. Czy przyczynią się one do
sukcesu przewidywanego przez
Ministerstwo Finansów, pokaże
czas.
Jarosław PANEK

Pierwszą o stanowisku rady w 0bliczu zagrożeń wynikających z restrukturyzacji hutnictwa radni przyjęli jednomyślnie , mimo wcześniej
szej polemiki o wyraźnych akcentach politycznych. Drugą w sprawie
przyspieszenia procesu inwestycyjnego zbiomika wodnego .Wióry"
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. Obydwie uchwały otrzymały wysoką ocenę obecnych na
sesji gości . Podobną opinię wyraża
no o wprowadzającym , bardzo konstruktywnym, wystąpieniu prezydenta Jana Szostaka. W jego podsumowaniu prezydent stwierdził: Nie liczymy na mannę z nieba, ale
na nasze działania , na naszą determinację. My musimy tworzyć szansę do powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Krach huty
to krach miasta - podkreśl~.
Zaproszono na sesję wszystkich,
którzy mogą pomóc w rozwiązaniu
problemów Ostrowca Świętokrzy
skiego. Przez specjalne glosowanie
radni udzielili im prawa swobodnego zabierania głosu .
Pierwszy był starosta Maciej Giermasiński , który poinformował o
zbieżnej
z miejską uchwale
Zarządu Powiatu. Na sesji w czerw-

Chi-ny, Kiel-ce
Wojewoda Wojciech Lubawskl
przyjmie w najbliższy piątek bardzo specjalnych gości: w samo
poludnie odwiedzą go bowiem
cztery reprezentantki ... Krajowego
Związku Kobiet Chińskich i to w towarzystwie sekretarza Ambasady
Chin w Polsce.
Delegacja właśnie dziś przybywa
do naszego kraju . Chinki zaprosiła
wiceprzewodnicząca Rady Krajowej
Kół
Gospodyń
Wiejskich, była
posłanka Zofia Grzebisz-Nowicka ,
która przed trzema laty gościła w
Chinach na międzynarodowej konferencji poświęconej prawom kobiet
Trzeba przyznać, iż zadbała, by goście się nie nudzili: - Obok spotkania
z wojewodą lubawskim reprezentantki chińskich kobiet zwiedzą kielecki szpital onkologiczny, Szkolę Pod-

młodzi

ludzie napadli 87-letnią kobietę, która mieszka z 89letnim, ciężko chorym mężem .
Zagrozili staruszce nożem i zabrali ostatnie 480 D.
Do zda rzenia dos zło późnym
w ieczorem w poniedzi a łe k. Bandyci sforsowali drzwi w mieszkaniu kobiety i w eszli do środk a ,
gdy wszyscy domownicy już spali. 87-letnia Franciszka J. o pieku-

Wystawa "Żołnierze wyklęci"
o antykomunistycznym podziemiu
po 1944 roku z Warszawy trafi do Kielc

Lekcja historii
- Oni - polscy bohaterowie na
zawsze pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach - mówił poseł Mariusz Kamiński
podczas otwarcia w Sejmie RP
wystawy fotograficznej dokumentującej i upamiętniającej

po

rentę

j e s ię obłożn i e chorym m ętem i
psychlczm e chorą kuzynką. Nikt
nie był w stanie jej pomóc, gdy
sprawcy przyłożyli jej nóż do szyi.
Sami zna l eżli re ntę , która m i ała
całej trójce wysta rczyć do ko ń ca
m i e si ąca. Złodzieje uciekli. Dopiero rano córka staruszki
p rzys zła odwiedzić rodziców i doWledziala się o napadzie . Zawiadomiła policję ,

/AO/

cu podobną uchwałę podejmie Rada Powiatu. Były poseł PSL Leszek
Bugaj wprowadził dyskusję na tory
polityczne, mówiąc, że o takiej sytuacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jak
teraz wiedział już 5 lat temu.
Chwaląc inicjatywy miasta i powiatu
szukał winnych poza nimi i poza
hutą, w rządzie. Replikowali poseł
Jan Oraniec i senator Krzysztof lipiec. Było burzliwe, skierowane
przeciw dyrektorowi Zygmuntowi
Żywczykowi wystąpienie szefa
związku zawodowego .Sierpień
'80· , były krytyczne głosy radnych.
Odpowiadając dyrektor Żywczyk
dokonał merytorycznej, finansowogospodarczej analizy sytuacji w hucie, argumentując, że niezwolnienie
tych 2000 ludzi to koniec firmy i utrata wszystkich miejsc pracy. Jego i
właściciela propozycja ratuje hutę
od bankructwa i utraty 1700 miejsc
pracy w samym zakładzie macierzystym. Jeśli na Zachodzie jeden
pracownik huty rocznie produkuje
600 ton stali, to w Ostrowcu tylko
200. Równocześnie podkreśm, że
Huta .Ostrowiec· w działaniach
restrukturyzacyjnych wyprzedza
wiele polskich zakładów, w tym Hutę .Katowice· i Hutę . Sendzimira·.

Na Kielecczyznę przybywa delegacja
kobiet chińskich

22

2003

Z
sięcznie

W atmosferze pewnego szoku po zapowiedzi zwolnień w Hucie
"Ostrowiec" i poniedziałkowej manifestacji roootników przebiegała
wczorajsza nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ostrowcu Święto
krzyskim. Była poświęcona skutkom społecznym restrukturyzacji huty. Nie obyło się bez polemiki. Podjęto dwie uchwały.

stawową w

Sukowie, będą też podeJmowane przez rektora Politechniki
Świętokrzyskiej. Pierwszy dzień ich
pobytu na ziemi świętokrzyskiej zakończy wizyta w ośrodku jazdy konnej w Borkowie i degustacja specjałów regionalnej kuchni. O specjały postarają się nasze rodzime gospodynie wiejskie.
W sobotę Chinki wezmą między innymi udział w Dniach Chęcin, złotą
wizytę burmistrzowi Jędrzejowa oraz
obejrzą Muzeum Zegarów. WIeCZOrem wyruszą do Krakowa
/toni

Paraliż,

ale

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Ci z ronda Paderewskiego nie
mają gdzie się ruszyć, Czamowska
zamknięta , Krakowska w remoncie.
Będziemy tu stać do wieczora - mówili.
W korku utknęli równiet kierowcy
Jadący od Chęcin w stronę Kielc. Poruszaliśmy się metr po metrze opowiadał jeden ze zmotoryzowanych. - PrawdZIWY horror przetyliśmy na JagiellońskK!J i GrunwaldzIoej. Sytuaqę utrudniały dodatkowo
kolizje. Na Krakowskiej omijać trze-

Tamte huty czekają podObne
blemy. Na zakończenie
Jan Szostak zaprosił WS:1V~lki'"
na dzisiejsze spotkanie z
strem Longinem Komolowskim
godz. 12 w Urzędzie Miejskim
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kazimierz

Dziś Dzień

Matki
DOKOŃCZENIE ZE STR.
- Dzień Matki jest bardzo
trzeba się ładnie ubrać 
je przedszkolak.
- Nieprawda, ważn iejsze
aby być w tym dniu nn""">nvrnl
pomóc mamie, ucałowa ć
moja mama się obudzi, to
już miała bukiet kwiatów - mówi
latka.
Przedszkolaki zgodnie
że mamy są nieZa!itąj:)ionle.
pracują. gotują obiady,
Mama jest najważniej sza,
ona przecież nas urodziła·
jedna z dziewczynek. Jej I
ka stwierdza:
- Mój tata jest taki leniwy, tylko
ży na kanapie i czyta gazetę
go nie obchodzi mój młodszy
ciszek.
Oprócz kwiatków dzieciaki
rują dziś swoim mamom
bombonierki. Będą
szczęścia, dużo zdrOWia,
były zawsze miłe , uśm i echnięte
wesole.
- I żeby mama była bogata,
gdy są pieniądze , to jest fajnie
przekonuje jedna z dziewczynek
- A moja mama nigdy nie
szczęśliwych chwil, no, chyba
ja ją rozśmieszę - dodaje któreś
dzieci.
Dziewczynki pragną być
ne do swoich mam:
- Chciałabym tak jak mama
buty na 12-centymetrowych
sach - mówi jedna z nich. Inne
dają:

- A ja marzę o złotym
ku.
- Chcę się ubierać tak jak
mama i mieć kilometry
włosów.

postępowy!
ba było uszkodzonego .poJ0neZ3'
,golfa'. Klopoty z dojazdem na
ce wezwań miały karetki
ratunkowego. Policjanci z
zaangażowali wszyslloe
bezpieczania wyścigu .
świeciły pustkami.
Kielce zostały odblokowane
godziny 18. Ooptero o tej
zmotoryzowanych 7dE!CVl:lO\'(aIJ
na powrót z pracy do domu.
wali natomiast ptesi,
sko Ioblcowah dZJelnym
Malgorzata .... """' .... -

antykomunistyczne podziemie
zbrojne po 1944 roku. ,,żołnie
rze wyklęci " - tak brzmi tytuł
ekspozycji. Jej organizatorzy Liga Republikańska - zapowiadają, te wkrótce będziemy mogli oglądać ją równie! w Kiel·
cach.
Uroczystego otwarcia dokonał
wczoraj marszałe k Sej mu Maciej
Płatyń ski Patronat nad wystawą
obj ąl premier rządu RP Jerzy Buzek.
IMAF/

F: >l. A
Zamknięty

odcinek ul. Krakowskiej pom iędzy ulicami
marka i Pakosz. Wczoraj przed południem wymieniano tam
wierzchni, w zatoce przystankowej, a utrudnienia w ruchU
ogromne.
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WIADOM
Zróżnicowanie cen w Świętokrzyskiem

Po cebulę do Kjelc,
do Końskich po bluzkę
Najdroższa żywność jest w
Kleicach, jedynie cebulę można
upić taniej niż w innych mia-

stach Świętokrzyskiego. Po garsonkę najlepiej pojechać do
Buska Zdroju, a po buty do Koń
skich. O 30 procent tańsze niż w
całym regionie są natomiast
usługi w Jędrzejowie.
Nawet niewielkie różnice cen poszczególnych towarów i usług
mają bardzo duże znaczenie, tym
bardziej że wynagrodzenia w
Swięlokrzyskiem należą do jed'!)'Ch z najniższych w kraju. Śred
":la płaca wyniosła w kwietniu nieC ponad 1611 złotych, podczas gdy przeciętne pensje w kra-

jest w Końskich i Staszowie, gdzie
cena jest najwyż5za.
W Jędrzejowie najtaniej w całym
regionie wymaglujemy bieliznę,
skorzystamy z chemicznej pralni,
uszyjemy na miarę gamitur, naprawimy buty i ostrzyżemy włosy.
Mniej niż gdzie indziej zapłacimy
za wizytę u lekarza i badanie USG.
Za to kiedy będziemy w Końskich,
niedrogo przejedziemy się taksówką.

Przy tym wszystkim nie można
jednak zapominać, że w takich
miastach jak Końskie czy Jędrze
jów najtrudniej w regionie jest o
pracę . W Świętokrzyskiem stopa
bezrobocia w kwietniu wyniosła
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CI LOKALNE

Certyfikat dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala

,

Ceny chleba żytniego razowego za 1 kg w wybranych miastach wo-
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Ceny mąki pszennej "poznańskiej " za 1 kg.

13,7 proc., podczas gdy w kraju
wartość ta nie przekroczyła 12
procent. Pod koniec kwietnia zarejestrowanych było w województwie 97.917 bezrobotnych.
Agnieszka W1CHA-OAUKSZA
opr. wykresów
Jarosław PANEK

Certyfikat akredytacji,

najwyższe wyróżnienie ,

którym

go Szpitala Dziecięcego w Kielcach Michał Bedlleki, przedstawiciel Centrum Monitorowania Jakośc i Usług Medycznych. Mimo radości z wyróżnienia święto było pełne gorzkich aluzji do odwołania dyrektora szpitala Jarosława Wójcickiego.
Poniewa~
Michał
Bedlicki
wiozący certyfikat miał kłopoty z
samochodem, uroczystość rozpoczęto bez niego. Dr Mie-

cach zoslał oceniony bardzo wysoko - dostał maksymalne wyró~nienie, akredytację na 3 łata . Na

czysław Szalecki, p.o. dyrektora
szpitala, przywitał gości, m.in. dr.
Leszka Mierzwę, który reprezentował wojewodę, Romana Dziedzica, Wojciecha Żelezika i dr. Janusza Trzaskę-Gerleckiego, reprezentujących Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, człon
ków byłej rady społecznej szpitala . przy powitaniu odwołanego
przez zarząd sejmiku dyrektora
szpitala Jarosława Wójcickiego
rozległ się huragan braw zgromadzonych na sali pracowników
szpitala. Równie gorące przywitanie dostał Stanisław Pałys, przewodniczący byłej rady społecznej
szpitala, odwołany przez wojewo-

całej Polsce, które
ok.
30 jednostek w
złotyły wnioski, 20

Certyfikat przyznawany przez
CMJUM jest rodzajem gwarancji
wysokiego poziomu i bezpieczeństwa usług świadczonych przez
szpital, który dostaje to wyró~ie
nie. Idea przyznawania szpitalom certyfikatów narodziła się w
USA prawie 100 lat temu . Chciano w ten sposób promować podnoszenie standardów usług medycznych, a ta~e bezpieczeń
stwo procedur szpitalnych dla
pacjentów. W Polsce certyfikaty
przyznawane są od dwóch lat.
Szpital ubiegający się o taki certyfikat musi zło~yć wniosek do
CMJUM, a następnie przygotować się do przyjęcia komisji akredytacyjnej . Komisja, która badała
Szpital Dziecięcy w Kielcach, zaJrzała
w ka~dy zakamarek,
począwszy od akt personalnych
pracowników, przez salę operacyjną, kuchnię, piwnicę, na śmie
tniku skończywszy. Zwracano
uwagę na sposób prowadzenia
procedur medycznych, np. postępowania na izbie przyjęć, sali
operacyjnej, postępowania ze
zu*mi materiałami opatrunkowymi, odpadami szpitalnymi,
sposób zapobiegania zakaże
niom wewnątrzszpitalnym . Za
ka~dy odcinek pracy szpItala
były przyznawane punkty, których suma złotyła się na akredytację . Szpital Dziecięcy w Klel-

watyzowaną placówką
lutby
zdrowia - lebyści odczuli, ~e
macIe konkretnego wła cIclela I
żebyście z tego powodu odczuwali
przyjemno Ć .
Roman Dziedzic, z zarządu SeJmiku WOjewództwa Śwlętokrzyskiego gratulując w Imieniu marszałka sejmiku poinformowal, ~e
sejmIk podjął uchwałę o rozbudowie szpItala na Czarnowie I ~e
przeznaczył pieniądze na zakup
sprzętu specjalistycznego, co powinno być optyml tyczną wiado-

dostało

certyfikaty
trzylelnie, a 7 warunkowe - na 1 rok.
Taką warunkową
akredytację posia-

da m.in. szpItal w
Końskich .

- SolidnoŚĆ i profesjonalizm
się
opłaca . Mo~e nie
w oczach nowej
władzy, ale na pewno w oczach ludzi, którzy to wszystko widzą - powiedział dyrektor
Jarosław Wójcicki,
dziękując całemu
zespołowi szpitala

za pracę przy staraniu się o certyfikat. - Dzięki wam
ten szpital jest
wyjątkowy nie tylWrfCzan/e certyfikatu.
ko w wOJewómością dla załogi szpItala. Dyredztwie świętokrzyskim, ale w struktor
Wójcicki
podziękował,
kturze całej słutby zdrowia w kraprosząc, by .przekazano panu
ju.
marszałkowi, że nawet w kaid ej
Stanisław
Pałys,
przewodparze IstOleje lider". WojcieCh
niczący byłej rady społecznej szpiŻelezik, dyrektor Departamentu
tala,tyczył jego pracownikom,że
Polityki Społ czn j w sejmiku
by szpital stał się pierwszą spry-

NAJSTARSZA I NAJWIĘKSZA
UCZELNIA NIEPAŃSTWOWA W REGIONIE
Prowadzimy trzyletnie wytszB studia zawodowe na kierunkach:
ZARZĄDZANIE I MARKETING, EKONOMIA, ADMINISTRACJA.
W naszej uczelni studiuje ogółem 3400 studentów na studiach dziennych. wieczorowych

i
zaocznych, w tym 2400 na studiach Ilcencjackich
I 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Zatrudniamy 180 nauczycieli
akademickich, w tym 30 profesorów i 50 doktorów.
----------------------------~

Wyf1;la Szkoła Handlowa posiada dwa wydzjały,
które w roku akademickim 1999/2000 będą prowadzić następujące

I MARKETINGU
(tel. 368-51-28)

. Ekonomia
tudJa dzienne I zaoczne
w specjalnościach :

nsowe

- doradztwo poda

w
- mene<ltterska
- handel ZBgr&nlCZlly

- zarządzalI'
-

morządu
~

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

- turystyka I

wojew6dzkJego.

Wygląda na to, te Ś

okrzysIoe

nowego-starego partnera.
IMAF/

specjalności:

kieru

- ubezpIecze
- gospod.artu1 reg

w Staropols . J Izbie PrzemysIowo-Hand
8), Forum Pracodawców i Stowarzyszenia na
Rzecz Integraql z Umą Europejską. Po południu ZWIedzą mlSsto i okolice.
Nte będZIe to pierwszy konia z
partnera
z Darui. Dawne W0jewództwo teleckie mialo JUt podpisaną umowę o wsp6lpracy z hrabstwem Aarhus. Sygnował Ja. były
WOjewoda Zygmunt Szopa. Jedna w związku z reformą admmtstracy)ną i zrruaną kompetenq poszczególnych jednoste umowy
zagraniczne le1ą teraz w gestiI sa-

lza BEDNARZ

ul. Peryferyjna I 5

- bankowołć

r

mo lę~ą tabliczkę w drewn an J ramce obiecuj c, te k edy
szpital będzie starał się o
przedłutenie akredytaqi, Ole bę
dzie jut tak dlugo czekał.

czył

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W KIELCACH

EKONOMII
I ADMINISTRACJI (tel. 362-60-26)

lary

przyznał , te bardzo żałuje, ~e fakt
przyznania certyfikatu .zbIegł się
z konflIktem między załogą szpitala a organem zało~yclelsklm,
ale nie ma takich spraw, których
nie mo~a rozwIązywać bez porozum enia I zrozumienia· Dodal
tet, ~e dyrektor WÓjcicki na pewno znajdZIe sobie pole do
dzlalania mając poprawne slosunkl . Kres aluzjom połotyło poJawlen e się MIchała Bedlickiego
z Centrum Monllorowanta Jakości Usług Medycznych, który wrę-

r-~~~=~:~~-~~i~iliilili

WYDZIAŁ

o
Refonna samorządowa, 1-J
funkcjonowanie, nast,pstwa,
podział kompetencji I zwlilUne
z nl~ przamlany w społeczno
ściach lokalnych stały s ,celem
wizyty w KielC41ch delegacji duńskiej z hrabstwa Aarflus. Omówione zosta"'l również wstępne
warunki umowy o współpracy
pomltdzy województwem świ,
tokrzyskJm a hrabstwem Aarhus.
Duńska de egacja przyjechała
wczoraj w nocy do Kielc. DZIŚ spotka Się z marszałkiem Józefem
Szczepańczylóem oraz przedstawiaelami Departamentu Infrastruktury WOfeW6dztwa i Ochrony
ŚrodOWISka. Goście z Danii rozmawiać będą z przedsiębiorcami

II

może pochwalić się tylko kilkanaście szpitali w Polsce, wrę 
czył wczoraj dyrektorom Wojewódzkiego Specjalistyczne-

Delegacja z Danii

a

Dziec i ęcego

I

dę Pardykę ·

iew6dztwa.
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zkoła

zarządzame

kością

arstwo

w agrobiznesie

Handlowa w -elcach, ul. Peryferyjna 15
tel. 331-74-10, telJf 36 -51-29
e-mail: info@w hld lc .edu_pl; trona www.wh-kielce.edu.pl
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Belgrad

oskarżony

o

złe

traktowanie dziennikarzy

Przejściowy

u ad

Wyzwoleńcza Armia Kosowa zgadza się na czasowy, międzynaro
dowy protektorat w Kosowie, jako krok w kierunku całkowitego
uniezależnienia się prowincji od Serbii - powiedział wczoraj przywódca WAK Hashim Thaci.

- Popieramy przejściowy układ,
jakim jest protektorat w Kosowie,
który byłby przejściowym rozwiązaniem na drodze do niepodległości - oświadczył Thaci po
spotkaniu w TIranie z albańskim
ministrem spraw zagranicznych
Paskalem Milo.
- Ważny jest nie limit czasowy,
ale to, że mielibyśmy protektorat
gwarantowany przez wspólnotę
międzynarodową - dodał.
Zgoda Thaciego na między
narodowy protektorat oznacza
złagodzenie jego poglądów, zbliżenie do centrum sceny politycznej w Kosowie i do Ibrahima Rugovy, umiarkowanego lidera kosowskich Albańczyków.
Thaci przewodził w lutym delegacji albańskiej na rozmowach
pokojowych w Ramouillet. W cza-

•

Krzyże

do

usunięcia

- Rząd zamierza usunąć z
terenu Żwirowiska obok
obozu w Oświęcimiu wszystkie krzyże stojące tam bez
zgody władz kościelnych oświadczył wczoraj rzecznik
rządu Krzysztof Luft.
- Rząd zwraca się do wszystkich, którzy w dobrej wierze
ustawili naj świętsze symbole
chrześcijaństwa na Lwirowisku, a którzy chcieliby je zabrać do swoich parafii, aby
uczynili to jak najszybciej - powiedział Luft. Powołał się na
stanowisko episkopatu z sierpnia 1998 roku, krytyczne wobec stojących na Lwirowisku
krzyży.

Dodał , że

związku z wejustawy o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady, "wdrożone zostały procedury, których efektem będzie przejęcie terenu
Lwirowiska przez organa pań
stwowe".
ściem

w

w

życie

sie negocjacji wzbraniał się przed
podpisaniem porozumienia nie
dającego Kosowu niepodległości i
naciskał na rozpisanie po trzech
latach autonomii referendum niepodległościowego.

Jego upór sprawił, że pierwsza
runda rokowań zakończyła się
bez rozstrzygnięć. Dopiero po
drugiej rundzie, w Paryżu, albań
ska delegacja podpisała jednostronnie porozumienie. Wobec
odmowy podpisania porozumienia przez Serbów, NATO rozpoczęło naloty w Jugosławii.
Thaci, który w piątek przybył do
Albanii z Kosowa, poddawany
jest rosnącym naciskom, by
złagodzić rozbieżności z innymi
kosowskimi ugrupowaniami politycznymi, a zwłaszcza z Rugovą.
Wkrótce po przyjeżdzie do TIrany,
Thaci zaprosił Rugovę na spotkanie .
Według albańskich mediów, Rugova może przyjechać do Albanii
jutro i wziąć udział w spotkaniu
kosowskich polityków w Tiranie.
Informacji tej nie potwierdzili ani
Thaci, ani Milo.
Międzynarodowa

organizacja
"Reporterzy bez granic· oskarżyła
władze w Belgradzie o złe traktowanie
dziennikarzy
obsługujących wydarzenia w Kosowie i tłumienie niezależnej prasy w Serbii i Czarnogórze.
Organizacja ta, z siedzibą w Paryżu, opublikowała raport pod tytułem .. Państwo cenzury".
Według raportu, serbska policja
i jednostki specjalne zatrzymały
od rozpoczęcia nalotów NATO co
najmniej 80 zagranicznych dziennikarzy.
"Większość z nich wyrzucono z
Jugosławii, wcześniej przetrzymując w zamknięciu od kilku godzin do kilkunastu dni. Traktowano ich brutalnie, pozorując nawet
egzekucje . Wielu z nich pobito,
aby zastraszyć resztę . W obawie
o swe życie albańscy dziennikarze mieszkający w Kosowie w
większości opuścili prowincję" glosi raport.
14-stronicowy raport podaje
przykłady represji wobec mieJsco-

wych, niezależnych mediów, w
tym zamknięcie niezależnej stacji
radiowej B-92 i zamordowanie
opozycyjnego serbskiego wydawcy Slavko Curuvii.
.Reporterzy bez granic· zaapelowali do władz w Belgradzie o
respektowanie
podpisanych
przez Jugosławię międzynaro
dowych umów w kwestii zapewnienia
prasie
swobody
działania, zaprzestanie prześla
dowania niezależnych dziennikarzy, wszczęcie śledztwa w
sprawie zamordowania Curuvii i
wypuszczenie
z
więzienia
dwóch dziennikarzy - Nebojszy
Ristoca, szefa telewizji .Soko· w
Serbii i chorwackiego dziennikarza Antuna Masie.
NATO w
Wesley Clark
sprzeciwił się w wywiadzie dla
hiszpańskiego dziennika .EI Paiso przerwaniu nalotów na Ju-

Fot.
Widok ogólny ogromnego obozu dla uchodźców z Kosowa w Cegrane w Macedonii 24 marca. Wobozie
przebywa ponad dwa tysiące kosowskich uchodźców.

gosławię·

Chcieli utajnienia procedury

Głównodowodzący sił

Europie

gen.

- Z militarnego punktu widzenia
przerwa nie przyniosłaby żadnej
korzyści.
Wprost przeciwnie,
wiązałaby się z dwiema niedogodnościami : Serbowie mogliby
kontynuować politykę czystek etnicznych w Kosowie i przegrupować siły swojej obrony przeciwlotniczej - powiedział Clark po tym,
jak cztery kraje NATO - Grecja,
Włochy, Holandia i Czechy - zaproponowały wstrzymanie bom-

Projekt SLD
odrzucony

bardowań .

Podobnego zdania jest sekretarz generalny NATO Javier Solana.

Sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Sprawiedliwości i Praw

."

Fot. PAP/CAF
Co najmniej 39 górników zginęło, a 48 zostało rannych w
wyniku eksplozji metanu w kopalni węgla kamiennego w
Doniecku na Ukrainie - podały wczoraj, dzień po katastrofie,
władze ukraińskie.
W chwili tragedii w kopalni "Zasiadko·
pracowało 551 górników, w tym 181 na głębokości około 1.200
metrów, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wybuchu. To
największa katastrofa w ukraińskim górnictwie od kwietnia
ubiegłego roku, kiedy to w wyniku wybuchu metanu w innej
kopalni w Doniecku zginęło 63 górników. Na zdjęciu: lekarz w
szpitalu w Doniecku podaje płyn górnikowi ciężko rannemu w
wyniku eksplozji metanu w kopalni " Zasiadko·.

CENTRAI.NA AGENCJA REKlAMOWA
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~ REKLAMA RADIOWA
~ REKLAMA TElEWIZYJNA
Centrana Agencja ReIdcrnowa Sp, z 0.0.
KIelce lA. ~ 12 V piętro teł. 344-94-49

będzie

posłem-sprawozdawcą,

który przedstawi Sejmowi stanowiska komisji.
Według propozycji SLD, w
przypadku podejrzeń o złożenie
nieprawdziwego oświadczenia
lustracyjnego wniosek do Sądu
Lustracyjnego mógłby złożyć
zarówno rzecznik, jak i jego
dwaj zastępcy, ale odstąpienie
od złożenia wnIOsku wymagałoby zgody ich wszystkich
trzech .
Według Edwarda Wende (UW),
RIP działa jak prokurator i każda
decyzja w sprawie skierowania
wniosku lub nie powinna być
indywidualna.

Pomnik

dla
Reagana?
W OpinII wiceministra
spraw zagranicznych Radka
Sikorskiego,
.. Wa rszawa
jest winna pomnik autorowi
prawdziwego końca zimnej
wojny", j akim jest Ronald
Reagan.
Sikorski wyraził ten pogląd w
referacie wygłoszonym pod·
czas wczorajszej konferencji
na Zamku Królewskim w War·
szawie, zorganizowanej z oka·
zji integracji Polski z NATO
oraz 50-lecia Sojuszu.
Wbrew zapowiedziom, na
konferencję nie przybył płk Ry·
szard Kukliński. Przysłał tylko
list, w którym powołał się na
przyczyny od niego niezalez·
ne oraz generalne postanowienie podjęte po wizycie w
Polsce, że nie będzie uczest·
niczył w życiu publicznym kra·
ju.
Na zaproszeniach na konferenCJę widniało dwóch jej orga·
nizatorów: Wyższa Szkoła
Dziennikarska im. Melchiora
Wańkowicza oraz MSZ. Zapy·
tany o udział MSZ Sikors I
odesłał PAP do rzecznika resortu. Paweł Dobrowolsk
oświadczył, że MSZ "w żaden
sposób nie sponsorowało" tej
inicjatywy.
Natomiast minister Bronisław Geremek w liście do
uczestników konferencji podziękował za zaproszenie do
jej otwarcia i wygłoszenia referatu.

Trwa alarm przeciwpowodziowy

OBSWGA REKlAMOWA W PEtNYM UXlłESIE

KREACYJNYM I MEDIALNYM

Człowieka odrzuciły wczoraj
projekt nowelizacji ustawy lustracyjnej zgłoszony przez SLD.
Posłowie SLD złożyli swój projekt u marszałka Sejmu w kwietniu tego roku . SLD chce w nim
m.in . wprowadzenia "precyzyjnej definicji współpracy ze służ
bami PRL" i utajnienia całej procedury lustracyjnej . Projekt proponuje również, aby zastępców
rzecznika interesu publicznego
wybierał prezydent oraz parlament.
Wniosek o odrzucenie projektu
zgłosił na wspólnym posiedzeniu
komisji poseł Ludwik Dom (niezależny). Według niego oraz
posłów AWS, utajnienie całej
procedury lustracyjnej .sprzyjałoby oszczercom". Teraz Dom

•

że

Z głębokim żalem zawiadamiamy
22 maja 1999 roku po długiej i ciężkiej
chorobie zmarł przeżywszy 73 lata

Śp. Mieczysław Marszałek
Zasłużony działacz

kultury odznaczony
dJa Kielecczyzny

,za Zasługi
Msza święta żałobna odbędzi lę
26 maja 1999 r. o godz. 12
w ko ciele Św. Józefa Robotnika
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok
na cmentarz Piaski.
Będzie nam Go bardzo brakowało
Żona, Córka i Wnuczek

Stronę

przygotowano na podstawie

materiałów

PAP

iemcy
pod wodą
Trwa alann przeciwpowodziowy w po/udniowych Niemczech.
Najgorsza sytuacja jest w Bawarii. Na Dunaju fala kulminacyjna
osiągnęła w poniedziałek wieczorem Regensburg i przesuwa
się na wschód, w kierunku Pasawy.
Pod wodą znalazła się historyczna starówka w Regensburgu, a
porwane przez wodę kontenery
budowlane uderzyły tu w dwa m0sty na Dunaju Oba natychmiast
zamknięto
Wczoraj speCJali CI

1999 r.
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przez trzy I~ta zamawiali w firmie wysyłkowej "rewelacje" z katalogu,
by otrzymac 100.000 złotych lub samochód

Nie kupujcie

podręczników

na zapas!

Wakacyjna
szkoła

dla nauczycieli
Pani Krystyna już straciła rachubę, ile razy była nominowana
bądź "wygrała" 100.000 złotych albo samochód. Przez trzy
lata uzbierała się niezła sumka i kolekcja zachodnich aut. TyJł.ż.e do tej pory nie otrzymała ani grosza, o kluczykach do
samochodu nie wspominając. Zamiast tego wraz mężem są
posiadaczami wielu "rewelacyjnych" urządzeń reklamowanych z katalogu firmy wysyłkowej bez adresu, za to legitymującej się numerem skrytki pocztowej.
. Pierwsze zawiadomienie o noacji do nagrody głównej otrzy"lała m zimą w 1995 roku - opowiada 52-letnia kobieta. - Mąż wyjął
12 skrzynki grubą. pomarańczową
cope rtę . W środku był kolorowy
katalog, zaadresowana komputerowo koperta zwrotna, regulamin
'IY I wytyczne, co zrobić, by nalJOdę otrzym ać - wyciąga z szuflaat pożółkły plik kartek.

~z-

ra·

.Aby otrzymać swoją nagrodę
otwórz załączony katalog i wyOIerz pozycje, które chcesz otrzy"lać do domu na 15-dniową próbę
bez żadnego ryzyka. Ten wymóg
dotyczy wszystkich uczestnikównawet Ciebie, osoby mającej
Ilansę nominowania do otrzymaa wspaniałej nagrody głównej
wartości 100.000 złotych· - czyta"1'/ A dalej nabłyszczana kartka
'PO marańczowe linie kusi: .2.
Przeczytaj i podpisz oficjalną zgo1ę na publikację i przyznanie
WSpaniałej nagrody głównej warbśCI 100.000 zł znajdującą się na
Odwrocie naszego oficjalnego zaadomienia o wspaniałej nagrodlJe głównej. 3. Odczep tę ofiCJalną zgodę na publikację i przyznanie wspaniałej nagrody głów
'leI 4. Nie zapomnij nakleić na
fWoim kuponie uczestnictwa i za~/enia pozłacanej nalepki, doYtlącej
wspaniałej
nagrody
nej. 5. Odeślij wymagane domenty w załączonej kopercie
lWrotnej z napisem .Do przekalanIa Dyrekcji w pierwszej kolej~CI·. 6. Cena zamówionych towarów musi wynosić 100 złotych
s koszty przesyłki. •

Dobry interes
. Pomyślałam: .Czemu nie? tna zaryzykować·. W końcu
la 100 złotych mam zyskać
llO 000 zl, to dobry interes - wy-

jaśnia.

