Trzeci budynek spłonął przy ul. Bugaj w Starachowicach
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DZIEWIĘĆ LAT DLA BAGSlKA:
Dziewięć lat wi ęzien i a - to kara dla Bogusława Bagsika , którego warszawski sąd uznał za winnego wszystkich pięciu zarzutów, w tym
osławionego .oscylatora·. Mimo wydania wyroku , były szef .Art-B" nie
trafi/od razu do aresztu .

Spłonął budynek mieszkalny przy ul. Bugaj w Starachowicach. Bez dachu nad
głową zostały 22 osoby, w
tym 14 dziecI. Funkcjonariusze straży pożarnej uważają,
że przyczyną pożaru

była

nieszczelność

komina. Pogorzelcy twierdzą, że zostali
podpaleni.
W czwartek o godz. 22 funkcjonariusze starachowickiej straty
pożarnej otrzymali zgłoszenie o
pożarze drewnianego budynku
mieszkalnego przy ul. Bugaj. W
akcji gaśniczej, która trwała ponad
pięć godzin, uczestniczyło 60 strażaków.

- Całkowicie spłonął dach drewnianego budynku, zagrożone były
również domy znajdujące się w
sąsiedztwie obiektu - mówi Robert
Latała, rzecznik prasowy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach. - Przypuszczalna przyczyna pożaru to nieszczelność komina. Poniesione straty oszacowano
na kwotę ponad 30 tys. zł.
Jest to już trzeci budynek wielorodzinny, który w ostatnich dwóch
latach spłonął w tym osiedlu .
Mieszkańcy

podejrzewają,

że

wszystkie zostały podpalone.
Osiedle Bugaj to w większości
przedwojenne drewniane baraki
pozostałe po zakładach .Tartak·.
Miały być zlikwidowane ponad 10
lat temu. Na ich miejscu planowa-

Fol I Opodqwsko

no budowę nowego osiedla. Na
planach się skończyło , a budynki
choć w bardzo złym stanie nadal
są zamieszkiwane. Ich lokatorzy
to w większości rodziny eksmlto-

Upychanie
gości hotelowych
34 obcokrajowców przewieziono
z Tarczyna do Lesznowoli
Mocno s i ę zdziw ili policjanci z Grójca, gdy wkroczyli do j ednej posesji na
terenie gminy Tarczyn (pow iat Grój ec). Zastali tam 38
Białorus i nów i Uk ra i ńców
upchanych w domu, który
służył obcokrajowcom j ako nielegalny hotel.

lEŚ WALERIANĄ PACHNĄCA:
ice pachną walenaną. Zapach trochę duszący, trochę mdły.
'<YDomin", apteczkę babci. w której walenanowe krople są podstawoSklcldni'k.i·Eim. Mieszkańcy wsi, właśnie glównie ludzie starsi. tyją z
lekarskiego, z którego produkuje się leki nasercowe I

Jak się dOWiedzieliśmy, właści
ciel posesji przebywa w Warszawie. Zgodził Się, by jego dom wykorzystywano na noclegOWIsko.
Kazał sobie płacić jedynie 2 zł za
noc od łebka Przy takiej "czble
. pensjonariuszy" zarobek był
przyzwoity.
Obcokrajowcom też opłacało
się nocować, choć warunki spania były fatalne . LudZIe gnieździli
się w I ach. spali nawet W garażu i Innych pomieszczeniach
gospodarczych. Wszyscy to mę
Żczyfnl, przyjechali do Pol
na
zarobek. Zatrudnlail się przy pracach w okolicznych sadach, na

polach. Sporo z nich dojeżdżało
do pracy W stoliCY
Policja dokładnie sprawdZiła
wszystkie osoby. Dwóch męż
czyzn nie mlalo przy sobie żad
nych dokumentów. Czterech
przebywalo w Polsce legalme,
mieli meldunek, Więc zostali wypuszczem pozostan przebywa U
na terenie Polski bez wymaganych zezwoleń .
34 obcokrajowców polICja przeWIOzła do ośrodka deportacyjnego w LesznowoH 20 od razu d0stało wpis do paszportu z zakazem Wjazdu do naszego krajU
NI6 płerw zy raz w rejonie Grójca pohCJa wynajdUje obco ra-

jaoNc6w pracujących.na czarno'.
W Warce znajdUje s ę ledna z
WIększych , nIeformalnych giełd
pracy Tu można zattudn Ć
do
roboty na wsi albo na budow'e.
W ełu przed ęblorców polskich
zatrudnia
przybyszów
ze
Wschodu , bo tak jest dla nich
najtanieJ.
ISOKl

wane z bloków za n ie pł acenie
czynszu .
Obecnie Zarząd Miasta wspólnie
z administratorem budynku, którym jest Starachowickie Towarzy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Iwona OGROOOWSKA

loch prz luchuje
W Radomiu
Sprawa zabójstwa Japończyka
w eapolu
Przedstawiciele włoskie
go wymiaru sprawiedliwości przesłuchiwali wczoraj
w Prokuraturze Okręgowej
w Radomiu mieszkańca Kozienic. Jest on zamieszany
w sprawę zabójstwa japońskiego turysty w Neapolu .
kw ietniu ubiegłego roku
na stałe w Kozienicach Marek K. wyjechał do WIoch
w poszukiwaniU pracy dorywczej.
Razem z nim przebywali w eapolu mieszkańcy ZieloneJ Gory i SkaW

mieszkający

rżyska· Kamlennej .

DZieWiątego

kwietnia japońs i turysta zaczepił
Ich, pytając o drogę . Według tego,
co ustaliła wioska pro uratura . Polacy przekazali mu mylne Informacje, WSiedli z nim do metra i wywieźli na obrzeża miasta Tam Japończyk został pobity jobrabowany.
Zabra no mu do umenty. cze i,
rzeczy osobiste I pieniądze o
łączneJ wartości
stępnego dma

945

złotych . azmarł w

tury ta

szpItalu
WIoska pohqa. prowadząc w leJ
sprawie
ledztwo, odwiedzała
ban , szukając zaglnlOllych czeów. O azało się , że wymienił je

ZG
AGRÓD

stwo Budownictwa Społecznego ,
po zukuje nowego lokum dla pogorzelców.

szczegóły

sir. 5

na gotówkę człowIek posługujący
się polskim paszportem Ustalono
też jego naZWisko Zatrzymano
dwóch mężczyzn . Trzeci - Marek
K - wyjechał do Polski. Aresztowano go przed kilkoma dniami.
- Ustalamy. czy podejrzany powinien odpowiadać za zabójStwo.
czy za współudZiał w pobiCIU ze
skutkiem śmiertelnym , czy też za
rozbój Z zeznań Marka K. wynika.

i1 USiłował przeciwstawić Się pobiciu Japończyka - powiedział nam
rzecznik radomskiej pro uratury
Krzysztof Oleś .
Wczoraj w Prokuraturze 0kręgo
wej w RadomIU gościli przedstawiciele włoskiego wyml3rU sprawiedhwości . Marka K.. ja o świadka ,
przesłuchiwał prokurator, obecni
też prz:y tym byłi obrońca oraz oficer
polICji. Jak nas potnformowa/ rzeczni
nie dojdZIe do e stradycji
mieszkańca Kozienic - pommo że
popeIn przestępstwo za granicą, to
został zatrzymany w Polsce i tyJ o
tu może odpowsadać. Jeśli sąd
uzna go Winnym zabójstwa. groZI

mu - podobnie JCI we WIoszech kara

dożywocia .

(pok)
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Przeżył

zderzenie

58-letni mieszkaniec Skarżyska przeżył zderzenie z
pociągiem, który potrącił
go w okolicach stacji Skarżysko
Zachodnie. Miał
2,65 promila alkoholu we
krwi.
Zmarł
natomiast
57 -letni mieszkaniec powiatu
sandomierskiego,
który zgłosił się do przychodni,
będąc
pod
wpływem alkoholu.

BAZARY
OD SPECJALNYM
NADZOREM
Obywatela Ukrainy z 60 litrami nielegalnego alkoholu, kilkoma w0rkami papierosów bez akcyzy poruszają::ego się samochodem z po-

Handlujący na kieleckich bazarach cudzoziemiec był od jakiegoś czasu obserwowany przez
policję. Przedwczoraj funkcjona-

Zlodziej slupy
przewrócil
Straty duże, ludzie bez prądu
Do groźnego zwarcia w
instalacji i przewrócenia
dwóch słupów energetycznych doszło tym razem nie
po huraganie, ale po próbie
kradzieży przewodów eJektrycznych.
Przerażeni
złodzieje uciekli, pozba-

merami identyfikacyjnymi, zarejestrowanym na mieszkankę Starachowic. Tam też mieszkał podczas pobytu w Polsce.

wiając

pociągu,

widząc

Groźby rekieterów

na swej drodze, rozpogwaltowne hamowanie, ale

człowieka

częła

nie

udało się uniknąć potrącenia

mężczyzny. Po przewiezieniu do
szpitala okazało się, że w .starciu· z pociągiem mężczyzna nie
odniósł żadnych większych obrażeń . Po badaniach (analiza krwi
wykazała, że miał 2,65 promila alkoholu we krwi) został zwolniony
do domu.
Pecha miał natomiast 57-letni
mężczyzna, który około godz. 10
zgłosił się do przychodni w Owikozach. Był pod wpływem alkoholu,
ale ze względu na to, że cierpiał
na inne dolegliwości lekarze wezwali pogotowie, aby zawiozło pacjenta do szpitala w Sandomierzu. Mężczyzna zmarł w drodze.
Policja wykluczyła udział osób
trzecich .

IG.B., MPBI

Nie

oświetlona

śmierć
Pijany

kierowca

oświetlonego

nie

ciągnika

spowodował śmiertelny
wypadek koło Moskorze-

wa na drodze krajowej 78
- Zawiercie.
Przedwczoraj wieczorem
na niewidoczny pojazd
najechały po kolei dwa
auta. Pasażer "seicento"
zmarł, trzy osoby trafiły
do szpitala.

Jędrzejów

Pierwszy nadział się na
ciągnik z przyczepą kierowca
.opla" z Kielc, który jechał z
przeciwka. Samochód osobowy podczas wyprzedzania cię
żarówki zjechał na przeciwległy pas ruchu . Jego kierowca
zobaczył
nie
oświetlony
ciągnik w ostatniej chwili. Aby
uniknąć zderzenia, wjechał do
rowu . W kilka sekund później
na tył przyczepy ciągnika najechało .seicento·, kierowane
przez 37-letniego mieszkańca
Zawiercia, który podróżował z
rodzicami 70-letni ojciec kierowcy, siedzący z przodu,
zginął na miejscu. Do szpitala
odwieziono dwoje pOSZkodowanych z "seicento" i kierowcę
"opla".
- Pochodzący z gminy Moskorzew 46-letni kierowca
ciągnika miał 1,87 promila alkoholu we krwi, następnego
dnia rano testy wykazały jeszcze 0,5 promila - powiedział
zastępca komendanta powiatowego policji we Włoszczowie
Leszek Zmarzły. - Będziemy
wnioskować o areszt dla kierowcy, który po pijanemu spo·
wodował wypadek ze skutkiem
śmiertelnym.

