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Żaden z supermarketów w na·
szym regionie nie przyznaje
się do tego, by gdzieś wyrzucał
produkty spożywcze, którym
kończy się termin przydatności do spożycia . Ich prawdomówność potwierdza "Sanepid" - to w małych sklepach
częściej klientom wciskany

związkowców z Ostrowca Świętokrzyskiego podjęło
okupacyjny, żądając wypłaty zaległych wynagrodzeń
gwóźdź do trumny zakładu - uważa zarząd

LEIA I PRACY

jest przeterminowany towar. A
od czasu do czasu Straż Miejska
znajduje takie niespodzianki
jak ketchup, woda mineralna,
banany.

Nie na półkach sklepowych, tylko w lesie albo gdzieś rzucone na
pastwę losu i bawiących się dzieci.
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Lepper

wśród

sportowców

NAM

KO

ZAGAŚNIE

• Ceza .. Pazura obecną żonę poznał w dy kotece.
Teraz trzyma ją za wy olOm murem.
• OU"ia ewłon-Jobn wygrała z rakiem
• Jak ię ubrać do zkoly
• Pokój dła ucznia

bach",
pracować
S. SltuJtllra
W Kielcach rozpoczęły się wczoraj III Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi. Rywalizacja potrwa dwa dni, a
uczestniczy w niej około 2400 sportowców z ~o kraju.
. .•..
n
W uroczystym otwarciu igrzysk udział wzięli m.m. poseł Roman JagIellOski oraz lider "Samoobrony
Andrzej Lepper.
I
..
Na zdjęciu: Bartosz Mikos z kieleckiej Stelli, jeden z kandydatów do złotego meda u w łucznictwIe.

http://sbc.wbp.kielce.pl

i niespodzianka - naklejki na zeszyty szkolne
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Przed Salonem

Przemysłu

Miało być więcej,

Obronnego

,

ZAPROSIC
ŚWIA,. DO KIELC
- Skoro polskie zakłady przemysłu
zbrojeniowego
nie
mogą aktywnie uczestniczyć w

zagranicznych militarnych imprez targowych, postanowiliśmy zaprosić świat do Kielc powiedział podczas konferencji prasowej w Warszawie, dotyczącej VII Międzynarodowe
go Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, organizator
targów, prezes Świętokrzy
skiej Agencji Rozwoju Regionu SA Andrzej Mochoń.
Kieleckie targi, jedną z najwię
kszych imprez zbrojeniowych w
Europie, poprzedzi międzynarodo
wa
konferencja
dotycząca
współpracy polskich przedsię
biorstw z NAMSA (agenda NATO),
odpowiedzialną między innymi za
realizację zamówień i inwestycji
dla Paktu. - Przyjęliśmy kierunek
równomiemej współpracy z wszy-

Ogólnopolski
plener rzeźbiarski
w Suchedniowie

stkimi krajami NATO - mówił obecny na konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Romuald Szeremietiew, patron kieleckiej konferencji
pn .•NAMSA w Polsce·. - W uczestnictwie krajowych firm w przetargach dla Paktu, upatrujemy wielką
szansę dla naszego przemysłu .
Minister Szeremietiew poinformował także o natowskich programach, w których uczestniczy
Polska . Do najciekawszych należy

zaliczyć

szansę

wzięcia

udziału

w konkurencji między
narodowej, którą otrzymał popularny czołg .twardy". - Po naszym
przystąpieniu do NATO okazało
się , że czołg T-72jest drugi co do
liczebności w armiach natowskich - wyjaśniał minister Szeremietiew. - NATO postanowiło
przyjąć program jego modernizacji, a jedną z noWocześniejszych

wersji posiada Polska. To właśnie
.twardy·, który może wygrać rywalizację na przykład z wersją
czeską. Oznaczałoby to wejście
w wielkie przedsię~ięcie i pieniądze dla polskich firm.
Rozpoczynające się za kilka dni
targi. obronne w Kielcach zgromadzą 250 wystawców z 22
państw świata . Przybędą przedstawiciele największych koncernów lotniczych, samochodowych, producenci uzbrojenia.
- Pod nas kieleckich targów
MON nie dokonuje zakupów, ale
bacznie się przygląda . Tu mamy
możliwość zapoznania się z
krajowymi i zagranicznymi ofertami
dla naszej armii. Tak było w przypadku brytyjskiej haubicy i współpracy
z Hutą ,Stalowa Wola' - powiedział
minister Szeremietiew.
Agnieszka WICHA-DAUKSZA

ale dobre i to

Trzy gimbusy
od I września
Gmina Radoszyce otrzyma jeden z pierwszych gimbusów,
zamówionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Sanoku. Wójt Ryszard Myszkowski, po uroczystym przekazaniu autobusu przez ministra Mirosława Handke, wraz z dwoma
kierowcami wróci nim dzisiaj do
Radoszyc. Od środy młodzież
będzie nim dojeżdżać do gimnazjum.
W gminie Radoszyce będzie jedno gimnazjum. Dowozić trzeba bę
dzie do niego około 100 uczniów.
Największa odległość do pokonania to 15 km. Autobus będzie robił
dwa kursy i dlatego lekcje muszą
się rozpoczynać o różnych porach. - Gimbus nie rozwiązuje w
pełni potrzeb transportowych mówi wójt Ryszard Myszkowski. Tak jak w poprzednich latach, mu-

-

- Chodzi mi tylko o to, że nikt nie respektował naszej woli.
A mamy przecież prawo poznać przyczyny śmierci naszego syna
- mówi ojciec dziecka"

Będą wypalać
• •
na mieJscu
Ogólnopolski Plener Sympozjum Rzeźbiarskie ph.
"Rzeźba w krajobrazie miasta" rozpoczął się wczoraj w
Suchedniowie. Komisja pleneru zakwalifikowała do niego projekty 13 rzeźbiarzy z
całego kraju, którzy swoje
prace będą wykonywać na
miejscu, w udostępnionych
im do 25 września warsztatach
suchedniowskiego
"Marywilu".
Sympozjum towarzyszą spotkania , pokazy rzeżbiarskie i odczyty. Jego głównym tematem są
wielkoplenerowe rzeżby ceramiczne: które mogą wzbogacić architekturę miast. W warsztatach
,Marywilu ", który jest obok
Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych
Galeria
Rzeżby
współorganizatorem przedsięw
zięcia, można będzie

obserwoproces technologiczny
wykonywania wcześniej zaakceptowanych projektów dziel. W
pażdzierniku trafią one do Centrum Rzeżby w Orońsku, a w
2000 r. ozdobią Warszawską
Giełdę
Papierów Wartościo
wych . W zamierzeniu organizatorów pleneru ma się on stać imwać cały

prezą cykliczną.

i

IG.B.I

Surfingowe
regaty
na Chańczy
W sobotę (4 września) na zalewie Chańcza odbędą się trzecie
ogólnopolskie Amatorskie Regaty
Windsurfingowe o Puchar Radia
,Kielce". Oprócz walki na wodzie w
programie przewidziano wiele innych atrakcji. Dla widzów i zawodników zagra folklorystyczny zespół peruwiański. Browar .Okocim' będzie serwować piwo, a
.Społem· pikantny bigos. łmpreza
rozpocznie się o godzinie 10 na
wschodnim brzegu zalewu. D0jazd na miejsce od strony tamy.
Serdecznie zapraszamy!
ICieśl

simy dowozić dzieci także do szkół
podstawowych. Będziemy więc
korzystać także z gminnego , autosanu" i busa, z usług prywatnego
przewożnika oraz PKS.
Od wczoraj gimbus ma gmina
Tuczępy. Zakupiła go za własne
pieniądze. Będzie dowoził uczniów z odległości około 12 km. Kierowcy już są. trasy będą jeszcze
dopracowane. Codziennie autobus będzie robił dwa kursy w
każdą stronę·

Trzeci gimbus dla województwa
przyjedzie w poniedziałek do Kielc, a we wtorek
zostanie przekazany przez fUndatora - Wydawnictwa Szkolne i
świętokrzyskiego

Zabawa z "Basią"
Dużą frajdę miały wczoraj chore
dzieci przebywające w kieleckim
Szpitalu Dziecięcym przy ul. Langiewlcza. O godzinie 14 odwiedzili
je przedstawiciele firmy , Benckiser" SA z Nowego Dworu Mazowieckiego z mnóstwem atrakcji.
Przed szpitalem stanęła ogromna dmuchana świnka, zaś w świet
licy odbywały się występy i konkursy dla dzieci. Chore maluchy, które

nie zdążył
wska, ordynator Oddziału Noworodków Szpitala Miejskiego w KielJ:ach. - Splot drobnych, ale uniemożli-.yiających życie przyczyn
mógł spowodować zgon lub jakaś
poważna, ale ukryta wada.
Jak już pisaliśmy, dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie z
powodu dużej wagi - 4900 gramów. Po badaniu lekarskim uzyskał najwięcej 10 punktów
APGAR. Lekarze gratulowali matce tak pięknego syna. Dziecko jednak zmarło nagle po trzech
Dziecko, mimo sprzeciwu rodzi- . dniach. Rodzina oszalała z rozpany, na wniosek Szpitala Miejskieczy. Zapowiedzieli, że sprawę odgo poddano sekcji zwłok. Tymczadadzą do prokuratury, krzycząc: sem rodzina wystąpiła do ProkuraNie dotykajcie naszego dziecka!
tury Rejonowej w Kielcach o dokoNikt w szpitalu jednak nie respenanie sekcji prokuratorskiej. Proktował ich woli.
kurator nie zdążył . Kiedy w ponie- Czy jest to zgodne z prawem? działek rano wystąpił z wnioskiem
zapytal:śmy dr. Piotra Kazaneco sekcję, okazało się, że jużjązro
kiego, rzecznika praw .pacjenta
biono i to w Starachowicach. RoŚwiętokrzyskiej Izby Lekarskiej. dzina nie ustąpila. W czwartek
W przypadku śmierci dziecka, któdziecko poddano kolejnej sekcji,
re ma nie więcej niż dwanaście
już za zgodą rodziny, w Zakładzie
miesięcy, nie odstępuje się od seMedycyny Sądowej w Kielcach.
kcji zwłok nawet wbrew rodzinie.
Na wyniki trzeba jednak poczekać .
Jest to jednak sytuacja wyjątkowa
Z ciała dziecka pobrano tkanki do
i niby wszystko zgodnie z prawem,
badania, które zostały przesłane
ale szpital chyba za bardzo się podo Zakładu Anatomii Patologiczspieszył - tłumaczy rzecznik. nej w Krakowie.
Przecież rodzina nie protestowała
- Dzieci nie umierają bez powodu
przeciwko sekcji, ale żądała sekcji
- tłumaczy dr Małgorzata Bobrozwłok pod nadzorem prokuratora.
Dzisiaj odbędzie się pogrzeb
dziecka . Trwa dochodzenie pro~
wadzone przez Prokuraturę Rejonową w Kielcach. Chcieliśmy dowiedzieć się czegoś o postępach
śledztwa, ale prowadzący je prokurator odpowiedział tylko: - W tej
sprawie nie udzielamy żadnych inW minioną środę w Słupi Konecformacji.
kiej podczas prac leśnych zginął
- Nie mam żadnych zastrzeżeń
jeden z robotników pracujących
do lekarzy ze Szpitala Miejskiego
przy wycince drzew. Upadające
w Kielcach, jeżeli chodzi o opiekę
drzewo spadło wprost na 46-letnad moją żoną. Zdaję sobie też
niego mężczyznę , który nie zdążył
sprawę z tego, że noworodki umiew porę odskoczyć. Mężczyzna
rają - mówi Rafał Z., ojciec dziezginął na miejscu.
Isaba/
cka. - Chodzi mi tylko o to, że nikt

Nadal nieznane są przyczyny śmierci Jana Z., trzydniowego noworodka, który
zmarł w niedzielę w Szpitalu
Miejskim w Kielcach. Mimo
że w czwartek przeprowadzono drugą sekcję zwłok w
kieleckim Zakładzie Medycyny Sądowej. Pobrane
tkanki przesłano do badania
w Zakładzie Anatomii Patologicznej w Kr~kowie.

.

Smlerć

pod drzewem

nie respektował naszej woli. A mamy przecież prawo poznać przyczyny śmierci naszego syna.
Dorota KOSIERKIEWICZ

Sprawca ...

uciekł

ze szpitala

'-aranem pod

prą
wa rosnącego przy
parkingu.
Poszkodowanych ze
dobyła , wycinając drzwi
du, załoga pomocy
berta Saletry, która
miejsce najwcześniej .
udzieliła poszkodowanym
wszej pomocy. Rannych
do szpitala -;;erka".
Obrażenia odniósł też

wypadku, jadący .ładą". Po
zieniu do szpitala uciekł z
przed przyjazdem
I
tym, że był pijany i"rlnOZJ_'
wypawiadali się "\AI,,,n,<u""·
Aleksander
Pijany kierowca spowodował
wczoraj około godziny 15 poważ
ny wypadek drogowy w Kielcach.
Prowadzona przez niego ,łada·
staranowała na ul. Manifestu lipcowego ,skodę favorit".
.Łada" jadąca ul. Manifestu lipcowego w kierunku północnych
dzielnic Kielc za skrzyżowaniem z
ul. Świętokrzyską (dawniej Konopnickiej) wpadła na lewy pas jezdni i
zderzyła się ze .skodą· nadjeż
dża~cą z przeciwka. Po staranowaniu .favoritki' przejechała przez
chodnik po drugiej stronie ulicy, na
szczęście nikogo nie potrącając, a
następnie wjechała na skarpę i zatrzymała się dopiero na pniu drze-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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kowała

jedna czwarta załog i

rudno w "Starze"

nie . udało się
porozumienia między
Zawodowymi ,Solidar7"r7"rIArr zakładu odnoś

ia spółki joint venture
z tym redukcji zatrudw zakładzie jest trudnasze działan i a
na celu utrzymanie miejsc
- pow i edział przewodKomisji Zakładowej
IZZ •. Solidarnclść" Zbigniew Ra- Za rząd zapowiada zwol293 pracowików. Jednak,
Komisja Zakładowa,
zagrożonych jest
1400 osób. Przedstawiona
zarząd koncepcja podzi ału
na ,Star Truck' i ,Star InSA nie jest konkretna.
niem, proponowane
rozwiązania nie
utrzymania miejsc
Dotychczas nie przedstanam d okładnego programu
przygotowanego przez
dla starachowickieNadal będziemy
do wyjaśn i enia tych kweW~:zv sitkie

o

o

,Star" SA wyjaśnia, że
do tego, aby w obu podmiopowstałych po przekształce-

...... ~"a zg inęła

niu zakładu znalazło zatrudnienie
jak najwięcej osób. - Wszyscy
muszą zdać sobie sprawę , że teraz decydują się losy naszego
zakładu . Na spotkaniu prezesa
Zarządu ZS ,Star' SA Romana
Musiała z I wiceprezesem koncernu MAN F. Breunem ustalono, że
nowa spółka ,Star Truck" będzie
miała charakter produkcyjny - poinformowała rzecznik prasowy ZS
,Star' SA Anna Kalila. - Ponadto
zakłada się uruchomienie produkcji siedmiu nowych typów samochodów. Potwierdzono również ,
że wie l kość zatrudnienia we
wspomnianej spółce wyniesie
907 osób. Liczba ta zostanie wpisana i zagwarantowana w przygotowanej umowie sprzedaży
części maj ątku , Stara'. Mamy
nadziej ę , że działan i a podejmowane przez zw i ązk i nie będą
m i ały wpływu na decyzj ę firmy
MAN , co do przyszłej współpra 
cy.
Również wczoraj Zarząd ZS
.Star" skierował do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek z
prośbą o zweryfikowanie zwolnień lekarskich wystawionych w
ciągu ostatnich kilku dni dla 140
pracowników zakładu .
Na 9 wrżeśn i a zapowiedziano
spotkanie I wiceprezesa koncernu MAN z przedstawicielami
władz
wojewódzkich i samorządowych , związków zawodowych , a także posłami i senatorami.

Napad z bronią i brawurowa ucieczka przez miasto

.

NA MLODE WILKI BLAWA
Czterech młodych chłopa
ków w kominiarkach i pończochach na głowach sterroryzowało bronią personel
sklepu mięsnego przy ul. Sikorskiego w Kielcach. Napastnicy wybili sklepową szybę i przebojem wdarli się do
pomieszczenia. Stchórzyli,
gdy el'spedientki podniosły
krzyk. Młodociany gang został ujęty w brawurowym pościgu prowadzonym przez
całe miasto. Już wiadomo,
że działająca od dwóch lat
grupa o szerokich powiąza
niach ma na koncie inne kradzieże.

Do zdarzenia doszło przedwczoraj tuż po godzinie 20. Sprawcy w
wieku 21 , 17, 17 i 14 lat podjechali
przed sklep mięsny ,polonezem',
który ukradli o godzinie 8 na ulicy
Hożej . Napastnicy poczekali aż
sklep zostanie zamkn ięty, po czym
wyskoczyli z samochodu . Dwóch
bandytów założyło na głowy czarne kominiarki, pozostali - pończo
chy. Młodzi mężczyźn i wybili szybę samochodową ga ś n icą. wskoczyli do pomieszczenia i za częli
straszyć bron ią sprzątające sklep
ekspedientki. Jeden z chłopaków
trzymał pistolet gazowy, drugi
posług iwał się straszakiem prze-

Zdjrcia A. Piekarski

Zarekwirowany przez policję sprzęt złodziei.
robionym na broń palną. Napastnicy nie spodziewali się, że kobiety
n a robią takiego hała su. Młodzie
ńcy stchórzyli, a przytomne eks-

wało

talny zbieg
---liczności
Zakładu

dziadka
kominiarce
ze środy na czwartek
samotnie miesz73-letniego mężczyz
przyszedł młody

pedientki za w iadomiły policję . W
pościg za ,polonezem' ruszył policyjny patrol interwencyjny. Napastnicy uciekali przez całe miasto. Na ulicy Bohaterów Warszawy policyjny ,volkswagen bu s'
zajechał drogę ,polonezowi'.
Czterech młodzieńców próboratować

się

ucieczką.

Trzech z nich policjanci złapali od
razu, 17-latka zatrzymali wczoraJ. Dziś policjanci zwrócą się do
prokuratury o to, aby zawnioskowała () areszt tymczasowy dla
trzech mężczyzn . 14-latek zatrzymany wczoraj w Izbie Dziecka stanie przed sądem dla nie letnich .
- Sprawa zatacza coraz szersze
kręgi - powiedział komendant
miejski policji w Kielcach Tadeusz Winiarski. - Ustaliliśmy, że
sprawcy czwartkowego zajścia
tworzyli zgraną grupę od mniej
więcej dwóch lal. Trudnili się kradzieżami samochodowymi I kieszonkowymi. Ustalamy, czy brali
udział w podobnych do czwartkowego napadach . Nieformalny
przywódca grupy działającej
głównie w Kielcach i na obrzeżach miasta ma 17 lat i pochodzi
z gminy Łączna . To właśnie on

Iwona OGROOOWSKA, lWiDal

w trakcie kolacji

co było przyczyną
70-Ietniej staruszki. Jej
przewieziono do kieleckiego
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Medycyny Sądowej celem dokonania sekcji zwłok , jako
że na ciele kobiety widn i ały obrażen i a . Z usta l eń policji i przybyłego
na miejsce lekarza wynika, że starsza pani samotnie j adła kol ację .
W pewnej chwili najprawdopodobniej zakrztusiła się , wybiegła z kuchni do sieni. Tu uderzyła głową w
ścianę . Staruszka zg i nęła na miejscu. Kiedy do domu wrócił jej syn,
kobieta już nie żyła . Sekcja zwłok
ma wykazać czy obrażen ia , jakich
doznała zmarła, nie powstały w jakiś inny sposób.
Isabal

dysponował

bronią

używaną

przy napadzie. Twierdził , że kupił
ją na bazarze . Jak wynika z wstę
pnych ustaleń, 17-latek często
za bierał z sobą broń wychodząc
z domu . Najprawdopodobniej

Emeryt upił winem nastolatki i fotografował je w bieliźnie

LUBIEŻNY DZIALKOWleZ
dowi w bie liźnie . Starsza koleża n
Starszy mężczyzna nakłaniał
ka kategorycznie odmówiła . Po12- i 13,Iatkę do picia alkoholu
mysłowy starszy pan posta nowił
i czynów lubieżnych. Jedną z
ugościć dziewczyny winem. K u pił
nich fotografował w samej biew tym celu litr trunku gronowego i
liźnie. Do zdarzenia doszło w
0,7 litra wina .d ńnk' . Nastolatki
nocy na terenie jednej z
zeznały póżni ej, 1e gospodarz
działek na peryferiach K ielc.
d zi ałki n akła niał je do szybkiego
Policja ustala, czy 60-letni
picia. Trzynastolatka wymigiwała
emeryt spotykał się już wcześ
się od toastóV(, dwunastolatka
niej z innymi nie letnimi dziew. spełniła ich znacznie więcej . Wieczynami.
czorem mieszkaniec Kielc stwierMieszkaniec Kielc zaprosi! dwie
dził, że jest zbyt pijany i nie odwienastoletnie sąsiadki z osiedla na
zie dziewczyn do domów. Zaproognisko na działkę pod Kielcami.
po n ował im nocleg na działce .
Obiecywał pieczone kie/baski i inDziewczyny zelJ1 ały póżniej, że
ne niespodzianki. Dziewczyny odna kła ni:Jł je do czynów lubieżnych
powiedziały na zaproszenie w śro
z wyłączeniem stosunku seksualdowy wieczór. Na teren ogródków
nego. Jedna z nich pa miętała, że
dzi ałkowych dojechały same autokładła się spać w ubraniu, a 9 bu busem. Przez j a kiś czas szukały
dziła bez bluzki.
nawet altanki sąs i ada . Ten jeszcze
Nastolatki wróciły do domu w
przed rozpaleniem ogniska zaproczwartek około godziny 13. Długo
ponował im nagie pozowanie do
nie chciały powiedzieć rodzicom o
zdjęć. Na fotografowanie zgod ziła
nocnych zajściach . Wreszcie po
s ię tylko młodsza dziewczynka,
kilku godzinach jedna z dziewczyn
która pozowała starszemu sąsia-

opowied ziała o pomysła ch sąsia
da. Jej rodzice zawiadomili policję .
Starszy mężczyzna został zatrzymany.
- Mieszkaniec Kielc jest podejrzany o nakłanianie nie letnich do
spożywa nia alkoholu i próbę doprowadzenia nieletniej do poddania się czynności seksualnej - powied ział komendant IV Komisań a
tu Kielce-Wschód, nadkomisarz
Jerzy B ukała . - Grozi za to kara od
roku do dziesięciu lat. Wywołali
śmy zdjęcia robione na działce ,
które są jednym z dowodów w
sprawie. W mieszkaniu zatrzymanego nie znaleźliśmy innych fotografii.
Rodzice dziewczynek twierdzili
w komisańacie , że mężczyzna
proponował podobne spotkania
innym dzieciom. Miał ponoć obiecywać pieniądze i słodycze . Policja' nie o<,Iebrała jednak żadnego
oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie. Zastanawia natomiast fakt, iż

http://sbc.wbp.kielce.pl

dwie nastolatki odpowiedziały na
zaproszenie dużo starszego
człowieka I nie mówiąc nic rodzicom pojechały do niego same w
miejsce wcześniej im nie znane.
Małgorzata

PAWELEC

grupa dokonująca wczoraj napadu
nie jest jedyną. której przewodzi/.
Nie wykluczamy więc kolejnych
zatrzymań .

Wczoraj okazało się , że sprawcy brawurowego napadu okradli
w tym samym dniu kilka samochodów na terenie Kielc. Jednak
nie oni jedni mieli pecha w nocy z
czwartku na piątek . Między godziną 2 a 3 policyjny patrol zatrzymał po pościgu trzech zło
dziei, którzy włamali się do ,poloneza' na ulicy Hipotecznej. Męż
czyżni w wieku 17, 19 i 22 lat byli
pod wpływem alkoholu. Testy wykazały od 1,5 do 2 promili zawartości alkoholu we krwi. Wpadli
również trzej nieletni , którzy w
tym samym czasie próbowali zerwać dach i włamać się do kiosku
przy ulicy 1 Maja. Sprawcy zajścia mają 11 , 13 i 151at i sąznan i
policji. Jeden z nich uciekł z ośro
dka opiekuńczego w Ostrowcu .
- , Młode wilki' organ izujące brawurowe napady to rosnący problem - twierdzi komendant Tadeusz Winiarski. - Nastoletni przestępcy działają zupe/nie inaczej
niż starzy kryminaliści. Wzorują
się na filmach , wpadają na
śmiałe, wręcz nieprawdopodobne pomysły. Nie działają stereotypowo, często zaskakują· Są
wśród nich nastolatkowie z dobrych domów, długo pozostające
poza podejrzeniem.
Zdaniem komendanta, nocne
wpadki złodziei i 9 sprawców uję
tych na gorącym uczynku to wynik zmiany systemu sterowania
kielecką policją. - Zaczęliśmy testować nowy, szybki system reagowania na zgłoszenia i ju ż mamy wyniki - mówi Tadeusz Winiarski. - Teraz sygnał odebrany na
stanowisku kierowania przekazywany jest b e zpośrednio do najbliższego patrolu interwencyjnego jeszcze w czasie rozmowy
z proszącym o pomoc. Kiedyś taki sygnał docierał do odpowiedniego rejonu, a dopiero potem
wysyłano stamtąd wolny radiowóz.
Małgorzata PAWELEC

Strażnicy

przyrody
w... "dziupli"
Strażn i cy Świętokrzysk iego Parku Narodowego wpadli na ślad
..dziupli" złodz i e i samochodowych w Woli Szczygie/kowej koło Bodzentyna. O swoim spostrzeżen i u powiadomili poli cj ę .
Mieszkaniec wsi, który przetrzymywał na swojej posesji samochodowe
części pochodzące z kradzieży został zatrzymany przez miejscowych
funkcjonariuszy. Na terenie gosP.Odarstwa znaleziono między innymi elementy ciągnika skradzionego w Masłowie oraz ,fiata 126p· ukradzionego
mieszkańcowi Pawłowa . Samochodowe części ukrywane były pod
słomą. Dostarczane były prawdopodobnie przez grupę podkieleckich
złodziei.
(MPB)
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Proces w

całości będzie

Po Irz,sieniu ...

przeniesiony do Warszawy

Jaruzelski
b,dzie sądzony
Generał

że

z

Jaruzelski

w ogóle stawać przed sądem, mogliby je zaskarżyć. Jeśli nie zostanie to zrobione, akta sprawy trafią
do Sądu Najwyższego - dodał rzecznik.

powiedział,

satysfakcją przyjął decyzję

sądu.

- Od lat zabiegałem o przeniesienie procesu do Warszawy,
przed sądem stanę bez obaw -

oświadczył.
Gdański sąd zwrócił się też z
wnioskiem do Sądu Najwyższego ,
by ze względu na ,interes wymiaru
sprawiedliwości" proces był kontynuowany w Warszawie oraz by
przed sądem stanęło wszystkich
10 oskarżonych .

Na podstawie opinii biegłych o
stanie zdrowia oskarżonych gdański sąd postanowił, by na ławie
oskarżonych ponownie zasiedli wyłączeni dwa lata temu z procesu w sprawie masakry robotników na Wybrzeżu (ze względu na
zły stan zdrowia) - Jaruzelski, a
także Edward Łańcucki, ówczesny dowódca 16 Dywizji Pancernej, i Józef Kamiński, wtedy dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

W ocenie

sądu,

stawanie przed
oskarw inte-

sądem prawie wszystkich
żonych jednocześnie leży

resie wymiaru sprawiedliwości.
Początkowo na ławie oskarżonych
było 12 osób, jednak sąd wyłączył
sprawy całkowicie niezdolnych do

- Zdaniem sądu , wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności poszczególnych oskarżonych może być
utrudnione, wręcz niemożliwe bez
udziału w postępowaniu oskarżo
nych Jaruzelskiego, Kamińskiego
i Łańcuckiego, którzy - jak wynika
z opinii biegłych - mogą stawać jedynie przed sądem w Warszawie powiedział PAP rzecznik Sądu
kręgowego w Gdańsku Jacek
Hyla.

Poszło O

Świtały.
"Mając na uwadze charakter
sprawy i czyny, których popełnie
nie im się zarzuca, rozpoznanie
sprawy jest uzasadnione dobrem
wymiaru sprawiedliwości' - uzasadnili wniosek gdańscy sędzio
wie.
O tym, czy proces w sprawie
Grudnia 'lO zostanie przeniesiony
do Warszawy, zadecyduje Sąd
Najwyższy w Warszawie.
Proces rozpoczął się w Gdań
sku 28 marca 1996 r. Akt oskar-żenia wpłynął do sądu jeszcze w
1995 r. Prokuratura zarzuca
podsądnym sprawstwo kierownicze, prowadzące do zbrodni zabójstwa 44 osób w trakcie tłumie
nia przez milicję i wojsko w grudniu 1970 r. wystąpień ulicznych w
Gdyni, Gdańsku , Szczecinie i
Elblągu .

Fot. PAP/CAF
Liczba

śmiertelnych

ofiar
ziemi, jakie w
ubiegłym tygodniu nawiedziło
Turcję, wynosi 13.472. Rannych jest 27.164 - podała
wczoraj państwowa agencja
turecka Anatolia, powołując
się na sztab kryzysowy w Ankarze.
trzęsienia

Tysiące osób jest nadal pogrzebanych pod gruzami budynków. Zdaniem ONZ, łączna
liczba zabitych może przekroczyć nawet 40 tysięcy.

nowy ,samolot bojowy dla polskiej armii

Bziak do dyspozycji
czony bezskutecznym nawoływa
niem o nowy samolot bojowy dla
polskiej armii.
Prezydencki prawnik Ryszard
Kalisz powiedział, że decyzję o dalszej karierze Dzioka Aleksander
Kwaśniewski
podejmie
"w
niedługim czasie".
Kalisz chwalił Dzioka jako lotnika, żołnierza i dowódcę . Powiedział też, że podejmując decyzję o
rezygnacji generał kierował się sytuacją w siłach zbrojnych. Pytany,
czy wyrażając taką opinię wziął
pod uwagę ubiegłoroczną katastrofę ,iskry", po której krytykowano dowódcę WLOP, Kalisz podniesionym głosem odpowiedział, że
"sprawa »iskry« nie jest jeszcze
zakończona, z tym pytaniem należy zaczekać do zakończenia sprawy sądowej, w przeciwnym razie
jest to żerowanie na tragedii ofiar
katastrofy" .
Dziok został dowódcą WLOP we
wrześniu 1995 r., w stopniu generała brygady. Owa miesiące póż
niej awansował na generała dywizji.
Krytykowano go, gdy 11 listopada ubiegłego roku przed powietrzną defiladą rozbił się samolot "iskra' wysłany na zwiad pogodowy. W katastrofie zginęło dwóch

Dowódca Wojsk Lotniczych i
Obrony Powietrznej gen. Kazimierz Dziok
poinformował
wczoraj, że oddał się do dyspozycji prezydenta.
- Decyzja wynika z warunków finansowych i kadrowych, w jakich
w ostatnich miesiącach przyszło
mi pracować - mówił Dziok w Warszawie na obchoqach Święta Lotnictwa.
Pytającym o szczegóły dziennikarzom powiedział, że jest zmę-

Opinie, w których biegli stwierdzili, że trzech oskarżonych nie
może dojeżdżać na rozprawy do
Gdańska , dotarły do gdańskiego
sądu w maju i na początku lipca.
Jaruzelski, Łańcucki i Kamiński
mogą zaskarżyć decyzję o podję
ciu postępowania wobec nich. Gdyby np. kwestionowali opinie
biegłych i twierdzili, że nie powinni

Korupcja Jelcyna?

Budowano

sześć

Na zdjęciu z lutego 1996 r.: rosyjski prezydent Borys Jelcyn wita się
na Kremlu z prezesem szwajcarskiej firmy"Mabetex·, Baghajetem

papież.

