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KIELECKIE 

• pornl 
pluskwę 

. Nie grozi nam kataklizm -
kilka dni przed krytyczną 

zapewnia Andrzej Mar
wiceszef wojewódzkie-

zespołu zajmującego się 
tralizowaniem Proble
Roku 2000. To samo 

szefowie instytucji 
edzialnych za nasz 
i bezpieczeństwo. 

Podczas wczorajszej specjalnej 
poświęconej 

uskwie przedstawicie
h"n~n""nr.~;· , telekomunikacji, 

ry zostały przetestowane. W przy
padku braku zasilania poradzimy 
sobie, bowiem mamy do dyspozy
cji niezależne agregaty prądotwór
cze. Jest zapewniona awaryjna 
łączność, słowem - nie ma się cze
go bać. 

Zbigniew Gwarek z Telekomu
nikacji Polskiej wyklucza sytua
cję, w której telefony 1 stycznia 
milkną. Jarosław Kos z Narodo
wego Banku Polskiego uspokaja 
klientów: 
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Jutro noworoczny "Relaks" i "Super-Relaks" 
{. 

stron wspaniałe· 
lektury 

kalendarz z imieninami, horoskop na cały rok 
i wiele świetnych tekstów 

Kielecka TVP 
za dwa lata? 

Okienko jeno 
c~y ••• 
własny 
ośrodek 

Czyta} na str. 7 

, 'l 
I i 

Coraz więcej 
pacjentów nie chce 
transfuzji 

Niebezpieczna 
cenna krew 

Czytaj na str. 7 

• W "bombie" znaleziono ucięty psi łeb 
• Fałszywy alarm policjanci wiążą z procesem "szlachty koneckiej" , 

IZY,. 

ciepłownictwa, straży 

policji i innych służb 
. raport ze stanu przygoto
Niespodzianek być nie po

Wszystko jest zapięte na 

Pościg jak w zachodnich filmach Anonimowy rozmówca poin
formował wczoraj oficera dyżur
nego Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach, że w Sądzie Okręgo
wym jest bomba, która wybuch
nie kwadrans przed dwunastą. 
Kilkudziesięciu policjantów ob
stawiło teren, ewakuowano 
wszystkich z budynku. We 
wskazanym miejscu znaleziono 
pakunek, a w nim ... ucięty psi 
łeb - ponoć wizytówkę mafii. 

Wczoraj o godzinie 10.47 pomocnik 
ofICera dyżurnego Komendy Miej
skiej PoIiql w KJełcach odebrał tele
fon. Anonimowy rozmówca, młody 
mężczyzna, powiedział, że właśnie 
wraca z kieleckiego Sądu Okręgowe
go, gdzie przypadkowo usłyszał roz
mowę między dwoma panami. Mówi
li do siebie, że na pierwszym piętrze 
sądu, w lewym skrzyd e, w okolicach 
gabinetu prezesa zostawili bombę. 

guzik. 
pełną kontrolę nad Pro
Roku 2000 w służbie 

- zapewniał dziennikarzy 
IiJr",rl".,~" •. ~. Świętokrzyskiego 

Monitorowania Ochrony 
Andrzej Jakubczak. -

Urza(17~'n;" medyczne i kompute-

Już dzisiaj 
kolorowe 

»ECHO DOMOWE" 
24 strony specjalnie na 
nadchOdzący karnawał 

• Paweł Kukiz 
oświadczał się ... 
czternastoletniej 
dziewczynie 

• Znane kielczanki 
w roli modelek 

• Karnawałowe 
fryzury I 

• Makijaż 
na wielki bal 

KAlENPAU 
NA %000 ROK 

Najpierw policjanci pod Ol'a
towem zobaczyli BMW i kra
dzione "iveco", samochody 
umknęły kontroli i pojechały w 
stronę Ostrowca. Kilka radio
wozów próbowało zatrzymać 
oba pojazdy, BMW zablokowa
ne zostało po kilku kilome
trach, "iveco" wjechało w po
le, kierowca uciekł. - To już 
trzecie w tak brawurowym sty
lu odzyskane przez policję 
auto w ostatnim czasie - mówi 
rzecznik świętokrzyskiej poli
cji Elżbieta Różańska-Korno
rowicz. 

Marek J. od kilku lat pracował i 
mieszkał we Francji. Przed święta
mi postanowił wrócić do rodzinne
go Rzeszowa i tu się osiedlić już 
na stałe . Zabrał więc cały dobytek 
na swojego busa marki .iveco· i 
przyjechał do Polski. Załado~any 
jeszcze samochód zostaWił na 
parkingu przy swoim domu, we 
wtorek rano zamierzał auto 

Skradziony samochód. 

rozładować. Nie zdążył, bo wczo
raj okolo godz. 4.30 busa skra
dziono. Złodzieje musieli wie-

Fot. R. Bimlldti 

dzieć, że samochód będzie pełen 
towaru , być może obserwowali 
Marka J. Sprawcy przyjechali do 
Rzeszowa od strony Warszawy 
osobowym BMW, rozkalibrowali 
zamki, unieszkodliwili alarm i odJe
chali w kierunku Ostrowca Święto
krzyskiego. O kradzieży tamtejsza 
policja została zawiadomiona o 
godz. 5. Natychmiast rozesłano 
telefonogramy do ościennych wo
jewództw, również świętokrzyscy 
policjanci wiedzieli o ' poszukiwa
nym .iveco· na rzeszowskich nu
merach rejestracyjnych. 
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STRONA 2 

Temat dnia: 

Jużza kilka dni Nowy Rok. Tym 
razem jednak myślimy nie tylko 
o wystrzałowych kreacjach i 
świetnej zabawie, bo przecież 
jest jeszcze pluskwa milenijna. 
Dlatego przełom roku kojarzy 
się' nam z jakimś potwornym 
kryzysem. Jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki o godzi
nie 24 ostatniego grudnia 1999 
roku staną wszystkie windy, ko
mputery, urządzenia zaczną wa
riować - wizja jak z katastroficz
nego filmu. 

Czy naprawdę boimy się tej 
komputerowej pluskwy? - spy
taliśmy naszych Czytelników. 

Zbig
niew Ba
lasiński, 
elektro
nik: - Nie 
boję się, 

bo rok 
2000 jesz

-cze nicze-
go nie ko
ńczy. Ta 

cała sprawa jest mocno przesa
dzona. Lubimy takie katastroficz
ne scenariusze, to sobie je fundu
jemy, ale jestem przekonany, że o 
pierwszej 1 stycznia 2000 roku 
wszystko będzie w najlepszym 
porządku. 

Michał 

Bąk, inży

nier ele
ktryk: 
Strachy na 
Lachy. Ta 
cała afera 
z milenijną 
pluskwą 

jest wy
wołana przez firmy komputerowe. 
Nieźle można na tym zarobić -
przeprogramowywanie, spraw
dzanie, zmiana dysków. Owszem, 
mogą być jakieś drobne problemy, 
ale inwazja pluskiew nam w żad
nym razie nie grozi. 

Urszula 
Domera
cka, star
szy proje
ktant: 
Podcho
dzę do 
tego pro
b I e m u 
całkiem 

spokojnie. Ta cała afera wydaje 
s ię grubo przesadzona , bo żeby 
komputer mógł źle zadziałać, to 
trzeba go mieć, a u nas kompute
ryzacja jest jeszcze w lesie. Bę
dzie najnormalniejszy sylwester, 
jak co roku . 

Barbara 
Kobiec: -
Pracuję w 
telekomu
nikacji i 
przełomu 

się nie bo
ję . To coś 

P a w eł 
Wodecki, 
n a uczy
ciel: - Ko
mputerów 
u nas jak 
na lekar
stwo, to 
też iadnej 
milenijnej 

pluskwy się nie boję . Wszystko bę
dzie w porządku, chociaż .. . może 
windą w sylwestra lepiej nie je
chać . 

Alicja 
T war 0-

wska: 
Myślę, że 
nie bę
dzie pro
blemu z 
kompute
rami. Z 
natury je

stem optym istką, a informatycy 
zdążyli wszystko dokładnie 
sprawdzić. 

IDO Ki 
Zdjrcia D. Lukasik 

WIADOMOŚCI LOKALNE 

Odporni' 'na pluskwę Mamy zbierają siły 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
- Wszystko jest dokładnie spraw

dzone. 30 grudnia banki wydru
kują wyciągi i prześlą je swym 
klientom - ci będą więc mogli po
równać stan swego konta na ostat
ni dzień roku. Nie widzę więc żad
nego zagrożenia. 

Nie powinno też zabraknąć gazu: 
- Nasze komputery są odporne 

na pluskwę, a te, które nie są, zo
staną wyłączone i nie będą miały 
wpływu na dostarczanie gazu -
mówi Andrzej Siudy z Zakładu 
Gazowniczego. - Awaria oczywi
ście może się zdarzyć, ale nie bę
dzie zWiązana z problemem 2000. 

DZIECIAK 2000 
Jeśli ktoś utknie w pociągu - w 

sukurs przyjdzie mu autobus PKS, 
bowiem instytucja ta udostępni 

PKP swój tabor w wypadkach kry
zysowych. Na ulicach w sylwestra 
i Nowy Rok spotkamy więcej poli
cjantów. Wzmocnione zostaną 

jednostki straży pożarnej. 

- Proszę nam wierzyć - przekony
wał dziennikarzy Andrzej Marłoś -
to nie są tylko czcze słowa. Za nimi 
idzie kilka miesięcy ciężkiej pracy. 
Jesteśmy przygotowani prawie na 
sto procent. Itonl 

Czytaj też "Temat dnia". 

Wiele instytucji na całym świe
cie przeznaczyło specjalne na
grody dla dzieci urodzonych w 
pierwszy dzień milenijnego 
2000 roku. Nagrody - wyprawki 
dla pierwszych milenijnych bo
basów przygotowała także na
sza redakcja. Mamy, które mają 

Wizytówka mafii? 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 

"Zobaczysz, jak to za godzinę ład
nie wybuchnie" - mieli się cieszyć . .AJ 
godzinę" oznaczało kwadrans przed 
dwunastą. Potem mężczyzna odłożył 
słuchawkę. Waadomo o nim tylko tyle, 
że dzwonH z aparatu wrzutowego, 
znajdującego się w budynku Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej. 

Natychmiast do Sądu Okręg<mego 
ruszyło kilkanaście radiowozów poli
cyjnych, straż pożama i miejska, am
bulans reanimacyjny. Z budynku ewa
kuowano kilkadziesiąt osób, od
wołano wszystkie wyznaczone roz
prawy. Na drzwiach wejściowych pa
jawiła się kartka: "W dniu dzisiejszym 
sąd nieczynny". 

- Na razie do godziny dwunastej -
komentował na gorąco Andrzej Ja
giełło, prezes kieleckiego Sądu Okrę
gowego. Policjanci zamknęli ruch na 
odcinku ulicy Seminaryjskiej od Żero
mskiego do Śniadeckich . Wywiado
wcy z Komendy Miejskiej przeczesy
wali teren. Sprowadzono psy tro
piące. Tłumy gapiów z zapartym 
tchem obserwowały akcję stróżów 
prawa. 

- Rzeczywiście , policjanci znaleźli 
zapakowany w papier i obwiązany 
sznurkiem pakunek w miejscu wska
zanym przez anonimowego rozmów

.cę . Trzykrotnie pies obwąchiwał pa
kunek i za żadnym razem nie podjął 
tropu, z czego wnosiliśmy, że w pacz
ce nie ma ladunku wybuchowego. 
Potem minerzy sprawdzili jeszcze, 
czy aby wewnątrz nie znajduje się ja
kaś substancja chemiczna, a kiedy i 
to się nie polwierdzHo, plworzyli ją. 

Wewnątrz było pudełko i jeszcze 
jedno pudełko ... - opowiada komi
sarz Tomasz Terlecki, zastępca 
komendanta IV Komisariatu Policji 
Kielce-Wschód. O zawarłości "bo
mby" nie chce mówić, zasłaniając 
się tajemnicą służbową. My do
wiedzieliśmy się, że w pac:.!ce zna
jdował się ucięty psi łeb. Policjanci 
mówią, że całe to zamieszanie po
zostaje w związku ze słynną 
sprawą "szlachty koneckiej", czyli 
procesem sześciu panów z okolic 
Końskich, odpowiadających tym 
razem za porwanie dla okupu, nie
legalne posiadanie broni i gwałty. 
Proces miał się zakończyć wczo
raj . Rozprawę wyznaczono na go
dzinę dwunastą. Nie odbyła się, bo 
był fałszywy alarm o bombie. Sze
ściu oskarżonych od razu konwo
jowano do innego sądu . Identycz

martwą rybę albo koński łeb. Jaka 
mafia, taka niespodzianka - śmieją 
się policjanci. 

Sprawcy poprzedniego alanmu je
szcze nie złapano, ale policjanci za
pewniają, że do schwytania go nie
wiele brakuje. 

Wczorajszy alanm w sądzie zakoń
czył się tuż przed godziną czternastą. 
- Część rozpraw już nie zostanie 
wznowiona. Ile kosztuje taka akcja? 
Trudno oszacować. Jak policzyć 
czas ludzi, którzy przyjechali na roz
prawy, albo - wobec przeciążenia 
sądów - wyznaczanie kolejnych od
ległych tenminów? Jedno jest pewne: 
działania na okoliczność niebezpie
czeństwa podłożenia bomby mamy 
już opanowane do perfekcji - sko
mentował już po wszystkim prezes 
Andrzej Jagiełło. 

Sylwia BŁAWAT 
na niemal sytuacja 
miała miejsce 25 Ii
stopada bieżące
go roku. Wówczas 
też na wokandzie 
była sprawa "szla
chty koneckiej", 
ale jeszcze nim co
kolwiek się stało , 
zdjęto ją. Wtedy 
też pracownica 
sądu dostała tele
fon o bombie, tyle 
że żadnego pa
kunku nie odnale
ziono. - W gang
sterskich filmach 
mafia podkładała 
" przyjaciołom " 

Fot. A. Piekarski 
W trakcie ewakuacji w gmachu sądu zasłabła 

kobieta. 

Brawurowo odzyskane 
- Zatrzymano kilku mężczyzn w 

wieku dwudziestu kilku lat - poinfor
mowała rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Ostrowcu 
Świętokrzyskim Ewa Malowańska. DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 

Pięćdziesiąt minut po zgłoszonej w 
Rzeszowie kradzieży, o godz. 5.50, 
3-osobowy patrol policji opatowskiej 
zauważył nadjeżdżające z naprze
ciwka dwa pojazdy. Jako pierwsze 
jechało BMW, tuż za nim bus. Poli
cjanci zorientowali się, że osobowe 
auto wyraźnie pilotuje ,iveco", skon
taktowali się z oficerem dyżurnym 
komendy opatowskiej. Ten potwier
dzH, że bus jest poszukiwany. Załoga 
radiowozu próbowała zatrzymać 

BMW do kontroli, ale kierowca na
cisnął pedał gazu i zaczął uciekać. 
Oba auta jechały z ogromną prędko
ścią. Kierujący nie reagowali na zna
ki dawane przez policję, która już w 
sile dwóch radiowozów próbowała 
zatrzymać auta. Z prędkością około 
140 kmIh sprawcy pojechali w stronę 
Ostrowca Swiętokrzyskiego. 

O trwająqlm pościgu zawiadomiono 
kołejne radiowozy oraz jednostki w 
caIym 'łłOjevvQdztwie świętokrzyskim. 
W pobliżu miejscowości MHków kier0-
wca ,iveco" zaczął skręcać w 1ewo,Ied
wie "~" na zakrętach i wjechał 
w boczną uliczkę . Policjanci na m0-

ment stradIi samochód z oczu. Nagle 
okazało się, że bus wjechał w ślepy 
zaułek, droga końc::zytl się rowem, pa
tem bW już tytko poła. Kiedy na miejs
aJ zjawili się funI<qonariusze, w sam0-

chodzie nie byIo już nikogo. Kiero.vca 
wysk~ i uciekł. Było ciemno, nie 
udaIo się go zatrzymać. 

- To były soeny, jakie się ogląda w 
gangsterskich filmach - opowiada z 
przejęciem mieszkająca kilkaset me
trów od miejsca, gdzie zatrzymano 
skradziony pojazd, Jadwiga D. - 0bu
dził mnie ogromny hałas, nie wie-

działam, co się dzieje. Zerwałam się z 
. lóżka i kazałam mężowi wstawać. 

przez okno zobaczyłam dużo świateł i 
dźwięk policyjnych radiowozów. Sa
mochody mknęły z piskiem opon je
den za drugim. Niedaleko za naszym 
domem stroma droga leci w dół, na 
drodze było ślisko. "Pozabijają się' -
pomyślałam ze zgrozą. Na dworze 
było jeszcze ciemno, złapaliśmy jakąś 
latarkę i połJiegliśmy zobaczyć wszy
stko z bliska. - Wszędzie aż się roiło od 
policjantów, dlatego woleliśmy trzy
mać się z daleka - dopowiada Maciej 
D., mąż pani Jadwigi. 
Mieszkająca w bliskim sąsiedztwie 

35-letnia kobieta właśnie szykowała 
się do pracy, kiedy usłyszała pisk 
opon na drodze, a chwilę potem za
uważyła nadjeżdżające samochody. 
- Ten biały samochód jechał z taką 
prędkością, że strach było myśleć. 
Kiedy zjeżdżał z tej stromej góry, 
przez chwilę zaparło mi dech w pier
siach. Bylo ślisko, a ten pędzH jak 
opętany. Przerażona czekałam, kie
dy wyląduje na drzewie, ale on tylko 
wjechał w pole i zatrzymał się na kra
wędzi nad takim parowem - opowia
da kobieta:-Obudzi/am dzieci i męża, 
wyskoczył w samej piżamie. Dopiero 
wtedy zauważyłam czIowieka, który 
wygramolił się ze środka. 

Usłyszałam radiowozy, więc krzyk
nęłam na męża, żeby wracał. Tarn
ten człowiek wbiegł między drzewa. 

Tymczasem pilotujące poszukiwa
ny pojazd jasne BMW z radomską 
rejestracją pojechało w stronę Ostro
wca Świętokrzyskiego. Tuż po godz. 
6 dwie załogi radiowozów zatrzy
mały samochód w okolicach ulicy 
Sandomierskiej w OstrowaJ. 

Jak się dowiedzieliśmy w Komendzie 
Wojewódzkiej w Kielcach, dwaj za
trzymani 25-łatkowie to mieszkańcy 
Radomia, znani policji, którzy nie są 
amatorami w przestępczym fachu. 
Trwają poszukiwania trzeciego ze 
sprawców. Zrabowane jJeco" warte 
było 50.000 zł, odzyskany sprzęt au
dio-wideo przywieziony z Francji wart 
był 20 tys. zł. Wrócił do prawowitego 
właściciela. Zatrzymane na policyj
nym parkingu BMW nie było kradzi0-
ne, należalo do jednego z mężczyzn.
To trzecie auto odzyskane przez 
naszą poIiqę w tak brawurowym pa
ścigu w ostatnim czasie - móNi rzecz
nik świętOkrzyskiej policji Elżbieta 
Różańska-Komorowicz. - W połowie 
sierpnia niedaleko Chęci1 metodą.na 
policjanta' zatrzymano TIR-a. Cięż& 
rówka ~ ~ papierosami 
vatymi ponad 200.000 zł, zbdzieje zo. 
stali zatrzymani w pościgu kok> Skarży
ska. NiecaIy rniesą:: później pod San
domierzem prótx:mano zatrzymać cię
żarć:1M<ę z.ałacIcJNaną sprzętem eIekIrtr 
nicznym. 8praM:,y rozsypali gMlŹdZie 
na drodze, ale J<ierooM::a nie zatrzymał 
się, pojechał dalej, przez telefon ko
mórkowy zawiadamiając policję. Uję
to w pościgu kilku mężczyzn, zna
nych stołecznej policji. Tym razem nie 
zawiódł instynkt policjantów z Opato
wa, którzy dobrze zanalizowali sytua
cję na drodze. Poza tym szybko pa
wiadomiono policję w Rzeszowie. 
Ostrowiecka policja szuka trzeciego z 
mężczyzn, któremu udało się zbiec. 
Właściciel "Neco" nie wierzył, że uda 
się odzyskać samochód z towdrem. 

Agnieszka WYKROTA, 
Agnieszka OGONEK 

termin porodu wyznaczony na 
koniec grudnia, zbierają siły, że
by zdążyć. 

Pierwszy stycznia 2000 roku co
raz bliżej. W związku z tak spe
cjalną datą wiele bardziej i mniej 
poważnych instytucji na całym 

świecie chce uczcić narodziny 
wyjątkowych milenijnych obywa
teli, fundując dla nich i ich rodzi
ców specjalne milenijne nagrody. 
Licząc na szczęście wiele par pla
nujących potomstwo starało się 
tak dobrać moment zajścia kobiety 
w ciążę, aby poród wypadł dokład
nie w początek milenium. Prym w 
tym wiodą skłonni do ekstrawa
gancji Japończycy i. .. Nowoze
landczycy. W tych krajach oraz w 
USA zanotowano wzmożoną akty
wność prokreacyjną i nie noto
waną od wielu lat liczbę poczęć. 

- Termin porodu jest ustalany z 
dokładnością do dwóch tygodni. 
Nie da się zaplanować go co do 
dnia i godziny - tłumaczy dr Krzy
sztof Grzegorek, ordynator od
działu położniczego w szpitalu w 
Skarżysku-Kamiennej . - W przy
padku terminów ustalanych w 
oparciu o ostatnią miesiączkę 

sprawdzają się tylko cztery termi
ny na sto. Jak dotąd nie znamy in
nej dokładniejszej metody, więc 
spekulacje co do daty porodu i pla
nowanie według niej zajścia w 
ciążę po prostu nic nie dają. 

W szpitalu w Skarżysku-Kamien
nej na poród czekały wczoraj czte
ry mamy. - Liczymy, że także u nas 
urodzą się pierwsze milenijne 
dzieci. Z doświadczenia wiem, że 

maluchy najbardziej lubią 
chodzić na świat popo/udniami i 
nocy - dodaje dr Grzegorek. 

Podóbnie jak w Skarżysku 
mamy czekały na poród w 
przy ul. Prostej w 
stałe pacjentki zostały 
do domu. 

Nieco bardziej wzmożony 

był w Szpitalu Miejskim w 
cach. Tutaj do porodu 
wczoraj sześć mam, 
Wyznaczony termin 
na koniec grudnia i 
cznia. -
chy urodziły się w 
nie były pokrzywdzone 
w starym roku, ale będzie 
zdecydują organizmy mam. 
przypadku nie można 
przyspieszać ani opóżnl 
odbędzie się w czasie 
nim dla dziecka - wyjaśnił nam 
Grzegorz Wydrzyński. 

Ani jedna przyszła mama 
czekała wczoraj na poród w 
talu w Jędrzejowie. Na 
było tyJko osiem mam z u 

. mi wcześniej dziećmi. - I 
pacjentek może się 
ciągu godziny lub dnia -
działa Ewa Zielińska. 

Nie było również wczoraj ani 
nej przyszłej mamy w Wr\i"IAIM7· 

kim Szpitalu Zespolonym 
cach. - Codziennie mamy 
pięć porodów na UU'~L'."" , 
pewnie i w pierwszą noc 
urodzą się u nas dzieci -
dr Jacek Plutecki. 

Kielecka brygada połączy awaryjnie 
przedstawicieli najwyższych 
władz państwowych 

Z premier'em proszę ... 
Brygada Łączności Ziemi Kie

leckiej Nadwiślańskich Jedno
stek Wojskowych MSWiA Na 
Stadionie będzie zabezpieczać 
awaryjną łączność przedstawi
cielom najwyższych władz pań
stwowych i wojskowych w razie 
awarii innych systemów w 
związku z problemem 2000. 
Żołnierze z kieleckiej jednostki 
odbyli specjalne ćwiczenia, 
podczas których próbowali na
wiązać łączność radiową z waż
niejszymi instytucjami pań
stwowymi. 
Być może za pośrednictwem kie

leckiej brygady, jedynej wyspe
cjalizowanej w zapewnianiu 
łączności jednostki w strukturach 
MSWiA, porozumiewać się będą 
w Nowym Roku ministrowie, 
przedstawiciele rządu i dowódcy 
wojskowi. Takich przygotowań nie 

było w kieleckiej jednostce od 
Ostatnio planowano • I 

nie awaryjnego 
podczas powodzi, w 
zało się jednak, że nie ma 
potrzeby. 

- Nasze urządzenia 
niezmiennie przez cały 
prowadziliśmy jednak 
próby nawiązania 1"r.7n()SCI 

związku z ewentualną 
nych systemów - mówi 
wnik Jan Smalc. - Te 
jeszcze jedną okazją 
dla naszych żołnierzy. 

sylY'estrowej nocy przy 
niach dyżurować nfi(~er()W"" 

żołnierze służby 
Przygotujemy również 
rwowe na wypadek 
kłopotów. Nad wszystkim 
będzie dowódca jednostki, 
wnik Kazimierz Pułka . 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27.12.1999 r. zmarł 

śp. mgr Jan Duda 
major pilot Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie, 

Kawaler Orderu Virtuti Military 
i najwyższych odznaczeń polskich i brytyjskich, 
długoletni dyrektor ekonomiczno-jinansowy 

kieleckich firm budowlanych. 
Uroczystości żałobne odbędą się 30.12.1999 r. 

(czwartek) o godz. 12 w Kościele św. Wojciecha 

w Kielcach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na Cmentarz Nowy w Kielcach 

o czym zawiadamiają 
Żona, Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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klientów banków rok 1999 zakończy się już 30 grudnia 

i dzień roku nie będzie także ostatnim, w którym bę
załatwić ważne sprawy. Większość instytucji nie 

bowiem 'przyjmowała interesantów, zajmując się w 
czasie zabezpieczaniem baz da ..... ych. 

Roku 2000 .dotknie
klientów banków, któ

m dniu grudnia nie 
żadnej sprawy finan-

kilku tygodni banki info
interesantów, że 

mogą dokonywać jedy
do 30 grudnia, potem pozo-

im jedynie bankomaty czyn
w noc sylwestrową. W 

klienci obsługiwani będą 
. 13 w przedostatnim dniu 
grudnia pracownicy ban
zajęci zabezpieczaniem 

. Także w dniu imienin 
nie załatwimy nic w Pe-

- Mam nadzieję, że .śpie
załatwimy wszystkie 

i 31 grudnia aż do rana 1 
czuwać będziemy nad 

11< .. ,nW1Jmi systemami - wy
Lucyna Nowak, dyrektor 
SA w Kielcach, która syl-

westrową noc spędzi w swoim 
banku. 

Podobnie będzie w innych ban
kach i instytucjach finansowych, fi
rmach ubezpieczeniowych i lea
singowych. Tryb pracy pod
porządkował Problemowi Roku 
2000 także Urząd Statystyczny w 
Kielcach. Komputerowa rejestra
cja wniosków w systemie REGON 
prowadzona będzie do 28 grudnia, 
do 30 wydawane będą zaświad
czenia. Na dzień przed Nowym 
Rokiem urząd zostanie zamknięty 
dla klientów. 

Interesantów przyjmie natomiast 
Zakład Ubezpieczeń Społecz
nych, tutaj urzędnicy będą praco
wać normalnym trybem. - Jeste
śmy instytucją usługową. pełniącą 
służbę społeczną - mówi Halina 
Czerniak, zastępca dyrektora ZUS 
w Kielcach. - Mam jednak nadzie-

ję, że ludzie będą przychodzić z 
naprawdę ważnymi sprawami. Je
steśmy przygotowani do Proble
mu Roku 2000. W ZUS specjaliści 
będą pełnić dyżury, czuwając nad 
systemami między innymi wypłaty 
świadczeń emerytalno-rento
wych. 
Dyżurować będą także pracow

nicy sztabów kryzysowych urzę
dów Miejskiego i Wojewódzkiego. 
W kieleckim magistracie intere
sanci przyjmowani będą normal
nie, jedyną zmianą jest to, że 31 
grudnia kasy będą czynne o godzi
nę krócej to jest do 12. Miejskie 
czuwanie związane jest jednak 
bardziej z planowanym sylwe
strem pod gwiazdami niż z Proble
mem Roku 2000. - Jesteśmy przy
gotowani do tego wydarzenia -
twierdzi Wioletta Krasińska, rzecz
nik prasowy UM w Kielcach. - No
wy Rok przywitamy na oświetlo
nym Rynku, choćby nawet za
brakło prądu. Zabezpieczyliśmy 
bowiem niezależne agregaty 
prądotwórcze. 

Agnieszka W1CHA-OAUKSZA 

Kielecczyzna" - 180 stron założeń 

ROGRAM 
D STYCZNIA 

rsy samoobrony, uliczni pedagodzy, monitorowane ulice, 
liczby kradzieży samochodów o pięć procent - to tyl-

niektóre założenia programu "Bezpieczna Kielecczyzna" 
~praICOW::!ln",nnw Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. To 

n"'ru~c,rvt"h takich programów powstałych w Polsce. 
IOU-!~Tr,"\ni""'\&I"dokument ma być realizowany od 1 stycznia. 

z założeń programu jest 
bezpieczeństwa publicz

zaangażowaniem nie tylko 
ale też lokalnych sa

i wszystkich innych or
i, które mają obowiązek 

by Kieleckie przestało 
ną .Iatających scyzory

Swoje propozycje do pro-
złożyli harcerze, ośrodki 

prawo jazdy, wręcza mandat, a 
kierowca zaraz po odjeździe policji 
znów wsiada do samochodu. W 
czasie jednej służby w okolicy Pie
koszowa zatrzymaliśmy 20 nie
trzeźwych kierujących. 

Program .Bezpieczna Kielecczy
zna" podpisali prezydent Włodzi
mierz Stępień , starosta i przedsta
wiciele policji. Za kilka tygodni zo
stanie on udostępniony mieszkań
com Kielc. Będzie zawierać spis 
200 instytucji, które mają poma
gać osobom potrzebującym - z ad
resami, telefonami i godzinami 
przyjęć. 

Agnieszka OGONEK 

"Wysyp" w Kielcach 

Fot. A. PiduJrski 
"Piasek" z Natalią Kukulską podczas "Magicznego Mega Show" w Kielcach . 

AR'rYS'rYCZ y 
ROCZE 
Młjający rok był bardzo praco

wity dla naszych lokałnych tw6-
rc6w. Często Ich twarze I przed
sięwzięcia mogliśmy oglądać 
na szklanym ekranie. Zapytali
śmy kieleckich artyst6w i spra
wc6w zamieszania nie tylko na 
rodzłmym rynku muzycznym, 

-jak ocenłają 1999 rok. 

Tomek Braclchowlczzzespołu 
M.A.F.I.A.: - To był bardzo dobry 
rok. Wydaliśmy płytę .M.A.F.I.A. 
99", zagraliśmy dużo koncertów. 
W mijającym roku udowodniliśmy, 
że po odejściu wokalisty .Piaska" i 
nastaniu nowego Andrzeja Maje
wskiego "Młodego" my - mafiosi 
trzymamy się dobrze. 

