Pracodawca potrącał pieniądze na czynsz,
ale nie trafiły one do spółdzielni...

Jutro "Relaks"

i "Super-Relaks"

Pracownicy Przedsiębiorstwa
Każdy pracownik PBMiK oraz
Budowy Maszyn i Konstrukcji w
dawnej Montowni Huty .Ostrowiec·, który zawarł umowę, miał
Ostrowcu dostają zawiadom ienia ze spółdzielni mieszkanio· . odprowadzane z pensji pieniądze
się w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim
wych, ostrzegające o zagroźe
na czynsz w spółdzielni mieszkaniu eksmisją. Okazało się, źe
niowej, której był członkiem. W
Czwartek, 7 października 1999 r. Nr 234 (7061) Cena 90 groszy
kwietniu kierownictwo PBMiK zapracodawca potrącał im pie·
niądze z pensji na czynsz, ale
pomniało chyba o tej umowie. Tenie przekazywał ich dalej.
raz pracownicy otrzymują upomnienia od spółdzielni mieszkaniowych, by zapłacić zaległości.
- Od kiedy dostałem mieszkanie
bulans pocztOwy miał nieważny dowód rejestracyjny
w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej regulamie potrącano mi z
pensji pieniądze na czynsz. Gdy
przyszło zawiadomienie o groźbie
eksmisji z powodu zadłużenia
byłem zaskoczony. Wygląda na to,
dca, który posiadał służbowy piże nasz zakład pracy oszukał nas pracowników Poczty
W poniedzialek około godz. 18 w
mówi jeden z pracowników PBMiK
stolet P-64 z dwunastoma sztukaSA Oddział Kielce,
miejscowości Gózd policjanci skami ostrej amunicji, miał 0,27 promi- Nie poinformowano nas o tym, że
rżyskiej .drogówki· zatrzymali do
pod wpływem alko·
należne spółdzielniom kwoty nie są
la. Drugi konwojent - 0,25 promila
ali policjanci ze
rutynowej kontroli ambulans poodprowadzane na ich konto. W poalkoholu. Policjanci zatrzymali w
Oowó,dca pocztowecztowy. Ponieważ w samochodzie
dobnej sytuacji jest kilkunastu pradepozycie broń oraz pozwolenie
miał przy sobie piunosił się charakterystyczny zacowników.
na jej użycie i samochód. Wczoraj
pach alkoholu, trzech jadących w
amunicją, a dowód
Przypomnijmy, że od 26 sierpnia
'~tr:...:vinv pojazdu, którym
odebrala je Poczta Polska. Spranim mężczyzn zbadano alkomaw PBMiK trwał strajk okupaCyjny.
wa kierowcy skierowana zostanie
i się zatrzymani stracił
tem. Kierowca pojazdu miał we
Przewodniczący Komitetu Strajdo kolegium.
IG.B.I
krwi 0,80 promila alkoholu. Dowótrzy dni wcześniej.
kowego Waldemar Zimochód za-

KIELECKIE

jani konwojenci z

bronią

ieta, która usiłowała wypłacić pieniądze
skradzionej karty kredytowej , spokojnie wyszła z banku

rażnik

nie

jedzie radiowóz. Niestety, pani ta
chyba domyśliła się, że próbujemy
przedłużyć jej pobyt w banku i dlatego wyszła - mówi dyrektor Oddziału Pekao SA w Kielcach Lucyna Nowak. - Nasza straż bankowa
może usunąć na przykład pijanego czy żle zachowującego się
klienta, może wyprowadzić kogoś,

ująl

kto zagraża bezpieczeństwu innych interesantów, ale nie ma prawa nikogo zatrzymać. Takie są
przepisy. Od zatrzymywania jest
policja - dodaje pani dyrektor.
Jej zdaniem, problem polega na
tym, że zbyt długo straż bankowa
czekała na poliCję i dlatego podejrzana kobieta wyszła.
- Straż bankowa nie może żadne
go obywatela zatrzymać. Za to każ
dy, w tym i pracownicy straży, ma
prawo ująć sprawcę złapanego na
gorącym uczynku. Jeśli właściciel
sklepu przyłapałby złodzieja na
kradzieży, mógłby go na przykład
zamknąć na zapleczu I czekać na
przyjazd funkcjonariuszy - odpoWiada komendant miejski policji w
Kielcach Tadeusz Winiarski.
Policja została poWiadomIona o
tej sprawie o godz. 15.45. Zdamem komendanta Winiarskiego,
funkcjonariusze byli na miejscu
zdarzenia po kilku minutach. Szukali podejrzanej kobiety nawet
przed budynkiem, ale nikogo nie
znaleźli.
Jarosław PANEK

próbę

wypłaty,

ejrzanej nie zatrzymał.
przyjechała
policja,
ona spokojnie z budynpo niej zaginął.
chodzi mi o sam fakt krakońcu Bank Pekao SA w
zastrzegł moją karlę i me
. z niej wypłaty. Dokutez odzyskałam. Irytuje
łyI o fakt, dlaczego kobiety,
us
ała wybrać pieniądze
konta, nikt nie zatrzymał.
nie zareagowała straż
- pyta czytelniczka.
w tej sprawie nie jest
z początku mogłoby

Pół

,•

Sanltamo-EpidemiologlCZlle)

matyc:znie WZ13S1ać. Waągu tn.ecł1
'3I1aIc),y tego roku zanot
województwie 6'ł11ę:lOI\r.zysl\Jm

spadać.

z.acJlorcmań zaczęła
W 1968 roku WSjlOlczyrvlik

zacłlor'c7,vań

PoIsc8 wyrosi sao,5

na 100 tys. 11lieSZkańc:óIN. KieIedde
miało wtedy ~ zachoro.
wall dwa fWI niższy od kJajo.Yego.
W latach 90. liczba zacłlorowaI'I w
naszym feg100ie zaczęła sysle-

CI lo
• Napastnik z buzią dziecka. 14-łetni chłopi cze Starachow c przyznał się do popełnie a 15 przestępstw na
kob lach.
• Misja .. Bociana Bonifacego", NIezwykła hlstona zakonmka, który przyąynl się
do narodZIn 3,5 tysiąca dzieci!
Z piątkowym .Echem Oma·
naJlcpszy w regiome dodat k
tcl wIzYJny - programy aż 30
stacji teleWizyjnych nadaJących po polsku

Polacy i seks

majątkowego

wczoraj jeden z zatrzymanych w związku ze sprawą
wyłudzania podatku VAT. Wartość całego poręczenia wynosi
16,5 mln zł. Sprawę z wyłudza
niem podatku wykryła tarnobrzeska Prokuratura Okręgowa .
- Poręczenie zostało przyjęte
częściowo w gotówce. Większa
część kaUCJi to zabezpieczeme
majątkowe . Jest to poręczenie rekordowe w histoni polskiego prawa - powiedział nam prokurator
Edward Podsiadły, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w
Tarnobrzegu . Przypominamy, że
za Bogusława Bagsika wpłacono
50 tySięcy dolarów.
W aferze podejrzanych jest 25
osób. Sześć z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Jednym
z podejrzanych jest Stamsław Po,
mIeszkaniec Koszewka k. Stargardu Szczecińs lego, uchodzący
za naj bogatszego człowie a na
Pomorzu.
(JAR)

Ś....ierzD występuje gI6wnie na rę
kacn, s 6rze brzucha - u osób d0-

potem liczba

swą przyszłość ł uzdrOWIĆ

zapłacił

Ludzie,
rosłych, a u dZIeCi na wewnętrznej
stronie dłoni i na podeszwach stóp.
Od momentu zakażenl3 do uJawnienia się choroby upływają zwykle trzy tygodnie.
ŚW18rzD Jest bardzo zakaźny,
przenoSI Się przez wspólne ręcznI
ki, pościeł, odzież. Świerzb był ~
blemem bezpośrednio po WOJnIE!,

• Miss w szoku. Kun J st
naJp' km JSZ8 Polka
• W kolejce po czary, W
Kielcach można bylo poznać

miliona złotych w gotówce

poręczenia

Oszczędzamy na mydle, wodzie, gazie i chorujemy na świerzb

W województwie świętokrzy
skim od czterech lat systematycznie wzrasta liczba zachorowań na świerzb. Wskaźnik zapadalności w naszym regionie jest
wyższy niż w całej Polsce. "Sanepid" apeluje do m ieszkań
ców, żeby przestrzegali higieny.
- ŚWierzb Jest chorobą wywoływaną przez maleńkie pasoży
ty (świerzbowce), które żyją na
skórze i wewnątrz niej. Samice
ŚWlerzbo....ca drązą w skórze korytarze, I aągu &-8 tygodni swOJ89O
życia każda z nich znosi około 90
jaj. Przeml8SZczame się ŚWIE!rz.tx>.
wc:l1N i ich larw w s 6rze wywo/UJ8
potworny świąd - tłumaczy dr HalIna Tarnowska. szef działu epidemiolog" WOjewódzkiej StacjI

renu Ostrowca o wstrzymanie się
z egzekwowaniem należności od
pracowników, których nie było
stać na zapłacenie czynszu Strajkujący otrzymywali wtedy po 50 zł
tygodniowo z tytułu wynagrodzenia. Nie było Ich stać na wnoszenie
opłat do spółdzielni, a teraz straszeni są eksmisją·
- W jakiś sposób musimy odzyskać
te pieniądze - mówi Andrzej Opala,
prezes Ostrowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. - Jednak zdajemy
sobie sprawę z trudnej sytuaqi pracowników PBMiK. Dłużnicy muszą
do nas przyjŚĆ i podpisać UfTlOYłę, w
której zobowiążą się do uregulowania należności w ratach.
Prezes PBMiK od kilku dni jest
nieuchwytny dla reportera .Echa
Dnia·.
IMAJI

Bagsik
niech
się schowa!

Pekao SA w Kielcach za·
onował

apelował wówczas do wszystkich
spółdZielni mieszkaniowych z te-

samą liczbę
zachoroo,o.-ań
na
świerzb. jak wcalym ubie!jym roku.
- LudzJe oszczędzają na mydle,
wodZIe,
gazie,
środ ach
piorących I ta le są s ut i - mó-

WI dr Tamowska. - amawlam
do
przestrzegania
higIeny
dokładnego mycia rąk, używania
jednorazowych ręczników w
mIejScach pubhcznych - apelowała dr Tamo
ka. - Odradzam
m!odzleźy potyczanle sobie garderoby Jeśli lo robi, nIech bierze
czyste rzeczy, a po utycIu nIech
je wypierze i prze'z 10 dm nie
używa,

lza BEDNARZ

http://sbc.wbp.kielce.pl

f;,/ rI Pi

Wierni, stall w uczuciach, nieco leniwi,
chcianej ciąży.

obawiający się

Q rsJa

nie-

Czyta) na str. 9

Największa

została

nielegalna uprawa konopi
zlikwidowana

......I.~i na handel
Sto krzewów konopi Indyjskich, przygotowany do sprzedaty paczkowany susz i nasiona znaleźli policjanci u 26-letniego mieszkańca lasu Włniar
sklego koło Buska. - To najwię
ksza zlokalizowana w ostatnich
latach nie legalna uprawa konopi na na zym terenie - powiedZiał zastępca komendanta policji powiatowej w Bu ku Janu z Maj. Wlaśclciel konopi został zatrzymany do dyspozycji
prokuratury.
Przedwczoraj po połudnIU poliCJanci z wydzlał6w kryminalnych
komend w Busku i PIńCZOWIe znaleih na poseSji niepracującego
mieszkańca Lasu Wlnlars lego 97
zasuszonych rzak6w konopi indYJskich, 4 rosnące jeszcze rośh
ny, 15 kilogramów nasion I 7 kg suszu z ·atostanu. U mieszkające
go z rodZIcami mężczyzny znaleZIOno też kilkanaście litrowych bute e alkoholu bez a cyzy.
- Susz I nasIona przygoto ane
były do sprzedaży - poWiedZIał naczelnik WydZIału Kryminalnego
Komendy PowIatowej PohCJi w Busku Romuald Sztenc. - Część suszu podZielona była na dwugramowe porCIe I zapakowana w
małe, zamykane torebki. Właści-

Ciel nie ukrywał , że konopie upracelach handlowych. Zazwyczaj zatrzymani nie są aż tak otwarCI i mówią, że uprawiają konopie
na pokarm dla kanarków.
Buscy policjanci twierdzą, że to
trzecia tak duża uprawa konopi indyjskich na Ich terenie. Pole w Lesie WiniarskIm znajdowało się

wiał w

między kukurydzą

Rośliny były

starannie pielęgnowane .
- le określihśmy Jeszcze wartości rynkowej znalezionych onopipoWiedZiała
rzeCZnik prasowy
ŚWięto rzys lej poliCji Anna Zielińska-Brudek. - Wyniesie ona co
najmniej kil a tysięcy zlotych,
IMPBI
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Lekarz przeciwko biurokracji

Temat dnia:
Prezes zus Stanisław Alot od·
do dyspozycji premiera.
ZUS nie ma pieniędzy na wypłaty
rent i emerytur. Zdaniem części
parlamentarzystów, decyzję o
rezygnacji Alot podjął zbyt póź
no. Nie rozwiąże ona także prodał się

błemów Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych. Zapytaliśmy,
sądzą

7

co

o tym nasi czytelnicy.

Starachowice

CZY PAN DOKTOR
WYSTAWIA ZLA?
lekarze ze Skarżyska-Ka
miennej zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym lekarzy od dziś nie wypisują druków ZLA - wymaganych przez
ZUS zaświadczeń o czasowej
niezdolności do pracy. Wszyscy
gremialnie oddają z powrotem
ZUS swoje zezwolenia do wystawiania druków ZLA. Prawdopodobnie za ich przykładem

stkich jednostek na terenie województwa. Decyzję pozostawiamy
lekarzom - poinformował nas dr
Jerzy Błasiak, przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskie
go OZZL.
Przeciwko wystawianiu druków
ZLA wypowiedziała się także
Świętokrzyska Izba lekarska.
Prezydium Okręgowej Rady lekarskiej Śll stwierdza, że ponieważ

moich

wypełnić

pozostali członkowie
OZZl w naszym regionie.
- Zamiast druków ZLA będziemy
o stanie zdrowia pacjenta i o niezdolności do pracy. Fakt, że oddajemy ZUS wystawione przez niego
pozwolenia oznacza, że nie bę
dziemy wypisywali druków ZLA także w gabinetach prywatnych. Takie jest stanowisko zarządu regionu, które rozesłaliśmy do wszy-

Na dworcu w Moskwie
za Czeczeńca ...

Skarżyski
Cztery dni

bawił

w rosyjskiej
negocjator

Kałudze skarźyski

będzie .
ICieśl

Zdirda D. lI4lwsik

kiem druków - podsumodr Szewczyk.
Dodał , że jeszcze w
tym tygodniu Śll spotka
się z dyrekcją Święto
krzyskiej
Regionalnej
Kasy Chorych, aby ustalić, czy kasa płaci za wypisywanie druków ZLA i
czy jest to uznawane jako świadczenie lekarskie.
Iza BEDNARZ

Marian Kułecki, reprezentujący
polskie Stowarzyszenie Penitencjarne " Patronat", wprowadzające na naszym terenie mediację pomiędzy przestępcą a
jego ofiarą. W międzynarodowej
konferencji
zorganizowanej
przez Rosjan wzięli udział delegaci USA, Ukrainy, Białorusi,
Rosji i Połski.
- Konferencja służyła wzajemnej
wymianie doświadczeń . Zupełnie
inaczej wygląda mediacja między
ofiarą a przestępcą na Wschodzie,
a diametralnie inaczej w USA,
gdzie każdy stan ma swoje prawo.
W Rosji funkcjonuje jeszcze zasada: jeśli było przestępstwo, musi
być kara. Jedno nie ulega wątpli
wości, wszyscy uczestnicy konferencji doceniają wagę takich mediacji. Widzą w niej z jednej strony
sposób na szybsze niż w sądzie
danie satysfakcji moralnej i materialnej pokrzywdzonemu. Z drugiej
zaś szansę dla przestępcy, który
po raz pierwszy złamał prawo. Jeśli taki człowiek trafia do więzienia,
z reguły wychodzi zeń już jako
.profesjonalista' w przestępczym
fachu - powiedział reprezentujący
nasz kraj w Kałudze skartyski negocjator Marian Kulecki. Zaprezentował on referat, dotyczący
głównie mediacji w przestęp
stwach popełnionych przez nieletnich . Zapoznał też z materiałami
przygotowanymi na konferenCję
przez dr Janinę Waluk z PAN . Doświadczenia, które zebrał będą tematem spotkania w warszawskim
Ośrodku Mediacji, z udziałem
przedstawicieli ośrodków z całego
kraju. Kolejnym efektem pobytu
Kuleckiego na konferencji będą
przyszłoroczne odwiedziny negocjatorów rosyjskich w Polsce. Pra-

.._......

lekarz.

wystawienie przez lekarza druku
wymaganego przez ZUS związa
ne jest z ponoszeniem przez tegoż
lekarza kosztów pobrania, przechowywania i wysyłania do ZUS
stosownych druków, za wyżej wymienione czynności administracyjne powinny być pobierane
opłaty. - To są druki zawierające
PESEl, NIP pacjenta i inne dane,
które zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych powinny być

wystawiać zwykłe zaświadczenia

Jacek Jóźwik, technik łączno
- Zmiana na stanowisku prezesa niewiele zmieni. Najpierw
trzeba dociec co jest powodem
pieniężnego deflCy\u w ZUS. Rząd
utrzymuje, że niegospodamość
zarządu instytucji, Alot, że rząd
przeznaczył na świadczenia za
mało
pieniędzy.
Podobno w
przyszlym roku zabraknie 3 mld zł.
Trzeba ustalić, czyja to wina, czy
rzeczywiście nie płaci budżetów
ka, czy pieniądze giną w inny sposób.
Kamil Kamek, informatyk: Cóż z tego, że Alot podał się do dymisji? Pieniędzy od tego nie przy-

i

wał

pójdą

ści :

pacjentów

przedstawić ją ZUS? lekarz staje się niewolni-

Tyle dat, kodów i NIP-ów musi

Henryka Kwaśniewska, emerytka: - Co zrobi ZUS, gdy dostał
za mało pieniędzy z budżetu pań
stwa? Dymisja prezesa nic tu nie
zmieni. Trzeba rządzić mądrze,
inaczej będzie coraz gorzej.

"Idą

wzięli

go

Nie

oddał

Nie

- Na początku swej wizyty w Rosji
chwile strachu. Na
dworcu w Moskwie tamtejsza milicja najwyraźniej wzięła mnie za
Czeczeńca, chyba ze względu na
skórzaną kurtkę i podróżną torbę
oraz fakt rozglądania się po dworcu. Ja po prostu wypatrywałem delegacji z Kaługi, która miała
"przejąć· mnie w Moskwie. Niestety, kiedy udało mi się wytłumaczyć
milicji moje pochodzenie i cel wizyty podejrzane wydało się to, że
zbyt dobrze znałem rosyjski. W końcu milicjanci postanowili odprowadzić mnie do stacji metra, z ktą
rej odjeżdżało się do Kaługi wspomina Marian Kulecki.
IG.BJ
przeżyłem

Ostrowiecka policja ujawniła u
Ko·
lonia Mychów nie legalną amunicję . Męźczyźnie grozi kara od
roku do dziesięciu lat więzienia.
Gdyby dobrowolnie oddał militaria dzień wcześniej, uniknąłby
mieszkańca miejscowości

Zgłoszenie o tym, że 36·letni
mieszkaniec Kolonii Mychów
(gmina Bodzech6w) ma coś wspólnego z bronią, anonimowy informator nagrał na sekretarkę pod

Kradną hurtem
Już czwarta hurtownia na terenie Kielecczyzny została obrabowana przez tajemniczą grupę
złodziei.

Tym razem rabusie włamali się
do kieleckiego magazynu materiałów budowlanych przy ulicy
SkrzeUewskiej i wywieźli stamtąd
3 tony cementu i 320 kg wapna.
Straty oszacowano na 5 tys.
złotych .

Od niedzieli okradziono hurtoww Jędrzejowie, skład
budowlanych koło
Skarżyska i hurtownię kart magnetycznych i papierosów w Kielcach.
(MPB)
nię alkoholu
materiałów

Nowy szef kieleckiego
TVP Kraków

oddziału ośrodka

Radomianin

W

Radomianin Dariusz Strzelec
nowym
redaktorem
odpowiedzialnym w kieleckim
oddziale ośrodka Telewizji Pol·
skiej w Krakowie. - Mam nadzieję, źe coraz lepiej będę orientował się w sprawach Kielc i
całego województwa - powie·
dział nam nowy szef oddziału .
Dariusz Strzelec ma 28 lal, ukoń
czył radomską filię KUL, pracował
jako dziennikarz radiowy (radia
.Ave" i .zet") i telewizyjny (Telewizja Kablowa .Dami·, współpraca
m.in. zTVN).
- Na razie przyglądam się pracy
kieleckiego oddziału , za wcześnie

na

został

Kielcach

ocenę

jego funkcjonowania nam Dariusz Strzelec. Wiem, że czasu antenowego mamy mało, ale naszym zadaniem
jest proponować Krakowowi jak
najwięcej, jak najlepszych matepowiedział

riałów.

Nowy szef kieleckiego oddziału
fakt, iż mieszka w Radomiu nie powinien przeszkadzać w
jego pracy w Kielcach.
- Obu miast nie dzieli ocean,
mam nadzieję , że z dnia na dzień
będę się coraz lepiej orientował w
sprawach Kielc i całego województwa - stwierdził Strzelec.
IniebJ
dodał, że

http://sbc.wbp.kielce.pl

rozpoznając

przecl]odzących ulicą w Starachowicach policjantów w cywilu.
Inny wulgarnie domagał się papierosa i próbował uderzyć funkcjonariusza w twarz. Zaczęła się
szarpanina. Jej sprawcy staną
wkrótce przed Sądem Okręgo
wym w Kielcach. Wczoraj
wpłynął akt oskarżenia w sprawie
czynnej napaści na policjantów.
W nocy 28 lipca tego roku trzech
policjantów Komendy Powiatowej
w Starachowicach badało sprawę
włamań do piwnicy w jednym z
bloków. Kiedy póżniej pieszo wracali do komendy, mijali grupę
młodych ludzi, którzy wyszli z imprezy imieninowej. Funkcjonariusze byli w cywilu, ale za plecami
usłyszeli: ,Idą gliny!". Nie reagowali na zaczepki. Wtedy do grupy
dołączył Marcin S., 23-letni mieszkaniec Starachowic, który głośno i
niegrzecznie domagał się papierosa. Jeden z policjantów powiedział
kim są i poprosił, żeby odszedł.
Chłopak jednak nie posłuchał i
próbował uderzyć mężczyznę w
twarz, ale ten zasłonił się . Dwaj
pozostali policjanci próbowali zatrzymać Mariusza S. i doprowadzić do komisariatu. Jednak prze·
szkodzili im w tym inni, którzy stali
w grupie. Kilku rzuciło się na policjantów. Mariusz S. próbował wyrwać z kabury broń służbową. Na-

zdążyl?

wdopodobnie jedna z ich grup zawita w połowie 2000 r. do woj.
świętokrzyskiego.

miał krzyknąć

amunicji

odpowiedzialności.

negocjator

gliny!" -

młody mężczyzna

będę mógł wyciągnąć
stamtąd dokumentację

71 _ _

Franciszek Świderski, kierowca: - Dymisja Alota nic nie zmieni.
Kłopoty ZUS będą się pogłębiać.
Od kilku lat w budżetówce wszystko raczej zmienia się na gorsze.

Napadli na policjantów

odpowiednio przechowywane tłumaczy dr Maciej Szewczyk,
przewodniczący ŚIL. - lekarz powinien kopię druku ZLA wysłać listem poleconym do ZUS, a dokumentację choroby, którą mają prawo skontrolować orzecznicy ZUS
przechowywać przez trzy lata.
Gdzie ma przechowywać dokumentację 2,5 tysiąca pacjentów,
których ma pod opieką? W kasie
pancernej? A co będzie,
jeśli w ciągu tych trzech
lat przestanę być pracownikiem danego szpitala, na jakiej podstawie

Adam Solecki, inżynier budowlany: - Nie sądzę, by sytuacja w
ZUS zmieniła się na lepsze. Nie tylko Alot ponosi winę za problemy
finansowe . Liczba emerytów i rencistów wzrasta, a pieniędzy na
świadczenia przeznaczanych jest
mniej. Uwaźam, że będzie jeszcze
gorzej.

nocą

numerem telefonu 26-71-220
(,Razem pokonać przemoc').
Ostrowieccy policjanci we wtorek
przeszukali zabudowania mieszkalne i gospodarcze u mężczyzny.
Znaleziono siedem sztuk amunicji
kaliber 12 mm oraz kilka sztuk naboi do kbks. Właściciel posesji
tłumaczył, że militaria ... znalazł
podczas remontu starego domu.
- Postawiliśmy mężczyźnie zarzut nielegalnego posiadania broni
- skomentowała Ewa Malowań
ska, rzecznik prasowy ostrowieckiej policji.
Mężczyzna, u którego znaleziono amunicję, ma wyjątkowego pecha. W miniony poniedziałek
upłynął czas dziewięćdziesięciod
niowej abolicji, czyli możliwości
oddawania nielegalnej broni bez
jakichkolwiek konsekwencji. W
tym czasie do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzy
skim mieszkańcy powiatu oddali
tylko kilka sztuk amunicji, broń gazową i broń myśliwską.
Isabal

gdy policjant za.
broni. Po opanOWaniu sytuacji nadal próbowali dl>
prowadzić do komendy Mariusza
S., który znieważał funkcjonanuszy, ale tym razem przeszkodzij
24-letni Arkadiusz Ż. zasła niają:
kolegę i odpychając policjantów
Marcin S. oskarżony jesl c
czynną napaść i znieważeni e obe-. _I)le,
lżywymi slowami funkcjonariusza
Jego kolega Arkadiusz Ż . OdpOWiE
za zmuszanie do zani echan~
pastnicy

ustąpili,

groził użyciem

czynności służbowych.

Mariusz S. przyznał się częScic>
wo do zarzucanych czynów
Stwierdził, że był po wypiciu alkoholu i nie przeczy, że mógł zaczepić policjantów. Arkadiusz Ż . fI)'·
mainie nie przyznał się do zarzutów, ale nie wykluczył, że zasl
kolegę, gdyż chciał w ten sposOC
go uspokoić. Wkrótce obaj oskar·
żeni staną przed Sądem Okręgo
wym w Kielcach.
Magdalena FUDALA

Trafili za drugim
razem

Do aresztu
za

strzały

Sprawcę strzelaniny w
w Bielinach, podczas
stał ranny jego Włiiisc:iciel ,
wczoraj policjanci z W\J'dziaIOlw .
kryminalnych komend M""'SI"OI '.
i Wojewódzkiej Połicji w K ie~
cach.
Nazwisko młodego mężczyzny z
podkieleckiej miejscowości figuruje w policyjnych kartotekach. Prawdopodobnie jest on powiązali)
ze środowiskiem przestępczym, z
którego wywodził się pierwszy J»
dejrzany i zatrzymany za strzelart
nę w Bielinach .
O zdarzeniu w barze .Pod Kog~
tami· pisaliśmy 21 września . Wyrzucony z lokalu szukający zaczepki mężczyzna wrócił tam po kilk~
dziesięciu minutach i zaczął strzelać . Jeden pocisk trafił w nogę
właściciela baru, dwa pozostaje
sufit. Sprawca zdarzenia ranił riJłr
nież kolbą rewolweru próbująceg:
go powstrzymać gościa. Sprawca
zbiegi z miejsca zdarzenia. W ki
dni po strzelaninie policjanci "0trzymali jednego z najgroŹJ1 l tl1
szych przedstawicieli kieleckieg:
półświatka pod zarzutem udZl
w zdarzeniu. Nie został on jedna.
rozpoznany przez poszkodowanych. Wczoraj zatrzymano rzecrr
wistego sprawcę strzelaniny. znaleziono również broń, którą rniJg
się posługiwać - rzadko spotyka
zagraniczny rewolwer.

Rozwój Świętokrzyskiego za unijne
pieniądze

Strategiczne planowanie
Przetarg Unii Europejskiej na
wsparcie budowy strategii rozwoju województwa wygrała
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SA. - Musimy wał
czyć o unijne pieniądze dla
Świętokrzyskiego, do tego podstawowym argumentem będą
programy zawarte w strategii.
Do końca 2006 roku do Polski
napłynąć ma, jak twierdzi wicemarszałek województwa świętokrzy
skiego Włodzimierz Wójcik, 140
mld zł, czyli więcej niż wynosi bu·
dżet naszego państwa. - Z tych
pieniędzy dla naszego WOjewództwa możemy .wyciągnąĆ· około 7
miliardów. Do tego musimy mieć
także własne 3 miliardy.
Podstawowe cele, jakie zawarto
w Strategii Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego, która gotowa
powinna być jeszcze w tym roku ,
to
zaham(

społecznej i gospodarczej byle9"
Centralnego
Okręgu
przt
mysłowego, podniesienie po
mu życia ludności przez wz
konkurencyjności regionu, j
~
banizację I rozbudowę Infrastnl
ktury. - Udało nam się jako
mu z siedmiu województw
rzyć MiSję Banku Światowego
twierdzi wicemarszałek WÓj
Wpłynęło do nas już 500 v.
sków z gmin o doflOansowan18
westycji.
W świętokrzyskiej strategii o reślono pozytywne cechy reg l
jak również jego minusy. Bolącz!:
WOjewództwa jest to, że 70 ~
jego obszaru to tereny chroll
w tym parki krajobrazowe. - OzJ18
cza to zmniejszone możliwoŚCI
inwestyCJi, ta paradoksalna sytuacja musi się zmienić - zapo \
dZIał wicemarszałek

Agnieszka

WIADOMOŚCI LOKALNE
iższa składka, niższa

RUS
Zakładu

Ubezpieczeń

ale znajomy pomu, by kupił sobie ziejuż jako rolnik zaczął
świad czenia w Kasie
h
Ubezpieczeń
ob.. • •c)łec: znyclh. Są one bowiem o
niższe od ZUS-owskich.
nie pomyślał tylko, że
niska
będzie
w
• 1*I/szlloS,CI jego emerytura.
~ b,owilaZlJlaC:a od 1997 r. zmia-

e

zawi nił

Publikacja w "Rzeczpospolitej" na temat Świętokrzyskiego
- niekompetentna lub z podtekstem politycznym ...

emerytura

tańsza niż

n A . prowadzi sklep. Do
'.,tla\!ma odprowadzał skład

nie hektar. Gdy nowe przepisy
weszły w życie, wiele osób zdecydowało się na przejście z ZUS
do KRUS. Byli wśród nich rolnicy
z dziada pradziada , którzy do tej
pory płacili składki w ZUS , bo np.
jednocześnie prowadzili jakąś
działalność gospodarczą. Ale byli też tacy, którzy z rolnictwem do
tej pory nie mieli nic wspólnego i
tylko po to kupili ziemię , by móc
płacić składki w KRUS, a te są o
wiele niższe niż w ZUS .
- Od tego roku ubezpieczony
płaci w ZUS miesięcznie składki
w wysokości 45 proc. swojego
wynagrodzenia brutto. Do tego
dochodzi jeszcze składka na fundusz pracowniczy w wysokości
2,45 proc. - informuje Cezary
Gątkiewicz, rzecznik prasowy
oddziału ZUS w Kielcach.
Natomiast składka w KRUS to
189,30 zł kwartalnie , czyli miesięcznie ok. 60 zł. Łatwo zauwa-

tym razem.

stucham
-"Echo"
/ll41/36łOHI

nie wszyscy emeryci i
z naszego wojewódzOlr.rV ""1III na czas swoje piez tych, którzy podostać we wtorek, 5
_ dzil!rnika, musiała czekać
Kto zawinił tym razem
Ubezpieczeń Społeczczy Rejonowy Urząd Po-

wtorek cały dzień czekałam
niestety, nie
- mówi nasza czytelniz kieleckiego osiedla Czar. Takich telefonów odebralijeszcze kilka, ludzie podkreże to nie pierwszy taki przykiedy emerytury i renty
. .:ycnOd,ta do nich z opóźnie-

.

_

nie do wszyemerytów i rencistów pie, . dotarty na czas, wypłaca
sWladczeń zakończymy w śro
mówi Adam Szklarski, kierowdziału usług Rejonowego
Poczty w Kielcach. - PieZUS zostały nam zbyt p6, byśmy mogli
:ystlkim wypłacić je 5 pażdziernformaCJi uzyskanych w RejoUrzędzie Poczty wynika,
""n"'n. dla emerytów i rencido Kielc w piątek po
. i nie można ich już było
z banku . Potem były sobonedZlela , czyli dwa dni wolne
racy, w poniedziałek zaś poPrzystąpili do przekazypcelnlecjzv do swoich odwojewództwie.
więc praktycznie jena przygotowanie
a to zdecydowanie za krótby ~dążyć - dodaje Adam
ars I. - ZUS powinien zrozu-

mieć, że poczta potrzebuje na to
dwóch, trzech dni.
Tymczasem kielecki Oddzi ał
ZUS uważa , że w przypadku opóż
nień wypłat z 5 październ ika winna
jest poczta.
- Zgodnie z przepisami, pien iądze
na emerytury i renty przekazywane
są z centrali w Warszawie do banków obsługujących poszczególne
oddziału ZUS do 1, 5. 10, 15, 20 i
25 dnia każdego miesiąca. W tym
konkretnym przypadku trafiły one
do Kielc już 1 października, a więc
na cztery dni przed terminem
wypłaty - mówi Cezary Gątkiewicz,
rzecznik prasowy kieleckiego Oddziału ZUS. - To, że po drodze była
sobota nie powinno być żadnym
wytłumaczeniem ze strony pocztowców. Powinni oni tak zorganizować swoją pracę, by pieniądze dotarły na czas. Przecież za te usługi
płacimy niemałe pieniądze - od każdego przekazu 4,95 zI, a emerytów i rencistów mamy w naszym
województwie 230 tysięcy. Łatwo
więc policzyć jaka to jest kwota w
skali roku.
Rzecznik Gątk iewicz dodaje, że
problem spóźnionych pieniędzy
można by rozwiązać, gdyby emeryci i renciści przekonali się do
bankowych kont osobistych
- Wtedy otrzymywaliby oni pieniądze prawie tego samego dnia,
kiedy przychodzą one do nas przekonuje Cezary Gątkiewicz.
Tak czy inaczej znów wielu emerytów i rencistów poczuło się zlekceważonych. Na pocieszenie rzecznik
Gątkiewicz dodał,

że

odwołanie

prezesa Nota nie sparaliżuje pracy
kieleckiego Oddziału ZUS:
- Pieniędzy na emerytury i renty
nie zabraknie w tym i w przyszłym
roku.
Agata NłEBUDEK

ZUS Pa

żyć , że różnica w wysokości obu
składek to kilka starych milionów,
nie ma więc się czemu dziwić, że
niektórzy wolą wydać trochę pieniędzy na zakup ziemi, by zostać
rolnikami i przenieść się do

KRUS.
- Po wprowadzeniu zmian w ustawie spodziewal iśmy się , że liczba
osób, które przeniosą się do nas z
ZUS będzie większa . O tej możli
wości mówiliśmy na spotkaniach z
młodzieżą w szkołach rołniczych i z
rolnikami - mówi Władysław Senator, kierownik oddziału KRUS w Ję
drzejowie. - Największe zainteresowanie było w 1997 r., kiedy to
przeszło do nas 306 ubezpieczonych. Do dziś zarejestrowaliśmy
515 takich osób, ale to niewiele jak
na 10 tys. ubezpieczonych na naszym terenie.
Władysław Senator dodaje, że
osób pytających o możliwości
przejścia z ZUS do KRUS jest
znacznie więcej . Nie wystarczy
jednak tylko kupić hektar przeliczeniowy ziemi, by zostać rolnikiem , trzeba spełnić również inne
warunki. W bu ski m oddziale
KRUS również najwięcej przejść
z ZUS było w pierwszym roku
obowiązywania nowych przepisów, teraz takie przypadki zdarzają się znacznie rzadziej . Potwierdzają to równ i eż pracownicy
kieleckiego oddziału KRUS.
- Osoby, które starają się o
przeniesienie swojej składki do
KRUS, muszą pamiętać o tym, że
w przyszłości będą miały o wiele
niższą emeryturę niż ta wypłaca
na przez ZUS - dodaje Cezary
Gątkiewicz .

Agata NIEBU DEK

M., uznając go winnym
::'WQISltw" konkUbiny Marianny
zg i nęła od ciosów
wyaalrzy'la Się W nocy
""LIlZJe,m;\"" ubiegłego ro u w
ul. Iodej. Do końca
oskarżony I ofiara zarazem Oboje naduiyczęsto dochodZiło

n lnll do utarczek słow

n

et do rękoczynów. W

t .,

t.

le

poplątan-

We wczorajszym wydaniu
" Rzeczpospolitej" ukazał si, dodatek poświęcony województwu
świętokrzyskiemu. Na dwóch
kolumnach dziennikarze gazety i
współpracujący z dzłenniklem
eksperci zanalizowali sytuację w
naszym regionie. "Jest to województwo o najniższym potencjale rozwojowym" - czytamy m.In.
w opracowaniu. Z opinią tą I z
wieloma innymi tezami zupełnie
nie zgadza się wojewoda Wojciech Lubawskl.
• Panie wojewodo, czy istotnie
mamy najniższy potencjał rozwojowy?
- Według mnie . Rzeczpospolita·
opiera się na danych mniej więcej
sprzed roku . Ostatnio odnotowujemy dużą dynamikę rozwoju i, co
ważne , rosnące zainteresowanie
kapitału zagranicznego województwem świętokrzyskim. Sądzę,
że w niedługim czasie możemy
być lepsi niż warmińsko-mazur
skie czy lubelskie.
• W materiale czytamy między
Innymi, Iż "perspektywy rozwojowe województwa są nIejas-

ne" ...
- Ależ są bardzo jasne. Po pierwsze: dalszy rozwój budownictwa,
a już jesteśmy potentatem na skalę kraju, stąd wywodzą się cztery
największe firmy budowlane. Po
drugie: rozbudzenie potencjału

Protest ogłosili wczoraj pracownicy pogotowia ratunkowego
w Skarżysku-Kam iennej. - Jak
dotąd mieliśmy szczęście , w naszej stacji nie doszło do tragedii, ale zdarzało się, że lekarz
własnym samochodem gonił
pędzącą karetkę albo że przyjechaliśmy w ostatniej chwili mówi Barbara Beżn i c, przewodnicząca " Solidarnośc i" w skarżyskim pogotowiu, gdzie trzy
karetki plus jedna "erka" muszą
obsłużyć rejon liczący 100 tys.
ludzi w promieniu 30 kilometrów. Ponadto do wczoraj niemal wszyscy pracownicy pogotowia w województwie święto
krzyskim nie dostali pensji za
wrzes ień.