Rozmowy -o bie_...
Lech Wałęsa, podsumowując
wczorajsze spotkanie w swoim
instytucie w sprawie walki z
ubóstwem, powiedział, że jest
trochę obrażony na tych, którzy
mimo zaproszenia nie wzięli w
nim udziału.
Z rozmów nie wyłoniły się konkretne rozwiązania, jak walczyć z
biedą. Tadeusz Mazowiecki (UW)
powiedział, że nie należało tego
oczekiwać. Ważne jest, że do niego doszło - dodał. Dyskusja tiędzie
kontynuowana.
Z udziału w spotkaniu zrezygnowali wicemarszałek Sejmu Marek
Borowski (SLD) i szef OPZZ Józef
Wiaderny. Nie przybyli również
przedstawiciele prezydenta - prof.
Marek Belka i Barbara Labuda.
Uznali, że spotkanie będzie elementem kampanii wyborczej
Wałęsy.

- Obrażać się na taką wielką, pojest chyba bez
sensu - mówił Wałęsa podczas
konferencji. Jego zdaniem, ci co
odmówili udziału w spotkaniu wykazali, że "bieda ich nie obchodzi",
a inicjatywy podejmowane dla jej
zwalczania uważają za walkę poli-

trzebną dyskusję

tyczną.

Spotkanie zakończyło się przyję ciem stanowiska, w którym walkę z "rosnącą sferą niedostatku
uznano za sprawę najistotniejszą
i nie cierpiącą zwłoki". Jednak,
jak mówił Wałęsa, temat okazał
się "tak duży, trudny i skomplikowany·, że nie udało się go
zamknąć . Postanowiono kontynuować dyskusję na kolejnym
spotkaniu .
- Nawet jeżeli nic się nie urodzi,
to takie spotkanie jest potrzebne podkreślał Wałęsa. Dodał, że sam
wyszedł z biedy i choć dzisiaj żyje
w dostatku, to ma .moralnego kaca", bo wie, iż wiele ludzi żyje w
biedzie.
W trakcie konferencji rzecznik
PSL Jacek Soska domagał się
od Wałęsy uznania, że zarówno

.Solidamość" jak i Walęsa
czas swojej ore,zvelen łulV.
le zrobili dla zwalczania
Nikt nie wykorzystuje
wszystkich możliwości,
swojej ministerialnej
też ich nie wykorzystał dał Wałęsa . (Soska byl
strem rolnictwa w rządzie
dniej koalicji SLD - PSL·
PAP).
Wałęsa apelował,

się,

jak zmniejszyć
orientowania i przebudowy
upadku komunizmu.
Na spotkanie Wałęsa
polityków. W liście do nich
że "Polsce potrzebna jest
ponad podziałami, by ten
prgblem społeczny
Wśród zaproszonych
m.in . z AWS - Marian
Kazimierz Janiak,
UW - Tadeusz Mazmviee;kl,
tyński oraz były szef
obecnie bezpartyj ny gaj . Leszka Belcerowicza
Donald Tusk.

Ewakuacja
w Poczdamie
no wczoraj ze "rł,d lTlleSI;I'
czdamu w związku
niem tam niewypału
bomby lotniczej z czasów
giej wojny światowej.
W objętej ewakuacją
średnicy ponad kilometra
się między innymi siedzib.y
wego rządu BrandenburgII I
wego parlamentu.
ruch kolejowy.
.
Niewypał został znaleZIony
cze w czwartek podczas
dowlanych,
a
zarządzono na czas . .
bomby przez pirotechmkOW

dni, burzono siedem

Budynek mauzoleum byłego
przywódcy
komunistycznego Georgi Dymitrowa po tygodniowych staraniach zniknął z centrum Sofii.
Jego budowa w 1949 roku
trwała sześc dni, a demontaż - o
bułgarskiego

Pacollim (z prawej). Wioski dziennik "Corriere delia Serra· twierdzi,
dolarów do węgierskiego banku,
by dla swej firmy "Mabetex· uzyskać kontrakt na renowację Kremla.
Poza tym trzy karty kredytowe: prezydenta i jego dwóch córek Tatiany i Jeleny - były rozliczane z konta PacoIIiego.

że PacoIIi przelał Jelcynowi milion

dzień dłużej.

Ciekawscy, k&órzy przyglądali
wczoraj demontażowi mauzoleum, zabierali na pamiątkę
odłamki ze zburzonego gmachu.
Chociaż przeprowadzone w
ostatnim tygodniu badanie opinii
publicznej pokazało, że wię
kszość
mieszkańców
stolicy
Bułgarii sprzeciwia się demontażowi mauzoleum, to osoby zebrane na placu Aleksandra Batenberga cieszyły się ze zniknięcia szesię

Sularzowi

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają

Dyrekcja oraz Prarownicy
ZZZiR Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu

--

pilotów. Mimo wypadku i nie sprzypogody, nad trybuną honorową przeleciały inne samoloty.
Odchodzący do rezerwy piloci powiedzieli potem mediom, że
wysłanie samolotów nad miasto
było w tamtych warunkach atmosferycznych zagrożeniem życia.
Specjalna sejmowa podkomisja
uznała, że dla katastrofy zasadnicze znaczenie mialy błędne decyzje dowódców WLOP.
Badająca sprawę .iskry· Prokuratura Wojskowa umorzyła śledztwo
w sprawie Dzioka, obarczając winą
za nieumyślne spowodowanie katastrofy jego zastępcę i dwóch innych oficerów. W czerwcu Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
zwrócił sprawę prokuraturze, aby
rozpatrzyła wniosek wdów po tragicznie zmarłych pilotach o objęcie
oskarżeniem także Dzioka.
Tuż po wizycie papieża Jana
Pawła" w Polsce, MSWiA zarzuciło Dziokowi, że generał prywatnie posłużył się śmigłowcem z
eskadry obsługującej papieża .
Dziok wyjaśniał, że lot był zaplanowany i uzgodniony ze sztabem zabezpieczającym pielgrzymkę , a
helikopter wiózł grupę lotników na
spotkanie, którego życzył sobie

jającej

Wałęsa trochę obrażony

Mauzoleum wreszcie run,lo

Fot. PAP/CAF

Zdzisławowi

Niemiecki "Vołkswagen "
wczoraj, że 428
cy sztuk "audi" i

formował

ku, musi zostać
nych w związku z
wystąpienia usterki układu
rowniczego.
Właścicieli
poproszono
zgłaszanie się do w"rc:7t,,;...
ich samochodach
mienione zostaną
cze. Podejrzanych o
270 tysięcy "pa:ssaltów·
cy "audi" A4, A6 i A8.
samochodów trafiło za
"Volkswagen' i jego
utworzyły telefoniczne
nie"; akcja zapisów na
ma trwać najbliższe dwa
ryw, tel. 0130-3102;
0800/28-34-73-78-423).

stawienia się na rozprawie - Karola Kubalicy, komendanta Wyższej
Szkoły Podoficerskiej MO w Słup
Skll, i b. szefa MSW Kazimierza .

Generał Wojciech Jaruzelski będzie sądzony w sprawie
Grudnia '70 - zadecydował wczoraj gdański Sąd Okręgowy.
Wystąpił też do Sądu Najwyższego, by proces w calości zostal przeniesiony do Warszawy.

Do poprawki

- -

ścianu, który nie harmonizował z
okolicznymi budynkami.
Oczywiście wszyscy gapie ironizowali z powodu wcześniejszych
trzech nieudanych prób wysadzenia mauzoleum w powietrze. Adresatami ironicznych uwag byli
wicepremier i minister budownictwa Ewgenij Bakyrdżiew. Minister
nie przejął się jednak licznymi
anegdotami na swój temat i potwierdził, że 8 września - w przededniu 55. rocznicy przewrotu
komunistycznego w Bułgarii - na
miejscu mauzoleum będzie rosła
trawa.
Przed mauzoleum nie zjawiły
się w piątek zapowiadane przez
gorliwych zwolenników lewicy
tłumy
emerytów-komunistów,
któf1:Y mieliby własnymi ciałami

podstawie materiałów PAP
http://sbc.wbp.kielce.pl

Str1)flę przygotowano- na

bronić grobowca byłego przywódcy.
Opozycyjna, postkomunistyczna
Bułgarska Partia Socjalistyczna,
zadowoliła się kilkoma deklaracjami, że wysadzenie w powietrze
mauzoleum jest niestosowne, że
godzi w porozumienie narodowe i
ma propagandowy wydźwięk
przed pażdziernikowymi wyborami lokalnymi.
Grupa działaczy lewicy napisała
list do prokuratora generalnego z
pytaniem, czy likwidacja mauzoleum jest zgodna z prawem. Prokurator nie odpowiedział, ponieważ był na urlopie. Spadkobierczyni Bułgarskiej Partii Komunistycznej, której sekretarzem generalnym był Dymitrow i przywódcy której stali na trybunie mauzo-

leum podczas pochodÓW
wszomajowych, nie
więcej żadnych działań W
wie.
~
Budynek mauzoleum ok
niezwykle trwały.
z przywiezionego z
ZSRR specjalnegonego - cementu i
warstwą

ołowiu .

pogłoski, że

pod
schron nl"7·p.ciiwaltonilU~ :
kierownictwa
zasiadało w
obok domu partii
- W tym budynku
bułgarskiego, nic z
tradycji narodowych premier Iwan KostoW, tu
niając potrzebę demonta
dynku.
się
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Wkościele poklasztornym w Koprzywnicy po wykopaliskach

BU ,.
Zakończył się pierwszy etap prac wykopaliskowych prowadzonych w ubiegłym tygodniu na dziedzińcu klasztoru i kościoła pw.
Św. Floriana w Koprzywnicy. Archeolodzy odkopali fundamenty nie
istniej ących skrzydeł klasztoru Cystersów. Miejscowy proboszcz
ksiądz Wacław Tomczyk pragnie doprowadzić zespół poklasztorny
do dawnej świetności.

Jak na Wawelu
Od kilku lat trwają prace remontowe przy pocysterskim kościele
parafialnym Św. Floriana w Koprzywnicy. W pierwszym etapie
prac na fasadzie kościoła oraz bacznych kaplicach położono nowe
tynki.
. Stare były już bardzo zniszczone, dlatego wymagały pilnej naprawy. Użyliśmy materiałów z Niemiec. To nowa technologia. Są
bardzo trwałe, ale za to bardzo ko-

sztowne - tłumaczył proboszcz parafii Św. Floriana w Koprzywnicy
ksiądz Wacław Tomczyk.
W drugim etapie prac przeprowadzono renowację kamiennych
figur i wazonów na fasadzie kościoła . Okazało się, że były bardzo
zniszczone. Ostatnie prace przyfi-'
gurach były prowadzone w 1922
roku. Czas zrobił swoje. Umieszczone na fasadzie kościoła postacie świętych poddano gruntownej
renowacji. Prace nadzorował krakowski konserwator Albert Goliń
ski. Po odnowieniu figur przyszła

pora na remont zniszczonych dachów nad bocznymi nawami oraz
nad kaplicą Św. Walentego. W
tych miejscach została wymieniona cała wi ężba dachowa. Nową
konstrukcję wykonano z drzewa
modrzewiowego. W bocznych nawach dotychczasowe pokrycie z
blachy i".8stąpiła dachówka.
- Kaplica i kruchta zostały pokryte miedzianą blachą metodą
łuskową. podobnie jak kaplica Zygmuntowska na Wawelu. Teraz to
wszystko ładnie z sobą harmonizuje - cieszy się ksiądz proboszcz.
Niezwykle okazale wygląda teraz
pochodzący z XVII wieku budynek
opatówki. Remont zabytkowego
budynku ukończono dwa lata temu.
Gdy istniał jeszcze klasztor, mieszkał tu opat. Teraz jest to siedziba
proboszcza.

W kryptach woda
W ostatnich latach stale zwię
kszało się zawilgocenie kościoła .
Wewnątrz świątyni wilgoć znacznie
zniszczyła freski. Wiadomo było, że
w kilku miejscach pod posadzką kościoła są zamurowane krypty. Prawdopodobnie to w nich gromadziła
się woda. - Podczas ubiegłorocz
nych prac remontowych włama li
śmy s ię do podziemi - wspomina
ksiądz proboszcz. - Weszliśmy wtedy do krypty pod transeptem od
strony południowej . W środku było
dużo zniszczonych trumien, a w
nich szczątki mnichów. Woda stała
tu do kolan, musieliśmy ją wyciągać
wiadrami.
Przyczyną zbierania się wody w
podziemiach było prawdopodobnie
zamurowanie wszystkich kanałów
wentylacyjnych wiodących do krypty. Po usunięciu i wyparowaniu wody kanały zostały oczyszczone. W

sumie z krypty wydobyto około 150
trumien ~ szczątkami zakonników.
Na niektórych zachowały się dość
czytelne napisy i daty w większości
z drugiej polowy XVIII wieku. Kości
oczyszczono ze szlamu. Szczątki
mnichów zlożono p6żniej do wspólnej trumny, która spoczęła w sarkofagu us1awionym w odrestaurowanej krypcie.

Szaty opatów
Do sarkofagu zlożone zostały taktrzech opatów zakonu
Cystersów wywodzących s ię ze
znanego rodu Ossol i ńskich . Zostały one wydobyte podczas prac
archeologicznych prowadzonych
w miej scu, gdzie kiedyś stała kaplica Św. Floriana . Szczątki przeniesiono do odrestaurowanej krypty i pochowano j e z pozostałymi
zakonnikami. Podczas ekshumacji przy opatach znaleziono równ i eż pogrzebowe szaty. Zachowały się one w doskonałym stanie.
W krypcie zostały odkażone i odpowiednio posegregowane przez
krakowskich specjalistów. Pochodzą z XVII wieku. Koszt zabiegów konserwatorskich wyniósł
112 tys. zł. Szaty wymagają jed·
nak dalszych prac konserwatorskich.
- To kosztowne przedsięwzięcie, a
nasza parafia na dalsze renowacje
nie ma pieniędzy. Mamy pilniejsze
wydatki. Jest jeszcze dużo pracy
przy remoncie kościoła i klasztoru.
Mam nadzieję, że po zakończeniu
prac konserwatorskich, szaty będą
unikatowymi okazami muzealnymi.
W czasie eks~umacji koprzywnickich opatów archeolodzy znależli
że szczątki

także kilkadziesiąt złoconych gwoż

dzi trumiennych. Doskonale zachowała się także infuła.

Granitowa opaska
Podczas remontu zauważono, że
w podziemiach kościoła zbiera się
woda. Po konsultacjach zdecydowano, by odprowadzić wodę 0padową i gruntową jak najdalej od
ścian kościoła . Wok~ kościoła budowana jest półtorametrowa 0paska z granitowego bruku. Od strony
południowej prace są już na ukoń
czeniu. - T~ podkreślić, że kościół pocysterski w Koprzywnicy
jest jednym z najstarszych i najpięk
niejszych zabytków ziemi sandomierskiej. Zamierzam doprowadzić
klasztor i świątynię do wyg ląd u, jaki
miała ona w czasach śred niowiecza
- zapewnił ksiądz proboszcz.

Wykopaliska na dziedzińcu
W ubiegłym tygodniu na terenie
dawnego wirydarza - czyli na klasztomym dziedzińcu - prowadzone
były prace archeologiczne. - Podczas prac na dziedzińcu klasztornym archeolodzy wykonali wykopy
sondażowe. Po usunięciu ziemi natrafiono na fundamenty dwóch nie
istniejących już skrzydeł klasztoru.
Okazało się , że śladów dawnej zabudowy zachowało się niewiele.
Mury i fundamenty budynków zostały rozebrane. Prawdopodobnie
w celu pozyskania budulca - poinformował nas Jerzy Zub z sandomierskiej delegatury Państwowej
Służby Ochrony Zabytk6w w Kielcach.
W wykopach doskonale widoczne
są ślady spadku terenu. Teraz klasztorny dziedziniec jest wyrównany,
kiedyś opadał łagodnie w kierunku
Koprzywiankl. Prawdopodobnie po
zakończeniu prac, odkryte fundamenty zostaną podniesione, a teren

Wkrótce cały dziedziniec bę
dzie pokryty granitową kostką.
Zostanie odtworzone pierwotne
rozmieszczenie klasztornych pomieszczeń i zakonnych cel.
- Chcemy, by budynek klasztorny
służył jako Dom Pielgrzyma lub h0tel turystyczny, czy też jako dom
rekolekcyjny. Koprzywnica jest atrakcyjnym miejscem. Znajdują się tu
zabytkowy kościół, niedaleko zalew
na Koprzywiance. Jednym słowem ,
doskonałe miejsce do rozwijania turystyki - przekonuje ksiądz proboszcz.
Dalsze prace, jakie planuje przeprowadzić proboszcz Tomczyk, to
wymiana dachu nad główną nawą.
Stara blacha jest mocno przeżarta
p~z rdzę . Widać ślady niekorzystnego oddziaływanie zanieczyszczeń atmosferycznych i przemysłu
siarkowego. Nowy dach świątyn i
będzie pokryty miedzianą blachą.
- W przyszłości planujemy dotrzeć do następnych zamurowanych jeszcze krypt kościoła . Co
będzie , życie pokaże - zwierzył s ię
nam ksiądz proboszcz Wacław Tomczyk.
Andrzej GAJEWSKI

•••
Ksiądz proboszcz chętn ie oczekuje na turystów, którzy pragną zwiedzić kości~ i dawny klasztor. W
sprawie zwiedzania świątyn i moina
kontaktować się telefonicznie pod
numerem (G-15) 847-62-02. Wszyscy chętni , którzy chcą wesprzeć finansowo prace remontowo-konserwatorskie prowadzone w zespole poklasztornym 00. Cystersów w
Koprzywnicy mogą wpłacać pieniądze na konto parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w Koprzywnicy. Nr rachunku w Banku
Spółdzielczym w Koprzywnicy:

i<
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Wielki Finał
Wakacyinei Akcii _~omalA
Radia Kielce
Radiostopem na wakacie
w Kielcach na placu Wolności
niedziela, 29 sierpnia, 13.00-19.30

94130007-1922-2700-61 .

Cystersi
w Koprzywnicy
Doskonale zachowana

część

buta j ednego z opatów, pochowanego w krypcie pod nie

Polskie Radio "Kielce" poleca .. .
••

Wystąpią:

Magdalena Irska, Joasia Lisowska,
Monika Salita, Magdalena Kaleta,
Mr Lonely i Crossrock, Marcin Lenc,
Cotton Cat
oraz

gwiazda festynu

Alicja Majewska
Prowadzenie: Krzysztof Irskl
Wsp61producentem festynu są
Zakłady Piwowarskie Leżajsk

SA

a sponsorami
CPN oddział w Kielcach, Elektrownia Połan iec,
Firma Constructlon I Spółka ..Wolność"

is tniejącą

kap-

licą Św. Floriana.

28.08.1999 r. (sobota)

' ~.

. . . 7 f.t .

J~( t

22.30 - .Bahlale Roma" - magazyn mniejszości romsklej.
W programie: informacje agencyjne z życia Romów,
m.in. o Taborze Pamięci - Tarnów '99,
dużo cygańskiej muzyki
..

29.08.1999 r. (niedziela)
12.05 • Jesteśmy! • Ryszard Koziej zaprasza do wysłuchania rozmowy
o pamięci z historykiem· doktorem Włodzimierzem Batogiem
z kieleckiej WSP. Czy 60 lat po wybuchu wojny narody
zaleczyły rany i wzajemne uprzedzenia? Czy Niemców
i Rosian postrzegamy jako wrogów, czy już jako sąsiadów partnerów? W audycji - te I Inne pytania oraz przypomnlenie
histOl)'CZ/lych, często już zapomnianych faktów obrony
Cenlnllnego Okręgu Przemysłowego
17.15 - Muzyczne popołudnie pod red. Jerzego Jopa. W programie:
muzyka i film, zaś o 18 - w studiu - Konferencja prasowa
na antenie z udziałem - UWAGAIII • znanego aktora l reżysera
Jerzego S1uhra i Gosi Dobrowolskiej, znanej głównie
z australijskich filmów Paula ColCa Słuchacze mogą również
porozmawiać z naszymi gośćmI- w czasie audycji czynny
będzie telefon: 368-24-62

http://sbc.wbp.kielce.pl

nieco obniżony. Pozwoli to pokazać
jak w przybliżeniu wyglądał kiedyś
układ zabudowy klasztornej. Do tej
pory, poza kilkoma rycinami , nie zachowały się żadne plany siedziby
koprzywnickich cystersów.

Plany proboszcza
- W tym roku planujemy jeszcze
wyłożenie kostką granitową

drogi
dojazdowej i szlaku procesyjnego zwierzył się ze swoich planów
ksiądz proboszcz.
Jak wykazały badania

archeologi-

czne, przez ostatnie wieki teren wok~ klasztoru znacznie się podniósł.
Byt może podczas kołejnego etapu
prac archeologicznych prowadzonych na dziedzińcu uda się odnaleźć ślady klasztornej studni.
- Ona gdzieś tu powinna byt, tak
jak w każdym klasztorze cystersów
- tłumaczył ksiądz Tomczyk.
Według zapewnień księdza pr0boszcza, w niedalekiej przyszlości planowana jest także przebudowa
wnętrza budynku poklasztornego.

Zakonników sprowadził do
Koprzywnicy w 1185 wieku
wojewoda sandomierski Mikołaj ze Skotnik. Pierwsi cystersi przybyli tu z Marymondu
we Francji. Klasztor istniał do
1819 roku, kiedy to na mocy
carskiego ukazu nastąpiła kasata zakonu. Z dawnych zabudowań
klasztornych,
wzniesionych w I połowie XIII
wieku zachowało się jedynie
skrzydło wschodnie. W dobrym stanie zachował się kapitularz. Obecnie przechowywane są tam pamiątki po zakonnikach oraz kamienne detale architektonicznych nie istniejących zabudowań klasztornych.
Miejscowe podanie gIosi, że
w kaplicy Św. Floriana miał
być rzekomo pochowany Niemira, syn Kazimierza Wielkiego. Według legendy, pochowano go w Koprzywnicy. Przeprowadzone pod kaplicą badania archeologiczne nie potwierdzHy jednak tych rewelacji.

d
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* 400 związkowców z Ostrowca Świętokrzyskiego podjęło strajk okupacyjny, żądając wypłaty zaległych wynagrodzeń
* To gwóźdź do trumny zakładu - uważa zarząd

ACY
- Na taczki z prezesami I za
- krzyczeli wczoraj pracownicy
ostrowieckiego
Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn I Konstrukcji, zebrani
przed wejściem do biurowca
tej spółki. Od czwartku trwa tu
strajk okupacyjny. Stoją maszyny i warty przed wejściem
do hali produkcyjnej. Z tego
powodu kilka firm z całej Polski zerwało wczoraj kontrakty
na zamówiony towar. Pracownicy od kwietnia zamiast pensji dostają cotygodniową zaliczkę, średnio w wysokości 50
złotych. Twierdzą, że wszystkiemu winna jest źle przeprowadzona prywatyzacja firmy. Z
prośbą o jej zbadanie Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Prokuratury Okrę
gowej w Kielcach.
Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji w Ostrowcu
bramęl

Świętokrzyskim było kiedyś czę
ścią

Huty ,Ostrowiec'. W latach
tu około
1300 osób. Dziś zostało niewiele
ponad 500.
Jak twierdzą pracownicy firmy,
najcięższe czasy nastały dla
zakładu , gdy został włączony w
ramach Programu Powszechnej
Prywatyzacji do V Narodowego
Funduszu I nwesty~yjnego ,Victoria' .
V NFI rozpoczął poszukiwanie
inwestora strategicznego. I znalazł . Był nim kielecki , Energobud' .
.
- M i ało być cudownie, nowe zamówienia, pieniądze na inwestycje i gwarantowane wyjście z recesji. Jednak coś nam s i ę wydaświetności pracowało

podejrzane, bo takiej firmy
specjalnie nikt wcześniej nie znał
i nie widział jakiejkolwiek działal
ności. Zaczęliśmy więc sprawdzać, czym zajmuje się ów ,Energobud - mówi przewodniczący
zakładowej . Solidarności' Andrzej Zimoch6d .
Poszukiwania związkowców
odsłoniły wiele dość zagadkowych faktów. V NFI sprzedał
. Energobudowi· swój 33-procentowy pakiet akcji 14 października
1998 roku . To samo zrobiły pozostałe NFI dysponujące pakietami
mniejszościowymi
akcji
tej
spółki. W sumie firma z Kielc kupiła 58 procent ostrowieckiego
zakładu, za śmieszną..kwotę 200
tysięcy złotych . Same obrabiarki
warte są kilka razy więcej . ,Energobud' sprzedał posiadane akcje
innej firmie : Mazowieckiemu
Przedsiębiorstwu Budownictwa
Ogólnego w Raciążu, którego
prezesem jest były wiceprezes ...
,Energobudu'. Nie byłoby w tej
transakcji nic dziwnego , gdyby
nie fakt , że spółka z Kielc pozbyła
się udziałów... zanim je kupiła .
Na umowie sprzedaży z MPBO z
Raciąża widnieje bowiem data
28 września 1998 r.
- Natychmiast podjęliśmy stosowne dzi ałania, chcieliśmy
ostrzec i NFI, i ministerstwa. Nieste.ty, nikt nas nie słuchał - dodaje
wiceprzewodniczący
komitetu
strajkowego w ostrowieckim
PBMiK Marek Ras i ński ze
Związku Zawodowego , Kadra'.
Inny ślad działalności spółki
, Energobud' prowadzi do Kło
dzka, gdzie tutejsza Prokuratura
Rejonowa bada sprawę wadliwie
wało

Zdjęcia

100 tysięcy

zł

wypłaty zaległych wynagrodzeń,

nagród jubileuszowych, odpraw i
składek członkowskich z kasy
systematycznie osłabia kadrę kierowniczą wszystkich komórek organizacyjnych PBMiK.
- My też dostajemy po 50
złotych zaliczki, tak samo jak inni
pracownicy. To nieprawda , że
zwalniamy kadrę kierowniczą.
Robimy co możemy, żeby urato-

Twierdzą też, że zarząd

opisujące

kwietnia nie dostają pensji, a jedynie cotygodniowe zaliczki, które wynoszą średnio 50 złotych.
W czwartek, z zachowaniem
wszystkich przepisów ustawy o
sporach zbiorowych, zakładowa
, Solidarność· podjęła decyzję o
strajku okupacyjnym . Jeszcze tego dnia ze związkowcami spotkał
się zarząd firmy, ale do żadnych
ustaleń nie doszło .
- Mamy wrażenie, że nasz nowy
właściciel celowo wykańcza tę firmę . Domagamy się też uregulowania wreszcie wszystkich zobow i ązań płacowych , które na
dz i e ń dzisiejszy wynoszą już
około 3 miliony zł otych . Zawiesimy strajk, jeże li zarząd wypłac i
nam teraz po 500 złotych na osobę - mówi przewodn iczący komi tetu strajkowego Andrzej Zimochód .
Gdy przyjechaliśmy do Ostrowca , hale produkcyjne firmy stały

fakty
tylko
sprawiect1iwości, premiera, Ministerstwa Skarbu Państwa i Komisji
Krajowej . Solidarności'.
, ( ... ) Uprzejmie informuję, że
Ministerstwo Skarbu Państwa ,
jako nie będąće stroną transakcji zbycia akcji spółki przez V
NFI , Victoria ' SA, nie jest w stanie ustosunkować się w kwestii
jej prawidłowośc i. Fundusz, pomimo naszych próśb nie j est
. skłonny do udostępn i an i a nam
dokumentów z tej transakcji. W
rozmowie z prezesem za rządu
NFI uzyska li śmy jedyn ie informację , iż nabywca akcji ( .. Energobud' - przyp . red .) zos t a ł
przez fundusz sprawdzon y i nie
ma za s trze ż e ń co do jego wiarygodności' - pismo tej treści
wysłała do kierownika Działu
Polityki Ekonomicznej Komisji
Pisma

te

związkowcy wysłali gdzie
się . Trafiły do NIK, ministra

coraz wię
cej zleceń , Zakład zaczyna powoli wychodzić z dołka i dziw i ę
się , że akurat w tym momencie
zw i ązkowcy straj kuj ą - mówi prezes ostrowieckiego Przeds i ęb i o 
rstwa Budowy Maszyn i Konstrukcji Cze sła w Daleszak.
Na pytanie o byłą burmistrz
Kłodzka, która została zatrudniona przez firmę jako dyrektor oddziału we Wrocławiu, odpowia-

A. Piekarski

1989-1999 "Pro Publico Bono", który ogłosił premier
Jerzy Buzek w związku z przypadającą w tym roku dziesiątą roczn icą odrodzenia
niepodległej
Rzeczpospolitej. Główną nagrodą
jest 100 tys. złotych.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, obejmuje wszelkie inicjatywy realizowane w ostatnim dziesięcioleciu
przez obywateli polskich. Dotyczy
to przedsięwzię ć edukacyjnych ,
kulturalnych, charytatywnych, także tych o charakterze komercyjnym. Kryterium oceny będzie
społeczne znaczenie inicjatywy,
wpływ na rozwój i konkurencyjność miejscowości, regionu. innowacyjność oraz stabilność inicjatywy, a także etyczne metody
działania oraz cełe przyswie-

Kandydatury mogą być zgłasza
ne przez organizacje społeczne ,
kościoły oraz jednostki samorząd u
terytorialnego. Wnioski konkursowe, zawi erające dokładny opis inicjatywy - według wzoru zawartego
w ankiecie konkursowej -na l eży
zglaszać listownie pod adresem
sekretariatu konkursu: Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Departament Programowy, al. Ujazdowśkie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem , Konkurs »Pro Publico
Bono«'. Ankiety konkursowe oraz
inne informacje dostępne są w sekretariacie konkursu tel. (0-22)
694-60-10, tel./fax. 628-80-36. Termin składania wniosków upływa
w poniedziałek , 30 sierpnia br.
Nagroda glówna wynosi 100 tys.
zloty. Kapituła pod przewodnictwem Jana Nowaka-Jeziorańskie
go przyzna również 10 wyróżnień.
Oficjalne rozstrzygnięcie nastąpi
11 listopada.
/MAFI
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• .dm 42 lata poSZukuje Partnera na
resztę życia.

• ,.., 33letnia, puszysta. brunetka. ilteligentna. optymistka. z poczu::iem hOO1OlU. cót1<a 8 Ia~ własny dom pozna b<rdzo
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na dłużej. Kielce.

• emu.

Skrytka gIosowa:m O
na puedsięłjorCZł!!JJ mężczy

go na stały związek.SkIytka głosowa:4900
• EIqnb lIIIdIIiri, 48 lat. wysoka
blondynka o pogOO1ym usposobieniJ. stu-

dia, lubi<p przyrodę, zwierzęta. podróże,
M i srnochód pozna m bez nalogów, w odpowiednim wieku.
Skrytka gIosowa:4962
• PIli 66/1 60, wOOwa. bezdzietna. zdrowa
umysłowo i fizycznie, bez nałogówobar·
dzo dobrym charakterze, zadbana. wyX.
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Skrytka gIosowa:4843
• 4Nnia PIlaW. optymistka pozna męż·
czyznę do 52 lat. którego stać Jeszcze na
OO'obl1ę

szalelisl·.a.

Skrytka głosowa:4133

• ~ blondynka. 20/170, kobieca.

O różnych zainteresowaniach pozna kulturalnego Pana do 30 łat w celu nawiązania

znę,

który potrafi W'fIŚĆ z każdej sytuacji

SkIytka gIosowa:4191
• 1'IIIn111l 34, 168 cm, wychowująca samotnie +letniego syna szuk ę
Y
swych marzeli. S Iia 9'
•

....

miły, spokolny pozna podobną kobJelę,22·
28 I, łagodną. która powaznie fl1\'ŚlI o spokojnym zyclU przy boku odpowiedzialnego
partnera Radom. Skrytka gIosowa:49gz
• ' 1Iny, 37 lat. wysoki wart • .
baydIo, niezalezny
• wych

~niącó

P

Ice.

~5001

n, ŻIJmlIy, w separiQ, poszukuje
podobnym WIeku, szczertlf. l1ewy.

wykl. .",IjiJ., I1I~l,a.,'Id,uczony stały związek.