- Zamówiłam komplet patelni z najwyższej marki teflonu,
na których można smażyć bez
tłuszczu i miniurządzenie do
zgrzewania plastiku . Jeszcze tego samego dnia pobiegłam na
pocztę - wspomina.
Zamówione towary dostała po
trzech tygodniach. W nagrodę
dołączono do nich za darmo najwyższei klasy odtwarzacz magnetofonowy, który zepsuł się po
tygodniu i żaden z serwisów nie
potrafił go naprawić. W pudełku
była również druga informacja o
wygranej, tyle że znów trzeba było
coś zamówić. - Tym razem zamówiłam pięć wspaniałych emaliowanych rondli za cenę jednego i zestaw do dekoracji kanapek.
Stałam się ich właścicielką już po
dwóch tygodniach. A potem były
kolejne zamówienia i kolejne. Ani
się spostrzegłam, jak mieszkanie
zapełniło się sprzętami z katalogów - opowiada.

Nietrafione
zakupy
- To żadne sprzęty, tylko kolekcja
bubli - wtrąca z przekąsem jej
mąż. I kontynuuje: - Garnki przepaliły się po kilku gotowaniach,
urządzenie do zgrzewania metali
posłużyło tylko raz i trafiło na śmie
tnik. Patelni w ogóle nie mieliśmy
okazji użyć, bo rączki do nich nie
można było przykręcić . Komplet
wspaniałych ręczników kąpielo
wych za okazyjną cenę 69,90

zlotych nie nadał się nawet na
ścieno do podłogi. Froterka nie froterowała, rewelacyjny przyrząd do
ostrzenia - nie ostrzył. Również lusterko do parkowania okazało się
jednym wielkim niewypałem . Podobnie .magiczna ściereczka',
która miała zbierać 99 procent kurzu bez używania środków chemicznych i nie tracić swych właŚCI
wości nawet po stukrotnym uży
ciu.
- A ja dzięki wyprodukowanym na
podstawie specjalnej technołogll,
powstałym po wielu latach badań
naukowych, pasie wyszczuplaJącym wcale Ole straciłam centymetrów w talii - dodaje cicho pani
Krystyna.
- Mimo tych .nietraflOlly'ch zakup(NI' dalej zamawialiśmy, bo perspektywa nagrody kusiła - przyznaJą zgodnie

Droga Krystyno
- Kiedy nominowanie do nagrody
o wartości 100.000
zlotych zamien· Slę W IlOITI1nowanie do wygrania fIOletowego .015sana·, opanował nas szał upowanaa w firmIE! wys owej - mówi kobieta
Jedna zamiast wygranej , pań
stwo S otrzymywali kolejne zaWladormenaa o IlOITlIIlaCjI . • OfiCjalna wiadomość od Dyre cJi. Pani
Krystyna S. - Kielce, Pani ZofIa
ZielIlIska - woj. poznań e, Pan
Adam Płócienm - WOJ. zielonogórskie. Dwie z tych osób otrzymały
Jut wymarzonego .nlssana·. Dziś
twoja 1<00eJ, by wygrać / • - czytamy
głównej

w jednej z nich . • Droga K!ystynol
Dyrekcja Firmy zobowiązała mnie
do przekazania ci niezwykle miłej
wiadomości. W istocie, droga Krystyno, dziś nie ma jut co do tego
tadnych wątpliwości. To pewne,
droga Krystyno, masz pełną gwarancję naszego Dyrektora. Twoja
nominacja do pierwszej nagrody
została potwierdzona. Aby zgodnie z regulaminem móc ją otrzymać, musisz podpisać i odesłać
swój certyfikat nominacji do pierwszej nagrody, dołączając do niego zamówienIe z wpisanymi artykułami z naszej nowej oferty. Na
zakończenie muszę ci powiedzieć, te z wielką przyjemnością
wręczymy ci nagrodę· - to fragment innej nominacji.
Państwo S. mają jeszcze stos
podobnych zawiadomień, dziesiątki oficjalnych certyfikatów wygrania nagrody z widniejącym na
odwrocie kuponem zamówienia
na 15-dniową próbę bez żadnego
ryzyka, niezlą biblioteczkę katalogów, oficjalnych żądań wygranej
nagrody, telegramów zaWiadamiających o wygranej.
- Przez trzy lata już straciliśmy rachubę, ile razy żona była mianowana do głównej nagrody 100.000 zlotych czy samochodu
Uzbierała się niezla sumka i kolekcja zachodnich aut. Tyle że nie
otrzymaliśmy ani grosza czy ch0ciażby samych kluczyków do samochodu. Za to w skrzynce na listy
co i rusz czekała na nas kolejna
pękata koperta - stwierdza smutno
pan S. I cicho dodaje: - Mimo to zamawialiśmy dalej.
Szał

zamawiania

Opamiętanie przyszlo ponad pól
roku temu. - Moją sąsiad ę odwiedziła koletanka - opowiada pani
Krystyna. - Popijając kawę zaczęła opowiadać o swych znajomych, którzy wpadli w szał zamawiania produktów w firmie wysy owej, byle tylko otrzymać
główną nagrodę · Nie dostali nic.
Są za to zadh.Q.eni na spore sumy
u rodziny i przyjaci6I. Od niechceOla zapytałam co to za firma. Tu
padła nazwa. Niestety, dobrze mi
znana . .A co, pani też dała Im się
zrobić wbalonaT - zapytała kobi8ta Szybko zaprzeczyłam . Ta jedna nie dała się zbyć.. ie ma Się
czego wstydZlĆ. Takich osób J8St
WięceJ . Sama zamówiłam u nich

cztery produkty Na

szczęście

w
co w trawie piszczy. Inni nie mieli takiego
szczęścia . Ostatnio oglądałam w
telewiZji program o małżeństwie,
które najpierw zastawiło dom, patem sprzedało dwa samochody
WreszCIe Się posprzeczali. W rezultacie ich przygoda z firmą wysyłkową bez adresu, a Jedynie legitymUJącą się numerem skrytki
pocztowej skończyła się w sądzie WZięli rozwód'- opowiadała , a ja
czułam, jak robię się czerwona na
twarzy - mówi pani Krystyna.
porę się zorientowałam,

Spokojnie

cze~ać

Po powrocie do domu usiadła z
w ręku I policzyła, ile
kosztowało ich .uzyskanle głów
neJ nagrody' Sumka z kilkoma
zerami bynajmniej nie podziałała
na nią pokrzepiająco . - Zaczęli
śmy szukać dojŚCia do firmy. Nie
było to łatwe Sam numer skrytki
pocztowej prowadził donikąd wzdycha - Z pomocą przyszło
nam kolejne zawiadomienie o
nominacji do wygrania głównej
nagrody. Po raz pierwszy zamieszczono na niej numer telefonu
Pani, do której się dodzwoniliśmy
nie była grzeczna Zdawkowo
wyjaśniła, że szefa nie ma i pouczyła, by jej nie przeszkadzać w
ważnej pracy. Kiedy wytłuma
czyłam, w jakiej sprawie dzwonię, roześmiała się i oświadczyła,
że nie tylko ja chcę wygrać
główną nagrodę . • Moja pani, takich ludzi jest Więcej, a nagroda
jest jedna Radzę spokoJn e czekać na swoją kolej . Nie ma co się
denerwować' - poWiedziała . Gdy
poprosiłam , by firma przestała
wysyłać do mnie katalogi, znów
ołówkiem

się
roześmiała
i
słuchawką - opowiada

rzUCiła

pani Kry-

styna.

Pracowicie zapowiadają ię
dla nauczycieli wakacje. CI,
którzy będą pracować w klasach I I IV szkoły pod tawo·
wej oraz w gimnazjach,
muszą się przygotować do
zmian programowych. Nowe podręczniki mają szanse
poznać dopiero w sierpniu.
Uczniowie I rodzice zostaną
o nich poinformowani na
początku
nowego roku
szkolnego.
Reforma oświaty obejmie w pi rwszym roku Jej obowiązywan ia nauczanie wczesno zkoln , teraz
zwane zintegrowanym, klasy IV
rozpoczynające nauczaOle blokowe I pierwszych gimnazjalistów,
zgłębiających wiedzę według tradyCYJnego podziału akad mlcklego. MiOlsterstwo EdukaCji zatwierdZiło około 200 programów nauczania do tych kla . Do 10 cz rwca naUczyCiele maj czas na zapoznanie si z nimi. Po tym termlOle muszą podjąć decyzje o wyborze konkr tnego programu W wakacje będą go poznawać I uczyć
się z OIm pracować .
- Ponad 150 metodyków, cdukatorów, przygotowanych do pr cy z
radami pedagogicznymi , podeJmUJe jut szkolenia - mówi Jan Telus, dyrc tor WOJcw6d legO
Ośrodka Metodycznego w Kiel,
cach - Do tej pory okolo 100 szkól
zgłosllo
zapotrzebowanie
na
udział w konferencjach metodycznych, poświęconych nowym programom nauczaOla NauczyCiele
będą m li szanse zapoznać Slę z
wszystkimi zaletam I wadami programów zanim podejmą decy2.J o
wyborze Później zorganiZUjemy
dla nich pięCIodniowe szkolenia
dotyczące wybranych programów
Rozpoczną s· one pod koniec
czerwca i potrwają do polowy sierpnia Do prze zkolenla mamy

ponad 4 tysl ce naUczyCIeli nauczania zintegrowanego, 1400
nauczania blo o go w klasach
IV 111 tysięcy w gimnazJach .
Dopiero pod koniec sierpnia do
kSięgarń trafią podręczniki

Będą

one korelowane z programami
WydawOlctwa są zobowiązane do
publi owania kompletu matenałów dla nauczycieli I UczniÓW,
tzn programów, książek metodycznych , podręczników, zeszytów
ĆWiczeń Itp. Z zakupami trzeba Się
WięC wstrzymać i uzbroić w ci rpliwość . Bo może się o azać, te nawy rok zkolny rozpaczni Się b z
potrz bnych kSIążek .
Teor tyczne przygotowania do
pracy w zr formowa n j
ole rozpoczęły lę prawI dwa lata t mu
Odbyły I dwie tury
oł ń pod
m. owa zkola·. W woJewóh
i tokrzyskim 63 osoby
dztwie
ukończyły
kursy edu torów
Wcześni J w ramach tzw. prOj ktu
ki lackiego przeszkolonych zookoło 100 osób Ich zad niem
s
J II raz praca Z radami pad gagicznyml w zakr s
on truowania
programów, w wn trzszkolnego
syst mu do konal Ola nauczyCl II,
tworze Ola wewnętrznego systemu
oceniaOla, IntegraCJi międzyprzed
mlOtow J
Równol gle z przygotowaniem
progr mowym trwają kursy dla dyrektorów gimnazJów, Ponad 100
Jest Jut wyszkolonych, kolejni
Ciągle się uczą . WI dzę zdobywaJ
tet nauczyciele różnych
przedmIOtów na tudiach podyplomowych, w dużej mi rze finansowanych przez MEN KIedy prowadzony był nabór na te studia, Ole
było Jeszcze planów kadrowych
dotyczących zatrudOlenia w nowych zkolach. Teraz okazało się,
że wi lu spośród ończących studia podyplomowe Ole znajdzie od
września pracy. Teoria po raz koleJny rozminęła SIę z pra tyką.
JolanUi KĘPA

Do kosza

LUORZY

• MłEJSKOGMINNY
OŚRODEK KULTURY

Państwo S. nadal otrzymuJą pę
kate koperty z firmy wys owej.
Tyle że już ich Ole czytają. drą i wyrzLIcają do kosza. - Nigdy WIęCeJ
nie dam wciągnąć Się w tę grę
Mam dość - pani Krystyna drze
najnowszą korespondenqę .Ści
śle Poufne - ofqalne zawiadomienie o wygranej" - łądUJ9 w koszu
Magdalena PORWET.
PS. Persona a zostały zmienIOne.

WWĄOiOCKU

• TOWARXfSTWO
PRZY.lAaót
WĄQJIXXA

Telekomunikacja Polska S.A.-h
ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH ~
Progrwn~
KĄTOr

TP .A. Zakład Tel komunikacji
w Kielcach informu abon ot6w,
iż z uwagi na konieczno ć
przeprowadzenia ważny h
prac te hnicznych
mogą

tąpić ~

ma i przerwy

w łączno ci:
27.05.1999r. godz.OO.10doOO.35(wnocy)dIaabonen 6wKIELC
o numerach: 3174xxx, 3422.xxx, 3423xxx, 3424xxx, 3426xxx,

3427xxx, 343xxxx. 344xx:xx, 362xx:xx, 3685xxx, 3686xxx
oraz d a abonen
central: Bleliny, BUcu, Bodzentyn, Cedzyna,
otbsk.e Wola, Górno, Ł.egów,
choclce, Mułów, Morawica,
śW. ~ R.dn, SUIców, Szc:zecno, Wi
Wzd6łRzltdowy,
Zaklad TelekomuOlkacji w Kielcach przeprasza za zakłócenia
w funkcjonowaniU stacj te efonicznych.

20 ()().ZUO • K8br

GobIm ,cow~

,.PIRANIA'

6. (II; d;k!o)
II » 12 00 - GnWIny KIriLn

~
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BIG8ANO
" 00-111 00 - PowWowy ~ ZMpoI6w eMInych (boIIIto SP)
1900-21 00· Prc9Wn.SpaIUnIe z ~~(.... MGOK)
~

I PREZY

TOWARZYSZĄCE·

KIER ASZE, WYSTAWY

Główny aponaor - PPUH .OREWMEXapon Orz)': POSICZ . POLMOZBYT" Starachowice,

Pozoatall
lIIboratorlum Fotograficzne AGFA STARPRlNT,
PTE ZURICH-50LIOARNI, Hut. Szkła .. Edyta·, Sary: "U Maksyma",
"Sołtyalanu" , _Mal'klz", Zakład Wtdllnl raki Pawła Now ka
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Poradnik dla turysty (7)

Dla firm z województwa

Kradzież

w holelu

Porady dla wszystkich wyjeżdżających na wczasy,
urlopy. Porad udziela Edward Turkiewicz - prezes
Krakowskiej Agencji Rozwoju Turystyki, wieloletni
pracownik biur podróży, założyciel Krakowskiej Izby
Turystyki, wykładowca uczelni i szkół turystycznych.
Szanowni klienci
biur podróży

Generalnie chodzi o odpowieza rzeczy i przedmioty do niego wniesione. Niestety, nawet w najbardziej renomowanych hotelach zdarzają się takie
sprawy jak kradzieże. Tu zaraz każdy odpowie, że przecież podczas
wycieczki jesteśmy ubezpieczeni,
wymóg ten określa ustawa o świa
dczeniu usług turystycznych. Hotel z racji swojej specyfiki jest również ubezpieczony i z tego tytułu
ponosi odpowiedzialność za nasz

Nie ma znaczenia, kto wniósł te
rzeczy lub czyją one stanowią
własnoŚĆ. Hotel odpowiada za rzeczy wniesione w miejsca do tego
przeznaczone bądż wskazane. Nie
może się on z tego obowiązku zwolnić np. wywieszką.Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez
dozoru". Nie odpowiada natomiast
za rzeczy pozostawione np. w sali
telewizyjnej lub na plaży hotelowej.
Odpowiedzialność hotelu kończy
się z chwilą wyniesienia rzeczy z
hotelu, a nie z chwilą opuszczenia
pokoju.
Niemniej odpowiedzialność hotelu z tego tytułu jest ograniczona.
To znaczy, że wysokość ewentualnego odszkodowania jest określo
na przepisami. Szczególnie dotyczy to pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, rzeczy
mających wartość naukową lub ar-

bagaż.

tystyczną.

Z zamieszkaniem w hotelu wiąże
kwestia, z
którą obyście Państwo nie musieli
się zetknąć osobiście, lecz gdy już
nie daj Boże Was ona spotka, dobrze wiedzieć, czego można oczesię jeszcze jedna ważna

kiwać .
dzialność hotelu

Przedstawię Państwu, za co odpowiada hotel, w jakich granicach,
a czasami, ku Państwa zaskoczeniu, za co są Państwo odpowiedzialni lub kiedy Państwa postępo
wanie może utrudnić skuteczną
egzekucję roszczeń .

Poprzez fakt zamieszkania w hotelu zawieramy z hotelem umowę,
która zobowiązuje strony do.pewnych zasad postępowania . Hotel
jest zobowiązany do świadczenia
zamówionych usług za określoną
cenę i w określonym standardzie,
odpowiada również za rzeczy
wniesione do hotelu lub za rzeczy
mu powierzone. Umowa taka
naklada również obowiązki na gościa hotelowego.
Należy na wstępie zaznaczyć, że
hotel odpowiada za rzeczy i przedmioty wniesione przez gościa do
hotelu. Pod pojęciem .goŚć hotelowy' prawo rozumie osobę, która
mieszka w hotelu lub tylko wniosła
rzeczy do hotelu /np. wchodząc do
recepcji, aby sprawdzić, czy są wolne miejsca! i mimo że nie została
zakwaterowana, przez okres pobytu w hotelu była jego gościem . Pojęcie .rzeczy wniesione do hotelu'
jest dość szerokie, gdyż powierzenie pracownikowi hotelu naszych
rzeczy jest również uznawane za
wniesienie ich do hotelu. Z takim
powierzeniem mamy do czynienia
np. wówczas, gdy hotel organizuje
transfer gościa i bagaży z dworca.
Odpowiedzialność hotelu rozpoczyna się już w momencie przekazania bagażu kierowcy lub gdy
przekazujemy nasz bagaż portierowi hotelowemu. Rzeczami wniesicmymi są również rzeczy złożone
w pokoju hotelowym lub innym
przeznaczonym do tego miejscu.

I tu uwaga - w rozumieniu prawa
kosztownościami

są

wylącznie

przedmioty szczególnie cenne,
zwlaszcza biżuteria ze złota , srebra, platyny, nie są nimi natomiast,
bez względu na ich wartość,
przedmioty slużące do zaspokajania podstawowych potrzeb, czyli
zegarki, komputery, kamery, aparaty fotograficzne.
Druga ważna uwaga - hotel odpowiada tylko wówczas, jeżeli my
nie przyczyniliśmy się do straty.
Jeżeli hotel wykaże, że przyczyną
kradzieży
bylo pozostawione
otwarte okno na parterze lub, co
się nieraz zdarza, nie zamknięte
drzwi, wówczas nie mamy co myśleć o odszkodowaniu. Hotel może zostać zwolniony z obowiązku
naprawienia szkody z przyczyn
spowodowanych silami wyższymi,
których nie dalo się przewidzieć,
lub jeżeli
szkoda
powstała
z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby mu towarzyszącej
bądż zaproszonej. Istotny też jest
termin powiadomienia hotelu o powstalej szkodzie lub stracie. Otóż
przepisy nakładają na poszkodowanego obowiązek bezzwłocz
nego powiadomienia o powstałej
szkodzie przedstawiciela hotelu
/najlepiej recepcję/o Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia hotel
od odpowiedzialności.
Istotna uwaga - pokoje gościnne
w rozumieniu prawa nie są traktowane jako hotel.
Innym rodzajem odpowiedzialności hotelu jest odpowiedzialność za rzeczy oddane na przechowanie , czyli do depozytu. W
tym przypadku odpowiedzialność
hotelu jest pełna . Od tego momentu wszystko powinno być jasne,

Polskie Radio
Kielce poleca ...
(środa)

mamy coś według nas cennego,
nieważne, czy przepisy określają
to jako kosztowność czy nie, chcemy, żeby było chronione. Zgłasza
my się do recepcji i okazuje się, że
recepcja odmawia nam przyjęcia,
ponieważ twierdzi, że nie ma skrytek. Hotel praktycznie nie może
odmówić przyjęcia rzeczy na przechowanie. Co prawda przepisy kodeksu cywilnego nie nakładają na
hotelarza obowiązku przyjmowania rzeczy na przechowanie, natomiast obowi ązek taki nakłada
kategoryzacja. Zgodnie z jej wymogami, hotel nawet l' powinien
posiadać depozyt.
Jak powiedzieliśmy wcześniej,
zamieszkanie w hotelu jest równoznaczne z zawarciem umowy z hotelem. Każda umowa określa prawa I obowiązki stron. O obowiązkach hotelu mówiliśmy wcześniej,
teraz o obowiązkach
nakładanych na gościa hotelowego, które najczęściej wymienione
są w regulaminie hotelowym.

Do

obowiązkÓw

takich

należy zaliczyć:

..
1. uregulowanie

należności

za
pobyt /w przypadku grup zorganizowanych czyni to organizator wycieczki!,
2. opuszczenie hotelu po zakoń
czeniu doby hotelowej,
3. przestrzeganie ciszy w określonych przez regulamin godzinach,
4. opuszczenie hotelu o określo
nej godzinie przez zaproszone
osoby, nie zameldowane w tym
hotelu,
5. bez uzgodnienia z recepcją
zakaz korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną.
6. zakaz odstępowania swojego
pokoju innej osobie,
7. konieczność pokrycia strat poniesionych przez hotel z winy gościa bądż zaproszone przez niego
osoby.
Rada dla Państwa - wychodząc z
pokoju sprawdżcie, czy okna i
drzwi są zamknięte .
W następnym odcinku napiszę
kilka słów o paszportach.
Edward TURKIEWICZ

~

11 .10 - Sprawa na dziś - o programach: "Pegaz"
i "Komputer dla Homera" Z zaproszonymi
gośćmi rozmawiać będzie Magdalena
Smożewska-Wójcikiewicz

19.10 - Koncert z dedykacją " DLA MAMY" poprowadzi Jerzy Jop, który przygotował
wiele piosenek związanych z tym świętem.
Chętni słuchacze będą mogli dzwonić
I na antenie Radia Kielce składać ~yczenla
Mamom - zapraszamy!
24.00 - Nocne Kielce - w programie m.in. poezje
Karola Wojtyły recytować będzie Jerzy Zelnik

Pierwszą edycję konkursu
"Świętokrzyska Nagroda Jako·
ści" ogłosił Sejmik Województwa. Wnioski o przyznanie nagrody składać można do końca
czerwca.
Ustanowienie nagrody ma na celu promowanie firm z województwa
świętokrzyskiego,
sto-

oraz nowoczesnych systemów zapewnienia jakości. Zamierzeniem
jest również popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia .
Nagroda przyznawana będzie firmom posiadającym lub ubiegającym się o certyfikat jakości w
dwóch kategoriach. Pierwsza nagroda zespołowa dla podmiotów,
w których udział kapitału polskiego
wynosi minimum 50 procent oraz

Angielski
bez problemu

BARAN. Wy'f.at się aktywnością i

Idziemy dzisiaj do lunaparku?
To the amusement park?
Nie możesz?
That's not the case.
A o co chodzi?
I thought that amusement
parks were for kids.
Nie tylko dla dzieci.
It's been a lon g lime since I rode a carousel.
Bedziesz miała okazję przypomnieć sobie, jak to bylo kiedyś .
Is there a roller coaster?
Nie, nie ma kolejki górskiej.
Shooting galleries?
Strzelnic Ci u nas pod dostatkiem .
How about a Ferris wheel?
Koło młyńskie też jest.
So what are we doing standing
here? Let's gol
Proszę bardzo, a podobno lunaparki są dla dzieci.

RAK. W Twoim związku pojawią
się oznaki wiosennego ożywienia.
Jeśli jesteś samotny, zatęsknisz za
kimś bliskim.
LEW. Siłowe rozwiązanie to nie
jest sposób na sukces i stracisz
przy tym sporo nerwów. Poszukaj
innych możliwości.

NA

SaPERKONKURS

ZABAWKOWE SZALEŃSTWO
i!OO iidagró

-~R'-~;~i-ąi ~~b~ ~·

eli czytasz

PANNA. Mażesz liczyć na życ:2Ii
osób, które chętnie a pomogą,
ale rrusisz wykazać iniqatywę i

to.

WYTNIJ KUPON I PRZYNIEŚ DO RESTAURACJI BURGER KING
W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 27. Losowanie nagród
odbędzie się 1 czerwca o godz. 17.00 w restauracji Burger King
w Kielcach. Kupony można również składać
w terenowych oddziałach . Echa Dnia'.

DODATKOWA
SZANSA
NA

IO

b
za awe

Pokoloruj logo
i wytnij kupon_
Przyjdź z nim
do restauracji
Burger King
w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 27_
Kupując dowolny
produkt dostaniesz
wspaniałą zabawkę!
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wośt

~ trochę

wysI<u.
WAGA. Być ma2e staniesz wobec

w postępowaniu, a
sukces, na który liczysz znacznie

oo.vydl wymagań. Nie obawiaj się -

paadzisz sobie doskonale dzięId do-

się przybliży.

świadc:zel1iu.

zmienić

BYK. Twój optymizm mate się
w niepewność i wahanie.
N"18 traktuj zbyt powa:.tnie drobnycłl

SKORPION. To nie jest najlepszy dzień . Uważaj - lekkomyśl
ność i roztargnien e mogą być

nieporozumień.

przyczyną kłopotów.

STRZELEC. Sytuacja stanie się
bardziej stabilna, a to dobrze
wpłynie na Twoje samopoczucie i
przywróci spokojny sen.

Po raz pierwszy wPolsce!!!
o tej samej porze

KIELCE'

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

'·'fi<r"
_~_~

Od poniedziałku do soboty przez cały dzień kilkanaście in~
o wybranym powiecie:
- w porannych .Aktualnościach Dnia" od poniedziałku do sobotY,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i ·Mych dziedzin tycia
lokalnej spoleczności
- w piątki .Sprawa na dziś" o 11 .05 z udziałem władz
powiatowych
-.300 sekund o sporcie" o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji 'prosto z gminy" ta.1de o wybranym

powiede
tOl .....
4 .....

26 maja - w środę - od godz. 23.05. do północy
na antenie RADIA

ZA. . . .ASZ. .Ą DZ.ECI

19.50.

konsekwencją

BLIŹNIĘTA. Dzisiaj będziesz
wyjątkowo pilnym pracownikiem.
Zajmij się sprawami wymagający
mi cierpliwości i dokładności .

'Od

Czytaj w " Echu Dnia", słuchaj
w Radiu " Kielce" o godz. 15.55 i

aJ~
~ I]o[p
~~ H c::::> 15 c::::> 2 KC::::> b
KOZIOROŻEC. Są myśli i sprawy, z którymi musisz się uporać nie udawaj przed sobą samym, że
nie istnieją.
WODNIK. Ten dzień może być
początkiem nowego etapu w
Twych poczynaniach, ale dziś nie
będziesz w najlepszej formie .
RYBY. Dobry dzień na kontakty z
większym gronem ludzi - budzisz

specjalna dla przedsiębiorstw, w
których kapitał zagraniczny stanowi więcej niż polowę .
Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Jakości otrzymają statuetkę,
dyplom oraz możliwość posługi
wania się w korespondencji i promocji jej znakiem i hasłem .

sujących nowoczesną filozofię
zarządzania przez jakość, posiadających lub ubiegających się o
certyfikat jakości, a także wprowadzenie do firm koncepcji ciągłego
doskonalenia ich zarządzania

HOROSKOP

sympatię i możesz się spodziewać
pobłażliwości .

tOt.4 MN_ 7t.t5

26.05.99 r.

Świętokrzyska Nagroda Jako

~I
~" __C;;_;;;;;;;;;;-_~"LA.

115 innych rozglośol regionalnych

nowy magazyn muzyczny "KLASYKA W POLSCE"
a w nim m.in. - relacja Janusza Wosla
z VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej
.Tamów'99"

- o 12.30 muzyka lUdowa - kapele w powiatach
- popołudniowe .Aktualności dnia' również poświęcone będą
postaciom z tycia powiatu w cyklu "Sami o sobie· - .Kto jest .
w powiecie"
- w poniedziałkowym . Radiu po kołacji" od 20.15 h·stona, kultura
i zabytki wybranego powiatu

W tym tygodniu wszystko lub prawie wszystko
o powiecie opatowskim
Zapraszamy do radioodbiorników

PUBLICYSTYKA
Rozmowa z Kazimierzem Kaperą, pełnomocnikiem rządu
do spraw rodziny

STRONA 7

Życie jest piękne, nawet jeśli czasami zaboli...

araso
ad · rodziną
• Od lat mówi się o prorodzinnej polityce rządu. Tymczasem
polska rodzina miewa się źle. a
parasola ochronnego jakoś nie
widać ...
· Żeby stworzyć program napraWW, trzeba najpierw postawić
diagnozę . Dlatego też zleciliśmy
opracowanie raportu o sytuacji
polskich rodzin, który pokazuje ich
ondycj ę, ze szczególnym uwzględni eniem demograficznych i
ekonomicznych uwarunkowań , w

)

J
7

ty,
S

m

fu nkcjonuje zaledwie kilka
al po zniesieniu systemu komunistycznego.
• Jest źle?
· Gorzej. Z raportu wynika, że co
CZWarta rodzina w Polsce nie ma
lI!asnego mieszkania. Problem w
!;m, że gdyby je mieli, to nie stać
by Ich było na jego utrzymanie. Co
;:.ąta żyje w nędzy. Nie starcza im
;lleniędzy na jedzenie, 38 procent
stać na zakup dostatecznej iloSCi mięsa i przetworów, 19 procent
- może pozwolić sobie na kupolianie artykulów mlecznych, 27
Drocent wystarczającej ilości cu'N i słodyczy, a 25 procent nie
. na warzywa i owoce.
• Jak wobec tego radzą sobie
'Od2iny wielodzietne?
· W raporcie czytamy, że co trzerodlJna z co najmniej czwórką
żyje poniżej granicy ub6,a co szósta poniżej minimum
tenCJi. Wyższym od przeciętodsetkiem osób ubogich odsię
rodlJny
ludzi
zaczynających samożycie . To Jest szczególnie
OJące ze społecznego punWidzenia, może bowiem doadzić do utrwalania się ub6a Ale to nie koniec. Co drugie
o Jest bite przez swoich r0I co piąta kobieta ma tretoprzez męi:a lub syna, a dane
.l
ością są zaniżone.
~Ie ten raport przedstawioJUŻ w lipcu ubiegłego roku,
go dobrze. D i agnozę
ono, ale jak do tej pory
sprawie nie zrobiono.
rodziny nie poprawiła
o jest przede wszys m sprantalności . Przez lata komurodzina straciła na wartości .
były małe rodlJny' dwa
Oduczytlśmy się sza~y. W połs 'eJ traczJowie umawany był
za żr6dIo mądrości, POSIa-

dał autorytet. Teraz zdarza się, że
traktowany jest z lekceważeniem i
spychany na margines życia. Bardzo rzadko wielopokoleniowa rodzina mieszka razem. Stąd problemy.
• Trudno jednak wymagać, by
rodziny borykające się z mieszkaniowymi problemami, ciasnotą i nędzą sprowadzały do
siebie dziadków z emeryturą,
która ledwie wystarcza do przeżycia.