Do 1 stycznia 1999 roku obok
Stacji Pogotowia Ratun owego
funkcjonowalo pogotowie kolejowe Od tego roku jego funkcję
przyjęła staCJa. A rejon Jest olbrzymi, bo Skarżysko-Kamienna to Jeden z największych węzlów koleJOWYch w Polsce i m eszka tam kil-

ka tysięcy kolejarzy, potenCJalnych
pacjentów
Tymczasem w ramach reformy
zdrowia zaczęto reorganizować
również stację skarżysklego pogotowia Na pierwszy ogień poszła
jedna karetka. Zlikwidowano Ją od
1 kwietnia Zostały cztery plus .erka·. Jakoś sobie Jeszcze dawali radę Ale przecież według nowej reformy placówka powinna się
samofinansować Od 1 waeśnia
zlikwidowano Jeszcze Jedną I wtedy zaczęły się problemy - Szpital
Rejonowy w Skarżys u,jak wszystkie tego typu szpitale, nie Jest
zbyt dobrze wyposażony. karetkami wOZImy paqentów na badania
tomografem komputerowym do
Kielc, Radomia lub Koń s Ich
a
bronchoskopię do Czerwonej Góry pod Kcelcami, chirurgia dZIeCI ca jest także najbliżej w Kielcach wyhcza Beżnic . -I bądŹ tu cz/ow eku mądry i obskocz to wszystko
trzema karetkami .
Zdarzało się już, że
n e było na mlE!Jscu

lekarza , to do wypadku jechala pielęgniarka
albo
położna .
Bywa o
też, że dostawali-

dniu zabójstwa Robert M. wziął
wypłatę i odwiedził Manannę
by wspólnie napić się alkoholu. Z
powodów, których nikt dziś nie jest
w stanie ustalić pokłócili się .
Sprzeczka zakończyła się bójką,
Oboje okładali się pięściami. W
pewnej chwili mężczyzna chWYCił
nóż i dwukrotnie ugodził nim Mańannę
W wyniku odniesionych
ran kobieta zmarła .
Robert M. Rad ranem poszedł do
swojej siostry i opowiedZIał Jej co
się stało . Ta powiadomiła pogoto-

esz

•

m

tkwiącego

w przemyśle maszynowym i metalowym. Po trzecie: rozwój rolnictwa, ale zdrowego, ekologicznego, takiego
jak na Zachodzie. Czy to są niejasne perspektywy rozwojowe?
Proszę w takim razie podać jaś
nieJsze.
• Z czym jeszcze pan się nie
zgadza, jeśli chodzi o publikację "Rzeczpospolitej"?
- Z bardzo wieloma rzeczami .
Przykłady : pisze się, że sytuacja u nas może się jeszcze pogorszyć. cytuję : .w miarę ograniczeń dotacji budżetowych do
przemysłu· . Nie znam żadnej
naszej fabryki czy kopalni doFoL A Pidarslti
towanej z budżetu . U nas taWojewoda Wojciech Lubawskf
kich nie ma. Mówi się, że warunkiem pobudzenia rozwoju
• Czym pan wytłumaczy takie
Jest - pośrednio - odpowiednia lilapsusy?
czba organizacji non-profit, któ- Mnie trudno to komentować, bo
rych tu brakuje Przecież to jakiś
jestem przedstawicielem rządu, a
nonsens . To są zwykle organizata gazeta jest w pewnym sensie
cje charytatywne lub prounijne
rządowa Ale dobrze, wyjaśnienia
Dalej' mowa jest o tym, iż tylko 12
mogą być dwa: albo ktoś jest Po
firm w województwie ma certyfiprostu niekompetentny, albo ten
kat jakości ISO-9000. Znam Ich
mateńał powstał z powodów politykilkadZiesiąt. Ale największym
cznych, by wykazać, że wszystko
nieporozumieniem jest lista 40
w naszym kraju byłoby Piękne,
największych
przedsiębiorstw
gdyt>y nie $więtokrzyskie wk>kąc:e
województwa. Brak na niej wielu
się gdzieś na szarym końcu ...
największych : _Chemaru·, . Pro• Dziękuj, za rozmowę .
gresu·, .Mltexu·, . Pilkingtona·,
Notował :
. Nowln·, .Iskry· i wielu innych. ZuTomasz NATKANlEC
pełnie niePOJęte .

PROTEST ZA PROTESTEM

Czemu ją zabilem ••• "
ąd Okręgowy w Kielcach

z

•

W skarżyskim pogotowiu zdarzało się, że lekarz własnym samochodem gonił pędzącą karetkę

rok: dziesięć lat więzienia

SdzieSięć lat więzienia ska-
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wie. Robert M został aresztowany. Z relacji policjantów wynika , że
w czasie zatrzymania płakał I powtarzał : .Czemu ją zabiłem .. : .
Oskarżony przyznał Się do popełnienia zarzucanego mu czynu ,
a e twierdził. że nie potrafi opisać
zdarzenia, gdyż nIewie e pamięta
Sąd Okręgowy w Kielcach uznał
Roberta M. winnym zabójstwa i
skazał go na dzcesięć lat więzienia
i osiem lat pozbawienia praw pubhcznych. Wyro nie jest prawomocny.
/MAF/

śmy

alarmUjące

wezwanie, ance
było aretki lub że
zdesperowany lekarz gonił aretkę
jadącą gdZIe
ndZIej, by uratować
żyCIe ludzkie.
lmnl jSzono r6 nleż liczbę etatów
kierowców. - Jest
nas dwudZIestu jeden I teraz wszyscy
Się zastanaWiamy
na ogo bęc - m6ą·

Na tym nie koniec, lista gorzkich
żali Jest długa Do
wczoraj pracownl-

http://sbc.wbp.kielce.pl

cy skarżyskiego pogotowia nie
otrzymali pensji. która powinna
wpłynąć na ich konta ostatniego
dnia miesiąca . Powtarza się to już
trzecI miesiąc . Zresztą w takiej
samej sytuacji są pracownicy niemal wszystkich stacji na Kielecczyżnie Jak nam tłumaczył dyrektor pogotowia ratunkowego w
Kielcach Ryszard Kałutny. nie
wynika to ze złej woli dyrekcji , a
jest powodem problemów kadrowych . W trakcie reorgan izaCj i
zwolniono większość księgo
wych. BOjąc się bezrobocia, zdecydowana część z nich przebywa
na zwolnieniach lekarskich Nowych na ch miejsce przYJą nce
można , a pen JI Ole ma kto obliczyć .

- Nas nc t nie pyta, dlaczego nie
w terminie za mieszl<anie.
gaz, telefon - skarżą Się
tymczas m protestujący - MUSImy zapłaCIć z odsetkami, a nam za

płacimy
ŚWiatło,

tę zwłokę

pogotowie odsetek Ole

zapłaci .
Pojawił się też problem z pracow-

niczymi ubezpieczeniami w PZU
Do tej pory płacono je w skarży
skim oddZIale, od tego miesiąca w
Kielcach . Jak twierdzą pracownicy
pogotowia w Skarżysku, przy tej
zmianie okazało się, ze wyparowały gdzieś składki za dwa miesiące , mimo że odprowadzano je z
pensp. W podobny sposób - móWią - znl nę/y pien iądze na ZWiązki
zawodowe. ie ma ich na koncie
Zarządu Regionu $więtokrzyski e
go I Krajowego Komitetu StraJkowego.
Tymczasem Jacenty Frydrych ,
zastępca dyrektora pogotowia ratunkowego w Kielcach mÓWI, że
nic nie wie o proteśCie . Zapewnia,
ze Jeżeh okaże Się , że te dwie zlikwidowane karetki są niezbędne , to
zostaną przywrocone
Dorota KOSIERKIEWICZ

KRAJ
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Rada Nadzorcza ZUS za

•

odwołaniem

7

Rząd chce zwracać 50 procent utraconego
opozycja chce referendum

prezesa

majątku,

POZEGNALNA
REPRYWA7YZACJA
BERBATKA ALOTA W POLOWIE (DROGI)
Rada
Zakładu

Nadzorcza
Tyłko kłuby AWS i UW poparły rządowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Opozycja - SLD i PSL - chcą w tej sprawie przeprowadzić
referendum. Debata o reprywatyzacji trwała wczoraj w Sejmie cały

Ubezpieczeń

Społecznych zgodziła się

wczoraj na odwołanie Stanisława Alota z funkcji
prezesa. Wniosek skierowano już do premiera.
Jeden z czlonków rady
nieoficjalnie poinformował,
że nie była ona w tej decyzji
jednomyślna .
Za
odwołaniem prezesa Alota

dzień .

opowiedziało się dziewięciu
członków rady.

z 15

Przewodniczący
Rady
Nadzorczej Andrzej Januszewicz poinformował , że z
resortu pracy nie wpłynął do
rady żaden wniosek w sprawie kandydata na nowego
prezesa ZUS . Rada Nadzorcza ZUS będzie kontynuować swoje obrady dziś .
Minister pracy i polityki socjalnej Longin Komołowski
skierował
zao piniowany
przez Radę NadzorcząZUS
wniosek o odwołanie Stanisława Alota do premiera poinformowało Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
We wtorek służby prasowe Ministerstwa Pracy poinformowały, że prezes ZUS
Stanisław Alot złożył ustną
rezygnację ze swojego stanowiska. Natomiast prezes
Alot powiedział, że oddał się
do dyspozycji premiera, a
nie podał s ię do dymisji.
Bezpośrednią

Fol. PAP/CA F
Stanisław

przyczyną

Alot w ZUS na

"pożegnalnej"

herbatce.

złożenia

wniosku przez ministra pracy o odwołanie prezesa
ZUS była poniedziałkowa wypowiedż Alota, że w przyszłym roku
na emerytury i renty może zabraknąć ok. 3 mld zł. W ten sposób, według Ryszarda Petru - doradcy wicepremiera ministra fi-

nansów, zaatakował on przyjęty
przez rząd budżet na 2000 r.
Minister pracy Longin Komołowski powiedział dziennikarzom w Sejmie, że jeszcze w środę
zapadnie decyzja w sprawie nowego prezesa Zakładu Ubezpie-

Jednak, gdy
zamykaliśmy dzisiejsze wydanie
. Echa Dnia· żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
- Nie potwierdzam , nie zaprzeczam - odpowiedział Komołowski
pytany o kandydaturę prof.
Lesława Gajka. Dodał jednak, że
jest kilku kandydatów i że są to sami mężczyźni.
Z kolei wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz powiedział, że .na czele instytucji,
która dysponuje 100 miliardami
złotych ·, powinna stanąć osoba
apolityczna, fachowa i posiadająca .odpowiednie doświadcze
nie". - Nie stać nas na kolejne eksperymenty - dodał.

przekształceń

własnościowych,

efektem długo
- zawiera .maksimum dobrej woli" ze strony
rządu . Zabezpiecza bowiem m.in.
prawa osób, które nabyły nieruchomość w dobrej wierze, a więc
projekt -

będący

trwałych uzgodnień

nie narusza interesów osób trzecich.
Wiesław Kaczmarek (SLD) zarzucił rządowemu projektowi m.in .
niezgodność z konstytucją i nieliczenie się z zasobami majątku
skarbu państwa . Zdaniem klubu
SLD - jak mówil poseł - " należy zadośćuczynić wszystkim osobom,
które utraciły własność wskutek
działań podjętych przez państwo
niezgodnie z obowiązującym prawem·, ale na reprywatyzację w
wersji proponowanej przez rząd
może Polski obecnie być nie stać.
Zdaniem Jarosława Kalinowskiego (PSL), reprywatyzacja nie służy
rozwojowi państwa, lecz przeciwnie - może przyczynić się do jego
osłabienia . Poseł PSL uważa, że
reprywatyzacja zaproponowana
przez rząd może doprowadzić do
wyhamowania rozwoju gospodarczego i ograniczenia wydatków
m.in . na oświatę i rolnictwo, co jest
sprzeczne z polską racją stanu.
Wiele zastrzeżeń do rządowego
projektu ustawy reprywatyzacyjnej zgłosili także posłowie KPNOjczyzny, ROP i Naszego Koła.
Oprócz projektu rządowego, propozycję uregulowania sprawy reprywatyzacji
wniosła
grupa
pdsłów
SLD reprezentowana
przez Piotra Ikonowicza.
W myśl rozwiązań przewidzianych w tym projekcie, roszczenie
przysługiwałoby w każdym przy-

Koalicja do

końca

"Wydzwoniły" za

Wydatki gospodarstw domowych na:

żywoo;ć; ",poje
bezalkoholowe
stale opłaty
mieszkaniowe

'u 0 ~3'f~
34,9

• •- •-

13,2

13,2

2,0

leki

2,0

14,1

Szef AWS Marian Krzakłewski
po wczorajszym spotkaniu łide
rów Akcji i UW oświadczył, że
"póki jest koałicja, będą rozmowy". Według niego, kołejna tura
rozmów odbędzie się dziś . Ich
wyniki mają być znane dopiero
za kilka dni.
- Zgodnie z decyzjami obu partii,
koalicja będzie trwać do końca ka-

6,5 miliarda starych złotych, wczoraj zapadł wyrok

2,4

nm
Hm
dane w
domagają się

Jej::

-,

.

zmian

"Niewinne" audiotele
Gdańsk i sąd uniewinnił wczoraj trzy telefonistki Akademii Medycznej w Gdańsku oskarżone o kradzież impuł sów telefonicznych wartych 643,5 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny, prokurator zapowiedział apełację.

Gdański Sąd Rejonowy uniewinnił Bożenę Ch. , Danutę J. i Marię
H., telefonistki gdańskiej AM, które dzwoniąc od stycznia 1997 r. do

stycznia 1998 r. na numery audio-

tele naraziły AMG na stratę 643,5
tys . złotych . Same wygrały nagrody wartości ok. 45 tys. zl.
Sąd uznał, że przedstawione
prokuraturę
dowody
przez

Płaćcie za zwolnienia
Samorząd

lekarski oczekuje,
że zostaną wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących
zwolnień lekarskich. Tymczasem Okręgowa Rada Lekarska
w Katowicach domaga się od
ZUS zapłaty za wypisywanie nowych druków zwolnień.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Madej oświadczył
wczoraj, że nowe zasady wprowadzono bez konsultacji z lekarzami.
Wczoraj skierował w tej sprawie
pismo do ministra pracy Longina
Komołowskiego .

Od 1 pażdzierni ka obowi ązują
nowe przepisy dotyczące zwol-

wywłaszczenie nastąpiło

historycznej zmiany
jekt przewiduje , że byłym
cielom będą wypłacane
reprywatyzacyjne w wysokości
przekraczającej 30 tys. zł.
Ludowcy uważają. że w
reprywatyzacji splJle1czE!ństwo l»
skie powinno wypowiedzieć I
ogólnokrajowym referendu m.
tej sprawie PSL może liczyć na po
~rcie SLD.
Polacy w referendum mielibyoo
powiedzieć na dwa pytania:
- czy są za powszechną repryv.oa-,
zacją uznającą za nieważne lI'Sl)
stkie akty prawne, na podstawie
rych w latach 1944-1962
przejęło nieruchomości i ,rh,,,,,,,,.
należące do obywateli polskich?
- czy są za zwrotem maJątk
przejętych w tamtych latach z
ruszeniem obowiązująceg o w'
czas prawa?
Zdaniem Janusza
wskiego, referendum to .chwytJr
hasło". łatwo jednak może stać
pożywką dla demagogii
prawdziwy obraz nmAln,,'n",!'! .
wywłaszczeń. Poseł UW
negatywny wynik referendum
zuje Polskę na brak ustawy, a
samym na nierozwiązanie
mu roszczeń byłych włclścicie,li,
rzy będą dochodzić swoich
sądach i w międzynarodowym T
bunale Sprawiedliwości.
Posłowie AWS oczekują, że
ce nad ustawą re[liV'WatvzaC'l1r.
zakończą się w ciągu sześciu
sięcy.

świadczą. że tełefonistki w
nach pracy wydzwaniały na

godziaudio-

tele, jednak nie przywłaszczyły
wyliczonej przez prokuraturę i
AMG sumy 643,5 tys. złotych .
Ponadto w świetle obowiązujące
go ówcześnie kodeksu karnego
nie było kwalifikacji kradzieży impulsów telefonicznych czy kart
bankomatowych. Ponadto telefonując nie robiły tego w sposób
podstępny, nie dopuścity się więc
oszustwa ani wyłudzenia - podkre-

dencji. Teraz jest kwestia
dyskutowania spraw, które
rozwiązać aktualne problemy·
wiedział Krzaklewski.
Lider AWS pOinformował,
wczoraj politycy pr2:ed:vsIKU(IDI"lI
.większoŚć

obu n,,,1n,'ró'w
cyjnych". - Na POI:lslawie
sji wyłonity się różne
wiązań, które będziemy
wać podczas następnych
- dodał.
Szef Akcji nie chciał
szczegółów rozmów. OświclOCl!
że liderzy AWS i UW uzgod n
do czasu ostatecznych rozS
nięć nie będą informować o
kach poszczególnych spotkan'
efektach naszych negocjaCji
wiadomimy po ich zakończe
współpracy

powiedział.

Krzaklewski nie chciał wy
na temat zmian
nych w rządzie. Podkreślił,
sprawy znajdują się w gestii
miera Jerzego Buzka .
Rozmowy liderów AWS I
mają zakończyć się w ciągu n
ższych kilku dni W niedzie lę
podsumować i ocenić Rada K
wa UW, zaś w następną środl
Rada Krajowa AWS.
dać się

ślił sąd.

O taką właśnie interpretację
działań telefonistek i ich uniewinnienie wnosił na ostatniej
rozprawie obrońca trzech oskarżonych

nień lekarskich. Lekarz na druku
zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy musi umieścić
m.in. swój NIP, NIP zakładu pracy

Sędzia Magdalena Szewczak w
ustnym uzasadnieniu podkreśliła ,

pacjenta oraz jego PESEL i NIP.
Raz w tygodniu lekarz jest zobowiązany przesłać wypisane przez
siebie zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych .
Koszt
przesyłki ponosi lekarz lub jego
zakład pracy.
Lekarze twierdzą. że wypisanie
zwolnienia na nowym druku zajmuje dużo czasu i odbywa się kosztem liczby przyjętych pacjentów.

w czasie
prawo

złamano

Negocjacje po cichu

5

'7

jeżeli

kadencji?

'99

'99

Lekarze

czeń Społecznych .

Propozycje rozwiązań reprywatyzacyjnych zgłosiła także grupa posłów SLD. Ich odrzucenie
proponują kluby koalicyjne. Takie
samo stanowisko zajęty wobec
projektu uchwały PSL w sprawie
przeprowadzenia referendum dotyczącego reprywatyzacji.
O tym, które z projektów trafią do
dalszych prac w komisjach, Sejm
zdecyduje dzisiaj rano .
Rządowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej zakłada, że byli
właściciele otrzymają połowę wartości utraconego majątku. Uprawnione do dochodzenia roszczeń
reprywatyzacyjnych byłyby osoby,
które w dniu utraty własności były
obywatelami polskimi, a także ich
spadkobiercy.
Tam, gdzie to będzie możliwe,
nieruchomość miałaby być zwrócona w naturze. W innych przypadkach byli właściciele otrzymaliby
rekompensatę w bonach reprywatyzacyjnych. Rząd zdecydował
o niezwracaniu w naturze lasów.
- Rządowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie obciąży budżetu
państwa, nie przewiduje bowiem
wypłat gotówkowych - zapowiedział wiceminister skarbu państwa
Krzysztof Łaszkiewicz podczas
debaty sejmowej.
Rzecznik klubu AWS Piotr Żak
podkreślił, że reprywatyzacja jest
jedną z najważniejszych spraw w
programie AWS. - Klub AWS domaga się reprywatyzacji ze wzglę
dów moralnych i pragnie w ten
sposób zamknąć .ponury rozdział
komunizmu na ziemiach polskich"
- mówił w debacie Marcin Libicki
(AWS-ZChN).
-Zdaniem Janusza Lewandowskiego (UW), projekt rządowy
jest dobry, ponieważ stanowi . kompromis między roszczeniami
byłych właścicieli a możłiwościami
państwa". Według byłego ministra

padku,
czenia

że postępowanie oskarżonych
można określać tylko w katego-

Fol. PAP/CAF
Ogłoszenie wyroku
dycznej w Gda ńsku.

w sprawie trzech telefonistek z Akademii Me-

http://sbc.wbp.kielce.pl
matar1.ałów

PAP

nach etyczno-moralnych.
Sąd nie rozpoznawał powództwa
CywIlnego, AMG domaga się
zapłaty za rachunki telefoniczne .
Nie zamyka to drogi do powództwa cywilnego - jego wniesienie
zapowiedział dyrektor administracyjny AMG Sławomir Bautembach.

Szef CIA

w Polsce
Wczoraj, dopiero po n71P.'ło..-.•
dniach Urząd Ochrony
Ujawnił, że w Polsce przeD
szef CIA George Tene!. UOP
dał , że został on przyjęty
prezydenta i premiera oraz
soko ocenił współpracę
UOP a CIA".

ŚWIAT

syjskie

czołgi otworzyły ogień

do

uchodźców

W Londynie

,.. W J
CZECZE

miesi ącu bombardowań i sześciu

dniach rosyjskiej operacji naprezydent Asłan Maschadow wprowadził wczow repu blice stan wojenny.
czeczeński

czeczeńskich źródeł, Masnie chciał wcześniej wprostanu wojennego, licząc na
-"""7;.nlP konfliktu drogą dyplorna-
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wani, obecny wicepremier Achmed Zakajew, wiceprezydent Wacha Arsanow i pozostający w opozycji do wszystkich pozostalych,
dowódca z Urus Martanu Arbi Barajew.

wiedział

wczoraj, że Maschadow nie
prawa wprowadzać stanu w0jennego. - To prerogatywa rosyjskiego prezydenta - oświadczyI.
Rosyjska milicja przystąpiła wczuraj
do organizowania ,.punktów filtracyjnych" na granicach C2eczenii. Będą
musieli przez nie przechodzić wszyscy uchodźcy z republiki. - Dla
wyłowienia bandyckich popleczników
miał

zginęło

Błąd

co najmniej 70 osób

maszynisty?

cy praw człowieka , w tym Siergiej
Kowalow.
Według premiera Władimira Pulina,
armia zajęła już 1/3 terytorium Czeczenii i ok. 30 wiosek. O wycofaniu
się czeczeńskich ~ z 1/3 terytorium
republiki powiadomiły wczoraj wIadze
w Groznym.
Wczoraj lIwały jeszcze niezbyt intensywne walki w p6Inocnych rejonach Czeczenii, nad rzeką Terek. Kilka miejscowośd (w tym wioska Znamienskoje) ostrzeliwała ro5YJska arty-

leria.
Tymczasem agencja AFP, pona rozmowę z jednym z
przedslawiciełi Czeczenii, poinformowała wczoraj, że dwudziestu ośmiu

woIując się

czeczeńskich

uchodźców zginęło,

kiedy rosyjskie c:zoIgi otwomyły ogień
do autobusu na p6Inocy Czeczenii.
Zdaniem szefa czeczeńskiej administraąi w mIeŚCie Czełkowskaja f>.bdulkadira IzraHowa, w

stronę

tej

p6Inocnoczeczeńskiej miejsoowośd
jechały z Groznego cztery autobusy z
uchodźcami. Ich pasażerowie otrzymali od Rosjan gwaranqę, że będą
mogli wrócić do SWOICh domów znajdujących się w zajętej przez Rosjan
Według

żegnanie

tobusów w czasie, gdy przejeżdżał
przez most na rzece Terek.
Czeczeński przedstawiciel władz
lokalnych dodał, że w autobusie byle

40 osób, w WJększości kobiety I dzied . Spośród 12 osób, które prze~,
dziewięć

trwała

akcja ratunkowa.

IzraHowa, stojące 400 me-

trów dalej c:zoIgi ostrzelały jeden z au-

any z NATO

FOl. PAP/CAF

Wczoraj

tzw. strefie ochronnej.

jest rannych, w tym jedna

aężko

W wyniku wtor1<owego zderzenia pociągów niedaleko londyń
skiego dworca Paddington zginęło co najmniej 70 osób - poinformowała wczoraj policja. Ofiar
mate być jednak znacznie więcej .
Co najmniej sto osób nalety traktować jako potencjalnie zaginione, chOĆ Wiele z nich mogło nie za-

wiadomić poliCJI, że wyszły z katastrofy bez szwanku . By uśaślić liczbę ofiar, policja wezwala do

zgloszenia Się wszystkie osoby,
które strat;ily kontakt z bliskimI.
Przewata opinia, że przyczyną
wypadku był błąd maszynisty, który nie zauważyl czerwonego
śWlalła

Żołnierze rosyjscy kopią stanowiska d/a oslony transporterów
opancerzonych w rejonie Mozdoka w Czeczenii.

Prezydent Maschadow miał też
do muzułmańskiego duchowieństwa, by wezwało ludzi do
"gazawatu" - świętej wojny.
Przedstawiciel rosyjskiego prezydenta przy Trybunale Konstytucyjnym w Moskwie Micha~ Mitiukow pozwrócić się

- tak wyjaśn~ cel tworzenia punktów

jeden z szefów milicji.
W czasie poprzedniej WOjny ,.punkty
filtracyjne" czy też ,.ooozy filtracyjne"
zyskały złą sławę cboz6w koncentracyjnych . Przeciw ich istnieniu wielokrotnie protestowali rosyjscy obroń-

Kadali pod sąd?
Francuski sędzia zażądałwCZ0raj, by przeprowadzić postępo
wanie karne przeciwko libijskiemu przywódcy Muammarowi
Kadafiemu.
Sędzia Jean Louis Bruguiere zarzuca Kadafiemu kierowanie w
1989 roku zamachem bombowym
na francuski samolot DC-10, który
przelatywał nad afrykańską Repu-

bliką Nigru. W katastrofie zginęło
wówczas 170 osób.
Wedlug Reutersa, prokurator
wniósl w sierpniu o umorzenie
sprawy twierdząc, że Kadafiemu ,
jako głowie państwa , zgodnie z
międzynarodowym prawem zwyczajowym należy się immUnitet.
Sędzia Bruguiere nie zgadza się z

sam ustalasz termin odbioru...

KIELCE
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okupu za Polki
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eszlowanie wDageslanie
Oagestanie aresztowano jednego z członków grupy, która na
sierpnia
dwie pracownice Polskiej Akadem ii Nauk
-U"",,",Ldr'''''''.n naukowców - poinformowało wczoraj dage-

- Aresztowano 25-letniego M .
Czarinowa, mieszkańca dagestańskiej stolicy Machaczkały - poWIedział AchberdHaw Akilow, szef
wydziału ds walki z porwaniami
MSW Dagestanu.
Czannow jest członkiem lokalneJ, kilkunastoosobowej grupy
przestępczej, która do onala porwania Polek. Aresztowany przyznał się do organizacji tego oraz
wielu innych porwań wDagestanie
- powiedział Akilow
Grupa z Dagestanu, w któreJ driaIał

Czannow, wsp6IpracowaIa z c:zeczJ!r

~1 · 27

EUIIOCAR
CZAANOW5KA 22
TE • 366-2&-94
EUROCAR
UL I MAJA 191
TEL 366-32-07

sam wybierasz kolor i model...

MIEotOw
PRlMAAUTO
UL RAaAWICKA 26

TE • 383_. 38J 1&-28

ńskimi gangami

Porywanych ludzi
odspfzedawano Czsc:zenom, a punktem przemJIOwym rriała być k0ntrolowana przez l5Iamist5w dagesIańska wioska Karamachi.
-Taki los - twierdzj Nt.W::1N - spotkał
!et obie Pol . Porwane praoowrlIce
PAN zawieziono do Karamachi,
gdzie spędziy tylko jedną noc. Nazajutrz dwiema ciężarówkami przewiezionO je do Czeczenii. Podczas
transportu porwane przetrzymywano wśtOd WOfk6w z ZJefTlIliakami.
Polki są najprawdopodobmej
przetrzymywane na przedmieściach Groznego, w dosyć dobrych warunkach .· W polskiej ambasadZie w Mas .e potwierdzono, ~e Pol i są żywe i w raczej dobrym stanie zdrowia.
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~Fiat Bank Polska S.A.
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STALOWA WOlA
AUTOSERVlCE

TEL: 1144-68-C8. 8Q·91-64
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OOM HANDLOWY
UL WOJSKA POlSKIEGO 16
TEL: 274·95·]9

• Oferta ograniczona do 15 patdziem,ka '99
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sam decydujesz o cenie i ratach. ..
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UL WARSZAWSKA 170

TEL: 381 7.33.333·21 · 15
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Tak kupisz na raty
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać (lub doręczyć) pod adresem redakcji .. ED" w Kielcach, w
terminie 7 dni od daty numeru.
Pomiędzy prawidiowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę książkową.
Na karcie pocztowej z rozwiązaniem należy umieścić dopisek: "Krzyżówka nr 234" .
(ab)
Rozwiązanie krzyżówki nr 210: Dante Alighieri.
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STRONA 6

numeru

Na jednej z bram wiodących do raju widnieje napis: "D/a pantoflarzy", na drugiej -" D/a mężczyzn, którzy nie dali się zdominować
przez kobiety". Przed pierwszą bramą kłębi się tłum zmarłych,
przed drugą stoi jedna samotna duszyczka. Podchodzi do niej
św. Piotr.
- A ty, co tu robisz?
- Ja nie wiem, żona kazała mi tu stanąć.
/s./

~i

Arnold Schwarzenegger najwyraźniej zamierza rzucić się w
wir kariery politycznej. Pierwszym krokiem w tym kierunku
ma być zgłoszenie kandydatury
aktora w zbliżającym się wyści
gu o fotel gubernatora stanu Kalifornia w 2002 roku.
- O tak, myślalem o tym wiele razy. Rozważam możliwość udzialu
w tych wyborach, ponieważ czuję,
że po prostu powinienem to zrobić
- wyznał 52-letni hollywoodzki heros kina akcji austriackiego pochodzenia, w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Talk". - Odnoszę wrażenie, że jest wielu ludzi
niezdecydowanych ,
wyczekujących . Panuje pewna próżnia
polityczna, którą jak sądzę

w Stanach Zjednoczonych za gorącego zwolennika Partii Republikańskiej. Sam określa
się mianem "litościwe
go konserwatysty" - w
stylu George'a W. Busha, głównego kandydata republikanów w nadchodzących wyborach
Zdaprezydenckich.
niem
obserwatorów
sceny
politycznej,
gwiazdor-milioner ma
duże szanse, aby pójść
w ślady Ronalda Reagana, który po przerwaniu kariery filmowej w
1964 roku dwa lata póż
niej został wybrany na
gubernatora Kalifornii,
zaś od 1980 roku przez
dwie kadencje piastował urząd prezydenta
USA. (Arnold Schwarzenegger był wówczas jednym z
bliskich współpracowników Reagana, pełnił ponadto funkcję przewod niczącego Rady do Spraw Kultury Fizycznej w Biafym Domu
podczas kadencji prezydenckiej
George'a Busha).
Jak na ironię, "Arnie-republikanin" więzami rodzinnymi związał
się z ... opozycyjną Partią Demokratyczną. Żona artysty, znana
dziennikarka Maria Shriver, pochodzi bowiem ze sławnego klanu
Kennedych i jest siostrzenicą zamordowanego w latach 60. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego.
(ALI)

mógłbym zapełnić.

Popularny "Arnie" , znany głów
nie z serii filmów z "Terminatorem",
"Conanem Barbarzyńcą" i "Prawdziwych kłamstw", uważany jest
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PWN POLECA
Alina Kowalczykowa
"Słowacki"
Książka łączy walory nowoczesnej
biografii pisarza i monografii jego
twórczości, potraktowanej jako wyraz niepokojów intelektualnych i artystycznych Europy w dobie romantycznej. Autorka zwraca uwagę na rolę
sztuki, poezji, artystycznej wyobraż
ni, stylu, kształtu dramatu i groteskę
jako sposób widzenia świata romantycznego, na uwikłanie poety w historię i na jego pozycję wśród emigracji.
Wznowienie przygotowane z okazji
Roku Słowackiego .

StOWACKl

--

HOROSKOP
~~ li Ll0 ~LlQ, L~

8-10 ~99

~HC:>ł5C:>2KC:>
KOZtOROŻEC .

dziesz

wątpliwości,

sporo
czy wybie-

właściwą

rasz

Bę-

przeżywał

działania.

drogę

Przemyśl

to
jeszcze raz.
WODNIK .
Wrażliwość na cudze problemy zyska Ci czyjąś
sympatię, a dziś możesz
słowa

usłyszeć

miłe

na ten temal.

RYBY. Będziesz bardzo optymistycznie patrzył dziś na rzeczywistość, ale nie bądż nazbyt pewny siebie.
BARAN.
Niewykluczone udane dziś spotkanie w większym gronie . Nie bądż tylko
słuchaczem, bo Twój
głos dużo waży.

BYK.
miał

śmiałych planów, niż
chęci i możliwości ich re-

~ PRENUMERATA 2000
Oferta specjalna
prenumerata
Prawa
Przedsiębiorcy

Polskie Radio Kielce
101.4 MHz 71.15
poleca ...
7.10.1999 r. (czwartek)

FACHOWY TYGODNIK
KSIĘGOWEGO, KADROWCA I PRAWNIKA

9.15 - Muzyka dla wszystkich Katarzyny Gaertner

lIajwiększy

zestaw
nagród, prezentów
i przywilejów

dla

prenumeratę

piosenki

13.10 - Rozmaitości i muzyka - gościem słuchaczy
i Mirosławy Podwysockiej będzie dr Anna Trzebińska,
kt6ra powie o otyłości

Prawa Przedsiębiorcy
do 30 września 1999 r.

19.10 - Koncerty gwiazd - w programie Jerzego Jopa
.Koncerty gwiazd" - wystąpi Edyta G6miak

SPECJALNA
NIŻSZA CENA

0·800 122

usłyszymy

alizacji, ale nie kapituluj.
BLlZNłĘTA. TWÓJ osobisty urok zadziała
szczególnie silnie, a dar
przekonywania pomoże
w załatwieniu ważnych
spraw.
RAK. Nie odrzucaj bez
namysłu propozycji bliskieJ osoby tylko dlatego, że nie będziesz dziś
w dobrym humorze.

11.10 - Sprawa na dziś: specjaliści z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Radomiu powiedzą o nowych
nasadzeniach w sadach oraz przygotowaniu gleby

oplacających roczną

IEl'UTU l.f .... CH I Zl""E'~

Będziesz dziś
chęci
i

więcej

I

K\e lee

22~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Daewoo Tico może być dla Ciebie prawdziwym wybawieniem od ciągłego zamartwiania się
o ceny paliwa. Wyobraź sobie: ten ekonomiczny, pięciodrzwiowy samochód nie dość, że
zużywa minimalne ilości benzyny, to jest dostępny już za 19 950 złotych. Kup więc Tico
i gwiżdż na podwyżki.