Przypomnijmy - tydzień temu kielczanin z 2 promilami alkoholu we krwi zabił starszą
kobietę na przejściu dla pieszych. Kierowca nie został zatrzymany. Ma jedynie odebrany paszport i zakaz opuszczania kraju.
(MPB)

magistralę

DO zdarzenia doszło w Rytwianach koło Strzegomia. Złodzieje
posługujący się brzeszczotem
chcieli odciąć 360 metrów stalo-

W czwartek około godz. 16.15
mieszkaniec os. Skałka w Skarży
sku maszerował po torach, kiedy
nadjechał pociąg pospieszny relacji
Skarżysko
Kraków.
Obsługa

prądu

PKP.

wej liny zawieszonej na slupach.
Po odcięciu kabla przytrzymy.
wane nim słupy runęły, co z kolei
spowodowało zwarcie w instalacji elektrycznej. Złodzieje, którzy
cudem uszli z życiem , zrezygnowali z kradzieży. Spowodowali
natomiast straty rzędu 11 tys. zł.
Na 7 tys. zł wyceniono zniszczone przewody, koszt pozostałych
szkód na 4 tys. zł. Prądu pozba.
wiony został Strzegom i mag~
strala kolejowa. Straty poniósł
zakład energetyczny PKP.
(MPB)

Na

Fol. A Piekarski

riusze zrobili obławę na nielegalnie handlujących obywateli Ukrainy, ale mężczyzny akurat nie
było. Przyjechał wczoraj, aby
sprzedać alkohol i papierosy pochodzące z przemytu. Poruszał
się .fordem~ z poprzebijanymi nu-

50 lal TWP
Koncertem w wykonaniu kieleckich filharmoników rozpoczęła się
w czwartek uroczystość jubileuszu
50-lecia istnienia Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w regionie
kieleckim.
Historię

działalności

Oddziału

Regionalnego TWP w Kielcach
jego prezes prof. dr
hab. Adam Massalski. Uczestnicy
uroczystości,
przedstawiciele
władz wojewódzkich i miejskich,
środowiska kulturalnego i oświatoprzypomniał

wego oraz instytucji współpra
cujących z TWP, a także działacze
towarzystwa
wysłuchali
też
wystąpienia prof. dr. hab. Aleksandra Łuczaka, prezesa ZG TWP,
przewodniczącego sejmowej Komisji Oświaty. W trakcie spotkania
grupę najbardziej zasłużonych dla
kieleckiego oddziału towarzystwa
uhonorowano medalami Komisji
Edukacji Narodowej i TWP oraz
odznakami.
IALPI

Pochodzące z przemytu papierosy zabezpieczono na bazarach w Łopusznie. Obywatelka
Ukrainy chciała tam sprzedać aż
8800 paczek wyrobów tytoniowych.
'
(MPB)

Pożar
Zostało

- Zmęczona po

wyróżnionych

zamnie jadziwne trzaski w kuch-

kieś

ni.

Poczułam

poszłam

dzia/aczy TWP.

I

Po staruszce do lodówki

zdobyć kiełbasę .

Mieszkanka Janiny kolo Buska
sama otworzyła drzwi napastnikom. "T'ędzy mężczyźni rzucili się
na staruszkę , obezwładnili ją i na-

się do kuchni.
z jedzenia, a następnie przeszukali całe mieszkanie. Ukradli kobieCie 55 zł.
ŻywnoŚĆ chcieli zdobyć również
napastnicy, którzy ugodzili nożem
mieszkańca Radoszyc. Mężczy
zna został napadnięty na ulicy
Żeromskiego w Kielcach tuż po
północy. Bandyci zabrali mu siatkę
z wędliną. Ofiara napadu zgłosiła
się do pogotowia.
(MPB)

tychmiast udali

Ogołocili lodówkę

http://sbc.wbp.kielce.pl

swąd,

zobaczyć

dzieje. Kiedy
drzwi, w twarz

"Głodne" napaści
Samotną staruszkę napadło w jej
domu w Janinie dwóch osiłków.
Mężczyźni powalili 89-letnią kobietę w progu, dosłownie po niej
przeszli I... skierowali pierwsze
kroki do lodówki. W Kielcach ugodzono nożem mężczyznę, aby

podróży

więc

co

się

otworzyłam
buchnęły

mi

-

Przestępstwa

z udzlalem
na terenie Sandomterza to już prawdziwa plaga W
ciągu tygodnia odnotOWUjemy po
kilka zdarzeń , które są dziełem rosyjskojęzycznych obcokrajOWco.
- twierdzi komisarz Leszek Oę
bowski, naczelnik Wydziału D0chodzeniowo-Śledczego w Komendzie Powiatowej PoliCji w
Sandomierzu.
W środę wieczorem na ulicy Browarnej
policjanci
zatrzym
Ukraińca niosącego w torbie tuner
telewizji satelitarnej. Okazało się
że kilka godzin.wcześniej cudzoziemiec włamał się do altany przy
ulicy Mostowej. Policja przypusz·
cza, że miał wspólnika. Z altany
zniknęły: telewizor, sprzęt audio-wideo
oraz
kosmetyki
Złodzieje porzucili telewizor w pobliskich krzakach.
IAGN
Ukraińców

ze zwarci

miała

snęłam. Obudziły

Fol. A Pielłam;

Dekoracja medalami

jej to, co

w Sandomierzu

Siłą i grożbami ukraińscy rekieterzy próbowali zmusić wczoraj
około południa dwie rodaczki do
wydania pieniędzy. Cudzoziemki
przeżyły chwile grozy na giełdzie
rolno-ogrodniczej przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu .
Do dwóch Ukrainek na placu tar·
gowym podeszło dwóch młodych
mężczyzn. Zagrozili śmiercią, jeśli
nie oddadzą pieniędzy. Gdy zdecydowanie odmówiły, napastnicy
próbowali wyrwać im torebki. Ofiary zaczęły głośno krzyczeć,
wołając o pomoc. Na odsiecz przybiegło dwóch Ukraińców i Polak.
Bandyci zaczęli UCiekać. Jednego
z napastników dogoniła grupa pościgowa. Wtedy rekiet er zdjął pas,
owinął wokół ręki i zaczął nim wymachiwać. Jednak na niewiele to
się zdało. Po chwili obezwładnio
no go i przekazano w ręce policji.

Odebrane papierosy i alkohol.
przebijanymi numerami zatrzyrnali
policjanci z Wydziału ds. Zwalczania
Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Dzień wcześniej w Łopusznie
wpadła Ukrainka z 9 tysiącami paczek nielegalnych papierosów.

giełdzie

na sobie

kłęby dymu i płomienie. Impet odrzucił mnie na środek
przedpokoju. Dym był wszę
dzie. Po omacku zaczęłam
szukać drzwi wyjściowych.

Mieszkanie przy ul. Słonecznej w
Kielcach, należące do 85-letniej

pani M., doszczętnie spłon ęło Kobieta miała szczęście, że obudzJil
się w porę. W wyjściu z mleszl\ania pomógł jej sąsiad . Włas(;l\\'le
musiał ją z niego wypchnąć ponieważ kobieta usiłowała wroU.
do lokalu, żeby uratować ch()C13Z
pieniądze . - Wszystko zniszczone
meble, lodówka, ubrania Zostało mi tylko to, w czym uoekałam na korytarz - żal i Się pani M. - Niedawno dostała
rentę, pieniądze też splonęi)
Straciłam też kupiony kilka tygodni temu, za dużą kwoę
aparat słuchowy. Nie WI
co mam teraz robić .
Starsza pani mieszka obeC'
nie u sąsiadki z tego
piętra , pani T. - Obok
mieszka mój teść , on
ucierpiał na tym pożarze
Kłęby dymu wdarły się na
kę schodową, teść ile się pOczuł, spędZił dobę w SZpila .
mówi pani T. - Chcę
sąsiadka mieszkała tuta. jIi
do chwili. gdy jej lokal ZOS
nie wyremontowany . _•..!o
Pomoc w remoncie 0 0 administraCJa W piąte
mieszkaniu był przedsta...
spÓłdZielni
mlesz aniO _.
który obiecał . że prace
poczną się juz w ~
dzialek. - Wyremontujem ~
kal ,
odnOWimy
śCI3'
podłogi , wstaWImy no e tli
- obiecuje kierownik admt"
stracji RSM .Armatury"
styna Wojnowska
~
Zgodnie z ustalenlam s
iy pożarnej i poliCJI, pr.:
czyną pożaru było pra
dobnie zwarcie !OsIa a'I
elektrycznej, które z
było
wynikiem
działających urządze n.
może

Fot. A Prelłal'Sił.

lodówki.
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Wielu nastawiło wczoraj budziki na godzinę 4.45, by nie przegapic walki Andrzej a Gołoty j Mike'a Tysona. Dziś już wiadomo, jak
zakoń czył się słynny " pojedynek potworów" w Detroit Oto jak
wczoraj typowali nasi czytelnicy:
Robert Wach: - Bez dwóch zdań stawiam na Mike Tysona. Jest o wiele bardziej doświadczony od Andrzeja
Gołoty. Powinien wygrać ten pojedynek. chyba że poniosą go nerwy. a wtedy wszystko się może zdarzyć. Dlatego nie obstawiłem wyników. to zbyt ryzykowne przedsięwzięcie.

D
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Polak nie dotrzyma do trzeciej rundy - najczę' ci j typowali ki Iczani

Kamil Kobuz: - Jak na Polaka przystało powinienem
i wypatrywać jego zwycięstwa . Niestety. rozum podpowiada mi bym .był" za Tysonem. On
stoczył więcej walk od Polaka i lepiej zna tajemnice bokkibicować Gołocie

Adam Morawski: - Gdybym powiedział . że ufam, iż wygra Gołota przemawiałby przeze mnie jedynie patriotyzm,
a nie fachowość. Jestem przekonany, że zwycięży Tyson.
Pokona Polaka albo w siódmej. albo w ósmej rundzie.
Przekonam się o tym za kilka godzin. Na pewno nie przegapię takiej walki.

Jan Kowalski: - Oczywiście, że stawiam na zwycięstwo
Tysona. Szybko położy Polaka na łopatki. Andrzej Gołota
wytrwa jedynie do trzeciej rundy. Mam straszną ochotę
obejrzeć ten .. pojedynek potworów". ale pewnie nie wytrzymam do piątej rano i usnę. Dlatego profilaktycznie nao.".., "...... stawię sobie wideo na nagrywanie i wypoczęty w sobotę
zobaczę te zmagania.
Kamil Kielar: - Jestem przekonany. że Tyson zwycięży
w trzeciej rundzie. Jest o niebo lepszy od Gołoty. Taki
wynik obstawiłem. Moi koledzy też mają podobne przewidywania. Bardzo chciałbym obejrzeć te zmagania.
Mam nadzieję. że rodzice pozwolą mi nad ranem posiedzieć przed telewizorem. kiedy oni będą sobie smacznie

już

spać.

!WETI
Zdjęcia

I

2000 r.

A. Piekarski

Dziś już wszystko wiadomo. Większość graczy odsypia zarwaną noc, śniąc o pojedynku Andrzeja Gołoty i
Mike'a Tysona. Jeszcze
wczoraj stali w kolejkach w
zakładach bukmacherskich,
nerwowo przestępując z nogi na nogę, by móc obstawić
"pojedynek potworów". W
kieleckich Zakładach Sportowych "Start-Typ-Sport"
od poniedziałku złożyło
zakłady blisko 200 graczy.
Najczęściej typowano, że
Tyson do trzeciej rundy
rozłoży Polaka, jednak najdroższe zakłady stawiano
na Gołotę.

