Najpierw policjanci mówili o sześciu, potem o ośmiU,
teraz okazuje się, że z "Mesko" znikło dziewięć rakiet
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rożenie

dla pacjentów
dla szpitali

bez...
:vs.'lnrn,."nv budżet Świę
ej Regionalnej Kasy
będ zie niższy niż w
- wynika z planu fina 2000 rok. - Może
od kilkunastu do
ęciu
milionów
- zap owiada Andrzej
członek Rady ŚRKCh.
acja to poważne zapacjentów i krach
li - twierdzi ŚwiętoIzba Lekarska.

"Relaks"
per-Relaks"

rok slwierdzila, że w 2000 roku kasa będzie miała jeszcze mniejsze
dochody niż obecnie. - Z planu wynika, że może zabraknąć od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów
złotych . Nie chcę podawać konkretnych kwot, bo mogą się jeszcze zmienić - powiedział nam Andrzej Jagie/ło, czlonek Rady $wię
tokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych . - Kasa dostala za mało pieniędzy należnych ze środków wyrównawczych . To oznacza, że
trzeba będzie albo kupować tań
sze usługi, albo zrezygnować z
niektórych z nich. Tylko nie wiem,
jak oszczędzać na chorych i biednych.
Dalsze obniżanie nakładów
opiekę zdrowotną pogorszy

na
ja-

kość
czeń

i utrudni dostęp do świad
zdrowotnych, ograniczy zatrudnienie pracowników ochrony
zdrowia oraz pogorszy i tak już
ciężką sytuację finansową - uważa
prezydium $więtokrzyskiej Izby
Lekarskiej, podkreślając, że taka
sytuacja jest poważnym zagroże
niem dla pacjentów.

• Z Zakładów Metalowych "Masko" w poniedziałek ukradzionych zostało dziewięć rakiel
Sześć "strzał", dwie atrapy I Jedna "Inna" • oficjalnie oświad
czyła wczoraj Elżbieta R6żań
ska-Komorowlcz, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji.
Sześć rakiet już odzyskano. Poszukiwania reszty na razJe są
bezowocne.
Jak już pisaliśmy, włamanie do
Zakładu Produkcji Specjalnej ZM
.Mesko· w Skariysku-Kamiennej
miało miejsce bliżej me określone
go dnia, w miniony weekend.
Początkowo policja mówiła o kradzieży sześciu niegroźJ1ych rakiet
bojowo-szkoIeniowych. Wiadomo

było, że chodzi o przeciwlotnicze
pociski .strzała 2M'_ Nieoficjalnie
tyfko powtarzała się nazwa najnowocześnlejszej rakiety ,grom', ale
nikt głośno nie przyznał, że rzeczywiście znajdowała się pośród

ukradZIOnych. Podczas inwentaryzaqi w zakładzie okazało S", te
brak takte dwóch atrap rakiet, wyrzutni I niewielkich Ilości materiałów wybuchowych.
Pierwsze trzy ukradzione rakiety
poIqanCl odnależfi już w poniedziałek na terenie ,Mesko' We
wtorek oftqalnie m6wi1i, te odnależli dwie następne. Dopiero p6tniej

okazaIo się, te rue dwie, a trzy
Rakieta nazwana przez panią
rz.eczn .,JIlną', a przez pteIWSZ8-

go zastępcę świętokrzys lego
komendanta WOjewódzkiego poliCJi .naJWażnieJszą' to ta, o której
nieoficjalnie wiadomo. że jest
naJ nowocześniejszą
rakietą
.grom·. Została znaleziona we
wtorek przed południem razem z
dwiema ,strzała m", 250 metrów
za ogrodzemem , Mesko·. Na pytanie, czy to jest .grom', Eltbieta
R6tańska-Komorowicz mówi'
- Nie wiem.
Wczoraj w ZM _Mesko' WCiąŻ
trwała inwentaryzacJa, ale tym
razem nie odkryto kolejnych
zagubionych rewelacji. Prezes
zakład6w Waldemar Skowron
tradycyjnie już był nieuchwytny.

Urząd Oc:hrony Państwa, żywoCnic
zainteresowany kradzietą w ..Mesko' SlWierdzi. te rakiety w ogóle (lIO
powinny być w zakIadzje, bo len 018
pos&adaI sbsownego certyfikatu. Na
to MnsIetsIwo Obrony Narodowej.
które rzeczone rakiety pm!kazaIo do
zakładu, twierdzi. że do przechowywania poc:iskćw typu ,.strzała' takie
świadectwo wcale nie b)4o koniecz-

ne. UOP

stwIerdzlł. IŻ

mmo wszy-

stko b)4o Przapychanki,
jest
odpowiedZialny za ochronę fnny.

kr'9dziet

I niewystarczaJąc

zabeznadal trwają A si6d!TleJ rakiety, o wadze 20 1<iograrnc7N,
1,5-metrowej ,.sIn;Jły 2M" dalej 018
pieczoną broń,

ma

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Nastoletni

włamywacz pobił

rekord

ITIOrdercy. Wstrząsające

Zbrod
kxlzi, którzy są na miejsaJ
Ilf na terenie Kiełecczy_

Wygnaniu W Starachowi. 'h się ludzie - ofiary

W łesie koło Jedlni Letniska
grzybiarz znalazł w zaroślach
butelkę z piwem. Gdy wypił zawartość - zmarł.
Nie wiadomo, co było w butelce
- piwo czy inny płyn. $wiadkiem
całego wydarzenia była żona denata - Jadwiga H. Opowiedziała , że

ętowano Dzień Edukacji Narodowej

agodzy
rodzeni

Czytaj na str. 2

12 paźdZlemika wraz z mętem 50-letnim Kazimierzem - zbierali
grzyby w okolicach WSI Cudn6w,
niedaleko Jedlni Letniska. Około
godz. 18 mężczyzna znalazł butelkę piwa. Byla oryginalnie zamknię
ta. Otworzył ją i napił się · Poczę
stował nawet żonę . Po pewnym
czasie mężczyzna tle się poczuł .
Przewrócił się, nie miał siły wstać.
Zaalarmowani przez żonę mieszkańcy WSI zadzwonili po pogotowie ratunkowe Niestety, pomoc
przyszła za póino Lekarz stwierdził zgon mężczyzny
Także Jamna H. żfe się poczuła .

Zaczęła wyrniołDNać, kręcib Gę Jej
głowie. Została odwieZJOna do

w

szprtaIa w Radomiu.
PoIqanci z Jed ni prcr.vadząpostę

powanie wyjaśniające. Sprawdza
się, co byto w butelce. Prokurator
zarządZJł teź se Cię zv,4ok.
Isokl

Do kolejnych szełclu kradziety przyznal 51, ósmoklasista zatrzymany przedwczoraj podczas włamania do samochodu
przez policjantów z IV Komisariatu K lelce-W ch6d. 15-latek
ma już na koncie trzydz ieścI
okradzionych
samochodów.
Policja zatrzymała r6wnież 22letniego studenta, który jest podejrzany o zlecanie kradziety
nieletnIemu. Dz.1ś prokurator
wystąpi o areszt dla pas ra.
O meletnlm włamywaczu . tóry
speqalizował Się
e włamaniach
od ,maluchó • i .vol swagen6w
garbusów' pisah my we wczoraJszym .Echu Dnia'. Zatrzymany na
gorącym uczyn u chłopa przyznał się najpierw do 24 radzlety
radioodtwarzaczy i Innych atrakcyjnych akceson6w samochodowych. Wczoraj nastolate wymle-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nlł ol Jne 6 miejSC, wtórych
włamał Sll~ do samochodów
DZIałał od wa aql na tereme
ego miasta . - Pod względem hczby włamań do onanych w ta

krótkim czasie pobtł SWOISty reord · 'Nlerdzą po Icjanci.
• BezpośrednIO po zatrzymaniu
chłopa twierdZJI, że sam sprzedawał radloodlwarzacze - powiedZIał
omendantlV Kormsanatu KielceWschód Jerzy Bukała . - UstalilIśmy Jednak. że w sprzedały
sprzętu pośredniczył 22-1etni student zdobywający licenqat na jedneJ z lelecluch uczelni. Student
przyznał się do I u pośrednictw,
tymczasem z zeznań nastolatka
wyni a, że rówmeż zlecał włama
nia Ustalamy. czy ósmoklasista
był Jedynym dostawcą fantów dla
pasera Wiemy, że student sprzedawał radia swoim znajomym. W

jego mieszkaniu znaleziono jeden
kradziony radioodtwarzacz.
POliCJanci rozmawiali wczoraj z
ma ą ptętnastolatka, która twierdZIła. że me miała pojęcia o
dZIałalności syna . Nie
ledziała
również, że ósmoklasista odwiedził po wakacjach swoją szkołę tylko raz.
IMPBI
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Zdania na temat pracy nauczycieli są różne. Niektórzy podkreślają, że to jedyny zawód, w którym jest tak dużo czasu wolnego
i uważają, że kiepskie zarobki
rekompensuje
nauczycielom
stosunkowo niewielka liczba godzin pracy w tygodniu. Inni argumentują, że to praca bardzo
odpowiedzialna, wymagająca
odporności
psychicznej
i
ciąglego uzupełniania wiadomoścL Z okazji przypadającego
dziś Dnia Edukacji Narodowej
zapytaliśmy uczniów - stronę
najbardziej
zainteresowaną
pracą pedagogów, czy chcieliby
kiedyś zostać nauczycielami.

Sagan,

13 lat: w tym Z13Wodzie. Mógłbym wtedy stawiać jedynki i naganne, organizować klasowe
wycieczki.
Chciałbym pracować

Kamil Jędruszczak. 13 lat: - lJwa..

ian. że to ~ ~ Jako nauc:z:yciel
r-rixpJm stawiać oceny, organizo.Yać
dyskaeki,

~

14

Świętowano Dzień Edukacji Narodowej

Temat dnia:

Mateusz

CI LOKALNE

wykszIaIrony.

PEDAGODZY
NAGRODZENI
Wczoraj w Zespole Szkół leś
nych w Zagnańsku odbyła się powiatowa uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Najznamienitsi pedagodzy otrzymali
krzyże zasługi prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, nagrody świętokrzyskiego kuratora
oświaty i starosty kieleckiego.
. Sygnaliści ·
odegrali hejnał,
wprowadzono sztandar szkoły. Po
przywitaniu gości przez dyrektora
Zespołu Szkół Leśnych w Zagnań
sku Bogdana Wisłockiego wręczo
no odznaczenia i nagrody dla najznamienitszych belfrów l- terenu
powiatu kieleckiego. Decyzją prezydenta RP Aleksandra Kwaśnie
wskiego, Srebrnym Krzyżem
Zasługi uhonorowano pracownika
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Piekoszowie
Mariana Chrzanowskiego oraz nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chęcinach Arkadiusza Kwartę . Brązowy Krzyż
Zasługi otrzymał nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chęcinach Marian Porzucek.
Dekoracji dokonał dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Janusz Koza.
Wręczono również nagrody przyznane przez świętokrzyskiego kuratora oświaty. Otrzymali je: nauczycielka
Liceum
Ogólnokształcącego w Chmielniku Maria
Jasińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie

Józef Lesisz, nauczycielka Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku
Irmina Wisłocka. W imieniu kuratora Andrzeja Syguta nagrody
wręczył starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Edward

Skarżyscy związkowcy

solidarni

z
Tomek Ziental, 14 lat: - Nie
chciaIbym być nauczycielem. W
szkole musialbym się użerać z dzieciakami, w domu sprawdzać klasówki, zesr:yty, choć wolałbym pewnie
mieć CZ13S wolny. Gdybym postawił
złą ocenę, mógIby mnie jeszcze ktoś
pobić. .. Po co mi to wszystko?

Kamil Su liga, 141at: - Musialbym
męczyć się z dziećmi, sprawdzać
zeszyty... Nie chciałbym pracować
w tym zawodzie.

centralą

Fryzeł .

Natomiast nagrody starosty kieleckiego otrzymali: dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych w Chmielniku
Stanisław Jamroży, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 w Łopusznie Anna Jarosińska , nauczycielka Zespołu Szkół
Leśnych w Zagnańsku Anna Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych w Podzamczu Chęciń
skłm Tadeusz Kruk.

Fol. D. Lukasik

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej leśnicy odegrali hejnał.

Strajkowy

piątek

Dotację

na realizację zadań z
pomocy społecznej
otrzymał Urząd Marszałkowski z
rezerwy celowej budżetu pań
stwa. Oznacza to, że organizacje pozarządowe z województwa świętokrzyskiego mogą
ubiegać się o dofinansowanie
działań obejmujące pomoc dla

ciele oodzieI.1ie użerająsię z dziećmi,
ponoszą dużą odpoYłiedzialność,

a

JcasY' dostają maIo. Z ~ doświadczerla

wiem, że uczniowie ich
nie SZ31Ują i potrafią być okropni. Zdcr

rza się, że wyzywają nauczycieli nie
tyI<o na przelwach, ale nawet na Iekqach. Na przyszłość mam inne
plany zawodowe.
(Cieś)

ZdjfCia A. Piekarski

najuboższych, niepełnospraw

nych, bezrobotnych czy bezdomnych. Termin składania wniosków upływa z końtern paździe
rnika.
Organizacje pozarządowe mogą
otrzymać dotację na organizowanie stołówek i świetlic środowisko
wych, wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży oraz osób starszych,
turnusów rehabilitacyjnych oraz
schronisk, nocłegowni , domów samotnej matki, ośrodków interwencji kryzysowej itp.

Uwaga!

dżetu, ponieważ tą sprawą

je się aktualnie rada kasy.
Do 30 pażdziernika rada
musi zatwierdzić Or:2'V!;;'lnrr"",
budżet. Na pos;iedzerlie
re odbędzie się
przedstawiciela
Powszechnego
Zdrowotnego. lić jeszcze raz całą
puścić do uchwalenia
.b.rakami - mówi Andrzej
Starania rady kasy o
pieniędzy ze środków
czych popiera S'Io'lęt,o krzyska!li
Lekarska - Jest to
zaspokojenia potrzeb
nych społeczeństwa na
szym poziomie niż obecnie·
ża prezydium $IL.

albo i nie

Przed bardzo siinym i porywistym wiatrem w województwie
świętokrzyskim ostrzega dzisiaj

liśmy zabłokować

składać

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do 31
października w Departamencie
Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego wniosku wraz z
załącznikami :
aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego, statutem organizacyjnym oraz innymi
dokumentami w zależności od potrzeb.
Z podmiotami, którym przyznana
zostanie dotacja, zarząd województwa zawrze szczegółową umowę na realizację Z13dania. Będzie
miał również możliwość kontrolowania sposobu wykorzystania śro
dków. W pierwszej kolejności zostaną uwzględnione wnioski dotyczące funkcjonowania stałych
placówek.
Szczegółowych informacji udziela Jolanta Wojtacha pod nr telefonu (0-41) 342-14-02.
IMAFI

"Maluch"
w ogniu
"Fiat 126p" spłonął wczoraj w
lesie przy uJ. Na lugach za
Białogonem. Państwową Straż
Pożarną wezwali o godz. 7.40
zaniepokojeni mieszkańcy, którzy zauważyli dym unoszący się
z płonącego auta.
Samochodu nie udało się uratować, spłonął niemal doszczętnie,
mimo źe straż pożarna przyjechała
natychmiast. Wszystko
wskazuje na to, że było to podpalenie, a auto pochodziło z kradzieży - pozbawione było numerów
rejestracyjnych. Sprawę przekaZ13no policji.
IDOKl

Towar w pięciu
workach

Wystraszeni
włamywacze
W pięciu workach wynieśli
skradziony towar złodzieje, którzy włamali się do sklepu w Garbowie w okolicy miejscowości
Dwikozy. Włamywacze sforsowali drzwi, aby ukraść napoje,
papierosy, słodycze i inne towary o wartości 15 tys. złotych .
Najwyraźniej ktoś nieżle wystraszył rabusiów, ponieważ porzucili
wszystkie worki z towarem nieopodal sklepu. Zostawili również
swój rower, chyba na poczet pokrycia szkód , które poniosła Gminna Spółdzielnia . Samopomoc
Chłopska· .
IMPBI

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wygląda na to, że pomysł wojewody Wojciecha Lubawskiego zorganizowania. w Kielcach
szczytu generałów związanych
korzeniami ze Świętokrzy
skiem może okazać się niewypałem . Spośród zaproszonych
jedenastu oficerów potwierdzenie przybycia przysłał tylko ... jeden.

Będzie wiało!

się

w zajezdni. Postanowinasze stanowiska na .dworcu PKP, by nie wykorzystywali ich prywatni przewożni
cy - powiedział nam przewodniczący .S· skarżyskiej PKS Zbigniew Zaborski. W tym dniu oflagowana zostanie również siedziba
skarżyskiej PKS, a samochody,
które wcześniej wyjadą na trasę
będą oznakowane biało-czerwo
nymi chorągiewkami.
Według oficjalnych informacji,
przystąpienie do protestu potwierdzili między innymi przewoż
nicy PKS z Kielc , Końskich i
Ostrowca.
(G.B.)
trzyma

Wnioski o dotacje można
do końca pażdziernika

zakresu

przyjadą

teraz łatwo nie daje
daje Jagiełło .
Zofia
Wiłczyńska ,
$RKCh, wyjaśniła, że nie
rozmawiać z nami na

Gdzie jest gener

PKS

Przez cztery godziny potrwa
jutro strajk w skarżyskiej PKS.
Miejscowi związkowcy solidaryzują się ze swymi kolegami z innych oddziałów firmy oraz decyzją związkowej centrali "S".
Przewoźnicy chcą swym strajkiem zmusić stronę rządową do
zrekompensowania im strat ponoszonych z racji przewożenia
pasażerów mających prawo do
biletów bezpłatnych, ulgowych i
szkolnych.
- Autobusy pozostaną w naszej
Z13jezdni w godzinach 6-10. Jeśli
któryś z kierowców wyruszy na trasę wcześniej, z dłuższym zadaniem, również przerwie pracę i za-

- Te wyroznlenia to tytuły dla
osób o nie kwestionowanym dorobku zawodowym - pogratulował
nagrodzonym starosta kielecki
Wiesław Gałka. Cieplych słów pod
adresem wyróżnionych pedagogów nie szczędził również prowadzący uroczystość naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Adam Jaskóła.
W obchodach
udział wzięli
władze powiatu, przedstawiciele
kuratQfium oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, dyrektorzy i pracownicy placówek
oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu kieleckiego.
IWETI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Rada kasy odpowiada za środ
ki, które przyjęła w planie budżeto
wym. Jeżeli teraz będziemy mieli
niższy budżet , za rok sytuacja może się powtórzyć - tłumaczy Jagiełło, który jest także dyrektorem
Miejskip.go Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starachowicach . Członkowie rady nie są laikami,
którzy nie wiedzą nic o gospodarce finansowej , my także opracowujemy corocznie budżety, każdy
ma jakieś braki, ale szuka możli
wości dofinansowania. Jeżeli nie
dostaję pieniędzy z ministerstwa,
ślę pisma do wojewody; powiatu,
jeszcze raz do ministra. Odnoszę
wrażenie, że zarząd kasy zbyt
słabo stara się o pieniądze z funduszu wyrównawczego. Jestem
przyzwyczajony do wielokrotn.ego
pisania i ponaglania w jednej sprawie. Tymczasem zarząd kasy
przygotował tylko jedno wystąpie
nie w tej sprawie, a wiadomo, nikt

Oficerowie

SĄ PIENIĄDZE!
Beata Plech i Ewelina Patyna,
lat 14: ~ Nie chciałybyśmy być nauczycielkami. Naoczyciel musi dużo czasu spędzać w szkole, sprawdzać klasówki, zeszyty, organizować wywiadówki. Poza tym to duża
odpowiedzialność, zwłaszcza w
klasie takiej jak nasza.
KIaudyna Kępka, 15 lat: - Nauczy-

KA A BEZ ••.
KASY

Stacja Meteorologiczna w Sukowie pod Kielcami. Południowo
zachodni wiatr skręcający na
północny zachód w porywach
dochodzić będzie do 20 metrów
na sekundę. Osłabnie, według
prognoz, dopiero w nocy z 14 na
15 października.
O niebezpieczeństwie powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody świętokrzyskie
go i ośrodki gminne, które przygotowały odpowiednie służby. O ewentualnych szkodach powstałych na
skutek wiatru prosimy o powiadomienie dyżumego wojewody w Kielcach pod numerem telefonu 987 lub
344-33-33.

/DOKI

- Przez cały dzień mnln itm~aliS;
o potwierdzenie zac)roszeó
stety, mimo wielokrotnych
nów do zainteresowanych.
jeszcze kilka dni temu
przyjazd, konkretną,
I
odpowiedż uzyskaliś my J

od generała brygady ZdZł
Wijasa, dyrektora depa
kontroli w Ministerstwie
Narodowej - informuje szef
netu wojewody Jacek Sułek
Przypomnijmy, iż wojeYlod a
stanowił zaprosiG gen erałów
Kielc, by stworzyć lobby, które
niłoby przyszłości Salonu
nego oraz Centrum ONZ
kówce - instytucji , których
Kielecczyźnie jest zag rożony
przybycie deklarowali międzY
nymi: zastępca dowódcy
Lotniczych generał brygady
Baraniecki, szef Wojsk
wych gen. bryg .
Zarządu Planowania
neralnego gen. bryg .
trzyk, generałowie Czesław
wsk i i Julian Maj . Ale czy p
nie wiadomo.
- Będziemy czekać na pOi'
dzenie
jeszcze
dziś
nadzieję, że goście

jednak z naszego __ ...n07"'·
gdyby nawet nie - spotkaJllll
się odbędzie, choćby miał
uczestniczyć tylko
dodaje dyrektor

Morderca sam oddał się w ręce policji

Nie wytrzymał psychicznie?
28-letni mieszkaniec Skarży
ska sam oddał się w ręce policji,
przyznając się do zamordowania 57-letniego transseksualisty. We wtorek wieczorem zabójca zgłosił się na komendę policji w Poznaniu, dokąd zbiegł po
piątkowej zbrodni.
Jak miał powiedzieć policjantom
w Poznaniu, obawiał się działań
operacyjnych podjętych przez
skarżyskąpolicję . Od chwili odkrycia zbrodni znalazł się bowiem w
kręgu
zainteresowania
ekip
dochodzeniowo-śledczych . Zabójca wsk3Z13ł miejsce gdzie schował
narzędzie zbrodni. Była nim metałowa rurka o przekroju około półto
ra cala. Skarżyscy policjanci znaleźli ją w kontenerze na śmieci nieopodal bloku przy ul. Rejowskiej,
gdzie popełniono zabójstwo. Na
rurce znajdowały się ślady krwi i
pozostałości włosów ofiary. W innym pojemniku, na os. Milica, morderca złożył część swojej garderoby, zachlapanej krwią, po ośmiu

ciosach w głowę. które ~
rze. - Nie wiadomo jaki b1
dokonanego
każą to rozmowy ze
le wskazuje na to,
dokonano na tle
Trudno w tej chwili d","et1l~:.
zabójca przyszedl
już z gotowym
pełnienia przestępslWll

dziła

działalnoŚĆ
z
pożyczek przez banki nam rzecznik prasoWY
Powiatowej Policji w S
Piotr Piwowarczyk. prawdopodobnie zdawał
sprawę, że prawda
kryta . Bal się i nrolwdOP"....._
nie wytrzymał nC:,J,.n l="~
po dokonanej zbrodni cznik Piwowarczyk.
Wczoraj po połud ntU
przewieziono
do
Wkrótce dokonana
lokalna zjego udziałem
zbrodni.
ona

darczą, związaną

WIADOMOŚCI LOKALNE
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Sklepom z tanią odzieżą grozi plajta?

SZM T
powiatu
staranwi<cl<lI!OO przyjął dymisję
ZOZ, który spóźnił
złożeni em oferty do
krzyskiej Regionalnej
horych. Nowy dyrewyłoniony niedrodze konkursu.
wiadomo czy kasa
ofertę

szpitala.
ZOZ, jak już
awariisyItA,'nlA'Anln opóź
swojej oferty świamedycznych
w
Niezłożenie oferty w
oznacza , że szpital

r.lcnmlV''''\I'''UU

I~r""h owickl

zakontraktować

usług w ŚRKCh, a co

idzie nie uzyska środfunkcjonowanie, co
oznacza, że trzego zamknąć. 00rzej Bernatowicz, dyszpitala, złożył dymisję.
społeczn a starachowic-

ZOZ

opowiedziała się

odrzuceni em. Zarząd
który miał podjąć w
sprawie ostateczną decypostanowił jednak dymisję
- Nie będę trzymał
na siłę. Dyrektor
chcial odejść ze
, więc zrobił to nln,·mn..,,,1 starosta Marek
ny dyrektor
,raclhO\\Iick.iealo ZOZ zostaWVllnn",nv wkrótce drogą
, do którego komisję
Rada Powiatu na najsesji.
nie wiadomo, czy
przyjmie ofertę stara'"'''~It''1U ZOZ. Wpłynęła
terminie zamknięcia
ofert, więc zgodnie
mi nie powinna być
n~",,, ...,~_ Z drugiej strota jedyny szpital w
niepodpisanie z
ktu oznaczałoby
w dostępie do
medycznych mieńcom powiatu. Niestety,
ustawa o powszechnym
czeniu zdrowotnym,
zenia ministra
takieWczoraj zarząd
kasy głowili się jak
z tej precedensowej
- Zadaniem kasy jest
swoim człon
~ajlepszej opieki meI zrobi to, a w jaki
to już zmartwienie
. POWiedzi ała nam JoGro chal , rzecznik praSRKCh.
IIB,IOI

A IND
Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzenie zezwoleń
na import uźywanej odzieży z
Zachodu. Rozporządzenie w tej
sprawie szef resortu ma ogłosić
"niebawem". Właściciele sklepów z uźywaną odzieżą boją się
bankructwa. Twierdzą. że to także cios dla emerytów, rencistów
_ i gorzej sytuowanych obywateli,
którzy właśnie w "ciucholandach" kupują dla siebie ubranie.

wolenie, importer musi przywieźć
do Polski określone minimum towaru - wyjaśnia przedstawicielka
biura prasowego Ministerstwa Gospodarki.
I właśnie to ,minimum' jest języ
czkiem u wagi dla właścicieli sklepów z tanią odzietą. Nieoficjalnie
mówi się bowiem o 20 tonach.
- Nie potwierdzam tych informacji. Nie wiadomo, czy będzie to
dwadzieścia ton czy piętnaście .

rzyć dużym,

wyspecjalizowanym
firmom . Nie Wierzę, że komuś,
kto ma jeden ,ciucholand' w centralnej albo poludniowej Polsce
opłaca się jeździć do Niemiec po
towar - przekonuje przedstaWIcielka biura prasowego Ministerstwa
GospodarkI.
- A właśnie , że się opłaca. Towar
w hurtowniach z tanią odzietąjest
coraz gorszy. Sami jeżdzimy po
nią do Niemiec. Miesięcznie spror - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . wadzamy okolo trzech, czterech
ton. Jeśli przejdzie pomysł minimum dwudziestu czy nawet pięt
nastu ton, wypadniemy z gry i
stracimy klientów - uważa Anna
Sojka, właścicielka sklepu "Joker", Jednego z najstarszych w
Kielcach sklepów z tanią odzieżą. - Nic nigdy nie wyrzucamy
na wysypisko śmiecI. bo nie stać
nas na to. Oddajemy nie sprzedaną odzież do firmy, która przerabia Je na tak zwane czyściwa,
czyli coś w rodzaju szmat do czyszczenia CZęŚCI i wycierania
brudnych rąk w zakładach przejuż

mysłowych .

- Ten pomysł wyratnie faworyzuje kilku wielkich importer6w
używanej

odZieży,

chcących

zdobyć

Sztandar Politechniki Świętokrzyskiej wprowadzićl

,

"Slubuję uroczyście ... "
Rozpoczęcie działalności dydaktycznej w Centrum Laserowych Technologii Metali oraz budowę Niepublicznego AkademIckiego Ośrodka Zdrowia zapowiedział podczas wczorajszej
Inauguracji nowego roku akademIckiego profesor Henryk
Frąckiewlcz , rektor PolitechnikI
Świętokrzyskiej.
Na uroczystość w Politechnice
Świętokrzyskiej przybyli między
innymi wicewojewoda Maria Zuba, wicemarszałek sejm.ku Wlodzlmlerz WójCik , przewodniczący
kieleckiej Rady M.ejskieJ Stan.sław Rupn.ewski, prezydent
Kielc Włodz.mierz Stępień, rektorzy zaprzyjażnionych uczelni.
przedstawiCiele Komitetu Badań
Naukowych, Polskiej Akademii
Nauk oraz ROSyjskiej Akademii
Nauk. W wystąpieniu inauguracyJnym rektor pS profesor Henryk
Frąckiewlcz podsumował minione
trzy łata I opOWiedZiał o perspektywach rozwojowych szkoły, w
której obecnie kształci Się ponad
sześć tysięcy studentów. Zapowiedział, te dokumentacja Niepublicznego
Akademickiego
Ośrodka Zdrowia, przeznaczonego dla 30 tysięcy paCJentów (studenci politechniki, pracownicy I
ich rodziny) jut jest na ukończe
niu. O oddanym wczoraj do zagospodarowanta Centrum La ero-

monopol na ten biznes.
Zarzut sprowadzania brudnej
Fot. A Pit.arsk. czy zarażonej odzieży Jest śmie
W sklepie przy ul. Orlej w Kielcach, podobnie jak w Innych punktach szny. Każdy nasz transport
tej branży, nie narzekają na brak klientów.
sprawdza ,Sanepid" Bez jego
kontroli ntC nie wjedzie do krajU
Szkoda. Stracą emeryci, rencINie ukrywamy natomiast, że
Z danych Głównego Urzędu Staści i wszyscy gorzej sytuowani
chcieliśmy w ten sposób ogranitystycznego wynika, że rocznie
klienci, dla kt6rych byliśmy Jedyczyć nie kontrolowany import
sprowadza się do Polski 80 tysięcy
nym sklepem, w którym było ich
przez małe pojedyncze punkty
ton używanej odzieży z zagranicy.
na cokolwiek stać - dodaje sprzesprzedaży, które sprowadzają odDla porównania roczna produkcja
dawczyni w sklepie "Joker" Dazież, często łamiąc przepisy sani,Próchnika', który wysyła swoje
nuta Sojka
tarne i narażając klientów na grzywyroby do kilkunastu krajów świa
Jarosław PANEK
bicę oraz inne choroby - przekonuta i jest spółką notowaną na warje biuro prasowe Ministerstwa Goszawskiej giełdzie, wynosi 4 tyspodarki. Według danych tego resiące ton . Żeby zapanować nad
sortu, tylko w ubiegłym roku zanie kontrolowanym przywozem toRoznosił listy, a znalazł ...
trzymano aż 7 tysięcy transportów
waru dla ,szmateksów' , Ministerz brudną, nie zdezynfekowaną i
stwo Gospodarki wpadło na pozmieszaną razem z
butami
mysł uregulowania rynku. Rozodzietą. GroZI to szybkim rozprzeporządzenie w tej sprawie ma być
strzenieniem Się w Polsce grzybiwydane niebawem. W biurze pracy.
sowym usłyszeliśmy, że być może
- Ale to nie jedyny powód Polski
dokument taki jest już podpisany
klient jest coraz bardZIej wybredprzez szefa resortu i czeka jedynie
ny. Coraz więcej nie sprzedanej
na upublicznienie. Na czym poleodzieży trafiało na wysypiska dziga owa regulacja i dlaczego już
kie bądż legalne. W przypadku
wzbudza kontrowersje?
tych ostatnich dyrektywy Unii Eu- Chcemy, aby importerzy dostawali jednorazowe zezwolenia na . ropejskieJ mówią wyraźnie, że za
kilka lat muszą z ntch zrniknąć
przywóz używanej odzieży z zawszystkie surowce wtóme . A tania
granicy. Będą płacić w związku z
odzież to przeCIeż taki surowiec
tym niewielką opłatę skarbową,
Stąd pomysł, aby handel tym toale przecież to nie doprowadzi niwarem uregulować i Import powtekogo do plajty. Dostając takie zez-

a

towar. Znajdowali z reguły handlujących producentów płodów roJnych lub ogrodników, którzy na targowicę podjeżdżali samochodamI z
płandeką. Pod nią wrzucali rowery,
gdy nabywca zjeżdżał z targowicy.
,Górale" wędrowały najczęściej w
okolice byłych województw tarnobrzeskiego i radomskiego, a nawet
do Lublina. Nic dziwnego, że z 15
ukradzionych, połicji udało się odnależć zaledwie jeden rower.
ZIodziejski duet ~ ~ w
notyce przegubowe, które starszy
ze zIodziejaszk6w pożyczył od znajomego. 4O-Iatek zawsze brał z sobą
torbę, do której wkładał ~ie

ukradzione z piwnic konfitury. Ponoć

one stanowiły jego jedyne menu.
ZIodzieje nie mieli problem6w z do. konywaniem włamań. ~
wali fakt, że nawet wyposażone w

domofony bloki przy ulicach Dawido-

•

I

Fot A Pitkors/u

•

wych TechnologII Metali rektor poWiedZiał ' - To pierwszy krok w XXł
Wiek, ałe po nim będą następne .
Profesor Frąckiewicz zapowIedział także nowy system kształce
nia . Politechnika ratyfikowała porozumienie z Innymi uczelniami technicznymi w kraJU . Od następnego
roku akademick.ego w uczelni bę
dZIe oboWiązywał punktowy system oceniania , pozwalający stud ntom na zaliczenie ro u czy semestru w Innej uczelnt. Podjęto także starania o utworzenie nowego
kierunku w WydZIale Mechatronl I I
Budowy Maszyn . ChodZI o
zarządzanie I Inżynlenę produ cJI.
OZ! sU~Cloro najlepszych studentów pl rwszego ro u otrzyma lo Indek y z rąk dr Barbary Goszczyń
ski j. prorektora do spraw dydaktycznych I tud nckich . - Godną postawą I rzetelną Wiedzą budować
dobre m'ę Politechniki ŚWiętO rzyskiOJ . ŚlubUjemy - powtarzalt za panią rektor PótnleJ wypromowant lostalt doktorzy, zaś zasłużonym pracowni om wręczono nagrody I wyr6tnienia. Wykład Inauguracyjny
,Technika i szkolnictwo wytsze na
progu tneCłegO tysiąclecia' wygło
profesor Gustaw Rakowski. Po czę
ŚCI ofiCjalnej zaproszeni goście
zw.edZlli Centrum Laserowych TechnologII M talt i doprowadzoną do
stanu surowego BiblIOtekę GI6wn
Sylwia BŁAWAT

g

wic:za i Bugaj w Suc:hednic7Me (tam
gaso.vali najc.lęściej) ~ na
noc otwarte na ośc:iet.
przyznaj
starszy z v.łalrrfWaCZY, najbardZIej
chcteIi zrobić na zlość jednemJ za

ZJ1ienaWIiZonYC poIiqanIćw,

rodem

z Sudlechowa. Pewnej nocy ./la darmo' v.t.naIi SIę do czieredl kdeffldl

piwr'M:, by trafić do jego v.4asnośd.
Najwyraźniej n-.ei pedla... Skatyskim po/iqanłOm przyzncM SIę do
wszystkich zarzucanych m c:zyróN,

wskaZlft: nawet kdeple 10 pMf1iC, z
~ rie wzęI IW:, bo rie ~ tam

ari rrJNe(ÓW, ari LlbDlych katfiU
postanowieflIem Sądu Rejonowego w Skarżysku obaj .....tJmywacze
znalefli się w'areszoe tymczasowym na najblit.sze trzy mieSiące
StalSZY z nich stracił jui w więzle
niach 10 z 40 lat swego życia. Wród/dc swej .speqalnośd' - kradzieży

z v.4amaniem...