I

ico Ambitny typ

1

_120500

• Grójec _ TONG HEUNG POLSKA, ul. Laskowo 29A, (0-48) 6643061 • Kielce - EURO -AUTO, ul. Krokowsko 161 , (0 -41 ) 3664472
- POLMOZBYT AUTO KIELCE, ul. l-go Moja 191, (0-41 ) 3455771 • Mielec - BIBMOT, ul. Drzewieckiego l, (0 - 17) 5834444 • Nowe Miasto n/ Pilicq
- LEO, ul. Armii Krajowej 3, (0-48) 6741159 • Opatów - PHU J. Ciarnogo, ul. l-go Moja 66, (0-15) 8682205 • Radom - AUTO POLMOZBYT,
ul. Warszawsko 35, (0-48) 42483 - CORTES , ul. Sobieskiego 23, (0-48) 3331434 • Skarżysko Kamienna - POL SKAR, ul. Piłsudskiego 2, (0-41 ) 2539928
• Stalowa Wola - AUTO KOMPLEX, ul. Niezłomnych 68, (0-15) 8423764 - POLSERWIS, Al. Jana Pawła II 10, (0-15) 8444868 • Starachowice
- POSiCZ POLMOZBYT, ul. Krzosa 27, (0-41) 2746243 • Staszów - P.U.H POLSERWlS, ul. Krokowsko 51 , (0-15) 8842565 · Tarnobrzeg - AUTO KOMPLEX,
ul. Sienkiewicza 135, (0-15) 8221627

SzCZeg6/o ve informacje mogą Pań two otrzymać pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 120500 oraz w mterneCl

1\1\

.d ewoo.com.pl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PORADZIMY SOBIE Z BEZROBOCIE
Rozmowa z Marią Wroną-Karczewską,
dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach
• Tylko w Świętokrzyskiem
w sierpniu bezrobocie.
Mimo to stopa bezrobocia i tak
jest wyższa niż w kraju.
- Nie św i adczy to złym funkcjonowaniu urzędów pracy.
spadło

o

Drastyczny w tym roku wzrost
bezrobocia jest efektem dwóch
n ajw ażniejszyc h reform w kraj u.
Zmiany w przepisach o ubezpieczeniu spowodowały, że w rejestrach przybyło pozos t ającyc h
bez pracy. W naszym województwie szeregi zasilili bezrobotni,
którzy przybyli wraz z nowymi
przyłączonymi do Świętokrzy
skiego rejonami. Nie da się sztucznie zaniżyć liczby bezrobotnych , ale prognozy zarówno dla
kraju , jak i naszego województwa
są optymistyczne, poradzimy sobie z problemem bezrobocia.
Spadek bezrobocia u nas jest
efektem tego, że zdołaliśmy zaktywizować pozostających bez
pracy, wielu podjęło szkolenia,
coraz częściej szczególnie mieszkańcy wsi, w tym duża grupa
kobiet, interesują się pożyczkami
na uruchomienie wlasnej działa 1-

RUP

W

ności gospodarczej . Zaczęło także funkcjonować Centrum Infor-

macji i Planowania Kariery Zawodowej, które cieszy się dużym
powodzeniem nie tylko wśród
młodzieży, ale także ludzi w śred-

miejsce w naszej pracy zajmują
absolwenci. Świętokrzyskie było w
ubiegłym roku na pierwszym miejscu w kraju w realizacji programu
.Absolwent '98", co oznacza najw i ększą liczbę zaktywizowanych
młodych bezrobotnych.
• Strzałem w dziesiątkę okazała się także decyzja o pisaniu
lokalnych programów specjalnych?
- Jesteśmy w krajowej czołów
ce. Pomimo tego, że nasi pracownicy nie przeszli odpowiednich
szkoleń, przygotowane przez
nich 24 lokalne programy specjalne znalazły uznanie w Krajowym
Urzędzie Pracy, który przyznał
nam dodatkowe pieniądze na ich
realizację . Niemal 80 procent
tych programów pisanych jest z
myślą o bezrobotnych ze wsi,
stamtąd pochodzi bowiem ponad

połowa osób mających problemy
z zatrudnieniem . W przyszłym roku powstanie natomiast program
wojewódzki.
• Co robi Urząd Pracy, aby
zmniejszyć liczbę bezrobotnych w województwie?
- Naszą misją jest przeciwdziałanie i lag od zenie skutków
bezrobocia, a nie tworzenie
miejsc pracy. To jest rola gospodarki, czyli tych, którzyodpowiadają za jej rozwój, mają na nią
wpływ. Jesteśmy więc tylko partnerem dla starostów, urzędu marszałkowskiego, wojewody, samorządów lokalnych , a także dla
zakładów pracy. Tylko wspólne
działania tych wszystkich urzę
dów, organizacji mogą doprowadzić do efektywnego zwalczania
bezrobocia . Mamy pomągać
bezrobotnym w znalezieniu za-

trudnienia i pracodawcom w
utrzymaniu miejsc pracy, w rozwiązywaniu także problemów finansowych. Przykładem tego
jest chociażby pomoc udzielana
z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych .
Przez osiem miesięcy tego roku
udzieliliśmy trzykrotnie więcej
pożyczek zakładom, które mają
bądż

przejściowe

bądż są

w

trudności ,

upadłości, niż

przez
rok.
• Fikcją wydaje się to, że zarobki w naszym regionie, jak pokazują
dane statystyczne,
rosną bardzo dynamicznie, kiedy jego mieszkańcy wciąż narzekają na niskie płace i w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy wyjeżdżają do innych miast.
- Wciąż bardzo odstajemy od
średnich krajowych . Dyspropocały ubiegły

nim wieku i tych , którzy sązagro
pracy.
• Także wśród młodzieży roś
nie liczba poszukujących pracy.
- Pro blem ten dotyczy ca ł e g o
kraju. Dlatego wśród ludzi
młodych będziem y prowadzili coraz bardziej intensywną działal
ność. Chcemy wejść do ostatnich
klas szkół średnich z wykładami
na temat jak planować karierę
żen i utratą

zawodową.

Największą

grupę

bezrobotnych stanowią ludzie
między 18 a 25 rokiem życia . Dużo jest także młodocianych bezrobotnych . Najbardziej jaskrawo
widać to zjawisko w powiecie
ostrowieckim , gdzie piętnasto- ,
siedemnaslolatkowie nie chcą
podjąć dalszej edukacji , nie
widzą dla siebie przyszłości w
miejscu zamieszkania, z którego
masowo uciekają. Szczególne

Kielcach i Radomiu
umowy ZEORK

wypowiedziały

Na poczcie
drożej
Od kilku dni opłaty za prąd
województwa świę
tokrzyskiego powinni uiszczać
w rejonowych zakładach energetycznych bądż u inkasentów.
Jeśli rachunek będą chcieli uregulować na poczcie, liczyć
muszą się z dodatkową opłatą
2,7 zł. Od 1 listopada te same zasady obowiązywać będą mieszkańców Radomia.
Rejonowe urzędy poczty w Kielcach i Radomiu wypowied ziały
dotychczasowe warunki u!llów
Zakładom Energetycznym Okręgu
Radomsko-Kieleckiego SA i zaproponowały nowe, których ZEORK nie przyjął .
- Do tej pory regulowal i śmy
opłaty manipulacyjne za swoich
klientów - wyjaśn i a Ewa Tarkowska, rzecznik prasowy ZEORK. Mogli więc płacić rachunki na paczcie bez dodatkowych kosztów.
Jednak teraz nowe warunki są nie
do przyjęcia .
mieszkańcy

RUP zaproponował ZEORK
wnoszenie opłaty od każdego rachunku w wysokości 2,7 zł. Ska rży
ski zakład energetyczny obsługuje
730 tysięcy klientów w Świętokrzy
skiem i części mazowieckiego. - Koszty, jakie musielibyśmy ponieść to 3
miliony złotych rocznie - mówi Ewa
Tarkowska. - Nie mogliśmy więc
przyjąć proponowanych warunków.
Na taką decyzję wpłynął równ ież
fakt, że koszty te musiałyby zostać
uwzględnione w .Taryfie dla energii
elektryczner, w pozycji - opłata abonamentowa, co spowodowałoby

wzrost opłat za

energię elektryczną

dla wszystkich klientów, również i
tych, którzy regulowaliby rachunki
bez pośrednictwa poczty.
Chcąc więc uniknąć dodatkowej opłaty, należy opłacać rachunki bądź - jak czyni to wielu u inkasentów, bądź w rejonowych zakładach energetycznych.

Genialnie proste. Po prostu genialne.

BOSCH

Partnerzy Handlowi biorący udział w promocji: Salon Sprzedaży Elektronarzędzi "Optima",
ul. Partyzantów 29, Jędrzejów, teł. (0-41) 386-23-37 • Elmet, ul. Kolberga 9, Kielce, teI. (0-41 ) 345-16-11
• Mistama Sp. z 0.0., ·ul. Wspólna 21, Kielce, tel. (0-41 ) 366-00-82 • Mistama Sp. z o.o~
ul. G. Zapolskiej 41, Kielce, teł. (0-41) 36-27-24 • F.H.U. Elektromechanika, Osiedle Ogrody 28
Ostrowiec Sw., teł. (0-41 ) 266-45-97 • Praktiker, ul. Grzecznarowskiego 28, Radom, teł. (0-48) 361 -87-11
• Elmet, ul. Piłsudskiego 3~, Skarżysko-Kam., teł. (0-47) 530-571 • Stawosan s.e., ul. Wolności 9, Stalowa
Wola, teł. (0-15) 844-87-84 • F.H.U. FJektromechanika, ul. Kościelna 20, Starachowice, teł. (0-41) 275-47-44.

fWiDaJ

http://sbc.wbp.kielce.pl
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i, stali w uczuciach, nieco leniwi,
się niechcianej ciąży

_ł"h,,~tv,r"7r,v młody

Polak

na temat seksu czerz ksi ążek i czasopism
od kolegów. Pierwszy
o "zakazanym owocu"
mając

trochę

12 lat, zaś inicjacja
na wypadła lepiej niż
spodzi ewał. Seks upraśredni o 75 razy w roku ,
do 21 roku życia miał
trzech partnerów.
to wynika z opubow'aneo o niedawno ŚwiaRaportu
Durexa
o seksie".
swoją ankietę przeprowaraz czwarty. Tegoroczne
objęły 4200 osób w wieku
płci obojga z czternastu
także z Polski.
wypełniała ankietę. w
pytano o edukację seksupierwsze kontakty i te kolejantykoncepcję,

satysfakcję

oczekiwania młodych ludzi.

się,

towany powiedział wprawdzie. że
to rodzice byli pierwszym żródłem
informacji, ale tylko 12 proc. uznało, iż właśnie od nich dowiedziało się najwięcej. Co ciekawe,
zapytani, od kogo chcieliby'
usłyszeć informacje na ten temat,
ankietowani powiedzieli: od rodziców.
Kolejnymi dawcami wiedzy okazała się szkoła, potem książki,
ulotki i czasopisma oraz partnerzy
seksualni. Pierwszym żródłem informacji o seksie dla Meksykan<'Jw jest szkoła . Najwięcej na ten
temat od rodziców usłyszeli Francuzi. Młodzi Polacy tu wymienili
na pierwszym planie kolegów, a
zaraz za nimi rodziców. Natomiast za najlepsze żródło informacji w tej mierze uznali książki i
czasopisma.
Ankieterzy zapytali młodych także o to. kiedy po raz pierwszy powiedziano im, co to takiego seks.
Najwcześniej, bo mając 11,7 lat,
dowiedzieli się o seksie dzisiejsi
siedemnastolatkowie, najpóżniej
(12,7 lat) ci , którzy teraz mają po
21 lat. $redni wiek, w jakim młodzi
ludzie z całego świata rozpoczęli
edukację seksualną. wynosi 12 lat
i dwa miesiące . Najwcześniej o
seksie usłyszeli Niemcy (11,3 lat),
dwa miesiące póżniej Anglicy,
najpóżniej (13,5 roku) mieszkańcy

jak to dzieci - twierdzą rodzice.

ybojsła
szkoły średniej,
rozdzielić bijących się 10rzucił jednym o ziemię , a
zamknął w swoim mie- zaalarmowali redakcję

czyciel

dwójki uczniów ze
Podstawowej w Staroach. - Odciągałem jedyktóry próbował
ego syna - twierdzi ojO-latka. - To rodzice wykonflikt, nie dzieci - mówi
szkoły. Wszyscy są
co do jednego, że
pobiłi się, jak to dzieci.
znajdzie finał w sądzie

•,

1
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Singapuru. Uchodzący za zepsutych Amerykan ie rozpoczynają
edukować w tej mierze swoje pociechy, kiedy te ukończą 12 lat.
Polacy lokują się gdzieś pośrodku
tej statystyki - z raportu wynika, że
w Polsce średni wiek, w którym
rozpoczyna się edukację seksualną. wynosi 12,7 lat.

Fol A PitRonlli

pierwszym razie zostalo tylko
rozczarowanie. Z pierwszego
kontaktu bardziej zadowoleni są
mężczyżni.

Połowa ankietowanych (w wię
kszości kobiety) przyznała, że
zdecydowała się na rozpoczęcie

Ten pierwszy
raz
rozpoczęcia
osób mających
dzisiaj od 16 do 21 lat, wynosi
15,6 lat, przy czym to panowie
wcześniej zaczynają. Co trzecia
osoba aktywna seksualnie była
rozczarowana swoim pierwszym
kontaktem seksualnym, a 17 procent pytanych stwierdziło, że pierwsze wrażenia było lepsze niż
sądzili. Najwięcej zadowolonych
mieszka w Singapurze, gdzie 33
procent powiedziało, że praktyka
znacznie przerosła teorię. Krajem, w którym młodzi ludzie nie są
zadowoleni z pierwszych kontaktów (40 procent pytanych) jest
Francja , zaraz za nią Kanada. 24
procent młodych Polaków przyznało, że za pierwszym razem było
lepiej niż można się było spodziewać, a 22 procent uznało, IŻ po

$redni

wiek

współżycia wśród

sprawy w

ale ci twierdzili, że na terenie
szkoły jest spokój. 23 września po
lekcjach zanosiło się na biCie. Pod szkołę przyjechała nawet matka Marcina, jednak nie zabrała syna, mimo iż wiedziała, co się świę
ci - mówi mama Bartka. - Przysłała
jedynie męża, który stwierdził petem w rozmowie z dyrektorem
szkoły, że zastosował naj prostszy
chwyt obronny. ł to mówI nauczyciel.
Rodzice Bartka i Krzysztofa
twierdzą, że naUczyCiel szkoły
średniej i zarazem trener nadużył
swoich umiejętności sportowych i
uprawnień. - Krzysiek zaczął w pewneJ chwili bronić MarCina, a został brutalOle odrzucony - móWIą. Rzeczy Bartka wraz z lekami przeCIW astJme zostały na mieJSCU bóJki, a on sam musiał klęczeć zamknięty w cudzym domu. A gdyby
tak dostał ze strachu ataku astmy,
to co by się stało? - pytają. Mama
Bartka odebrała osobiście przestraszonego chłopca, potem pastanowiła zawiadomić poliCję w
Chęcinach o jego przetrzymywaniu.
Dlaczego nie zabrałam syna
sprzed szkoły? - mówi z kołei mama Marcina. - Jechałam na rowerze, mogłam wziąć tylko młodszą
córkę. To właśnie ona powiedziała
mi z płaczem, że chłopcy chcą biĆ
syna. Kiedy MarCin Ole wracał do
domu, wysiałam po niego męża.
Mąż nie stosował żadnych speCJa- •
Inych chwytów, zachował się jak
Ojciec, który broni syna To Ole była
pierwsza bójka. Tym razem Jednak

mąż

postanowił

dopiero wtedy, gdy
obie strony były gotowe. 22 procent pytanych mężczyzn powiedziało, że czekali aż partnerka się
zgodzi, zaś 15 procent pań stwierdziło, że rozpoczęły współŻyCie,

bo zmusił je partner (tak samo
10 procent
pytanych panów!). 14 procent mę
żczyzn Jako przyczynę InicjaCji uznało:
.. Poniosło
mnie
pod
wpływem alkoholu", a 7 procent:
.. Bo koledzy JUż to robią" Zasady
nocy poślubnej przestrzega tylko 1
procent pytanych kobiet i ani Jeden

zresztą powiedziało

mężczyzna.

Zapytano także młodych ludZI,
którzy jeszcze nie rozpoczęli
współżycia, czym się kierowali padeJmuJąc taką decyzję. Prawie
polowa odpowiedziała, że Ole jest
jeszcze gotowa, 27 procent - bo
nie spotkała odpoWiedniego part-

sądzie.

przyprowadZIĆ

Bartka do nas do domu, aby ten
kołejny raz nie wyparł Się, że biJe
Marcina. Syn miał podartą koszuł
kę . Podobnie wyglądał w czerwcu,
kiedy dopadł go starszy brat Bartka. Wtedy był jeszcze zakrwaWIOny. Mąż rozmawiał po tym zdarzeniu z rodzicami Bartka, ale OIC nie
wskórał. Oni mÓWili jedynie, że
wszystkiemu winien jest nasz Marcn .

Matka Marcina tWierdzi, że zatrzymany Bartek czekał u nich w
domu bardzo spokOjnie na przyJście matki. - RodZIce tego chłopca
bali się o atak astmy, a nie pomyśleli o tym, że takiego ataku może
dostać podczas bójek. w których
bierze udział - dZIWi się kobieta,
- Zapobiegłem jedynie tragedii twierdzi Ojciec Marcina - Jeszcze
klika minut. a mój syn byłby Się
udusił. Koledzy odciągnęh go za
chlewnię. żeby ich Ole było WIdać z
drogi. Kiedy przyjechałem na mieJsce bójki, zobaczyłem, że MarCin
leży na ziemi. SiedZIało na nim
dwóch chłopaków, jeden go
o ładał, a drugi zatykał nos i usta
Mój syn jest alergi "em, ma trudności z oddychaniem, widziałem,
że zaczyna Się dusić. DZIałałem
pod wpływem emocji. Odrzuciłem
od Marcina jednego z chłopców,
drugi zaczął uciekać. Postanowiłem go zatrzymać i poprosić na
rozmowę rodziców Gdybym tego
nie zrobił, oni wyparliby się wszystkiego Może zachowałem się
zbyt impulSywnie, ale przyJechałem bezpośrednio po le cji, na
której mój uczeń dostał ataku padaczki. By em jeszcze pod wraże-

Coraz rzadziej

współżycia

droga ze szkol,

szkoły. Rodzice twierdzą, że sygnałizowali sprawę nauczycielom,

nera, zaś 9 procent stwierdziło, iż
nie było jeszcze ku temu okaZJi.
Tylko 3 procent pytanych odrzekło, iż boi się, że się Ole sprawdzi w roli kochanka.

niem tamtego zdarzenia , no i ratowałem syna NaJdzlwOleJsze Jest
to, że na miejscu bójki był uczeń
ósmej klasy, który zamiast rozdZle ć chłopaków, podjudzał Ich ,
aby dołożyli Marcinowi.
Oble strony zgłosiły sprawę poliCJi - ama Bartka przyszla po raz
pierwszy po mformaCJe, nie
składała skargi na Ojca MarCina móWI komendant komisariatu w
ChęCinach Dariusz Jakubowski Nie Wiem, skąd wywnioskowała,
że Ole chcieliśmy przyjąć zgłosze
nia . OflCJałne sygnały o zdarzeniU
wpłynęły od obu stron . Oba
zgłoszenia dotyczą pobicIa dZieci.
amy 30 dOi na zbadanie spawy,
potem jej akta trafią do sądu rodZInnego
- Problem zroblh rodZIce, a Ole
dZieci - twierdZI dyrektor Szkoły
Podstawowej w StarochęCInach
Marian Zebrzows i. - Zaraz po
zdarzeniu, na pro bę mamy Bartka, zorgamzowa em spot anie rodZiców z udZIałem dZIeci. 04 uczniowie wyszli pogodzeni, a rodZICe
postaOOW/11 pójść na pollqę. asza szkola jest spokoJna, nie mamy problemu z bójkami, al ohołem, po raz pierwszy słyszę o takim kon"1 Cle.
Teraz Marcina odbiera ze szkoły
ojCiec, a e czy tak ma być zawsze?
- NIe szukajmy WInnych, tył o zr6bmy COŚ, żeby te dZIeci się ne pazabijały - mówi ojciec Marcina , Sąd nie roZWIąie naszego problemu -dodaje
Małgorzata

Zapytano tot ankietowanych o hIch partnerów seksualnych
$rednla ŚWiatowa wyniosła 4 ,9.
Do ponad sześcIu partnerek przyznali Się mężGZyŻni, kobiety - do
3,5. SzesnastolatkoWle przyznali
Się do ... 4 ,2 partnerek Pod ym
względem . ta Jak w ubiegłym roku, przodUj USA, tórych mieszkańcy przyznali Się do 7,5 partnere ,zaraz za OIml Anglicy - 6,4 partnerek. aJbardzleJ stab w uczuCIach wydają Się mieszkańcy esyku (3.3), Hiszpanii (3.5) I ... Polacy (3,8)
Do noewJCrności przyznał się co
!naCI an letowany, przy czym czę
ściej panowie niż panie. NajWl ksze
sklonności do skoków w bok mieli
21~ 0Wle I 16-latkOWle. ajWierOl jsi są Me sykanie (77 procent
pytanych tak S
rdziIo). HlSZp3ll1e
(72 procent) i obywatele Pol " Tajwanu 0faZ Smgapuru (po 71 procent). ajCZęścieJ zdradzają mIeSZkańcy Tajlandu, USA, Grecji i
Czech. 29 procent pytanych Polaów przyznało się do nieWIerności .
Zapytano także młodych męż
czyzn, kto powlOlen zainicjować
se s z nową partnerką. Do takiej
iOlCJatywy czuje się zobowiąza
nych 71 procent mężczyzn, ale tylko 43 procentom się to podoba .
czbę

Niepopularna
noc poślubna

PAWElEC

łmiona dZIeci zostały zmienione.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zbadano takte, Jak często koludzie aktywni seksualnie. $rednia światowa wyniosła 98 razy w ciągu roku, Takie
samo pytanie zadano w ubiegłym
roku, tyle te ankietowani mieli od
16 do 45 lat. Wówczas średnia wynOSiła 106 razy
NajCZęściej seks uprawiali ludZie
mieszkający z partnerem (średOla :
175 razy) I współlokatorzy (168 razy), a także ci, którzy pierwszy
kontakt seksualny mieli przed ukończeniem 13 roku życia (średnia :
153 razy w ciągu roku), Okazało
się także, te częściej seks uprawiają kobiety niż mężczyżni, czę
ściej też cztemastolatkowle nit ludzie mający 21 lat ,
W częstotliwości uprawiania seksu prym wiodą mieszkańcy WielkieJ BrytanII (133 razy w CiągU roku) i USA (128) W ubiegłym roku
pierwsi byli Francuzi (141), którzy
teraz znaleiIi się dużo niżej z WYnikiem 99 razy.
Na szarym końcu są mieszkańcy
Singapuru (63 razy) i Hiszpanii (66
lodzl Polacy przyznah Się .
razy)
że kochają się 75 razy w roku (co
lokUje ich znacznie poOlzeJ śred
nieJ ŚWiatoweJ), podczas gdy w
ubiegłorocznym raporCie mówili o
109 razach, a dwa lata temu o 116

chają się młodzi

Co trzecI młody człowiek
chciałby rozpocząć współ1ycie z

nową partnerką przed końcem
pierwszego miesiąca znajomości.
W czasie pierwszej randki najchę
tniej do łóżka poszliby mieszkań
cy Tajlandii, w pierwszym tygodniu znajomości - Francuzi Do
ślubu najchętniej czekają obywatele Tajwanu (43 procent), Singapuru, TajlandII (42 procent) I Meksyku (40 procent). Taki pomysł
najmniej spodobał Się Niemcom i
Hiszpanom, przystało na niego
zaledwie 21 procent pytanych.
Polacy
preferują
podjęcie
współżycia w ciągu trzech miesię
cy znajomości (26 procent) albo
po pół roku (23 procent). Do ślubu
czeka zaledwie 9 procent pytanych Polaków,
62 procent pytanych odpowiedzialo, że przedkłada satysfakCję
partnera nad własną. Częściej takieJ odpowiedZI udZielili panowie
(68 procent) niż panie (56 procent). NajWIększymi egoistkami w
tej mierze okazały się młode Greczynki i mieszkanki Tajwanu NaJWiększymi egocentrykami wśród
mężczyzn są obywatele Singapuru , Włoch i GrecJi. Najmniej egoistyczni są FrancuZI. Przede wszystkim o swoje zadowolenie dba 30
procent Polaków i 41 procent Polek.

Strach
przed HIV
Największe obawy związane z
seksem to Olebezpieczeństwo zarażenia wirusem HIV lub mnyml
chorobami, a także niepożądana
Ciąża - wynl a ze $wlatowego Raportu Durexa Na !necim miejscu
pośród obaw pytani mężczyźni postawili niezadowolenie partnerki, a
kobiety - Oleatrakcyjny wygląd .
aJbardzleJ zarazenla HIV boją się
eksykanie, iemcy, Amerykanie
I Hiszpanie, najmniej WłOSI , Ciąży
obaWiają Się najbardZIej Polacy.
Zarażenia wirusem HIV zupełnie
nie boi się 33-procent naszych rodaków. a 26 procent właśnie z tej
przyczyny ostrożnie dobiera partnerów.

Przede wszystkim:
dobra praca
a koniec fachowcy zastanowili
się, Jakie są aspiracje ludzi w wie-

ku 16-21 lal. Zapytano, co najbardziej chcieliby oSiągnąć za dziesięć lat. 51 procent odpowiedziało, że mieć dobrą pracę . Na
drugim mieJSCU (po 35 procent)
postawlh własny dom i szczęśliwe
małżeństwo. Prawie co trzecI ankietowany marzy o świetnym samochodzie i dobrym zdrowiu.
Podróżować chce 18 procent ludzi, a 17 procent osiągnąć szczę
ście wieczne. Przyjaciele i ty1uły
naukowe ważne są dla 15 procent, dla 14 procent - dzieci i
miłość . Na szarym końcu znajduje się odpowiedż udzielona przez
trzy procent pytanych: mieszkać z
rodzicami.
Sylwia BŁAWAT
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Nigdy nie pracowała, umarł mąż,
chore dziecko wymaga troskliwej opieki ...

•

Zycie jak walka
-

Jestem

zdesperowana

-

rozkłada ręce pani Bożena. Siedem miesięcy temu umarł

mój mąż i zostałam sama z dwiema córkami. Problem w tym, że
młodsza ma chorobę Downa i
dość znaczny stopień upośle
dzenia umysłowego. Renta rodzinna to 622 zł, a ja nigdy nie
pracowałam ...
Ile jest takich kobiet? Tego nikt
nie wie. Jedne w rozpaczy proszą
o pomoc przyjaciół, inne przychodzą do redakcji, a jeszcze inne, łykając wieczorami łzy, rano
udają przed swoimi dziećmi, że
wszystko jest w porządku. Chodzą
ze swoimi chorymi pociechami od
lekarza do lekarza, mając nadzieję , że może kolejny znajdzie w końcu lekarstwo na nieuleczalną

chorobę . Mają nadzieję, że ich
dziecko poradzi sobie w życiu . Tyle że nie borykają się tylko z chorobą, kalectwem i upośledzeniem .
Zbyt często bańerą jest brak pieniędzy.

Państwo

X (pani Bożena nie
chce, by w gazecie napisać jej nazwisko) jakoś sobie radzili. Mąż
pracował, a żona zajmowała się
domem i dzieciakami. Najmłodsza
Magda, dzisiaj 10-letnia, jest pod
specjalną opieką, bo chora i delikatna. Ciągle trzeba na nią chuchać i dmuchać . Co pół roku wizyta u neurologa i niezmiennie diagnoza, że dziewczynka ma znaczny
stopień upośledzenia umysłowe

go. Do dzisiaj faszerowana jest lekami, które kosztują średnio 220 zł
miesięcznie .

Mit:

Rozpuszczanie soli w ... gimnazjum specjalnym

- W ubiegłym roku dziecko uznano już na tyle rozwinięte, że mogło
zacząć chodzić do specjalnego
przedszkola w Kielcach - opowiada matka. - Od września tego roku
zakwalifikowano Magdę do Ośro
dka Szkolno-Wychowawczego w
Skarżysku-Kamiennej . Zdecydowałam się na rozstanie z córką, bo
mam nadzieję , że nauczy się tam
niezbędnych do życia rzeczy... i że
kiedyś da sobie radę beze mnie mówi szeptem i stara się ukryć łzy.
- Ale ciągle mam problem z pienię
dzmi. Ośrodek kosztuje 50 zł miesięcznie , czynsz za mieszkanie
130 zł, a gdzie pieniądze na jedzenie, ubranie? Zresztą nie mogę
oddać mojego dziecka, będzie ze
mną w soboty i niedziele. Muszę
iść do pracy. Druga, 17-letnia córka też ma przecież swoje prawa.
Jestem w kropce - znowu rozkłada
ręce .

Pani Bożena mieszka w Nowinach, w jednej znajbogatszych
gmin w Polsce. Ledwie wiąże koniec z końcem . Mówi, że nie chce
żadnej zapomogi, chce tylko normalnie żyć. Nie prosi o pomoc finansową, ale twierdzi, że może i
chce pracować , by zapewnić swoim dzieciom godziwe warunki ży
cia. Do tej pory dostała tylko 300 zł
jednorazowej zapomogi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Nowinach. Nie ma bliskiej rodziny. Po śmierci męża, na raka w lutym tego roku, wydała już wszystkie oszczędności. Chce tylko, by
ktoś wyciągnął do niej rękę .
My także mamy nadzieję , że
odezwie się gmina Nowiny lub ludzie, którzy zaoferują zdesperowanej matce nie jałmużnę , ale pracę . Czekamy na telefony w redakcji w Kielcach (0-41) 368-00-12.
Dorota KOSIERKIEWICZ

I
I

•

Zagubie ni
w reformie
Uczniowie gimnazjum specjalnego uczą się z podręcz
ników dla klasy VII. Nauczyciele sami piszą programy
odpowiadające nowym wymogom, a o doświadcze
niach z chemii i fizyki tylko
opowiadają, bo nie ma pracowni, w których można by
je przeprowadzić.
Szkolnictwo specjalne zaginęło
w ferworze reformy oświa
ty. Dopiero teraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej zapowiada
zmiany w kształceniu dzieci lekko
upośledzonych, przesuwając je ze
szkół specjalnych do masowych,
w których mają być stworzone klasy integracyjne . Lekcje prowadzi/oby w nich dwóch nauczycieli,
a szkoła na każde dziecko niepełnosprawne otrzymywałaby dodatkowe ś rodki finansowe . Zmiany nastąpią prawdopodobnie od
stycznia. Wtedy też na rynku pojawią się nowe podręczniki i programy.
- Pomysł z tworzeniem klas integracyjnych wcale nie jest nowy mówi Maria Zamorowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 i gimnazjum integracyjnego w Kielgdzieś

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

cach. -

Zarządzenie

o wspólnym

kształceniu dzieci zdrowych i niepełnosprawnych było wydane w

1993 roku. Od ki/ku lat prowadzimy już takie nauczanie. Nauczyciele przygotowują dla każdego
dziecka nie pełnosprawnego indywidualny program, oparty na podręcznikach szkół masowych . Czasem dostosowujemy też treści
szkół specjalnych do naszych potrzeb.
W szkole jest w tej chwili 67 dzieci niepełnosprawnych . Nauczanie
integracyjne prowadzone jest w
klasach l-IV oraz gimnazjum.
Wszystkie lekcje prowadzone są
przez dwóch nauczycieli, chociaż
do tej pory nie było takiego obowiązku . - Teraz musimy bardzo zabiegać o pieniądze - mówi dyrektor
Zamorowska . - Myślę, że nowe
zarządzenie będzie bardziej przychylne i nasza praca stanie się
łatwiejsza pod względem finansowym. Na razie mamy tylko satysfakcję moralną, widząc postępy naszych uczniów.
Jedyna w Kielcach placówka
prowadząca nauczanie specjalne to Szkoła Podstawowa nr 14 i
powstałe przy niej gimnazjum .
Uczy się w niej 300 dzieci lekko i
umiarkowanie upośledzonych . Nasi uczniowie przeważnie przychodzą ze szkół masowych po ki-

WI

Iku latach niepowodzeń ,
rzania klas - mówi
szula Kołda . - Często są nie
upośledzone

umysłowo ,

I

cnore, np. na padaczkę ,
nie mózgowe, nerki. W
dnia kilkakrotnie musimy im
dawać leki. Szkoła specjalna
dla nich jedyną szansą
cyjną.

Duża część uczniów szkoły
cjalnej wymaga stałej opieki I
rskiej i pielęgniarskiej .
potrzebują oprócz
opiekuna, zastęVUI"ł""!.jV
matkę czy ojca. Na
chodzą z rodzin bardzo
często zaniedbanych wychowa
czo, mają kuratorów sąd owyct
Reforma oświaty niewiele
tu zmienić .

ernika 1999 r.
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Mityng otwarty dla anonimowych alkoholików w Zagnańsku

Czysta woda w kranach Piekoszowa przed

I

OMae S
udział.

Na stole, przy którym siedzą zebrani, położone są trzy kartony
złożonego brystolu , na których
można przeczytać informacje: , każdy mówi tylko o własnych doświa
dczeniach, poglądach i przeży
ciach, nie teoretyzuje i nie krytykuje innych oraz ich nie ocenia , nie
używa słów my, wy, oni', .nie moż
na przerywać wypowiedzi innych,
zadawać

pytań,

komentować·,

.wszyscy obecni są zobowiązani
do zachowania anonimowości
osób i zgłaszanych na mityngu
spraw i zdarzeń ·, .j eśl i ktoś ma
problem osobisty ma prawo pierwszeństwa głosu'.

spotykamy się z
od dwóch
każdą niedzielę w godzi6-19 prowadzę tutaj, w salkości ele , punkt konsulwszystkich: pijących,
dzieci i przyjaciół - mówi
. - Służę też wsparciem,
przy mityngach. Najpierw
SDCltka,nie przychodziła t yosoba, teraz pojawia się
lwa,dzi,eśc:ia, nieraz około trzyChyba można mówić o
skoro w tak niewielkiej
meJ sccwvolści tyle ludzi zajęło się
swoim problemem .
,aJnKnw,,, naszej grupy samopoObc:h0/17:> kolejne rocznice
IOStvnendi
już siódmą,
Wspól nie się z tego cieszywspieramy w trudnych mouzależnionymi

Rozpoczyna się rundka , każdy
po kolei opowiada o tym , co go
spotkało minionym tygodniu, jakie
pojawiły się problemy, z czym sobie nie mogli poradzić .
Beata, alkoholiczka: - Nie piję już
23 miesiące , w listopadzie miną
dwa lata, ogromnie się z tego cieszę . Na rocznicę przygotuję jakiś
skromny poczęstunek. Życie trzeżwe jest piękne , mimo problemów
jakie są każdego dnia, nie ma co
porównywać z tamtym. Nie ma
pien i ędzy, to będzi e się pożyczać ,
jakoś łatać dziury, ale nie ma kaca ,
wyrzutów sumienia , krzywdzenia
innych.
Grażyna, alkoholiczka: - Jestem
podenerwowana sytuacją w domu, jest mi bardzo ciężko, nie
wiem co dalej z sobą robić . Nadal
nie mogę znaleźć pracy, gdybym
ją miała byłabym na pewno szczę

M ijają kolejne

minuty, a członko
wie grupy nadal bez żadnych oporów opowiadają o swoich problemach, potrzebach i starają się
znaleźć

jakieś

rozwiązania .

Muszą to być na tyle dobre rozwiązania, żeby problemy ich nie
przerosły, żeby znów nie uciekli w
picie. Ale widocznie taki rodzaj terapii jest skuteczny, skoro na
całym świecie przynosi wspaniałe
rezultaty.
Pod koniec mityngu jeden z
uczestników poinformował, że
udało s ię wreszcie zorganizowa ć
spotkanie wszystkich grup AA z terenu województwa, w celu stworzenia jednej integracyjnej grupy.
Już w najbliższą niedzielę o godzinie 12 takie spotkanie członków
AA z Pińczowa , Jędrzejowa , Staszowa i wielu innych miejscowości
odbędzi e s ię w Klubie Abstynenta
. Raj" w Kielcach.
Iwona ROJEK

rozpoczęły się

'7.eplWladzić jej modemizaqę, bo
~ wygIąlem. Prace nr
llE*lą parą W rerroocie porl'&

z tereru QI1WlY.
na

parterze

dZIała

Ośrodek
Pomocy
'POt·E!CJ'n,,; Został on przenIesioprzez
Zdrowia. Na pię
się Gminna Biblioteka
W planach jest również
IjClrUZOr.N:>ni" w jednej z salek
PIętrze klubu anonimowych al-

kowe - wyjaśnia
Wiesław Jóżwik .

wójt Piekoszowa

- Zastosowanie tej metody nie
tak kosztowne jak innych.
Pomieszczenia potrzebne do
zainstalowania urządzenia znalazłyby się albo w piwnicach
szkoły w Plekoszowie, albo w tuteJszeJ staCJI uzdatniania wody - wyjaśnia Inspektor w referacie budownictwa
plekoszowskiego
Urzędu Gminy, Krystyna Kochan
Firma z Krakowa opracowuJe w
tej chwili projekt techniczny tej inwestycji. Gdy będzie on gotowy,
Urząd Gminy ogłosi przetarg na
wykonawstwo
i
dostawę
byłoby

urządzeń .

- Przypuszczamy, że inwestycja
zamknie się w kwocie około 800
tysięcy złotych , a miesięczna eksploatacja będzie kosztować niewiele ponad 2,5 tysiąca - przewidUJewóJt
Jeśli tzw. jonowymienna metoda
oczyszczenia wody okaże się sku-

żyć.

Zapraszamy do

pamięta, sąsiadom

- Właściciele zaglądają tu co
dwa, trzy dni. Większość czasu
psiak spędza zupełnie sam.
Czasem uda mu się przeskoczyć ogrodzenie, kładzie się
wtedy przed drzwiami na ganku
i prosi spojrzeniem, żeby go nie
przepędzać - opowiada miesz-

Chałupek

Toczenie garnków

prawdzanie samochdów
W~jewódzka Kolumna Transportu Samtarnegow Kielcach informuje,

10.1999 r na ul. Polnej 11 organizuje bezpłatne sprawdzanie:
hamulców, prawidłowości dZiałania amortyzatorów,
ŚWiateł, jakości płynu w chłodnicy, jakości płynu hamulca-

wszystkich zmotoryzowanych w godz. 9-14.

zawadza

Szczenię

Towarzystwo Przyjac iół Ziemi
Morawickiej zaprasza na uroczystość pt. " Chałupkowe Garcynki", która odbędzie się 10
października (w niedzielę) w
Ośrodku Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach.
-

teczna. a firmy gotowe do szybkiego zainstalowania potrzebnych
urządzeń, czysta woda, JUż bez
azotanów, mogłaby popłynąć w
kranach Ptekoszowa, Mlcigozdu I
Wincentowa Jeszcze przed świę
tami Bożego Narodzenia .
/japJ

Plener w

Łopusznie

Gmina
na płótnie
Rozpoczął się XVI Plener Malarski zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusz
nie. Bierze w nim udział 12 artystów-amatorów z województwa
świętokrzyskiego.