- Powtarzam, lo nie jest sprawa
ekonomii tytko mentalności . W Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat
zanotowaliśmy ogromny spadek
przyrostu naturalnego, nawet do
50 procent. Badania wskazują, że
w 2050 roku będzie nas zaledwie
35 milionów. Dlatego też tak ważne
jest odbudowanie rodziny.
• Środowiska feministyczne
zarzucają panu chęć zagonienia
kobiet do domów, dzieci i garów. A przecież przez ostatnie
dziesięciolecia walczyłyśmy o
równouprawnienie .
- To nieporozumienie Odbudowanie rodZinY to nie powrót kobiet
do domów I rezygnacja z żyCia zawodowego, ale zapewnienie rodzinie takiej opieki państwa, która
pomoże jej WYJŚć z kryzysu .
Zwłaszcza jeżeli chodZI o rodlJny
WielodZietne, powyżej czworga
dlJeci
• Mówi się, że aby pomóc rodzinom wielodzietnym zabrane
będą dodatki kobietom w ciąży.
Czy to znaczy, że podzieliliście
państwo pieniądze, których nie
ma i nie będzie?
- Według proJe tu, dodat miały
dostać rodlJny na każde olejne
dlJeckooraz obletywCląty. Jesz
cze nie WIadomo, to I tle dostanie
Polityka prorodzinna rządu to d0kument, który właŚnie przygotowaliśmy. W najbliższych dniach
trafi do Sejmu
• Prawo polskie również nie
sprzyja rodzinie, może trzeba
coś zmienić?
- To palący

problem.
usimy
przede wszystkich zmienić prawo adopcYJne. DZIsiaj dZleCla i
w domach dZiecka latami nie
mają szans na normalne życie w
rodzinie tylko dlatego, że ich wyrodni rodzice przypom nalą sobie o nich raz w ro u I to wystarczy. by posiadah prawa rodZICieIs le. Trzeba r6wnleż nalychmla t tak usprawOlć odeks kar-

•

ny, by można było bardzo surowo
karać za wykorzystywanie dzieci
do pornografii. A jest to zaledwie
wierzchołek góry lodowej.
• Pierwszym krokiem było prawne usankcjonowanie separacji, która ma sprzyjać nie rozpadowi, ale ciągłości związków,
jak twierdzą prawnicy. Na czym
to polega?
- Do niedawna jedyną możliwością
rozwiązania
problemów
małżeńskich
był
rozwód.
Ciągnące się miesiącami sprawy
sądowe często doprowadzały do
tego, że powrót do normalnego
związku był już nie możliwy. Na
rozwód nie mogły też zgodZIĆ się
pary, które uważały, że nie pozwala im na to religia. Tymczasem separacja, zabieg stosunkowo prosty i tani, pozwala na unormowanie spraw finansowych i praw do
dzieci bez rozwiązań ostatecznych. Daje możliwość ponownego
powrotu do związku . Wystarczy,
by małżonkowie podpisali oświad
czenie, że rezygnują z separacji.
• A inne zmiany?
- tądamy od Balcerowicza, by
środki pochodzące dotychczas z
ulg budowlanych przenieść tak, by
usprawniły budownictwo mieszkaniowe, co poprawiloby sytuację rodzin. Również nie chcemy się zgodzić na odejście od wspólnego
opodatkowania rodzin, chyba że
uwolni się jakąś kwotę wolną od
podatku.
• A na czym ma połegać tak
zwany parasoł ochronny rozpię
ty przez rząd nad rodziną?
- Dzisiaj rodzm żeby dostać pomoc,
rn.ISi udowocnć braki. Chodzi nam o
to, by zml8O~ Się system pomocy
spoIec:znej, by nie dawać, ale pozwolić
stanąć na -Masnydl nogach
Dorota KOSIERKIEWICZ

**.
Kazimierz Kapera, pełnomocmk
rodZJl1y urodzi się 14 lipca
1942 roku w JodIowrlIku Jest zod/iJkaJnym Rakiem. Ma żonę i sześcioro
dZJeci. Z zawodu dr nauk medycznych, protetyk. Na stale fTII6szXa w
Krakowie, gdZJe dwukrot/lle był lekarzem WOJ6WÓdzkim. Ostatni raz zrezygnował z pełnienia funkqt po wejściu w tycie ustawy aborcyjnej, ponieważ nie była ona zgodna z j8gO
surTllemem. Był takte fI1Imstrem
rąJu ds.

opieki społecznej. Został
w 1991 roku po negatywneJ wypao.viedZl na temat homoseksualislów Teraz J8s1 prezesem
Polskiej Federaql Slowarzyszent8
RodZJl1 KB/ofdach I liderem AWS.
zdfOWl8

I

odwołany

Nie tylko kiedy

zz
Klub Metalowych Serc istnieje w Radomiu już cztery lata. Metalowych z prostej przyczyny: bo zrzesza osoby, których serca wspomagane są przez rozruszniki. zastawki, by-passy, a
wszystkie te urządzenia w dużej części zbudowane są z metalu. Jednak można próbować dać jeszcze Inne wytłumacze
nie nazwy klubu. Przec ież należą do niego ludzie, których losy znacznie różnią się od doświadczeń Innych. Ciężka choroba. otarcie się o • mierć. skomplikowana operacja , nie
kończący się okres rekonwalescencji. znaczony wyrzeczeniamI. Doprawdy, potrzeba stalowego oręża , aby przejść
przez to wszystko.
Założycielem i prezesem radomskiego klubu jest Henryk Deluga. Był akurat pacjentem warszawskiej kliniki przy ul. Szaserów,
gdy dowiedlJał Się z teleWIZJI o Istnieniu Fundacji Metalowych Serc.
FundaCja powstała w 1992 roku w
Warszawie, a oczekUjący właśnie
na operację oeluga obiecał sobie
w duchu, że jeśli przeżyje, doprowadzi do utworzenła Jej oddziału
w Radomiu. Po to, aby ulżyć niedoli takich jak on. Przyrzeczenie
zaczął wypełniać zaraz po powrocie do rodzinnego miasta NaJpierw dotarł do kilku os6b, o których sądZIł, że powinny być zainteresowane powstaniem podobnego stowarzyszenia i ten pierwszy krok okazał Się krokiem milowym . Wieść o planach założe
nia klubu rozeszła się boWiem po
mieście z szybkością błyskaWicy.
Już wkrótce zebrał Henryk Deluga tylu członk6w, że organizacja
mogła zostać zarejestrowana w
sądlJe ObeCinie zrzesza 78 osób,
recz Jego prezes uwai:a, że ludZJ,
którzy przeszli operaCJę na otwartym sercu Jest na terenie całego
powiatu radomskiego ponad 400.
Zresztą przebyta operaCja bądź
oczekiwanie na nią, nie Jest konie·
cZJnym wymogiem przyna leźnoścl
do ubu

Serce utrudnia tycie

wątpliwości

prawnych , MI dzy innymi dla kilku osób z d wnego województwa radom ki go udało SI
uzyskać
odszkodowania
za
wszczepienie wadliwych merykańsklch zastaw k typu .bjork-shlrley·. Dla ludzi z reguły I gitymUjących
lę ni
najwyższymi
uposażeniami kwota odszkodowania w wysokości trz ch tysięcy
dolar6w była nieb gatelna
Teraz celem pr z a D lugl Je t
zebranie pieniędzy na zakup
urządzenia
do kontroli praWidłowości funkCjonowania rozrusZJnlk6w serca
- Ta lego urządzenia Ol ma w
i:adnym z radom kich szpitali mÓWI, - Na kontrole I badania okresowe zmu zenl j teśmy leżdlJć
do odległych mieJSCOWOści - do
Warszawy, Lublina I dalej.

Do prezydenta
obok bramki
Henryk DeIuga to ~ żDilierz za.
wodoNy Przed operaqą traci przyIolTlIlOŚĆ Serce bilo za wolno. Koniecz-

ne b)-4o WSZCZepeeni8 rozrusZJli
Spędzi cztety lllIeSiące w KIinioe
WojsI<owej przy ul, szaserOw w W;KSZ8WIe. Z elektronicznym napędem
serca żyje już 14 la W tym czasie
trzeba b)-4o doI<onać
u wyman
rozruszrCka Wreswe przod dwoma
ty wstawiono mu dobry - niemiedU.

- Mogą do nas należeć wszyscy,
kt6rym choroba serca utrudnia ży
cie - de laruJe Henry Oeługa
Zgodnie ze statutem fundaCJI ,
klub pomaga SWOllTl człon om w
madypozys • aOlu kon ultant
CZJnych, w otrzymywan u
roań na
en sanatoryjne, a także w rOZWlązywan u
zel Ich

męczy cię

rca , mu-

Palaczu, zbadaj wiek swoich

go wywoływanych dymem papierosowym. Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Gruź
licy i Chorób Płuc w Kelcach zaprasza palaczy, którzy ukończy
li 39 lat na bezpłatne badania
spirometryczne.
Palisz lub paliłeś pa 'erosy od co
najmniej 10 lat? ęczy Oię poranny kaszele , t6ry nas a Się
gwałtownie w czasie przelJębie
nla? A może twój kaszel trwa JUż
przez cały rok? Masz coraz Więcej
probIem6w z
J
m na trzecie

l1nlIUnoNnIIA

czy.

te

y doganiaSZ ulobu,
bra uje CI tchu? To zna-

powlOleneś

przebadać

płuca

k

O 010 15 proc dorosłych PolaCIerpt na prz
łą obtura-

C)'Jną chorobę

pIuc. która postępu
z pa enlem
papierosów W dy
tytonIOWym
znajd le SIę okole 400 szkodliwych

je

Życie pełne nadziei
Genowefa Motyl j st członkiem
Klubu Metalowych Serc w
R domlu. PI rwszą swoJą operację prz
zła w 1965 roku .
- Wcz ni j chorowalam na anginę , Wywiązały Się komplikacje ,
Zapadlam na stenozę, czyli zwapnI Ole żył dosercowych KOnieczne bylo wstaWienie zastawek - m6zarządu

WI

Pani G nowefa tara Się żyć nor·
mainie Dwa lata po wstawieniu
pIerwszych zastawek urodziła córkę , Nigdy nie opuszczala Jej nadZieJa . Pomimo Wielu przeżytych
ci rpi ń
Również Inny członek klubu EugeOlusz G6rzyńskl , pomimo
wszczepionych by-passów, stara
się cIeszyć życiem najlepIej, Jak
potrafi Ten emerytowany pilot
myśliwca i nauczyciel aż tryska
energią Jest prezesem stowarzyszenia tw6rców kultury .Orzeł·,
pisze WI r ze I fraszki, o których
m6wi, te są .na czasie·. Zresztą
w tych dniach wychodzi Jego pierw zy toml poetyckI. Poza tym .
podr6że, podr6że i Jeszcze raz
podr6że .

tYCie Jest ptękne . Nawet jeśli serce czasami zaboli
Wojciech SZAtWICKI
PS. SledlJba radomskiego Klubu etalowych Serc znajdUje SIę
w budynku przychodni przy ul.
Kr6łoweJ Jadwigi 13 (pierwsze
pIętro, po 6J nr 37). Szczeg610 ych informaCji udziela
zarząd
lubu w każdy ponIedZlale od godz 9 do 12.

,•

kaszelek

z ,z
płuc. Aż 15 proc. doro łych mi szkańców Pol ki cierpi z powodu chorób układu oddechow -

si się jednak wystrzegać wielu rzeczy. Nie może przebywać w pobliżu Silników o mocy powyżej 75 kilowatów, ka ać do wody ze slupka, dtwlgać nadmiernych cięża
rów, a także musi unikać telefon6w
komórkowych.
- O tatnlo dostał m zaproszeOle
do Pałacu Prezyd nc legO w stolicy - opowi da. - Jako jeden z Wielu
miałem być dekorowany przez
prezyd nta Kwaśni wskiego medalem Każdy mu i I przej ć
prz z bramkę do wykrywania metalu . Mni Ole wolno. Ochrona zgodZI
'ę, tebym prz szedł obok

prostej

substanql,

zależności

substanqe
smołowate o dZJałaOlu rakotwórczym, OIkotyna, Uene węgta , <:yJa-

nowod6r

m In,

I związki

18

.n

roitly"

puJąCy naJCZęSci

sze •

tę-

J godZInach po-

rannych , t6ry stopniOWO utrwala
SIę I wys
e przez cały rok ietety. zwy
palacze Ie cewaZą
go, mówiąc : .kaszlę , bo pa ę· - módr aIgorzata Jędrzejcza , speCJalista chor6b płuc . Tymczasem
po 10-15 latach kaszlu zaczynają
Się poj8Wiać poważne trudności

w

oddychamu
umemożJ
aJące
przejście kil u kro 6w, ubieranie
SIę czy nawel Jedzenie .

pron1I8n1otw6r-

cze, ktÓfe miejscowo drażnią
oskrze a i OISZczą ich naturalną banerę ochronną - Pterwszym objawem choroby obturaCYJneJ J8S1

•

•

s

Ola ego z IIlqatywy prof. Zieliń
18gO, dyre lora KIlo. . Chorób

podjęto akcję pod
.zbadaj WI
swoich płuc·
adresowaną przede wszystklm do
palaczy z co najmniej 10-letnlm
.stażem·, którzy u ończyfi 39 lat. W
Kielcach w WOJewódzkiej Przy-

chorób pIuc
nazwą

chodni Gruźlicy i Chorób Płuc codzJennle w godz. 16-18, a w soboty
w godz. 9-13 są wykonywane badania spiromelryczne przez lekarzy
specjahstów chorób płuc. Badania
są bezpłatne, nie są wymagane
skierowania. W przypadku nieprawidłowego wyru

u, świadczącego o

Płuc

zaawansowanej chorobie, można
dowiedzieć się, co robić, aby zaha-

szawie

mować postęp

w Instytucie GruŹlicy w Warw 16 ośrodkach zajmujących SIę leczeniem grużlicy i

choroby.
nBI

PRACA

STRONA 8

Za tydzień

.

napiszemy
•o

tym. czy możliwe , żeby zaciągnięta z Funduszu Pracy poży
czka pomogła odnieść zawodowy

Świętokrzyskie

sukces.

Szukam, dam,
Bogusław

P.:

Pracodawca:

• Jak zmienić zawód zdobywając
nowe kwalifikacje.

zamienię

• Przedstawimy aktualne oferty
pracy.

Czuję się pokrzywdzony.
Naraził dobre imię firmy.

SĄD
- Czuję się pokrzywdzony.
To niesprawiedliwe, że wyrzucono mnie z pracy. Nie
było ku temu podstaw. Powód po prostu wymyślono.
Tak naprawdę tylko upomniałem się o swoje zaległe
pieniądze - skarży się Bogusław P., którego zwolniono z pracy. Podał pracodawcę do sądu i... przegrał.
B ogusław
P. pracował jako
sprzedawca w jednym z kieleckich
sklepów ze sprzętem elektronicznym i artykułami gospodarstwa
domowego. Poza pracą na stoisku. dodatkowo wyjeżdżał w sprawach służbowych . - Jeździłem do
banku lub do klienta. by zamontować sprzęt - mówi. - Korzystałem
przy tym z prywatnego samochodu. Miałem ustną umowę z kierownikiem . źe firma zrefunduje mi koszty benzyny i zapłaci za godziny
nadliczbowe.
W czerwcu ubiegłego roku Bogusław P. dostał zawiadomienie o
zwolnieniu z pracy z jego winy.
Pracodawca
zarzucił
mu
przywłaszczenie towaru i odsprzedanie go bez udziału kasy sklepowej. - To nieprawda - mówi Bogusław P. - Moim zdaniem zwolniono mnie dlatego. że wcześn iej
upomniałem się u kierownika o
pieniądze za wyjazdy służbowe
prywatnym autem. łącznie trzy tysiące złotych .

Pracownik odwołał się od decyzji
kierownictwa spółki do Sądu Pracy w Kielcach. Wnosił o przywrócenie go do pracy i zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
oraz ekwiwalentu za urlop. Uważał. że zwolnienie z pracy było
bezpodstawne i niesprawiedliwe.
Dodatkowo stwierdzał . że powia-

IE UZ AL
domienie o zwolnieniu otrzymał w
czasie zwolnienia lekarskiego.
Firma nie uznała powództwa.
Uzasadniała. że przyczyną zwolnienia było ciężkie naruszenie
obowiązków pracowniczych. Bogusław P. m iał mylnie poinformować klienta. iż w modelu radioodtwarzacza samochodowego. który
ten zakupił. nie ma joysticka. Jednocześnie zaoferował mu sprzedaż tego elementu po okazyjnej
cenie 50 zł. - W ten sposób powód
próbował przywłaszczyć mienie
pracodawcy i zagarnąć dla siebie
pieniądze uzyskane z .pokątnej"
sprzedaży - twierdził prawnik firmy. uznając. że postępowanie takie naraża na szwank dobre imię i
renomę spółki w oczach klientów.
Dodatkowo stwierdził. że wynagrodzenie za .faktycznie przepracowane godziny nadliczbowe zostało wypłacone w pełnej wysoko-

na adwokata. Odkąd straciłem
pracę. nie mam za co utrzymać rodziny. żona nie pracuje. wychowu-

oczyszczalnią ścieków.

Wyniki studenckiej ankiety

Pracodawca idealny
Studenci kierunków zarządza
nia i marketingu uczelni ekonomicznych najchętniej podjęliby
pracę w bankach, firmach konsultingowych i międzynarodo
wych koncernach. Młodych ludzi interesuje najbardziej księ
gowość, naczelne kierownictwo
firmy, dział finans.ów i marke-

Firma podkreślała również. że
roszczenie za używanie samochodu prywatnego do celów służbo
wych jest nieuzasadnione. gdyż
Bogusław P. nie zawierał z pracodawcą żadnej umowy w tej sprawie. Zgodnie z rozporządzeniem
ministra transportu z 26 maja 1998
roku. tylko taka umowa daje podstawy żądania zwrotu poniesionych kosztów.
Sąd zbadał sprawę i nie podzielił
racji Bogusława P. 19 kwietnia
1999 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Kielcach .
Wydział Pracy. oddalił powództwo. a co do żądania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop postę
powanie umorzył. Dodatkowo
zasądził na rzecz firmy kwotę 491
zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Bogusław P. jest zawiedziony. To niesprawiedliwe - powtarzał i
zapowiedział odwołanie do sądu
wyższej instancji. - Nie stać mnie

FoL A Piekarski
Mało kto natomiast chce
pracować w działach produkcyjnych - wynika z ubiegłorocz
nych badań , przeprowadzo-

ting.

nych przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC pod hasłem .. Pracodawca Roku".
Badania przeprowadzono wśród
studentów 40 polskich uczelni.

Czym jest list motywacyjny?
List motywacyjny przygotowujemy zawsze, jeżeli pracodawca sobie tego życzy. Jest to skrótowe przedstawienie naszych predyspozycji i motywacji do podjęcia pracy. Listem motywacyjnym masz zachęcić pracodawcę do dalszego kontaktu z tobą.

Jak

pisać?

Datę należy umieść w prawym
górnym rogu. Po lewej stronie u

m.in . Politechniki Świętokrzyskiej .
kieleckiej WSP i Wyższej Szkoły
Finansów i Bankowości w Radomiu . Okazało się . że podstawowym czynnikiem decydującym o
wyborze firmy jest dla młodego
człowieka satysfakcja z pracy. dobra atmosfera. a dopiero na trzecim miejscu płaca . Dla 80 procent

ści'.

Nasz poradnik

Przy pisaniu listu motywacyjnego dbaj o poprawność stylistyczną
i ortograficzną. Pamiętaj. że obowiązuje zasada zwięzłości i staranności. Pisz na komputerze lub
maszynie do pisania. List motywacyjny wraz z podpisem (zawsze
odręcznym!) i nagłówkiem nie powinien zająć więcej niż jedną stronę . Pisz w systemie blokowym.
tzn. bez wcięć na początku akapitów i zjednąlin ijkąprzerwy między
kolejnymi akapitami. Jeżeli w
ogłoszeniu. w którym firma oferuje
pracę. podana jest osoba. z którą
należy się kontaktować. list motywacyjny powinien być adresowany właśnie do niej.

je dzieci. Jak mam udowodnić . że
nie zrobiłem nic złego?
Magdalena FUDALA

góry powinno się znaleźć imię i
nazwisko osoby. na której ręce
składamy ofertę. jej stanowisko
i nazwa firmy. Poniżej umieszczamy nagłówek : Szanowny
panie. Szanowna pani dyrektor

itp.
W liście motywacyjnym powinno
się znaleźć potwierdzenie chęci
ubiegania się o oferowane stanowisko. Trzeba podać jego pełną
nazwę w oryginalnym brzmieniu.
Podajemy także. skąd zdobyliśmy
informację o rekrutacji na dane
stanowisko. Jeżeli było to ogłosze
nie w gazecie. to oprócz tytułu ga·
zety należy podać datę ukazania
się ogłoszenia .
Jeśli odpowiadamy

na ogłosze
nie prasowe. list motywacyjny powinien zaczynać się w ten sposób:
.Odpowiadając na ogłoszenia zamieszczone w dniu ...• w gazecie

1. Towarzystwo Ubezpieczeń na
tycie .WINTERTHUR· Kielce. ul.
Wesoła 47/49. tel. (0-41) 362-0910/13 zatrudni agentów ubezpieczeniowych.
2. Powszechne Towarzystwo
Emerytalne ,Skarbiec-Emerytura'
Kielce. ul. Pienińska 6. tel. (0-41)
331-42-26 zatrudni doradców
klienta. wykształcenie min. śred
nim.
3. ,Euro Cash' Kielce. ul.
Zakładowa 1. tel. (0-41 ) 366-40-42
zatrudni magazyniera z wykształceniem zasadniczym lub
średnim. dwuletnim stażem pracy.
4.•VACAT TECHNIKA" Kielce.
ul. Zagnańska 84b. tel. (0-41) 33130-93 zatrudni inż . budownictwa
ogólnego lub tech. budownictwa
ogólnego z 5-letnim stażem pracy.
wykształcenie wyższe lub średnie
na stanowisku menedżera. ze
znajomością budowy związanej z

... • chciałbym zgłosić swoją kandyna stanowisko. .. W
załączeniu przesyłam kopię mojegoCV".
W dalszej części listu napisz krótko o sobie - uczelnia. wydział.
specjalizacja. doświadczenie zawodowe (bez podawania nazw
firm. dla których pracowałeś i nadmiaru szczegółów) . W razie potrzeby osoba czytająca list sięgnie
po te informacje do CV.
Wymień krótko umiejętności.
które. twoim zdaniem, mogą się
przydać na stanowisku. o które
się ubiegasz. Możesz zasugerować. czego oczekujesz od firmy
jako swojego przyszłego miejsca
pracy. Nie poruszajjednak tematu
wynagrodzeń . Na zakończenie
podaj datę. od której możesz
zacząć pracę . Powinieneś również wyrazić gotowość do odbycia
rozmowy kwalifikacyjnej w terminie odpowiadającym pracodawcy.
daturę

Wioletta WOJTKOWIAK

studentów najważniejszymi świa
dczeniami są premie i udziały w
zyskach firmy. Młodzi ludzie nie
przywiązują wagi do wczasów pracowniczych czy możliwości korzystania ze stołówki. Co trzeci badany jest przekonany o tym. że największą szansę na atrakcyjną pracę mają najlepsi. tyłko 5 procent
studentów uważa. że pracodawcy
są nieuczciwi.
Absolwenci kierunku zarządzania
kieleckiej PŚ liczą na pierwszą
płacę w kwocie 1.8 tys. zł brutto. po
roIKu 2.7 tys. Za gwarantujące odpowiedni poziom uważają wynagrodzenie 4 tys. złotych . Studenci
WSP liczą odpowiednio na 1.3 tys .•
2.1 tys. oraz 2.9 tys. złotych. Największe wymagania mają studenci
warszawskiej SGH. Ci chcieliby zarabiać odpowiednio 2.5 tys .• 4 tys.
oraz 6.7 tys. złotych.
(MPB)

Komuni at
Zarząd

Regionu

5. ,STAWEX· - Pracownia Projektowa Kielce. ul. Poleska 6A. tel.
(0-41) 343-18-98 zatrudni: projektantów instalacji sanitarnych.
elektrycznych. konstrukcji budowlanych. projektanta - technologa. projektanta-inżyniera archite-

nisterstwem Pracy i Amerykańską Agencją Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia
zainteresowanych pracowników i pracodawców na temat
reformy systemu ubezpieczeń
społecznych. Istnieje możli
wość zamówienia szkoleń na
terenie zakładów pracy lub
skierowania pracownik6w na
szkolenia odbywające się w
świetlicy Zarządu
Regionu
Solida mości Świętokrzyskiej.
Kielce. pl. Wolności 2.
Szczegółowych
informacji
udziela się pod numerem telefonu 34-460-31 lub 34-477-03.

gospodynię domową,
kę. osobę

się

starszymi. W'Y'ksl~ał,ce nie
dowe. Wymagane ,,,,f•.,,,,,,,,,,,
praktyka w ww. zaYiod.ach
dawca prosi o kontakt
Oprac.
ny.

Ziemia radomska
Zatrudnienie w zawodach:
szwaczka - .Alan'. Radom. ul.
Garbarska 27. tel. 331-22-16 ;
pracownik montażu obuwia,
krojczy skór - .Contex'. Radom.
ul. Domagaiskiego 7. tel. 365-1627; murarz-tynkarz - Usługi
Remontowo-Budowlane. Radom.
ul. Orląt Lwowskich 3/6. tel. 36073-72; mechanik samochodowy - .Radserw·. Radom. ul. Janiszewska 5a. tel. 333-22-00; masarz - ZPH .Jan Has'. Niemianowice 27. tel. 320-22-13; masarzPrzetwórstwo Mięsne.Ted·. Przytyk. Zachęta 69b; specjalista ds.
kadr (wykształcenie wyższe
ekonomiczno-administracyjne) Zespół Szkół Medycznych. Radom. ul. Kelles-Krauza 3; przedstawiciel handlowy (prawo jazdy. absolwent) - .Polmeel·. lipsko. Rynek 23a. tel. 676-25-71 ;
plastyk - konserwator dokumentów - Archiwum Państwowe .
Radom. Rynek 1. tel. 362-11-50;

Szczegółowych informacji
la Referat ds. Pośredn ictwa
(pokoje 138.139. 140)w
wym Urzędzie Pracy przy
Łukasika 3 w Radomiu. tel.
99-59 wewn. 139.

Podkarpacie
Stalowa Wola
Pposzukiwani są: kierowca
rolnego, plastyk, kierowca kat. C i E, kierownik sklepu,
sekretarka ze znajomością niemieckiego, nauczycieł języka
angielskiego, szlifierz - kamieniarz, przedstawiciel handlowy
(wykształcen ie wyższe), cukiernik, t.echnłk budowlany.
Informacje w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Stalowej Woli,
ul. 1 Sierpnia 12 - Dom Młodego
Metalowca. tel. 842-03-39.
sprzętu

Solidamości

Świętokrzyskiej wspólnie z Mi-

kta. kosztorysanta robót
nych.
6. Pijalnia Piwa - bal'<1r"nn.M.
Kielce. ul. Piekoszowska 328
(0-41)366-15-33(pogodz. 13i
trudni mężczyznę na
kucharza-kelnera. WYIKsZllalcl!n1
kierunkowe. aktualna
zdrowia. osoba młoda .
7. Szkoła
stomłoty " 94. 26-085
Góra. tel. (0-41) 303-1
ni magistra filologii i1n~ll eIS,Klel .
8. ,MAKRO CASH
POLAND' SA prowadzi
cowników w zalNo(:lac:h:
wózków widłowych. "nr7""~w"
ze -:znajomością-kas
Spotkanie z pralco<:la\'iGą
się w dniach 27-28.05.
godz. 9-14 w PovviatlJwvm
dzie Pracy w Kielcach. ul.
ga 4. pokój 17.
9. FU .CALDER· Kielce. ul.
na 18. I p .• tel. 34-49-020

lub mężczyzna z Tamobrzega
okolic.
Pozostałe oferty: elektryk '
kształcenie wyższe lub
.
chniczne. elektryk lub
uprawnienia SEP do 1
zany staż pracy w zavvodZle;
nolog produkcji - wvlkszlalOlIIL '
średnie lub zawodowe
staż pracy w zawodzie.
ekonomiczny - wvks2:tał<::en 16 "r
ższe ekonomiczne.
technolog procesu
gicznego w
kształcenie średnIe.

procesu
pozycyjność.

Nisko
Poszukiwani są: nauczyciele informatyki, języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Informacje w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6 a. tel. 841-23-13.
/RADl

Tarnobrzeg
Oferty dla absolwentów sprzedawca - wykształcenie zawodowe handlowe lub średnie. kobieta
nie ucząca Się. barman - kelnerwykształcenIe
zawodowe lub
średnie gastronomiczne. aktualna kSIążeczka zdrowia, kobIeta

mechanik
- wyks2:tał,oonlle
mum zawodowe. roczny
tym stanowisku.
służba wojskowa;
gowa - wykształcenie
średnie. 15 lat w
obsługa komputera
szyjących

mość). może być r",nds~1tiI

emerytka; murarz-Itynkalrz
być absołwent z okołlC
by. umiejętność wykonywa/113
k6w metodą tradycyjną
Informacje na temat ofert
skać można w PUP. po 6j
lub pod numerami telefonu
57-45. 822-12-48we'N11E~1fZI11
oraz bezpośredni 822-42-68
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Goście wracają

do "Uroczyska"

Zachować

linie
apilarne miasla

Kielce w ocenie miejscowych urbanistów nie mają szans na
ściągni ęcie inwestorów, bo załatwienie spraw urzędowych
trwa tu tak długo, że może zniechęcić najwytrwalszych. Poza tym miasto jest zakorkowane, przejechanie przez nie w
godzinach szczytu graniczy z cudem, odstrasza też brakiem hoteli, publicznych toalet, szpecą je, zwłaszcza przy
dworcach, budy handlarzy. Wojewódzką Pracownię Urbanistyczną zlikwidowano już dziewięć lat temu, miejska straciła sam odzielność na początku tego roku, nic więc dziwnego, że przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków
ragospodarowania przestrzennego dla Kielc jest jeszcze w

Wczoraj Kieleckie Towarzystwo
Budownictwa
Społeczn go podpisało
umow ze Świętokrzykim Inwestprojektem na
wykonanie projektu budowlan go o iedla Sieje
D browa. Powstanie tutaj
10 bloków wraz z pełną Infrastrukturą, czyli parkingami, placami zabaw, domem kultury.

Zarząd

Miasta. Wiceprezydent
Kielc Marek Piotrowicz odpowiedzialny za urbanistykę I architekturę, uważa, że wskutek likWidacji
pracowni urbanistycznej nic się
nie stało . - Widać w innych miastach mają na takie sprawy dużo
pieniędzy - kwituje krótko.
W planach jest odbudowanie w0jewódzkiej pracowni architektonicznej. Ale jak na razie to tylko po-

waągu 3-4 tat na Siejach powstaną 352 rrueszkania w sied-

FoL A PłdDrsb
Nowa, duża I skomputeryzowana recepcja hotelu "Uroczysko·
wraz z rozbudowanym zapleczem.

bożne życzenie .

polu.

Dorota KOSIERKlEWICZ

Kielcach w ogóle jest bardzo
może dziesięciu , czynnych
owo, posiadających lub
się ubiegać o uprawurbanistyczne, architeA zapotrzebowanie na ich
jest ogromne. W tym roku
się ważność miejscoogólnych i szczeMija termin
gminy stu,n",n~.,'" i kierunków
4QOSDr.ń"rnlAJ:' nia przestrzen. Studium dla Kielc jest
w polu

Dlatego też kieleccy urbaniści
wystosowali list otwarty do wojewody świętokrzyskiego, marszałka sejmiku, prezydenta Kielc,
Świętokrzyskiego,
Ostrowca
Skarżyska-Kam iennej i Starachowic. Proponują współpracę z samorządami. Problem w tym, że
nikt tej współpracy nie chce
podjąć. - To wszystko zmierza do
zlikwidowania województwa świę
tokrzyskiego - obawiają się urbaniści. - Kielce muszą awansować
pod względem atrakcyjności dla
inwestorów na liście miast średniej
wielkości Ale w takie miasto samorząd musi i nwestować. A nie
jak do tej pory wyzbywać się włas
nych, intratnych działek. Trzeba
zagospodarowywać je w taki sposób, by była korzyść nie na dzisiaj,
ale na jutro.
- Jesteśmy zaniepokojeni brakiem świadomości i zainteresowania władz samorządowych zagadnieniami gospodarki przestrzennej miasta - informują władze kieleckiego Towarzystwa Urbanistów
Polskich. - Do tej pory nie powolano regionalnego biura gospodarki przestrzennej o randze odpowiedniej do zadań wynikających z ustawy. TUP sprzeciwia się także poglądom, że plany
zagospodarowania przestrzennego, szczególnie regionalne, gdzie
istotna jest ciągłość studiów i analiz historycznych, gospodarczych,
ekonomicznych, mogą być powierzane wyłonionym w drodze przetargów przypadkowym zespołom .
Powinny powstawać na podstawie
materiałów archiwalnych, konsultowane ze specjalistami, którzy są
w stanie przewidZieć gospodarczy
rozwój miasta. Ulice to linie papilame miasta, świadczą o jego charakterze, historii, przemyśle .
Jerzy Partyka, architekt miejski
w Kielcach , zaręcza ; - Niemal1.Kr
wy o żadnych przetargach. Będę
trzymał rękę na pulsie Wszystkie
plany będzie robiła pracownia
Urzędu Miejskiego.
Tajemnicą poliszynela jest jednak, że tego typu decyzje może w
tej chWIli podejmować tylko

W

Posłowicach walczą

o cmentarz

d ecyzją

Zwlekanie z
ośmiu
kańcy Posłowie,

Od ponad

lat mieszperyferyjnej dzielnicy Kielc, walczą,
by przy tutejszej parafii
utworzyć cmentarz_ Jest
wszystko: działka, dokumentacja, zgoda .. Sanepldu". A mimo to wciąż czekają. Na co? Aż ktoś wreszcie na dokumentach w magistracie
złoty
swój
podpis •..
Starania o cmentarz rozpoczęły
w 1991 roku, kiedy PosIowice
były jeszcze podkiełecką wsią. Już
wtedy
mieJscowy
proboszcz
wystąpił do odpowiednich urzę
dów z prośbą o wydanie odpowiedniej zgody. - Wówczas nie d0staliśmy pozwolenia Urzędu Górnictwa, bo teren w PosIowicach
uznawano za strefę drgań parasejsmicznych. Była to rzeczywiście obiektywna okoliczność, której nie dało się obejść, ale drgaOla
ustały, a my dalej czekamy - 0powiada ks. Zbigniew Rogala, proboszcz parafii w PosIow!cach.
Kilka tat temu PosIowice włącz0no do Kielc, czyniąc z nich dZielnicę na peryferiach miasta . Walka o
cmentarz wciąż trwata, ale cały
czas nie dawała upragnionego rezultatu: - Doszło do ta ego paradoksu , że nie mamy gdzie chować
naszych zmarłych . Cmentarz w
Białogonie jest niewielki I nie moż
na go rozbudowywać, bo OIedaleko są ujęcia wody. jeżeli ktoś ma
wykupione miejsce na pnyklad w
grobowcu rodZinnym, to nie ma
problemu, ale takie sytuaqe zdarzają się rzad o. Jest wprawdZIe
cmentarz w CedzyOle, ale tam est
daleko - argumentuje potrzebę powstaOla cmentarza przy posIowlCkiej parafii Iądz Rogata.
się

Sieje
na deskach
projektantów

Opowiada, że zgromadzi! całą
dokumentaqę geodezyjną, uzyska/ także zgodę .Sanepidu·.
Działka, na której miałaby być ulokowana nekropolia, to własność
kościoła . Nie ma na niej tadnej budowli, niczego, co kolidowałoby z
zamierzeniamł . Przewidziana z0stała pod dzjałalność rolniczą,
WIęC usytuowanie na niej cmentarza nie byłoby klopoU
Wystąpiliśmy ze stosownym pismem do kieleckiej Rady MieJsłuej
w lipcu ubiegłego roku. I !lIC, :tadnego odzewu, ani tak. ani nie. Jest
parafia, a nie ma cmentarza
Wiem, że nałe1y się martwić najpierw o żyjących, a dopiero potem
o zmarłych, ale przecie! ludzie
mają prawo do godnego spoczynku po śmierCi . A u nas rodziny
zmarłych muszą szukać gdZIeś

miejsca dla swoich bliskich,

mar-

twtć się, czy ktoś się zgodzi sprzedać Im plac na cmentarzu. Chyba
Ole tak to powinno wyglądać stanawia się poslowicki pro-

za-

boszcz. - Nie bardzo rozumiem
całą tę sytuaqę, przecież lTIIa to
to przedsięwzięcie
~ZIe OIC

kosztowalo. Chodzi
o o decya I tak nie ma jej kto podJąĆ . Jeste my gotowI zbudować nekropohę w bardzo kro
cza
- deklaruJe ks ZbtgOlew Rogata
Na czym zatem polega problem
magistrackiej opieszałości? - Ta
sprawa
będZie
pozytywnlfl
załatwiona . Przygotowyw ny jest
projekt zmian w pł ni przestrzennego zagospodarowania mia ta,
który mle zkańcom PosłowlC
umożliwi budowę ne opoi . Prawdopodobnie Jeszcze podcza
naJblltszeJ seSJI '
. J Rady
Mlł!)s '
pro, t będzie rozpatrywanY -WYJaśOIa are PIOtrowJCZ,
WIC8pr zydent Kielc.
Sylwia BŁAWAT
zję,

miu blokach. Będą Im towarzyszyć trzy mnlCJsm budyn ze
sklepami i innymi usługami
Wlęltszość mleSZbń będzie

dwupokojowych o r6tnej poWlef'Zchni, bo na nie jest .
zapotrzebowanie, ale
przewidziane są też jedno-,
trzy- i
czteropokojowyc
loka Budynki rna;ą być czterokondygnacyjne z ~
nym poddaszem
Dla każdej rodziny przewidziano

m isce na pattongu

oraz
miejsc dla

dodatkowych
gości .