IG.BJ

Imponujlfce bnie, w um raz n. rodzinny obiad.
• T. cudeńka przyuwatyłem
w samo południe. Z trawy wystawały dwa ogromne kapelusz. - Rafał Kmłclk z dum~
pr.zentuj. kani.
gIganty
znal.zion. w lISie w M~cho·
clc.ch.
Pan Rafał jest listonoszem, pracuje na poczcie w asłowie. We

http://sbc.wbp.kielce.pl

wtore nie płanowa/grzybobrania
Nre miał na to czasu. bo cze lo
na ",ego moc obowiązków - RozwoZIłem hsty w MąchoCłcach, a urat przejeżdżałem oto lasu. W tra'e zauważyłem ogromne kapelusze, at same się prosiły, by zebrać
Je do koszyka. Nie miałem go Jednak I mus
m okazy zapakować

do re am6w i - opowiada pan Rafał

Oglądając grzyby aż oczy przecierali~y ze zdziwienia. Oba kapelusze mają po pół metra średni
cy. Nie są robaczywe. Przypadkowy supergrzybiarz podarował nam
oba giganty i życzył smacznego.

/WETI
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Lekkomyślni grzybiarze czy brak zabezpieczeń?

• Raport Komisji Europejskiej

ZGINIi!LI NA POLIGONIE •
w. w,"'aj."j .k.plo,)1

law~

po".ku na poUgonl, kolo Bol••

(Dołnośląskie) w trakcie ćwiczeń "Orion '99", zginęły dwie kobiety, a
trzecia została ranna. Mężczyzna, który towarzyszył kobietom, nie
doznał żadnych obrażeń.
Według policji, około godz. 13,
10 metrów od jadących rowerami
osób eksplodował pocisk. Jedną
kobietę wybuch pocisku rozerwał
na miejscu, druga wykrwawiła się i
zmarła w trakcie transportu prywatnym samochodem do szpitala.
Trzecia, ranna w pośladek , została
odwieziona do szpitala w Szprotawie (woj. lubuskie).
Dopiero pogotowie ze Szprotawy
poinformowało o wypadku tamtejszych policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce wybuchu i przesłuchali
świadków. Po zawiadomieniu przez
policję Prokuratura Gamizonowa w
Zielonej Górze wszczęła dochodzenie wyjaśniające .
Według strażników z Nadleśnic
twa w żaganiu, tuż przed rozpoczę
ciem na poligonie ćwiczeń ,Orion
'99', Żandarmeria Wojskowa jeż
dziła po okolicznych wsiach i przez
megafon prosiła o niewchodzenie
do lasów.
- Ludzie, którzy mimo zakazu zdecydowali się wejść na teren poligonu, musieli wiedzieć, że trwają tam
ćwiczenia wojskowe. Musieli słyszeć
wystrzały - powiedział ppłk Witold
Rynkiewicz, rzecznik Śląskiego
Okręgu Wojskowego. - Ci grzybiarze
znajdowali się w odległości około 3
kilometrów od wzgórza, na które był
prowadzony atak z lądu i powietrza.
Musieli słyszeć odgłosy, widzieć latające od rana samoloty. Na poligonie były też widoczne tumany kurzu
od spadających pocisków. W rejonach, gdzie były prowadzone ćwi
czenia wojskowe trzęsła się przecież
ziemia od całej masy pocisków, któ-

re wybuchały w różnych rejonach
poligonu - mówił Rynkiewicz.
Grzybiarze, którzy wybrali się tego
dnia na poligon, byli mieszkańcami
pobliskiej wsi. Według Rynkiewicza
czwórka grzybiarzy, aby wejść na teren poligonu musiała pokonać zasieki. Według rzecznika MON płk. Eugeniusza Mleczaka poligony w Polsce
są zabezpieczone płotami lub tablicami z napisami informującymi o zakazie wstępu na teren poligonu.

Fot. PAP/CAF
Urodzony w Kanadzie Robert
A . Mundell (na zdjęciu) został tegorocznym łaureatem Nagrody
Nobła w dziedzinie nauk ekonomicznych - ogłosiła wczoraj w

Fot PAP/CAF
Wczoraj, dzień po tym, jak armia pakistańska dokonała zamachu
stanu, odsuwając od władzy premiera Nawaza Sharifa, wciąż nie
wiadomo, jakie są dalsze plany wojskowych. W Pakistanie panuje
spokój. Według przywódcy puczu generała Perveza Musharrafa,
armia interweniowała, by nie dopuścić do dalszej destabilizacji
kraju. Na zdjęciu: pakistańscy żołnierze pilnują blokady drogi przed
prywatną rezydencją Sharifa w Lahore, gdzie przebywa on w
areszcie domowym.

Panu

Stanisławowi Kiliańskiemu
Przewodniczącemu

woj"""""

żagań-

Nobel ekonomiczny

Pakistan po zamachu

wyrazy szczercgo

Na ",,,oni,

Świętoszów na pograniczu woj. dolnośląskiego i lubuskiego odbywają
się jedne z największych w tym roku
ćwiczeń wojskowych "Orion '99". Bierze w nich udział 4 tys. żołnierzy, 90
najnowocześniejszych czołgów typu
,twardy", 30 bojowych wozów piechoty, 12 dział samobieżnych, około
400 pojazdów samochodowych, 16
śmigłowców oraz 8 samolotów myśliwsko-bombowych. Ćwiczenia będą
trwały do piątku i kosztowały armię 4
mln zł. We wtorek ćwiczeniom
przyglądało się 17 obserwatorów,
m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech i Chin.

Rady Gminy w Samborcu
z powodu śmierci

współczucia

TEŚCIA
składają

"'/".... Wójt, Rada Gminy i pracownicy

Urzędu

Gminy w Samborcu

-

Sztokholmie Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
Mundell wykłada na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Został uhonorowany za analizę polityki pieniężnej i podatkowej w warunkach różnych reżimów kursów
wymiany oraz analizę optymalnych obszarów walutowych.
Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznawana
jest dopiero od roku 1969. Wbrew
nazwie, nie finansuje jej Fundllcja
Nobla, lecz szwedzki bank central_ny Sveriges Riksbank. Laureata
wyznacza jednak Szwedzka Akademia Nauk - tak jak w przypadku
nagród Nobla w dziedzinie fizyki i
chemii.

OJCA
składają

",,,<*I Wójt, Rada Gminy i pracownicy Urzędu Gminy w Samborcu

•

Polska ma wraz z Węgrami naj-

zować . Według

niego, do tego czasu dopiero zakończą
się negocjacje z najbardziej
zaawansowanymi kandydatami.
,Węgry i.Polska są najbliższe całkowitego spełnienia
kryteriów ekonomicznych" głosi dokument podsumowujący raporty.
Odnotowano między innymi, że Polska ma drugi pod

mocniejszą gospodarkę wśród

kandydatów do Unii Europejskiej i jest najbliższa spełnienia
kryteriów
ekonomicznych
członkostwa, ale została z tyłu w
dostosowaniu prawa - ocenia
Komisja Europejska.
, Organ wykonawczy Unii Europejskiej przyjął i opublikował wczoraj
doroczne raporty o postępach
kandydatów na drodze do członkostwa oraz dokument podsumowujący sytuację w procesie poszerzenia Unii.
Komisja zaproponowała rządom
"piętnastkF, by na grudniowym
szczycie w Helsinkach zaprosiła
do negocjacji członkowskich od
przyszłego roku wszystkich kandydatów, którzy jeszcze ich nie
rozpoczęli, z wyjątkiem Turcji.
Chodzi o Litwę, Łotwę, Maltę i
Słowację, a także - warunkowo Bułgarię i Rumunię .
Szczyt powinien też, zdaniem
komisji, zobowiązać się, że od
2002 roku ,będzie gotów podejmować decyzje o przyjmowaniu
kolejnych kandydatów, którzy
spełnią do tego czasu wszystkie
niezbędne kryteria'.
Szef Komisji Europejskiej Romano Prodi, przedstawiając raporty w
Parlamencie Europejskim, nie wykluczył przyjęcia nowych członków 1 stycznia 2003 roku, czyli w
docelowym terminie zakładanym
przez polski rząd . Wyraził jednak
wątpliwość, czy uda się to zreali-

względem wielkości wskaź-

nik wzrostu gospodarczego
w regionie, po Węgrzech i że
poczyniła .znaczące postę-

py' w prywatyzacji banków,
,choć startowała z niskiego
poziomu'.
Zwrócono też jednak uwagę, że restrukturyzacja polskiego hutnictwa ,nie postępuje w satysfakcjonującym te mpie", a .bezwład reformy strukturaInej w sektorze rolniczym nie wróży dobrze przejęciu (zasad) wspóInej polityki rolnej". Raport pc.święcony Polsce zarzuca rządowi, że
na pogłębiający się kryzys w rolnictwie odpowiedział krótkowzrocznymi posunięciami.
Bardzo krytycznie oceniono dostosowanie prawa, umieszczając
Polskę pod względem postępów w
tej dziedzinie w minionym roku na
ostatnim miejscu razem z Czechami.
,Polska skoncentrowała energię
polityczną i administracyjną na reformach wewnętrznych i w rezulta-

wątroby

Ola czuje si, dobrze
- Stan zdrowia czterołetniej
Oli, której we wtorek przeszczepiono fragment wątroby jej ojca,
jest stabilny - poinformował dr
Andrzej Byszewski z Centrum
Zdrowia Dziecka w warszawskim Międzylesiu.
- Wczoraj rano dziewczynka obudziła
się z narkozy,
została
odłączona od respiratora i zaczęła
samodzielnie oddychać. Jest
przytomna, dużo śpi, gdyż przyjmuje leki przeciwbólowe - powiedział dr Byszewski. Wątroba pracuje prawidłowo, jednak przez pierwsze dwa tygodnie po operacji
istnieje ryzyko odrzucenia przeszczepu przez organizm dziecka.
Dziewczynka przeszła we wtorek
pierwszą w Polsce operację rodzinnego przeszczepu wątroby.
Cierpiącej na skrajną niewydolność wątroby Oli wszczepiono
fragment wątroby jej ojca.
Operację przeprowadzono w
dwóch etapach. W Klinice Chirurgii i Chorób Wątroby Akademii Medycznej przy ul. Banacha w Warszawie lekarze pod kierunkiem
prof. Marka Krawczyka pobrali fragment wątroby dawcy. Odpowiednio przygotowany i schłodzony do
temperatury 4 stopni Celsjusza organ szpitalna karetka przewiozła
pod eskortą policji do Centrum
Zdrowia Dziecka.
Podczas gdy w szpitalu przy ul.
Banacha pobierano fragment organu od dawcy, w Centrum Zdrowia Dziecka zespół lekarzy pod
kierunkiem doc. Piotra Kalicińskie
go rozpoczął operację dziecka.
Transplantacja trwała do wieczora.
Pierwszy rodzinny przeszczep w
Polsce koszlował ok. 200 tys. zl.

głębokim

Janowi Misiuda
Dyrektorowi Gimnazjum w Samborcu
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

słaba w dostosowywaniu prawa

NA TRZ y Z PLU SEM

Po pierwszym w Polsce rodzinnym przeszczepie

Z

Panu

Polska mocna ekonomicznie,

Był dwa razy tańszy od operacji
zagranicznej. Lekarze z Centrum
Zdrowia Dziecka przygotowywali

I

się

do operacji od dwóch lat pod
kierunkiem francuskich specjalistów.

Ministerstwu
rosnących moźliwości

nia obywateli przez
liczby przypadków
misja podkreśla, że od
likacji pierwszej opinii
lipcu 1997 roku nie
nia, iż niewydolność
miaru

AWS - za
Rada Krajowa AWS po
wczoraj wolę
mach koalicji pa-'-·_n<,"""
rządowej z UW i
programu zawartego
koalicyjnej". Rada
wała
porozumienie
przez liderów
i
aneks do umowy
i
Przyjmujemy aneks bez
nego zachwytu - podsumo
cek Rybicki (RS AWS ).
dziła

Porwana
misja ONZ
Porywacze, którzy
wczoraj w separatyslyCZf1E'
chazji sześciu obserwat
skowych ONZ, zagrozili. ze
zabijać kolejno zakładni
nie dostaną 200 tysięcY
Według źródeł w Mos
wadzeni to: urugwajski
obserwatorzy z Czech.
Niemiec, Szwajcani i SZlI

Z

smutkiem zawiadamiamy,

Olą

że

po

jest cały czas jej mama Beata.

Ciężkiej

chorobie

Zmarła Hałina Dobro
Maria z bijącej
ści telenoweli .Klan·
żyński, scenarzysta I
cent ,Klanu' pOWiedZIał,
.wspaniała osoba, która.
poświęciła się senalow

zmarł

Marian Winiarski
Pogrzeb odbędzie się ł4 .1 0.1999 r. Msza św. odprawiona zostanie
w kościele św. Jerzego Matulewicza (Ślichowice) o godz. 13.30,
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok
na cmentarz komunalny w Cedzynie.
Żona z córkami i Rodzina

Stronę

przygotowano na podstawie

materiałów

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pamela Z rewolwerem i "jaguarem"

PR2EBIERAŁAM ... J

1

A PERSONEL 00 MNIE
Z U~MIt:CI-IEM!

6

wlając

panów o przysple zone
b icie serca.

12

Apetyczna blondynka - kiedyś
modelka w .rozbieranych· sesjach dla .Playboya·.
potem ratowniczka ze .Słonecz
nego patrolu· - gra tutaj szefową
agenCji ochroniarskiej •Valene
lrons Private· z Los Angeles. Pamela vel Valerie potrafi dać sobie
ra dę w najtrudniejszych sytuaCJach: świetnie posługUje się rewolwerem, pakuje intruzowi obcas swojego buta między oczy
i. .. nawet strzela w sposób seksowny. Stojąc na straty prawa i
porząd ku w .M ieście Aniołów". razem z przyjaciółka mi popisuje się
tet brawurową jazdą szybkimi samochodami. Ponoć ideą twórców
serialu bylo, aby - na wzór bohaterek niezapomnianych .Aniołków
czołow a

4

LOTa(

8

11
SZIIIIW
OlOWE

JAPOIIClYJ(0II

Rys. M. Dulr/Ja

"V.I. P." to tytuł serialu telewizyjnego z Pamelą Anderson w
roli głównej, który wchodzi dzisiaj na polskie ekrany. Hollywoodzka seksbomba prezentuje
swój nowy wizerunek, przypra-

pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązan i e , które pro(lub doręczyć) pod adresem redakcji . ED· w Kielcach w terod daty numeru.
prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana nagroda

przesziości

(ALI)

i pocztowej z rozwiązaniem należy umieścić dopisek: . Krzynr 240".
(a b)
~~liąZi3nie krzytówki nr 216: Beniowski.

śmiech

Charliego' - katda z dZIewcząt
miała do dyspozycJi inne auto. Na
mocy kontraktu z kompanią .Ford
Motor Co." filmowcy otrzymali darmowe egzemplarze samochodów I tak piękną Nikki oglądać
będZIemy w .fordzie mustangu·.
Ouick porusza się nowym modelem .mazdy miata·. podczas gdy
Valene rozbija się luksusowym
.jaguarem· (.Ford· jest obecnie
właścicielem wytwórnI ,Jaguarów·
i posiada część udziałów .Mazdy·).
•V I.P: stanowić tet będzie nie
lada gratkę dla koneserów podziwiających wdZIęki Pameli Andersen . Senal ten jest ostatnią ekranową produkCją, w którym 31-lelnia blond-bogini prezentuje pełną
gamę swoich kobiecych walorów
KIlka miesięcy temu boWIem
aktorka poddała się operaCji chirurgIcznegO usunięcia Implantów i
uwielbiany przez miliony panów
na całym świecie .superbiusl 36D". niestety. nalety jut do

HOROSKOP
li. l li. I..:l~l! l~

, H C> ~ C>2 K C> b

numeru

KOZIOROŻEC . DziŚ
za wszelką cenę postaraj się dopiąć swego. nie
zwracając
uwagi na
przeszkody i opory niektórych osób.
WODNIK. Dobry dZIeń
na prowadzenie rozmów
dotyczących interesów

zawiera la piękna waza?
mojego męta.
!'r~zeDlrlł.~" ",m Ja nie wiedziałem ...
. się nie stało. Mąt jest na tyle leniwy, te jak tu pali papierosy, lo nie
mu się iść po popielniczkę.

Pomyślnie ukladać się

Polskie Radio Kielce
'0' . .... 7'.'5
poleca ...

będą także

14.10.1999 r.
9.15 - Muzyka dla wszystkich - w programie: znane i lubiane
przeboje w wersji Instrumentalnej w wykonaniu "London
Starlile Orchestra"

sprawy osobiste
RYBY. Staraj się przebywać wśród ludzi, bo
ich obecność zmoblhzuje Clę do potytecznego
wykorzystania energii.
BARAN . Beztroska i
lekcewatące podejście
obowiązków zaowocuJą
utarczkamI
z

do

15.10 - .Od 7 wzwyż" - audycja dla młodziezy wopr. Marcina
Przemirskiego tym razem poświęcona zdolnościom.
talentom młodych ludZI z naszego regionu . Czy ich
talenty są zauwazane i prezentowane na szerszyrr1
forum? Ponadto w programie. ja zwykle, duto dobrej
mu~łhumorzzeszytów

WIECZOR RADIOWY Wydawnictw Szkolnych
I PedagoglCZtlych SA w WarszaWIe l Rozgłośni
Połsego RadIa SA w KleJcach organizowany z okazjI
D lA EDUKACJI NARODOWEJ połączony z promoqą
ksiązki Janusza GęSie ego:.,Ja nie zwanować
w szkole· z udzIałem autorów i reda orów Wydawnictw.
którzy rozmawiać będą o relormle systemu edu CJI
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Oferta waina do

wyz przewagą przyJemnych Staraj się pogodZIĆ obowtązki z przydarzeń

G

B LIŹNIĘTA . ie martw
terminy naglą.
a przeiożeni są wymagaJąCY. poradZISZ sobie
ze wszystkIm .
RAK. Czas . byś poŚWIęcił więcej
uwagI
swoim sprawom osobistym. le miej z tego powodu wyrzutów sumienIa
LEW. Uwataj dziŚ. bo
swoIm
zach anlem
motesz się omuś naraZIĆ. zwłaszcza kobietom.
Bądz bardZIej wyrozus.ę Choć

mIały

PANNA.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dzisiejszy

dZIeń spędzisz bardzo
przyjemnie. jeśli potrafisz spojrzeć z dystansu

na pewne sprawy.
WAGA. Musisz wiedZIeĆ. w którym momencIe SIę zatrzymać. MIerz
swoje siły na zamiary i
nie unoś się ambicją.
SKORPION . Z łatwo
ścią zaskarbisz sobie
uznanie ludzi postawionych w hierarchii znacznie wytej od Ciebie.
STRZELEC. Konta kty
towarzyskie przyniosą
wiele satysfakcji. Bę
dziesz mial do czynienia
z bardzo sympatycznymi
ludźmi.

..

lub

jemnościami

20.15 - Radio po kolacJI' w studiu .Gram" - UROCZYSTY

SOlO
UL PADEREWSKIEGO 32

przełożonymi

współpracownikami .
BYK. DZIeń pełen

PUBLICYSTYKA

STRONA 6

14

,

Jak wspominamy swoich nauczycieli

kieleckiej podstawówki numer 21.
Moją wychowawczynią była Maria
Obara, ale czego mnie uczyła?
Przez pierwszy okres chyba wszystkich przedmiotów, czyli polskiego, matematyki, prac ręcznych,
wf. Niewiele pamiętam z tych pierwszych lat podstawówki. Zostało
mi kilka zatartych wspomnień, mój

L ...
Po latach myśli się o nich zuinaczej. Gdy byliśmy
uczniami, złościła nas ich
sumienność, niczym bohaterowie powieści Niziurskiego "Sposób na Alcybiadesa" szukaliśmy ich słabych
punktów, nadawaliśmy im
kąśliwe przezwiska. Gdy
któryś z nich rozchorował
się, i to jeszcze w dniu zapowiedzianej klasówki, zacieraliśmy z radości ręce. Teraz, gdy już nie grożą nam
stawiane przez nich dwóje,
wspominamy ich ciepło,
przyznajemy, że zawsze doskonale byli przygotowani
do lekcji, że przed dyrektorem potrafili za nami stanąć
murem i tak w ogóle, że to
również dzięki nim wyszliśmy na ludzi. Swoich nauczycieli wspominają znane
osoby.
pełnie

Anna Ciulęba, rzeczniczka
prasowa wojewody świętokrzy
skiego: - Najmilej wspominam
moją polonistkę, wychowawczynię z II LO im. Jana Śniadeckiego
w Kielcach
prof.
Marię
tuczyńską. Myślę, że to dzięki niej
zdecydowałam się na studia polonistyczne, mimo że chodziłam do
klasy
biologiczno-chemicznej.
Prof. Łuczyńska była cudownym
wychowawcą - uczyła nas życia,
kultury osobistej, pokazała nam,
jak wspaniała jest literatura .
Anna Piasecka, wojewódzki
konserwator zabytków w Kielcach: - Pamiętam swojego nauczyciela matematyki z liceum
Klaudyny Potockiej w Poznaniu prof. Krzyżan i aka . Potrafił zainteresować nas tym , powszechnie
uważanym za suchy, przedmiotem . Wykładał matematykę w sposób niezwykle barwny, dużo uczniów z naszej klasy startowało w
olimpiadzie matematycznej . Przy
tym wszystkim prof. Krzyżaniak
był humanistą - pisał wiersze , interesował się astronomią, z tej dziedziny prowadził nawet wykłady w
Towarzystwie Wiedzy Powszechnej . Darzyliśmy go szacunkiem,
czuliśmy przed nim respekt, choć
on nie slwarzał dystansu między
sobą a uczniami.
Dorota Anyż, aktorka teatru
"Kubuś" w Kielcach: - Najmiłej
wspominam moją polonistkę z II
LO w Skarżysku-Kamiennej - prof.
Bożenę Wlazłowską. Była to osoba niezwykle pogodna, bystra ,
inteligentna, przez całą szkołę
średnią pozostawałam pod jej urokiem, a język polski stał się moją
pasją. Potrafiła nas zainteresować
lekturami, które powszechnie były
uważane za nudne - sugerowała
nam, jak je czytać, na co zwrócić
uwagę i dzięki temu takie powieści
jak choćby .Nad Niemnem· czytało się jak pasjonujący kryminał.
To prof. Wlazłowska zaraziła mnie
pasją do teatru, literatury i wszystkiego, co dobre. Dzięki niej po
raz pierwszy wystąpiłam na prawdziwej scenie w spektaklu .Lilie·
w Domu Kultury w Skarżysku-Ka
miennej.
Adam Jaskóła, naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kielcach: - Wspominam nieżyjącego już nauczyciela ze szkoły podstawowej w Jarosławicach - Mariana Tutaka , który był pedagogiem bardzo oddanym dzieciom. To był taki drugi oj-

swoim uczniom mnóstwo praktycznej wiedzy. To właśnie dzięki
niemu, jego postawie jako
człowieka i pedagoga zostałem
nauczycielem. W czasie, gdy
rozpoczynałem naukę w szkole
mieszkaliśmy na ziemiach odzyskanych, w powiecie gorzowskim. Ojciec uwielbiał muzykę ,

ciec, każdego zapytał co słychać,
czy ma jakieś problemy. Grał z nami w piłkę siatkową, jeżdził na nartach. A przy tym doskonale nauczył mnie gramatyki. To chyba
dzięki niemu podjąłem decyzję o
tym, by zostać nauczycielem.
INieb./
Kurator Andrzej Sygut: - Chodziłem do podstawówki w Wierzbicy. Moja pierwsza pani nazywała
się Teresa Szymańska , uczyła
mnie matematyki i była bardzo wymagająca . W ogóle zaszczepiła mi
zamiłowanie
do przedmiotów
ścisłych, ale wygląda na to, że pó-

Tadeusz Zych, WiCel)rel~der
Tarnobrzega: Antosz ze Szkoły POdsti3w01N~
tarnobrzeskim osiedlu
Niestety, już nie żyje,
lat temu. Uczyła mnie
sania .•Wówczas widziałem w
kobietę starszą itraktowalem
jak matkę, która potrafi och
przed zagrożeniami. Jej
dawała mi poczucie
siwa, dzięki niej nie
szkoły. Było to dla mnie
ważne, bo pamiętam, że w
szkolu wytrzymałem tylko

żniej miałem większe szczęście

do nauczycieli humanistów, bo w
końcu wybrałem studia humanistyczne. Pani Szymańska uczyła
mnie do piątej klasy i naprawdę
bardzo mile i ciepło ją wspominam. Póżniej, zresztą została nie
tylko moją wychowawczynią, ale i
ciocią, bo wyszła za mąż za mojego kuzyna.
Wojewoda świętokrzyski Wojciech lubawski: - Ja, niestety, nie
pamiętam swojego pierwszego nauczyciela, w ogóle, bardzo mało
pamiętam z podstawówki, ale, jeśli
można, chciałbym wspomnieć kogoś innego - profesora z Technikum Budowlanego Mirosława Figlarowicza. Dzięki niemu w ogóle
wyszedłem na ludzi i zrozumiałem ,
że, aby być kimś, trzeba wykonywać to, co do nas należy. W technikum nie przykładałem się specjalnie do obowiązków, zdarzało mi się
wagarować. Kiedyś prof. Figlarowicz złapał mnie na spóżnieniu i
powiedział: .Lubawski, jeszcze raz
ci się to zdarzy, to cię wyrzucę ze
szkoły" . Wiedziałem, że to zrobi.
No i wziąłem się do roboty. Profesor Figlarowicz miał ogromną wiedzę , poczucie humoru i wiedział ,
jak uczyć , żeby za i nteresować
przedmiotem. Wykładał architekturę , rysunek techniczny i projektowan ie techniczne. Mimo tak
ścisłych przedmiotów był huma-

dzień.

Sylwester Piechota,
rosta Stalowej Woli: się najczęściej tych na
którzy byli wymagający i
ni w ocenach . Takich,
fili dać piątkę dwójkowemu
wi i dwójkę piątkowem u .
naj mocniej utkwiła mi
wa. To była bardzo ciekawa
bowoŚć. Ukończyła AWF, au
języka niemieckiego, którego
ma się nauczyła . Efekty tej
były znakomite. Dzięk i temu
miałem problemu z lektoratem
zyka niemieckiego na
Poza tym była bardzo
na .
Rys. S. Zaknewski

nas

zupełnie

jak matka , opieko-

wała się nami, zajmowała troskliwie. Zresztą, w takiej małej miejs-

drewniany piórnik, torn ister z grubej tektury, przypinany kołnierzyk i
tarcza szkolna . Pani Maria utkwiła
mi w pam i ęci jako osoba łagodna,
bardzo nas kochająca . Spotykam
j ą jeszcze czasem na ulicy i choć
jest już pewnie na emeryturze, to
zawsze sprawia wrażenie , jakby
ciągle była gotowa wprowadzać
dzieciaki w świat wiedzy.
Itonl
Janusz Zych, wiceprezydent
Radomia: - Moim pierwszym nauczycielem był mój własny ojciec, który w zawodzie przepracował 50 lat. Trzymał mnie i brata bardzo krótko, nie tylko jako
ojciec, ale przede wszystkim nauczyciel. Przekazał wszystkim

jako wiejski nauczyciel stworzył
prawdziwy trzygłosowy chór.
Zdzisław Kieszkowski, starosta powiatu radomskiego: - Takiego nauczyciela jak pani
Załęska nie da się zapomnieć nigdy. Zacząłem naukę z grupą dzieci
w lutym 1945 roku. Szkoła mieściła się w zniszczonym poniemieckim baraku w centrum Skaryszewa. Pani Załęska potrafiła każde
go małego człowieka przestraszonego wojną przytulić do siebie,
uspokoić. Oprócz czytania, pisania i rachunków nauczyła nas jak
stać się dobrym człowiekiem , nauczyła patriotyzmu. Była dla mnie
prawdziwym wzorem i przyjacielem.

Tadeusz Peszek, bu
Niska: - Swoją edu ka Cję zaO:
nałem w 1955 roku w S
Podstawowej nr 1 w 5ta
Woli . Pierwszą mOJą na.:'
cielkąbyła pani Kowa lczyknia już nie pamiętam , bo \O t1~
minęło . Utkwiła mi w pam lęo
ko młoda , bardzo ła dna
czyna . Była osobą o strą, .."
gającą. Wszyscy baliśmy stę
Pewnego razu potrzebo\l
wyjść do toalety, ale Ole
odwagi powiedzieć o tym
pani·. Doczekałem jakOS
dzwonka . Pani Kowa lcZ)
zała się dobrą wychowa W
nauczycielką, i taką
mojej pamięci.