Wojewoda
da na wodociąg

Zbyszek, alkoholik: - W ubiegłym
tygodn iu poszedłem do lekarza i
okazało się, że mój kręgosłup jest
w fatalnym stanie, lekarz doradził
mi, że powinienem zrezygnować z
pracy dla mojego dobra. Dla mnie
jest to straszna wiadomość ,
załamałem się, nie wiem jak dalej

koholików. Na razie trwają ostatnie
prace wykończeniowe . Władze
gminy zamierzają oddać obiekt do
użytku pod koniec października .
!WETI

•

Dla Mniowa

debaty,

ze staą· Zdecydo.vano się

Prawdopodobnie jeszcze w
tym roku zniknie wreszcie
problem
zanieczyszczonej
azotanami wody w Plekoszowie, Mlcigożdzie I Wincentowie. Specjalistyczna firma z
Krakowa opracowuje koncepcję usunięcia nadmiernej ilości tych związków chemicznych.
Problem przekroczonych norm
azotanów w wodZie trapi kilka
miejscowości gminy Piekoszów
już od kilku lal. Pierwsze koncepCJe usunięcia nadmiernej ilOŚCI
tego chemicznego związku powstały już w roku 1997 roku, ale
były bardzo kosztowne.
- Teraz pracujemy nad tańszym
rozwiązaniem
tego problemu
Specjalistyczna firma z Krakowa
zaproponowała nam oczyszczenie wody z nadmiernej ilOŚCI azotanów dzięki metodzie tzw. jonowymiennej. Polega ona na wymia nie Jonów azotanowych na chlor-

śliwsza .

owi lokatorzy

Narodzeniem?

UczestnICY przyjechali do topuszna w środę . Przez dzteSlęć dni
będą podztwiać uroki gminy i naJpięknteJsze zakątki uwieczniać na
płótnie Plener zakończy się wernisażem w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury
- TakI plener jest wspaniałą
szkolą I promoqą dla gminy Uczestnicy podkreślają, że pozostawia
po sobie moc wspomnień. dlatego
wielu z nich co roku chętnie tutaj
powraca - cieszy się WÓJt gminy
Jan Stanisław Matuszczyk Gmina
na pamiątkę pleneru otrzyma w
darze najlepsze obrazy, które zaWisną w UrzędZIe Gminy.
/WETI

Pan o nim nie

Ostatnie prace modern~cyjne
siedziby Urzędu Gminy w
sąjuż na ukończeniu .
nek ma zostać oddany do
pod koniec października .
gniny przer1os/y SIę do

Bożym

a
z az ta a

l iN YM
mentach , uczymy jak zapobiegać
nawrotom. W Zagnańsku mityngi
odbywają się w każdą niedzielę o
godzinie 17, a w pierwszą niedzielę miesiąca jest mityng otwarty, w którym każdy może wziąć
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Będzie to Impreza folklorystyczna z prezentacją hislonl gamcarstwa , które od wieków było podstawą tyCia wielu pokoleń mieszkańców Chalupek (gm . MorawIca). Po mszy śWiętej, która rozpocznie się o godz 10.30, odbędzie
się plenerowe przedstaWienie
.Cha/upkowe Garcynki' w wykonaniu zespołu .BrzeZlnian •• Zapraszamy również na pokaz toczenia garnków, występy zespołów ludowych z terenu gminy
oraz z Daleszyc, Śladkowa i Siedlec. Odbędą się również występy
zespołów tanecznych ,Refleks· z
Oblc oraz ,BrzeZIna' Atrakcją bę
dzie też pokaz parodystyczny w
wykonaniu .Małej Pigwy" z gminy
Chęciny.
(NIKA)

alce

kanka budynku nr 4 w Wiśn iów
ce.
Przy budZIe obok szopy ogrodzono teren o powierzchni metr na
pół metra i zamknięto tutaj kilkumieSięczną suczkę . Na widok ludzi Cieszy Się i próbuje łasić przez
Siatkę Kojec Jest dla nieJ zbyt Ciasny, przypomina klat ę na króliki. w
dodatku szczenię praWie go nie
opuszcza - Podwyższyliśmy płot
wo 6/ budy. bo go przes kIWa a I
plątała Się pod nogami na schodach. W końcu ktoś Ją przydepta
albo kogoś ugrylJe. Mąt podrzuca

jej czasem coś do jedzenia - mówi
sąsiadka . - Właściciel karmi Ją raz
na dwa, trzy dni. Jak Się bierze
zwierzę na wychowanie, to trzeba
nim się zajmować - komentUje zachowanie właŚCiCieli.
Nie udało nam się spotkać
wlaścicieli szczeniaka. podobno
są gośćmi we własnym domu .
- Sprawdzimy, w jakich warunkach przebywa szczenia I zaJmiemy się tą sprawą - obiecał nam
WłodZimierz Korona, sekretarz
gminy Mas ów.
ICieś/

Tylko Mniów spośród 19 gmin
powiatu kieleckiego ma otrzymać pomoc finansową od wojewody świętokrzyskiego na budowę infrastruktury technicznej. Starosta Jerzy Gałka uważa, że takie wsparcie należy s ię
również innym gminom.
WOjewoda ma do rozdysponowania 3 mln zł, które mogą być
rozdZIelone tylko m-ędzy gminamt
zagrożonymi bezrobociem. Spośród gmin powiatu kieleckiego tylko Mni6w spełnia ten warunek. Zaopiniowano już pozytywnie przekazanie tu 200 tys. zł na budowę
wodociągu .

- Wyrazi/e m zaniepokojenie, że
jedna gmina z naszego powiatu ma otrzymać środki z budże
tu wojewody - mówi starosta kielecki Jerzy Gałka . - Przypuszczam,
ze posłużono Się meaktualnymi
danymi na temal zagrożeń bezrobociem. Pod tym względem nie
najlepiej jest również w innych
gminach .
Inieb J
tyłko

W Morawicy w 2000 roku

dują
Z

większośc i ą

remontów
gminie Morawica
zdążono przed pogorszeniem
się pogody. Kilka dni temu w
Zespole Placówek Oświato
wych w Morawicy zakończono
wym i anę okien, malowanie elewacj i oraz wykonano ocieplanie budynku.
Kontynuowane są roboty przy
budowie nowego obIektu w
Chmielowicach. Powstal on w czyszkół

w

http://sbc.wbp.kielce.pl

sladion
nie społecznym. natomiast gmina
dała pieniądze na matenały. W budyn u mieścić Się będzie nie tył o
trzy lasowa filia Szkoły PodstawoweJ W Dębs ej Woli, lecz również
ŚWIetlica przeznaczona dla mieszkańców Chmielowic. Uczniowie
przeniosą Się do nowej szkoły naJprawdopodobniej w styczniu 2000
roku .
Trwają również przygotowania
do budowy gminnego stadionu.

Wykonawca stara się wykonać Jak
najWięcej prac Ziemnych póki pozwala na to aura. Jeśli w
przyszłorocznym budżecie znajdZIe się na len cel wystarczająca
ilość funduszy lub uda się je pozyskać z zewnątrz . Jesl szansa, iż
stadion zostanie ukończony w
2000 roku . Powstaną tutaj boisko
do gry w piłkę nożną, kort i bieźnia .
INIKAI
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W kieleckich osiedlach ciepłe kaloryfery

•

Dziś rozpoczyna się sezon
grzewczy w trzech kieleckich spółdzielniach mieszkaniowych oraz w Przedsię-

Po 3 latach

załatwiania formalności

Z Kazachstanu do Kielc
Po

prawie

trzech

latach
przyjec h ała do Ki elc na stałe polska
rodzi na z Kazachstanu. Miasto
dało im mieszkan ie i ob ie c ało
pomóc w znalezieniu pracy.
Po podjęciu w grudniu 1996 r.
uchwały przez kieleckich radnych o
udzieleniu pomocy jednej polskiej
rodzinie z Kazachstanu napłynęło
osiem wniosków. Zarząd Miasta
wybralten od trzyosobowej rodziny
Teterskich. W maju następnego roku rozpoczęła się procedura repazałatwi ania formalnoś ci

Za galerię w Miechowie

Czekanie
na pieniąd ze
Na wczorajszej konferencji
prasowej w kieleckim magistracie poinformowano, że jeśli w
najbliższych dniach miasto nie
otrzyma refundacji pieniędzy za
prowadzenie Galerii "U Jaksy"
w Miechowie, to w pażdzierniku
jej pracownicy otrzymają wypowiedzenia, a zbiory zostaną
przewiezione do Kielc.
Galeria "U Jaksy" w Miechowie,
która podlega pod Biuro Wystaw
Artystycznych w Kielcach, po reform ie administracyjnej kraju znal azła s ię w województwie małopol 
skim. Utrzymywana jest wci ąż
przez Kielce. Za rząd Miasta
zażądał od powiatu miechowskiego refundacji poniesionych kosztów. Wówczas placówka zostanie wykreślona ze statutu BWA, a
zbiory przekazane powiatowi miechowskiemu z zastrzeżen i em , że
w razie jej likwidacji obrazy muszą
wrócić do Kielc. W tym tygodniu
wiceprezydent Kielc Alojzy Sobura był w tej sprawie u wojewody
mało polskiego, ale nie otrzy mał
pozytywnej odpowiedzi. - Jeśli w
najbliższych dniach nie otrzymamy zapewnienia o refundacji pieniędzy, to w tym miesiącu pracownicy galerii dostaną wypowiedzenia, a komisja inwentaryzacyjna
przewiezie eksponaty do Kielc powiedział Włodzimierz Stępień,

prezydent Kielc. - Jest nielogiczne, abyśmy utrzymywali placówkę
leżącą na terenie innego województwa , skoro nie wystarcza nam
pieniędzy z subwencji rządowej na
prowadzenie naszych jednostek.
lATAJ

triacyjna, która zakończyła się dopiero w tym tygodniu. Teterscy
uzyskali wizę dającą im obywatelstwo polskie z chwilą przekroczenia naszej granicy. We wtorek rodzina uzyskała w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim potwierdzenie, że Swietlana, Olga i Józef
Teterscy są obywatelami Polski.
Za kilkanaście dni otrzymają w
Urzędzie Miasta dowody osobiste,
wówczas spotkają się z nimi prezydenci Kielc.
Rodzina Teterskich dostała od
miasta mieszkanie, władze miasta
obiecały również pomoc w znalezieniu pracy. Józef Teterski jest pilotem, a córka Olga st ud iowa ła w
Kielcach na Politechnice Świę to
krzyskiej.
lATA!

Dziś

instalacje grzewcze uruKielecka Spółdziel n ia
Mieszka niowa , SM .. S łon e czna ",
.. Domator" oraz PGM.
cha m i aj ą

- Nie zn aczy to, że już dzisiaj
kaloryfery bę dą ciepłe - zastrzega Zbigniew Dusza, zastę pca
dyrektora do spraw technicznych w PGM. - Po letniej przerwie mogą wystąpić usterki techniczne, poza tym ogrzanie
wymienn ików wymaga cz asu,
może to potrwać nawet dwie doby - wyjaś n ia.
- Do

końca

tygodnia chcemy
we wszystkich budynkach n al eżących do
KSM - informuje Maciej Włudyga ,
kierownik Zakładu Energetyki
Cieplnej w Kielcach. - W tym roku
uru c homić instalację

S ałon

Budownictwa PrzeIV Mię dzynarodo
we Targi Maszy n Budowlanych
"Maszbud '99" i 11/ M iędzynaro
dowe Targi Samochodów Specjalistycznych i Spedycji "TransTruck" rozpo częły się wczoraj w
Centrum Targ owym Kielce.
- Zorganizowanie trzech imprez
wspólnie ma na celu kojarzenie inwestorów z potencjalnymi wykonawcami obiektów wielkokubaturowych - mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej prezes
CTK Tomasz Ra czyński. - G oście
targowi mają więc o kazję obejrzenia samochodów ciężarowych,
ciągników siodłowych, maszyn
specjalistycznych do robót ziemnych i budowlanych, a także oferty
przedsiębiorstw
specjalizującycl:! się w inwestycjach przemysłowych,
budownictwie na
rzecz ochrony środowiska, inwestycjach drogowych i mieszkaniowych.
Po raz pierwszy w Europie Środ
kowej na wystawie w CTK prezentowane są maszyny firmy ,CaterpilIar". Ciekawy sprzęt wystawiany
jest w części ekspozycji zatytułowanej "»Bumar« i jego przyjaciele". Zobaczyć można więc największą w Europie ładowarkę
560C z Huty "Stalowa Wola', a także konkurencyjną do "Caterpilla-

H indusi

Hinduscy muzycy rzadko goszczą w Kielcach . Z tym w i ększym
zainteresowaniem oczekiwany jest koncert na Małej Scenie KCK.
Zapreze ntują oni muzykę kl asyczn ą na oryginalnych instrumentach
sarangi.
Sarangi to instrumenty pochodzenia ludowego, używane do akompaniamentu w hinduskiej muzyce klasycznej Choć tak dla nas odległa
brzmieniowo, wywołuje niezwykłe stany ducha i potrafi dostarczyć niezapomnianych doznań .
Koncert muzyki hinduskiej odbędzie się jutro o godz. 17. Informacje: impresariat KCK, tel. 344-90-54.
IOMPI

ciepła .

- Wystąp i liśmy
Przedsiębiorstwa

do Miejskiego
Energetyki Cieplnej o ogrzewanie na tyle wcześ
nie, że uprzedzi l i śmy interwencje
lokatorów - mówi Zofia Kołodzi ej
czyk, zastępca prezesa SM . 00mator" .
W Robotniczej S półdzie ln i Mieszkaniowej .Armatury" sezon
grzewczy zacznie si ę nieco póź
niej. - W sobotę MPEC rozpocznie
dostawy do większości budynków
s półdzi e l n i - informuje Adam
Z iółek , za st ę pca prezesa do
spraw technicznych.
Jedyni e w os iedlu C hęcińskie
oraz w blokach przy ulicy Ja giellońsk i ej, w zw i ązku z koń 
czen iem monta ż u urządzeń
pomiarowych, rozruch instalacji grzewczej nastąpi w pon iedz i ałek . Jeszcze wczoraj mieszkańcy z ul. Jagiellońskiej
przynos ili nam podania o montaż miern ików.
kaloryfery w osiedlach Święto
krzyskie i Uroczysko, pracownicy administracji nie określ i l i jednak precyzyjnie , kiedy to

Potrójne targi
mysłowe g o ,

mieliśmy wyjątkowo mało interwencji w sprawie wcześniejszego
włączenia ogrzewania . Pewnie
dlatego, że jesień była bardzo

Niedługo maj ą zacząć grza ć

Do jutra m ożna og l ądać maszyny
i urządzenia budowlane

KCK zaprasza

Zagrają

biorstwie Gos podarki Mieszkaniowej, Kaloryfery powin ny być ta m c i epłe
najpóźni ej za dwa dni. W
"Armaturach" rozru ch instalacji zapowiedziano na
sobotę
i
początek
przyszłego tygodnia,

ran koparkę z , Bumaru -Waryński'.
Są także żurawi e w wersji ratunkowej dla straży pożarnej .
Kielecka impreza jest okazją do
dyskusji o problemach branż wystawc6'N, Największym z nich jest
zalewanie naszego kraju używa
nym sprzętem budowlanym z importu. Okazuje się , że na polskich
budowach pracuje sprzęt pamię
tający nawet inwestycje sprzed
dwudziestu lat.
Aż do p iątku w CTK prezentowane będą maszyny i urządzen i a do
prac ziemnych , produkcji i transportu betonu , ż urawi e , specjalistyczne pojazdy budowlane, narzę
dzia hydrauliczne, pneumatyczne
lWiOal
i elektryczne.

nastąpi.

- Do 11 października obowiązują
stare ceny za ciepło , później
nastąpią podwyżki - informuje
Mieczysław Karwasiński , rzecznik
prasowy MPEC. - Nie możemy ich
jeszcze podać, bo nie są zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki Cieplnej.
Anna C I EŚLlKł EWICZ

Fot.

Wczoraj rozpoczęli rok akademicki studenci kieleckiego Im;[yll/~ .I. II.::.-,~
Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza
Warszawie. Uroczysta inauguracja odbyła się w sali konferencyjne
Centrum Biznesu "Exbudu". Indeksy przJ[.szłym studentom wręc
prof. Michał Kelles-Krauz.

Festyn w stadninie
Ośrodek Jazdy Konnej "MAAG" i
Okręgowy Związek Jeż

Kielecki
dziecki

zapraszają

wszystkich
koni na dwudniowy festyn "Magia Jeździectwa ·, który
odbędzie s ię w dniach 9-10 paż
dziernika na terenie ośrodka przy
ulicy Ściegiennego 207 w Kieł
cach. Początek imprezy o godzinie 11. W programie przewidziano
zawody j eździeckie z udziałem
klubów z południowej Polski ,
bezpłatne
przejażdżki
dla
najm/odszych, konkursy wiedzy o
koniach , kiermasz sztuki ludowej i
akcesoriów jeżdzieckich, wystawę
roś li n oraz maszyn i urządzeń
ogrodniczych.
Na
giełdzie
zwierząt domowych można będzie
m iłośn i ków

Sezon w filharmonii
Jutro, 8 październ i ka , odbędzi e s i ę uroczysta, już 55 inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii Świętokrzyskiej . W koncercie prowadzonym przez prof. Szymona Kawa ll ę wystąpią orkiestra i chór filharmonii,
chór WSP oraz soli ści: Dorota Radomska - sopran, Eugenia Rezler-Rozlach - mezzosopran . W programie znaj dą s i ę : Stabat Mater - S. Morylo,
Narodziny nowego wieku - M. Niziurskiego oraz po raz pierwszy wykonany w Kielcach utwór R. Straussa - "Tako rzecze Zaratustra". Począte k
koncertu w KCK o godz. 19.
IOMPI

Trudno wyegzekwować czyszczenie latarni

Myć

czy

wymieniać?

Latarnie świ e cą, a na ulicach jest ciemno. Czy zawsze oznacza to,
że żarówk i są slabe i trzeba je wym i enić na nowocze ś n i ej s ze i mocn iejsze? A może wystarczy umyć zakurzone klosze ulicznych lamp.
Konserwacją oświetlenia ulicznego w mieście zajmuje się Zakład
Energetyczny, z wyjątkiem trzech
kieleckich osiedli - Na Stoku oraz
częściowo Słonecznym Wzgórzu i
Barwinku, gdzie utrzymanie latami
należy do administraCJI.
- Zgodnie z przepisami nowego
prawa energetycznego, musimy
raz na dwa lata dokonać
przeglądu sieci - mówi kierownik
techniczny Rejonowego Zakładu
Energetycznego w Kielcach Jan
Rynlewicz. - Podczas niego określamy, jakich zabiegów wymaga
dana latarnia . Wówczas między
Innymi myjemy klosze, jeśli jest taka konieczność . Najczęściej jednak czyszczenie przeprowadzamy po Interwencji, na przykład administracji osiedla albo Miejskiego
Zarządu Dróg ,

- Nie przypominam sobie, aby
mieszkaniec czy pracownik administracji zwracał się do nas ze
ska rgą. że latarnie na osiedlach są
brudne i trzeba je umyć - twierdzi
inspektor Miejskiego Zarządu
Dróg VI Kielcach Tadeusz Sierak. Zda rzają się tylko interwencje dotyczące wymiany żarówek czy
awarii. Nasi inspektorzy sprawdzający stan ulic mówią nam jednak, że klosze latarni brudne . RZE
myje je sporadycznie i to po wielu
interwencjach.
Ostatnio,
w
ubiegłym roku, wnioskowaliśmy
do RZE o umycie lamp w parku
miejskim i długo czekaliśmy na reakcję ·

- Ostatnio latamie były myte, na
wniosek mieszkańców, wiosną tego roku - poinformował nas prezes
SM ,Na Stoku· Krzysztof ZawlSto-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wski. - Interwencje lokatorów zawsze sprawdzamy. Czasem jednak sytuacje są dość kłopotliwe .
Był przypadek, iż w dziurawym
kloszu uwił gniazdo ptak. Poczekaliśmy, aż opuści gniazdo i dopiero wtedy naprawialiśmy lampę .
Lokatorzy nie mieli jednak nic
przeciwko temu .
- Nie mamy planu mycia lamp,
czyścimy je po interwencjach lokatorów - powiedział nam kierownik administracji osiedla Barwinek Jan Robak. - Ta część, która
należy do Zakładu Energetycznego, czyli teren od bloku nr 1 do 9,
jest rzadziej czyszczona. My zajmujemy się latarniami umieszczonymi pomiędzy budynkami od
numeru 10 do 25 . Takie sprawy
jak brudny I<losz, zepsuta żarów
ka, zgłaszają nam sami lokatorzy,
dyżurny elektryk lub sprzątaczki I
staramy się szybko interweniować .

Monika SYNICA
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ECHO KIELECKIE

, ,

nduszy wystarczy dla trzech wychowanków domów dziecka, a potrzeba dla ponad 20

Dl
Wv,ch C)W~InKOW'le domów dzieopiekuńczo-wy

hOlllav.'cz\,ch i resocjalizacyjpowinn i otrzymać piena usamodzielnienie się .
w uzyskaniu mieszkania
ież pracy. Ośrodek PoRodzinie w Kielcach nie
nak pi e ni ędzy na ten cel.
końca 1998 roku pomocy. o któmowa, udzielały kuratoria ośwja
Od 1 ',czniCl zadania te przejęły

pomocy społecznej nie określa warunków i kryteriów. jakie powinien
spełniać wychowanek. aby otrzymać
pomoc. ani też zasad jej udzielania.
- W budżecie na tego typu cele
mamy 23.400 zł - kontynuuje Józefa Zarzycka. - To wystarczy na
wypłatę świadczeń dla trojga wychowanków. A w tym roku powinno się usamodzielnić 12 wychowanków z Kielc, przebywających
w placówkach na terenie kraju W
Domu Dziecka nr 3 przy ul. Sandomierskiej przewidzianych jest do
usamodzielnienia kolejnych 11
wychowanków. którzy posiadają
zameldowanie również poza Kiel-

powiaty. - Brak przepisów wykonawczych spowodował. że pracowaliś m y na "starym" rozporządzeniu
Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków niektórych placówek opiekuńczo..wy
chowawczych i resocjalizacyjnych
oraz rodzin zastępczych - mówi zastępca dyrektora MOPR w Kielcach
Józefa Zarzycka. - Mimo że było ono
nieco lakoniczne. precyzowało wys0kość udzielanej pomoc oraz "wyprawki". Problem zacząl się od 1 paź
dziemika. gdyż nowe rozporządzenie
w tej sprawie nie pojawiło się. a stare
już nie obowiązuje. Zapis w ustawie o

cami. Wystąpienie o przyznanie
dodatkowych funduszy okazało
się nieskuteczne. bo województwo nie ma dodatkowych pienię
dzy. Otrzymaliśmy zapewnienie.
że wojewoda zloży wniosek do MInisterstwa Finansów i MEN o
zwiększenie dotacji dla powiatów.
Trudno mówić o pomocy w uzyskaniu mieszkań dla usamodZielniających się wychowanków, W
kieleckiej .Iokalówce· są tasiemcowe listy oczekujących na lokale
komunalne. Równie trudno jest
uzyskać miejsce pracy.
- Dopóki nie wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad udzielania
pomocy na usamodzielnienie Się
wychowanków niektórych placówek. pozostaje tylko oczekiwanie·
stwierdza Józefa Zarzycka. - Zamieszanie spowodowane wprowadzaniem reformy administracyjnej krajU nie powinno się odbywać kosztem i tak już pokrzywdzonych dZieCI
Monika SYNICA

KIELC

Fot. A. Piłkarski
Na odcinku ul. Seminaryjskiej w Kielcach. pomiędzy Ściegienne
go a Wesołą znikły koleiny. Buska firma " Makadam " z erwała starą
nawierzchnię. na której ułożono nowy dywanik asfal towy. Wiele kieleckich ulic czeka na podobną operację.
(alp )

Szukamy
sponsorów
patriotycznie

INAUGURACJA KULTURALNA
ROKU AKApeMICKleGO
POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIeJ
w KIELCACH

angażowanych.

12.10.1999 r.
Wieczór - .PARTY" - godz. 20.00 S.K. "Pod Krechą"

13.10.1999 r.
Kabaret imienia Romana o godz. 20.00
S.K. "Pod Krechą"

Konta~

14.10.1999 r.
Bardowie studenccy - godz. 18.00
Stołówka PŚK
- wieczór autorski Piotra Baltroczyka
- Marek Tercz z zespołem Acoustic Band

tel.

15.1 0.1 999 r.

-41) 3614500
0-602288 817

Wieczór z teatrem Altematywnym
"TERMINUS A QUO"
Stołówka PŚK
o godz. 18.00 .Narzędzia torturo godz. 20.00 "Wariat i zakonnica"

17.10.1999 r.

odz.18.

Koncert rockowy zespołu "Ich Troje"
Stołówka PŚK

rzy pierwsze osoby, które dziś między 10.00
a 10.05 zadZWOnią do "Echa Dnia" pod numer
telefonu 368-00-43 wewn. 125 otrzymają
bezpłatnie podWÓjne zaproszenia na spektakl
pt. "KOROWÓD".

T
l In Junior Ad

Teatr Im. Stefana Żeromskiego w KlelCl/ch

SPONSORZY

zaprasza na spektakl

Artur Schnitzler
,

KOROWOD
. ORBIS. sklep FAN

cena: 17 00 zł
u oncertu' 20.00

zł

Paszport za dwa tygodnie, prawo jazdy
za miesiąc , a dowód nawet na drugi dzień

W -kolejce
po dokumenty

PATRONAT HONOROWY
OBJĄŁ
.m,r:7V,",,-.
MIASTA

STRONA 13

reżyseria

Piotr Szczerski

9, 10 października o godz. 19.00
http://sbc.wbp.kielce.pl

W kieleckich urzędach czas
oczek iwania na wystawienie dokumentów osobistych wynosi
od dw óch do czterech tygodnI.
N ajdł użej trwa załatwianie prawa jazdy. Dowód i paszport
otrzymujemy po upływie czternastu dnI.
Prawo jazdy i dowód osobisty
wystawia Urząd Miasta Pierwszy
wydaje Wydział Komunikacji,
Handlu i Usług Urzędu Miasta,
drugi Biuro Dowodów Osobistych
- Na prawo jazdy petent czeka
około mieSiąca - informUje Tadeusz Kot. dyrektor Wydziału Komunikacji, Handlu i Uslug UM . - Wynika to z faktu, że druki dokumentów
otrzymujemy z warszawskiej Wytwómi Papierów Wartościowych I
mUSimy czekać na ich przesłanie .
W przyszloścl jednak okres oczekiwania będzie krótszy· zapewnia
- Dowód osobisty wydajemy po
14 dniach - mówi Lucyna Kowalewska. pracownik Biura Dowodów
Osobistych w kieleckim Urzędzie
Miasta • W szczególnych przypa·

dkach. gdy petent zgubił dokument na przykład w przeddZień
ślubu, możliwe jest jego wystawienie na następny dZień .
Wydawaniem paszportów zajmuje się OddZiał Paszportów przy
Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Obecnie na załatwleme
paszportu w Kielcach czeka Się
dwa tygodnie. a w naszych placówkach terenowych dwa i pół
tygodnia . W WOjewództWie ŚWię
tokrzyskim dziala ich 11 - informuje Bogusława Adamiec. kierownik
Oddziału Paszportów w Kielcach
- W sytuaCjach wyjątkowych moż
liwe jest przyspieszenie wystaWienia dokumentu Naj krótszy termm to trzy dni . Stosujemy go
wyjątkowo, zwykle w sytuacji
śmierci za granicą bliskiej dla petenta osoby lub koniecznoścI
sprowadzenia zwłok W Innych
przypadkach skrócenie czasu
załatwiania formalności zależy od
wagi sprawy
ICieśl

CO GDZIE KIEDY?

STRONA 14

m. 25, codziennie: 16.00-22.00, w soboty:
10.00-16.00.
1185/99

CZWAR'rEK
~'0i. TYLko

Imieniny obchodzą:
Maria, Marek i Mirella

(fi)

7 października jest 280 dniem roku .
Przed nami 85 dni 1999 roku.

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; pr6by.

• PTUA "Kubuś"

" tudyjne"
-.Miłość po zmierzchu' USA. I. 15, g. 16,
20.15, ,Notting Holi' USA, I. 15, g. 18.15.

dr 54426

RADIO TAXI " ALFA",
Kielce, tel. 96-22, 344-44-44.
dr 51912
TAXI " EXPRESS",
TEL. (041) 366-11-11,
CAŁODOBOWO·EKSPRESOWO .
dr,..080

Piłsudskiego'; skrzydło północne: ,Galeńa

• Muzeum przy Rynku
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stale:
,Wsp6Ic:zesna szIuka ludowa KieIea2yzny".
WjfJ;Hły czasa.ye: ,;z. pradziejów regicnJ świę
ti<rzyskiego' i J<ieIec:czyzra śrecnoMeczna';
czyme cod2ie<rie, ~ ponoedziaI(óN i śród,
w godz. 9.00-16.00; w riedzieIe wstęp wdrry.
• Oddział
- MuzeI.m Lat SzkOOych S. 2:eromskiego
(Oddział Muzet.m Narodowego). ul. Jana
Pav.4a " 5, tel. 344-57-92. Ekspozyqa stila:
.WJSfaNa ~ 00gaficznych iilerackich
z rOOdzieńczych lat pisarza'. Czynne: wtorki,
c:zw.rió, piątki, riedzieIe w godz. 9-16, w środy
w godz. 11-18; w riedzieIe wstęp wdrry.
• Oddział
- Muzeum H Soenkiewicza w

0bIęg0r1w

(Oddział

Muzeum Narodowego. teł. 3CJ3.04.
26). ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza'
oraz ,Wystawa biograficzrl<H~Elf3Cka'. Wy.
stawa CZiISOYła: .Fotosy z filmu pl .Ogniem i
mieczem.' ,Firnowa trylogia Waldemara
Kutbińskiego z kolekcji BWA w Ustroniu'.
Czynne codzieMie, oprócz ponoedziaIk6w,
godz. 10-17; w soboty wstęp wdrry.

• Zabawkarstwa
- wystawy: ,Ptaki', .Anioły', ,Modele re·
dukcyjne' • wystawa pokonkursowa, ,Sceny zbiorowe z .Pana Tadeusza.'. ,lalki w
strOjach ludowych', ,Wystawa zabawek
ludowych'. Muzeum czynne codziennie,
oprócz poniedziałków, w godz. 10-17.
• Muzeum Wsi Kieleckiej
• Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła"
6, tel. 344-92-97, nieczynne.
• Park Etnograficzny w Tokarni
• teł. 31-54-171 . Skansen czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10-17 (wstęp do godz.
16). ,Wnętrza XIX-wiecznych chałup', .xtX·
wieczna apteka',,JMfxz Suchedniowa', wy.
stawa rzeźby Jana Bernasiewicza.
• Muzeum Geologiczne
• ul. Zgody 21 , tel. 361-25-37. Wystawa
stala: ,600 milionów tat historii Gór Święto
krzyskich', ,Skaty, mineraty i skamie·
nialości Kielecczyzny". Czynne: poniedzialek-piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.
Telefony
•

Straż

Miejska: 986, 368-75-15 (czynne całą dobę); 368-75-33 (w godz. 7-15,
po godz. 15 fax); posterunki, czynne w

• Dyżury stomatologiczne
• Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko),
lek. U. lachowska , soboty, niedziele i
święta. 10.00-20.00, tel. (041)331-80-68.
10723/99
• Prywatna Przychodnia
pecjalJstów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 36631-21,345-47-44.
IW 203

INNE USŁUGI
Autoholowanie • kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21-71,
090-26-48-06.
dr 08326

Usług

Komunalnych Sp. z 0 .0.
uslugi pogrzebowe, całodobowe .
Kielce, tel. 366-31-77, 344-67-88.
dr 50909

boIu

• Ostre dyżury szpitali
• wewnętrzny i chirurgiczny· Czerwona
Góra.
• Apteki
• <lyfur caIodoIbowy. Rynek 16, do godz.
23.00 - ul. Konopnickiej 5; Apteka.Na Rogatce', ul. Jana Pawia " 13, czynna codziennie
w godz. 7.30-23.00, niedziiełe· nieczynna.
• Telefon zaufania KGP
-0-800-120-226 (bezpłatna infolinia).
• Telefon zaufania w KWP
• Kielce, tel. 34-32-997, pod którym można zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa .

Zespół Pomocy
RodzInle przy PZP

• Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
poniedziaIki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel.
(041) 345-00-53 codzJemie od 8.00 do 14.00.
• terapia rodzin i małteństw w sytua·
cjach kryzysowych, terapIa rodzin zdZlec·
kiem przejawiającym trudności emocjonalne, teraPIa i poradnictwo dla młodziety.
Usługi bezpłatne.

•

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

OSTROWIEC

• Postoje taksówek
• osobowe : plac dworcowy: tel. 36833-99, ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11,
ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczar·
skiego: 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.

•

KOŃSKIE

·
kk 9117

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

• Galeńa BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA "Piwnice", ul. leśna 7; nieczynna. Galeria BWA
"Na Piętrze ", ul. leśna 7; nieczynna.

Punkt Kon ultacyjny
do praw zależnJeń

• alkoholIZm, narkomania· tel. 344-39-86,
w godz. 14.00-1800.

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 , l p ., pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11.00-15.00.

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

Muzeum HistorycznoArcheologiczne

- wystawy stałe: ,Zabytkowe fajanse i
porcelana ćmielowska', .Poczet królów i
książąt polskich wg M. Bacciarellego'; wy.
stawy czasowe: .Dzieje Ostrowca Święto
krzyskiego', .ze skrzyni malowanej· pol·
ski str6J ludowy', malarstwo Ignacego Pi nkasa (1888-1935) zezbior6w Muzeum Regionalnego w Jaśle, Mistrzowie modelar·
stwa· 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

• ,G6rnittwo krzemoenia w neolicie',
,Dwie podziemne galerie turystyczne',
,Skansen wioski neoIrtyczner, .Muszle i m~
ne<aIy ze zbiorów Muzeum Przyrodnoczego z
Krakowa'. Rezerwat czynny: włorek-poątek.
9-18, w soboty: 9-17, w rlIedzJeIe: 11-17.
Telefony
• InformaCja i rezerwaqa biletów PKS
65-38-64, autoholowanie: samochody Clę·
tarowe I autobusy, czynne całą dobę 6538-28, Biuro Turystyczne; 65-23-40.

Poradnlctwo I pomoc

ECHO·TAXI, tel. 262-11.11,
dojazd dq klienta bezpłatny.

wychowujących

małe

dziecko (0-5 lat)
• tel. 346-53-11, poniedziałki w godz
15.00-18.00.
• Telefon zaufania
• dla ludzi z problemem alkoholowym •
poniedziałek-piątek w godz. 1800-2000,
tel. 345-73-46 (piątki - również narkomania).

• POMOC lLKARSKA
OlA DZIECI
• specjalista chorób dziecięcych G Tokarski, tel. (041) 366-33-66, 0601-480drSOl11

• BIM
• informacja o prywatnych usługach
medycznych: teł. (041) 342-76-97.
•

Komenda Powiatowa
Policji

• ,Razem
71-220.

pokonać

przemoc', tel. 26-

SKARŻYSKO-KAM,
• KIno ..Metalowiec"
- ul. Słowackiego 25; brak terminarza.

USŁUGI LEKARSKIE

900.

•

Pomoc Doraźna dla DzIeci

O.R. Szczukoccy
• WIZyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91 . Kielce ul. Połownlaka 4

uIbo

• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektów ołtarza papieskiego.

STARACHOWICE

• Motel Królowej Jadwigi
- .zabytki sakralne Sandomierza' - wystawa Jurija Sulimowa , .zbiór starych zegarów'.

• Apteka
• ul. Marszałkowska 17.
• Kino "Miejskie"
• nieczynne.

• Kawiarnia "W Zamku"
- wystawa pn. ,Stare fotografie Sando-

SUCHEDNIÓW

mierza-.

• Kino ..Kuźnica"
• brak terminarza.

• WSHP Biblioteka Główna
• ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

S DZISZÓW

• Apteka dyżurna
• ul. Schinzla 11 .

• Kino "Ballada"
• tel. 38-11-251; nieczynne.

• Szpital
• tel. 832-22-22 i 832-32-03.

STĄPORKÓW

Telefony

• Kino,.J edność"
- brak terminarza.

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

BUSKO

• Apteka
- ul 1 Maja 34.
• Muzeum Im. Orła Białego
- ReJÓW, ul. Słoneczna 90, tel. 531-331
Czynne codZlł!nnoe: ekspozycja plenerowa - cały dzień, ekspozycja w budynku - w
godz. 9-17.
• Kryta pływalnia
- ul. Sp6Idziełcza 19, tel. 539-345. czynna: ponIedziaIek-poątek w godzJlach 8-20,
soboty i niedziele w godmach 10-20.

• Informacja PKS : 832-23-02, PKP:
832-23-74, Telefon Zaufania Klubu M:
832-69-96, Pomoc Drogowa : 832-39-59
lub 9637, Straż Miejska: 986, ,lor: 83241-30.

OPATÓW

.

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

• Kino "zdrój"
• nieczynne.
• Gałeńa BWA "zielona"
- al. Mickiewicza 7. Wystawa malar·
stwa Urszuli Ślusarczyk. Galeria czynna
codziennie w godz. 11-17, w niedziele w
godz. 11-15, w poniedziałki nieczynna.

KAZIMIERZA WIELKA

• Kino "Syrena"
- brak terminarza .
• Muzeum Ziemi Staszm.
- ul. Jana PavAa" 17, teł. 864-~
pozycje stałe: rzeźba, malarstwo, f
geologia, rzemiosło i kultura
gionu, numizmatyka,
ziemi staszowskiej, dział
ruch ludowy oraz wybitni
dawnictwa Biblioteki Staszewskiej.
okolicznośdowe: ceramika, rzeźba
Stanisława Domagały pl. .2ie1lll
wskiej-kieleckiej-świętokrzyskiej,
święta' w reportażu i obiektywie
Panka i Macieja Zarębskiego , Adam
dokumenty, korespondencja, książlQ I
grafoe. Wystawy można zwiedzać
działku do piątku w godz. 8-16.

• Staszowski Ośrod ek
- tel. 864-23-19; wystawy:
" Punkt" • ,Grafika ze zbiorów B
Sandomierzu·. Galeria " Piwnice-·
stawa amatorskich prac plas~VQJlvdl'
-szkańców Bretanii. Klub USleolC,W'j ·,
• Apteka
- ul. Jana Pawia II 10.
• Szpital
- tel. 864-22-81.
Telefony
-Informacja PKS: 864-23-19, PKP
21-42, Telefon kryzysowy: 864·
czynny 16-22, Pomoc Drogowa: 86400, Pogotowie Ciepłownicze : 993.