Monika Salita: - Ufff ... było stra
sznie pracowicie i ciekawie. Już 
początek roku okazał się dla mnie 
nad wyraz łaskawy, bowiem w sty
czniu znalazłam się w gronie stu 
wspaniałych polskich kobiet w ple
biscycie zorganizowanym przez 
miesięcznik "Pani·. W czerwcu 
spotkało mnie wyróżnienie, o ja
kim nawet nie śmiałam pomarzyć 
choćby przez chwilę - zaśpie
wałam w Sandomierzu dla Ojca 
Świętego utwór .Marzenia". do 
którego sama napisałam tekst. 
Wcześniej do tej piosenki na
grałam teledysk w Wadowicach. 
Zaśpiewałam również na płycie 

Maćka Molendy .Ciebie dla sie
bie". W wakacje wystąpiłam w wi
dowisku.W krainie latających scy
zoryków", potem dyrektor Kumań
ski zaprosił mnie do kolejnego 
przedsięwzięcia przygotowywa
nego dla telewizji .Magicznego 
Mega Show". Oby nadchodzący 
rok okazał się równie udany. 

Leszek Kumański, dyrektor 
agencji artystycznej "Kuman 
Art. A- Z": - To byl wspaniały rokl 
Zrealizowałem kilka telewizyjnych 
przedsięwzięć. "W krainie la
tających scyzoryków" okazał się 
do tego stopnia strzałem w dzie
siątkę, że telewizja wyemitowała 
imprezę na bis. Teraz czekam, jak 
widzowie przyjmą .Magiczny Me
ga Show czyli Gwiazdy i gwiazdki 
na gwiazdkę". Udało mi się rów
nież przygotować wiele wakacyj
nych koncertów w całej Polsce. 
Moja firma zorganizowała również 
niezwykle udane kampanie rekla
mowo-promocyjne. Jedno, co nie 
udało mi się w mijającym roku, to 
znależć choć chwilkę na odpoczy
nek. 

Mariola Berg: - To było jedno z 
najtrudniejszych dwunastu mie
sięcy w moim życiu . 1999 rok obfi
tował w niespotykaną liczbę wyja
zdów. Dosłownie spędziłam go "na 
walizkach", spiesząc z Jednej im
prezy na drugą. Konduktorzy po-

ciągów niektórych tras przyzwy
czaili się do tego, że w przedziale 
na czas podróży urządzałam so
bie prowizoryczne biuro. Zresztą 
w pociągu przychodziły mi do 
głowy najlepsze pomysły. Bez 
przerwy też nagrywałam na 
pełnych obrotach dla Naszej TV 
kolejne edycje programu "Wygraj, 
wyśpiewaj" . W mijającym roku 
ogromnym zainteresowaniem cie
szył się mój przebój "Kielce, niech 
żyją Kielce". Z dnia na dzień stał 
się hymnem naszego miasta. 

Jerzy Waldemar Lichacz, dyre
ktor I kierownik artystyczny 
agencji artystycznej " George 
Music Cooperation": - ' To był 

czas pełen niespodzianek. Udało 
mi się zorganizować i dopiąć na 
ostatni guzik wiele koncertów. 
Wspólnie ze świętokrzyską policją 
przygotowałem imprezę na Ka
dzielni "Razem pokonać prze
moc". Zaprosiłem też kielczan, by 
w amfiteatrze pożegnali wakacje 
w rytmie disco polo. Na Mikołaja 
razem z .Echem Dnia" podaro
wałem dzieciom i dorosłym kon
cert, którego gwiazdą była Urszu
la . Tydzień temu wydałem płytę 
"Piosenki". ZnajdUją się na niej ko
mpozycje Agnieszki Osieckiej i 
moje. Równocześnie JUż planuję 
coś super na 2000 rok. 

/WETI 

, społecznej, Kościół, każ

ił swój zakres obo
za które będzie odpo
Chcemy, by już w stycz-

pewne zadania 
rea,IIZ()W,IC i dać odczuć 

",SZ.kaiirnm, że to nie kolejny 
tea,r,:,tvrJmV program - m6-
kieleckiej policji Tadeusz 

- Mamy nadzieję reago
na wszelkie patologie, poma-

gać ofiarom przestępstw, organi
zować wolny czas młodzieży, kt6-
ra na drogę przestępczą schodzi 
często ze zwykłych nudów, bo nie 
ma co z sobą zrobić. Dlatego chcę, 
by w mieście pojawili się tak zwani 
szkolni pedagodzy, którzy będą 
otwierać puby, kluby młodzieżo
we, proponować osiedlowe roz
grywki sportowe itp. Takimi peda
gogami mogą być studenci, którzy 
kończą na przykład resocjalizację· 
Najlepsi mają szansę na pracę w 
komendzie na etacie. Zakładamy 
w najbliższym czasie opracować 
szczegóły objęcia monitoringiem 
dworców i ulicy Sienkiewicza, po
prawić stan bezpieczeństwa na 
drogach. 

u DA ZUSIJ'O 

macie Państwo jakiś pro
coś was denerwuje lub 

~1(utE!C7ni" próbujecie załatwić 
sprawę - zadzwońcie do 

Na sygnały naszych czytelni
z całego województwa świę-

czeka dziś w godz. 
M3 !>Od numerem tel. 368-00-

agdalena Porwel 

Jednym z elementów walki z 
przestępczością w mieście są 
organizowane od niedawna kursy 
samoobrony dla kobie!. Pierwsze 
szkolenia właśnie się kończy, żad
na ze 114 kursantek nie zrezygno
wała z udziału w zajęciach teorety
cznych i praktycznych. Od stycz
nia wszystkie komisariaty organi
zują kolejne kursy, dzięki którym 
panie będą umiały uniknąć kra
dzieży czy rozboju. - Duży nacisk 
kładziemy na walkę z chuligań
stwem w mieście, tylko w grudniu 
złożyliśmy 1000 wniosków do ko
legium o ukaranie - mówi Tadeu~ 
Winiarski. - Chcę też, by zaczęh 
się bać kierowcy siadający za kie
rownicą po spożyciu alkoholu. By
wa, że jednego dnia zatrzymujemy 
tę samą osobę, której zabiera się 

Pewien biznesmen z Kielc nie 
chciał się przyznać żonie, w ja
kich okołicznościach ukradzio
no mu czeki. Od policji kobieta 
dowiedziała się, że małżonek z 
przygodnie poznaną, zabraną 
"na okazję" kobietą spędził dwa 
dni, co kosztowało go stratę po
rtfeła I czeków. O mały włos mę
żczyzna nie stracił kilku tysięcy 
złotych. Policja ostrzega - w Kie
lcach pojawili się oszuści. 
Tuż przed świętami w jednym z 

kieleckich banków pojawił się 
miody człowiek. Miał czek wysta
wiony na swoje nazwisko, a opie
wający na niebagateiną kwotę kil
ku tysięcy złotych. Kasjerka za
wiadomiła policję, bo wydało jej się 
dziwne, że mieszkaniec Gdyni po
biera z cudzego konta taką sumę· 
Niedoszłego oszusta zatrzymano, 

dwa czeki odzyskano i powiado
miono właściciela konta. Biznes
men w komendzie pojawił się z 
żoną. która o utracie przez 
małżonka czeków i portfela nic nie 
wiedziała . Mężczyzna nie chciał 
powiedzieć, jak go okradziono. 
Oszust natomiast przyznał, że je
go wspólniczka spędziła z tym mę
żczyzną prawie dwa dni. Zatrzy
mała samochód, zabrała się .na 
okazję" i okradła naiwnego kiel
czanina. Przedsiębiorca był obu
rzony, te podejrzewa się go o takie 
przygodne znajomości. Dopiero 
następnego dnia przyszedł na po
licję sam i potwierdził, że istotnie 
stracił czeki, bo okradła go atra
kcyjna panienka zabrana do sa
mochodu. - Ta przygoda powinna 
być ostrzeżeniem nie tylko dla 
osób zawierających podobne 

chwilowe przyjażnie, ale też dla 
wszystkich posiadaczy kont osobi
stych - mówi zastępca naczelnika 
Wydziału Przestępstw Gospodar
czych Komendy Miejskiej Policji w 
Kielcach Jarosław Pięta . - Nie war
to nosić przy sobie kilku i to wy
pełnionych czeków, z pieczątką fir
my czy własnym podpisem. 
Złodzieje, posługujący się zwykle 
kradzionym dowodem osobistym, 
nie będą mieć żadnych proble
mów z realizacją gotówki na po
czcie czy w banku. 

Zdaniem policjantów, w Kielcach 
namnożyło się ostatnio mnóstwo 
oszustów. Wielu chodzi po do
mach i oferuje szybki i tani montaż 
żaluzji czy drzwi antywłamanio
wych, pobierając po około 200 zł 
zaliczki. - Jeśli taka finma usługo
wa nie podaje numeru telefonu i 

jest np. z Gdańska, lepiej trans
akcji nie zawierać - radzą specjali
ści. - Tym bardziej nie należy wie
rzyć w specjalne oferty firm wy
syłkowych . Zdarzyło się w Kiel
cach, że pewien mężczyzna chciał 
kupić synowi komputer z oprogra
mowaniem. Przesyłkę odebrał za 
zaliczeniem pocztowym, a kiedy 
zapłacił, okazało się, że pudła 
pełne są złomu i tektury. 
Jeśli mamy jakiekolwiek wątpli

wości, czy akwizytor nie jest przy
padkiem oszustem, warto zawia
domić policję. Funkcjonariusze 
pod numerem telefonu 34-29-791 
czekają na takie zgłoszenia. Każ
da podejrzana finma zostanie 
sprawdzona, a potencjalny klient 
będzie wiedział, czy warto podpi
sać umowę i dać się namówić na 
wykonanie usługi. (AO) 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Nowe żądania terrorystów 

Piąty 
Porywacze stojącego na lotni

sku w afgańskim Kandaharze 
indyjskiego samolotu wysunęli 
wczoraj nowe żądania: chcą 
zwołnienia 35 separatystów ka
szmirskich i okupu w wysoko
ści 200 mln dolarów. Dramat 
zakładników trwa już piąty 
dzień. 

Przedstawiciele władz indyj
skich, pragnący zachować anoni
mowość, zapowiedzieli wczoraj, 
że Delhi nie spełni tego ostatniego 
ultimatum terrorystów. 

zień drama 
we żądania wydłużą negocjacje. 
Jego zdaniem, terroryści są bar
dzo zdeterminowani. 

Warunki dla przetrzymywa
nych w samolocie 155 zakład
ników nieco się wczoraj popra
wiły, bowiem przysłany z 
zewnątrz indyjski technik 
zdołał naprawić pomocniczy 
silnik "airbusa". Umieszczony 
w ogonie samolotu silnik po
mocniczy zaopatruje w prąd 
elektryczny instalacje pokłado
we, w tym system ogrzewania i 
wentylacji. 

Porywacze - według władz w 
Delhi są to czterej Pakistańczy
cy, Afgańczyk i Nepalczyk - od 
początku domagają się uwolnie
nia mułły Maulany Mohammeda 
Masuda Azhara, który od 1994 
roku przebywa w więzieniu. Jest 
on przywódcą jednej ze skrajnie 
ortodoksyjnych organizacji ka
szmirskich muzułmanów - Hare
kat al-Ansar. Terroryści żądają 
również wydania szczątków in
nego czołowego działacza tej or
ganizacji, Sajjada Afghaniego, 
którego aresztowano w 1994 ro
ku razem z Azharem i zabito w 

Porwany samolot na lotnisku. 

czasie próby ucieczki z więzienia. 
Rządzący Afganistanem talibo

wie zapowiedzieli, że w razie pod
dania się porywacze zostaną 

przekazani Międzynarodowemu 
Czerwonemu Krzyżowi. 

- Nie zamierzamy 
schronienia porywaczom -
dział we wtorek minister 

..Qranicznych Talibanu Abdul 
Multawakil. Negocjatorzy indyjscy, którzy w 

poniedziałek przybyli do Kanda
haru, kontynuowali wczoraj roz
mowy z porywaczami, jednak bez 
rezultatu. 
Wysłannik ONZ Erick de Mul -

który jest w Kandaharze od nie
dzieli i już kilkakrotnie rozmawiał z 
porywaczami - powiedział stacji 
CNN, że wysunięte przez nich no-

Porywacze wciąż grożą zabi
oiem wszystkich osób znaj
dujących się na pokładzie i od
mawiajązwolnienia kobiet i dzie
ci. 

Jeden z porywaczy indyjskiego 
samolotu (zamaskowany) idzie po 
pasie startowym lotniska w Kanda
harze, w kierunku porwanego sa
m%tu, w towarzystwie talibańskie
go urzędnika. 

Huragan szaleje nad Europą 
Samolot indyjskich linii lotni

czych został porwany w ubiegły 
piątek, gdy leciał ze stolicy Ne
palu Katmandu do Delhi. Na 

"Discovery" już naLiemi 

Powrót po naprawie 

Fot. PAP/ CAF 
Prom kosmiczny "Discovery" wczoraj nad ranem bezpiecznie wró

cił na Ziemię po zakończeniu ośmiodniowej misji orbitalnej, w cza
sie której jego siedmioosobowa załoga wykonała skomplikowane 
prace naprawcze na teleskopie Huąble'a. Lot "Discovery" miał 
trwać dziesięć dni, ale skrócono go do ośmiu, by zakończył się jesz
cze w tym roku, gdyż NASA nie chciała narażać wahadłowca i jego 
załogi na ewentualne komplikacje, związane z informatycznym Pro
blemem Roku 2000. Na zdjęciu: załoga promu "Discovery" po opu
szczeniu pojazdu w Centrum Lotów Kosmicznych Kennedy'ego na 
F/orydzie. 

Koleżance 

Jadwidze Biskupskiej-Marzec 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

Dyrekcja i pracownicy Izby Skarbowej w Kielcach 

Wyrazy szczerego współczucia Proboszczowi kościoła 

Św. Maksymiliana Kolbe 

ks. Józefowi Zbroszczykowi 
z powodu śmierci 

MAMY 
składają Parafianie 

Z gł~bokim żalem zawiadamiamy, że 26 grudnia 1999 r. zmarł nagle 

mgr WŁODZIMIERZ SZCZERBA 
zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. 

Wyrazy szczerego i gł~bokiego współczucia 
Rodzinie zmarłego i bliskim 

sklada 
Dyrekcj a i pracownicy Zakladu Gazowniczego w Kielcach 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Św. Józefa w dniu 
30. 12.1999 r. o godz. I) .00, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

cmentarz Piaski 
...", ... 

żą9anie porywaczy lądował w In
diach, Pakistanie i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, gdzie zwol
niono jedyną jak do tej pory grupę 
zakładników - 27 osób. 

D_ie wichury 

Spalony 
termin 

Do końca stycznia przyszłego 
roku Sąd Okręgowy w Krakowie 
przedłużył Sławomirowi Lubicz
Sienickiemu termin złożenia 

załączników do jego pozwu o 10 
mln odszkodowania od koncer
nów tytoniowych. 
Jednocześnie sąd zwrócił pełno

mocnikowi powoda fragmenty do
kumentacji w języku angielskim, 
które powód złożył do sądu . Sąd 
poprosił o wskazanie celu ich 
dołączenia do akt i pouczył o ko
nieczności ich przetłumaczenia -
poinformował wczoraj rzecznik 
Sądu Okręgowego w Krakowie sę
dzia Andrzej Almert. 
Sławomir Lubicz-Sienicki doma

ga się 10 mln zł odszkodowania od 
zakładów "Phillip Morris· w Krako
wie i Zakładów Przemysłu Tytonio-

_ wego w Radomiu za śmierć swojej 
matki - palaczki , która zmarła na 
raka płuc . Pozew w tej sprawie 
złożył w lipcu tego roku. 

7 grudnia, podcza's pierwszej 
rozprawy w Wydziale Cywilnym 
Sądu Okręgowego w Krakowie, 
sąd wyznaczył mu dwutygodniowy 
termin na zapoznanie się ze sta
nowiskiem pozwanych koncernów 
i dołączenie stosownych doku
mentów. 
Sławomir Lubicz-Sienicki uznał 

ten termin za niewystarczający i 
zwrócił się do sądu o jego 
przedłużenie do końca stycznia 
przyszłego roku. Sąd uwzględnił 
jego wniosek. 

Dwie wichury o niezwykłej sile, 
które przeszły nad Francją w 
ciągu 48 godzin, spowodowały 
śmierć 62 osób i ogromne straty 
materialne. Zniszczenie linii ele
ktrycznych pozbawiło prądu 3,4 
mln gospodarstw. 

Huragan, który ponownie nawie
dził Francję w nocy z poniedziałku 
na wtorek, spowodował śmierć co 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 grudnia 1999 r. 
zmarł nagle ukochany syn, mąż i ojciec 

, 
Sp. 

WLODZIMIERZ 
SZCZERBA 

Żył tylko 53 lata. 
Był i zawsze pozostanie najlepszym człowiekiem. 

Msza święta żałobna odbędzie się w kościele 
św_ Józefa Robotnika 30 grudnia 1999 r. o godz. 11.00, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz 
Piaski w !(jelcach 

Żona, matka, syn i rodzina 

Stronę przygotowano na podstaJNie materiałów PAP 

najmniej 22 osób. Tym samym li
czba śmiertelnych ofiar katakliz
mu, wraz z ofiarami niedzielnego 
huraganu, zwiększyła się we F.ran
cji do 62 i do blisko 100 we wszy
stkich krajach Europy Zachodniej, 
przez które przeszedł huragan. 

Wichura w nocy z poniedziałku 
na wtorek , dochodząca w pory
wach do 150-200 km na godz., zni-

szczyła na niespotykaną 
czas skalę infrastrukturę 

ktryqną. Uszkodzone zostaly 
elektryczne. Wczoraj rano 
nie było w 3,4 mln fran 
mów. Publiczna spółka 
na .Electricite de France" 
oświadczyła wczoraj 
wskutek zniszczeń znalazła 
bezprecedensowej sytu 
szczonych zostało 35 linii 
wysokiego napięcia, czyli 
czwarta francus.kiej sieci 
syłowej prądu , ponad 100 
stacji transformatorowych 
kiego i średniego napięcia , 

nii wysokiego 
rwanych przez paclaJ,\Ce 
podobnie jak niezliczone 
linii średniego i niskiego 

Rejony, które najbardziej 
piały, to południe Francji, 
Normandia (płn .-zach.) , 
gia (płn .-wsch . ) , Szampa 
ny (wsch.). 

Wichura w nocy z nn" ip.,dzlall1(, 
na wtorek 
perturbacje w 

wtorek rano ruch 
całkowicie zablokowa 
ski e koleje SNCF 7nrn~ rlIZO'~ 

zastępczą komunikację 
rową, by dowieżć do celu 
rów z zablokowanych 
Około 400 pasażerów 

Bordeaux - Nantes, który w 
działek wieczorem wyruszył 
gę , po przejechaniu części 
musiało przebyć pieszo blisko 
km do najbliższej stacji , gdzie 
czowali przez całą noc. Pociąg 
mógł jechać, gdyż połamane 

wichurę drzewa zalllol<o,-"ary 
Na liniach TGV (pociągi 

szybkie) w kierunku Paryża 
wyruszyć wczoraj rano 
czwarta składów nr7't>w',<1Zla' 
W rozkładzie . Odwołano 

znaczną część lotów na 
krajowych. 

Z gl~bok.im żalem przyjl(liśmy wiadomość o śmierci 

śp. 

mgr. Włodzimierza Szczerby 
wieloletniego pracownika naszego Przedsil(biorstwa. 

Rodzinie zmarłego przekazujemy wyrazy szczerego współczucia 

Zarząd i pracownicy" KPBP-BICK" S) 

Z gl~bokim żalem zawiadamiamy, że 27.12.1999 r. 
w wieku 82 lat zmarła 

Helena Gawęcka 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele św. Wojciecha w 

Kielcach, 30.12.1999 r. o godz. 13 .15 po czym nastąpi wyprowadzenie 

zwlok na cmentarz prawosławny przy ul. Ściegiennego 

\ 

http://sbc.wbp.kielce.pl



ia 

PUBLICYSTYKA STRONA 5 

Rys. S. Zakrzewski 

Kalendarze naszego żywota 

UPLYWA 
• 

SZYBKO ZYCIE ... 

pierwowzorem wszelkich 
Il\al"'nrl,,~. słonecznych był kalen

egipski. U starożytnych Egi
rok liczył 12 miesięcy po 30 

5 dni dodatkowych doda
na końcu roku. Ale pamię-

o naszych latach przestęp
liczących 366 dni dla wyrów-

i "niedoboru" czasu. Egipcja
tego nie zauważyli, więc ich rok 
krótszy od zwrotnikowego o 
więcej 1/4 dnia, więc tak czy 
początek ich roku kalenda
przesuwał się nieustannie 
czas. Tu trzeba dodać, że 
kalendarzu Egipcjanie ja-

Punkt odniesienia brali nie Słoń-
ale inną gwiazdę, mianowicie 

dobrze widocznego na 
W rezultacie ich 

kalendarzowych odpo-
1460 latom Syriusza. Dalej 
wyjaśniać, by czegoś nie 
- zostawmy to fachowcom. 
był podział pór roku, co 
po prostu z tamtejszej 
Coś podobnego jest i u 

dzielimy rok na 
pory: wiosnę, lato, jesień, 
Tak jest w całej Europie. 

w Polsce nieformainie doda
do tego jeszcze przedwioś
tzw. złotą jesień, zwaną też 
. latem. Jego odpowiedni
Jest w USA tzw. indiańskie 
Natomiast Egipcjanie dzielili 

na 3 pory po 4 miesiące każ
Pora wylewu Nilu, pora siewu, 

żniw. Nawiasem mówiąc, 
Egipcjanom za

'4"~CZ"' ITI" też podział doby na 

Natomiast mahometanie stosują 
kalendarz księżycowy, liczony od 
momentu, kiedy na niebie po no
wiu ukazuje się wąziutki sierp księ
życa. Od takiego wąziutkiego sier
pa do nowiu upływa księżycowy 
miesiąc. W kalendarzu mahome
tańskim (wprowadzonym przez 
Mahometa w 622 r.) jest 12 takich 
miesięcy, lecz długość roku wyno
si zaledwie 354 dni i 8 godzin. Wo
bec tego arabscy astronomowie, 
ponieważ trudno stosować ułamki 
dnia dla "nadrobienia" czasu, 
wprowadzili cykl 30-letni, 
składający się z 191at normalnych 
po 354 dni i 11 lat przestępnych po 
355 dni, ale i tak rok w tym kalen
darzu jest krótszy od naszego. Co 
ciekawe, początek dnia liczony 
jest w kalendarzu mahometań
skim od zachodu Słońca (!), a dni
z wyjątkiem piątku i soboty, 
mających swoje nazwy - nie mają 
własnych nazw, tylko są oznacza
ne liczbami. Tak więc niedziela to 1 
dzień, wtorek - 2 dzień, środa - 3 
dzień, czwartek - 4 dzień i dopiero 
wtedy następują dwa dni o 
nazwach własnych. 

A nasi przodkowie? O kalenda
rzu słowiańskim wiemy niewiele. 
Tyle, że był on kalendarzem słone
cznym, ale zapewne z uzupełnie
niem księżycowego, o czym świa
dczy stara nazwa Księżyca - Mie
siąc . Rok zaś dzielił się według 
zjawisk przyrody zachodzących w 
świecie roślinnym , zwierzęcym i w 
ogóle w naturze, o czym świadczą 
nazwy miesięcy nawiązujące do 
zjawisk przyrody (np. styczeń,luty, 
kwiecień , maj, czerwiec, lipiec, 
wrzesień, październik, listopad, 
grudzień) lub zajęć gospodar
skich, zwłaszcza rolniczych (sier
pień) . Tylko bodaj marzec jest za
pożyczeniem z łaciny. A jeszcze 
wyraźniej widać to w języku cze
skim. 

A na innych kontynentach? Za
dziwiają swoją wiedzą astrono
miczną starożytni Majowie z 
przedkolumbijskiej Ameryki. 
Wiadomo, że mieli kalendarzjuż 5 
tysięcy lat temu. Ich rok wynosił 
zrazu 360 dni, później został wpro
wadzony rok liczący 365 dni 
składający się z 18 miesięcy po 20 
dni i 5 dni dodatkowych. A ponie
waż dni liczono zaczynając od ze
ra (u nas jest dzień pierwszy, drugi, 
trzeci itd., ale nie ma dnia zerowe
go; tam natomiast był dzień zero
wy, pierwszy, drugi, trzeci itd .), 
więc wszystko w czasie się zga
dzało. Tym bardziej że Majowie 
używali dwóch cykli: 260-<1nio-

wego, tzw. tzolkin i 365-<1niowego, 
1zw. haab, a ich kombinacja dawała 
okres 18.980 dni, co umożliwiało im 
precyzyjne datowanie. Bardzo to 
skomplikowane, bo właściwie nadal 
należałoby wyjaśniać, na czym po
legają te cykle, ale łatwo tu o 
poplątanie czegoś, więc spojrzyjmy 
na inne narody. 

Kalendarz chiński ewoluował od 
księżycowego, przez księżycowo
słoneczny do słonecznego. Ten 
księżycowo-słoneczny miał 354 
dni dzielących się na 12 miesięcy 
liczących na przemian 29 i 30 dni, 
a w ciągu 19-1etniego cyklu doda
wano w tym czasie 7 razy trzyna
sty miesiąc. Miesiące nie miały 
nazw, tylko numery i dzieliły się nie 
na 7-dniowe tygodnie, lecz na de
kady po 10 dni. 
Jednocześnie w Chinach, a tak

że w Korei i Japonii używany był 
tzw. kalendarz cykliczny. Lata 
łączono w nim w 60-letnie cykle, a 
każdy cykl dzielił się na 12 okre
sów. W Chinach nasz europejski 
kalendarz przyjęto w 1949 r. (zna
cznie wcześniej w Japonii i nieco 
wcześniej w Korei), lecz nadal w 
powszechnym użyciu jest ka
lendarz cykliczny. 

W Indiach z kolei istniało wiele 
rozmaitych systemów kalendarzo
wych, lecz najbardziej popularny 
był kalendarz księżycowo-słone
czny. Rok w nim składał się z 12 
miesięcy księżycowych , a dla wy
równania czasu co 3 lata dodawa
no 1 miesiąc uzupełniający. W 
1952 r. specjalna komisja rządowa 
opracowała ujednolicony kalen
darz dla całych Indii oparty na na
szym kalendarzu, z tym, że rok za
czyna się tam 22 marca, zaś w la
tach przestępnych 21 marca. 

Odpowiedzmy sobie Jeszcze na 
pytanie, dlaczego jedne nacje sto
sowały kalendarz księżycowy, a 
inne słoneczny. Otóż łatwiej było li
czyć rok według faz Księżyca, bo 
były one łatwiejsze dla obserwacji. 
Dlatego rok księżycowy był stoso
wany w okresie bardziej prymityw
nej kultury i przez narody wędrow
ne. Natomiast rachuba słoneczna 
pojawia się u ludów rolniczych, 
osiadłych. Ten tryb życia sprzyja 
rozwojowi cywilizacji, a zatem i na
uki, więc liczenie czasu według 
Słońca przestaje być zadaniem 
tak bardzo skomplikowanym, bo 
sąjuż ludzie (uczeni), którzy znają 
się na tym. 
Szczęśliwego Nowego Roku! Ja

kiego? Do wyboru ... 

Marek Arpad KOWALSKI 

Choć poranek świta ... 

Co to jest 
arnawal? 

Mało kto z dzisiejszych Pola
ków widział na oczy prawdziwe
go, żywego kawalerzystę, ale 
chyba wszyscy znają słowa pio
senki: "Jeszcze jeden mazur 
dzisiaj, choć poranek świta ... 
młody ułan prosi". Nikt nie tań
czy dziś mazura, ułani, jeśli są -
to na rencie lub emeryturze, a 
przecież bawimy się hucznie i 
wspaniale, jak ongiś. 

A więc karnawał, czyli okres od 
Nowego Roku do środy popielco
wej - to czas zabaw, tańców, dan
singów, prywatek. Mówimy o kar
nawale, ale nie wszyscy wiemy, co 
to znaczy. Otóż nazwa pochodzi 
od słów "carn-aval', co tłumaczy 
się na język polski - mięsożerstwo 
zwane także zapustami, czyli mię
sopustem, czyli czymś, co nastę
puje przed porzuceniem mięsa, a 
więc po prostu postem. 

Nazwa mająca być pożegna
niem z mięsem kojarzy się nam ra
czej z zabawami niż z obżar

stwem. A przecież tańcząc w 
karnawale nie wiele myślimy o 
tym, że jest to " wyszumienie się" 
przed postem. Nie zastanawiam 
się także nad pogańskim obycza
jem, będącym genezą karnawału . 
Wywodzi się on bowiem od świąt 
pogańskich, które czczono obfity
mi ucztami, tańcami, pijaństwem 
oraz zakładaniem masek i strojów. 

We wszystkich krajach kręgu kul
tury chrześcijańskiej ludzie się ba
wią, szaleją. Jeden z ambasado
rów Solimana II, władcy Turcji, tak 
ocenił kamawał: "W pewnej porze 

Tańczmy więc ... 

roku chrześcijanie dostają wariacji 
i dopiero jakiś proch sypany im po
tem w kościołach na głowy leczy z 
tej przypadłości". 
Dziś tańcząc i bawiąc się wiemy 

doskonale, że jest nam to potrzeb
ne dla higieny psychicznej. 

Koniec walki o dom dziecka? 

SIEROTY 
PIELt;G I 
Piełęgniarki wrócą do pracy w 

Domu Małego Dziecka w Kozie
nicach - zapowiada starostwo. 
Pieniądze na ten cel trafią z bu
dżetu państwa. Pierwsze wypo
wiedzenie siostry otrzymały we 
wrześniu. Gdy wygrały sprawę 
w Sądzie Pracy, w listopadzie 
dostały następne wypowiedze
nie. Od stycznia nie miałby kto 
zająć się maluchami. 

To przełom w dotychczasowej 
walce o utrzymanie pielęgniarek w 
Domu Małego Dziecka. Obietnicę 
otrzymania pieniędzy na etaty me
dyczne dostała Małgorzata BebeI
ska, sekretarz starostwa w Kozie
nicach. 

- Rozmawiałam o tym w Warsza
wie z Joanną Staręgą-Piasek z Mi-

nisterstwa Pracy i Polityki Socjal
nej. Pozytywne załatwienie spra
wy, to efekt nie tylko tej rozmowy w 
ministerstwie, ale wszystkich mo
ich wcześniejszych rozmów z 

, . 

ostatnich miesięcy, w tym także z 
minister zdrowia Franciszką Ce
gielską i wicepremierem Longi
nem Komołowskim - powiedziała 
Małgorzata Bebeiska. 