- Chcemy,

aby~to

w
j miasta i
kraju mówi Stan
Drogosz. prezes KiełecIóego TtOwaIfZYl&twa
8udownIdwa SpoIecznego. Zaplanowano
place za..
dla małydl dzJecł oraz bo, np. do koszyt<ówtó
mJodzJety. LokatofZy ~
I posiedzieć

na

kach przed bk*ami włt6d ZIOl , bo wybudu,emy spory
ren rekreacyJny. Zgodnie z &UI

pnyszłych

~

n OSIedla Z05tarue
ogrodzony i rozwatymy potrzebę zattudn n'
osób do
piInowan,
lokatorzy czuli
bezpeeczn .
Konkursem na proJekt budany
'
Sieje Dąbrowa
~ dość dute :rnir1łAl1~_
n . 16 um deklarowalo ~
przystąpienia do przetargu.
jed
oferty ztotyły tytko cztery - Wygrał I
bo
)egO koocepcja była nąaeka
wsza Pozostaje oferty były
poza KJełc - dodaje prezes
rów, l

Drogo6z..

lATAJ

Artur Schnitzler
,.

KUPON RABATOWY,
AJWIĘKSZY WEUROPIE CYRK ZWIERZĄT

WARKA STRD
czyli:
ZMAGANIA SIŁACZY
w programie:
konkurs na najsilniejszego człowieka
otwarte zawody w siłowaniu na rękę
oraz występy :

KAsElBlUES BAND, KABARETPAKA, HI STREET
FORMACJA NIEżYwvCH SCHABUFF
29 maja, Wzgórza Zamkowe, ul. Jędrzejowska,
godz. 13.00, CHĘCINY kIKIELC

25-30 maia, Kielce, uL Klonowa

CIRCUS - ALTHOFF

~

IĘDZVNARODOWE

WIDOWISKO
Z UDZIAŁEM ARTYSTÓW
Z RÓt.NYCH STRON ŚWIATA
70 zwierząt egzotycznych
w tym: SŁONIE , TYGRYSY, WIELBŁĄDY,
KROKODYLE, LAMY, WĘŻE ,
ZEBRY KONIE , BAWOŁY,
JAKI, NOSOROłEC, BIZON AMERYKAŃSKI

SPEKTAKLE:
25-28 05 - godz. 17 00
29-30 05
- godz 1400117 00

a'

KASY I ZWIERZYNIEC
CZYNNE OD GODZ. 10.00

oir
ParnIą!

ość przejażdżki

konnej
owe zdjęcie na słomu

.- - - - - - - - - - - - - - - - - , Z tym kuponem kupisz bilet do cyrku 50% taniej'

z CD R. Jansona * .

h
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Do objazdu ul. Krakowskiej
w związku z wyścigiem

doszły

utrudnienia

Dubeltowy zator
- Czterdzieści minut jechałam ulicami Paderewskiego,
Żytnią i Grunwaldzką - zadzwon iła wczoraj nasza CzytelnIczka, która zazwyczaj tę trasę pokonuje w ciągu p i ęc i u mInut. Od poniedz i ałku korki spowodowane objazdami remontowanej ulicy Krakowskiej paraliżują centrum Kielc.
Wczoraj po połudn i u zatory tworzyły się j uż w całym m ieś cie . Dodatkowo bowiem zamknięto główne ulice z powodu kolarskiego wyśc i gu .
Po raz pierwszy do kierowania
ruchem zaangażowano prawie
wszystkich policjantów z kieleckiej .drogówki·. W komendach

Ogromne dług i kieleckiej

służby

zdrowia

-rajne
przez poufne
Kielecki Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski, Między
zakładowy Ośrodek Medycyny
Pracy nr 1 zamknęły pierwszy
kwartał bieżącego roku deficytem idącym w miliardy starych
złotych. Teraz bardziej zależy im
na tym, żeby opinia publiczna
się o wysokości zaległości nie
dowiedziała, niż na wyjaśnieniu,
skąd tak duże braki i na ile potrafią im zaradzić. A wszystko
tłumaczą tajnością budżetu i
kontraktem z kasą chorych.
Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia kieleckiej
Rady Miejskiej okazalo się, że niechlubne pierwsze miejsce wśród
medycznych dlużników po pierwszym kwartale bieżącego roku
zajmuje kielecki Zespół Opieki
Zdrowotnej, który zamknął ten
okres deficytem przekraczającym
milionziotych. Tuż za nim jest Mię
dzyzakładowy Ośrodek Medycyny
Pracy nr 1 przy ul. Olszewskiego w
Kielcach, z zaległościami w wysokości 486 tysięcy złotych . Zaraz za
nim znajduje się Szpital Miejski
przy ul. Kościuszki, w którym bilans pierwszych czterech miesię
cy bieżącego roku zamknąl się
kwotą niedoborów 264 tysięcy
złotych . Jedynąnie zadłużonąpla
cówką samorządowej służby zdrowia, okazał się Dzienny Ośrodek
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny przy
ul. Chęcińskiej w Kielcach, który

pierwszy kwartał zakończył... dochodemw wysokości 330 złotych .
- Niech nam pani opowie w ciągu
pięciu minut, jak udało się uzyskać
dodatni wynik. Może inni skorzystają z waszych wzorów? - tak Robert Łukasiewicz, przewodniczący
Komisji Zdrowia kieleckiej Rady
Miejskiej, zagaił do Marianny Pę
czek, dyrektora Dziennego Ośrod
ka Opiekuńczo-Rehabilitacyjne
go.
- To dlatego, że właściwie od
początku istnienia ośrodka, czyli
od blisko dziewięciu lat, jesteśmy
przyzwyczajeni do gospodamości, oszczędności i zatrudniamy
Judymów - odpowiedziała dyrektor Pęczek, prosząc jednocześ
nie radnych, by wstawili się za nią
w Radzie Miejskiej. - Chciałam
prosić o przekazanie nam z rezerwy budżetowej 50 tysięcy złotych dodała, ale nie wyjaśniła, na co
konkretnie miałyby być przeznaczone te pieniądze . Mniej skory do
zwierzeń Marian Mróz, dyrektor
Szpitala Miejskiego w Kielcach,
nie wyjaśnił skąd się wziął tak duży
deficyt w budżecie szpitala ani jak
zamierza sobie z problemem poradzić . Swoje wystąpienie przed
radnymi rozpoczął od stwierdzenia, że dane dotyczące budżetu
są. .. tajne.
- Nie powinno się to ukazać w
prasie, jeżeli wynik jest ujemny.
Nie mogę o tym informować osób
trzecich ani nawet organu założy-

cielskiego - przemówił, dodając,
do takiego zachowania obliguje
go podpisane oświadczenie o poufności tych danych, podpisane w
$więtokrzyskiej Kasie Chorych.
Nie wiedzieć czemu żywo zaczął
mu wtórować przewodniczący

że

Łukasiewicz .

- Tak, jak się to ukaże, to następ
na komisja będzie się odbywać za
zamkniętymi drzwiami - zagroził,
próbując utajnić posiedzenia tejże komisji. Obaj panowie zapomnieli zdaje się o kilku sprawach.
Po pierwsze: w myśl ustawy gospodarka gminy jest jawna . Po
drugie: radnych, więc i całą Komisję Zdrowia, utrzymują podatnicy,
którzy mają prawo wiedzieć, za co
płacą pieniądze na ich diety (miesięcznie dla każdego rajcy przypada 130 zł), więc komisję za zamkniętymi drzwiami pan przewodniczący może sobie urządzać
co najwyżej prywatnie. A po trzecie: jednostki takie, jak Szpital
Miejski są utrzymywane z pienię
dzy podatników. Prosząc Radę
Miejską o wsparcie dyrektor Mróz
zwykle o tym pamięta, argumentując, w jak katastrofalnej sytuacji
jest służba zdrowia. Jeżeli tajemnicąjest, co służba zdrowia robi
z pieniędzmi, które otrzymuje także z miejskiej kasy, to niech ich
szuka w innej kieszeni.
Sylwia

BŁAWAT

miejskiej i wojewódzkiej pozostały
jedynie panie. Policjanci po specjalnych odprawach ruszyli zabezpieczać trasę wyścigu i objazdy.
Kierowcy nie ukrywali rozdraż
nienia. Najciaśniej było na Ogrodowej, Żytniej , Paderewskiego,
Żelaznej i Grunwaldzkiej, czyli
ulicach, którymi prowadziły objazdy zamkniętej Jezdni Krakowskiej . Po południu korki utworzyły się na odwrotnym kierunku .
Z powodu wyścigu kolarskiego
zamknięto al. IX Wieków i ul. Warszawską. Zdezorientowani kierowcy starali się omijać utrudnienia i jeździć ulicami na obrzeżach
miasta. Zdezorientowani byli także pasażerowie autobusów. - Jechałam na $Iichowice 45 minut
zamiast dziesięciu - zadzwoniła
pasażerka autobusu nr 46. Podobne problemy mieli pasażerowie
prawie 20 linii.
- Pierwsze dni remontu ulicy
Krakowskiej byly rzeczywiście
bardzo trudne dla kierowców przyznala dyrektor - Miejskiego
Zarządu Dróg Grażyna Kubicka .
- W poniedzialek właściciele aut
próbowali objeżdżać barierki na
ulicy Żelaznej i wjeżdżać na

wyłączony

z ruchu odcinek, wczoraj nie bylo już problemów z dezorientacją z powodu Krakowskiej,
doszły jednak klopoty związane z
wyścigiem. Na szczęście to utrudnienie bylo przejściowe. Trasę wyścigu starano się wyznaczyć tak,
aby utrudnienia sprawiły jak najmniej kłopotów.
Kłopoty jednak były. Mi e szka ń
cy Kielc pracujący w centrum nie
mogli dojechać do swoich d omów na osiedlu $więtokrzysk im.
Mieszkańcy $lichowic dojeżdża li
do swojego osiedla przez Malików.
Remontowany o dcinek ulicy
Krakowskiej objeżdżać będzie
my do 6 czerwca. Potem zacznie
się remont drugiej jezdni tej ulicy
w kierunku do centrum. W lipcu i
sierpniu remontowana będzie
Żytnia, co związane jest z korkami na Czarnowskiej, Paderewskiego i Żelaznej. W roku
ubieglym podobne utrudnienia
spowodowal początkowo remont ulic IX Wieków i Czarnowskiej, później wszystko się jakoś ułożyło, kierowcy wytyczyli
sobie inne trasy. Na pocieszenie
trzeba sobie powiedzieć, że są
to obecnie chyba jedyne ulice w
Kielcach bez dziur i kolein .
Policja apeluje do kierowców o
ostrożność . Były już pierwsze
wypadki i kolizje spowodowane
korkami na ulicy Seminaryjskiej i
Grunwaldzkiej - poinformowała
Anna Zielińska-Brudek z biura
prasowego Komendy Wojewódzkiej.
Ma łg orzat a PA WELEC

Wysokoprocentowe znalezisko

BECZKI
Z WÓDECZKĄ
Cztery beczkł, w których prawdopod obnie przechowywano alkoh ol, zn a leźli przy ul. Kleckiej w Kielcach strażni cy m iej scy. S prawę
przekazano do po licji, po nieważ Jest podej rzenie, że ktoś mieszkaJący w po bliżu zajmuje s ię nielegalnym rozl ewaniem alkoh olu.
Przy ul. KIeckiej, w pobliżu nieczynnej pływalni na Bukówce, do niedawna było .dzikie· wysypisko śmieci. Na podstawie składowanych tu odpadów Straż Miejska ustaliła, kto je podrzucił i zmusiła ich właściciela do
posprzątania terenu. Wczoraj strażnicy miejscy znów przyjechali na ul.
Kiecką. aby sprawdzić czy ponownie ktoś nie zrobił tutaj śmietniska . I
znaleziono cztery beczki, w których przechowywany był alkohoL Sprawę
skierowano do policji. O nielegalne rozlewanie alkoholu są na razie podejl ATAJ
rzani pewni mieszkańcy z okolicy.

Codziennie w lesie pasie

się

ich

całe

Okazuje się, że ludzie mieszkają
niewiele lepiej. Podwórko posesji
to prawdziwy skład rupieci : szmaty, buty, zepsuty zlew...
- Ci ludzie żyją jak w XVII wieku mówi mieszkające obok małż:eń-

dopłacać

za ogrzewanie

Rozliczenia ·z ciepłownią
- Czy A DM n a Czarnowie ut rzymuje się po zim ie tylko ze
ści ągania niedopłat za centralne ogrzewa nie? - zapytała nasza Czytelniczka zam i eszk ała w
blo ku przy ul. Lecha 6 w K ielcach.
- 22 maja administracja przysłała
mi zawiadomienie, że za ogrzewanie muszę dopłacić jeszcze 200 zł.
Sąsiadce z tego samego bloku naliczyli prawie 300 zł . Zimą mieszkania były nie dogrzane, co miesiąc zgłaszaliśmy ten fakt administracji. Chciałabym wiedzieć, na
jakiej zasadzie PGM nalicza nam
kwoty nadpłat? - kontynuowała
nasza rozmówczyni.
Z tym samym pytaniem zwrócił
się do nas mieszkaniec bloku przy
ul. Jagiellońskiej 54. - Regulamie
płacę czynsze, 30 kwietnia otrzymajem z ADM rachunek do
zapłacenia w wysokości 187,73 zł.
Ma to być dopłata za ciepło. W bloku nie ma miemików. Nie wiem, na
jakiej podstawie wyliczono tę kwotę . Jestem emerytem, dla mnie to
naprawdę spory wydatek.
Pracownicy administracji przy ul.
Piekoszowskiej 39 skierowali nas
w tej sprawie do Dzia/u Eksploatacji MZB.
- Wyliczone przez MPC koszty
ogrzewania za 1998 rok okazały
się wyższe niż suma opłat wniesionych przez mieszkańców. Obciążenia ustalone dla lokatorów
były za małe - poinformował nas
prezes Mirosław Jaros. - Kwoty
wyliczane są w oparciu o faktury

•

I

Współwłaściciele domu przy ul. Oboinej w K ielcach w maleńkiej
ob6rce, przypominającej klatkę na króliki, trzymają 14 k6z. Każdego
ranka zwierzęta są wypędzane na popas do lasu na górę Telegraf,
gdzie obgryzają młode drzewka. Sąsiedzł skarżą się na smród I stada much. Nierogulamie wyrzucany obornik spływa na teren Ich posesji.

zajął·

Trzeba

stado i obgryza drzewka

ozy
Właściciele kóz to ośmioosobo
wa rodzina - małżeństwo z sześciorgiem nie letnich dzieci. Oboje
rodzice nie pracują. Według sąsia
dów, jedynym źródłem ich utrzymania są zasiłki z opieki społecz
nej.
- Proszę zobaczyć, w Jakich warunkach mieszkają zwierzęta - pokazuje
drewnianą
komórkę
wsp6lwłaściciel terenu Józef M. Wszystkie tłoczą się w tej szopie.
Dziwne, te dotąd nikt się tym nie

Fot A. Piekacli
Wczoraj w Urzędzie Miasta odbyło się drugie robocze spotkanie
pod hasłem Forum Zrównoważonego Rozwoju Kielc. Aby rozma.
wiać o założeniach polityki ekologicznej w mieście spotkali się pra.
cownicy Miejskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawi.
ciele innych służb zajmujących się tymi problemami na terenie mia.
sta, a także organizacji społecznych zajmujących się ekologią. Pny.
jechali goście z Fundacji Karkonoskiej z Jeleniej Góry, która ma
przygotować dla Kielc dokument " Założenia polityki eJc()IO!~icl!nej
dla m iasta Kielce".

stwo. - Nie mają doprowadzonej
wody, matka przynosi ją w wiaderkach. Dzieciaki chodzą brudne,
biednie ubrane, koledzy w szkole
im dokuczają. Naprawdę żal
człowieka bierze. Panie z opieki
społecznej, które weszły na chwilę
do mieszkania, :żeby zobaczyć, jakie tam panują warunki, bardzo
szybko wypadły na zewnątrz i
wszystkie wymiotowały. Nie mielibyśmy pretensji, gdyby trzymali 23 kozy na mleko dla dzieci, ale po
co aż 15? Kiedy wieje północno
zachodni wiatr, smród jest nie do
wytrzymania. Interwencje Straży
Miejskiej nie przyniosły efektu. Nie
ma na nich mocnych. Siostra, kt6ra ma dziecko chore na alergię,
musiała się stąd wyprowadzić, wy-

najmuje z rodziną mieszkanie. Oni
zostali.
- To zapomniana dzielnica,
rządząca się swoimi prawami. Mówią na nią .trójkąt bermudzki·. 00
niedawna w sąsiedniej willi mieścił
się dom publiczny. Niedaleko mieszkają Bułgarzy, którzy hałasują
po nocach. W budynku obok
sąsiad trzyma pszczoły na balkonie. Raz zdarzyło się, że procesja
w dniu Bożego Ciała nie mogła
przejść, bo akurat roiły się na drodze do kościoła. Kozy są tu od
półtora roku i też spłendoru nie dodają - komentują mieszkańcy.
- Ta rodzina rzeczywiście ma problemy, ale jut nawet ksiądz. mimo
że im pomaga, wytknął na mszy,
że kozy niszczą las - dodaje mieszkanka ulicy Dąbrowszczaków.
Właściciel kóz. naprawiający na
podwórku rower, rozmawiał ze
mną niechętnie, skar1ył się na
szwagra, który jego zdaniem,
uniemotliwia mu doprowadzenie
wody. Przyznał, :że nie pracuje,

gdyż obecnie jest na zwolnieniu le-

karskim. Gdy rozmawialiśmy z
nim, jego żona wrzucała na taczki
nawóz z obórki, żeby sprzedać
sąsiadom do ogródków. Zgodziła
się na rozmowę, ale nie w domu.
- Kozy są u mnie przejściowo. Na~m je, żeby trochę odżywić dzieci
i podreperować SNOje zdrowie. 0dkupiłam je od czIowieka, który 1ikwidował hodowlę · ChciaIam wziąć 2-3,
ale kiedy usIyszaIam, że 'Maścicieł
ma je zadnąć. zabrałam wszystkie.
18 mam warun (:m, żeby trzymać je
w takiej liczbie. Zamierzam wię
kszość sprzedać. Rozooliem, że to
paeszkadza sąsiadom i jest mi przykro. Ale moja sytuacja rodzima i materialna jest bardzo trudna. Mę:żczyz
na, który pokazywał obórkę i obetście to mój rodzony brat, kIćfy od tat.
jako wsp6MtiścicieI posesji ooiemożliwia nam doprc7oYadzenie wody do

budynku. Mogę liczyć tyI<o na siebie
i czasem już nie daję rady. Zwierzęta
są lepsze nit ludzie.

Anna CIEŚUKJEWlCZ

MPC. Dla wszystkich mieszkań
ców bloku stawki za 1 metr kwa·
dratowy powierzchni lokalu są Ja.
kie same.
ICieśl

Niskopodwozio we autobusy
- Nie wiem, kto ustalał, jakimi tra·
sami powinny jeżdzić niskop<»
woziowe autobusy - mówi nasza
Czytelniczka. - Dlaczego na
przykład nie obsługują linii .49'1
Przecież tą tras<t do nowej PrI'f
chodni specjalistycznej Na 51o/a1
jeżdżą przede wszystkim
starsze, chore, niedołężne.
- Wiadómo, że wszystkie osiedla
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkanilr
wej zamieszkują mieszkańcy
starszym wieku - mówi inny
Czy/elnik. - Bylem świ,adk,iem,
pewna pani wchodziła do
su na kolanach, dobrze, że
pomógł. Czy choć jeden
podłogowy samochód nie
zostać przekazany na którąś z
jeżdżących ulicami Zagórską
Szczecińską?

- Trasy, które obsługują te
busy, ustalane były w DOI'OZI~ITJII'"
niu z przedstawicielami
Rady Osób Niepełnosprawnych
mówi zastępca dyrektora M,er
skiego Zakładu KomunikaCji II
Kielcach Zbigniew Piękny. - p(){lle"
waż jest ich tylko 10, ~
obsłużyć sześć linii, czyli 1, 2, 4
34, 35 i 46. Są to trasy, które /ą~
duże osiedla mieszkaniowe z ~
trum miasta. Wiemy, że w
punktach Kielc mieszkają
niepełnosprawne, ale nie da
autobusów .przerzucać· co
wian czas na poszczególne .
Chodziło bowiem o to, aby
samochodami niskopod/ogO
były oznaczone na rozkJadachJBl
dy. Jeśli są wprowadzone na stsIt
osoby chore czy Inwalidzi,
rając się na zakupy czy DO ,rel<......
dokładnie wiedz<t o której
nie powinny być na " .... ,,~,.IJ_
Chcemy wprowadzać dalsze
godniema. czyli uruchomić
tymi autobusami w dni
pracy. Na pewno memot!
obsluglWBnia wszystkich lin '
przez autobusy niskO{.>OdłOt}o
gdyż potrzebnych by było
czas aż 4() takich sa~noc:hot.1O'I'
- Pomewa! miasto planuje
roku kupno kolejnych RurIClOU'''''
w tym niskopodłogowych,
nie spotkamy się z orzec1~;t8~~
lami KRON i ustalimy, na /d(j(e
nie skierować nowe pojazdywi Zbigniew Piękny. - Były jut
rowana do nas prośby osób
stających z linii nr 8, na
będą dalsze sugestie.
M onik.

..'li!..,

ECHO KIELECKIE
Prawda i fikcja w Trylogii na spotkaniu w Oblęgorku
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"Spotkania" już po raz

piąty

,

Rz,dziana nie bylo? Ty zlen Z eatr
,Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana cieszy się nie
słabnącym powodzeniem. Filmowi towarzyszyło wiele wydawnictw,
związanych z Sienkiewiczem, Trylogią. postaciami głównych bohaterów. Wśród nich na uwagę zasługuje starannie wydany album
,Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza", autorstwa
Władysława Zawistowskiego.
Autor, mieszkający w Gdańsku, z
wyksztalcenia jest polonistą. Od
najm/odszych lat fascynował się
historią Polski XVII-wiecznej.
. Pracując nad książką. przyjechałem do Oblęgorka, aby poznać
imat miejsca tak mocno związa-

W jakim stopniu Sienkiewicz
opiera się na prawdzie historycznej? Zdaniem Władysława Zawistowskiego każda epoka, każde
pokolenie pisze histońę na nowo.
Sienkiewicz bardzo dokładn i e w
oparciu o źródła opisuje bitwy, wy-

Starannie wydany album ,Kto
jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza' wzbogacony został mapami, rysunkami, ilustracjami.
Obok grafik Jana Marcina Szancera i akwarel Juliusza Kossaka zamieszczono także zdj ęcia z planu
filmowego , Ogniem i mieczem'
znanych artyst6w fotografik6w Zenona Żyburtowicza i Mateusza
Ma ń kowski ego . Ks iążka zawiera
prawie 1000 haseł , 885 ilustracji, z
samego Ob l ęgorka pochodzi 50
zdjęć .

Danuta PAROL

Dla

Fot. M. Gorz /ok
Autor albumu - Władysław Zawistowski w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
nego z Sienkiewiczem - powiedzial Władyslaw Zawistowski podczas spotkania z czytelnikami.
Wtedy byłem tu po raz pierwszy.
Cieszę s ię , że jestem teraz w muzeum w Oblęgorku po raz drugi,
tym razem w roli autora. M6j album
ukazał się tuż przed premierą filmu
.Ogniem i mieczem' . Praca nad
rum trwala kilka lat.

mienia autentyczne nazwiska bohater6w. Dotyczy to Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Kmicica,
Bohuna, w mniejszym natomiast
stopniu Ketlinga czy Rocha Kowalskiego. Zdarza się , że osoby, kt6re
nie są istotne w Trylogii, odegrały
dużą rolę w h istońi. W dokumentach historycznych nie występ uje
natomiast nazwisko Rzędziana .

dorosłych

- Mija właśnie 724 lata od powstania miasta Chęc i ny - mówi
Grażyna Maciejczyk, sekretarz
gminy. - Nasza miejscowość ma
p i ękną tradycję I historię . Dlatego też od maja 1975 roku uroczyście co roku obchodzimy rocznicę powstania naszego m iasta - Dni Chęcin .
Tegoroczne obchody rozpoczną
się w najbliższy piątek 28 maja
rozstrzygnięciem konkursu wiedzy
turystyczno-krajoznawcze)
.Chęciny - M6j region' . A w sobotę
wielka zabawa. Do Chęcin na
zmagania siłaczy zjadą najprawdziwsi mocarze, aż z Gdańska
Śmialkowie, jak to drzewniej na takich zabawach bywało, będą się
mogli z nimi zmierzyć u stóp wzgórza zamkowego. Ale pod warunkiem, te są w sta nie unieść dwie
walizki jednocześnie po 70-110 ki-

Park miejski w Kielcach, Galeń " Kapkazy" koło Bodzentyna, Teatr
Im. Stefana Żeromskiego - to tylko niektóre mieJsca, w których odbywać się będzie tegoroczny, piąty jut przegl ąd " Drogi " atru - Spotkania". Glównym organizatorem Imprezy, która rozpocznie 51, w
pi ątek , jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych " Wektory".
Spotkania pomyślane sąja ko Impreza konfron t ująca r6żn e nurty
teatralne - od spektakli tradycyjnych poczynając, po przedstawienia uliczne i eksperymentalne.
Tradycyjnie, podczas trwającej w
tym roku ponad tydzień imprezy
odbywać się będą warsztaty, spotkania z ludźmi teatru, zaś cały

i dla dzieci
logram6w każda , przeciągną samochód na 20-metrowej hnie i pobiegną zwinnie ze 120 kg workiem
na plecach . Show poprowadzi
Agata Młynarska . Uświetni go występ zespoł6w
, Kabel Blues
Band', ,Formacja Nieiywych Shabuff' i kabaret , Paka' Początek
imprezy o godz. 13.
W niedZIelę od godz 9 coś dla
mlłośnik6w wędkowania Wielkie
zmagania wędkarskie dla dzJeci i
mlodziety o puchar burmiStrza na
zalewie w Boiminie. A o godz. 13
początek imprezy przed Urzędem
Miasta w Chęci nach . Programy artystyczne zaprezentują uczniOWie
z Pohchna i Radkowic. WyStąpią
zespoły Koła Gospodyń Wiejskich
z Ostrowa i , Male OstrowianIo', na
organach zagra MarCin Gruszczyński .