Śmiech to zdrowie!
Podobno śmiech to zdrowie ... tak mówią. Jest w tym wiele prawdy.
Dlaczego się śmiejemy lub po co? Otóż powody są różne:

nistą

przez duże H. Dzięki niemu
wiem dziś czym jest dadaizm, eklektyzm itd . Zdecydowanie, obok
moich rodziców, był tym człowie
kiem, który mnie ukształtował.
Wicewojewoda Marian Dojka: Chodziłem do maleńkiej podstawówki w miejscowości Łążek , w
powiecie sandomierskim. Moja klasa liczyła tylko 18 osób. Wszystkich
przedmiotów uczyła nas Maria Saramak. Zapamiętałem, że była dla

cowości

wszyscy się znali. Pamię
tam, jak pani Maria przychodziła w
odwiedziny do moich rodziców. Zawsze wtedy miałem stracha, chociaż nie należałem do najgorszych
uczniów. To była zupełnie inna
szkoła niż teraz. Chodziło się na jedenastą, na dwie-trzy lekcje. Boso,
bo oszczędzało się na butach.
Janusz Koza, dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego: - Chodziłem do

- czasami ze szczęścia, radości
lub gdy bawi nas zwykły kawał ,
żart , sytuacja;
- czasami ze strachu (tzw. śmie
chawka głupawka) ;
- czasami z zażenowania i bezradności, gdy nie wiemy jak się zachować w danej sytuacji, a śmie
chem (nie zawsze mądrym) pokrywamy zmieszanie.
Można się śmiać do łez i do rozpuku. Śmiech może być radosny,
histeryczny, sztuczny, perlisty itp.
Znane jest również powiedzenie:
. Poznać głupiego po śmiechu jego·, ale nie należy się tym zbytnio

http://sbc.wbp.kielce.pl

przejmować, albowiem zbrodnią
byłoby powstrzymywać swój natu-

ralny śmiech , jakkolwiek głupio by
brzmiał, bo on jest najlepszą formą
autoterapii.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak zbawienny jest dla naszego zdrowia chichot czy rechot, a
nawet zwykłe parsknięcie . OdreagowuJemy w ten sposób stresy,
odrzucamy zahamowania , uwalniamy się od napięć codziennego
życia , niszczymy wszelkie blokady.
Podobno śmiech to cecha charakterystyczna dla gatunku homo

sapiens. No, nie wiadom<> _
na się z tym zgodzić lub nie.
dzie potrafią się Chi~
upadłego. W każdym bądz
człowieka taka praca mięSI'
rzy wpływa kapitalnie ra
wygląd ; śmiech działa

masaż u kosmetyczki. o.
lekka przesada . Tak czY
ćwiczenie to można beZ
mów stosować codzien~
tymczasem do
na chodzić najwyżej raz
dniU . WprawdZie istnieje
zyko nabawienia się tzW
łapek , ale za to nie grOZI
cjacie obwiśnięCie , co daje
na długie zachowanie
wyglądu ...

REKLAMA

STRmJA7

c

Rejonowy Zakład
Energetyczny Kielce
zawiadamia, że w październiku wystąpią
przerwy w dostawie energIi elektrycznej dla
następujących odbiorców w godzinach 8-16
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KREDYT NA SAMOCHÓD

OKNA I DRZWI
NAJTAŃSZE OKNA PCV
WPOLSCE

NOWE i UŻYWANE
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
O DOCHODACH '

ZAPRASZA
KIELCE, ul. ManHestu Lipcowego

I

Szkoła Podstawowa 30, os. Na Stoku
SObota/niedziela 16, 17.10.1999 r.
godz. od 9.00 do 18.00

ZAPRASZAMY! CENY PROMOCYJNE!
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WSZYSTKIE ASORTYMEflY. EKSPOZYCJE 6000 ""
DEK IIIELCE. SŁONECZNE WIGORZE 33. tel. 33 181 86
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Kto odpowiada za stan techniczny i wygląd naszych bloków?

Pod ws ólnym dache
- Mieszkańcy 360 bloków w Kielcach są oszukiwani przez gminę twierdzi Krzysztof Robak, członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piekoszowskiej 55. - Od lat lokatorzy płacą znaczne kwoty za utrzymywanie budynków w należytym stanie technicznym i
estetycznym, a w zamian nie otrzymują nic. Niewłaściwe od lat sposoby zarządzania nieruchomościami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej doprowadziły mnóstwo bloków do ruiny.
Ich stan pogarsza się z miesiąca na miesiąc , a nikt nie ponosi za to
żadnej odpowiedzialności. Jak w takiej sytuacji nasze miasto ma
ładnie wyglądać? Powinniśmy mieć kompleksy w stosunku do podobnej wielkości miast na Zachodzie. W Niemczech czy Szwecji bloki są zadbane, czyściutkie , a trawa wokół nich zielona i przystrzyżo
na. U nas wszystko jest zniszczone, brudne i szare.
- Leje nam się z dachu na głowy
(w mieszkaniach na najwyższym
piętrze) , z balkonów urywają się
kawałki betonu , z piwnic nie da się
korzystać,
klatka
schodowa
wygląda jak po przejściu huraganu
(od 181at nie była malowana), blok
jest nie docieplony, o wyboje w
chodnikach wokół budynku ludzie
potykają się i przewracają, od zachodniej strony budynku trawnik, a
raczej ugór z różnego rodzaju zielskiem nie był koszony od wielu lat skarżą się mieszkańcy wieżowca

przy ul. Piekoszowskiej 55. Wystosowali już wiele pism z prośbą o natychmiastową reakcję do Miejskiego Zarządu Budynków, do PGM i
prezydenta.
- Z tym, co się dzieje u nas w bloku
nie możemy się pogodzić i nigdy
się nie pogodzimy. Nie mieszkamy
przecież w lepiance, w tundrach
dalekiej Syberii. Jeśli w październi
ku nie zostaną podjęte zdecydowane i widoczne działania będziemy
zaostrzać formy protestu - pod pismami podpisali się : Anna Sadowska, Andrzej Chyb, Zofia Dygas,
Maria Czaja , Grażyna Długosz,
Waldemar Moskwa, Maria Kręcisz,
Paweł Jaworski i wielu innych. W
sumie ponad 100 osób.
Lokatorzy bloku twierdzą, źe te
problemy, które ich dotyczą wystę
pują w większości tych właśnie 360
bloków w mieście, a w innych miastach jest podobnie. - Z rozmów, jakie prowadzimy z administracją od-

nosi się wrażenie , że prezentuje
ona stanowisko, iż np. w tej naszej
nieruchomości nie opłaca się nic
robić, bo wszystko Jest zdewastowane - mówi Krzysztof Robak. - A
kto powinien zapobiegać dewastacjom, kto za to bierze wynagrodzenie? Z tego, co sprawdziliśmy to
np. zawieszenie spisu lokatorów
zajmuje pracownikowi administracji jedną roboczogodzinę, przyklejenie zawiadomienia o terminie
spotkania 0,4 roboczogodziny,
zdjęcie spisu lokatorskiego jedną
roboczogodzinę, a obmiar drzwi
0,5 roboczogodziny. To chyba

Który mężczyzna oprze się młodej , ładnej i majętnej kobiecie? Prótakich dziwaków szukać. Pani Grażyna D., niewiasta licząca 32
lata, zniewalała stan męski zgrabną figurą i pięknym zarysem piersi.

Od kilku lat prowadziła firmę wyprace architektoniczne.
Wciąż zmieniała pracowników, bo
nie była zadowolona z zatrudnianych mężczyzn . Jedni bali się jej,
inni próbowali uwieść . Gustowała
w typach pośrednich, ale tych było
naprawdę niewiele. Dała więc
ogłoszenie do dziennika.
Janusz T. przeczytawszy w gazecie anons, dotyczący zatrudnienia asystenta, natychmiast się
zgłosił. Spodobał się szefowej. Był
jej rówieśnikiem . Pamiętał ją ze
szkoły podstawowej. Ale ona udawała , że się nie znają.
Jako asystent pani Grażyny zajmował się robotą papierkową, a
ponadto był osobistym kierowcą
swej chlebodawczyni. W trakcie
dłuższych tras pani Grażyna wypytywała go o życie osobiste. Dlaczego się nie ożenił, czy ma jakąś
kobietę, a może nieślubne dziecko ... Bardzo go to stresowało . W
zasadzie był samotnikiem, który
idealizuje niektóre kobiety, a pozostałych boi się . Janusz T. bał się
ironicznej Grażyny T., innym razem uwielbiał słuchać jej głosu
pełnego erotyki ...
Dostawał godziwą pensję oraz
dodatek na op/acenie kawalerki.
Janusz T. był człowiekiem samotnym. Nie utrzymywał kontaktów z

tempo. Chcielibyśmy mieć
do pełnej i rzetelnej informacji o stanie finansów naszej wspólnoty mieszkaniowej, prosiliśmy o
założenie odrębnego konta i przeniesienie go do innego banku, jak
na razie bezskutecznie. Tymczasem denerwuje nas, że wszystkie
prace remontowe wykonywane
przez administrację PGM są, delikatnie mówiąc, wątpliwej jakości.

...

W wieżowcu przy ul. Piekoszowskiej wykupiono ponad 20 mieszkań , reszta jest własnością gminy. W
każdym z kieleckich budynków przewagę mają albo indywidualni właści
ciele, albo gmina. Jak grzyby po deszczu powstają wspólnoty mieszkaniowe. Jest ich w Kielcach juź ponad
340. Każda ma podobne problemy.
- Każdy chciałby mieszkać jak
człowiek - podkreśla Krzysictof Robak. - Ale na to się nie zanosi. Ci, do
których kierujemy nasze źale
tłumaczą się, że brakuje na wszysiRo pieniędzy. Nas to nie interesuje, bo to właściciel musi dbać o nieruchomość. Taką ustawę wydało

państwo,

a skoro ja

płacę

podatki,

Obecnie ogół spraw związanych z .zarządzaniem budynkami reguluje
konkretna ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. Administracje
tłumaczą się, że często mają związane ręce, jeśli chodzi np. o ""Ykonywanie remontów. Abyjakikolwiek remont mógł być przeprowadzony musi być
podjęta uchwała przez mieszkańców, tych mających mieszkania prywatne
i tych, którzy ich nie ""Ykupili. A z tym 6ywa różnie, niekiedy właściciele
indywidualni nie chcą partycypować w kosztach np. pomalowania klatki
schodowej czy remontu dachu, który obciążyłby ich przykładowo na kwotę
4 tys. zł i wówczas remont nie może być przeprowadzony. Właściciele mieszkań myślą sobie: "Mamy mieszkanie na własność i jeszcze mamy płacić
za remonty, podczas gdy koszty pozostałych pokrywa gmina. To niesprawiedliwe". Dobrze jest przy ""Ykupywaniu mieszkań pamiętać tet o obowiązkach. A często bywa tak, że ludzie ""Ykupując mieszkanie na włas
ność nie myślą o tym, że od tej pory za wszystko będą musieli płacić sami.
Spodziewają się, że nadal koszty napraw wszelkich usterek będzie pokrywać administracja. Jeśli nie ma zgody wszystkich mieszkańców, to dane
zadanie nie może być ""Ykonane. Chyba że zagrożone jest bezpieczeń
stwo lokatorów, tylko wtedy gmina nie powinna patrzeć na koszty. Ale generalnie cała sprawa nie ""Y9ląda różowo i dewastacja nieruchomości z r0ku na rok będzie się pogłębiać.

żno

konującą

źółwie
dostęp

daleką rodziną. Rodzice rozeszli
się, gdy miał naście lat. Przestał
wierzyć

w miłość . Unikał kobiet.
tylko babcię, która wychowywała go do 18 roku życia . Kiedy
zmarła, musiał radzić sobie sam.
Koledzy z firmy wyczuwali, że
szefowa zadurzyła się w niepozornym Januszu. Trochę nabijali się z
niego. Traktował wszystko serio,
może to spowodowało, że stosunki między nim a resztą męskiej
załogi popsuły się. Wolał towarzystwo pani Grażyny. Nie odmawiał,
gdy zapraszała go na drinka. Stał i
gapił się, jak roznegliżowana przechadza się po 120-metrowym mieszkaniu. Nie wiedział jak ma zareagować . Błysk w jego oczach zdawał się wskazywać na stan zakochania .
Z biegiem tygodni Janusz T. nocował w kawalerce coraz rzadziej ,
aż w końcu przeprowadził się do
szefowej na stałe . W biurze huczało od plotek. Wszyscy zastanawiali się , czym Janusz urzekł szefową. To przecież typowy życiowy
przeciętniak ... Jak on tego dokonał? Tylu starało się ją zdobyć . Tylko jemu się udało .
Kiedy Grażyna D. zaszła w ciążę,
doszło między kochankami do
prawdziwej wojny. Zamierzała jak
najszybciej usunąć niechcianą
Kochał

CląZę.

Janusz przekonał ją, że
on ma prawo decydować
o losach ich dziecka. Zgodziła się,
gdy zobowiązał się do opieki nad
dzieckiem, a także pilnowania interesów firmy, gdy ona pójdzie rodzić . Grażyna przedkładała interes firmy nad macierzyństwo . Na
szczęście przekonał ją. Prowadziła firmę aż do dnia porodu. Niewiele brakowało , by urodziła w
również

to dlaczego państwo nie wywiązuje
się z tych zobowiązań i działa na
szkodę obywatela skazując go na
mieszkanie w
zaniedbanych,
walących się blokach.
- Sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna - mówi Marek Wójcik,
prezes Zarządu PGM. - Ale nie da
się nadrobić 50-letnich zaniedbań
w ciągu jednego dnia, jednym ruchem. Sytuacja tego wieżowca
przy ul. Piekoszowskiej jestfatalna,
ale prawda jest taka, że na remonty
nie tylko w tym bloku, ale też w wielu innych nie ma pieniędzy. Krzysztof Robak apeluje gdzie tylko się
da, ale to walka z wiatrakami, na
naprawianie szkód PGM nie ma
funduszy. Istotny wpływ na estetykę i stan techniczny klatek schodowych, wind, piwnic ma też zachowanie i dbałość o te pomieszczenia
przez wszystkich mieszkańców. A
niektórzy o nic nie dbają, takie postępowanie wpływa również na
wzrost kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej tego budynku.
My nie dysponujemy żadnymi śro
dkami na remonty, nie mamy żad
nych funduszy, którymi moglibyśmy wspomagać wspólnoty mieszkaniowe, możemy tylko lokatorom
współczuć. Dawniej mieszkańcy
występowali do RPGM, przedsię
biorstwo starało się o dotacje i lokatorom wszystko się należało, teraz
sytuacja diametralnie się zmieniła .
Sytuacja wieżowców jest najtrudniejsza, są najbardziej zniszczone.
Stan komunalnych zasobów mieszkalnych jest fatalny. PralNie
wszystko nadaje się do wymiany rozkłada ręce prezes Wójcik.

...

Janusz Pi/at, kierownik administracji osiedla Czarnów, twierdzi,
że prace w wieżowcu przy ul. Piekoszowskiej wykonywane są non
stop. Na przykład w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy przeznaczono na nie 460 roboczogodzin , przy
tym każdą roboczogodzinę ustala
się nie dowolnie, tylko według spe-

swoim gabinecie. Powiła niemowlę płci żeńskiej w godzinę po tym,
jak Janusz odwiózł ją do szpitala.
W równie szybkim tempie opuściła szpital. Pod opieką ojca zostawiła pociechę, a sama pobiegła
do pracy. Janusz został niańką. W
związku z tym poświęcał firmie
mniej czasu. Na zatrudnienie mamki lub opiekunki nie chciała się
zgodzić. Nie ufała kobietom, które

Rys. M. Dulrba

http://sbc.wbp.kielce.pl

cjalnego katalogu nakładów rzeczowych. A że efekty tych prac są
marne? Substancja tego bloku ,
jak i wielu pozostałych jest stara ,
ma kilkadziesiąt lat, nie można
oczekiwać cudów. A poza tym,
zdaniem kierownika, nie da się dozorować tego budynku ani innych 24 godziny
na
dobę .
Zresztą sytuacja w
nim pogarsza się z
dnia na dzień , dziś rano na klatkach były
butelki z moczem, co
chwila wykręcane są
żarówki ,
mazane
ściany. Stan i wygląd
bloków wynikają w
dużej mierze z zachowania mieszkańców.
Z kolei, jeśli chodzi
np. o to, że trawa od
strony zachodniej nie
była od lat koszona ,
to tylko dlatego, że
ten grunt ma nie uregulowaną własność,

nie należy do gminy.
Ale niektóre wspólnoty
mieszkaniowe
radzą sobie znakomicie, np. przy ul. Lecha
9 osiągnęli bardzo
dużo, zgromadzili sobie pokaźny fundusz
remontowy,
blok
wygląda bardzo ładnie.
Stanisław Lisowski, dyrektor
Miejskiego Zarządu Budynków,
tłumaczy, że w tym wieżowcu przy
ul. Piekoszowskiej mają 82 proc.
udziałów, a 18 proc. właściciele'
indywidualni. - Pomagamy im jak
możemy - mówi. - Ale nie jesteśmy
w stanie płacić za wszystkich, którzy tu mieszkają. I w tym miejscu
zaczyna się problem, bo ustawa
ogranicza nas do tego, że nie możemy wydać ani złotówki na tych,
którzy wykupili mieszkania na
własność . Nie możemy finanso-

poza jej kontrolą mogły negatywnie oddziaływać na Janusza. Mimo iż była zazdrosna, nie zdecydowała się na trwały związek. Nie
lubiła słowa .małżeństwo·. Nastawiła się na nie zobowiązujący
układ, z którego każde z nich
mogło w dowolnym momencie
zrezygnować.
Jakież było zdziwienie Janusza,
gdy dowiedział się, źe jego biurko
zajmuje jakiś młody mężczyzna,
nowy asystent Grażyny. Powiedziała Januszowi: - Nie masz czasu na biurową pracę, kochanie.
Zajmij się córką!
Janusz poczuł się zagrożony.
Zaczął usilnie namawiać Grażynę,
by wzięli ślub . Powiedziała mu, że
ślub nie wchodzi w rachubę.
Kiedy nowy asystent zaczął pojawiać się w domu Grażyny, potwierdziły się obawy Janusza. Kochanka zbywała obietnicami. Wysyłała
z córką na spacery. Zrozumiał, że
nowy asystent zajął jego miejsce
w łóżku Grażyny.
Janusz T. wyprowadził s ię. Zabrał z sobą dziecko. Grażyna D.
nie oponowała. Zwolniła go z pracy. Wypłaciła odprawę.
Porzucony mężczyzna wniósł do
sądu pozew o przyznanie alimentów od Grażyny D. na ich córkę ,
Renatkę . Sprawę wygrał. Pani
Grażyna płaci co miesiąc na utrzy-

manie dziecka. Janusz T. szuka
pracy, ale już nie u ładnej i majęt
nej bizneswoman.
(pol)
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ie zabraknie pieniędzy na dożywianie dzieci w Piekoszowie

akcja dożyw i an i a dzieci
wszystkich szkołach podstai gimnazjac h gminy PieW samym Piekoszowie
w Jaworzni są wydawane
posiłki. W pozostałych p ł a
ze wzg lę dów techniczdostają słodki e bułk i.

ero1Nniczlta tutej szego Gmin- _
Pomocy Społecz
zapewlnia,że p i en i ędzy na do-

.godzina 19.00 Hala ul. Żytnia 1
PATRONAT HONOROWY
OBJĄŁ

WICEPREZYDENT MIASTA KIelC

Szukamy
sponsorów
patriotycznie
angażowanych.

- Mamy w gminie rodzinę z 13
dzieci. Ojciec przybywa na chorobowym. Jego zakład splajtował ,
więc nie będzie miał gdzie wrócić
do pracy. Matka nie pracuje .
Właściwie cała gromadka żyje
głównie z naszej pomocy. Co chwila dostają inny zasiłek, żeby jakoś
przetrwać. A i tak pieniędzy stale
im brakuje. Teraz dostali z urzędu
kolejny pokój w gminnym budynku, bo dotąd mieszkali tylko w jednym pomieszczeniu z kuchnią mówi kierowniczka Gminnego
O środka Pomocy Społecznej w
Piekoszowie Teodozja Kozieł.
Inne małżeństwo z gminy ma 12
dzieci. Ojciec już dawno stracił
prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
- Poza tym jest w naszej gminie kilku wdowców, którzy sami utrzymują
po pięcioro dzieci. Szczególnie jeden z tych panów jest w trudnej sytuacji, bo maluchy nie mają nawet
renty po matce. Nie możemy tych
ludzi tak po prostu zostawić. Pomagamy i to nie tylko w wymiarze finansowym - dodaje pani kierownik.
Jeden z ojców - wdowców od kilku lat próbuje zakończyć rozpoczętą
kiedyś
budowę domu.
GOPS wspiera go, przekazując co
j a kiś czas kolejne materiały budowlane. Tzw. pomoc w naturze, to
bardzo częsta forma wspierania
ludzi pokrzywdzonych przez los.

przy ul. Toporowskiego

ILE? • zależy od
ESPONSORZE

Kontakt
tel.
-41) 3614500
602 288 817

•

Widziałeś,
zadzwoń

CEBOX
p GŻaIUZje , Rolety
0601 8457J1
Ans "Elektronik"
J drzeJ6w
II. 11 Ustopa a 14
loIED!Ą SPoNsoRzy :
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tt!5e&i:.WIot lt)
MAMY 4 LATKA!!!
1

ety: ORBIS. sklep FAN
d cena: 17.00 zł
niu koncertu: 20.00 zł

go, zaistniałego 30.04.1999 r. o
godz. 22 w miejscowości Zrecze
Małe, gm. Chmielnik, w którym
pieszy został potrącony przez samochód ciężarowy, proszeni są o
zgłoszenie się do Wydziału Ruchu
Drogowego KMP Kielce , ul. Wesoła 35, pokój nr 1, telefon 342-9255 w godz. 8-16 lub 997 czynny
całą dobę ·

Najwięcej

otrzymać .
Jaro sław

Świadkowie wypadku drogowe-

~uzk~rtup~e~e~
na Dom Małego Dziecka

- Przekazujemy węgiel na zimę,
ubrania dla dzieci. Ważne jest to ,
że przychodzą do nas nie tylko ci,
którzy potrzebują pomocy, ale też
ci, którzy ją oferują. Choć ta grupa
jest zdecydowanie mniej liczna przyznaje pani kierownik . - Obserwujemy niestety niepokojące zJawisko zwiększania się liczby coraz
biedniejszych ludzi.
Wraz z nadejściem nowego roku
szkolnego działania piekoszowskiego GOPS skupiły się głównie
na pomocy uczniom i ich rodzicom. Polega ona m.in. na przekazywaniu pieniędzy na zakup podręczników i szkolnej wyprawki.
Jedna rodzina dostaje średnio po
200-300 złotych .
Również z pieniędzy GOPS finansowane jest dożywianie dzieci w piekoszowskich szkołach
podstawowych i gimnazjach . Do
czerwca z tej akcji korzystało miesięcznie około sześciuset uczniów.
- Warunki techniczne pozwalają
nam zapewnić ciepłe posiłki na
razie tylko w szkołach w Jaworzni
i Piekoszowie. W pozostałych
placówkach uczniowie dostają
po dwie słodkie bułeczki - wYJaś 
nia Teodozja Kozieł. Jej zdaniem,
pieniędzy
nie powinno zabraknąć i wszyscy naprawdę potrzebujący pomocy mogą ją
PA NEK

Podlączyli
Kilka dni temu w SamsonowiePiechotnym podłączono 34 nowych abonentów. Do wykonania
tego przedsięWZięcia przyczynił
się Komitet Telefonizacji Wsi.
Koszt realizaCji wyniósł 63 tys. zł, z
tego 18.500 zł zapłaCiła gmina, a
resztę mieszkańcy. Do końca roku
telefony będą tet mieli mieszkań
cy Umru, Tumlina-Zacisze, Tumhna-Dąbrówki,
Tumlina-Osowy,
Kołomani, Samsonowa-Ciągłego
Planuje się podłączenie do sieci
około 300 domów. Budowa hnli

telefonicznych dla wymienionych
miejscowości jest realizowana
przy udZiale społecznych komlte-

ścieków

Kolejka do kanalu
Na po czątku listopada tego roku W Strawczynie zostanie uruchomiona oczyszczalnia ście
ków. Na razie doprowadzane
tam będą nieczystości tylko ze
stolicy gminy, ale wkrótce zostaną podłączone inne miejscowości.
Następni

w kolejce do korzystania z oczyszczalni są Strawczy-

Badanie przed

Do stacji obsługi WOjewódzkiej
Kolumny Transportu Sanitarnego,
mieszczącej się przy ulicy Polnej,
zgłosiło się czterdziestu kierowców. - Większość klientów prosiła
o wyregulowanie świateł i sprawdzenie skuteczności ukladu hamulcowego. W połowie kontrolowanych pojazdów mechanicy musieli skorygowali ustawienie reflektorów. Ciekawostką jest to, że
najwięcej usterek miały samochody stosunkowo nowe. W ramach
bezpłatnego przeglądu kontrolowano również stan amortyzatorów. Kierowcy otrzymywali komputerowe wydruki, z którymi powinni zgłosić się do warsztatów,
aby wymieniĆ nie sprawne podzespoły - infonmuje diagnosta z Wojewódzkiej Kolumny Transportu

W Samsonowie-Piechotnym

Wkrótce ruszy oczyszczalnia
w Strawczynie

usterek m iały nowe samochody

Stu sześ ć dz i es ięciu kierowców skorzysta ło z b ez płatnych
bada ń swoich pojazdów. Takle
darmowe przeg lądy zorganizowało w o stat ni w eekend kilka
k ie leckich stacji d iagnostycznych. Przed nadchodzącą z imą,
k iedy jeźd zi się najtrudniej,
sprawdzano prawidłowe ustaw ienie świ a teł, stan hamulców
czy a m ortyzatorów.

Fol A PiddnAJ

Taka reklama wita jadących do Kielc tuż przed Kajetanowem. Jeżeli w/a cici I o niej zapomniał lub
zwinął interes, to służby drogowe powinny zająć się usunięciem straszydła. A tak na marginesie - w,samych Kielcach też można znaleźć podobne "reklamy".
(alp)

zimą

Sanitarnego, Józef Walaszczyń
ski.
Kleiczanie mieli również okazję
sprawdzenia stanu swOICh pojazdów w staqi dlagnosłyczneJ Miejskiego Zakładu Komunlkaql, znajdUJącej się przy ulicy Jagiellońskiej
Tutaj przebadano sto dwadzieścia
samochodów osobowych. - S up!lIśmy IOlę głÓWnie na tych podzespołach , kt6re w CIężk.Ich warunkach ZImowych powtnny być w stu
procentach sprawne. Mam tu na
myśli układ kierowniczy I hamulcowy Nasi mechanicy badali luzy w'
kierownicach, sprawdzali szczelnośĆ przewodów hamulcowych
oraz Jakość i iloŚĆ płynu Winstalacji
Stan pojazdÓW był na ogół zadowalający - wyJaśnia Jan Krawczyk,
klerowni działu kontroli technICZneJ MZK Kielce . - W większość badanych samochodów poprawiOnO
ustaWlenM! ŚWIateł i zbtetność 6/.
Kilku kierowCÓW odesłaliśmy do
speqalistycz.nych warsztatów w
celu wymiany zużytych amortyzatorów na nowe. W tra cie
przeglądów mechamcy udZIelali fachOwych porad dotyczących użyt
kowania samochodów w okre5ł8
zimowym.
Wojciech ZALEWSKI

nek, PromnIk, potem Oblęg6r, Oblęgorek, HUClsko I Niedżwledt.
Maksymalna
przepustowo ć
oczyszczalni to 500 metrów
sześć . na dobę, Jednak na razie
będZie przez Olą przepływać od
130 do 150 metrów sześciennych
nieczystOŚCI Pieniądze na budowę oczyszczalni wygospodarowano w budtecie gminy, część poży
czono z WOJewódzloego Funduszu Ochrony Środowiska Budowę
wspomogła Agenqa RestrukturyzaCJI I ModernizaCji Rolnictwa w
WarszaWIe. Podarowała na ten cel
300 tysięcy złotych
- Część z pożyczonych PIeniędzy
mota zostać umorzona, nawet do
50 procent wartości kanalizaqi ł 40
procent oczyszczalni - powiedZ!
WÓJt gminy Strawczyn Tadeusz
Tkaczyk.
liga!