•

SkIytka gIosowa:5009
• • 45 III. jeSlem brunete 168/ ,

PoIaIaem na

stałe

w N'II'

Panią

czech, poznam

I

faJny.

iuy!ka głosowa:502 I

e~

j

zamówienia
Strajk trwa.

• Kmler ~t 28, t82 cm, blOnoyn o niebieSi<icJ1 oc. . ach pOlna palną do 28 lal •
Skrytka glOsowal9,5
• 4Sl.I:k z poouciern MIJU, bez nałooów,
lubIąCY spacery muzykę, sport Ilur~lyk~.
zmotO<ylOHa'lY pozna Pa'lJą w Wieku ok
40 la: z KJeIc lub okDIlc.
Skrytka głosowa4971
• 26/116/98 Zl!11I~ pcma PłIli, w wiek~ od
t8-40 lal zRddornia lub okDIlC. Cellowarzyski.
Skrytka gIosowa:I985
• Atakcyjny 1IęZtlIZllł, 28/183, zadbany,

bez szwanku. Mam 34 lata i llIepJzeciętny
wygląd.

Przedsiębiorstwie'

wezoraj dyrektor firmy z
szczy. Zagrożonych jest wiele
nych umów,
- Ten strajk to ,gwóżdż do
ny· zakładu - uważa wlI'''n,r~7,.'
Maciej Barański.
Wczoraj po południu
cy ponownie spotkali
zarządem. Ustalono, że na
z żądanych 500 złotych na

wać firmę . Załatwiamy

nagrody w konkursie

W poniedziałek upływa termin
składania wniosków do konkursu
na Obywatelską Inicjatywę Dzie-

caJące dzi~łaniu.

puste, Teren zakładu oflagowano. Czterys1u pracowników czekało na negocjacje z zarządem firmy.
- A na taczki k.. ., wywieźć ich padały głosy zmęczonych już kilkumiesięczną wegetacją robotników. - Poczekamy tu wszyscy
dotąd aż zarząd coś zrobi - proponowali inni.
Zarzutów stawianych zarządo
wi jest bardzo dużo , Związkowcy
chcą
uregulowania długów,

zapomogowo-pożyczkowej .

Inicjatywa
obywatelska lO-lecia
sięciolecia

Krajowej NSZZ .Solidarność' w
Gdańsku dyrektor Departamentu Funduszy Kapitałowych Ministerstwa Skarbu Państwa Anna
Siejda.
Kilka dni temu Ministerstwo
Sprawiedliwości odesłało pismo
związkowców z Ostrowca do
Prokuratury Okręgowej w Kielcach z prośbą o podjęcie stosownych czynności.
W całej tej sprawie nie wolno
zapominać o dramacie pracowników Przedsiębiorstwa Budowy
Maszyn i Konstrukcji, którzy od

wykonanych domków dla powodzian. Jedna z firm skarży w tej
sprawie właśnie . Energobud· oraz
panią burmistrz tego miasta. Pani
burmistrz już przestała zajmować
to stanowisko, za to Mazowieckie
Przedsiębiorstwa
Budownictwa
Ogólnego znalazło jej posadę w
ostrowieckim PBMiK w... Radzie
Nadzorczej. Potem stanowisko
zamieniono na dyrektora oddziału
we Wrocławiu, aż wreszcie była
burmistrz sama zrezygnowała z
pracy w upadającym zakładzie ż
Ostrowca.

da. - To nie ja decyduję o takich po.
sun ięciach kadrowych. Jest Przecież właściciel. Dopiero w tej chWil
dowiaduję się coraz to cieka.
wszych informacji o naszym inwestorze strategicznym . Wiem
już , że w tej chwili wszystkie Wła.
dze i banki starają się o to, by na.
szego głównego akcjonariusza
ubezwłasnowolnić decyzyjnie. W
kwietniu zostałem wyrzucony ze
stanowiska, bo właścicie l orzekł
że za bardzo utożsamiam się ~
firmą. Potem przyjął mnie po raz
drugi na to samo stanowisko.
Wcale nie jestem w lepszej sytua.
cji niż związkowcy. Oni też
akcjonariuszami tej firmy i to ja, ja.
ko wynajęty przez ich zarząd , po.
winienem domagać się pieniędzy
za zaległe wynagrodzenia - doda.
je prezes Daleszak,
Na razie strajk okupacyjny w
Zakładach Budowy Maszyn i
Konstrukcji zaowocował
zerwanymi kontraktami.
szym zrywamy
ne zamówienia w

alrak·

lit 31, 172/74, lIlIeszkajacy

kielczanką. chętnie spędzą

Noemczech pozna Pani4 na dobre i Zle
I13IChętniei ze Śląska. ale niekooJeClllle

1::.,z;IQl'joqf>.Jesllem

2-łetnią.

czas.
Skrytka glosowa:1440
Dat I11Im AlIlItlegl lyci IUI, reJslJ.
Jeśli iesteś wyksztalcony, UCZCI
choć trochę romantyczny-d
mme-394etniel, wolnei. z $yII8fll
razem przejd/lemy przez resztę zycia
Skrytka gIosowa1489
WysQU. " gIIflcki 50.Jatka. mebrzy
ka.llI8głupla mebledna pozna wolne'.
wysu~leg . zmotoryzowanego Pana
o duzeJ kufturze osobistej z Ki-le lu
ok c
,~ry1ka glosowa'434'
• JestlIII M~dalellł mam lal 30 jp-"Om
pogod lą blond ką ~:anu ~

.u,

Skrytka gIosowa:5023

•

•

I

P

http://sbc.wbp.kielce.pl

•
II lIIII4C'I "
5(}lalek. d0brze sytuowaflY. bezdzietny szuka ~
daJ -/lOnaty ww u 3445 lal. bezd.ne'·
r..' rnewysoluej i SZC2tJiJłei.
•

Skrytka gIus~wa5012
8lur>u lal 46. wyxs2'.alceoe śred• paz p
$red!llegO
u k :a
yfil!:a:
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moje zabiegi na niewiele się zdadzą, przede wszystkim chory
wszystkich sił musi chcieć wyzdrowieć - podkreśla refleksoterapeuta Robert Kramek

DA
Z
GORĄCYC
.

Grześ jest pełnym we..rwy 16-1atkiem. Tak jak jego rówleuwielbia grać w piłkę nożną. A jeszcze trzy lata temu
śmiał się łudzić, że chłopiec wstanie z inwalidzkiego
Zaawansowana krzywica kręgosłupa, zwyrodnienia
lewa noga krótsza od prawej o całe pięć centyme• ~iedy zobaczyłem Grzesia, nie wiedziałem, nad któschorzeń powinienem najpierw pracówać - wspomł
z najrepszych polskich refleksoterapeutów Robert
Przez sześć lat za pomocą masażu gorącymi kamywyle czył setki cho",c~.
-

stopach znajdują się recepzakończenia kanałów enerposzczególnych ludzKiedy dochodzi do
lzablokc)walnia następuje to, co
chorobą. Sam jestem
stosowania takich termiLudzie nie chorują, tylko mlezachwiany poziom energetyorganizmu - wyjaśnia Robert
I podkreśla: - Owe kanały
odblokować przez odpomasaż
przy pomocy
kamyczków. Zabieg nie
zbyt przyjemnych, ale

wciągać.

Refleksoterapia dała odpowiedzi na wiele nurtujących
mnie pytań. Dzięki niej zrozumiałem; dlaCzego Michałek choruje i jak to sctiorzenie przezwycię
żyć - opowiada.
Michałek był pierwszym pacjentem pana ·Roberta. - Z początku,
kiedy nad nimpraC{owałem, byłem
pełen obaw, czy podołam. Strach
potęgował fakt, że jest to moje
dziecko. CQŚ jednak w środku
podpowiedziało mi, bym się wyzbył obaw, bo one blokują moje
działanie. Tak zrobiłem. Póf roku .
póżniej Michałek zaczął próbować wstawać, machać rękami.
Nie minęło sześć miesięcy, jak
wypowiedział po raz pierwszy:

właściwościach dowiesię przez przypadek. - Gdy'
synek kończył dwa latka, coś
zaczęło się dziać w jego
Pojawiły się symptoże dziecko jęst
umysłowo - wspomiz żoną szukaliśmy pou wszelkiej maści specjaliStraciliśmy rachubę, ile razy
.
lekarzy, bioenergoW"7v~:tkn na nic. Mały
do końca swych dni
diagnoza. Pozaczęli się powoli
~'/=Iiaćdo okrutnej rzeczynie poddaliśmy
mama p~padkowo
o refleksoterapii. Namómnie, bym się tym zaintereso,Nie ukrywam, że uczyniłem to
sceptycyzmem. Ale
po miesiącu zaczęło mnie to

.Mama·. 'Lekarze nie posiadali
się ze zdumienia. Choroba ~a
częła się cofać - wspomina.

mężczyzny, który według lekarskiej diagnozy do końca życia
miał tkwić na wózku inwalidzkim.
Miał poważnie uszkodzone dwa
kręgi, rdzeń kręgowy. Pierwszemu seansowi poddał się z dużą
niepewnością. Również drugi potraktował jak złp konieczne .
. • Niech pan robi co chce, mnie i
tak nic nie pomoże!' - powtarzał
zre2!ygnowany. Musiałem się pogodzić z jego brakiem wiary w
. wyzdrowienie. Nie mogłem go do
niczego zmuszać. Musiał sam
przemóc się w sobie i zapragnąć
ze wszystkich sił wyzdrowieć.
Taką postawę zauważyłem po
piątym masażu gorącymi kamyIcami. Kiedy spotkaliśmy się dwa
dni póżniej, nie przestawał się
uśmiechać .• Będzie dobrze' - powtarzał. Rok później wózek inwalidzki był tylko wspomnieniem.
Kiedy po raz pierwszy stanął na
nogach i zrob~ krok, rozpłakał się
jak dziecko. Od naszego spotka. nia mInęło pięć" lat. Dziś Ryszard
jest pernym werwy biznesmenem. Jak podkreśla, czuje się,
jak nowo n'a rodzony - opowiada
Robert Kramek. I tłumaczy : - Nie
mogę sprawić, by chory poczuł
się lepiej. On sam musi tego
chcieć. W przeciwnym razie seans może nawet pogłębić jego
sćhorzenie.

Cierpienie

Chcę być zdrowy

na każdym kroku

,

łez

pięćdziesięci.okilkuletniego

13-letni Grześ pragnął wyzdrowieć ze wszystkich sił . Ze łzami w
oczach siedział na wózku i z balkonu obserwował, jak jego rówieśnicy grają w piłkę . Jeszcze dwa

masaże

temu bawił się razem z nimi.
niespodziewanie przyszła
choroba. Zaczęło się niewinnie od bólu kolana. Rodzice stwier• dzili, że musiał się gdzieś uderzyć i pocieszyli, że do wesela się
zagoi. Tymczasem b61 promieniował dalej. Dwa miesiące póź
niej mały z trudem podnosił się z
łóżka . Pokonanie kilku metrów
było dla niego nie lada wysiłkiem.
Kiedy zaczął utykać, lekarz polecił zrobić zdjęcie rentgenowskie .

szeme na ślub Marka i mojej najlepszej przyjaciółki Iwony. Nienawidzę ich. To nie wypadek pozbawił
mnie chęci do życia, to oni mnie
zabili' - płakała - opowiada refleksoteraputa. I kontynuuje: - Kiedy
Beata wyrzuciła :z siebie cały żal,
zacząłem jej delikatnie Uumaczyć,
że nienawiść może zabić. Wyjaś
niłem, że dopóki
źle. życzyć , jej

nie przestanie im
organizm nie bę
dzie chciał wyzdrowieć . Odbyliśmy wiele rozmów, podczas
których kobieta sięgała po
chusteczkę . Po miesiącu
wyczułem, że coś w niej
się przełamało . Seanse
zaczęły dawać rezultaty.
Kiedy poruszyła najwię
kszym palcem u lewej
nogi, nie posiadała się
ze szczęścia. .Teraz
wiem, że wyzdrowieję' oświadczyła z uśmie
chem na ustach. Dziś
Beata porusza się o kulach. Wszystko wskazuje na to, że niedługo stanie na nogi. Jest pełna
wiary, optymizmu. Niedawno przeprosiła mnie za swoje
zachowanie sprzed pół roku .
Zapewniła , że tamtym obojgu w pełni wybaczyła - opowiada. I podkreśla : - Niełatwo
jest wyleczy<: ciało, gdy cierpi du'Niełatwo jest pomóc osobie,
w nieszczęściu opuścili
, a ona rewanżuje im
tak destrukcyjnym
uczuciem jak nienawiść . By się wszyudało, pamusi za-

miał jedną nóż
kę krótszą od
drugiej, ale też

zaawansowaną' ~i
cę,

zwyrodnienia krę- '
gów. • Chcę
być zdrowy"
wyczytałem w jego
smutnych
oczach. Zaczęła Się cała

sel1a seansów.
Polegała nie tyIkó na- masażu
gorącYl]1i
kamycżkami .

Przeprowadziliśmy wiele rozm6w. O dziwo,
Grześ mimo tak
młodego wieku był
nad wyraz dojrzały.
coś nastąpiło , trzeba
nad tym pracować ,
bez prźerwy o tym myśleć, nie poddawać się,

ląta

anować

Aż

nad emocjami.

zy praca zawodowa
prawia Ci przyjemność?

Mały jednak wszystko znosił dzielnie. Nigdy w jego oczach nie zaświeciły si ę łzy. Cztery miesiące
później krzywica zaczęła się c0fać, zwyrodnienia zniknęły, zmniejszyła się różnica między lewą a
prawą nogą. Nie m i nęło pół roku
od momentu, gdy przestąpił próg
mego gabinetu, a wózek inwalidzki
stał
się
bezpowrotnie
przeszłością. Grześ razem z rówieśnikami kopał na boisku piłkę .
Dziś ma 16 lat i nic nie wskazuje,
by miał naStąpić nawrót choroby.
Jest pełnym werwy nastolatkiem cieszy się refleksoterapeuta. I
przyznaje: - Sam do końca nie rozumiem, jak to się stało, że
chłopcu wróciło zdrowie. Jedno
jest pewne - razem na to zapracowaliśmy. Gdyby nie silna wiara
dzieciaka, moje właściwości nie
na wiele by się zdały.

W wakacje

C.zy wykonywany przez Ciebie zawód odpowiada Twoim ambicjom?

mieli wziąć ślub

Czy uważasz, że większości

Be&ta nie chciałet pójść na dysPo pracy wprost padała z
nóg ze zmęczenia . Ale jej przyja-

niemal zupełnie (1), b) prawie w ogóle (O) . .
ludzi ich praca odpowiada bardziej niż Twoja Tobie?
tak (O), b) nie (1).
Czy kierowałeś się swoimi zainteresowaniami przy wyborze profesji?
tak (1), b) nie (O).
Czy teraz jesteś zainteresowany tym, czym się zajmujesz?
tak (1), b) nie (O).
.
Czy odPOWiada Ci wynagrodzenie, jakie otrzymujesz?
zasadniczo tak (1), b) raczej nie (O).
C.zy ~ajmowane przez Ciebie stanowisko daje CI satysfakcję?
~le~lelką bądź wcale (O), b) dużą (1).
wOJ ZWierzchnik według Ciebie:
zbyt wymagający (O), b) właściwie rozdziela obowiązki (1)..
.
wykonanie zadania daje Ci zazwyczaj takie zadowolenie, jakiego się spodziewałeś?
(1), b) nie (O).
miewasz uczucie, że zostałeś niedoceniony?
często (O), b) prawie nigdy (1).
Czy IicZ'/SZ godziny, które pozostały do zakończenia dnia pracy?
tak (O), b) najczęściej nie (1).

kotekę .

ciółka nalegała . Powtarzała, że

'~IIQI"'i~... _.

niż 4 punkty ~ koniecznie powinieneś zastanowić się nad możliwościami zmiany pracy. A może
. przez Ciebie zajęcie ma inne zalety, któryc~ ni~ doce~iasz?
.
.
sredni, 4-6 punktów - oznacza , że nie wybrales naJgQ~eJ, ?I.e Ole ?~Iągasz ca~owit~o zad,:
Zastanów się, czy na Twoim stanowisku nie istnieje możllWosc pełOleJszego realizowania ambl-

UZyskałeś powyżej 6 punktów - właściwie odnalazłeś swoje miej~. Zdajesz si~ być zadowotego, co robisz oraz z rezultatów, jakie osiągasz. Należysz do osob, które czerpią z pracy pra-

satysfakcję·

. kobieta podczas seansów traktowała mnie jak intruza. Gdy tylko
wchodziłem do jej pokoju, blokowała się . Nie chciała współpraco
wać, Długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego

Zrozuniiał, iż żeby

.

Ten jakże osobisty sukces.sprawił, że pan Robert postanowił
nieść ulgę innym potrzebującym.
Razem z matką przez dwa lata
opiekował się osobami po wylewach, po przebytych zawałach
serca, przykutych do inwalidzkiego wózka. Przez ten czas ludzkie
cierpienie towarzyszyło mu na
każdym kroku. Zapytany, czy
była to ciężka praca tylko się
uśmiecha. - Nieważne zmęcze
nie, nieważne pośwIęcenie, liczy
się tylko fakt, że mogłem tym
osobom nieść ulgę - oświadcza . I
podkreśla: - Nigdy nie zapomnę

Okazało się, że lewa noga jest krótsza od prawej o pięć centymetrów. Zrozpaczeni rodzice zaczęli
szukać pomocy. Tak trafili do pana
Roberta. - Kiedy po raz pierwszy
zobaczyłem Grzesia, nie wiedziałem, nad którym ze schorzeń powinienem najpierw pracować wspomina.
Chłopiec nie tylko

,

IsJ

nic tak nie odreagowuje jak odrobina szaleństwa . Z parkietu
zeszła przed północą. Choć cały
czas świetnie się bawiła, nie
przestawała odczuwać dziwnego
niepokoju . Do domu miała kilometr. Jak zwykle szła poboczem.
Nagle zza zakrętu wyskoczyło
BMW. Błysk reflektorów - to było
ostatnie, co zapamiętała . Potem
zapadła ciemność . Gdy się przebudziła, ból rozsadzał jej klatkę
piersiową, bolały dłonie . Tylko
nogi - zupełnie ich nie czuła , jakby należały do całkiem innej osoby. Lekarz długo z nią rozmawiał .
W miarę jak mówił, na kołdrę kapały łzy. Gdy wyszedł, zaczęła
sobie wmawiać, że to wszystko
jest jakimś strasznym snem i zaraz s i ę z niego przebudzi. Nawet
gdy dwa miesiące później przewieziono ją do domu , nie dopuszczała do siebie myśli , że siedzi na
w6zku inwalidzkim. - To był ciężki
przypadek, paraliż od pasa w dół
- mówi pan Robert. - Początkowo

http://sbc.wbp.kielce.pl

nie przynoszą żadnych rezultatów.
Wszystko wyjaśniło się przypadkowo po kilku miesiącach. Kiedy
przyszedłem, bez słowa wskazała
nastolik. Leżało na nim zaproszenie na wesele .•Oni biorą śiub . To
niesprawiedliwe. Oni biorą ślub' · wykrzyczała .•W wakacje z Ma~
kiem m ieliśmy się pobrać· - zaczęła opowiadać .•Nawet była już
gotowa lista gości. Marek bez
przerwy powtarzał, że kocha mnie
do szaleństwa . Aż wydarzyłsię ten
wypadek. W szpitalu odwiedził
mnie tylko cztery razy. Był jakiś
dziwny. Zachowywał się tak, jakby
uczucie, którym mnie darzył wygasło . Za każdym razem nie przychodził z miłości, tylko z obowiązku . Kiedy wypisano mnie do
domu, pojawił się tylko raz.
Rozpłakał się I oświadczył, że nie
jest w stanie ciągnąć tego dłużej,
że to go przerosło. Rozstaliśmy się
bez słowa . Wczoraj listonosz doręczył mi to zaproszenie. Zapro-

Wiem tylko ja
I pacjenci
Robert Kramek przez sześć lat
setkom chorych . Chorym, nad którymi lekarze postawili już krzyżyk . Czy cała tajemnica ich wyzdrowienia kryje
się w gorących kamyczkach?
Refleksoteraputa ciepło się
uśmiecha. Zastrzega , że na temat metody nie powie ani
słowa. - Gdybym wyjaśnił mechanizm działania masażów,
wielu spróbowałoby przeprowadzić je na własną rękę . A
wtedy mogłoby dojść do traged ii - oświadcza . I dodaje : - Jak
to się dzieje , że chorzy odzyskują zdrowie wiem tylko j a i
moi pacjenci. Niech tak zostanie.
pomógł

Magdalena PORWET

W rólce
w sobotnim "Echu"
* Ostatnia szansa
Bezpłatne bilety wstępu na spotkanie z uzdrowicielem Clivem
Hamsem rozeszły się w piątek jak ciepłe bułeczki. - To dla nas
ostatnia szansa - powtarzali stojący w kolejce chorzy. Seans ma
rozpocząć się w poniedziałek o godzinie 13 w hali widowiskowosportowej przy ulicy tytniej w Kielcach. O metodach leczenia tego
światowej sławy uzdrowiciela czytajcie w najbliższym sobotnim
wydaniu .Echa".

* Siła numeru
- Liczby otaczają nas na każdym kroku . Nawet nie zdajemy sobie
sprawy, jak silny wpływ na nasze życie może mieć numer mieszkania, o roku urodzenia nie wspominając - wyjaśnia numerolog ze
Skarżyska-Kamiennej Piotr Gibaszewski. Od dziewięciu lat
zgłębia tajniki tarota, numerologii i astrologii.
(WET)

d

41 urodziny króla popu

Ricky Martin w szponach reklamy

Cieszy si, " colą"

Jackson czysty
Od skandalu do skandalu - to stary, sprawdzony sposób na życie
Michaela Jacksona. Przypadające jutro swoje 41 urodziny .. król muzyki pop" uczcił wygranym procesem sądowym o molestowanie seksualne nieletnich chłopców.
Jackson wygrał proces, jaki wymu ojciec dziecka będące
go rzekomo ofiarą molestowania
seksualnego ze strony gwiazdora.
Mężczyzna utrzymuje, iż piosenkarz złamał warunki zawartej
uprzednio międ~ nimi umowy.
Jak wynika z pozwu złożonego w
sądzie w Santa Maria, w Kalifornii,
mężczyzna ów w 1994 roku podpisał z Jacksonem pplubowne porozumienie, poza salą sąc;lową, na
mocy którego wycofał oskarżenia
toczył

28-29
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o molestowanie seksualne jego
syna, zaś .król popu· miał złożyć
obietnicę , że nigdy już nie będzie
mówił o tej sprawie na forum publicznym. Tymczasem w niedawnym
wystąpieniu w transmitowanym na
żywo programie sieci telewizyjnej
ABC pt. .Prime Time Live' artysta
próbował oczyścić się z - jak to
określił - . kłamliwych oskarżeń· o
molestowanie seksualne. Zdaniem powoda, on i jego syn przedstawieni tam zostali jako . ekstre-

Dowodzi ono niezbicie, iż oskarże
nia zawarte w sądowym pozwie
były bezpodstawne. Michael jest
czysty.
Ojciec dziecka nie zgadza się z
takim werdyktem. Zapowiedział
złożenie apelacji do sądu wyższej
instancji.
(AL)

niezależnego biegłego .

Wyrok z krótkim uzasadnieniem, oddalający zarzuty wobec piosenkarza , wydano 26 lipca
bieżącego roku, lecz do
wiadomości publicznej
podany został dopiero
miesiąc póżniej .

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z orzeczenia oświadczył reporterom
Steve Cochran, prawnik
Michaela Jacksona. -

27-letni piosenkarz, uznany za
popularnej
muzyki latynoskiej 1999 roku ,
okrzyknięty następcą Julio Iglesiasa, zgodził się użyczyć swojego
nazwiska oraz wizerunku do reklamy nowych napojów ze znakiem
.pepsi-cola·. Nagrał również spenajwiększą sensację

Alannab
Alannah Myles broni swojego
doti'rego imienia. Gwiazda kana'dyjskiej muzyki pop wytoczyła
dziennikarzom
proces
o
zniesławienie i domaga się 6 milionówdolarówodszkodowania.
Spór dotyczy artykułu zatytułowanego ,The Best and Worst
of Alannah Myles' (.Najlepsze i
n1fjgorsze u Alannah Myles· ), który ukazał się 22 grudnia 1998 roku
w należącym do magnata prasowego Conrada Blacka kanadyjskim dzienniku .National Post'.
Reportf;r Finbarr O'Reilly ujawnił
, tam wiele nieznanych opinii publicznej faktów zza kulis kariery artystycznej piosenkarki oraz z jej ży
cia prywatnego.
.35-letnia Myles - była instruktorka jazdy konnej i statystka w teatrze, której światowy rozgłos przyniosło wykonanie przeboju .Black

oskarża

Velvet" (jej płyty rozeszły się w
nakładzie ponad 8 milionów egzemplarzy, jest laureatką prestiżo
wych nagród muzycznych Grammy i Juno Awards) - poczuła się
sżczególnie dotknięta pomawieniami o uzależnienie od kokai(1Y
oraz stwierdzeniem, iż . nie {!la w
życiu konkretnych celów, Poza polowaniem na męża oraz obsesją
bycia matką'. Piosenkarka artykuł
w ,National Post" o~eśliła jako
oczemiający i szkalujący, po czym
zdecydowała się -dochodzić s'f"oich praw w sali sądowej.
W ubiegłym tygodniu prawnik
piosenkarki Kevin Kemp złożył
pozew z powództwa cywilnego w
Sądzie Najwyższym stanu Ontario. Alannah Myles oskarża wydawcę i redaktora naczelnego pisma
o zniesławienie oraz naruszenie
dóbr osobistych. Domaga się od-

Homary, szampan i fajerwerki
ne - dodał żartem, czyniąc aluzję
do ostatnich kłopotów matrymonialnych lidera grupy The Rolling
Stones.
Podczas ślubu, który odbył się w
urzędzie stanu cywilnego w słyn
nym kąpielisku w Bath, Zoe miała
na sobie szykowną zieloną sukienkę oraz wplecione we włosy
różowe i błękitne kwiaty. Rolę starszej druhny pełniła jej serdeczna
przyjaciółka, prezenterka telewizyjnej sieci . ChanneI4" Sara Cox.
W orszaku weselnym znalazło się
wiele znakomitości ze świata brytyjskiej roziywki - muzyki, filmu, radia i telewizji. Ceremonię rozpo:
częto zresztą z godzinnym opóź
nieniem, czekając na przybycie
specjalnego .słonecznego autobusu' Radia 1, który, jak s ię okazało, jadąc z oddalonego o 100 kilometrów Londynu niespodziewanie ... utknął w gigantycznym korku
drogowym.
Przyjęci e weselne, zorganizowane w wynajętej przez nowożeńców
na cały weekend luksusowej,
liczącej 21 pokoi rezydencji, miało
ściśle prywatny charakter. Dziennikarze oraz licznie zgromadzona
publiczność, miłośnicy muzyki
dance, utrzymywani byli przez ekipy 9Chroniarzy w odległości około
1 kilometra. Zabawa taneczna odbywała się w olbrzymim, ustawio-

towany w pasmach reklamowych
największych stacji telewizyjnych
w Stanach Zjednoczonych.
Choć wysokość kontraktu nie została podana do wiadomości publi-

gwiazda pop domaga się
6 milionów dolarów za zniesławienie,

Zoe Bali i OJ Fatboy Slim na ślubnym kobiercu

Ponad 200 osób zostało zaproszonych na wesele Zoe BaJl i
Normana Cooka. Ślub popularnej prezenterki radiowej i gwiazdora w stylu dance okrzyknięto
wydarzeniem numer jeden minionego weekendu w Wielkiej
Brytanii.
28-letnia Bali, znana z śerii przebojowych programów .Live And
Kicking' Radia 1, zdobywczyni
złotej statuetki Sony Gold Award,
oraz 36-letni Cook, używający na
co dzień pseudonimu artystycznego . DJ Fatboy Slim", którzy poznali się w ub iegłym roku podczas
koncertu piosenkarza na hiszpań
skiej wyspie Ibiza, na miejsce uroczystości weselnych wybrali Babington Ha" w hrabstwie Somerset, w poIudniowo-zachodniej Anglii. Przysięgę małżeńską (na
zdjęciu poniżej) złotyl i na skąpan
ym w słońcu trawniku, w obecności ponad 200 osób, przyjaciół i
członków najbliższej rodziny.
- Było fantastycznie i bardzo podn iecająco.
Nawet trochę się
popłakaliśmy - wyznał wyraźnie
wzruszony pan młody, laureat tegorocznej nagrody Brit Award dla
najlepszego piosenkarza muzyki
dance. - Nauczyliśmy się jednak
wiele od Micka Jaggera i chcieliśmy mieć pewność , że nasze
małżeństwo jest naprawdę legal-

cjalny utwór promocyjny, zatytułowany ,Goza El Sa bor" (.Cieszmy się »colą« ' ), który jest już emi-

cznej, w dobrze
nych źródłach mówi
ta sięga co
dolarów. Ricky
cze nastolatek,
nominowany do
nagród MTV Video
Awards, którego
Vida Loca· króluje na
bojów całego świata być postacią numer jeden
dzie gwiazd śpiewających
ganta rynku drinków i
orzeźwiających . Tuż po
niu kampanii w karlał.ach
ńskojęzycznych ten sam
nowej, angielskiej
wej, będzie motywem
ogólnoświatowej kampanii
cyjnej ,Pepsico' .

Kanądyjska

miści·.

Zgodnie- z życzeniem
Jacksona, sprawa została rozstrzygnięta na
drodze arbitrażu - w postępowaniu niejawnym,
bez udziału ławy przysięgłych, zaś głos decydujący należał do wyznaczonego przez sąd

Prawdopodobnie na 2 miliony dolarów opiewa wartość kontraktu
reklamowego, jaki gwiazdor muzyki pop Ricky Martin podpisał w
ubiegłym tygodniu z koncernem spożywczym .. Pepsico" .

c::iA,rnni",

. nym , na dziedzińcu namiocie.
Oprócz popularnych zespołów
Stretch i Vern, wystąpił także lider
grupy Madness - Suggs, który w
towarzystwie orkiestry zaśpiewał
ulubiony utwór panny młodej . It
MusI' Be Love' (,To musi być
miłość' ) . Gorącym i brawami nagrodzono utrzymany w klimacie
piosenek Franka Sinatry koncert ...
ojca Zoe, Johnny'ego Ba"a z zespołem . W weselnym menu znalazły się m.in. homary, szampan,
truskawki i włoskie lody. Dodatkową atrakcją był nocny pokaz ogni sztucznych i fajerwerków.
Do miana sensacji, odnotowanej skrzętnie przez prasę bulwarową,
urósł fakt, że państwo

Nowa

płyta", już

młodzi odrzucili lukratywną ofertę
wysokonakładowego magazynu
, He"o' , który próbował ich namówić (w kuluarach mówiło się na-

szkodowania w wysokości 6 milionów dolarów, jako formy zadośću
czynienia za poniesione straty moralne. · Proces rozpocznie się najprawd9podobniej we wrześniu
bądź październiku bieżącego roku.
(AL)

Lider Oasis nazwie syna
na cześć Johna Lennona
•

•

Tata Lla
- Dziecko? To absolutny nonsens. Nie wiem, skąd biorą się takie pogłoski -jeszcze kilka tygodni temu Liam Gallagher próbował
położyć kres narastającej fali plotek. Dziś z dumą potwierdza, że
po raz pierwszy zostanie ojcem.
Ba, wybrał już nawet imię dla
swojego potomka.
27-letni piosenkarz, lider popularnej brytyjskiej grupy Oasis i jego żo
na, aktorka Patsy Kensit (31 lat)
oczekują na przyjście na świat pierwszego dziecka. Poród nastąpi prawdopodobnie na przełomie paź-

wet o sumie miliona funtów szterlingów) na sprzedanie praw do
wyłączności na relację z weselnej
ceremonii. - Nasz ślub nie jest na
sprzedaż! - oświadczyli zgodnie
Zoe Ba" i OJ Fatboy Slim, uważa
ni za jedną z naj popularniejszych
brytyjskich par 1999 roku . W po-

że

nawet wyjawić, dlaal~o
próbowali ukryć jej ciążę
się narodziny potomka.
interes, tylko nasz, nieDra'WOaL
oświadczyła bez ogródek
dzie dla magazynu .OK.!',
W kaźdym razie jedno jest
matką chrzestną dziecka
przyjaciółka Patsy Kenstt,
aktorka i modelka Elizabeth

małżeńskim,

udali się w dwutygoktórej
miejsce trzymane jest w ścisłej tajemnicy.
dniową podróż poślubną,

(AL)

http://sbc.wbp.kielce.pl

oczekują,

związek.

niedziałek, połączeni już węzłem

swoim studiu przez rannego w
strzelaninie mężczyznę . Wiele
wskazuje na to, że partnerować
mu będzie sam Giovanni Ribisi,
znany m.in. z ostatniego szlagieru
Stevena Spielberga " Szeregowiec
Ryan'.
•
Niezwyklą oprawę ma premiera
nowej płyty długogrającej Davida
Bowie. Piosenkarz, Istóry w świat
ku rockowym uważany jest za
.króla Internetu' - jako pierwszy
załotył bowiem autorską sieć internetową, z własną lin i ą telefon iczną, operatorem oraz sprzedażą usług multimedialnych właśnie tą d rogą postanowił zaprezentować światu swoje najnowsze dzieło . Już od kilku dni miłoś
nicy muzyki i komputerów, człon 
kowie . Bowienet", mają możliwość
posłuch a ni a wybranych fragmen-

dziemika i listopaćla . - Jeżeli
to dziewczynka, otrzyma
ce - wyznała Patsy ronM•• rnm
sto z rezydencji sławnej pary
mrose Hill w północnym
Jeśli zaś urodzi się
zwiemy go Lennon. To
ma. On kocha BeaUesów, a
Lennon był jego idolem.
Ga"agher i Kensit pobrali
kwietniu 1997 roku. Ich
obfrtujące w skandale i
pożycie, stanowi żer dla
sacji prasy bulwarowej.
(Kensit jest ponadto
go syna Jamesa, rvvw..1zacecll
poprzedniego 1TIl'I17"'I;slY~a
wym muzykiem
dzie czynnikiem stabil~~jąC)1llD

w Internecie!