Telefony
-Informacja PKS: 868-22-27, Poradnia
Odwykowa: 868-27-33.

• Apteka
• ul. Krakowska 3.

• Kino "Belweder"
• brak terminarza.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEN
"ECHA DNIA" , ul. Czysta 1
(róg Świerczewskiego),
tel. 864-32-58, czynne 1 0-14.30

• Szpital
- tel. 868-24-66.

POŁANIEC

PIŃCZÓW

• Kino "Pegaz"
• brak terminarza.

• Kryzysowy telefon
- 861-03-72: aJkotlolizm:
środy w godz. 17-21 ;
działania przemocy: wtorki i
16-18; ogólne poradnictwo
czwartki w godz. 16-18.
Redakcja nie odpowiada za .d.·'lla~ob
w terminarzach.

• Kino "Uci echa"
- brak terminarza.

WŁOSZCZOWA
• Kino
- nieczynne.

Aukcja staroci
1 O października o godz. 10 w sali kominkowej WDK odbędzi e
wsza powakacyjna aukcja staroci , na którą zapraszamy WS,ZV!stI<ICO
teresowanych . Kielecki Klub Kolekcjonera przyjmuje do 8 ~_ .~~_...... .. tI. .~

STOPNICA

• Apteka dyżurująca
• apteka ,Krasnal", ul. Kopernika.

• Psycholog, pedagog
• pomogą Ci - zadzwoń , tel. zaufania
366-17-41 , poniedzlałlu i czwartki w godz.
1500-17.00.

dla rodzin

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

• Kino "lOK"
• nieczynne.

poniedzJaIek-piątek

•

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

• Wizyty domowe pedJatrów
• Sieczko, tel. (041) 331-69-04<1,54523

Komunikacja Międzynarodowa
Kielce, tel. 345-77-43,
345-77 -46.

• BWA Sandomierz
- , Ojciec Święty Jan Paweł" w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku'.

Przedsiębiorstwo

wYSTAWY

malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej od
XV11 wieku do 1939 r:; wystawy czasowe: .
,Władysław Aleksander Malecki (18361900)" - wystawa monografoczna; ,W roczn>.
cę września'. Czynne codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 9-16. W noedziełe wstęp
wolny (z wyjątkiem wystaw czaSOWYch)-

• Pogotowie pediatryczne
- 7.00-22.00, tel. (041) 368-46-36.
dr 54302

• Grzybica - leczenie
- Kielce, ul. Mala 14, tel. (041) 343-15dr 55237
15.

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

• "Echo"
-,Ogniemimieczem'pol.,I. 12,g. 18.

• Muzeum Narodowe
- paIac biskupów krakowskich, pl. ZarnI<A;
wy 1, teł. 34-423-18. Ekspozycje stale - kor·
pus główny: ,Sanktuarium Marszałka Józefa

Pogotowie pediatryczne
7.00-22.00, tel. (041) 331-14-94.
dr 49267

t. Omnia "ł

• Galeńa Fotografii
- ul. Paderewskiego 12; nieczynna.

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
dziecięcych , internistów,laryngolog6w. ortopedów, neurologów, badania EKG .
Zgloszenia codziennie w godz. 11 .0022.00, tel (041) 331-56-50. WIzyty domowe w godz. 14.30-22.00 (dni powszednie),
11 .00-21 .00 (dni wolne).
9J101199

/(/ELCE \

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611 ,
www.complex.com.pIJ-europa .
dr 50781

• "Romantlca"
• ul. Czamowska 17, tel. 366-37-19; 00lBY DIGITAL; ,Gwiezdne wojny: Część I •
Mroczne Widmo' (wersja z napisami), USA,
I. 12, g. 9.15,11 .45, 14.30,17.15,20.

•

7 . 10.1999 r.

godz. 7.00-22 .00: Śródmieście - 67-60-13,
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie
Wod.-Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM :
361-18-33, czynne w godz. 15.00-23.00
w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w
dni wolne od pracy: 331-16-47 i 344-3094, Informacja PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.

• tel. 368-02-93; próby.

• "Moskwa"
- ul. Staszica 5, tel. 344-47-34; DOlBY
STEREO; .Gwiezdne wojny: Część I Mroczne Widmo' (dubbing), USA, I. 12, g.
10.30,15.30,18, .Sprawa honoru' USA,I.
15, g. 13.15, 20.30.

agia pomoc lekarska
lekarzy specjalistów

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

• Kino "Powiew"
• nieczynne.

SANDOMIERZ
BIURO REKLAM l OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
teł.lfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A/9, II p .,
czynne 9-15.

• Muzeum Okręgowe Ratusz
• dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65; lamek, teł. 832-38-58. Czynne: środa-ponie
działek w godz. 9-16, we wtorki nieczynne.
Wystawa stała : ,Dzoeje Sandomłerza' • zbi0ry z zakresu rzemiosła artystycznego, maIar·
stwa, numizmatyki, dyplomatyki. Wśród eksponatów: ,Szachy sandomoerskie' pochodzące ze schyłku XI wieku. Wystawa czasowa: ,Dawne i wspóIczesne widoId Sand0mierza' ze zbiorów własnych muzeum.
• Zamek Sandomierski
• uL Zamkowa 14, telJfax 832-38-58
Czynne: wtorek·piątek w godz. 10-16,50.
boty 9-15, noedziele 10-15. Wystawy stałe ;
, Kuchnia królewska' • zbiór sreber I cyny
europejskiej XVII-XIX-wieczneJ, , Gabinet
numizmatyczny' • monety polskie od XI do
XX wieku, ,Histona wzg6rza zamkowego
w ikonografii', ,Ekspozyqa etnografoczna'
• prezentuje kulturę materialną sandomierzaków i lasowiaków, ,Ekspozyqa ercheologICZna' • naczynia , broń , ozdoby z tzw
Grobu książęcego z Sandomoerza ora</;
cmentarzyska kultury przeworskiej z 0kresu wpływów rzymskich i IV w. n.e. Wystawy czasowe: ,Adam BoJar· Malarstwo'.
,Sandomierz w fotografii Ewy I Janusza
Sierkoszów' oraz serwiS zdjęcoowy z IX
Festiwafu ,Muzyka w Sandomoerzu • 1226 wrześnoa 1999 roku', ,Najciekawsze
nabytki muzealne (1995-1999).
• Oddział 1uzeum literatury
• ul. Katedralna 517, tel . 832-21-47.
Czynne: wtorek·niedZlela w godz 9-16,
poniedziałki • nieczynne. Wystrrwa stała
,Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja pośwoęcona ZWIąZkom Jarosława 1waszJuewicza z Sandomoerzem; wystawa czas0wa: .Na poręczy noeba' • wystawa POŚWię
cona sylwetce i twórczośca Stanosława Balińskiego.

•

fuzeum HI toru
Polskiego Ruchu Lud

'egO

• Rynek 7/9, tel 832-21-41 , godZIny
otwarcia. poniedział i - noeczynne, wtorek·
piątek w godz. 10-17, sobota-niedziela w
godz. 10-14. Wystawa pl. .lierno przyposani • pisarze regionu sandomlefSluego'

http://sbc.wbp.kielce.pl

eksponaty w depozyt w pokoju nr 26 " piętro w godz. 16-18.
"Czyściec Wszystkich Świętych"
Osiedlowy Klub Kultury . Polonez· w Kielcach, ul. Pocieszka 17
sza w piątek (8 października) o godz. 17.30 na połączone z
tkanie z księdzem Stan isławem Kudelskim , autorem ksiąźki pl.
Wszystkich Świętych· .
.
"Spotkania ma/żeńskie"
Rekolekcje dla małżeństw pn . • Spotkania małżeńskie" odbędą
Piekoszowie koło Kielc w dniach 12-14 listopada. Rozpoczęcie w
(12 listopada) o godz. 17.30. Noclegi i wyżywienie na
wadzącymi są przygotowane małżeństwa i kapłani kal:aolicc;y.
i informacje: I. Z. Złonkiewiczowie , tel. (041) 368-87-90 , tel.
604-07-21-50 oraz ks. W. Krochmal , tel. (012) 386-25-73.
20,Iecie " Trzpiotów"
19 listopada o godz. 18 w sali widowiskowej Wojewódzkiego [)om.
Ilury im. J. Piłsudskiego w Kielcach odbędzie się jubileuszowy
okazji 20·lecia zespołu akrobatyczno-rewiowego • Trzpioty·.
wszystkich byłych członków zespołu o zgłaszanie się telefonicz/l!
osobiste w celu odebrania zaproszenia i potwierdzenia udziału . Z nia: tel. 361-27-37, 361-26-92 wew. 1121ub 113.

"Echo kierowców"

Światła niezbęd
Nie zapominajcie o światłach I
Pogoda jest okropna . Na drogach ślisko i niebezpieczne. Codziennie na naszym terenie dochodzi do kilkunastu wypadków
w
deszczu. Zrezygnujcie z
gwałtownego hamowania.
Trwa remont ulicy Warszawskiej w Kielcach. Zamknięta została zachodnia jezdnia tej ulicy na
odcinku od Turystycznej do Jesionowej. Ruch w obu kierunkach od·
bywa się jezdnią wschodntą. Uwaga, przy WjeźdZIe na remontowany
odCinek mogą tworzyć się korki!
Tłoczno będzie równieź na ulicach
Toporowskiego i Manifestu lipcowego. Miejski Zarząd Dróg zapowiada zamknięCie Warszawskiej
od ulicy Orka na.
Drugie poważne utrudnienie
występuje na skrzyżowaniu ulic
Jagiellońskiej i Hożej, gdzie insta·
lowana jest sygnalizacja świeUna .
Skrzyżowanie jest przejezdne, ale

bardzo ciasne, dlatego mo;
utknąć w korkach na
skiej, Hożej i 1 Maja .
Na kilka poważnych
napotkacie na terenie ca
gionu. Wahadłowo poru
na kilku odCinkach
Kielc na trasie nr 7
Kraków oraz po fraamenla[;l·'
nr 74 Sulejów - Kielce Najwięcej utrudnteń czeka
cinku Wola Jachowa • lago'

PamiętajCie o nowych
sach , dotyczących
po rondzie i 7"",hr'W~ln la
przejściem dla pieszych
jCle o zwolnieniu do ta ej
ści przed oznakowanylTl
śClem, która umożliwi walTl
manie się na widok
wchodzącego lub
miar wejść na pasy.
czy równteż oZJlak.owan)"'"
cjalnym znakiem n...".,i,~ZOIl".
rowerzystów.
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GDZIE KIEDY?

STRONA 15

Minął dzień 10.20 Muzyczna Dam/11.00

ił

świat dalekich podróży 11.30 Magiczna
Italia 12.00 Wspen ałoścI przyrodnicze
Amerykl 12.30 Video wizyty 13.00 Podwodny świat 13.40 ~ tratwy 14.00 Pr
dla dzieci 14.30 ZJakzdrowle 14.45 Pieski,
które kochamy 15.00 Dekalog VII 16.00
tycie zwierząt 111.30 Zabijamy to co kochamy 17.00 Muzyczna Dam/17.20 Teledziennok 18.00 Mlesi~ik Kulturalny
1 a.30 Wspanl8lości przyrodnicze Europy
19.30 Pr. dla dzieci 20.00 Teledzienni
20.15 Polskie drogi - film 22.00 MieSIęCZ
nik Kulturalny 22.30 Teledzłennlk

dnia
chy szkła

Akcja filmu rozgrywa się w 1938
w środowisku
Psychozajmuje
nl'7'~na;dkiem Sylvii Geldburg,

RZESZÓW 3

straciła

w nogach. Podczas kolejspotkań lekarz próbuje ustaprzyczyny tajemniczego parali-

Dramat obyczajowy, Wielka Brytania, 1997. Reżyse
ria: David Thacker. Wystę
pują: Mandy Patinkin (na
zdjęciu), Henry Goodman,
Margot Leicester, Elizabeth
McGowem.
TVP1, godz. 23.55

:rVPl -

żu, prowadząc z pacjentką szczere rozmowy. Okazuje się , że w
przesz/ości

mat, potem

Sylvia przeżyła dralata spędziła u

długie

7.30 Polityczne graffiti - pr. publicyst. 7.35
Godzilla (17) - serial anim. 8.00 Czarodziejka z Księżyca (107)- serial anim. 8.30 Tarzan (25) - serial przyg. USA 9.00 Allo, Allo
(81) - serial kQlTl. 9.30 Paloma (23) (powt.)
10.15 Real TV 10.30 Xena, wojownicza
księżniczka (17) - serial przyg. USA 11.30
Mortal Kombat (12) - serial sens. USA
12.30 Disco Polo Live 13.30 Sekrety rodzinne - pr. rozr. 14.00 Link Joumal - mag.
14.30 Kalambury - teleturniej 15.00 Batman (99) - serial anim. 15.30 Inform. 15.45
Po prostu m~ość (93) - telenowela 16.45
Renegat (57) - serial sens. USA 17.35 FfX
(26) - serial sens. USA 18.30 Super Express TV 18.45 Inform. 18.50 Prognoza
pogody 18.55 Paloma (24) - telenoweła
19.45 Prognoza pogody 19.50 Real TV
20.00 Policjanci - pol. serial krym. 20.50
Losowanie LOnO i szczęśliwego numerka (w przerwie filmu) 21 .55 Tok Szok w
PolSacie - talk show 22.55 Wyniki losowania LOTTO 23.00 Informacje i biznes informacje 23.15 Prognoza pogody 23.20 Polityczne graffiti 23.35 13 Posterunek (27) serial kom. 0.05 Super Express TV 0.20
Kolos 3: Fałszywa statuetka (3) - wl.-fr.niem. film sens. 2.00 Muzyka na 61S 5.00
Pożegnanie

RTl7

DZIennik kraJowy 7.50 Studio urody
Program lokalny 8.30 ProJektantki
senalobycz. USA 9.00 Transm. z ob15.00 Nlezwykły dar (23) - serial
15.305 x 5 - Wygrajmy razem - telee, [audIOtele: 0-70035217]16.00 Pa16.10 Ich pięcioro (6)- serial USA
Duszpasterstwo Arw Polsce 17.20 Pytania o refor7.30 Program lokalny 18.20 w sieci5ensaql 18.30 Panorama 18.55 JedZIesięciu - teleturniej [audiotele: O19.20 Dwójkomania 19.30 Barw ariach z oper Mozarta
Tele-WIZje kultury Bazar - mag.
Mag sztuk pięknych 21.00 Panora20 Prognoza pogody 21 .25 Sport
21.30 DwÓJ omania 21 .40 Z arX(6)-seoalsens USA22.30997
23.00 Gugul - rzecz o naUczyCIelu
fon zaufania Dwój . 0.05-1.25
gorączka - fUm sens USA

6.00 Teledyski 6.1 0 Perła - telenowela
7.00 Sunset Beach - serialobycz. USA
7.45 Katalina i Sebastian -Ielenowela 8.30
Odjazdowe kreskówki: Woody Woodpecker 8.55 Zagubiony w czasie - serial sf
USA 9.45 Seaquest - serial sf USA 10.35
Wzywam dr. Brucknera - serialobycz.
11 .30 Teleshopping 12.00 Campbellowleserial kanad 12.30 Trzy razy Zofia - telenowela 12.55 Perła -Ielenowela 13.50 Katalina i Sebastian - telenowela 14.40 OdJazdowe kreskówki: Woody Woodpecker,
Wojownicy Zodiaku , Dragon Bali 16.15
Zagubiony w czasie - senal sf USA 17.10
Seaquest - serial sf USA 18.00 Sunset Beach-senal obycz. USA 18,50 7 minut-wydarzenia dnia - pr onform. oraz prognoza
pogody 19.00 Zoom-mag. 19.30 Trzy razy
Zofia - telenowela 20.00 Columbo - senal
krym. USA 21.50 Cobra - oddZIał specjalny - serial krym. 22.45 7 minut - wydarzenia dnia - pr Inform oraz prognoza pogody
23.05 SexplOZJa - mag. tyl o dla dorosłych
23.20 Prawo i bezpraWie - serial sens.
USA 0.10 ŚWięty - senal sens. 1.00 CoIumbo - senal krym USA 2.35 Zoom - mag.
3.00 SexploZja - mag tytko dla dorosłych
3.15 Prawo i bezprawie - serial sens. USA
4.00 Święly - senal sens 4.15 Teledyski

7.00 TeleJazda - pr muz. 7.30 Hardcas el
McCormick (28) - senaj krym USA 8.30
Kapotan Jastrząb (29) - senal arum. 9.00
VoItron - obrońca wszechświata - senal
anim 9 .30 Kalambury - pr rozr 10.00
BIogoslawoone kłamstwo (81) - telenowela
10.45 Zakazana miłoŚĆ (28) - telenowela
11 .15 Obhcza prawdy (88) - telenowela
12.10 Teleza upy 12.40 AnIooeIa (29)tełenoweja 13.30 Kalambury - pr. rozr.
14.00 Mełan.teria - pr muz. 14.30 Telezakupy 15.00 Kapotan Jastrząb (29) - serial
anlm. 15_30 VoItron - obrońca wszechświata - serial anom. 16.00 Oblocza prawdy
(89) - telenoweła 16.45 BIogosła"'lOIle
kłamstwo (82) - tetenowela 17.30 Zakazana f1liIość (29) - telenoweła 18.00 Hardcasile i McCormtck (29) - serial kIym . USA
19.00 Zoom - mag 19.30 Trzy razy Zofiatelenoweta 20.00 CoIumbo - senal kIym.
USA 21.50 Cebra - oddział speqalny - $enaJ krym. 22.45 IdzJemy na ryby - mag
23,15 BIękrtna krew (6) - senat obycz. 0,15
Cudowny świat mag i czarłtoN - senat dok
USA 0.45-1.15 Techno party - pr_muz

6.45 Kropka nad I- pr. pubłicysl 7.15 Dełfy
(12) - senaJ anam. 7.45 ŚWIat Bobbyego
(29) - senaJ anom. 8_10 PIOtruś Pan (49)senal anom 8.35 Fantastyczna CZWÓ(ka
(11)-seria anom.900Rosaonda(45)-senaJ obycz. 9.50 Mana de acfoe (122)-18Ienowela 10.40 DZiedziCzka (51) - senal
obycz. 11.30 TeleSkIep 1200 Cnsbna (72)
- senal obycz. 12.55 oe do WIary - opowoeści noesatTlOWl e 1325 Pepsi Chan - pr
muz. 13.55 Oełty (12) - serial anom 14.20
ŚWlal Bobbyego (29) - senal aoom 14.45
Poo1ruś Pan (49) - sens anom 15.15

boku nie kochanego męża, na domiar złego cierpi na pogłębiającą
się manię prześladowczą z powodu swego pochodzenia.

Szkola złamanych serc (209) - serial austrat. 15.45 W naszym kręgu (99) - serial
austrat. 16.15 Pełna chata (27) - serial
kom. USA 16.45 Maraton uśmoechu - liga
dowcipów 17.1 5 TVN Fakty Regionalne
17 .30 Telewizjer - mag. 18.00 Rosahnda
(46) - serialobycz. 18.55 Pogoda 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Cnstina (73)
- serialobycz. 20.25 Tajemnice rodzinne film obycz. USA 22.1OIbisekcja - talk show
23.10 TVN Fakty 23.15 Kropka nad i - pr
publicysI. 23.37 Pogoda 23.40 Multokino mag. 0.1 0 Telewozjer-mag. 0.40 DrewCarey Show (42)-serial kom. USA 1.10 Granie na zawolanie - pr. rozr.

8.00 Muzyczny relaks 8.30 Prawdziwy k0niec wielkiej wojny - film 10.15 Dania z zamkowej kuchni 10.30 Gwoezdnedzoeci 11 .00
Świat dalekich podróży 11 .30 Magiczna Italia 12.00 Wspaniałości przyrodnICZe Ameryki 12.30 Vodeo wizyty 13.00 Podwodny świat
13.40 Płyną tratwy 14.00 Pr. dla dzieci 14.30
Z jak zdrowoe 14.45 Pieski, które kochamy
15.00 Przygody Lancelota - film 15.25 Yancy Derringer - film 16.00 tycie zwoerząt
16.30 Zabijamy to CO kochamy 17.15 Prognoza pogody i WoadomośCI TKK 17 .30 PolICja ostrzega 17.35 Omówienoe programu
17.40 5x5 - tełetumiej 18.00 Bąd! zdrłtoN
18.30 Wspanialości przyrodnicze Europy
19.30 Pr. dla dzieci 20.00 Prognoza pogody i
Wiadomości TKK 20.15 Muzyczny rełaks
20.30 Polskie drogi - film 22.15 Muzyka
Ameryki 22.45 Prognoza pogody i Wiadomości

TKK

TVK Ostrowiec
8.30 Prawdziwy koniec Wielkiej wojn)' film 10.15 Dania z zamkowej kuchni 10.30
GWIezdne dZieci 11 .00 Świat dalekICh
podróży 11.30 Magiczna Itaha 12.00
Wspanlalości
przyrodnicze Ameryki
12.30 Video wIzyty 13.00 Podwodny
świal 13.40 Płyną tratwy 14.00 Pr. dla
dZIeci 14.30 Z jak zdrowie 14.45 Pieski,
klóre kochamy 15.00 Przygody Lancelota
- film 15.25 Yancy Dernnger - folm 16.00
tyCIe zwierząt 16.30 Zabijamy to co kochamy 17.15 To Jest Jajko 17.30
ozyta
18.00 NleWldzlalny człow ek 18.30 Wspanialości przyrodnicze Europy 19.30 Pr
dla dZIeci 20.15 Polskie drogi- folm 22 .15
Muzyka Ameryki

Melodramat

. .

,

na Jeslen
Niewiele się dzieje w nach rTlIę
dzy dwiema najbardziej kasowymi
produ cjami tego sezonu. Wrzesień naletał niewątpliwie do filmu
.Gwiezdne wojny - Część I: roczne widmo· George'a Lucasa
Już wiadomo, że na przełomie
października I listopada pójdZiemy
zgodnie na "Pana Tadeusza" w reżyseni Andrzeja Wajdy. Film jest
drugą tegoroczną połską superprodukCJą, a jego twórcy spodziewaJą się frekwencji nie mniejszej
niż na .Ogniem i mieczem"_ Kto
chodzJ do kina nie ty! o na hity,
niech koniecznie obejrzy połs e i
zagranlCZlle filmy, które mogą
okazać Się równie Interesujące Ja
wysokonakładowe produ cje. Je-

7.00 Ekoludki i śmiecioroby - senat anlm
7.25 Pies, kot i. " - senal anim. 7.35 Szaleństwa Alvina WIewiórki • serial anom 8.00
Aktualności a.10 Rzeszowskie uloce i okolial 8.30 Integracja 8.45 To jest t mat 9.00
Seniora - tel nowela 10.00 Bałtyk - rep.
10.10 Telezakupy 10.30 Kraina Indygo
(16-ost.) 11 .30 Szkoly w Europ.. - rep.
11 .50 Spotkania z Unią Europejską 12.10
Spisane na kamiennych tabllcadl - mag
12.30 Klub Flfipa - mag. 13.00 Portrety
miast - rep. 13.30 Tełezakupy 14.00 KraJObrazy - mag 14.30 Kropłe milości - lelenowela 15.00 Podróże Obieży5topkl 15.30
Pytania do ... - mag. 16.00 Kalendanum
16.05 Propozycje na dziś 16.10 Aktualności 16.25 Muzyczna skrzynka 16.30 Parnas - mag 16.45 W..i.a - teletumlej 17.15
Rozmowy o żyCIu 17.30 StudiO Tarnobrzeg 17.45 Poza miastem - mag 18.00
Aktualności 18.20 Temat dnoa 18.30 ART mag. 18.45 Promocje młodych 19.00
Krajobrazy - mag 19.30 Szaleństwa Alvlna Wiewiórl<i - serial anim. 20.00 Seniora telenowela 21 .00 To Jest temat 21 .15Integracja 21 .30 AktualnośCI 21 .40 Temat dnoa
21 .45 Rzeszowska karta histoni 22.00
Krople miłości - telenowela 22.30 Tulipan
(2) 23.25 Sto niemieckich lat - seri I do
0.05 Pr. na piątek

WARSZAWA WOT"51
7.00 EkoIudkl i śml8Cioroby - serial enlm
7.25 Poes, kol 1._ - senat snom 7.35 Sza
stwa AIvona WoewiórId - senat 8nom 8.00 MIkser - mag. 8.10 Kloent - mag 8.30 Integracja
8.45 To J8SI temat 9.00 SenIOra - teIeooweIa
10.00 Bałtyk - rep. 10.10 Telezakupy 10.30
Kraina Indygo (16-0sL) 11 .30 Szkoły w Europie - rep. 11.50 SpotJ<anoa z Unią Europejską 12.1O Sposane na kamoennych tabUcach - mag. 12.30 Klub Filipa - mag 13.00
Portrety miast- rep. 13.30 TeIez.alwpy 14.00
KrajObrazy - mag. 14.30 Krople mIIośd - t
Ienoweła 15.00 Podróle Obieżystopki 15.30
Woad. Kunera 15.35 Rozmowa dnoa 16.00
Małe ojczyzny: Ty O Iesoe oągIe marzysz film dok 16.40 Co, gdzie, Ioody? 16.50 H~
slona miIości - serial 17.15 Mikser - mag
17.25 Komunokaty I ogłoszenoa 17.30 TV
KurIer Mazowoecki 18.00 TV Kuner Warsza.
wskI18.20 Tele motor 18..40 Co, gdzie, k..
dy? 18.50 Gość WOT 19.00 KrajObrazy mag 18.30 Szaleństwa AIvona WoewióOO serial antm . 20.00 Senoora - t Ienow la
21 .00 To J8St temat 21.15 Integracja 21 _30
TV KunerWarszawski 21 ,40 Rozmowa dnoa
22.00 Krople miIości - teIenoNOla 22 .30 Tulipan (2) 23.25-0.00 SIO noemieciuch la • 58-

RADIO KIELCE
0.00".00 WIad (co godzont) 5.00 NowinkI z
RadIoowej5.25~0II'I~

5-30,11.30,7.30 SyIuaqa na drogach 5.50, 0.10
1100, 111.00 AI<Iuaroo6d dnie II_OS,
7.05, 12.10, 17.30, 20.10 SpoI\ 5.15, 905,
13.10, 18.05 Komtricat dla aIergI<bw 8.05,
10.15, 11.55, 12.15, 17.35 KLriery ogIosz. 8 50
~ goeId8 PI*=Y 8.05 5 lTWlIA o t1IloIrnoe
ubezpoeczeń spoIecznych 9.10 Noe czytaIeł posIuchaj 8.15 Muzyka dla wszystkich 10.00,
12.00,14.00,18.00,20.00 Mag nlotm 10.20
RadIo KIelce poleca 10.30 Pól godziny dla roctzJtr( 11.00, 13.00, 15.00, 111.00, 17.00, 18.00,
21 .00, 23,00 Woad 11.10 5pt1Iwa na dZI$ OOR Radom 12.00 Plus w poIudnoe 12.1O300
sekund o spoI0812.20 f>roo5jo zQI1WlY 12.30 W
kldowych ryImIIch 13.10 Rolmaotoło I muzyka
13.50 Heben - R Kapuśońsklago 14.15 Aulo
radio - molO radio 15.10 Od 7 ~ 15.45
SpoCkane z muzyką F Chopona 15.55, 19.50
AngoeIskI bez problemu 1a.o5 RadlO Sport. I ł
OI koszykówIil' CersanIt Nem KIelce - PoIonoII
Przemy$I19.50 KSIOłgI dbJngIi 20.15 RadIO po
koIaqo Czwanek Ioteradd 21 .50 Przygody dobt1Igo 'NOj8ka ~ 22.00 BBC 2300 Muzyczne klrnaty 0.00 Nocne Kielce

l..IPdatIa

RADIO FAMA
11.20 SenMsy ",form (co godzinę) 11.30-8.30 I
14.30-17.15 Wad dla lOOrowo6w (co, 151TWl1A)
7.15 Co w prasoe lokaWlej pttS11:Z{I7.:iO, 11.50,
14.50, 1a.5O SenMsy lokalne a.15 Potanna k&wa z Radoem F
9.151<onkurs 7 x7, czytI c0dz. chwalooe, swego noe znacoe 10.15 Mag
~12.15OtwattyIAlle
ton - dzwonć ka2dy moż814.15 Konkurs - [)ZIOń
dobry, FaMa 15.05
za ~ fi-

a.

Pr2eb6f

rnowym - mag film lI\deo-Max 18.00 AntyRadoo
21 .00 3 godzlny adrenaIrly 0.00 FIIMa ~

MTMFMRAOIO
NAD KAMlENN
7.00-22.00 Seowos onform, 6.00 f>onInny blok
pm
muzyka, ak1uaIn , ",form, konkursy 5.00 c:>tvII6rz oczI<a 7.05 ~ dla lIOIer.zantów I
10w 7.20 Strzał w
,
czytI przebOj dnia (co godzont) 7.30 Konkln •
Torebka saIonej repotIeI1d 8.15, 1115, 13.15,
16.15 Korrulokaty I ~ 8.30 Pły1a dnia
8.15 Konkurl ptasowy 1005 /łJI.
aport
10.45 Przegląd P<HY 11.25 Radoowa goelda
pracy 12 30 UkIyty ton 1430 PopoIudnoowy
blok prezent
14.30-17.00 PubIocysIyka,
_ I dnia, 1Onda, rep. 1805 /łJI.IuaIn aport
1a,15 Eko-Konkln 2105 Woea.Óll czamI\
ptyq 22.0~05 Muzyka Nocnych MaI1<6w

RADIO TAK

m.rryezt'/'f 18.30 Konk1n 20.30 Jutro w ....

tde 22.00 WIad GIoeu AnwykI22.10 Muzyka
Non-sIop 0.00 Looe songi

RADIO JEONO~Ć PLUS
1I.0Q.400 WIad (co godzont) 11.30-19.30 Wiad
lokalne (co godzJnt) 7.50, 8.50, 11.25 SpoI\
11.15, 8.45, 11.55, 20.55 Nauczanoe JaNo P8'Ma
117.10,7.40,8.10, 14.55,15.25,l5.55Sytuacja
nadrogach7.55,lI.55,13.15,l7.45Ko1nur*&ty 5$-8,00 wCZXll'8j plJS dzIIiIj 6.45 E-.gelen 7.15 PaII'On dnia 7.20 KaIendatUn na dzJ8
7.35 100 dni do WIZ'ftY Ojae ~ 8.00900 Poranny ~ dnia 8.10 Twan: w twarz porama rozmowa RadIa .tedrUt Plus 8.35
Przegląd prasy 9. 00-12.00 Samo ~ 8.1 O.,.
den plJS jeden - po6ć w SIUdou 8 40 Rynek pracy 10.10-10.55 T_dnia 11.35 Konkurs RJP
11.55An101 Pań 12.00-13.00 PolJdni< Plus +
konkurs 13 00-1400 RadIO Plus Rozr'nMlśo
13.10 NoIOIoaroe goeidowe 14_00-15.00 MuzyCZ1I'f puls dnia (etun tygodnoa, kaIandanum
rro.ozyczne) 150S.15.55 Plusy ~ - plusy
UJIII1'IIlII 160S.1655 ŚwIQłOkrzyski puls dnia
17.00-19 00 Wiata plJS 1yoe 17.10 Serwis Radia Watykańsloego 18.00 Transm. mszy św
19.0S.2055 Davod Fol< Show 21 .0S.22.00 Wywoad tygodnoa 22.00-400 KogoeI MagIel o. os.
5.55 Noc na wzv6n:u

RMFFM
00 Wied (co 15 rrnA) 0IlIZ zawsze za
6.30, 7.00, 7.30, 800, 8.30, 900,
1500,15.30,1500,16.30,17 00, 17.30TraIIIć
regoon nIonn dla koerowcOw 6.50, 8.50, 20.50,
21.50 SpoI\ 7_45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45,
16.45 Woad regoonah! 6.45, 7.45,11.45,16.45.
22.45 Obraz dnoII 8.15 KrakowSI<oe f'nedmoe.
bI 27 5.00 W
. szkoda dnoII 9.00 Korwc
10 00 Byle do poI\IIW 14 00 Nowy tMat
18.00
Hop-aęc 20.00 Za!1IIIO jeszcZe raz
22.00 W aTI1I.llOIł 1.00 Dcobta nocka

600~

Serwis onform o ka2daj peNj godzne. najŚWIIIŻSllI wiad z regoono krIłju I
6,0010.00 RadlO Radom na dZJHń dobIy 6.15, 7.15
Inform dla kIerowCów 6.30, 7.30 Sktót woad
710, 8.10, 11.10, 1310, 15.10 PowerpIay
dZ>unny . .,. lygOdnoe 7.25 Kor1u'IIIobty WZb
rnoe,sIuch a.l Owa/Qcy'fla pogoda dla ka2dego
-~, kraj
5.35 KronokII polIcyJna 9.20
f>ow;e$t w RaRa 10 10-15.00 ~ SIl>dIO RaRII 10.15 GItIda Pf1ICY 10.30 Konkurs , Z8n'IIIpIIptaj, wygrIIJ\ 1035 Inform dla
~ 10,45 PIyIa tygodnoa 11 .151<cnultkaty. ogIosl_ rei<lam 11 .30 Konkurs 1U:hilj,~. ~ 11.45 Codzoenny
",form kultur 12.00 W l8ffiO poIudnoe ~ wydaneń dnia 12.20 Konkurs 1Iuchaj. ~ wygrIIJ\ 12.35 Temat dnoII
13.10 GoeIda pepoerów w~ 1320
CodlJenny onfotm kiAILr" 13.25 Porady prav.nka 1345 PIyIa tygodnoa 14 15 KomooikaIy I
~ 14.JO Konk1n - 9.Ichaj. llImIIP't'
• wygrIIJ - ~ 15.10 Nasze preanlaq815.20
molO 1600 Serwis
gospod 1e.10-2000am-IDIa -~
""JZ)'ł<a na upalne dni 17.10, 11.20, 21 .10,
23 10 ~y woeczcmy • nej\eIlallI propozyqe do nuoenoa woeczaramo 17.35 Kornu:loka'Y. ogtoR 17 45 PIyIa tygodoW 18.15 K.onkurspIyIa lygOdnoe 1a 45 Powieść w RaRe 19.00
dooń • woeczcmy mag inbm 20.15 Hol
O OO~OO Noc z RaRa

1_

nat dok

8.00 Dyżumy satyryk krajU 8.30 CzyŻbym
poślubij mamus ? - kom USA 10.00 Jumor - pr rozr 10.30Dlabełs I szlu
om. fr 12.30 By1edoponied
13.00 Złota wdowa - kom fr 14.30 Jacek
Zoobro Suporstar 15.00 Yes Goorgoo·
•
muz USA 15.50 JU$! l<Iddong - u ryta kamera 17.00 Dyżurny sa yryk a/O 17,30
WszyłCf są dObrzy. w5zy1Cy l5ł\ mdl' kom
fr 19.20Byledoponled
u·seroat18.50
Cały ten taruec· kom 21.40 Byle do ponledział u - S
22 ,10 Pocału
w mplrakom USA 23.40 TOJ8Stklno-pr rozr 0.10
Dyżurny salyry kr
O 40-2,10 Szczury
Paryi.a - fr kom obycz

S eń sprzyja marzenIOm, dlatego
połecamy melodramaty

Na koniec
świata
AkCja melodramatu w retysem
Magdaleny Łaza eWlCZ rozgrywa się na początku XX WJe u w
andżun, Przebywający tam Polacy pracują przy budowle hn koleJOWeJ. Dołącza do nich młode
małżeństwo . Ona poznaje przystoJnego ROSJanina, on dowladuJe
SIę o Jej zdradZJe, Nastrojową muzykę do filmu s omponowała Justyna Steczkowską, która zagrała
również Jedną z gl6wnych ról. PlOsen arce i a torce towarzyszy
przystojny Ale sander Domogarow (Bohun z .Ogniem I mieczem"). W f~ml8 grają również , J0anna l61 owska, Tadeusz Szym-

http://sbc.wbp.kielce.pl

łTW i Danu z Toczek. Melodramat
rozgrywający ię w malOWniczeJ

scenenl to J8S1enna propozycja nie
o dla lnomane

Miłość

po zmierzchu
Kto cierpł na niedosyt romantycznych his toni, niech wybierze się
na " ilość o zmierzchu· w reżyse
!li Alana Rudolpha BohaterKą 0leJnego melodramatu Jest żona
bogatego przemysłowca, która
marzy o dZIecku . Mąt, niestety,
nie podZiela jej pragnień, dlatego
obleta nawiązuje romans z dużo
starszym
mężczyzną.
Ten
związe daje Jej satysfa qę. Jedna llCHIY partner jest żonaty, a kobieta u jego bo u okazuje się bardzo zaborcza. Milosne perypetie
czw6r1ti łudzi obejrzymy w gwiaz-

dorskiej obsadzie. W filmie wystę
pUJą: ick olte, Julie Chnstie, lara Flynn Boyle i Johny Lee Miller,

Zagubione
listy
To uczucie rodzi się bardzo paoh. Bohaterką filmu .zagubione
listy· jest młoda dziewczyna, która zgłasza się do pracy na paczcie Urzędniczka zajmuje się
właśnie zagubionymi listami, przy
okazji obserwuje sWOJego chilijS iego zwierzchnika, który unika
kontaktów z rodowitymi mieszkańcami Australii. Dziewczyna stara
się rozwikłać zagadkę. Dwójka
pocztowców zaczyna pałać do
siebie uczuciem. W australijskim
filmie Johna Ruane'a wystąpili
Miranda Otto i George DelHoyo.
Małgorzata PAWELEC
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Choć trudno w to uwierzyć, w XVII wieku do prania bielizny używa
no popiołu drzewnego, po cZYm nacierano materiał ziemią lub gnojem. Nic dziwnego, że znacznie rozwinięto w tamtych czasach produkcję peńum. Dziś półki uginają się od kolorowych opakowań proszków - do białych rzeczy, do kolorowych, z płynem zmiękczającym,
o zapachu cytrynowym - do wyboru do koloru, z systemem TAED,
PVP itp. Co tak naprawdę oznaczają te wszystkie skróty i który proszek wybrać?