I DO KI

przegląd zakończy wystawa fotograficzna Organizatorzy spot kań
podkre lają. te wszystkie prezentowane spe takle j akcje adresowane są gl6wnie do młodej publiczności, kt6ra na co dZI ń nie ma
motliwości zetknięcia się z przer6mymi nurtami współczesnego teatru
Tegoroczne , Spotkania' rozpoczną Się w piątek , 28 maja O
godz. 16 warszawski Teatr .Akt'
pokate w parku miejskim w Kielcach widowisko , Śmietnik' . Godzinę p6tnieJ w palacyku Zieliń
skiego zaprezentuje Się Teatr
, Scena 07' ze spektaklem , Sen'.
Wieczorem na sc nie Wy:tszego
Seminarium Duchown go zobaczymy spektakl pt , Hiob'. W sobotę przegląd przentesle Się do

Nowy dyrektor

szkoły

G leńl,Kapkazy', mieszczącej się
w stodołe plastyczki Ewy Skowerkiej koło Bodzentyna Tu zaprezentuje Się Teatr Pleśni KozJa z
WrocłaWia oraz wystąpi grupa
,O j n'_Tu także warsztaty ekologiczne dla m/odZlety poprowadZI
teatr z USA, t6ry w ostatnim dntu
przeglądu pokaże na malej scenie
KCK pektakl ,Woyzeck'. Podczas spotkań zaprezentują się
r6wnie! Teatr ,BIUro Podr6ty', Teatr Porywaczy Cial (oba z Poznania), Teatr im . S . Żeromskiego, zespól ,Ecce Homo' Marka Tercza
oraz grupy nieprofesjonalne (m .in .
z VI LO w Kielcach oraz ,Pegaz").
Obejrzymy spektakle wyrosłe z
tradycyjnego nurtu teatru dramatycznego, zaprezentują się
grupy altematywne, teatry uliczne
i poszukujące . Spotkaniom towarzyszyć będZIe wystawa fotograficzna ,Drogi teatru 94-98 w obiektywie', kt6ra zostanie otwarta w
ntedZlelę , 6 czerwca
(n i b.)

w Jaworzni

Kankur raz trzy ni,ly
Nowym dyrektorem S zkoły Pod stawow j w Jaworzni, gm . Plekoszó w, została M ałgorza ta Czekaj. Wybrano jlt w drodze konkursu po
rozmowach ze wszystkimi kandydatam i na to stanowisko.
CZI ry osoby wyraZIły PIKonkurs przeprow dl.ono w ponledzl
semną wol ę obj ęCia tego tanowI ka , ale na rozmow z koml Ją zgło Iły
się trzy Dyrektor m szkoły w Jaworzni zo
ła pracuJ ca tu M gorzata
Cze aj , nauczyc I a) zyka pol kiego. Ma ona za sobą kilkuna tol tnl
staż pedagogiczny K d nCJa nowej p ni dyre tor potrwa pl Ć tat W
ciągu kilku najbli:tszych dni zostan też roz.strzygn to konkursy na dyrektorów szkól podstawowych w Górkach Szczukowsklch. PIoszowIe
Rykoszynle I Wincentowie
p.)
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STRONA 12
(041) 331-56-50. WJZYly domowe w godz.
14.30-22.00 (dni powszednie), 11.00-21 .00
(dni wolne).
21101/99