Po okresie milczenia David
Bowie powraca do czynnego ży
cia artystycznego. Obok premiery nowej płyty długo
grającej, gwiazdor brytyjskiego
rocka zapowiada takie występy
w seńalu telewizyjnym i wirtualnej grze komputerowej.
52-letni wokalista i kompozytor,
który je"t także wziętym aktorem
filmowym, potwierdził krążące od
dłuższego czasu pogłoski o swoim
udziale w remake'u głośnego obrazu ,The Hunger" (1982, wyświe
tlanego u nas jako .zagadka nieśmiertel ności' ) . Nowa wersja bę
dzie trzyczęściowym serialem
telewizyjnym, w reżyseri i Tony'ego
i Ridleya Scottów, w którym Bowie
ponownie wcieli się w postać ...
wampira. Zagrać ma ekscentrycznego artystę , nawiedzonego w

•

tów
singla
promocyjnego
,Thursday's Chi Id· (.Czwartkowe
dziecko· ). Jako pierwsi zobaczą
też okładkę nowej płyty, która,
zgodnie z wolą artysty, odsłaniana
jesl. :. stopniowo, małymi fragmentami. W całej krasie ukaźe się dopiero w dniu jej wydania. Album, o
roboczym tytule . Hours· (,Godziny' ) trafi do sklepów 5 październ i
ka 1999 roku.
Także na październ i k zapowiadana jest premiera nowej gry komputerowej z Davidem Bowie w roli
głównej pl. . Omikron: The Nomad
Soul" (,Omikron: dusza włóczę
gi'). Artysta użyczył tutaj nie tylko
swojego głosu i wizerunku, lecz także jest autorem muzyki na ścież
ce dźwi ękowej . Wirtualna gra
przygodowa zawierać ma 140 pastaci, 400 planów w czterech mia-
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Od 1 października inaczej za ciepło

K,.O WEŹMIE KO,.LOWNIł;?
Za kilka tygodni rozpocznie się sezon grzewczy, a jeszcze nie wiadomo, ile będziemy płacić za ciepło. Pewne jest, że duża podwyżka
czeka mieszkańców bloków korzystających z lokalnych małych
kotłowni należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej. Jeśli lokatorzy uznają nowe stawki za zbyt wysokie, przepisy obowiązujące od 1 pażdziernika dadzą im prawo przejęcia
kotłowni j powierzenia administrowania innej, tańszej finnie.
Prawo energetyczne wprowadza
do 1 pażdziemika wiele zmian w
sposobie rozliczania między producentami dostawcami, a odbiorcami
ciepła . Przestaną obowiązywać ceny średnie . Lokatorzy mają płacić
za ciepło tyle, aby pokryć koszty wytwarzania. A są one różne, zależnie

ówka
Bułgara

od producenta. W Kielcach 80 procent mieszkańców korzysta z ciepła
produkowanego przez elektrociepłownię. Inni producenci to dwie
duże kotłownie należące do MPEC
oraz ponad 30 małych zasilanych
koksem. - W tych ostatnich koszty
produkcji depła są najwyższe . Do
tej pory część z nich pokrywaliśmy z
dochodów za znacznie tańsze
ciepło produkowane przez elektrociepłownię, bo lokatorzy płacili do
MPEC tyle samo bez względu na to,
skąd mieli energię cieplną - mówi
Jan Dachnowski, dyrektor MPEC w
Kielcach. - Od 1 października nie
możemy tego robić. Mieszkańcy
bloków korzystających z lokalnych
kotłowni muszą pokryć w całości
koszty produkcji. Oznacza to, że od
1 paździemika opłaty dla nich
wzrosną naWet o 50 procent. Jeśli
wspólnoty mieszkaniowe uznają, że
jest to za dużo, a znajdą inną firmę,
która zechce taniej poprowadzić taki obiekt, będą mieli prawo go
przejąć. MPEC nie będzie robił trud-

ność, a nie ukrywam, że mniejsza
firma może to zrobić taniej niż my.
W Kielcach jest obecnie 36 lokalnych kotłowni opalanych koksem
lub węglem . Wszystkie z nich
muszą

mieć

czteroosobową

obsługę . I
wpływa na

to przede wszystkim
wysokie koszty produkcji ciepła. - Jeszcze przed tym sezonem pięć kotłowni podłączymy
do elektrociepłowni. Włączenie do
systemu pozostałych jest nieopłacalne i trudne technicznie dodaje Ryszard Kaleta, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków. Jeśli zmieni się zasilanie
kotłowni z koksowego na olejowe,
ludzi można zastąpić tanimi w eksploatacji urządzeniami automatycznymi. Ale zgodnie z nowymi
przepisami, za modernizację musiałyby zapłacić wspólnoty mieszkaniowe. Czy zgodzą się na to?
Od października koniec z ryczałUr
wymi opłatami za ciepIo. Każdy blok
musi być rozliczany wedIug wskazań
licznika. - Jesteśmy do tego przygotowani, już w ubieglym roku 80 procent
obieI<tl1N zostaIo opomiarowanydl dodaje dyrektor Kaleta.
Nowe przepisy odebrały ministrowi finansów prawo do ustalania
maksymalnych cen urzędowych
na ciepło. W ustawie zapisano, że
dostawca może je podnieść w tym

roku do 15 procent. Odbiorca Jednak może płacić więcej . Bo jeśli zima będzie mroźna, to do mieszkań trzeba dostarczyć więcej energii cieplnej, a lokatorzy zostaną
obciążeni za rzeczywiste zużycie .
Zmieni się również system wnoszenia opłat za deplo. Nie będzie
my musieli pładć za nie przez cały
rok. - Wspólnoty mieszkaniowe
mogą podjąć decyzję o rozliczaniu
się tylko w trakde sezonu grzewczego - tłumaczy prezes Przedsię
biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Marek Wójdk. - Lepiej jednak,
aby poza nim wspólnoty gromadziły
pieniądze na konde, by w trakde
sezonu miały czym pładć, ponieważ PGM nie będzie zakładało pieniędzy za członków wspólnoty zalegających z opłatami . Od 1 paździer
nika dostawca depła ma prawo odciąć je dłużnikowi, a wspólnota mieszkaniowa wystawić mieszkanie na
licytację . Gmina nie musi takiej osobie zapewnić lokalu zastępczego.
Nie wiadomo, ile będziemy pładć
za ciepło od 1 października , bo
stawki mają być wyliczone woparciu o taryfę opublikowaną przez
Urząd Regulacji Energii. Nie wiadomo również, kiedy taryfa pojawi
się, mimo że dawno powinna być
podana do wiadomości .
Agata KOWALCZYK

Fol. A. Piekarski

światła

Przeprogramowano

Bezpieczniej
na skrzyżowaniu
Wielokrotnie twierdziliśmy
na łamach "Echa", że nie ma co
czekać na kolejne nieszczę
ścia I na skrzyżowaniu ulic Manifestu lipcowego i Święto
krzyskiej w Kielcach trzeba jak
najszybciej
zmodyfikować
sygnalizację
świetlną,
aby
przerwać serię wypadków i ko-

Pomoc dla Turcji
Tragedia po trzęsieniu ziemi w Turcji trwa. Pomoc zaoferował niemal cały świat Włączają się do niej także polskie organizacje charytatywne, m.in. kielecka "Caritas", prosząc o przekazywanie darów
pieniężnych bądź koców I śpiworów dla ofiar kataklizmu.
Pierwszy transport darów od .Cańtas· o wartości 400 tysięcy zł wyjechał
już do poszkodowanych w Turcji. Teraz przygotowywany jest kolejny. Datki pieniężne można przekazywać bezpośrednio do kasy .Cańtas· diecezji
kieleckiej przy placu Panny Mańi 1, tel. 344-67-28, lub na konto: BŚK
lO/Kielce 10501416-0500115811 z dopiskiem .trzęsienie ziemi w Turcji·.
Informacje z numerem konta moźna znaleźć także w urzędach pocztowych oraz niektórych bankach.
(JOK)

Iizji. Trwało to klika miesięcy, ale
w najbliższych dniach bę
dzie bezpieczniej na tym skrzy-

już

żowaniu.

Wczoraj nad prawym pasem jezdni ul. Manifestu Lipcowego od
strony centrum miasta zainstalowano dodatkowy sygnalizator. Tą
częścią ulicy będą mogły poruszać się samochody jadące prosto
lub skręcające w prawo. Pasy lewy
i środkowy pozostaną dla wykonujących lewoskręt , a światła zielone dadzą im pierwszeństwo
przed autami podążającymi w kierunku miasta od strony Warszawy.
Tu dochodziło do największej liczby kolizji. Teraz, gdy samochody
będą zjeżdżały ze skrzyżowania w
ul. Świętokrzyską (dawniej Konopnickiej), dla pojazdów nadjeż
dżających ul. Manifestu lipcowego będzie paliło się czerwone
światło . Stało się to możliwe dzięki
przeprogramowaniu
instalacji.
Szkoda tylko, że tak długo trzeba
było na to czekać.
(ALP)

Art Media i Starachowickie
Towarzystwo Koszykówki
zapraszają na Wielki Koncert

~~-Y-~II
W Starachowicach
PoDiedziałek, 30 sierp'

1999 r., lOch. 19.00, Sto SKS STAR Stw.wicl
(przed kOlKertetll o 18.00 zagra zespól VMD)
Napepsze IGglośnie 'e i oświetleaie w PolS(l

Bilety - cena 20 zł, do nabycia w przedsprzedaży
i przed koncertem - cena 25 zł
Wspierają:
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STARPOL

Honorowy patronat: Zarząd Miasta Starachowice
Sponsoruje:
Patronat medialny:
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DOŻYNKI
POWIATOWE

WKAZIMIERZY WIELKIEJ
5.09.1999 r.
początek o godz. 14
W programie m.in. występy
folklorystycznych,
zespołu Pńncess, pokaz
sztucznych ogni, zabawa
~neczna, loteńa fantowa oraz
~a~ie atrakcyjnych nagród
wśi~- uczestników imprezy
zespołów

,c'

.....

".

: "-:;';~I" ::~:'>::
..

..

•

..

•

_

•

_

A

••

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nie ma jeszcze list
- W Szkole Podstawowej nr 15
przy ul. Leszczyńskiej nie wywieszono dotąd informacji o podręcz
nikach potrzebnych do pierwszych klas - mówi nasz czytelnik.
- Nie ma również list uczniów klas
pierwszych, które mają być udostępnione dopiero 1 września.
W SP nr 15 poinformowano nas,
że listy podręczników byty wywleszone już w czerwcu. Są umieszczone na drzwiach wejściowych
do budynku. Listy uczniów zostaną wywieszone w poniedziałek .
Opóźnienie spowodowane było
faktem , że przedszkola dopiero teraz przekazały szkole karty dzieci.
Sery na wagę
- Zauważyłam, że w sklepach
.Społem· gdzie żółte lub białe sery
sprzedawane są na wagę, nie
umieszcza się na tym towarze informacji o dacie ważności - mówi
nasza czytelniczka. - Sery są {)0krojone i każdy kawałek owinięty
folią. Na niej umieszcza się metkę
z ceną i wagą, lecz nie ma daty
przydatności do spożycia. Ostatnio w sklepie .Bartek" pracownica
poinformowała mnie, te .ser był
dzisiaj pokrojony. to chyba jest
świety". Jednak wolałabym wiedzieć dokładnie, kiedy towar został wyprodukowany. Czy sklep
nie powinien informować o tym
klientów?
- Kierownictwo sklepu powinno
mieć dowód dostawy, razem z
datą i nalepką producenta towarumówi wiceprezes ds. handlu PSS
.Społem· w Kielcach Janina Kucińska. - W przypadku gdy klient ty-

czy sobie te dokumenty zobaczyć,
pracownik powinien je okazać.
(MIKA)

SAMOŻVCIE
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Alternatywa dla

rosnących

cen

prądu,

gazu i oleju

opałowego

IE
Osoby, które przychodzą do
radomskiej firmy "Comsoft Solarne Systemy Grzewcze",
wkładają ręce pod kran, parzą
je, a potem sprawdzają, czy do
zbiornika z wodą nie jest
podłączona jakaś grzałka. Mało

Właściciel

firmy Krzysztof Swęd
od dawna zajmował się oprogramowaniem komputerowym.
Energia solarna to kolejne, nowe
zainteresowanie. Instalacja, którą
zamontowano na dachu, jest jego
projektu, a powstała po wielu mie-

już

ne kable elektryczne, a w środku
nie ma grzałki. Dokładnie
przyglądają się też kolektorowi i
pytają. czy jest on bezpiecznym
urządzeniem.

Krzysztof
tak.

Swęd

zapewnia,

że

- Cena kompletnego systemu,
zasilanego przez trzy kolektory
wynosi poniżej 10 tysięcy
złotych bez montażu . To znacznie taniej niż u innych producentów. Klienci prowadząc kalkulację wyliczają też, kiedy im się

zwrócą poniesione koszty. Zawsze odpowiadam , że system
ten naprawdę pracuje za darmo,
a koszty ponosi się przecież
zakładając
gazową

tych

czy

również

instalację

elektryczną.

Ceny

nośników zresztą ciągle

kto chce uwierzyć, że cała energia cieplna pochodzi od słońca.

I

Energia solarna jest już od dawna znana, propagowana i hojnie
wspierana przez kraje zachodnie.
Szacuje się, że na przykład w Austrii korzysta już z niej około 8 procent gospodarstw domowych. Ludzie in stalują systemy nie tylko
indywidualnie, ale również w kilkuosobowych grupach, co znacznie obniża koszty. W Polsce energia solarna wciąż jest nowością.
sceptycznie jeszcze przyjmowaną przez użytkowników. Ludzie nie wierzą. że dzięki słońcu
można w naszym kraju ogrzać na
potrzeby gospodarstwa domowego wodę czy dogrzać mieszkanie.
Według szacunków profesora Andrzeja Chochowskiego z Katedry
Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa SGGW, do końca 1997 roku
zainstalowano w Polsce około
10.000 metrów kwadratowych powierzchni kolektorów powietrznych i około 1500 metrów kwadratowych kolektorów cieczowych do
podgrzewania wody użytkowej.
Specjaliści podkreślają, że solarna energia jest szansą głównie
dla oddalonych od centrów energetycznych obszarów wiejskich,
gdzie nie ma możliwości budowy
sieci ciepłowniczej, a ewentualna
gazyfikacja jest bardzo kosztowna. Dla wszystkich - to szansa na
czyste, niczym nie skażone powietrze.
Wyliczono, że w Warszawie roczna dawka napromieniowania
słonecznego 1 metra kwadratowego płaszczyzny poziomej wynosi przeciętnie 967 kilowatogodzin, przy usłonecznieniu 1580
godzin , przy czym stolica obok
Sląska jest uznawana za jeden z
najgorszych pod tym względem
terenów. Naukowcy prowadząc
badania wydzielili 11 regionów,
które uszeregowano według przydatności dla energetyki słonecz
nej. Region świętokrzysko-sando
mierski, w którym znalazły się : Radom, Kielce i Tarnobrzeg, jest w
tym rankingu na IV miejscu.
Najkorzystniejsze warunki solarne występują VI pasie nadmorskim.
W, Radomiu pow!?tała niedawno
firma, która jęst jedną z ~ilku..pro
dukujących w Polsce ekrany soła- '
rne i kompletne instalacje. Pierwszy system zamontowano na
siedzibie .Comsoftu" przy ulicy
Ciemnej . Wzbudza on ogromne
zainteresowanie wśród przechodniów.

siącach przygotowań . Składa się
- Ekran jest zbudowany z hartoz ekranu solarnego, przewodów,
wanego, bardzo mocnego szkła i
Vanko, bułgarska dziewczyna od usług przydrożnych, wróciła
płynu, który wypełnia powierzchelektronicznego sterownika , kilku
wskażników, rur i zbiornika na wonię między taflami. To urządzenie
dę .
Jest jeszcze oczywiście
naprawdę trudno jest uszkodzić,
ekran, po odkręceniu którego do
a jeśliby nawet do tego doszło ,
umywalki spływa gorąca woda.
szło potłucze się na okruchy, a
- Sprawność systemu sięga
płyn nie spowoduje. zatrucia śroponad 90 procent - zapewnia
dowiska, gdyż spełnia wymogi
"
Krzysztof Swęd . - W słoneczne
ekologiczne. Zresztą na nasze in- .
dni temperatura nośnika energii
stalacje dajemy 10-letniągwarandochodzi do ponad 90 stopni. W
cję· ··
mrożne dni ma około 50 stopni.
Ocenia się, że na potrzeby 5-0System działa zresztą nie tylko
sobowęj rodziny należy zamonwtedy, gdy widać pełną tarczę
tować trzy kolektory. Zbiornik
słoneczną. Energia słoneczna
może służyć do ogrzewania wojest w stanie zapewnić darmową
dy, jak również po zamontowadostawę ciepła na poziomie 70
niu w nim wężownic - do dogrzePJocent w stosunku rocznym,
wania systemu centralnego .• Yanko -.poclobnie jak trzy inne
, One są co prawda obywątelkami
- Czy jest to dowód
.
ograniczając w ten sposób koszty
'Obywatelki bułgarskie - została
ogrzewania . Najnowsze tendenprzestępczości
I
bułgarskimi - powiedział .mim podenemetyGzne i związane z ' nim
cje to soiarne · ogr'z~wante
""fe wtorek pObita przez rze':
insp.. Jąnusz Kawalec, I zastępca . . nej? - zapylc;liśmy
wydatki. .. . '
.
podłogow·e. ..
>,
•
:.
~zowską konkur~cję · z, seks:
sza·~walcą. - Nie - odpart.
komendant!3 KMP w RzeszoWie -'
Ludzie , którzy odwiedzają sie- '
Firma .Comsoft· reklCimufe swe . biznesu. Ma dwu centymetrową, , ate pochodA znad granicy iurecczej próba ukrócenia
dzibę firmy, sprawdzają działanie
wyroby hasłel);1 : .Energia cieplna . niezbyt głębOką szramę na ao:'
kiej.Mówią dialektem tureckim. Musystemu empirycznie - najpierw . -za darmo".. Krzysztof Swęd przyle. Boli ją głowa, ale pracuje.
sieliśmy szukać koQoś, kto zna ten . Jednak bułgarska
parzą sobie ręce , a potem szczeznaje, że ludzie mająjednak co do
Miejsce pracy: pobocze drogi
nie wystraszyła się za
język.
gółowo przyglądają się instalacji.
tego wątpliwości i zwykle jedno z
krajowej Rzeszów - Warszawa.
piątek dziewczyny już
Z zeznań dziewczyn wynikało, że
Trudno jest im uwierzyć, że do
A dokładniej: przełom lasu, kilpierwszych pytań, jakie zadają.
oprawcy zachowywali się bardzo
wały.
zbiornika nie są podłączone żaddotyczy kosztów.
ka kilometrów za Głogowem
brutalnie. Cztery dziewczyny bili kiMałopolskim .
jami, zdzierali z nich ubrania. DoGrę o klienta zaczyna od gestu
brali się także do .volkswagena golautostopowicza . Zamachała mi.
fa·, w którym siedział ich znajomy,
Stanąłem. - Cieś ! - powitała mnie. I
najprawdopodobniej
zawodowy
bez żadnych niepotrzebnych
opiekun. Powybijali w aucie szyby i
zniszczyli karoserię. W pewnym
wstępów podała cennik. - Seks pięćdziesiąt. Laska - czterdzieści.
momencie padł strzał. Na szczęście
Był to prawie cały zasób polbyła to tylko salwa na postrach.
szczyzny Yanko. Dalej rozmawialiJedna z dziewczyn odniosła obśmy na migi. Pokazałem jej legityrażenia. Były tak ciężkie , że jeszmację prasową. Ona też wycze następnego dnia traciła przyciągnęła papiery - kilka kartek z
tomność. Choć z obawy przed
odbitkami kserograficznymi stron
zemstą nie chciały nadawać sprawie rozgłosu, musiały zaprowapaszportu. W języku migów zapytałem, czy nie boi się pracować w
dzić koleżankę na pogotowie. Letakich warunkach. Wzruszyła rakarz dyżurny usiłował skierować ją
mionami. Następnie próbowałem
do szpitala, ale odmówiła.
dowiedzieć s ię czegoś o wtorkoByć może stan zdrowia najbarwych zajściach . Użyła chyba ostadziej poszkodowanej skłonił
tecznej rezerwy słów polskich .
bułgarską grupę do nawiązania
- Mafia ... Bach! Bach!... Boli! kontaktu z policją. W serwisie prawskazała na szramę i złapała się za
sowym rzeszowskiej KWP kontakt
ten został odnotowany nastę
głowę . Według policyjnych doniesień, wypadki wydarzyły się we wtopująco : .trzej obywatele bułgars
rek, kilkadziesiąt minut po godz. 21 ,
cy, mężczyżni , poinformowali
w stałym miejscu pracy dziewczyn.
KMP w Rzeszowie, że ich znajoOd strony Rzeszowa podjechały
me zostały pobite".
Komenda Miejska Policji podjęła
samochody. Wybiegło z nich kilkunastu osiłków uzbrojonych w kije
energiczne działania . Wkrótce zabejsbolowe, a także w pistolety (nie
trzymała 12 podejrzanych. Byli
wśród nich właściciele agencji towiadomo: gazowe czy na ostrą
Zdjęcia P Kutkowski
amunicję) . Przesłuchanie ofiar nie
warzyskich i ich ochroniarze z
Instalacja ogrzewania wody jest bardziej skomplikowana niż tradycyjna.
było proste.
Rzeszowa i okolic.

do
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Jedni oddają dostawcom,
inni - schroniskom dla zwierząt
i domom dziecka.
Ewentualnie niszczą we własnym zakresie.
żaden z supennarłtetów w naszym regionie nie przyznaje się
do tego, by gdzieś wyrzucał
produkty spożywcze, którym
kończy się tennin przydatności
do spożycia i nie bardzo wiadomo, co dalej z tym fantem zrobić. Ich prawdomówność potwierdza "Sanepid" - to w
małych sklepach częściej klientom wciskany jest przetenninowany towar. A od czasu do czasu Straż Miejska znajduje takie
niespodzianki jak ketchup, woda mineralna, banany. Nie na
półkach sklepowych, tylko w lesie albo gdzieś rzucone na pastwę losu i bawiących się dzieci.
Kilka miesięcy temu kielecka
Straż Miejska patrolująca teren
Białogonu natrafiła na nie legalne
wysypisko śmieci, rożone z produktów spożywczych, tyle że nieco
przeterminowanych. Były: ketchup,
ogórki konserwowe w słoikach, nietknięte serki homogenizowane i
cała sterta bananów. Nie udalo się
znależć właściciela towaru.
W lipcu otrzymaliśmy anonimowy telefon, że w pod kieleckich
Nowinach ktoś urządził podobne
wysypisko, tyle że tym razem
głównym .punktem programu·
byty przeterminowane napoje w
dużych ilościach . Swobodny dostęp do znaleziska miały miejscowe dzieciaki. Nazajutrz, po opublikowaniu w .Echu Dnia· zdjęcia,
wszystko znikło .
Co się dzieje z produktami spożywczymi, których termin przydatności do spożycia powoli ma się
ku końcowi, a one wciąż zalegają
sklepowe półki? Kierownicy największych sieci sklepów i super-

przez

marketów w naszym regionie
twierdzą zgodnie, że nie ma z tym

problemów, przynajmniej z punktu widzenia klienta - towary natychmiast znikają z półek.
- Tuż przed upływem terminu
przydatności do spożycia usuwamy produkty. Czasami, jeśli jest
taka możliwość, oddajemy je domom dziecka i im podobnym instytucjom. Czasami na kilka dni
wcześniej przeceniamy takie towary, a jeśli mimo to nie uda się ich
sprzedać, niszczymy, na przykład
czekolady są łamane, a w stanie
miałkim zabiera je Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i wyrzuca - wyjaśnia Janina Kucińska, wiceprezes do spraw handlu PSS
.Społem· w Kielcach.
- Jeżeli się zdarzy, że upływa termin ważności jakiegoś produktu,
informujemy załogę i obniżamy
cenę, wtedy na ogół towar zostaje
sprzedany. Czasami jest też tak,
że dzwonią do nas z hurtowni z
taką informacją, po czym proponują odpowiedni upust. Zwykle dotyczy to bardzo niewielkich ilości
produktów, więc udaje się je
sprzedać, a jeśli nie, to zniszczyć
dodaje Maria Skuza, wiceprezes
tarnobrzeskiej PSS .Społem·.
Inspektorzy z .Sanepidu· zgodnie twierdzą, że z dużymi supermarketami nie ma problemu. Tam
pracownicy, a jeszcze lepiej kierownicy poszczególnych działów
czy stoisk (w zależności od firmy)
muszą codziennie sprawdzać, czy
wszystko, co znajduje się na
półkach jest świeże .
- Znacznie gorzej bywa z małymi
sklepami, zwłaszcza wiejskimi i
małomiasteczkowymi. Trudno powiedzieć, czy fakt, iż natrafiamy
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tam na przeterminowane produkty
wynika z niewiedzy, czy ze złej woli. Niemniej jest tego sporo. W
przypadku małych ilości .trefnego·
towaru nakładamy mandat. Jeśli
tego jest więcej, może się skoń
czyć sprawą przed kolegium tłumaczy Ryszard Moskwa, kierownik działu żywienia w tarnobrzeskim .Sanepidzie·. Dodaje, że po
terminie ważności klientom wciskane są najczęściej produkty nabiałowe, mleko, wędliny (zwłasz
cza pakowane). W kieleckim .Sanepidzie· do tej listy dorzucają także przyprawy, budynie, wyroby cukiernicze: czekolady, ciasta, ciastka, batoniki.

,

-

Pamiętam też, że

- Personel odpowiada za to, żeby
na półkach nie było przeterminowanych towarów, ma to bezpośredni związek z premią - opowiada Aneta Krzos z kieleckiego .Szalonego Maxa· . - Jeżeli
jakiemuś produktowi kończy się
termin ważności , wymieniamy
go u dostawcy albo na taki sam,
tylko świeży, albo inny, tej samej
wartości. Sporadycznie zdarza
się, że coś trzeba wyrzucić, ajeśli tak, to zwykle chodzi o warzywa .
- Na jakiś tydzień przed u'pływem
terminu ważności przeceniamy towar i oferujemy na przykład dwa
jogurty w cenie jednego. Część
jest po prostu wymieniana, odsyłana do dostawcy. Inaczej jest
z wędlinami, bo jeżeli się zepsują, to trzeba je wyrzucić . Ale
też nie ma z tym problemu, bo
zwykle sprawa dotyczy kilkudziesięciu dekagramów. Zdarza
się tak, że przekazujemy je
właścicielom psów - dodaje Leokadia Dereń z tarnobrzeskiego
. Szalonego Maxa·.
- Przeterminowane produkty
oddajemy
schronisku
dla
zwierząt , oczywiście te, które
tam mogą się przydać . Mamy też
podpisaną umowę z firmą utyli-

w jednym z

dużych sklepów w Kielcach ujawniliśmy kiedyś mnóstwo przetermi-

nowanego piwa i napojów - uzupełnia Andrzej Michnicki z kieleckiego "Sanepidu·.
Procedura jest taka: jeśli przychodzą inspektorzy z .Sanepidu· i
znajdują na półkach towar przeterminowany, nakazują wycofać go z
handlu. 2:ądają też przekazania
im protokołu ze zniszczenia towaru. Mandat, który .Sanepid·
nakłada na sprzedawców oferujących nieświeże produkty może wynieść od 50 do 500 złotych,
kara przed kolegium - nawet znacznie więcej.

zującą nieświeże

pożywienie .

Problem nie istnieje - deklaruje
Marek Leraczyk, szef działu spożywczego supermarketu .Real·,
funkcjonującego
w Centrum
Handlowym M1 w Radomiu.

Ani wysypiska śmieci , ani firmy
od wywożenia odpadków nie przypominają sobie, by sklepy wywoziły niepotrzebne produkty.
- Raz tylko się zdarzyło , że mieliśmy na wysypisku w Promniku
produkty spożywcze , ale było to
po dużym pożarze kieleckiego
sklepu. To był jednostkowy przypadek i na wysypisku wylądowały
produkty zniszczone, a nie przeterminowane. Od ich niszczenia
są firmy utylizacyjne, na wysypisko nic spożywczego nie trafia zapewnia Henryk Ławniczek , dyrektor Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Kielcach .
Również kieleckie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, potentat na miejscowym rynku śmiecio
wym, o wywożeniu starych produktów spożywczych nic nie wie.
- żaden sklep ani market nigdy
się do nas nie zwracał z prośbą o
wywiezienie takich towarów. Chyba że coś trafia prosto do koszy na
śmieci , a my nie zostajemy o tym
poinformowani. Ale chyba nie ma
potrzeby wyrzucania takich rzeczy, część z tych .po terminie" zostaje przerobiona na mączkę , paszę , inne - zutylizowane - komentuje Jerzy Tecław, zastępca dyrektora kieleckiego MPO. I tylko od
czasu do czasu Straż Miejska albo
grzybiarze napotykają nieoczekiwane wysypiska śm ieci , a na nich
nietknięte

artykuły

spożywcze ,

których termin ważności już m i nął.
Sylwia BŁAWAT

konkurencję

.",
ZE A

. Obeznany w sprawie funkcjonanusz policji, który zastrzegł sobie
anoni [l1owość, tv-'ierd~i, 'że powrót
ten bardzo go !lZiwi.
.~. , '"

: Prawdopodobnie dziewczyny
nie przyjechały z samej Bu/garii:'
Pewnie przepędzono je z któregoś z krajów zachodnich. Tam
POlicja bardzo dobiera się im do

skóry. W piątek dowiedzieliśmy
się, że KMP w Rzeszówie uwolniła 10 z ' 12 zatrzymanych męż
cZyzn. Nie było żędnych dowocłPw 'na ich udział w przestęp
stwie . Dwaj, pozostający pod
pieczą policji napastnicy, zost~li
rozpoznani przez dziewczyny.