Na razie nie wiadomo, jak będzie 
wyglądać szczegółowe porozu
mienie o zasadach finansowania 
kozienickiej placówki. Przypusz
czalnie od 1 stycznia 2000 roku 
Dom Małego Dziecka trafi do reso
rtu Ministerstwa Pracy. Do tej pory 
w Kozienicach pracowało 16 pielę
gniarek, 5 pedagogów i 10 praco
wników obslugi i administracji. Po
szczególni pracownicy dostawali 
pieniądze nie tylko z Ministerstwa 
Zdrowia, ale też z Kuratorium 
Oświaty (MEN). Teraz będzie więc 
będzie ta sprawa uporządkowana, 

tak, by trzy 
resorty nie 
kierowały 

jedną pla
cówką. 

Jeszcze w 
lipcu Mazo
wiecka Kasa 
Chorych od
powiadała 
starostwu, że 
.kasa nie fi
nansuje eta
tów pielęg
niarskich, a z 
mocy ustawy 

Fol. P. Mazur spoczywa to 
na organie 

założycielskim" . Od początku tego 
roku Dom został podporządkowa
ny właśnie starostwu, ale nie do
stało ono ani złotówki na jego pro
wadzenie. Bebeiska dodaje, że 

Fot. P. Mazur 

Człowiek nie może żyć tylko samą 
pracą. Musi się odprężyć, 
odetchnąć, potańczyć, poszaleć. 
Dlatego nie żałujmy sobie. Kama
wał jest nam ponadto potrzebny, 
by odczuć pełnię życia . Tańczmy 

więc, choć poranek świta.. . /cell 

Ą 
KI 

długi starostwa spowodowane 
wyplatami pensji dla pielęgniarek 
wyniosą na koniec roku ponad 350 
tys. zł. Samorząd nie ma ani gro
sza, by płacić pielęgniarkom . 

Kilka tygodni temu powiat zagro
ził, że skieruje sprawę do sądu i 
pozwie skarb państwa o zapłatę . 
Nie wiadomo jeszcze, jak po 1 sty
cznia 2000 roku zostanie roz
wiązana sprawa długu. 

W Domu Małego Dziecka prze
bywa 43 dzieci. Każde ma od roku 
do trzech lat. Do placówki trafiają 
dzieci porzucone, z rozbitych, pija
ckich rodzin . Czasami znajduje się 
porzucone noworodki: na śmietni
kach, w windach. Wiadomo, że 
niemowlęta takie są bardziej po
datne na choroby niż ich rówieśni
cy. Trzeba się nimi szczególnie 
opiekować. Zdarzyło się niejedno
krotnie, że dom przyjmował też po
rzucone dzieci cudzoziemców. 

Z braku pieniędzy 14 pielęgniarek 
miało zostać bez pracy. Pierwsze 
wypowiedzenie siostry otrzymały 
we wrześniu. Gdy panie odwołały 
się do Sądu Pracy i wygrały spra
wę, w listopadzie dostały następne 
wypowiedzenie. Od stycznia nie 
miałby kto zająć się maluchami. 
Wcześniej interpelację w Sejmie 

w obronie pielęgniarek złożyli 

posłanka Danuta Grabowska i po
seł Marek Wikiński - oboje z SLD. 
Posłowie przypomnieli, że prob
lem dotyczy nie tylko Kozienic, ale 
wszystkich placówek w Polsce. 
Wówczas jednak ministerstwo wy
mijająco podeszło do całej sprawy. 

Antoni SOKOŁOWSKI 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie, które pro
simy przesyłać (lub doręczyć) pod adresem redakcji "ED" w Kielcach w te: 
rminie 7 dni od daty numeru, 
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 

książkową· , 
Na karcie pocztowej z rozwiązaniem należy umieścić dopisek: "Krzy-

żówka nr 301". . labl 
Rozwiązanie krzyżówki nr 280: OBERLEJTNANT. 

HUMOR DNIA 

Rys. M. Dulęba 

ROZMAITOŚCI 

II iycia gwtazd 
SYLWESTROWY 
ZAWRÓT -GLOWY 

Na balu z prezydentem, 
modląc się, w ... więzieniu bądż 
w pracy, na specjalnych milenij
nych koncertach - tak gwiazdy 
świata rozrywki oraz osobisto
ści życia publicznego zamie
rzają spędzić zbliżający się hi
storyczny wieczór sylwestrowy. 

Najbardziej spektakularną im
prezą towarzyską będzie 
niewątpliwie bal milenijny zorgani
zowany w Stanach Zjednoczo
nych przez prezydencką parę Billa 
j Hillary Clintonów. Na "Partyofthe 
Century" (przyjęcie wieku) w 
Białym Domu zaproszono 320 
osób z pierwszych stron gazet, w 
tym Il}.in. aktorów Elizabeth Tay
lor, Roberta Duvalla i Jacka Nicho
lsona, reżysera Stevena Spielber
gą, kompozytora Quincy Jonesa, 
operową divę Jessye Norman, 
śpiewaka w stylu rap Willa Smitha 
oraz legendarnego boksera Mo
hammeda Ali. 
Zgoła inaczej rok 2000 powita 

dalajlama, Duchowy przywódca 
Tybetańczyków spędzi sylwestra 
na medytacji w świętym mieście 
hindu - Varanasi nad rzeką Gan
ges, zaś 1 stycznia 2000 roku 
wystąpi ze specjalnym 
przesłaniem z mekki buddystów 
Sarnath. 
Orędzie do miliarda katolików na 

całym świecie, z okna swojego 
apartamentu na placu Świętego 
Piotra w Rzymie, wygłosi także pa
pież Jan Paweł II. Następnie Oj
ciec Święty będzie się modlić w 
kaplicy w prywatnej rezydencji w 
Trevi oraz w Trastevere. Były pre
zydent Republiki Południowej 
Afryki - Nelson Mandela zamierza 
powrócić w sylwestrową noc do .. . 
więzienia na wyspie Robben Is
land, gdzie spędził 271at walcząc z 
apartheidem. Zorganizowane ma 
tam być wielkie przyjęcie dla 
ponad 500 osób. 

Supergwiazda francuskiego ki
na, symbol seksu XX wieku - Bri-

gitte Bardot powita 2000 rok w 
swojej rezydencji na południu 
Francji, razem z mężem multimi
lionerem Bernardem d'Ormale, 
gronem przyjaciół oraz menaże
rią. składającą się z 22 kotów i 
psów. Teksańska modelka Jerry 
Hall postanowiła spędzić milenij
nego sylwestra na karaibskiej wy
spie Mustique, razem z eks
małżonkiem Mickiem Jaggerem 
oraz czwórką dzieci. 

Dla wielu gwiazd świata rozryw
ki przełom tysiącleci będzie okre
sem wytężonej pracy. Amerykań
sl<a diva Barbra Streisand zaśpie
wa na serii koncertów w luksuso
wych hotelach i kasynach w Las 
Vegas. Celine Dion wystąpi z 
czterogodzinnym spektaklem w 
centrum "Moison" w Montrealu. 
Milenijne widowisko w "domu cza
su" - "Meridian Line" w Greenwich 
pod Londynem uświetnią m.in. 
piosenkarze Bryan Ferry, Mick 
Hucknall, duet .. Eurythmics" oraz 
The London Symphony Orche
stra. Noworoczny koncert w liver
poolu zapowiedzieli członkowie 
legendarnej grupy "The Beatles". 
W Nowym Jorku mają wystąpić 
Sting, Aretha Franklin i Andrea 
BoceUi, podczas gdy francuski wi
rtuoz rocka elektronicznego 
Jean-Michael Jarre zaprezentuje 
wśród egipskich piramid 12-go
dzinny laserowy show pl. "Dwa
naście marzeń słońca" . 

IALII 

KOZIOROŻEC. 
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Wzrost aktywności za
znaczysz również w ży
ciu towarzyskim. Bę-

dziesz duszą sylwestro
wej zabawy. 

PRAKTYCZNE PORADY I ZALECENIA 
DLA ZARZ4DZAJ4CYCH 

. ZARZĄDZANI~ 
GAZETA MENEDZERA 

Specjalistyczny dwutygodnik ułatwiająg' 
skuteczne zarządzanie firmą, dZIęKi 
efe~emu tworzeniu, kontrolowaniu 
i Z1l11enianiU jej organizacji. a łamach 
"lGM" m. in.: 

t/ ~Iwetki menedżerów i ich style kierowania 
t/ Studia przypadków 'p~gotowane 

na podStaWIe dOŚWIadczeń polskich 
i ~a . cznych przedsiębiorstw. 

t/ S serwis informacyjny 
dla adry kierowniczej 

t/ Stały dodatek pt .Porailoik: Menedżera" 
pomagająty .doskonalić umiejętności 
menedżermrie. 

I ':;;~;.;;;;;;;~::::=:'::::'J t/ Kulisy strategii stosowanych 
" przez nowoczesne firmy. 

lAMÓW BEZPłATNY EGZEMPLARZ 0-800 122 222 
l1lIIaką: ul 0II0p0wa 58/12, 01~2 Warszawa, lei. (6-22) 530 4123, fax (6-22) 530 42 

WODNIK. To nie jest 
dobry czas na podejmo
wanie istotnych dla 
przyszłoś.ci decyzji. Po
wróć do tego vt nowym 
roku. 

RYBY. Dobrze się za
stanów, czy tylko na syl
westra wydać ciężko za
robione pieniądze . W 
domu też może być przy
jemnie. 

BARAN. Pochlebstwa, 
które dzisiaj usłyszysz, 
nie będą czyjąś życzli
wością. To może być 
chytra pułapka ... 

Supermarket "Szalony Max" 
w Kielcach 

(ul. Zagnańska 119) 

informuje, że bony towarowe będą 
realizowane wyłącznie w terminie 

do dnia 31 grudnia 1999 roku. 

Posiadaczy bonów prosimy o uwzględnienie zmiany 
daty realizacji i serdecznie przepraszamy 

za wynikłe niedogodności. 

Jednocześnie przypominamy o możliwości realizacji 
wszystkich bonów w Szalonym Maksie 

w Starachowicach oraz Sesamach 
w Końskich i Jędrzejowie. 

Ż!JCZ!J1ttlJ szczęśliwego 9{gwego !JW/Qt! 

. . . POLITYK ROKU >1999 
Któremu z polskich polityków należy się, naszym zdaniem, miano 
"polityka roku"? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał , zrobił 

najwięcej w interesie kraju , społeczeństwa . 

Prezydent RP ~ 1999 (r------"""')26% 
Aleksander i I 

Kwaśniewski ...... . ' / 1998 < )21% . ~. '--------' 

TS 

Wicepremier RP 
Leszek 

Balcerowicz 

Premier RP _ -
Jerzy lIIIIl ~. 

Buzek ł 

Bronisław Geremek 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 

Marian Krzaklewski 
Andrzej Lepper 

Tadeusz Mazowiecki 
Leszek Miller 
Jacek Kuroń 

5% 

1999 04% 

1998 {O . ""')14% 

Przez drzwi 
do laski 
Prawie milion pielgrzymów z 
całego świata przeszło do 
poniedziałkowego wieczoru 
przez Drzwi Święte bazyliki 
pw. Św. Piotra, których 
otwarcia dokonał w noc wi
gilijną Jan Paweł II, inaugu
rując obchody wielkiego ju
bileuszu. 
Liczbę tę podał dziennikarzom 

jeden z szefów policji watykańskiej 
i potwierdził ją a~ybiskup Cresen-

BYK. Choć nowi , 
świąteczni znajomi wy
dają Ci się sympatycz
ni, nie zapominaj o wy-
próbowanych przyjaź

niach . 

U· BLIŹNIĘTA. Satysfak
cja ambicjonalna przy
ćmi znużenie. Sprzy
jająca atmosfera domo-

, 

l-

i 

wa pomoże Ci się odprę
żyć. 

RAK. Przestań szaleć 
z wydatkami, bo portfel 
nie jest bez dna. Lepiej, 
abyś go przed sylwe
strem nie otwierał. 

LEW. Twoje 
przedłużające się mil
czenie zaczyna być nie
grzeczne. Napisz lub za
telefonuj i złóż noworo
czne życzenia . 

GLAZURA 
terakota I~ , 

I] 
OKNA I :, drzwi ...... DACHY 

anna tura sanitarna 
KLEJE SZPACHLE 

materiały 
wykończeniowe 

, 

~ 
Sklepy INVESTA 

zapraszają: 

KIELCE 
ul. Zbożowa 21 

RADOM 
ul. Kościuszki 6e 

zio Sepe, sekretarz w"l·vK"n~Kle 

go Komitetu ds. Jubiie 
Różnojęzyczne kolejki do 

ki nie zmniejszają się ani na 
lę, słyszy się w nich często 
język. 

Cresenzio Sepe 
dziennikarzom, że papież 

ogromnie zadowolony z 
tłumnego napływu wiernych i 
pomniał, że przejście przez 
Święte symbolizuje przejście 
grzechu do stanu łaski. 

PANNA. Wychyl 
z domu, zabaw i 
sylwestra, 
przyjaciół. W 

obejrzeć się za 
aby zobaczyć co 
tym starym roku 
stało. Być może 
do tego wrócić. 
SKORPłON. 

niektóre sprawy 
czyły się i . 
planowałeś , 
nie roku będzie 
walające. 

STRZELEC. 
chaj się do ludzi, 
nie bardzo 
raj się nr7'.m",mnl'" 

sylwestra być ... 

ZABAWA 
Z "ENIGMĄ" 

Kup "ECHO DNIA" 
- odbierz nagrodę w "ENIGMIE' 
Kupony, które ukazywać sIą 

będą w poniedziałki , środy i pią 
należy nakleić na kartę poczt()ll'il 
i dostarczyć do Szkoły Jazd)' 
, ENIGMA ', Kielc e: 
ul. Paderewskiego 14 najp6źn' 
w środę do godz . 15 .0 
następnego tygodnia. Każdy idO 
zbierze 6 kuponów otrzyma 
nagrodę firmową ,ENIGMY". 

Pełny regulamin zabawy jest dO 
wglądu w Szkole Jazdy ,Enigma'· 

---------_ .... 

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

więcej pacjentów nie chce transfuzj i 

IEBEZ lEC 
E A KBE 

mieszkanka Skarżyska-Kamiennej , którą czekala operacja ginekologiczna, poprosiła lekarzy z - przy przetoczeniu krwi może 
się też pojawić problem konfliktu 
immunologicznego - podkreśla or
dynator. - Przy udziale obcej krwi 
można wyprodukować przewleklą 
chorobę nerek, aż do ich niewydo
lności i konieczności dializowania. 
Coraz więcej lekarzy stosuje więc 
z powodzeniem preparaty krwio
zastępcze, które ratują człowieka 
przed przetaczaniem zgodnej gru-

o szpitala, aby operowali ją w taki sposób, żeby nie było kon iecznośc i transfuzji krwi. 

operacji bez 
krwi to nasz wielki 

- uważa sława polskiej kar
rgii prof. Antoni Dziatko-
Każdego roku wraz ze
operuje 2000 pacjentów z 

niowo-wschodniej. 
nam na tym z dwóch po-
wyjaśnia szef Instytutu 
Collegium Medicum UJ 

I im. Jana Pawła II. - Pie
to ten, że wraz z obcą krwią, 
bardzo skrupulatnego prze

jej przez wszystkie służby 
się zdarzyć, że przeto
entowi czynniki cho

' OOI\"ńr,r7p jak wirusy żółtaczki 
OS i innych chorób in
o których dzisiaj jesz-

nie mamy pojęcia. Drugi po
to taki, że operacje oszczę

krew są o wiele tańsze. 
IrIu,nr",r, operujemy u nas 

szyło się u nas o dwie trzecie. Ja
kie są korzyści z tych bezkrwa
wych operacji? Olbrzymie, pacjent 
nie ma powikłań poprzetoczenio
wych, operacja jest dużo tańsza, a 
chirurg z konieczności musi ope
rować wybitnie subtelnie, nie usz
kadzając tkanek. Pacjent, który 
nie miał transfuzji, krócej leży na 
sali operacyjnej i szybciej zdrowie
je. 

Zdaniem profesora, zawsze 
oczywiście może się przydarzyć 
chirurgowi - i pacjentowi - nie
szczęście, nieoczekiwany krwo
tok. To jednak wyjątek od reguły, 
która głosi, że na podłodze sali 
operacyjnej w instytucie nie może 
się znależć ani jedna kropla krwi. 
Krew, która mogłaby się wylać w 
polu operacyjnym, zostaje odsy
sana, podana do sztucznego 
płucoserca, skąd po utlenowaniu 
przez rury krwionośne, spra
wiające wrażenie ekscentrycznej 
fabryki z wizji pisarza science fic
tion - trafia do chorego. Profesor 
sformułował regułę szacunku dla 
każdej żywej tkanki. Krew jest 
płynną tkanką, a jej przetaczanie 
niesie nie tylko dobrodziejstwo, 
ale i olbrzymie ryzyko. Profesor 
wprowadził w swojej klinice hasło : 

.Każdy nasz pacjent świadkiem 
Jehowy. Należy go operować sub
telnie i bezkrwawo·. 

Zdaniem szefa kliniki, nie ma 
żadnej różnicy między jednym 
człowiekiem, który ma pewne 

wygląda zupełnie inaczej. Dawniej 
transfuzje krwi stosowano prawie 
przy każdej operacji tarczycy, obe
cnie nie pamięta, kiedy przetacza
no krew przy tego typu zabiegu. 
Krew stosuje się, gdy jest tego 
bezwzględna konieczność, a obe
cnie nawet przy dużych zabiegach 
onkologicznych udaje się 
z niej zrezygnować. 

- Teraz nawet mamy mo
żliwość wyprowadzenia 
chorego ze wstrząsu 

krwotocznego bez poda
wania krwi, dopiero po
tem zastanawiamy się, 
czy podać mu krew, 
biorąc pod uwagę wszy
stkie powikłania: metabo
liczne, hemolityczne, a 
przede wszystkim zakaż
ne, łącznie z AIDS. Afery 
zaistniałe w świecie za
chodnim pokazują, że na
wet przebadana krew mo
że być zakażona wirusem 
HIV. Może w niej także 
znależć się wirus cytome
gaIii, opryszczki, żółtaczki 

Największą komplikacją po przetocze
niu krwi Jest wstrząs hemolityczny. Mimo 
te badana jest zgodność immunologiczna 
krwi dawcy I biorcy, do śmierci pacjenta 
dochodzi raz na 600 tys. jednostek przeto
czonej krwi. Testy oceniające bezpieczeń
stwo stosowanej krwi sprawdzają, czy 
obecne są przeciwciala wirusów wy
wołujących wirusowe zapalenie wątroby I 
AIDS. Na tym koniec. Tymczasem we krwi 
dawcy mogą znajdować się inne bakterie i 
wirusy i wywoływać choroby, których so
bie nawet nie uświadamiamy. Ogromnym 
problemem staje się malaria, bo coraz 
więcej osób podróżuje po Afryce. Wracają 
zakatenl pierwotniakiem, a testów na jego 
obecność nie wykonuje się. 

od A do F - niektórych testów w 
ogóle się nie wykonuje. A testy na 
obecność wirusa żółtaczki C za
częto wykonywać dopiero w latach 
osiemdziesiątych. Okazało się, że 

zarażeni nią są ci, którzy dostawali 
krew w latach siedemdziesiątych . 

Nie mieli o tym pojęcia. 
- Decyzję o konieczności lub nie 

przetoczenia krwi w większości 

powo, ale jednak obcej tkanki. Po
za tym dziś coraz trudniej jest za
równo o dawców honorowych, jak i 
niehonorowych. Na szczęście 

wzrasta świadomość poszczegól
nych lekarzy i pacjentów. Pamię
tają o tym, że niekiedy, krew może 
uratować życie, ale jej podanie 
niesie też z sobą mnóstwo groż
nych powikłań . Możemy się po
chwalić tym, że z badań przepro
wadzonych jakiś czas temu wy
nikło, że na naszym oddziale na 
jednego pacjenta przypadało naj
mniej mililitrów krwi ze wszystkich 
oddziałów chirurgicznych wojewó
dztwa świętokrzyskiego. 

którym nie wol-
~rZlela'CZcIĆ krwi. Kraków słynie 

- mówi profesor. -
u nich bardzo poważ

e serca, takie jak wy-

Fot. G. Romański 
_ Op eracja bez przetaczania krwi to nasz wielki sukces - twierdzi 

prof. Dzia tkowiak. 

Także dr Jakub Perdeus, ordyna
tor torakochirurgii w szpitalu na 
Czerwonej Górze, jest świadomy 
wszystkich zagrożeń związanych z 
przetaczaniem krwi i od dawna pod
chodzi do niej niezwykle ostrożnie . 
Robi wszystko, aby zabieg mógł po
wieść się bez transfuzji. - Krew po
dajemy niezwykle rzadka, tylko w 
sytuacjach drastycznych - mówi. -
Dawniej uważano, że choremu na
leży podać tyle krwi, ile stracił, dziś 
ten pogląd nie znajduje żadnego 
uzasadnienia. Nawet przy dużych 
zabiegach w chorobach nowotwo
rowych lepiej Jest, jak paCjent Jest 
lekko zanemizowany, a krew jest 
rozrzedzona, wówczas istnieje 
mniejsze ryzyko zatorów I zakrze
pów. Zużycie krwi na naszym od
dZIale znacznie spadło. 

jednej lub kilku zastawek, przekonania religijne, a drugim, 
aorty czy usunięcie tętniaka który ma inne. To taki sam 
aorty bez użycia krwi (której człowiek, mający te same 

nie życzą, a my musimy narządy. Profesor wspomina, że 
przekonania każdego świadkowie Jehowy przyczynili się 

ka), z pełnym powodze- w pewien sposób do postępu na-
uznaliśmy, że podobną me- uki światowej , zmuszając lekarzy 
Powinniśmy zastosować u do poszerzenia wiedzy i zmiany 

______ _ _ ______ -, świadomości. Opera-
cje bez użycia krwi 
biorą swój początek w 
1950 roku, kiedy to na 
całym świecie wprowa
dzono metodę wy
pełniania aparatu do 
krążenia pozaustrojo
wego 5-procentowym 
roztworem glukozy. 

WSZędzie przybywa szpitali, gdzie wykony
są zabiegi bez użycia krwi. Pacjenci do

się zmian. Wpłynęło na to kilka świa
skandali. W Wtelkiej Brytanii były to 
związany z chorobą szalonych krów, 

- z 'krwią kupowaną w Afryce, w 
nowym typem wirusa, wywołującym 
wątroby. W Irlandii krwią za

oęczJ(SZC,~ona wirusem pc>WO<hJjącym zapale
zarazHo się 2 tys. osób. W Kana

ponad 6Otys. pacjentów zostało za
wirusowym zapaleniem wątroby, 

[4<;PfD1~rzOllO ankietę- na temat stosowania 
ao ,~a.bj,eqów. Prawie-9D proc. Kanadyjczy-

chce I<orZystać z operacji 
~c;~ęcb.:ajq(:vch krew. Domagają się, by ery

dzialającyna szpik kostny i sty
tworzenia czerwonych krwi-

DOd'ohniP.jak krew i preparaty krwiopo
- była finansowana z budtetu państwa. 

Podobne poglądy i 
sposób działania pre
zentuje prof. Zbigniew 
Religa z Kiliniki MSW w 
Warszawie, który rów
nież z pełnym powo
dzeniem operuje bez 
transfuzji krwi. - Nie 
możemy zapominać,. 
że krew jest organem -
powiedział. - Stosuje
my ją jako lek, ale ona 
nie zawsze nim jest. 

chorych. Na siedem
codziennie 

krew podawana jest bar
rzadko, a jej zużycie zmniej-

Doc. dr hab. Sta
nisław Głuszek z kieleckiego szpi
tala mówi, że kiedyś wskazania do 
przetaczania krwi były o wiele 
łagodniejsze, dziś cała sprawa 

przypadków podejmuję sam -
tłumaczy doc. Głuszek . - Zawsze 
muszę ją dokładnie przemyśleć, 
wziąć pod uwagę wszystkie za i 
przeciw. O ile tylko się da, to krwi 
nie podajemy. Sam 
też nie byłbym za
chwycony i nie ży
czyłbym sobie, aby 
przetoczono mi 
czyjąś krew, gdyby 
można tego 
uniknąć. W wielu 
przypadkach orga
nizm sam sobie do-
skonale poradzi, 
szpik produkuje 
krew i uzupełnia 
wiele ubytków. Po
danie obcej krwi 

Operacje oszczędzające kraw są o WIele tań
sze. W cenę przataczanej kfWI należy wliczyc 
koszty jej pobrania, wykonania testów i przecho
wywania w banku krwi. Są tet ukryte koszty 
transfuzji, związane z leczeniem powikłan spo
wodowanych zakalemem pacjenta po przeto
czeniu. Pacjent. którego poddano operacji osz
czędzającej krew. krócej leży w sali intensywnej 
opieki medycznej I krócej przebywa w szpdalu. 
Krócej tet trwa zabieg. SzacUj9 się, te różnica w 
cenie obu metod wynosi tysiące dolarów - po
wiedział dr Aryeh Shander, któremu w 199 7 r. 
• Ttme" przyznał tytuł bohatera medycyny. 

działa hamująco na 1...-_ ______________ ---" 

wytwarzanie krwi w 
szpiku kostnym. Na naszym od
dziale, nawet gdy mamy pacjenta 
z hemoglobiną 7-8 g proc. (norma 
wynosi 13-15 g proc.) i hemato
krylem 24 (norma od 40 do 45), to 
nie spieszymy się z podaniem 
krwi. Obserwujemy go, monitoru
jemy i czekamy, aż ustroj chorego 
sam sobie poradzi z tymi ubytka
mi. W wielu szpitalach w naszym 
województwie i całym kraju mod
ny i co ważniejsze bezpieczny 
staje się trend do jak najrzadsze
go podawania krwi. 

Czy w medycynie przyszłości 
obędziemy się bez transfuzji 
krwi? Niektórzy uważają. że już 
za pięć, dziesięć lat do tego doj
dzie. Operacje oszczędzające 
krew całkowicie zastąpią transfu
zje. Ale powszechna dostępność 
takich zabiegów zależy od dwóch 
czynników - odpowiedniego wy
posażenia placówek służby zdro
wia oraz wiedzy i świadomości le
karzy. 

Iwona ROJEK 
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Kielecka TVP za dwa lata? 

Okienko jeno 
czy ... 
wlasny ośrodek 

Dwie poprawki do ustawy 
o radiofon ii i telewizji do
tyczące powołan ia czterech 
ośrodków reg ionalnych 
TVP zgłos ili poseł Mariusz 
Olszewski z Porozumien ia 
Polskiego i posłanka Ale
ksandra Jakubowska z So
juszu Lewicy Demokratycz
nej . W obu wersjach jest 
wniosek o powołan ie ośro

dka TVP w Kielcach. 
Na najbliższym posiedzeniu Ko

misji Kultury i Środków Przekazu, 
które odbędzie się 4 stycznia, 
będą głosowane obie poprawki. -
Skoro rząd zgłosił pilny projekt 
nowelizacji ustawy o radiofonii i 
telewizji zawetowanej wcześniej 
przez prezydenta RP, to uznałem , 

że "worek" jest znów otwarty i mo
żna zglaszać poprawki - mówi po
seł Mariusz Olszewski. - Przed
stawiciele rządu twierdzą co pra
wda , że nowe ośrodki będą 

przedmiotem kolejnej noweliza
cji, ale nie podają żadnego kon
kretnego terminu, w jakim 
mialoby to nastąpić. 

Poprawka lewa 

czy prawa ... 

Poprawka wniesiona przez 
posła Olszewskiego ma zebrać 
zwolenników po prawej stronie 
sceny politycznej. Podobną po
prawkę zgłosiła poslanka SLD 
Aleksandra Jakubowska, która 
ma pozyskać lewicę . Ma to zape
wnić konsensus polityczny. W 
obu wersjach są wnioski o po
wołanie do życia ośrodka TVP w 
Kielcach, a ponadto w Opolu , Ol
sztynie i Zielonej Górze lub Go
rzowie . 

Marszalek województwa Józef' 
Szczepańczyk popiera ideę stwo
rzenia ośrodka , ale podkreśla , że 
krokiem w tę stronę jest porozu
mienie z Krakowem. - Odbyłem 
szczerą rozmowę z zastępcą dy
rektora ośrodka krakowskiego El
żbietą Lachowicz. W planach jest 
emitowanie w sobotę na paśmie 
programu 1110-, 15-minutowej mi
nikroniki świętokrzyskiej, która 
byłaby powtarzana w niedziele. 
Projekt ma ruszyć od stycznia 
2000 roku. Docelowo powstałaby 
kronika świętokrzyska, nadawa
na codziennie. Jednak w tym celu 
trzeba stworzyć zaplecze studYJ
ne, techniczne i kadrowe . Nie bę
dziemy ustawać w zabiegach na 
najwyższym szczeblu o po
wołanie samodzielnego ośrodka . 
Chcemy też zaprosić do Kielc pre
zesa TVP SA w celu omówienia 
tych problemów. 

Sejmik zlecił zarządowi wOJewó
dztwa wystąpienie do przewod
niczącego KRRiT z wnioskiem o 
zarezerwowanie częstotliwości 
dla przyszłego ośrodka telewizyj
nego w Kielcach. 

Tylko 

parlament 

- O powstaniu samQdzielnego 
ośrodka może zadecydować tylko 
parlament i sądzę, że jeszcze w 
styczniu sprawa powinna się wy-

jaśnić - powiedział poseł Henryk 
Długosz, przewodniczący sejmi
ku . - Wszystkie inne działania : lo
kalne lobby samorządowe i go
spodarcze, stworzenie kroniki 
świętokrzyskiej do czasu zanim 
ośrodek powstanie oraz zabiegi, 
by w paśmie krakowskim było jak 
najwięcej Świętokrzyskiego , są 
wskazane. 
Poseł Olszewski jest jednak in

nego zdania. - Nie możemy być 
dłużej na łasce Krakowa! Potrze
bny nam samodzielny ośrodek, a 
nie skromne, małe okienko, które 
tylko oddali nas od celu. Z zado
woleniem natomiast przyjąłem 
wszystkie działania samorządo
we na rzecz powstania ośrodka 
TVP w Kielcach, bo - choó nie 
mogą bezpośrednio wpłynąć na 
decyzję o jego powstaniu - to do
starczają dodatkowych argumen
tów w sprawie. 

Jeśli przejdą 

przez sito 

Jeśli poprawki przejdą pomyśl
nie sito sejmowe i senackie , a 
ustawę podpisze prezydent RP, to 
następnym etapem będZie wnio
sek szefa KRRiT do ministra 
łączności o przydział częstotliwo
ści. - Nie powinno być z tym kłopo
tu , z częstotliwością radiową 

mógłby być problem, ale nie z te
lewizyjną - uważa poseł Olsze
wski. - Jeśli i to uda się sfinalizo
wać, to do zarządu TVP należy fo
rmalne stworzenie ośrodka regio
nalnego w Kielcach: powołanie 
dyrekcji, zapewnienie zaplecza . 