Potrzebny

telefony
tów telefonizacji wsi W cał J gminie tylko w dwóch mieJSCOWOściach - Olugojowie i Szałasie - nie
będzie telefonów

IIWOI

Federacja
ma promować
agroturystykę

Rolnicy
w "Łysicy"
Zawiązała lę grupa Inicjatywna, kt6ra przygotowuje statut
Świętokrzy klej Federacji A groturystykł I Turystyki .. Ły Ica".
Stowarzyszenie ma promować
nasz region I zachęcać turyst6w
do wypoczynku na kieleckiej
wsI.
naszym
WOjewództwie
W
działają tylko cztery stowarzyszenia agroturystyCZJ1e . CzłonkOWIe
trzech pośród nich - suchedniOws legO, dal zycklego j śladko
w kiego, opracowali tatut organizacJi, kt6ra chCiałaby zrzeszać
wszystkich rolni ów zajmujących
Się agroturystyką. Stowarzyszenie
będZIe no 110 nazwę - ŚWiętokrzy
ska Federacja Agroturysty i i Turystyki Łysica'.
- Pragniemy, aby ta federaCja
s utecznie promowała turystykę
WIeJ ką - mówi Mare KWieCień ,
prezes Ślad ows lego Towarzystwa Agroturystycznego. - Będzi
ona mogła
nleż zdobywać Plen.ądze z UnII Europej:; ej na rozwój agroturysty i.
Pierw ze z branie człon oWle
.Łysicy' zapowtedzlell na połowę
h topada.
(nIeb.)

elektroc i epłowni

Zae
Pod znaki m zapytania tol
budowa zbiornika wodn go Sufraganlec dla potrzeb kieleckiej
elektrociepłowni. Na razi kupuje ona wod, od WodochUJ6w
K elecklch. Po 200.4 roku nie ~
dzie to motJi
:te wzgl du na
ograniczenia eksploatacji uj,cia w Błałogonle.
Dta odtworzenia zasobów ujęCIa
' w Btałogonl8 po 2004 roku Wodociągi Kieleckie zmniejszą pob6f
wody o 30 procent KieIoe będzie
wtrwczas zasilać nowe ujęcie w
Oymlnach. EtektrodeplowT'lIa nie
będZIe mogta orzystać z zasobów
bialogońsloch . Wybudowanie zbiomika w Sufragańcu byIoby korzystne dla środowiska naturalnego. W

http://sbc.wbp.kielce.pl

Centrum Edukacji
Ekologicznej
i Rol niczej

STARTUJE
WIEJSKI
MARKETING
- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i Rolniczej
oraz Do kona lenia Kadr Inicjatorów i Organizatorów
Zycla Społeczno-Go podarczego S połeczno ci Lokalnych rozpocznie dzJałaloość
je zcze w tym miesiącu - poinfonnował Bogdan Zemiak,
przewod niczący

Związku

K ółek

I Organ izacji Roln czych w K ielcach, który jest
Inicjatorem powstanIa centrum.
Decyzję

o

powołaniu

centrum
jeszcze w
czerwcu Na najblitszym posiedzeniU powołana zostanie Rada Naukowa oraz określony zakres działa Ola instytuCJi, w kt6rej rolniCy uczyli będą się mię
dzy Innymi marketingu, sprzedaty produktów. - Jest to czę
ścią naszego programu - WYJaśnia Bogdan terniak - Chcemy
dZiałać merytorycznie , na ulice
jut wychodziliśmy, teraz czas
na budowanie coraz bardziej
solidnych podstaw dła rozwoju
polskiej WSI BędZiemy WIęC
szkolić wśród rolników menedżerów, liderów sprzedaty, nawiązywać kontakty z producentami , innymi organizaCjami rolniczymi.
zarząd k6łek podjął

lWi DaJ

i Kielcom

a
t8J
II do celów przemyslowych
utywana Jest najlepsza woda z zasobów g ęb.nowych . Zbiorni dotarczałby wody powierzchn
j,
nl8 przeznaczon8J do picia.
- To' Itl)'l8SłyCJa ele troa pławni,
mla to moze w nl8J Jedyn.e
w p6łuczestOlczyć - pow.edzial
wICeprezydent Zdzisław Chrobot
podczas poSiedzenia Komisji
Ładu Przestrzennego w siedzibie
WodOCIągów Kieleckich. - Miasto
Jest nią zaltltere
ane, pooiewat
zbiorni pełniłby również funkCję
re reacyjną. Poniewat teren ,
gdzie miałby powstać akwen leży
na granicy gmin Kielce i Miedziana
Góra, wystąpiłem w tej spraWIe do
Urzędu Marsza! owskiego, ale ten

•

a ey
nie Jest zainteresowany budową
zblomi a. Miedziana Góra także
odnOSI się niechętnie do tego pomysłu, bo teren graniczny chce
przeznaczyć pod budowę domów
- Jeże i miasto i Miedziana Góra
nie zarezerwują w tym roku terenu
pod budowę, w przyszłym inwestyqa stanie się niemożliwa, bo obecny plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje do grudnia
1999 roku - ostrzegał Czesław Gruszewski, dyrektor Wydziału G0spodarKi Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urz~u Miasta. Niektórzy radni uspokajali, że tenmin
ważności płanu zostanie przez
Sejm przedłużony do końca nastę
pnego roku.
ICieśl

ECHO KIELECKIE

STRONA 10

Jedna strona ulicy Chabrowej
a druga to gmina Daleszyce

należy

14

do Kielc,

•

ZYCIE
NA GRANICY
Ulica Chabrowa w Kielcach niczym specjalnym się nie wyróż
nia. Ot, jeszcze jedna uliczka na
osiedlu domków jednorodzinnych na obrzeżach miasta. Ale
przez ul. Chabrową przebiega
granica administracyjna Kielc.
Wszystkie domy z nie parzystymi
numerami to miasto, a z parzystymi to wieś w gminie Daleszyce.
- Nie ma podziału na wieś i miasto, to byłoby przecież śmieszne twierdzą mieszkańcy obu stron ulicy. - Zresztą większość tutejszych
to i tak ludzie z gminy Daleszyce,
dopiero teraz ' ci z Kielc kupują
dzialki i zaczynają budowy.
Mieszkańcy jednej strony ul. Chabrowej muszą jechać do Kielc, aby

t@~'h:r Nie c.hcą
/041/368*88

topoli

Podczas sobotniego dyżuru
do naszej redakcji zadzwoniła
mieszkanka ul. Nowy Świat w
Kielcach. Czytelniczka stwierdziła, że od lat stara się o wycię
cie kilku topól rosnących
wzdłuż tej ulicy.
- Na kilkumetrowym odcinku roś
nie 15 drzew - powiedziała mieszkanka ul. Nowy Świat. - Kiedyś sadzono topole gdyż szybko rosły,
ale teraz są dla nas utrapieniem .
Korzenie rozsadziły schodki pomiędzy blokami nr 42 i 44. Jedno z
drzew rośnie niecały metr od budynku i niszczy podmurówkę . Topole przy tej ulicy mają ponad 40
lat, są stare, próchnieją. Często
podczas wiatru łamią się gałęzie .
Korzenie tych, które rosną przy
chodnikach rozsadzają płyty. Po
kolejnej interwencji w administracji
poinformowano mnie, że topole
nie zostaną wycięte , gdyż Nowy
Świat to ciąg spacerowy i drzewa
muszą rosnąć . Ale można przecież wyciąć topole i posadzić jakieś trwalsze i nie tak uciążliwe gatunki.
- Realizujemy obecnie wycinkę
przy ul. Warszawskiej, będzie również przeprowadzona przy ul. Karczówkowskiej - poinformował nas
miejski inspektor ochrony środo
wiska Robert Urbański. - Nie bę
dzie już raczej innych wycinek w
tym roku. Zresztą administrator terenu - przedsiębiorstwo ,Chemar· ,
musi się do nas zwrócić z takim
wnioskiem. Od zakładu dostaliśmy pismo z prośbą o pozwolenie
na likwidację dwóch jesionów przy
ul. Nowy Świat i Wyraziliśmy na to
zgodę . Nie wydaliśmy jej jednak w
przypadku brzozy przy bloku nr
38a i topoli włoskiej przy bloku nr
46a . Są to drzewa zdrowe, zleco-

ne więc będą tylko zabiegi pielęg
nacyjne.
- Pierwsze pismo z prośbą o wycięcie kilku drzew skierowane było
do Wydziału Ochrony Środowiska
UM w kwietniu 1997 roku - stwierdził rzecznik prasowy ,Chemaru'
Rafał Rogóż . - Ponowny wniosek
o wycinkę trzech topól i ogólną
ocenę pozostałego drzewostanu
przesłaliśmy w marcu i listopadzie
1998 roku . Po kolejnym piśmie w
sierpniu br. pozwolono ściąć tylko
dwa jesiony. Dodatkowym problemem jest fakt, że część drzew roś
nie na granicy działek : naszych i
miasta.
INIKAI

Kielecka spółka na
firm budowlanych

meldować

dziecko czy

załatwić

jakąś inną urzędową sprawę, a ci z
drugiej do Urzędu Gminy w Dale-

szycach. - A co to za różnica? Do
centrum miasta i tak daleko. Nie
wiem, czy nawet do Daleszyc nie
lepszy dojazd - zastanawia się jeden z naszych rozmówców. - Zabawnie wyglądają tylko wpisy meldunkowe w dowodach. Ci z .miejskiej· strony mają adres Kielce, ul.
Chabrowa, a my - Mójcza, ul. Chabrowa. Zresztą to też się zmieniało. Na początku lat 80. adres na
tej ulicy brzmiał: Bukówka w .. . Mójczy. Potem była tylko nazwa miejscowości z numerem domu.
Od 1 stycznia, gdy każdy może
wybrać jaką chce przychodnię, nie
ma już wielkiego problemu, ale
kiedyś? - Jedni byli zapisani do
ośrodka na osiedlu Barwinek, a
część jeździła do Sukowa - opowiadają mieszkańcy ul. Chabrowej. - A ze szkołami to był galimatias. Dzieciaki jeżdziły do Kielc na
Barwinek, do Sukowa, a niektóre
do Mójczy. Zresztą teraz też nie
wszystkie chyba chodzą do tej samej podstawówki.
- Na nasze pytanie, czy mieszkań
cy z .wiejskiej" części ulicy chcieliby, aby granicę miasta przesunię
to o tych kilkadziesiąt metrów, natychmiast odpowiadają - nie. - W
gminie lepiej - mówią bez wahania. - Przecież to obrzeża Kielc, kto
z magistratu pomyśli, żeby tu drogę zrobić albo kanalizację, skoro
nie na wszystkich ulicach w śród
mieściu Kielc ludzie mają takie
,wygody'. Proszę zobaczyć jak
wyglądają osiedlowe uliczki na
Barwinku czy Ostrogórce - polne
ścieżki albo asfalt cały w dziurach.
Trudno nie przyznać racji mieszkańcom ul. Chabrowej w Mójczy,

liście

stu najlepszych

"Piasecki" liderem
Drabinka Sukcesu - nagroda
dla największych przedsię
biorstw budowlanych w Polsce
- przypadła w tym roku kieleckiej spółce "Pia Piasecki" SA, firmie o stałej wysokiej dynamice
przychodów.
Po raz trzeci ogłoszona została .
przez miesięcznik .Murator· lista
100 największych przedsiębiorstw
budowlanych . Kolejność na niej
ułożona została według wartości
sprzedaży
osiągniętej
przez
przedsiębiorstwa w ubiegłym ro-

ku. W tym roku wręczonych zostanie siedem statuetek Drabinka Sukcesu, między innymi dla zwycięz
cy listy, lidera budownictwa mieszkaniowego. Firma oPia PSlsecki'

Fot. A. Pitkarski
Spore zainteresowanie przechodniów budziło wczoraj dwóch
młodych ludzi łowiących ryby w kieleckiej Si/nicy w okolicy stawu w
parku miejskim. W siatce mieli trochę złowionej rybiej drobnicy, ale
trafił się im również spory okoń.
Przyglądający się połowom zastanawiali się, czy jest to dozwolone. Dla nas tym bardziej interesujące było, jakie walory smakowe
mają rybki złowione w tej niezbyt czystej rzece.
lalpl

za najlepszą pod
względem stałej wysokiej dynamiki przychodów.
lWiDa/
uznana

została

skoro w Kielcach jest ponad 100
km dróg gruntowych, a posiadaniem kanalizacji czy wodociągu
też nie wszystkie mogą się pochwalić. - W gminie lepiej - powtarzają nasi rozmówcy. - Droga jest.
Nie minęły nawet dwa lata jak została zbudowana.
Nie wiemy
dokładnie jak tam s ię Kielce z Daleszycami dogadały, ale chyba
miasto mniej dołożyło do tego interesu. Telefony założono , przekopali rowy. Brakuje nam teraz latarni ulicznych, wieczorem ciemno tu
jak w grobie. Niby uliczka spokojna, sami swoi , ale lampy by się
przydały. Mamy nadzieję , że
niedługo uda nam się je zamontować .

W takiej sytuacji, jak mieszkańcy
ul. Chabrowej, są też mieszkańcy
innych ulic znajdujących się na pograniczu Kielc. Kiedy w grudniu
1989 roku ustalano granice administracyjne naszego miasta, powiększając je o przyległe miejscowości, na pograniczu znalazły się
niektóre odcinki ulic Gustawa Morcinka i Sandomierskiej. Część domów przy tych ulicach leży w gminie Mas/ów.
Monika SYNICA

•

Bajki
zakodowane

MAXTEL - Operator Telewizji Kablowej w Kielcach informuje, że z
dniem 15.10.1999 r. zostanie zakodowany dziecięcy program Cartoon Network.
W miejsce tego programu nadawany będzie niemieckojęzyczny DER KINDERKANAL.
Cartoon Network nadawany bę
dzie w ramach pakietu cyfrowego
Wizja TV. Dostęp do niego będzie
możliwy tylko dla tych abonentów,
którzy zdecydują się na pełną ofertę pakietu Wizja TV.
Ponieważ nadawca programu
nie przewiduje w tym momencie
legalnej dystrybucji w Polsce Cartoon Network, zniknie on z pakietów oferowanych przez sieci kablowe.

Jeszcze w tym roku architekci

Fot.D.
Jedna strona ul. Chabrowej należy do Kielc, natomiast druga
gminy Daleszyce.

Pierwsza premiera sezonu

"Skąpiec"- jak

przed 300 laty
To ma być spektakl taki, jak
przed trzystu laty, gdy pisał go
Molier. Bez uwspółcześniania,
bez szukania jakichś aktualnych akcentów. Na sobotę Teatr
im. S. Żeromskiego zaplanował
pierwszą tegoroczną premierę.

Będzie to "Skąpiec" w reżyserii
Piotra Szczerskiego, z Krzysztofem Wieczorkiem w roli
głównej.

- Na pewno nie sięgnąłem po ten
tekst dlatego, że to jest klasyka i
na dodatek lektura szkolna, więc
należy ją wystawić - powiedział
podczas wczorajszej konferencji
prasowej Piotr Szczerski. - Zależało mi na tym, aby ten tekst odczytać tak, jak odczytywano go
trzysta lat temu, gdy został napisany. Chciałem dojść do tego, dlaczego Molier był taki genialny, dlaczego jego teatr był taki żywy, miał
tak wielką publiczność.
Szczerski przyznał , że tej właś
nie idei została podporządkowana
praca nad dramatem Moliera aktorzy musieli zmienić styl swojej
gry, zapomnieć o tym, czego nauczyli się w szkołach aktorskich, a
powrócić
do epoki komedii
dell'arte. W spektaklu nie ma realistycznej scenografii, lecz namalowane płótno, na granicy farsy i pastiszu są kostiumy Bogusława Cichockiego i muzyka Konstantego
Wileńskiego.
- Szukaliśmy

typowo farsowej
gry, ten spektakl to widowisko typowo farsowe, a nie klasyczna komedia - dodaje Szczerski. - Tu naj-

wykonają koncepcję

modernizacji

Umowa a eptak
W 2001 roku miasto przystąpi
do modernizacji ul. Sienkiewicza w Kielcach. Jeszcze w tym
roku ma powstać jej koncepcja,
a w przysztym projekt techniczny przedsięwzięcia.
Wczoraj Zarząd Miasta podpisał
umowę z Pracownią Architektury
,Forma' z Częstochowy na wykonanie koncepcji modemizacji kieleckiego deptaka. Ma być wykonana do końca tego roku . Po konsultacjach i uzgodnieniu koncepcji z
Zarządem Miasta częstochowscy
architekci będą mieli 9 miesięcy na
wykonanie projektu technicznego
remontu . Powinien więc być gotowy późną jesienią przyszłego roku. Rozpoczęcie robót będzie zatem możliwe dopiero w 2001 roku.
- Wykonanie tej koncepcji jest
trudnym zadaniem. Trzeba w niej
uwzględnić wiele uwarunkowań
inwestora, konserwatora zabytków oraz przyrody, a także oczekiwania społeczne - powiedział na
wczorajszej konferencji prasowej
w magistracie prezes ,Formy' Marek Witkowski. Firma ta na
początku lat 90. wygrała konkurs
na autorską wizję ul. Sienkiewicza. Wówczas jej projekt wzbudził

wiele kontrowersji. To jego autorzy
proponowali np. przejażdżki po Silnicy gondolami. - Czy zamierzają
wykorzystać elementy tamtego
projektu w nowej koncepcji? - Potrzebny jest bardziej nowoczesny
wariant - dodał prezes Witkowski. Zmieniły się potrzeby miasta , bo w
ciągu tych kilku lat nastąpił jego
rozwój . Oczekiwania mieszkań
ców są również inne, choćby dlatego, że zobaczyli oni w innych
miastach wyremontowane deptaki
i chcą mieć podobne u siebie. Architekci nie chcieli zdradzić, jaką
obecnie mają wizję wyglądu deptaka.
Koncepcja, a póżniej projekt techniczny mają objąć ul. Sienkiewicza na całej długości , łącznie z
placem przed dworcem PKP. Chcemy do tego przedsięwzięcia
zaprosić także właścicieli posesji
przy deptaku, bo od nich zależy,
jak będą wyglądały elewacje kamienic, bramy i podwórka. Chcemy, aby były one estetyczne i w
miarę jednorodne - powiedział
prezydent Kielc Włodzimierz Stę
pień . - Na najbliższą sesję szykujemy projekt uchwały pozwalającej na wprowadzenie ulgi w po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

datku

od

nieruchomości

właścicieli posesji przy
którzy zdecydują się na

dla
deptaku,
odnowie-

nie kamienic.
Po sporządzeniu koncepcji bę
dzie wiadomo, którzy właściciele
mediów będą zmuszeni je wymienić przed położeniem nowej nawierzchni na deptaku, bo nie dostaną zgody na jej rozkopanie . Już
wiadomo, że jedynie Zakład Telekomunikacji jest gotowy sfinansować projekt i wymianę swojej sieci.
Natomiast gazownicy stwierdzili,
że ich instalacja nie wymaga
modernizacji. Do remontu pozostają sieci: wodno-kanalizacyjna i
elektryczna. Ich właściciele oczekują pomocy finansowej od miasta. - Nie wykluczam, że będziemy
partycypować w tych kosztach, ale
w minimalnych ilościach - zapowiedział prezydent Stępień . Architekci z ,Formy" chętnie zapoznają
się z sugestiami i oczekiwaniami
mieszkańców co do przyszłego
wyglądu odnowionej ul. Sienkiewicza. Propozycje naszych czytelników wysłuchamy pod redakcyjnym telefonem 368-22-19 i przekażemy projektantom.
lATAł

Wiata w przyszłym rokU
- Na ostatnim przystanku w
dlu Barwinek, tam gdzie za.·
mują się między innymi a
.
linii nr 34, nie ma wiaty czytelnik. - W zatoczce 5101
betonowy słup z rozkładem
Kiedy pada deszcz, acze
często chronią się pod
pobliskiego sklepu. Byl
dek, że nikt nie wysiadał na
przystanku, ludzie nie zdąttł
biec spod sklepu, a autobUS
nie zatrzymał się, bo
nie zauważył. Kiedy
zakład
komunikacji
jakąkolwiek wiatę.

- W tym roku nie będzie 10
we - mówi zastępca d
Miejskiego Zakładu Komun
w Kielcach Zbigniew p/ę
Jednak na rok 2000 są plafT1
kupu kilkudziesięciu wial
typu.
Zaczepiają chuligani ocfl
- Wczoraj, około g
wyszłam na spacer z psem'
wi mieszkanka ul. Jagie/lof.
- W pewnej chwili podeSZli
mnie grupa kilku naslola/IC
rękach mieli rurki, z
strzelali kulkami plastikO
bo grochem. Akurat nie prl
dził nikt, kto mógłby.1}ln~"
nić. Chłopcy urządZIli

s .

bawę, dla mnie dość boleSJl4
giellońska nie jest w/8 10

oświetlona, w wielu Isl8
brakuje żarówek. DO!dZJe~
go, że ludzie będą SIę ba
nawet przed własny blok,
zaczną się tu częściej
wać patrole policji lub
jskiej.
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ewódzka Biblioteka Publiczna otrzyma,
dopisze słowo "miejska"

Piętnasta

Po raz p iętn a sty nowy rok akademicki zai n a u gurował kielecki
Uniwersytet Trzecieg o Wieku,
dzi ałający przy Wyższej Szkole
Pedagogicznej.
Pierwszy
wykład, zatytułowany ,.żywle.
nie a nowotwory", wygłosił dla
słuc h a czy doc. d r hab. Sta·

-eniądze
Biblioteka Publiczna w Kielcach nie

może

nl sła w Głu sze k .

Uniwersytety trzeciego wieku
mają w Polsce ponad 20· l etn i ą tra·

na

Dyrektor Szymanowski poin-

ntnrurr.<1I,.,450 tysięcy złotych zarezerwowanych dla niej

formował równ i eż radnych , ze
spadkobiercy właściciel i częśc i
budynku przy Rynku zgłos ili do
Urzędu Marszałkowskiego chęć
sprzedania swoich praw własno
śc i.
- Jestem za tym , by tę p%wę
kupić . Jeśl i w przyszłości oddz i ał Muzeum Narodowego przy

miasta. Wprawdzie z jej filii korzystają głównie
, ale instytucja ta podlega Urzędowi Marszałkou. Kieleccy radni z Komisji Kultury chcieliby, aby do
Biblioteka Wojewódzka dopisać równ i eż słowo "miej-

II Uluu •." """

, duszą s i ę ', a poza tym te n przeszkl ony lokal nie odpowiada
standa rdom przechowywania
ks i ąże k . Na to, by W BP m ogła
spokojnie funkcj o nowa ć potrzeba 6 tysięcy metrów kwadratowych.
Nie wyjaśnione do końca są
sprawy własnościowe w budynku przy Rynku , gdzie mieszczą
si ę dyrekcja biblioteki i oddział
starodruków.
- W części budynek ten należy
do sp adkobierców rodziny Kosterskich i tu wszystkie kwestie
wła snościowe są jasne - mówi
Wojciech Szymanowski, dyrektor WBP w Kielcach . - Natomiast w części komunalnej
połowa należy do skarbu pań
stwa, połowa zaś do kilku właści ·
cieli. Nie wiadomo jednak , kto
jest właścicielem poszczególnych pom i eszczeń , dopiero teraz przed sądem toczy s i ę postę 
powanie o ustalen ie sposobu
użytkowan i a budynku . Pam i ęta 
jmy również , że nad bib li oteką.
na piętrze mieści się Muzeum
Narodowe.

inauguracja w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Studia dla seniorów

wa
"' i eWI:l Ol~Ka
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zechciałby s i ę przeprodo pałacu biskupiego, to
biblioteka mogłaby zaj ąć również to zwolnione piętro - snuje
plany dyrektor Szymanowski.
Problemem WBP jest równ i eż
brak p i eniędzy na zakup nowośc i. W f iliach biblioteki przybywa
czytelników Uest ich obe cnie
500 tys i ę c y, a liczba wyp oży
czeń przekroczyła ju ż m ilion
ks i ążek) , gdy tymczasem na za kup nowośc i przeznaczono w
tym roku zaledwie 41 tys i ę cy, a
powinno by ć około 300 tysięcy

Rynku

wadzić

wicz. W tej .szkole· nie uzyskUje
się tytułów, a s tudiować można
wiele lal. Od 1994 roku tradyCją
sta ło się wręczanie dyplomów
sł uchaczom z dZiesięCiole t nim
stażem Każdego roku takich osób
przybywa.
Nowy, Jubileuszowy rok akade·
micki rozpoczyna 260 sluchaczy
UlW. B ędą u czest niczyć w
wykladach o różnorodnej tematy·

ce, organizowanych dwa razy w
tygodniu, w poniedział i i środy, w
pracach sekcji twórczych : literackiej, teatralnej. wokalnej, w lektoratach Języka angielskiego I niemieckiego, gimnastyce geriatrycznej Chętni mogą też popływać,
WZIąĆ udział w pieszych wycieczkach, spotkaniach towarzyskich.
W planach jest powołanie Jeszcze
kabaretu oraz otwartego klubu
dyskusyjnego, integrującego
pokolenia
liczba słuchaczy jest nieograniczona Nadal trwają uplsywsekretarlacle UlW, ul.
Zeromsklego 5, pokój 1, tel.
344·20·11 ,
wew.
201 .
Wykłady mają charakter otwa-

rty
Tematy
najbliższych
to m,In, ,Dorobek
wydawniczy Paryskiego Insty.'-1I~~':ł tutu Kultury', .Mój Paryż - prawdZJwa stolica kulturalna Zachodu', .Powrót do natury lecznicze właśCIWOści materaca
z wkładem gorczycowym'.
Wśród pretegentów są znane
postacie kieleckiego, i nie tylko, śWiata nauki, kultury, lekarze. regionaliści. np prof.
Adam Hetnal, prof. Jan PrzybyłowsIo , prof Adam Massatski. prof Stanisław żak. prof.
FOl A PiłkarskI ZdZJsław Jerzy Adamczyk. dr
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas wykładu Inaugura- Elżbieta Trafiałek , Jerzy Kapucyj nego dr. Stanisła wa Głuszka .
ŚCIński
(JOK)
wykładów

złotych .

- Kupujemy j edną trze ci ą tego,
co powi nn iś my - dodaje dyrektor
Szymanowski.
Agata NIEB UDEK

Pas w

Masłowi e

dycję . Pierwszy powstal w 1975 r.
w Warszawie . Kielecki rozpoczął
dzi ała l n ość d ziesięć lat póżnlej
Od początku jego kierownikiem
jest prof. dr hab. Andrzej Jopkie-

za krótki

Kielecki Air Show w Radomiu
- Air Show z udziałem akrobatycznych zespołów lotniczych z
Francji, USA, Wielkiej Brytanii, a
także Polski towarzyszyć ma
przyszłorocznemu

Międzyna

rodowemu Salonowi Przemysłu
Obronnego w Kielcach. Impreza
musi się jednak odbyć w Rado·
miu, bowiem nasze lotnisko w
Masłowie nie spełn i a technicznych warunków dla takich pokazów - poinformował Andrzej Mo·
choń , prezes Świętokrzysk iej
Agencj i Rozwoju Regionu SA.
Zabiegi o to, aby liczącej się w
bra nży zbrojeniowej kieleckiej im-

prezie towarzyszyły pokazy lotni·
cze trwały od dawna. Będzie motna je zobaczyć w czasie
przyszlorocznego salonu obronnego. Pokazy, które będą się odbywać pod egidą kieleckich targów, nie mogą być zorganizowane
w MasłowIe , gdyż 900· metrowy
pas startowy Jest zbyt krótki dla pokazów akrobatycznych . W lotniczym show, jak spodziewają się
organizatorzy, kilkadZJesląt tySię
cy ludzi zobaczy między innymi
umiejętności pilotów helikopterów
i odrzutowców.
IWiDaJ

STRAGAN IE
NA
~.~łił"I
Na targOWisku miejskim przy ul.
Seminaryjskiej w Kielcach pOlaWiły się już stragany ze zniczami.
Na razie wybór Jest nieWielki. ale
sprzedawcy kuszą twierdząc, te
tuż przed
1 listopada świeczki
będą droższe , Wczoraj na bazarze
można było kupić lampkI nagrobkowe szklane lub plastikowe w cenie od 80 gr do 5,5 zł .
Kierownictwo targowiska przygotowuJe miejSca pod kil udnlowy
handel przed 1 listopada . StOiska
będą rozmieszczone między Innymi przy ogrodzeniu bazaru od strony ul , Wróblewskiego Tam właś'
nie mowa JUż teraz kupiĆ sztuczne
kwiaty do wieńców nagrob owych
albo gotowe bukiety. POjedyncze
kalie. róże lub gożdZJkl mozna kupiĆ w cenie od 1 do 2 zł za sztu 'l,

bukiety z tych samych kwiatów koztuJą o 01015 zł .
Na dwóch stoiskach można bylo
wczoraj kupić sadzonki świerków
o wysokOŚCI od 0.5 do 1 m. w cenie od 5 do 15 zł za sztukę . Niewielu sprzedawców oferowało
chryzantemy, Ciętych kWiatów tego gatunku nie bylo w ogóle . Ceny
tych w donlel ach wynosiły od 6
do 15 zł
a stoiskach z odZJeżą pojawia
lę coraz więcej ciepłej bielizny Za
bawełniane dams le figi zapłaci
my na bazarze o 010 8 zł Ociepla·
ne podkoszui i z krótkimi lub dług i
mi rękawami osztuJą od 8 do 14
zł , podobnie jak męskie kalesony
Starsza pani oferowała robione rę
cznie s arpety z owczej wełny po
10 zł za parę
INIKAI

W Dziennym O środku O piekuńczo
-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kielcach

e
W

Dzie nnym

O ś rodku

Op ie ku ńc zo-R e hab ili t a cyJ nym

"GEORGE MUSIC COOPERATlON" - KIELCE,TEL. {041)331

MIKOŁAJKI Z

Kielecko Agencjo Mystyczno

eł.

0-41 361 99 11

BUDKA SUFLERA
KONCERT 25-lecia
Krzysztof Cugowskl

Felicjan Andrzejczak
R omuald Czys taw

BoIeły: ZaIIIady

Patronat media

Pracy. Ońlis, Fen

dla Dziec i, m i eszczącym s i ę w
K ielcach przy ul. Chęc l ńsk l eJ ,
powołano nowego dyrektora.
P l acówkę poprowadzi P iotr
J anion . Zobow i ązał s i t , że
naj późn iej za m ie s i ąc przedst aw i radnym proj ekt Jej roz·
woj u.
PIotr Janion ma 56 lat, ukoń
AGH w Kra owie Ostatnim
miejscem Jego pracy był Powiatowy Urząd Pracy. którym kierował. Ośrodek przy ul. Chęciń
sklej Jest jedynym tego typu w
województwie . Trafiają tam czę
sto dzieci o dużym StOpOlU OIepełnosprawności .
kierow ane
przez specjalistów.
czył

~ltrazem

KIelce 11 . 11 99 godz la . tWA ISKRA
It.dom 12 11 99 godz. 18 tWA MOSIR

r

:

Placó a dZJała na zasadzie
dZiennego oddziału szpitalnego.
Jest czynna w godzinach 5.4517 .45. Na ujęcia uczęszczają
dzieci z Kielc i powiatu. od wieku
niemowlęcego do 18 roku tycia.
Oprócz zajęć z rehabilitantami
mają zapewnioną również opiek ę

psychologa, logopedy i terapeutów
(NIKA)

http://sbc.wbp.kielce.pl

CO GDZI

STRONA 12
USŁUGI

CZWARTEK

KIELCE
SIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, tel.lfax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA

• Teatr im. S. Żeromskiego
- leI. 34~75-00; _Skąpiec' g. 19 - premiera
slUdencł<a.

• PTI...iA ,.Kubuś"
- lej. 36łHl2·93; próby.

• "Romantica"
- ul. Czamowska 17. lej. 366-37·19; DOLBY DIGITAl; .Gwiezdne wojny: Część I Mroczne Widmo' (wefflja z napisami). USA. I.
12. g. 9.15.11.45.14.30.17.15.20.

• "Moskwa"

• Muzeum Geologiczne

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel_ 3-611-611,
www.complex.com.pl./-europa.

dr 51912

TAXI "EXPRESS",
TEL (041) 366-11-11,

• Galeria BWA

CAŁOOOBOWO-EKSPRESOWO.
dr

TAI - Ogólnopolska
Infonnacja Gospodarcza,
ogłoszenia drobne
z gazet .Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
tel. (0.41) 94-n,

• Muzeum Narodowe

• Zabawkarstwa
• wystawy: .Ptaki'• .Anioly'. ,Modele redukcyjne' - 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 laszczyk6w, ul. Jana Pawła II 6.
tej. 344-92-97; nieczynne.

• Park Etnograficzny
wTokami
- lei. 31-54-171. Skansen czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10-17 (wstęp do godz.

• BWA Sandomierz
• .Ojciec Swięty Jan Paweł II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku'.

• Galeria "zapole"
, , Chwalcie łąki umajone' - wyslawa
dza Slanislawa Grzegorowskiego.

księ·

• Muzeum Diecezjalne
.- wyslawa projeklów ołtarza papieskiego.

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

uIbo

• Apteka

• Wizyty domowe pediatrów
• Sieczko. leI. (041) 331-69·04. dr54523

• Dyżury stomatologiczne

INNE

USŁUGI

Autoholowanie - kraj, zagranica,
tel. (041) 344,21,71,
090-26-48-06.
dr 52425

• Informacja PKS: 832·23·02. PKP: 83223-74. Telefon Zaufania Klubu AA: 832·69-96.
Pomoc Drogowa: 832·39-59 lub 9637. Slraż
Miejska: 986. ,Lol': 832-41 -30.

• Kino "Ballada"

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

Komunalnych Sp. z 0 .0.
pogrzebowe,

• Szpital
- leI. 868·24-66.

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

POlANlEC
BUSKO

całodobowe.

Kielce, tel. 366,31-n, 344-67-88.
dr 509-49

-Informacja PKS: 864-23·1 9. PKP
42. Telefon kryzysowy: 864·30-06. CZ)"'l
22. Pomoc Drogowa: 864·24-00, P
Ciepłown icze: 993.

OPATÓW

• nieczynne.

usługi

Telefony

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

• Kino
Usług

• Szpital

- nieczynne.

-leI. 38·11·251 ; nieczynne.

mierzu·. G·aleria " Piwnice" <Skich prac plastycznych mie,szkaoi<xiwh
nii. Klub Osiedlowy - wyslawa prac
skich Violetly Koziol .

• leI. 864·22-81 .

Telefony

SĘDZISZÓW

leI. 864·23·19; wyslawy'
.. Punkt" • ,Grafika ze zbiorów BWA

• Apteka

• Szpital

.

• Staszowski
Ośrodek Kultury

• ul. 11 lisiopada 22.

• leI. 832·22·22 i 832-32·03.

• Kino "Kuźnica"

- ul. Jana Pawła II 17,Iel. 864·33-4l
pozycje slale: rzeźba, malarsIwo, fo
geologia, rzemiosło i kultura matenalna
nu. numizmatyka, militaria , ,JędruSle'"
mi staszowskiej. dzial slowacki i ludaa
ludowy oraz wybilni staszowian'e, '"Ydooo!
twa BIblIoleki Slaszowskiej. Wystawy
nościowe : ceramika, rzeźba rysuna
nislawa Domagaly pl. ;ZIemi sta
kieleckiej·śwlęlokrzyskiej . .llemia ś,.·
reportażu i obiektywie Roberta Panka ,
ja Zarębskiego . Adam B ień· dokullle!tf
respondencja . ks i ążki i folografie
można zwiedzać od poniedzialku do
godz. 8-16.