W

p i ątkowe

przyszlo
obstaWI Ć. miałbym nie
lada dylemat BoWI m erce dyktUje
mi. by obstaWIĆ
zwyCI stwo Gołoty.
al roz d kgrzml.
bym docenił Tysona - powledZI ł
Wedl tabeli za
zwyCl siwo Tysona
przed czas m. od 1
do 3 rundy za każdą

po 2 zl. od
4-6 rundy - 3 zł . od
7-12 - 4 zł Natomiast za zwycię
stwo Gołoty przed
czas m od 1 do 3
rundy za każdą
złotówkę

Kibice

obstawiają

płacono

po 4,5 zł. 4-6 runda
- 5 zl. 7-12 runda5.50 zl Za remis
płacono aż 15 zł za

popołudn i e

w
zakładzie
bukmacherskim
. Start- Typ-Sport' przeważali
dwudziestokilkulatkowie.
Oczywiście . że stawiam na
Gołotę . w końcu jestem Polakiem. Musi wygrać . Gdy przegra . stracę sporą część swych
oszczędności - wyjaśniał jeden
z obstawiających .
W gronie typujących wypatrzyliś
my nawet dwie panie. - Bardzo lubię oglądać bokserskie walki. To
piękny męski sport. Nastawię sobie budzik na czwartą, by nie przegapić tega fascynującego pojedynku - mówiła jedna z nich . Zdradziła. że obstawiła zwycięstwo Polaka.

złotówkę

płacono

"pojedynek potworów".

każdą postawioną

Druga z pań stawiała na remis. Koledzy tłumaczyli mi, że taki wynik rzadko zdarza się w boksie.
Jednak podświadomie czuję. że
będzie remis. W końcu obaj bokserzy to nie amatorzy tylko fachowcy - oceniła .
- Zakłady przyjmujemy od poOledziałku .
Jednak dopiero od
czwartku przeżywamy istną inwazję hazardzistów i kibiców. Do tej
pory nasz punkt odwiedziło blisko
200 graczy. Najczęściej typowano. że Tyson do trzeciej rundy po-

kona Polaka. za to najdroższe
zakłady postawiono na triu mf
Gołoty. Niektórzy nawet zaryzykowali i postawili na remis - poinformował
wczoraj
pracownik
.Start- Typ-Sport' Jan Slramskl.
I dodał: - Najmniej stawiano po
pięć złotych Przyjęliśmy rówOl Ż
zakłady po 200 złotych
Jan Strarnski ocenił . że kleIczaOle wykazUj pore zainteresowanie walką. - Niektórzy z Olch zaOlm
zdecydowali się obstaWIĆ radZili
się innych kibiców. Gdyby mnie

złotówkę ·

W kieleckim .Start-Typ-Sport'
przyjmowano wczoraj zakłady do
godZiny 18. Potem gracze zasiedli przed teleWizorem Spog l ądając na blankiety zakładów
n rwowo śledzili ruchy wskazów k zegarka. aż ten wreszcie wybił 4 45 DZiś nIektórzy z nich
znacznie poWiększyli swe portfele. a Inni z ponurymi minami opracowuJą taktykę. Jakby odrobić finansowe traty
Magdalena PORWET

erwony Kapturek w Krainie OZ "Dziuple" padly
szy Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lalkowych "Brzechwa i inni"
publiczności

"Mercede " rozkręcon
,volk wagen na fał z w ch
numerach

pozazdrościć

Kielniejeden
festiwal.
oklaski,
wybuco i rusz salwy
hu - tak reagowała
ecię ca widownia podpi erwszych spektakli
Świętokrzy
go Festiwalu Teatrów

Dwie " dziuple" z kradzionymi samochodami i czę
sClami
samochodowymi ,
cztery osoby zatrzymane - to
bilans
kilkudniowych
działań na terenie K ielc i Piekoszowa zespołu ds. zwal czania przestępczo ś ci samochodowej w Kielcach.
Przedwczor J polICJanCI ze specgrupy samochodowej w szh do
stodoły w Łazls ach I<oło Plekoszowa Nie myhli się - w stodole
przechowywany był .volkswagen
passat" skradZlOl1y wSzczuClOle
na tereni WOjewództwa małopol
skiego Samochód mi ł ZmIOOIDne tabhce rejestraCyjne Pacho-

z librettem Jana Brzektórą do Kielc przyw i ózł

, Te atr Lalki i Aktora
z Katowic. Wyreżyse
Bogdana Naukę
przypomina znaną poPrzebi egłego kota . dz i ęk i
c'emu pewien biedak trafi a
OSłOdo rólewskiego pałacu . A
to jest opowiedziane. a
zaśpi ewane z ogromną
I humorem Katowickie wirozgrywa Się w dwóch
ach - lalkowym i aktorskim.
"1 u slcalową konstrukCJę. motami zahacza o klasyczny
lOda publicznosć. która
OStatniego miejsca wypełniła
C:wartek widownię teatru .Kure agowała
bardzo zywo - Przygody cwanego kobutach najwyrazniej przy., dZieciakom do gustu
CloraJ w teatrze .Kubuś· zalentował Się .Baj" z Warsza, ćry po azał utrzymanego w
• "encJI teatru czamego .Czar~ęznl a z Krainy Oz".
en spe taki jest trochę
Szny aJzabawnlejsza jest
r
nica - po ledzla/a nam
KaSia $wltała .
starszy Mateusz KmlJa wyliczył w teatrze był
razy. dodaje: - Bardzo

dZlły

one z kradzlezy do onanej w
tym mieSiącu w Zagnańs u
- W tCJ sprawie zatrzymano JUz
cztcry osoby - powtoozlał komendant miejski pohcJI w KIelcach WykryCIe .dzlupll' w PI koszowIe.
to począte dZIałań wyml rzonych
prz clwko grupIe dZI łaj c Jna ter nIe dwóch NO) ództw ŚWIętorzys ego I maiopoi legO
DrugI S radzlony Z kI lec legO
par1llngu samochód. tyle ze w czę
ściach. znalezll pohcJanCl w garazu między KIelcamI a Dąbrową
Do sprzedazy przygotowane były
CZęŚCI , mercedesa' Auto było
roz ręcone fachowo. zaden z elementów Ole został zOlszczony
i tety, cze aOle na zainteresowanych towarem nie przyOlosło
rezultatu .
(MPB)

Masz problem?
Zadzwoń

Młoda widownia na wczorajszym
spektaklu.

fajna. zabawna sztuka

Lubię.

106,5 FM

do "Echa"

gdy

można się trochę pośmiać
Na dZiś zaplanowano trzecI

RADIO TAK
PREZENTUJE:

festiwalowy pokaz - rzeszowski teatr . Maska- pokaże .Czerwonego Kapturka'. W niedzielę - premiera spektaklu . Pan Kleks' w
reżyserii Ireny Dragan. To
Idowlsko będZie glównym punktem
obchodów 45-lecia is nieOla kieleckiego Teatru Lalki i Aktora
.Kubuś·

Festi alowe prezentacje ocenia dZlecięc~ jury. które obraduje po ażdym pokazie W niedZielę przyzna ono statuetkę dla
najlepszego Ich zdaniem spe taklu.
Agata NIEBUDEK

~

merem

O-a>1-164-Z79 na

PiI'lstwa syr;p;ly C2Bęa Dcma KC.
SERKEWICZ.
Scena z

Njkł "Kot

w butach".

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Chińczyk wygrał
18-letn i Yundi Li z Chin został laureatem I nagrody XIV MIęd zynaro
dowego Konkursu Pianistycznego
im. F. Chopina w Warszawie. Konkursowe jury oglos iło werdykt po
północy, z czwartku na pi ątek . Yundi Li jest pierwszym ch iń sk i m zwycięzcą konkursu chopinowskiego.
Laureatowi I nagrody przypadły
złoty medali wieniec laurowy, a także 25 tysięcy dolarów
Kolejne nagrody otrzymali ' Ingrid
FlIter z Arg entyny (II nagroda),

Chopina

A leksander Kobrin z Rosji (III nagroda ), Sa Chen z Chin (IV nagroda), Alberto Nose z Włoch (V nagroda) i Mika Sato z Japonii (VI nagroda).
Nagrody zostały wręczone podczas wczorajszego koncertu galowego w Filharmonii Narodowej w
WarszaWie,
Zwycięzców konkursu będZie
m oż n a usłyszeć jeszcze podczas koncertów la ureatów dziś i
jutro.

Zapadł

wyrok w sprawie

największej

Dziewięć lat więzienia to kara dla Bogusława Bagsika, którego warszawski sąd uznał za winnego wszystkich pięciu zarzutów. Jeśli wyrok się uprawomocni, były szef "Art-B" pójdzie do więzienia - co najmniej na półtora miesiąca.

SLD spieszy
- Klub SLD złożył u marszałka
Sejmu projekt uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu poinformował wczoraj szef Sojuszu Leszek Miller. SLD chce , aby
najbl iższe wybory parlamentarne odbyły s ię 13 maja 2001 r.
Aby uchwała weszła w życie. musi uzyskać większość co naimniej
2J3 głosów ustawowej liczby
posłów. Na razie deklarację poparcia projektu Sojuszu złożył klub

się

PSl. Przeciwne są kluby AWS i
UW, a także koła prawicowe. Jest
więc raczej pewne, że projekt
uchwały nie ma szans na przyjęcie .
Zdaniem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego , nie ma powodu , by skracać kadencję
obecnego parlamentu . Marszałek zapowiedział , że złożony

u niego wniosek klubu SLD w tej
sprawie przekaże do konsultacji
innym klubom.

Urodzeni mordercy
Policja zatrzymała 25-letniego Marka Z. i o 6 lat
młodszą Martę W. podejrzewanych o zabójstwo 19-1etniego mieszkańca Gdańska
Sebastiana K.
Z usta l eń policji wynika , że motywem zabójstwa był prawdopodobnie rabunek . Sprawcy zabrali z samochodu ofiary kasety magnetofonowe .
W nocy z 10 na 11 paździemika
tego roku Marek Z . i Marta li";. v.yszli z domu z zamiarem napadu.
Na ulicy w Gdyni zatrzymali "fiata
cinquecento" i poprosili jego kierowcę Sebastiana K. o podwiezienie w kierunku Gdańska .
W czasie jazdy Marek Z. wyciągnął broń i strzelił raz do kierowcy. Raniony mężczyzna zatrzymał samochód i próbował
uciec, lecz powstrzymała go

,

dziewczyna. Oboj e kazali jechać
mu dalej i skręcić do Gdańska- Osowej na plac po dawnym
wysypisku śm i eci.
Tam Marek Z . nakazał wysiąść
chłopakowi
z samochodu i
klęknąć , po czym oddał dwa
strzały w jego głowę . Dziewczyna
widząc , że 19-1atek jeszcze żyje ,
poleciła swemu kompanowi dobicie ofiary. Po zabójstwie para porzuciła samochód na jednej z ulic
Gdyni.
Pochodząca z małej wsi niedaleko Nowego DWlJru Gdańska Marta
W. wynajmowała mieszkanie w
Gdyni. Policji zeznała , że utrzymuje się z prostytucji. 25-letni Marek
Z. jest z kolei m ieszkańcem Warszawy i m i ał przyjechać na Wybrzeże w poszukiwaniu pracy. Policja nie wyklucza , że mogą mieć
oni związek z kilkoma nie wyjaśnionymi dotąd zabójstwami.