Nie przeprowadzono kalkulaCJi , 
ile będzie kosztować stworzenie 
ośrodka . - Lokalny biznes i sa
morząd mogą wesprzeć starania , 
ale jeśli zapadnie deCYZJa w parla
mencie, to główne wydatki na ten 
cel będzie musiała ponieść TVP, 
którą zobliguje ustawa - mówi po
seł Długosz. 

- To bogata firma - dodaje poseł 
Olszewski. - A przecież blisko 1,3 
mln mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego to osoby. które 
w większości płacą abonament 
Nie należy im się całodzienny re
gionalny program publicznej te le
wizji , jak mieszkańcom Katowic, 
Krakowa czy Warszawy? 

Siedziba 

od gminy 

Wiceprezydent miasta Marek 
Piotrowicz deklarował, iż gmina 
może przeznaczyć budynek dla 
lokalnego ośrodka . - O kadrę 
dziennikarską nie powinniśmy się 
martwić, bo mamy w regionie 
młodych, zdolnych ludzi, których 
twarze nie kojarzą się z za
mierzchłymi czasami - dodaje 
Mariusz Olszewski. 

Politycy przewidują, że jeśli 
głosowanie poprawek w sprawie 
utworzenia cz1erech nowych 
ośrodków regionalnych TVP bę
dzie pomyślne, to za mniej więcej 
dwa lata Kielce doczekają się 
własnej lokalnej stacji teleWizji 
publicznej. 

Magdalena FUDALA 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Szukam, dam, zmienię 
Rys. M. Du/ęba 

Dopiero po wyroku w drugiej instancji ZOZ przywrócił pielęgniarkę do pracy 

CZLOWIEK NIC NIEWART?-
Halina P. przez trzydzieści cztery lata była pielęgniarką śro
dowiskową w kieleckiej przychodni. Dyrekcja firmy przy
stała na jej prośbę, żeby z końcem 2000 roku kobieta 
przeszła na wcześniejszą emeryturę. Nim jednak tak się 
stało, pielęgniarkę zwolniono. Trzeba było wyroku drugiej in
stancji - Sądu bkręgowego w Kielcach, żeby Halina P. znów 
mogła wrócić do pracy. 

- W kwietniu ubiegłego roku dyre
kcja kieleckiego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej zgodziła się - pisem
nie zresztą - żebym przeszła na 
wcześniejszą emeryturę od 1 sty
cznia 2001 roku. Spokojnie zatem 
pracowałam dalej. Tym większe 
było moje zdziwienie, kiedy 23 li
pca bieżącego roku wręczono mi 
wypowiedzenie - opowiada Hali
na P. Pięć dni póżniej złożyła w 
kieleckim Sądzie Rejonowym -
Wydziale Pracy pozew przeciwko 
swojemu pracodawcy. Wniosła o 
uznanie wypowiedzenia {) pracę 
za bezskuteczne. 

- Przez tyle lat pracowałam jako 
pielęgniarka. Zgodzono się na to, 
żebym przeszła na wcześniejszą 
emeryturę, a potem zupełnie to 
zlekceważono. Wiedząc, że do 
końca 2000 roku będę pracować, 
wzięłam pożyczkę. Z czego mam 
ją spłacić, skoro pracodawca nie 
wywiązał się ze zobowiązań - ar
gumentowała. 

Wyrok w kieleckim Sądzie Pracy 
zapadł 18 pażdziernika, jeszcze 
w czasie, kiedy Halina P. znajdo
wała się w tzw. okresie wypowie
dzenia. 

- Mimo to do domu przysłano mi 
świadectwo pracy i inne dokumen
ty, na konto przelano odprawę . 

Nawet nie bardzo chciano ze mną 
rozmawiać. Po prostu potraktowa
no mnie tak jak. przedmiot - żali 

się· 
Pełnomocnicy strony pozwanej 

czyli Zespołu Opieki Zdrowotnej 
wnosili o oddalenie pqwództwa, 
argumentując, że w ZOZ były 
zwolnienie grupowe i właśnie dla
tego Halina P. straciła pracę. Mi
mo to w Sądzie Pracy zapadł wy
rok korzystny dla pielęgniarki. 

Skład orzekający uznał, że wypo
wiedzenie jej umowy o pracę było 
bezskuteczne. 

- Poszłam więc do zastępcy dy
rektora ZOZ z tym wyrokiem i py
taniem, kiedy przywróci mnie do 
pracy. Co mi odpowiedział? 
. Przecież pani jest zwolniona· -
Halina P. bardzo się denerwuje . 
- Dowiedziałam się , że od wyro
ku pełnomocnicy ZOZ złożyli 
apelację. W piśmie tym prawni
cy zakładu napisali oprócz 
dotychczasowej argumentacji 
także i to, że . ustalenia poczy
nione z powódką, z których wy
nika, że powódka będzie mogła 
przejść na wcześniejszą eme
ryturę z dniem 31 grudnia 2000 
roku nie stanowią o obowiązku 
zatrudnienia powódki do tej da
ty· . 

W ostatnim dniu roku interesanci 
nie będą przyjm~wani w PUP 
ostrowieckim i buskim 

PLUSKWA 
IM NIESTRASZNA 
W ostatnim dniu roku niemal 
wszystkie powiatowe urzę
dy pracy będą przyjmowały 
interesantów. Wyjątek sta
nowi ostrowiecka placówka, 
która zostanie zamknięta już 
30 grudnia oraz w Busku 
Zdroju, gdzie w sylwestra 
już nic nie będzie można 
załatwić. Krócej czynny bę
dzie urząd w Sandomierzu, 
utrudnienia mogą wystąpić 
w Kielcach. 

Problem roku 2000 dotyczy nie 
tylko sprzętu informatycznego, 
lecz przede wszystkim jego opro
gramowania. Prace nad przygoto
waniem urzędów pracy w wojewó
dztwie świętokrzyskim do bezkoli
zyjnego wejścia w rok 2000 rozpo
częto już w 1998 roku. Koordyno
wał je Krajowy Urząd Pracy, 
współpracując z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Socjalnej, a reali
zowali je informatycy z wojewQdz
kiego i powiatowych urzędów pra
cy wspólnie z pracownikami z 
.ComputerLand· SA. 

Jeszcze na początku tego roku 
zinwentaryzowano i sprawdzono 
wszystkie urządzenia w urzędach, 

w tym przede najważniejsze ser
wery. 

Uaktualniono oprogramowanie, 
ale niezależnie od tego powołano 
zespoły, które przygotowano na 
ewentualne zwalczenie milenijnej 
pluskwy. - 31 grudnia zawartości 
systemów informatycznych WUP i 
PUP zostaną zarchiwizowane -
powiedział Bohdan Łabęcki, kiero
wnik oddziału ds. informatyki 
WUP. 

W mijającym roku urzędy pracy 
w regionie świętokrzyskim urucho
miły nowy specjalny system info
rmatyczny PULS. Został przygoto
wany w ramach projektu ALSO 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Socjalnej, Krajowy Urząd Pracy i 
.ComputerLand· SA. 

- Jesteśmy nie tylko przygotowa
ni, ale i pewni odporności na plusk
wę milenijną systemów informaty
cznych w WUP i PUP - zapewnił 
Przemysław Kuczyński, rzecznik 
prasowy Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Kielcach. - Nasi klienci nie 
mają powodów do obawo termi
nowe wypłaty zasiłków i innych 
świadczeń w roku milenijnym. Bę
dziemy je realizować bez prze
szkód już 3 stycznia. 

lWiOaJ 

- Byłam nawet skłonna iść z ZOZ 
na ugodę i przejść na wcześ
niejszą emeryturę już od sierpnia 

- przyszłego roku. Myślę, że po 34 
latach pracy należy mi się chociaż 
trochę szacunku. Na to nie zgo
dził się mój pracodawca - opowia
da Halina P. 22 grudnia 1999 roku 
Sąd Okręgowy w Kielcach pod
trzymał wyrok pierwszej instancji. 
- Pewnie dlatego, że ZOZ nie 
chciał iść nawet na taką ugodę . 

Aktywizacja młodzieży 

Po pół roku wreszcie sprawa ma 
swój finał. Już rozmawiałam z dy
rektorem ZOZ i od 1 stycznia wra
cam do pracy, do swoje} przy
chodni. lo nic mi już nie chodzi tak 
bardzo, jak o to, że zupełnie mnie 
zlekceważono . Nie potraktowano 
jak człowieka, pracownika, tylko 
wroga. A ja tylko chciałam godnie 
odejść - komentuje pani P. 

Syłwia BŁAWAT 

Absolwent równy 
bezrobotnemu 
Poszedł do pracy młody 

człowiek. Staranne wykształce
nie na renomowanej uczelni. 
Jak przystało na magistra, do
piero w kolejnym dniu stawił się 
w pracy w garniturze i luźno je
szcze powiewającym krawacie. 
Miał nawet fajne credo, próbo
wał nim grać. Głosił, że lepsza 
jest jakakolwiek praca niż jej 
brak. Postawił na aktywność za
wodową. Szybko i zmyślnie od
krył firmę, z którą związał go los. 
Zaczynał się zręcznie poruszać 
w marketingu. Zgłosił komuś 
całkiem zgrabne hasło do stan
dardowej oferty. 
Zacząłem poważnie traktować 

tego młodego człowieka, my
ślałem z troską o jego przyszłej 
pracy. Byłem przychylny do proje-

W naszym kraju istotna jest sytua
cja obecna, a także przyszłość ge
neracji najmłodszych. Ogromny kil
ku milionowy potencjał demografi
czny do 2015 roku osiągnie wiek 
dojrzałości. Ta populacja będzie się 
zmagać z wieloma groźnymi zjawi
skami, a najgroźniejsze to bezrobo
cie i brak mieszkań. Niezbędne jest 
stworzenie blisko czterech milionów 
miejsc pracy. Podczas gdy w na
szym kraju występuje prawie 12-
procentowa stopa bezrobocia, a 
wśród przedsiębiorców mówi się o 
powstaniu bariery popytu, co z kolei 
przesądzi w perspektywie o zbycie 
towarów, a więc zmniejszeniu się 
dynamiki gospodarczej. Polityka w 
obszarze zatrudnienia jest kluczo
wym zagadnieniem. Nie można do
puścić do takiego modelu, żeby wy-

No\)EWODA~ 
NAISTf;PNE DRZNI, 

JA TU vEOTE M • UKQi)TE 
-B EZRO!)OCIE .... 

ktu usytuowania go na stanowisku 
koncepcyjnym. Ale doszło wresz
cie do rozmowy dotyczącej wyna
grodzenia. I cóż, młody człowiek 
otrzymał propozycję stażu abso
lwenckiego. Szybko sobie przeli
czył, że został zrównany z bez
robotnymi otrzymującymi zasiłek. 

Czy tylko tak można aktywizo
wać młodzież absolwencką? Przy
pomina mi tei początek lat dziewię
ćdziesiątych. Wtedy to, z jeszcze 
ciepłymi dyplomami ukończenia 
szkół, młodzież pędziła do biur 
pracy po pierwszy w swym życiu 
zasiłek. Zasiłek, który był głównie 
przeznaczany na wydatki wakacy
jne. I chwała, że państwo tak 
chciało osłodzić trudny początek 
wchodzenia w cierpkie lata trans
formacji. Czy jubileusz dekady 
transformacji ma oznaczać prze
życie dziesięciu lat w ten sam spo
sób. Młodzież nie lubi wspominać. 
Ale studenci chętnie uczestniczą 
w rozmowach o funkcjonowaniu 
instytucji pełnomocnika do spraw 
zatrudnienia na uczelniach. 

Rys. M. Du/ęba 

kształceni młodzi ludzie zaczynali 
swoje dorosłe życie bez perspekty
wy na zdobycie pracy. 

Tej samej miary powagę społeczną 
skierować trzeba na ożywienie bu
downictwa mieszkaniowego. W tej 
też perspektywie czasowej założo
nych zostanie blisko 3,5 mln nowych 
rodzin. Dla każdej z nich konieczne 
będzie oddzielne lokum, a najlepiej 
docelowe mieszkanie. 

W obydwu istotnych obstarach ży
cia publicznego, jakimi są ~śnie ry
nek pracy i budownictwo mieszkanio
we widać jak na dłoni konieczność 
szybkich i zdecydowanych działań 
podejmowanych przez państwo. 
Przysłuchiwałem się kiedyś dys

kusji, w której zadający pytanie, 
czy zmieni się sytuacja na rynku 
pracy z chwilą wejścia Polski do 
Unii Europejskiej, oczekiwał wyra
źnie pozytywnych argumentów w 
odpowiedzi. A odpowiedź jest pro
sta. Ożenek kojarzy się zawsze z 
krainą szczęśliwości, a nam 
szczególnie tego potrzeba. 

Marek GĘBSKI 

Olerty pracy ~ 
ŚWI ĘTOKRZYSKI E 
Oferty pracy Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kielcach 
1. TU .Compensa Życie' SA, Kielce, 

ul. Staszica 1, tel. 368-28-32, 0604-
859-682, zatrudni akwizytorów fundu
szu emerytalnego oraz agentów ubez
pieczeniowych. 

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
KAUSAR, Kielce, ul. Kościuszki 

52/001 , tel. 343-16-83, zatrudni infor
matyka z wykształceniem wyższym 
kierunkowym i prawem jazdy kat. B. 

3. Techniczno-Produkcyjna 
Spółdzielnia Pracy, Kielce, ul. Górna 
19a, tel. 344-90-81 wewn . 222, za
trudni szlifierza kształtu z wykształce
niem zasadniczym, 1O-letnim stażem 
pracy i praktyką w narzędziowni oraz 
inżyniera mechanika z wykształce
niem wyższym (konstruktor form wtry
skowych do tworzyw sztucznych, wy
krojniaków tłoczników) i 1 O-letnim sta
żem pracy. 

4. FHU ,Gabinety Medyczne", Ję
drzejów, ul. Dr Kwarty 4, tel. 0604 333 
930, iatrudni technika optyka z rocz
nym stażem pracy. 

5 .• Chemadin Export" Sp. z 0.0., Kiel
ce, ul. Skrajna 82, tel. 345-20-34, za
trudni spawacza z wykształceniem za
sadniczym, 5-letnim stażem pracy i 
uprawnieniami spawalniczymi wg EN-
287-1. Typ uprawnień: 135PW03, 136 
P W02, 141/111T W02 (kontrakty za-
graniczne). . 

6. REIMSTAR. Stalowa Wola, ul. 1 
Sierpnia 34, tel . (0-15) 843-23-46, za
trudni kierownika oddziału w Kielcach z 
wykształceniem wyższym - mężczyz

na, wiek do 35 lat. 
7. Usługi Geodezyjne, Małogoszcz, 

tel. 385-51-89, 385-52-10, zatrudnią 

geodetę z upraWnieniami, z 
kształceniem wyższym. 

8. BAJTL Sp. z 0 .0., Kielce, ul. 
rewskiego 47, tel. 344-88-97, 
przedstawiciela 
kształceniem średnim 
marketing, obsługa biur, wiek 

9. PHU DELCQ-SYSTEM 
Sprzedaży, Kielce, ul. Planty 
361-40-05,362-06-30, zatrudni 
stawiciela handlowego z 
niem średnim handlowym, 
ścią struktury sieci kornpLltenJwy,ctt.f 
le widziany samochód oraz 
z wykształceniem średnim 
wym, znajomością systemów 
nych obsługi sieci KnrnntITP"nlN1o"" 

doświadczeniem w branży 
1 O. Piekarnia, Kielce, ul. 

tel. 0603 977 290, zatrudni i 
prawem jazdy kat. B i 
książeczką zdrowia. 

11 . Pracownia Projektowa 
Kielce, ul. Kościuszki 11 (p. 1 
343-06-76, zatrudni asystenta f 
ra urządzeń sanitarnych, z 
niem wyższym kierunkowym i 
mością obsługi komputera. 

12. Zakład Usług Mie,sz~,anioWiIJ 

Transportowych, Czerwona 
tel. 0601 408 967, zatrudni 
wykształceniem zasadniczym, z 3-, 
letnim stażem pracy. 
1~. Szpital Specjalistyczny 

Narządu Ruchu, Kamienna 
Korczaka 1, tel. (0-75) ,,,q·-LU"!D. ' 

trudni lekarza ortopedę 
pierwszym stopniem spe!cjaliza,cJI. 
Zgłaszanie ofert pracy 

dawców w PUP Kiełce, 
4, p. 126, tel. 345·74·95, 
wewn. 295. IOprac. 

ZIEMIA RADOMSKA 
Powiatowy Urząd Pracy w Rado

miu oferuje zatrudnienie w zawo
dach: 

1. sprzedawca - umowa dla absol-
wenta. 

2. barman-kelner, 
3. magazynier, 
4. żałobnik, 
5. piekarz, 
6. cukiernik, 
7. technik odzieżowy - specjalność 

dziewiarz, 
8. pielęgniarka środowiskowa, 
9. referent ds. kontaktów polsko

węgierskich, 

10. projektant-technolog obuwia, 
11 . operator obrabiarek sterowa-

nych numerycznie, 
12. operator żurawia wieżowego, 
13. księgowa, 
14. matematyk-informatyk, 

15. masażysta, 
16. ustawiacz do walcarek i 

rek. 
Szczegółowych informacji 

Referat ds. Pośrednictwa 

(pok. 139, 140) w Po\Mat.oWl/m 
dzie Pracy przy ul. Ks. i 
Radomiu, tel. 363-99-59 wewn. 

Inne: 
1. Praca dla 

agentów ubezpieczeniowych, 
0602-227-517,0603-850-987. 

2. Nowo otwarta firma zatrudni 
dentów zaocznych na stałe , 

zyczna, tel. 048/362-43-05. 
3. Praca fizyczna dla osób do 

ku życia , tel. 048/362-43-05. 
4. Anglia - praca w przetwÓrT1l 

rzyw dla osób w wieku do 30 lal 
090/378-910. 

PODKARPACIE 
Stalowa Wola 
- ekonomista (średnie ekonomicz

ne lub techniczne), psycholog, 
agent ochrony (licencja), sprzeda
wca (średnie, obsługa kasy fiskalnej 
i komputera), sprzedawca (średnie 
techniczne, znajomość programu 
FPP), pilarz (uprawnienia), ślusarz
spawacz (uprawnienia spawalnicze, 
w osłonie CO), sprzedawca, spa
wacz (w oslonie CO). 

Oferty pracy dla osób z grupą in
walidzką: pracownik porządkowy, 
ciastkarz, informatyk (programy 
graficzne), sprzątaczka, specjali
sta ds. księgowości, księgowa
kasjer, tokarz. 

Oferty pracy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Stalowej Woli, 
ul. 1 Sierpnia 12 - Dom Młodego 
Metalowca, tel. 842-03-39. 

Nisko 
- specjalista ds. marketingu (wy

ższe techniczne, praca w Nisku), fa
kturzystka (średnie techniczne, 
ekonomiczne lub handlowe), przed
stawiciel handlowy towarzystwa 
ubezpieczeniowego (oferowany 
stały etat, wyksztalcenie średnie), 
kucharz (staż pracy, praca w Nisku), 
kierowca-magazynier (prawo jazdy 
kat. C, uprawnienia na wózki 
widłowe, praca w Nisku), sprzedaw
ca w sklepie z artykułami instalacji 
sanitamych (doświadczenie w hand
lu tej branży, znajomość programów: 
.Subiekt· i .Windows·, praca w Leża
jsku). 

Oferty pracy dla osób z grupą in
walidzką: pracownik fizyczny do 
obsługi maszyny do foliowania (oso
ba z" gr. inwalidzką, praca w Nisku) 
ślusarz, spawacz, robotnik w 

budownictwie lekkim, 
ca w Zarzeczu), nr.,,,nwn,k 

ny w piekarni (praca 
Oferty pracy w Po'wiatoWJ 

Urzędzie Pracy w Nisku, 
domierska 6 a, tel. 841-23-1 

Oferty Powiatowego U 
cy w Tarnobrzegu: 

Dla absolwentów: <:n'7",rla\\'" 
zawodowe lub 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Nie wolno stosować odpowiedzialności 
zbiorowej -

Bylo sobie prawo ... 
Już minęły święta, ale mamy 

jeszcze labę. Wreszcie można 
się wyspać, odpocząć, zagoić 
wrzody na żołądku. Jednak nie 
wszyscy będą mieli tak wesoło. 

można tak twierdzić! Z jednej stro
ny prawa młodzieży są łamane, a z 
drugiej uczniowie nie wypełniają 
nadanych im obowiązków. Po
wstaje więc błędne koło - tylko nie 
wiadomo, kto je pierwszy zakręcił? 
Ktoś musi zmądrzeć i mniemam, 

że pierwsi będą jednak uczniowie, 
bo wpajano nam, że mądrzejszy 
zawsze ustępuje . Mojej klasie po
zostająjedynie "Oda do młodości", 
Mickiewicz i nadzieja. 

IKtośl 

Gdyby nie koledzy .. , 
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Ostatnio coraz więcej młodych osób zostaje wegetarianami 

Dlaczego tak jest? 
Czemu tylu młodych ludzi spośród nas zostaje wegetariana
mi? Czy warto? Jak to się odbija na naszym zdrowiu? 

Moja koleżanka Agnieszka jest 
wegetarianką od pięciu lat. Zo
stała nią, gdyż sądzi, że skoro nie 
musimy zabijać zwierząt , aby 
przeżyć, to nie należy tego robić. 
Podejście wielce humanitarne i w 
jej przypadku zrozumiałe . Aga 
wychowała się na fermie, gdzie 
hodowano lisy dla ich pięknego 
futra . Gdy były małe , można było 
się z nimi bawić, póżniej nagle 
znikały. Przeżyła szok, gdy do
wiedziała się jaki los je spotyka. 
Hodowanie zwierząt tylko po to, 
aby je potem zjeść albo zedrzeć z 
nich skórę jest, jej zdaniem, nie
sprawiedliwe. Jestem ciekaw, czy 
długo wytrwa w swoim postano
wieniu. 
Niechęć do zabijania zwierząt 

jestjednąz dwóch głównych po
budek, którymi kierują się we
getarianie. Drugą jest, jak po
wiedział mi Artur, zdrowy 
rozsądek . Artur jest wegetaria
ninem już cztery lata . Doszedł 
do wniosku , że jedzenie mięsa 

jest niewskazane. Lepiej się czuje, 
gdy go nie je, jest w lepszej kondy
cji zarówno psychicznej. jak i fizy
cznej. Nie robi tego, aby uratować 
zwierzęta . Nie kierują nim żadne 
wyższe idee. Po prostu dba o sie
bie. 

U nas początki wegetarianizmu 
były trudne. Jedzenie bezmięsne 
było drogie i trudno dostępne, nie 
każdy mógł sobie na nie pozwolić. 
Teraz jest już znacznie łepiej . W 
Kielcach jest wiele miejsc, gdzie 
można kupić wegetariańskie 

przysmaki - od drogiego wędzo
nego tuńczyka po tanie i równie 
smaczne owocowo-warzywne 
sałatki. 

Jak wygląda typowy jadłospis 
statystycznego wegetarianina? 
Rano głównie nabiał i pieczywo, 

Milutko 

na obiad coś "na ciepło" - ostatnio 
modne sąpotrawyzsoi, a na kola
cję na przykład sałatka warzywna. 
Niby nic specjalnego, ale czasami 
trzeba się nieżle pomęczyć, żeby 
przyrządzić coś smacznego. 
Prawdę mówiąc, nie wyobrażam 

sobie siebie jako wegetarianina i 
szczerze podziwiam takowych , 
choć mam też dwóch " bezmięs
nych" kolegów, u których wegeta
rianiznn jest męską odmianą. osta
tnio modnej u dziewczyn, anore
ksji. 

Marek MARTYNISZVN 

• Jeśli nie masz po co żyć, żyj na 
złość innym. 

• Młodzież w stanie nietrze
źwym może spowodować potom
stwo. 

• Palenie skraca papierosa. 
• Zwalczaj przeludnienie - za-

strzel bociana. 
• 997 - telefon zaufania. 
• Twój żołądek grobem zwierząt. 
• $wiat jest piękny - powiedział 

prosiaczek i rzucił się w prze
paść. 

Ustawić się do nich przodem 

Uwaga, 
karlaniacy! 

na obserwację - Widać jedynie 
pudło i słychać: puk-puk-cha-cha 

Jeszcze przed świętami na lekcji 
języka polskiego jeden z moich 
klasowych kolegów tak wyprowa
dzi! z równowagi naszą kochaną 
panią profesor, że w podziękowa
niu ustaliła datę wypracowania 
klasowego i sprawdzianu z rene
sansu. Dodatkowo na święta za
dała nam nauczyć się na pamięć 
,Ody do młodości" Adama Mickie
wicza i bynajmniej nie chodzi tu o 
wyklepanie wiersza, lecz o 
,własną interpretację specyficznie 
inscenizowaną". Wszyscy jeste
smy teraz wdzięczni naszemu ko
ledze, jednak nie o to chodzi. Już 
nawet nie mamy nic przeciwko za
dawaniu nam prac na święta i 
łamaniu naszego zagwarantowa
nego ustawowo prawa do świąte
cznego odpoczynku. Jednak nłe 
wolno stosować odpowiedzialno
sci zbiorowej. Jak długo jeszcze 
będziemy cierpieć za postępki jed
nej czy też kilku osób? To po pro
stu niegodziwe. 

Palić, nie palić? 

W minioną środę w .$niadku· 
szczególnie dawał się odczuć kli
mat świąt Bożego Narodzenia. 
Przygotowana w szkole wigilia 
połączyła uczniów i nauczycieli w 
jedną rodzinę. Z przyczyn bliżej 
nieokreślonych nie odbyła się ona 
w sali gimnastycznej, jak to było w 
latach ubiegłych . Nie miała ona 
szczególnie oficjalnego charakte
ru, ale w niczym nie umniejszyło to 
jej uroku. W holu obok pokoju na
uczycielskiego rozbrzmiewały naj
piękniejsze polskie kolędy, znako
micie wykonywane przez chór 
szkolny pod przewodnictwem pro
fesora Sławomira Ozikowskiego. 
Na uwagę zasłużyła także żywa 
szopka, której bohaterami byli 
oczywiście .śniadecczycy·. Ten 
dzień w " LO trzeba zaliczyć do 
wyjątkowych. /COLl/ 

Młodzi ludzie wymyślają różne 
zabawy w okresie sylwestro
wym. Wszyscy znamy ten hałas 
wybuchających petard przed 
naszymi oknami, lecz niewielu 
wie o istnieniu ... kartoniakówl 

Po drugie, spłoszeni kartoniacy 
uciekają zygzakiem, jedna para 
nóg w jedną stronę , a druga w 
drugą. Co pięć metrów upadają z 
Impetem, wstają, biegną itCl. 

.Oda do młodości" to "pryszcz". 
Kto z uczniów nie pisał chociaż raz 
sprawdzianu karnego spowodo
wanego złym zachowaniem które
gos z kolegów? Nikt?! Łamanie 
podstawowych praw uczniów to 
chleb powszedni i ani samorządy 
klasowe, ani szkolne nie kwapią 

do rozwiązania tego problemu, 
nikt nie chce się narazić gro-

pedagogicznemu. Jak długo 
chory stan rzeczy będzie 

Niedawno rozmawiałem z 
mojej szkoły, który 

Stwlerci7il, że młodzież ma za dużo 
a za mało obowiązków. Jak 

Coraz częściej w prasie i tele
wizji ukazują się teksty krytycz
ne na temat palenia papiero
sów. Media starają się palących 
namówić do porzucenia tego 
brzydkiego nałogu. Wielu ludzi 
sądzi, że bardzo łatwo się go po
zbyć. Otóż nie, uzależnienie 

czyni z człowieka niewolnika. 
Łatwo rozpoznać nałogowego 

palacza - ubrania przesiąknięte 
dymem, nieświeży oddech, żółte 
palce i zęby. Ten wygląd i zapach 
dymu papierosowego nie wzru
szają kogoś palącego, lecz jak 
działają na innych? Na pewno dra
żnią. Ale gdy kolega wyciąga "ra
mkę", czyli paczkę papierosów i 
częstuje nas, to często wahamy 
się i nie mamy odwagi odmówić. 
Jeśli skorzystamy i zaciągniemy 
się dymkiem, to kto wie, może za 
kilka miesięcy powiększymy grono 
niewolników papierosa. Jeśli nato
miast odmówimy, możemy zostać 

ak wywróżyć sobie przyszłość? 

o może stać się nałogiem 
można znależć w instrukcji 
dołączonej do kart. 

Czwarta wróżba to tarot. Tutaj 
potrzebna jest specjalna 2108le
mentowa talia Wielkich Arkanów, 
które mają specyficzne nazewnic
two, np. Głupiec, Świat, Śmierć, 
Wisielec, Koło Fortuny, Moc, Pa
pież, Rydwan. Aby wróżyć z kart 
tarota, należy najpierw poznać 
symbolikę (co w przypadku po
przednich wróżb nie miało miejs
ca), dopiero potem można próbo
wać ich interpretacji w układzie . 
Najprostsza jest wyrocznia z 
trzech kart i służy głównie odpo
wiedzi na konkretne pytanie. Trze
ba pamiętać, że tarot nie służy za
bawie. Wróżeniu powinno towa
rzyszyć skupienie. 

Z kartami jednak nie wolno prze
sadzać. Można się od nich uzależ
nić. Moja znajoma rozkładała karty 
co najmniej trzy razy dziennie. 
Przed każdą decyzją wróży sobie 
kilka razy. Dopiero gdy zwró
ciłyśmy jej uwagę, że stało się to 
nałogiem, postanowiła z tym zer
wać. Na razie udaje się jej wytrzy
mać bez kart, ale z tego co mi mó
wi, ciężko to znosi. Wniosek z tego 
jeden: cena za zaglądnięcie w 
przyszłość jest wysoka. Wybór na
leży do was - błoga nieświadomość 
lub uzależnienie od kart. (ICE) 

wysmlanl, okrzyknięci mięcza

kiem czy może określeni jeszcze 
gorzej. Nie wiadomo, jakie konse
kwencje spowoduje odmowa, ale 
czy naprawdę warto się tym przej
mować? Koledzy mogą się z nas 
chwilę pośmiać, lecz następnego 
dnia zapomną. że nie chcieliśmy 
zapalić i wszystko wróci do normy. 
Tylko od nas zależy, czy zostanie
my nałogowymi palaczami czy 
nie. 

IMAU 

Niedawno można było w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach 
oglądać zdjęci a wykonane przez fotografików popularnego pisma 
" National Geographic", w ramach wystawy, która "podróżuje" po ró
żnych miastach Polski. 