Radomskie ulice

bliżej

wielkiego

świata

'Czy to

już

os
uciekł z miejsca zdarzenia. StraCzwartkowy wieczór. Godziżacy rozcinali karoserię .vołkswana 22, radomska ulica Struga.
Nagle przeraźliwy pisk samo- - gen a", by wydobyć z niego nieprzytomnego kierowcę . Był nim
chodowych opon, odgłos wy18-letni Ormianin, czasowo zastrzału i znowu pisk. Po chwili
meldowany w Radomiu Rannego
obok dwóch rozbitych samochodów zgromadziły się grupki
młodych ludzi, wykrzykując
głośno
nieparlamentarne
słowa i szarpiąc się pomiędzy
sobą. Ktoś powiadomił policję i
pogotowie. Nagłe zrobiło się
pusto.
Przedwczoraj o godz. 22 na
skrzyżowaniu ulic Miłej i Struga w
Radomiu doszło do groźnego wypadku samochodowego. Kierujący .oplem· wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z
.volkswagenem·. Zanim na miejsce przyjechała policja, pogotowie i straż pożarna w pobliże miejsca wypadku podjeżdżalo mnóstwo samochodów wypełnionych
młodymi ludżmi. - Wszystko
działo się błyskawicznie . MIodzieńcy wyskakiwali z samochodów,
szarpali się między sobą, po
czym odjeżdżali. Młode kobiety
piszczały, dzwoniły z telefonów
komórkowych, a z rozbitych samochodów dobiegała głośna muzyka - relacjonuje jeden ze świad
ków zdarzenia.
W chwili, gdy na ulicę Struga zbliżały się policyjne radiowozy gapie
Na miejscu wypadku.
rozbiegli się. Kierowca .opla·

http://sbc.wbp.kielce.pl

przewieZIOno na oddział intensywnej terapii radomskiego szpitala
Do szpitala przeWIeziono też
trzech pasażerów .opla·, którzy po
wstępnym opatrzeniu ran uciekli
ze szpitalnego korytarza .

,

•

Jak poIIlforrnowa/ nas oIid!r ~
wy KWP, wczoraJ rano stawił się
v.łaścideI rozbitego .opla. zgłaszając
jego zagilęcie. - Nad sprawą pracują
poIiqand z Wydzau Ruchu Drogowego.
Jolanta WALKłEWICZ

Fot. P. M(JZfI.r

....

GDZIE KIEDY?

STRONA 12

• Psycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń. tel. zaufania
366-17-41. poniedziałki i czwartki w godz.
15.00-17 .00.

SOBOTA-NIEDZIELA

• Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychOWUjących
małe dziecko (0-5 lat)

~\)i TYLkO

Imieniny obchodzą:
~obota - Patrycja i Augustyn

Niedziela - Sabina iJan

(~

- tel. 346-53-11 ; poniedziałki w godz.
15.00-18.00.

SKARŻYSKO-KAM.
• Kino "Metalowiec"
- ul. Słowackiego 25; - ,Wielki Joe'
USA. bo .• g . 17 ••Godziny zemsty' USA. I.
15. g. 19.

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym poniedziałek-piątek w godz. 18.00-20.00.
tel. 345-73-46 (piątki - również narkomania).

28.08.1999 r.
kiElCE \

• Muzeum im.

USŁUGI LEKARSKIE

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997

KiElCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, tel./fax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA

• Teatr im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00; przerwa urlopowa.

• PI1iA ,.Kubuś"
- tel. 368-{)2-93; przerwa urlopowa.

• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek laszczyków. ul. Jana Pawła II
6 . tel. 344-92-97. ,Hen tam. aż od Beskidu' - kultura ludowa tywiecczyzny. Czynny od poniedziałku do piątku i w niedziele
w godz. 10-15; w r)iedziele wstęp
bezpłatny.

- tel. 31-54-171. Sezon letni: skansen
czynny od wtorku do piątku w godz. 10-17
(wstęp do godz. 16). sobota-niedziela w
godz. 10-18 (wstęp do godz. 17). ,Wnętrza
XIX-wiecznych chałup' • .xIX-wieczna apteka'. ,Dwór z Suchedniowa'. wystawa
rzeiby Jana Bernasiewicza.

• "Romantica"
- DOlBY DIGITAL; 28.08 .Asterix i
Oberix kontra Ceza'" fr.• bo .• g . 10.30.
12.30. 17. ,Fuks' pol .• I. 15. g . 19. ,Matrix"
USA. I. 15.g. 14.30. 20.45. 29.08 'Asterix i
ObeliX kontra Ceza.... g. 10.30. 12.30. 17.
'Matrix". g. 14.30...Tydzień z życia mężczyzny" Połska.1. 15. godz. 20.30 - uroczysta prapremiera z udziaIem Jerzego Stuhra i Gasi OoborowoIskiej.

• "Moskwa"
- 28-29.08 ,Mumia' USA, I. 12. g.
10.15. ,Kometa nad dołiną Muminków"
USA. bo .• g. 12.S0. 14. 17.15. ,Fuks' pol .•
I. 15. g. 15.30.20.45. ,Taxi'fr.• 1. 12.g. 19.

• "Studyjne"
- 28-29.08 .Mumia' USA. I. 12. g.
14.1 5. "Taxt fr.• I. 12. g . 16.30. "Podróż
przedślubna' USA. I. 15. g . 20.30. 28.08"Tydzień z źycia mężczyzny" - pokaz dla
prasy. 29.08 - 'Gloria' USA. I. 15. g . 18.15.

• "Echo"
- 28-29.08 "Wielki Joe' USA. bo.• g . 16.
'Godziny zemsty",USA. I. 15. g . 18.

• Muzeum

Geol~czne

Galeńa

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D.R. Szczukoccy

- Straż Miejska: 986. 368-75-15 (czynne całą dobę); 368-75-33 (w godz. 7-15.
po godz. 15 fax); posterunki. czynne w
godz. 7.00-22.00: śr6dmieście-67-60-13.
Pomoc Drogowa: 366-00-65. Pogotowie
Energetyczne Kielce-miaslo: 991. Po,gotowie 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 344-3094. Inform3cja PKS: 366-02-79. Informacja PKP: 366-93-28.

- Sieczko. tel. (041) 331-69-04dr51071

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"

"Omnia".
Kielce, tel. 345-77-43,
345-77-46.
kk 9117

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza,
ogłoszenia drobne
z gazet "Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
tel. (041) 94-77.
bo/u

- osobowe: plac dworcowy: tel. 36833-99. ul. Piekoszowska: tel. 34·515-11.
ul. Jesionowa: tel. 331-79-19. ul. Mielczarskiego: tel. 366-40-40. ul. Szymanowskiego: tel. 34-488-45; bagażowe: ul. Armii
Czerwonej: tel. 368-06-68. TAXI Dalnia. ul.
Szajnowicza: tel. 368-96-66.

• Ostre dyżury szpitali
- 28.08 - wewnętrzny i chirurgiczny Czerwona Góra. - 29.08 - wewnętrzny i
chirurgiczny: Czam @_KROPKA 7 .5
Apteki
- dyżur całodobowy - ul. teromskiego
38/40. do godz. 23.00-ul. Kryształowa 4 .

=

• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezpłatna infolinia).

• Telefon zaufania w KWP
- Kielce. tel. 34-32-997. pod którym m0żna zgłaszać patologie. popełnione przestępstwa.

• Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP

• Oddział

• Zabawkarstwa
- wystawy: .Lalki Dalekiego Wschodu'.
,ModeIatstwo redukcyjne'. ,Lalka i jej g0spodarstwo'. ,Ekslibris dziecięcy". Muzeum czynne codziennie. oprócz poniedziałków. w godz. 10-17.

- Kielce. ul. Grunwaldzka 47 zaprasza
w poniedziałki i czwartki od 15.00 do
18.00. tel. (041) 345-00-53 codziennie od
8 .00 do 14.00.
- terapia rodzin i matżeństw w sytuacjach kryzysowych. terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne. terapia i poradnictwo dla młodzieźy.
Usługi bezpłatne.

-. Punkt Konsu1tacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm. narkomania - tel. 344-39-

86.

poniedziaIek-piątek w godz. 14.00-

18.00.

• Galeria "zapole"
- .Chwalcie łąki umajone' - wystawa
księdza Stanisława Grzegorowskiego.

• Muzeum Diecezjalne

• Kino "Kuźnica"

- wystawa projektów ołtarza papieskie-

go.

- ,ŚCiągany" USA, I. 15. g. 17. 19.

INNE USŁUGI

SĘDZISZÓW
• Kino "Bal1ada"

Autoholowanie - kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21-71,
090-26-48-06.
dr 48321

Przedsiębiorstwo

z 0.0.

usługi pogrzebowe,

• Motel Królowej Jadwigi
- ,.Zabytki sakralne Sandomierza' - wystawa Jurija Sulimowa. ,.Zbiór starych zegarów".

- tel. 38-11-251; przerwa urlopowa.

• Kawiarnia"W Zamku" .

STĄPORKÓW

- wystawa pn. ,Stare fotografie Sandomierza'.

• Kino "Jedność"

• WSHP Biblioteka Główna

- brak terminarza.

- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

• Apteka dyżurna

JĘDRZEJÓW

KOŃSKIE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel. 372-20-20,
czynne 10.00-14.00.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
Hotel "Łysica",
al. 3 Maja 13,
teL/fax (047) 265-45-54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p ., pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11.00-15.00.

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

• Kino
- brak terminarza.

- .Szkoła uwodzenia' USA. I. 15. g. 17.
19.

• Galeria BWA "zielona"
- al. Mickiewicza 7. Wystawa grafiki Ryszarda Gieryszewskiego. Galeria czynna
codziennie w godz. 11-17. w niedziele w
godz. 11-15. w poniedziałki - nieczynna.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECH.A DNIA", ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
tel. 864-32-58,
czynne 10-14.30.

• Kino "Syrena"
- brak terminarza.

- ul. Jana Pawła II 17. tel.
Ekspozycje stałe: rzeżba.
I
grafia. geologia. rzemiosło i
rialna regionu. numizmatyka.
.Jędrusie· na ziemi sta~izO\~skiej .
srowacki i judaica. ruch ludowy
ni staszowianie. wydawnictwa
Staszowskiej. Wystawy ok(lli'cznośó:>WI
ceramika. rzeżba
magały pl. ,Ziemi staszcIWskiei-kieleckk
świętokrzyskiej • .ziemia święta'
taźu i obiektywie Roberta Panka
Zarębskiego. Adam Bień respondencja. ksilążki i fotografie.
wy można zwiedzać od poniedzia&u
piątku w godz. 8-16.

• Staszowski
Ośrodek Kultury
- tel. 864-23-19; wystawy:
"Punkt" - ,Grafika ze zbiorów
Sandomierzu'. Galeria
stawa amatorskich prac pla~ityczny(:h ni<
szkańcó-;" Bretanii. Klub OSielll(lW'/ .. .,
stawa prac malarskich Violetty Kom.

• Apteka
- ul. Złota 2.

• Szpital
- tel. 864-22-81 .

- ul. Mickiewicza 11.

Telefony

• Szpital

- Informacja PKS: 864-23-1 9. PKP:
21-42. Telefon kryzysowy:
czynny 16-22. Pomoc
00. Pogotowie Ciepłownicze:

- tel. 832-22-22 i 832-32'{)3.
Telefony
- Informacja PKS: 832-23'{)2. PKP:
832-23-74. Telefon Zaufania Klubu AA:
832-69-96. Pomoc Drogowa: 832-39-59
lub 9637. Straż Miejska: 986 •• lor: 83241-30.

BUSKO
• Kino "zdrój"

Telefony

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

• Kino "Studyjne"
- bra~ terminarza.

środy

w godz. 17-21;

działania przemocy: wtorki i

16-18; ogólne poradnictwo
czwartki w godz. 16-18.
Redakcja nie odpowiada za
w terminarzach.

PIŃCZÓW
• Kino "Belweder"
- .Ajlawiu· pol.. I. 18. g. 17.

• Kino "zDK"
- - .zakochany Szekspi'" USA. I. 15. g.
18.

• Postoje taksówek

• BWA Sandomierz
- .z pleneru i pracowni - artyści plastycy
ziemi sandomierskiej".

SUCHEDNlÓW

- rejestracja 7.00-18.00. tel. (041) 36631-21; 345-47-44.
_ 203

OSTROWIEC

• Oddział

- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgor
ku (Oddział Muzeum Narodowego - tel.
303.{)4-26). Wystawa stała: ,Odtworzony
wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wystawa biograficzno-literacka', Wystawa czasowa: ,Fotosy z filmu pl. »Ogniem i mieczem«'. Czynne codziennie. oprócz poniedziałków. godz. 10-16; piątki - wstęp
wolny,

- nieczynne.

dr 51912

• Muzeum Narodowe

- Muzeum lat Szkolnych S. teromskiego (Oddzial Muzeum Narodowego). ul.
Jana Pawła II 5. tel. 344-57-92. Ekspozycja stała: Wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych lat pisarza, Czynne: wtorki. czwartki. piątki. niedziele w godz. 9-16. w środy w godz. 1118; w niedziele wstęp wolny.

• Kino "Miejskie"

• Kino ,.Adńa"

Fotografii

- tel. 344-40-14 . Ekspozycje stałe:
,Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny". Wystawy czasowe: .z pradziejów regionu świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna
średniowieczna';
czynne codziennie.
oprócz poniedziałków i śród. w godz. 9.0016.00; w niedziele wstęp wolny.

• Apteka

• Szpital
- tel. 868-24-66.

• Muzeum
Ziemi Staszowskiej

piątek w godz. 10-17. sobota-niedziela w
godz. 10-14. Wystawa pl. .,Ziemi przypisani - pisarze regionu sandomierskiego'.

- ul. Marszałkowska 17.

- brak terminarza.

I Komunikacja Międzynarodowa

uIbo

STARACHOWICE

• Wizyty domowe pediatrów

dr 50949

RADIO TAXI "ALFA",
Kielce, tel. 96-22, 344-44-44.

- ul. Paderewskiego 12; nieczynna.

• Muzeum przy Rynku 3/5

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

• Pogotowie pediatryczne

Kielce, tel. 366-31-77, 344-67-88.

RADIO TAXI "LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88.
dr 540426

• Muzeum Histońi
Polskiego
Ruchu Ludowego
- Rynek 7/9. tel. 832-21-41. godziny

całodobowe.

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611,
www.complex.com.pIJ-europa.

• ul. Katedralna 517. tel. 832-21-47 .
Czynne: wtorek-niedziela w godz. 9-16 .
poniedziałki - nieczynne. Wystawa stała:
.Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja poświęcona związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.

otwarcia~poniedziałki - nieczynne. wtorek-

dr492S7

Usług Komunalnych Sp.

• Oddział
Muzeum literatury

POSTÓJ TAXI
"PRZY DWORCU",
nie pobiera opłaty za dojazd,
tel. 513-705.
bo/u

Pogotowie pediatryczne
7.00-22'. 00, tel. (041) 331-14-94.

dr 50781

- pałac biskupów krakowskich. pl. Zamkowy 1. tel. 34-423-18. Ekspozycje stałe
- korpus glówny: .Wnętrze zabytkowe z
XVII i XVIII wieku' •• Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego' ; skrzydło
północne: ,Galeńa malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej (od początku XVII w. do
1939 r.)". Czynne codziennie. oprócz poniedzialków. w godz. 9-16. w niedziele
wstęp wolny.

- ul. Spółdzielcza 19. tel. 539-345 .
czynna: poniedziałek-piątek w godzinach
8-20. soboty i niedziele w godzinach 1020.

dr 53079

Telefony

• Galeria BWA

•

- informacja o prywatnych usługach
medycznych: tel. (041) 342-76-97.

-7.00-22.00. tel. (041) 368-46-36.

- ul. Zgody 21. tel. 361-25-37. Wystawa
stała: ,600 m~ion6w lat historii Gór ŚWięto
krzyskich'. ,Skały. minerały i skamieniałości Kielecczyzny". Czynne: ponie. dziaIek-piątekwgodz. 8-15. Wstęp wolny.

wYSTAwY
- tel. 344-63-19; Galeria s\!A "Piwnice", ul. leśna 7 . Wystawa malarstwa Urszuli Ślusarczyk. Wystawa malarstwa Mariusza Chrostowskiego. Galeńa czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 11.0017.00. w niedziele w godz. 11 .00-15.00. w
soboty nieczynna. Galeria BWA "Na Pię
trze", ul. leśna 7. Wystawa malarstwa
twórców kieleckiego środowiska plastycznego ze zbiorów BWA. Galeńa czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 9.0015.00. w soboty i niedziele nieczynna.

• Kryta pływalnia

• BIM

- wizyty domowe. gabinet lekarski. tel.
(041) 368-48-91. Kielce ul. Połowniaka 4
m. 25. codziennie: 16.00-22.00. w soboty:
10.00-16.00.
8185/99

• Park Etnograficzny
wTokami

Orła Białego

- Rejów. ul. Słoneczna 90. tel. 531-331 .
Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa - cały dzień . ekspozycja w budynku - w
godz. 9-17.

rzan i lasowiaków. , Ekspozycja archeologiczna' - naczynia. broń. ozdoby z tzw.
Grobu książęcego z Sandomierza-Krakówki oraz cmentarzyska kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i IV w. n.
e. Wystawy czasowe: , Krocząc drogami
ani~w. Anioły w sztuce i tradycji judochrześcijańskiej". , Polskie ludowe instrumenty muzyczne' - wystawa ze zbiorów
Muzeum ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydlowcu . ,Błogosławieni czystego serca' - wystawa fotografICZna poświęcona wizycie Ojca Świętego Jana
Pawła II w Sandomierzu. ze zbiorów prywatnych Muzeum O~ręgowego w Sandomierzu.

• Apteka

dyżurująca

- apteka ,Krasnal'. ul. Kopemika.

• BWA
- Galeria. ul. Siennieńska 54. telJfax
(047) 263-20-48; nieczynna.

• Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stałe: ,.Zabytkowe fajanse i
porcelana Ćlnielowska'. ,Poczet królów i
książąt polskich wg M . Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca Święto
krzyskiego· • .ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy'. malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle. Mistrzowie modelarstwa- Henryk i Tomasz Gryzowie, Czynne:
wtorek-piątek w godz. 9-16.30. soboty w
godz. 8-14.30. niedziele w godz. 13-16.30.

• Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- ,Gómictwo krzemienia w neolicie'.
,Dwie podziemne galerie turystyczne'.
,Skansen wioski neolitycznej". ,Muszle i
minerały ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'. Rezerwat czynny: wtorek-piątek: 9-18. w soboty: 9-17. w niedziele: 11-17.

KAZIMIERZA WIELKA
• Kino "Uciecha"

WieczÓr ze Słuhrem

- brak terminarza.

W niedzielę. o godz. 20.30 w kinie .Romantica· odbędzie się przedpremierowy pokaZ
wszego filmu Jerzego Stuhra ,Tydzień z życia mężczyzny". zudziałem reżysera i grająCO!
głównych ról Gosi Dobrowołskiej . Pokaz filmu zakończy przegląd filmów z
hra.

WtOSZCZOWA
• Kino
- przerwa urlopowa.

STOPNICA
• Kino "Powiew"
- nieczynne,

SANDOMIERZ
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
tel.lfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A19, II p.,
czynne 9-15.

• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja. Rynek 1. tel. 832-22-65; Zamek. tel. 832-38-58. Czynne: środa-ponie
działek w godz. 9-16. we wtorki nieczynne.
Wystawa stała: .Dzieje Sandomierza' zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego.
malarstwa. numizmatyki. dyplomatyki.
Wśród eksponatów: ,Szachy sandomierskie' pochodzące ze schyłku XI wieku .
Wystawa czasowa: ,Dawne i współczesne
widoki Sandomierza' ze zbiorów własnych
muzeum.

• Zamek Sandomierski

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS:
65-38-64; autoholowanie: samochody cię
żarowe i autobusy. czynne całą dobę: 6538-28. Biuro Turystyczne: 65-23-40.

ECHO-TAXI, tel. 262-11-11,
dojazd do k1ietlta l:Ie!JIłałny,

- ul. Zamkowa 14. telJfax 832-38-58.
Czynne: wtorek-niedziela w godz. 10-17,
poniedziałki - nieczynne. Wystawy stałe :
,Kuchnia krółewska' - zbiór sreber i cyny
europejskiej XVII-XIX-wiecznej. ,Gabinet
numizmatyczny" - monety polskie od XI do
XX wieku. ,Historia wzgórza zamkowego
w ikonografii·. ,EkspOzycja etnograficzna'
- prezentuje kulturę materialną sandomie-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dni Końskich

W piątek rozpoczęły się Dni Końskich . Impreza poIIwa przez cały najbliższy
na imprezy związane ze świętem Końskich zapraszamy od godz. 15 na płac
W programie: prezentacja koneckich zakładów pracy. spotkanie mieszkańców z
stami i wielka biesiada folklorystyczna z udziałem zespolu ,Treblmie Tutki·. W niedzielę ogodZrozpocznie się festyn rodzinny z udziałem Katarzyny Gaertner i jej gości.
po raz osłałni

Kończy się cykl imprez ,Nasze miasto. nasze piwo·. O<ganizowanych przez Browar .BełgI3'
sobotę. o godz. 17 nad kieleckim zalewem wystąpią .Bajm· oraz •VlVid & Soundriver'.
ny.
Dożynki w Opatowie
W niedzielę . zapraszamy do Opatowa na I Świętokrzyskie Dożynki Wojew{)dzi<ie·
rozpoczną się o godz. 11 zwiedzaniem wystawy rolniczej. ogodz. 12 w kolegiacie ŚW'
prawiona zostani, uroczysta msza święta. zaś o godz. 14 rozpocznie się
godz. 16 przewidziano występy zespołów. zaś o godz. 19 organizatorzy zaoras;"'Ją ' ~ .-dową·

W

rytmie disco polo

Wielki koncert .zakończenie wakacji w rytmie disco polo' odbędzie się w I
•
w amfiteatrze na Kadzielni w Kielcach. Wystąpią: Antoś Szprycha. Don Vasył & .Roma .
Cieciuch. ,Super Boys' • .Akcenr .
Dożynki Gminne w Morawicy

Zarząd Gminy Morawica zaprasza na Dożynki Gminne '99 w niedzielę. Doj!'{nl<.i roz~:::;
uroczystą mszą świętą. połączoną z poświęceniem wieńców dożynkowych w
cy (godz. 12). Polem korowód dożynkowy przejdzie do muszli koncertowej. W

wystąpią: Bronislaw Opałko - Pigwa (godz. 15). zespoly ludowe. kapela Korban6W.
pod kierunkiem Józefa Janaszka oraz zespół .Fliper". Odbędzie się r6wnież rtlZlilm'Q"':-;

kursu na

najladniejszą posesję

w gminie i losowanie nagród ufUl1dawarlYcn

przedsiębiorców dla rolników. Na zakończenie dożynek przl.wM:Izi<Ilna ,jest dY"kOle ... ·
bywa się pod patronatem .Echa Dnia'.

Wielki finał

. .... P

W niedzielę. na kieleckim placu Wolności odbędzie się Wielki Finał wakacyjnBi ""'"
.Kielce' .Radiostopem na wakacje'. Impreza potrwa od godz. 13 do 19.30. a jej
Alicja Majewska. Wys1ąpią r6wniet: Magdalena Irska. Joasia Lisowska. Monika
Kaleta. Mr LoneIy i ,Crosstock'. Macin lenc i ,Cotton Cat".

GDZIE KIEDY?

życie

- rep. 7.15 AgroliWystawa Zwierząt
UM"wł~lnv(~ - pr. roln. 7.45 Wszyi ogrodzie 8.10
WSp()/CZ13SnI wojownicy - rep. 8.30
Prognoza pogody 8.45
z Ziarnem 9.10 Wakacyj1S - pr. dla młodzieży
Disney przedstawia: TiPumba - serial anim. (tele10.25 Walt Disney przedstaI(nrh,.r,i.. zmniejszyłem dzie(tehetekst] 11.15 PoJanowa - konie arabskie w
- rep. 11.40 We własnym
2.00 Wiad. 12.10 Rynek 12.30 Obrońcy afrynn."rvlv(3) Strażniczka
przyr. 13.25 Bądź gotoWlk. Brytania - te(S, 6-ost.)15.45 Fałszywy kadr:
16.10 To jest TeleW5;ZViSCV kochają Ray(62) - serial kom. USA
Teleexpress 17.20 O co cho. teleturniej 17.45 Auto-mix. motoryz. 18.05 Belle Epoque
) - serialobycz. 19.00 WieMapeciątka 19.30 Wiad_
19.55 Prognoza pogody
Święty związek - kom.
USA 21.40 Studio Sport:
lekkoatletyce w Sewilli 22.25
Frn;nr~'..w"lci zaprasza: Przeczy można dostąpić, że
IN """,ł~,n;'" 23.10 Sportowa soboOstatnie dni Frankiego
- film krym. USA 1.10 Hal- słoweński film obycz. 2.45Gehenna - melodram. pol.

Przypadek Sylwestra Kalio (2-ost.) - pr. dok. 7.25
telegram (powt.) 7.30 Tami - mag. 8.00 Sandokan
serial anim. 8.30 Program
9.30 Powitanie 9.35
obok nas: Zwierzęta w f~Szympansy i orangutany film dok. 10.00 B. KaczyńzaC,r>lC'7" 11.00 Podróże w
i przestrzeni: Wyprawa z
al Geographic: Klejnoty z
- film dok. USA
Kino bez rodziców: Spotz Hanną Barberą - seriale
12.30 Kino bez rodziców:
lata (91) Ślub - serial
13.00 BallykissanGwiazdy patrzą na nas 13.50 Mag. Chopi4.20 W 80 dań dookoła
z R. Makłowiczern: Najsmak (wiedeński) B. Kaczyński zaprarozwiązanie zagadek
Familiada - teleturniej
Złotopolscy (112) Podnosza (powt.) 16.00
- teleturniej 17.00 III
arodowy
Festiwal
Cyrkowej (2) - wieczór
18.00 Panorama 18.10
m lokalny 18.30 Jaś Fa2) Powrót Jasia Fasoli . 19.00 Studio Sport:
lekkoatletyce w Sewilli
Słowo na niedzielę 22.00
22.25 Prognoza po22.35 Istne cuda - kom.
USA 0.05 ... i to by było na
Jubileusz 40-lecia Ja. Stanisławskiego 0.55Doktor Fitz: Braterska
(3-ost.) - serial krym.

' .V łllllmlani""",

_serial anim. 7.20
kraina - serial anim. 7.30
Ziemniaka - film dok. 8.00
bez granic - serial dok.
8.40 Wiara i życie - pr.
9.10 Podpowiedzi w ple.9.30 Pies, kot i... - se10.00 Projekt X - rep.
Lucyna to dziewczyna . obycz. 11.45 Zawody
Si niezwykłe - serial dok.
Obota w Bytkowie - serial
12.30 Portrety: Prof. Z.
- pr. publicyst. 13.00
""'t!CZ~'ń.,ł'.,~ informatyczne _ pr.
13.30 V Cieszyński FeWokalny 14.30 Panna z

mokrą głową (4) - serialobycz.
15.00 Droga przyjaciółko (3) - serial 15.30 Zespół adwokacki Dyskrecja - pr. rozr. 16.00 Wielka
miłość Balzaka (4) - serial biogr.
17.00 Pasaż - mag. kulturalny
17.30 Rocknroll i inni - pr. muz.
18.00 Panorama 18.10 Kronika
18.30 Pełna kultura: M. Ostrowska
19.00 Marginalki - pr. rozr. 19.15
Mały jazz 19.30 Walc toreadorówbryt. kom. obycz. 21.15 Zawody
zwykłe i niezwykłe - serial dok.
21.30 Kronika 21.45 Wiad. sport.
22.00 Brigitte Bardot - historia
gwiazdy - film dok. 23.00-0.35 Medyczna ruletka - film obycz. USA

POLSAT

dok. USA 11.00 Opowieści z palmowego miasteczka - serial anim.
11.30 Magiczny kapelusz - serial
anim. 12.00 Melanżeria - pr. muz.
12.30 Gilette Sport - mag . 13.00
Pożegnanie z tatą - film fab. 14.45
Polacy od kuchni - mag. 15.00
Opowieści z palmowego miasteczka - serial anlm. 15.30 Magiczny
kapelusz - serial anim. 16.00 Kobra - serial sens. USA 17.00' Nieśmiertelny - serial przyg. 'USA
18.00 WCW - wrestling 19.00 Extra
Zoom - mag. 19.35 Rodzim! Potwornickich - serial kom. 20.00 Jak
sprzedać zdechłego psa - 'kom.
USA 21.35 Ogień - serialobycz.
22.35 Extra Zoom - mag. 23.05
Złamany kod - bryt. film sens. 0.40
Dartomania - mag. .