• Apteka dyżurna

• Kino "Miejskie"

SUCHEDNlÓW

• Muzeum
Ziemi Staszowskiej

- ul. Armii Krajowej 1 i ul. Baczyń skiego 14.

• ul. Marszalkowska 17.

- nieczynne.

- Kielce , ul. Talrzańska 91 (Uroczysko).
lek. U. Lachowska. soboty. niedziele i święta·
10.00..20.00. lei. (041)331-80·68.
121&0/99

• Grzybica - leczenie

• WSHP Biblioteka Główna
- , Sandomierz w dawnej folografii' .

STARACHOWICE ~ ~

SIURO REKLAM I OGŁOSZEN
" ECH,A DNIA", ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
tel. 864,32,58,
czynne 9.30,16.00.

• Motel Królowej Jadwigi
• ;Zabylk.i sakralne Sandomierza' , wysta·
wa Jurija Sulimowa. ;Zbi6rstarych zegarów'.

• wyslawa pn. , Slare folografie Sandomie·
rza' .

dr 54302

S4OłO

Komunikacja Międzynarodowa
"Omnia",
Kielce, tel. 345,n--43,
345,n-46.
kk 9111

• Galeria Fotografii

• Oddzial

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

·7.00·22.00. lei. (041) 368-46·36.

Przedsiębiorstwo

- ul. Paderewskiego 12; nieczynna.

- Muzeum H . Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddział Muzeum Narodowego - leł . 303-{)4.
26). ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza'
oraz ,Wystawa biografteznO-lileracka'. Wystawa czasowa: .Fotosy z filmu pl. .Ogniem i
mieczem.'. ,F~mowa trylogia Waldemara
Kuźbińskiego z kolekcji BWA w Ustroniu'.
Czynne codziennie. oprócz poniedziałków,
gcodz 10-17; w soboty wslęp wolny.

- ul. SpółdZielcza 19. leI. 539·345. czynna:
ponledziałek-piąlek w godzinach 8-20. soboly
i niedziele ,w godzinach 10·20.

• Pogotowie pediatryczne

- Kielce. ul. Mała 14. leI. (041)343·15·15.
dr 55237

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

WYSTAWY

• Oddział

• Kryta pływalni a

dr 49267

, rejestracja 7.00-18.00. lei. (041) 366·31·Jl.345-47-44 .
aw203
dr 52426

• "Echo"

- Muzeum lat Szkolnych S. Żeromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego). ul. Jana
Pawła II 5, leł . 344·57-92. Ekspozycja siała :
,Wystawa maleriałów biograrlCZr1ych i literackich z mIodzieńczych lal pisarza'. Czynne:
w1orki. czwartki. piątki. niedzielewgodz. 9-16.
w środy w godz. 11· 18; w niedziele wslęp w0lny.

• Muzeum im. Orła Białego
- Rejów, ul. Sloneczna 90, leI. 531-331 .
Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa·
cały dzień . ekspozycja w budynku - w godz. 917.

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

• Prywatna Przychodnia
SpeCjalistów "Omega"

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

-..AjIawiu' pol .• l 18. g . f6. 18.

, leł. 34~0-14 . Ekspozycje s\ale:
,Wsp6lczesna sztuka ludowa Kielecczyzny'.
Wystawy czasowe: ;Z pradziejów regionu
święlokrzyskiego' i ,Kiełecczyzna średnio
wieczna'; czynne codziennie. oprócz paniedziałt<ów i śród. w godz. 9.00-16.00; w niedziele wstęp wolny.

• Apteka

dr 50781

,..tyciejeslpiękne'wł.• 1. 15.g. 16.2O.,Na

• Muzeum przy Rynku

• wizyly domowe pediatrów. chirurgów
intermslów. laryngologów. ort<>pedów. neurologów. badania EKG. Zgłosze
nia codziennie w godz. 11.00·22.00. lei (041)
331·56·50. Wizyty domowe w godz. 14.30·
22.00 (dni powszednie). 11 .00-21 .00 (dni wol·
ne).
11680/99
dziecięcych.

• Rynek 719, leI. 832·2 1-41 ,godzmyotwarcia: poniedziałki· nieczynne. wlorek·piąlek w
godz. 10-17. sobota-niedZiela w godz. 10-14.
Wystawa pl. ;ZIemi przypisani· pisarze regl<>nu sandomierskiego'.

• Kawiarnia"W Zamku"

- Straż Miejska: 986. 368-7S-15 (czynne
calądobę) ; 368-75-33 (w godz. 7-15. po godz.
15 fax); poslerunki. czynne w godz. 7 .00·
22.00: Sródmieście - 67-60-13. Pomoc Dr<>gowa: 36!MlO-65. Pogolowie Energetyczne
Kielce-miaslo: 991 . Pogotowie Gazowe: 33120-20 i 992. Pogotowie Wod.·Kan.: 994. c .o .•
Eleklryczne RPGM: 361-18-33. czynne w
godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz.
7.00-2300 w dni wolne od pracy: 331-1~7 i
344-30-94. Informacja PKS: 366-02·79. InfQ(·
macja PKP: 366-93-28.

koniec świata' pol•• I. 15. g . 18.

, paIac biskupów krakowskich. pl. Zamk<>wy 1. lei. 34-423-18. Ekspozycje stale - korpus gł(:Nmy: ,Sankluarium MarszaIka Józefa
Piłsudskiego' ; skrzydło północne: ,Galeria
malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej od
XVII wieku do 1939 r:; wyslawy czasowe:
,WIadYSIaW Aleksander Mi>1ecki (1836-1900)"
• wystawa monograficzna; ,W rocznicę wrześ,
nia'. Czynne codziennie. oprócz poniedziałków. w godz. 9-16. W niedziele wslęp W<>Iny (z wyjątkiem wystaw czasowycł1).

• Nagła pomoc l ekarska
l ekarzy sp ecjalistów

mierzem; wystawa czasowa: ,Na poręczy nieba' - wystawa poświęcona sylwelce i twÓfCZ<>ści Stanislawa Ballńskiego.

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu
Ludowego

- ul. 1 Maja 34.

Telefony

• "studyjne"

przemoc'. leI. 26-71·

• Kino "Metalowiec"

, wizyty domowe. gabinel lekarski, leI.
(041) 368-48-91 . Kielce ul. PoIowniaka 4 m .
25, codziennie: 16.00·22.00. w soboty: 10.00·
16.00.
12223/99

- ul. zgody 21. leI. 361-2S-37. Wystawa
siała: ,600 milionów lal hislQ(ii Gór Swięl<>
krzyskich'. ,Skały, minerały i skamieniałośCi
Kielecczyzny". Czynne: poniedziałek· piąlek w
godz. 8-15. Wslęp wolny.

pokonać

poświęcona

- ekspozycja

związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sand<>-

- ul. SIowackiego 25; nieczynne.

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D.R. Szczukoccy

16). ,Wnętrza XIX-wiecznych chałup'. ,XIX·
wieczna apleka'. ,DwÓf z Suchedniowa-owy.
stawa rzeźby Jana Bemasiewicza.

Sandomierza'

SKARŻYSKO-KAM,

- infQ(macja o prywalnych uslugach medy·
cznych: leł . (041) 342·76-97.

- ul. Slaszica 5. lei. 344-47,34; OOLBY
STEREO; _Gwiezdne wojny: Część l , Mroczne Widmo' (dubbing). USA. I. 12. g. 15.45.
,Sprawa honoru' USĄI. 15. g. 18.15• .Na k<>niec świata' pol .• I. 15. g. 20.30.

- tel. ~ 19; Galeria BWA " Piwnice",
ul. leśna 7 ; MaIgorzata Tokarska - tkanina 31tystyczna. Zbigniew Cebula - malarstwo. Galeria czynna od poniedziałku do piąlku w godz.
11-17. w niedzielę wgodz. 11-1 5 . w sobotynieczynna. Galeria SWA . Na Piętrze" , ul. leśna 7; Anna baranek OU Chateau -..Ma1owane legendy". Spfzedaż dzieł sztuki. Galeria
czynna od ponied:ziaIw do piątku w godz. 915. w soboty i niedzile - nieczynoa.

, ,Razem
220.

• BIM

14 października jest 287 dniem
roku. Przed nami 78 dni 1999 roku.

14

• Komenda Powiatowa
Policji

• specjalista chorób dziecięcych G. Tokar·
skl.lel. (041) 366-33-66. 0601-480-900.
dl 54311

Liwia, Kalikst i Alan

Pogotowie Ratunkowe - 999
- 998 •
Pogotowie Policyjne - 997

LEKARSKIE

• POMOC LEKARSKA
DlA DZIECI

Imieniny obchodzą:

Straż Pożarna

KIEDY?

• Apteka
- ul. 11 listopada 15.

• Kino "zdrój"
- nieczynne.

• Galeria BWA "zielona"

KOŃSKIE

boIu

Postoje taksówek
, osobo_o plac dworcowy: lei. 368-3399. ul. Piekoszowska: leI. 34-51S-11 . ul. Je.
sionowa: tel. 331,79-19. ul. Mielczarskiego:
~0-40. ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; bagażowe: ul. Armii Czerwonej: lei.
368-06-68. TAXI Oalnia. ul. Szajnowicza: leI.
368-96-66.

lei.

• Ostre dyżury szpitali
, wewnęlJZny - Kościuszki, chirurgiczny -

Czam6w.

• Apteki
, dyżur caIodobowy - Kościuszki 719. do
gcodz 23.00 - ul. Manifestu Lipcowego 75; Apleka ,Na Rogalce'. ul. Jana Pawia 1113. czynna codziennie w godz. 7 .30-23.00. niedziele nieczynna.

• Telefon zaufania KGP
- G-aOO-l20-226 (bezpłatna infolinia).

• Telefon zaufania w KWP
,Kielce, leI. 34-32-997, pod k\6rym motna
zgłaszać palologie. popełnione przeslępslwa .

• Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kielce. ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
poniedzialki i czwartki od 15.00 do 18.00. lej.
(041)34~53codnenoieod 8.00 do 14.00.
- lerapia rodzin i małżeństw w sytuacjach •
kryzysowych,lerapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne. lerapia I
poradnictwo dla mIodzieiy. Usługi bezpłalne .

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkohoflZm. narl<omania - lei. 344-39-86,
poniedziałek-piąlek w godz. 14.00-18.00.

• Psycholog, pedagog
• pomogą Ci - zadzwoń. lej. zaufania 36617-41. poniedziałki i czwartki w goIIz. 15.0017.00.

• Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)
• leI. 346-53- t 1; poniedziałki w goIIz.
15.00-18.00.

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - poniedzialek-piątek w godz. 18.00-20.00. lei.
345-73-46 (piątki • r6wniet narkomania).

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

OSTROWIEC
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Hotel "Łysica ",
al. 3 Maja 13,
tel./fax (047) 265-45-54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11 .00-15.00.

, al. Mickiewicza 7. Wystawa malarstwa
Urszuli Slusarczyk. Galeria czynna codZlen·
nie w goIIz. 11-17. w niedziele w godz. 11·15.
w poniedziałki nieczynna.

PIŃCZÓW
• Kino "Belweder"
- .Ogniem i mieczem' pol .• I. 12. g. 17.

WŁOSZCZOWA

• Kino
• nieczynne .

STOPNICA
• Kino "Powiew"
• brak lerminarza.

SANDOMIERZ

• Kino "zDK"
• ,Gwiezdne wojny: częś I ' Mroczne widmo- USA. I. 12/dubbingl. g. 9 . 16, 18.30.

• Apteka dyżurująca
• apleka ,Krasnal'. ul. Kopernika .

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
tel.lfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A19, 1I p.,
czynne 9-15.

• BWA
- Galena, ul. Slennieńska 54. leIJfax (047)
263-20-48; nieczynna.

• Muzeum Hl toryczno,
Archeologiczne
- wystawy s\ale: ;zabytkowe fajanse i pC>rcelana ćtnielowska'. ,Poczel królów i kSlążąl
polskich wg M. BaCCIarellego'; wyslawy cza·
sowe: ,Dzieje Ostrowca Swięlokrzysklego' .
;Ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy'.
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888·1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle , Mistrzowie modelarstwa - Henryk i Tomasz Gryzowie. Czynne: w1orek' piąlek w godz. 916.30. soboly w godz. 8-14.30. Ilłedziele w
godz. 13-16.30.

Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- ,G6mic\wo krzemienia w neoliCie'. ,DwIe
podziemne galerie turystyczne". ,Skansen
wioski neolitycznej'. ,Muszle I minerały ze
zb""ów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwal czynny: wtorek-piąlek : 9-18. w s0boty: 9-17, w niedziele: 11 · 17.

Telefony
- Informacja i rezerwacja bilelów PKS: 65-

38-64; auloholowanie: samochody ciętarowe

• Muzeum Okręgowe Ratusz
• dyrekcja. Rynek 1. leI. 832· 22-65; a.mek. lei . 832·38·58. Czynne: środa,ponle·
działek w godz. 9-16. we wtor1<i nieczynne.
Wystawa stala· ,OneJe Sandomierza- - zblOl)'
z zakresu rzemIOsia artyslycznego, malarstwa. numlZl11alyki. dyplomatyki. Wśród eks- •
ponalów: ,Szachy sandomierskie' pC>chodzące ze schyłku XI wieku. Wyslawa czasowa· , Dawne I współczesne widoki Sand<>mierza' ze zbIOrÓW własnych muzeum.

• Zamek Sandomierski
, ul. Zamkowa 14. lelJfax 832·38-58.
Czynne: w1orek·pląlek w goIIz. 10-16. soboty
9-15. niedziele 10-15. Wyslawy s\ale: ,Kuch,
nia królewska' - zbIÓr sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-WleczneJ, ,Gabinel numizmatyczny' • monety polskie od XI do XX wieku • .H,slona wzgórza zamkowego w iltonografil·.
, Ekspozycja e\nograflCZlla'· prezentuje kultu·
rę malerialną sandomierzaków i laSOWIaków.
, Ekspozycja archeologiczna' • naczynia.
broń , ozdoby z tzw. Grobu książęcego z San·
domierza oraz cmentarzyska kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich IIV w n.e.
Wystawy czasowe: .Adam Bqar· Ma13lS1wo';
,Sandomierz w folografii Ewy i Janusza Siefkoszów" oraz selWlS zdjęciowy z IX FeslJWalu
,Muzyka w Sandomierzu - 12·26 wrześn ia
1999 roku', .Najciekawsze nabytki muzealne
(199S-1999).

i autobusy. czynne całą dobę : 6S-38-28, BIUro
Turystyczne: 65-23-40.

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

• Oddział

Muzeum Uteratu.ry

• ul. Kaleclralna 517, lei 832·21-47. Czyn-

ne:

w1orek-nied2ieła w godz. 9-16. pon""
- nieczynne. Wystawa siała : .Jazdy do

działki

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Spotkania małżeńskie"
Rekolekcje dla małżeństw "Spotkania małżeńskie" odbędą się
koszowie koło Kielc W dniach 12-14 listopada. R02poC2ęce w
listopada) o godz. 17.30. Noclegi i wyżywienie na miejscu. P rclwallząo;!
są przygotowane małżeństwa i kapłani kataoliccy. Zgłoszen ia i .
cje: I. Z. Złonkiewiczowie , tel. (041) 368-87-90, tel. komórkOWY O
21-50 oraz ks. W. Krochmal, tel. (01 2) 386-25-73.
20-lecie "Trzpiotów"
19 listopada o godz. 18 W sali widowiskowej Wojewódzkiego DQ/l1·
Itury im. J. Piłsudskiego W Kielcach odbędzie s i ę jubileuszowy
okazji 20,Iecia zespołu akrobatyczno-rewiowego "
wszystkich byłych C2łonków zespołu o 2głaszanie się łołolnnlr,,~
osobiste w celu odebrania zaproszenia i potwierdzenia udziału .
nia tel. 361-27-37,361,26,92 wew. 112 lub 113.
W klubie
Klub Nauczyciela w Kielcach , ul. Okrzei 9 zaprasza na zajęcia: k '
ńca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych, .2abawy 2 językiem
skim" dla dzieci, zajęcia plastyC2ne dla dzieci, gimnastyka kon .
odchudzająca dla pań . SZC2egółowe informacje i zapisy w klubie
366-35-18.

"Echo kierowców"

PRACE POD RUCHEM
W samych Kielcach uważamy
na skrzyżowaniu ulic Hożej i Ja,
giellońskiej , gdzie montowane
są światła. Prace odbywają się
pod ruchem, jednak ulice dojazdowe są zwężone ze względu na
roboty prowadzone przy krawę,
żnikach. W godzinach szczytu
mogą tworzyć się korki.
Nadal zamknięta jest zachodnia jezdnia ulir::y Warszawskiej na
odcinku od Orkana do Jesionowej.
Ruch W obu kierunkach odbywa
się jezdn ią wschodni ą.

Poważne roboty trwają na moście w Motkowicach na trasie Ję

drzejów - Chmielnik. Na czas remontu drogowcy zamknęli most i
skierowali ruch specjalnie wybudowaną prowizoryczną drogą objazdową. Przed dojazdem do Motkowic trzeba konieC2nie zwolnić i
uważać na znaki o objeżdzie .
Na ,.siódemce" Warsz;ma - Kraków poważne utrudnienia na 0bwod-

nicy.

Uważamy n7łInież

na odOOku

Górno - Wola Jachowa nr 74 Sulejów - Kielce prawa nawierzchni
pod ruchem. Trzeba
5ZYfT1y i rpnYVl'I,....,,,,ne
~y~i----~~!·~

r::y niebezpiec2nych
Górnie i Woli Jacłl<:Nłe.i .

Całkowicie zamknięty jeSI

w Radkowicach na tra~,ę po
d2kiej Chęciny - MorawiC3
dukcie w MałogOS2CZY na
wojewódzkiej Końskie jeżdzimywahadlowo. Rud1t
rowany sygnalizacją śWIf
rnonty pod ruchem
na odcinkach:
Obice - WIoS2C2owice,
i Starachowicach na
skiej. Zamknięły jest plaC
ki w MałogoS2czy.
Słuchajmy bieżących
o sytuacji na drogach .
"Kielce'. Obszerny selWlS
cji .Auto radio - moto
dzinie 14.10.

KIEDY?
TV Dami

Hit dnia

a.oo Muzyczna przebudzIlnIce a.15 Oeboutenlka - film 10.00 M I~ dzień 10.20 Muzyczna Darni 11 .00 Ś
t dalekich podrOży
11 .30 Magicznłt ltel a 12.00 Wspaniałości
przyrodnicze Ameryki 12.30 Video wizyty
13.00 Podwodny świat 14.00 Pr d dZIeci
14.30 Z ja zdrowie 14.45 P
• kt6re k0chamy 15.00 Dekalog X 16.00 tyce
zwl ~t 16.30 Zabijamy lO co och my
17.00 Muzyczna Darni 17.20 Teledziennl
18.00 RadomskIe spotkanIa 1a.30 Wspanlałośa przyrodnICZe Europy 19.30 Pr dl
dzleci 20.00 TełedZl8nnl 20.30 SobOtkl •
film 21 .50 DreszczowteC 22.00 Radom
spotkanta 22.30 TeJedZtenn

Trop z Blackwałer
Po kilku latach spędzonych w Ameryce, do Michelton
stralii powraca powieściopisarz Mat! Curran , który
n"Vip.:żdj'a na pogrzeb swojego najlepszego przyjacie1\ M'V· •• nn , byłego policjanta. Oficjalną przyczyną
mężczyzny
jest samobójstwo . Siostra
Cathy uważa jednak, że brat został zamordozbyt dużo wiedział w pewnej sprawie . Zabowiem udowodnić, że niewinny człow i ek zoskaza ny za serię okrutnych morderstw młodych

Thriller, USA, 1995.

STRONA 13

Reżyseria:

fan Barry.

RZESZ W3 ~

Wystę

pują: Judd Nelson (na zdjęciu), Oee Smar1, Brett CIi-

mo, Rowena Wallace.
TVP2, godz. 0.05

Polityczne graffiti - pr. pubilcyst. 7.35 Godzilla (20) - serial anim. 8.00 Czarodziejka z
Księżyca (112) - serial anim. 8.30 Tarzan
(30) - serial przyg. USA 9.00 Allo. AlIo (83) serial kom. 9.30 Paloma (27) (powI.) 10.15
Real TV 10.30 Xena. wojownicza kSIężni
czka (20) - serial przyg. USA 11.30 Martal
Kombat (14) - serial sens. USA 12.30 DIsco
Polo Live 13.30 Sekrety rodzinne - pr rozr.
14.00 Link Journal- mag. 14.30 Kalamburyteleturniej 15.00 Batman (101) - senal anlm.
15.30 Inform. 15.45 Po prostu miłość (98) telenowela 16.45 Renegat (59) - serial sens.
USA 17.35 FfX (27)-serial sens. USA 18.30
Super Express TV 18.45 Inform. 18.50 Prognoza pogody 18.55 Paloma (28) - telenowela 19.45 Prognoza pogody 19.50 Real TV
20.00 V.I.P. (1) - film sens. USA 20.50 Losowanie LOnO i szczęśliwego numer1<a (w
przerwie filmu) 21.00 Poltcjanci (1) - poL serial krym. 22.00 Tok Szok w PolSacie 22.55
Wyniki losowania LOnO 23.00 Inlonmacje I
biznes inlormacje 23.15 Prognoza pogody
23.20 Polttyczne graffiti 23.35 13 Posterunek (28) - senal kom. 0.05 Super Express TV
0.20 Kolos 4: Bumerang (4) - film sens. 2.00
Muzyka na BIS 5.00 Pożegnanie

:>

•

RTl7

6.00 TeledyskI 6.15 Perła - telenowela 7.00
Sunset Beach - serialobycz. USA 7 .45 Katalina i Sebastian - telenowela 8.30 Odjazdowe kreskówki: Woody Woodpecker 8.55 Zagubiony w czasie - serial 51 USA 9.45 Seaquest - serial sf USA 10.35 Wzywam dr. Brucknera - serialobycz. 11.30 Teleshopplng
12.00 Campbellowle - serial kanad. 12.50
Trzy razy Zofia - telenowela 13.15 Perta - telenowela 14.00 Kataltna i Sebasban - telenowela 14.50 Odjazdowe kreskówki: Woody
Woodpecker. Rycerze ZodIaku. Dragon Bali
16.15 Zagubiony w czasie - senal 51 USA
17.10 Seaquest - serial 51 USA 18.00 Sunset
Beach - serialobycz. USA 18.50 7 minut wydarzenia dnia - pr. inlorm. oraz prognoza
pogody 19.00 ZOom - mag. 19.30 Trzy razy
Zofia - telenowela 20.00 Columbo - serial
krym. USA 21 .45 Cobra - oddZIał speqalny serial krym. 22.50 7 mlTlut - wydarzenia dnia
- pr. inlorm. oraz prognoza pogody 23.05 Saxplozja - mag. tylko dJa dorosłych 23.20 Prawo i bezprawie - serial sens. USA 0.1 O ŚWIę
ty - serial sens. 1.00 Columbo - senal krym
USA 2.35 Zoom - mag. 3.00 SexplozJa mag. tylko dla dorosłych 3.15 Prawo i bezprawie - serial sens. USA 4.00 Święty - senar
sens. 4.50 TeJedyski

Nasza Telewizja
7.00 TeleJazda - pr. muz. 7.30 HardcastJe I
McCormick (34) - senal krym. USA 8.30 Kapitan Jastrząb (34) - senaJ anim. 9.00 Vołtron
_ obrońca wszechświata - senal anlm. 9.30
KaJambury - pr rol'. 10.00 BIogoslawtO!18
klamslwo (86) - telenowela 10.45 Zakazana
miłoŚĆ (33) - telenowela 11 .1 5 OblICZa prawdy (93) - telenowela 12.10 Telezakupy
12.40 Antonella (34) - telenowela 13.30 Kalambury - pr. rol'. 14.00 Melantena - pr. muz
14.30 Telezakupy 15.00 Kapotan Jastrząb
(34) - serial anlm. 15.30 VoItton - obrońca
wszechświata - senal anlm. 16.00 0bItcza
prawdy (94)- telenowela 16.45 BIogosIaWIOne klamstwo (87) - telenowela 17_30 Zakazana miłość (34) - tełenowela 18.00 Hardc:asUe i McCormtck (34) - senal krym. USA
19.00 Zoom - mag. 19.30 Trzy razy Zofta serialobycz. 20.00 Columbo - senat krym.
USA 21 .45 Cobra - oddzJaI spe<:jalny --.al
krym. 22.50 JdzIemy na ryby - mag. 23.20
BIęłotina krew (7) - senaI obycz. 0.20 Cudowny świat mag. I czarow - senaJ dok. USA
0.50-1 .20 Techno party - pr. muz.

6_45 Kropka nad I- pr. publicysl7.15 Delfy
(17) - senat antm. 7.45 SWtat Bobbyego (34)
- senal anim. 8.10 PioInJś Pan (54) - senaJ
antm. 8.35 Fantastyczna czwOr1<a (16) - seriaJ 3Oim. 9.00 Rosa! oda (SD) - seriaJ obycz.
9.50 Mariia de Nad18 (127) - teJenoweta
10.40 DZtedzx:Zka (56) - senaJ obycz. 11.30
TeleskJep 12.00 Cnsbna (77) - senat obycz.
12.45 Nie do wiary - opow!8ŚcI nteSatnOW te
13.25 Pepsi Chart- pr muz. 13.55 0eIfy(17)
- serial anim. 14.20 Świat Bobbyego (34) senaJ antm 14.45 PioInJś Pan (54) - senat
amm. 15.15 Szkoła złamanych S8fC (214)senal austraI. 15.45 W naszym kręgU (104)serial austral. 16.15 Pełna chata (32) - serial
kom. USA 16.45 Maralon uśtNechu-ligado
wop6w 17.15 TVN Fakty RegtonaJne 17.30
TelewlZjer - mag 18.00 Rosallnda (51) - serialobycz. 18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Cnsbna (78) - senal
obycz. 20.25 Nad przepaśełą - film obycz.

USA 22.20 Ibisekcja - talk show 22.55 TVN
Fakty 23.00 Kropka nad i - pr publtcysl
23.22 Pogoda 23.25 Mulbklno - mag 23.55
Telewlzjer - mag. 0.25 Drew Carey Show
(46) - serial kom. USA 0.55 Grante na zawołante - pr. rol'.

8.00 Muzyczny relaks 8.15 DebIUtantka - fIlm
10.15 Dania z zamkowej kuchni 10.30 GWIezdne dZIecI 11.00 ŚWIat dalekIch podr6ży
11.30 MagIczna Italta 12.00 WspanlaloŚCI
przyrodnicze Ameryki 12.30 VIdeo wIzyty
13.00 Podwodny śWIat 14.00 Pr. dla dzl8Cl
14.30 Z Jak zdrOWIe 14.45 PIeskI. ktOre kochamy 15.00 Dekalog X - film 16.00 t)'Cłe
zwIerząt 16.30 Zabijamy to co kochamy
17.15 Prognoza pogody i WIadomośCI TKK
17.30 Poltcja ostrzega 17.35 Omówleole
programu 17.40 5x5 - teletumlej18.00 Bądt
zdrów 18.30 Wspaniałości przyrodnicze Europy 19.30 Pr. dla dzieci 20.00 Prognoza pagody i WIadomości TKK 20.30 Sobótlu - mm
22.00 Magazyn motoryzacyjny 22.15 Muzyka Ameryki 22.45 Prognoza pogody i WiadomoŚCI TKK

8.00 Muzyczna Darni 8.15 DebIutantka - film
10.00 Muzyczna Damll0.15 Dania zzamkoweJ kuchni 10.30 GWlflzdne dZtoo1 0.45 Muzyczna DarnI 11.00 ŚWIat daleluch podr6ży
11.30 MagIczna ltalta 12.00 Wspantałoścl
przyrodntcze Amerylu 12.30 Video WIzyty
13.00 Podwodny 'wiat 14.00 Pr dla dzleci
14.30 Z Jak zdrowie 14.45 Pieski. kt6re kochamy 15.00 Dekalog X - film 16.00 tycie
zwIerząt 16.30 Zabijamy to co kochamy
17 .00 Muzyczna Darni 17.15 Opus Jazz
17 .30 Hamlet x 5 17.45 Muzyczna Darni
18.00 NiewtdZlalny człowIek - film 18.30
WspanIałości przyrodrucze Europy 19.30 Pr
dla dZt8Ci 20.00 Muzyczna Darni 20.30 50bOtIo - film 21.50 DreszczowteC 22.00 Muzyczna Dam1 22.15 Muzyka Ame1ykl22_45 Muzyczna DarnI

8.15 DebIutantka -film 10.15 Danta zzamkoweJ kuchnI 10.30 GWIezdne dZl8CI 11.00
ŚWIat dalekich podróży 11.30 M391CZJ\8 ltaIta 12.00 WspanIałoŚCI przyrodrncze Ameryki 12.30 Vtdeo WIzyty 13.00 Podwodny śwIat
14.00 Pr. dla dzlOO 14.30 Z ja zdrowlfI
14.45 Plflski. które kochamy 15.00 Dekalog
X - film 16.00 t)'Cł8 zwoerząt 16.30 Zabijllmy
to CO kochamy 17.15 Opus-Jazz 17 25 Hamlet x 5 18.00 NlewtdZtalny czJow'e 18.30
WspantałoŚCI przyrodrucze Europy 19.30 Pr
dla dZtect 20.30 Sob6W - fdm 21.50 Dreszczowiec 22. 15 Muzyka Ame1ykl

7.00 Ekoludkll śml cloroby - serIal enlm
7.25 PIes. koli -serial amm 7.35 Szal
ństwa Alvlne Wlewl6r1<i - sertal anlm a.oo
Aktualności 8. 10 Rzeszowskla ultce lokohce 8.30 Ten sam ŚWIat 8.45 To jest tama t
9.00 Semora - telenowela 10.00 Beltyk rep. 10. 10 Telez kupy 10.30 Echa r glon6w 11.00 BudUjemy mosty - lejetumlej
11.30 Szkoły w EuropIe - rep. 1150 SpotkemazUnl,Europejs ,12.10 Spisane n.
kamIennych tabltcach - mag. 12.30 Klub
Flltpa - mag 13.00 Portrely mIast - rep
13.30 Telezakupy 14.00 Krajobrazy - mag
14.30 Krople mIlości - telenowela 1500
Podr6te ObletySlopki 15.20 Dom pele n
zwIerząt - mag 1530 Pytam. do . • mag
16.00 Kalendarium 16.05 PropozYCje na
dziś 16.10 Aktualności 16.25 Muzyczna
skrzynka 16.30 Parnas - mag 16.45 WIeta - teleturniej 17.15 Rozmowy o tyciu
17.30 Studio Tarnobrzeg 17.45 Stan za grotenla - mag 18.00 AktualnOŚCI 1a20
Temat dnIa 18.30ART - mag 18.45 Relorma oświaly 19.00 Krajobrazy - mag 1930
Mordzlakl- senal anlm 20.00 S mora - te.
lenowela 21.00 To je5t temat 21.15 Ten
sam śWla121.30 Aklualnoścl 21 40 Temat
dnia 21,45 Rzeszowska karta hlstortl
22.00 Krople mlloicl - lelenowela 22.30
Tulopan (3) 23.30 Slo nIemIeckIch lat - e·
rial dok. 0.05 Pr na pląlek

RADIO KIElCE ~,- :.::
0.00".00 'Mad (00 godzrtt) 500
z
Radtt:lwej 5.25
cen ~
5.30,6.30, 7.30 SytueqInadrogedl5 50,0 10
~ 600, 16 00 ~ dRI 6.05,
7 05, 12.10,17.30,20.10 Sport 6 15, 805,
13.10, 11105 Komo.nkat dtIt alergtków • 05,
10.15, 11.55, 12.15, 17.35 KI.n8ry ogIoIz. a50

RADIO JEDNOŚĆ PLUS

Radiowa Qt8Ida pracy 9.05 5 mnJt o reformie
~

spoIac:Znydl 9 10 .. czyIMIł poelJchaj 9.15 Muzyka dtIt w.zystIYd11000,
12.00,1 4.00, la.OO, 20.00 Mag .,torm 1020
Radoo K
poleca , 0.30 Pól godziny et. ~
dzJny 11 00, 1300, 1500,1600,17.00,1900,
2100, 23.00 Wwd 11.10 Spra
na dZtł DOR Radom 12.00 P!uswpoUlnie 1210300
sekund o sporete 12.20 ProsIe z gmtny 12.30 W
ludowych tyIm8ch , 3.1 ORozmatł060 I muzyk.I
1350 DZIOMtkJ - S ~ 1415 AJ.IIo
radto • molO radto 15.10 Od 7 wzwyt. 15.45
nta z ~ r Olopina 1555,18.50
bez problemu 1. 05 RadIo Sport I

III ~ CeIw1łI Nomi KIoIce - Potonte
Przamy$I19.5O PIoCtu$ P 20 15 Radoo po
tacji Czw
22.00 BBC 23 00 Muzy-

czne ~I)I 0.00 Noa\e Ktetoe

.•

'RADiO FAMA'·· . 1_:

7.00 Ekołudkl I
7.25 PIes. kotl -sertalanlm 7.35 Szal ń
stwa Alvlna W,ewlór1<1 - sertal anlm 8.00
MIkser - mag 8.10 MedIalor 830 Ten sem
iwlat 845 To Jest temat 9.00 Seniora· t lenowela 10.00 Baltyk- rep 10.10 Telezaku·
py 10.30 Echa regIonów 11.00 BudUJ my
mosly - telaturnlej 11.30 Szkoły w EuropIe rap . 11.50 SpotkanIa z UnIą EuropejSk,
12.10 Spl ane na karnI nnych tabhcach mag dok. 12.30 Klub Fllopa - mag 13.00
Portrety mIast - rep 13.30 Tel z k~py
14.00 KrajObrazy
mag 14.30 Krople
mIłości - telenow la 15.00 Podr6te O
żyltopkl15.20 Dom pał n ZWI ~I- ""g
15.30 Wlad KUriera 15.35 Rozmowa dru.
16.00 Male OJczyzny Osada na .urowym
korzenIU - 101m dok 16.40 Co. gdZIe. kIedy?
r
16.50 HI tona mlloścl- nal17 .15 MI
- mag 17.25 Komumkaty I ogloszenla
17.30 TV Kunar Mazowleck 16.00 TV Kuner Waruawslu 16.20 Auto Kuner 18.40
Co, gdZIe, kledy116.50 Gość WOT 19 00
KrajObrazy - mag 19 30 Mordzla I - e"al
anlm. 20.00 SenIOra - telenow la 21 00 To
Je.t temat 21.15 Ten sam wIat 21.30 TV
Kuner Warszaw. I 21.40 Rozmow. dnI,
22.00 Krople mIloścI - telenaw I. 22.30
Tu Ipan(3)2325.(1.00 Sto nIemi
ich lat..na I do

7.00 Dyżumy satyryk krljU 7.30 JU5I Kid<IIng
- uluyta kamera 8.00 Arystokracja podz mi(dm lab 1000 a.r>ny HtI10.30 Serce
1Mócz.ol - ~ m przyg 12.30 JuntO< - pr rau
13.00 OyWmy saty!)' krajU 13.30
BY I
Nlcky - f. m lab 15.30 Senny Hln nal
16.00 N poprawny TnNty - western ....
18.00 OyWmy satyryk krajU 18.30 CłIar1te
Cha ., 1900 Jasf"""'y anoolamo W"troo_-kom .... 21 OOBennyH!I2130
Biard z przeł<rę
- >M itm MIlI 23 30 O) ·
tumy satyry r~ O00 Chat1ot1 czy Chat·
Ile? - kom. 2.00 Jacek bobra SuperItar 2.303 00 Senny H - senaI

Na ekranach kin

Jui za

tydz ień

premiera .. Pana Tadeusza", drugiego w tym
roku najbardziej oczekiwanego
przez polską publiczność filmu. Reżyser Andrzej Wajda nie
jest bynaj mniej tym, który pierwszy wziął si, za ekranizacj ,
epopei narodowej. Pierwszy
raz poemat Adama Ickiewlcu przen i ósł na w ielki ekran
Ryszard Ordyński w roku 1928.
Po woj nie dzi eło w ieszcza gośc i ło j edynie w teatrach telewizyjnych. Dopiero Andrzej Waj da odkrył je ponownie dla kina.
.Pana Tadeusza" re lamować
nie trzeba. Wystarcz:t wspomnieć
o plejadzie gwiazd polskiego kina, wcielających się w postacie
dobrze znane ze szkolnej lektury.