Za 2 złote można było zagłębić się w świat , który nie dla wszystkich sta
nowi codzienność. Niezwykła wrażliwość i doskonale rozwinięty znnysł 
postrzegania otaczającej rzeczywistości przez ludzi, którzy zajmują się 
fotografowaniem, dały niezwykłe efekty przy pokazywaniu nam dzikiej 
przyrody oraz ludzkiego cierpienia i nieszczęść. Wystarczyło spojrzeć na 
zdjęcie promujące wystawę, przedstawiające dziewczynkę pochodzącą 
z Afganistanu pogrążonego w wojnie. Wyraz jej oczu mówił o ogromnym 
przerażeniu i cierpieniu. 

Dobrze by było, gdyby w przyszłości podobne artystyczne wydarzenia 
nie omijały Kielc. 

Honorowy Patronat 
Marszałek Województwa - Józef Szczepańczyk 
Wojewoda Świętokrzyski - Wojciech Lubawski 

(Sal) 
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Kartoniacy wychodzą na ulice po 
zmroku, spotkać ich można nawet 
o godzinie 20, zwykle podglądają 
ludzi stojących na przystanku auto
busowym. Oczywiście jeżeli ktoś 
ich w porę nie zauważy, to mamy 
jego los - zostaje mu zrobione 
"szu-szu". A jak ich rozpoznać? 

Po pierwsze, najpierw ukradko
wo zbliżają Się do ofiar i wtedy WI
dać cztery nogi w adidasach oraz 
pudło z napisem "vega 29". W pu
dle tym wycięte są dwie podłużne 
szpary oczne. Następuje przerwa 

"Hanka" dzieciom 

Pierwsze prawo obowiązujące 
podczas spotkania z nimi to: nie 
panikowaćl Najlepiej odwrócić się 
do nich przodem i to pomaga. 
Stają się spokojnI. W żadnym ra
zie nie wypada parskać śmie

chem, wtedy kartoniacy szaleją I 
kołyszą pudlem na bokI. 

Iblue MI 

PS. Przedstawiony precedens 
jest autentyczny. Wystarczy 
przejść się na kielecki Barwinek. 

Dobrze być Mikołajem 
W kieleckim IV LO im. Hanki Sawickiej przeprowadzono 
zbiórkę darów dla dzieci niepełnosprawnych. Organizacją 
akcji zajęły się członkinie szkolnego koła Towarzystwa przy
jaciół Dzieci. 

Pomagała nam pani profesor Helena Kamińska , w gabinecie której 
znajdował się prawdziwy skład mikołajkowych paczek. W każdej z 
nich była zabawka, czekołada oraz szkolne przybory. 3 grudnia wielki 
samochód zawiózł 51 paczek do hali widowiskowo-sportowej przy ul. 
tytniej. Tam, na Forum Młodzieży Niepełnosprawnej dziewczyny z 
TPD rozdały mikołajkowe prezenty dzieciom. Było dużo radości i za
bawy. My również byliśmy szczęśliwi , że dzięki naszej akcji na tylu bu
ziach pojawił się uśmiech . Szkoda, że Mikołaj przychodzi tylko raz w 
roku . 

(ADE) 

/I~ 

1~1fI~ 
W adaptacji Henryki Kró~owskiej 

i Macieja Wo· zko 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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O budżecie Kielc zadecydowały możliwości Mali pirotechnicy opanowali osiedla 

Kasa bez marzeń Petardą pod nogi 

Blokował wejście 

- W Wojewódzkim Szpitalu Ze
spolonym na Czarnowie zlikwi
dowano kiosk przy wejściu do 
Izby Przyjęć - informuje czytel
nik. - Szkoda, bo punkt był do
brze zaopatrzony i pacjenci mie
li do niego blisko. 

- Obecnie trwa remont Izby Przy
jęć - wyjaśnia Jan Gierada, dyre
ktor szpitala. - Poszerzyliśmy 

drzwi i przy wejściu nie ma miejsca 
na kiosk. Oprócz zlikwidowanego 
sklepiku w szpitalu działają jesz
cze dwa, więc pacjenci nadal będą 
mieli możliwość robić drobne za
kupy na miejscu. ICieśJ 

- Nie jest to budżet na miarę 
marzeń, lecz na miarę możli
wości. Po raz pierwszy od lat u 
progu nowego roku nie za
ciągamy kredytu. To dlatego, 
że zarządzanie miastem było 
bardziej biznesowe niż polity
czne. Nie przejadamy pienię
dzy podatników, chcemy prze
znaczyć 65,S miliona złotych 
na inwestycje -tak rekomendo
wał wczoraj radnym projekt 
budżetu na 2000 rok prezydent 
Kielc Włodzimierz Stępień. Zy
skał dlań akceptację 33 rad
nych, 11 było przeciwnych, a 2 
wstrzymało się od głosu . 

Skarbnik miasta Jan Chudzik 
poinformował m . in.,~że wydatki 
Kielc w przyszłym roku opiewają 
na sumę 378 mln 642 tys. zł, w 
tym na oświatę i wychowanie 
przeznaczono 148,9 mln, na go
spodarkę komunalną i mieszka
niową - 53,677 mln, na opiekę 
społeczną - 41,123 mln, na bez
pieczeństwo publiczne - 39,9 
mln, na transport- 27,324 mln, na 
kulturę i sztukę - "8,2 mln, na 
ochronę zdrowia - 6,88 mln, na 
kulturę fizyczną - 2,43 mln (wczo
raj podaliśmy jedynie wydatki 
gminy Kielce, dziś dodaliśmy te, 
które poniesie także kielecki po
wiat grodzki). Wyrażający opinię 

STRAGANIE 

Na targowisku miejskim przy 
ul. Seminaryjskiej w Kielcach 
niewiele było klientów po świę
tach. Wczoraj nieliczne klientki 
szukały sylwestrowych kreacji. 

Na bazarze jest spory wybór su
kienek. Przeważają kolory czarny i 
srebrny. Większość oferowanych 
kreacji wykonanych jest z imitacji 
aksamitu. Można na placu kupić 
garsonki z króciutkimi bolerkami 
bądż żakietami. Ceny kreacji wy
noszą od 50 do 200 zł. Sporo jest 
również dodatków. Szale w kolo
rze srebra albo złota kosztują od 5 
do 20 zł. Na stoiskach ze sztuczną 

biżuterią można wybrać klipsy, 
broszki, naszyjniki. Ceny świeci
dełek WYl")oszą od 5 do 35 zł. 

Sporym zainteresowaniem cie
szyły się wczoraj stoiska z wodami 
toaletowymi. Zaletą tych oferowa
nych na bazarze jest cena, która 
nie przekracza 25 zł. Zauważyli
śmy, iż wiele nazw perfum jest po
dobnych do znanych marek, z nie
co tylko inną pisownią. 

Targowisko będzie czynne do 
piątku, z tym, że w sylwestra nieco 
krócej. Nie będzie natomiast otwa
rte w niedzielę, 2 stycznia 2000 ro
ku. INIKAI 

Ugryzł kobietę 
Wczoraj w rejonie Baranówka 

w Kielcach bezpański pies po
gryzł kobietę. Według informa
cji strażników miejskich, był to 
mieszaniec wielkości wilczura. 
Pracownicy Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt wraz ze 
Strażą Miejską przeszukują te
ren Baranówka, aby złapać 

zwierzę· 
- Apeluję do wlaścicieli psówoto, 

by nie puszczali swych zwierza-

ków samopas - mówi Andrzej 
Wąsikowski, rzecznik Straży Miej
skiej. - Mieszaniec, który pogryzł 
kobietę, prawdopodobnie został 
wypuszczony na spacer. Zwierzak 
w domu to nie tylko przyjemność, 

ale i obowiązek. Nie powinien bie
gać po ulicy bez opieki, bo może 
się to żle skończyć dla niego lub 
przechodniów. 

ICieśl 

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
zaprasza na sylwestrowy spektakl 
z lampką szampana 

:-SKĄPIEC~11 
reżyseria: Piotr Szczerski 
31 grudnia, godz. 19.00 
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KIELCE 

to dobra inwestycja! 
Najtańszym kosztem największy zysk! 

Komisji Budżetu Tadeusz Dasz
kiewicz dodał, że nie uwzględnio
no w projekcie wniosków Komisji 
Oświaty, gdyż akceptację mogły 
zyskać tylko te wydatki, przy któ
rych wskazywano, skąd wziąć na 
nie pieniądze. 
Reprezentujący klub prawico

wych radnych .Wspólnota Świę
tokrzyska' Krzysztof Stępnie
wski zarzucił twórcom budżetu, 
że zabraknie 15 milionów złotych 
na oświatę, remonty przychodni, 
budownictwo komunalne. Także 
radni z lewicy dołączyli swe za
strzeżenia. Czesława Szczukie
wicz apelowała o więcej pienię
dzy na kulturę, gdyż zamierają fil
harmonia i teatr. Wojciech Żele
zi1< dowodził, że budżet miasta 
powinien być równoważony w ka
żdej sferze, bo zaniedbania w fi
nansowaniu w jednym roku nie 
dadzą się póżniej nadrobić przez 
kilka lal. Radził, aby przeprowa
dzić debatę nad tym, jaki stan
dard oświaty zamierza 'miasto w 
tej kadencji rady osiągnąć, aby 
jej wydatki były do tych wizji do
pasowane. Martwił się o pielęg
niarki z domów małego dziecka, 

których pracy od 1 stycznia 2000 
roku kasa chorych nie finansuje, i 
o higienistki szkolne - na każdą z 
nich ma przypadać 800 uczniów, 
co oznacza, że w małych 

szkołach medycznej opieki nie 
będzie. 

Prezydent Włodzimierz Stępień 
po kolei odpierał zarzuty, mówiąc 

. m.in., że to nie zarząd ograniczył 
wydatki na oświatę, a minister 
Handke, który przyznał mniej pie
niędzy niż należało . Miasto 
dołożyło w ubiegłym roku do 
ministerialnej subwencji ponad 
33 miliony, a w przyszłym dopłaci 
do niej na pewno więcej niż prze
widuje w projekcie . Prezydent 
nie podzielał czarnych wizji do
tyczących kultury, gdyż to widzo
wie i słuchacze zdecydują, czy 
utrzymywać filharmonię i teatr 
czy nie, przychodząc na spekta
kle. W tym roku p'rzeznaczono 
na kulturę o 1 mln zł więcej niż w 
ubiegłym. Dyskusję smutno pod
sumował radny SLD Zdzisław 
Skowron, który zauważył, że bu
dżet .nie jest kreowany przez 
Radę Miejską, tylko przyjmowa
ny·. IKRAJ 

Informator 
świąteczny 

Ostatniego dnia roku autobusy 
komunikacji miejskiej w Kielcach 
będą kursowały podobnie jak w 
Wigilię, czyli według rozkładów 
jak w dni powszednie do godz. 18, 
a póżniej każda linia będzie 
obsługiwana tylko jednym autobu
sem z zachowaniem ostatnich kur
sów. 1 stycznia 2000 roku komuni
kacja będzie funkcjonowała zgod
nie z rozkładami na niedziele. Nie 
będąjedynie wykonywane kursy w 
godzinach 5-6. W Nowy Rok na li
niach nr 34 i 35 częstotliwość kur
sów zostanie ograniczona o 
połowę. 2 stycznia autobusy będą 
jeżdzić zgodnie z niedzielnymi 
rozkładami. Do 31 grudnia zawie
szone są kursy autobusów linii .M·. 
. Do 30 grudnia wszystkie sklepy 
PSS .Społem· w Kielcach będą 
czynne tak jak w dni powszednie. 
Podobnie będzie w sylwestra, z 
tym, iż placówki będą czynne nie 

. dłużej niż do godz. 20. Wyjątkiem 
są sklepy przy ulicach: Zagnań
skiej 49, Ściegiennego 66 i 101, 

Zagórskiej 58 i 60, Staszica 10, 
Chęcińskiej 6, Żeromskiego 44, 
Śląskiej 10, Pakosz 44, które będą 
czynne do godz. 17. Sklep .Bar
tek·, jego część samoobsługowa 
oraz tradycyjna, będą czynne 1 
stycznia do godz. 6, a ,Delikatesy· 
na Rynku 5 do godz. 3. Sklepy no
cne przy ul. Dąbrowskiej 27, San
domierskiej 200, Klonowej 54 
czynne będą 1 stycznia w godz. 
20-6. OH .Bartek· część prze
mysłowa i OH .Tęcza· l, " piętro 
czynne będą 1 stycznia do godz. 
16. 2 stycznia wszystkie sklepy 
będą otwarte, jak w każdą niedzie
lę· 

31 grudnia urzędy pocztowe w 
Kielcach, zwykle czynne w godzi
nach 8-20, tego dnia będą praco
wać tylko do godz. 18. 

1 stycznia 2000 roku komunika
cja PKS w Kielcach będzie ogn;lni
czona o 18 kursów. Informacje 
można uzyskać pod numerem tel. 
366-02-79. 

INIKAI 

Na kieleckich osiedlach nasi
la się petardowe szaleństwo. 
Huk odpalanych rac płoszy 
ptaki, które w ciemnościach 
rozbijają się o drzewa i ściany 
budynków. W mieszkaniach 
budzą się małe dzieci. Spraw
cy hałasów nie mają zwykle 
więcej niż 12-14 lat. 

Do 1 stycznia obowiązuje wyda
ny przez wojewodę zakaz używa
nia środków pirotechnicznych w 
miejscach publicznych. Nie wol
no ich sprzedawać ani dawać 
niepełnoletnim. Mimo to codzien
nie odbieramy telefony od osób, 
którym rzucone przez dzieciaki 
petardy wybuchły niemal pod no
gami. - Przecież taki głupi dowcip 
może wywołać zawał u kogoś, 
kto choruje na serce - mówią 

oburzeni. Zagrożeni są też sami 

dowcipnisie. W ubiegłym roku 
zdarzały się wypadki samozapa. 
lenia rac, noszonych w kiesze. 
niach ubrań oraz poparzeń na 
skutek nieumiejętnego odpala. 
nia ładunków. 

- Nie złapaliśmy dotąd żadnego 
z tych małolatów - mówi Andrzej 
Wąsikawski , rzecznik Straży 
Miejskiej w Kielcach . - Na widok 
policjanta czy strażnika udają 
niewiniątka, a rozrabiają wtedy, 
gdy nie ma nas w pobliżu . Ujęli. 
śmy natomiast mężczyznę , który 
rzucił petardą w grupę osób śpie· 
wających kolędy na ulicy Sien· 
kiewicza. 

Legalne wybuchowe sza le ń· 
stwo rozpęta się w noc sylwe· 
strową. Apelujemy o rozsądek i 
wyobrażnię· 

Fot. A. Piekal!h 
Tak wygląda plan osiedla Sandomierskie w Kielcach ustawiony 

chyba bardzo dawno temu przy skrzyżowaniu ulic Poleskiej i Sando
mierskiej. Gratulujemy temu, który znajdzie na nim poszukiwaną uli· 
cę lub blok. la/" 

Zaproszenie na golonkę 

Biesiada z "Echem Dnia" 
W Kielcach od 8 grudnia trwa 

Festiwal Golonki Polskiej. Potra
wę przygotowaną według kilku 
tradycyjnych przepisów serwuje 
Piwnica "Pod Feniksem". Kto 
chce spróbować golonki ze śliw
kami, może dziś wziąć udział w 
konkursie "Echa Dnia". Dla czy
telnika, który jako pierwszy za
dzwoni z poprawną odpowiedzią 
na konkursowe pytanie, przygo· 
towane jest zaproszenie dla 
dwóch osób na wieczerzę w Piw
nicy "Pod Feniksem". 

Odpowiedzi przyjmujemy od ga
dziny 10 pod numerem tel. 368-
22-19. Po zaproszenia na leżY 
zglaszać się do redakcji ,Echa 
Dnia' na ósmym piętrze wieżowca 
przy ulicy Targowej 18. 

Dzisiejsze pytanie brzmi: Jaki 
napój jest podawany do każdej pa
rcji golonki w Piwnicy ,Pod Fen~ 
ksem·? 

Rezerwacja miejsc kilka tygodni przed sylwestrem 
Słucham 
-"Echd' W kolejce po Ulod, 

Jeśli dopiero teraz przypo
mniało nam się, że warto zapi
sać się na 31 grudnia do fryzjera 
bądż kosmetyczki - mamy mar
ne szanse. W większości salo· 
nów miejsca trzeba było rezer
wować kilka tygodni temu. 
Zakłady fryzjerskie nie przyjmo
wały w ogóle zapisów na strzy
żenie na ostatni dzień roku. 

Kosmetyczki nie polecają oczy
szczania cery w ciągu ostatnich 
dni przed wielkim balem. W tym 
tygodniu powinnyśmy sobie za
fundować raczej masaż, masecz
kę, manicure czy woskowanie. W 
niektórych salonach nawet na ta
kie zabiegi nie ma miejsc. Musimy 
się również liczyć z tym, iż 31 grud
nia ceny za usługi fryzjerskie i kos
metyczne będą wyższe. 

- Makijaż kosztuje w naszym sa
lonie 30-40 zł. Ponieważ jednak w 
sylwestra jest on z reguły bardziej 
fantazyjny, z dodatkami na 
przykład modnym teraz brokatem, 
może być droższy - mówi Katarzy
na Wójcik z salonu ,Lauren". - Mo-

żna się zapisać na 31 grudnia, ale 
wylącznie na wczesne godziny 
ranne. Jeśli chodzi o fryzury to z 
reguły panie zamawiają koki, upię
cia. Takie fantazyjne uczesanie 
może kosztować w granicach 40-
70 zł. Na ostatnie dni przed sylwe
strem klientki zamawiają najczę
ściej maseczki, manicure, tipsy. 

- Zwykły manicure kosztuje u nas 
10 zł, artystyczny, na przykład 
francuski około 24 zł - mówi Rena
ta Rosa z salonu ,Joanna". - Miejs
ca do kosmetyczki albo fryzjera na 
31 grudnia zamawiane były nawet 
dwa miesiące temu. Tego dnia 
klientki życzą sobie wyłącznie fan
tazyjnej fryzury - cena .sylwestro
wa' to około 50 zł. Makijaż jest w 
podobnej cenie. Na ostatnie dni 
roku panie rezerwują sobie czas 
na zabiegi pielęgnacyjne . Popula
rne są woskowanie, henna, depi
lacja, peeling, maseczki. Pole
całabym na przykład maseczkę jo
nową. która obkurcza naczynka 
krwionośne, zwęża pory, napina 
skórę. Kosztuje 30 zł. 

W salonie ,Bea" stale klientki za
mawiały sylwestrowe uslugi już na 
początku listopada. Z reguły klien
tki proszą o modelowanie i upina
nie włosów. Cena fryzury wynosi 
20-35 zł. Na wykonanie makijaży 
31 grudnia też nie można się już 
umówić. W ciągu tego tygodnia w 
salonie .Bea" panie mogą zapisać 
się na zabiegi pielęgnacyjne . 

W salonie .Wiosna' nie ma 
miejsc nawet na kilka dni przed sy
lwestrem. Na ostatni dzień roku 
oczywiście zamówione są makija
że. W trakcie tygodnia klientki 
chcą skorzystać z woskowania, 
henny, masaży relakSUjących czy 
maseczek. Wiele pań zdecydo
wało się na wklejanie kępek sztu
cznych rzęs. Jedna taka kępka ko
sztuje 1,8 zł. W zależności od 
kształtu oka, rozstawu oczu, moż
na ich nakleić od trzech do siedmiu 
na jedną powiekę. Popularne jest 
również solarium, panie chcą 
przyjść na seans nawet 31 grud
nia. 

INIKAI 

368·22·19 

Na " Sienkiewce" brudno 
- Od kiedy rozpoczęła się akCja 

zimowego utrzymania dróg, kosze 
rozmieszczone wzdłuż ul. Sien
kiewicza są bardzo rzadko opraz. 
niane - mówi nasza czytelniczka' 
Po prostu chodzi się między śmie
ciami. Dopóki jest śnieg, tego bru
du nie widać, ale wystarczy. ze 
śnieg topnieje i ulica wygląda Ja 
.dzikie' wysypisko. 

- Latem pojemniki na odpadY 
przy ul. Sienkiewicza opróżniane 
są codziennie. Obecnie rzadzle;. 
trzy razy w tygodniu - mówi zastt 
pca dyrektora Miejskiego przed
siębiorstwa Oczyszczania w Kle~ 
cach Jerzy Teclaw. - Zimą nie ma 
na tej ulicy aż tak wielu spacero'ł/l" 
czów, nie ma potrzeby tak częs/e
go opróżniania koszy. Przed śWit 
tami robiliśmy to codziennie. Teraz 
jest wiele stoisk na ulicach. WsZY' 
stkie odpady - kartonowe pudelka' 
inne opakowania lądują w kO' 
szach, dlatego są przepelnio~~. , 

INITV" 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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1999 dobiega końca. Postanowiliśmy go podsumować z przy
m oka, bo nie lubimy szarości. Interesuje nas tylko to, co 

i ciekawe. Dlatego poz\!alamy sobie na absolutnie subie
ocenę ludzi i zdarzeń. Przyznajemy plusy i minusy roku 

p lusy ... 
Bijakowskiemu, leka

wielkie serce i za zaini
akcji zbiórki pieniędzy na 

przepony, który urato-
malego Daniela i pozwo

na powrót do domu. 
Wojciechowi Lubawskiemu, 

świętokrzyskiemu, za 
W przeciwieństwie do 

konflikty gdzie się tylko 
poprzednika Ignacego 

się dynamiczny, 

LOZ.lSICIW()WI Chrobotowi, wice
Kielc, za pracowi

i skromność. 
Andrzejowi Sygutowi, kuratoro
za ratowanie nie dofinansowa-

Idzik rodem z 
za występ ze świato

śpiewakiem Andreą Bo-

minusy ... 
Soburze, wiceprezy
za niezapomnianą i 

·yur7 .. ,-~~,_ wypowiedż podczas 
z niewidomymi dziećmi : 

wa~ rOzumiem, bo moja córka 
mnie nie widzi całymi dniami' 
za sPrytne łączenie tego, cze

I da się połączyć, czyli funkcji 
- wiceprezydenta 
oświaty i obrońcy 
prezesa Związku 

rYQ:Yci'elslw" Polskiego. 
Przybysławskiemu za 

,talent" w organizowa
artystycznych otoczo
skandalu. Za koncert 

Mae i Festiwal Country, 
ostatniego dnia stały pod 
zapytania. 

Siejce, radnemu Ra
Kielce, za kultywowanie 

I sekretarzy komitetów 
·"dlnw,,,~ .. Z czasów rozkwitlf 

WYDARZENIA 
Udało się ... 
* Cale województwo świętokrzy

skie bardzo sprawnie włączyło się 
w organizację papieskiej pielgrzy
mki. Na wysokości zadania sta
nęły przede wszystkim władze 
Sandomierza, miasta goszczące
go Jana Pawła II. 

* Polsko-ukraińskie forum sa
morządowe z udziałem prezyden
tów Polski i Ukrainy było dla regio
nu znakomitym przedsięwzięciem 
promocyjnym. Pierwszy w historii 
Kielc zjazd korpusu dyplomatycz
nego odbił się 9łośny~ echem nie 
tylko w kraju, ale i za granicą. 

* Udała się pilotowana przez 
naszą gazetę akcja pomocy cho
remu Danielowi. Dobrzy ludzie ze
brali ponad 400.000 zł na aparat, 
który pomaga chłopcu oddychać. 

* Gładko poszła prywatyzacja gi
psowego giganta z Gacek -
Zakładów Przemysłu Gipsowego 
,Dolina Nidy'. Jedne z większych 
złóż gipsu w Europie sprzedano 
polsko-francuskiemu konsorcjum 

,Lafarge'. 
• Ważne było sfinalizowanie wiel

kiej transakcji w Starachowicach. 
Po półtorarocznych negocjacjach 
sprzedano Zakłady Starachowic
kie "Star" SA za 50 milionów 
złotych niemieckiemu koncernowi 
MAN. Tym samym uratowano 
przed upadkiem zakład i 900 
miejsc pracy. 

* Po raz pierwszy samorządowcy 
z Kielc i Radomia dostrzegli pilną 
potrzebę rozbudowy najważniej
szej dla regionu drogi nr 7 Warsza
wa - Radom - Kielce - Kraków. W 
tym roku powstało pierwsze lobby 
na rzecz rozbudowy "siódemki' 
łamiące opór centralnych decy
dentów obstających przy mniema
niu, że Kielcom i Radomiowi wy
starczy jednojezdniowe połącze
nie z Warszawą. Samorządo
wcom życzymy sukcesów we 
wspieraniu lokalnego drogownic
twa. Tak trzymać! 

• Kielce nie zostaną bez wojska -
powiedział sobie w tym roku pre
zydent miasta Włodzimierz Stę
pień i nie czekając na nikogo za
prosił ministra Marka Siwca i szefa 
Sztabu Generalnego WP generała 
broni Henryka Szumskiego, aby 
pomogli w ratowaniu Wojskowego 
Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił 

ECHO ŚWI 

••• 
Pokojowych ONZ na kieleckiej Bu
kówce. Decyzja o przeniesieniu 
centrum z Kielc do Wrocławia po
noć czekała na jeden podpis. 
Wstrzymaliśmy ją skutecznie. 

* Strzałem w dziesiątkę okazało 
się mianowanie na stanowisko ko
mendanta miejskiego policji w Kie
lcach nadkomisarza Tadeusza Wi
niarskiego. Zreorganizował pracę 
policji w mieście i powiecie, skiero
wał dzielnicowych do pracy w tere
nie, wydał wojnę złodziejom sa
mochodowym i gangom małola
tów, utworzył w Kielcach pierwszy 
w Polsce Punkt Pomocy Ofiarom 
Przemocy. 

Nie udało się ... 
* Okazuje się, że nie wystarczy 

być, trzeba również mieć. Nowo 
utworzone jednostki samorządo
we borykały się z kłopotami finan
sowymi. W ślad za zadaniami dla 
samorządów nie poszły pieniądze . 
Brakowało ich na zdrowie, kulturę, 
oświatę , drogi, sport, turystykę . A 
może o czymś jeszcze zapomnieli
śmy? 

* Myśleliśmy, że skoro mamy 
swojego człowieka w Minister
stwie Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji, czyli wiceministra Jó
zefa Płoskonkę, to powrócą do 
nas zlikwidowane pospiesznie 

KRZYSKIE 

świętokrzyskie oddziały instytucji 
państwowych, m.in. Generalnej 
Dyrekcji Dróg Publicznych. W tym 
roku warszawska GDDP zwracała 
się do MSWiA o przywrócenie od
działów w regionach, które woje
wództwami pozostały - na próżno . 
W wojewódzkich Kielcach mamy 
tylko biuro GDDP podporządko
wane oddziałowi w Krakowie. Bez 
komentarza, bo wszystko jasne. 

• Nasłuchali się w tym roku 
żołnierze z Brygady Łączności 
Ziemi Kieleckiej Nadwiślańskich 
Jednostek Wojskowych MSWiA 
na kieleckim Stadionie pogłosek o 
likwidacji jednostki. Stres był wiel
ki - nie tylko z powodu smutnej wi
zji przyszłości, ale i braku wiary
godnych i jednoznacznych infor
macji ze strony zwierzchników. 
Cały rok w niepewności - nie do 
pozazdroszczenia . 

* Kradzież rakiet ze żle strzeżo
nych Zakładów Metalowych ,Me
skon w Skarżysku-Kamiennej w 
pażdzierniku bieżącego roku spra
wiła , że było o nas głośno . Niezna
ni sprawcy wynieśli sześć poci
sków przeciwlotniczych typu 
,strzała", dwie makiety i jeszcze 
jedną rakietę, o której raz mówio
no, że to najnowocześniejszy 
"grom", innym razem, że radzie
cka "igła". O sprawcach kradzieży 
wciąż nic nie wiadomo. 

* Pierwszym w Polsce osiedlem 
strzeżonym przez straż obywa
telską miały być kieleckie Slichowi
ce. Pomysłodawca tego pożytecz
nego przedsięwzięcia, komendant 
komisariatu Jerzy Rzońca znalazł 
poparcie osiedlowej społeczności , 
spółdzielni mieszkaniowej, no i 
swoich bezpośrednich zwierzchni
ków. Niestety, wszystko rozbiło się 
o zwierzchników najwyższych , któ
rzy wynależli formalności nie do 
załatwienia, torpedując tym sa
mym pożyteczną inicjatywę policyj
no-społeczną. Nijak to się ma do 
programu "Bezpieczne Swięto
krzyskie", ale trudno. 

* Wielką klapą zdrowotną oka
zała się działalność kieleckiego 
ZOZ. Zapisy z dwutygodniowym 

Wizyta papieża w Sandomierzu była źnakomicie przygotowana. 
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Rys. S. Zakrzewski 

Fol. A. Piekarski 
Komendant Winiarski (pierwszy z lewej) ma od nas plusa. 

Fol. archiWllm 
Robert 5iejka od nas dostał minusa. 

wyprzedzeniem do urologa, takież 
same zapisy do gabinetów fizyko
terapii, wprawianie pacjentów w 
stan klinicznego osłupienia z po
wodu to wprowadzanych, to znów 
likwidowanych opłat za niektóre 
świadczenia medyczne. Oczywi
ście bez logicznego uzasadnienia. 

• Bezsporny minus to blokowanie 
przez ZChN zarówno na szczeblu 

wojewódzkim, jak i krajowym kwe
stii obsadzenia stanowiska woje
wody świętokrzyskiego . Nowych 
wojewodów należało wybrać do 
końca 1998 roku. Zjednoczenie 
Chrześcija ńsko-Narodowe , 
zasłaniając się umową koalicyjną. 
przez pierwsze miesiące 1999 ro
ku upierało się przy obsadzie tego 
stanowiska z partyjnego klucza, w 
dodatku nie mając dobrego kandy
data. Z tego powodu Swiętokrzy
skie długo musiało Się obyć bez 
gospodarza. 

• Na terenie naszego wojewódz
twa nie można było realizować 
ustawy o przeciwdziałaniu narko
manii, ponieważ zarówno w 
ubiegłorocznym, jak i obecnym bu
dżecie dotacja na ten cel wynosi O. 

• W województwie narasta też 
problem alkoholowy. Po alkohol 
Sięgają coraz młodsze dzieci, na
wet ośmio-, dziewięcioletnie, w 
ostatnich miesiącach upiło się 68 
proc. 15-letnich chłopców i 54 
proc. 15-letnich dziewcząt. 

• Jednym z większych problemów 
regionu świętokrzyskiego jest 
rosnące bezrobocie. W tym roku w 
ramach zwolnień grupowych na 
bruku znalazło się blisko cztery ty
siące ludzi, wśród nich połowa to 
ostrowieccy hutnicy. W regionach 
uznanych za szczególnie zagrożo
ne bezrobociem strukturalnym i 
społeczną degradacją nie udało się 
zahamować jego wzrostu. W Sta
rachowicach stopa bezrobocia 
przekroczyła 30 procent. Niewiele 
mniejsza jest w Ostrowcu i Koń
skich. 

lata, cieś, kra, nieb, ton, saba, 
MPB, MAF, IB, IWO, 

DOK, WiDa, DMPI 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ŚRODA 
Imieniny obchodzą: 

Dominika i Tomasz 

29 grudnia jest 363 dniem roku. 
Przed nami 2 dni 1999 roku. 