Po trwającym od lutego 1998 r.
procesie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał wczoraj Bagsika "bohatera" największej afery III
Rzeczypospolitej - za winnego
wszystkich zarzucanych mu przestępstw, w tym osławionego "oscylatora", czyli wielokrotnego oprocentowania tych samych pienię
dzy w różnych bankach.
Sąd wymierzył Bagsikowi nastę
pujące kary:
- za zagamięcie mienia .Art-B" - 8
lat;
- za "oScylator" - 6,5 roku ;
- za wręczanie łapówek - 3,5 roku;
- za działanie na szkodę .Art-B" 2,5 roku ;
- za poświadczenie nieprawdy - 6
miesięcy.
Sąd wymierzył Bagsikowi karę
łączną 9 lat, co według sądu jest

"adekwatne do stopnia zawinienia
i wyrządzonej szkody". Kary dodatkowe to: 5 tys. zł grzywny, pię
cioletni zakaz zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego oraz zwrot kosztów procesu .
Wyrok jest nieprawomocny; prokurator 'i Bagsik nie wykluczają
apelacji.
Według aktu oskarżenia , Bagsikowi grozHo - na mocy dawnego
kodeksu karnego - do 15 lat wię
zienia. Prokurator wnosił o karę 14

Mus;

Panu
Stefano,vi Pacako,vi
Wójtowi Gminy Mni6w
wyrazy głl(bokiego w półczucia z powodu "mierci

MATKI

Minister
sprawiedliwości
Lech Kaczyński uważa, te wyrok dla Bogusława Bagsika jest
adekwatny do jego winy. Jednak jeżeli ma on prowadzić do
tego, że po wyroku Bagsik bę
dzie wolny - minister zapowiada apelację.
lat, która umoźliwiłaby ponowne
osadzenie Bagsika w więzieniu .
Sąd uznał jednak, że należy zastosować - jako łagodniejszy - nowy
kodeks karny.
Bagsik, który bronił się sam, prosH sąd o uniewinnienie z wszystkich zarzutów. Przekonywał, że jego działania były w całości legalne
i nikt na nich nie stracH.
wolności

Mimo wydania wyroku 9 lat wię
zienia, Bagsik nie tram od razu do
aresztu . Prokurator uznał , że 2
mln kaucji i zatrzymane paszporty
Bagsika (niemiecki i izraelski; polski ponoć zgubH) wystarczą jako
środek zapobiegawczy dla prawidłowego przebiegu dalszego
postępowania .
Sąd w ogóle się w tej sprawie nie
wypowiedział , być może dlatego,
aby nie "blokować" Bagsikowi pra-

22.10.2000 r. W

śp.
skladaj q:
Rada Gmin)', Zarzqd Gminy ora=: p racownicy
Urzędu Gmil/. . w MI/ iowie

miesięcy.

Jako . matematyczny" określa
wyrok sam Bagsik. Spytany przez
dziennikarzy co ma na myśli powiedział: .4,5 plus 4,5 jest 9. Wystarczy?· Dał w ten sposób do zrozumienia, że nie spodziewa s i ę
pójść do więzienia .
Pięć

.oscylator", przy pomocy udostęp
nionych im czeków. Sąd uznał, że
obaj podsądni nie mieli świadomo
ści niezgodnego z prawem wykorzystania tych czeków.
Sąd uznał , że Bagsik działał na
szkodę własnej spółki , co polegało
między innymi na tym, że w 1989 i
1990 r. zaciągał i zgadzał się na
zaci ąganie kredytów i pożyczek, w
wyniku których .Art-B" poniosła
straty. Zdaniem sądu, nie da się tego traktować w kategoriach dopuszczalnego "ryzyka gospodarczego", bo spółka, która nie
miała wtedy odpowiednich funduszy, wpadła w zadłużenie, po
czym rozpoczęła ona proceder
.oscylatora",
Sędzi a podkreślHa , że Bagsik
traktował
mienie .Art-B" jako
własne i kupował za pieniądze '
spółki samochody, obrazy, kilkadziesiąt nieruchomości, co powodowało
zagrożenie
finansów
spółki. Zarazem sąd nie podzielił

Wyrok
z chrypką
Gdy sędzia
częła

Sk()Cz~row,ika /,

Odczytywać

musiała przerwać

z

chwilowej niedv~;Do;tvcii
wej. Zarządzono
rwę.
Druga
nastąpiła także

kiem a jego IJ7,,,..,,,rlnIlAn;pm
której sędzia polNiel'iziala,
media nie robiły sensaqi
niedyspozycji, bo - jak
działa - ten krążący WiruS
choroba zawodowa.

razy winny

Stosując

nowy kodeks, sąd
opis kwalifikacji prawnej "oscyfatora· - z
zagarnięcia z polskiego systemu bankowego na szkodę
NBP ponad 424 milionów
złotych na oszustwo, którego skutkiem było przywłasz
czenie przez .Art-B" 420 milionów złotych na szkodę
Banku Handlowo-Kredytowego w Katowicach, prowadzącego tam jeden z rachunków
"Art-B".
We
wrocławskim oddziale BHK
ujawnił się debet o takiej wymusiał zmienić

sokości.

odsiedzieć

Na razie na

wa do warunkowego przedterminowego zwolnienia , które nabę
dzie po półtora miesiącu .odsiadki" (w aresztach spędził on już 4 lata i 4 miesiące, a prawa do tego
zwolnienia nabiera się po odbyciu
połowy kary). Prokurator mówił , że
Bagsik będzie musiał wrócić co
najmniej na półtora miesiąca do
więzienia, jeżeli piątkowy wyrok
się uprawomocni. Oczekiwanie na
uprawomocnienie się wyroku
może potrwać co najmniej kilka

afery III Rzeczypospolitej

- Dla bytu przestępstwa
oszustwa bez znaczenia jest
zamiar oskarżonego - czy
chciał przywłaszczyć sobie
określone środki, czy też w
przyszłości je zwrócić, bo samo przestępstwo dokonuje
Fol. PAP
się w chwili wprowadzenia w
Bogusław Bagsik podczas ogłaszania wyroku.
błąd pracownika banku i doprowadzenia do niekorzystopinii prokuratury, że musi on też
nego rozporządzenia mieniem odpowiadać za pobranie zaliczek z
stwierdzHa w ustnym uzasadnieniu
kasy .Art-B", bo brak jest dowodów,
wyroku przewodnicząca składu sę
dziowskiego Barbara ~koczkow
by miał on zamiar ich nie zwrócić.
Bagsika skazano za korumposka. Po 1991 r. Bagsik uregulował
wanie urzędnika Banku Śląskiego,
część swych zobowiązań między
który na mocy tajnej umowy zainnymi wobec BHK.
wartej z szefem .Art-B" kilkakrotJednocześnie sąd zaznaczył, że
w tamtym czasie wiele banków
nie potwierdzał nie istniejące środ 
ki na koncie spółki. Ujawnił to sam
wypowiedziało .Art-B" prowadzeJerzy Sikora, skazany za to pranie ich kont, widząc , że obracają
czekami w sposób sprzeczny z
womocnie w tzw. bankowym
zarządzeniem prezesa NBP i wywątku .Art-B".
stawiają sami na siebie opieNiedoskonałość systemu bankowego, brak rozeznania NBP, niewające na wielkie sumy czeki , by
uczciwość urzędników bankopotem nimi obracać. - Zdumienie
musi budzić fakt, że przez prawie
wych ulegających magii pieniądza
rok niektóre banki przyjmowały ta- to według sądu przyczyny, dla
kie czeki , wiedząc, iż służą tylko
przerzucaniu środków - mówiła
Szefowie .,Art-B' Bogusław Bagsik i Andrzej Gąsiorowski
sędzia Skoczkowska .
Izraela latem 1991 r Bagsika zatrzymano w czerwcu 1994 r (II
Sąd uniewinnił dwóch pozosku w Zurychu w Szwajcańi. Od czasu ekstradycji do Polski. "
stałych oskarżonych - Marka 001996 r., do listopada 1998 r. przebywał wareszcie. Wyszedł
mańskiego i Tomasza Czaplaka,
2 mln zł, wpłaconą przez Klub Kapitału Polskiego. W
szefów firmy "West and East",
przedaWnią Się niektóre zarzuty stawiane Bagsikowi
oskarżonych o pomoc Bagsikowi
szkodę .,Art-B ?, jeś/i do tego czasu nie zapadnie n"" wnmocn1
w wyprowadzaniu pieniędzy przez
Obserwatorzy procesu mówią, że taka grożba jest bardzo

drugą rocznic

śmierci

Heleny Kornaś

zostanie odpmwiona Msza Św.
w intencji Zmarłej w Ko~ ciele Chry ' tusa Kró la
na Baranówku, o g dz. 9.30

Rod::ina
http://sbc.wbp.kielce.pl
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oJna
córkę
ich prawników, domaga się swobodnego dostępu do córki w
piątki, soboty i niedziele oraz za
każdym razem, kiedy eks-żona
wyjeżdża z domu.
Na pierwszej rozprawie Mel B.
zaprezentowała swój nowy wizerunek. Ubrana w zaskakująco
skromny, brązowy kostium, z
włosami związanymi w gustowny kok, w niczym nie przypominała znanej milionom fanów z
estrady szalonej .Scarry Spice·.
Także Jjmmy Gulzar - w szarym
gamiturze, błękitnej koszuli i krawacie - wyglądał bardziej na biznesmena niż ekscentrycznego
tancerza.
Pierwsza tura przesłuchań zakończy się prawdopodobnie dzisiaj. Jak twierdząz/ośliwi , .wojna
o dziecko· jest wspaniałą rozgrzewką przed czekającym parę
gwiazdorów
w
listopadzie
bieżącego roku procesem rozwodowym. Na razie obie strony
próbują przekonać opinię publiczną do swoich racji. Zdaniem
Gulzara, ich związek rozpadł się
w chwili, kiedy żona poddała się
operacji plastycznej, a jednocześnie przestała karmić dziecko
piersią. Melanie twierdzi natomiast z naciskiem, że rozstaniepo dwóch latach znajomości było bolesnym ciosem, który
omal nie zrujnował jej życia i kariery artystycznej.
(AL)

Dziewczyny
i gitary
SKA

Gwiazdy rocka
na rzecz walki z rakiem
"Women Rocki Girls and
Guitars" ("Rock kobiet!
Dziewczyny i gitary") to nazwa wielkiego koncertu charytatywnego,
jaki
w
ubiegłym tygodniu odbył się
w Los Angeles. Dochód z
imprezy przeznaczono na
rzecz walki z raklem piersi u
kobiet.