"

Klasycznej roli docze
lę w końcu Bogusław Llnda, kt6ry zagra
księdza Robaka cz:t ja kto
I
Jacka Soplicę Wtytułowąpostać
wcieti stę idol młodego po oIenia
Michał tebrows " kt6ry me mote
narzekać na bra popularności
po su ce e .Ogmem i mleczem'_
Aktor dos ona e wykorzystal promocyjny szum wokół filmu Wajdy i
przed premierą , Pana Tadeusza'
zdążył nagrać kasetę z fragmentami epopei o tematyce mi/osnej.
aJgoręoej dys utowano na lemat obsady roli Zosi arodowy
spór przecięła decyZja Andrzeja
Wajdy o zaangatowaniu mIodZJu!kie] AliCji Bachledy-Curu
O
względy pana Tadeusza on UNje z mą nIe byle kto, bo Jedna z

http://sbc.wbp.kielce.pl

a

ade~--z"

najwfę zych gWiazd polskiego
kina Gratyna Szapolowska. a
długo przed premierą panowie
spierali ę o to, Ja jego wyboru
do onahby na miejSQJ tytułowe
go bohatera Bo wybór jest rzeczywlście trudny
W rolę Hrabiego
się Ma
Kondra który historycznym koWnIe odpoczął trochę od WIZ&u, jakiego wymagał udzja/ w
.E tradyqt" cz:t ,Operaql Samum'. W roli SędzIego zobaczymy
Andrzeja Seweryna, Jan iela zagra Władysław Kowal '. W 0bsadzie ekranizaql naszej epopei nie
mogIo zabraknąć Daniela Olbrychskiego, t6ry zagrał we wszystkich
częściach Trylogii Aktora zobaczymy w rob Gelwazego. Pod o-

morzego gra krakowski a er Jerzy
Treła, majOrS Pluta - Krzysztof GIobcsz.. W ostatniej fi mowej roli Mać

ka Rózeczki zobaczymy r6wniet
zmarłego przed rokiem Jerzego
BIńczyckiego.

Z Mickiewiczowskim trzynastozglos OW'cem borykali się twórcy scenariusza - Andrzej Wajda,
Jan Nowina-Zarzycki i Piotr Wereśniak. Tw6rcą zdjęć jest specjalista od filmów sensacyjnych Paweł Edelman, scenografii - laureat Oscara A1lan Starski, muzyki Wojciech Kllar. O .Panu Tadeuszu' nie ma co mówić, ten film po
prostu trzeba zobaczyć. Patronat
nad kielecką premierą sprawuje
.Echo Dnia'.
Małgorzata PAWELEC

REKLAMA
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OGŁOSZENIA DROBNE
\N DO\NOLNIE \NVBRANYM PRZEZ CIEBIE DNIU
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

~.

Q)

~

ro
c
ro

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

ALARM COM - CERBER

Pokr cia dachowe

Szwajcarskie systemy alarmowe,
pożarowe, telewizja przemysłowa. Kontrola dostępu . Kielce, Planty 6,
041/368-38-13, www.cerber.com.pl
1110101

Alarm - CEBOX

Kompletne dachy, izolacje. "Izobud",
Kielce, Skrzetiewska 4, 345-59-85.
1110616

BUDOWNICTWO

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany montaż , dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.
..3101

",1133

Antywłamaniowe

Alarmy -SEZAM
Alarmy + Monitoring + Ochrona,
041/368-86-55.
'*17\2

CEBOX - TV Przem słowo

drzwi, okna, duży
wybór. Altma Super Drzwi, Św. Leonarda
21,041/369-19-69.
10209

Automatyczne bramy, ogrodzenia,
041/366-19-17.
011103

Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży,
centrale telefoniczne.
..3102

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

----.._..

'-'-- ---_ ...

-_.1110\33
__.

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

CEBOX -Videodomofon
368-23-68.

drlmo
..3103

lombard -Eska ada

Bloczkl - tanio, 041 /315-1 7-52.

Parapety - marmur naturalny, syntetyczny, aglomarmur. Kielce, Wspólna 19,
041/368-47-77,307-35-06,
307-36-28.
'*1140

Parapety, 041/362-05-00.

lombard" UMARYNARZA
Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Także w niedzielę!
..31~

Mabud -Chemia budowlana
Zaprawy, kleje, posadzki samopazia·
mujące, cement, wapno, plastyfikatory,
masy hydroizolacyjne, impregnaty. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19, Skrzetiew·
ska 4, 368-44-40. Jędrzejów, Reymonta
12, 386-13-52.
..3101

orawa obrazów

Docleplenia, remonty,
041/342-22-28, 0604-565-420.

Siding amerykański firmy Alcoa - elewacje winylowe, najchętniej kupowane w
USA. Importer· Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke - Bosaka), 041/362-05-00.

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

Gerda antywłamaniowe drzwi, okna,
041 /361-60-46. Osobna 6.
"'2111

Okna drewniane, PCV, parapety, drzwi.
Rembudex, Kielce, Warszawska 151 .
Raty, transport, 041/362-62-50.
Panele podłogowe, boazeryjne. Tanio!
Kielce, Wrzosowa (róg Hauke - Bosaka),
041/362-05-00.

_ _ _ _ _ _--""'=2106

'*1161

NAJLEPSZA

"Complex-Oom", 041/368-43-86.
.................__.. _. __._ ......... _..._.._ ........ _.._._..__.. _.~.I~

Faktor, 041/344-88-03. M-4
Uroczysko, Dalnia).

OCHRONA

PRZED

..3149
Garaż do wynajęcia os.

Podkarczówka,

041/366-33-99.
Pani wynajmę pokój, 044/647-20-77,
0601-589-044.
..1181/

Poszukuję

drll144

10144

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

MEDYCYNA

doIIIO!

Blokady, szyberdachy, autoalarmy,
041/342-22-28, 0604-565-420.

artystyczny, makijaż permanentny, usługi kosmetyczne. Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel 8ristol),
041/368-24-55.

Niemlecki,041/362-34-48.
łłiemlecki,0606-244-107 .

",20\1
--------------_
..

MA Partner sprzeda czynny wa~
samochodowy, 041/344-98-98.

;'2209

MA Partner sprzeda dom stan surll'l!
Podhale, 041/344-98-98.

Ford - części zamienne. Górników Staszicowskich 15, 041/345-02-52 .
Mazda Nissan Toyota· części. Marko
Serwis - Bis, Kielce ul. Karczówkowska
20, 041/368-35-71.

Opony, opony zimowe - felgi stalowe.
Raty, Kielce, 041/362-20-06.

dr11311

..3142

Rozrusznik, alternatory,
041/301-12-26.
MIm

doIIJII

Ginekologia - doświadczeni specjaliŚ
ci, 0501-943-194, 0603-189-873.
bielactwo - leczenie,
0601-214-388.

"SACHS" - Amortyzatory, bezpłatn~
wymiana "Kim-Auto-Części, Słowac·
kiego 6, 041/344-23-73,
041 /361-61-06.
"'2112

doIlJ12

Schudnij do Sylwestra 2000!
041/369-90-81 .

Tłumiki· katalizator - amortyzatory gwarancja, ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01.

doIl44J

drll694

Schudnij zdrowo, tel. 048/366-35'71,
0606-260-602.
.111

Auta rozbite, spalone,
0603-321-833.

Matematyka, 041/366-49-68.

NIERUCHOMOŚCI ,;.,~

Ford - części zamienne. Górników
Staszicowskich 15, 041/345-02-52.

Bezoperacyjne leczenie kamicy żółcio·
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łysienia , 041/344-87-18 (15.00-17.00).

Łuszczyca,

Tatuaż

"Markso"" - kursy Windows, Offic!
akademia komputerowa dla dzieci.
Kielce, 343-06-28.

doI\842

..3W

1110603

KOSMETYKA

"'2~.~

drl1310

Wypożyczalnia

samochodów całodo·
bowo . Tanio ! Kielce 362-06-20,
0602-279-016.

Dużą ~ziałkę budowlaną

w Kielcacn·

sprzedam, 041/368-49-43
Sprzedam działkę budowlaną 21 ar(lr
- Suków, 041/368-89-63 (po 1800).

PRACA-SZUKAM •
Opiekunki do dzieci, osób starsl)tl.
gosposie, sprzątaczki, Calder,
041/344-90-20, 0601-458-493.
Pobieram świadczen ia przedeme~ •
ne, poszukuję stałej pracy. Wykonyd
mogę wszystkie prace w zakreSie bp
nictwai nie tylko, np. konserwacja iutn'l"
manie budynku. Oczekuję propol!
Kielce 361-49-32.

•

tIrII191

MOTORYZAUA

Firma "Wtórpol " w Skarżysku - Ka·
miennej kupi folię odpadową i reglanulat
HDPE i LOPE. Telefon kontaktowy,
0604-085-676.
11101/9

MA MA MA AAA AAA Absolutnie powypadkowe, zniszczone - kupię,
0601-617-279.
MA AAA AAA AAA MA Absolutnie
wszystkie powypadkowe, rozbite kupię,
090-354-003.

Nieruchomości,
.,3113

AAA MA MA AAA MA Aktualnie auta
powypadkowe kupię , 0604-228-214 .
tlrllil6

nier~chomości,
011111

MA AAA MA AAA AAA Auta krajowe,
zagraniczne, powypadkowe, zniszczone -

MA AAA MA AAA AAA Auta
powypadkowe kupię, 0602-222-709.
dr\3I91

MA AAA MA AAA AAA Auta
powypadkowe, kuplę, 090-654-788.

UStUGA lRYClAtTOWANA
WYMIANA KLOCKÓW
HAMULCOWYCH

Prom ocia trwa
od 18 do 31.10.99 r.
Cena usługi 168 zł*
RABAT 35%
Zapraszamy
SERWIS
CITROEN
ul. Karcz6wkowska 9
KIELCE, tel, 368-72-70 =
') Dotyczy samochodów SAXO 1,1

_ _ _ _wz311\

--ii·~·d~lk·~;·ą··p;~~ę·~ ·d~ oferu~ft

MA Naprawa telewizorów,
041/332-34-44.

dawnietwa 800 brutto, 0602-394·93

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

Oyrektor Samodzielnego Publi
Zakładu Opieki Zdrowotnej w szyd·
zatrudni pediatrę od 1.11 .99 na "
określony, tel. 041/354-51-82.

oliroI

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

Energicznych, operatywnych,VII
wynagrodzenie, 048/363-48-64,
363-13-31 w. 226.

doIlilO

1111101

UDERZENIAMI

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

Naprawa pralek, 041/331-78-94.

kupię,0604-228-214 .

MA "Optimum·, 041/344-17-41 .

NAPRAWY

doIlil2

..3121

CTROEN S.C. KIELCE

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

. _._. . . . . ._. _. ____._____._.__. . . .___. ._._. . .

Opony - .. Mot-Pol', 041/345-63-59.

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

Autoholowanie kraj, zagranica,
tel. 041/344-21-71 , 090-26-48-06.

Hiszpański,041/331-37-39 .

1110844

Badanie włosów, 0601-214-388.

aglll

MA Partner sprzeda 74 m2,
100.000,00 zł, Stok 041/344-98-98.

NOWY CITROEN SAXO ~
MISTRZ UNIKÓW
~

drl\401

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71. Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewc e 39 k. Kielc,
041/ 346-52-05.
!w21IJ

(Słoneczne,

10193

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

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

AUTO - GAZ - MONTAŻ - RATY. BUSKO,
6, 041/370-16-11 .

SĄDOWA

doI\811

LOKALE

TO

wtJOlI

Sprzedam mieszkanie 3'pokojowe .
Podkarczówka, 041/368-89-63.

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

bezpieczeństwa,

MA .Lokum·
041/344-22-48.

UWAGA!
Tylko dla osób fizycznych umieszczająC)'dl
vy .Echu Dnia" ogłoszenia prywatne

Agencja "PLUS", 041/368-08-73.

'*1160

KUPNO

14,

UNIK

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

wz31JO

Ogrodzenia betonowe,
0606-219-653.

10190

Chęcińska

..21\

kawalerki w Kielcach do
350 zł , 041/331-30-49 po 17.00.

INFORMATOR
doIlłll

Ad-Drągowski, 041/368-24-34.

...

doIlil9
'*1162

~13260

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

2000 wzorów. Kielce,
361-37·49.

PANELE: PODŁOGOWE - ŚCIENNE·
RATY - UKŁADANIE. ZAGNAŃSKA 71 041/362-70-40, "SZUMEN" 041/345-84-53.
'*1136

AAA Solidne okna PCV, belgijski system "Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: "Self", Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34.

Kiełce ,

.-

w

doI\1l1

doIliiI

MA AAA AAA AAA Auta skorodowane,
zniszczone kupię , 0604-520-669.
dr\3I!l

MA AAA AAA AAA Auto do remontu
0602-599-678.

kupię ,

dr\3I9l

Akumulatory
041/345-63-59.

Pogotowie komputerowe, naprawy,
modernizacje u klienta, 8.00-17.00,
041/344-06-60, całodobowo,
0604-076-188.

.Mot-Pol",

NAUKA
AAA Angielski, lektorzy anglojęzycz
nI. Kursy do i popołudniowe : standardowe, certylikatowe. Klub: internet,
kafeteria, bilard, TV satelitarna, biblio·
teka, labolatorium języka angielskiego
- raty miesięczne, tel. 041/368-13-84,
. PanPol", Kielce, Słowackiego 1.

Hurtownia Muzyczna
041/362-06-30.
Kierownika, sprzedawców i
niera w sklepie z materialami bud
mi,041/344-67-91.
Młodego inżyniera budo
monterów płyt gipsowo • kart~
malarzy, brukarzy. Praca w Kiel
fon, 041/344-93-32.

..312.

Amortyzatory z wymianą,
041/368-35-71 .

1110141

Autoalarmy - całodobowo,
041/344-34-79.
21!S

Autoalarmy,
041/368-05-77.

centralne

Angielski - korepetycje,
015/832-80-79.

Angielski dla dzieci, profesjonalne
kursy, 015/832-78-69.

zamki,

Autoalarmy, centralzamki. . Altom ",
041/343-17-57.

Angielski, niemiecki, francuski, japoń
ski. Najniisze ceny. Wszystkie poziomy.
Egzaminy . Poliglota", Leśna 5,
041/344-15-17.

Autoalarmy, głośniki , wzmacniacze,
041/344-29-67.

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

1112111

http://sbc.wbp.kielce.pl

wzJOO2

_/.
-------Ogólnopolskie Wydawnic!WO!2

osoby do pracy w domu na 1
090-622-1 B7.

------~
Pilnie. Składanie dłUgOPiSÓ\V~
zaoferuje dystrybutor, 0604.471
Praca dla kobiet ~ech~.
ki ze znajomością języka, 041/38 1

paździemi ka 1999 r.

REKLAMA
Fiat 126 (1997), 041/344-07-42.

. Omikron - Biuro Turystyczne proponuJe WYCieczki, szkolne, krajowe, zagraOlczne, Zielone szkoły, WYCieczki dla zakładów
pracy. Kielce ul. Staszica 1
041/344-40-29.
'

1iD1/1!
U8612

pracownika do księgowości
tel. 041/346-21-00 lub
10.
IIIIT/3

Sp. z 0.0 filia Kielce zatrudni
zwłasnym samochodem o ład.
041/369-28-78,369-28-80.

Fiat 126p (1986), 041/311-51-20.
111\836

Fiat 126p (1994), 041/301-12-62.
liDI!I'

Ford
Escort
l,8TO
041/331-22-93,342-69-85.

(1997),

USłUGI
_

1144

AAA Domofony - montaz, naprawy,
041/369-88-21 .

1iD1~1

blaszane, 041/311-50-16.

011/66

dD49Jł

III

.~/

\l11I!Il1

Marea 1.4 SX (rok produkcji - 1998),
tel. 041/362-62-20.
klIO!11

Marea 1.6 SX (rok produkcji - 1999),
tel. 041/368-60-06.
Mercedes Bus 3080 (1992),
041/331-92-40.

Szafy, zabudowy, dm'łl przesuwane,
041/345-66-73,0604-232-623.
10610

Balustrady ogrodzeniowe,
041/366-46-08.

Transport 1 t, 6t, VAT. 041/361-92-75,
0603-983-837

Budowlano - wykończeniowe,
0606-112-249.

OGłOSZENIA

• tALUZJE,
• VERTICAlE,
. 041/331-28-78

-~
~"l

• III

.Drewmont" - parkiet, panele, schody,
041/362-46-18,0602-274-540.

Mullipla 1,6 SX (rok produkcji -1998),
tel. 041/368-60-05.

Wtryskowe
OCieplanie
041/311-73-05.

11111]1

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

6,3 l, koparko - spycharka
"Białoruś". Kielce, 332-23-61,
0606-129-680.

.z3143

~1Il

Odzież

WIOEOFllMOWANIE
Demon - montaz, 041/331-38-76.

Studniówki - proles/onalme,
041/331-91-22.

ZGUBY

DO ASlYCH
BIUR I PUNKTÓW
Biuro

Monika Topore zgublla legitymaCJe III
LO, tymczasowy dowód osobiSty

WÓjcik Pawel zgubll legitymaCJę
WSP Kielce.

studencką

Reklam i Ogłoszeń
Kielce
ul Targowa 18
tel (041) 343-06-21
tełJfax (041) 332-4~0

-ma I

Wykonam prace malarskie, rachunki
VAT. 041/331-47-59 po 19.00.
~1I1

Żaluzje , rolety. tapicerki,

Glazura, 041/369-91-79.

Ogrzewanie hal, magazynów, warsztatów - nadmuchowe, olej opałowy,
041/332-22-12.

• .1116

domów,
~111

Dźwig

1110110

żaluzje, vertlcale, roletki, rolokasety,
tapicerka, raty, 041/368-96-19,
0601-845·781 , GwaranCja l

kostki brukoweJ,
041/368-53-30.
Verticale - rolety Piotrkowska 10,
041/368-28-47,300-37-53.

041/345-22-70

Glazura, murowaOle, tynkowanie, malowanie, cyklInowaOle, 041/303-05-62

Pilnie 126p (1997), 041/306-12-59.

*lIII!
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Polonez Truck 1,90 (1992), cena ok.
7.000,00. Pilnie, 041/311-05-44.

BEZ REKLA Y?

Glazura , rlgips, szpachlowanie, malowanie, 041/345-02-88.
Hydrauliczne, 041/361-54-12

wtlllll

Gho dnia

com pl

Zaginął piesek czarny sznaucer miniaturka w dniU 8 1099 a znalazcę czeka
nagroda. 041/331·23·16.

'.
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DROBNE
I MODUłOWE

Układanie

Czyszczenie - profesjonalne dywanów - wykładzin, 041/369-83-79.

IIIOlI!

Rolety antywłamaniowe .Heroal". Rolokasety, bramy, vertlcale, parapety. Zapraszamy 800-1700, Paderewskiego 3,
tel. 041/343-07-04
• Ul

MA Szklarstwo calodobowo.
Kościuszki 7/9, 041/362-47-07.

Honda Civic 1.4 Sedan, rok (1998),
przebieg 12500, grafit, na gwarancji,
041/378-40-82.

- hydraulika siłowa. Części
koparko - spycharek. Kielce,
226, 362-67-36.

"I
Przeprowadzkl ,041/366-25-10.
Remontowo - Budowlane,
041/346-22-55.

__

\110488

z kwalifikacjaW, adomo,śC "Delikatesy·, Nowy
20. \'/ godz. od 14.00-16.00.

Żaluzje, vertlcale, rolokasety, roletkl.
Tamo I 041/366-38-26

MAMA TelewiZYJne, 041/303-16-47.

Ford Fiesta 1,1 (1990),
041/368-51-53.
Garaże

bluzje, vertlcale,
041 '331-78-13, 041/346-14-66.

.\\111

Przeprowadzki - Tanlol
041/361-94-68, 0601-315-130

1111

'lIlIJ

ekspedientkę

Profesjonalny
montaz
okien,
041 '366-74-40 lub 0604-557-393

Przew6z osób Monachium Norymberga - Landau, 041/311-17-33.

Fiat 126p (1993), 090-397-251.

STRONA 15

l

J,drzejów
plac T Ko' iCłU .zl<1
OH .Plast , II plęlro
teł Jfax 041 386-55-00

Poloneza (1993), 041/342-85-62.
*11161
\110111

kredyty superoprocentoCi spełnić marzenia,
Yr IJ ,' OJ/··In-I~n 041/344-54-54.

Producent odzieży roboczej. Pełny
asortyment. Sprzedaż: Kielce, 1 Maja
136, 041/346-24-64, 041/306-13-50.
Pińczów, 3 Maja 20, 041/357-28-45.

30 osób z nadwagą,

[E

l Kraslnsklego 18
OH.H rmes', III p
tel, 1041J 252-50-16

Hydrauliczne, 041/345-67-17,
0603-053-837.

Sta"chowice
ul. Radomska 29
leI. 0411273-41-73

łSllU

1110611

\110828

POSZ~kUje

Skarżysko·Kamienna

Hydrauliczne, 041/300-34-84.

Hydrauliczne, 041/362-10-41.

Raty w Auto - Systemie - tanio,
041/303-19-41 .

liiI/II
łSllI!

Sadzonki truskawek,
0603-284-826.

Punkty

Instalatorsko elektryczne,
041/362-31-82.

2

111111\

"'"
(48

Sprzedam autokar Jelcz Lux
miejsc + kierowca) z silnikiem liaz Oesień
1991), stan dobry. Oferty składać na adres Barchan Ryszard, ChęcinY os. Pólnoc
65, 041/315-15-00.

Koparka K-406 + Kamazy,
041/306-18-19,0602-507-282,
Chmielnik
Koparka K406 + Kamazy, spychacz
DT75, 041/366-09-58
_______________

łS

*lIl II

Wyposażenie łaZienek.

lIIIIanl7"';'.

-

dDl204
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b
przyjęć okolicznościoa~ \ l etów, Itp u klienta, bogate
a obsługa, 041/361-52-60.

1iD1\83

Producent mebli lazienkowych. Sprzedaz ratalna. Sklep
"Kranik" - Kielce, Rynek 12, 368-13-81.
_ _ _ _...c
0zl lll

TOWARZYSKIE

111120\

Wspólnika do uruchomienia
mkrawieckiej znającego branżę.
pOmieszczenia oraz lokaj han~.centrum Kielce. Oferty: Biuro
"" nr dr55739.

1111611

Malowanie natryskowe,
041/331-24-86,041/331-40-34

Biuro
Reklam i Ogłoszeń

Panele - 041/362-53-70

Alexis , 041/366-45-17.

MIĘDZY

ARODOWE
STOWARZYSZENIE
REKLAMY

PANELE
041/345-84-53

Ania, 0604-695-688.

-

Biuro
Tarnobrzeg

Ewa, 0602-881-865.
Sylwia, 0603-226-372.

NOWY GAJ'UNEK

Tomek, 0604-566-902.

pnyjdt i odkryj

kupoo.

Panie, 041/366-05-71 .
~1I1

Fiata PuDlO. ~fuz takZe
poakromlć Oowy

TURYSTYKA

n_tem PuD

di ...~

lUD"

umawiaj4C •~ na ~

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

pro"""

.

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

25p ( 1111211
1988),041/361-77-51 po

Radom
ul 25 Czerwca 60
t JfaX(048)360-05-1U

Reklam i Ogłoszeń

Emanuelle - 041/342-82-78.

Zatrudnię

łSlI1l

Busko-Zdrój
Batorego

I piętro
t (041)378·73-77

MA Roxana, 041/346-20-68.

IIIIIlt

. BlIstoi organizuje eleweselne
l -39.
'

Pińczów

B Art PrOJe t
ul 7lr6deł 8
teł 041 357·57-78

Malowanie, glazura. gwarancJ3
041/361-51-30 0606-230-204.
1111111

*l1T/4

tapetowanie,

I

MA 041/366-05-71.
1111311

Malowanie czysto,
041/368-36-66.

Opatów
HEWOsc
ul. 16 StyCZllla 2815
telJfax (015) 868-27-48

I

A z nami do Egiptu - rejs po Nilu - Izraela - Jordaml, Tajlandii, Maroka. KenII,
Meksyku. Abex, SienkieWicza 10.
041/344-23-26.

Biuro

Solo Sp.

.l I

Frankfurt - Mannheim,
041/303-83-91 .

Dąbrowa

Z 0.0.
35.0 k. Kielc (041 J 368·60·05, 368·60·06

http://sbc.wbp.kielce.pl

Reklam i Ogłoszeń
Mielec
al. lepodległoscl 14'10
telJfax (017) 583-75-10

j
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Przegląd przenośnych

odbiorników radiowych

Z budzikiem czy bez?
Od 1 stycznia przyszłego roku zamilkną programy radiowe nadawane na niskich częstotliwościach. Dla tych, którzy mają w domu
stare odbiorniki radiowe, oznacza to praktycznie zakup nowego, bo
przestrojenie na wysokie częstotliwości nie bardzo się opłaca. Sprawdziliśmy, jakie odbiorniki można kupić po przystępnej cenie.
Przez kilkadziesiąt lat polskie stacje radiowe nadawały swoje programy na częstotliwościach niskich, od 66 do 75 MHz, podczas
gdy w krajach Europy Zachodniej
krplowała częstotliwość wysoka,
od 88 do 108 MHz. Od nowego roku nasz kraj przyjmie standardy europejskie i wszystkie audycje nadawane w niskich częstotliwościach
znikną z eteru. Istnieje co prawda
możliwość przestrojenia starego

typu radia, lecz koszty związane z
tą operacją sięgają niekiedy 60-75
proc. ceny nowego urządzenia.
Radia krajowe
Na rynku liczą się praktycznie tylko
dwie polskie firmy - bydgoska "EItra"
i dzierioniowska .Diora'. Z uwagi na
wysokie koszty związane z projektowaniem nowych modeli coraz rzadziej przedstawiają one klientom nowe radioodbiorniki. W dalszym ciągu
mają jednak część modeli w swojej

ofercie. ,Diora· proponuje modele
.R 301 kalenica' i.R 311 śnieżka' .
Należą one do odbiorników starszego typu, które są dostępne na
rynku od kilku lat. Zarówno , kalenica·, jak i ,śnieżka· zasilane są
wyłącznie z sieci, prądem o napię
ciu .220 volt. Posiadają cztery zakresy częstotliwości : podwójny zakres fal ultrakrótkich (częstotliwo
ści niska i wysoka), fale dlugie i
średnie . Mają podświetlaną skalę,

pod

nią

przyciski do zmiany fal i
do ustawiania żądanej
stacji radiowej. Po lewej stronie
umieszczony jest jeden głośnik
zabezpieczony metalową siatką.
Nowością, oferowaną od niedawna przez tę firmę, jest model .RE
331'. Posiada on takie same funkcje jak .śnieżka', z tą różnicą, że
poa skalą wbudowano kwarcowy
zegar. Poza informowaniem o
aktualnym czasie urządzenie to
pełni również rolę budzika.
Produkcją odbiomików przenoś
nych, zasilanych z sieci lub przy popokrętło

Znicz gorszej jakości

Fot. A. Piekarski
Niedrogie odbiorniki radiowe krajowej produkcji znaleźliśmy w
sklepie pomiędzy ul. Małą i Duźą przy kieleckim deptaku.
Średnie ceny odbiorników
Producent

Rodzaj

Model

Cena detaliczna

PIENIĄDZE

MIKRO

DLA MAŁYCH FIRM

~

można zwrócić

sprzedawcy

Swiatelko .dla zmarlyc
Długo palące, nie dymiące , ale
za to o tradycyjnym kształcie i w
miarę możliwości tanie - jak zapewniają sprzedawcy, takie znicze będą popularne w tym roku.
Cena latarenek do święta
zmartych raczej się nie zmieni.
Co nie znaczy, że przy zakupie
. droższych egzemplarzy nie możemy się targować.