6.00 Disco Relax 7.00 Oskar mag. 7.30 W drodze - mag. 8.00
RZESZÓW 3
Głupi i głupszy - serial anim. 8.25
Kapitan Power (21) - serial sf USA
7.00 Animaniacy - serial anim. 7.20
8.50 Kalambury - teleturniej 9.20
Bajkowa kraina - serial anim. 7.30
Talent za talent - teleturniej 9.50
Historia ziemniaka - film dok. 8.00
Owocmocna lista przebojów - pr.
Ogrody bez granic - serial dok.
muz. 10.00 Strażnik Teksasu - se8.30 Aktualności ( 8.40 PrLegląd
rial sens. USA 10.55 Trele-morelewydarzeń tygodnia 9.00 Mag. kakom. austraI. 12.30 Szalony magik
tol. 9.30 Pies, kot 1. .. - serial anim.
- filrn krym. USA 14.30 Z pianką
10.00 F-rojekt X - rep. 1 .30 Czy
czy bez? (9) (powt.) 15.00 Sekrety
Lucyna to dziewczyna? - pol. kom.
rodzinne - pr. rozr. 15.30 Oskar obycz. 11.45 Zawody zwykłe i niemag. 16.00 Inform. 16.10 Zepter
zwykłe - serial dok. 12.00 Sobota w
Sport Magazyn 16.20 Powrót SuBy!kowie - serial 12.30 Dziwne
permana (33) - serial przyg. USA
przygody Koziołka Matołka - serial
17.15 Na wschód od Edenu (7) anim. 12.40 Dziecięce piosenki
serialobycz. USA 18.10 Herkules 13.00 Podkarpackie lato 13.15
serial przyg. USA 19.05 Disco Polo
S'cena - pr. muz. 13'.30 RzeszoLive 20.00 Idź na całość - show z
wska scena rockowa 14.15 Mag.
nagrodami 20.50 Losowanie LOTkomputerowy 14.30 Panna z
TO i szczęśliwego numerka 21.00
mokrą,giową (4) 15.00 Droga przyExtralarge (10) - serial sens. 21.55
jaciółko (3) 15.30 Zespół adwokaSzczęki 3 - horror, USA 23.30
cki Dyskrecja 16.00 Wielka miłość
Sport: GP Polski na żużlu w BydgoBalzaka (4)'17.00 Letnie przeboje
szczy 0.30 Ogłoszenie wyników
17.30 Tatarskim szlakiem - film
LOnO 0.35 Playboy: Lubiane i
dok. 18.00 Panorama 18.10 Aktuapożądane (9) - serial erot. 1.35 • lności 18.30 Studio Sport: Turniej
Wieczna obsesja - film erot. USA
koszykówki
ulicznej
18.50
3.20 Muzyka na BIS 5.00 Pożeg
Obsługiwałem Biały Dom - film
nanie
dok. 19.10 Witajcie - film dok.
19.30 Walc toreadorów - bryt. kom.
obycz. 21.15 Zawody zwykłe i nieRTl7
zwykłe - serial dok. 21.30 Aktualn.
6.30 Teledyski 7.15 Teleshopping
wieczorne 21.45 Mó!goŚć ... 22.00
8.15 Sunset Beach - serialobycz.
Brigitte Bardot - historia gwiazdy USA 9.00 Odjazdowe kreskówki:
film dok. 23.00 Medyczna ruletka Dennis rozrabiaka, Simba - król
film obycz. USA 0.;30 Pr. na nielew 11.00 Sliders - serial sf USA
dzielę
11.45 Misjonarz - kom. bryt. 13.15
Ukryta kamera - pr. rozr.. 13.40 DeWARSZAWA WOT-51
tektywi - serial kom. 14.10 My i one
- serial kom. USA 14.35 Robin Ho7.00Animaniacy-serialanim.7.20
od - serial przyg. 15.30 Opowieści
Bajkowa kraina - serial anlm. 7.30
złotej małpy - serial przyg. USA
Historia ziemniaka - film dok. 8.00
16.20 Steven Spielberg przedstaOgrody bez granic - serial dok.
wia: Niesamowite historie - serial sf
8.30 Prognoza pogody 8.35 Ja,
który mam podwójne życie .. ., czyli
16.45 Alfred Hitchcock przedstadylemat Jo.sepha Conrada (ost.) wia - serial sens. USA 17.10 Nieserial dok. 9.30 Pies, kot 1. •• - serial
ustraszeni - serial sens. USA 18.00
anim. 10.00 Projekt X - rep. 10.30
MANTIS - serial sf USA 18.50 7 miCzy Lucyna to dziewczyna? - pol.
nut - wydarzenia dnia - pr. inform.
kom. obycz. 11.45 Zawody zwykłe i
19.00 Extra Zoom - mag. 19.30
niezwykłe - serial dok. 12.00 SoboPrognoza pogody 19.35 Rodzina
ta w By!kowie - serial 12.30 Jan
Potwornickich - serial kom. USA
Serce (9) 13.30 Historia miłości 20.00-1.35 Sobota mocnych wraserial 14.20 Audiotele - rozwiąza
żeń:
20.00
Jak
sprzedać
nie konkursu 14.30 Panna z mokrą
zdechłego psa? - kom. USA 21.35
głową (4) 15.00 Droga przyjaciółko
Savannah - serialobycz. USA
(3) 15.30 · Zespół adwokacki Dys22.30 Piekielny związek - dram.
krecja 16.00 Wielka miłość Balzakrym. USA 0.10 Sylwetka - thriller
ka (4) 17.00 Chopinowscy interUSA 1.35 Red Rock West - dram.
pretatorzy: Konkursowe interpresens. USA 3.15 Sylwetka (powt.)
tacje - Gabriela Montero - koncert
17.30 Wierzę, wątpię, szukam
17.50 Powstanie Warszawskie 7.00 Telesklep 8.00 Myszorki na
serial dok. 18.00 Panorama 18.10
Prerii (10) - serial anim. 8.30 MaluTV Kurier Warszawski 18.30 Kolusińscy (11) - serial anim. 8.50 Obmbowie (ost.) Śmierć po raz drugi
rońcy kryształu (8) - serial anim.
19.30 Walc toreadorów - bryt. kom.
9.15 Babilon V (36) - serial sf USA
obycz. 21.15 Zawody zwykłe i nie10.00 Max Glick (12) - serial USA
zwykłe - serial dok. 21.30 Wiad.
10.30 Big Star Party - pr. muz.
Kuriera 21.35 Przegląd 21.45 Tele
11.30 Na ratunek - serial przyg.
motor - mag. 22.00 Brigitte BardotUSA 12.30 Grand Prix - dram.
historia gwiazdy - film dok. 23.00obycz. USA 15.50 Poirot (3) - serial
0.30 Medyczna ruletka - film
krym. 16.50 Strażacy (9) - serial
obycz. USA
obycz. USA 17.45 To było grane pr. rozr. 18.55 Pogoda 19.00 TVN
Komedia
Fakty 19.25 Sport 19.30 Człowiek
w czerwonym bucie - kom. USA
8.00 Jflcek Ziobro Superstar 8.30
21 .20 Maraton uśmiechu - liga doMiłość i śmierć - kom. USA 10.00
wcipów 21.50 Zwariowana forsa Kalambury - pr. rozr. 10.30 żan
pr. rozr. 22.20 Milczący mordercy darm i kosmici - kom. fr. 12.00 Jafilm sens. USA 0.05 Zjedz burżuja cek Ziobro Superstar 12.30 Annie
kom. bryt. 1.50 Granie na zaHall - kom. obycz. USA 14.00 To
wołanie - pr. rozr. 3.50 Granie na
jest kino - pr. rozr. 14.30 Pan - ko,:".
fr.-niem. 16.00 Drużyna A - senal
ekranie
16.50 Miliard w bilardzie - fr.-niem.
film obycz. 18.20 Junior - pr. rozr.
Nasza Telewizja
18.50 Nazywają mnie Trinity - wes7.30 Telesklep 8.00 WCW - wresttern wł. 20.40 Jacek Ziobro Superstar 21.1 OCześć chłopaki - fr. kom.
Iing 9.00 Cudowny świat magii i
obycz. 22.5a Drużyna A - serial
czarów (22) - serial dok. USA
23.40-1.10 Szczury Paryża - fr.
10.00 Historie niesamowite - serial
10.30 Wielcy reżyserzy (18) - serial
kom. obycz.

NIEDZIEl.'
7.00 Polskie stada i stadniny koni: Kętrzyn - felieton 7.30 Notowania 8.00 Powrót Piaskoludka (5) serial 8.25 Teleranek na wakacjach 8.55 ' Kiedy słońce traci
blask (6-0st.) Sznajberkowa - serialobycz. 9.45 Wiad. naukowe
10.00 Diana - królowa ludzkich
serc - bryt. film biogr. 11.45 Ambasador trędowatych - rep. 12,00
Anioł Pański 12.15 Czasy - katol.
mag. inform. 12.25 Ludzki świat mag. 12.50 Tańce polskie: Tańce
staropolskie 13.00 Wiad. 13.10
Tydzień 13.45 Od przedszkola do
Opola: K. Prońko - pr. rozr. 14.30
Przygody Sindbada (32) - serial
przyg. USA 15.15 Zwierzęta świa
ta: Profile natury (4) Aligator (2) kanad. serial dok. 15.45 Moc mag. motoryz. 16.00 Wideo Party
16.20 Poczet regionów Polski:
Warmińsko-mazurskie 17.00 Teleexpress 17.20 Śmiechu wartepr. rozr. 17.50 Dziennik Telewizyjny - pr. satyr. 18.05 Słoneczny patrol (7) - serial przyg. USA 19.00
Wieczorynka: I pies i wydra 19.30
Wiad., Sport 19.55 Prognoza pogody 20.05 Statek miłości (12) serial kom. USA 20.55 Audiotelerozwiązanie konkursu 21.00 Zwyczajni - niezwyczajni 21.40 Sportowa niedziela 22.05 Studio
Sport: MŚ w lekkoatletyce w Sewilli 22.40 Czlowiek ze złotym pistoletem - bryt. film sens. 0.45 Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej: Kazimierz Winkler (powt.)
1.05-2.05 Universal techno - fr.
film dok.

TVP2
7.05

Echa

tygodnia
(dla
niesłyszącyoh)
7.35
Statek
miłości (12) - serial kom. USA (dla
niesiyszących) 8.25 Słowo na niedzielę (dla niesłyszących) 8.30
Program lokalny 9.30 Studio
Sport: MŚ w lekkoatletyce w Sewilli 9.40 Wzwyż: Mojtesz w Ameryce 10.05 Ulica Sezamkowa - pr.
dla dzieci 10.35 Studio Sport: MŚ
w lekkoatletyce w Sewilli 10.45
Bezpieczne wakacje - turniej motoryz. 11.10 Studio Sport: MŚ w
lekkoatletyce w Sewilli 11.45 Szalejąca planeta: Huragany - film
dok. USA 12.40 Tęcza - bryt. film
przyg. 14.2530 ton! Lista, lista -lista przebojów 15.00 Familiada teleturniej 15.30 Złotopolscy (113)
Bez immunitetu (powt.) 16.00
Szansa na sukces - pr. rozr. 17.00
Nasz Charly (10) Kwarantanna serialobycz. 18.00 Panorama
18.10 Program lokalny 18.30 Jaś
Fasola (13) - serial kom. 19.00
Studio Sport: MŚ w lekkoatletyce
w Sewilli 21.25 Nowojorscy gliniarze (92) - serial sens. USA 22.15
Panorama 22.40 Prognoza pogody 22.50 Darmozjad pol. - kom.
pol. 0.30-2.05 Stevie - bryt. film
biogr.

KRAKÓW 3
7.00 Hej, Arnold - serial anim.
7.25 Mysz i kret - serial anim. 7.30
Janka - serial 8.05 Zaproszenie
8.30 Klub działkowicza - mag.
8.40 Przeboje TV Kraków 9.05
Kalejdoskop sport. 9.30 Przyrodnicy - felieton 9.50 Dzieje kultury
polskiej - felieton 10.45 Fałszywy
kadr - felieton 11.05 Kolejki - rep.
11.25 Rysujemy z Donem - serial
dok. 11.40 Z wiatrem i pod wiatr serial 12.30 Rola - mag. 12.50 Gazdówka - mag. 13.10 Z plecakiem
i walizką - mag. 13.35 Pełna kultura : M. Ostroska 14.10 Kufer babci
Aliny - mag. 14.30 tycie na Pustyni Kalahari - film przyr. 15.15 Zawody zwykłe i niezwykłe - serial
dok. 15.30 Decydująca gonitwa kanad . film obycz. 17.00 The Shadows - koncert na 3O-Iecie 18.00

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA 13

Panorama 18.10 Kronika 18.30
Studio Sport 19.00 Zawsze razem
(7) - serialobycz. 20.00 Studio
Sport: Rozgrywki żużlowe 21.00
Sprawozdawczy mag. sport.
21.30 Kronika 21.45 Kocie klipy pr. muz. 22.00 Kryszak Show - pr.
rozr. 22.45 Sekrety II wojny świa
toweJ - serial dok. 23.40-0.30
Uderzenie (9) - serial sens.

POLSAT
6.00 Disco Polo Live 7.00 Ręce,
które leczą 7.30 Jesteśmy - mag.
8.00 Głupi i głupszy - serial anim.
8.30 Kapitan Power (22) - serial sf
USA 9.00 Kalambury - teleturniej
9.30 Dyżurny satyryk kraju - pr.
satyr. 10.00 Disco Relax 11.00
Oni, Ona i pizzeria (26) - serial
kom. USA 11.30 Ach, śpij kochanie (12) - serial kom. USA 12.00
Wszystko za hit (8/13) - serial
kom. USA 12.30 Goryl atakuje thriller USA 14.15 Rep. 14.30
Łowca przygód (7) - serial sens.
USA 15.30 Lato z radiem i PolSatem 16.00 Inform. 16.10 Zepter
Sport Magazyn 16.20 Dziewięciu
wspaniałych - teleturniej 17.20
Ptaki ciernistych krzewów: Brakujące lata (4-osl.) - serialobycz.
USA 18.15 Herkules - serial
przyg. USA 19.051dż na całość
show z nagrodami 20.05 Air America (20) - serial sens. USA 20.50
losowanie LOnO 21.00 Rozdział drugi - kom. USA 23.20
Ogłoszenie
wyników LOnO
23.25 Współczesny gladiator 2 film sens. USA 1.05 Mag. sport.
2 .30 Muzyka na BIS 5.00 Pożeg
nanie

RTL7
6.10 Teledyski 7.1 0 Teleshopping 8.10 MANTIS - serial sf USA
9.00 Odjazdowe kreskówki: Dennis rozrabiaka, Simba - król lew
10.15 Jak sprzedać zdechłego
psa? - kom. USA 11.45 Powrót na
Wyspę Skarbów - serial przyg.
12.40 Autostrada do Nieba - serial
USA 13.30 Rozdarta kurtyna - film
krym. USA 15.40 Ukryta kamerapr. rozr. 16.05 Cienka niebieska linia - serial kom. 16.35 Łysoń - serial kom. 17.05 Detektywi z wyższych sfer - serial sens. 18.00
Rewolwer i melonik - serial sens.
18.557 minut - wydarzenia dniapr. inform. oraz prognoza pogody
19.05 McCall - serial sens. USA
20.00-23.00 Przebojowa niedziela: 20.00 Red Rock West - dram.
sens. USA 21.45 Wieczór z wampirem: Kabaret OTTO, Zdzisław
Wardejn - talk show 23.00 Oblicza
Nowego Jorku - serial sens. USA
23.45 Detektywi z wyższych sferserial sens. 0.40 Rewolwer i melonik - serialobycz. 1.30 McCall serial sens. USA 2.15 Oblicza Nowego Jorku - serial sens. USA

7.00 Telesklep 8.00 Hutch Miodowe Serce (11) - serial anim.
8.30 Przygody Pytaiskich (11) serial 8.50 Obrońcy kryształu (9)
- serial 9.15 Mini Playback Showpr. rozr.10.20Szalonyświat(11)

serial 10.50 Pepsi Chart - pr.
muz. 11 .20 Człowiek w czerwonym bucie (powt.) 13.00 Przygody Sherlocka Holmesa (16) - serial krym. 14.00 Fantastyczna
podróż - film sf USA 16.00 Małż.e
ństwo z rozsądku - pol. kom.
obycz. 17.45 Zostań gwiazdą - pr.
rozr. 18.55 Pogoda 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 Fałszy
wy trop - film krym. USA 21.15
Kręć z Nami - pr. rozr. 21.45 Zwariowana forsa - pr. rozr. 22.15
Szalona buda - kom. obycz. USA
0.25 Big Star Party - pr. rnuz. 1.15
Inspektor Knight (20) - serial
sens. USA 2.00 Granie na zawołanie - pr. rozr. 4.00 Granie na
ekranie - pr. rozr.

Nasza Telewizja
7.30 Telesklep 8.00 WCW - wrestling 9.00 Kobra - serial sens.

USA 10.00 Nieśmiertelny - serial
przyg. USA 11 .00 Opowieści z palmowego miasta - serial anim .
11 .30 Magiczny kapelusz (2) - serial anim. 12.00 Pożegnanie z tatą
- film fab. 13.45 Polacy od kuchni mag. 14.00 Barbara - serial dok.
15.00 Opowieści z palmowego
miasteczka (2) - serial anim. 15.30
Magiczny kapelusz - serial anim.
16.00 Kobra - serial sens. USA
17.00 Nieśmiertelny - serial przyg.
USA 18.00 WCW - wrestling
19.05 McCall - serial sens. USA
20.00 Red Rock West - dram.
sens. USA 21 .45 Wieczór z wampirem - talk show W 23.00-1.00
Dwie samotności - kanad. film
obycz.

RZESZÓW 3
7.00 Hej, Arnold - serial anim.
7.25 Mysz i kret - serial anim. 7.30
Janka - serial 8.05 Zaproszenie
8.30 Spotkanie z folklorem 8.45
Promocje młodych 9.00 Koncert
życzeń 9.30 Przyrodnicy - felieton
9.50 Dzieje kultury polskiej - felieton 10.45 Fałszywy kadr - felieton
11.05 Kolejki - rep. 11 .25 Rysujemy z Donem - serial dok. 11.40
Transm. z uroczystości dożynko
wych w rzeszowskiej katedrze
14.00 Muzyczne prezentacje
14.30 tycie na Pustyni Kalahari film przyr. 15.15 Zawody zwykłe i
niezwykłe - serial dok. 15.30 Decydująca gonitwa - kanad. filrn
obycz. 17.00 The Shadows - koncert na 30-Iecie 18.00 Panorama
18.10 Aktualności 18.30 Studio
Sport 19.00 Zawsze razem (7)
20.00 Studio Sport: Rozgrywki żu
żlowe 21.00 Sportowe wydarzenia weekendu 21 .40 Aktualn. wieczorne 21.50 Studio Sport: Turniej
koszykówki ulicznej 22.00 Kryszak Show - pr. rozr. 22.45 Sekrety II wojny światowej - serial dok.
23.40 Uderzenie (9) 0.30 Pr. na
poniedziałek

WARSZAWA WOT-51
7.00 Hej, Amold - serial anim.
7.25 Mysz i kret - serial anim. 7.30
Janka - serial 8.05 Zaproszenie
8.30 Prognoza pogody 8.35 Wierzę, wątpię, szukam 8.50 Z archiwum WOT 9.00 Przegląd 9.1 0 Są
takie miejsca - mag. 9.30 Przyrodnicy - felieton 9.50 Dzieje kultury
polskiej - felieton 10.45 Fałszywy
kadr - felieton 11.05 Kolejki - rep.
11.25 Rysujemy z Donem - serial
dok. 11.40 Z wiatrem i pod wiatrserial 12.30 Szaleństwo Majki
Skowron (osI.) Powroty 13.00
Msza św. 14.00 Warszawa znana i
nieznana 14.20 Powstanie warszawskie - serial dok. 14.30 tycie
na Pustyni Kalahari - film przyr.
15.1 5 Zawody zwykle i niezwykłe serial dok. 15.30 Decydująca gonitwa - kanad. film obycz. 17.00
The Shadows - koncert na 30-1ecie 18.00 Panorama 18.10 TV Kurier Warszawski 18.20 Kościół i
świat 18.30 Studio Sport 19.00
Zawsze razem (7) 20.00 Studio
Sport: Rozgrywki żużlowe 21.00
Sport w WOT 21.30 Wiad. Kuriera
21.35 Strefa zagrożenia - serial
dok. 22.00 Kryszak Show - pr.
rozr. 22.45 Sekrety II wojny świa
towej - serial dok. 23.40-0.30
Uderzenie (9)

Komedia
8.00 Jacek Ziobro Superstar
8.30 Yes, Giorgio - kom. muz.
USA 10.20 Kalambury - pr. rozr.
10.50 Cartouche - fr. film przyg.
12.40 Jacek Ziobro Superstar
13.10 Przywitaj się z Panią - fr.
kom. obycz. 14.30 To jest kino - pr.
rozr. 15.00 Mężczyzna w wielkim
samochodzie - fr. kom. krym.
16.40 Drużyna A - serial 17 .30
Trzej mężczyźni i kołyska - fr. kom.
obycz. 19.15 Junior - pr. rozr.
19.40 Śpioch - kom. USA 21 .1 0
Jacek Ziobro Superstar 21.40 My
kobiety - kom. wł. 23.20 Drużyna
A - serial 0.10-2.00 Nazywają
mnie Trinity - western wł.
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Określenia

~

wyrazów poziomych i
pionowych podane zostały w kolejności przypadkowej; ujawnione w
krzyżówce litery mają ułatwić
określenie {Tliejsca wpisu haseł do
diagramu.
Litery Z' pól ponumerowanych
od 1 do 32 utworzą rozwiązanie:
sentencję Cycerona.
POZIOMO:
* brzask,
• Pilica,
* śniegowa figura ,
• wyrażana na spowiedzi,
• ostania z ratunkiem,
* trunek z aromatem,
• nie przewodzi prądu ,
* z kapturem na szafocie,
• siejący popłoch ,.
• funkcja trygonometryczna,
• jest przesyłka! , _
• wziątka nie prawa,
* lodowcoWy cyrk,
• alkaloid z wilczych jagód,
.
• żart, psikus,
• wagon sypiafny,
• figura akrobacji lotniczej,

7

8

'23,

24

•

11

~"

26' .'

* niejedno w Rabce,
* ociupinka wody,
* Dyzma,
. * przestępcza !\'leta, .
. * poległ, pod Termopilami, .
* pulsująca tętnica,
* Galilejska,
* bieganina,
* na płn . od Nagłowic,
• koło sterowe,
• Barbara dla gómików,
• olbrzymia płaszczka tropikalna ,
• kamizelka ratunkowa,
• nalepian, .
• pudła na wystawie.
PIONOWO:
• chabeta,
• mizerna kawa,
* uzdolnienie,
• ozdoba tałesu,
• pobliskie tereny,
• projekrdziałania,
• rewolwerówka ,
• kolczasty krewny porzeczki,
• gromada,
• proszek do czyszczenia,
• inteligent z ogonem,

28

13

14

129

30

,

.

poszczególnych liter
zegarowo wyrazy o niżej
podanych znaczeniach umieszczając pierwszą literę w polu oznaczonym .
Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 32 utworzą rozwiązanie:
przysłowie ludowe.
ZNACZENIE WYRAZÓW:
A) ptak z rodziny dzierzb,
B) rzadkie zjawisko, dziwo,
• C) Emil w roli Brunnera,
D) rodaczka, '
Ej dłuższe od skarpetek,
F) na scenie sama dama,
G) puchowa na zimowe noce,
H) jeśli upada na kawałeczki się
rozpada,
I) ostrokÓł,
J) wykres przemiany bez wymiany ciepła,
K) ława fundamentowa,
\..) kolega ogrodnika,
Ł) rozlicza się z urzędem skarbowpisać

wym, ,

lĄ'

16

NR 17

15

i6

)1

32

'

M) rurka włoskowata,
N) z rączką do usmażenia jajecznicy,
! .
O) pospieszna ucieGzka, rozproszenie,
P) .spec" od produkowa'nia bubli,
R) odprawia karę za grzechy,
S) lek dla diabetyKa, '
T) sztuka rzeźbienia w drewnie,
U) współdrganie .

• błysk nadziei,
• złota przepaska,
• zagrOda dla cieląt,
* zimowe okrycie,

*

kłębienie się, zamęt,

·gwiżdże Vi górach,
* kleik lub piure,
* szani~ ,
'
* taczka budowlana,
* dwa s4Jpki z poprzeczką,
I' • Terentiew,
.
• sumiasty pod nosem,
* Ludwik Jerzy,
* Dymna,
• rośnie na brzegach jezior,
* kosmata tkanina jedwabna,
• wczasowicz,
• biała na brzozie,
• po metanie,
* uran dla reaktora,
* gra podobna do wista,
" * w bok,
.
• Chiński lub berliński,
• państewko,
• gagaikowaty owoc,
• sądził w Hadesie,
• szlak komunikacyjny,
• prawy dopływ Dunaju.

Litery ż p{)ł ponumerowanych

od t do 20 utworzą rozwiązanie:
przysłowie

ludowe.
POZIOMO:
1) gazetowy rożek.
7) taki sam, jak cham,
, 8) szkoda go z czasem,
9) polskie stewardessy,
11) reperacja parawanu,
14) wożenie korytem ,
16) tańczy po skali,
18) wody się w nie nie naleje,
19) piecowe rzeszoto,
20) fabryczna nie do wypasu,
21) ociepla jednostka agenta,
23) na plaży na nim się prażysz,
24) z kłem , konikiem, szczękami i

zębami ,

, ~itery z p,ól z kropką, czytane
poziomo, utworzą ro%wiąza
nie.
PRAWOSKOŚNIE:
1) figura w kartach,

Do diagramu należy wpisać wyrazy przez dodanie dwóch słów (znak
plus) lub po wykreśleniu liter jednego słowa z drugiego (znak minus).
W obu przypadkaCh należy litery
przeanagramować i tak powstałe
wyrazy wpisać do diagramu.
Litery z pół ponumerowanych
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.

zamkniętych ,

15) tabletka w plastyce,
17) sypka miara,
22) więdnie powoli bez roli,
25) podaży się marzy,
26) nie dla gwiazdy,
27) papier z czynem,
28) gustowny zmysł,
29) wykładają tam otwarcie.

7

II
9

28) rogata gromada,
30) doskwiera mu samotność,
31) na sceniewszachowym stroju,
32) moje niepokoje,
PIONOWO:
1) śmieszy bez fleszy,
2) ten żywemu nie przepuści ,
3) krupy do zupy,
4) uznanie niech się stanie,
5) zawarty z d iabłem ,
6) pudełeczko z przykryweczką,
10) ćwierćpismo ,
12) płodzi , płodzi i nic z tego nie
wychodzi,
13) roztrząsanie przy drzwiach

2) Katarzyna, tegoroczna mistrzyni Polski w triatlilonie,
3) japońska sztuka samoobrony,
4) naczynie oświaty,
5) ogromny deszcz,

POZIOMO:

4) BRANSOLETKA - STRONA,
7) STAR + APEL,
8) SZTURMÓWKA - MAKÓW,
9) SAMOTRZASK - SMAK,
10) LABORANTKA - RATA,
12) ANTYKWARNIA - WARI,
14) KORYNTIANKA - NIKT,
16) ROJALISTKA - ALOI ,
19) FOR + ETA,
20) TERMOSTAT - TORS,
21) KORT + OKER,
22) WARZONKA - ROK.
PIONOWO:
1) MASKARADA - DAK,
2) EKRAN + TOR,
3) TEKTONIKA - KONIK,
4) PASTORAŁKA - SŁOTA,
5) AMBASADORKA - ARMADA,
6) ILlA + TAN,
•
10) KARABIN - IRAN ,
11) TLEN + KORA,
12) STAN + ZAK,
13) ELEKTRON - TRELE,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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i Włoszech,
13) oaza miejskiej zieleni,
14) litewska potrawa wigilijna.
16) mama dla niektórych
dzieńc6w.

NASZE ŁAMIGŁÓWKI NR 17 • WAKACJE
"Echo" rusza na

WKA PANORAMICZNA
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przegląd kąpielisk

PI ,.

DLA LIPOWICY

Choć wakacje zbliżają się ku końcowi, to pogoda nadal jest dla nas
łaskawa. Słoneczko przypieka, że aż miło. Wszystko wskazuje, że
czeka nas jeszcze jeden letni weekend. Aby nie tracić niepotrzebnie

czasu I nie spalać na darmo benzyny, dziennikarze "Echa" w okresie
wakacji odwiedzali kąpieliska w naszym regionie, a potem przybliża
li Ich zalety I wady na łamach gazety. W czwartek na własne oczy I na
własnej skórze przekonaliśmy się, jak jest w lipowicy.

Zdj~ A PitltarsJri
Nad zalewem w Lipowicy znalazło się nawet miejsce do gry w siat-

kówkę·

WOLUMEN

RZEKA
W ROSJI
(lITERY:

,,-p. U)

JEDEN Z
NASZYCH

CYRK
LODOW·

1J~

COWY

1
STARSZY
STOPNIEM

00 KAPITANĄ
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Trafić do Lipowicy to żaden problem. Drogę do największego w województwie świętokrzyskim kąpie
liska położonego w gminie Chęci
ny wskazują tablice i sympatyczni
mieszkańcy Radkowic. Wjeżdża
my do centrum wsi i przed nami
wyrasta drogowskaz .Lipowica 1
km". Ruszamy prosto wiejSką
drogą. Tablicę "Ośrodek Wypoczynkowy Lipowica" na bramie
wjazdowej widać już z daleka.
Obok czytelny cennik. Wstęp na
teren kąpieliska kosztuje złotówkę
od osoby. Dodatkowo za wjazd samochodem zapłacimy 3 złote za
dzień . Tyle samo kosztuje rozbicie
namiotu . Nie ma problemu z zaparkowaniem samochodu. Auto
można zostawić na ogromnym,
strzeżonym parkingu , z dala od
wody. To rozwiązanie bardzo przypadło nam do gustu. Przynajmniej
nikt nie opala się i nie pływa w spalinach. W ten sposób Lipowica zyskała pierwszego plusa. Ruszamy

Obok na kocach opalają się plapromieni słonecz
nych nigdy dość. - Od początku
wakacji przyjeżdżaliśmy co weżowicze . Widać

w polach zaciemnioczytane prawoskrętnie od
z kropką, utworzą nazwiWYbitnego aktora.
leren, obszar, okręg,
Ronald, były prezedynt USA,
trOskliwa kuratela,
'. SaUdyjska,
tYSiąca jezior,
mocarz, silacz,
wwieczorze u Wojtka Jagiel-

ekend.

W

ściągniemy,

sobotę
znów tu
pożegnać lato -

by

mówi młode małżeństwo z Kielc. Już nie mogę doczekać się nastę-

co najmniej dwóch
zadań

prosi(lub doręczyć) pod
• ED" w Kielcach
na kartach poczto-Wterminie 7 dni od daty nu-

"NASZE ŁAMIGŁÓWKI"

Kupon nr 17
Rozwiązanie

prawidłowe

odporOZlosujemy nagrody

~DIOMAGNETOFON

ĄGRO DY KSIĄŻKOWE
~arCi~ Pocztowej z rozwiąza1 alezy

nakleić zamieszczo-

~n konkursowy. Odpowie-

uponu oraz pełnego i czyO adresu nadawcy zostaną
v trakCIe losowania naZadania' oprac.:
"ABEMAJ"

Łamigłówek"

"Naszych

nr 13

1) Krzyżówka panoram iczna:
. Czy za karę, że nie wierzę w
duszę , nie mam duszy?" - S.J.
Lec.
2) Krzyżówka: diabetyk
3) Kombinagram: .Bądż wie'ny
sobie, a nie będziesz niewierny innym" - Franciszek Bacon.
4) Ciąg6Nka - szyfr: Malarstwo
nie jest za;ęcie,-. dla piach 1\ c
Trzeba ufT1ieć czekać na
n I( ''1 Cybs

5) Wirówka: "Jaki pasterz, takie
owce" (przysłowie polskie).
6) Jolka: .Młoda żona staremu
trucizna (przysłowie polskie) .
7) Krzyżówka : .Jeden strzał , a
dwa pudła" (przysłowie polskie).
NAGRODY
W wyniku przeprowadzonego I~
sowania nagrody otrzym ują:
I RADIOMAGNETOFON : Paweł Kloczkowski - Stąporków
II NAGRODY KSIĄŻKOWE :
1) Aleksandra i Józef Kowalscy - Dzialoszyce,
2) Zofia Rybus - Stasz6w
Gratulujemyl W sprawie odb 0ru radlomagretofonu pros Y o
kontakt z Blurel'1 Konkursów ED
KI' cach (te 343-04-56)
Nag dy ks ązko 'te L S
prze s aJ"le poczt

http://sbc.wbp.kielce.pl

pnego lata, by tu ponownie przyje- wzdycha ich sześcioletni
synek.
Tymczasem w wodzie szaleje
grupa nastolatków. - Tu jest super.
Woda czysta, nie śmierdzi. Aż.
przyjemnie jest się w niej zanurzyć
- zapewniają Krzysiek Chmura,
Michał Pa/dziński, Tomek Andua.
Chłopcy dopiero co rozegrali ekscytujący mecz pliki plażowej na
specjalnym boisku, a teraz szukają ochłody w wodzie. Na pytanie, co im się najbardziej w Upowicy podoba, zgodnie odpowiadają:
- Ten odjazdowy cypel. Na żadnym
kąpielisku w naszym regionie nie
ma podobnego. Cypel dodaje ur~
ku temu pięknemu miejscu. Na
początku wakacji był najlepszym
miejscem na opalanie, teraz
zawładnęli nim wędkarze . Moina
ich również spotkać na przeciwnym brzegu plaży. Zarzucili wędki i
czekają aż żyłka .zatańczy" na w0dzie. - Jasne, że się uda. Od lipca
złapałem tu kilka dorodnych sztuk
- zapewnia jeden z nich. Zostawiamy wędkarzy i ruszamy do wypożyczalni sprzętu . Jest dobrze zaopatrzona. A i ceny w miarę przyżdżać

stępne . Wynajęcie

kajaka kosztu-

złotych, a roweru wodnego złotych . Jeżeli już nam się znu-

Je 9
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dzi wodne szaleństwo , a nie chcemy jeszcze opuszczać tego malowniczo położonego akwenu . to
czeka na nas jeszcze jedna atrakcja - można napalić ognisko i
delektować
się
pieczonymi
kiełbaskami i Ziemniakami. W
ten sposób Lipowica zebrała kolejny zestaw plusów.
Mimo że staraliśmy Się doszukać choć Jednego minusa me
udało Się I to me dla ego, że epscy z nas wywiadowcy ale ta:n
wszystko działa jak w szwaJcarskim zegarku. Nawet oalety
wzbudZiły w nas zachwyt Jest
tam czysto me brakuje papieru
toaletowego i daleko Im do
wyglądu Wiejskich wygódek
Dzierżawca terenu Agnieszka
Pietrus i kierownik ośrodka Piotr
Chwastowski, których spotkaliśmy na miejscu, bez przerwy
rozmyślają jak jeszcze uatrakcyjnić ten piękny zakątek . W pianach mają między innymi postaWienie przy plaży wesołego miasteczka. I jak tu nie postawić
pełnej piątki?