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

BIURO 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 

• T eatr im. S . Żeromskiego 
-tei. 34-475-00; próby. 

• PTLiA "Kubuś" 
- tei. 368-02-93; nieczynny. 

• " R o mantica" 
- ui. Czarnowska 17, tei. 366-37-19; DO

LBY DIGITAL; ,Inspektor Gadtet" USA. bo., g. 
13.30 , 16.45, ,Cube- Kanada, i. 15, g. 15, 
18.15. ,Piekielna glębia' USA, i. 15, g. 20. 

• " M oskwa" 
- ui. Staszica 5, tei. 344-47-34; DOLBY 

STEREO; ,Pan Tadeusz' pol., i. 12, g. 9.30, 
17.30, ,Piekielna głębia' USA, i. 15, g. 15.30, 
,Uciekająca panna mloda' USA, i. 15, g. 
20.30. 

• "Stud yjn e" 
- , I stanie się koniec' USA, i. 15, g. 15.45, 

20, ,Uciekająca panna młoda' USA, I. 15, g. 
18. 

• "Ech o" 
- ,Szkołauwodzenia' USA , i.15,g. 16,18 . 

W Y STAWY 

• Galeria BWA 
- tei. 344-63-19; Galeria BWA "Piwnice", 

ui. Leśna 7; galeria nieczynna. Galeria SWA 
"Na Piętrze", ui. Leśna 7 -galena nieczynna. 

• Galeria Fotografii 
· ui. Paderewskiego 12; XII Międzynarodo

wa Wystawa Poplenerowa Art-Eko '99. 

• Galeria "Studio" WDK 
- ,Ojciec Święty Jan PawellI w Sandomie

rzu - 12 czelWca 1999'. 

• M uzeum Narodo w e 
- palac biskupów krakowskich, pi. Zamko

wy 1, tei. 34-423-18. Ekspozycje stało - kor
pus glówny: ,Sanktuarium Marszalka Józefa 
Pilsudskiego', ,Dawne uzbrojenie europej
skie i wschodnie', ,Wnętrza zabytkowe z XVII 
i XVIII wieku'; skrzydło północne: ,Galeria ma
larstwa polskiego i sztuki zdobniczej od XVII 
wieku do 1939 r."; wystawy czasowe: 
,Wladyslaw Aleksander Malecki (1836-1900)" 
• wystawa monograficzna; czynne codzjen~ 

nie, oprócz poniedziałków, w godz. 9-16. W 
niedziele wstęp wolny (z wyjątkiem wystaw 
czasowych). 

• Muzeum 'przy Rynku 
- tei. 344-40-14. Ekspozycje stałe : 

,Współczesna sztuka ludowa Kieleeczyzny'. 
Wystawy czasowe: .z pradziejów regionu 
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średnio

wieczna-; czynne codziennie, oprócz ponie
dzialków i śród, w godz. 9.00-16.00; w nie
dziele wstęp wolny. 

• Oddział 
- Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego 

(Oddzial Muzeum Narodowego), ui. Jana 
Pawia II 5, tel. 344-57-92 - nieczynne. 

• Oddział 
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku 

(Oddział Muzeum Narodowego - tei. 303-04-
26); nieczynne. 

• Zab a w karstwa 
- wystawy: ,Magiczny czar lalek', ,W 

świątecznym nastroju', wystawa modeli redu
kcyjnych. Muzeum czynne codziennie, oprócz 
poniedziałków, w godz. 10-17. 

• M uzeum Wsi Kie l eckiej 
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawia 

II 6. tel. 344-92 -97; ,Praktyczne piękno, 
sprzęt gospodarstwa domowego wczo
raj i dziś'. Ekspozycja czynna od ponie
dzialku do p iątku i w niedziele w godz. 
10-15. 

• Park E tnograficzny w T o
karn i 

-tel. 31-54-171 . ,Wnętrza XIX-wiecznych 
chałup'. ,XIX-wieczna apteka', ,Dwór z Su
chedniowa', wystawa rzeźby Jana Bernasie
wicza. Sezon zimowy: czynny w godz. 9-
14.30 w dni powszednie, w soboty, niedziele i 
śWięta nieczynny. 

• Muzeu m Geologiczne 
- ui. Zgody 21 , tei. 361-25-37. Wystawa 

stala: ,600 milionów lat historii Gór Święto
krzyskich', ,Skały, minerały i skamieniałości 
Kielecczyzny'. Czynne: poniedziałek-piątek w 
godz. 8-15. Wstęp wolny. 

Telefony 

- Strat Miejska: 986, 368-75-15 (czynneca/ą 
dobę); 368-75-33 (w godz. 7-15, po godz. 15 
fax); posterunki, czynne w godz. 7.()()'22.oo: 

Śródmieście - 67·60·13, Pomoc Drogowa: 
;366-00·65, Pogotowie Energetyczne Kielce· 
miasto: 991, Pogotowie Gazowe: 331·20-20 i 
992, Pogotowie Wod.-Kan.: 994, C.o., Eleł<try

czne RPGM: 361-18-33, czynne w godz. 
15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-
23.00 w dni wolne od pracy: 331 -16-47 i 344-
30-94, Informacja PKS: 366-02-79, Informa
cja PKP: 366-93-28. 

RADIO TAXI " EUROPA", . i 
Kielce, tel. 3~11~11 , 

www.complex.~m.plJ-europa. i 

dr 5703&1 .............. ...... . 

RADIO TAXI " LIDER", 
Kielce, tel. 96~6, 

... 3,4~-8B..-8~ . . dr 55708! 

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

. ...... ~~.~~~~ . 

TAXI " EXPRESS", 
. TEl. (041) 366-11-11 , , 
CAŁODOBOWO-EKSPRESOWO. : 

____ ~~.~?92.~ ; 

RADIO TAXI " OMEGA", 
TEl. 36-00-000. dr 57397 , 

Kom unikacj a Międzynarodowa 

"Omnia", 
)<ielce, tel. 345-77-43, 

345-77-46. 

TAI - Ogólnopolska 
Informacj a Gospodarcza, 

ogłoszen i a drobne 
z gaz et " Echo Dnia" 

z 3 ostatnich dni, 
tel . (041 ) 94-n boIu · 

• Postoj e taksówek 
- osobowe: plac dworcowy: tei. 368-33-

99, ui. Piekoszowska: tei. 34-515-11 , ui. Je· 
sionowa: tei. 331-79·19, ui. Mielczarskiego: 
tei. 366-40-40, ui. Szymanowskiego: tei. 34-
488-45; bagażowe: ui. Armii Czerwonej: tei. 
368-06-68, TAXI Dalnia. ui. Szajnowicza: tei. 
368-96-66. 

• O s tre dyżury szpitali 
-wewnętrzny - Czarn6w, chirurgiczny - Ko

ściuszki. 

• A p teki 
- dy:tur calodobowy - ui. Żeromskiego 

38/40, do godz. 23.00 - ui. Piotrkowska 56; 
Apteka ,Na Rogatce', ui. Jana Pawia II 13, 
czynna codziennie w godz. 7.30-23.00, nie· 
dziele - nieczynna. 

• T e l efon zaufania KGP 
- tei. o 800-12.0-226 (bezplatna infołinia) . 

• T e l e fon zaufania w KWP -
- Kielce, tei. 34-32-997, pod którym motna 

zglaszać patologie, popełnione przestępstwa. 

• Młodzieżowy 
T elefon Zaufania 

-tei. 34-463-56; dytur przy telefonie pełnią 
psychołog i pedagog w środy i czwartki w 
godz. 18-20. 

• Zespół Pomocy 
Rodzinie przy PZP 

- Kielce, ui. Grunwaldzka 47 zaprasza w 
poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tei. 
(041 )345-00-53 codziennie od 8.00 do 14.00. 

- terapia rodzin i matteństw w sytuacjach 
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem prze
jawiającym trudności emocjonalne. terapia i 
poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezpłatne. 

• Punkt Konsultacyjny 
do Spraw Uzależnień 

- alkoholizm, narkomania -tel. 344-39-86, 
poniedzialek-piątek w godz. 14.00-18.00. 

• P sycholog, pedagog 
- pomogą Ci - zadzwoń, tei. zaufania 366-

17-41 , poniedzialki i czwartki w godz. 15.00-
17.00. 

• Poradnictwo i pomoc 
dla rodzin wychowujących 
małe dziecko (0-5 la t ) 

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

• T e l efon zaufania 
- dla ludzi z problemem alkoholowym - po

niedziałek-piątek w godz. 18.00-20.00, tei. 
345-73-46 (piątki - równiet narkomania). 

• Ośrodek Diagnostyki 
Med ycznej 

- ui. Wojska Połskiego 51 , tei. 368-73-01 , 
(Połiklinlka). Laboratorium: tel. 368-73-03, po
niedzialek-piątek : 7-14. Rentgen, mammo
grafia: tel. 368-73-04, poniedzialek-piątek: 
8.00-13.00. Pracownia EEG: tel. 368-73-01 , 
poniedziałek-piątek: 8.00-14.00. Neurolog 
dziecięcy: tei. 368-73-01 (specjalista Danusz 

CO GDZIE KIEDY? 

Adamczyk), wtorkk:zwartki: 15.()()'18.00. Endo
kIynoIog Ameba Majkowska-Młynarczyk przyj
mujewśrodywgodz.16.()()'18,00 . JW 234l1 

USŁUGI LEKARSKIE 

• BIM 
- informacja o prywatnych usługach medy

cznych: tei. (041) 342-76-97. 

• Pomoc Doraźna dla Dzieci 
D.R. Szczukoccy 

- wizyty domowe, gabinet lekarski, tei. 
(041) 368-48-91. Kielce ui. Połowniaka 4 m. 
25, codziennie: 16.00-22.00, w soboty: 10.00-
16.00. 17591/99 

• Nagła pomoc lekarska 
lekarzy specjalistów 

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów 
dziecięcych, internistów, laryngołogów, orto
pedów, neurologów, badania EKG. Zgłosze
nia codziennie w godz. 11 .00-22.00, tel (041) 
331-56·50. Wizyty domowe w godz. 14.30-
22.00 (dni powszednie), 11.00-21 .00 (dni wol
ne). 17345/99 

• Pogotowie pediatryczne 

- 7.00-22.00, tei. (041 ) 331-14-94. 
dr 5652. 

• Pogotowie pediatryczne 

- 7.00-22.00, tel. (041) 368-46-36. 
dr 58358 

• Wizyty domowe p e diatrów 

- Sieczko, tet (041) 331-69-04. dr 58512 

• Dyżury stomatologiczne 

- Kielce, ui. Tatrzańska 91 (Uroczysko), 
lek. U. Lachowska, soboty, niedziele i święta-
10.00-20.00, tei. (041) 331-80-68. 17579/99 

• Prywatna Przychodnia 
Specjalistów " Omega" 

- rejestracja 7.00-18.00, tei. (041) 366-31-
21, 345-47-44. ko 241 

; Autoholowanie - kraj , zagranica, 
. tel. (041) 344-21-71 , 

. ą~O~~6.~8~g6, 

" ECHA DNIA", ul , Łazienna 13, 
tel. 372-20-20, 
czynne 10,00-14.00. 

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
" ECHA DNIA", 
M iejskie Cen trum Kultury, 
ul. Sienn ieńska 54, 
tel. 247-52-31 , 247-52-32, 
czynn e w godz. 10.00-15.00. 

• Kino " E tiuda" 

- brak terminarza. 

• A p teka dyżurująca 
- apteka _Krasnal', ui. Kopernika. 

• BWA 
- Galeria Fotografii MCK, ui. Siennieńska 

54, tei.lfax (047) 263-20-48; czynna od ponie
działku do piątku w godz. 10-18. 

• Muzeum Histor y czno
Arc h eologiczne 

- wystawy stałe: .zabytkowe fajanse i po
rcelana ćmielowska', _Poczet krółów i ksiątąt 
polskich wg M. Bacciarellego', ,Dzieje Ostro
wca Świętokrzyskiego'; wystawy czasowe: 
• Malarstwo Kazimierza Stabrowskiego~ 1869-
1929)" ze zbiorów Muzeum Narodowego w 
Warszawie, ,Łowiectwo Małopolski w XIX i XX 
wieku' ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeż
dziectwa w Warszawie, .zwierzęta epoki lodo
wcowej". Muzeum czynne: wtorek-piątek: 9-
16.30, soboty: 8-14.30, niedziele: 13-16.30. 

• R ezerwat i Muzeum 
Archeologiczne 

w Krzemionkac h 

- ,Górnictwo krzemienia w neołicie'. ,Dwie 
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen 
wioski neolitycznej", ,Muszle i minerały ze 
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'. 
Rezerwat czynny: wtorek-sobota w godz. 9-
15, niedziele w godz. 11-15. 

Telefony 

- Informacja i rezelWacja biletów PKS: 65-
38-64; autohołowanie: samochody ciętarowe 
i autobusy, czynne całą dobę : 65-38-28, Biuro 
Turystyczne: 65-23-40. 

• Laboratorium Ośrodka 
Diagnostyki M e d y cznej 

- ai. 3 Maja, tel. 265-31 -41 ; czynne: po
niedzialki, środy, piątki w godz. 7.00-
10.00. jw 2330 

• Komenda Powiatowa Po
licji 

- ,Razem pokonać przemoc', lei. 26-71-
220. 

SKARŻYSKO-KAM. 

• Kino " M e talowiec" 

- ui. Słowackiego 25; brak terminarza. 

• Apteka 

- ui. 1 Maja 34. 

• Muzeum i m . Orła Białego 
- Rajów, ui. SIoneczna90, tel . 531-331 . Czyn-

ne codziennie: ekspozycja plenerowa - c:;ly 
dzień, ekspozyqa w budynku - w godz. 9-17. 

• Kryta pływalnia 
- ui. Spółdzielcza 19, tei. 539-345, czynna: 

poniedzialek-piątek w godzinach 8-20, soboty 
I niedziele w godzinach 10-20. 

• Laboratorium Ośrodka 
Diagnostyki M edycznej 

- ui. Zielna 27, tei. 251·30-56, ponie
dzialek, środa , piątek: 7.00-11.00. jw 2231 

POSTÓJ TAXI 
" PRZY DWORCU" , 

nie pobiera opłaty za dojazd, 
tel. 513-705. boIu . ....................... 

DAREX - Radio Taxi, 
.teL 25-3,7-378, 96-28. . uIbo 

STARACHOWICE 

• Apteka 
- ui. Marszalkowska 17. 

• Kino "Miejskie" 
~ nieczynne. 

• Laboratorium Ośrodka 
Diagnostyki Medycznej 

- ui. Armii Krajowej 27, tei. 274-53-05, 
czynne: poniedzialki, środy, piątki w godz . 
7.00-10.00. JW 2327 

• Kino "Kuźnica" 
~ nieczynne. 

~s OZłSZ W ' 

• Kino' " Ballada" 
-tei. 38-11·251; nieczynne. 

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

• Kino 

• Kin o ,,zdró j " 
~ nieczynne. 

• Galeria B W A "Zielon a" 
- ai. Mickiewicza 7. Wystawa fotografii Pio

tra Kalety. Galeria czynna: codziennie w godz. 
11-17, w niedziele w godz. 11-15, poniedzialki 
~ nieczynna. 

• Kino "Be lwe d er" 
• brak terminarza. 

WłoszeZOWA 

• Kino 
- .Asterix i Obelix kontra Cezar" fr., bo .. g. 

18.30. 

. STOPNICA 

• Kino "Powiew" 
~ nieczynne. 

KAZIMIERZA WIELKA 
• Kino "Uciecha" 
• nieczynne. 

SANDOMIERZ 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
" ECHA DNIA", 
teL/fax 832-10-69, 
ul. Mickiewicza 17A/9, II p., 
czynne 9-15. 

• Muzeum Okręgowe Ratusz 
- Rynek 1. Czynne: wtorek-piątek w godz. 

9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w godz. 
10·15, poniedzialki - nieczynne. Wystawy 
stale: ,Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu 
rzemiosla artystycznego, malarstwa, numiz
matyki, dyplomatyki. Wśród eksponatów m.in. 
,Szachy sandomierskie' pochodzące ze 
schyłku XI wieku. Wys1awa czasowa: ,Dawne 
i współczesne widoki Sandomierza' ze zbio
rów własnych muzeum. 

• Zame k Sandomierski 
- ui. Zamkowa 14, telJfax 644-57-57. 

Czynne: wtorek-piątek wgodz. 9-16, soboty w 
godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15, ponie
działki - nieczynne. Wystawy stałe: ,Kuchnia 
królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej 
XVII-, XIX-wiecznej, ,Gabinet numizmatycz
ny' - monety polskie od XI do XX wieku, ,Hi
storia wzgórza zamkowego w ikonografii'. 
,Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kultu: 
rę materialną sandomierzaków i lasowiaków, 
,Ekspozycja archeologiczna' - naczynia, 
broń, ozdoby z tzw. Grobu ksiątęcego z 
Sandomierza-Karkówki oraz cmentarzyska 
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzym
skich i IV w.n.e. Wystawy czasowe: ,Sando
mierz w fotografii Ewy i Janusza Sierkosz6w", 
,Najciekawsze zabytki muzealne (1995-
1999)", ,Polskie Państwo Podziemne w San
domierskiem 1939-1945'. 

• Oddział M uzeum liter a
tury 

- ui. Katedralna 517, tei. 832-21-47. Czyn
ne: wtorek-piątek w godz. 9-16, soboty w 
godz. 9-15, niedziely w godz. 10-15, ponie
dzialki - nieczynne. Wystawa stała: .Jazdy do 
Sandomierza' - ekspozycja poświęcona 

ZWiązkom Jaroslawa twaszkiewicza z Sando-

mierzem; wystawa czasowa: ,Na poręczy nie
ba' - wystawa poświęcona sylwetce i twórczo
ści Stanislawa Balińskiego. 

• Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu 

Ludowego 

- Rynek 7/9, tei. 832-21-41, godziny otwar
cia: poniedzialek-piątek 8-16, soboty i nie
dziele po wcześniejszym uzgodnieniu. Wysta
wa pt . .ziemi przypisani - pisarze regionu san
domierskiego'. 

• BWA Sandomierz 

- ,Porównania' - wystawa prezentująca 

dorobek artystyczny środowiska plastyczne
go związanego z Ziemią Sandomierską. 

• Galeria "Zapole" 

- ,Dzień dobry, kolego' - wystawa Sta
nisława Siwka. 

• Muzeum Diecezjalne 

- wystawa projektów ołtarza papieskiego. 

• Motel Królowej Jadwigi 

- "Zaby1ki sakralne Sandomierza' - wysta
wa Jurija Sulimowa, ,.Zbiór starych zegarów". 

• Kawiarnia "W Zamku" 

- wystawa pn. ,Stare fotografie Sandomie-
rza'. 

• WSHP Biblioteka Główna 

- ,Sandomierz w dawnej fotografii'. 

• Apte~ dyżurna 
- ul. Dobkiewicza 12. 

• Szpital 

- tei. 832-30-01,833-05-00. 

Telefony 

- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 832-
23-74, Telefon Zaufania Klubu AA: 832-69-96, 
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Strat 
Miejska: 986, ,Lot": 832-41-30. 

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

• Kino "Studyjne" 

~ nieczynne. 

• Szpital 

- tei. 868-24-66. 

Telefony 

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

Koncert kolęd i pastorałek 

" ECHA DNIA", ul. Armi i 
10 p. 211 , tel. 864-32-58, 
czynne 9 ,30-16.00, 

- ul. Jana Pawia II 17. tei. 864·3344 
pozycje stałe: rzeźba, malarstwo, 
geologia, rzemiosło i kultura 
nu, numizmatyka, militaria, 
mi staszowskiej, dział 
ludowy oraz wybitni staszowia,nie, 
twa Biblioteki Staszewskiej. 
nościowe: ceramika, rzeżba 
nislawa Domagały pl. .ziemi 
kielecki ej-Świętokrzyskiej, 
reportażu i obiektywie 
ja Zarębskiego. Adam Bień -
respondencja, książki i fotografie. 
moma zwiedzać od poniedzialku do 
godz. 8-16. 

• Staszowski 
tury 

mierzu·. Galeria "Piwnice" 
rskich prac plastycznych miE .. z~,ańci7w& 
nii. Ktub Osiedlowy - wystawa prac 
skich Violetty Kozioł. 

• Apteka 
- ui. Jana Pawia II 10. 

• Szpital 
- tei. 864-22-81. 

Telefony 

-Informacja PKS: 864-23-19, PKP 
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06. 
22.-Pomoc Drogowa: 864-24-00, 
Cieplownicze: 993. 

- 861-03-72: alkoholizm: pomedz 
dy w godz. 17-21; punkt 
przemocy: wtorki i piątki w godz 
ne poradnictwo uzaleŻnień: czwartki w 
16-18. 

Redakcja nie odpowiada za 
terminarzach. 

Osiedlowy Klub Kultury KSM ,Słoneczko· w Kielcach, ui. Romualda 3, zaprasza 
grudnia/ o godz. 17 na koncert kolęd i pastoralek w wykonaniu uczniów Ognisk 
,BO-NA' i .Akord' w Kielcach. 

Jubileuszowy X Koncert Sylwestrowy 

Świętokrzyskie Towarzystwo Muzyczne zaprasza 31 grudnia o 
skupów na Jubileuszowy X Koncert Sylwestrowy z Szampanem. 
nata Drozd, tegoroczna laureatka konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w 
pulamymi ariami operowymi i operetkowymi, z akompaniamentem 
krotny laureat Międzynarodowych Konkursów Akordeonowych -
zakończy kielecki Dixieland Band z gościnnie występującym Konstantym 
konując przeboje jazzowe i rozrywkowe. Bilety do nabycia ui. Głowackiego 7. tei. 
oraz w Muzeum Narodowym . 

Bal sylwestrowy 2000 

Agencja Koncertowa ,Ewa-K" zaprasza na bal sylwestrowy 2000 do DK ,Sabat' 
tuje profesjonalny zespól muzyczny oraz wyśmienite menu. Informacje i zapisy tel 
07. 

"Survjval" zaprasza 

Szkoła przeżycia ,Surviva!" zaprasza na kurs samouzdrawiania, doskonalema 
ciała oraz odchudzania. W programie: ćwiczenia relaksacyjne i koncentrujące, 
fteksoterapia i akupresura, lecznicze i odmładzające rytuały tybetańskie . 
dzające. makrobiotyka - praWidłowe odżywianie, psychologiczne aspekty od,:hu·dZal"" 
cia odbywać się będą w ośrodku wychowawczym przy ui. Warszawskiej 
wtorki i czwartki o godz. 17. Infornnacje i zapisy pod nr telefonu 368~39. 
odbędą się 6 stycznia. 

"Echo kierowców" 

Sylwester bez samochod 
W żadnym razie n ie wybieraj c ie 

s ię na sylwestrową zabawę własnym 
samochodem, To podwójny stres. 
Po p ierwsze - nie uda s ię wam zape
wne wymigać od wyskokowych 
trunków. Po drugie - możecie m ieć 

duże kłopoty ze znalezieniem bez
p iecznego m iej sca do parkowania. 

W związku z sylwestrową zabawą 
na świeżym powietrzu w centrum Kielc 
wprowadzone będą ograniczenia w ru
chu. 31 grudnia od rana zamknięta zo
stanie część parkingu przed Urzędem 
Miejskim przy placu Konstytucji. Od go
dziny 16 wprowadzony zostanie zakaz 
parkowania przy ulicach Leśnej , Piotr
kowskiej i na placu Konstytucji. Od go
dziny 20 do 4 obowiązywał będzie za
kaz ruchu kołowego na ulicy Leśnej od 
Rynku, na ulicy Piotrkowskiej od Rynku 
do wjazdu na parking przy budynku 
związków zawodowych i na ulicy Koziej 
na odcinku od Orlej do Piotrkowskiej . 

Organizatorzy sylwestra pod 
dami i policja apelują o I 
aut w pobliżu miejsca 
oraz usunięcie ich z placu 
ulic przyległych do godziny 18. 
auta będą odholowywane na 
wlaścicieli. 

Na sylwestrową noc zostaWI'" 
mochód na bezpiecznym, 
strzeżonym parkingu. Nie 
że wszyscy uczestnicy 
ktują łaskawie auta stojące 
kowych miejscach. Lepiej 
wybrać dobre miejsce, abY 
Rok nie myśleć o potłUCZone! 
czy porysowanej karoserii. A I 
będzie w tym roku więcej nIŻ 
Wyregulujmy więc 
alarm tak, aby nie wyl 

Jutro lub 7"'"nIKUI'''' 
pełna - nie wiadomo jak 
nować stacje benzynowe w 
dniu nowego roku. 

I 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Bit dnia 

Ethan 
Frome 
Przystojny Ethan Frome od lat żyje w nieudanym, bezdzie

tnym i pozbawionym miłości małżeństwie ze starszą, zrzęd
liwą Zeeną· Schorowana kobieta do pomocy w domu przyj
muje uroczą krewną Matlie Silver. Ethan zakochuje się w 
dziewczynie. 

Dramat obyczajowy, USA, 1993. Reżyseria: John 
Madden. Występują: Liam Neeson (na zdjęciu), Patri
cia Arf/uette, Joan Al/en, Tate Donovan. 

TVP 2, godz. 21.40 

czy herbata? 7.40 Perły i duka
Markiza de Pompadour - pol. serial 
8.05 Gielda 8.15 Krakowskie 

Pr7p,im;'.'rji_ 278.30 Wiad. 8.40 Progno
Gdzie jesteś Zębowa Wr6-

I anim. 9.10 Gwiazdkowe pre-
. pr. dla dzieci 10.00 Milagros (194)

lobycz. 10.50 Kochać dziecko· mag. 
Z Polski rodem 11.30 Spotkanie z 

mi: Heather Locklear - pr. dla 
.00 Wiad. 12.10 Agrobiznes -
inform. 12.20 Kontrasty - świat, 

12,25 Samo życie - rep. 
13.10 Kulfoniada 

Sport: Turniej 
i - konkurs w Oberstdor-

15.40 Harry i Hendersono
przyg. USA 16.05 Muzycz

Jedynki 16.10 Rower Blażeja -
5 Teleexpress Junior 16.20 Ro
. - mag. 17.00 Teleexpress 

Klan (288) - telenowela pol. (tele-
17,50 Gość Jedynki 18.00 Moda na 

telenowela USA 18.30 Pa
(9-ost.) Niespodzianka (pow1.) 
ślad 19.00 Wieczorynka: Bolek i 

Wiad., Sport i Prognoza pogo-
.10 Okruchy życia : Wszyscy męż

to kłamcy - kom. austral. 21 ,45 
- Wiadomości 21 .50 Jubileusz 
22.10 Kronika kryminalna 22.35 

I 2000 - mag. 22.45 Monitor Wiado-
15 Sport 23.25 Rozmowy na ko

- pr. kulturalny 0,05 Port Djema 
"-'''.-Clrec:kl dram. obycz. 1,35 Oczywi-

2.00-2.05 M6j ślad 

ifVP2 
Dziennik krajowy 7.50 Studio urody 
Program lokalny 8.30 Czterej pancer

(8) Brzeg morza - serial woj. 9.25 
czas miłości - film obycz. 

10 Na pełnym morzu (19) - serial 
12.00 Tajemnica IZB-y - film anim. 
3.20 Mogę wszystko - mag. 13.40 

Animk6w - serial anim. USA 
Festiwal Sztuki 

- Warszawa 99 - wieczór galowy 
W labiryncie (52) Miłość - serial 

. 15.30 Teleadwokat - teletumiej [au
tak - 0-70035201 , nie - 0-

16.00 Panorama 16.10 Ich pię
(61) - serial USA 17.00 Tele Eko -
17.30 Program lokalny 18.20 W sieci -
komputerowy 18.30 Panorama 18.55 

z dziesięciu - teleturniej [audiotele: 
19.20 Dw6jkomania 19.30 

Baletowej - rep. 20.00 
dziewczynka świata - film 

.00 Panorama 21.20 Progno-
21 .25 Sport telegram 21.30 

21 .40 Ethan Frome - dram. 
23.25 W obliczu zagłady - film 

0.15 Szczury Paryża - fr. kom. 
10 Światowa piłka - mag. 

OlSAT 
na życzenie 7.00 Szaleję 

- serial kom. USA 7.30 Politycz
pr. publicyst. 7.35 Jumanji (23) 

USA 8.00 Czarodziejka z 
(166) - senal anim. 8.30 Miaste-

Evening Shade (9) - serialobycz. 
9.00 Karolina w mieście (18) - serial 
USA 9.30 Paloma (78) (pow1.) 10.30 

(19) (pow1.) 11.25 Syndrom 
11.35 F/X (38) - serial sens . USA 
DISCO Relax 13.30 Graczykowle (4) 

, kom. 14.00 Na każdy temat - talk 
(WYdanie specjalne) 15.00 Jumanji 

serial anim. USA 15.30 Inform. 
Herkules (81) - serial przyg. USA 
Ąlvaro (20) - telenowela 17.45 Luz 
(20) - telenowela 18.40 Super Ex
TV 18.55 Inform. 19.00 Prognoza 

19.05 Paloma (78) - telenowela 
2 ROdzina zastępcza (1 8) - serial 
0.30 Prawdziwi mężczyźni - kom. 

20.50 Losowanie LOnO i szczęś1i
numerka (w przerwie filmu) 22.05 

(60) - serial kom. USA 22.35 
LOnO 22.40 Informa

Prognoza po-
Polityczne graffiti 23.15 Macie 
- pr. rozt. 23.45 Super Express 

Ona będzie miała dziecko - film 
1.50 Muzyka na BIS 5.00 Po-

RTl7 

- serialobycz. USA 7.55 Moje drugie ja - se
rial sf USA 8.20 Odjazdowe kresk6wki: Wo
ody Woodpecker 9.05 Zagubiony w czasie 
- serial sf USA 9.55 MANTIS - serial sf USA 
10.45 Piękny i bestia - talk show 11.35 Sun
set Beach - serialobycz. USA 12.20 Trzy 
razy Zofia - telenowela 12.40 Teleshopping 
13.15 Perla - telenowela 14.00 Katalina i 
Sebastian - telenowela 14.50 Odjazdowe 
kreskówki: Dragon Bali, Rycerze Zodiaku, 
Woody Woodpecker 16.20 Zagubiony w 
czasie - serial sf USA 17.10 MANTIS - se
rial sf USA 18.00 Sunset Beach - serial 
obycz. USA 18.50 7 minut - wydarzenia 
dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 
19.00 Zoom - mag. 19.30 Moje drugie ja
serial sf USA 20.00 Zwycięzcy nie płaczą -
niem. film obycz. 21 .45 Wzywam dr. Bruck
nera - serialobycz. 22.50 7 minut - wyda
rzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza po
gody 23.05 Sexplozja - mag. tylko dla do
rosłych 23.20 Prawo i bezprawie - serial 
sens. USA 0.1 0 Ouincy - serial krym. USA 
1.00 Sprawa dla Wycliffea - serial sens. 
1.50 Zwycięzcy nie płaczą (pow1.) 3.25 
Prawo i bezprawie - serial krym. USA 4.10 
Ouincy - serial krym. USA 4.55 Teleshop
ping 5.25 Teledyski 

Nasza Telewizja 
6.50 Szczęśliwa 6semka - pr. muz. 7.20 Po
sterunek przy Hill Street (33) - serial sens. 
USA 8.15 Kapitan Jastrząb (111,112) - se
rial anim. 9.10 Kalambury - pr. rozr. 9.40 
Edera (37) - telenowela 10.35 Jolanda (22) 
- telenowela 11 .05 Manuela (48) - teleno
wela 12.00 Telezakupy 12.30 Antonella 
(88) - telenowela 13.20 Kalambury - pr. 
rozr. 13.50 Telejazda - pr. muz. 14.20 Tele
zakupy 14.50 Kapitan Jastrząb (111,112)
serial anim. 15.45 Manuela (49) - telenowe
la 16.40 Edera (38) - telenowela 17.35 Jo
landa (23) - telenowela 18.05 Posterunek 
przy Hill Śtreet (34) - serial sens. USA 
19.00 Zoom - mag. 19.30 Moje drugie ja -
serial sf USA 20.00 Zwycięzcy nie płaczą -
niem. film obycz. 21 .45 Wzywam dr. Bruck
nera - serialobycz. 22.45 Dziennik 23.00 
Fratelli (2) - serial 0.30-1 .00 Striptizerki (7)
serial 

6.40 Kropka nad i - pr. publicyst. 7.00 Tele
sklep 7.20 Księżniczka Sissi (50) - senal 
anim. 7.45 Przygody Animków (17) - serial 
anim. 8.10 Walter Melon (43) - serial anim. 
8.35 Laboratonum Dextera - serial anlm. 
9.00 Kamila (24) - serialobycz. 9.50 Mana 
de Nadie (1 80) - telenowela 10.40 Anna 
(15) - telenowela 11 .30 Telesklep 12.00 Cn
sMa (131) - serialobycz. 12.55 Opowieści 
wszechczasów (2) - film hisl USA 14.55 
Walter Melon (43) - serial anlm. 15.15 
Szkoła złamanych serc (258) - senal au
stral. 15.45 W naszym kręgu (140) - senal 
16.15 Pełna chata (86) - serial kom. USA 
16.45 Kręć znami - pr. rozr. 17.15 TVN Fa
kty RegIOnalne 17.35 Wizjer TVN - mag. 
18.05 Kamila (25)-serialobycz. 19.00TVN 
Fakty 19.25 Sport 19.30 Pogoda 19.35 Cri
sbna (132) - serialobycz. 20.30 Bever1y 
Hills 90210 (18) - senal obycz. USA 21 .30 
Mer10se Place (137) - senal obycz. USA 
22.30 Nie do WIary - opoWIeści niesamowi
te 23.00 TVN Fakty 23.05 Kropka nad i - pr. 
publicyst 23.27 Pogoda 23.30 Spotkanie z 
Panią Domu - mag. dla kobiet 0.00 Mile
nium (20) - serial sens. USA 0.50 WIZjef 
TVN - mag. 1.20 Granie na zawołanie - pr. 
razr. 