zaprezentowała

po raz pierwszy
publicznie ... swoją nową przyjaciółkę Alexandrę Hedison.
Obok solowych recitali, podczas
których widzowie mieli okazję
usłyszeć między innymi wielkie
przeboje Sheryl Crow (.If It Makes
You Happy"), Heart (.Barracuda·) i
Melissy Etheridge (.I'm The Only
One'), Cyndi Lauper i Anne Wilson
wykonały nową wersję standardu

za 2 miliony dolarów

mski bo ser
pringfield nie będzie oskarżony
wany przez Barbarę i dZiałał
wyłącznie w obronie własnej- został zwolniony za kaucją.
Z opublikowanego w ubiegłym
tygodniu oświadczenia kalifornijskiej pro uratury wynika, że Rlck
Springfield nie zostanie postawiony formalnie w stan oskarienla
Zebrane przez poliCję dowody
uznano za mewystarczające, ponadto pobita żona wycofała wcześniejsze zarzuty, odmaWiając równocześnie
zgody na dalsze
przesłuchania - Zarówno ofiara,
jak i jej siostra zmieniły swoJe
wcześniejsze zeznama . Wobecnej sytuaCji os arienie pana
Spnngfielda Jest praktycznie niemożliwe - s omentował ten fa t
rzt<CZ111 prasowy pro uratury.

sir Paula McCartneya .Maybe I'm
Amazed', dedykując ją pamięci
żony Beatlesa, zmarłej w kwietniu
1998 roku na raka piersi Lindzie
McCartney.
Całkowity dochód z koncertu ma
zostać przekazany na konto amerykańskich organizacji charytatywnych - Narodowego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem
Piersi (NABC) oraz Narodowej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem
Piersi (NBCC). Relację z gali w
.Wiltem Theater" będą mogli obejrzeć jutro widzowie kablowej sieci
telewizyjnej .Lifetime·.
(Al)

Gwiazdami wieczoru w •Wiltem
Theater" były piosenkarki (od lewej): Cyndi Lauper, Wynonna, Me!issa Etheridge i Sheryl Crow. W
trakcie blisko czterogodzinnego
koncertu zaśpie
wały także siostry .--r---:---.....-::-r--.......--"'l':!'~--:~
Anne i Nancy Wilson ze słynnej
grupy rockowej
Heart, wokalistka
Amy Grant oraz
dziewczęce trio
Destiny's Chiid.
W
charakterze
konferansjerek
wystąpiły popularne aktorki: HolIy Hunter, Jenna
Elfman i Ellen DeGeneres, która

orge Michael kupuje Lennona
watnego kolekcjonera z Wielkiej
Brytanii, zaś ostatnio byl wystawiany w .Muzeum Beatlesów' w
ich rodzinnym Liverpoolu .
Nazwisko osoby, która zapłaciła
za instrument zawrotną sumę 2
milionów dolarów, podano do wiadomości publicznej dopiero w śro
dę . Okazał się nim sławny brytyjski
piosenkarz i kompozytor pop George Michael.
. Pan Michael zdecydował się na
kupno tego fortepianu, ponieważ
uważa, że stanowi on część historii muzyki, a ponadto pragnął, aby
instrument pozostał w Wielkiej
Brytanii' - czytamy w oświadcze
niu rzecznika prasowego 37-letniego artysty.
Na wtorI<c:mej aukqi wystawiono także inne pamiątki po zamordowanym

5

w 1980 roku Johnie Lennonie, w tym
jego samochód - sportowe .ferrari
33OGT" - z ceną wywoIawczą 11 Otysięcy

funtów sz.ter1ing6w.

George Michael nie podjął jeszcze decyzji, co zrobi z tak kosztownym zakupem. Ponoć jedno z renomowanych muzeów poprosiło
gwiazdora o wypożyczenie fortepianu, oferując wysokie odstępne
oraz pełne koszty ubezpieczenia
(AL)
instrumentu.

"Echo
kierowców"
W środę
ulica Jana
Pawła" na opcinku od Ogrodowej
do Świętego Krzyża w samym
centrum Kielc. Dlaczego o tak ważnej zmianie organizacji ruchu nigdzie nie informowano? - pytali zaskoczeni czytelnicy. We wtorek
dzwoniliśmy do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Stanisława
Kamińskiego, który nic nie mówił o
tym utrudnieniu. A przecież to
właśnie MZD powinien mleć jako
pierwszy informacje na temat tak
ważnych remontów, nawet jeśli ich
nie wykonuje. Tradycyjnie przypomina my o numerze faksu, pod który możoa kierować komunikaty o
remontach - 368-22-18 z dopiskiem .Echo kierowców' Informacje dla .Echa kierowców" przyjmujemy również telefonicznie pod numerami redakcji .
Uwaga! Podróżujący drogą nr 7
Warszawa - Radom - Kielce Kraków muszą zwolnić na obwodnicy Kielc, gdZie remontowane są
aż trzy obiekty Na odCinku WIŚ
niówka - Niewachlów remontowany jest most ObowiąZUje wahadłowy ruch jednym pasem w
obu kierunkach, sterowany sygnaCzytelnicy

zamknięta

alarmują.

została

lizacją śWietlną Również połową
jezdni jeżdzimy po moście na węż

Rick Spnngfield urodził Się w Sydney. Na przełomie lat 60. i 70. występowa/ z czołowymi australijskimi zespołami Rock House i ZooL
Po przyjeźdZIe do Stanów Zjednoczonych rozpoczął kanerę sołlSty.
OdnoSI su cesy także Ja o a torwystąpił m.In. w komedII muzyczneJ ,Hard To Hołd' oraz popularnym senalu telewIzyJnym .Genera!
Hospital'.
(Al)

le

lv
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Otrzymujemy wiele telefonów od naszych
Czytelników. Prosimy o uważne zakreślanie
liczb na kartach konkursowych. Nagrody
czekają!

KUPON KONKURSOWY
WYTNUI ZACHOWAJI

MATIZ GRATIS i 1000

AGRÓn

DZIEŃ 2.

II
39_5 ___II
33_4 ___

L..--..

349

L..--..

333

II
II

319
450

II
II

221

461

WYTNUI ZACIIOWAJI

Jak

grać?

Codziennie od 20 pażdziernika do 7 grudnia br.
"Echo Dnia" drukuje różne zestawy liczb. Liczby
te należy zakreślać na karcie zawierającej sześć
okienek. Jeżeli zakreśliłeś wszystkie osiem liczb
w jednym z okienek, wygrałeś nagrodę określoną nazwą danego okienka.
Zgłoszenia
Zgłoszenie wygranej, pod rygorem utraty prawa
do jej otrzymania, powinno nastąpić do godz. 16
drugiego dnia po opublikowaniu W "Echu" ostatniej szczęśliwej liczby zakreślonej W danym
okienku . Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne
należy składać W Biurze Konkursów W Kielcach ,
ul. Targowa 18, VIII piętro, pokój nr 813, tel. (041)
343-04-56, w godz. 9-16. Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w poniedziałek do godz.
16.

Odbiór nagród
Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie karty konkursowej ze wszystkimi kuponami wyciętymi z "Echa", które ukazały się w gazecie do dnia opublikowania ostatniej liczby zakreślonej W daClym okienku.
Pełny regulamin znajduje się do wglądu w Biurze Konkursów w Kielcach. Regulam in został zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kielcach
(zgodnie z umową o grach losowych i zakładach
wzajemnych).

SPONSORZY KONKURSU:

iewachlów Oba remonty podo końca listopada . Nieco

trwają

dłużej zamknięty będZIe połówko

wo pół Ilometrowy fragment Jezdni na odCInku JaworznIćI - węzeł
Chęciny, na którym ruch ster
a·
ny jest ~W1a aml Do 28 paidZJerni a potrwa remont naWierzchni w
o olicy Rasz6wki na odCInku
Mniów - Kielce trasy nr 74 Sule)
- Kielce - Kraśni . Jezdnia je t
zwężona, obowiąZUje ograniczenie pręd ości do 50 km/godz. Do
ońca ro u zwężony będZl przejazd przez s rzyi. anie w Gór·
nie. Do ońca pazdziemi a trwać
będą remonty na odCln u P
ów
- Opatów
lejscaml JeźdZimy
poIowąjedmwobu ierun ch W
samym OpatowIe remontowane
są dwa mosty ObowiąZUje objazd
dla jednego lerun u ruchu . Utrudniony jest przejazd przez Sandomierz i StąPOr1(ÓW na trasie nr 42.
W Sandomierzu omijamy remontowany węzeł ,Kra ów' nowo wybudowanym łąCZni lem.

( PB)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PISZĘ

Okryte na dloni (14)
-

Opowiada o
szczęściu zawodowym, o powodzeniu w miłości .
Informuje, czy sami jesteśmy kowalami swego szczę
ścia , czy osiągnie
my go za sprawą
o~ób trzecich Fot. D. Lukasik zdradza tajemnice, jakie skrywa linia losu kielecka
tarocistka Grażyna Jaskulska.
- Od nasady palca środkowego
biegnie w dół pionowa linia, która
dzieli dłoń na połowę - lokalizuje
linię losu kielecka tarocistka .
I podkreśla : - Nie na katdej
dloni jest widoczna linia losu.

Czasem widnieje tyłko na prawej,
bąd! na lewej. Bywa zarysowana
na gómej, bądź na dolnej części
dłoni.

Linia losu posiada cztery punkty
wyjścia : pierwszy na linii życia,

drugi w dolinie Marsa, trzeci na
rescecie (bransoletkach widocznych na przegubie dłoni), czwarty
na wzgórzu księżyca.
Je!eli linia losu bierze swój
początek na linii życia, to osoba o
takiej dłoni jest bardzo zdyscyplinowana, sumienna. - Sama jest
kowalem swego szczęścia. Ma
prawy i szlachetny charakter objaśnia Grażyna Jaskulska.
Gdy linia losu rozpoczyna się w
dolinie Marsa, wówczas właści
ciela dłoni o takiej ,rzeźbie' czeka

ciężkie i trudne życie. Natomiast

gdy linia wychodzi z ,bransoletek', zapowiada to szczęśliwy
żywot i ogromne powodzenie. Jeżeli w takim przypadku linia losu posiada odnogi i kłosy - to mamy tutaj do czynienia z wyjątko
wym szczęściem - podkreśla kielecka tarocistka .
Gdy linia losu wybiega ze wzgórza księżyca i dąży do palca Satuma to właściciel takich dłoni bę
dzie mógł osiągnąć szczęście jedynie przy pomocy osób trzecich .
Natomiast gdy linia losu ze wzgórza księżyca zmierza do linii serca to znak, że czeka nas ogromne szczęście na skutek długo
trwałej miłości - tłumaczy Graży
na Jaskulska.
Cdn.

Sekrely larola
Zapowiada
nieoczekiwane
zdarzenia, które
będą

wymagać

wiele odwagi i
rozwatnej analizy. To równiet
zwiastun zaspokojenia naszych
ambicji - zdradza
przesłanie Rycerza Kijów, kolejnej karty talii Arkanów Mniejszych, znawczyni tarota kielecka wróżka Lucyna
Iwan.
Kielecka wróżka podkreśla, że
jeteli w rozkładzie kart pojawi się
Rycerz Kijów to dla osoby, która
szuka pomocy w tarocie oznacza

to rychłe zmiany. - Te zmiany
mogą dotyczyć miejsca zamieszkania, pracy, a także sfery uczuć.
Nie należy się martwić, iż one nadejdą. Bowiem przyniosą same
pozytywne efekty - tłumaczy.

spokojenie ambicji nie tylko na
gruncie zawodowym, a także
osobistym - wyjaśnia .

I podkreśla: - Zanim jednak
efekty zmian staną się widoczne
taka osoba będzie musiała dokonać rozważnej analizy danej sytuacji oraz wykazać się wielką

1. Zmiana mieszkania.
2. Radość intelektualna.
3. Popul3iność.
4. Pośrednictwo ułatwiające

odwagą.