Magdalena PORWET

REKLAMA
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OGŁOSZENIA
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE DNI
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zgu

ZNIZKI NA

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia· nie odniesie skutku,
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

Alarmy -Cebox

INFORMATOR

StacJoname. Autoalanny, szlabany - montaż, dystrybucja.
Kielce Polna 7,0411368-23-68.

OGŁOSZENIA

DROBNE
I MODUŁOWE

Cebox -TV Przem

Pogotowie pediatryczne
7.00-22.00,041/368-46-36.

KOSMETYKA

słowo

Profesjonalne systemy kamerowe, kontrola dostępu, sygnalizacje
kradzieży, centrale telefoniczne.

Tatuai artystyczny, makijaż permanentny, usługi kosmetyczne.
Kielce, Sienkiewicza 21
(Hotel Bristol), 0411368-24-55.

AAA AAA Auto - Skup aut powypadkowych, skorodowanych,
090-354.Q03.

Policealne Studium Ekonomiczne i Administracji. TWP Radom,
Wemera 22, 0481331-39-22.

AAAAAAAuto - Skup do remontu,
na części, 0602-629-911.

Szkoły .pro-Rr. Kielce, ul. Romualda 3, tel. 368-17-43. Uceum 0gólnokształcące - cykl 3 i 41etnl. Technikum Fryzjerskie, Policealne Studium Zawodowe: finanse i rachunkowoŚĆ, obsługa ruchu turystycznego,
kosmetyka, technik architekt,
technik administracjI.

AAA AAA Auto - Szrot, skupujemy
osobowe, dostawcze,
0601-617-279.

..mI

Cebox -Videodomofony
_____._____.__--=...

2fl2

DO NASZYCH

BIUR I PUNKTÓW

Lombard /lU Mar muzo"
NatychmIastowe pożyczki. Kielce, 041/368-22-42. Kantor Kielce,
0411368-22-24. Także w niedzielęl
...nS2

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

sprzedaż

AAA Auta rozbite, spalone,
0604-228-214.

------.----------AAA Auta zniszczone - do
na części, 090-354'()()3.

",2015

*13321

Autoszyby .Autofenix· Kielce,
Wrzosowa 25,041/361-61-71. Radom, Dębowa 4, 048/362-60-15.
Szewce 39 klKielc, 041/346-52-05.

Auta. powypadkowe,
skorodowane, 0602·629-911.

CInquecento (1992-94),
0411344-64-91,0601-859-990.

LOKALE

"SACHS"·

...2721

KIelce. Chęcińska 14,361-37-49.

Pokrycia dachowe

Dr ginekolog. Najtaniejl
0601-380-958.
.s3131

119102

BUDOWNIOWO
AAA Solidne okna PCV, belgijski
system . Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: . Seif",
Wiśniówka 77, tel. 362-33-35,
fax 362-33-34.
",1031
Kompletne ocieplanie domów:
kompletne pokrycia dachowe,
~.~~~~~.~~.:. ___ .__ ._. __ ._._~I~
Stropy Terieva z certyfikatem bezpieczeństwa, 0411302-12-90.

FOTOMOD
Studio Fotografii
Reklamowej
z Warszawy
organizuje nabór
fotomodelek
oraz dziewcząt

początkujących.
Casting odbędzie

u"

GInekologIa - doświadczeni spe·
cjaliści,0501-943-194,

0603-189-873.
UIIXIl7

Centrum Kształcenia Dorosłych
.Promotor", Kielce, Podklasztoma
117, prowadzi nabór: Policealne; Turystyka, Administacja Państwowa i
Samorządowa, bhp, Bankowość, Finanse i Rachunkowość, Poligrafia,
041/345-85-88, 09Q.249-104.

ulro

MOTORYZAUA
AAA AAA Auta rozbite, spalone
kupię,0604-228-214.

AAA Partner sprzeda działkę pod
warsztat, myjnię, 0411344-98-98.

ul42
KupI,

działkę budowlaną·

Nabór na kierunek informatyka.
Policealne Studium Informatyczne. TWP Radom, Limanowskiego
26130, 0481362-85-96.
ums

TRUSKAWKI
między

AnIa. 0604-302-398.

pod

budowę hali przemysłowej do 1 ha

Sprzedam bliźniak w stanie surowym, otwarty na Malcach,
015/842-36-60 po 18.00.
11795

PRACA-ZATRUDNI

Emanuelle - 041/342-82·78.

Ewa, 0604-313-221.

Janek. 0604·723·244.

Przystojny Rafał tylko dla
0604-674-565.

2100 zł,

060-447-78-94.

Centrum Kształcenia Dorosłych
. Promotor"' Kielce, Podklasztorna
117, prowadzi nabór: Technikum po
ZSZ; Samochodowe, Kolejowe, Fryzjerskie, Poligraficzne, Handlowe,
Liceum Ogólnokształcące trzyletnie,
czteroletnie, Liceum Ekonomiczne,
090-249-104, 0411345·85·88.

GInekolog (Kraków),
0604-339-310.

.sns!

NIERUCHOMOŚCI

ChałupnIctwo.

NAUKA

MEDYCYNA

Kompletne dachy, izolacje.
.Izobud·, Kielce, Skrzetlewska 4,
345·59-85.

Amortyzatory,
wymiana .Kim-Auto·Części,
Słowackiego
6,
041/344-23-73, 0411361-61-06.

:tuk A-075 Towos Lux,
(1995),0411344-59-03. Dom
Towarowy .Puchatek".

-.

bezpłatna

Jr2047

Pokój do wynajęcia,
041/366-49-44.

TechnIkum Elektryczne - enargoelektronika dla absolwentów
ZSZ, zaoczne TWP Radom, limanowskiego 26/30,0481362-85-96.

w Kielcach lub okolicy, najchetniej
uzbrojoną. tel. 0601-670-815
J. Malinowski.

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

Agencja .PLUS·, 0411368-08-73.

o rawo Obrazów

~

Autoalanny, głośniki, wzmacniacze, 0411344-29-67.

r~montu

Mobud - Pustaki szklone
Blachy szwedzkie, powlekane,
gips-karton, Knauf, gips budowlany,
szpachlowy, gazobeton, siatki, papy,
cegły, narzędzia budowlane. Kielce,
Zagnańska 72, 344-84-19; Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów,
Reymonta 12, 386-13-52.

Polonez 1,6 GU, szmaragd
meJalik (1996), 0604-574-3n.

łS3371

KUPNO

KIelce. 368-23-68.

KIELCE • RADOM • TARN

SADZONKI
innymi owocujące jesienią

SElVA
ACM .Agrocentrum"
Kiek:e. ul. Sandomierska 207
ul. Paderewskiego 38
Miechów, ul. Topolowa 3
KozIów256
Kazimierza Wielka,

~

uI.~em~18

~

Sylwta, 0603-226·372.
Dziewczyna 20-25 lat potrzebna
do pracy w domu, w Niemczech na
dłuższy okres czasu,
0411303-03-44.
W7i1

Lektorów języka angielskiego
(2.000 - 2.500 zł miesięcznie) informacje: Radom, 0604-608-782,
610-30-45 (po 16·tej),
Kielce 041/303-03-91.

Układanie, glazura,
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, 041/361-01·33.

SkładanIe długopisów,

060-440-67-85.

Zatrudn" dziewczyny,
0604-475-496.

UsługI koparko
0411366-4Q.89.

RÓŻNE
AAA Lombard - Komis. Pożyczki
pod zastaw. Kielce, Sienkiewicza
64, 0411366-40-93, 344-22-15.
Czynne także w niedzielę 10.0014.00.
Rewelacyjne systemy
0604-319-354.

mułtilotka,

się

w Kielcach
5 września

w godz. 12-14

INFORMACJA-HANDEL

w Wojewódzkim
Domu Kultury

oraz infoonacje O ogklszeniach drobnych

przy

ul. Ściegiennego 6.
Informacji
udzielamy
pod nr tel.

I

MIelec

Niepodl~

al.
14110
telJfax (017) 583-75-10

(022) 877-02-29,
0601945671

SPRĘŻARKI

USŁUGI-PRODUKCJA

Z trzech ostatnich numerów

~
KIELCE

•Echa Dnia·

TAI OGUOPOlSKA
I FORMACJA
GOSPODARCZA
94n

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA

http://sbc.wbp.kielce.pl

wraz z wyposaienlem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
• układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zsrjWacze tapicerskie I szybkozłączki
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
• filtry do chłodziw obróbczych i gwinCiarki
stołowe

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

sierpnia 1999 r.

Wydział

KOMUNIKATY

Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Zespół Obsługi

Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej
informuje, że w dniach 30 i 31 sierpnia 1999 r. na terenie miasta
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Przedszkoli i

Szkół

Skarżyska-Kamiennej

ul. Grotta 3,28-100 Bu ko-Zdrój
tel. (041) 378-45-36, fax 378-34-39

przeprowadzona zostanie akcja wyłapywania
bezdomnych psów.

ogłasza przetarg nieograniczony

Wykonawcą akcji będą Miejskie Usługi Komunalne sp. z 0.0. w Skarżysku -Kamiennej.

Wyłapane, bezdomne psy zostaną przewiezione do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Kielcach, ul. Ściegiennego 203.
1I/101l!

w związku z prowadzonymi pracami
eksploatacyjnymi na sieci
elektroenergetycznej Rejonowy Zakład
Energetyczny Jędrzejów
informuje o przerwach w dostawie energii
elektrycznej we wrześniu br. w godzinach
od 8.00 do 15.00

t ......._.........~!~~~~:.%.ę~~~!~~!t!~.~.~~.ł?l~~~.~.~!!.l.L .............................

1:~................ę!l!E~':'(iE! ~.:.~lW~..............................................................
1·3
Niwiska Krasoclńskie, Potok Wielki 2
..........................................................................................
_..............

Termin realizacji zmówienia od 27,09.1999 r. do 15.03.2000 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

1.800 zł.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.1999 r.
do godz. 9.00 w siedzibie Zespołu, pokój 206,
Otwarcie ofert nastąpi 21.09.1999 r. o godz. 10.00.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać codziennie z wyjątkiem sobót - w godz. od 9.00 do 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza specyfikacji - 20 zł.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr

378-45-36.
11/10111

Zarząd

!!i!!!!i!~~9P.............................................................................................

~,:!.. ...............~!J!f.1p.:.m~t..................................................................... .
6-8
Potok Wielki 7
...........................................................................................................
7
Oblechów Kolonia 2
..........................................................................................................
8·10
Oksa Piekarnia, Oksa za kościołem, Włoszczowa • ul. Partyzantów (pl. Wolności -

PZU, Bank Zachodni, ul. Partyzantów od cmentarza do Urzedu Gminy, Dom Handlowy, Restauracja .Ry-

~.9.:g.t ...........~m'Rr:!~~~.!.i.? .......................................................:......... .
20·24

Pokrzywnica, Chojny- Laskowa, Jeziorki, Klemencice,Promyk, Przytek, Przyłeczek.

..........................................................................................................
Potok Wielki 2
.21........................................................................................................
Judasze

i)

ul. Warzywna 3/9
tel. 360·15-81, fax 360-13-58
ogłasza przetarg nleogranJczony

Termin realizacji: 30.09.1999 r.
Wadium w wysokości 500 zł należy wnieść na konto Miejskiego Zarządu Dróg
w Radomiu nr 10801398-26459-360-80300 w PEKAO S.A. II OlRadom,
ul. Piłsudskiego 15 do 2.09.1999 r. do godz. 10.00.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikację Istotnych warunków zam6włenla w cenie 10 zł można pobrać w siedzibie zamawiającego w pokoju 17 lub za zaliczeniem pocztowym.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną .Przetarg nieograniczony na wykonanie aktualizacji map geodezyjnych węzla drogowego na skrzyżowaniu ul. Sło
wackiego z ul. Praimowsklego w Radomiu· należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju 21 .
Termin składania ofert upływa 2.09.1999 r. o godz. 10.00. Otwarcłe ofert na
stąpi 2.09.1 999 r. o godz. 11 .00 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.
Postępowanie ~zje prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferancjl krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferancł, którzy spełniają warunki określone wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówłenlach publicznych
z 10.06,1994 r. (Oz, U. z 1998 r.• Nr 119 poz. n3 z p6!niejszymi zmianami)
oraz w specyfikacji Istotnych warunków zam6w1enla.
1t/l01l2

Zakłady

Gminy Wolanów

Chemiczne "Bonarka" sp. z
Zakład Przemiałownia "Jasice"
w Jasicach

26-625 Wolanów
ogłasza

Miejski Zarząd Dróg w Radomiu

na wykonanie aktualizacji map geodezyjnych
węzła drogowego na skrzyżowaniu
ul. Słowackiego z ul. PrażmowskJego w Radomiu.