Przede wszystkim warto zapyczym jest brud? To mieszanina soli mineralnych, sadzy i innych
pyłów zlepionych tłuszczem .

tać .

Na

początku był

olej ...

... a właściwie olejek. Już za
czasów faraona do prania uży
wano między innymi olejku z rycynusa lub saletry. Pierwsze
wzmianki
o
produktach
myjących pojawiają się już w
opisach Pliniusza , rzymskiego
uczonego z początków naszej
ery, który podpatrzył u ludów germańskich pródukcję mydła . Gotowały one łój barani z wywarem
uzyskanym przez ługowanie popiołu drzewnego . Do tego dodawali także wapna palonego.
Mniej więcej w tym samym czasie prano bieliznę w drewnianym
cebrzyku. Układano w nim warstwę słomy, potem brudne ubrania , a na tym warstwę popiołu .

Potem całość zalewano wodą i
wrzucano rozpalone kamienie .
Dzięki ternu woda zaczynała
wrzeć . Wytworzony w ten sposób ług przenikał i czyścił pranie .
W średniowieczu używano drewnianych kijów, którymi uderzano w
namoczone pranie. Podczas tej
czynności włókna materiału rozluźniały się, dzięki czemu woda
wypłukiwała brud. W okresie renesansu i baroku posypywano plamy
proszkami mineralnymi , które po
wyschnięciu po prostu strzepywano. Siedemnasty wiek, czas rozwoju peńum , był jednocześnie
czasem prania bielizny przy pomocy popiołu drzewnego. Całość
posypywano następnie .. . gnojem.
Dopiero w XIX wieku zaczęto uży
wać mydła, zarówno do mycia, jak
i do prania.
Ciekawa jest także historia prania w XIX wieku, kiedy na rynku
pojawiły się już pralki bębnowe .
Raz w miesiącu każdy dom odwie-

Kielecka Giełda Rolna SA
Asortyment
papryka czerwona
buraki czerwone
cebula biala
czosnek
fasola "jaś"
fasola drobna
brokuły

groch
koper
pietruszka zielona
kapusta wioska
baklażan

kapusta kiszona
kapusta
orzechy laskowe
koperek
surówki

JM
kg
kg
kg
szl.
kg
kg
szt.
kg
kg
p.
szl.
kg
kg
kg
kg
p.
szt.

Asortyment
kapusta pekińska
marchew
ogórek
ogórek kiszony
papryka zielona
pietruszka
pomidory
por
seler
sala ta
seler miody
ziemniaki
pieczarki
kalafior
kukurydza
szczypiorek
kapusta szatkowana
owoce krajowe
jablko antonówka
2,00
1,33-1 ,50 jabłko lobo
1,30
jabłko paularet

Cena
2,00
0,40
0,50
0,50
3,40
2,50
1,20
1,20
3,00
0,40
1,00
4,00
0,60
0,25
7,00
0,40
2,20

jablko rubin
kg
kg
jablko maxpur
kg
jabłko mekintosz
gruszka konferencja kg 3,00
owoce i warzywa z importu
kg 1,80
mandarynki
banany
kg 3,80
pomarańcze
cytryny
kg 4,00
winogrona
grapefruily
kg
2,60
ananas
gruszki
szl. 5,50
awokado
melon
kg 5,50-6,50 brzoskwinia
orzeszki ziemne
kg 0,65-0,80 kiwi
arbuz

JM
szl.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szl.
szl.
glów.
kg
kg
kg
szl.
szt.

Cena

kg

1,00
0,40
2,00
1,20
1,00
1,10
2,20
0,50
0,40
0,80
1,10
0,30-0,50
4,50
1,20
0,50
0,40
0,30

kg
kg
kg

1,20
1,20-1,70
1,66

kg
kg
kg
szl.
szl.
kg
szt.

4,00-5,50
3,80
4,20
3,50
3,50
3,00
0.80

p.

dzała

praczka, która w kłębach pary i wśród za pachu mydlin prala
wszystko , co wpadło jej w ręce.
Pani domu nadzorowała całą pracę, pilnowała, żeby praczka nie
dodawala do prania "klorku" czy
nie "przeniebieszczala" bielizny
nadmiarem farbki. Taka praczka
znala tajemnice każdego domu,
była zaznajamiana z najintymniejszymi wiadomościami każdego
"państwa".

Proszkowy debiut
Dopiero w 1933 roku na rynku
pojawil się pierwszy detergent z
prawdziwego zdarzenia. Proszek
nazywał się "dreW i stosowany był
również do czyszczenia urządzeń
gospodarstwa domowego. "Procter And Gambie", bo to on był producentem pierwszego proszku ,
wprowadził 15 lat później inny,
przeznaczony do prania szczególnie zabrudzonej odzieży. Pierwsza
reklama telewizyjna tych środków
czystości pojawiła się w Stanach
Zjednoczonych w 1952 roku .
W Polsce pierwsze próby zachęcenia klientów do danego proszku wyglądały w ten sposób:
"Pranie mechaniczne łatwe i ekonomiczne - oszczędzasz czas i
zdrowie" albo "Więcej czasu dla
dzieci zapewni ci pralka elektryczna". Jednocześnie w magazynach kobiecych pojawiały się porady w stylu: "Tłuste plamy można
usunąć przez posypanie ich
grubą warstwą talku, którą pokrywa się gałgankiem . Po kilku godzinach strzepuje się talk. Po kilkakrotnej zmianie talku plama
całkowicie zniknie".
Następną rewolucją na polu proszku do prania było wynalezienie
płynów zmiękczających.

TEAD kontra PVP
Najważniejszym

Balo, tu Polska
kilkudziesięciu krajach świata ,
do których Polacy najczęściej
wyjeżdżają. Koszty tych rozmów
ponosi abonent w Polsce pytany
wcześniej przez telefonistkę czy
zgadza się na rozmowę . Aby skorzystać z tej usługi należy znaleźć
w
Internecie
(http://www.tpsa.pl.) lub w biurze
obsługi abonenta numer dostępu
do Polski z danego kraju. Po wykręceniu tego numeru trzeba podać swoje nazwisko oraz nazwisko i numer abonenta, z którym
chcemy rozmawiać . Po uzyskaniu jego zgody połączenie zostanie zrealizowane. Abonent płaci
za czas trwania rozmowy, a nie

łączenia.

nych stanowią tzw. wypełniacze
aktywne. Zmiękczają one wodę·
Bez nich trzeba by było dodawać
większą ilość proszku.
W proszkach przeznaczonych
do prania tkanin kolorowych znajduje się polimer PVP, który zapobiega przenoszeniu się barwników z jednego materiału na drugi. Często dodawany jest także
enzym celulaza, który zapobiega
mechaceniu się tkaniny. Dzięki
temu kolory pozostają dłużej intensywne. W przypadku materiałów białych stosowane są tak
zwane rozjaśniacze optyczne.
Ich warstewka pozostaje na powierzchni tkaniny, dzięki czemu
padające na ubranie światło
sprawia wrażenie bielszego niż
jest w rzeczywistości. Plam z wina, kawy czy owoców możemy
pozbyć się dzięki wybielaczom
chemicznym. W wysokiej temperaturze uwalniany jest tak zwany
aktywny tlen, który niszczy barwniki tych uporczywych plam. Ma
on także jeszcze jedno zadanie mianowicie usuwa drobnoustroje, czyli po prostu dezynfekuje
tkaninę . Często z wybielaczem
połączony jest aktywator, dzięki
któremu powyższe plamy może
my usuwać w niższych temperaturach. Skrótowo ten aktywator
nazywany jest właśnie TEAD.
Najbardziej rozpowszechnione
są
proszki
uniwersalne,
działające w określonej temperaturze. Niestety, nie nadają się
one do prania takich rzeczy, jak
wełna, jedwab naturalny, niektóre sztuczne włókna , anilana, lycra czyelastan. I właśnie dlatego
powstały specjalne proszki przeznaczone do prania tkanin delikatnych. Niektóre z nich przybrały formę płynu. Zwykle stosuje się je do prania w temperaturach od 30 do 40 stopni Celsju-

sza . Wskazane są przede wszystkim do usuwania tłustych plam.
Do firan i tkanin kolorowych najlepiej nadają się proszki z systemem
PVP, który zabezpiecza przed pofarbowaniem.

Przeciętna rodzina pierze ok
15 razy w miesiącu. Na jedno
nie średnio zużywa około 120
mów proszku.

składnikiem

proszku do prania jest substancja
powierzchniowo czynna. Jej zadaniem jest oddzielenie brudu od
tkaniny, rozbicie go na drobne
cząstki i zawieszenie w pianie,
dzięki czemu nie opada on ponownie na tkaninę . Do grupy substancji powierzchniowo czynnych zalicza się także mydło, które bynajmniej nie wspomaga prania, jak to
było kiedyś, ale obniża pienistość
proszku - co jest szczególnie waż
ne w przypadku prania w pralkach.
Mydło pomaga także wypłukiwać
resztki proszku. Kolejną grupę
substancji powierzchniowo czyn-

Telefoniczny poradnik abonenta (14)

Syn pana Janka wyjechał na
pierwsze zagraniczne kolonie.
Niestety, dzieciak wydał . swoje
kieszonkowe już po tygodniu
pobytu we Włoszech. Zona pana Janka najbardziej martwiła
się o to, że chłopak nie mając
pieniędzy nie będzie mógł zadzwonić w razie potrzeby do domu. Pan Janek szybko pocieszył małżonkę - w końcu dzieciak może skorzystać z usługi
Poland Direct.
Poland Direct zapewnia osobie
przebywającej
za
granicą
bezpłatne połączenie z abonentem w Polsce za jego uprzednią
zgodą. Taka możliwość istnieje w

o

las

z

Telefonistka zawsze mówi po polsku.
Wiedza O Poland Direct przyda
się osobom, które nie mają kart
telefonicznych, waluły danego
kraju lub które za rozmowy wolą
płacić w złotówkach rozliczając się
potem z abonentem. Trzeba jedynie uważać na połączenia Poland
Direct w hotelach, które mogą stosować dodatkową opłatę za korzystanie z telefonu.
Pan Janek szybko podał synowi
numer dostępu z Włoch do Polski.
Teraz mały utracjusz dzwoni na
koszt rodziców, oni jednak są
szczęśliwi , że mają kontakt z synem.
IMPBI

Jak

używać płynów

do mycia

naczyń?

W Irosce
Nie jest łatwo być damą, szczególnie wtedy, gdy starannie
polakierujemy paznokcie, a tu
trzeba umyć stos brudnych naczyń. Ręce po takiej czynności
stają się szorstkie, a my z pasją
wcieramy w nie duże ilości kremu. Na szczęście coraz więcej
płynów do mycia naczyń nie jest
już tak grożnych jak kiedyś.
Na niszczenie naszych rąk
wpływa nie sarn płyn , ale sposób, w
jaki go używamy. Zwykle nalewamy środek na gąbkę , myjemy nim
gamek, po czym długo pod bieżącą
wodą go płuczemy. To błąd . Korzystniejsze, nie tylko dla naszej skóry,
ale także portfela, jest zrobienie tak
zwanej kąpieli myjącej . Do zlewu
lub dużego naczynia nalewamy
ciepłej wody, trochę płynu (bardzo
często łyżkę płynu na pięć litrów
wody) i dopiero potem płuczemy
umyte talerze oraz gamki. Co zyskujemy? Na pewno oszczędzamy
detergent i wodę , nie narażamy rąk
na działanie skoncentrowanego
środka oraz nie walczymy ze zbyt
obfitą pianą pod strumieniem
bieżącej wody, przez co zaoszczę
dzamy kolejną partię wody.
Z czego składa się płyn do mycia
naczyń? Przede wszystkim są to
substancje powierzchniowo czynne. Rozbijają związki tłuszczowe
na mniejsze cząsteczki i tworzą

http://sbc.wbp.kielce.pl

O ręce

które łatwiej potem
Poza tym w płynach znajdują się także substancje organiczne wspomagające mycie naczyń, barwniki I związki zapachowe. Niekiedy producenci dodają
także inhibitory korozji, które zapob iegają powstawaniu rdzy na
naczyniach metalowych.
PH płynu powinno być jak najbardziej zbliżone do obojętnego

emulsje,
spłukać.

lub lekko kwaśnego . Zwykle
czyn wynosi od 5 do 8 pH.
Płyny
przechowywane
niewłaściwych warunkach, tO...,iI......1r1
czy na mrozie czy w upale,
mieć obniżoną jakość.
że występuje

w nich
jest
niewłaściwego przecho

wiesina, co

właśn ie

W sklepie drogeryjnym przy pl. Wolności w Kielcach
na ogromny wybór płynów do mycia naczyń.

l

HANDLOWY CZWARTEK
nośny

minimagnetofon ma

dwadzieścia

STRONA 17

lat

V Iti
DACHÓWKOWE I TRAPEZOWE

riera walkmana

tym roku mija dwadzieścia lat odkąd na półkach japońskich sklepo raz pielWszy pojawił się walkman. Początkowo nazwę tę stotylko w Kraju Kwitnącej Wiśni. Wkrótce przyjęła s ię ona na
do tego stopnia, że wszystkie miniaturowe przenośne
l ... hM"' .... ","7~ kaset magnetofonowych klienci zaczęli nazywać w ten
choć jest to nazwa zastrzeżona tylko dla produktów ,,501978 roku inżynierowie
rozDoc;zell prace nad mimagnetofonem. Na
i ał wprawdzie model o
•pressman·, ale wciąż mial
wymiary, aby uznać go
nr70'nn'::nv odtwarzacz. Ówczenie bardzo jednak
na dalszą miniaturyza~
Przełomem okazała się decyo usunięciu z urządzenia monag rywającego i głośnika . To
wybudować magnetoniewiele większy od samej kaZamiast głośnika inżynierodo niego zestaw słucha
i dźwi ęk stereo. Wówczas uz-

nali, że produkt nadaje się do
wprowadzenia na rynek. Japoń
ska premiera odbyła się 22 czerwca 1979 roku . Pierwszy model ważył 390 gramów.
.Walkman" - bo tak nazwano nowy magnetofon - miał być sprzedawany pod tym znakiem towarowym tylKo w Japonii. W USA specjaliści od reklamy nazwali go .so-undabout", w Wielkiej Brytanii
,stowaway", a w Szwecji i Australii
Jreestyle". Szybko jednak okazało
się , że klienci na całym świecie zaczęli używać nazwy "walkman". I
tak już zostało . W 1981 roku wyraz
"walkman" znalazł się po raz pierwszy w najważn iejszym

francusk im
słowniku
Le
Petit Larousse,
a w 1986 roku
w słowniku English Oxford.
W ciągu 20
lat firma ,Sony'
wypuściła
na
rynek aż 300
modeli walkmanów.
Ich
J,;,.1":"l-.~~ wymiary ogranicza
już
- " - -_ _ _----±--1:~----'=:::::......J.....::. _ _ _ ___' właściwie tylko
Fot. A Piekarski rozmiar stan-

dardowej kasety. Są za to coraz
lżejsze . Niedługo pojawią się w
sprzedaży najnowsze modele,
które korzystają z karty pamięci
Memory Stick. Będą ważyć jeszcze mniej.
Walkman doczekał się już dwóch
młodszych braci. Pierwszym był
discman, czyli miniaturowy odtwarzacz płyt kompaktowych. Potem
w 1984 roku pojawił się opracowany przez ,Sony" standard minidisc
z tak małym nośnikiem dźwięku ,
że wyprodukowanie przenośnych
urządzeń tego typu było niemal
czymś naturalnym.

Dziś ,Sony' kończy prace nad
najnowszym sposobem magazynowania dźwięku i innych danych.
Będzie to wspomniana już karta
Memory Stick, idealnie pasująca
do komputerów osobistych, jak i
do sprzętu audio-wideo. Już teraz
dostępne są karty o pojemnościach pamięci od 4 MB do 32 MB.
Inżynierowie pracują obecnie nad
pojemnością aż 256 MB. Opracowan ie technologii ochrony praw
autorskich i kompresji dźwięku pozwolą na stworzenie walkmana
Memory Stick.
Ijap.!

W

obsługi, możli

wości połączeń, jakość wzornictwa, dostępne kolory dokumentów, rozdzielczość i koszty drukowania.
Szybkość drukowania i wydajność to zaleta laserowej drukarki
typu .optra
Jeżeli zależy nam

r.

na wiernych wydrukach kolorowych zdjęć na papierze powlekanym, fotograficznym lub zwykłym ,
wybierzemy atramentową drukarkę typu Z11 . Kto już wie, że będzie
potrzebował wydruków formatu
A3, wybierze zapewne sprzęt typu
.optra W810'. Jeżeli prowadzimy
małą firmę lub działalność jednoosobową. przyda nam się łatwa w
użyciu drukarka o przystępnej cenie i umiarkowanej wydajności typu ,optra M.410'. Profesjonaliści ,
którzy drukują kolorowe strony tekstowo-zdjęciowe pomyślą zapewne o sprzęcie typu .Iexmark
7200". Studia fotografii kolorowej

Nie raz i nie dwa miel iśm y mokro w butach. Potem wystarczył
lekki wiatr i przeziębienie gotowe. Ale to już przeszłość. Na rynku pojawity się skarpety wykonane z włókien termoaktywnych, dzięki którym osoby z nadmierną potliwością stóp będą
miały w butach zawsze sucho.
Materiałami , z których najczę
ściej szyte są termoaktywne skarpety, są colmax i rhovyl. Pot odprowadzany jest na powierzchnię materiału, dzięki czemu stopa pozostaje sucha. Ponadto w colmaksie
zastosowano
włókna
puste
wewnątrz, dlatego użytkownik ma
wrażen ie, że skarpeta go grzeje.

zakupią drukarkę

DRZWI DREWNIANE

I DRZWI PCV
WEWNęTRZNE

~"j"",~ ZEWNETRZNE

STOLBUD SA

THYSSEN
PROF1L-BUD

A
:

ofu....
t.C.

g

ZAlIIPU U RATY ·uum TUISPOIIT .1DTAt tUI, DRlI1I PWPETUI

typu 2030, 2050

"co lor jetprinter".
Pamiętajcie o roli koloru w biznesie - przekonywali organizatorzy
konferencji. - Kolorowe oferty są
efektowne, bardziej widoczne i
przekonujące dla kontrahenta,
który szybciej doceni wasz profesjonalizm.

Pory takiej skarpety nie przepuszkropel wody z zewnątrz, bo
są od niej mniejsze, ale z kolei wię
ksze od cząsteczek pary.
Skarpety szyte z rhovylu są nieco
cieńsze niż te z colmaxu, bowiem
w tych drugich do sprytnego włók
na dołączono wełnę. Sciągacze są
na tyle wytrzymałe, że nie opadaJą. a jednocześnie nie uciskają
nogi. Dlatego często kupują je
osoby z chorobami krążenia, nawet z cukrzycą.
- Tradycyjne wyroby wełniane są
co prawda ciepłe, ale nie rozciągają się, poza tym ,gryzą" skórę . Skarpety termoaktywne są
przyjemne, zawsze ciepłe i suchewyjaśnia właścicielka kieleckiego
sklepu sportowego ,teglarski'

SPRĘŻARKI
I~elnialcze.

wraz z wyposaienlem dOdatkowym

kleje, środki smarujące firmy lOCTITE
pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
tapicerskie i szybkozłączki
wkrętaki i przewody pneumatyczne
do chłodziw obróbczych i gwinciarki

termoa-

ktywnych suszy się bez wyżyma
nia, bo ich materiał jest na tyle lekki i elastyczny, że nie ma takiej potrzeby.
Ceny
Najtańszymi
skarpetami
z
włókien termoaktywnych są te
szyte z colmaxu przez firmę , Hurwits". Kosztują 28 złotych . Za parę
uszytą przez .Alpinus· z tego samego materiału musimy J Uż
zapłacić 49 złotych . Skarpety .Ca mpusa' to wydatek 55 złotych Z
rhovylu produkuje m iędzy innymi
firma ,HimaI". Za jej skarpety musimy zapłacić średnio 20 złotych

Dodatkowe n~ty. ".n.port gnU.,
fachowe doradztwo I montat
DOCłEPLANIE BUDYNKÓW

GRZEJNIK ALUMINIOWY ELEKTROLUX moc 1507 W, cena 210 zł
DWUFUNKCYJNY OLEJOWY PIEC ACV moc 19-33 W, cena 6.600 zl
• grzejniki stalowe. elektryczne, olejowe
• piece akumulacyJne

DIMPLEX, PURMO, OMAS, AEG

TURIMEX
~

;

25-528 Kielce , ul.

Zagnańska

Sp.

Z

0.0.

84b, tel./fax (041) 344-73-98, 362·50·06

HURT - DETAL

25-321 Kielce
ul.

Leszczyńska

maler-ałów

budowlanych
• PłYTA GIPS-KARTON ZWYKłA 12,5

14,00 zł/nt. +VAT

• DASZKI OGRODZENIOWE
CZTEROSPAD 40x40

51,49 zł/nł. +VAT
24,94 D/ kw. + VAT
0,83 zł/nt. + VAT

PONADTO OFERUJEMY:
•
8LACHODACHÓWKI RAUTARUUKKI, PRUSlYNSKI
DACHÓWKI 8RAAS, UNI8ET, ROB EN
FOUE DACHOWE I BUDOWLAN E
SYSTEMY ZABUDOWY GIPS-KA.IITDN

http://sbc.wbp.kielce.pl

45

BLACHY DACHÓWKOWE. I TRAPE.ZOWE.
,/ OKNA PCV RE.HAU
fi' SYSTE.MY RYNNOWE.
fi' OKNA DACHOWE.

liga!

Zapraszamy
do składu

• KOSTKA BRUKOWA UNI DEKOR 6

i

czają

(MPB)

• CEGłA K·2

~

Kld«, oL KnkMsb 51 C- łla<jl CPN,
pny .lod.kdt~ •.urn (141)344-17-41

Kielce, ul. Pomorska 3, telJfax (041) 34445-69
ł

ORBITAL, Kielce, ul. Pomorska 3

lS-1ł1

roku 2000

na prosty sposób

Kielce, ul. ŚCiegiennego 257, tel. (041) 362-05-70
Radom, ul. Tartaczna 16/18, tel. (048) 362-31-89

przyszłości

Wiesława Słocińska .
Skarpety z materiałów

iuro

l

Zawsze sucho, zawsze pewnie

Sk'a rpeta

SYSTEMY RYNNOWE ~AfARLEY .t: f/IJfl~f!!f!
~
• SYSTEMY ODWODNIEŃ
OKNA DACHOWE ~
FAKRO z PVC i PP

OMI:

STRONA 18

REKLAMA

-

OGŁOSZENIA DROBN E
\1\1 DO\l\lOLNIE \l\lVBRANVM PRZEZ CIEBIE DNI U

ZNIZKI NA
w rubrykach: kupno,

sprzedaż,

lokale, pracą , motoryzacja,

drobne zamieszczone w .Echu Dnia" nie odniesie skutku,
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania si ę
ogłosze n i a okażesz rachunek na to ogłosze nie, dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu pi ątkowym, 60% w wydaniach w
poni edziałek , wtorek, środę , czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.
Jeżeli ogłoszenie

Alarmy -ARGOS

Mabud -Okna, Drzwi

Profesjonalne systemy alarmowe,
montaż,
serwis
całodobowy. Kielce, 1 Maja 72, tel.
041/366-08:.22,366-32-15.
"m
przeciwpożarowe;

Alarm - CEBOX

- - - Ol3ll11

Slacjonarne , Autoalarmy, szlabany dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.
montaż,

OlllOI

PANELE: PODŁOGOWE - ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE. ZAGNAŃSKA 71 041/362-70-40,
. SZUMEN"
041/345-84-53.

2000 wzorów. Kielce,
361-37-49.

.Wll

ARGOS -Monitorin
Monitorowanie systemów sygnalizacji
włamania ł interwencją.

Chęcińska

14,

Pokrycia dachowe
Kompletne dachy, izolaCje .•Izobud",
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.
kk10616

BUDOWNIClWO
AAA Solidne okna PCV, belgijski sys-

patrolowanie.

tem "Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: "Se"", Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34.

"493

1w1133

Automatyczne bramy, ogrodzenia,
041/366-19-17.

Bram , Garaże

Parapety - marmur naturalny, syntetyczny, aglomarmur. Kielce, WspÓlna 19,
041/368-47-77,307-35-06,307-36-28.

CEBOX -TV Przem

Automalyczne bramy, ogrodzenia,
041/366-19-17.

słowa

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

1110\83

BETON, . TRANSPORT, POMPA,
041/346-15-25, 0601-924-423.
00\4810

Bloczki - tanio, 041/315-17-52.

CEBOX - Videodomofon
Klelce,368-23-68. ...

oiI311O
..ll03

lombard -Eskapada
Natychmiastowe
pożyczki,
041/253-89-05, Skarżysko-Kamienna.

Faktor, 041/344-88-03. M-4 (Słonecz
ne, Uroczysko, Dalnia).
..l147

oll162

Sidlng amerykański firmy Alcoa - elewacje winylowe, naj chętniej kupowane w
USA. Importer - Kielce, Wrzosowa (róg
Hau~e - Bosaka), 041/362-05-00.
olll60

Stropy Terieva z certyfikatem
041/302-12-90.

Firma "Okno" oferuje: okna PCV, drewniane, profesjonlany montaż, najniższe
ceny, Wesoła 3, 041/344-61-53.

Lombard - UMARYNARZA

Gerda antywłamaniowe drzwi, okna,
041/361-60-46. Osobna 6.

Natychmiaslowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Także w niedzielę!

Okna drewniane, PCV, parapety, drzwi.
Rembudex, Kielce, Warszawska 151 .
Raty, transport, 041/362-62-50.

Olll04

10190

~Sl!1

Pokuj studentom, 041/331-62-1 6.
Stancjadla studentki, 041/361-06-38.

Telekomunikacja Polska S.A. ~

Olll30

~S\.!4

NAPRAWY

KUPNO
Auta rozbite, spalone,
0603-321-833.

~141

0611

MOTORYZAUA
AAA MA MA AAA MA Auta powypad-

AAA AAA MA MA Auta skorodowane,
zniszczone

kupię,

0604-520-669.

Palety używane, 041/366-45-99,
0601-942-232.

NAUKA
AAA Angielski, lek10rzy anglojęzyczni. Kursy do i popołudniowe: standardowe, certyfikatowe. Klub: internet,
kafeteria, bilard, TV satelitarna, biblioteka, labolatorium języka angielskiego
- raty miesięczne, tel. 041/368-13-84,
"Pan Pol", Kielce, Słowackiego 1.
"413

0602-599-678.

~Im

Akumulatory,
041/345-63-59.

Mot-Pol,

Alufelgi, alufelgi opony, tuning -

Angielski - łatwo FCE, matura, wyjazd,
początkujący, zaawansowani, Kielce
344-59-28 (8.00-14.00), 0602-880-583.
~1\11

Angielski, niemiecki. Najniższe ceny.
Wszystkie poziomy. Egzaminy
"Poliglota", Lesna 5, 041/344-15-17.
00\4990

..ll41

LOKALE
AAA . Lokum" -

Nieruchomości,

Amortyzatory z wymianą,
041/368-35-71 .
1110631
AUTO -GAZ - MONTAŻ - RATY. BUSKO,
SĄDOWA 6, 041/370-16-11 .

nieruchomości,

Telekomunikacji w Kielcach

Centrum Treningowe Wojakowskich w
zakresie koncentracji uwagi, pamięci i inteligenCji, tel. 041/361-31-38.

~1401

Autoalarmy - całodobowo,
041/344-34-79.
Autoalarmy,
041/368-05-77.

centralne

~ISII

. Compuiex" Zajęcia komputerowe dla
dzieci, 041/344-32-02.
zamki,

..3001

English ABC, kursy angielskiego,
041/361-34-54.

1"1111

041/344-98-98.
1116
Ad-Drągowskl,041/368-24-34.

Autoalarmy,
041/344-29-67.

glośniki,

wzmacniacze,

oollS

Agencja .PLUS·,
041/368-08-73.
309\

Barwinek - okazja! 60 m2,IVp sprzeda
Inter - Dom, tel. 041/368-04-49.

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

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

"Complex-Dom", 041/368-43-86.
101103

1.1/1l1li1

Do wynajęcia 3-pokojowe,
041/306-18-78 po 16.00.

Ford - części zamienne. Górników Staszicowskich 15, 041/345-02-52.
MASlYNY DO SERWISU OGUMIENIA
SPRZEDAM,041/370-16-11 .

--------------~--~~~

GIEŁDA SKÓRZANA

KREDYT NA SAMOCHÓD

,

wysta wcy!'> s ami producenci

9-10.10. ·br. sobota 12-18, niedziela 9-18

NOWE i UiYwANE
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
O DOCHODACH łj

Kielce, os. Barwinek 31
Szkoła Podstawowa nr 32

C
Sobota, godz. 12.00 festyn familijny

~ .

I

Kielce. ul Piotrkowska 12. parter.
tel./fax 343-06-46 . 090-39-26-39

. SACKS·- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana .Kim-Auto-Części, Słowac
kiego 6, 041/344-23-73,
041/361-61-06.
101112
Tłumiki - katalizator - amortyzatory gwarancja, ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Energicznych, operatywnych, WfsrJ.
wynagrodzenie, 048/363-48-64,
363-13-31 w. 226.
Hurtownia Muzyczna
041/362-06-30.

Og61nopolskie Wydawnictwo za
osoby do pracy w domu na 1/2 e
090-622-187.

trudni kierownika budowy z
niami i prawem jazdy,
tel. 048/381-78-60.
Pilnie. Składanie długopiSÓw
zaoferuje dystrybutor,
0604-477-894.

grodzeme, 041/306-12-02
0604-534-068.
Pracę dodatkową na umowę - l
oferuje firma .Serinus" - Kontrola b
w MZK dla mężczyzn powyżej 25 lat:
Zagnańska B4A p. 112 (k. zajezdRl p

Pracowałeś legalnie w Niem
(1997-98), odbierz niemiecki p
012/423-52-32.

Hiszpański,041/331-37-39.

.Markso«· - kursy Windows, Ollice,
akademia komputerowa dla
dzieci. Kielce, 343-06-28.
księgowość,

lm

Matematyka - tanio,
041/332-33-12.

Przyjm, do pracy

kierowcę.

ELTAST s.c. ul. Zbozowa 21, 25-416
Kielce.

Policealne Studium Informatyczne,
041/368-07-66.
mo
Roczne.Studium Reklamy,
041/344-19-54.

Przedstawicieli handlowych
zatrudnimy, 015/644-58-79.

rencistę z kategorią prawa jazdy
pisemne proszę kierować na adres'

Nlemleckl,041/362-34-48.

OpOIlY Mot-Pol, 041/345-63-59.
ll41

Dyrektor Samodzielnego Pu bli~
Zdrowotnej w Szyd
zatrudni pediatrę od 1.11.99 na
określony, tel. 041/354-51-82.
ZakładLL Opieki

~11\6

2114

Zakład Telekomunikacji w Kielcach przeprasza za
zakłócenia w funkcjonowaniu stacji telefonicznych.

Chałupnictwo ,

0604-550-511.

Poszukuję osoby z dobrą znajo
języka rumuńskiego. Atrakcyjne

Chemia, 041/332-23-41 .

101191

AAA Partner sprzeda 74m 2, Stok,

i przerwy

_._. _ _ _ _ _ _ _ _ _--.::0II4.:.;;3'I.;.:l

AAA AAA MA MA Auto do remontu

sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362-20-06.

Ollll1

na konjeczność przeprowadzenia
technicznych, w dniach 8.10.1999 r.,
godz. 22.00 do 9.10.1999 r., godz. 2.00 (w nocy)
dla abonentów central: Bieliny i Radlin

Domowe - telewizorów, magnetowidów, 041/361-20-40, Walczak.

Angielski - korepetycje,
041/346-26-00.

AAA "Optimum·, 041/344-17-41.

iż z uwagi
ważnych prac

oli lOS

Naprawa lodówek, lad chłOdniczych,
pralek, 041/368-02-38, 0604-632-287.

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

.. liII

ollm

informuje abonentów,

Automatyczne pralki. Rybak,
041/369-82-22.

00\4816

MEDYCYNA

kupię,

AAA "Medium" 041/368-07-74.

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH ~

Stancja dla studentów, Ślichowice l,
041/368-99-01, 041/354-33-72.

kowe kupię, 0602-222-709.

Tatuaż artystyczny, makijaż permanentny, usługi kosmetyczne. Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.

budowlana z rozpoczętą
w Zag nańsku - Kaniów,
041/342-81 -1 3.

041/332-34-44.

1110603

KOSME1YI(A

Działka

~1416

Ginekologia - doświadczeni specjaliś
ci, 0501-943-194, 0603-189-873.

ZUH .Metal" sprzedaż, montaż pokryć dachowych, 27-640 Klimontów
ul. Ossolińska 21,
tel./lax 015/866-13-18.
aglll

AAA Partner sprzeda czynny lYarSlII
. samochodowy, 041/344-98-98.

dową

Naprawa pralek, 041/331-78-94.

.. llll

mogą wystąpić zakłócen i a
w łączności.

Wypożyczalnia samochodów calodobowo - Tanio! Kielce 362-06-20,
0602-279-016.

~S3\I

041/344-22-48.

Zakład

UWAGA!
Tyłko dla osób fIZYcznych umieszczaJąC)'dl
w . Echu Dnia· ogłoszen ia prywatne

AAA Naprawa telewizorów,

Schudnij zdrowo, tel. 048/366-35-71 ,
0606-260-602.

Budowlano - remontowe prace zlecę,
061/868-18-55.
1110110

~1439

TP S.A.

uv

..3111

bezpieczeństwa,

Stropy Teriva z certyfikatem
bezpieczeństwa, 041/302-12-90.

i zgu by

AAA Automatycznych pralek, lodówek,
041/331-22-32.

Pokoje do wynaj ęc ia , Kielce
331 -86-75.

~1\6I

olll03

"Wolbud", 041/361-66-92.
ol1111

~1300

Parapety,041/362-05-00.

"492

ARGOS - Ochrona

Do wynaj ęcia lokale - gabinety, biura,
041/362-20-38.

-......

oll136

ol1140

Alarmy + Monitoring + Ochrona,
041/368-86-55.

bezpośrednia ,

oll161

O rowa obrazów
1W1106

Alarm -SEZAM

Ochrona

Schody strychowe, świetliki dachowe,
okna polaciowe, bramy garażowe, oście
żnice . Kielce, Zag nańska 72, 344-84-19;
Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów,
Reymonta 12, 386-13-52.

Panele podłog owe , boazeryjne. Tanio!
Kielce, Wrzosowa (róg Hauke - Bosaka),
041/362-05-00.

E

nieruchomości

-

Szkoła Języków Obcych .żak" w budynku WSP,Leśna 16: niemiecId, angielski,francuski, wioski, 041/344-17-81 od
1o.()(H 8.00.

NIERUCHOMOŚCI
MA Partner sprzeda dom, stan surowy, Podhale, 041/344-98-98.

Składa ni e długopisów,

0604-406-785.

W związku z planowaniem
biura Towarzystwo UhI!1T1li~''''
•Winterthur" Zycie SA
datów na agentów ubezpie~czelniO-r~
Staszowa, Połańca, Ostrowca,
okolic, tel. 041fl66-36-04.
l urich Handlowy To
na Zycie S.A zatrudni
mężczyzn o wyso ej kulturze
dziale sprzedazy. Kielce, Duza
344-64-74,344-58-79.
pieczeń

ziernika 1999

r.

REKLAMA
Producent odzieży roboczej. Pełny
asortyment. Sprzedaż: Kielce, 1 Maja
136, 041/346-24-64, 041/306-13-50.
Pińczów, 3 Maja 20, 0411357-28-45.
11111111

Rover 218 SD diesel (1995),
0411368-57-62.
- hydraulika siłowa. Części
koparko - spycharek. Kielce,
226, 362-67-36.

MA Domofony 0411369-88-21.

montaż.

naprawy.

Przeprowadzki, 041/366-25-10.
.,lO!/

Akustyk· sufity, ścianki, suche tynki,
docieplania, poddasza, 0411368-17-12.

""

Remontowo· Budowlane,
0411346-22-55 .
1101

BUDOWLANE OD A DO Z, KOM.
0601-336-540,0411303-82-91.
.,\411

.,1\61

Skoda Favorit (1990), 0411345-99-30.
.,1\12

.1111

Producent me·
bli łazienkowych. Sprzedaż ratalna. Sklep
"Kranik" - Kielce, Rynek 12, 368-13-81.
Wyposażenie łazienek.

Czyszczenie· profesjonalne· dywan·
ów· wykladzin, 0411369-83-79.
",4"3
"Orewmont" • parkiet, panele, schody,
0411362-46-18,0602-274-540.
.,\431

.,3131

.,\411

Alexis • taniec na rurze,
0411366-45-17 .

---_._--

~\3\1

Instalatorstwo elektryczne,
0411362-31-82.
.,\411

Ewa, 0604-313-221 .
.,\31/

Koparka K-406 + Kamazy,
0411306-18-19,0602-507-282 .

Zatrudnię

Panie, 0411366-05-71.

Matowanie czysto,
0411368-36-66.

tapetowanie,

TURYSTYKA
"~I

A z nami do Egiptu· rejs po Nilu· Izraela· Jordanii, Tajlandii, Maroka, Kenii,
Meksyku. Abex, Sienkiewicza 10,
0411344-23-26.

1110311
"1~4

"II~

W941

-"--'

Omikron· Biuro Turystyczne proponu·
je wycieczki, szkolne, krajowe, zagranicz·
ne, zielone szkoły, wycieczki dla zakładów
pracy. Kielce ul. Staszica 1,
0411344-40-29.
.oli
Przewóz osób Monachium·
Norymberga· Landau, 0411311-17-33.