KRAKÓW 3 
8.00 Ktpnlka 8.10 Cyk1omotoabecadlo - pr. 
motoryz. 15.30 Kronika 15.35 Nasza ante
na 15.40 Natalia Kukuiska - koncert 16.30 
Ludzie I wydarzenoa 16.45 Kundel bury i ko
cury - mag. 17.00 Z plecakiem i waltzką
mag. 17.30 Rozmowy kresowe - pr. pubh
cyst. 17.50 Prognoza pogody 18.00 Kroni
ka 18.20 LudZIe i wydarzenia 18.30 Doma
tor - mag. 18.45 Temat dnia 21 .30 KrOOlka 
21 .45 Studio Sport 21 .55-0.05 Nasza ante
na 

RZESZÓW 3 
8.00 Aktualności 8.10 DZIennikarze pytają 
15.30 Reportaż 15.45 StudIO KrosnO 16.00 
Spotkanie z fołklorem 16.15 Aktualności 
16.25 Kalendanum 16.30 Wykład - pr. pub
hcyst. 16.45 Granie na ekranie - teleturniej 
17.15 Toczy stę życie - rep. 17.30 Pamas
mag. 17.45 Telenowyny- mag. 18.00 Aktu
alnośCI 18.20 Rzeszowskie uhce I okoł.ce 
18.35 Pyl;nie do ... - mag 21 .30 Aktualno-

CO GDZIE KIEDY? 

ści wieczorne 21 .45 Rozmowy o życiu - pr. 
publicyst. 0.05 Pr. na czwarte" 

WARSZAWA WOT-51 
8.00 Mikser - mag. 15.30 Wiad. Kunera 
15.35 Rozmowa dnia 15.55 Heimat pani 
Hanki - film dok. 16.35 Co, gdzie, kiedy? 
16.45 RadIO Romans - serial 17 .15 MIkser 
mag. 17.25 Komunikaty i ogloszenla 17.30 
TV Kurier Mazowiecki 17.50 Sekrety War
szawy 17.55 Wiad. sport. 18.00 TV Kurier 
Warszawski 18.20 Obok nas - mag 18.40 
Co, gdzie, kiedy? 18.50 GoŚĆ WOT 21.30 
TV Kurier Warszawski 21 .35 Wiad. sport. 
21 .40 Rozmowa dnia 23.00 Raport poltcyj
ny 23.15-0.10 Tele Motor 

TV R ionalne 
Wspólne pasmo: 7.00 Czas czy nie czas? 
- serial 7.25 Olimpiada śl imaczków - serial 
anlm. 7.30 Kot Billy - serial anim. 8.30 By
waj zdr6w! 8.45 To jest temat 9.00 Niezapo
mniany - telenowela 10.00 Bałtyk - rep. 
10.10 Telezakupy 10.30 Odkryj nowy świat 
- mag. ~1 .00 Opinie - mag. 11.30 Pchła tet 
może szczekać - duńsKi film obycz. 13.00 
Spotkania z taaakąrybą - m"g. 13.15 Stu
dio Sport: Sport motocyklowy 13.30 Kolędy 
Elżbiety Adamiak 14.05 Hobby - mag. 
14.30 Krople milości - telenowela 15.00 
Klub Filipa 19.00 Echa regionów 19.30 Ka 
sztaniaki - serial 19.45 Olimpiada śhmacz
ków - serial anim. 19.50 Kaszlaniaki - serial 
20.00 Niezapomniany - telenowela 21.00 
To jest temat 21 .15 Bywaj zdrówl 22.00 
Krople miłości - telenowela 22.30 RodZIna 
Addams6w - serial 23.00 Pr. rozr. 23.40 
tyciorysy z refrenem 

TV POLONIA 
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 Dziennik 
krajowy 8.10 Sport telegram (pow1.) 8.15 
Krakowskie Przedmieście 27 8.25 GIełda -
mag. 8.30 Wiad . 8.40 Prognoza pogody 
8.45 Ludzie listy piszą (pow1.) 9.05 Klan 
(282) 9.30 Ala i As: Dlaczego lubimy świor 
ta? (powt.) 9.55 Mój ślad (powt.) 10.00 Jan 
Serce (9) Pożar serca (powt.) 10.45 Forum 
polonijne (powt.) 11 .30 Gry i zabawy do
rosłych pięknych dwudziestowiecznych 
(powt.) 12.00 Wiad. 12.15 Pola Negn 
(powt.) 12.45 Klan (282) (powt.) 13.10 Ka
walerzyści naszych czasów (powt.) 13.30 
Krzyżówka szczęścia (powt.) 13.55 Zapro
szenie: Alma Mater Cracoviensis (powt.) 
14.15 Wieśctpotonijne (powt.) 14.25 Oto 
Polska 14.55 Uczmy się polskiego (17) 
Propozycja nie do odrzucenia 15.30 Wiad 
15.40 Fotografia według ... - rep. 16.00 Pa
norama 16.10 Rower Błażeja - mag 16.15 
Teleexpress Junoor 16.20 Rower Błażeja -

mag. 17.00 Teleexpress 17.15 Ala j As: 
Dłaczego lubimy święta? (powt.) 17.40 Mój 
ślad 17.45 Mag. ołimpljski 18.10 Mag. tu
ryst. 18.30 Teledyski na życzenie (powt.) 
18.40 GOŚĆ Jedynki 18.50 Klan (282) 
(powt.) 19.15 Dobranocka: Krecok 19.30 
Wiad. 19.55 Prognoza pogody I Sport 
20.00 Sukces (8) Dwa śWIaty 20.50 PIO
senki z autografem: Jan Ptaszyn Wróble
wski (2) 21 .35 Forum polonijne - odpowie
dzi na pytania - pr. publlC)'st. 21 .50 Od po
topu do ekumenizmu - rep. 22.10 Przegląd 
prasy polonijnej 22.30 Panorama 22.50 
Sport telegram 23.00 Forum - pr. publicyst. 
[audIotele: opcja 1 - 0-70015011 , opcja 2-
0-70015012) 23.45 Pegaz tygodnia (powt.) 
0.00 Monitor Wiadomości 0.30 TV Polonia 
zaprasza 0.35 Mag. turyst. (pow1.) 0.55 
Klan (282) (pow1.) 1.20 Krecik (pow1.) 1.30 
Wiad., Sport I Prognoza pogody 2.00 Su
kces (8) Dwa światy (powt.) 2.50 Piosenki z 
autografem: Jan Ptaszyn Wróblewski (2) 
(pow1.) 3.35 Forum polonijne - odpowoedZl 
na pytania (pow1.) 3.50 Od po\f'OU do eku
menizmu (pow1.) 4.10 Przegląd lJI'asy polo
niJnej (pow1.) 4.30 Panorama 4.50 Sport te
legram (pow1.) 5.00 Forum (pow1.) 5.45 Pe
gaz tygodnia (pow1.) 

8.00 Muzyczny relaks 8.20 Kamień na ka
mieniU - pol. dram. psych. 10.00 MOJe dZIe
cko 10.15 Między nami, smakoszami 11 .00 
t ycie zwierząt 11 .20 Bezpieczeństwo na 
drodze 11 .30 Mag. wędkarski 11.45 Krajo
braz 12.00 Księga Tatr najnowsza - film 
krajozn. 12.45 Wanant R - film dok. 13.00 
Zemsta - film 13.50 Dwory i palace ZIemi 
szczecińskiej 14.00 Kresk6wkowy śWiat 
14.30 Medycyna tradycyjna w Ameryce 
ŁaCińskiej 15.00 Port lotniczy 15.50 Pier
wsza pomoc ratuje życie 16.00 Kokoro - se
rce Japonii 16.30 Video wIzyty 17.15 Pro
gnoza pogody, Wiad TKK, komunikaty 
17.350m6wlenle programu 17.40 Z mapąl 
globusem 18.00 Ludzie i sprawy 18.15 Krę
giwpływ6w 18.30 Zemsta-film 19.20 Dwo
ry i palace ZIemi SZCZecińskiej 19.30 Z jak 
zdrowie 19.45 Dla ciebl8 20.00 Prognoza 
pogody i Wiad. TKK 20.25 Postrzyżyny -
kom. czeska 22.00 Prognoza pogody I 
Wiad . TKK 22.15 Worek sportowy 22.45 Pr 
na Jutro 

Darni Skarź sko 
8.00 Muzyczna Dami 8.20 Kamień na ka
mieniu - dram. 10.00 Skarżyski kaleJdo
skop 10.25 Mag. sport. 10.30 Muzyczna 
Daml 11 .00 tycie zWierząt 11 .30 Mag. 
wędkarski 12.00 KSięga Tatr 12.40 Wa
riant R - film dok 13.00 Zemsta - sen al 
13.50 Dwory i palace ziemi szczecińskiej 
14.00 Pr. dla dZieci 14.30 Medycyna tra
dycyJna w Ameryce ŁaCIńSkiej 15.00 Port 
lotniczy - sena115.50 Pierwsza pomoc ra
tuje tycie 16.00 Kokoro - serce JaponII 
16.30 Video Wizyty 17.00 Muzyczna Daml 
17.15 Skarżyski kalejdoskop 17.40 Mag. 
sport. 17.45 Muzyczna Dami 18.00 Pr. dla 
dZIeci 18.30 Zemsta- serial 19.15 Dwory i 
palace ziemi szczecińskiej 19.30 Z jak 
zdrowie 19.45 Dla ciebie - mag. 20.00 
Muzyczna Dami 20.25 Postrzytyny -
kom. 22.00 Skarżyski kalejdoskop 22.25 
Mag. sport. 

TV Darni 
8.00 Muzyczna przebudzanka 8,20 Ka
mień na kamieniu - film obycz. 10.00 MInął 
dzień - woad. lokalne 10.20 W sportowym 
obiektywie 10.50 Muzyczna Daml 11 .00 
tycoe ZWIerząt 11.20 Bezpoeczeństwo na 
drodze 11.30 Mag. wędkarski 11.45 KraJO
braz 12.00 KSięga Tatr najnowsza 12.45 
Wariant R 13.00 Zemsta - film 13.50 Dwory 
I pałace ZIemi SZCZeCIńSkiej 14.00 Pr. dla 
dzieci 14.30 Medycyna tradycyjna w Ame
ryce ŁaClńsluej 15.00 Port lotniczy 15.50 
Pierwsza pomoc ratuje żyCIe 16.00 Kokoro 
- serce Japonii 16.30 Video wizyty 17.00 
Muzyczna Daml 17.20 Teledzlennlk 18.00 
Pr. dla dZIeci 18.30 Zemsta 19.20 Dwory i 
pałace ZIemi szczecońsluej 19.30 Z jak 
zdrOWIe 20.00 TeledZIennik 20.25 Postrzy
żyny - kom. czeska 22.00 Muzyczna Daml 
22.30 TeledzJennik 

RADIO KiElCE 
0.00-9.00 WIad. (co godZl~) 5.00 Nowinki z 
Radiowej 5.25, 12.55 Notowanie na targowo
skach 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach 
e.oo, le.OO Aktualn. dnia e.05, 7.05, 1.05, 
12.10,17.30,20.10 Sport 6.15, 9.05,13.10, 
11.05 KomuooI<aty dla aletgików 8.05, 10.15, 
11 .55, 12.15, 17.35 Kuriery ogIosz. 8.50 Ra
diowa giełda pracy 9.10 Renty I emerytury 1118-

czej 9.15 Muzyka dla wszysdoch 10.00, 12.00, 
14.00, 18.00,20.00 Mag.lnform . 10.20 RadIO 
Kiełce poIecoIl0.30 W kra",", poosenkll0.45 
Co słychać w przedszkolu? 11 .00, 13.00, 
15.00,16.00, 17.00,19.00, 21 .00,23.00 Wiad 
11.10 Sprawa na dziś 12.00 Plus w poIudnl8 
12.10 300 sekund o sporcoe 12.20 Proslo z 
gmony 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Roz
mail i muzyka 13.50 Moje blllguny - dzienniki 
M. Kamońsklego 14.15 Auto radIO - moto radIO 
15.10 Popołudnie w dyskolece 15.55, 19.50 
Język angielski 18.00 Piu. 18.30 W świede li· 
teratury I sztuki 19.10 Płyta tygodnia 1950 Ba
śnie do podUszki 20.15 RadIO po kolacji 22.00 
BBC 23.00 Muzyka kielecka, kieleccy wykona· 
wcy 0.00 Nocne Kielce 0.05 MOje bieguny -
dZienniki M. Kamińskiego 

RADIO FAMA 
6.20 Seowosy II1form. (co godZlnę) 3041.30 I 
1 •. 30-17.15 Wiad . dla kl8roWOÓW (co 15 monut) 
7.15 Co w prasoe lokalnej piszczy? 7.50. 11.50, 
14.50, 11.50 Seowosylokalne 8.15 Poranna ka
wa z RadHllT1 F Ma 9.15 Konkurs 7 x 7, czyhcu
dze chwalICIe, swego nie znacie 10.15 Moda I 
Uroda - mag. 12.15 Otwarty lelefon - dzwoniĆ 
katdy mote 14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu Fa
Ma 15.05 Przebój za przebojem 18.00 D<>-Re
MI-FaMa - muzyczne abecadło 21 .00 Rockowe 
monografIO 0.00 FaMa nocą 

MTM FMRADIO 
NADKAMlENN 

7.00-22.00 SeIWlS ",form., 6.00 Poranny blok 
prezenIerski: muzyka, aklualn, Inform., konkur
SY' e.oo Otwórz oczka 7.05 Poosenka dla soIerv
zantów I JUbilatów 7.20 Strzał w dzieSIątkę, czyto 
przebój dnia (co godZInę)7 .30 Konkurs - Toreb
ka szalonej reporterko 8.15, 11.15, 13.15, 16.15 
Komunikaty I ogIoszenoa 130 PIyla dnia 9.15 
Konkurs prasowy 10.05 Aktualn. sport. 10.45 
Przegląd prasy 11 .25 RadIOWa giełda pracy 
12.30 Ukryty lełelon 14.30 Popołudnoowy blok 
prezenterski . 14.30·17.00 Pubhcystyka, lemal 
dnia, sonda, rep. 18.05 Aklualn. sport 18.15 
Eko-Konkurs 21 .05 Wiecz6r z czamą płytą 
22.0541.05 Muzyka Nocnych Marków 

RADłO TAK 
6.00·21 .00 SeIWlS Inform. (co godZJOę) 6.30· 
16.30 Skrót II1form. (co godZl~) 17.50 Przegląd 
wydarzeń lokalnych 6.04 7.04, 8.04, 1 • . 04, 
20.04 Inform sport. 6.30, 7.30, 8.30, 1 • . 30, 
15.30, 16.30 Inform. drogowe 9.55, 13.55, 
16.55 Komunokaty reklamowe 6.07-18.07 Prze
bój tygodnoa (co godZInę) 6.00-9.00 PoraMy 
program 6.10 Powolanoe, kaIendan, zapowoe
dzI, ciekawoslkl dnia, prognoza, biomeIeo 7.20 
Horoskop 7.40 Przegląd presy: SIowo Ludu, 
Echo DnIa, Gazeta w Kielcach 1.35 Gość pa
raMy Radia TAK 9.00-12.00 Radoo TAK przed 
poIudnoem 9.35 Konkurs 10.30 Z poetWSZej ręłd
rozmowa sponsorowana 11.10 Urodziny -Im ... 
nlny z Radiem TAK - pozdrowienoa I tyczenoa 
dla sIuchaczy 12.00-15.00 Program popołud
niowy 12.30 Konkurs pn. K1ucz do sezamu Ju
wełiusa 14.10 Inform. kulturalny- Co Q8kawego 
dZJe)8 SM! w lwOIm moeśoe? 15.00-18.00 Co za 
dzień - na żywo; rozmowy za sIuc:haczamj, k0-
mentarza tematów dMla, ael<awoslkl, płoW, 
tI1OIoryZaCja 18.00-20.00 Blok prezanlerski. Po
lak połr8fl 20.00-22.00 l.Jsta przebof6w Rad .. 
TAK 22.00-4.00 TAK o studoach, Trzy Kwadran
se Muzyczne - pr. muz. 0.0041.00 Noc z RadI8lTl 
TAK: TSA - Taka Soboe Audyqa 

RADIO lELlWA 
6.00-9.00 WIad (co pól godZIny) 6.13, 7.13, 
8.13 , 9.13, 10.13, 11.13, 14.13, 16.13, 18.13, 
20. 13 Kałendanumhlst 6.38,8.3I,13.3I Wie~ 
ka KsIęga lmoon 6.45, 7 .45 Bu~ prasowy 7.00, 
1.00, 17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny 
1.45 Porady prawroka 9.00-22.00 Wlad (co 
godZl~) 930 Gość dnia 10.30 Giełda pracy 
10.48 3 przad 1111.30 DZIŚ w moeŚ08 12.00 
Notowan<a walutowe 12.30 Giełda noerucho
mała 12.45 Audycja ubezpoeczenoowa 13.00 

Szczury 
Paryża 

Warto obejrzeć 

Komedia obyczajowa, 
Francja, 1973. Retyseria: 
Pierre Tchemia. Występują: 
Mlchel Serrault (na zdjęciu), 
Philippe Noiret, Charles De
nner. Gerard Depardieu. 

TVP 2, godz. 0.15 

W Pa~u w okreSie wakacji 
rozpoczynają się zakrojone na 
olbrzymią skalę prace budow
lane. Mieszkańcy są podener
wowani przebudową stolicy, 
tym bardZIej że przy okazji ro-

bót wciąż dZieJą się dziwne rzeczy 
Pewnego dnia w tajemmczych 
okolicznościach znika piękna Ma
rie-Helen, córka antykwariusza z 
łacińskiej dzielnicy. Kiedy podob
ny los spotyka dwóch policjantów, 
a niebawem także całą wyCIeczkę, 
komisarz Lalatle wszczyna poszu
kiwania zaginionych. 

Port 
Djema 
00 portowego mjasteczka Port 

Djema w Afryce Wschodniej przy
bywa z Paryża chirurg Pierre Feld- • 
man. Chce odszukać dziecko z fo-

Dramat obyczajowy, Fran
cja/Włochy/Grecja. 1996. 
Retysena.' Enc Heumann. 
Występują Frederic Pierrot 
(na zdjęciu), Jean-Yves Du
bOIS, Nathalle Boutefeu, 
Christophe Odent, Edouard 
Montoute_ 

TVP 1, godz. 0.05 

tografii, a przy okazji spełmć obiet
nicę daną przyJaetelowi, także le
karzowi, który pracował w Afryce 
i zginął z fąk rebeliantów. Prze
mierzając Afrykę , Pierre pozna
je bezmiar cierpień jej rdzen
nych mieszkańców_ Nawiązuje 
też przelotny romans z A lice, jak 
się okazuje znajomą przYJaciela. 
Jednak nic nie naprowadza go 
na sIady chłopca . Kiedy zaczyna 
już WątpIĆ w powodzenie wypra
wy, Alice wyjawia mu tajemnicę 
poszukiwanego dZJecka. 

STRONA 13 

Notowanoa warszawsłoej Giełdy Papoerów Wa
rtośclowych 1 • . 30 Giełd. pntcy 14.45 Aulo 
Motor I sport 15.30 DZIś w ""eŚCle 1 8.25 Ka
lendarz muzyczny 19.30 Konkurs 20.30 Jutro 
w mieście 22.00 Wiad. Głosu Ameryki 22.10 
Muzyka Non-stop 0.00 Love songs 

RADIO PLUS 
6.00-4.00 WI8d. (co godZInę) 6.30-19.30 WI8d 
lokalne (co godZInę) 7.50, 8.50, 19.25 Sport 
6.15, 8.45, 11 .55, 20.55 NauczaMle Jana 
Pav.1a " 7.10, 7 •• 0, 8.10,1 • • 55, 15.25, 15.55 
Sytuacja na drogach 7.55, 9.55, 13.15, 17.45 
Komunikaty 5.55-8.00 Wczoral plus dZISIaj 
6.45 Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20 Kalen
danum na dziś 7.35 100 d", do wlZ)'ty O)aa 
SWlętego 8.00-9.00 Poranny puls dnia 8.10 
Twarz w Iwarz - poranna rozmowa Radia Jad
ność Plus 8.35 Przegląd prasy 9.00-12.00 Sa
mo żyCIe 9.10 Jaden plus led en - goŚĆ w Sludlu 
9.40 Rynek pracy 10.10-10.55 Temal dni. 
11.35 Konkurs RJP 11 .55 AnIol Pański 12.00-
13.00 Południk Plus + konkurs 13.00-1 • . 00 
RadiO Plus RozmaitośCI 13.10 Nolowania 
g,ełdowe 14.00-15.00 Muzyczny puls dnia (al
bum tygodnia, kalendanum muzyczne) 15.05-
15.55 Plusy dOdatnie· plusy uJemne 16.05-
16.55 $wlętokrzyskl puls dnia 17.00-1900 
Wiara plus tyCIe 17.10 SerwiS Radia Watykań
Skiego 18.00 Transm. mszy ŚW 19.05-20.55 
DaVId Fox Show 21 .05-22.00 Debala Radia 
JednoŚĆ Plus 23.00-4.00 Strapienia I pocoe
szenoa 0.05-5.55 Noc na wzgórzu 

6.00·9.00 Wiad. (co t5 minut) oraz zawsze za 
piętnaŚCIe 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
15.00, 15.30,16.00, 16.30,17.00,17.30 Trafflć 
- region. Inform. dla kierowców 6.50. 8.50, 
20.50,21.50 Sport 7.45, 9.45, 11 .45, 13.45, 
15.45, 16.45 Wiad regIOnalne 645, 7.45, 
11 .• 5, 16 .• 5, 22.45 Obraz dOla 8.15 Krako
wskie PrzadmleŚCIe 27 5.00 Wstawaj. szkoda 
dnia 9.00 Koniec WIeku 10.00 Byłe do poąil<u 
14.00 Nowy śWIat 18.00 usta Hop-Bęc 20.00 
Zagraj lO )Bszcze raz 22.00 W samą porę 1.00 
Dobra nocka 

Soowos ",form o każdej pełnej godzonlO. NIJŚWHI
tsze wiad. z regoonu. kraju I ŚWIata 600-1000 
RadIO Radom na dzoeń dobry 6.15, 7.15 Inform 
dla Juerowc6w 6.30, 7.30 Skrót wiad 7.10,9.10, 
11 .10, 13.10, 15.10 Powerplay~ -hIllygo
dnia 7.25 Komunokaly sIulb lTI>8J koch 8.10 Wa
kacyjna pogoda dla katdego - regoon. kraf, ŚWlaI 
8.35 Kronika polICyJna 9.20 POWIeŚĆ w RaRa 
10.10-15.00 Wakacyjne .tudlO RaRa 10.15 
Goełda pracy 10.30 Konkln - sIuchat, zamapoę
taj. ~I 10_35 Inform dla kierowców 10.45 
PIyta tygodnoa 11 .15 Komunkaly, ogIo6Z ..... re
klam 11.30 Konkurs - skicIIa!, zarnapoęlaj, wy
l1"li' 11.45 c:ooz.nny ",form. kultur 12.00 W sa
mo poIudnoe - przegląd wydarzeń dnoa 12.20 
Konkurs - skicIIa!, zamapoętaj. ~112.35 Te
mat dnia 13.10 GoeIda papoer6w wartośaowych 
13.20 c:ooz.nny .. form klAtu- 13.25 Porady 
prawnoka 13.45 PIyta tygodnia 14.15 Komunoka
ty i ogIoszena 14.30 Konkurs - skicIIa!, zamapoę
\aj, wygrlIIl - rozstrzygnoęae 15.10 Nasze pre
zentaqe 15.20 Mag molO 16.00 Serwos I S, os 
gospod 16.10-20.00 BrzmIenoe lata - na ....a 
muzyka na upalne dno 17.10, 19.20, 21 .10, 23.10 
PowerpIay WI8CZDrTlY - najlepsza propozyqa do 
nuoenoa woeczoramo 17.35 Komunok.aly, ogIosz. 
17,45 PIyta tygodnoa 18.15 Konkurs - pJyta tyg0-
dnia 18.45 Powoeść w RaRa 19.00 Mola dzoeń -
WI8CZDrTlY mag Inform 20.15 Hot Mox 0.0041.00 
NoczRaRa 

RADIO REKORD 
5.00 Polecamy, zapraszamy 6.15 WCZ0t31 w 
Radomou i reg"""e 6.15, 7.15, 8.15, 10.15, 
12.15, 14.15, 16.15, 22.05 Prognoza pogody' 
7.00-22.00 SeIWlS inform. (co godz.) 7.25 
Przegląd prasy lokal"", 7 .• 6, 9.46, 11 .46, 
13.46, 15 .• 6 Power play 8.15, 10.15, 12.15, 
14.1 5, 16.15 Inlorm. lokalne 8.25 Przegląd 
prasy ogólnopołskieJ 1.35 Płyta tygodnoa 9.15 
Tematy-dylematy 10.30 Horoskop 11 .15 Kon
kurs - krzyżówka 11 .35 PIyla tygodma 14.30 
Bezpłatna telefonoczna giełda pracy 14.55 No
IOWaMla goeldowe 15.35 RAA - Rekordowa 
Aulo Audyqa 16.35 Płyta tygodnia 16.50 Co 
tam pan,e w polityce 17.15 Mag ",form Rekor
du 18.10·22.00 Muzycznyantykwanat 22.10 Z 
Rekordem przez sen 

Prawdziwi . ,. 
rnęzczyznl 

Agent specjalny Nick Piran
dello musi nawiązać współpra
cę ze swym nowym partnerem 
Bobem Wilsonem, który w jego 
przekonaniu jest niezdarą i mię
czakiem. Bohaterów czeka nie
zwykle trudna i niebezpieczna 
misja: mają nawiązać kontakt z 
Obcymi. Od efektu działań Ni
cka i Boby'ego zależą losy 
świata . 

I 
Komedia, USA, 1987. Re

żyseria: Dennis Feldman. 
Występują: James Belushi i 
John Rit/er (na ZdjęCiu), Sar
bara Sarrie, Bill Morey_ 

PolSat, godz_ 20_30 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Wie, że musi płacić alimenty_ Tylko, dlaczego zostały naliczone 
na podstawie dochodów z gospodarstwa, którego nie ma_ 

Przypisany do ziemi 
W 1997 roku Zygmunt Zdyb wyprowadził się z jednego z gorzyc

kich bloków i zamieszkał w Mściowie, niewielkiej wsi koło Sando
mierza. Z trzypokojowego, nieźle urządzonego mieszkania, prze
niósł się do małego, drewnianego domku. W jednej izbie o wymia
rach cztery na pięć metrów mieszkał wspólnie ze swoją matką Ge
nowefą. W Gorzycach zostawił źonę i dwójkę dzieci. Najstarsza 
córka mieszka na swoim. 

Alimenty 

na miarę dochodów 

- Jestem z żoną w separacji -
opowiada. - Pracowałem . Doro
biłem się mieszkania. Wycho
walem trójkę dzieci. Ale w życiu 
różnie bywa. Żona stała się inną 
kobietą, jak zaczęła na wycieczki 
za granicę jeżdzić. Koleżanki 
przychodziły i wieczorami robiły 
imprezy. W domu dzieci zaczęły 
przeciwko mnie nastawać. Po 
tym, jak miałem w pracy wypadek, 
przeszedłem na rentę. Żeby doro
bić, szyłem rękawice ochronne 
dla spółdzielni. Miałem rentę razy 
dwa. Ale żonie zawsze było mało. 

Ciągłe awantury i niesnaski. Wy
prowadziłem się do mamy. Żona 
założyła sprawę o alimenty. 