ŚRODA

~~~

26 maja jest 146 dniem roku.
Przed nami 219 dni 1999 roku.

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998

Pogotowie Policyjne - 997

KIELCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"EC HA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, tel .lfax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.

dr4112S7

• Wizyty domowe pediatrów

kIELCE '\

- Sieczko, tal. (041) 331-69-04.

7.00-22.00: Śródmieście - 67-60-13, dw0rzec PKS: 366-01-10, os. ŚWlęlokrzyskie:
331-15-41: Pomoc Drogowa: 366-00-65,
PogolowIe Energetyczne Klelce-miaslo:
991, Pogotowie Gazowe: 331 -20-20 i 992,
Pogotowie Wod.-Kan.: 994, C.o., Elektryczne RPGM: 361 -18-33, czynne w godz.
15.00-23.00 w dni powszednie , w godz.
7.00-23.00 w dni wolne od pracy: 331-16-47
i 344-30-94, Informacja PKS: 366-02-79, Informacja PKP: J66.9l-28.

TEATRY I KINA
• Teatr im. . żeromskiego
-tel. 34-47S-OO: próby.

• P1llA "Kubuś"

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611, 3-311-311 _
www_complex.com.pll-europa.
Właściwy partnerl dr 41397

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko),
soboty, niedZiele i święta - 10.00-20.00, leI.
(041) 331-80-68.
5600/99

RADIO TAXI "LIDER",
K ielce, tel. 96-66,
345-88-88_
dr 41327
RADIO TAXI " ALFA",
K ielce, tel _96-22, 344-44-44.

• "Mo kwa"
- _Odlotowe wakacje· pol .. bo .. g. 11 .30,
15.45, _Mutan- USA, bo., g. 14, .Poniedziałek· pol., I. 18, g. 18, 20.
• " tudyjne"
- .Miasteczko P1easantville· USA, I. 15, g.
17, .Lulu na moście· USA, I. 15, g. 19.15.
• "Ecbo"
- _Szeregowiec Ryan· USA, I. 15, g. 15,
17.45.

dr 48322

Prywatna Przychodnia
pecjallstów"Omega"
- rejeslracja 7.00-18.00, lei. (041) 36831-21,345-47-44.
ow203
INNE USŁUGI
Autoholowanie - kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21-71,
090-26-48-06.
dr 48321

RADIO TAXI " EXPRESS",
KIELCE, TEL 366-11-11,
CAŁODOBOWO - EXPRESOWO.
dr4t1023

Komunikacja Międzynarodowa

• Galeria BWA
- tel. 344-63-19: Galeńa BWA ,Piwnice',
ul. Leśna 7. _Wadaw Stawecki - retrospektywna wystawa rzeżby· . Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 11-17, w niedziele w godz. 11-15, w soboty - nieczynna.
Galeria BWA _Na Piętrze- , ul. Leśna 7.
.Małgorzata Sawewryn - wystawa litografli-.
Galeria czynna od poniedzialku do piątku w
godz ~ 15, w soboty i noedziele - nieczynna.

"Onlnla",
Kielce, teJ. 345-n-43,

345-n-46_

"7517

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza,
ogłoszenia drobne
z gazet " Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
teJ. (041) 94-n.

• Gal ria FotografiI
- ul Paderewskiego 12. Nleczynna.

• Informacja Gospodarcza
- tOlTA LINIĄ leł . 94-34.

arodowe
- dawny pałac biskup6w krakowskich, pl.
Zamkowy l, teł. 34-42l-18. Wystawa czasowa:
.Wsp6lczesne malarstwo poIskie-, _Sanktuarium marszaIka Józefa Piłsudskiego', .Wręłr7a
zabytkowe z XVII I XVIII wieku-. SkrzydIo
p6Inocne: ,Galena malarstwa polsIoego I sztuki
zdobnczef'. Czynne codzJennIe oprócz pono&dzialkOw w godz. ~16 , niedziela wstęp wolny.
•

Muzeum

• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stale:
.Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .z pradzlej6w regionu
ŚWiętokrzyskiego- I .Kielecczyzna średnIO
wleczna-: czynne codnennie, oprócz poniedZlalkOw I śród , w godz. 9.00-16.00. W OledZiele WSlęp wolny.
• Oddział
- Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego
(Oddzlal Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawła II 5, lei . 344-57-92. _Wystawa malenałów blograrlCZnych I IIlerackich z młodzie
ńczych lal PIsarza' Czynne: włor1<i, czwarIkI, piątki, OIedZlele w godz. ~16, w środy w
godz . 11-18. W niedzJele WSlęp wolny
• Oddział
- Muzeum H SlenkJewK:za w Obłęgorłtu
(Oddzl8l Muzeum Narodowego -lei 303-()426). Wystawa Slala .Odtworzony wystrój
mieszkania Pisarza- oraz •Wystawa biograrlCZflO-hleracka-. Wyslawa czasowa' FOlosy
z filmu pl ,Ogniem I mleczem·, Stroje bohaterOw .000lem I mieczem'. Czynne codziennie, oprócz poniedZJaIkOw w godz. 10-17,
ptątki - wslęp wolny

• Zabawkarstwa
- wy9awy' .LaIci DalekIego WsdYxiJ'. ~

1uzeum W i Kieleckiej

bezpłatny.

•
-

Park Etnograficzny w Tokarni
leł . 31-54-171 . Sezon letni: skansen
czynny od WIorI<u do .-Izieł w godL 10-17
(wstęp do godz. 16). Wnętrza X1X-wiec:znyd1
chałup, XlX-wl8CZl'la apIeka, aNfx z Sochedniowa, wystawa rzeżby Jana ~
• Muzeum GeoJogJczne
- ul. Zgody 21 , teł . 361-25-37 Wystawa
stała' _600 mlllOOOw lal hlstoni Gór Ś~
krzysloch'. ,Skały, mll18rały iskamlemałości
Kielecczyzny". Muzeum czynne pon!8dZJałek-Pląlek w godz. 8-15 Wslęp wolny.
Telefony
-

Straż

Ml8jska: 986, 368-75-15 (czynne

całą dobę): 368-75-33 (w godz. 7-15, po
godz. 15 fax): poslerunki, czynne w godz.

• Kino,.Adria"
- brak lermlnarza_

• Apteki
- dyżur całodobowy - Jana Pawła 1113, do
godz. 23 - ul. Plekoszowska 32.
• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezpłatna Info"nla).
• Telefon zaufanła w KWP
- Kielce, lei. 34-32-997, pod którym motna zglaSZ8Ć patołogle,

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Hotel "Łysica ", al. 3 Maja 13,
tel.lfax (047) 265-45-54_
Czynne 10.00-15_00_
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul_ Wspólna 5 , I p_, pok. 2 ,
tel. (047) 62-16~5.
Czynne 11 _00-15.00_

popałnlOO8 przeslęp

stwa.

• Zespół Pomocy
RodzInie przy PZP
- Kielce, ul. Grunwaldzka ~7 zaprasza w
ponledzl8lkJ I czwartki od 15.00do 18. 00 , leł .
(041) 345-08-94 w 345 oodnennle od 8.00
do 14.00.
- Ierapia rc)(lzm I matteństw w sytuacjach
kryzysowych, teraPIa rodZin z dziecłuem
przeJ8W13Jącym lrudności emoqon lne, Ierapta i poradnICtwo dla młodzl8ŻY Uslugl

• BWA
- Galeria, ul. Siennieńska 54, lelJfax
(047) 26l-20-48. Nieczynna.
Muzeum HistorycznoArcheologiczne

- wystawy stałe : .zabytkowe fajanse I porcelana ćmielowska·, ,Poczel kr61ów I
kslątąl polskich wg M. Bacciarellego': wystawy czasowe: _Dzieje Oslrowca Śwlęle>
krzyskiego-, .ze skrzyni malowanej - polski
strój ludowy', malarstwo Ignacego PInkasa
(1888-1935) ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle, MistrzOWie modelarstwa Henryk I Tomasz Gryzowie. Muzeum czynne: wtorek-piąlek w godz. ~ 16.30, soboty w
godL 8-1~ . 30, nledzl8le w godz. 13-16.30.
•

Rezerwat I Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach

- ,G6mictwo krzemienia w neoicie·, ..Owie
podzJemne galerie turystyczne', .Skansen wie>ski neołiIycznef', ..MuszIe i rnnenIIy ze zbiorów
Muzeum PrzyrodniCzego z Krakowa· Rezerwat czymy: wbek-piątek wgodz. ~ 18, sobota
wgodz. ~17,l-meIewgodL 11-17

Telefony
- Informaqa I rezeiwacja bilelOw PKS
65-38-64; auloholowanle samochody Cię
żarowe i autobusy, czynne całą dobę· 65-3828, BIuro Turystyczne; 65-2~0 .

Punkt Konsultacyjny
do prnw zalefnleó

- aI<ohoizm, nar1<omanIa - IBl. 344-39-86,
~-piątekwgod:z.14 . 00-18.00

• P

cholog, pedagog
- pomogą a -zadZwoń, fel zaufania J66.17~ l, ponedzJaId I czwarIo w god:z. 1500-1700
•

Poradnictwo I pomoc

dla rodzin

wycbowującycb

małe dziecko

(0-5 Jat)

- leł 348-53-11: ponl8dzialkl w godz.
15.00-1800
• Telefon zaufania
- dla ludzi z probłemem alkoholowym poOledziałek-piąlek w godz. 18.00-2000,
tel. 345-7~6 (pląllo - rOwol8t narkomania).

SKARŻYSKO,KAM.
• Apteka
• Muzeum Im. Orła B
- RepN,1L Sb1eczre 90,l1li 531-331 , Czynne CXldzIemIe. ekspozyqa plenerowa - QJłj
dzień. eIcIpozycja w budynku - w godz. ~ 17,

• Kryta pływalnla
- ul Sp6kIzielcza 19, leł . 539-345, czynna poniedZlalek-p.ą1 w godzinach 8-20,
soboIy i niedzJeIe w godzJnach 1G-2O.
POSTÓJ TAXI "PRZY DWORCU",
nie pobiera opiaty za dojazd,
tel. 513-705_
boN

• Młodzieżowy Telefon Zaufania

DAREX - Radio Taxi,
tel. 25-37-378, 96-28_

dyżury speqałislOw psychoIog6w i pedagogów w środy I Wczwartki W godz. 18-20,

34--46l-56.

STARACHOWICE

USŁUGI LEKARSKIE

• BlM
- ",formaqa o prywatnych usIugach medyanych: teł . (041) 342-78-97

• NagIa pomoc lekarska
lekarzy pecjaJIstów
- WIzyty domowe pedl3trOw, chirurgOw
internistOw, laryngologów, ~
ped6w, neurolog6w, badania EKG. ZgIo&zeOla codziennie w godL 11 .00-2000. lei

BUSKO

- ul

Marszałkowska

17

• KIno ,.Miejski "
- rueczynne-

SUCHEDNlÓW

Staszowski Ośrodek Kultury

•

- leI. 864-23-19: wyslawy: Galena
, Punkr - .Grafika ze zblOr6w BWA w Sani»
mierzu'. Galeria ,PrNOIce- - wystawa 8mall>
rsklch prac plastycznych mieszkańców Bretanii. Klub Osiedlowy - wystawa prac malar.
skich Violetty KoZioł
• Apteka
- ul. 11 Lisiopada 22.

• Szpitnl

Telefony

Kino ,.Zdrój",
-,Babe-świnka w mieście· USA, bo., g. 17.

- Infonnacja PKS: 868-22-27, Poradnia
Odwykowa: 868-27-33.

• Galeria BWA "lielana"
- ul. MlCkl8wicza 7. ,Wystawa przegląde>
wa - lO-lecie Galerii'. Galeria czynna c0dziennie w godz. 11-17, w niedziele w godz.
11-15, w poniedziałki - nieczynna.

• Apteka
- ul. 11 Lisiopada 15.

PIŃCZÓW

• Kino,.pegaz"
- brak terminarza.

KAZIMIERZA WIELKA
• Kino "Uciecha"
- nieczynne.

POŁANIEC

Telefony
- Infonnacja PKS: 864-23-19, PKP' 6421-42, Telefon kryzysowy: 864-30-06, r:z:tr>ny 18-22, Pomoc Drogowa: 864-24-00. Pogolowie Cieptownicze: 993.

ZAWICHOST·
• Apteka
- ul. Askenazego 2.

OŻARÓW

STASZÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Czysta 1
(róg Świerczewskiego),
tel, 864-32-58,
czynne 10-14,30.
• Kino "Syrena"
- brak lenninarza>

'f:

• Kryzysowy telefon zaufania
-

861~3-72:

alkoholizm: poniedZlat'<i I
punki przeciwdzlalallll
przemocy: wtorld i piątki w godz. 18-18, 0gólne poradnictwo uzależnień : czwarllo wgodz.
18-18.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w
terminarzach.
środy w godz. 17-21:

• Kino
- ,Ogniem i mieczem- pol., I. 12, g. 8.30,
12, 15,18.

STOPNICA
Zawody wędkarskie
dla dzieci

• KIno "Powiew"
- nieczynne.

SANDOMIERZ

• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek l, leI. 832-22-65; Zamek. leI. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
poniedzi8lek w godz. ~16, we wtorek nieczynne. Wystawa stała: .Dzieje Sandom!8rza· - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponalOw: ,Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schylku XI wieku. Wystawa
czasowa: .Dawne i wsp6łczesne widoki Sandomierza· ze zbiorOw własnych muzem.
• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, letJfax 832-38-58.
Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, poruedzialek - nieczynne. Wystawy stałe : .Kuchma królewska- - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, .Gabinet numizmatyczno{ - monety polskie od XI do XX WlElku, .H~
slona wzgórza zamkowego w ikonografiI',
,Ekspozycja etnograrlCZN· - prezentu)8 kulturę malenalną Sandomierzan i LaSOWl8kOw,
,Ekspozycja ardleoIoglC2J 13· - naczynia, broń ,
ozdoby z tzw. _Grobu kslątęcego· z SandC>moerza - Krokówki oraz cmentarzyska kultury
przeworskiej z okresu wp/yN6w rzymskich I rv
w n. e, WysIaNy czasowe: .Krocząc drogami
anIOI6w AnIOły w szIuce i \radyqI )Udoc:hrześcijańskiej, wystawa pokonkursowa prac uczrvóN szkół średnich .SandomI8rz I SandomIerzBnI8. zorgantrowana przez Muzeum 0krę
gowe w Sandomierzu i Krąg Młodych MIIośn~
k6w SandomIerza, .Nikifor" ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu-

raa

porlIedZJaI

-

n'OCZYMa, wł

ptąte

w godz 10-17. sobota-nledZl81a w
godz. 10-1~. Wys
pl. ..Adam B
1~

1998·

• B\
doml n;
- _Oboekty I kolaże grarlCZnl8' wyata_
Janusz.a C)'W1Cklego
• Gał ria ,.Zapol ..
- _Chwalae
umajOne- - wystawa ~
dza Stan.sIawa Grzegorowsluego
tuzeum DI~ne
- wysta_ projekI6w ołtaru paJll8Sloego
lotaJ Król

j Jacmigl

- .Zabytki sakJ3tne SandomierzlI- - wystawa JUt13 Sułimowa MoVla r6wnoet podziwiać zbiór starych zegat6w

• KawJamJa ..\

Zamku"

- wystawa pn. _Stale

• Apteka

• Apteka
- ul. Żapinowska 2.

• Muzeum Ziemi Staszewskiej
- ul. Jana Pawła II 17,lel. 864-33-44·.Pt>
cztOwki staszewskie ze zbiorów Manar:.. Ja.
kubczyka i Macieja Zarębskiego· , .Adam
Bień - dokumenty, korespondencja, ksią2Io I
fotografie·, amatorskie prace malarskie o tematyce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze Staszo.
wa pl. . Przed jubileuszem roku 2000'. Wy_
stawy m01na zwiedzać w poniedzlallo I
czwartki w godz. 12-16.

-leI. 864-22-81 .

•

•
u/bo

• Kino "Studyjne"
- .Ogniem i mieczem· g. 9.30, 13, 18,
21.30.

• Szpitnl

Muzeum HI toril
Pol kiego Ru hu Ludo\\
- Rynek 7 . leł 832-21-41 godziny

- ul 1 Maja 34

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA" ,
Biuro Obsługi Prawnej,
ul. 16 Stycznia 28/5,
tel. 86-82-748, czynne 9-17 .

- leI. 868-24-66.

•

-

teł

• Kino
- brak lennlOarza.

• Oddział 1uzeum Ut rntury
- ta. Katedralna 517, teł. 832-21-47_Czynne wtorek - mednela w godz. ~ 16, pen. .
dzJaIek - 0I8CZyM8. Wystawa monografICZN
Iłustru)ąC8 dorobek poelyCłu Karola WOjtyły

ECHO-TAXI, tel, 262-11-11,
dojazd do klienta bezpłatny.

bezpłatne

•

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
Dom Handlowy " Piast",
plac Kościuszki (Rynek),
tel. 386-55-09,
czynne: 10-14, czwartek : 9-14,

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA" ,
tel.lfax 832-10-69,
ul_ Mickiewicza 17AJ9, 1I p _,
czynne 9-15,

• Kino,.zDK"
- nieczynne.

•

OPATÓW

• Kino ,.Jedność"
- nieczynne.

WŁoszeZOWA

OSTROWIEC

Jr 2

• Postoje taksówek
- osobowe: plac dworcowy: leł . 368-3l99, ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11, ul. Jasionowa: leI. 331 -7~19, ul. Mieiczarsklego:
leI. 366-40-40, ul. Szymanowskl9gO: tel. 34488-45: bagażowe: ul. Anmii Czerwonej: leł .
368-06-68, TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: lei.
368-96-66.

deIarstwo redukcyJ1e., .LaI<a I"'; goopodarstNo-, ..EksIłlns c:IzJeoQc)"'. Muzeo.m czyme ~
d2Iennoe, opr6c:z ponedzJaIc6w, w godz. 10-17

- Dworek Laszczyk6w, ul Jana Pawia II
6, leI. 344-92-97. _ChIop polski w Brazylii- czynna od poniedziałku do ptątku I w niedZielę w godL 10-15, w niedZielę wstęp

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel. 372-20-20, czynne 10,00-14,00.

• Apteka dyżurująca
- apleka .Krasnar, ul. Kopemlka.

boIU

STĄPORKÓW

• Kino "Belweder"
- .Ognie!l' i mieczem· g. 16, 19.15.

KOŃSKIE

RADIO TAXI " OMEGA",
teJ. 36-00~00_
dr 4.544

wYSTAWY

• Kino ,.Ballada"
-leI. 38-11-251: nieczynne.

•

• tel 368-02-93: nieczynny.
• ,.Romantica"
- OOLBY DIGITAL: .Operacja Samum·
pol .. I. 15. g. 12.30,16.30,20.30, _Czamy kol,
błały kot" jug .. 1. 15, g. 10.15, 14.15, 18.15.

- Informacja PKS: 832-2l-02, PKP: 8322l-74, Telefon Zaufania Klubu AA: 832-6~
96, Pomoc Drogowa: 832-3~59 lub 9637,
Straż Miejska: 986, .Lot': 832-41-30.

JĘDRZEJÓW

• Pogotowie pediatryczne
- 7.00-22.00, leI. (041) 331-14-94.

26.05.1999 r_

Telefony

SĘDZISZÓW

D. R. Szc:zu.koccy
- wizyty domowe, gabinel lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kielce, ul. Połown laka 4 m.
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574/89

'lut TYLkO

Imieniny obchodzą:
Filip, Paulina i Ewelina

Pomoc Doraźna dla DzIeci

•

26

fołognl

Sando-

~-

•

HP

BlbUo( ka GJóv,.na
w dawnej fo\ognI

-,~

• Apteka dytuma
- ul SchInzIa 22.

dziecięcych,

• KIno ,.Ktd:nJca"

•

- brak \efminarza_

-

Itnl
I. 832-22-22 I 832-32-03

llISiaw

Ms:K

Zarządy Kieleckich KóI Wędkarskich nr 1 . Brzana", nr 2 .Amur", .FŁT
Iskra", . FSO Polmo-SHL" organizują zawody wędkarskie dla dzieci zokazji M iędzynarod owego Dnia Dziecka. Zawody odbędą się na zalewie kieleckim maja. Rozegrane zostaną W dwóch grupach wiekowych /grupa
starsza - urodzeni W roku 1985 i starsi oraz grupa młodsza - urodzeni w
roku 1986 i młodsi!. Rozpoczęcie wędkowania dla starszych o godz. 8, a
dla młodszych o godz. 11. Zapisy na zawody na miejscu zbiórki przed h0telem .Relax· co najmniej na pól godziny przed rozpoczęciem zawodów
Wędkowanie w obu grupach wiekowych trwać będzie 2 godziny. Dla rNYcięzców sponsorzy przewidzieli liczne nagrody oraz słodycze dla wSXfstkich uczestników. Bliższych informacji mogą udzielić zarządy wymienionych KóI. Zadzwoń pod nr telefonu 34-522-62, a dowiesz się wsrystkiego.

Kurs wychowawców
kolonii i obozów
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP w Kielcach przyjmuje zapisy na kurs wychowawców kolonii i obozów. Imformacji udziela OUPiS w Kielcach, ul. P iotrkowska 12, pok. 215, tel. 368-05-83.

" Niedziela w Muzeum"
Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza na kolejne spotkanie z cyklU
"Niedziela w Muzeum' w najbliższą niedzielę, 30 maja o godz. 12.00 do
dawnego pałacu biskupów krakowskich, gdzie mgr Marian Gucwa w Galerii malarstwa polskiego przedstawi pokaz .Portret samracki· .
/sial

-

"Echo kierowców"

Omijamy
Krakowską
Aż do końca wakacji spodziewajcie się korków w centrum
Kielc w godzinach szczytu_ Po
remoncie ulicy Krakowskiej
zaczną się bowiem prace na
Żytniej , Kompleksowy remont
głównych ulic zakończy się w
sierpniu.
Od poniedziałku kielcumie
muszą omijać remontowany odcinek ulicy Krakowskiej od Gagarina
do Jagieliońskiej. Wyłączona z ruchu jest jedna jezdnia w kierunku
na Kraków. Drugą. w stronę centrum, poruszamy Się swobodnie .
Remontowany fragment Krakowskiej objeżdtamy ulicami Jana
Pawła, Ogrodową. Ży1mą. Grunwaldzką I Jagleliońską, W ZWIązku
z objazdem w gadzinach szczy1u
w korkach możemy utknąć w
ciągu al. IX Wieków, ulic Czarnowska, Żelazna, Grunwaldzka, w
ciągu Paderewskiego, Żytnia,
Grunwaldzka lub Ogrodowa Żyt
nia, Grunwaldzka Ciasno będzie
również na rondach i skrzyżowa
niach Paderewskiego - Żytnia ,
Jana Pawła - Ogrodowa , Żytnia -

Żelazna oraz Grunwaldzka -

»

gieliońska

Z tymi utrudniema
będZIemy mieć do czynienia dO 6
czerwca Potem czekają nas
w odwrotnym kierunku. Remontowana bowiem będzie druga ~
ma ulicy Krakowskiej
Kielczanom , którzy chcą w ~
dztnach szczy1u dostać 5~ na
OSiedle $lichoWlce, radZImy r/:IJazd ulicą Łódzką, Za la
przez Malików i dojazd do os
od strony zachodniej, Nad ~
my drogi, ale oszczędzamy ez8S
paliwo Stojąc w kork.u z
WIęcej

benzyny.

Kierowcom spoza Kielc.
podr6tują ,siódemką· na kie
Warszawa - Kraków radzimy
nowczo omijanie Kielc. Jeże
chcecie utknąć w korku jedZ'"
wygodną obwodnicą· Co pra
tu remontowane są dwa
Ruch odbywa się Jedna
_
had owo I Jest sterowany ~
sygnalizaqę świe ną
Słucha cie Radia .Kielce",
na bieżąco ostrzegać was

przed zatorami

na drogach, (

14.10 ~
proslu
15.05
15.30 -

Blatejc
leIencr;

17.2H

tekst) 1
d~ pc

19.00

Wiad.,
Kroi< kl

c:entrun
IlIeC Ś\\

CO, GDZIE KIEDY?

STRONA 13

weła

11 .30 Telesklep 12.00 Mari Iza·
bela (102) - serialobycz. 12.30 Ibl
cja - tal show 13.35 Opowieści z Zlelonago lasu (37) • lantm 14.00 TrosklIWe m ie (48) - serial aOlm 14.25
Kucyki I przyj8Clel (31) - serial aOlm

Hit dnia
Underground

14.45 He-Man (3) I mm 15.15
Szkol złamanych serc (119) - enal
austral 15.45 W naszym kręgu (9) - senal auslral 16.15 BaJer w Bal-Alr (35)serial kom. USA 16.45 Tełeplotki - ulisy . Ikiego świata 17.15 TVN F kty
Regionalne 17.30 Telewizj r - mag
sensacji I rozrywki 18.00 Paulina (53)serial obycz. 18.55 Pogoda 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 M na Izabela
(103) - serial obycz. 19.55 Pogoda
20.00 Beverły Hill 90210 (56) - serial
obycz. USA 21.00 Mełrose Place (115)
- senal obycz. USA 22.00 Nie do wiary opowieści n sal1lOWlte 22.30 Automa·
n k - meg omotoryz. 23.00 TVN Fakty
23.05 Kropka nad 123.27 Pogoda 23.30
Telewizj r - mag. sensacji I rozrywki
0.00 Prawnicy z M sta AnIoI6w (112) senal obycz. USA 0.50 Beverły Hill.
90210 (56) - serialobycz. USA 1.40
Granie na zawalan e - pr rou 4.1 0
Granie na ekranie - pr. rou

Akqa filmu rozgrywa się w ~ podziemi~, sym!><>lizującyrn socjalistyczną Jugosławię · Podczas II WOjny świat~
wej pewien hochsztapler ukrywa w belgradzkiej piwnicy grupę
uchodźców, którzy nie zdając sobie sprawy ze zmian zachodzących w kraju, pozostają w ~kryciu od 2~ lat. S~mu .wybawcy" pomagają w handlu broOlą, przemyCIe zIota I walce z
Niemcami. Ludzie ci nie wiedzą tak naprawdę , co dzieje się na
powierzchni. Uwatają, źe to.ich podziemne ~cie to ~y
raj, pełen zabawy i wolności.• Underground to osobista, pełna

symboli opowieŚĆ o dziejach Jugosławi.i. ~en ~ie~e wyra~
nowany artystycznie sposób przed StaWIe Ola historii Jugosławii,
od czaSĆNł hiUerowskich po dzisiejszą wojnę domową, zyskał
uznanie krytyki, otrzymując w Cannes ZIotą Palmę .
Fr.-jugosł. -niem. dramat obyczajowy. 1995. Retyseria: Emir Kusturica. Występują: Miki Manoj/ović, Lazar
Ristovski, S/avko Stimac, Emst Sto/tzner. Na zdjęciu
retyser fi/mu.
TVP2, g odz. 23.15

TVK Darni

~.

TVPl

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Interes rodZJnny (4)- serial kom. USA 8.20 Giełda
8.30 Wiad. 8.40 Prognoza pogoda 8.45
Wesołych zwierzaków świat - serial
anlm. 9.10 Mama i ja - pr. dla dzieci 9.30
Domowe przedszkole (powl) 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 10.05 Mila!1OS (137) - serialobycz. 10.55 Jeśli nie
Oxford to et;)? (pow1.) 11 .25 Kraków KaZlIllIerza Wiśniaka 12.00 Wiad. 12.10
Agrobiznes - roIn. pr. inform. 12.20 Mag.
Notowań : Zielona klinika, Zatrucie rośli
nami trującymi 12.50 Klan (224) (pow1.)
13.20 Uteratura według Długosza: SIalIISław Trembecki 13.45 English and
Arts Konie (1) 14.00 Kwitnące okienko
14.10 Król zwierząt - teletumiej 14.35 Po
prostu życie (37) - kanad. serial obycz.
15.05 Rzeczpospolita Samorządowa
15.30 Teleexpress Junior 15.40 Rower
Blateja 16.30 Moda na sukces (857) lełenowela USA 17.00 Teleexpress
17.25 Klan (226) - telenowela pot (teletekst) 17.50 Gość Jedynki 18.00 Tygodnik połityczny Jedynki 18.50 Reporter
19.00 Wieczorynka: Muminki 19.30
Wiad., Sport i Prognoza pogody 20.10
Krok ku przyszlośći - film fab. 21 .50 W
centrum uwagi - pr. publicysl 22.05 Koroec świata dla niektórych - rep. 22.40
Kwadrat - dwutygodnik nie tylko dla
mIodZleży 23.05 Wiad. i Sport 23.20
na koniec wieku 0.00 Szkolna
dfu!lgla - dram. obycz. USA 1.40-2.00
I'ląta pora roku: Wyspa czterdziesta
SZósta - rep.

RozmowY

~_

-

TVP2

7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 Dzienkrajowy 7.50 Studio urody 8.00 Program lokalny 8.25 Radio Romans (25)
Konsekwencje - telenowela poło 9.05
Śv"at kobiet - mag. [audiotele: O70035217] 9.35 Krok za krokiem (153)lenal kom. USA 10.00 Afryka wysoka i
~i<a (4) Śnieg, piasek i zJe oko - auSlraI film dok. 10.30 Doniczkowce - sa".al alllm. 11.00 Doktor z alpejskiej wio(20) - niem. serialobycz. 11.55 Z
'!lalką Wsercu - mm dok. 13.00 Panora"la 13.20 Dziennik krajowy (powl)
1340 Wyspa przygód (14)-austral. saIlaI przyg. 14.10tarty, parodie, parafraty l) - pr. kabaretowy z udziałem kaba't
Po tarcie, Nic, Kabaret Moralnego lepokoju 15.10 McGregoroWle
I 165) - austraJ. serial przyg. 16.00 Pa~rna 16.10 5 x 5 - Wygrajmy razemleietumiej [audiotele: 0-70035217)
16 40 Studio Sport. Kolarski wyścig
afTlOśej 17.10 Tele Eko - mag
17.30 Program lokalny 18.00 Panora~ 18.10 Program Iokatny 18.35 Jeden
!
- teleturniej [audiotele: O007 5860) 19.05 Studio Sport: Liga
-mag. 20.10 Auto-mag moto~ 20.30 StudIO Sport: FlnaI ligI IBayern MonachIUm - Manche!!er U ed (w przerw.e, ok. 22.45 Pa) 22.45 Panorama 23.00 Proza pogody 2305 Sport telegram
23 15 Kocham luno: Underground - fr.dram obycz. 2.00-2.25
Lucy (50) - senal kom USA

działkowicza - mag. 16.55 Gazdówkamag. zakopiański 17.15 Temat dnia - pr.

publicyst. 17.30 Zapis - mag. reporterów 17.50 Ludzie i wydarzenia 18.00
Panorama 18.10 Kronika 18.30 Universitas - mag. studencki 18.45 Kocham
cię życie 19.05 Marimar - telenowela
20.00 Coronation Street - telenowela
21 .00 To jest temat - rep. 21.15 Bywaj
zdrów - mag. 21 .30 Kronika 21 .45 Studio Sport 21.50 Nasza antena 22.00
Serce Klarity - telenowela 22.50 Czy
wiecie, że ... - serial dok. 23.00 Pan Butler podróżuje - pr. krajom. 23.30 Rodzina Addams6w - serial kom. 0.00 Drogi
wodne - serial dok. 0.30-1 .20 Od bieguna do bieguna - serial populamonauk.

POLSAT
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Poranne informaCje 8.~0
Czarodziejka z Księżyca (30) - senal
anim. 8.30 Dziedziczna nienawiść (61)
- telenowela 9.30 tar młodości (711) kanad. serialobycz. 10.30 Legendy
kung-fu (37)(pow1.) 11 .30WsIońcu Kalifomii (11) (pow1.) 12.30 Macie, et;)
chcecie, czyli najlepsi na śwtecie - pr.
rozr.13.00 Disro Relax 14.00 MotowIadomości - mag. motoryz. 14.30 Miłość
od pierwszego wejrzenia - teletumlej
15.00 Magiczny kapelusz (36) - senal
anim. 15.30 Unk Joumal- mag. mody
16.00 Inform. 16.15 Ja się zastrzelę!
(17) - serial kom. USA 16.45 Dziedziczna nienawiść (61) (powl) 17.40 RoS&anne (112)-serial kom. USA 18.10AlIo,
Allo (53) - bryt. serial kom. 18.45 Inform. 18.55 Prognoza pogody 19.05
Legendy kung-fu (38) - serial sens
USA 20.00 Najemnicy (14) - senal
sens. USA 20.50 Losowanie LDnO i
szczęśliwego numerka 21.00 Tok Szok
w PolSacie - pr. publicysl 22.00 Więzy
krwi (3) - serial sens. USA 22.55 Wyniki
losowania LOnO 23.00 Informaqe I
biznes InformaCJe 23.15 Prognoza pagody 23.20 Polityczne graffilJ 23.30
Miodowe lata (21) (powl) 0.05 Opęta·
me - fr.-niem. fdm sf 2.15 Muzyka na
BIS 4.15 Pożegnanie

(pow1.) 1.30 Wiad., Sport i Prognoza
pogody 2.00 Reżyser miesiąca - J. Kidawa: Sławna Jak Sarajewo (pow1. )
3.40 Piosenki z autografem: Katarzyna
Gaertner (3) (pow1.) 4.30 Panorama
4.40 Prognoza pogody 4.45 Polska
sztuka dekoracyjna 5.00 Komediantka
(8) (pow1.) 6.00 W centrum uwagi
(powt.) 6.1 5 Klan (221) (pow1.) 6.45
Przegląd prasy polonijnej (pow1.)

RTl7
6.00 ŚWIat pana trenera - serial kom.
6.25 Autostrada do Nieba - serial 7.15
Sunset Beach - serialobycz. 8.00 Odjazdowe kreskówki: ZWIerzątka z niebieskiej pólki, Rocky toś - superktoś, Klejnot snów 9.00 Piękna i Bestia - serial
przyg. 9.50 Trzeoa planeta od Słońca serial kom . 10.15 PoIicja<lci z Mlarni serial krym 11.05 Wieczór z wampirem
• talk show 12.10 Teleshopping 12.50
Zoom - mag. sensacji 13.20 Autostrada
do Nieba - serial 14.15 Piękna i Bestia serial przyg . 15.10 Odjazdowe kreskówki: Denver - ostatni dinozaur, Rex:ky Łoś - superktoś , Klejnot snów 16.20
Dziewczyna z komputera - serial kom
16.45 Potwór z bagien - senal przyg.
17.10 Rodzina Potwomicklch - serial
kom. 17.35 Trzecia planeta od Słońca
serial kom. 18.00 Sunset Beach - serial
obycz. 18.50 7 minut - wydarzenia dnia
- pr. inform. oraz prognoza pogody
19.00 Zoom - mag sensacji 19.30
ŚWIat pana trenera - serial kom . 20.0022.35 W środę - samo życie: 20.00 Nie
mo)8dZJecko-dram obycz. USA 21.45
Meandry sprawiedlIWOŚCi - serial krym
22.35 7 minut - wydarzenia dnia - pr Inform oraz prognoza pogody 22.50
Murder Ca - serial krym . 23.40 Cnme
Story - serial krym 0.30 Zoom - mag .
sensacji 0.55 Policjanci z Miami - serial
krym . 1.40 Nie moje dziecko (pow1 .)
3.15 Teleshoppmg

6.40 Tełesklep 6.55 Kropka nad 17.15
Opowieści z ZIelonego lasu (37) • senalanam 7.45Troskl e ItlIsie(48)-senal amm 8.10 Kucyki I przyjaciełe (31 )senal anllTl 8.35 He-Man (3) - serial
amm 9.00 Pau~na (52) - serial obycz.
9.50 Mana de Nadoe (26) - tełenowela
10.40 Rozwinąć skrzydła (86) - teIeno-

Skarż

sko

8.00 Muzyczna D mi 8.30 2yc:itowe dylematy 9.15 Z punktu WIdzenia nocnego
portiera 9.30 Wisła 10.00 Skarżyskl Kalejdoskop 10.25 Magazyn Sportowy
10.30 Muzyczna Darni 11 .00 Z nIIJ~
szyml życzeniami 11.55 Gu law - serial
12.00 Vldeowtzy1y 12.35 Dwory I pałace
ziemi gorzowskiej 13.00 Noce I dnie •
film 14.00 Pr dla dZlecI1 4.30 Medycyna
tradycyjna w Azji 15.00 4O-Iatek - rial
16.00 Abraham Lincoln 17.00 Muzyczna Darni 17.15 Skar:źys Kal jdoskop
17.40 Mag sport . 17.45 Muzyczna O.
rni 18.00 Ja chronić prawa czlowie ?
18.30 Królowa Bona - serial 19.30 Pr
dla dzieci 20.00 Muzyczna Daltll 20.30
Potrzeba seksu 21.20 Moje miejsce
21 .35 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej
21 .45 SąsledlJ - serial 22.00 Skar:żys
Kalejdoskop 22.25 Mag. sport

7.05 Hu tawka - bry! dram obycz. 8.50
Bezpieczna przystań - west m USA
10.25 Gniazdo - pol film h t 12.00 Za·
bójcza tajemnica - dram sens USA
13.35 Wojna przeaw mafii - bryt film
dok. 14.30 Tajemniczy łwlat węży bryt . film przyr 15.25 Podejrzany - tholler USA 17.25 Kolor purpury - dram
obycz. USA 20.00 Zagniewani młodo
CI ni - kom . USA 21.25 Nu
my
szantaż - film sens . USA 22. 55 Krzyk •
horror USA 0.35 Pod jrzeny - th I r
USA 2.35 Prosto z Hollywood - mag
3.00 Huśtawka - bryt. dram obycz. 4.45
Popiół i dl ment - pol dram woj .

TVK Ostrowiec
8.30 2yciowe dylematy 9.15 Z pun
WIdzenia nocnego poItIOra 11.30 WI a
10.15 Top Fig er 11 .00 Z naj ps.zymi
tyczeni mi 12.00 Video wlZ}'1y 12.30
Dwory i pałace ZJemi gorzDW5Iuej 13.00
Noce I dnie - film 14.00 Pr. dl dZlOO
14.30 Medycyna tradyCYjna w AzjI
15.00 4O-łate - senal16.00 Abraham
l.JncoIn 17.00 Pr. l..okaIny TYK OstroWI8C 17.20 TełeaelWlS 17.35 Pr. lokalny TYK Ostrow,ec 18.00 Ja chronić
prawa ClJoWIeka 18.30 Królowa Bona senal19.30 Pr. dla dZl8Cł 20.00 Telesa·
21 .20
20.30 Potrzeba
mt8j&C8 21.35 Dwory I pałace ZJemI g0rzowskiej 22.15 W poszu
ntU zagt.
nionych 5karb6w

RADIO KIELCE
0.00-9.00 WI8d (et;) godZIn ) 5.00
Win z RadiOWej 5.25, 12.55 Not
n na targowi ach 5.30, 6.30, 7.30
Sytuacj na drogach 5.50, 1.30 Lapid •
na 6.00, 18.00 Aktu n dn e.05, 7.05,
12.10,17.30,20.10 Sport 6.15, 9.05,
13.10,19.05Komunt tydla I I
8.05,10.15,11 .55,12.15,17.35Ku
ogIosz 8.50 Red
gl8łda~9 . 10
5 minut o r forml
u zplecz ń
społecznych 9.15 Muzy
dla wsz:ystkJch 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Mag Inform. 10.20 RedIO KI lco poleca 10.30 W krainie plo n 110.45 Co
słychać w przedszkolu? 11.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Wiad . 11.10 SpraWI ni dzl
12.00 PIu w poIudfll 12.10 300
kund o sporcie 12.20 Prosto z gltllny
12.30 W ludowych ry1mach 13.10 Rozmalt I muzyka 13.50 DZIeje grzechu S
leromsloego 14.15 Auto radIO - moto
radIO 15.10 Co Jest grane? - kon urs
muz.- dm. 15.55,19.50 J zyk angl s
18.00 Piu 18.30 W świecie lite lury I
sztu 19.10 Płyta tygodnia 19.50 Opo_ści dla starsza ów 20.15 RedIO po
kolacji 21 .50 Ogniem I mIecZem - pra.
wda i legenda 22.00 BBC 23.00 Muzyka operowa 0.00 ocn KIelce

RADIO FAMA
6.20 Serwisy Inform. (co godzin ) 6.308.30114.30-17 .15 Wlad dl kierowców
(et;) 15 minut) 7.15 Cow pra ielokalne/
piszczy? 7.50,11 .50,14.50,18.50 SerWI y lokalne 8.15 Poranna k wa z Radl mF Ma9.15Kon urs7x7. czyI cu'
chw
, ego ni maoe 10.15
Moda i Uroda - mag. 12.15 Otw rty t lefon - dzwonIĆ każdy może 14.15 Konkurs · OZl ń dobry, tu FIMa 15.05 Przebój za przebojem 18.00 Oo-Re-MI-FeMa - muzyczne becadIo 21 .00 Rockomonogra e 0.00 FaMallOCll

en

RMFFM
6.45-17.45 Mig Inform z kr jU I ze
ta (et;) godZinę) w tym. Wlad regIOnalne 745,9.45,11 .45, 13.45, 15.45
18.45-5.45 Wled (et;) godZinę) 6.30,
7.00, 7 .30, 800, 8.30, 9.00, 15.00,
15.30,18.00,16.30,17.00,17.30 Trafić - r
lOn Inform dll loerowcOw 5 009.00 Nl wp/łć , llłwd
9.00-12.00
By! do Pll( u 12.00-13.00 R8d1O Mu·
zy F ty, w tym 12.45 wiad I region .
mag Inform 13.00·15.00 N ,ęzykach
15.00-17.00 Poza za lęgiem 17.0018.00 Ra<lio Muzyka F ty. w tym 17.45
Wlad i regIOn , mag Inform 18.0020.00 l.J ta Hop-Bęc (Hop 0-700 060
22 , Bęc ' 0· 700 060·33) 20.00-20.00
Granoe n tądallle 22.00-1 .00 O zmRocku 1.00-5.00 KobranockI

MTM FM RADIO
NAOKAMlENN
7.00-22.00 Serwta Inform , 6.00 Poranny blok pr zent
: muzyki.
n,
form , kan r6Y 6.00 0tw6rz oczka
7.05 PIOMn dla IOIenizant
l JU
t6w 7.20 Strzał W dzJea I " , <2Y'i przeb6jdn.. (et;) ~ ) 7. 30Kon rs- To8 .15, 11 .15,
rebka szaIone/ report
13.15, 16.15 Komu
ty I ogIoszMta
8.30 Płyta dnia 9 15 Kon rs prasowy
10.05 Aktu n aport 10.45 Przegtąd
prasy 11 .25 Red
giełda pracy
12.30 Ukryty
fon 1430 PopoIudnio-

wy blok prezenterski 14.30-17.00 Publicystylta, t mat dnia, sond ,rep 18.05
Aktu In. sport 18.15 Eko-Kon urs
21.05 Wiecz1:K l cza~ p/ytll 22.05·
6.05 Muzyka Nocnych M rków

RADIO TAK
6.00·18.00 Selw Inform. (et;) godlJ )
20.00,21 .00,23.00-500 S rOI inform
19.00, 22.00 Przeg~ wydarzeń
nych 6.30 730, 13 lO, 16 lO, 1905
Sport
TAK 6.40 Horoskop 6.45,
7.45 Poranne
cHnfo 9.45
owani
lutowe 15.15 Notowan gl8ldo9.55, 13.55, 16.55 Komunikaty
6.00-10.00 Poranny prog m.' Razem
od
tu 8.10 Poranny gość Red TAK
8.30 R port report rów 10.10 Hyd
P rk 11.10 Kon urs Ta Czy NIe
12.00-15.00 W przestnenl13.30 Z pi rwszeJ r I 14.10 Informator kulturalny
15.00-17.00 NI fali - mag Inform
17,00-19.00 P
poIr8 19.00-21.00
l.J ta przebojów Redia TAK 21.00
23.00 Mag tudencki TAK o studiad
23.00-1 .00 li I ta - WI8CZOmy bIoI
muz Inform., wyd rzenla I wywiad
1 . 0()~ .00 Noc z Red m TAK: Skok '"

rock

RADIO LELlWA

-

6.00·9.00 Wlad (et;) pól godZIny) 6.13
7.13,8.13,9.13,10.13,11.13,1413
16.13,18.13,20.13 Kalendanum h I
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Ks
ImIOn
8.45, 7.45 Buli prasowy 7.00, 8.00
17.00 Sport 8.25
nd rz muzyczn
8.45 Porady praWOl
9.00-22.00
Wlad (et;) godZinę) 9.30 Gołć dni
10.30 Giełda pracy 10_48 3 przed 11
11 .30 O • w m łcie 12.00 No
nla
lut
12.30 Giełda n ruchomołci
12.45 Audyq ubezpieczeniowi 13.00
o
n wa
G'Gldy PaPl
rów W t10łd0wych 14.30 Giełda pracy
14.45 Auto Motor I Sport 15.30 D
w
m łcie 18.25 Kal nd rz muzyczny
19.30 Kon u 20.30 Jutro w lI\IełCte
22.00 W
GIoIu AmerykI 22.10 Muzyka Non0.00 Love song

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-0.00 WI d (et;) godZIn ) 6 .3019.30 Wiad lokalne (et;) godZInę) 7. 50,
8.SO, 19.25 Sport 6,15, 8.45, 11.55,
20.55
UCUIIlI8 J na P
II 7 lO,
7.40,8.10,14.55,15.25,15.55 Sytua·
qa na drogach 7.55, 9.55, 1315, 1745
Komunl ty 5. 55-ł .00 Wcz.tX j plus
dZlSl j 6.45 Ew ng harz 7.15 P tron
dnIa 7.20
Iend numnadZił7.351oo
dni do WiZyty 0JCia Ś
tego 8 00-9 00
Poranny pul dOlI 8.10
rz w twarz poranna rozmowa Red Jednołć PIu
8.35 Pnegłąd pr sy 9.00·12 .00 Samo
życi 9.10 Jeden plus jeden - gość W
tudlU 9.40 Ryne pracy 10.10·10.55
Temal dn.. 11.35 Kon urs RJP 11.55
Anioł Pań
12.00·13.00 PoIud
Plus
+kon u 13.00-1400RadIOPIu Rozmaltołcl 13.10 Notowan a gIełdowe
1400-15.00 Muzyczny puls dnia (album tygodłll . ka ndanum muzyczne)
15.05-15.55P1u ydoda
-plusyu ·
mne 16.05·18.55 Śwo tokrzys puls
dOIlI 17 00·19.00 Wiara plus żyCI
17.10 Serw Redli Watyltańs ego
18.00 Transm mszy ŚW 1905-20.55
David Fox Show 21 .05-22.00 Debata
R8d1S Jednołć PIu 23.00-0.00 Slrapten.. I pQCIHZen18 0.05-5.55 Noc na

-r

wzg6mI

TV POLONIA
7.00 Pr dnia - TY Poloma zaprasza
7.05 DZi8nnl krajowy 7.25 Sport telegram 7.30 Kwadrans na kawę 7.45 Porad", bałaganiarza (6) Domowa apteczka 8.00 Kosza e Opa
- pr. dla
dZIeci 8.20 Tęczowa bajeczka Baj&czka o kwlatkach I kocurze 8.30 Hrabia
Kaczula (34) (pow1) 9.00 WI8d 9.10
Au Cja, czyli Ja kupić Van Gogha?
(powt.) 9.30 Akwaoum, czylI samotność szp<ega (4-ost ) Zdrada (powt )
10.20 SIawiki na Da lITl Wschodzie
(powt) 11.10 Zna I czasu - T~
ROSJi (4) Zapomniana armta (pow1)
12.00 Wiad . 12.10 Polska piosenka ludzie. zjawiska, epIZOdy (powt ) 12.30
Klan (221) -teIenoweta pd/12.55 W ..
ści polonijne (powl) 13.05 KrzytbwIIa
szczękia (powt) 13.30 Oto Polska
(powt.) 14.00 Pograncze w ogntU (15) pol senal5«lS 15.00 Panorama 15.20
Pr. drna 15.30 Madonny poł$ •
Bola Tuchowska 16.00 Klan (221 )
(powt.) 16.30 uzyczne kolo - le
rllI8J rodZInny 17.00 Teleexpr
17.15
Przegląd prasy polonijnej 17.35 Krzy16wtIa szczęścia tUrT1leJ 1800 Komedian
(8) - pol senal obycz 18.55
Polska - ŚWISt 2000. JacełI: Kuroń
19.10 Gość Jedyn 19.20 Dobranocka Kaśka I Baśka 19.30 jad 19.55
Prognoza pogody 20.00 StudIO Sport
20.05 Retyser ltlI8Sląca - J Kidawa
SIawna
Saratewo - pol dram
21.45 PIosenkI z au
!enL Katanyna Gaer1ner (3) - pr. rozr 22.25 Polska
a.ztuka de 0C3C)')NI 22.45 P norama
23.00 Prognoza pogody 23.05 LII\I8
specjalna - pr publicyst. 005 W centrum uwagi - pr publicy5t O 20 Pr dnia
0.30 Klan (221)(powt ) 0.55 KrzytbwIIa
szczę60a (powt) 1.20 Kałka I

Szkolna

dżungla

arto

obejrzeć

trudną mIodZl8tą

Opętanie

Kultowy (ilm wielbicieli mrocz.nego st, Marc po długiej nieobecnOŚCI wraca do Berlina ,
gdz.le odnajduje swoją tonę
Annę , która - u jego zaskoczen iu - pełna jest agresji i ni naW ł ci. W rótce okazuje się ,
źe kobieta je t pod cał oWitym
wpływem
ohydnego
mon strum .

Krok ku
ie moje dziecko
Dramat obyczsjowy. USA.
1955 Reżysens : Richard
BrooI<s Wystę~ ą ' G/enn
Ford (na zdjf/CIu), Anne
FrafłCls. VIC Morrow
TVP1, godz. 0.00
Po wakaąach UCZI\IOWIe
d6wki z nowojorskiej dzJeInicy slumsów, podobme Ja w poprzednich lach, od samego pocl.ą!
ignorują nauczyae
I za ęcia
Zbun
ni i hardzi, śmiało sobie

poczyna
często ucie )ąc się
do przemocy. Wykładowcy CZUJą
SIę bezradni I zastraszem
szkoły

Do

przybywa OONY profe$O(,

weteran WOjenny Richard Oadl8f,
idea ta pelen zapahJ do

pracy z

Państwo Bow

przyszłości

o typowi przed-

stawicie e lasy śred
OJ09C
jest sza
anym chirurgiem,
ma a pra
n lem poIecznym, a dWie c6r1ó to dobre I
przy ładne uczenmce. lestety,
pewnego dOla okazuje się, te starsza c600t uzaleźniona jest od
na otykbw Zrozpaczona rodZIna podej
wa ę o wyrwanie
dziewczyny z nałogu .

I

Dramat obyczaJO

, USA,

1985. Retysens ' MlChsel Tuchner Występi.M.· Georpe Segal. Stocl<ard Challlllng. NeM DaVIS, Chnsta Dentor7.
RTL7, Nuu TY. godz. 20.00

loda rozwódka opiekuje sie
spara itowanym synem. Pewnego dOla dowiaduje się o słynnym
neurochirurgu, który mote wyleczyć JSj dZl8Cko. Wyrusza w długą
drog przez Amerykę . W nie elklej. choć Cle aweJ roli wystąpił
Chństopher Reeve, prywatOle
znany z mętnej walki ze swoim
alectwem.

I

Fr.-n m. filmst. 1980. Retysens ' Andrzej tuła ki. Występują .' lsabel/e Adjsni, Ssm
NeII (na zdJęciu), Hemz Bennent, Marglt Carstensan.
PoISar. godz. 0.05

I

Film fab. USA, 1996. Retyseria : Deborah Reinisch .
Występują: Judith Light,
Kendsll Cunmngham, Christopher Reeve, Tom Irving.
TVP1, godz. 20.10
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Nieodwracalne

działanie

W auli WSP

dymu

DWAGA NA KASZEL
Czy dym tytoniowy nieodwracalnie niszczy układ oddechowy?
Czy jest groźny także dla osób niepalących przebywających w towarzystwie palaczy? Czy poranny, suchy kaszel u palacza papierosów
jest objawem jakiejś groźnej choroby?
Wyjaśnia dr Małgorzata Ję
drzejczak, specjalista chorób
płuc : - Płuca są zbudowane z milionów mikroskopijnych baloników - pęcherzyków płucnych . Powietrze dostaje się do tych pęche
rzyków tysiącami zwężających
się coraz bardziej przewodów oskrzeli. Pomimo pozornie dobrego ukrycia płuc w klatce piersiowej, oskrzela i pęcherzyki płucne
są wystawione bezpośrednio na
wpływ środowiska, a szczególnie
na zanieczyszczenia zawarte we
wdychanym powietrzu. Płuca wyposażone są także w mechanizmy obronne: są to znajdujące się
w oskrzelach ruchome witki, na
których jest warstwa śluzu . Zanieczyszczenia dostające się z powietrzem przyklejają się do śluzu,
a witki falując rytmicznie w kierunku gardła usuwają zanieczyszczenia z płuc . Jeśli zanieczyszczeń w powietrzu jest bardzo dużo, oskrzela zaczynają wydzielać
więcej śluzu, który można usuwać
za pomocą kaszlu.

Chińskie

Dym tytoniowy zawiera ok. 400
różnych cząsteczek szkodliwych
dla oskrzeli i płuc . Wdychany
przez palacza dym drażni

oskrzela i pobudza je do nadmiernego wydzielania śluzu , który
może być usunięty tylko przez
kaszel. W dymie papierosowym
znajdują się też związki chemiczne, które powodują niszczenie
delikatnych pęcherzyków płuc
nych, czyli rozedmę płuc . Przewlekłe drażnienie oskrzeli dymem powoduje wreszcie przewlekłe zapalenie oskrzeli. U palaczy obie te choroby często występują razem pod postacią przewlekłej
obturacyjnej choroby
płuc . Początkowo jedynym objawem choroby jest suchy kaszel,
występujący najczęściej w godzinach porannych. Z czasem po
10-20 latach palenia zaczyna pojawiać się zadyszka podczas wysiłków, które do tej pory nie sprawiały żadnych trudności. Bardzo
często zadyszka pojawia się po
raz pierwszy w czasie przeziębie-

preparaty przeciwnowotworowe

Medycyna naturalna
Wśród szerokiej gamy oferowanych obecnie przeciwnowotworowych preparatów warto zwrócić
uwagę na kilka chińskich, które
obecnie stosuje się na całym świe
cie. Wywodzą się one ze starych
tradycji medycyny chińskiej, która
ma ponad 4000 lat.
ANTYCANCERLlN
Tabletki. Posiada ewidentne
własności przeciwnowotworowe
(szczególnie antyrakowe). Zatrzymuje procesy nowotworowe, łago
dzi ból. Poprawia łaknienie i nastrój chorego. Poprawia stan zdrowia, nawet u chorych w zaawansowanym stanie choroby. Stosowany szczególnie w raku: żołądka,
trzustki, wątroby, odbytu . Również
pomocniczo w raku: płuc, pęche
rzyka żółciowego, tarczycy, w
białaczce .

KAPSUŁKA TIANXIAN
Jest wskazana we wszystkich
okresach choroby nowotworowej.
Szczególnie skuteczna w chorobach nowotworowych przewodu
pokarmowego. Zwiększa też odporność organizmu, chroni układ
krwiotwórczy, nerki. wątrobę . Nie
jest toksyczna, nawet przy długo
trwałym stosowaniu. Przydatna

szczególnie w leczeniu nowotworów: przełyku , żołądka, pierwotnych i przerzutowych nowotworów
płuc . Wybitnie niweluje ujemne
skutki chemioterapii i radioterapii.
Łagodzi bóle, obniża gorączkę,
poprawia morfologię krwi, polepsza ogólny stan i samopoczucie
chorego.
YOU FU DING PIAN
Nowe tabletki przeciwrakowe,
będące modyfikacją leku "anticancerlin ". Preparat ten jest skuteczny w leczeniu nowotworów
złośliwych
ró~nych tkanek
i
narządów. Nie wpływa negatywnie na nerki i wątrobę, nawet przy
długotrwałym
stosowaniu.
Zmniejsza ogniska nowotworowe, a w niektórych przypadkach
nawet je likwiduje. Nierzadko
uzyskuje się całkowite wyleczenie . Zalecany głównie w nowotworach żołądka, trzustki, piersi i
narządów rodnych u kobiet, jelita
grubego, przełyku , woreczka
żółciowego, płuc , wątroby i innych.
Preparaty można nabyć w sklepach zielarskich oraz sklepach ze
zdrową żywnością i parafarmaceutykami.

nia i może ustąpić na pewien czas
po wyzdrowieniu. Jeśli jednak duszność występuje podczas każde
go większego wysiłku, to znaczy,
że choroba jest bardzo zaawansowana.
Niestety, na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc można zachorować także nie paląc papierosów,
zdarza się to osobom pracującym
w dużym zapyleniu i zadymieniu
powietrza.
Palący papierosy mówią: kaszlę,
bo palę papierosy. To prawda, ale
ten kaszel może być właśnie objawem grożnej, rozwijającej się choroby. Najpewniejszą metodą potwierdzenia choroby są badania
spirometryczne (objętości wydychanego z płuc powietrza podczas
jednej sekundy). Największą obję
tość wydychanego z płuc powietrza ma się w wieku 25 lat. Póżniej

Firma ma już

sześciu

objętość

nieznacznie maleje. U
chorego na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc objętość wydychanego powietrza obniża się
przynajmniej dwukrotnie szybciej
niż u zdrowych powodując, około
50 roku życia , duszność utrudniającą poruszanie się, a póżniej
przedwczesną śmierć . Na szczę
ście postęp choroby można zatrzymać, jeśli rozpozna się ją odpowiednio wcześnie . W Wojewódzkiej Poradni Gruźlicy i Chorób
Płuc przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach codziennie (w godz. 16-18, w
soboty 9-13) wykonywane są
bezpłatne badania spirometryczne dla palaczy, którzy przekroczyli
39 rok źycia i palili co najmniej 10
lat. Na badania nie trzeba mieć
skierowania.

IIBI

klientów

Klonowanie
za dolary
Dwoje przedsiębiorczych naukowców ze stanU" Connnecticut założyło firmę, której celem
Jest klonowanie zwierząt domowych.
Za tysiąc dolarów Heather Bessof iRon Gillespie pobierają komórki żywego bądż zmarłego już
zwierzaka . Zamierzają przetrzymywać je w swoim laboratorium
(za dodatkową opłatą 100 dolarów
rocznie) do czasu, gdy nauka odnajdzie bezpieczne sposoby klonowania psów, kotów i innych
zwierząt trzymanych w domu, których życie jest niestety krótsze od
ludzkiego.
Bessof jest weterynarzem,
Gillespie doradcą do spraw rolnictwa . Dotychczas klientami
ich firmy zostało sześć osób .
Nazwa przedsiębiorstwa : . PerPETuate", jest znacząca: "perpetuate" to po angielsku .uwieczniać·, .pet" zaś to zwierzę domowe .
Dotychczas naukowcom udało
się sklonować myszy, owce i cielę
ta. Ostatnio jeden z wielbicieli
zwierząt domowych obiecał uniwersytetowi w .Teksasie dwa do
trzech milionów dolarów, jeżeli naukowcom z tego uniwersytetu uda
się sklonować jego ukochanego
psa Missy.

Klonowanie zwierząt domowych
budzi jednak w USA kontrowersje.
Lisa Lange, rzeczniczka organizacji "Ludzie za Etycznym Traktowaniem Zwierząt" komentując pomysł przedsiębiorców z Connecticut powiedziała, że .zwierzęta to
nie towar" .• Nie można ich produkować tak jak pomidory czy grejpfruty".

Studencie,
zbadaj
wzrok
Od jutra do soboty kieleccy
studenci będą mogli przebadać
swoje oczy w gabinecie lekarskim zorganizowanym w przedsionku auli WSP przy ul. Żerom
skiego. Studenci, u których
stwierdzona zostanie wada
wzroku, dostaną bezpłatną parę
soczewek kontaktowych.
27 maja zainauguruje działal
ność w auli WSP w Kielcach przy
ul. Żeromskiego jedyny w swoim
rodzaju gabinet okulistyczny dla
studentów. Do 29 maja włącznie
będą mogli przebadać w nim swój
wzrok wszyscy kieleccy studenci
(bezpłatnie). WSP w Kielcach to
siedemnasta z kolei uczelnia w
Polsce biorąca udział w ogólnopolskich badaniach wzroku" FOCUS
- zobacz wyrażniej", organizowanych przez firmę "CIBA Vision" w
tym
roku
akademickim.
Współorganizatorami imprezy są
władze i samorząd studentów
WSP oraz kielecki gabinet okulistyczny dr Barbary Gościniewicz
Płoneckiej . Lekarze będą pracować społecznie bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Do tej pory w akcji .zobacz wyraźniej" uczestniczyło 16 uczelni ,

m.in. UMK w Toruniu. SGH z
szawy, Uniwersytet Wn'''ł''w<:k ,
AE w Krakowie, UŚ w Katow~cach
Politechnika Warszawska,
rsytet Warszawski, AM w
stoku. Przebadano prawie 7
studentów. Ponad 3/4 z nich
zdawało sobie sprawy ze
wady wzroku, a badanie robiło
ko z ciekawości. Tylko 15
studentów nie miało wady
Prawie 6 proc. wymagało
soczewkami rocznej
względu na wysoką wadę
przekraczającą +6lub -1 O
Każdy zainteresowany
za okazaniem leg
skorzystać z badania
cznego. Jeżeli ::;P'~GJi~II"'"
dzi wadę wzroku,
skorygować ją za
wej pary miesięcznych
kontaktowych .CIBA vision·
otrzyma pojemnik na nie i płyn
ich konserwacji. Studenci
większą wadą wzroku
roczne specjalistyczne
.weicon·.
. Badania będą
godz. 10-18.

s

Tylko w nielicznych kieleckich gabinetach

•

Zel dla bogatych
Szwedzki żel do bezbolesnego leczenia próchnicy trafił już
do prywatnych gabinetów stomatologicznych w Kielcach.
Ponieważ leczenie żelem jest bardzo kosztowne, nie ma
szans, by zostało wprowadzone także w gabinetach stomatologicznych, które podpisały kontrakt z kasą chorych.
Próchnica powoduje powstawanie ubytków w zębach . Zanim ząb
zostanie wyleczony, stomatolog
musi usunąć z niego zniszczone
przez próchnicę tkanki. Przy tradycyjnym borowaniu usuwane są także zdrowe części zęba . Sam zabieg jest zwykle nieprzyjemny i
dość bolesny.
Szwedzki żel .carisolv" jest lekiem nowej generacji. Zmiękcza
całą próchnicę pokrywającą ubytek, która może być następnie zeskrobana specjalnymi narzędzia
mi. Dzieje się to bez bólu i bez niszczenia zdrowych części zębów.
Czasami dentysta musi u:tyć
wiertła na zewnętrznych, mało

wrażliwych częściach zęba

w celu
starego wypełnienia .
Metoda jest polecana szczególnie
w leczeniu próchnicy u dzieci, u
których pierwsze doświadczenia
w gabinecie stomatologicznym są
szczególnie wa:tne.
Jak dotąd żel trafił tylko do nielicznych prywatnych gabinetów
stomatologicznych w Kielcach. Są
małe szanse, żeby miały go w
swojej ofercie także gabinety, które podpisały kontrakt z kasą chorych. - To bardzo droga procedura
- mówi dr Marianna Kawa-Kiesner,
p.o. konsultanta wojewódzkiego
ds. stomatologii w Kielcach. - Samo instrumentarium do nakładausunięcia

nia :telu i zeskrobywania go wraz z
kosztuje 3000 zł.
Preparat wystarcza na pokrycie 67 miejsc zaatakowanych przez
próchnicę. Jeżeli nie zostanie szybko zużyty po otwarciu poJemnika,
trzeba go wyrzucić . To kuracja dla
bardzo bogatych, wyteczenie jednego zęba może kosz1ować nawet
ok. 1000 zł.
IIBI

chorą tkanką

Zakład

Leczniczy Chor6b
"Natura"

Kręgosłupa

- dr n. med. Jerzy Stodolny
- leczenie manualne chorób
kręgosłupa i narządu ruchu,
masate lecznicze I zabiegi,
fizykoterapia, zabiegi
rehabilllacyjne

- lek. med. Jadwlga Stodolna
- choroby skóry, akupunktura,
kosmetyka lecznicza
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REKLAMA

Firma

branży

cukierniczej zatrudni

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO
na teren woj.

świętokrzyskiego

Wymagania:
• wykształcenie min. śred nie
• mile widziana znajomość branży i doświadczenie zawodowe
• prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność
Oferty prosimy kierować pod adresem:
PPHMIRANA
ul. Wiej ska 79
44-350 Gorzyczki
woj. ś ląsk ie
wokresie 2 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia
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GRZEJ IK STALOWY
TYP 22 600x1000 (2117W)

PŁYTOWY

SPRĘŻARKI
wraz z wyposażeniem dodatkowym

· uszczelniacze, kleje. środki smarujące firmy LOCTITE
· uklady pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
· zszywacze tapicerskie i szybkoz/ączki
Zapraszamy
· wiertarki. wkrętaki i przewody pneumatyczne
wgodz. 7·15
· filtry do chłodziw ObrÓbczych i gwinciarki
BEST
st% we
PNEUMATIC
25·729 Kielce ,
· u rządzenia do piaskowania
ul. Urzędnicza 16
· agregaty prądotwórcze

+ uchwyty

mocujące

- gratis

OF
Je on alpeJ ki

leI. 345·04·57. lel.llaI345·24·n

,&
"---""'ł7A 1< PO L .
Klalce. II. 1atał1 ..6w Clllapslllc' n
III./IU 345-71-11. 345-54-27
KobItI•• II. KI.lecka 3. tli. 372·32-12

...d....J6w. ul. Sbalacka 5, tll. 18f.2O-01

okna z PCV • okna drewniane
• okna dachowe • drzwi '
tłoczone • drzwi aluminiowe
• bramy garaiowe • parapety
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199,Salon Audio • Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)

Salon FIrmowy INTERKOM
uLSlenklewlczll 66

KIelce

uI.Slenklewlcza 48/50
teł .

KIelce
(0-41 ) 344-45-31

teł.(0-41)~1

fax. (0-41 ) 3«-30-65
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Plus
GSM

I gatunek
+ 220/. VAT

RATY

Trzymaj
rękę
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poUda na terenie

..

Sp6IId WlEtĘ A.VTENOWĄ

o'"Y'O

h-30 In.

~_.-:t_

~ Jej

Itupwn ~o ......... oleli

pod-

-*-- 8Izaza lnIornw:fe pod

run.-wn 1Il(041) &12-II1II5. &15-617.

WI'I

woferr:ier6wnlei: DACHÓWKA

I.B.r W CENACH PRODUCENTA

STRONA 16

REKLAMA

-

OGŁOSZENIA DROBNE
\1\1 DO\l\lOLNIE \l\lVBRANVM PRZEZ CIEBIE DNIU
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby
Jeteli ogłoszenie drobne zamieszczone w . Echu Dnia· nie odniesie skutku,
I C
•
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeże li w ciągu 5 dni od daty ukazania się

ZNIZKI NA

ogłoszenia okatesz rachunek na to ogłoszenie , dostaniesz znitkę na jedno
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i
90% w wydaniu sobotnim.

UWAGA!
Tylko dla osób fizycznych umieszczających
w .Echu Dnia· ogłoszenia prywatne

at

KUPNO

KUPON NA BEZPłATNE OGłOSZENIE DROBNE WRUBRYCE

Palety

używane,

041/311-85-70.
ł49111

LOKALE

Wypełniony kupon wyślij lub przynieś do Biura Reklam I Ogłoszeń Echo Dnia,
25-525 Kielce, ul. Targowa 18, a Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę

AAA .Eurolocum-1· zalożone 1984. Kielce, Sienkiewicza 9,
041/344-66-33.
Intemet www.pronet.com.pllkgn.

TREŚĆ
maks. 25 słów . . . . . . . .....• ..... . . .•..• . ... . • ... ..... . .•.......... . .. . . . ........

111121

AAA .Lokum" - Nieruchomości,
041/344-22-48.
..2661

Adres lub telefon kontaktowy:

~o.!!E -c:c»

Imię i nazwisko: ...... . ......... . .................... . .. . .... . . .. . .. ...•.

.g ~ l!

Adres ........................... . ...... . . .. ..... ... .. . . .. .......... . .

E.lic

.l! lo!

..2681

AAA .Partner" sprzeda 59 m
2
74 m - centrum, 041/344-98-98.

2

,

Numer dowodu osobistego ............ .. ..... .. ....... ....... .... .. ....... ............... tel. .. .. . . . . ..... .

Q IXI

AD-Drągowskl,041/368-24-34 .

Biuro Reklam i O~oszeń Echo Dnia zastrzega sobie prawo do zredagowania lub niezamieszaenia ogłoszenia

Mabud -Chemia budowlana

"Cerber" - dystrybutor regionalny,
Alarmcom,
Kielce,
Planty
6,
041 /368-38-!!. ._ _. ___. .__ ~1

Ar os
Systemyantynapadowe, monitoring, ochrona, tel. 366-08-22,
366-32-15.
19332

CEBOX -ALARMY

Pokr cia dachowe
Kompletne dachy, izolacje.
• Izobud·, Kielce, Skrzetlewska 4,
;34.~59-ą§_
.

Profesjonalne systemy kamerowe, kontrola dostępu, sygnalizacje
kradzieży, centrale telefoniczne.
..21\4

Domofony

_ _ _ _ _ _....!!!!II

Pokrycia dachowe
"Prornont-Serwls",
041/361-36-12.

lII0I1

Solna-Profi - Nowość

Cerber" 0411368-38-13.

\11414

"Telkas" Kielce, plac Wolności 6,

/I i tro, 041/344-43-39.

..2661

Klimafyzoc"a

Telewiz'o Przem

plexi, kasetony
granulaty PMMA,
PCV spienione, poliw§9lan kanalikowy, pokrycia dachowe (Ecolux,
PCV). Docinanie na wymiar. Kielce, Jana Pawia 12,
041/368-12-55.362-13-17. ..2114

..2111

słowo

Najłepsza

oferta: Panasonic,
Mintron, .Cerber", 041/368-38-13.

"l4
Największa

kielecka hurtownia
ceramicznych, elewacyjnych,
gresów - 700 wzorów. Import, raty.
Kielce, ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna cmentarz),041/368-01-65.
Oddziały: Zagnańska 71,
041/362-68-70, Szyd/6wek Górny,
041/368-60-86.
1111
płytek

Okland - producent okien I drzwi
PCV w systemie K6mmer1ing zaprasza do biura handlowego. Kielce,
ul. Staszica 1, I p., 041/343-04-66.
"Okno" S. C. - producent okien
PCV, niemiecki system .Thyssen·,
każdy wymiar, mikrowentylacja gratis. Kielce. Łódzka 308,
041/346-19-17. Przedstawiciel:
Radom. Lubelska 83,

048/365-52-32 .

.1W

lII4IIl

Klimatyzacja, wentylacja . Dostawa, montaż, projektowanie.
.Aquaklim· - Kielce,
tel. 041/368-86-00,
fax. 041/36~71-01 .

l.

KOMPUTERY -I,MEDIAKOM"
Oprogramowanie, serwis, komis.
Kielce , Mała 16, 041/343-26-10.

Kontrolo dost pu
041/368-38-13.

\II4IJ

Kserokopiarki

PANELE

BUDOWNICTWO
AAA Solidne okna PCV, belgijski
system .Deceunlnck·. Raty. Krótkie terminy. Producent: .Selr,
Wiśniówka 77 , tel. 362-33-35,
fax 362-33-34.
101110
Atlas, blacha ocynk i powlekana,
etemlt, cement, wapno, cegły - klinkier, slporeks, przewody spalinowe
I wentylacyjne , Ytong, styropian,
papa, lepik, deski, planki, taczki. Możliwość dowozu .•Nobud· Manifestu
Lipcowego 18. Kielce , 368-10-83.
lIlI

Blachodachówka, orynnowanie.
_ _ \Il0l1

Kserokopiarki
"Canon",
.Sharp·,
.xerox· .
Sprzedaż - serwis, .Blurex·. Kleice,
Zagnańska 84b, 344-42-22.
.aU2

Kurtki s orfowe, odzież
Duńskiej

Firmy Hp. Kielce.
Piotrkowska 10,
041/368-28-47.
.alll

Lombard ilU Mar narzalI
Natychmiastowe pożyczki. Kielce, 041 /368·22-42. Kantor Kielce ,
041 /368-22-24. Także w niedziel ę !.

------------------..2161

Sprzedaż

-

PODŁOGOWE

111\44

Panele podłogowe , boazeryjne. Tanlol KleIoe, WrzOSt:1Na (róg Hauke-Bosaka , 041/362-05-00.
111142
" 1\4l

SIding amerykański firmy Alcoa elewacje winylowe, najchętn iej kupowane w USA. Importer - Kleice,
Wrzosowa (róg Hauke-Bosaka),
041 /362-05-00.
111\41
Slporeks 60 - cena 3,20,
041/343-17-39.

041/344-67-80,

"Bil-Dom",
362-18-98.

111441

Biuro do wynajęcia - centrum,
0604-341-249.

111111

Bloczki betonowe,
tel. 041/315-17-52.

~

Bramy automatyczne, ogrodzenia
:'producent, 0411366-19-17~
Drut - wiązałkowy, twardy, miękki ,
0601-598-699.
_ _ _- ,
Drzwi, także chowane w ścianę ,
okna, siatki przeciwko owadom, rolety, także do okien dachowych, parapety, schody, luksfery .Vena MW,
6ił23l
041/346-16-27.
Hurtowa sprzedaż e lektronarzę
dzi i osprzętu - przy większych zakupach dowóz gratis. Serwis - Raty Leasing. Kielce, Konopnickiej 5,
331 -51-31 , Pi ńczów 1 Maja 4,
357-39-82.
~

AAA AAA AAA AAA Auto
do remontu kupię, 0602-599-678.

"Complex-Dom" ,
041/368-43-86.
101161

"Faktor", 041/344-30-03,
(Barwinek, KSM, Ślichowice,
Kościuszki, Czamów).

111111

SIPOREKS 60 BłAŁY (4,30),
CEGŁY CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE - ETERNIT, STYROPIAN , WAPNO, CEMENT.
CENY PRODUCENTA- UPUSTYI
.ROLSKŁAD· , CHEŁMCE 134,
GM. STRAWClYN,
0411JO.3O-293; Q9O.33.64-04. llI!4I
Tynki suche, grysy, terrazyty, najtaniej, sprawdzona jakość , blisko
Tarczyna, 022/727-84-13_. _
l1li\6

KOSMETYKA
Tatuaż artystyczny, ma kijaż permanentny, usługi kosmetyczne. Kielce, Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
04 1/368-24-55.
_

M-4

..2JOO

Kawalerka 26 m2 KSM sprzedam,
041/344-22-48.

PIA Piasecki Inwestycje
Sp. z 0 .0 . oferuje mieszkania Jedno- I dwupoziomowe oraz lokale
użytkowe w nowo budowanym budynku w centrum Kielc,
tel. 041/344-69-19.
l1l\4I
Sprzedam 26 m2 KSM 43.000
Top-Oom,041/342-33-60.

Alufelgi, opony. Autoryzowany
serwis Michelin - Stomil. Raty,
041/332-22-12, Warszawska 170.

Uroczysko,

Sprzedam mieszkanie własnoś
2
ciowe 43 m , 032/260-50-40,
032/262-98-64.
łlG2I1

Sprzedam mieszkanie 60 m2 ,
I piętro, 2 pokoje, duża kuchnia , c.o.,
ul. Konfederacji Dzikowskiej,
0603-439-293.
11m

Wynajem - mieszkania, domy,
lokale usługowe - Biuro
Mieszkaniowe,
041/361-65-12.
.,l1U

MEDYCYNA
Badanie włosów,
0601-214-388.

AAAAAAAutomatycznych
lodówek,041/331-22-32.

JKN - sprzedaż, komis,
RTV, Żeromskiego 44,
041/361-05-62.
Kopeć - telewizorów,
041/332-22-45.

111131

"AUTO-2000" części zamienne,
Mercedes - wszystkie typy, VW
Golf. Kielce, Sobieskiego 22,
041/362.-00-89.
lIIOI3
Autoalarmy
041/344-99-73 .

.Prestige·,
.,2IIM
całodobowo,

Autoalarmy
041/344-34-79.

Autoalarmy,
041/343-17-57.

Lodówki, zamrażarki,
041/361-35-77.

Agent celny, kurs z
Uniwersyteckie
Szkoleniowe Paderewskiego
Kleice.

stwową

Alfa minimum sanitame,
zamin. Ropoczęcie 28.05.
041/343-04-38.

Autoalarmy ARO,
041/362-30-45.
central-zamki,

..,,,

Autoałarmy,

centralzamki,
041/345-04-58, 344-05-71.
Autoalarmy. gIośnikl,
wzmacniacze, 041/344-29-67.

łI03 1 0

Sprzedam
M-4,
041/331-62-62.

zorów, magnetowidów,
perband, pi/oty, telegazeta, inż .
karski. Kielce, 332-23-31,
0602-786-041.

Automatycznych pralek.
041/369-82-22.

Alufelgi, alufelgi opony, tuning ratalna . Kielce,
041/362-20-06.

łI0311

Bukówka 3000 m , pozwolenie na
budow~.
Woda, prąd, telefon,
50 zł/m, 041/317-45-72.

- wykonawstNo.

,.pPHU Parna(', 0411366-19-17.

..1714

AAAAAAAAAAAAAuta skorodowane, zniszczone kupię,
0601-189-334.

sprzedaż

-

ŚCIENNE - RATY - UKŁADANIE,
0411362-70-40, ZAGNAŃSKA 71 .

Pal1l.P,8.!Y.J)41/362-05-00.

AAA AAA AAA AAA AAA Auta
powypadkowe kupię, 0602-222-709.

2

111133

Ksero - Kolor. Kielce, Solna 8,

041/366-00-66.

Kasy fiskalne -kom uter

"Promont-Serwls" ,
041/361-36-12.

o rawa Obrazów
11011

CEBOX -TV Przemysłowa

"Interplex";

"Akcent" Targowa, Turystyczna,
Baranówek, Wawrzyńskiej, raty,
ulga, 041/368-70-93.

podświetlane,

Kosztorysowanie robót
budowlanych. Kielce, 368-10-83.

Kielce. Chęcińska 14, 361-37-49.

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany - montaż, dystrybucja. Kielce
Polna I.,_041/36~23-88 .
..2I1l

C~rber"

Zaprawy, kleje, posadzki samopoziomujące , cement, wapno. plastyfikatory, masy hydroizolacyjne, impregnaty. Kielce, Zagnańska 72,
344-84-19. Skrzetlewska 4,
368-44-40. Jędrzejów, Reymonta
12, 386-13-52.
_ _..2'"

MOTORYZACJA

Agencja .PLUS·, 041/368-08-73.
..2160

Alarmy Szwajcarskie

Schudnij do latal 041/369-90-81 .

IÓIO

AAA.Optimum·, 041/344-17-41.

Ol