Żaluzje, rolokasety, vertlcale, roletki;
OkazJal,0411366-38-26.
.,1111

Malowanie, szpachlowanie, glazura,
0606-113-588.
wl1\

Ocieplenia budynków, regips,
0411300-35-74.

.,\440

ł\lIl4

• ŻALUZJE.
• VERTICALE,
. 0411331·28-78 .

Żaluzje, verticale, 0411331-78-13,

0411346-14-66.
.,1464

PANELE
PROFESJONALNIE,
0411368-50-94
oliW
Panele podlOllowe, ścienne, faktury
VAT, 0411303-11-59. 0603-541-464.
'--

Profesjonalny montaż okien,
0411366-74-40 lub 0604-557-393

USłUGI
MA MA Telewizyjne, 0411303-16-47.
"I~

______________

~bl

H

produkcji (1998),
IIII/3l

w Busku·Zdroju przy ul. Partyzant6w 1
oferujemy wolne powierzchnie do wynajęcia
pod działalność handlowo-uslugową
Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę osoby prawnej
• oferowany czynsz dzier1awy za m kw.
• proponowaną zajmowaną powierzchnię
- rodzaj prowadzonej dzialalności
Osoby za.nteresowane pros my o przesyt n.e ofert pod adresem:

Lider Market S.A.
Dział Inwestycji
ul. Zbożowa 21
25416 Kielce
tel. (041) 369·2B ..... w. 123
Zastrzegamy sobie prawo konta tu tylko z wybranymi osobamI.
Nade lanych dokumentów nie zwracamy

KIEROWCÓW

GLAZURA -TERAKOTA

"LUZ"
Kielce,

Po kryda dachowe

Grlsy - listwy

Ryne 11
tel . 343·21·19. 0604 255-876

Blawodachówka od 22,50 mkw.
Blachy trapezOWI, płaskie ~
powlekanI I ocynkowanI /;

Remontowo· Bu·
dowlane wykonuje kompleksowe wy•
kańczanie wnętrz pomieszczeń, elewa·
cje zewnętrzne, układanie kostki bru·
kowej, zagospodarowanie terenu, fak·
tury VAT, tel Q90-3HI()-{11,
0411311-02-10.
·'6

ZGUBY
Iwona

Karwińska zgubiła

miesięczny

bile

PKS Kielce.

szkolną,

bilety miesIęczne

hgublono Indeks nr albumu
637/97/E1l na nazw\ o Bozena
Zebrzowska .

SZANSA DLA CIEBIE!
TELEFONICZNE OFERTY MATRYMONIALNE

Linia Serc®
CZYTAJ W ŚRODY I SOBOTY
Woj wódzki pecjall tyczny
Ze pół pi ki Zdrowotnej

'VAKPOL ~

ZAPRASZA

OKNA I DRZWI
NAJTAŃSZE OKNA PCV

WPOLSCE
OKNA DREWNIANE
OKNA DACHOWE
DRZWI TłOCZONE
DRZWI ALUMINIOWE
DRZWI ANTYWUMANIOWES!

f

• RAMY GAWOWE

PARAPETY
143

• lATY IEZ !YWlTÓW MA EJSOI
• TWlSI'OIT IElI'lA11lY MA mENIE ( EtO
DO 50 KM razy ĘXSZYOł lAX\JPAOł
• /iIOKtU lAX\JPlONYOł o Elli DJZW1

~K~L .
~••. ~CIIIopsticIIn

lIIJIu 34>71·91. 34>54-27
KDasDe. ul KiIIIcb 3, III. m·32-92
Jęcmpr. ul5nzxb 5,1Il35-2U1
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W związku z planowanym otwarciem nowej placówkl

Żaluzje, verticaJe, rOletkI, rolokasety,
tapicerka, kraty, 041/368-96-19,
0601-845-781 . GwaranCJa!

ł\III'

Przedsiębiorstwo

.,\Sl4

produkcji (1998),

dynamicznie rozwijającą się firmą tworzącą
ogólnopolską sieć supermarketów

OŚRODEK SZJ(OLENIA

lacharz Pawel zgubll legitymacjO

Zabiorę do Frankfurtu, Wyjazd
w sobo1ę rano, 0411300-37-60.

łS4t!f

lub nie, 0411368.87.14.

ł\1I11

.,\411

Wltl

przeciwwłamaniowe

domów,

ł\

Malowanie, glazura, remonty,
0411361-51-30 lub 0606-230-204.

Malowanie, tapetowanie,
szpachlowanie, 0411331-91-06,
604-064-140.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymł osobami .
Nadesianych dokumentów nie zwracamy.

Panele - 0411362-53-70.

Frankfurt· Mannheim,
0411303-83-91 .

typu ,Ruch', bardzo dobry stan,

ocieplanie

.,\433

Appia Rzym, Sycylia.
Tel. 081/825-56-53.

.,\44/

Wtryskowe
0411311-73-05

WYKONUJĘ WIĘŹBY, 041/361-08-56

Malowanie natryskowe,
0411331-24-86,0411331-40-34.

.,1\31

.1111

Vertlcale • rolety Piotrkowska 10,
0411368-28-47.300·37-53.

.,\410

MA Kielce - Mannheim,
041/332-47-60.

_ _ _ _ _ _.,111/

kostki brukowej,
0411361-92-27.

ł\\411

W3/1
1110133

Uder Market S.A.
Dział Inwestycji
ul. Zbożowa 21
25416 Kielce
tel. (041) 369·2B ..... w. 123

Jesteśmy

Układanie

",1111

_ _ _ _ _ __ __

Sylwia, 0603-226-372.
.,\3\1

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert pod adresem:

"~1I

.,\111
.,\4/2

_

Oferta powinna zawierać :
• imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedZIbę osoby prawnej
• oferowany czynsz dzier1awy za m kw .
• proponowaną zajmowaną powierzchnię
• rodzaj prowadzonej działalności

ł\\3I1

.,1\11

Emanuelle -041/342-82-78.

W ZWiązku z planowanym otwarciem nowej placówki
w Stalowej Woli przy ul. OkulIckiego
oferujemy wolne powierzchnie do wynajęCia
pod działalność handlowo-usługową

Transport Żuk Towos (tanio),
0604-856-488.

Hydrauliczne, 0411362-10-41 .
Ania, 0604-695-688.

ydzieriilwirnv .Iveco· wraz z na·
w ruchu krajowym. Gwarantuiemy
tel. 0121625-42-85.

dynamicznie rozwijającą się firmą tworzącą
ogólnopolską sieć supermarketów

Układanie kostki brukowej,
0411302-56-70.

Hydrauliczne, 0411361-54-12.
.,\412

Szafy, zabudowy, drzwi przesuwane,
041/345-66·73,0604-232-623.

.,11\1

11.10140

Jesteśmy

llll

Elektryczne, 0411331-86-52.
Glazura, 0411346-26-39,
0604-793-079.

MA Roxana, 0411346-20-68.

Rolety antywłamaniowe ,Heroal'. Ro·
lokasety, bramy, verticale, parapety la·
praszamy 8.00-17.00, Paderewskiego 3,
tel. 0411343-07-04

1110110
.,lllt

TOWARZYSKIE

Remonty budowlane, układanie kostki
brukowej, 0411346-10-59,
0606-139-614.

Cyklinowanie, lakierowanie,
0411361-58-96.
.,\460

VW Passat 1.6CL (1989), benzyna +
gaz, stan dobry, przebieg 204.000 km,
cena około 19.500, 0603-787-114.

multilotka, 0604-319-354.

!fI

.,1111

Skoda Favorit (1991),0411368-51-96.

.,1113

Przeprowadzki • TaniO! 0411361-94-68, 0601-315-130

oli/U

MA Szklarstwo całodobowo .
Kościuszki 7/9, 0411362-47-07.

Sadzonki truskawek, 0603-284-826.

.,1314
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Gruźlicy i

Chorób

w Ki 1 ch, ul. Jagi
Jesteśmy dynamiCZnie rOZWIjającą się firmą tworzącą
ogólnopolską sieć supermarke łrw

W związku z planowanym otwarciem
placówki
w Kielcach przy ul. Śląskiej 7
oferujemy wolne poW1erzchnie do wynajęcia
pod działalność handlowo-uslugową
Oferta powinna zawierać:
. .
.
• imię i nazwisko oferenta lub nazwę I SledZJbę osoby prawnej
• oferowany czynsz dzier1awy za m kw.
• proponowaną zajmowaną poWierzchnię
• rodzaj prowadzonej działalności
Osoby Ia1l1teresowane pros yo przes
e ofert pod adresem
Lider Mar1<et SA
Dział Inwestycji
ul. Zbożowa 21
25 ...16 Kielce
tel. (041) 369-28 ..... w. 123
Zastrzegamy sobte prawo onta lu
o z wybranynll osobamI.
Nadesłanych dokumentów n e ZWT1Icamy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ogłasza

Płuc

lloń

ka 72

przetarg nieograniczony

na opracowanie dokumentacji technicznej,
projektowo-kosztorysowej na utworzenie
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
w Szpitalu w Czerwonej Górze.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać wsie·
dzlb'e Zamawiającego· Dział Techniczny.
Uprawniony do kontaktów z oferentami Józef Wróbel,
tet. (041) 345-18-03 wewn. 360.
Termin skladania ofert do 2.11.1999 r., godz. 15. Sekretańat wSie·
dzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi 3.11.1999 r., godz. 13 w siedzibie Zamawia·
jącego w świetlicy.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji kra·
jowych.
W przetargu mogą wziąć udzial oferenci, którzy:
l . Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zam6wienla.
2, Spełniają wymogi określone wart. 22 i 19 ustawy o zamówieniach
publicznych.
lm,
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REKLAMA

/~;-BIORO ~ ,
REKLAM (.OGLOS~EN

INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA

oraz informacje o ogłoszeniach drobnych
z trzech ostatnich numerów. Echa Dnia'

KIE L CE

CENTRU
BUDOWNICTW

"ECHO DNIA"

TAI OGÓLNOPOLSKA
INFORMACJA
GOSPODARCZA
9477

KIELCE
343-06-21
tel./fax 332-45-40
teł.

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
hltpl/www.tal.com.pł

7

~

-- ~

e-mail: brio@echCHlnia.com.pl
www.echCHln/a.com.p/...

KCMB S.A. wydzierżawi część (47 m kw.) budynku wolno stojącego
lub sprzeda całość (112 m kw.) Na cele biurowe lub mieszkalne
Kielce, ul. Długa 30, tel. 345-32-83

Zespół Obsługi

WIERTARKA SBC 400

Szkół
uj. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój
teł. (0-41) 3 78-45 -36, faks 378-34-39

Przedszkoli i

ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu
budowlanego) modernizacji kotłowni c.o.
wraz z wymianą wewnętrznej Instalacji c.o. w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1, uJ. Kościuszki 1 w Busku-Zdroju.

94 -r99
,

l'

ZAWOR

Modernizacja polegać będzie na wymianie Istniejącej kotłowni c.o. opalanej
koksem na kotłownię opalaną olejem opałowym . Budynek posiada: kubaturę 24.150 m sześc ., powierzchnię uŻy1kową - 3.130 m kw. i powierzchnię zabudowy • 1. 527 m kw.
Termin wykonania dokumentacji· 30.11.1999 r.
Termin składania ofert upływa 18.10.1999 r. o godz. 9.
Otwarcie ofert nastąpi 18.10.1999 r. , godz. 10.00.
Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić w terminie do 18.10.1999 r. ,godz. 9.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje
można uzyskać w siedzibie Zespołu , pokój 206, lub telefonicznie
pod nr 378-45·36.

380 W

+ 22% VAT

SKRZYDŁA

TERMOSTATYCZNY ON 15

DRZWIO

pełne , płycina biała 1rr!~~~1

55,95~p,
+ 7% VAT

10/91/11.

ŁUPANKA GRANITOWA 3-5

OGWSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
Urząd Gminy Piekoszów
ul. Częstochowska 62
ogłasza

99, 85'mkw_

przetarg nieograniczony

17

+ 22% VAT

na wykonan ie remontu w szkole Plekosz6w.
Zakres robót obejmuje m.in.:
• pokrycie dachu papą termozgrzewalną ,
• przebudowa pomieszczenia na szatnie z siatki,
· malowanie szatni,
• obudowa grzejników,
• obudowa przewodu c.o.,
• wykonanie zabezpieczenia balkonu przy sali gimnastycznej,
• poszerzenie drzwi wejściowych .

149,ę~'tona

GRANIT -

KAMIEŃ MUROWY
SPECJALNY

Kielce, ul. Długa 30, tel. 366-49-76

Zestawienie warunków zamówienia dla ww. tematów odebrać moż
na w siedzibie Zamawiającego, pokój 16 w Urzędz i e Gminy, telefon
306·10·10.
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczone tytułem inwestycji należy składać w Sekretariacie UG do 20.10.1999 r. do godz. 12.30.
Otwarcie ofert nastąpi 20.10.1999 r. o godz. 13 w siedzibie
Zamawiającego.

101'3/11.

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa
Przemysłu Drzewnego w Zagnańsku
8.10.99 f., godz. 16, Kielce
ul. Czamowska 22 (bud. Polmozbytu, IV p.)
tel. (041) 366·05-60

sprzedaży tarcicę nieobrzynaną/ brzozową,
grubo~ć 75 mm w i/oki 40.024 m sze~c.
w cenie 160,00 zł/m szek.

posiada do

8.10.99 f., godz. 16, Wfoszczowa
ul. Jędrzejowska 13 (HURT. JETA)
tel. 394·35·50

Kurs Instruktorów
do 16X

Tarcica ta znajdUje się na placu zakladu przy ulicy Kieleckiej 3.

OBWIESZCZENIE
Zarządu

ogłaszam

o

przysąplenlu

do spomtdzenla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Bukowa II w granicach uwidocznionych na za/ącznlku graficznym do niniejszego obwieszczenia.
binteresowanl nlOO'I zgtawt wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie nalety skladat w u~zie Gminy w Krasocinie wgodz. 8-141ub pod adresem tego U~u, ~ 105 Krasocin, ul. MaciefZy Szkołnej l
21 dni od dnia ukaunił sił niniejszego obwieszczenia.
Wnlose powinien zawierać Im~ I nazwisko lub nazwę oraz adm wnioskodawcy. przedmiot wniosku oraz oZNCZlllie nieruchomości, której dotycZY

-nm

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

w KleIcach, o .
ogłasza

"Słoneczne

Słoneczne

Za

Wzgórze"

Zarząd Przewodniczący Zarządu

Świ,tokrzJskie Centrum Doradztwa Budowlanego ATLA~
oraz PRAKTIKER RADOM

.

na
DZIEŃ DORADZTWA TECHNICZNEGO ATLAS W PRAKTIKERt f
8 października 1999
zapraszalą

SPRZEDAŻ MEBLI
DEK mWSZYST1UE
ASORTYMENTY. EKSPOZYCJE 6000 III'
DEK KIELCE.

1IIi:

• • • c;

SŁONECZNE

WZGORZE 33. tel. 3318186

DEK CZYIlE
IlRCE, lIUZEWSIIIlla' ,te' . M50172
7 al • • TYlaallU

TAK ! ~,tl.o~r~t.

...-

"ATlAS

paf/targ nieogIanIczony

na najem lokalu utytkowego o pow. 144,00 m kw.
w pawilonie handlowym nr 34
na os. Słoneczne Wzgórze.

• • •W

Wójt Józef Siwek

~

Wzgórze 35

Przetarg odb9dzie sit 11 pafdzlemika 1999 r. o godz. 9 w siedzibie Spółdzielni .
Stawka wywoławcza za l m kw. wynosi 8,50 zl. Istnieje rnożIwość podziału łołcalu.
Informacja na temat warunków przetargu, na;nu I wadIOOl rnoV>a uzyskać pod IV teł.
331 ·92·28, 331-16-26.

Gminy W Krasocinie

lQocInIe z lIrt. 18 ust. 2 pkt l ustawy z 7 Upca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 1999 r. Nr 15 paz. 139
ze zm.) oraz uchwalę Rady Gmlny w KruocInle Nr 28/11/99 z 8 man:a 1999 r.

~

łf r.f!!..~~f:JłJ;T/t!
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http://sbc.wbp.kielce.pl

WYDARZENIA . SENSACJE

apierowa"
teria

N iebezpieczna
Azja
W latach 90. prawie co trzecia
ofiara katastrofy samolotu cywilnego zginęła lecąc azjatyckimi liniami lotniczymi - pisze w
październikowym wydaniu specjalistyczny magazyn " Orient
Aviation".
Jak wynika z raportu "Orient Aviation", w latach 1990-99 na terenie
Azji w katastrofach lotniczych zginęło 2480 osób. Jest to 30,1 proc.
wszystkich ofiar, które zginęły w tym
samym czasie w katastrofach lotniczych na całym świecie.
"W Azji w katastrofach lotniczych
ginie więcej osób niż gdziekolwiek
indziej na świecie, jest także wię
cej wypadków bez ofiar śmiertel
nych. Liczba katastrof samolotowych proporcjonalnie do liczby
startów jest najwyższa na świecie"
- wynika z raportu .
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Praca bez honorariów

o

WYK

Czeski prezydent Vaclav Havel I jego małżonka Oagmar w rozporoku akademickim będą wykładowcam i praskich
uczelni.

czynającym s ię

Vaclav Havel w Instytucie Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze ma być
stałym
gościem
seminarium
..Aktorzy czechosłowa ckiej i czeskiej polityki zagranicznej po roku
1939".

W pierwszym wykladzie, jak poinformowal Ladislav Szpaczek rzecznik prasowy prezydenta, Vaclav Havel .skoncentruje się na
szczególowej analizie czeskiej polityki zagranicznej w aspekcie poszczególnych polityków oraz w
kontekście
rozwoju jej ram
prawno-konstytucyjnych".
Oagmar Havlova poprowadzić
ma wyklady w praskiej akadEl!!lii filmowej FAMU . W ramach przedmiotu "praca reżysera z aktorem"
małżonka prezydenta - niegdyś
popularna aktorka - prowadzić bę-

dzie dla studentów reżyserii seminaria, w trakcie których chce wykorzystać swe doświadczenia z
twórczości telewizyjnej i filmowej.
,Na jej zajęciach słuchacze mieliby się nauczyć takiej taktyki i strategii pracy reżysera z aktorem,
aby efektem bylo wysokiej jakości
dzielo artystyczne' - poinformowal
o planach Havlovej szef służby
prasowej kancelarii prezydenta
Czech Martin Kran . Oodal, że
małżonka prezydenta zamierza na
swe zajęcia ze studentami zapraszać w charakterze gości swych
znajomych - aktorów.
Za pracę dydaktyczną ani Vaclav
Havel ani Oagmar Havlova nie
będą pobierali honorariów.

Niejasne przyczyny

Śmierć po viagrze?
W

ciągu roku od wprowadzedo sprzedaży we Francji v iagry, głośnego leku na erekcję,
środka tego utyło ok. 250 tys.
mężczyzn . 33 z nich zmarło - poinformowała we wtorek rządo 
wa agencja kontroli lekÓW.
Jednak w znacznej więkSZOŚCi
tych zgonów nie można dopatrzyć
się związku między śmierCią paCjenta a zażywaniem vlagry. W
sześciu przypadkach męźczyżni
brali inne lekarstwa , których nie
powinno się stosować wraz z niebieską pigułką - poinformowała dr
Anne Pariente z Agencji Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych
(AFSSAPS).
Z 33 zmarłych ok. 60 proc. to mę
żczyźni w podeszłym Wieku, którzy
cierpieli na choroby ukladu krąże
nia, zwłaszcza na nadciśnienie albo byli po zawale. - W takiej sytuaCji
każdy akt płciowy może być ryzykowny dla serca, czy zatywalo się
vlagrę, czy nie - dodał inny ekspert
na antenie Radia ,France Info'.
Średni wiek pacjentów proszą
cych o receptę na vlagrę wynosi
we Francji 57 lat. W trzech przypanła

Fol. PAP/CAF
skonstruowano baterię elektryu,~'uusc, pół milimetra. Jak poinformował wiceprezes firmy,
tej baterii Zwi Nican, można ją produkować w rozmaitym
• ~. d'C;J'e i wielkości - w zależności od jej przeznaczenia - i dostosourządzenia, które ma napędzać. Nican uważa, że nowa bazrewolucjonizować technologię baterii zasilających np.
medyczne i urządzenia elektroniczne. Jest zgodna z wymoochrony środowiska - do jej produkcji nie potrzeba rtęci ani inmetali ciężkich.
_zra,~I"I~i"ifirmie "Power Pap er"

procentowe w

gó rę

•

zesl

czołówce
-.PZVc:i .. alkoholu stawia stamieszkańc a Repu-

na trzecim miej stylko za Francją i
nformował we
dziennik "Lidove

Fol. PAP/CAF
Dziesięć tysięcy dolarów i wycieczkę do Szwajcarii zdobył
amerykański rolnik Bill Bobier (na zdjęciu), którego dynia, ważąca 444
kg i mająca 109 cm średnicy, zwyciężyła w niedzielę na ogólnokrajowej

Nespor, naczelny lekarz najwię
kszego czeskiego szpitala psychiatrycznego w praskiej dzielnicy
Bohnice.
Potwierdził jednak istnienie kategorii zawodowych , szczególnie
podatnych na popadnięcie w pijaństwo . Według Nespora, są to pracownicy służby zdrowia, kelnerzy i
dziennikarze.

wystawie rolnej w Clarence (stan Nowy Jork). Dynia-rekordzistka w poniedziałek wyruszyła - wraz ze szczęśliwym farmerem - do Zurychu,
gdzie będzie prezentowana na szwajcarskich dorocznych Międzynarcr
dowych Targach Rolnych. Właściciel dyni Bill Bobier podlewał rosnące
warzywo co pół godziny, osłaniał od słońca, gdy było za gorąco, a gdy
temperatura spadła, zbudował wokół rosnącej dyni styropianowe
pomieszczenie, do którego wstawił piecyk, utrzymujący stałą
temperaturę na poziomie 28 stopni Celsjusza.

dkach na cztery inicjatywa przepisania lego środka wychodzi od paCjenta , ale lekarze oceniają. te w
ogromnej większości chodzi o zaradzenie Istniejącemu problemowi, a nie o .sztuczne zwiększenie
wydajności seksualnej".
Według
specjalistów, około
trzech milionów męźczyzn ma we
FranCJI problemy z erekCJą.

Ekonomiczny "ford"
Zakłady "Forda"
wały prototypowy

zaprezentosamochód o
napędzie hybrydowym, spalinowo-elektrycznym. Na przejechanie stu kilometrów zużywa
on 3,9 litra benzyny.
POjazd ten , o symbolu P2000
LSR, powstał w ramach programu
finansowanego w połowie przez
Ministerstwo Energetyki. Celem
programu jest zbudowanie samochodów nowej generacji (PNGV),
spalających poniżej trzech litrów
paliwa na sto kilometrów.
Program zakłada, źe auta takie
wejdą do eksploatacji w roku 2004.

Tylko bilety drogie ...

Koncert 2000
Brytyjczycy powitają rok 2000
galowym koncertem w Green-

w ich pod Londynem, gdzie mieści się Królewskie Obserwatorium oraz Muzeum Morskie I
którędy przebiega południk z.erowy.
Jak poinformowali organizatorzy,
koncertu wysłucha 15 tysięcy ludZI. Na estradZIe zaprezentują się
m .m. Londyńska Orkiestra Symfoniczna, zespoły muzyki pop ,Eurythmics· I ,Simply Red' oraz piosenkarze Bnan Ferry i Leslle Garrett
Krytykę wywołała zapoWIedź,

te

pomimo sponsorowania koncertu
przez wielką kompanię ,Bntish
Gas', bilety będą kosztować 50
funtów. czyli 77 euro.
Równocześnie w Greenwich zostanie otwarta Wielka wystawa milemJna, która zaprezentuje dwa tysiące lat dziejów ludzkości, wielkie
religie oraz historię Wielkiej Brytanii

Nowość firmy ,Pi oneer" - odtwarzacz płyt kompaktowych w system ie DVD, PDV-10-SW, zaprezentowany na wystawie japońskiej e~e
ktroniki, otwartej wczoraj w Makuhari na wschód od TokiO.
Odtwarzacz ma modną obecnie półprzejrzystą obudowę i znajdzie
się w sprzedażyjuż w listopadzie w cenie 68 tys.jen6w (63 3 USD).

Ekspozyqa będzie czynna przez
cały rok 2000. Za jej obejrzenie
trzeba będzie zapłacić 20 funtów,
czyli 31 euro.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fol. PAP/CAF
Aktor Kevin Spacey dostaje całusa od swej matki po uroczystości
uhonorowania go gwiazdą na hollywoodzkim " Chodniku Sław "
przedwczoraj w Los Angeles. Na ekrany amerykańskich kin wchodzi
obecnIe najnowszy film z Kevinem Spaceyem pt. ,,American Beauty".
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Czarny dzień naszych drużyn: cztery mecze cztery porażki, jedna czerwona kartka (Jaromir Wieprzęć ze Stali Stałowa Woła - oprócz
swojego obrońcy " Stalowcy" stracili także w
Bytomiu trzy bramki) i także jeden strzelony
gol (Janusz Hynowski z Siarki Tarnobrzeg), a
straconych osiem. Siarka do przerwy prowadziła w Krakowie z Hutnikiem 1 :0, ale
"załatwir' ją były jej zawodnik Andrzej Białek ,
zdobywając zwycięskiego gola na 10 minut przed zakończeniem
meczu. Ostrowiecki KSZO "dobił" Adrian Sobczyński, pochodzący z ..• nieodleg/ych Starachowic (lider, GKS Bełchatów,
wygrał w Ostrowcu 2:0). Dzielnie broniła się w Częstochowie kielecka Korona, ale straciła gola i w efekcie punkty w 85 minucie
meczu. W 17 kołejce " ligi sędziowie wyjątkowo często zauważali
faule i zagrania ręką w polu karnym - aż 9 bramek padło z rzutów
karnych...
IPK!

Raków Częstochowa - Korona Kielce 1:0 (0:0)

Pięć

minut do farta

1:0 Grzegorz Skwara 85 min.
Korona: Pyskaty 6 - Pasionek 4,
Pacoń 5, Ruszkowski 4 - Cichoń 3,
Prokop 5, Heinrich 4, Łętocha 6
(81 Kula), Kozubek 4 (67 Salwa 1)
- Bujak 3 (75 Sitnicki), Pietrasiński

6.
Raków: Cyruliński - Gwiździel,
Awdiejew, Smiglewski - Kosmei ,
Synoradzki, Kotyl (54 Dziedzic),
Kryger, Bański (78 Kurasiński) Skwara, Bojarski (89 Szymczyk).
Żółte kartki: Awdiejew, Kryger
(R), Łętocha (K). Sędziował : P.
Jankiewicz z Jeleniej Góry. Widzów: 400.
Niewiele brakowalo, by piłkarze
Korony dokonali .cudu pod Jasną
Górą· i wywieźli z Częstochowy
punkt. Niestety, gospodarze wykorzystali jeden z wielu błędów, jakie
popełniła w tym meczu kielecka
defensywa i odnieśli zasłużone
zwycięstwo.
Korona
zagrała
słabo, zbyt często pozwalala napastnikom gospodarzy stwarzać
niebezpieczne
sytuacje
pod
bramką Krzysztofa Pyskatego, a
sama praktycznie tylko raz zagroziła bramkarzowi Rakowa .
Były wprawdzie momenty, kiedy
gra kielczan mogła się podobać,
ale to okazalo się zbyt mało, aby
wywalczyć choćby punkt z przeciętnym zespołem z Częstocho
wy. Nie można natomiast odmówić piłkarzom Korony ambicji i
waleczności , czym wyróżniali się
Tomasz Pietrasiński i Krzysztof
Łętocha, który grając w środku
boiska, bardzo dobrze wywiązy
wał się ze swej roli.
Początek meczu należał do gospodarzy, spośrÓd których najwięcej kłopotów kieleckim obroń
com sprawial Slowak, Daniel KosmeI. Szybki skrzydłowy Rakowa
zbyt łatwo uwalniał się spod opieki i wprowadzał sporo zamieszania pod bramką Pyskatego. Goście pierwszy groźny strzał oddali w 22 minucie, kiedy po uderzeniu Dariusza Kozubka z rzutu wolnego piłka przeszła ponad poprzeczką. Od tej chwili dominowali goście, ale akcje Korony rzadko kończyły się strzałami. Obrońcy Rakowa nie przebierali w
środkach i bez pardonu faulowali
kielczan. Szczególnie . poniewierany· był Pietrasiński. W 26 minucie Raków przeprowadził kontratak. Kosmai mocno dośrodko
wał z prawej strony, a Skwara
strzelił z 5 metrów w slupek.
Chwilę później po solowej akcji
Kosmela, kapitalną interwencją
popisał się Pyskaty, który bronił
w całym meczu z duźym wyczuciem. W 31 minucie Pietrasiński
kapitalnie dośrodkował na pole
karne, ale żaden z napastników
Korony nie zdolał dojść do podania . Pięć minut później Mariusz
Prokop podał z rzutu wolnego na
pole karne, tam Dariusz Kozubek
ładnie uderzył glową. ale zmierzającą do siatki, obok bezradnego Cyrulińskiego , piłkę , wybił z linii bramkowej Synoradzki. W rewanżu gospodarze przeprowlldzili kolejną kontrę , po której Kotyl spudłowal z 7 metrów. Pierwsze minuty drugiej połowy to
napór Rakowa . Najpierw, po
błędzie naszych defensorów, w
sytuacji sam na sam z Pyskatym
znalazł się Kosmei , ale strzelił
obok słupka, a w 49 minucie Bojarski główkował z trzech metrów, ale na szczęście trafił

wprost w Pyskatego, który wybił
piłkę na rzut rożny. Potem znów
inicjatywę przejęli kielczanie, ale
nie potrafili przedrzeć się przez
obronę Rakowa . Naciskani gospodarze popełniali coraz więcej
błędów, atakowali chaqtycznie i
wydawało się, że Korona powię
kszy swój dorobek punktowy, ale
gościom grało się coraz trudniej .
W 67 minucie z powodu kontuzji
boisko musiał opuścić Kozubek,
a w 81 minucie zszedł zmęczony
Łętocha. Na pięć minut przed końcem, przy dość niefrasobliwej
postawie naszych obrońców,
Gwiździel wrzucił piłkę na pole
karne, tam głową uderzył w długi
róg Skwara . Pyskaty zdołał
musnąć końcami palców piłkę,
która jednak odbiła się od wewnętrznej strony słupka i wpadła
do siatki.

Po meczu powiedzieli
Stanisław Gielarek, trener
Korony: - Raków stworzył sporo

sytuacji podbramkowych, Pyskaty bronił bardzo dobrze, ale w sytuacji po której padła bramka był
bezradny. Liczyłem, że będziemy
mieli farla do końca meczu, ale
po zejściu Łętochy powstało
małe zamieszanie i rywale zdobyli bramkę . Mimo że nie udało
nam się zdobyć punktu to zespół
zaprezentował się lepiej niż w poprzednich spotkaniach. Widać
było zdecydowaną zmianę sposobu gry tej drużyny. Korzystnie
na postawę defensywy wpłynęła
gra Jarka Paconia.
Andrzej Samodurow, trener
Rakowa: - Odnieśliśmy skromzasłużone zwycięstwo .
Mogliśmy rozstrzygnąć losy meczu znacznie wcześniej, ałe nie

ne, ale

wykorzystaliśmy

wyśmienitych

sytuacji. Moi zawodnicy grali do
końca i to się opłaciło.
Mirosław

KSZO Ostrowiec - GKS

Bełchatów

7
doświadczona i dojrzała
sko. Moi zawodnicy grali
wnie, zostawili na
zdrowia, ale to nie
na GKS, który nnl'wi.,rrl:.iI
przypadkowo jest

0:2 (0:1)

Za malo na lidera

Krzysztof
Woła
GKS: - Jak na drugą

bardzo dobry mecz.
W drugoligowym meczu piłka
rskim KSZO Ostrowiec przegrał
z GKS Bełchatów 0:2 (0:1).
0:1 Krzysztof Kukuiski 20 min.,
0:2 Adrian Sobczyński 79.
KSZO: Jojko 6 - M. Kaczorowski
4, Oczkowski 5, Lasocki 5 - Stokowiec 5 - Krawiec 6, Wróbel 5, Graba 4 (67. Grębowski 1), Mosio/ek 2
(46. Siczek 2) - Wójcik 6, Podlasek
1 (36. Pikuta 3).
Bełchatów: Ptak - Szkud la rek,
Kaczmarek, Konkiewicz - Skinderis - Cheda, Szarpak, Berensztajn
(73. SObczyński) , Pranagal - Kukulski (87. Rasiak), Patalan (68.
Nowicki).
Żółte kartki: Skinderis, Cheda,
Patalan (B). Sędziował: T. Stachura z Katowic. Widzów 2,5 tys.
Nie udało się piłkarzom KSZO
zatrzymać GKS Bełchatów, który
po siedemnastej kolejce zachował
miano niepokonanego i pewnie
zmierza do ekstraklasy. Ostrowieccy piłkarze zagrali ambitnie,
przez większą część spotkania toczyli wyrównany bój z liderem, ale
wszystkie punkty zainkasowali gośCie, którzy zamienili na bramki
dwa stale fragmenty gry. W hutniczej .jedenastce" bardzo widoczny był brak pauzującego za cztery
żółte kartki Mirosława Budki. Znów
zawiodła też skuteczność, która
jest ostatnio piętą achillesową
KSZO.
Pierwsze minuty obydwa zespoły poświęciły na wzajemne
"badanie się" . Po kwadransie do
głosu doszli bełchatowiane i ich
pierwsza grożna akcja zakończyła
się zdobyciem gola. Jacek Berensztajn zacentrował z rzutu rożne
go, Krzysztof Kukuiski uprzedzil
obrońców oraz bramkarza KSZO i
pilka zatrzepotala w siatce. Po
stracie bramki inicjatywę na boisku przejęli .hutnicy" i wypracowali
sobie dwie dogodne okazje do wyrównania. Najpierw w 40 min. po
podaniu od Bogdana Pikuty, który
zastąpił zupełnie niewidocznego
Krzysztofa Podlaska, w dogodnej
sytuacji znalazł się Marek Graba,
ale zamiast strzelać, podawał
pilkę do kolegów i wybili ją obrońcy
GKS. Natomiast w 42 min. po indywidualnej akcji Tadeusza Krawca
z trudnej pozycji strzelał wyróż
niający się we wczorajszym meczu Rafał Wójcik, jednak piłkę
zmierzającą .w okienko· wspaniałą paradą wybil na rzut rożny
Aleksander Ptak.
Druga połowa zaczęła się od ataków KSZO. W 48 min. atomowe
uderzenie Piotra Stokowca minimalnie minęło prawy slupek bramki GKS. Po zejściu zmęczonego

ROLAK

Fol. S. lachuTa
Dariusz Kozubek należał do wyróżniających się graczy Korony w
meczu z Rakowem, ale w 67 minucie z powodu kontuzji musiał
opuścić boisko.

Graby coraz

częściej

do głosu za-

częli dochodzić bełchatowianie,

którzy za sprawą Berensztajna i
Piotra Szarpaka opanowali środek
boiska. Dwukrotnie groźnie strzelal Grzegorz Cheda, ale Janusz
Jojko był na posterunku. W 63 min.
ostrowiecki bramkarz ofiarną interwencjąpoza polem karnym uratował KSZO przed utratą drugiego
gola. W odpowiedzi ładnie uderzył
z woleja Wójcik, ale Ptak na raty
złapałfutbolówkę . W 75 min. potę
żnie z ponad 20 metrów huknął
Krawiec, ale piłka minimalnie
przeszła obok słupka. Cztery minuty później wprowadzony na boisko Adrian Sobczyński, wychowanek Staru Starachowice, zdobył
drugiego gola dla Bełchatowa .

Wykorzystał on dośrodkowanie Szarpaka z rzutu wolnego i .główką·
przelobował Jojkę.

Na tym skończyły
emocje we wczorajszym spotkaniu, gdyż w końcówce gospodarze
opadli nieco z sił, a GKS zadowolony
z wyniku zbytnio się nie wysilał. Był
to czwarty z kolei mecz KSZO bez
zwycięstwa na \Wc!snym stadionie i
trzeba mieć nadzieję, źe w najbliż
szym spotkaniu wyjazdowym w Myszkowie podopieczni Włodzimierza
Gąsiora nieco poprawią swoje konto
punktowe, gdyż ich sytuacja w tabeli
jest coraz trudniejsza.
się

drużyny

nr;rp'flTnwarl7,;/V

ciekawych
śmy dwa stałe fr:.nn":",ł,,
wygraliśmy. KSZO też
godne okazje, ale na
karz Ptak udowodnił,
ostatnio w doskonałej
cji.
Adrian

Sobczyński ,

Bełchatowa :

-

Był

to

Po meczu powiedzieli:
Włodzimierz

KSZO: -

Gąsior,

trener

Wygrała drużyna bardziej

Fot. S.
Piłkarze KSZO nie mieli wczoraj zbyt wie/e swobody pod bramką gości. Na zdjęciu Rafał Lasocki
z prawej) pilnowany przez Sylwestra Szkud/arka i Pawła Pranaga/a (pierwszy z prawej).