z siedzibą w Wolanowie ul. Radomska 20

~~~~.~i!!~!)......................................................................................

cerska', Bank BGŻ
..........................................................................................................

m

na dostawę 204 ton węgla (kostki) w sezonie
grzewczym 1999/2000 do gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli na terenie miasta
i gminy Busko-Zdrój.

~.:!.................9g~~~~!!S~t ..................................................................
t ..................~!J~.Mt~~!~ ...................................................................
6
Oblechów Kolonia 1, Jedrzejów - ul. Przypkowskiego od ul. Wodzis/awskiej do AJ.

~.:,.g..............~P.t!\~~~!~i! .....................................................................
~~:~! ...........~!~~~!!~.:.~!·.~~.~~.~,.~!·.f~l'!\i,.~~!~~,.ql~~!~.L ..................... .
1~,:H............~.~~~,.I!tll~!'!?m,.~~~.!.I.?,.~~~.~~.................................. ..
~!:~~............9.~~.~~!<E.ry.......................................................................
1~" ................~~~~~!!!~!!:.~!'. ~!~~!~~~,.~I, .~~~~!!'.s.~~.Q~,.~I, .~r~.ż.1<;a; .1:.ą, R~!tl.~!!~~:t........
~,~,:~J............~m'!~~ ........................................................................... .
1~: ~J............g.~rx .~~~h~~~~l~ ............................................................... .
17 /
Wloszczowa - ul. Wiśniowa: bloki nr 13,15117, ul. Broniewskiego: bloki nr 1. 218,

RADOM

............

0.0.

ogłasza przetarg nieograniczony

pr.zetarg nieograniczony

w formie ustnej licytacji

na wykonanie modernizacji chodnika
dla pieszych w Wolanowie przy ul. Kolejowej
w ciągu drogi woJewódzkiej.
Długość chodnika wynosi 370 mb. o szerokości 1,5 m, nawierzchnia
chodnika z kostki brukowej "POLBRUK".
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, pokój 12.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie
Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, pokój 7 do
godz. 9.00 w dniu 6.09.1999 r.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.30 dnia 6.09.1999 r. w Urzędzie
Gminy w Wolanowie .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki okreś
lone wart. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

na sprzedaż samochodu marki NYSA,
nr rej. TGB 079H, nr s. 1165282, nr podwozia
378123, rok produkcJI 1989, cena wywoławcza

2.350,00 zł.
Samochód można oglądać w siedzibie Zakładu w godzinach
6.00-14,00.
Przetarg odbędzie się w Przemiałowni .,Jasice" 15.09,1999 r., godz.

10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej . Wadium należy wpłacić do kasy
Przem iałowni .,Jasice" najpóźniej do 15.09.1 999 r., godz. 9.00.
Wadium przepada jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, bądź nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn .

11/10101

~:g~............~~~.f!~j~~.: .u.l, .':1... ~.~~~p.~l~~.eL ..................................................

~......................................................................................................
Potok Wielki 3
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OGŁOSZENIE

O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

Mierzawa 2 i 3, Brus

~i~~i::::::::::~;;~:;:~;;.~~;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

~,~:~9............~P.~~~!c.<! .......................................................................
l:~~..............~~.~~~~.~~'.~.'!f!~~.~.~.~,R~~M':":.~~.~.::~!!<!~!~P.I~~~!~R~!IP.u.P!;1pl ...
wgodzinachod6.30do 16.00

Łączyn Młyn, llIczyn CPN, llIczyn Ouży 112, Potok Olament, Potok Mały 3, BP CPN,

PotOltWlelki 3417
""
........... ,..................................................................... •...... •......kliióiii

Rejonowy Zakład
Energetyczny Kielce

zawiadamia, że we wrześniu wystąpią przerwy
w dostawie energii elektrycznej dla następujących
odbiorców w godzinach 8-16

ul. OomaniOwka • odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Oom Opieki Społecznej 1eromskiego, Warszawska 161, Zgoda 1, 2, 3,16, Technikum Budowlane, Ekonomiczne przy Langlewi·

1

~.!'!'~.~~~~.!!.~t'!~i.~ ....................................................................... .

l:t..................................................................................................
Jaworznia ze stacji nr 976
~·,·· ................~!·:r:~e!l!~~~.~?,.~!,Z~,.~~:.I!l.~~.~~'.!?:~!~.\l!;~~~~.f!1.~~~......

Starostwo Powiatowe wOpatowie

3

sprzętu

Prace należy wykonać zgodnie z warunkatri teclvricznyml opracowanymi dla tego zamówienia.

Wymagany termin reaHzacjl zamówienie 30 dni od daty podpisania umowy.
Wprzewgu mogą brać udzIal wyI<onawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specy1ikacjl lstotnych warunkÓW zamówienia.
Formularz specyfikacji Istotnych warunkÓW zamówienia oraz warunki techniczne I projekt umowy można odebrać osobiście w Starostwie Powiatowym w Opatowie wWydziale Geodez·
ji. Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, ul. 16 Stycznia l (parter) lub mogą być przesIane za zaliczeniem pocztowym w wysokości 30 zł .
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym wOpatowie, ul. Sieoklewicza 30 (aekretariat) w zapieczęlowanych kopertach oznaczonych zgodnie z warunkami zawirtyml w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wkwocie 3.500,00 zł (slownle: trzy tysiące ~t()()(I00) naletywpladćna konto

Starostwa Powiatowego w Opatowle Bank PEKAO Grupa Pekao SA OIOpatów nr
1070 1685-27'l700-2321-810902 w terminie do 7.09.1999 r. do godz. 10.00.
Termin skladania ofert upływa 7 września 1999 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 7 wrzeŚIU 1999 r. o godz. 11 .00.
C>sobatrO upoważnionymi do kontaktu z oferentami są'
• mgr inż. M'lrOSław Roszczypała - kierownik Wydzialu GeodezJ, Kartografi, Katastru I G0spodarki Mieniem, tel. (015) 868-24-56,
' 101. Zbigniew Osuch, teł. (015) 868-'13-72,
• mgr inż. Wiesław Cieplelak, teł . (015) 868-29-71 .
1I/10lD

Rejonowy Zakład Energetyczny Kielce

ul. Sandomierska, Wydryńska, Gustawa Mortinka, Napękowska. Piekoszów ze sta-

zawiadamia, że wystąpią pr.zerwy w dostawie
energii elektrycznej dla następujących odbiorców:

.......................................................................................................

6

~

Zamenhofa 3, 4, 5, 9, Klonowa 30, Pawilony Handlowe przy Zamenhofa,

Misłów

::a Wieś ze stacji nr 840, MasłÓW Letnisko ze stacji nr 51. Masłów Podklon6wka ze stacji nr 117, Mas-

.....~~.~~.I!!~.~~.r:i!~!.~..................................................................... ..

H.................!~~~~..!~~~.~.~!.~,p.~.~~.!!.~~.~r.~~~ .............

6-24
......·...............g!P.':~~.~~.~t~~9!.~~.~~?................................................... .

~

ul.

żabia, Krakowska od Gagarina do Biskupa Kaczmarka, Biskupa Kaczmarka. Wiei·

zaprasza do składania ofert
instalację sieci komputerowej

I dostawę
komputerowego w Wydziale GeodezJI,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.
na

~·:~................I?!!'!!~~~:!!<!~!~~.~~l~I.~~!~!~.rm~.~~~.~.~.~!;RY(I)!'!Y..
!i!rv 984

3.09. w godz. 8-20 Rynek. Orla. Kom, SiInoc:zna. WusuwsIca od Rynku do IX WIłII.fJw
~~,.~~.~.~.~,.~.~.~.~.~.~,.~

!

os. Stok

bł. 22, 23a. b, 24, 25. 26a, b, '17. 28, Krajnoze stacji nr 163, Korczyn ze ~

'M4aI., DomaszOWfceze stacji nr 212, Dąbrowa Kol. ze stacji nr 106, 134, 669. Dąbrowa Koł.3zestacjl nr

~O". ·............~~~~:·;:~·~~:·~~·~;;:~·,·~~,·~::~:~:~~~~~::~.;~:

~staql nr 184, Cisowa Ośr. Rekreacyjny ze stacji nr 939, Miedziana Góra ze stac~ nr 141, 796,

........... ~~~.~.~,1.!~.~~ii.~!.!~.q. ~~~~.~.~i.~~.m ...................................
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...................

4.09. w godz. 8·20 ul. KośdusDI. DoInaszDwSka. NIsb. L.azczyńsb. ~
!~.~.!<!!!':.~.~.~.~~.~~......................................... ..

--

..........~I.~'.~·.!P:.!?:.!:1.:.~~!t:1.~,?:!,~'.~,J~.~.....................................

l.:~................T~!tl!~~~.I!.~.~!.~Lą?~...................................................
t ..................~U~~~~~.~.~~~!!<!.~!l!!'.~!i,.~.!:1.:.~?!!!~.~~ ...
~.:19..............~t~:.~.~i!!r:cx!.~.~~ .....................................

Dyrekcja zpitala Miej kiego w Kielcach
ul. Kościuszki 25

wytsza Szkoła

Urząd

Pedagogiczna
ogłasza przetarg nieogranIczony

II DIaIp 'wdnde fe
koaIpllłlrnll O systIIDII

pta:twego III palnIIIlIczIIIl.
Warunki uczestnictwa w przetargu sprzedaje Dzia! Zamówień Publicznych, ul. Żeromskiego 5, p. 21
..".
.... DiiO

-,--

ZARZĄD

MIASfA KIELCE

działając na pod ławie
nieruchomościami z 21

art. 35 ust. 1 u tawy o gospodarce
ierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz.
741 ze zmianam1)
Informuje

o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia położonych w Kielcach
przy ulicach:

1) Bodzentyńsklejl0, dl. ewłd. nr 384/1. pow. 391 m kw.•
2) Piotrkowskiej 37, dz. ewłd . nr ln, pow. 1092 m kw.,
3) Okrzei, dz_ewłd . nr 6611 . pow. 76 m kw.•
dz. ewid. nr 6712, pow. 312 m kw.
Wykaz ten zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta KIelce, Rynek 1 od
30 sierpnia 1999 r. do 20 września 1999 r. do publicznej wiadomości .
Zawiadamia się byłych właśclcleU tych nieruchomości , którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia
na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz gminy na podstawłe Innych tytułów, bądź
Ich następców prawnych, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115. poz. 741 zezmiananvl,
służy im prcIWO pierwszeństwa w nabyciu _ , nieruchomości za cenę ustaloną
przez r28CZ0Zll8WąI majątkowego I oczekuje się złożenia przez nich oświad
czań woli w terminie 21 dni od dnia niniejszego zawiadomienia.
Szczegółowych Informacji udziela Wydział Gospodar1d Nieruchomościami
I Geodezji Urzędu Miasta KIelce, Rynek 1,11 piętro. pokój 218.

I

MJe ki w Skarżysku-Kam., Wydział In
tycji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowi ka
ogłasza przelaJfJ nIeograniczony

Im. Jana Kochanowskiego
wKlelcsch

InformUje, że termin składania ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie specjallstyCZl'lej opieki lekarskiej nad chorymi przebywającymi w
Szpitalu Miejskim w KIelcach w oddziałach Chlrurgiczno-Ortopedycznym. Wewnętrznym. Ginekologlczno-Połozniczym , Noworodkowym. Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Izbie Przyjęć I Ambulatorium Chlrurgicznym- zostaje przesunięty na dzień 20 września 1999 r., otwarcle ofert 27 września 1999 r., składanie
skarg I protestów do 30 września 1999 r.
Umowa zostanie zawarta na okres od 1.10.1999 r. do 31 .12.1999 r.
f'tIzostaIe w.pqj lo1uaJ 1lM8E w ~ z c:m 31/Jl.1fm [ rie Uer;JJi 2I'Tiria.

na oprKOWlll11e projektu budowlllnego przebudowy układu komunłkacyJnego przed budynkiem
Ul'Zfdu Miejskiego w Skartyaku-KIIm. wraz z odwodnieniem, ojwleUenlem I przekłlldą
kollcluJltcego uzbrojenlll technicznego.
Dokumentację przetargową można odebrać w pokoju 54 Urzędu Miejskiego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną napisem .Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na opracowanie PS przebudowy układu komunikacyjnego przed budynklern Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kern.· należy składać do 21 .09.1999 r. do godz.
10.00 w pokoju 54 M . Urzędu .
Otwarcłe ofert nastąpi 21 września 1999 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu.
Informacje o przetargu mozna uzyskać w pokoju 54 Urzędu Miejskiego, tel. 25-31-641 wewn. 268.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jutro festyn! '
W~zystkich mieszkańców

Kielc i okolic zapraszamy
na wielki finał wakacyjnej
akcji Radia "Kielce" "Radiostopem na wakacje". Festyn odb~dzie się w Kielcach na placu Wolności. Na
imprezie wystąpią: Magdalena Irska, Joasia Lisowska, Monika Salita, Mag-

da Kaleta, Mr Loney i
"Crossrock", Marcin Lenc,
"Cotton Cat" oraz gwiazda
festynu Alicja Majewska.
Dodatkowymi atrakcjami
będą zabawy oraz konkursy dla dzieci i dorosłych.
Spotykamy się w niedzielę
(29 sierpnia). Początek o
godzinie 13.

Uśmiech

numeru
Reporter pyta stulatka:
- Czemu zawdzięcza pan tak
wiek?
.- No cóż, nie mia/em żony, nie
pi/em, nie paliłem i chodzi/em zawsze spać z kurami.
wspaniały

- To ciekawe - mówi reporter. Mój dziadek żył również w ten sam
sposób, ale przeżył tylko osiemdziesiąt pięć lat.
- No tak - odzywa się stulatek - tylko nieliczni wytrzymują długo tak
/s./
idiotyczne życie .

500 'dola"
rów grzywny , zapłaci
pilot , heli~
kOJłtem. któ~

ry !' zakłócił
spokój podczas uroczystości weselnej gwiazdy
amer·y~ań-

skiej ,estrady Barbry Słreisand.
'

Robert Bulier, pracujący w Jednej z
kalifomijskich kompanii lotniczych,
był jednym z piętnastu pilotów,' którzy
wynajęci 1 lipca 19981"9ku przez fotoreporterów odbywali loty nąd rezy· dencją Streisand (na zdjęyil,l powyżej) w Malibu, w czasie trwającej ceremonii zaślubin artystki z !3ktorem
Jamesem Brolinem', .PoIo'oi(anie' z
helikopterów było praktycznie jedyną
szansą dla paparazzi na zroDienie
ślubnych zdjęć, gdyż uroczysfość, na
której obecnych bylo p<)nad 250 gości - wybitnych postaci 'życia publicznego i świata rozrywki " miała ściśle
prywatny charakter, BuUer jako jedyny odważył się na lot s~oim śmiglow
cem poniżej zastrzeżpnego , pułapu
500 stóp (okolo 150 metrów) I.. , spotkała go :a to surowa kara. KHka miesięcy temu gwiazda ~~dowa/a się .

wytoczyć proces sądowy z powództwa cywilnego, oskarżając pilota
między innymi o naruszenie dóbr
osobistych i umyślne zakłócenie
przebiegu weselnej uroczystości.
Kalifornijski sąd uznał zasadność
zarzutów stawianych przez Barbrę
Streisand. Robert Butler zos~ skazany w ubiegłym tygodniu na 50Q
dolarów grzywny oraz dwa lata dozoru policyjnego. Dodatkowo, w ramach wyroku, będzie musiał odpracować 100 godzin na cele spolecz(ALI)
ne.

,;Miejsce Moc,"

I

Zdjęcia

W wielu miejscach Puszczy Białowieskiej znaleźć moźna ślady obecności człowieka Do,ch()aZj!~
okresu neolitu. Z czas6w przedchrześcijańskich pochodzą miejsca kultowe, zaznaczające
dzeniem głazów tworzących kręgi i skupiska. "Miejsce Mocy" zostalo ponownie odkryte w
wydzielone jako obiekt zabytkowy. Radiesteci stwierdzają w tym miejscu szczególne nal,ro,maCIZęlll'
ładunków dodatnich, korzystnie wpływających na organizmy. Na zdjęciu: "Miejsce
wędrujących po puszczy turystów.

..

"Echo kierowców"

~
~

~
.

~
~'.

KOZIOROŻEC. Nie angażuj się

zbyt szybko.
Nie bez powodu mówi
się, że trzeba z kimś
zjeść beczkę soli, by go

poznać.

WODNIK. CO się stało
już się nie odstanie. Jedyne, co możesz zrobić, to
starać się, by nie popełnić
kolejnej gafy.
RYBY. Ktoś zwrócj się
do Ciebie z prośbą o pomoc. Nie odmawiaj, bo i
Ty kiedyś możesz wpaść
w tarapaty.
BARAN.
Najpierw
wysłuchaj tego, co ktoś
ma Ci do powiedzenia, a
dopiero wtedy obmyśl
strategię postępowania.

g
II

BYK. Unikaj okazyjnych zakupów, bo-tzęsto
atrakcyjny towar jest
zwykłym bublem. Nie daj
się nabrać.

BLIŹNIĘTA. Uważaj na
wydatki, nie bądż przesadnie rozrzutny, bo już
niedługo czekają Cię
poważniejsze zakupy.

RAK. Stalo się! Ale nie
udawaj, że wszystko ci
jedno co będzie po tej
nie potrzebnej przykrej
wymianie słów.
LEW. Twoje zamierzenia są wprawdzie ambitne i trudne do realizacji,
jednak nie znaczy, że są
niemożliwe. Dóbrze się
przygotuj.

"SOBOTA BĘDZIE DLA NAS"

PANNA. Nie ma sensu

płcikać nad tym, co się

nie udało. Zmobilizuj 'się
i ~acznij wszystko od
, pqczątku .
•~
WA~A: Zanim się we- .
• źmie!,z za coś nowego
,
'najpierw zlikwiduj za, ~ości, którYch się już
llporo nagromadziło. ,
SKORPION.
Zacznij
szanować czas, który zbyt
·
często ucieka Ci przez pa. Iql. zOstaro Ci jeszcze du.
~ żo do zrobienia.
,
' STRZELEC. Nie wpa·
.daj.ze skrajności w skra. , jność i nie zamykaj się w
cżte'rech ścianach domu. Potrzeba Ci życzli
•

iI
~

wości .

101.4 MN. 71.15

Od wczoraj remontowany jest
most w Annopolu na drodze
krajowej Sulejów - Kielce - Kraś
nik. To najpoważniejsze weekendowe utrudnienie w naszym regionie. Most będzie
przejezdny, ale trzeba liczyć się
z korkami przed wjazdem na
obiekt. Na niektórych odcinkach mostu ruch odbywać się
będzie wahadłowo. Ten remont
potrwa do końca października.
Kto planuje ostatni weekend
wakacji na wschodzie kraju,
niech liczy się z niewielkimopóźoieniem.
101.4 _ 7 1 .• 5

li<J

na antenie Połs~ego Radia Kielce
gościem Piotra Kozery będzie

. . . . . _~1..4

NnETEKSZCZEŚN~
o swojej prababci, religijnym śpiewaniu,nieudanej Eurowizji, sducżonej szybie, rodzinnych spotkaniach I
ł wielu innych sprawach opowie Mietek Szcześniak w sobotltiej rozmowie.z Piotrem Kozer~

ZAPRASZAMY!! !

Powrot,

28 sierpoia."Sob<!ta będzie dla nas"

Z

Pamiętajcie o wzmożonym ruchu
na głównych trasach naszego regionu. Jadący drogą nr 7 Warszawa - Radom - Kielce - Kraków
będą musieli zwolnić na obwodnicy Kielc, gdzie remontowane są
trzy wiadukty. Jeździmy po nich
wahadlowo. Kolejne utrudnienie w
samym Jędrzejowie. Przejeż
dżając przez rynek trzeba zdjąć
nogę z gazu. Jezdnie są zwężone .
Jadący trasą nr 74 Kielce - Annopol niech uważają w okolicach
Łagowa i Woli Jachowej. Trwa remont nawierzchni, dlatego na widok ekip remontowych trzeba za-

Niedziela, 29 sierpnia, godz. 18.00

w Polskim Radiu Kielce
spotkanie z aktorem i

reżyserem

JERZYM STUHREM
oraz

wakacji

I

GOSIĄ DOBROWOLSKĄ

. znaną głównie' z australijsKich filmów Paula Coxa

I ty możesz porozmawiać z naszymi gośćmi
W czasie audycji czynny będzie telefon 368-24-62

http://sbc.wbp.kielce.pl

chować szczególną
Wahadłowo jeździmy

Czekarzewicach na
szawa - Zwoleń mierz oraz po moście w . '
czy na drodze wojewódzkiej
skie - Włoszczowa .
To ostatni w tym roku
weekend z tak długimi
w ruchu
wych. Ciężarówki
niź 12 ton pawinny
king dziś w godzinach
w godzinach 7-22.
Ten weekend uchodzi za
najniebezpieczniejszych
ze wzg lędu na powroty z
Zaplanujmy sobie
nie pędziĆ do domu.
ostrzegają przed brawurą.
śpiechem i lekkomyślnośCią,
lecają cierpliwość nawel
gdy znajdziemy się w
wym korku.
•
Słuchajcie Radia ,Kielce .
będzie informować waS
bieżąco o utrudnieniach
całego regionu .
godzinie 14.10.

,
ECHO SPORTOWE ŚWI

hmond Mclver i Andrzej Adamek sprawdzani przez Cersanit Nomi

sn PODRÓŻNIKÓW

Na wczorajszym wieczornym

-

koszykarzy Cersanitu
się za'powiadany
... ,.,nskólrv Amerykanin Rich. Na testy przyjekoszykarz Zeptera
Andrzej Adamek.
208 cm i waży sporo
kg, a w poprzednim sew lidze brazylijskiej. O
koszykówce ...
wiem nic. Dzisiaj jestem
podróżą i na pezaprezentuję wszystkich
- powiedział nam
I.a,n; n,,,;"'", W hali przy ul.
zmęczenie kilku na~~nA7;"n ~ podróżą i swoje wafizyczne amerykański koszyzaprezentował dużą szybi sprawność.

Andrzej Adamek, który trenował
wczoraj z Cersanitem Nomi, to postać znana w krajowej koszykówce. W poprzednim sezonie ten
mierzący 188 cm rozgrywający
zdobył mistrzostwo Polski z Zepterem Sląskiem Wrocław. - Obaj zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze, choć obaj byli świeżo
po podróży i będą nadal testowani
w zespole - powiedział prezes Cersanitu Nomi Krzysztof Koralewski.
Na wczorajszym treningu zabrakło Igora Milicicia, który wyjechał do Chorwacji , aby załatwić
formalności związane ze swoją
grą w Polsce. Dołączy do zespołu
w Lylini~, gdzie w drodze na Wę
gry zatrzymają się zawodnicy Cersanitu Nomi. Dzisiaj kielczanie wy-

jeżdżają do Pruszkowa na sparing
z czwartą drużyną naszej ekstra-

klasy w poprzednim sezonie Hoopem Pekaes.
W Tarnowie rozpoczął się mię
dzynarodowy turniej koszykówki
będący równocześnie drugim Memoriałem Marka Sobczyńskiego .
Wyniki pierwszych dwóch dni: Bobry Bytom - Anwil Włocławek
87:81 (53:42), najwięcej punktów
dla Bobrów: Velmanis 22, Sidor

KRZYSKIE

STRONA 19

19, Golewski 17 - Jankowski 20,
Miglinieks 15, Jeffries 11; Azoty
Unia Tarnów - Zepter Śląsk
Wrocław 65:64 (56:56, 24:35), Visniević 12, Malinowski 10, Hinton
9, MaJchrzak 9 - McNaul15, Moore
14, Zieliński i Wójcik po 10; Zepter
Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek
64 :77 (29:36), McNaull 17, Stelmachers 13, Moore 12 - Jankowski 16, Miglinleks 15, Prawica 15;
Azoty Unia Tarnów - Bobry Bytom
74:89 (31:51), Hinton 19, Majchrzak 17, Dencic 13 - Helmanis
29, Sidor 21, Wierzgacz 18; Anwil
Włocławek - Bayer Leverkusen
94:1 03 (85:85, 45:37), Timmons
29, Tomaszewski 16, Kondraciuk
16 - Evans 24, Hutschinson 24, Tervence 17.
Paweł KOTWłCA

KS Koń skie - Iskra Lider Market Kielce
1:31 (11:15)

strzowie
towarzyskim meczu piłka
ręcznych MKS Końskie
z Iskrą Lider Market
:31 (11 :15).
Wolański - Kobzar 8,
ik 4, Przybylski 3,
, Bąk 1, M. Kubisztal,
I N",nrpr"", T. Napierała, MastaBernacki, Stęczniewski Wasiak 5, Litowski 4,
4, B . Nowakowski 3,
3, Bąblewski 3, Olejnik 2,
1, Krupa, Bielecki, J. Sie-

górą

Siostry pierwsza
i druga

IPKI

I

Polacy na
Niestety, nie zdobyliśmy wczoraj pierwszego medału w lekkoatletycznych
mistrzostwach
świata rozgrywanych w Sewilli.
Paweł Januszewski i Marcin Urbaś zajęli piąte miejsca. Teraz
pozostało nam liczyć na sztafetę
4x400 m oraz na dwie miłerki - lidię Chojecką i Annę Jakubczak,
które wystartują wfinale 1500 m.
Marcin Urbaś, który tak rewelacyjnie pobiegł w półfinale (rekord Polski - 19,98) nie zdołał wywalczyć
medalu w biegu na 200 m, choć do
finału wszedł z drugim czasem.
Krakowianin zajął piąte miejsce z
wynikiem 20,30. Zwyciężył Amerykanin Maurice Greene (19,90),
przed Brazylijczykiem Claudlnel
Da Silva (20,00) i Nigeryjczykiem
Francoisem Obikwelu (20,11).
Mistrz Europy Paweł Januszewski bardzo dobrze rozpoczął bieg
na 400 m ppł . , na ostatnią prostą
wyszedł na drugiej pozycji, ale na
końcowych metrach osłabł i ostatecznie był piąty. Polak uzyskał w
sumie dobry czas - 49,19, a więc

Korona musi

Zbyt mało zdecydowany w ataku
był kolejny nabytek MKS Paweł
Bieś, ale i on zademonstrował
spory kunszt. Nie najlepiej radził
sobie Wolański , szczególnie w
drugiej połowie, kiedy Popełnił kilka błędów przy wyprowadzaniu
szybkich ataków.
!mir!

Marta SoHys wygrała w
kategorii do 14 lat, a jej siostra Małgorzata (obie Tę
cza Społem Kielce) zajęła
drugie miejsce w kategorii
do 12 lat podczas rozegranego w Hamburgu tenisowego turnieju "Isospeed
Junior Circuif'.
Marta wygrała ze Stephanie Scheń z Eisenach 6 :0,
6 :0, potem z rozstawioną z
nr 1 Sabiną Ravens z Hannoweru 6 :7, 7:5, 6 :0 , a w finale pokonała Ingę Horstmann z Hamburga 6 :2 , 6:0.
Natomiast młodsza z sióstr
Sołtys w kategorii do 12 lat
wygrała z Hinduską Sarah
Trankhan 6 :1, 6 :1, w półfina
le
pokonała
Jasmin
Harnpsch z Mannheim 6:2,
6:2, a w pojedynku finałowym uległa Siomie Ravens z Hannoweru 3:6, 2:6.

•

Medalu nadal nie ma

wśród

Dziś z Jeziorakiem
Piłkarze

drugoligowej Korony

w kolejnym meczu o drugoligoRichmond Mclver, mimo zmęczenia podróżą,
tu Nomi pokazał się z dobrej strony.

Fot. S. Stachura
na treningu Cersanl-

Irina Ryba dotarla do Koszalina

Udany debiut
Przebywające na obozie w Koszalinie szczypiornistki Kolportera Kiełce rozegrały kilka spotkań sparingowych. Wczoraj do
Koszalina dotarła Irina Ryba,
rozgrywająca z Karpat Użgorod,
o pozyskanie której działacze
Kolportera czynią starania od
kilku tygodni.
Irina Ryba przyjechała do Polski i
już wczoraj rozegrała sparing w
barwach Kolportera. Debiut okazał się bardzo udany, bo Ukrainka
zdobyła 10 bramek. Nie wiadomo
jednak jeszcze, czy jej transfer
dojdzie do skutku. Dopiero w poniedziałek do Kielc przyjadą szefowie klubu z Użgorodu, aby do-

pełnić pozostałe formalności.
- Chciałem, aby Ryba zagrała w
sparingach, poznała zespół - powiedział trener Marian Siewruk. Mam nadzieję , że zdecyduje się
na pozostanie w Kielcach i będzie

znaczącym

wzmocnieniem drutyw meczu z
Politechniką. W Koszalinie spę
dzamy czas bardzo pracowicie.
Dziewczęta są już nieco zmęczo
ne, brakuje jeszcze zgrania, ale w
meczach kontrolnych prezentowały się korzystnie.
Kielczanki grały dwa mecze z juniorami: Łodzinką Łódź i Gwardią
Koszalin (w obu przegrały) oraz
dwa zwycięskie z seniorkami, beniaminkiem II ligi, Politechniką Koszalin. W meczach kontrolnych Kolporter grał w składzie : Fijas, Rę
bosz, Sagan, Borowiecka - Gruba
4,7,5,5 bramek; Pohrebniak 3,5,
3, 3; Stokłosa 2, 4, 1, 3; Wychowaniec 3, 5, 7, 2; Rolak 6,6,3,5; Rę
bosz 5, 2, O, 3; Kulik 3, 4, 2, 3; Ryba
-, -, -, 10; Kolus 1, O, -, -; Zalila 1, O,
O, 4; Urbanowicz O, 1, -, O.
ny, co

udowodniła już

Imirl

we punkty zmierzą się dziś w
Kielcach z Jeziorakiem lIawa.
Miejmy nadzieje, że kielczanie
przerwą fatalną passę (cztery
porażki z rzędu) i zainkasują
wreszcie komplet punktów.
Łatwo powiedzieć, znacznie trudniej zrealizować. Trener Stanisław
Gielarek zdaje sobie jednak sprawę, te jego zespól czeka cię1lóe za.danie, bo Jeziorak to wymagający
rywal, a jego wysoka, ósma pozycja
w tabeli nie jest dziełem przypadku.
- Musimy zagrać odważnie i wygrać ten pojedynek - stwierdził stanowczo Stanisław Gielarek, trener

zawodów dokonał Ro-

~aoi"J;,:. ~,-: który stwierdził,

Igrzysk LZS j est krótka
Odbyły się dwa lata te- przyp. mir), ale
IIlllrreSO\.",,,n;~ , z jakim spotyka
w środowisku wiejświadczy, że jest
UOrl'7.. I,n~. W liści e do
igrzysk prezydent
Kwaśniewski życzył
SPOrtowych sukcesów i

pokazy karate oraz występy zemuzycznych.
Zanim późnym popołudniem dokonano uroczystego otwarcia,
sportowcy od rana rywalizowali
na kilku obiektach sportowych
Kielc. W ośrodku Stelli walczyli
ciężarowcy oraz łucznicy. Zawody w podnoszeniu ciężarów miały
odbyć się w hali Tęczy, ale ze
względu na złe warunki sanitarne
(brak ciepłej wody), niemal w
ostatniej chwili przeniesiono je do
sali Stelli. Po pierwszym dniu zawodów łuczniczych prowadzą,
zgodnie z oczekiwaniami, repr~
zentanci Steli i Kielce: Bartosz MIkos Robert Marcinkiewicz, Arkadiu~z Ponikowski (seniorzy) oraz
Katarzyna Ponikowska i Aneta
Gołuzd (seniorki).
W hali i na stadionie Błękitnych
rozgrywane były zapasy oraz konkurencje z bloku rekreacyjnego, w
którym jest m.in. pięcioosobowa
piłka noźna . W swym pierwszym
meczu reprezentanci naszego wo-

sku? Bardzo chciałbym się o tym
przekonać właśnie w meczu z Jeziorakiem.
Mecz, który rozpocznie się o
godz. 17, jako sędzia główny poprowadzi Piotr Kolos z Wrocławia .
Kielczanie
naj prawdopodobniej
rozpoczną w ustawieniu: Pyskaty Pasionek, Łetocha Ruszkowski Cichoń, Prokop, Heinrich, Grzesik
(Ubożak), Kozubek - Kuła (Salwa),
telazowski.
Redakcja .Echa Dnia· jak zwykle
przygotowała trzy nagrody niespodzianki dla tych, którzy zamieszczony w naszej gazecie kupon
wrzucą do umy ustawionej na stadionie.
ISTACH!

~ Korona Kielce

~ -Jeziorak Iława
Imię

i nazwisko..........•......................... _..•......................................

Adres .....................•....•............................................•......................

Korony. - Sporo wiem o Jezioraku.
To solidny zespół, z mocną drugą
linią, którą musimy szybko zneutralizować. NajważnIejsze jestjednak to , by jak najszybciej strzelić
bramkę . Sam jestem ciekawy, jak
mój zespół gra, gdy prowadzi. Jak
taka sytuaCja wpływa na postawę
poszczególnych piłkarzy na boi-

sportowców

satysfakcji z uzyskanych wyników.
Gospodarz imprezy, przewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS
w Kielcach Tadeusz Bartos, serdecznie powitał gości i uczestników,
życząc przyjemnych wrażeń z pobytu w Kielcach.
Ceremonia otwarcia rozpoczęła
się przemarszem pocztów sztandarowych wszystkich 49 ekip reprezentujących byłe województwa. Ślubowanie w imieniu sportowców i sędziów złożyli : Dorota Kożbiał, zapaśniczka Znicza Podzamcze, oraz Ksawery Waliszewski,
sędzia zapasów ze Skarżyska.
Znicz na stadionie Budowlanych
zapalił złoty medalista ubiegłoro
cznych II Igrzysk LZS w Suwałkach w duathlonie - Marcin Michcik z WLKS Kielcach. W momencie kiedy zapłonął znicz, z
głośników popłynęły takty utworu
grupy Quinn .We are the champions", a w niebo poszybowały kolorowe baloniki. W części artystycznej imprezy zaprezentowano

tylko dwie setne sekundy gorzej
od rekordu życiowego. Złoty medal w tej konkurencji wywalczył
brązowy medalista ubiegłorocz
nych ME, Włoch Fabrizio Mori
(47,72), srebrny- FrancuzStephane Diagana (48,12), brązowy Szwajcar
Marcel
Schelbert
(48,13), a Januszewskiego wyprzedził jeszcze Brazylijczyk Nunes de Araujo (48,13).
.złoto· na 200 m pań zdobyła
Amerykanka Inge Miller (21,77),
.srebro· - Beverley McDonald
(22,22), a .brąz· - Merlene Frazer
(22,26), obie Jamajka. Wczoraj do
finału biegu na 800 m nie udało się
awansować
Wojciechowi
Pokładowskiemu, który w półfina
le był piąty. W niedZIelnym finale
1500 m pobiegną natomiast dwie
nasze reprezentantki - Anna Jakubczak i Lidia Chojecka. Jakubczak
w półfinale była piąta, a Chojeckatrzecia. W chodzie na 20 km Katarzyna Radke była piąta, a zwycię
żyła Chinka Hongyu Liu.
IOprac. STACH!

wygrać

ce stolicą ludowego sportu

pper

"piątkę"

społów

W

Piłkarskiej

Lidze Firm
W niedzielę rozpoczyna się
druga edycja Pilkarskiej ligi
Finrn organizowanej przez Atest
Kielce i ZSZ nr 7 pod patronatem naszej redakcji. Mecze rozgrywane będą na boisku przy ul.
Helenówek. W rozgrywkach
uczestniczyć będą 24 zespoły,
12 w pierwszej i 12 w drugiej lidze.
W I lidze grają: CPN , UniMax,
Kolporter, Alp~nex. Drewmex, Poligrafia SA, Foksdrob. Chemar, Guinness, Lywiec, PKP Solidarność.
BiomedlC. II liga: Nomi. Atest, Dajar, Inspol, TopSport, Multico, ElektrociepłOWnia, WodociągI, Sporting, Nomi Bis, Saga, Quatro
W niedZIelę na boisku przy ul.
Helenówek zagrają: godz. 10.00
Lywiec - Foksdrob, 11 .20 MulticoWodociągi,12.40TopSport-Spor

Fot. Sla_ir Stachura
Ekipa Kielc podczas ceremonii otwarcia ""grzysk LZS i Mieszkań
ców Wsi.
jewództwa - LZS Łagów - wygrali z
Koszalinem 3:1.
Odbywały się też konkursy temsa stołowego (hala przy ul. Krakowskiej), pływania (basen przy ul.
Krakowskiej), kolarstwo oraz zJot
turystyczny (ośrodek .Amazonka·
w Borkowie ).
Najwięcej uczestników zgromadziły jednak zawody lekkoatletyczne, w których uczestniczyli także

http://sbc.wbp.kielce.pl

reprezentanci naszego województwa. Wczoraj nie udało się zdobyć
medali, ale dziś Kielecczyzna ma
kilku faworytów.
Dziś drugi, ostatni dzień igrzysk.
Uroczyste zakończenie zaplanowano na godz. 20.30 w hali ZOOSiR przy ul. Krakowskiej. Wyniki
igrzysk podamy w poniedziałko
wym .Echu·.
!mir!

ting,14.oolnspol-Saga, 15.30Kolporter- Drewmex. 17.00 PKP Sol.
- Alpinex.
!STACH!

Czwartek
Numerek: 14 (7,11,13,35)
Multi Lotek : 1,5,6,12,18,24,
25,27,36,41,42,48,50,54,55,
58,59,63,74,77.
Piątek

Numerek : 20 (5, 6, 14, 17 )
Multi Lotek: 2, 8, 9, 13, 17,23,
27,28,30,33,36,37,39,44,47,
49,53, 54, 55, 75.

d
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* Jacek Kubicki w pucharowym debiucie zdobył

Polscy lekkoatleci nie chcą korzystać
z pomocy psychologa

Rekord Michaela
Wspaniały rekord świata Amerykanina Michaela Johnsona w
biegu na 400 m oraz wycofanie
się z imprezy kontuzjowanej
Marion Jones zdominowały
czwartkowe zmagania lekkoatletów na 7. mistrzostwach świa
ta w Sewilli. Wczoraj oczy wszystkich kibiców w Polsce zwrócone były na dwa finały - 200 m
mężczyzn z udziałem Marcina
Urbasia oraz sztafet 4x400 m, w
których medalowe szanse mieli
nasi reprezentanci. O tym, jak
zakończyły się te konkurencje
ze względów technicznych piszemy na stronie 19.
Michael Johnson zdobyl po raz
czwarty tytuł mistrza świata w biegu na 400 m (poprzednio w 1993,
1995 i 1997 roku). Na stadionie w
Sewilli poprawił należący od 17
sierpnia 1988 roku do jego rodaka
Harry'ego "Butcha" Reynoldsa rekord świata z 43,29 na 43,18. W
gronie kobiet tytuł mistrzyni na tym
dystansie obroniła Australijka Cathy Freeman (49,67), natomiast
"złoto· na 10.000 m zdobyła Etiopka Gete Wami (30.24,56). Wielki
dramat przeżyła w czwartek Amerykanka Marion Jones, mistrzyni
świata na 100 m. W biegu na dwa
razy dłuższym dystansie doznała
kontuzji kręgosłupa i musiała się
wycofać z mistrzostw.
Wyjątkowo

Kubański

Watykan
w... IAAF
Z papieskim błogosławień
stwem Jana Pawła II, pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF), wystartuje 1 stycznia 2000 roku z
placu Św. Piotra w Watykanie 50
tys. osób na trasę Milenijnego
Maratonu.
Prezydent IAAF Primo Nebiolo
oświadczył w piątek podczas mistrzostw świata w Sewilli, że IAAF
nie zgodzi się na przeprowadzenie
żadnej innej imprezy w pierwszym
dniu 2000 roku.
- Chcemy, aby był to największy
w historii bieg maratoński na świe
cie z udziałem zawodników ze
wszystkich
(211)
krajów,
będących członkami IAAF - powiedział szef tej organizacji.
Podczas Kongresu Międzynaro
dowej Federacji w Sewilli jako 211
członek IAAF został przyjęty... Watykan.
IPAPI

Fot. PAP/ CAF
Po raz trzeci mistrzem świata
w biegu na 400 m został
Amerykanin Michael Johnson,
który czasem 43,18 s ustanowił
rekord świata.

Bokserskie mistrzostwa świa
ta odbywające się w Houston
(USA) kończą się wielkim skandalem. Ekipa Kuby, niezadowolona z werdyktów sędziowskich
podczas pierwszej serii walk finałowych, wycofała się z mistrzostw. Szef ekipy kubańskiej
Jose
Barrientos
Martinez
oświadczył, że w trakcie tego turnieju skrzywdzono czterech
Kubańczyków. - Wcześniejsze
protesty ekipy kubańskiej nie
były brane pod uwagę przez

• Lech Poznań - Metalurgas Lipawa 3:1 (0:0), Goliński 55, Kubicki 71 , Maćkiewicz 79 - Bulders
87. Pierwszy mecz wygrał Metalurgas 3:2.
Lech : Kokoszanek - Głowacki,
Urbaniak, Drajer - Pastuszka,
Scherschen , Piskuła (46. Najewski), N'Noro (54. Maćkiewicz),
Goliński (73. Augustyniak.) - Żura
wski, Kubicki.
Widzów - 8 tys.

świata

skandal

W elita mej LM wystąpi sześciu
Polaków, w tym aż trzech bramkarzy - Waldemar Matysek (Bayer Leverkusen), Jerzy Dudek (Feyenoord Roterdam) i Kazimierz Sidorczuk (Sturm Graz) oraz gracze z pola - Waldemar Adamczuk (Glasgow
Rangers), Tomasz Iwan (PSV Eindhoven), Piotr Reiss (Hertha Berlin) i
Tomasz Rząsa (Feyenoord). Trzem
ostatnim trudno jednak na razie
przebić się do podstawowej ,jedenastki' swojej drużyny.
Grupa A: Lazio Rzym, Bayer Leverkusen, Dynamo Kijów, NK Maribor. Grupa B: FC Barcelona, AC
Fiorentina, Arsenal Londyn, AIK
Solna. Grupa C: Borussia Do-

Do przerwy utrzymywał się wynik
remisowy, który był korzystny dla
drużyny łotewskiej. Po zmianie
stron gospodarze zagrali z
większą determinacją i przede
wszystkim skuteczniej, zdobywając trzy gole. Spory wkład w
zwycięstwo mieli dwaj byli zawodnicy Korony - Maciej Pastuszka i
Jacek Kubicki. Obaj wyróżniali się
w tym spotkaniu. Pastuszka ładnie
podał do Michała Golińskiego i ten
zdobył prowadzenie dla Lecha, a
kilkanaście minut póżniej Kubickiego wspaniałym podaniem
obsłużył Maciej Żurawski. W ten
sposób wychowanek Korony zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach "Kolejorza" i to w dodatku w
pucharowym meczu, w którym debiutowa/.

dział.

W

pierwszej

serii walk fimistrzowskie zdobyli: waga 48 kg - Brian Viloria
(USA), waga 54 kg - Raicu Crinu
(Rumunia), waga 60 kg - Aleksiej
Stieponow (Rosja), waga 67 kg Timur Gajdałow (Rosja), waga 75
kg - Utkirbek Hajdarow (Uzbekistann), waga 91 kg - Michael
Simms (USA) .
Opr. Ijl
nałowych tytuły

Siedmiu Polaków
W czwartek w Monte Carlo odlosowanie grup eliminacyjnych piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że od tej
edycji w LM uczestniczą 32 zespoły podzielone _na osiem
grup. Do drugiej rundy awans
wywalczą po dwa zespoły z kaź
dej grupy.
Włoska Fiorentina, pogromca
Widzewa Łódż w drodze do LM,
nie będzie miała łatwego zadania,
gdyż przyjdzie jej rywalizować
między innymi z Barceloną. Arsenalem Londyn. Ciekawie zapowiada się także walka o dwa miejsca
premiowane awansem w grupach
AiH .

•

prezesa AlBA - Anwara Chowdhry, dlatego zdecydowaliśmy
się wycofać z imprezy - powie-

Liga Mistrzów rozlosowana

było się

dla Lecha

Wychowanek kieleckiej Korony, Maciej Pastuszka faulowany przez Dmitrija Makarenko w
przez lechitów spotkaniu z łotewskim zespołem Metalurgs Lipawa.

Bokserskie mistrzostwa

międzynarodowe

było podium medalistów w skoku o
tyczce mężczyzn . Złoty medalista
Maksym Tarasow to Rosjanin mieszkający na Węgrzech, srebrny,
Dmitrij Markow, pochodzący z
Białorusi , został w maju obywatelem Australii, a trzeci w tej konkurencji Aleksander Awerbuch jest
Izraelczykiem urodzonym w Rosji.
Co ciekawe, .krążek" Awerb~cha
był pierwszym w historii startów

...-

izraelskich lekkoatletów w mistrzostwach świata.
Obydwu Polkom rywalizującym
w rzucie oszczepem - Genowefie
Pątli i Ewie Rybak nie udało się zakwalifikować do finału tej konkurencji. Zawiodła również Krystyna
Zabawska-Danilczyk, która z
piątym wynikiem zakwalifikowała
się do finalu pchnięcia kulą
(18.49), ale tam spaliła dwie próby,
a w trzeciej niezwykle spięta uzyskała tylko 18.12 i zajęła ostatnie,
ósme miejsce. Przykład pani Krysi
udowadnia, że niektórzy nasi lekkoatleci powinni korzystać z pomocy psychologa. Czy jest ona
możliwa w Sewilli?
- Jak najbardziej. W Hiszpanii do
dyspozycji polskich zawooników
jest dwoje psychologów. Wię
kszość lekkoatletów nie chce jednak o tym słyszeć, gdyż psychologa kojarzą z psychiatrą. a korzystanie z jego pomocy uważają za
hańbę - odpowiedział szef szkolenia PZLA Jerzy Skucha.
IOprac. dorl

W pierwszej rundzie Pucharu
UEFA zagrają cztery nasze zespoły: Widzew Łódż (odpadł z
. ligi Mistrzów), Amica Wronki
(zdobywca Pucharu Polski), a
także Lech Poznań i Legia Warszawa. Te dwa ostatnie zespoły
awans wywalczyły w czwartek,
a w piątek poznały już swoich
kolejnych rywali, po losowaniu,
jakie odbyło się wczoraj w Monte Carlo. Lech zagra w pierwszej
rundzie ze szwedzkim IFK Goeteborg, Legia z cypryjskim Anorthosis Famagusta, Widzew
zmierzy się z łotewskim ze·
społem Skonto Ryga, a Amica
zagra z duńskim Broendby Kopenhaga.
Teoretycznie najlatwiejsze zadanie
ma Legia, gdyż zespoły z Cypru
mają w Europie słabe notowania.
Widzew, któremu nie udało się
awansować do Ligi Mistrzów, zmierzy się z zespołem, który również
przegrał batalię o awans do grona 32
najlepszych klubowych zespołów
kontynentu. Skonto Ryga przegrało
rywalizację z londyńską Chelsea.
Najtrudniejsze zadanie czeka chyba Lecha, bo IFK Goeteborg to przecież2esp6ł z tradycjami i ma w swoich szeregach kilku klasowych graczy. Ciężkiego przeciwnika wylosowała także Amica. Broendby stoczył
ciężki bój w walce o Ligę Mistrzów z
Boavistą Porto, przegrywając w drugim spotkaniu dopiero po dogrywce i
zapewne zrobi wszystko, by przygody z pucharami nie zakończyć na
zdobywcy Pucharu Polski.
Wróćmy jednak do czwartkowych spotkań rundy wstępnej. w
której Legia zmierzyła się z Vardarem Skopje, a poznański Lech z
Metalurgasem Lipawa.

bramkę

rtmund, Feyenoord Rotterdam,
Rosenborg Trondheim , Boavista
Porto. Grupa D: Manchester United, Olympique Marsylia, Croatia
Zagrzeb, Sturm Graz. Grupa E:
Real Madryt, FC Porto, Olympiakos Pireus, Molde (Norwegia).
Grupa F: Bayern Monachium,
PSV Eindhoven, Valencia, Glasgow Rangers. Grupa G: Spartak
Moskwa, Girondins Bordeaux,
Sparta Praga, Willem " Tilburg.
Grupa H: AC Milan, Chelsea Londyn, Galatasaray Stambuł, Hertha
Berlin.
Pierwsze mecze Ligi Mistrzów
odbędą się 14 i 15 września .
IOprac. STACHI

• W ostatnim meczu mistrzostw
Europy juniorek w piłce ręcznej,
odbywających się w niemieckiej
miejscowości Bad Hersfeld, Polki
przegrały z Węgierkami 23:25
(12:13). Nasz zespół będzie walczyć o siódme miejsce z reprezentacją Danii.
• W finałach A na 500 m kajakowych mistrzostw świata w Mediolanie wystartuje aż osiem polskich
osad, a w finałach A na 1000 m pięć osad.
• Holenderski arcymistrz Loek
Van Wely wygrał 36. szachowy
memoriał Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdroju.
• Janusz Połeć zdobył w Warszawie złoty medal indywidualnych
mistrzostw Polski w brydżu.
• W statystykach ogłoszonych po
zakończeniu rundy zasadniczej
rozgrywek ligi WNBA polska koszykarka Małgorzata Dydek,
grająca w Utah Starzz, zajmuje
pierwsze miejsce w klasyfikacji zablokowanych rzutów.
• Podczas pływackich mistrzostw
Pacyfiku w Sydney ustanowiono
dwa nowe rekordy świata . Amerykanin Lenny Krayzelburg uzyskał
czas 1.55,87 na 200 metrów stylem grzbietowym, a reprezentantka RPA Penny Heyns wynikiem

IAIU·Nr:ln.,"

• Legia Warszawa Skopje 4:0 (2:0), Cze,res2:ewsk
6, Karwan 17, Sokołowski
Mięciel79 . Pierwszy mecz 5:0
Legii.
Legia Daewoo: Szamotuiski
Mosór, Bednarz (82.
Zieliński - Murawski ,
Wiechowski (46 . Rutka )ra - Czereszewski, Ka rwan ,
ciel.
Losy awansu rozstrzygnęły
praktycznie w pierwszym
rewanż był jedynie fnrl'YlalnoŚl:ia
Legia, choć nie
wająco ,

wygrała zaE~cylaow'anlt:

zdobywając

efektowne
ce ubolewają jednak nad
zespół z Łazienkowskiej nie
tak skuteczny w lidze.
IOprac.

2.23,64 poprawiła swój
świata na dystansie 200
stylem klasycznym.
• Zespoły Francji, Wenezuel
Rosji i Brazylii awansowały
półfinału mistrzostw świata
rów w siatkówce (do lat
odbywają się w Tajlandii.
czach półfinałowych
gra z Wenezuelą. a
lią.

Oszukiwali
w maratonie
Dwaj bracia - Sergio i Fika
soeneng, biegacze
stansowi z RPA, zostali
10-letnim zakazem startu
permara~onie "Comrades
thon" za podzielenie
siebie dy~nsu 87,3 km VI
wcowyl'!)-biegu.
Bracia" Motsoeneng
.spółdziel"ię" podczas
go biegLij' prowadzącego
prowincji9<waZulu Nalal,
rmaritzbtJrga do
oszuślWo wykryto po
niu 41jęcia w lokalnej
którYm widać było, że
sal1].>1!umer, ten sam
szorty biegacz nosi na
grafii zega~ na nl7eQlJOle
ręki, a na dru~ fotce - na
ręce.
'-.,...
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