Dopóki żyła matka, Zygmunt 
Zdyb wiązał jakoś koniec z koń
cem. Emerytura mamy i jego po
wypadkowa renta wystarczały na 
skromne życie . Warzywa z ogro
du i jajka były swoje. Rok temu 
matka zmarła. Od tej pory dyspo
nował tylko swoją rentą, czyli 799 
złotymi. Na życie zostawało mu 
299 zł . Reszta szła na alimenty 
na dwójkę dzieci i komornika. 

lewnictwa. Najmłodszy chodzi do 
szkoły przyzakładowej w Gorzy
cach . Po ws.zystkich opłatach i 
potrąceniach przez komornika 
dostawałem 299 zł. Ale od kwiet
nia tego roku do ręki dostaję o sto 
żłotych mniej . Dlaczego? Bo 
małżonka zasuge
rowała w sądzie, że 
jeszcze jestem 
właścicielem go
spodarki po moim 
ojcu w Baćkowi

cach. Na sprawie 
dowiedziałem się 

tylko, że mam wy
sokie dochody i 
stać mnie na 
zapłacenie .takich· 
alimentów. 

Drugi Zdyb 

w Baćkowicach 

Urzędnicy w Bać
kowicach nie 
chcieli rozmawiać z 
Zygmuntem Zdy
bem o przypisanej 
mu gospodarce. 
Tłumaczyli, że jest 
osobą nie zamiesz
kującą ich terenu i 
nawet meldunku 
nie ma. 

okolicy mieszka mężczyzna o na
zwisku Zdyb - opowiada. - Zdo
byłem jego adres. Spotkałem się z 
jego matką. Powiedziała, że syn 
ma 35 lat. To znaczy, że jest dużo 
młodszy, bo ja mam 48. Zapy
tałem, czy miał sprawę w sądzie. 
Powiedziała: .No, miał, rozwo
dową w Tarnobrzegu' . Domy
śliłem się, że prawdopodobnie ad
wokat żony prowadził jego i moją 
sprawę· 

Zapytaliśmy więc o tę gospodar
kę w gminie. 

- Małżonka chciała alimenty, to 
dawałem - zapewnia. - Najstarsza 
córka skończyła geologię na AGH 
w Krakowie i usamodzielniła się . 

Średni syn studiuje na II roku od-
Dowiedziałem Trzypokojowe mieszkanie zamienił na rozwa

się, że gdzieś w łającą się chałupę. 

KREDYT NA SAMOCHÓD 

,5%· 
NOWE i UiYwANE 
BEZ ZAŚWIADCZEŃ 

'Re~k~?kr~UODACH i 
Kielce, ul. Piotrkowska 12, parter, 
tel./lax 343-06-46, 090-39-26-39 

~ BDK-DAEWOO 
~. LEASING 
osobowe, ale ciężarowe 

wszystkie marki 
bez zaświadczeń 

w24 h ~ 
Kielce, ul. Piotrkowska 12 

tel.lfax (041) 343-06·46, 090·39·26·39 

- am pror- -DACHs.c. 

Kielce, ul. Mielczarskiego 147 
366-22-84 

• POKRYCIA DACHOWE 
• AKCESORIA DACHOWE 
• CEGŁA CIEPŁOCHRONNA A, DACHÓWKA 

':'u: o~d~fł& 
+ FOLIA GRATISI 

©' DACHÓWKA 

~:o~.',iI A, ł 
'I::::!J. BLACHODAC. 
już Odćf!'t .... 

- Osoba o nazwisku Zygmunt 
Zdyb nie płaci do naszej kasy po
datków. Oznacza to, że nie jest 
właścicielem żadnego gospodar
stwa w gminie Baćkowice - infor
muje .Echo" wójt Marian Partyka. 
- Gdyby był właścicielem nawet 
niewielkiego pola, płaciłby poda
tek. 
Poprosiliśmy więc wójta, aby 

sprawdził, czy w gminie mieszka 
osoba o tym samym nazwisku i 
czy płaci podatki z tytułu własno
ści rolnej. 

- Jedyny Zdyb, jakiego znależli
śmy w ~pierach , to Marian, syn 
Stanisława z miejscowości Rud
niki - wyszukała w dokumentach 
urzędniczka. - Jest posiadaczem 
ponaddziewięciohektarowego 

pola. Ale to jest Marian, a wy szu
kaliście Zygmunta. To dwie różne 
osoby. 
Stanisława Zdyb, żona Zygmun

ta, twierdzi, te nigdy nie mówiła z 
nikim o ziemi męża w Baćkowi
cach . 

- Mnie nie obchodzi jego ziemia 
w tamtych stronach. Przecież w 
Baćkowicach nikt z jego rodziny 
nie mieszkał. Niech sobie robi, co 
chce. Aż do gazety z tym po
szedł? - dziwi się . 
Sąsiedzi z bloku przy ul. 11 li

stopada w Gorzycach wspomi
nają go bardzo dobrze jako ojca. 

- Jak tu mieszkał, to siedział i 
szył . Mało kto widział go wtedy na 
podwórku - mówi jedna z sąsia
dek. - A żona? Czasami było głoś
no. 

Gdzie zawinił? 

- W życiu nie wypaliłem jednego 
papierosa, nie nauczyłem się pić 

"Żona podwyższała, a ja płaciłem". 

wódki, ą zostałem najgorszym 
diabłem i chuliganem. Już dwie te
czki akt o alimenty założone są w 
sądzie - żali się Zygmunt Zdyb. 

Przez długi czas nie wiedział, co 
robić z niesłusznie przypisaną mu 
gospodarką. Ale przed kilkoma 
tygodniami po raz kolejny przej
rzał akta w sądzie, z których wyni
ka, że jest właścicielem ll-hekta
rowego pola w Baćkowicach. Za
pytał sekretarkę, kto to sporządza 
i kompletuje dokumenty. Powie
działa mu, że sędzia z adwoka
tem. Wtedy zamknął teczkę z re
zygnacją. Potem przez pomyłkę 
wszedł do niewielkiego pokoju z 
napisem na drzwiach: .Sprawy 
rodzinne". Spotkał tam starszą 

panią. 
- Zapytała , kogo szukam. Po

wiedziałem o swoim problemie. 
Podsunęła mi myśl , żeby pod
szedł do gazety i powiedział o po
myłce. W redakcji już byłem. Te
raz pójdę do prokuratora - zapew
nia. 

Zaświadczenie 

na Stanisława 

Teczka Zygmunta Zdyba w Wy
dziale ds. Rodzinnych Sądu Rejo
nowego w Tarnobrzegu liczy kil-

kadziesiąt stron. Znajdują 
- wszystkie dokumenty, jakie 
brał pod uwagę w kolejnych 
prawach alimentacyjnych 
rzecz jego trójki dzieci. Jest 
także uzasadnienie Sądu 
wego z 10 kwietnia 1 
sprawie ostatniej 
mentów. A w nim 
informacja o tym , że 
Zdyb jest właścicielem dzialki 
powierzchni 0,16 ha położonej 
Mściowie oraz prowadzi wraz 
swoją matką gospodarstwo 
o powierzchni 1,63 ha. 

Jedyna wzmianka o polu w 
kowicach, jaka znalazła się 
teczce, to zaświadczenie, 
rian Zdyb, syn Stanisława, 
szkały we wsi Rudniki 
spodarstwo. rolne w Ba,ćkclwicad 
o powierzchni 9,46 ha, z 
czny dochód wynosi 11 . 
złotych. Dokumenty z 
wpłynęły do Sądu !-łPllnn,1WF'nO 
Tarnobrzegu 18 marca 1 
czyli na kilkanaście dni 
ostatnią podwyżką "Iicnprltnw 

Nie udało nam się 
lić , dlaczego to zaświ 

jest w aktach Zygmunta 
czy miało wpływ na 
zasądzonych alimen~ów. Do 
wywrócimy. 

Lokaty tenninowe: 

1 
roczne o zmiennym oprocentowaniu 

roczne o stałym oprocentowaniu 

Promocja Milenijna: 

do 15,00% 

w 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Rejonowy Zakład 
Energetyczny Kielce 

zawiadamia, że w styczniu wystąpią przerwy 
w dostawie energii elektrycznej dla następujących 

odbiorców w godz. 8-16 

ul. Toporowskiego. Turystyczna. Szydłówek Dolny - odbiorcy 
zasilani z sieci napowietrznej. Zamenhofa 2. 4. 6. 8. Klonowa 36. 28. Kasztano-

5.6. 36a. Modrzewiowa 2. Piesza 5. 6. 7. 9. 10. Toporowskiego 13. 17.43. 
IWnieiwóclzka 11. Miodowa 3. 5. 7. Wiśniowa 2. 4. 6. 8. Klonowa 24. Brzechów 

.[.?ę.ę~.?~ę.~~.~~R~.~.~~.~. ~.~.~~~~j!.~.[.)X1 ........................................ . 

ul. Zagnańska. JasAa. Dkrzei - odbiorcy zasilani z sieci napo

• os. Słoneczne Wzgórze bl. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 27. Batalionów Chlopskich 

::.;.;-.. -, •.•.. r .. 2 .. ?~~.~ę.~ ............................................................................. . 
ul. Targowa. Polna. War,szawska od IX Wieków do Polnej - od

zasilani z sieci napowietrznej. Targowa 9. Poprzeczna 3. 4. 5. 6. 7. War-

6. 8. 14.16. 22.23. 27. 31.33. 35. 37. Pocieszka 12:14. 15. 
kiego 6. 11 . 15.16. Wiosenna 1. 2. Pocieszka 5. Przelot 4. Wojewó-

7. Brzechów ze stacji nr 570. 571. Kowala 23. Samsonów Ciągłe ze stacji 
816 

ul. Śląska. Legnicka. Wielkopolska - odbiorcy zasilani z sieci 

i • Konarskiego 3. 5. 7. 8. 9. 10.11. Zielińskiego 3. Liceum Stani
Kostki. Chopina 11.13.15.17. Zagórska 17. 44. 46. Karłowicza 13. 15. 

ze stacji nr 574. Daleszyce Wójtostwo ze stacji nr 126. Szczukowice ze 
nr 848. Szczukowice Wodociąg. Czerwona Góra ze stacji nr 549. Samso-

.~ę. ~t~~i.i .. ~~. ~) X .................................................................... . 

................ ~!:.~~~.~!.~.~:y.i~~!~i..11:.).ę!.).ę.'.~Q· .. ~~:.?~!.~ę ...................... . 

ul. Wojska Polskiego od Wrzosowej do Bukówki. Jałowcowa. 
Dobra. Brzechowska. Wojewódzka. Szermentowskiego. Nowowiej

-Odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej. Nowowiejska 5. Zagórska 44. 46. 
11.13.15.17. Karlowicza 13. 15. Górno ze stacji nr 802.803. Słowik 

~ [.??1 ~. ~.~~.i.~:y.~ę. ~t~~i.i. ~ ~.). n ................................................... . 

Górno ze stacji nr 804.805. Bolechowice ze stacji nr 762. Sam-

,. ••••• " ••• • ;;;;.C.7 •• ::.7 ••••• ~~ •• ~!~.~iL~r.~~?: ........................................................... . 

ul. Podgórska. Brzoskwiniowa - odbiorcy zasilani z sieci napo
Kościuszki 46. 48. Warsztaty Tech. Elektrycznego. 1<otlownia. Ta-

37-95. Samsonowicza 2-72. Lipowica ze stacji nr 147. Podlesie ze 
681 ............................................................................................... 

ul. Hanki Sawickiej 32. 34. 36. 38. 40. 41 . Brynica ze stacji nr 
404.405.406. Brynica Szkoła ze stacji nr 1047. Julianów ze stacji nr 381 • 

.... ~~ .. ~!~.~i(nr.~~ ................................................................. . 

Chemiplastyka. Zakłady Pogrzebowe. Cezas. Romualda 5. 7. 9. 

:------.... ' ..... -.·.g.ę~~.~?~g!~.~ę.~t~~i.i.~~.~?.~!.~~.~~~~.~.~.~~~~j!.~.~.ę.~ ..... . 

1 .~I~ .......... ~.~~f.I.ig~~.~.~~!.qp.~.~!~.~.~.~.~~.~~j!.~[.??2 .............................. . 
ul. Śląska 1. 36. 64. 66. 68. Leszczyńska. Szkoła Podstawowa 

-os. Świętokrzyskie . Brynica ze stacji nr 404. 405. 406. Brynica Szkoła ze 
nr 1047. Morawica ze stacji nr 972. Zagnańsk ze stacji nr 174. Św. Kata-

· .. ~~ .. ~!?~i(nr.~~ ............................................................................. . 

ul. H. Sawickiej 22. 2~. 26. 28. 33. 34. 36.38.40. Przedszkole 

.............................................................................................. 
ul. Robotnicza między Wiaduktem a lagnańską - odbiorcy in

zasilani z sieci napowietrznej. Spacerowa. Zacisze. Sadowa. Ogro
-Odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej. Kiepury 6. 7. 8. Gomółki 1. 2. 3. 

5.6.7.8.9. Janczarska 1. Sadowa 3. Ogrodowa 13. Wincentów ze stacji nr 

Bolechowice .~~ •. ~!!I;~i!Dr .. 1Q~? .......................................................... . 

~ .......... $.~!ę~.i!.~~~f.~~~~}.~.~.~~~j!.~~.??).~~~~g!!!!~.tx.~~.~~~j!.~.U.ę~. 
ul. Prosta między Tarnowską a Stadionem Międzyszkolnym -

zas.i!~~.i.~~!~~!.~~PH:y.i.~!~D~i.·.M!~.iR~~~.~~.~!~~iL~!..1~?. ............... . 
11/11101 
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FRONTY SZAFEK KUCHENNYCH 
drzwiczki o różnych szerokościach i kolorach 

, 

26,40~b. dD40,OO~b. 
~~..... + 22% VAT 

RABAT 5 % 
Kupon obejmuje zakup towarów: 
(przy płatności gotówką) 

okna, drzwi, deska barlinecka 
Polina~ Bolix B, Akrylit W 
płytka ścienna 20x25 Kinga 3 
płyty dachowe trap zowe PCV 
pustaki szklane, szalunki rurowe 
nagrzewnica 145, drabina 1,80 m 

~ ~~~~:"~y_d_o_3_1:1?:1:~~~~u~_""Y~e~a~~a_~~~~ ____ .~?~~ .~~~~~~. ~~ _~~?~_~ .. _ .... _. __ 

... a .. I LII - podJIdui ....... .....,... ....... .,.. 

.............. II. I II. ,.... War...., I UtIIIJ ..... ® • Mxhl F : ..... .,... CIIIIIe , 'cllomah' z.,.......,. ..... ...-a 

• Bardm ~ Q"atnl. ZIT1'y'StJwa. z 
ternPef'3mentem, elegancka 24-latka pozna 
metczvzne Interesującego, na poZlOlT\le. 
dobrze sytuOwanego Ceł towarzySka-ma· 
trymOnlalny Warszawa 

Skrytka poczty głosowej 6994 
• 50-letnia panna, atrakCYJna. kobieca. 
wykształcOna. szuka IntereSUJącego. me
zaleznego rnez.c;r(ZTrI do 40 lat. na stale 

Skrytka pocny głosowej 7099 
• Danuta lat 45. o młodym wyglądzie. 
noezalezna finansowo. zmotofYZOW3na. wy
chowuJąca 2 prawie doroslYch dzIed pozna 
Pana w wieku 40· 50 lat. dobrZe sytuOwane
go. o podObnyCh cechach 

Skrytka pocny głOSOWej 6870 
• BIt1n1aJc lat 42, wykształcenie wyi.sze 
pozna Pana w WIeku do 50 lat cełem - Ole 
tyl o - spędzenia wspOłnego Sylwestra 
Kra OW I oKOlIce 

Skrytka poczty głOSOwej: 7022 

• Ładna. sympatyczna, 28 lat. 4·letnl synek. 
IOZWleózlOIl3 pragnąca szczerej mll~ 
pozna Pana w WIeku 26·57 lat. w cetu 
stworzenlil trwalego zwląlltu 

SkIytka pocny glosowej: 7148 
• SzatynIca l3t 45. bezdlletna. bez zobowią· 
zan, o naturalnym wyglądZJe I $P<l5OIlie by. 
Cia pozna Pana do lat SS. dla ktOrego liczy 
SIę sta~ uczuć. a nie uroda I peenaadze 
00Iny SIąsk. Skrytka poczty glOSOwej 7030 
• HImInIstJ(a pozna 1cawaIera. na)Chętnlej 
humaniStę dojrzalego ernocjOnałnIe.ldenty-
fi ująCegO SWOJe poglądy na Zyde z dok
tryną filozoficzną pozytywizmu. szukające
go przyja1nl K-OW 

Skrytka pocny glOsoWej:7045 
• masz z kim spedzlć SWIąt I estra 
2000. masz powyzej 50 lat 11TlIIl. 180 ano 
odezwłj SIę. NajChętrllej z warszawy 

Skrytka pocny glOsoWej: 7064 
• ~ lcDIieta. Waga, rnatb 12·1eInIel 
00r1d. chętnie pozna Pana w WEku 34 • 40 lat. 
najdlętntej kawalera lub wdowca bez 
naIogOw, zaraci"lego. z poczuciem tunoru 

Skrytka pocny głOSOwej: 7094 

• Młodo wygIądąjąc3 45·1atb. Ra pozna 
pana do lat 50. o dobrej kondVCJl finan· 
sowej. w ceI3d1 towarzysijch. rnoZJłwośC 
trwalego ZWlć\lItu WOjewodztwo $wlęto

krzyskie Sltrytka POCztY glOsowej 68S8 
• 3O-1iItIca. Rak. Srednłego wzrostu, błon· 
dynka o cIlugidl wtosach, szczupła. sympa. 
tyCzna. inteligentna pozna Pana przyst0-
Jnego, nte(onieCZnle z PoIsXl,do lat 45, 
ruezal finansowo 

SkIytka pocny glOsoWej 6901 

• ~ ~-Iein IJzedsIet*lrca wyk
SZI3Icony, zadbany. Wf'31Wio(. delcatny I ~ 
Iczy na odzew atraIcc"yjneJ. zrnystJweJ Parli Ceł 
towarzyski W<II!;z;rNa I 0k0Ice 

Skrytka poczty gIo5clwej. 7095 
• 38 lat. nIezale2ny flnansowo, pozna Panią 
po 40. puszysta. Ceł towarzyski. WOjewódz
two $wlętokrzyslde. 

SkIytka pocny głOSOwej 7017 

• Oemny blondyn. 25/180. o nlebles«łl 
oczach. z poczuciem humoru pozna 1JIZYI3-
dO e na dobre I na złe WOjeWOdztwo 
1Tl3ZO\VIedJe. Skrytka POCztY głosowej7019 
• Poznam te jedyną superatra CVJną Panią, 
dla ktOrej zrobtę parę powaznych I mniej 
powa1nych rreczv Wolny. atrakcyjny finan· 
sowo I lIltelektualnle. tald sobie facet 

SkIytka poczty glOSOwej 7024 
. 51 lat. ~, ~, toleran
CYJny. zamozny wolny. atrakcyjny zawód 
pozna szczuplą, atJakCVJna. bezdzietną ctziew
czvne Ceł: prawdziwa lTlIIoSt Tytco BIałystok 
I pOOIasIde SIcryrta POCztY głosowej 7049 
• Kawaler. 25/170. bez nałogOwo lubiący 
spon 1 podrOze Ceł mal1)'mOl1lalno-towa
nyski KIełce SIcryrta pocny głosowej 7072 
• 52/17&175. kawalef. na stale zamieszkały 
w iemczech pozna Panią do lat 28, spoko
Jną w celu matrymonialnym 

Skrytka poczty głosowej: 7115 
• Krzvsztxt lat 29, romantvcznv, reałista, nie
zaIetny mansowo. mieszkający w NJemczech 
pozna miłe f>.InI!! w cetu towarzysko-matry
rnooab1ym. SkIytka poczty glosowej:714O 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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. 
ZNIZKI N ,A OGŁOSZENIA E 
\Al DO\l\lOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE DNIU 
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby 
Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia" nie odniesie skutku, 
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno 
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w 
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim. 

KUPON NA BEZPłATNE OGłOSZENIE DROBNE W RUBRYCE 

~'AI) ~!'~JI g ~!{jłl 
Wypełniony kupon wyślij lub przynieś do Biura Reklam i Ogłoszeń Echo Dnia, 

25-525 Kielce, ul. Targowa 18, a Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę 

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

•••••••••• • ••••••••••••••• • •••••••••• •• •• •• •••••••• ••• ••••••••••••••••• 0 ' 0 ••••• 

podpis ................. . 

Adres lub telefon kontaktowy: ............ ' ......................... : ...... .... ... .. . 

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

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

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

Biuro Reklam i Ogłoszeń Echo Dnia zastrzega sobie prawo do 'zredagowania lub niezamieszaenia ogłoszenia 

Alarm - CEBOX Oprawa obrazów 
Profesjonalne alarmy, szlabany - Kielce, Chęcińska 14, 

montaż, dystrybUCja. Kielce Polna 7, 041/361-37-49. 
041/368-23-68. 

.. 3211 

ALARM COM -CERBER 
Szwajcarskie systemy alarmowe, 

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

wl3306 

Alarm -SEZAM 

Jw2361 

Pasmanteria 
Hurtownia "Satex" Kielce, Bata

lionów Chłopskich 77 (Hotel "Gaja"), 
041/346-20-62. 

a51611 

Pokrycia dachowe 
Kompletne dachy, izolacje. 

"Izobud", Kielce, Skrzetlewska 4, 
Alarmy + Monitoring + Ochrona, 345-59-85. 

041/368-86-55. 

01.1111 

CEBOX -TV Przem słowa 
Profesjonałne systemy obserwa

cyjne, kontrola dostępu, sygnalizacje 
kradzieży, centrale telefoniczne. 

wl3216 

CEBOX -Videodomofon 
Kielce, 368-23-68. 

.. 3211 

GARAŻE-WOLBUD 
Bramy, 041/361-66-92,346-32-00. 

01.1111 

Kseroko iarki 
Sprzedaż - serwis, "Biurex". Kielce, 

Zagnańska 84b, 344-42-22. ..3261 

Lombard -U MARYNARZA 
Natychmiastowe pożyczki. Kielce, 

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

•• 3104 

Mabud -Chemia budowlana 
Zaprawy, kleje, posadzki samopo

ziomujące, cement, wapno, plastyfika
tory, masy hydroizolacyjne, impregna
ty. Kielce, Zagnań ska 72, 344-84-19, 
Skrzetlewska 4, 368-44-40. 
Jędrzejów, Reymonta 12, 386-13-52. 

• z321 

Obraz i Romy 
Kielce, Słowackiego 21, 361-36-61. 

,,2361 

.. 326\ 

Przechowalnia O on 
041fJ32-22-12. 

01.1834 

SOLNA PRO FI. Solna 8 
Wyjątkowo dekoracyjne tworzywa 

sztuczne, Kielce 041/366-00-66. 

•• 3312 

Szafy Drzwi rzesuwane 
0604-280-766. 

01.1111 
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Quattro, 041/346-47-50. 

BUDOWNICTWO 
MA Solidne okna PCV, belgijski sys

tem "Deceuninck". Raty. Krótkie termi
ny. Producent "Self", Wiśniówka 77, 
tel. 041/362-33-35, fax. 362-33-34. 

Atlas, blacha ocynk i powlekana, 
eternit, cement, wapno, cegły - klin
kier, siporeks, przewody spalinowe i 
wentylacyjne, Ytong, styropian, papa, 
lepik, deski, pianki, taczki. Możliwość 
dowozu. "Nobud" 
Manifestu Lipcowego 18, Kielce, 
368-10-83. 

'-16 

Blachy dachówkowe, trapezowe, 
Onduline. Bramstal. Kielce, Witosa 
72B, 041/331-49-62. 

Bramy polskie, niemieckie, napędy, 
041/331-49-62. 

011886 

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

Hurtowa sprzedaż elektronarzędzi i 
osprzętu - przy Większych zakupach 
dowóz gratis. Serwis - Raty - Leasing. 
Kielce, Konopnickiej 5, 331-51-31, 
Pińczów 1 Maja 4, 357-39-82. 

•• 3262 

"Interplex" - Plexi, PCV spienione, 
pol iwęglan kanalikowy, pokrycia da
chowe (Ecolux) , kasetony podświe
tlane - docinanie. Kielce, Jana Pawła 
1112,041/368-12-55,362-13-17. 

KOMPLEKSOWE REMONTY, 
WYKOŃCZENIA,041/345-51-29, 
0601-060-414. 

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

.,32M 
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Największa kielecka hurtownia 
płytek ceramic~ych, elewacyjnych, 
gresów - 700 wzorów. Import, raty. 
Kielce, ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna -
cmentarz), 041/368-01-65. Oddziały : 

Zagnańska 71 , 041/362-68-70, 
Szydłówek Górny, 041/368-60-86. 

Okland - producent okien i drzwi 
PCV w systemie Kommerling zaprasza 
do biura handlowego. Kielce, 
ul. Staszica 1, I p, 041/343-04-66. 

Okna: "Alu piast", "Panorama", da
chowe "Fakro". Drzwi wewnętrzne, ze
wnętrzne, rolety, parapety. Raty. 
"Drokpiast", Nowa 5, 361-71-90, 
361-88-52. 

al.1111 

"Okno" S. C. - produce~t okien PCV, 
niemiecki system "Thyssen", każdy 
wymiar, mikrowentylacja gratis. Kiel
ce. Łódzka 308, 041/346-19-17. 
Przedstawiciel: Radom. Lubelska 83, 
048/365-52-32. 

Panele (24000 obr.), pianka, listwy, 
wełna mineralna, 041/362-64-72. 

Panele podłogowe, boazeryjne. Ta
nio! Kielce, Wrzosowa (róg Hauke -
Bosaka). 041/362-05-00. 

.. 1114 

Panele podłogowe i ścienne, najta
niej!!! Zagnańska 7, 041/368-02-32. 

Panele podłogowe, boazeryjne, 
listwy. Kielce, Okrzei 56, 

,,2351 

041/344-37-45. jw2360 

PANELE: PODŁOGOWE - ŚCIENNE 
- RATY - UKŁADANIE. ZAGNAŃSKA 
71 - 041/362-70-40, "SZUMEN" -
041/345-84-53. 01.1136 

Parapety, ·041/362-05-00. 

..liiI 

Płyty gipsowe, sufity podwieszane, 
farby, kleje, osprzęt elektryczny, 
041/345-89-97. 

;'2341 

Siding amerykański firmy Alcoa -
elewacje winylowe, najchętniej kupo
wane w USA. Importer - Kielce, Wrzo
sowa (róg Hauke - Bosaka), 
041/362-05-00. 

Siporeks 60 - cena 4,00, 
041/343-17-39. 

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

ELEKTRONIKA 

.. 1113 

.. 1116 
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Komis komputerowy "Mediakom" 
ul. Mała 16, 041/343-26-10. 

,,23n 

KOSMETYKA 
Błyskawiczne odchudzanie, Guam, 

stymulacja mięśni. Permanentny ma
kijaż, tatuaż, 041/344-76-01, 
0604-906-412. 

Tatuaż artystyczny, makijaż perma
nentny, usługi kosmetyczne. Kielce, 
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol), 
041/368-24-55. 
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KUPNO 
Europalety, 041/366-42-97. 

LOKALE 
MA "Eurolocum-1 ' założone -

1984. Kielce, Sienkiewicza 9, 
041/344-66-33. E-mail: eurolo-
cum@Kielce.TOP.PL. 

wz3263 

MA "Lokum" - Nieruchomości, 
041/344-22-48. 

.. 3214 

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

,um 

MA "Nieruchomości" -
"Piasecki&Górecka", 041/343-04-35. 

.. 32!0 

MA "Optimum", 041/344-17-41. 

wz3192 

AO-Orągowski, 041/368-24-34. 

111263 

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

.. 3269 

Akcent - Wojska Polskiego, Chod
kiewicza, Wawrzyńskiej , Turystyczna, 
Westerplatte. Raty, ulga, 
041/368-70-93. 

Biuro Nieruchomości, 
041/368-04-49. 

10162 _ 
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"Complex-Oom", 041/368-43-86. 

00 wynajęcia garaż . Kielce, 
342-87-06. 

"Dom" nieruchomości , 
041/368-05-57. 
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"Faktor" lokale biurowe (wynajem), 
041/344-88-03. 

.. 3323 

"Faktor", 041/344-88-03. Mieszka
nia komfortowe (wynajem). 

..3311 

Mieszkanie KSM do wynajęcia, 

041/357-59-79. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne wy
najmie halę 150 m2, 

tel. 041/361-65-42. 

.salO4 

Unimax S.A. - Inwestycje Mieszka
niowe sprzeda nowo budowane, atrak
cyjne mieszkania z ulgą, tel. 
041/344-63-88. 
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MEDYCYNA 
Badanie włosów, 0601-214-388. 

Bezoperacyjne leczenie kamicy 
żółciowej, nerkowej, prostaty, he
moroidów, łysienia, 041/344-87-18 
(15.00·-17.00). 

Dr ginekolog. Najtaniej! 
0601-380-958. 

Ginekologia - doświadczeni 
speCjaliści, 0501-943-194, 
0603-189-873. 

llll102 

Łuszczyca, bielactwo - leczenie, 
0601-214-388. 

MOTORYlAUA 
MA AAA AAA AAA AAA Absolutnie 

powypadkowe, zniszczone - kupię, . 
0601-617-279. 

AAA AAA AAA AAA AAA Absolutnie 
wszystkie powypadkowe, rozbite 
kupię, 090-354-003. 

WII6 

AAA AAA AAA AAA AAA Aktualnie 
auta powypadkowe kupię, 
0604-228-214. WIlI 

AAA AAA AAA AAA AAA Auta krajo
we, zagraniczne, powypadkowe, znisz
czone - kupię, 0604-228-214. 

WIlI 

MA AAA AAA AAA AAA Auta 
powypadkowe, kupię, 090-654· 

ne, zniszczone kupię, Ofi~14-S:1n.w. 

,:AUTO-2000· części 

Mercedes -wszystkie typy, WI 
Kielce, Sobieskiego 22, 
041/362-00-89. 

Autoalarmy 
041/344-34-79. 

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

Autoszyby "Auto fenix" Kielce, 
Wrzosowa 25, 041/361-61-71. 
dom, Dębowa 4, 04 
Szewce 39 k. Kielc, 041/ 

Autoszyby. Kielce, 041/361 

Łańcuchy śniegowe , 

boxy narciarskie. Kielce, 
041/362-20-06. 

Oleje i płyny wszystkich 
sprzedaż, wymiana (sma 
Uwaga! Również ciężarówki i 
sy. Konkurencyjne ceny. Kielce, 
gnicka, 041/342-57-23, poleska 
369-25-99. 

Wypożyczalnia 
całodobowo tanio, 
0602-279-016. 

MA AAA AAA Naprawa 
magnetowidów, głowice 
piloty telegazeta, inż. Piekars , 
332-23-31, 0602-786-041 . 

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

http://sbc.wbp.kielce.pl