~~~

Przychodnia Stomatologiczna oferuje bezbolesne leczenie zę
bów bez wiercenia, szwedzkim
preparatem,041/366-31-33. *10334

Tłumiki- Katalizatorytory do samochodów osc,boy\'Ych
i ciężarowych. Sprzeda! - wymiana
naprawa - gwarancja,
ul. Sandomierska 216.
041/342-82-01 .

Schudnij wiosną. 048/366-35-71 .
..2610

~

111111

"SACHS"Amortyzatory.
wymiana
.Kim-Auto-Części, S/owackiego6,
041/344-23-73,041/361-61-06.
bezpłatna

'4Y4\4

AAA .Nieruchomości· •Piasecki&GÓrecka· ,
041/343-04-35.

podpis .... •. .. . .•... . ...

Polsko-francuska klinika .Gameta" ,
i kobieca, pozaustrojowe zapłodnienie - invitro, mikroiniekeja plemnika do jaja - ICSI wizyty, rejestracja codziennie
15.00-18.00. Łódź,
tel. 042/640-95-51, 640-95-52.
niepłodność męska

Autoszyby .Autofenix· Kleice,
Wrzosowa 25, 041/361-61-71 . Radom, Dębowa 4, 048/362-60-15.
Szewce 39 k. Kielc, 041/346-52-05.
~1 M1

Autoszyby. KIelce,
041/361-57-17.

Części

do samochodów: Ford,
Opel, BMW, Seat oraz inne. Kielce , Warszawska 34a, 344-64-21 .

.am
Części

samochodowe z Niemiec.
041/366-37-68.

"Budowlanka" 90, 041/346-16-00.
rok szkolny 199912000.
oczne: Liceum Ooól",oksztal~
(z informatyką). Policealne:
budownictwa, technik urzadzeń
sanitamych, technik bhp,
technik elektronik.
łońska

"Budowlanka"
zaoczne: Liceum
rarz.
Technika :
Urządzeń Sanitamych,
Elektryczne, Elektroniczne,
niczne, Zasadnicze Szkoły
Zawodowe (różne zawody),
041/346-16-00.

z.a..wocml8

Centrum Kształcenia
.Promotor" Kielce,
117, prowadzi nabór: DnlÓN>,. In8,
rystyka, Administracja
iSamo~owa , BH~ R~I,k~~·

Finanse I Rachunkowość,
041/345-a5-88, 345-10-55,
090-249-104.

Ford - części zamienne. Górników
Staszicowsklch 15,
0411345-02-52.
lIII

,"m

Bezoperacyjne leczenie kamicy
t6lciowej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, łysien ia , 041/344-87-18
(15.00-17'()0).
Dr ginekolog. Najtaniejl
0601 -380-958.

Mazda Nissan Toyota Marko Serwis - Bis, KleIce
ul. Karcz6wkowska 20,
tel 041/368-35-71 .

części .

Naprawy blacharsko - la ·emicze.
Naj nowsze technologie , naJkr6tsze
terminy. Al. Pi/sudsego 2, 26-110
Skarżysko-Kamienna ,

Ginekolog - leczenie, zabiegi.
0602-335-083.

tel. 041~1()'27,
fax. 041~78-33.

Łódź,

111m
Łuszczyca,

bielactwo - leczenie,

Opony, a umulatory - czę ści,
041/345-63-59.

_ _ _ _ '"111

.1611

0601-214-388.

Kurs dla wychc1w;IwcóN dl'
nych .•TWP", ŚW. LeoncuU' '
041/344-65-41

maja 1999 r.

I

REKLAMA

Kurs i egzamin dla kandydatów na
:;jonk6w rad nadzorczych z
~em Skarbu Państwa . TWP Od:;Ja! Regionalny, Kielce, ul. Sw. Le,wda 18. 041/344-65-41,

• -63-50.

..mo

Kurs komputerowe. Podstawy,
et OFFICE, grafika. TWP,
SM Leonarda 18, 041/344-65-41,

1«-63·50.
..lIII

Kupię, wynajmę lokal o pow.
2
300-1000 m • Grunty pod zab.
handl. w atrakcyjnym miejscu
o pow. 1500-10000 m 2 .
Tel. 0711398-73-37, 0711398-73-38,
fax. 071 /398-73-36.
\IIJ34

Sprzedam kamienicę w centrum
Jędrzejowa o powierzchni użytkowej
410 m na działce 15-arowej,
0602-451-803 .
____________________

~Vl

Kursy bhp i ppoż. (podstawowe
okresowe) dla wszystkich grup za-o:IoYiYch. TWP Kielce, Sw. Leonar:a 18, 041/344-65-41, 344-63-50.
..lII!

..2190

..lIll

"'Połlicea,ln a Szkoła

Detektywów
Pracowników Ochrony. Radom,
emera 29/31,048/331 -07-37.
kiI03J

Policealna Szkoła Detektywów
Pracowników Ochrony - dwuletnie
zawodowe. Kielce, Gagari3(Szk. Podst. 22), tel. 361-55-65
8 - zapraszamy chłopców
0001199

Policeal ne Studium KosmetyczKIelce, Warszawska 6,
IfJ4OI-LU-4~ . Ogłasza nabór na
szkolny 1999/2000. Techn ik
Kosmetycznych. Roczny kurs
klasycznego. Półroczny
Wizażu i stylizacji.
\Ul li

Prywatne Gimnazjum im. MelWańkowicza ogłasza nabór
'<l rok szkolny 1999/2000. Kielce,
OOlualda 3, 368-17-43.

Zdecydowanie sprzedam dom
jednorodzinny z piekarnią. Kielce Bialogon,
ul.
Skowronki
8,
8.00-21 .00.

PRACA-SZUKAM
26-latek, język angielski, prawo
jazdy, poszukuje pracy za granicą
(hotelarstwo, gastronomia),
0602-244-308.
Hydraulik - spawacz,
041/300-34-84.

-

ul. Witosa 660 , tel. 362-44-48, fax 362-44-49, tel.lfax 362-74-49
Codziennie: godz. 7.30-18.00, soboty: godz. 9 .00-14.00

2

SUPERCENA-

VIS POL LTD

NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE I INSTALAaJNE

• KRAKOWSKA 287 A

•

'1 MAJA 93
• KRASICKIEGO 24 A
• OSTROWIEC, REJA 6

.._

~~

OKNA I DRZWI
111.:A:.;r~')..[ .:A:.
-P'R~111~C;r.:A:.

OKNA
DREWNIANE

kotły

gazowe i olejowe
• podgrzewacze ciepłej wody
• grzejniki stalowe i aluminiowe
• pompy obiegowe i cyrkulacyjne
• kominy i wkładki kominowe
• artykuły wyposażenia łazienek
• armatura instalacyjna
DLA FIRM INSTALACYJNYCH

GRZEJNIKI STALOWE PANELOWE 15 % BONIFIKATY
KOTŁY GAlOWE ŻELIWNE KALME DO 31.05.1999 r.

IóOlIl

Kierowca, kat.BCE + cysterny,
szuka pracy stałej, staż pracy,
041/345-83-38.
Kobieta

poszukuje
pracy
(oprócz szycia,
akwizycji), 041/331-61-45 po 16.00.
chałupniczej

,,1199

Kobieta z wykształceniem medycznym w złej sytuacji chce pracować jako gosposia - pomoc domowa
lub inna praca w biurze,
041/345-80-26.
Kobieta, 27 lat,

wykształcenie

wyższe, znajomość obsługi

komputera, język angielski,
041/362-31-82.
,,1117

II<1(Jc,msllc .. Szkoła Kosmetyczna,
u1nickiego 43 przyjmuje zapisy,
048/331-71-41, 048/331-69-15
, do 18.00.

19 rm
s

FIRMA INSTEX - KIELCE

Kierowca - mechanik kat. BC,
praktyka - szuka pracy,
041/362-21-69.

z doświadczeniem poszukuje pracy stałej lub dodatkowej,
0604-169-856.

Prywatne Policealne Studium
w Kielcach . SpecjalArtystyczne projektowanie
Artystyczny
wystrój
artystyczne.

V kI. ścieralności

ZAPRASZA

Księgowa

Kielce,

PŁYTKIMROlOODPORNE

STRONA 17

GLAZURA p
• lATY łEZ m.unów NA MIEJSCU

00
MG

•lOtmo I EMmO 3" WAT ZOGlOSWtIEM
• TlANSPOIT łEZrlAm NA TruHIE (llElO
DO 50 lM rm WIĘKSZYCH lAKU'ACH
• MaIlTA! lAKU"ONYCH OllDł I OllWl

ł:-.

C RABAT

TERAKOTA!3BO

.$i;:- "'7AK;OL.
Kielce-Niewachlów. uI. l!itahonow ChIopsklch 77
teIJfu345-71 ·91. :US.Sł-27
Końskie. ul. Klłlecki 3. tel. 372·32·92
JędtzfJOW, ul. Strww 5. teł. J86.2G-Ol

RozPoczOCI, 2505 99 r . godz 16
w sali 22 (II p) Cu. trwania kursu
5 tygodni. Opiaty w rallch

.REMWOOD· KiElCE
UL SŁOWACKIEGO 19, TtL (041) 361-20-90

Masz zadanie?
Masz rozwiązanie!

Księgowa ,

(rencistka), znajoZUS , poszukuje
pracy, 041/366-42-77.
mość zagadnień

Mężczyzna zapłaci za załatwieme
pracy fizycznej (oprócz
budownictwa). Kielce, 303-90-76.
Il101_

Mgr inż . budownictwa, kosztorysowanie kompu1erowe - szuka pracy
na umowę - złecenie, 041/344-78-64
po 16.00.
Młoda , 21 lat, wykształceme śred
nie, prawo jazdy kat B, dyspozycyjna, podejmie pracę od zaraz (oprócz
agencji towarzyskiej),
015/822-77-83.

Murarz - tynkarz, kierowca
kat. BCDE, długoletnia praktyka na
budowach krajowych i zagramcznych - szuka pracy w swoim
zawodzie, tel. 041/362-18-06.
Odpowiedzialna,

wykształcen,e

wyższe ekonomiczne (AE specjal-

ność rachunkowość), znajomość
obsługi kompu1era, urządzeń biuro-

wych, praktyka w biurze, podejmie
pracę w księgowości lub Inną prace
biurową. 0411332-40-32.
Przepiszę komputerowo te t,
0602-367 -264 lub 041/254-34-66

Rencista - techmk samochodowy,
erowca ABCDE . 20 la przewozów
mlQdzynarodowych: Europa, A:z.J3
na kołach w 35 krajach, pa zport,
dyspoZ)'CY)ność: spedycja, dyspozytor, sprawy celne, prowadzenie

transportu ,
041/368-10-71 .
Rencista III gr. - upra lenia buOONIane, poprowadzi budowę łub remont. przyj e nadzÓf
041/251-29-31 .
Technik e e tromecha • sap
15 V duty staż w utrzymanru ruchu,
duży zasób
edzy. dobra znaJOmość maszyn I automa
• obshJga
komputera , u ej tno6ci

c.

osztoIysowa ia.
041/33 -41-77.

Z

Genialnie proste. Po prostu genialne.

BOSCH

PIECE c.o. Wl
",JUHKDłS y A
-- p
tenneł

oZ

GRZEJN/KJ S I
ALUMINIUM ~ E

..
PIECYKI

MIEDŹ

eN
N

E

~K

SPRZEDAŻ RATALNA

TRANSPORT
WYKONAWSTWO

STRONA 18

REKLAMA

PRACA-ZATRUDNI
Agencja Reklamowa zleci odpłat
nie umieszczenie reklamy
(samochód, dom), 0602-361-543.

---------------------~
~
Agent celny kurs, licencja państwowa - praca. Uniwersyteckie
Centrum Szkoleniowe,
Paderewskiego 14, Kielce.
111641
Chałupnictwo

- 2100 zł,

,..14\1
\llS31

regeneracja kaset,

0601-936-917.
ChałupnIctwo,

.. Fol-Plex" - Plexl, PCV, folie samoprzylepne, kasetony,
Tamowska 50B, 041/362-1 2-11.

zaopatrzenie,

zbyt,0604-529-568.
llIII4

F.H.U. zatrudni, 015/644-58-79.
001/0
FIrma .Styl Art' zatrudni pracownika magazynowego, wymagane prawo jazdy, wiek do 40 lat. Kielce,
ul. Warszawska 34a.

lancIa Y, rok produkcji (1998),
39.500,00 zl, tel. 041/331-58-04.

.

111474

Łada

2107

(1988/89),

041/361-21~8.

\11240

Firma poszukuje 30 osób
z nadwagą. 041/345-41-10.

0604-477-894.
Chałupnictwo

KserokopIarkI u;!:ywane - sprzeda;!:, serwis. Kielce, Staszica 4,
344-53-13.
. tllll

łSCIm

Firma (Zaklad Pracy Chronionej)
w Skar;!:ysku - Kamiennej - produkcja
rękawa i worków foliowych HO i LO wolne moce przerobowe,
tel. 090-644-039, 090-296-169.

wa613

PotyczkI niskoprocentowe,
0604-350-056.
PożyczkI

MIeszalnIkI paszowe, taczki.
Produkcja - hurt- detal. Najtanlejl
Raty.• Defro', Ruda
Strawczyńska , 041/303-80-85.
.1144

NIssan Almera 1.4i 16V (1998),
bezwypadkowy, z salonu,
041/331-12-61 , 0604-562-899.

FIrma reklamowa zleci reklamy
na samochód, 0501-707-530.
I113!I
Fryzjerkę

damsko-męską.

041/331-08-71,331-93-34.
~41

Poszukuję

osób zainteresowanych pracą w charakterze reprezentanta OFE Comemercial Union.
Kontakt, 041/370-16-21 .
\lilIO

Praca w Anglii w przetwómi wa-

rzyw I na plantacji dla mę;!:czyzn i kobiet do 30 lat. Wyjazdy do
maja, 090-378-910.

końca

Praca w domu na 1/2 etatu zleci
Wydawnictwo 740 zl brutto,
090-282-682.

niskoprocentowe,

041/344-41~6.

OdzIeż robocza w pełnym asortymencie. Kielce, Wspólna 8,
345-65-93.

Opel Vectra 1,7TD
041 /362-75-46 po 20.00.

PrzyjęcIa weselne,
041/301-15-19.

Rewelacyjne systemy multi/otka,
0604-319-354.

(1995),

Pracowałeś

legalnIe w Niemczech (1997/98), odbierz niemiecki
podatek 012/269-00-23.
111144
SkładanIe długopisów,

0604-406-785.
Wydawca ogólnopolskich katalogów statystycznych zleci proste I
prace domowe, 0501~72-1 oo .
111m

Zatrudnimy osoby w charakterze
reprezentantów Funduszu Emerytalnego Commerclal Unlon. Takte
teren województwa i ziem sympatyzujących. Informacje,
041/345-48-16, 041/366-22-85 lub
0604-797-089,0602-868-463.

AAA AAA Rowery Górskie najtaniej ju;!: od 399,-. Sklep Tom-Blke
Kielce, ul. Poleska 1 (róg
Sandomierskiej), 369-22-10. ~11S
AAA Ale - roweryl Sklep rowerowy ,Piątek - Sport' oferuje rowery
.Hawk' oraz komunijne, duty wybór. Akcesoria, naprawa. Kielce,
ul. Piotrkowska 6, tel. 344-52-86
(sklep przeniesiony
"IIt
z ul. Leonarda 12}.
AAA Kserokopiarki. Faxy. Nowe

I u;!:ywane.•Top Serwis'. Kielce,
Chodkiewicza, 041/343-13-31 .
Alfa Romeo 156, rok produkcjI
1998,76.000,00 zl,
tel. 041/368-60-06.
1U411

Auto Komis ,Omega'
Okrzei 42,0411344-49-78.

AAA Lombard - Komis. Potyczki
pod zastaw. Kielce, Sienkiewicza
64, 041/366-40-93, 344-22-15.
Czynne takte w niedzlelę
10.00-14.00.
.1111

",1m

.JG' - raty Kielce
Zagnańska 84, 362-30-02.
Beczka na szambo,
0411345-13-53.
Centrum - Auto-Komis - najwięk
szy w Kielcach; Grunwaldzka,
041/345-08-65.
olllOl

CInquecento (1993) 74.000 km,
biały, odcięcie zapłonu , alarm, radioodtwarzacz, dodatkowe światła
stopu, 0411306-28-74.

_I

Drut - wiązałkowy, twardy, miękki,
0601-598-699.
(1993),

1,
344-86-66: atrakcyjne tanie kolonie,
obozy i wczasy z transportem (Zakopane, Karpacz, Rewal ,
Międzyzdroje) i inne propozycje.
",1611

Kielce - Frankfurt - Mannheim,
041/303-83-91 .
__________________-'.4.'110

RusztowanIa
warszawskie
17, wyciągarkę WB-160,
041/331-59-54.

szt.

Skodę Faworit (1992),
041/362-42-82.

VAT, 041/34~8-11,
(7.00-15.00).

-

34~8-14

SuzukI Vitara 1,6JLX Furgon
(1995),60.000 km, czerwony opisany, orurowany, pełna elektryka,
pierwszy właściciel, faktura VAT,
cena przystępna, 041/362-44-48,
8.00-18.00.
Walkman - Video - 8 mm, Sony
(Japonia) Kielce, 041/331-46-83.
~

WKŁADY
KOMINOWE
SPRZEDA2:,
MONTA2:.
•MA.JA.MI'. KIELCE,
ZAGNAŃSKA27, 0411345-2~5 ,

_u

WypożyczalnI, kaset video z wyposaieniem, 2.300 kaset,
0602-122-598.

719,

041/362-47~7 .

AAA telewizyjne, 041/303-16-47.
łS034l

Adaptacje, suche tynki , sufity,
remonty, 041/368-17-12.
Alarmy + Monitoring + Ochrona .Sezam', 041/368-86-55.
.1501
Alarmy
stacjoname
041/362-30-45.

ARO,

0411344-47-90.

""131

CzyszczenIe - Profesjonalne dywanów,
041/369-83-79,0604-492-343.

wykładzin

Domofony - mon~, naprawy,
041/369-88-21.
.1120

Domofony, anteny, alarmy instalacje, serwis,
041/346-19-89.
walII

FRONTY MEBLOWE, AKCESORIA. SZAFY Z DRZWIAM I
ROZSUWANYMI. HOlA 40 RóG
JAGIELLOŃSKIEJ,
041/345-70-30.
.IUI

Glazura,
041/369-91-79.

Wymagania:
- wiek 30-50 lat
- 2 lata praktyki na stanowisku
gł. księgowy lub samodzielny
księgowy
pisemne pod adresem:

Firma FAKT, 25-520 Klelce ł

I

Kombajny zbo~owe, prasy do
słomy zachodnie, duty wyb6r,1TIOtIiwy transport, tel. 034/362-86-81,
032/435-50-63, 0331875-45-06.

łIIIl1

Anmar,041/362-62.s3,
0604-342.s14.
Bangkok, Ostrowiec,
0411268-40-67.

041/345-67-28,

bluzje, Verticale, rolety cent, gwarancja, faktury VAT.
Bosaka 7, 041/362-14-48,

łlOlll

OcIeplanIe domów styropianem
oraz pianką krylaminową.
041/311-71-72.

368-28-47, 300-37-53.

bluzje, verticale, rolety,
antywłamaniowe. Jędrzejów,

Panele - 041/362-53-70.

041/386-12-18.

PANELE - PROFESJONALNIE,
041 /368-50-94.
.
.1141

Parkiety,
boazerie,
041/346-51-21.

panele,

bluzje, verticale-;-rolokasety,
roletki, tanio,
041/366-38-26.

~Ill

bluzje, verticale,
041/331~-97 .

PrzeprowadzkI,
041 /366-25-10.
orlOl

Re mo ntowo-bu d ow la ne ,
041/346-22-55.

bluzje, verticale, roletki,
sety, tapicerka, 041/368-96-19,
0601-845-781 . Gwarancjal

Rolety - antywłamaniowe - Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy Heroal. Rolokasety, bramy, parapety, verticale, rolety tekstylne, markizy. Paderawskiego 3,
041/34~7~ . Zapraszamy!!!

SzycIe firan I zasłon, narzut.
Sprzeda;!: firan muślinowych i gipiurowych, tkanin, kamiszy, mierzenie, upinanie, projektowanie.
Mon~ kamiszy. Kielce,
pl. Wolności 12, 041/368-18-66.

.ma

Demon Videofilmowanie.
041/331-38-76.

VIdeofIlmowanie,
041/331-91-22.

Transport 1,5 t,
041/366-37-68.

041/386-23-95.

VIdeofIlmowanie,

Transport 2 t .BUS·,
041/345-30-29,
0602-704-955.

VIdeoomega,
041/331-92-59.

Transport towarowo-osobowy,
041/332-44-27,
0603-258-643.
autoławeta,

Wlcleofllmowanle,
041/300-35-75.

Transport towarowo-osobowy,
kraj i zagranica, teł. 041/331-35-32,
0602-695-899.
Układanie kostki, 041/361-18-97,
345-61-29, 346-25-22 .

kostki

brukowej,

wa zgubiono prawo Jazdy I
osobisty na nazwisko
Danieł,0151832-58-63 .

041/342-52-47.
~

Urutdzenla Chłodnicze, klimatyzacyjne, mon~e, naprawy. Sprzeda;!: czynników, części, agregatów.
Eko-Szron. Kielce Armii Krajowej 48,
tevrax 0411368-74-23.

Glazura, terakota,
041/361-86-84.

AudioVIdeo, 041/331-80-98,
0604-282-644.