Polonia Bytom - Stal Stalowa Wola 3:0 (1 :0)

Bez punktów i Wieprzęcia
W meczu drugiej ligi piłkar
skiej Polonia Bytom pokonała
STAL STALOWĄ WOLĘ 3:0
(1:0).
1:0 Ireneusz Domagała 6 min z
karnego, 2:0 Ireneusz Waluś 58,
3:0 Domagała 82 z kamego.
Stal: Nalepa 4 - Wieprzęć O, Rybak 4, Gadziała 4, Kazieczko 4 Piechniak 3 (66 Dudzi ński), Wachowicz 4, Szafran 5, Lebioda 3
(66 Karwan ) - Klempka 4, Fabianowski 4.
Polonia: Żmija - Górak, Fusek ,
Okoń - Wiśniewski, Sztandera ,
Zachnik, Kapinos (84 Wania),
Kądzielnik (85 Pudzyna) - Domagala, Waluś (86 Gruszka).
Czerwona kartka: Wieprzęć (82
min, Stal, druga źółta) . Żółte : Fusek (P), Wieprzęć (S). Sędziował
M. Jankowski z Gorzowa Wlkp.
Widzów 400.
Niedawne słowa trenera Stali
Czesława Palika o tym, iż jego zespół najlepiej prezentuje się w
spotkaniach z wymagającymi rywalami, w pełni Zflalazły swoje potwierdzenie w Bytomiu. Z teoretycznie słabszym przeciwnikiem
.Stalówka· wypadła poniżej oczekiwań i grający z .nożem na gardle·, zdeterminowani gospodarze
potrafili w pełni to wykorzystać . Na
domiar złego przetrzebiona kontuzjami i kartkami Stal w kolejnym
meczu straciła podstawowego zawodnika - tym razem czerwoną kartkę ujrzał Jaromir Wieprzęć. Oddzielny temat stanowiło sędziowa
nie w tym spotkaniu, co do którego
goście mieli po spotkaniu sporo
uwag.
Pierwsza połowa rozpoczęła się
dla gości fatalnie - w 6 minucie puściły nerwy Maciejowi Nalepie,

http://sbc.wbp.kielce.pl

który niepotrzebnie (piłka zmierzała na aut) sfaulowal w polu karnym Daniela Kapinosa, a .jedenastkę" pewnie zamienił na bramkę
Ireneusz Domagała . W ten sposób
wszelkie założenia taktyczne gości musiały ulec zmianie, jednak
Stal po utracie bramki nie potrafiła
znaleźć skutecznej recepty na dobrze grających w defensywie bytomian. Na uwagę zasługiwały jedynie rzuty wolne wykonywane
przez Pawła Szafrana - w 11 i 13
minucie kapitan . Stalówki· pięknie
przymierzał z 25 metrów, jednak w
obu przypadkach na posterunku
był Jarosław Żmija. Z kolei w 28
min .stalowcy· mogli mówić o sporym szczęściu - po zamieszaniu
podbramkowym Paweł Kądzielnik
z 16 metrów nie trafił do praktycznie pustej bramki. Najlepszą okazję do wyrównania goście mieli na
dziesięć minut przed przerwą - po
kolejnym rzucie wolnym Paweł
Gadziała dograł na 6 metr do Kazimierza Kazieczki, lecz ten glową
uderzył obok słupka .
W drugiej części spotkania Stal
postawiła na jedną kartę, grając
znacznie bardziej ofensywnie. To
była jednak woda na młyn Polonii,
która groźnie kontratakowała - w
58 min dośrodkowanie Kapinosa
wykorzystał Ireneusz Waluś, który
mimo niewielkiego wzrostu zdołał
ubiec stalowowolskich defensorów, z 6 metrów glową. umieszczając po raz drugi piłkę w siatce
Nalepy. Po utraCIe bramki goście
przestali chyba wierzyć w możli
wość wywiezienia z Bytomia korzystnego rezultatu Czarę goryczy przelała 82 minuta - Stal straciła wtedy kolejną bramkę po rzucie karnym oraz ukaranego za faul

na Robercie Sztanderze w iE4 M II.1S
cia.

Po meczu powiedzieli:
Trener Polonii Paweł
ski: - Mieliśmy momenty
wdę

dobrej gry i

uważam.

pełni zasłutyliśmy

na to z

Uważam, że w spotka
Stalą należał nam się p

stwo.

mniej jeszcze Jeden kamy
Trener Stali Czesław Palik

stem oburzony sędziowan
tym spotkaniu. Po takim
chodzi ochota do 7aimllWClllfi
piłką. Z przebiegu gry
zespołem lepszym i nie
wała pomocy sędziego.

FoL
Trener Czesław Palik po
w Bytomiu nie miał po
zadowolenia.
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Kraków - Siarka Tarnobrzeg 2:1 (0:1)

tarania
o mistrzostwo drui Hutnik Kraków pokonał
Ę
TARNOBRZEG 2:1

Białka
Czyrek podał do będąoego w dogodnej sytuacji Sławomira Samca, ale ten
z 15 metrów fatalnie przestrzel~. Prowadzenie p~rze Siarki zdobyli po
kolejnej kontrze. Samiec dośrodkował
do Bilkego, ten natychmiast strzeł~, a
odbitą od nóg obrońcóN futbolówkę
skierował do bramki stojący w polu
bramkowym Janusz Hynowski.
Druga polowa rozpoczęła się od m0cnych ataków krakowian, wśród ktćr
rych najaktywniejszy był Białek,
chcący bardzo zdobyć bramkę w pojedynku przeciwko swym niedawnym
kolegom. W 56 minucie Artur Prokop
przeprowadD rajd przez pół boiska,
miną! trzech obrońców Siarki i strzełil
mocno z 15 metrów, a futbolówka o
centymetry minęła spojenie słupka z
poprzeczką. Napór krakowian nie
ustawał. Trzy minuty później Białek
dośrodkował na pole karne gości ,
gdzie p~ tra~ w rękę Romana
Żuchnika i arbiter z Bielska-Białej podyktoWał rzut kamy dla miejscowych.
Dziuba wyczuł co prawda intencje
wykonawcy ,jedenastki" Prokopa, ale
nie sięgną! piłki posianej w okienko.
Wyrównujący gol podziałał na krakowian na tyle mobilizująco , że rozpoczęli oni prawdziwy sztunm na bramkę
rywala. Defensorzy Siarki spisywali
się jednak bez zarzutu. Podopieczni
trenera Marka Motyki zdołali jednak
zdobyć następnego gola. Po akcji
Prokopa ~ trafiła pod nogi stojące
go siedem metrów przed bramką g0ści Białka, a ten nie miał kIopotów z
umieszczeniem jej w bramce. Tarnobrzeżanie nie rzucili się jednak
do odrabiania strat, siła ognia naszej drużyny była bowiem w koń
cówce mizerna.
IPISZi

II lidze piłkarskiej
Ostrowiec - GKS
0:2 (0:1), Krzysztof KuAdrian Sobczyński 79.
Częstochowa - Korona
_ ........ 1:0 (0:0), Grzegorz Skwara
Kraków - Siarka Tarno-

(O:1), Artur Prokop 59 ka_ . . aIOp. B iałek

81 - Janusz Hy-

Bytom - Stal Stalowa
(1:0), Ireneusz Domagała
. 82 kamy, Ireneusz Waluś
Nowy Dwór - Grunwald

Wie~"'>laska 3:1 (1 :0), Adam Zejer
~Ii :

Krzysztof Konon 50, Ry61 - Janusz Bodzioch 56
......id7;,... 600.
Opoczno - RKS Ra0:1 (0:1), Radosław KowaŻółte kartki: Jałocha , CzerDopierała , WIoch,

Wdz.ów 1 300.
Zamość - Włók-

1rW'··e(lrz 1:2 (1:1), Andrzej
- Tomasz Sosna 37
''I'K:on,Prn 51 . Żółte kar~
(H etman) , Nikodem,
(Wlókn iarz) . Widzów

* Górnik Łęczna - GKS Katowice
1:1 (0:1), Zbigniew Kowalski 89 karny - Grzegorz Niciński 25. Ż6Ite kartki: Bugala (Górnik), Olczak, Widuch, Niciński (GKS). Wdz.ów 4000.
* Śląsk Wrocław - Odra Szczecin
3:2 (2:0), Mirosław Kalifa 5, Piotr Jawny 13, Arkadiusz Aleksander 81 Robert Hirsh 57, Andrzej Miązek 85
kamy. Ż6Ite kartki: Stelmach (Śląsk),
Hirsh, Wydmuszek (Odra). Widzów
3000.
* Lechia Gdańsk - Polar Wrocław
3:2 (2:1), Maciej Zezula 5 kamy, Robert Kugiel 36, Maciej Lewna 90 Marek Grabowski 28 kamy, Sławo
mir Ku/yk 58. Ż6Ite kartki: Lewna,
Weber, Kugiel (Lechia), Wójcik,
żelasko , Rosi ński , Ku/yk (PoIar). Widzów3OO.
* KP Konin - KS Myszków 0:1
(0:0), Robert Chudy 84. Czerwona
kartka: Czeslaw Owczarek (Konin,
67 min., dwie ż6lte) . Ż6Ite : Jutrzenka, Czerniawski , Owczarek
(Konin), Orzeszek, Razakowski,
Gąsi or (Myszków). Widzów 1000.
* Odra Opole - Jeziorak llawa 0:0.
Czerwona kartka: Siniczin (JeZJOrak,
dwie ż6lte ). Ż6Ite : Siniczin, Zawada,
Radziński (Jeziorak). Widzów 3000.

17
41
12-5'{)
29:"
17
37
11-4-2
35:12
17
35
10-5-2
31 :12
17
35
10-5-2
26:8
17
34
10-4-3
28:15
17
26
8-2-7
21:17
17
26
8-2-7
26:18
25
7-4-6
16:23
17
17
23
6-5-6
18:16
17
23
5-8-4
17:23
17
22
6-4-7
20:22
17
22
6-4-7
18:30
17
21
6-3-8
22:21
17
21
6-3-8
15:15
17
21
7'{)-10
20:24
17
21
5-6-6
14:20
17
21
6-3-8
12:18
17
19
4-7-6
16:19
17
19
5-4-8
15:20
17
19
5-4-8
8:16
17
15
3-6-8
10:16
17
15
4-3-10
10:26
17
11
2-5-10
10:25
OWY DWór Maz.
17
10
2-4-11
10:27
Strzelcy: 10- Kubisz (Katowice), 9 - Chałbiński (Włókniarz), 7 - BoBudka (KSZO), Cetnarowicz (Górnik), Ja 6bczak (Śląsk)·
kolejce: Korona - Hutnik, Myszków - KSZO, Siarka Konin .
IPKI

SZCZEGÓLNY

Cersanit NOMI kontra AZ

c a

(S)MACZEK
Uczniowski Klub Sportowy
Maczek Kielce, który rozpoczyna działalność szkoleniową, zaprasza na treningi dzieci, które
chciałyby
uprawlac
piłkę
ręczną· Szczególną atrakcją bę
dzie fakt, że zajęcia prowadzą

m.in. mistrzowie Polski, zawodnicy Iskry Lider Market Kielce.
Hanmonogram zajęć : dzi ewczę
ta z klas V-VI (treningi prowadzi
Swietlana Palko), SP 22 - ś roda ,
godz. 16, p i ątek , godz. 15.10,
ZSB ul. Jag iellońska - czwartek,
godz. 16.45; chlopcy, VI klasa
podstawówki i I gimnazjum (zaję
cia prowadzą Aleksander lItowski
i Marek Witkowski ), hala przy ul.
Krakowskiej - p iątek , godz. 15; V
klasa (Radosław Wasiak i Rafal
Bernacki) , hala przy ul. Krakowskiej, wtorek, godz. 15; IV klasa
(Paweł Sieczka i Jaroslaw Tkaczyk) , hala przy ul. Krakowskiej,
pon iedziałek , godz. 15.
IPKI

Dziś koszykarze Cersanitu NOMI Kielce w ramach pucharu Polski rozegrają mecz w Lublinie z
miejscowym AZS. Spotkanie pucharowe pomiędzy tymi zespolami będzie transmitowane
na żywo o godz. 18 w Wizji Sport.
Meczem z AZS Lublin koszykarze Cersanitu NOMI Kielce zadeb i utuj ą w pucharowych zmaganiach. W dotychczasowych spotkaniach po m iędzy tymi d rużynami
lepsi byli kielczanie. W rozgrywkach o ligowe punkty .Delfiny· z
Kielc rozgromiły lublinian, nie
daj ąc im ża dnych szans. Czy dziś
będzie powtórka? Na pewno zespół AZS u siebie będzi e stanowił
poważne za g rożenie, tym bardziej
że zawodnicy AZS będą chcieli się
zrewanżować
kielczanom za
srogą porażkę w Kielcach. Trener

Wszyscy chcą zobaczyć mecz
o Ligę Mistrzów

Biletowa
Ponad polowa biletów zostala
rozprowadzona podczas pierwszego dnia przedsprzedaży
biletów na rewanżowy, sobotni
mecz o awans do Ligi Mistrzów
piłkarzy ręcznych Iskry Lider
Market Kielce I szwedzkiego
Drott Halmstad. Szwedzi dotrą
do Kielc dziś po południu .
- Myślę , że na razie sprzedaliśmy
okolo 600 biletów - mówi prezes
Iskry Lider Market Andrzej Jung. Może stać się tak, że przed meczem w kasach będ zie ich bardzo
mało .

- Od godziny 10 sprzeda liśm y
okolo 70 biletów. Zainteresowanie
może byloby wi ększe , ale nie ma
u nas w zakładzie tradycji sprzedaży wejściówek na mecze - powi edz iał nam Witold Bakalarz z
. Foto-Perfect·, gdy zadzwoniliś my o godz. 15. W niektórych innych punktach s p rzeda ży ustawiały s ię kolejki.

gorączka
Bilety można kupić w sekretanacie klubu, sklepie .Fantazjusz·, ul.
Sienkiewicza 6, kantorze .U Marynarza" oraz w .Foto-Perfect·, ul
Paderewskiego. Kosztują 25 zł normalny i 15 ulgowy.
Szwedzi przyjadą do Kielc dziś
okolo godz. 15, pokonają drogę
w ten sam sposób, co kielczanie
- promem z Ystad do ŚwinOUJ
ści a , potem autokarem. O godz.
19.30 będą trenowali w hali przy
ul. Krakowskiej, w piąt ek rozpoczną zajęcia pół godZiny
wcześniej, w godzinie sobotniego meczu.
Przed, w trakcie i po meczu w
holu obiektu przy ul. Krakowskiej będzie można kupić klubowe gadże ty. Dochód z ich
sprzedaży jest przeznaczony na
szkolenie naj młodszych szczypiornistów, trenujących w UKS
Maczek.

IPKI

Kozak na Kozienice?
Paweł

Kozak przed sezonem

na razie nie dane mu było zameczu, gdyż
okresie przygotowawczym. P iłkarz doznal
kontuZJi kolana (uszkodzone wię
zadla krzyżowe i pęknięta rzepka), więc musiał podd a ć się operacJi. Zabieg przeprowadzony kilka tygodni temu w Piekarach
grać w ligowym
doznał kontuzji w

Ś ląskich zakończył się pomyślnie

i po krótkim okresie rehabilitacji
Kozak wznowii treningi. Jeśli
wszystko uloży Się dobrze pomoc-

Przełaje po kielecku
W Konopiskach kolo Częstocho
wy odbyły Się V Ogólnopolskie
Masowe Biegi Przełajowe Ludowych Zespołów Sportowych . W
klasyfikacji miast zwyciężyły Kielce z dorobkiem 754 p I, a wśród
gmin Wiejskich najlepsze okazało

nik pozyskany z Korony zadebiutuje w Błękitnych w meczu z Kozienicami, który rozegrany zostanie
17 pażdziemika w Kielcach .
- Wczoraj uczestniczyłem w pierwszeJ treningowej gierce i na razie
wszystko jest OK - mówi z zad0woleniem Kozak. - a razie muszę pokonać banerę psychiczną, ale /o nonmalne po kontUZJI i d/uisz.eJ Oleobecności na boisku. 18 chcę ryzykować i naJblitszy mecz z Tłokami
Gorzyce Jeszcze sobie odpuszczę,
ale mam nadzieję, że Już na spo
nie z Ko:aemcaml powonienem być
go c:my do gry
I STACHI

był Karol Stelmaszczyk (80-81) z
LZS, a na 6 km trzecia lokata przypadla MarCInOWI IchclkoWl. W
punktaCJi luboweJ Zryw Łopuszno
zaJął10mleJsce(197p ),aw laSyfl aCJI WOjewództw ś ęto rzys e było czwarte
Lekkoatletyczna .. Liceliada "
W Kielcach odbył Się pierwszy
mistrzostw WOjewództwa
rzut
szkół średnich w le koaUetyce .Liceli ada '99·. Finały zawodów
organizowanych przez WOJewódzSzkolny ZWl<\ze Sportc:my odbędą Się wiosną.

W

klasyfi acji

dziewcząt zwycięzyła

się Łopuszna.

W impreZJe WZIęłO udział 650 zawodników z 89 gmin i 81 klubów z
caleJ Pols i, którzy rywalizowali w
10 biegach. Pierwsze miejSca na
dystansie 3 km zajęli Ewa Plesowicz (rocznik 80-81) z LZS Kielce I
Tomasz Brzeski (82-83) z Olimpu
Końskie W biegu na 5 km drugi

, de
AZS P aweł Urbański Jest przekonany, ze Jego podopieczni zagrają
o niebo lepiej niz w Kielcach. - Ten
mecz ma dla nas na pewno mniejszy cię:tar gatunkowy niż pojedynek ligowy, ale nie możemy zawieść naszych kibiców. Znamy
wa rtość kieleckiego zespołu i jeże
li chcemy myśleć o zwycięstwie
musimy zagrać na pełnych obrotach - powiedzialtrener lublinian .
W zespole AZS nie wystąpi Zoran M arković, który pożegnal się z
tym klubem . Zawodnik ten nie
spełnil oczekiwań dzialaczy lubel-

zespołowej

e pa V LO
Kielce, przed ZSE nr 1 Kielce I ZSE
nr 2 Kielce. Wśród chłopców wygrała drużyna ZSME Kielce, przed
ZSH Oslrow'ec I ZSZ nr 1 Kielce. W
poszczególnych konkurencjach
triumfowali, dZJewczęta : 100 m Agnieszka pająk
LO), 400 m onika WiśOlewska (ZSE nr 1),

rv

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

I

t

sklego klubu Kadrę zespołu uzupełnił wychowanek klubu, dZiewiętnastoletni Robert Czochra
Kielczanle jadą do Lublina po
zwycięstwo . Wszyscy koszykarze
bardzo seno traktują występy w
pucharze . - Chcemy zagrać Jak
naJlepiej . Rozgrywki pucharowe i
grę w lidze traktUjemy bardzo poważOle Znamy dobrze zespół
AZS, wiemy jak z nimi grać . A jakie
będą tego efekty przekonamy się
JUż Wieczorem - dodal trener klelczan Stefan Tot.
IEVAl

W ligach juniorów

KKP lepszy od Duszek
Dziś kolejne rezultaty spotkań
w piłkarskich ligach młodz i eżo
wych oraz tabele. Bardzo dobrze grają młodz i zawodn icy
KKP (Kielecki Klub P i łkars k i),
którzy prowadzą zarówno w
młodzikach , jak I trampkarzach .

JUNIORZY
Grupa 1. Victona - Łysica 3 1,
Bucovia - Zenit 32, MKS Koń
skie - Orlę t a 4 ' 2, Wierna - Unia
2:0
1. 0rllcz
8 15
22:9
6 14
17:6
2. Końskie
7 13
13:6
3. Wierna
8 12
24:8
4. Zenit
7 12 17:14
5. Orlęta
6. Unia
7 10 10:14
7. Ruch
8 10 12: 19
8. Victoria
8 10 13:24
9. Sparta
6 9
9: 11
10. Bucovla
8 7 14:17
11 . Łysica
8 7
9 :15
12. Piaski
7 2
4:20
Grupa 2. MKS Stąporków - Naprzód 2 4 Górnik pauzowal
5 10
9 :6
1. Naprzód
4 8
12:6
2. Hetman
"6
19:4
3. Nowiny
2 6
4 :0
4. Polonia
5. Nida
"' 6
7 :7
6. Stąpork6w
4 4
6 :6
3 O 3:25
7. G6rnik

JUNIORZY

Już zaczął trenować

przeszedł z Korony do trzecioligowych Błękitnych Kielce, ale

Lublin

MŁODSI

Spartakus - Zdrój 1 1, Zryw Astra 31, Ruch - MKS Końskie
3:3 RodZJna pauzowała
1. Rodzina
4 12
33 :1
2. Zdr6j
5 10
20 :6
3. Spartakus
4 7
18:4
4 7 15: 14
4. Końskie
5. Zryw
4 3
4:49
6. Ruch
5 2
9 :22
7. Astra
4 1
6:25
MŁODZICY
Grupa 1. Nida - ZdrÓj 09, Nowiny - Polonia 81, Naprzód - Korona
4 1, KKP I - Duszki 31 .
7 21
32 :2
1. KKP I
7 16 16: 10
2. Duszki
3. Zdr6j
6 10
19:6
6 10 15:13
4. Korona
5. Naprz6d
5 9 16:12
6. Nowiny
6 9 20:27
7. Hetman
4 6 14: 11
8. Sparta
6 3 13:29

BOOm-EwaP SQWICZ(VLO), ula
- IOa Szym lewicz (ZSE nr 2);
sztafeta 4x100 - V LO Kielce ;
chłopcy ' 100 m - Paweł Kamlńs I
Ichał Jamlol
(ZS E), 400 m (ZS E): 1500 m - Karol Stelmaszczy (ZSZ nr 2), ula - Adam Hutn.
(ZSEle Ki lce).
Będą medale?
DZJś w Pradze rozpoczynają s ę
mistrzostwa sWlata Juniorek w tróJboju si/owym. W zawodach wystartują d e zawodniczki Tęczy
Społem Kielce - Agnieszka Leszczyńska i arzena Zięba Oble atletki mają spore szanse na medal .
Maratończyk z Rodziny
Hieronim ŚClęgaJ z PKS Rodzina
Kielce zaJą! 28 miejsce w Maratonie Warszawskim . Kielczanin
przebiegł trasę maratonu w czasie
2.52,43 godz. W swej grupie wiekowej (40-44 lata) biegacz Rodziny byl dzieWiąty. Inny zawodnik z
Kielecczyzny, Włodzimierz Zawal-

9. Nida
6 3
7:25
10. Polonia
6 1
7:26
11 . Relax
5 1
3:26
Grupa 2. Star - Ruch 2 1, RodZina - GKS Rudki 32, MKS
Stąporków - Kordian 1: 1, Łagów
- Granat 1: 1, Spartakus - Łysica
33
1. Rodzina
7 18
30 :6
2. Star
7 17
18:1
3. GKS
7 16 25:12
4. KSZO
5 13
18:2
7 10 10:19
5. Spartaku s
6. Łysica
6 7 13:16
7 7
6:19
7. Stąpork6w
5 6 10:11
8. Ruch
9. Granat
6 5 13:13
10. Koń k le
6 3 11 :13
11 . Łag6w
5 1
2:13
7 1
5:42
12. Kordian

TRAMPKARZE
Grupa 1. Nida - Zdrój 2:2, Naprzód - Korona 1 3, KKP I - KKP II
8:0, Sparta - Relax 2:0, Hetman UKS Kostomłoty 12.
7 21
57:7
1. KKP I
8 21
35:6
2. UKS
8 21 36:11
3. Korona
4. Nowiny
6 13 32:18
5. Naprz6d
8 12 15:11
6. Hetman
5 9 17:11
7. Zdr6j
8 9 12:17
8. Nida
8 7 21 :25
9. Sparta
7 6 10:36
10. Partyzant
6 5 14:19
11 . Polonia
7 4 10:36
12. KKP II
7 1
5:35
13. Relax
6 1
2:33
Grupa 2. KSZO - Juventa 4 O,
Ruch - Juventa 1.3, Kordian - RodZJnaO:3, Star- Ruch 1:0, RodZJna
- GKS 4·1, Juventa - Granat 9:2,
Spartakus - ŁySica 5 :0.
6 16
39 :3
1. Końsk i e
6 16
28:1
2. KSZO
3. Star
7 15
27:7
7 13 24:12
4. Juventa
5. Granat
6 10 20:13
6. Rodzina
7 9 18:25
5 7
10:9
7. Spartakus
8. Atest
5 7 10:15
9. Łysica
6 6 12:36
10. Ruch
6 9
4:21
11. Kordian
6 O 1:26
12. GKS
7 O 5:43
/jl

ski (TKKF Old Boys Bukowa) ukończył bieg na 181 miejscu .
Medale
badmintonistów
Trzy miejsca na podium Ogólnopolskiego Turn.eJu Olimpiad
SpeCJalnych Polska w badmintonie wywalczyli reprezentancI Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 ze Skarżyska .
Na turnieju w Slupsku rywalizowała cała krajowa czołówka Olimpiad SpeCJalnych w tej dyscyplinie.
Wśród gimnazjalistów po brązowy
medal sięgnęła Monika Koziara.
W gronie uczniów klas piątych drugie miejsce wywalczYI Rafał Mróz,
jak
w
kategorii
podobnie
dziewcząt z klas czwartych Sylwia
Biskup. Opiekunką calej trójki reprezentującej Klub Olimpiad Specjalnych .Buziaki" z SOSW nr 2 w
Skarżysku jest Izabela Orlikowska
Imir, dor, GBI

••
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a - Polska wcześniej w ZDF

I
OlSie

polskie

reprezentacje

piłkarskie - narodowa i młodzie
żowa - mają szanse awansować

Brożyna na 27 miejscu
w mistrzostwach świata

Czas Ullricha
Złoty medal na rozgrywanych
we Włoszech kolarskich mistrzostwach świata w jeździe
indywidualnej na czas wygrał
Niemiec Jan Ullrich, zwycięzca
tegorocznego Vuelta a Espana.
Na 27 pozycji "czasówkę" ukoń
czył Tomasz Brożyna, tracąc do
Niemca 3.15 min., a drugi z Polaków - Piotr Przydział był 26
(strata 3.08.).
Ullrich, powracający do wysokiej
formy był w opinii fachowców
głównym faworytem imprezy i nie
zawiódł. Na trasie liczącej 50,6 km
Niemiec wyprzedził o 14 sekund
Szweda Michaela Anderssona
oraz o 58 sek. Chrisa Boardmana
z Wielkiej Brytanii.
Obaj Polacy pojechali bardzo
ambitnie, ale jak widać dzieli ich jeszcze bardzo dużo od światowej
"czołówki ". Przed wyjazdem "Brożka" wspominał, że będzie zadowolony z miejsca w pierwszej dziesiątce. Niestety, uplasowal się dopiero pod koniec trzeciej dzie-

strzostwach świata Voigt zajął 9
pozycję (strata do zwycięzcy
1.45), a Rumsas uplasował się na
16 pozycji (strata 2.15).
Wczoraj zakończyła się pierwsza
część mistrzostw - jazda indywidualna na czas. Polacy jak na razie
zawodzą, bo 10 pozycja Łukasza
Bodnara w kategorii juniorów to
znacznie poniżej oczekiwań. Dziś
jest dzień przerwy w mistrzostwach, a od piątku do niedzieli
rozgrywane będą wyścigi ze startu
wspólnego. Na trasie zobaczymy
trzech kolarzy wywodzących się z
Kielecczyzny - Mariusza Witeckiego (DEK Meble lider Market Cyclo
Korona Kielce) w kategorii juniorów oraz Zbigniewa Piątka i Tomasza Brożynę w kategorii elita. Miejmy nadzieję, że w wyścigach ze
startu wspólnego spiszą się znacznie lepiej .
Oprac./STACHI

siątki.

- Nie

miałem

kryzysu na trasie.
czas równym, mocnym tempem. Dobrałem odpowiednie prze/ożenie i nie miałem
żadnych problemów z rowerem .
Po prostu inni byli lepsi - powieJechałem cały

dział Brożyna .

Przypomnijmy, że mieszkający
na stałe w pod kieleckich Bielinach
Brożyna na początku września
wygrał Tour de Pologne, a na ostatnim etapie tej imprezy - jeżdzie
indywidualnej na czas, był drugi
(przegrał jedynie z kolegą z grupy
Mróz - Raimondasem Rumsasem), pokonując m.in . Przydziała
oraz Niemca Jensa Voigta. W mi-

W rozegranych wczoraj spotkaniach
1/4 piłkarskiego Pucharu Ligi Petro
Płock przegrało z Pogonią Szczecin
0:2 (O: 1), a ŁKS Ptak Łódź zremisował
z Legią Daewoo 1:1 (1 :1).
• Wysoką porażką zakończył się
występ Zeptera Śląsk Wrocław w
3 kolejce Pucharu Saporty.
Wrocławianie przegrali w Bolonii z
miejscowym Virtus Kinder 49:77
(36:49). W Pucharze Koraca Bobry Bytom przegrały z Uniksem
Kazań 67:78 (34:42), a Pogoń Ru-

Konkurs "Echa Dnia" i Totolotka SA ·
W związku z eliminacyjnym
meczem pi/karskim Szwecja Polska
zorganizowaliśmy
konkurs dla czytelników, w
którym są do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci
sprzętu agd.
By wziąć udzial w losowaniu nagród , wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytania zawarte na

zamieszczonym poniżej kuponie i
przesłać kupon do naszej redakcji.
Konkurs będzie trwał do najbliż
szego piątku . Kupony nalezy przesyłać pod adresem naszej redakcji
25-953 Kiełce 12, ul. Targowa 18,
skr. 131, do 8 pażdziemika (decyduje data stempla pocztowego) z
dopiskiem na kopercie "SZWECJA".

Eliminacje Euro '2000

Szwecja - Polska

",~

da Śląska wygrała z Kouvotem
Kouvolan
(Finlandia)
84 :74
(40:39). W Pucharze Ronchelli w
koszykówce kobiet Wisła Cristal
Kraków pokonala USK Blex KV
Praga (Czechy) 60:59 (26:32).
• W eliminacyjnym meczu piłkar
skich mistrzostw Europy grupy 9
Szkocja wygrała z Bośnią-Herce
gowiną 1:0 (1 :0).
• Poza spotkaniem Polska - Czechy '!' superlidze tenisistów
stołowych odbyly się inne pojedynki. A oto wyniki: Belgia - Niemcy 2:4, Włochy - Grecja 2:4, Austria - Francja 4:1. Polska, Grecja,
Niemcy i Austria zapewniły sobie
awans do półfinałów.
• Piłkarki ręczne Sośnicy Gliwice
wygrały ponownie w rewanżowym
meczu pierwszej rundy Pucharu
Federacji z bułgarskim zespołem
Pirin Błagojewgrad 30:15 (15:4) i
awansowały do drugiej rundy.
Opr./jl
Duży

2,31,38,40,42,49
Mułtl

1,2,5,15,16,20,23,26,28,
31,32,40,41,43,45,54,58,
63,70,80

wydania: Janusz KANIA, asystent

lei regulamin rozgrywek młodziezowych
reprezentacji przewiduje, że z grup awansuje dziewięciu zwycięzców plus siedem
najlepszych drużyn z
drugich miejsc. Tu także nie będą brane pod
uwagę rezultaty uzyskane w meczach z
najsłabszymi ekipami
w grupie. Wyłoniona w
ten sposób 16 drogą
losowania zostanie
podzielona na pary
(terminarz jak wyżej) .
Prezes ~ZPN Michał
Listkiewicz zapowiedział,
że
Polska
wystąpi o organizację
turnieju finalowego w
przypadku awarlsu do
czołowej ósemki. Turniej ten (dwie grupy po
cztery zespoły) będzie Ostatni w kraju trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed
jednocześnie kwalifi- Szwecją w eliminacjach EURO 2000 odbył się wczoraj na boisku rr.. nt~'lJOI/tYr
kacją do Igrzysk Syd- Legii. Na zdjęciu: od lewej - Sylwester Czereszewski, Radosław Michałs
ney 2000. Z Europydo Mirosław Trzeciak i Tomasz Wałdoch.
Australii pojadą cztery
Teraz znalazł się w kłopotliwej syczołowe reprezentatuacji, ponieważ kancelaria Tony
cje. Jeśli w tej czwórce znajdzie
Blaira domaga się dotrzymania
się federacja, która z różnych
obietnicy. Sztokholmski dziennik
przyczyn nie zglosi się do turnieju
.Expressen" pisał w środę, że •Teolimpijskiego, np. Anglia, to zajraz Szwecja musi wygrać, poniedzie konieczność rozegrania dowaz w przeciwnym wypadku Perdatkowego meczu pomiędzy drusson złamie poważną obietnicę
żynami, które sklasyfikowano na
polityczną" . .Anglicy zwariowali" trzecich miejscach w grupach fipisze .Expressen". "Wysłali najponałowych . .
ważniejszych
dziennikarzy do
Tymczasem premier Szwecji Goeran Persson żartobliwie obiecał
Sztokholmu , na tydzień przed-meczem, aby pisali jak dobra jest
w ubiegłym tygodniu premierowi
szwedzka drużyna . Sky Sport
Anglii wygraną Szwecji z Polską.

Tyson

może ugryźć

Były mistrz świata boksu zawodowego Mike Tyson ostrzegł,
że jeśli sędzia nie weźmie go ...
pod ochronę w najbliższej walce, będzie zmuszony wziąć
sprawy w swoje ... zęby, tj. gryżć
rywala w ucho.
.
- Zrobię to jeszcze raz w podobnych okolicznościach - powiedział Tyson w wywiadzie dla "Los
Angeles Times". Mike Tyson odgryzł kawalki uszu Evandera Holyfielda w 1997 r. w walce o tytuł mistrza świata. Tyson utrzymuje, że
arbiter Mills Lane pozwalał Holyfieldowi na uderzanie głową i
ostrzegł, że zachowa się tak jak
wtedy, jeśli zostanie zraniony i bę
dzie krwawił. W tamtym pojedynku
Tyson wypluł ochraniacz na

szczękę i odgryzł kawałek prawego ucha swego przeciwnika. Minutę póżniej zrobilto ponownie, tym
razem odgryzając koniuszek lewego ucha Holyfielda. Stracił za to
licencję bokserską na 15 miesięcy,
choć przeprosił potem za swe zachowanie. Mike Tyson ma stoczyć
walkę z Orlinem Norrisem 23 paż
dziernika w Las Vegas i nie spodziewa się .pomocy" ze strony sę
dziego, gdy pojedynek stanie się
"ostry" i obfitujący w faule. - Nikt
nie ma dla mnie odrobiny
współczucia lub zalu. Nikt za mnie
nie będzie walczył . Muszę bronić
się sam. Obrona wlasna jest zgodna z naturą ludzką. Po prostu nie
mam innego wyjści<t.
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SZWECJA POLSKA
WYTNIJ, WYPEŁNIJ, PRZYNIEŚ DO REDAKCJI RADIA TAK
LOSOWANIE NAGRÓD PO MECZU NA ANTENIE

prowadzącego :

_H.

10.10. Niedziela
I liga koszykówki: Unia Tarnów - Cersanit Nomi Kielce
RADIO SPORT: 17.05-19.30
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Zestawy par
rskiego
na najbliższy weekend
naszymi typami. Życzymy
stwu wysokich wygranych.
Liga polska
1. Ceramika - Raków
2. Katowice - Odra O.
3. Radomsko - Bełchatów
4. Grunwald - lechia
5. Jeziorak - Śląsk
6. Korona - Hutnik
7. Myszków - KSZO
8. Odra Sz. - Polonia B
9. Polar - Hetman
10. Siarka - Świt
11. Stal SW - PK Konin
12. Włókniarz - Górnik Ł
13. Włókniarz - Górnik Ł
Dla pozycji 12 należy
wać wynik pierwszej
Zakłady
przyjmowane
9.10 .1999 r.

9.10. Sobota

i nazwisko: ........................................................................ .

prowadzący

II

Eliminacje do Ligi Mistrzów W piłce ręcznej: Iskra LM Kielce - Drett Halmstad
I liga piłki siatkowej : Warka Czarni Radom - Górnik Radlin .
".u _H. H.U
RADIO SPORT: 19.05 - 20.45
1 1.
71.111

Adres: .........................................................................................

Redaktor
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2. Ile wyników meczów typujemy w zakładach pi/karskich Toto Gol prowadzonych przez Totolotek SA? .............................. .
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1. Jaki był wynik meczu Polska - Szwecja rozegranego 31 mart:a
1999 roku na stadionie w Chorzowie?.................................... ..

Imię

z grupy do dalszej fazy rozgrywek. Obie mogą to uczynić zajmując drugie miejsce w grupach. Musząjednak uzyskać korzystne wyniki ze Szwecją. Obie
nasze reprezentacje dziś odlatują do Szwecji.
W przypadku pierwszej reprezentacji awans do baraży zapewnia już remis w sobotnim spotkaniu. Podział punktów w piątek mię
dzy drużynami młodzieżowymi nie
daje pewności kwalifikacji podopiecznym Pawła Janasa. Powoduje to skomplikowany regulamin
rozgrywek. Jeśli polskie zespoly
pomyślnie przejdą rozgrywki grupowe, to następnych rywali poznają 13 pażdziernika podczas losowania w Akwizgranie. Zarówno
baraże o finał ME, jak i ćwierćfinały
MME, zaplanowano na 13/14, a
rewanże na 17 listopada.
Zacznijmy jednak od pierwszej
reprezentacji. Wiadomo, że prawo
gry w finalach ME majązapewnio
ny"gospodarze imprezy, czyli Holandia i Belgia, dziewięciu zwycię
zców grup, najlepszy zespół z drugiego miejsca oraz czterech triumfatorów baraży pomiędzy druży
nami z drugich lokat. W celu określenia rankingu drużyn, które w
grupach uplasowały się na drugich
lokatach - po zakończeniu eliminacji - będą rozpatrywane wylącznie
rezultaty uzyskane w meczach
przeciwko zespołom z pierwszego, trzeciego i czwartego miejsca
w tabeli. Dla przykładu punkty Polski zdobyte w meczach z Luksemburgiem nie będą się liczyły. Z ko-
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Eliminacje Euro '2000
1. Szwecja - Polska
2. Białoruś - Włochy
3. Walia - Szwajcaria
4. Łotwa - Norwegia
5. Słowenia - Grecja
6. Finlandia - Irlandia Płn.
7. Niemcy - Turcja
8. Rosja - Ukraina
9. Austria - Cypr
10. Chorw. - Jugosław ia
11. Macedonia -Irlandia
12. Estonia - Bośnia i Her
13. Szkocja - Litwa1
Zakłady
przyjmowane
9.10.1999 r .
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