Rycerz Kijów jest również zwiastunem zaspokojenia naszych
ambicji. - Ta karta niesie nam niespodziewane wynagrodzenia naszych trudów i wyrzeczeń, na
drodze do sukcesu. Wróży za-

Podstawowe znaczenia Rycerza Kijów:

transakcję·
5. Nowa znajomość .
6. Powrót podróżnika.
7. Sława.

8. Zerwanie pewnych znajomości.

9. Spokój w domowym ognisku .
10. Zaspokojenie pragnień. .
Cdn.

Tajniki numerologii
- Nie lubią monotonii i stagnacji. Za wszelką
cenę starają się
być

niezaletne.
wierne
idea10m - ocenia
osoby urodzone
siedemnastego
dnia
miesiąca
Fot. A Piekarski wróżka i numerolog z Drzewicy
Renata
Gąsiorowska .
Zdaniem numerolog z Drzewicy, te osoby są bardzo serdecznie nastawione do otoczenia. Zawsze chętnie słutą innym pomocą. Nawet o północy potrafią
znależć w sobie na tyle siły, by
pomóc rozwiązać znajomym
Są

dręczące ich problemy - tiumaczy.
Urodzeni siedemnastego dnia
miesiąca naletą do bardzo niecierpliwych. Nie lubią planowania, czekania . Chcieliby, aby
efekty ich pracy byty od razu widoczne.
Nie lubią też sytuacji, gdy ktoś
stara się sprawować nad ich poczynaniami kontrolę . - W takim
przypadku zrobią wszystko, by jak
najszybciej stać się niezaleDlymi.
Ze wszystkiego na świecie najbardziej cenią sobie woiność objaśnia Renata Gąsiorowska .
I podpowiada: - Te osoby najlepiej czują się w tzw. wolnych zawodach . Jeżeli zostaną .przykute' do biurka, potraktują to jako
największą karę, jaka tyiko mogła

spotkać je w życiu. Dlatego poraczej skupić się na
załoteniu ,własnego biznesu'.
Powinny też bardzo ostrożnie dobierać sobie wspólników, gdyż

sprzyjających
zdarzeń. Jut za póżno, byś mógł
przed tym uciec. Ale, jeteli bę

dziesz przez cały czas miał oczy i
uszy szeroko otwarte to dostrzeżesz tego, który będzie ci chciał
podać pomocną dłoń . Wykorzystaj to! Dzięki temu spotkaniu po
dniach niepowodzeń pojawi się w
twym życiu szczęście .

Wpaść do studni - niebawem
osoba, na której ci zależy zacznie
się od ciebie odsuwać. Jeżeli nie
chcesz jest stracić szczerze z nią
porozmawiaj. Pamiętaj, że każdą
sytuację można interpretować na
tyle sposobów, ilu jest bohaterów
danego zdarzenia . To, co dla ciebie jest oczywiste drugiej osobie
mote wydawać się niedoneczne.
Wybierać wodę ze studni choć ostatnimi czasy niezbyt debrze ci się wiedzie, to nie oznacza byś spuścił głowę w geście
pokonania. Twoi wrogowie tyłko
na to czekają. Nie daj im tej satysfakcji. Weź się czym prędzej do
roboty. Jeżeli ponownie udowodnisz na jak wiele jest cię stać,

Rady i slogany,

"powieść

W katdej wolnej chwili sięga po
i na pierwszej z brzegu kartce kreśli długi list, zazwyczaj do koperty wrzuca jeszcze kilka zdjęć. Pisanie listów jest ostatnią czynnością,
o którą można go posądzić, a może
szybko wypełnia ten przykry obowiązek, tyle że zapomina wrzucić kopertę do skrzynki? Kielecka wróżka
Lucyna Iwan zdradza, jak osoby
spod danych znaków zodiaku zapatrują się na pisanie listów.
Baran - Nie przywiązuje wagi do r0dzaju papeterii. Nie
przeszkadza mu, że
•.:..
kilka kartek jest zmu.1 ~;.szony zapełnić ołówkiem. Dla niego liczy
się tyiko fakt, że ZJlÓW
poinformuje o czymś
nowym bliskich. Najbardziej lubi pisać o swoich znajomych, nie ucieka
tet od politycznych komentarzy. Za
to w ~ście od osoby spod znaku Barana nie uświadczy się wiadomości
na temat jego sfery uczuciowej.
Byk - Pisanie listów jest ostatnią
czynnością, o jaką m0żna by go posądzić. To
nie oznacza, że Byk
'. .
nie lubi dzielić się wraI
żeniami , odr'zuciami z
innymi. On to wręcz
ubóstwia. Tyle, że wybiera sposób dla niego
najprostszy - godzinne , pogaduchy"
przez telefon. Za duży z niego leń , by
chwycił za długopis.
Bliźnięta - Jeżeli mają do wyboru:
obejrzeć trzymający w
napięciu film albo napisać list do przyjaciela bez chwili wahania decydują się na to drugie.
Siadają w wygodnym
fotelu i w zamyśleniu
przygryzając skuwkę od długopisu
układają plan pisania listu. Szybko
przelewają go na papier, a potem
według grafiku tworzą długaśne listy.
Rak - Ciągle zarzeka się, że umie
tylko pisać listy rzeczowe i krótkie. W
. rzeczywistości jest w
stanie w ramach listu
stworzyć .powieść w
odcinkach'.
Pisząc,
dba by wszelkie zwroty
długopis

~
~

~
~

grzecznościowe

po-

w odcinkach"...

grubić parokrotnie długopisem . Jeteli pisze list do swej sympatii, ta
może być pewna te romantyczny
Rak w jedynym zdaniu parokrotnie
napisze .Moja Droga", oczywiście z
dutej litery.
Lew - Najbardziej lubi dostawać listy. Nigdy nie rozrywa
nerwowo koperty, tylko
dokładnie rozcina specjalnym notykiem. Natomiast. gdy przyjdzie
mu odpisać na list. broni się przed tym rękami i
nogami. Wreszcie gnany wyrzutami
sumienia kreśli naprędce kilka zdań,
ale zapomina wrzucić kopertę do
skrzynki. Nigdy się jednak do tego
.zapominalstwa' nie przyznaje.
Uparcie twierdzi, że przecież zaraz
wysłał list, więc powinien niebawem

i!

nych. Są nudne i naciąg ane .
można doszukać się w
szczerości.

Strzelec - Dla niego lisi to
tylko kilka zda ń
re tworzą
·
,
całość . On
dzy zdan ia
jakiś króciulki
szyk,

~

życiową

Zó

Jego listy można by śmialo
tywać z trybuny do tłumów.
w nich ciepła,
za to mnóstwo rad,
Strzelec pisząc listy przyjmuje

nik

prz)

trag
wif);
nikt
oki/

lę mędrca .

Koziorożec - Jemu listy

Spr

~ ~:tYlkO ;

W
dzi,
aku
Mie

nadejść pocztą.

Panna - Listy od niej przypominają kabaretowe skecze. Jest w stanie na~'
wet tam, gdzie to wydaje się niemożliwe,
wpleść kilka wesołych
zdań . Za to zdawkowo
informuje o swych problemach. Jeżeli ktoś zapyta ją w liście o jej samopoczucie, może być
pewien, że Panna zerwie z nim kore-

ij

spondencję ·

Waga - W każdej wolnej chwili sięga po długopis i na
pierwszej z brzegu kartce kreśli długi lisI. Pisze
nie tylko o sobie. ale
również o znajomych.
Jeżeli w ostatnim czasie Waga była na jakieś
wycieczce, na pewno nie tylko nie
zapomni o tym wspomnieć, ale poświęci temu tematowi osobną kartkę..
Do koperty obowiązkowo wrzuca kil-

~
kazdjęć·

Skorpion - Zał1im weżmie się za
pisanie listu, godzinami
biega po sklepach w
poszukiwaniu właści
wej papeterii. Skorpion
pisanie listu na kartce
w kratkę, wyrwanej z
zeszytu traktuje jak powatne przestępstwo . Najbardziej lubi pisać wiecznym piórem. Niestety,
jego listy nie nałeżą do oryginal-

~

Ola

my

uczyć

nyc
bar

in
zupełnie nie radzi sobie z
śle niem kilkunastu zda ń do nar
bliższych. Bardzo łatwo Jest rOI·
poznać, że Koziorożec