FUNDUSZ

mocy baterii, zajmuje się bydgoska
.EIIra'. Oferta tej firmy nie grzeszy
bogactwem, lecz klienci z pewnością
znajdą coś odpowiedniego dla siebie. Najprostszym modelem jest .Iena 3". Umożliwia ona odbiór tylko na
falach długich i średnich. Wszystkie
przełączniki, czyli regulator głośno
ści i przyciski zmiany zakresu, umiejscowione są na ściance gómej. Z
przodu znajdują się skala i mały
głośnik. Bardziej funkcjonalne są
.ania 2" i .tola 2', które umożliwiają
słuchaczowi odbiór fal ultrakrótkich,
zarówno w paśmie niskim, jak i wysokim. Na przedniej ściance tych odbiorników znajdują się pionowa skala i większość przełączników. Natomiast z boku umiejscowione jest
gniazdo do podłączenia słuchawek.
Odbiorniki zagraniczne
Firmy zagraniczne coraz czę
ściej oferują radia cyfrowe, owiele
łatwiejsze w obsłudze niż tradycyjne urządzenia analogowe. Po zaprogramowaniu stacji zmiana czę
stotliwości odbywa się po naciś-

Wszyscy znamy ten widok. Rodzina zmarłego pochyla się nad
grobem, żeby zapalić świeczkę , a
ta na!ychmiast gaśnie . I tak na
okrągło .
Jak wreszcie knot
porządnie się zajmie lampka zaczyna dymić i kopci na płytę pomnika. To już przeszłość . Znicze
dostępne na rynku są ekologiczne. Oznacza to, że będą się dobrze i długo palić, a nie zabrudzą
przy tym grobowca . Jak sprawdzić, czy dana świeczka jest lepsza gatunkowo lub gorsza? Przede wszystkim należy kupować je w
stałych
punktach
sprzedaży.

Ponadto zalewa dobrych zniczy
ma biały kolor, a knot jest cieńszy.
Większość dobrze palących się lampek producenci zaopatrują w dodatkową metalową ochronkę .
Według opinii handlowców, z któ-

rymi rozmawialiśmy przed jednym
z kieleckich cmentarzy, najwię
kszym zainteresowaniem klientów
cieszą się znicze tanie. Te duże,
bardziej wymyślne sprzedawane
są rzadziej .
- Te drogie kupują tylko ci, którzy
mają pieniądze, a takich w nas nie '
jest zbyt dużo - komentuje sprzedawczyni zniczy przy cmentarnym
murze.
- Jeśli chodzi o kształty lampek
klienci raczej wybierają te tradycyjne. Takie o wymyślnym kształcie
ciężko przyjmują się na rynku - wyjaśnia producent zniczy Jolanta
Kucharska .
Na kilka dni przed Wszystkimi
Świętymi pojawia się wiele sezonowych punktów sprzedaży. Lam-

A może dopiero masz zamiar
otworzyc własną firmę?
• Chcesz kupić maszynę?
• Wyremontować lokal?
• Zwiększyć obrót?

Nasze pieniądze mogą
pracowac dla Ciebie!

Fot A. Piekarski

ALOMI 10WY nElTROWl oc 1507 W, cena 210 zł
DWUFUlłJ(CYJIY OWOWY PIEC lCY
c 19-33 W, ceu 6.600 zł
GRZEJTłII

DIMPLEX. PURMO, OMAS, AEG

10'7'1',,*

- Stali sprzedawcy zniczy dbają o
swój wizerunek i dlatego kupująje
zawsze u sprawdzonych producentów. Mamy pewność, że lampki są dobrej jakości. Przecież jeśli
klient kupił bubel, zawsze może
wrócić i oddać go sprzedawcy. Ceny nigdy nie są stałe. Jeśli ktoś się
targuje, szczególnie przy wię
kszych zakupach, to zawsze urwę
złotówkę - śmieje się nasza rozmówczyni.
Ceny
Najtańsze znicze kupimy od 0,50
do 1,20 zł. Nieco droższe są te
długo palne z metalową przykrywką. Lampki wysokości około
10 centymetrów kosztują od 2 do 5

Kłopoty

30 centymetrów. Ich cena
je się w granicach 3-8 zl.
najwyższe to wydatek
zł. Ale taki egzemplarz
palił przez około cztery
W tym roku modne
kształty zniczy.
się formy serca . Ładn ie
egzemplarze przypo minają<:2
mpki oliwne.
Wszyscy pytani przez nas
dawcy stanowczo nAII,.. ru,U1. ~
ny zniczy do dnia
Świętych nie zmienią
nie ma większej
wać ich na zapas.
dana przez niektó~ch
tów niewielka podwyżka nie
koi detalistów.

z bankomatami Pekao

Żaden z bankomatów Pekao
SA nie działał w miniony weekend w Kielcach. Jak twierdzą
pracownicy banku, podobnie
było w całym kraju. Powodem
wywołanej "wściekłości" klientów, którzy nie mieli łatwego dostępu do własnych pieniędzy
bez konieczności płacenia prowizji za korzystanie z innych
bankomatów, była zmiana systemu informatycznego.
- Nie mogliśmy poinformować o
tym klientów, bowiem sami także o
tym nie wiedzieliśmy - wyjaśn ia
Jolanta Stefańska , naczelniczka
działu sprzedaży w Pekao SA w
Kielcach. - Centrum Kart i Czeków
Pekao w Warszawie, które

zarządza siecią bankoma

całym kraju , nie uprzedvłO
tym. Na szczęście
ciło do normy i kl ienci
s i ę już niepokoić , a za
serdecznie ich
Do 2002 roku sieć
Banku Pekao SA
I
około 1000 placówek i 900
matów w całym kraju.
będą

bankowoś Ć

cali-center,

tele

sprzedaż bezpośred nia

~

~

TURIMEX S p . Z 0 . 0 .
25·528 Kielce , ul. Zagnaliska 84b . tel./lax (041) 344-73·98. 362-50·06
HURT - DETAL

http://sbc.wbp.kielce.pl

.

informatyczny został
niony, dostosowany do
rozrastającego się woąz

klientów - powiedziała
fańska .

Pracy Przemysłu Cukiemiczego
"JUTRZENKA - DOBRE MIASTO"

• grzejniki stalowe· elektryczne, olejowe
• piece akumulacyjne

Program wspierania przedsiębiorczości Polsko-Ame~ńskiego Funduszu Przedsiębiorczości (PAFP\

pcić.

zł. Na stoiskach najwięcej
śmy zniczy w wysokości

Spółdzielnia

w naszych przedstawicielstwach:

Kielce, ul. Mickiewicza 8
fel. (041) 343-21-12, fax 368-22-00
Radom, ul. Czachowskiego 34,
felo/fax (048) 362-97-12

pki w nich są często tańsze niż u
sprzedawców. Jednak
mogą gorzej się palić i bardziej ko-

stałych

BANK PRZEPRASZA

• Masz mały sklep?
• Warsztat produkcyjny?
• Warsztat usługowy?

Czekamy na Ciebie

nięciu tylko jednego przycisku. Takie radia mają możliwość ,zapamiętywania' do dwudziestu czę
stotliwości. Przykładem jest tu
,thomson RT 662', zasilany przy
pomocy czterech paluszków lub z
sieci, za pośrednictwem dołączo
nego zasilacza.
- Można na nim odbierać fale
ultrakrótkie (pasmo wysokie),
dlugie, średnie i dwa zakresy fal
krótkich. Na podświetlanym ekranie pokazywane są częstotliwość i
stan naładowania baterii. Obok
niego znajdują się przyciski, przy
pomocy których obsługiwane są
wszystkie funkcje radia. Na ścian
ce bocznej umieszczono gniazdo
dla słuchawek i drugie, do
podłączenia zasilacza. Z tyłu są
wysuwana antena teleskopowa
do odbioru fal ultrakrótkich oraz
wnęka dla baterii. Jest to odbiornik
stosunkowo drogi (245 złotych),
lecz z uwagi na prostotę obsługi i
nowoczesną konstrukcję bardzo
chętnie kupowany - informuje
Piotr Kolasiński z kieleckiego salonu ,PiK Elektronik'. - Dużym powodzeniem cieszy się ,sony ICF
490 L'. Jest to urządzenie zasilane
bateryjnie, lecz posiadające możli
wość podlączenia zasilacza. Dysponuje trzema zakresami fal: ultrakrótkie (wysokie i niskie pasmo),

poszukuje przedstawicieli regionalnych
na terenie woj. świętokrzyskiego
do sprzedaży wyrobów cukierniczycb,
Oferujemy korzystne warunki współpracy.
Preferowane osoby z doświadczeniem handłoWYrT1 ·
Oferty składać POd adresem:
SPPC .JUTRZENKA - DOBRE MIASTO·
uł. Jeziorańska 16, 11-040 Dobre Miasto k. OlsztYlla
teł. (089) 616-12-57

h

t

HANDLOWY CZWARTEK

chleb w Kozienicach, najdroższy w Ostrowcu

statystyczne podały
porównania
za wrzesień. Wynika z nich,
jednymi znajdroższych
naszego regionu, jeśli
o żywność, są: Kielce,
Świętokrzyski oraz_
porównujemy cebadają w wytypowanych
sprzedaży urzędy statyz Kielc i Radomia. Obszar
obejmuje granice dawwojewództw. W Radomiu są
miesi ąc

notowań.

jednoznacznie powiez miast naszego regionajdroższe. W wielu przynajwyższe ceny notuje
, Ostrowcu Święto
Zdroju. W graniwojewództwa rabije Grójec.
to leżało kiedyś w
administracyjnych woradomskiego, zawsze
do Warszawy. ZnaI'~"'V mieszkańców tam
i tam zarabia. Siłą
w Grójcu są wysokiefakt główny specjacen w radomskim
warszawski,eaa Urzędu
alVslVc,'n,,,,n Zofia Rodak.
w Grójcu najdroższy
byłych województw kiei radoms kiego jest kilo. Kosztuje aż 6,80
gdy w Kielcach 6,24 zł,
Przysusze - tylko 6 zł. Pod obrzecz ma się z cukrem, którego
mogliśmy kupić w Rado1,89 zł, w Kielcach - za 2,07
w Grójcu - za 2,85 zł. Tu równajdroższa była pszenna
_

. . WY

bułka . Kosztowała 0,30 zł , podczas gdy w Busku Zdroj u - 0,17 zł.
Najdroższe
mięso
wieprzowe
(schab środkowy z kością) kupowało się w Kielcach . Na kilogram
trzeba było przeznaczyć 13,90 zł.
Tymczasem ten sam kawałek kosztował w Ostrowcu Świętokrzy
skim tylko 11,10 zł.
Jeszcze większe różnice klienci
obserwowali w cenie masła . 200gramowa kostka kosztowała w Ję
drzejowie tylko 1,92 zł, w Radomiu
-2,36zł, a w Kielcach-aż2 , 75zł.
Litr mleka o zawartości 2-2,5 procent tłuszczu sprzedawcy w Ję
drzejowie wyceniali na 0,85 zł. W
Radomiu ten sam litr był o 4 gr droższy. W Kielcach kosztował już
1,15 zł, a w Kozienicach i Lipsku 1,20 zł.
Usługi

Jeszcze większy rozrzut cenowy
można było we wrześniu zauważyć w dziedzinie usług . Tu ewidentnie opłacało się jechać nawet do
innego miasta, ot choćby po to , że
by uszyć tańszy garnitur. Za dwuczęściowy trzeba było zapłacić w
Grójcu aż 500 zł, podczas gdy krawiec w Radomiu życzył sobie już
tylko 350 zł, w Kielcach - 230 zł, a
w Jędrzejowie - 130 zł. Ich kolega
po fachu z Przysuchy w ogóle nie
miał klientów i zrezygnował z prowadzonej działalności. W Jędrze
jowie cienko prządł we wrześniu
także szewc. Za przyklejenie zelówek i fleków z gumoplastu do pary
męskich butów mógł sobie .zaśpiewać' jedynie 9 zł, wliczając już
w tę cenę koszty materiału . Tymczasem szewc w Końskich wystawiał za tę samą usługę rachunek
opiewający na 17 zł. W Kielcach
klienci musieli zapłacić aż 20 zł.

efoniczny poradnik abonenta (15)

osl,p
wszystkiego
formacji, Telenet, czyli zdalnego
logowania przez sieć z jednego
komputera na drugi oraz FTP, czyli
ściągania plików z odległych komputerów.
Oferowany przez Telekomunikację porską dostęp do Internetu
umożliwia wysyłanie listów e-mailem, czyli pocztą internetową oraz
czytanie wiadomości w obrębie
grup dyskusyjnych. Jeżeli chcesz
nie tylko wysyłać, ale i otrzymywać
korespondencję lub czynnie uczestniczyć w dyskusjach, możesz
wykupić konto e-mail u jednego z
dostawców.
Pan Janek bez namysłu zafundował sobie Internet, co stało się
powodem radości dzieci i rozczarowania małżonki. Pan Janek dowiedział się bowiem o tańo;zej taryfie nocnej i zamiast spać smacznie
w małżeńskim łożu, do białego rana Siedzi przed komputerowym
ekranem .
(MPB)

CHVKo.
ITRAPEZOWE
RYNNOWE ~.AfARLEY ·• ..,'.7.':..:-3:
~CHOWE ~FAKRO·
/(jelce, ul. ŚCiegiennego 257, tel. (041) 362-05:70
Radom, ul. Tartaczna 16118. tel. (048) 362-31-89
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aport
cenach

dotyczące

•

OSTROWIEC SW. L-2,60
KIELCE L:- 2,40

BUSKO ZDRÓJ
GRÓJEC
JĘDRZEJÓW
KOZIENICE
RADOM
PRZYSUCHA

BUSKO ZDRÓJ L- 2,40
JĘDRZEJÓW L- 2,12
PRZYSUCHA L 1,95
RADOM L 1,65
LIPSKO L 1,50
GRÓJEC L 1,39
KOZIENICE L 1,20

Mieszkańcom Buska Zdroju o
mało co nie opłaciło się jechać do

fryzjera w Lipsku. U siebie panowie musieli bowiem zapłacić za
strzyżenie 14 zł, podczas gdy
tam - tylko 7 zł .
Najdroższe taksówki były we
wrześniu w Busku Zdroju. Przejechanie odcinka długości 5 kilometrów kosztowało 12 zł. Busko
już od kilku miesięcy słynie z drogich taksówek. W Radomiu, Kozienicach, Lipsku i Przysusze
klienci płacili 9,80 zł.
Najtańszy lekarz - specjalista II
stopnia przyjmował we wrześniu
w Jędrzejowie . Na jedną wizytę
trzeba było przeznaczyć 25 zł.
,Najwięcej życzył sobie za poradę
jego kolega z Grójca - aż 50 zł.
Za tydzień porównanie cen artykułów przemysłowych . Tu dopiero będą niespodzianki!
Jarosław PANEK

7,90
7,80
7,80
7,70
7,20
7,10
7,00

OSTROWIEC ŚW.
LIPSKO

Cena za uszycie na miarę
garnituru męskiego

strzyżenie
zwykłe męskie - wrzesień'99

Cena za

dwuczęściowego-wrzesień'99
GRÓJEC
RADOM

10,20
8,50

KIELCE

500
350

GRÓJEC
BUSKO ZDRÓJ
KOZIENICE
KIELCE

15,00
14,00

' 13,00
12,00
12,00
,.: STASZÓW
10,00
lRADOM
9,05
JĘDRZEJÓW
9,00
OSTROWIEC ŚW.
9,00
PRZYSUCHA
8,00
L1PSKO~ 7,00
TS

KIELCE
BUSKO ZDRÓJ

~KOŃSKIE

l.

Kupujemy parasol

Gdy pa a e ze
o

tej

porze

roku ,

oprócz

chłodu i silnego wiatru , dokuczają nam często uciążliwe opa-

dy deszczu. Sprawdziliśmy Jakie parasole, gdzie i za ile oferuje lokalny rynek.
Producenci i sprzedawcy oferują
kilkanaście modeli parasoli. Mę
skie i damskie, automatyczne I
składane ręcznie oraz długie , które w ogóle się nie składają. Parasolki składane dzielą się na trzy
grupy. Pierwszą stanowią modele
krótkie, w których trzon składa się
ręcznie na trzy części. W drugiej
grupie są wersje półautomatycz
ne, składane na dWie CZęŚCI
Otwieramy je poprzez naciśnięcie
guzika, a zamykamy ręcznie . Najbardziej zaawansowane technologicznie są wersje w pełni automatyczne, rozkładane I składane naciśnięciem jednego przycisku .
Najczęściej parasolki składane
wytwarzane są ze stalowego stelaża
pokrytego
materiałową
Elementy stelaża są

połączone z sobą przy pomocy
metalowych nitów. Ostatnio coraz
częściej metal zastępowany jest
trwalszym i bardziej odpomym na
korozję mosiądzem . Bardzo popularne wśród pań są parasolki mini .
Składają Się ręcznie lub p6łauto
matycznie na trzy CZęŚCI DZięki
nieWielkim rozmiarom (20 do 30
cm
długości)
z
łatwością
mieszczą się w każdej damskiej
torebce
Parasole dlugie nie dają Się
złotyć, bo i nie taka Ich funkCja .
Poza ochroną przeciwdeszczową
motemy przy dobrej pogodzie
posługiwać Się nimi jak laską.
Modele nie składane wykonywane są ze stelaża stalowego, a trzon
parasolki może być dreWniany, stalowy lub z tworzywa sztucznego
Posiadają drewniany albo piast, owy uchwyt na rękę oraz charakterystyczny szpic, który zapobiega uszkodzenIOm w trakcie podpierania
Się Ciekawostką wśród nich są parasole wykonane ze stelaża glęt-

cenci polscy korzystają z matenałów rodZimej produkqi, a także
Importowanych z Czech I Niemiec,
które cechują się tym, te pod
wpływem Wilgoci ich włókna nie
wydłużają się i czasza cały czas
jest sztywna.

kiego, którego nawet Silne wiatry
nie są w stanie złamać
Czasze parasoli wytwarza się
wyłącznie ze sztucznych matenałów, takich jak poliestry i poliamidy, Naturalnie są one Impregnowane, aby nie przeciekały ProduPrzykładowe

Rodzaj
parasola
damski

ceny para ol
Producent

Cena

Polska

damski
męski

półautomaty~zl 32 zł

damski

.

ł-_ _ _ _f-!-_ _~_ fy .oadwuH:z.ęSCIJ~~---_I

Polska , czasza nie sIadany
39 zł
lelllJecka _ _-t-_ _ _ _ _+-____--I

oJs.J\.d._ _-ł
Polska

----ł-

me. sklada.oy_-!-"'.......................u - - I
półautomatycz-

',emcy

35 do 60 zJ

ny. na d
nie s

.części
ładany

Wojciech

ZALEWSKł

Ood /kowe ntbaty, tntnsport gntt/s,
fachowe dontdztwo I monW
OOCIEPLA IE BUDYNKÓW

.:§:.1.
• PROMOCJA

111\

P 11400 MHz
DIMM 32MB
HDD4.3GB
AGP8MB
CD-RO 48.
MONITOR 15"
KARTA DŹWIĘKU
GŁOŚNIKI

Ko cluszkł), teJ. 344-32-23

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kielc ul. Pomor ka 3 telJfa (041) 344-45-69

• OKNA I DRZWI DREWNIANE

STOLBUD SA

• OKNA I DRZWI PCV

THYSSEN

- PARAPETY WEWNĘTRZNE
_ PARAPETY ZEWNETRZNE

PROFIL·BUD

ZAlUPtI

:0fIL.:"g

ł
fi
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REKLAMA
Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Gospodarstwo Administracyjno-Handlowe
w Kurowie
27-540 UPNIK
ogłasza

na

ogłasza

na

i innych

sprzedaż

:

2) Star 200, rok produkcji 1984, przebieg 43.157 km
- cena wywoławcza 12.000 zł.
Przetarg odbędzie się 28 października 1999 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu, ul. Kwiatkowskiego 5, pokój 9.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium W wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu
w pokoju 14 do godz. 10.00.
Do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia nie doliczamy
podatku VAT.
Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte
- nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent,
którego oferta zóstała przyjęta uchyli się od zawarcia umowy
kupna.
W przypadku niedojścia do przetargu w wyznaczonym terminie, ogłasza się drugi przetarg w tym samym dniu o godz.
1'3.00.
Samochody można oglądać w siedzibie sprzedającego
w Tarnobrzegu, ul. Kwiatkowskiego 5 w godz. 9.00-14.00.

MIASTA SANDOMIERZA

Spółka Akcyjna

na wykonanie rowów i przepustów na terenie
Gminv Piekoszów.

Warunki przetargowe można odebraĆw siedzibie Urzędu Gminy Piekosz6w. pokÓj 16,"
306-10·10.
Koszt specyfikacji wynosi 10.00 zł.
Termin wykonania robót 25 listopada 1999 r.
Termin składania ofert do 20 paidziemika 1999 r, do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi 20 paidziemika 1999 r. o godz. 10.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Agencja Własności Rolnej Skarbu
Oddział Terenowy w

~

składu
materiałów

do

budowlanych
14,00 n/szt. +VAT
• DASZKI OGRODZENIOWE
ClTEROSPAD 40x40 cm
• KOSTKA BRUKOWA UNI DEKOR 6 cm

Państwa

Rzeszowie

informuje, że zamierza sprzedać w drodze przetargu
rolne z PFZ położone w gminie Zaleszany, powiat Stalowa Wola,
woj. podkarpackie jako działki:
• nr 57511 o pow. 51,34 ha położ. w Zaleszanach - całość za 18.000 zł,
·7 dzialek o pow. 7,61 ha, położ . w Skowierzynie • za 8.725 zł,
- nr 65 o pow. 14,31 ha położ. w Wólce Turebskiej· za 11 .330 zł.
Działki te atrakcyjnie położone w dolinie starorzecza Sanu są porośnięte w części wikliną, a w części wierzbą ·
Przetarg na te nieruchomości odbędzie się 28.1 0.1999 r. o godz. 11 w siedzibie Agencji WRSP w Rzeszowie.
Szczegóły pod nr tel. (017) 62-64-77 lub (015) 869-14·04.
nieruchomości

Zaprasza my

• CEGŁA K·2 .

OWOcowo-Warzywnego
. ,,DWIKOZY"

62

KONKURSYI NAGRODYI
•
Bezpłatne Katalogi Zima 1999/2000
Promocja! Wycieczka do Paryża 6-11.11.99 r.
Kielce, ul. Targowa 18 • Ostrowiec Św., Al. 3 Maja 13
• Starachowice, ul. Piłsudskiego 56a

11/10161

Zakłady Przemysłu

Częstochowska

przetarg nieograniczony

ZNIŻKIl

ZARZĄD

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Urzę
dzie Gminy Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagiębie 25, pokój nr 15.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu do 19.10.1999 r.
Przetarg odbędzie się 19.10.1999 r.

ogłasza

Pamiętaj!

Przetarg odbędzie się w Ratuszu Miejskim 27 października 1999 r. o godz. 10.00.
Termin składania ofert upływa 26 października 1999 r. do godz. 15.00.
Olerty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Poniatąwskiego 3.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wydziaiu Nadzoru Komunalne·
go Urzędu Miejskiego prz1 ul. Opatowskiej 3a, pokój nr 8.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Nadzoru Komunalnego przy ul. Opatowskiej 3a, tel. 832-22-28w. 131 lub 127.
Do kontaktowania się z oferentami upowaźnia się Jacka Szkodzińskiego , naczelnika Wydziału Nadzoru
Komunalnego oraz Marcina Gierachę inspektora Wydziału Nadzoru Komunalnego.

na świadczenie usług z zakresu
strategicznego zarządzania funkcjami gminy
w dziedzinach: public relation,
rowoju gospOdarczo-społecznego, komunikacji
społecznej i realizacji programów
przedakcesyjnych i strukturalnych.

o przetargu nieograniczonym

Gminy Piekoszów, ul.

Od 12 do 16 października
od godz. 9.00 do 18.00
OT"WARTE DRZVVI
w BIURACH GROMADY

przetarg nieograniczony

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Urząd

II/1088S

na prowadzenie akcji zima w sezonie 1999/2000
na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz.

ogłasza

16'/o;!

1) Daewoo Lanos, rok produkcji 1998, przebieg
10.950 km, instalacja gazowa
- cena wywoławcza 27.000 zł.

Miasta Sandomierza

Gminy Sitkówka Nowiny

o

sprawnych technicznie samochodów:

OGŁOSZENIE

Zarząd

użytkowych, który odbędzie
się 27 października 1999 r.
godz. 10 w świetlicy ZGM.
Szczegółowe informacje
udzielane są pod nr

przetarg ustny nieograniczony

809/111

ogłasza

ogłasza przetarg
na wynajem lokali

tel. (041) 372-25-85.

l. Kombajn zboż. Bizon ZO 56/6 z 1987 r., nr p/s 68788/148408, cena 37560 zł.
2. Ciągnik U902 z 1983 r., nr rej. TGW 555B, nr p/s 43342/11003, cena 6300 zł.
3. Samochód os. Fiat 126pz 1989 r., TGB 807R, nr p/s 69435966/6(f92403, cena 1200 zł.
4. Przyczepa D 732/05 z 1987 r., nr 36282, nr rej TGW 528P, cena 2770 zł.
5. Przyczepa D 47A z 1983 r., nr 115091, nr rej. TGG 894 P z nadst. cena 2380 zł.
6. Przyczepa D 47 B z 1978 r. , nr 25018, nrrej. TGF 249 P z nadst. cena 1820 zł.
7. Przyczepa D 47 A z 1980 r., b.n. TGG 714 P, cena 1650 zł.
8. Przyczepa D 47 B z 1977 r., nr 84753, nr rej. TGJ 533 P, cena 1500 zł.
9. Przyczepa D 46 B z 1977 r. , bn, cena 1300 zł.
10. Przyczepa HW z 1982 r. , nr 2579, cena 1900 zł.
11. Przyczepa D 46A z 1983 r., nr rej . TGJ 501 Fze zbiornikiem, cena 650 zł.
12. Plug pOłzawieszany 5·skibowy z 1980 r., cena 1100 zł.
13. Omuchawa PT200EAz 1977 r., nr43177·124, cena 2960 zł.
14. Czyszczalnia z 1964 r., K 213, cena 1730 zł.
15. Wiertarka Słupowa z 1960 r., WK 20, nr 792, cena 1230 zł.
16. Szlifierka stojakowa 2·tarczowa, nr 6234, cena 440 zł.
17. Tokarka D 10/500·1000 z 1987 r., nr 2897 ew. 12/cz, cena 4200 zł.
18. Opryskiwacz przyczepiany RAU-2,5 z 1987 r., nr 145/cz/593, cena 6930 zł.
Przetarg odbędzie się 29.10.1999 r. o godz. 10 w siedzibie GAH ZWRSP w Ku·
rowie.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Go·
spodarstwa do godz. 9 w dniu przetargu co jest warunkiem uczestnictwa w prze·
targu.
Wadium przepada na rzecz organizatora, gdy żaden z uczestników przetargu
nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
Pozycje nr 1, 3, 10, 18 można oglądać w GAH Kurów, poz. nr 17 w ZR Czyżów
Szlachecki, pozostale pozycje - w ZA Stalowa Wola·Charzewice po wcześniej·
szym uzgodnieniu telefonicznym z Administratorem GAH Kurów, nr tel.
86·91·404.
B liższe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać wsie·
dzibie GAH Kurów, 27·540 Lipnik, telefon (015) 86·91·404.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez
podania przyczyn.

Zarząd

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Końskich

Wojewódzki Ośrodek Ruchu '
Drogowego w Tarnobrzegu

przetarg ustny nieograniczony

sprzedaż ruchomych środków trwałych
składników majątkowych:

14

51,49 zł/szt. +VAT
24,94 zł/m kw. + VAT
0,83 d/szt. + VAT

PONADTO OFERUJEMY:
BLACHODACHÓWKI RAUTARUUKKI, PRUSZYŃSKI
DACHÓWKI BRAAS, UNIBET, ROBEN
FOUE DACHOWE I BUDOWLANE
SYSTEMY ZABUDOWY GIPS-KARTON

w Dwikozacb,.ul. Nadwiślańska l

kontakt z firmami skupującymi
butelki monopolowe 0,75 I.

nawiążą

Infonnacja, tel.: (015) 831-15-09,

http://sbc.wbp.kielce.pl

ECHO SPORTOWE ŚWI

1999 r.

ś koszykarze Cersanitu NOMI grają z Azotami Unią Tarnów

ety

tańsze

o

połowę

epiej
koszykarze Cersanitu
Kielce w ramach PuPolski podejmują tar"J askółki " . Mecz
e się o godzinie
wszystkie mecze puza rząd kieleckiego
nn,c;;t ~nnwił o połowę
ceny biletów. O
podsumowanie
hczasowych wystę
kielczan poprosiliśmy
zes połu Stefana Tona razie zdecydowanie lewa m w lidze. Spospo t kań , pana
wygrali aż p i ęć . Napucharach j ak na raporażki...