Transport - tona - bu s,
041/342-77-75,
0602-688-132.

Układanie

Glazura, szpachlowanie, remonty
solidnie, 041/368-66-46.

Hydrauliczne,
041 f3()().34-a4.

Anll u siebie, 0604-302-398.

Montaż okien,
0601-984-446.

",1112

_II

Garaie, błaszakl (3x5 - 1400 zl)
szybko - solidnie. Transport gratisl
041/263-27-42,090-314-885.

~III

041/342-67-52.

",1169

BIuro Rachunkowe,

ABT-500-1700, F-ra

Montaż okien, drzwi. Panele,
041/344-26-21,
368-50-41 .

PrzeprowadzkI - Taniol
041/361-94-68, 090-683-376.

AAA Szklarstwo całodobowo .

łI01!ł

bluzje,

KIelce - Mannheim,
041/332-47-60.

Kościuszki

bluzje ekspresowo,
041/331-57-76

MinerskIe,
048/612-16-89.

"ATH" Kielce, tytnia

Punto 75ELX, 3-drzwiowy (1996),
041/357-59-79.

MA. 0411366-05-71 .

Garaie, 041/311-50-16.

głównego księgowego

ul. Targowa 18, pokój 926

A u nas Tunezja, Egipt, Santonni,
Kreta , Hiszpania - maj, czerwiec
wielkie promocje. Zadzwoń teraz,
0411344-23-26, Abex,
Sienkiewicza 10.

USŁUGI

TOWARZYSKIE

Firma

Zgłoszenia

TURYSTYKA

Polonez Truck (1997), 2,5 m,
041/332-34-57.

Renault Laguna 1,8RT (1997) od
dealera. Sprzeda;!: naTa bez opłaty
skarbowej,041/342-65-91,
0601-897-130.

MalowanIe, tapetowanie, panele,
glazura, hydraulika, siding,
041/361-41-29.
łlOl"

SzczawnIca - noclegi. Właścici el
willi, Kielce, 041 /361-50-17.

Polonez 1500 (1993),
041/346-29-81,0602-555-730.

363-1~8.

(1990),

iłSGm

Wyjazdy - 0603-511-248.

łlOl20

Sprzedam Cinquecento 900,
przebieg 84000, tel. 041/378-30-23
wew. 250.

Ford Sierra (1987) w dobrym
stanie, 041/344-20-83.
InstalacyJno-budowlana
poszukuje

Polonez (1993). Kielce,
346-40-75.

Sprężarka

AułokomIs

Fiat
126p
041/306-23-97.

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

Przewóz osób Monachium Norymberga - Landau,
041/311-17-33.

- raty,

CItroen ZX (1992),
041/311-38-89.

RÓŻNE

Opel Vectra 1,70 (1991),
041/342-63-66.

bluzje - tanio,

041/331-91~ .

041/369-86-37.

Last Minute - super ceny!! Maj,
czerwiec- Tunezja, Egipt, Cypr, Grecja.
Sprawdzone
propozycje I
Ostrowski Travel, Kielce, Targowa
17, 34~6-43, 343-04-33.

Opony u;!:ywane, Kielce
Domaszowska 41 .

SPRZEDAŻ

"'1&3/

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

łlO22I

~4

łlOll1

FIrma .Styl Art" zatrudni pracownika do monta;!:u kominków. Wymagane prawo jazdy, wiek do 40 lat.
Kielce, ul. Warszawska 34a.

Malowanie, tapetowanie,

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

Cafe Bar Trocadero. Zapraszamy.
Obiady. Imprezy okolicznościowe ,
041/366-39~O, 344-24-88.

dectwo maturalne LO
041/386-15-55.

Usługi koparkami, 041/361-76-32
do 16.00; 041/368-042-27 po 16.00.

Komlnkl,041/357-45-69,

~

0604-30~1 .

MIloWInIe czysto, tapetowanie,
0411368-36-66.

wKleIcach.

Vertlcale - producent,
041/362-10-30.
olIIII

.111

Emanuelle - 041/342-82-78.

1111,.

MaloWlnie,
0411368-18-08.

Wertlkale,
041/362-20-25.

WSPKieIce.

."

ELEKTRYCZNE
OGRZEWANIE
OSOBOWE ALE C/ĘiAROWE
WSZYSTKIE MARKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
W24 GODZINY
KIelce, ul. Piotrkowu. 12 (parter)
telAu 343-06-46, ~26-39

Ferno Sp. Z 0.0.
producent stolarki
okiennej poszukuje
handlowców

PODŁOGOWE '

KLIMATYZACJA

Ust maIy'llXYi'~ 0I1Il {V

. pmsyIat

pod.
Femo Sp. z 0 .0 .

lb'

ł

niaw Sosnowski
ul. Ro1dzieńskiego 188a
40-203 Katowice

l=:kl~VJI>"

ECHO SPORTOWE ŚWI

1999 r.

ZJeziorakiem bez Lasockiego, Kuta i maturzystów

Dzisiaj o godz. 17 piłkarze
KSZO Ostrowiec rozegrają
przedostatni mecz w rundzie wiosennej rozgrywek.
Ich przeciwnikiem będzie
bardzo groźny na swoim terenie Jeziorak lława, dla którego spotkanie z "hutnikami" może mieć decydujące
znaczenie w walce o II-ligowy byt.
Ostrowiecki

zespół

wczoraj rano

f'i)echał do lIawy. Trener Henryk
~stel zabrał na mecz z Jeziorakern piętn astu zawodników. Nie

ma

wśród nich pauzującego za
kartkę Rafała Lasockie-

(otrzymał karę dwóch meczów), Witalija Kuta, który w ostatlWI1 spotkaniu nabawił się kontuzji
stawu skokowego oraz trzech ma\nystów - Daniela Grębowskie10, Marka Misiewicza i Damiana
Kota. W Ostrowcu zostali również
znaldujący się w słabszej dyspozyqi Wiktor Sydorenko, Bogdan
uta i Rafał Kubiak, z którymi
SZO pożegna się po tym sezoNie pojechał także, wbrew
ltZeśniejszym
zapowiedziom,

10

Wubieg ły weekend odbył się
Kielcach trzeci zjazd 1/1 ligi
lubelsko-kieleckiej.
okazał się zespół
Końskie, który zgromadził
pkt. Dalsze miejsca zajęli: 2.

Stalowa Wola - 102 pkt., 3.
Kielce - 98 pkt., 4. Gwardia
- 98 pkt., 5. Partyzant Ra- 98 pkt., 6. RPRI Rapkt. Po trzech zjazdach
tabeli znajduje się MKS
N poniedziałek odbyl się w Kielkolejny turniej brydżowy z
I długofalowych rozgrywek
'99'. Wygrała para AnBobiński/Jerzy Tomasze(KCK Kielce) przed JanuGawęckim/Markiem Tutką

i Ryszardem
Pikuia Kielce - MKS Koń
Po ośmiu turniejach prowaRobert Kowalski (Mitex Kiel-

' .I~I)Ws;kinn""'~",1<1",rn",r·",m

IjJ

piłkarskiej
I(lelcach, na boisku przy ul.
odbyły się kolejne
pi/karskiej lidze firm.
porażki doznała druUIU.crOD. która mimo to
przodownictwo w

14
13
14
15
12
12
14

35
31
28
28
19
18
18
15
7
7
O

40:20
53:22
64:26
50:35
35:23
34:23
31:52
29:39
11 :16
16'47
12:73

Końskich

Sprawni jak
Ekipy II LO Starachowice I ZSZ
nr 1 Końskie zakwalifikowały
się do w finału zawodów "Sprawni jak żołnierze" .
Na obiektach MOSiR w

Końskich

odbyły się półfinały zawod&w .Sprawni jak toInierze'. Startowały reprezentacje ośmiu województw. Bar-

dzo dobrze wypadli nasi reprezentanci. W rywalizacji dziewcząt zwyciężyła ekipa" LO Starachowice, a
wśród chIopc&w tńumfowala druży
na ZSZ nr 1 Końskie . Konecka ekipa już po raz szósty wystartuje w finałach. W półfinałach konecczanie
zgromadzili 216 punkt&w wyprzedzając dru:tynę ZSZ ze Stalowej
Woli. Gospodarzom przypadły tet
trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji
indywidualnej. Zespół konecki
wystąptl w składzie : Artur Kania,

lidze firm
5:3, Nomi - Dajar 4:1. Alpinex Drewmex 5:2.
1. UniMax
12 30 56:14
2. Alpinex
14 25 51:36
3. CPN
10 23 29:11
4.Drewmex
14 23 32:29
5. Kolporter
13 21 36:23
6. Atest
13 15 29:41
7. Poligrafia
12 13 27:45
8.0ajar
13 12 29:45
9. Noml
10 7 20:34
10. Quatro
13 5 17:60
W następnych meczach: środa - 16.30. Prestal - t)'W'lec, 18.
Ele trociepłownla - tywlec: czwartek - 16.30. omi BIS - Presta :
piątek - 17. t)'W'lec - PKP, 18.30
Kolporter - Drewmex: sobota - 14
Wodoclągl- Foksdrob. 15.15
omi - CP ,16.30 PoIlQra 18 - Alp!nex. 17 30. Chernar - Ele roCiepłownia , 18.40 GUI{lnesS - Farmer; niedziela - 10. BlOmedlC tywlec. 11 .15 GUinness - Chemar, 12.20. Um ax - Alplnex.
13.30 0ITlI- Drewmex. 15 AtestDajar. 16 15. 0fTlI BIS - Farmer.
17 30 Quatro - CP
ISTACHI

Korona Nida Gips Kielce zmierzy się ze
w Sanoku

walczą

z Radomska - pawiedział Piotr Stokowiec,
pilkarz
KSZO
Rywal hutniczej
jedenastki' z dorobkiem 36 pkt. zaJmuje ósmą pozycję
w tabeli. Jest niezwykle gromy w
akcjach ofensywnych, ma w swoim
składzie
m.in.
Pawła Pasika, jednego z najskuteczniejszych zawodników drugiej grupy
" ligi (12 bramek).
Dla Jezioraka wynik
dzisiejszego
meczu będzie niezwykle warny w
walce o utrzymanie
się w gronie drugoligowców i dlatego
gospodarze z pewnością zagrają z
Fot. S. tach"Ta ogromną determiTrener Jan Makowiecki mówi, że KSZO chce nacją - My tet nie
zakończyć rozgrywki na pozycji wicelidera. Czy mamy zamiaru odto się uda?
puszczać . Gramy
bowiem o prestit i
premie, ponlewat
Paweł Kapsa, wicemistrz Europy
do lat 16, który musi odrobić zatak mamy skonstruowane umowy,
te tylko niewielka strata do lidera
ległości w nauce.
gwarantuje Ich otrzymanie. Dlate- Jeśli w naszym składzie nie bę
go zrobimy wszystko, teby w
dzie zbyt wielu roszad i zagramy
dwóch ostatnich pojedynkach odlepiej niż z Piotrcovią, to stać nas
na odniesienie skromnego zwynieść zwycięstwa i wyprzedzić w
tabeli Ceramikę Opoczno - zaznacięstwa. Jeziorak jest niepewny 11czył Jan Makowiecki, drugi trener
ligowego bytu i na boisku mogą się
KSZO.
dziać róme cuda, ale mam nadIdorl
zieję, te nie powtórzy się sytuacja

Ze Starachowic i
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Bokserzy

prestiż

premie i

KRZYSKIE

żolnierze
Grzegorz Mendygrał, Jacek SaMarCin Kuleta, Mariusz
Pękala, a opiekunem był Witold Fitas. Równie skutecznie wystartowały strachowiczanki w rywalizacji
dziewcząt. Zespół w składzie Iwona KaZImierczak, Bemadetta Roman, Barbara Zmyj, SylWia Wydra
i Aleksandra Konwa zgromadZił
194 punkty i zajął pierwsze miejsce. Opiekunem starachOWlczanek
jest Norbert Kutyła. Oble ekipy
będą reprezentować województwo ŚWiętokrzyskie w finałach
ogólnopolskich. które odbędą się
w czerwcu w Wielkopolsce.
dziński,

Imlrl

,

o medale
Wczoraj, losowaniem par o
godzinie 20, rozpoczęto w
Ostrowcu Indywidualne MIstrzostwa Polski w boksie.
Mistrzostwa odbywają się
systemem pucharowym, co
oznacza, że przegrywający
odpada 'l dalszej rywalizacjI.
Wczoraj późnym wieczorem
miały się odbyć pierwsze
walki.
Zgodnie z zapowiedziami w najsilniejszych składach zameldowaty się na tumieJu drużyny Halexu Elbląg, GwardII Wrocław, Hetmana Biatystok i pozostałych drutyn ekstraklasy i I ligi
Miejmy nadzieję, te w tej rywalizaCji pięściarze KSZO OStrowiec,
gospodarze mistrzostw, nie będą
zbyt gościnni dla przyjezdnych I
wywalczą kilka medali. Własna
hala i doping wspaniale znającej
się na boksie ostrowieckiej publiczności powinny pomóc podopiecznym Jana Króla wznie ć się na
wytyny swych możliwośCi I sprawiać na mistrzostwach miłe niespodzianki.
Mariusz MAJEWSKI

Pucharowa

PI/karze Korony Nida Gips w
kolejnym meczu o drugol gow
punkty zm erzą si, dziś ze Stall\
w Sanoku. W kieleckim klub e
nikt nawet nie dopuszcza myśli.
by Korona w Sanoku nie wygrała . W Innym przypadku drugoligowy byt na zych pl/karzy
byłby poważnie zagrotony.
- Z naszych wylicz ń wynika, że
do utrzymania się w lidze potrzebuJemy czterech punktów, a trzy z
nich chcemy zdobyć wla nie w Sanoku - mówi WłodZlml rz Gąsior,
trener Korony NG . - Zdegradowana JUż Stal na pewno tamo skóry
nie przeda, ale mimo trudnej sytuacji kadrowej powinniśmy ją pokonać. W Sanoku ni będę mógł korzystać z Jarka Paconia I Darka
Gawlika, którzy nadal leczą kontuZję . Nie zagra rówmet p uzuJ cy
za cz rwoną kartkę Sław k Grz Ik. Z komeczności mu zę Więc tr0chę prz m blow ć skład Jako
ostatni toper, podobni lak w meczu z JeZIOraki m, zagra Krzy ztof
Złot k. CI SZ SI , że do z spolu
wraca po kontUZji Paweł Kozak

Faworyci
z trzeciej
Dwaj trzecioligowcy I dwie

okręgu ki leckiego. W
Małogoszczy WIerna podejmuje
Błękitnych Kielce. a w podklele-

szczeblu

cklej Dąbrowie Orlęta grać btd,
ze Spartakusem Oaleszyce.
W obu meczach faworytami
trzecioligowcy, ale Jak n raz jut w
pucharach bywało mote dojŚĆ do
nlespodZlan '. Wystarczy przypomnieć finał PP w ubiegłym sezome, w którym spotkały się dwa zespoły z.o ręg6w ~ (GKS Rud . i
Unia SędZISZÓW) . Zarówno dla
Błękitnych, Ja i Spartakusa (praktycznie zdegradowanego już do
IV ligi) zdobycie Pucharu Jest osia-

TU

G

środa

drużyny z "okręgówki" rozegrają dziŚ półfinałowe mecze
piłkarskiego Pucharu Polski na

Stalą

Sukces kielczanki
we Lwowie

Duża

rg-

tnią szan ą o lągnlęCI

zn

nadzieja
ce-

go ukce u w tym sezonie I zapawn .ni

- W tym tygodniu jut normalnie
i myślę, te z formą
nie jest tle - mówi Kozak. - A co
do meczu w Sanoku to uważam,
te wcale nie będzie łatwy. Stal
jest ostatnia w tabeli, dawno JUż
pogodZiła się ze spadkiem I to
wła ni mote być dla nas niebezpieczne, bo zagra na luzie .
Wiem , te w ostatniej kolejce
nasz rywal przegrał z Unią w Tarnowie at 1:8, ale absolutnie nie
motna go lekcewatyć . Musimy
jedna pokonać dZisiaj Stal , patem zrobić wszystko, by me przegrać u siebie z Hutnikiem Krak6w, a wtedy ostatni mecz z AVią
w $wldnlku ni będZie miał jut
Wielkiego znaczenia .
Tyte tren r I kapitan dru:tyny. Dodajmy, te Stal z 9 punktami zajmuj ostatm mi Jsc w tabeli, Korona NG jc t siódma z 36 punktami
M cz w Sano u poprowadZi ja O
dZla glówny Mar k Cherjan z
KatoWiC, który ędZlował o tatmo
w Ki lcach m cz Korona GKSZO
ISTACHI
trenowałem

odpuszczą'

dZl I J&Zych
Obaj przed tawlCl le
.okręg&wk" nie błyszczą o tatnlO
formą. Bardzo dobrze SpiSUjąca
się na początku rundy WIO nn J
Wierna, trapIOna j st kontUZjami .
WprawdZie wygr ł o tatnl mecz
ligowy z Zenitem. ale dal ko J l do
szczytu formy Orlęta przegrały
dość niespodZiewani u SI bie z
Bucovlą, ale mi Jmy nadZl ję, to
nie Je t to zaPOWledŻ dłuższego
kryzysu w tym ze pole Oba m cze rozpoczynają się O godz. 17.
Spo ame w Malogoszczy poprowadZI A Lasocki, a W KICIcach J .
spotkań

Łaplta .

Imirl

Paulina Chmielewska ze
Stelll zaj"a drug e m jsce w
zawodach .. nadziei olimpijskich" do 21 lat w łucznic
twie. które odbyły s, we
Lwowie.
Na U raim startowali zawodnIC)' gospodarzy, z MoIdaWli oraz reprezentaqa na zego
ma roregtOllu, w kładZie której było pI,cioro łuczników
Slel" . Chml lewska zanctowala duty sukces, dOCIerając
do Inalu, w którym uległa UkraInce Katnme Serdiu . Miejsca
ie ecJuch zawodmczek: 2.
Chmte ewska, 36 Agnl szka
MoIda; i zawodni
9. Artur
Ma talerz, 34 . Rafał Dobrowoli, 37. Kajetan labińs

aw:

/PKt

Wszechnica Świętokrzyska świętowała mistrzostwo Polski

Rektor

•

a

ZI

Studenci Wszechnicy ŚW tokrzyskiej wywalczyli ostatnio w
Ostrowcu Mistrzostwo Połskł
Wytszych Szkól NIepaństwo
wych w pilce notnej. Sukces
sportowców docenił rektor

"Olymp"
zaprasza
Siłowni "Olymp" w Kielcach
organizuj 30 maja zawody dla
naj lin ej szych m,tczyzn. Rywalizacja odbywać s btdzl. w
wyciskaniu sztangi w lebnlu
(c
rw
n go c łaj I siłowa
niu na r,k,.
J
Zlał nam organizator
prezy Jerzy Roż tez. rywahzaqa odbywać się będ e w trzech
kategoriach wagowych - do 75 kg,
85 g I powyteJ 90 kg Dla zwycię
zci:1w prz idziane są atra CYJne
nagrody
Zawody odbędą się 30 maja o
mmi szczącej
godz. 13.3Ows
ę przy ul. Manifestu Lipcowego
67 (dojazd autobusem nr 35 - ostatni przystane ) Jeteh pozwoli na
to pogoda. siłacze rywalizować
będą na wletym poWietrzu
ISTACHI

FDL.

.".

Część drużyny WszfłChn;cy SWi,tokrzy kiejn podczas spotkania z
r ktorem uczelni. Od lew j: Bogu I.w Roman/ec, Przemy law Cichon. S/awom" Grzesik i Mariusz Trel• .

Nasz telefon.
368-22-09

SPORT

STRONA 20

PZPN

podjął decyzję

Delegaci
•

CI

* Rozpoczął się Wyścig "Solidarności"
* Sypytkowski pojechał do domu * Spokojny

Wałne

sem Marianem Strzeleckim w
sprawie funkcjonowania KSZO w
przyszłym sezonie. Na pewno
będą jakieś ograniczenia w finansowaniu naszej drużyny, gdyż z
huty ma zostać zwolnionych 2 tys.
ludzi i wszędzie trzeba szukać
oszczędności. Nie sądzę jednak,
by zakład ten całkowicie wycofał
się ze wspierania KSZO. Futbol
cieszy się w Ostrowcu ogromną
popularnością i mam nadzieję, że
nadal będzie wizytówką naszego
miasta - powiedział Waldemar Paluch, wiceprezes KSZO.
ICuK, dorl

Zgromadzenie WyborNożnej, zapłanowane na 28 czerwca, odbędzie się z udziałem tych
samych delegatów, którzy byli
obecni
podczas
zjazdów
Związku w 1995, 1997 i 1999 roku - poinformował radca prawny
PZPN Andrzej Wach.
- Projekt porządku dziennego
zjazdu nakierowany jest na realizację podstawowego celu, czyli
wybory władz , których domagała
się FIFA. Wybór prezesa i Zarządu
PZPN odbędzie się zatem spośród delegatów, którzy uczestniczyli w trzech poprzednich zjazdach - powiedział Andrzej Wach.
Oznacza to, że w zjeździe niewykluczony jest udział 16 delegatów
makroregionów, którzy byli przedmiotem sporu między UKFiT i
PZPN . Legalność ich uczestnictwa z prawem głosu zakwestionował prezes urzędu Jacek Dębski ,
co 11 maja podtrzymał w swoim
orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Dziennikarze obecni na czwartkowej konferencji prasowej zadawali pytania, co zatem może zmienić nadchodzący zjazd i czy prezesem nadal będzie Marian Dziurowicz. - FIFA zainteresowana była
tylko wyboram i. To nie będzie
zjazd sprawozdawczo-wyborczy,
zatem obecne władze nie muszą
ustępować - wyjaśnił Andrzej
IPAPI
Wach.

Dziś W

Ligi Mistrzów

cze

Czy huta wycofa się ze sponsorowania KSZO?

Slralegiczne
•
•
I cl,cle
I

Zygmunt Żywczyk, dyrektor
Huty "Ostrowiec" SA, podczas
wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Ostrowcu
Świętokrzyskim publicznie zapowiedział zmniejszenie wydatków zakładu na II-ligowy zespół
KSZO.
- Nie chcę wywoływać kolejnej
burzy w mieście, ale w obecnej sytuacji huta nie będzie finansować
drużyny KSZO w takiej formie, jak
dotychczas. Jestem kibicem piłki
nożnej, ale nie stać nas już na takie wsparcie - wyjaśnił dyrektor

,)

Żywczyk.

Huta .Ostrowiec· jest strategicznym sponsorem piłkarzy KSZO i
od jej nakładów finansowych w
znacznej części zależy funkcjonowanie II-ligowego zespołu. -Pod
koniec tygodnia będę rozmawiał z
dyrektorem Żywczykiem i preze-

w~kr~ócie
O sporcie

r I

o Włoski kolarz Ivan Quaranta wygrał
11 etap kolarskiego wyścigu Giro
d'ltalia. Uderem w klasyfikacji generalnej Jest nadal Francuz Laurent Jalabert.

I

ł

ł

• Debel Marcin Czemiawski, Daniel
G6rak wygrał Międzynarodowe Mi·
strzostwo Słowacji w tenisie stołowym
juniorów. W singlu G6rak był drugi za
Rumunem Constatinem Cioti.
• ReprezentaCJa Polski w koszykówce
przegrała w Tuluzie z Francją 50:51 w
finałowym meczu tumieju koszykarek
Challenge Wiosny.
• W samochodowym Rajdzie Argentyny nastąp~a zmiana lidera. Po dwóch
etapach na czele jest brytyjski kierowca
Richard Bums.
• Podczas mityngu w Rehlingen (Niemcy) Marcin Urbaś zwyciętył na 200 m
z czasem 20,63 (poprawiony rekord tyciowy). Polacy wygrali równie! sztafetę
4x100 m.
• Klub pilkarski Polonia Warszawa
stanowczo zaprotestował przeciwko
sposobowi sędziowania sobotniego
meczu we Wronkach z tamtejszą
Amiką I rozwata motJlWQŚĆ podania do
sądu prowadzącego to spotkanie Andrzeja Dymka.
• Reprezentacja Polski juniorów (do
lat 18) zremisowała w Lubaniu
(Białoruś) ze swymi rówieśnikami z
Białorusi 2:2.
Opr. Jjl

Numerek

34 (7, 24, 27,29)
Multi Lotek
2,3,8,12,14,21,23,28,30.
33.35,41,44,46,61,64.67,
70,77,79.
Redaktor

prowadzący

wydania:

Barcelonie

finał

Połskiego Związku Piłki

Bayern czy Manchester?
Dziś

o godzinie 20.45 na stadionie Nou Camp w Barcełonie
wręczone zostanie ostatnie w
tym sezonie klubowe trofeum
piłkarskie. W finałe Ligi MIstrzów
o
Puchar Europy
zmierzą się Manchester United i
Bayern Monachium. Transmisję
z tego meczu przeprowadzi TVP
2 o godz. 20.30.
Klub z Old Trafford na ten moment czeka od 31 lat. Wówczas to
.Czerwone D iabły'- raz w historii zdobyły najcenniejsze klubowe
trofeum na Starym Kontynencie,
pokonując w finale 4:1 Benficę lizbona. Po 13 latach pracy w Manchesterze trener Alex Fergusson
ma szansę powtórzyć osiągnięcie
Malta Busby'ego i zrealizować
swoje marzenie - zdobyć Puchar
Europy. Jeśli to się uda, to piłkarze
Manchesteru będą mieli szczególny powód do zadowolenia - w tym
sezonie wywalczyli już mistrzo-

stwo Anglii i Puchar Anglii. Czy
dziś wieczorem zdobędą trzecią
koronę?

Nieco

świeższe

wspomnienia z
finałowych występów mają w stolicy Bawarii. Bayern po raz ostatni
znalazł się wśród dwóch najlepszych klubów Europy w 1987 roku .
Przegrał wówczas z FC Porto 1:2.
Do finału dotarł również pięć lat
wcześniej, ale wtedy lepsi okazali
się piłkarze Aston Villi Birmingham, wygrywając 1 :0..
Przypuszczalny skład obu zespołów:

Bayem: Kahn - Linke, Malthaeus, Kuffour - Babbel, Jeremies, Effenberg , Tamat, Basler - Jancker,
Zickler.
Manchester: Schmeichel - G.
Neville, May, Stam, Irwin - Beckham, Johnsen, Bult, Giggs - Yorke, Cole.
Sędzia :
Pierluigi
Collina
(Włochy).

Finisz peletonu na mecie I etapu w Kielcach.
Wczoraj w

Łodzi rozpoczął się

kołarski Wyścig "Solidarności". Na mecie w Kiełcach pierwszy zamełdował się Niemiec
Andreas Sauerborn i został pie-

10.

rwszym łiderem imprezy.
Niemiec wyprzedził .na kresce·
współtowarzyszy ucieczki - Jarosława Rębiewskiego z Legii,
Marka Maciejewskiwego z grupy
Banaszek Lukullus i Ukraińca Hrihorija Iszczenkę. Ta czwórka zaatakowała 16 kilometrów po starcie, miała już nawet 12 minut prze-

W lidze NBA
W niedziełnym finale Konferencji Wschodniej zagrają koszykarze New York Knicks i tndiany Pacers. Nowojorczycy są
wielką rewelacją rundy płay oft.
W poniedziałek po raz czwarty
pokonali w hali Medison Square
Garden Atlantę Hawks 76:66 i
bez porażki awansowali do grona najlepszych czterech drużyn
NBA. Co ciekawe, do trzeciej
rundy play oft Knicks awansowali z ósmego miejsca konferencji po sezonie zasadniczym.
To pierwszy tego typu przypadek w rozgrywkach.
W czwartym meczu z .Jastrzę
biami' naj skuteczniejszy w szeregach Knicks był Allan Houston,
który zdobył 19 punktów.
lopr. STACHI

Z kortów Rolanda Garrosa

Stefli Gral
Drugi dzień międzynarodo
wych tenisowych mistrzostw
Francji odbywających się na
kortach Rolanda Garrosa w
Paryżu przyniósł kolejne porażki rozstawionych zawodników. Pożegnała się z turniejem rozstawiona z nr 14 Amanda Coetzer z RPA, która przegrała z Japonką Ai Sugiyamą
5:7,1 :6, a wśród mężczyzn los
jej podzielił Słowak Karol Kucera (nr 11), który ułegł Szwedowi Magnusowl Larssonowi
2:6, 3:6, 2:6.
Paweł

CIECZ

A

•

sami

Brożyna

W

formie

Nie miała większych kłopotów z
odniesieniem zwycięstwa Niemka
Steffl Graf, która pokonała Bułgar

6:4, 6:1. MĘŻCZYŹNI. Thomas
Enqvist (Szwecja, 16) - Hector Moretti (Argentyna) 4:6, 6:0, 6:4, 6 :2,

kę Magdalenę Malejewą

Alex Corretja (Hiszpania, 6) - German Puentes (Hiszpania) 7:6 (74), 6:4, 6:2, Alex Lopez-Moron (Hi- szpania) - Todd Woodbridge (Australia) 6:0, 6:3, 4:6, 6:2, Gustavo
Kuerten (Brazylia, 8) - Galo Blanco
(Hiszpania) 6:4, 6:4, 6:3, Patrick
Rafter (Australia, 3) - Roger Federer (Szwajcaria) 5:7, 6:3, 6:0, 6 :2,
Mark Phiiippoussls (Australia, 10)
- Jason Stoltenberg (Australia) 7:6
(7-4),6:4,6:1.
Opr. Jj/

6:2, 6:0.

A oto ciekawsze wyniki wtorkowych pojedynków: KOBIETY. Monica Seles (USA) - Fang Li (Chiny)
6:2, 6:4, Andrea Glass (Niemcy) Lisa Raymond (USA) 6:4, 7:5, Nicołe Arendt (USA) - Sophie Lefevre (Francja) 6:3, 7:5, łnes Gorrochategui (Argentyna)- Seda Noorlander (Hołandia) 3:6, 6:3, 6:2, Julie Halard-D~ugis (Francja, 16) Karina Habsudova (Słowacja) 1'6,

wagi nad peletonem i między sobą
rozegrała wszystkie lotne finisze
oraz górską premię. Peleton na
końcowych kilometrach znacznie
przyspieszył i ostatecznie zwycię
zca miał na mecie 1.07 min przewagi nad zasadnicza grupą. Na
dziewiątej pozycji finiszował Marcin Sapa z kieleckiej grupy DEK
Meble Lider Market Cyclo Korona
Kielce.
Kibice , licznie zgromadzeni na
trasie i na mecie, mieli nadzieję, że
na kieleckim etapie aktywni będą
.mrozowcy·, głównie ci wywodzący się z naszego regionu, a
więc Tomasz Brożyna, Zbigniew
Piątek i Andrzej Sypytkowski.
Wszyscy trzej nie szafowali jednak
siłami i przyjechali w zasadniczym
peletonie. Na mecie byli jednak
zupełnie spokojni. Wszak wyścig
dopiero się rozpoczął.
- Fajnie byłoby wygrać w swoim
mieście, ale rywale nie zastosowali wobec nas taryfy ulgowej.
Fakt, trochę zlekceważyliśmy tę
ucieczkę , a potem brakło już kilometrów, by ją zlikwidować - powiedział na mecie Zbyszek Piątek .
- Czwórka kolarzy zaatakowała
tuż po starcie i dopiero gdy mieli
dziesięć minut przewagi, podkrę
ciliśmy tempo - dodał Tomek Brożyna, uważany za głównego faworyta imprezy. - Nie udało się jednak
ich dogonić. Strata jest niewielka i
nie ma się czym martwić - powiedział .Brożka·.
W peletonie przyjechał także
Andrzej Sypytkowski. - Dopiero
póżno w nocy prosto z Japonii dotarłem do Łodzi i muszę przyznać,
że obawiałem się trochę tego etapu. Po kilkunastu kilometrach
złapałem jednak właściwy rytm i
potem jechało mi się już dobrze.
Wyścig rozstrzygnie się na dał
szych etapach, gdy zaczną się g~
ry. Tomek jest liderem i chcemy, by

Tomasz Brożyna wotyt wyścigu twierdzi, że
wdziwe ściganie jeszcze się
rozpoczęło.

to on wygrał .Solidarność
dziemy mu pomagać . Ja
ostatnie dwa lata byłem
szym .góralem· tej imprezy.
mam nic przeciwko temu, by
było i w tym roku . A na razie
do domu odpocząć. Jutro
się na starcie w Bielinach dział nam na mecie wr-7nr",Sl!e!'
etapu Ar.drzej Sypytkowskl, In
fator Wyścigu Dookoła Japon
Dziś drugi etap - z Bielin do
wej Woli - długości 179 km.
Bielinach, rodzinnej mil~iS(;ow1l>
Tomasza Brożyny, będzie
uroczystą oprawę, a w godz.
przed Urzędem Gminy
wane będą zgłoszenia
zieży do wyścigu tzw.
pijskich.
Trasa drugiego etapu:
(start ostry - 12.40) - Nowa
(12.56) - Bodzentyn (13.1
Katarzyna (górska premia 3
13.28) - Bieiiny (lotny fi

13.43) - Łagów (14.03) - O
finisz - 14.37) (14.52) - Klimontów (15.05) -.
nobrzeg (lotny finisz - 154
STALOWA WOLA (16.30)
(łotny
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