pisał taki list. gdyż jego kosz

na

śmieci jest pełen zmiętYCh

kartek.
Wodnik - Listy od niego to

~

~~~:~~kh:OS

mentyo
poczuciu , o
złego mu I
nio
jednym zdaniu ·
le trudno zdobytym rew'ela,evlrl1I'I
przepisie kulinamym, w
się, że musiał w nocy jechać
gotowie, bo dziecko rozbol ał
Mimo tego chaosu przyjemnie
czytać listy od Wodników, bo ClI4!
się w nich wiele serdeczności
Ryby - Jeżelrbiorą się za
listu, obowlązl<OWC
muszą mieć pod
•
ręką flamaster R)tj
•
bowiem

~

opisując
ryjkę

wztlOQaClc

ilustracją.

miast pozdrowień, na ko ńcu
roześmianą od ucha do ucha
rzyczkę·

Psychotest (tym razem dla pań)
Czy jesteś kokieteryjna?

winny

ktoś może bez skrupułów wykorzystać ich dobre serce.

Choroby: ukiad pokarmowy, w
szczególności jelita, wątroba .
Szczęśliwy kamień : czarna

peria, czarny diament.
Szczęśliwy metal: srebro.

Dobre

dni:

sobota,

ponie-

działek.

Niekorzystne dni: środa , niedziela.
Korzystne miesiące: maj, listopad.
Niekorzystne miesiące: styczeń, grudzień.

Cdn.

o czym śnimy?
pZnaczenie
snów objaśnia wizjonerka i bioenergoterapeutka Halina Molęda :
Budować studnię - choć byś nie
wiadomo jak się
starał , to nie unikFot. A. Piekarski niesz ciągu nie

DO CIEBIE TEN LIST

1. Czego boisz się najbardziej?
a) piorunów (1), b) szczurów (3), c)
nieznajomego napotkanego w lesie (5).
2. Kiedy ostatnio byłaś podrywana?
a) kilka dni temu (5), b) kilka tygodni
temu (3), c) bardzo dawno (1).
3. Z rzeczy, które posiadasz, za
najcenniejsze uważasz:
a) mieszkanie (1), b) biżuterię (3),
c) twarz i nogi (5).
4. W restauracji lubisz siedzieć:
a) przy dutej ilości Światła (5), b) w
pólcieniu (3), c) przy świecach (1).
5. W jakim kostiumie chodziłabyś naj chętniej po plaży:
a) w kostiumie jednoczęściowym
(1), b)w bikini (3), c) w stroju topless
(5).
6. Najlepiej czujesz się:
a) będąc we dwoje (1), b) w małym
gronie (3), c) w licznym towarzystwie
(5).

7 . Na

balu najlepiej
w towarzystwie:
a) znanej postaci (5), b) bogatego
człowieka (3), c) kolegi (1).
8. Gdybyś starała się o pracę, w
jakim stroju poszłabyś na rozmowę kwalifikacyjną?

a) w dyskretnym (1 ), b) eleganckim
(3), c) wystrzałowym (5).
9. Największym atrybutem kobiety jest:
a) figura (1), b) twarz (3), c) strój (5).
10. W towarzystwie jesteś:
a) spięta (5), b) kontrolująca się (3).
c) naturalna (1).
11. Które z zajęć odpowiadałoby
Ci najbardziej?
a) modelki (5), b) inżyniera (3), c)
lekarki (1).
12. Co byś dała , aby zostać Miss
Połonia?

a) wszystkie oszczędności (1), b)
wszystko, co posiadasz (3). c) dwa
lata życia (5).

ł-ł c:::::> R
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otrzymasz drugą szansę i twoi
dawni wrogowie będą zmuszeni
poszukać u ciebie wsparcia.
Studnia bez wody - przez najbliższe dni uwatnie rozglądaj się
na boki. Gdzieś czai się złodziej .
Nie tylko mote ukraść ci jakieś
przedmioty materialne, on również może przywłaszczyć sobie
twoje pomysły. Pilnuj się! Tej osobie trudno będzie udowodnić winę·

StudnIa z mętną wodą - natychmiast pozbądź się osoby ze
swego otoczenia, która bez przerwy zapewnia cię o przyjażni.
Gdy to zrobisz, znów odzyskasz
szacunek.
Cdn.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Odpowiedzi:
Jeśli uzyskałaś

• powyżej 45 punktów:
po mistrzowsku. Z dużym
ciem i dyskretnie zyskujesz
cieli, którzy ciągną do Ciebie
swoje walory i wykorzystując JI!
.ciu doskonałe bawisz się
• od 45 do 25 punktów: Do
podchodzisz w sposób
ale wiesz, że kokieteria tez Jesl
trzebna. Traktujesz ją w sposob
turalny, niczego nie musisz
Masz dużo osobistego
• poniżej 25 punktów:
uważasz za OOIDU~;Zc.z:a llll<\
określonym wieku i
nościach, ale nie w
ciu. Budujesz je na trwałycł1
ściach . Nie zapominaj Jedna . ze
odrobiny błysku w oku wszystłl o
szare I mało ciekawe .
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KOZlOROteC. W sobotę
otywlony I bardzo
aktywny. Ucieszy to partnera, bo ultysz mu w pracach
domowych. Brawo!
WODNIK. Napięta atmosfera domowa da się we znaki w sobot~ . W niedZIelę
latwiej będzie o kompromisowe rozstrzygnięcia .
RYBY. Weekend upłynie
raczej spokojnie, przyjemność mo:te Ci sprawić
kontakt ze sztuką. W niedzielę
świdy
doplyw
energii.
BARAN. Nie próbuj narzucić
Oomownl om
własnego zdania, bo się
zbuntują. Chcą spędzić ten
weekend według wlasnego
planu.
będziesz

wiełkim

czułabyś się

~lLC!. l~

~
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BYK. Sobotę zapewne
przeznaczysz na prace d0mowe. W niedzielę bądt
odpomy na humory partnera . NIe przejmUj Się tym co
nlÓW1 .

BLIŹNIĘTA. Ciągle jesteś
pełen

energII i dlatego poszu aj soboe w weekend jakiegoś zaJęoa P0m6:t 0sobom starszym.
RAK.
UCIeczka
w
śWiat marzeń i fantaZji
pozwoli Ci lepiej znosić
ucią:tltwą chwilami codzienność . W niedzielę
odpoczywaj
LEW. Twoją odpowtedzią
na przeszkody i utrudnl8llia
będZJe aktywność. Spróbuj
spowodować zmianę tego
stanu rzeczy

Ił-<::::::::
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Mieszkańcy
Zadz wonił do redakcji czytelnik ze skargą, że w wieżowcu
przy ulicy Włoszka 3 panują
tragiczne warunki. Nie działają
windy. na klatkach jest brudno,
nikt nie wymienia zepsutych
okien i spalonych żarówek.
Sprawdziliśmy te informacje.
W wieżowcu faktycznie nie
działała winda, ale dlatego, że
akurat trwała wymiana kabli.
Mieszkańcy, których zapytaliś
my o zdanie w sprawie fatalnych warunków, wyrażali się
bardzo pochlebnie o Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadującej tym budynkiem.
Twierdzi/i, że naprawy' robione
są zaraz po ich zgłoszeniu.
Wybite okno też ma już szybę.
Nikt nie miał zastrzeżeń co do
czystości na klatkach schodowych. Akurat w czasie naszej
wizyty w wieżowcu sprzątacz
ka wykonywała swoje obowiązki. Jak powiedział jeden z
lokatorów, najbardziej skarżą
się ci, którzy nie są w porządku.
Gdy jedna z sąsiadek miała
pretensje, że ktoś maże po
ścianach, okazało się, te robią
to jej dzieci. Na korytarzach
jest ciemno, ale dlatego, że
działają czasowe włączniki
światła. Okazało się więc, że

wszystko jest w porządku.
/Krog./

Uwaga
pasażerowie

7

ECHO KIELECKIE

posesji przy ul. Sandomierskiej nie chcą aby dobudowa' dru i pa mo t j ulicy

Ponad 20 mieszkańców domów
przy ul. Sandomierskiej przyszło
na spotkanie z władzami miasta i
radnymi, aby przedstawić im warunki życia przy ruchliwej trasie i
wyperswadować budowę drugiego pasma .
- W ciągu godziny przez ul. Sandomierską

przejeżdżają

1384

auta, w tym 124 ciężarówki z przyczepami. To są dane z czelWca
1999 roku - mówiła Anna Piotrowicz na spotkaniu z władzami
miasta. - Hałas jest niesamowity,
cóż z tego, że mamy domy z ogrodami, jak nie da się przebywać na
podwórku . Zamontowaliśmy domofony, ale są bezużyteczne, bo
nie słychać kto dzwoni. Auta chlapią błotem przechodniów i po szybach domów. Zrobiono kanał z
jednej strony drogi, wyrzucono
pieniądze w błoto, bo nie jest
czyszczony. W ciągu 9 lat. jak tu
mieszkam, zbudowano kawałek
chodnika z jednej strony ulicy i
łatane są dziury, które ciągle powstają w tym samym miejscu, bo
są źle reperowane. I tyle miasto
robi dla nas - wyliczała .
- Drugie pasmo ulicy jest nie
potrzebne. wystarczy zmodernizować trasę , ewentualnie nieco
poszerzyć i zrobić lewoskręty dodała Ewa Bulak. - Gdy powstanie przedłużenie ul. Święto
krzyskiej do Cedzyny, to ta trasa
przejmie ruch z Sandomierskiej.
Nasza ulica będzie obciążona
tylko dwa razy w roku 1 i 2 listopada.

Mieszkańcy ul. Sandomierskiej w Kielcach twierdzą, że przez ponad 20 lat nic dla nich nie
zrobiono, aby poprawić komfort życia w rejonie ulicy. Domagają się budowy chodników,
przejść dla pieszych, odprowadzenia wody zalewającej jezdnię i ograniczenia hałasu.

władz

Ma łowa na przebIeg trasy
przez gminę
W przyszłOŚCI rozbudowa ul.
Sandoml rskieJ Jest potrzebna,

Mieszkańcy dopominali się również o parking przed sklepem
PSS, bo auta parkują na chodniku, a piesi muszą schodzić na
jezdnię. Dwoje ludzi straciło nogi
podczas wypadków. Przejście dla

pieszych potrzebne jest na wysokości przystanku autobusowego.
Pasy konieczne są też na wysokości .Agrocentrum· I ul. Głogo
wej. Płytami chodnikowymi trzeba wyłożyć przystanek autobusowy, żeby ludzie nie stali w błocie.
. Obecni na zebraniu przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
Rupniewski oraz radni Zdzisław
Skowron i Paweł Gągorowski
przyznali, że rozumieją mieszkańców, bo sami mieszkają przy ul.
Sandomierskiej. - Dlaczego radni
nie zaprosili nas na spotkanie tylko
ja, amatorka, musiałam wystąpić z
inicjatywą i prosić się o nie? - zastanawiała się Anna Piotrowicz. Pierwszy raz zadzwonHam do pana Rupniewskiego w lutym i tyle
musieliśmy czekać na zebranie.
- Nie gloryfikujmy czyja to
zasługa - odparł przewodniczący
Rupniewski. - Teraz jest najlepsza
pora, bo układamy budżet na
przyszły rok.
Jeszcze nie zapadła decyzja,
czy ul. Sandomierska , ma być
dwupasmówką na całej długości.
Zdaniem wiceprezydenta Kielc

Zdzisława

Chrobota, ta inwestycja popraWIłaby komfort mieszkańców Przejazd dwupasmówką z
nową nawierzchnią. bez kolein i
dziur, bylby płynnleJszy, a WIęC i
cichszy. Do poważniejszych prac
wymagających zamknięcia ruchu
nie można przyStąpIĆ, zanim nIe

zostanie wybudowane przedłuże
nIe ul ŚWIętokrzySkieJ, ponIeważ
ul. Sandomierska J st Jedynym
wylotem z mIasta w le runku
wschodnIm .
Sama
budowa
przedłużenIa potrwa 2-3 lala. ale
kiedy się rozpocznie nie wlado·
mo, ponieważ wciąż nIe ma zgody

bawI m po skanalizowanIu dZI lnicy odblokUje SIę WIei terenów
budowlanych w tym reJonIe . Poza
tym trasa ta prowadZI do cmentarza Komunaln go w Cedzynle I do
terenów tury tycznych
Agata KOWALCZYK

M ZK

Miejski Zakład Komunikacji w
Kielcach informuje, że od
23 10.2000 r. z powodu zamk n i ęcia dla ruchu kołowego
parkingu i uniemożliwienia w ten
sposób zawracania autobusów,
zostaje zawieszone kursowanie
In ii nr 3 i 25 do ul. Zakładowej .