- Nie jest łatwo grać w takim rytmie. Pomiędzy meczami są bardzo krótkie przerwy, poza tym c i ę 
żko jest grać bardzo dobrze w lidze i pucharze. Nie chc i ałbym
usprawiedliw i ać porażki ze Sta l ą
Ostrów Wielkopolski, ale nasza
słabsza dyspozycja wynikała ze
zmęczenia zawodników. W nie·
dzielę graliśmy bardzo ważny
mecz ligowy z Un i ą Tarnów i zawodnicy mieli za mało czasu, by w
pełni zregenerować s iły. Nasz rywal z Ostrowa postawił nam twarde wa runki, podobnie było z AZS
w Lublinie.
" Jak pan ocenia grę swoich
podopiecznych w dotychczasowych s potkaniach?
- Jak na razie wykona liś my
ponad sto procent normy. Przed
rozpoczęci em
rozgrywek ligowych, postaw i l iś my przed sobą

pierwsi

rozp o częli

roz-

liga ma charakter
Najlepsze dr użyn y
oje\//óclztvva święto krzys ki e
potem rywa li zowały o
do półfinałów miPolski z zespoła mi z

w pierwszej kolejce rozgryzawodników Iskry LiII Kielce w meczu z
Sandomierz uj rzało
kartki za wulgarne odzy-

rek 21 , Marciszewska 16, Obarzanek 15, Sarna 8, Po rzezińska 2,
Skorupa 2. " Progress Łysogóry
Kielce - UKS 4 Busko 15:19
(6:8), dla Progress Łysogór: Tutaj
7, A. Rutka 4, Ligas 4; dla UKS: Jurecka 8, Wożniak 6, Dudek 3, Laszkiewicz 1, Dra b 1. " Kolporter III
Kielce - Progress Łysogóry Kie lce 5:33 (0 :20) , dla Kolportera III:
Wasik 5; dla Prog ress Łysogór:
Piotrowska 9, Tutaj 9, Ligas 7, Lis
3, A. Rutka 2, Nowak 1, Skrzypczyk 1, K rzemińska 1. " Kolporter II Kielce - Świt Wolica 15:16
(7 :7), dla Kolportera II: K. Bugajska 6, Czajka 2, Lenty 2, Piecaba
2, Gawęcka 1, PoIowniak 1, I. Rolak 1; dla Świtu: Kurdek 5, Gibas 4,
Szczerek 3, Stolarska 2, Karwan
2. " Ko lporter I Kielce - Ponidzie
Pińczów 66:0 (21 :0), dla Kolportera I: M. Zawiasa 14, Sieczkowska 12, Zając 11, Piłat 9, K. Zawiasa 8, Pokrzywka 6, Zawadzka
3, J. Bugajska 2, B łeszyńska 1.•
UKS 4 B usko - MKS Busko 16:24
(1 0:14) , dla UKS 4: Wożni a k 5, Jurecka 4, Laszkiewicz 3, Dudek 2,
Drab 1, Slapek 1; dla MKS: Marek
7, Marciszewska 6, Obarzanek 6,
Sobowska 3, Sarna 2. • Ponidzie
P ińczów - Kolporter II Kielce
3:38 (1 :17), dla Ponidzia: Jacaszek 2, Kwietniowska 1; dla Kolpo·
rtera II : K. Bugajska 12, Strzelecka
7, PoIowniak 5, I. Rolak 3, Czajka
2, Lenty 2, Polakowska 2, Gawę
cka 1, Pieca ba 1, Trepka 1, Wawszczyk 1, Zawadzka 1. • Kolporter III Kielce - Kolporter ł Kielce
5:48 (3: 26), dla Kolportera III: Wasik 3, Bartkiewicz, Tutaj 1. • UKS 4
Busko - Świt Wolica 14:13 (7:9),
dla UKS: Wożni a k 10, Jurecka 3,
Laszkiewicz 1; dla Świtu: Stolarska 3, Gibas 3, Siniak 3, Karwan 2,
Kurdek 2 . • MKS Busko - Progress Łysogóry Kielce 22 :15
(1 0:8), dla Buska: Obarzanek 9,
Marciszewska 6, Sobowska 4,
Marek 2, Sarna 1; dla Progress
Łysog ór: Tutaj 6, Piotrowska 4, A.
Rutka 4, Ligas 1.
3 6 133:16
1. K olporter I
3 6 110 ~34
2. MKS Busko
3 4 62:37
3. Świt
3 4 49:52
4. UKS Busko
3 2 64:38
5. Kolporter II
3 2 63:46
6. Progress
3
18:114
7. Ko lporter III
3 o 6:168
8. Ponidzie

o

M łodz icy

- Kolporter III Kiedla Świtu: Stolar. 5, Kurdek 5, Kałuża
~iaI 2; dla Kolportera:
ak 1, Skorek 1, Gola
19 I Kielce - Kolporter
:1 1 (13:2), dla Kalpor8, Zając 5, Sieczko. ZawIasa 2, K. Zawiasa
1; dla Kolportera II: K.
8, Czajka 2 Lenty 1 "
,
.
Pi'
nczów - MKS Busko
dla Ponidzia: WaJasek
1; dla MKS: Ma-

• UKS 4 Busko - MCS Dorbud
Kielce 14:23 (7:10), dla UKS: Dybała 4, Boroń 4, Włoch 3, Kościń
ski 2, Masin 2; dla MCS: T. Mochocki 13, Wiórkiewicz 3, T. Mróz 2,
Kojac 2, A. Mróz 1, K. Samek 1,
Paciorek 1. • MKS SPR I Koński e
- MKS SPR II Końsk i e 35:12
(16:5), dla MKS I: R Deszczyński
12, Skiba 6, Słonicki 5, Strychalski
4, Jasiński 3, Sobierajski 2, J. Lasota 2, Grabowski 1; dla MKS II:
Płodzik 7, S roczyński 2, Ocetek 1,
M. Lasata 1, Fabicki 1.
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pożegnała s i ę

cel, żeby z sześciu spot kań, wygra ć trzy, a tymczasem wygraliśmy p ięć. W wygranych meczach
zawodnicy grali bez zarzutu i myśl ę , że w nastę p nych będzie podobnie.
• Dz iś gracie z Unią, a w n ied z ielę w ramach ligowych rozgrywek,
podejmujecie
na
własnym boisku bytomskie
Bobry?
- Priorytetem jest dla nas liga.
Niedzielny rywal będzie bardzo
wymagający, ale dzisiejszy pojedynek z tarnowskim zespolem traktujemy poważnie . Chcemy go
wyg ra ć. Nie wyobrażam sobie, że
byśmy mogli narzucić sobie styl
gry tarnowian, tym bardziej we
własnej hali.
• Centralne gazety krytykują
ostatnio Kordiana Korytka. Czy
pana zdaniem krytyka naszego
centra jest słuszna?
- Moim zdaniem nie. Dla mnie
Kordian jest bardzo wartościo
wym graczem . W dotychczasowych spotkaniach wywiązywał
się z powierzonych mu zadań w
sposób należyty. W każdym meczu miał przeciętnie dziewięć,
dziesięć zbiórek. Grał poprawnie w ataku . Poza tym Kordian
jest typowym centrem, w porównaniu z innym zawodnikami należy do
nielicznych koszykarzy grających na tej
pozycji w sposób
prawidłowy. Kordian
ma charakter do gry,
jest
zawodnikiem
walecznym i ambitnym . Wierzę w to, że
niebawem i inni też
dostrzegą jego dobre cechy.

W 1/16 finału piłkarskiego
Pucharu Polski Fameg Radomsko pokonał Koronę
Kielce 2:0 (0:0).
1:0 Konrad Horawa 57 mln" Janusz Jelonkowski 89 min
Korona: Mierzwa - Ruszkowski,
Pacoń (50. Pietrasiński), Sitnicki Salwa, Łętocha, Grzeslk, Prokop,
Kozubek (65. Kula) - Zawadzki,
Janczak (70. BUjak).
Radomsko: Kretek - Kowalski,
Kasprzyk (89. Felich), Lewandowski - Joźwiak, DopIerała, Twardygrosz, Nowak, Włoch (46. Kurek)Horawa (Jelonkowski), Kowalczyk.
L6łte kartki: Grzeslk, Salwa . Sę
dziował : M. Mikulski z Warszawy.
Widzów: 1,5 tys.
Kielczanie wcześniej niż w poprzedniej edycji pożegnali się z
pucharem, ale nie jest to niespodzianką zważywszy na fakt, że
Radomsko jest ostatnIo na fali I
awansowało
do drugoligowej
czolówki. Kielczanie, dla których
najważnIejsza jest teraz liga, nie
przestraszyli SIę jednak rywala (w
Kielcach Radomsko wygrało w
meczu ligowym 4:0) i dopiero po
godzinie gry gospodarzom udało
się zdobyć prowadzenie. Mieli jed-

Ewa
NADGRODKIEWICZ

*""
Dla naszych czytelników mamy do rozlosowania trzy bilety.
Aby je wygrać należy
odpowiedzieć na pytanie: Ilu czarnoskórych graczy występuje
w zespole Unii Tarnów? Na prawidłowe
odpowiedzi czekamy
Fot. S. IDchl'ro
w godz. 12-12.10, pod
nr. tel. (0-41) 368-22- Trener Stefan TOtjest zadowolony z dotychczasowej postawy swoich koszykarzy.
09.

Jarosław

Niebudek

nap i sa ł ks iążkę

Dwadzieścia
W
s ię

z Pucharem Polski

Trzyma"

niż zakładali

ligach juniorów
piłka rze i piłkarki ręczne .

Korona

.

KRZYSKIE

najbliższą sobotę odbędz i e

spotkanie sekcji p iłk i nożnej
Klubu Uczelnianego Akadem ickiego Zw i ązku Sportowego
Politechn iki Świętokrzyskiej w
Kielcach. Rozmawiamy z pomysłodawcą
spotkan ia Jarosławem Niebudklem, trenerem drużyny pi/karzy Politechniki, graj ącej w klas ie A.
• Skąd narodz iła s i ę idea takiego zjazdu?
- Pomysł wspólnego spotkania
piłkarzy grających w klubie uczelnianym .chodZlł· za mną od dawna. Początkowo chciałem zrobtć to
dlatego, że właśnie mija dZIeSIęć
lat mojej pracy na uczelni i myślałem o podsumowaniu tego
dZIesięciolecia . Doszedłem jednak do wniosku, że trzeba to zr0bić trochę inaczej i zaprosić na takie spotkanie wszystkich, a 'ęc
tych, którzy również wcześniej w
naszym AZS grali w pił ę
• Postanow ił pan nawet napisać książkę na temat sekcji...
- Początkowo chciałem zająć się
tylko okresem związanym z moją
działalnością w klubie AZS, ale
ostatecznie udało mi się dotrzeć
do ludzi, którzy dZIałali w sekCji ta-

o

Pacoń

Radomsko miało w tym meczu
ale w pIerwszej połowie
nie mogło poradzić sobie z uważ
nie grającą obroną Korony, a w
nIektórych przypadkach naszej
przewagę,

drużynie dopisało szczęście, gdyż

po strzale Kowalczyka i Horawy
plika t rafiła w słupek . Kielczanie
nastawili się na kontry i jedna z
nich mogła zakończyć SIę sukce-

sem, ale Grzesi nie

wykorzystał

Okazłl

R dom ko zdobyło prowadzenie
po szybkiej kontrze wyprowadzon J przez Kowalczyka, który przebIegł z pił
pól boiSka, dog ł do
Horawy, a ten pokonał dobrze bronIącego w tym meczu MIerzwę ,
Wynik ustalił w końcówce Jelonkowski, popisując SIę atomowym
strzałem z rzutu wolnego.
Wyniki PP na stronie 20.
ISTACH!

W ligach juniorów

ZE I,.
NA SZCZYCIE
Dz iś

kol ejne wyn iki lig m łod 
w p i łce n ożnej i aktualne ta b e ł e. Wśró d juniorów
przodownictwo w tabeli objął
chmie lnicki Zenit. W grupie trampkarzy grupy 2 aż cztery zes p oły mają równe szan ę na
zdobycie tyt u ł u mistrza jesion I.
JUN IORZY
Grupa 1. UnIa SędZISZÓW - Plaskowianka PIaskI 10:1, ty ica Bodzentyn - Bucovia Bukow 2:2,
ZeM ChmIelnIk - Ruch Skarżysko
4'2, MKS Końskie - Sparta KaZI mIerz WIlk 5:2,
1. Zenit
9 18 28:10
2. Końskie
7 17
22:8
3. Orllcz
8 15
22:9
4. Wierna
7 13 13:6
5. Unia
8 13 20:15
6. 0 rl ta
7 12 17:1 4
7. Ruch
9 10 14:23
8. Victo ria
8 10 13: 24
9. Sparta
7 9 11 :16
10. Bucovia
9 8 16: 19
11 . Łysica
9 8 11 :17
12.Plaskl
8 2
5:30
Gru pa 2. PolonIa BIałogon - N,da
PIńczów 3 O, Naprzód JędrzejÓW
GórnIk MIedZIanka 8:0, N
ny Polonia 20, NIda - MKS Stąpa
zieżowyc h

r1<łffl30

1. Naprzód
6 10
17:6
2. Nowiny
5 9
21 :4
3. Polonia
4 9
7: 2
4. Nida
6 9 10:10
5. Hetman
4 8
12:6
6. Stąporłlów
5 4
6:9
7. Górnik
4 O 3:33
JUNIORZY MŁODSI
KS KOI'lsIue - Zryw SkronK'lw 2:2,
Zdrój Busko - RodzI'la Kielce 0:4.

Politechniki

minęlo ...

kte w łatach 70. i tak powsta a publikaCja dotycząca sekCJI pll arskiej AZS Politechniki ŚWIętokrzy
skiej pl. .DwadZleścia lat mInęło·
ZbieranIe material6w i opracowanIe książkI , zaWIerającej duto statysty ,nazwis I wynl łffl zabrało
mi blls o rok . Na sobotnim spo aniU wszyscy uczestnICy otrzymają
książkę i będą mogli powspominać swoJe studenckie lata . Myślę,
że będZIe to dla nich mI e wspomnIenie. Ostatnio z
adomych
powodów często kontaktowa em
się z byłymI zawodni aml se CJI
plłkars iej AZS i mogę stwierdZIć
jedno - dla nich sport jest watną
dZIedZIną życia Teraz zajmują różne odpowiedzialne stanowiSka w
wielu firmach regIOnU, ale nie zapominają o roll kultury fizycznej
Przy okaZji chciałbym poWIedzieć,
że zaplanowane na sobotę spotkanie i publikaCja, która z tej Okazłl
powstała, nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie pomoc ludZI, kt6rzy kiedyś stanowili o sile naszej
se cji. Chcę Im za to podzię ować . Jednym z tych właśnie
zasłużonych dla klubu ludZI jest
Grzegorz Głase , ze 185 meczami, absolutny re ordzlsta, jeśli

http://sbc.wbp.kielce.pl

nak ułatwione zadanIe, gdyż kilka
minut wcześniej, ze względu na
kontUZJę, boisko opuścił Jarosław

p iłkarzach

lat

się

chodZI o występy w drużynie Pohtechnl i ŚW1ętO rzysklej Grzegorz w latach 1983-94 reprezentował barwy na zej drużyny, dzi
jest wIceprezesem _Mltexu· SA,
ale nadał bardzo interesuje SIę
klubem.
• Prosz, powiedzieć na koniec
o sobotnim spotkaniu.
-Impreza rozpocznie SIę w s0botę o godZInie 14 na boIsku PolllechOt ŚWIętOkrzys 'ej, o godz. 15
odbędZIe lę tzw. mecz piOnierów,
a wi c tych, którzy w latach 70,
wsp6IOte z trenerem Jerzym Baram uczestnlCZ)'li przy powstani
waniu se CJi PI rskiej w barwach
na zej uczelni. a godZInę 16 zaplanowaliśmy natomiast mecz Ali
Stars z obecną reprezentaCJą PohtechOt ,graJącą w aSIe A. W zespole Ali Stars zagrają zawodniCY,
tórzy przyczyOtli się do nSjwię
szych su ces6w klubu na
począ u lat 90. Po emocjach'sportowych odbędzle SIę część ofICjalna spo anl3, wtedy to wszyscy
otrzymają książkę .Dwadzleścia
lat minęło· BędZIe również okazja
do wspomnień
• Dz i ękuj e za rozmowę.
Sławom i r

STACHURA

1. Rodzina
2. Zdrój
3. Końskie
4. Spartakus
5. Zryw
6. Ruch
7. Astra

5 15
6 10
5 8
4 7
5 4
5 2
4 1

37:1
20:1 0
17:16
18:4
6:51
9:22
6:25

MŁO DZICY

Grupa 1. Sparta KaZlml rz WIelka Relax Jaworzno 31, Duszki
KIlce - Sparta 22, Relax - N,da
PIńczów 3.1, Korona Klelco - Hetman Wło zczowa 5:0, PolonIa
BI logon - Naprzód Jędrzejłffl2:'3,
ZdrÓJ NOWIny 4'4
7 21
32:2
1. KKP I
2, Du zkl
8 17 18:12
3. Korona
7 13 20:13
4. Naprzód
6 12 19:14
5. Zdrój
7 11 23:10
6. Now iny
7 10 22:29
8 7 18:32
7. Sparta
8. Hetman
5 6 14:16
9. Relax
7 4
7:30
6 3
7:25
10. Nid a
11. Polonia
7 1
9:29
Grupa 2. Ruch Skarżysko - Granat Skarżysko 1 2, MKS Końs eŁagłffl 30, GKS Rudki - MKS
Stąpor1<łffl2.3, Star StarachOWIce
- RodZIna Kielce 21, Kordl3n BIIżyn - Spartakus Daleszyce 0:2
1. Star
8 20
20: 2
2. Rodzina
8 18
31:8
8 16 27:1 5
3. Rudki
4. KSZO
5 13
18:2
5. Spartakus
8 13 12:1 9
6. Stąporłlów
8 10
9:21
7. Granat
7 8 15:14
8. Łysica
6 7 13:16
9. Ko ński e
7 6 14:13
10. Ruch
6 6 15:1 4
11 . Łagów
6 1
2:16
12. Kordian
8 1
5:....
TRAMPKARZE
Grupa 1. owmy - PoIonl3 16:2,
Relax - Nida 13, KKP II - Sparta
1.1, Partyzant WodZIsław - KKP I
0:8, Korona - Hetman 3:3, Polonia
- Naprzód O:4, ZdrÓj - NowlOy 1:3.
1. KKP I
8 24
65:7
2. Korona
9 22 39:14
3. UKS
8 21
35:6
4. Nowiny
8 19 51 :21
5. Naprzód
9 15 19:11
6. Hetman
6 10 20:14
7. Nida
9 10 24:26
8. Zdrój
9 9 13:20
9. Sparta
8 7 11 :37
10. Partyzant
7 5 14:21
11 . Polonia
9 4 12:56
8 2
6:36
12. KKP II
13. Relu
7 1
3:26
Grupa 2. Ruch - Granat 0.1,
MKS Końskie - Juventa Starachowice 1 :2, GKS Rudki - Atest Kielce
1'7, Star - Rodzina 1:3, KordianSparta us 12
1. Koń kie
7 16 40:5
2. KSZO
6 16
28:1
3. Juventa
8 16 26:13
4. Star
8 15 26:13
5. Granat
7 13 21 :13
6. Rodzina
8 12 21 :26
7. Spartakus
6 10 12:10
8. Atest
6 10 17:16
9. Ruch
6 6 4:22
10. Łysica
6 6 12:36
11 . Kordian
6 O 2:28
12. Rudki
8 O 6:50

rp
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Doping i genetyka
Zdaniem Niemca Thomasa Bacha,
członka Komitetu Wykonawczego
MKOl., największym problemem wyczynowego sportu w przyszłym wieku będą manipulacje genetyczne.
- Dyskutujemy obecnie o dopingu, ale
wkrótce staniemy przed problemem
biogenetyki ludzkiej. Oczywiście, nie
nastąpi to w ciągu dziesięci u najbliż
szych lat, ale rozwój w tej dziedzinie jest
bardzo szybki - powiedział Bach. Jego
zdaniem, walka z dopingiem w sporcie
nie jest do wygrania. - Rocznie przeprowadza się 130 tysięcy kontroli anłydo
pingowych. Kosztuje to 100 milionów
marek. Mimo to nigdy nie wygramy tej
wojny - dodal Bach.
IPAPI

Śląsk Wrocław - Iskra Lider Markęt Kielce 35:23 (16:11)1

ZEMSTA
W meczu ekstraklasy piłkarzy
ręcznych Śląsk Wrocław pokonał ISKRĘ LIDER MARKET KIElCE 35:23 (16:11).
Iskra Lider Market: Bernacki,
Stęczniewski - Jurasik 8, Wasiak
3, Hiliuk 3 (1), Bąblewski 3, Grobelny 2, Zydroń 2, Litowski 2, P. Sieczka, Witkowski. Kary: 6 minut
(Bąblewski 4, Grobelny 2).
Śląsk: Łobczuk, Banisz - Starczan 9 (4), Kliszczyk 7, Szczucki 5,
Górniak 5, Garbacz 3, Mistak 2,
Lewicki 2, Orzłowski 2, Marciniak.
Kary: 12 minut (Garbacz 4,
Orzłowski, Marciniak, Kliszczyk i
Szczucki po 2).
Sędziowali L. i A. S%dkowie z
Warszawy. Widzów - 300.
Przebieg: 0:1, 1:1, 1:2, 5:3, 5:4, 5:5,
6:6, 9:6, 11 :9, 11 :10, 15:10, 15:11,
16:11, 16:12, 20:1 2, 20:13, 21 :13,
21 :1 4, 22:14, 25:16, 26:18, 29:18,
30:19,32:20, 33:21 , 35:22,35:23.
Nietrudno sobie wyobrazić, w jakim humorze był po meczu trener

Zmarł

Chamberlain

legenda koszykówki, Wilton
Norman Chamberlain zmarł we
wtorek w los Angeles, w wieku
63 lat. Przyczyny zgonu nie podano, podejrzewany jest atak
serca.
Ujawniono, że ciało Chamberlaina znaleziono w jego domu, w ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles Bel Air. Chamberlain (216 cm) w
latach 1959-73 dominował w N BA,
grał w Philadelphii (później San
Francisco) Warriors, Philadelphii
76ers i Los Angeles Lakers. Jest
nie kwestionowanym
liderem
wszechczasów z 23.924 zbiórkami. Zasłynął ze zdobycia 100 pkt.
w jednym meczu, 2 marca 1962 r.,
podczas potyczki Philadelphii
Warriors z New York Knicks
(169:147). Wówczas na 63 rzuty
aź 36 - koszykarz znany też jako
"Szczudło" - miał celne. Jest jednym z dwóch koszykarzy (w
1959), których uznano za najlepszego debiutanta roku , jak i najlepszego gracza rozgrywek (MVP) w
jednym sezonie gry. Chamberlain
przez siedem kolejnych sezonów
(1960-66) był najskuteczniejszym
zawodnikiem NBA, w 11 z jego 14
sezonach nikt nie potrafił mu dorównać pod względem zbiórek. W
kańerze zdobył 31 .419 pkt. (śred
nia 30,1), a wynik ten poprawił w
1984 r. Kareem Abdul-Jabbar. Do
niego należy też najlepsza przeciętna punktów zanotowana w jednym sezonie - 50,4. "Szczudło" 13krotnie z zespołem grał w play oft,
dwa razy zdobył mistrzostwo NBA
(w 1967 r. z Philadelphią 76ers i w
1972 r. z Los Angeles Lakers).
"Will był jednym z największych
graczy i my zawsze będziemy go
pamiętać takim, jakim był" - powiedział Kareem Abdul-Jabbar. Chamberlain w swojej autobiografii napisał, że uprawiał miłość z 20 tys.
kobiet.
IPAPI
Redaktor

prowadzący

STRZĄBALY

Śląska Edward Strząbała. Szkoleniowiec, który przez wiele lat prowadził kielecką .siódemkę", a
przed sezonem ubiegał się , bez
efektu, o stanowisko trenera mistrzów Polski. Wygraną różnicą aż
13 bramek może potraktować jako
swoistą
zemstę ...
Trener
Strząbała kluczem do sukcesu nazwał nietypowe, wysokie ustawienie obrony, które znacznie utrudniało grę kielczanom i umożliwiało
wyprowadzanie kontr. Z tego elementu wrocławianie zdobyli bardzo dużo goli. Do 25 minuty mecz
był wyrównany (11 :10). Później na
boisku pojawił się Krzysztof Górniak, który zasypał bramkę Iskry
LM celnymi strzałami i zapewnił
swojej drużynie prowadzenie do
przerwy.
Po niej jeszcze przez moment
goście dotrzymywali rywalowi kroku, ale w 40 minucie było już
22:14. Świetnie spisywał się w
bramce Śląska W%dynin Łob
czuk, czego nie moźna powiedzieć o naszych bramkarzach. Końcówka juź bez emocji.
- Nie pamiętam, źebyśmy tak wysoko przegrali, odkąd gram w
Iskrze - mówił po meczu najskuteczniejszy zawodnik kieleckiego
zespo/u Mańusz Jurasik.
- Zawodnicy są osłabieni po me·
czu ze Szwedami. Zawiedli gracze
drugiej linii, którzy zdobyli z gry tylko 6 bramek. Popełnialiśmy wiele
błędów w ataku - tylko do przerwy
12 - a Śląsk kontrował- skomentował mecz drugi trener kielczan
Zdzisław Wieczorek.
We Wrocławiu nie zagrał kontuzjowany Jarosław Sieczka, jego
brat Paweł w końcówce meczu doznał kontuzji nogi, a Mariusz Jurasik w pierwszej części gry po zderzeniu z Aleksandrem Litowskim
uderzył głową w parkiet i po meczu
była konieczna wizyta w szpitalu ...
W innych meczach: Warszawianka TOP 2000 - Paria Szczecin 33:26 (16:12), Obrusiewicz·
10, Gowin 8, Matysik 6, Tkaczyk 6
- Blejsz 14, Petro Płock - AZS
AWF Biała Podlaska 28:24

Polska

spadła

(15:12), Nowakowski 8, Z%teńko
6 - Usik 6, Fatalski 6, Zagłębie Lubin - Spójnia Gdańsk 32:24
(16:12), Biały 8, Kozłowski 4, Morawski 4 - Leowski 5, Pilch 5.
' 1. Sląsk
3 6 104:77
2. Warszaw.
3 6 99:77
3. Petro
,3 6 91 :71
3 4 95:64
4, Wybrzeże
.5. Pogoń
3 4 64:64
6. ISKRA LM
3 4 81 :83
7. Pol-Kres
3 2 76:77
8:-Zagłębie
3 2 79:81
3 2 67:90
9. Olimpia
10. Spójnia
3 O 66:84
11. Metalpiast
3 O 77:100
12. Paria
3 O 64:95
Kolejny mecz Isim3 'LM zagra 23
- października w Kielcach z Warszawianką.
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"Młodzieżówka"

zagra z Turcją

Anglia ze Szkocj
Wczoraj w Akwizgranie odbyło
losowanie barażowych par,
których stawką jest awans do finałów piłkarskich mistrzostw
Europy. Jak wiadomo Polacy
przegrywając ze Szwecją stracili szansę na udział w barażach
na rzecz Anglii. Anglicy w meczu o finały zmierzą się ze swoim odwiecznym ryWalem Szkocją. W Akwizgranie odbyło
się także losowanie par drugiej
rundy eliminacji piłkarskich
młodzieżowych ME. Rywalem
polskiej "młodzieżówki" prowadzonej przez Pawła Janasa jest
drużyna Turcji. Polacy będą gospodarzami pierwszego meczu
zaplanowanego na 13 lub 14'listopada. Rewanż w Turcji 17 listopada.
- Niedogodnościąjest to, że pierwszy mecz gramy u siebie - skomentował wynik losowania prezes
PZPN Michał Listkiewicz. - Na pewno Turcja nie jest słabym rywalem, o czym moźe świadczyć chociażby fakt, że wyeliminowała w
grupie Niemców.
Pozostałe pary: Portugalia - Chorwacja, Czechy - Grecja, Holandia
- Belgia, Norwegia - Hiszpania, Jugosławia - Anglia , Rosja - Słowa
cja i Francja - Włochy (gospodarze
pierwszych meczów podani są na
pierwszym miejscu).
Z czterech meczów barażowych,
których stawką jest awans do finałów przyszłorocznych ME najsię

Prezydent UEFA Lennarl Johansson (z lewej) i
Egidius Braun pozują do zdjęcia przy tablicy z

TYLKO STAL
Mecze 1/16 finału piłkarskiego
Pucharu Polski nie przyniosły
niespodzianek. Z zespołów naszego regionu jedynie Stal Stalowa Wola awansowała dalej.
Odpadły Korona Kielce i Tłoki
' Gorzyce.
Wyniki. • Jagiellonka Nieszawa - Stal Stalowa Wola 1:2 1:1
(0:0). Kwasiborski 51 z kamego Szafran 63 i Karwan 120. • Fameg
Radomsko - Korona Kielce 2:0
(0:0), Horawa 57, Jelonkowski 89.
• Tłoki Gorzyce - KS Myszków
1:1 (0:0), kame 2:4 dla KS Myszków. Bramki: lawryszyn 90 dla
Tłoków - Czekański 53 dla Myszkowa. • GKS Bełchatów Zagłębie lubin 2:1 (0:0), Kościu
kiewicz 61, Rasiak 90 - Jasiński 52
• Odra Szczecin - Lech Poznań
1:2 (0:1), Benesz 51, Maćkiewicz
27, Piskuła 90. • lechia Gdańsk
Wisła Kraków 0:2 (0:1), Pereira
24, Jop 80. • Śląsk Wrocław - Wi-

dzew Łódź 0:1 (0:0), Gula 65 .•
Raków Częstochowa - Petro
Płock 0:2 (0:0), Kapela 77, Szarnec ki 84 .• KP Konin - Legia Warszawa 1:2 (1:1), Rosiak 38 - Czereszewski 45 i 80'.• Hutnik Kraków - Polonia Warszawa 2:2
(2:2, 0:0), karne: 5:4 dla Polonii.
Bramki dla Hutnika: Prokop 35,
Przytuła 44, dla Polonii: Goiaszewski 13, Olisadebe 17. • Ruch
Chorzów - Pogoń Szczecin 2:0
(0:0), Mizia 56, Włodarczyk 86. •
GKS Katowice - ŁKS Łódź 0:2
(0:1), Madej 3D, Hamlet 83 . • Amica Wronki - Ruch Radzionków mecz rozpoczął się wczoraj póź
nym wieczorem, wynik jutro.
Mecze rozegrane we wtorek:
Wawel Kraków - Gómik Zabrze 1 :3
(0:1); Stomil Olsztyn - Odra Wodzisław 1:1 (1 :1,1:1), kame 2:4;
Siechnice Inkopax Wrocław - Pomerania Police 0 :2 (0:1).
lopr. STACHI

w rankingu FIFA

Po porażce ze Szwecją 0:2 w
eliminacjach mistrzostw Europy, Polska spadła z 29 na 30 miejsce w rankingu Międzynarodo
wej Federacji Piłkarskiej (FIFA).
Polacy 30 pozycję dzielą wraz z
Grecją·

W cz%wej szóstce paździer
nikowego rankingu nie zaszły żad
ne zmiany. Prowadzą wicemistrzowie świata - Brazylijczycy
przed Czechami i mistrzami globu
Francuzami. Największy awans
zanotowała Szkocja, która zakwalifikowała się do rundy barażowej

eliminacji ME, gdzie spotka się z
Szkoci obecnie znajdują
się na 20 pozycji, co oznacza skok
w górę o osiem miejsc w porównaniu z poprzednim notowaniem.
Ranking FIFA (stan na 13 paździe
rnika), w nawiasie miejsce w poprzednim notowaniu: 1. (1) Brazylia -839 pkt.; 2. (2)Czechy-771; 3.
(3) Francja - 768; 4. (4) Hiszpania767; 5. (5) Niemcy - 734; 6 . (6)
Chorwacja - 726; 7 . (9) Norwegia716; 8. (7) Argentyna - 713; 9. (10)
Rumunia - 713; 10. (8) Włochy 709; 11 . (10) Meksyk - 709; 12.
Anglią.

prowadzącego: Paweł
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1/16 finału Pucharu Polski

azem z Gre

wydania: Anna MAZUR, asystent
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•

mi
(12) Anglia - 688; 13. (13) Portugalia - 686; 14. (15) Szwecja - 677;
15. (17) Jugosławia - 669; 16. (14)
Holandia - 664; 17. (16) Dania 660; 18. (18) Paragwaj - 647; 19.
(19) Rosja - 639; 20. (28) Szkocja630; 21. (21) Słowacja - 625; 22.
(20) USA - 621; 23. (24) Chile 618; 24. (26) Ukraina - 618; 25.
(26) Austńa - 616; 26. (23) Kolumbia 616; 27. (24) Izrael - 614; 28.
(21) Maroko 613; 29. (31) RPA594; 30. (37) Grecja - 591; 31 . (29)
Polska - 591.
IPAPI

ciekawiej zapowiada się pojedynek Szkotów z Anglikami. Oba zespoły zmierzyły się już 108 razy. W
44 meczach wygrali Anglicy, w 40
Szkoci, a 24 razy zanotowano remis. Wydaje się, że faworytem barażu są Anglicy, których zresztą
zadowolił wynik losowania, a ich
atutem może być fakt, że rewanż
zagrają u siebie. Przezomi Szkoci
jakby przeczuwali, co ich czeka ,
bo przed pojedynkiem biało-czer
wonych ze Szwecją mówili otwarcie, że będą kibicować polskiej
drużynie, by ta przynajmniej zre-

• We Wrocławiu w czwartej kolejce Pucharu Saporty miejscowy
Zepter Śląsk pokonał łotewski zespół BK Ventspils 76:64 (43:38).
Natomiast w Pucharze Koraca w
drugiej kolejce Nobiles Anwil
Włocławek przegrał na wyjeździe
z rosyjskim zespołem Ural Great
Perm 79:83 (43:36), a Bobry Bytom wygrały z SBK Grodno 77:52
(37:34).
• Fin Tommi Makinen został zwycięzcą samochodowego Rajdu
San Remo, dwunastej eliminacji
mistrzostw świata.
• Mateusz Kusznierewicz zajmuje pierwsze miejsce w klasie Finn

misowała

w Sztokholmie i
sobie udział w
tego nie wyszło i
dojdzie do meczu od\Nieczn'ldI/)!
wali. Ciekawe, czy
wzajemnią się tym
niła

raźach będą kibicować

W

pozostałych

się:

Izrael z Danią.
i Irlandia z
wsze mecze 13 i 14
ich gospodarzami będą
Izrael, Slowenia i Irlandia.
że 17 listopada.
Ukrainą

w najnowszym
narodowej Federacji
(ISAF). Bilans obejmuje
regat.
• Dwaj polscy sędziowie 21
dziemika poprowadzą
wsze mecze drugiej rundy
ru UEFA. Tomasz Mikulski
arbitrem spotkania Hapoel
Ajax Amsterdam, a Jacek
poprowadzi mecz FC Zurich
wcastle United.
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