Przystankie m końcowym dla
tych linii będzie przystanek przy
KlWP.

Kto widzial? JEST SPOKOJNIEj

Świadkowie wypadku drogowego zaistniałego 01.10.2000 r. o godz. 22
w Kielcach na ul. Grunwaldzkiej 47, którzy widzieli potrącenie pieszej
dziewczyny na przejściu dla pieszych przez samochód koloru czarnego,
proszeni są o zgłoszenie się do WRD KMP Kielce przy ul. Wesołej 35,
pok. 6 lub kontakt telefoniczny pod nr. 342-98-58 w godz. 8-15 lub 997
czynny całą dobę .

Dziwne to

Mieszkańcy kIlku uhc na kieleckim Czamowie w środę byli

dla nauczycieli
le wiadomo w jakim terminie
ZOslaną wypłacone wyrównania

dla kieleckich nauczycieli. Listy
plac będą gotowe dopiero na 2 listopada. Wydział Oświaty i Nauki
e zdołał ich na czas przygot&wać, a Zarząd Miasta nie rozstrzygnął jeszcze przetargu.
PrzeWodniczący Klubu Radnych
WSPÓlnoty
Świętokrzyskiej
Krzysztof Stępniewskl, nauczyClel. POWątpiewał w to, czy nawet
Pensje za listopad zostaną
wypłacone po nowemu.
. Zdątymy z penSjami - zaręczały
księgowe WydZIału OŚWIaty i NaUM, dodając, że wyrównania
będą WYpłacone 2, 5 lub 10 listoPada. Na razIe nie został Jeszcze
Podany wynik przetargu na kredyt. który gmina ma przeznaczyć
na wyrównania dla nauczycieli,
Chociaz
oferty
od
banków
już w poniedziałek. Roz-

strzygnięcie tego
nie się odwleka.

przetargu dziwNajpierw poganiano radnych, aby zdążyli z
uchwalą, później prezesa Przetargów Publicznych, aby można było
ominąć procedury i nagle okazało
się, że największe przeszkody są
w rękach magistrackich urzędni
ków. Dyrektorzy szkól twierdzą. że
w porę przekazali wyliczenia i angaże.

Radni zaproponowali podwyżkę
dla administracji i obsługI kieleckich szkołach w wysokości 10 procent obecnego wynagrodzenia .
Obecme średnia płaca pracowników tej grupy nie przekracza 900
zlotych brutto. Wmoskowali też o
utworzenie jednej księgowośCI
zajmującej SIę całym szkolnICtwem, bo dotychczas podstawówki mają odrębną i szkoły ponadpodstawowe też.

w

ICieśl

Teatr im. S. Zeromskiego wKielcach
zaprasza

m: OPUSZUZAJ

pio enki Jacqu 'a BreJa
InscenizaCja Piotr Szczerski
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Nie wszystko udało się policji zrealizować z programu
"Bezpieczna Kielecczyzna", który funkcjonuje od roku. Wiele jednak już się zmieniło - zmalała przestępczość, jest mniej
chuligaństwa na ulicach i młodocianych bandytów, nieznacznie poprawiła się sytuacja na drogach.

Bez gazu

Ociągają się z wypłatami

pozbawieni gazu prawie przez
cały dzień. DZIeń później by/o
tak na osiedlu KSM Wiele r0dZIn nie wiedziało o tej niedogodności.

W Rejonowym ZakładzJe Gazowniczym powiedziano nam, że
przeprowadzano planowy ~
mont SIeCi, który był kOl'lIeczny

przed zimą. Informację o braku
gazu w godzJnadl8-17. z motJiwaścią przedłużenia

zamiesz-

czono w pra5I8 oraz rozesłano
do adlT1ltlistraql osied\owydl Nie mamy mo2:liwości naklejenia
ich na ka.t.dym bloku - powie-

dziaIa nam pracownica. która Il!
chciała SIę przedstawić. - Rozwiesdiśmy ogłoszenta na katdym bloku, gdzie miało 018 być
gazu, pewnie k10ś polIywał kart·
ki, bo często tak bywa-I!umaczy
Janusz Piłat, klef'OWO AD

PoliCjanci i władze samorządo
we postanowiły sprawdzić , co
udało stę zmieniĆ w mieŚCIe ł powiecie przez ostatnICh 12 mIesię
cy.,- Klelce są Jedynym regIOnem
w Polsce, w którym zmalała w tym
roku przestępczość - mówIł szef
miejskiej policjI Tadeusz Wlnlars ..
- To skutkI działanIa programów
prewencyjnych i dużej współpracy
samorządó

.

Wym'emym efe tem funkcjonowania .Bezpiecznej Kielecczyzny"
Jesl z pewnością pow tanie 57 oaliąl na rzecz bezpIeczeństwa ,
załotonych przez dZIelnICOwych
po a CJI .Wizyta·, a zrzeszaj ce -

prócz poIJCjan

-

rTlIeszkańców,

przed tawioeh
adm iStracjł ,
władz.
a OSIedlach poj8wiły się
progi
zwalnl8Jące,
wyoę o

zasłanIające WIdoczność

rzewy,
poprawiono ośwleUeme , powstały
grupy pomocy sąSIedzkIej - Odebrah my dZlelmcowym pracę bIUrową tak, by musleh WI
szo Ć
czasu spędzać wśród mieszkańców DZIelnicowych Jest ciągle za
mało, bo tyJ o 62 ale udało nam SIę
namówić Wadze lTlłasta do sfinansowama 20 etatów rewirowych , do
pomocy. Ja o pterwsi w raJu zaInIqowa ,śmy program pomocy oftarom przestępstw Powsta Pun t
KonsultaCYJny, tóry przyJął JUż 140
osób, są pun ty wyctszeń d a posz odowanych w omlsanatach I
Kom ndZle
leJs 6/, powstało
ŚWIętOkrzy le Stowarzyszenie
Pomocy O tarom prz t P tw
KIelczanie mają I ceJ zaufania do pohcJI - trzy rotnIe wIęcej

•

e

- Roz-

przy ul. P

prowadzanie informacji

J8$

naszym obowiązkiem Gaz
nia powwlIl8 to zrobić, bo ona ma

urrrJWY z lokatorami, a nie z nalTlI

Ta sama sytuaCja powtórzyła
W czwarte na os edlu
KSM. Trudno
erzyć, teby
~Ię

Re)OOO'NY Za

Podsumowano rok funkcjonowania pro ramu
prewencyjnego Bezpi czna ieleccz zna

laó Gaz

Iczy

nie pa mIę l, gdZIe ma przeprowadzać remonty Trudno
eż UWIerzyĆ, Le aż ta me lICZ)'
Się Z mieszar'lcaITlł, czyli odbiorcamI s,yych usług
ATĄ}

Na zaproszenl8 Ś ęto fZY$ktegO Towarzystwa uzyCZlnego gościł w Kl8lcach znany amery ańs I peanlsta KeVIn Kenner, który s
e uml6jętności dOl> ona!
w AkademII uzyCZlneJ w Kra o e Dwukrotnie brał
udział w Międzynarodowym Kon ursle PnIstycznym
Im F. Chopina . Ja o 17-letnI uczestOl ,otrzymał speCJatną nagrodę jury dZIeSięć lat póznlej wptsał Się na hstę zwycięzców tego presllZowego on ursu W KIelcach wystąp w sali portre owej ieleckiego pałacu bIs up6w.
tOM PI

Fot. A PI karski

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ludZI InformUje o przestęp
stwach , patologiach . ws azuJe
nI bezpIeczne mIejsca dzwonIąc
pod numer 997. DZlę I temu dwa
razy wIęcej nl2 rok temu poliCja
zatrzymuje
sprawców
na
gorącym uczynku .
PopraWIł SIę stan bezpIeczeństwa na 'eleckich drogach - powstały wysep I dla pIeszych, Jest
lepsze ozna owanIe uhc. ogramczono dozwoloną prę<! ość do 50
m na godzmę lam. gdzie było naJWIęceJ wypad ów, będzIe kładka
dla
przechodni6
przy
ul.
ŹródłOwej Już
grudniU za ończą SIę prace związane z systemem monItoringu na ul. Sien
cza . na obu dworcach I ulicach
przyległych

W czasie spot ama Rady ProgramoweJ StowarzyszenIa .Bezpieczna KIelecczyzna· nagrodzono kil anaŚCle osób, tóre najWIę
ceJ zaangażowały SIę w prace nad
poprawą bezpieczeństwa w sw0ich dzielnIcach
Agnieszka OGONEK

sz
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J aworowicz z TVP w Zakładach

Mięsnych

il s

w Nisku
filmować

twarze zapłakanych kopewnej chwili chyba
usłyszała pomruki niezadowolenia, bo wyjaśniła : - Zadaję głupie
pytania i to tak będzie!
- To jest do niczego I - przerwała
wypowiedż rolnikowi , który jej klarował, w jaki sposób oddał byka i
nie dostał za niego ani grosza. Nic nie rozumiem , co pan mówi przerwała kolejnemu chłopu . Ludzie starali się więc jak tylko mogli,
aby jak najlepiej wypaść przed kamerą, aby ich krzywda była dobrze
widoczna. - Dwaj członkowie Rady
Nadzorczej Zakładów Mięsnych
mają swoje zakłady mięsne i wzięli
półtusze na swoje potrzeby, nie
płacąc firmie ani grosza. Prezesi,
którzy zmieniają się jak rękawiczki
zarabiają po 30 tys. zł , a średnia
płaca była 700 zł - tłumaczył kłoś,
kto dopchał się do dziennikarki.
- Jak mają swój zakład mięsny, to
może są na tyle dobrzy, że chcieli
was uratować - prowokowała . - Ja
wiem , że jestem teraz adwokatem
diabła, ale chcę zrozumieć o co tu
chodzi - tłumaczyła .
- Ło co chodzi, ło co chodzi. O
złodzieja chodzi! - krzyknął chłop z
kwitem w ręce , którym chciał udowodnić, że oddał krowę i nie dostał
ani grosza. - Jak nic nie rozumie ,
to po co tu przyjechała - marudził
inny rolnik.
Jaworowicz zdobyła się jeszcze
na spektakularny ruch - weszła na
teren zakładu, a za nią wszyscy ludzie. Szła zdecydowanie jak bogini zwycięstwa prowadząca rewolucjonistów. - Pokażcie mi halę,
gdzie jest najgorzej - zażyczyła sobie. Kiedy zobaczyła miejsce,
gdzie produkowane były wędliny,
zdziwiła się, że brak tu sterylności.
Kiedy ekipa telewizyjna odjechała, ktoś rzucił pytanie: - Czy
będziemy mieli co z tego, że ona tu
biel.

-

Chcieliście przecież

kapitalizmu - prowokowała Jaworowicz.

Ludzie w chylących się ku upadkowi Zakładach Mięsnych w Nisku
wierzyli , że gwiazda telewizyjnej
publicystyki Elżbieta Jaworowicz
zrobi o ich spółce taki program, po
którym właściciel firmy zwróci im
pensje, z jakimi zalega od maja.
Kiedy w piątek dziennikarka zajechała przed zakład , zadawała tak
prowokujące i naiwne pytania, że
niektórzy chłopi odnieśli wrażenie,
że bierze stronę zarządu, który ich
skrzywdził. - Łona ich broni - powiedzial jeden z mężczyzn .
Ludzie czekali na Jaworowicz od
rana . Wóz telewizji warszawskiej
przed południem zajechał przed
zakład na parking z krzywych płyt
betonowych. Gwiazda programu
.Sprawa dla reportera· poczekała,

wysiadła .

.Solidarność' chciała wolności , to
Gdzie były związki , kiedy
zakład przechodził w ,nne ręce?

Zaczęła ostro, bez ceregieli. - Od
kiedy nie otrzymujecie pensji? zapytała. Rozmowy prowadziła
bardzo dynamicznie, oczekiwała
szybkich wypowiedzi, z ostrymi
sformułowaniami. Ale kiedy mówiący nazywali współwłaściciela
ich firmy złodziejem, nakazywała
ważyć słowa . Do mężczyzny, który
mówił zbyt zawile powiedziała : Ale pan plumka! Dostało się przewodniczącemu .Solidarności· Andrzejowi Szewczykowi. - Lepiej
pan pisze niż mówi! - usłyszał.
Jaworowicz wpadała także w dydaktyczny ton : - Opiekuńczość państwa skończyła się w 1989 roku .

kapitalizm i nie pyta
o zdanie.
- Ten zakład to jest jak okręt, który utonął. Teraz tylko przyjdzie tu
Najwyisza Izba Kontroli - stwierdził starszy mężczyzna . - Co NIK
będzie obnażać, kiedy zakład padnie? - replikowała Jaworowicz.
To, w jaki sposób doszło do przejęcia niżańskich zakładów przez
warszawską spółkę i w jaki sposób
firma stoczyła się na skraj bankructwa, jest bardzo skomplikowane. Jaworowicz łowiła wypowiedzi
klarowne i takie, które najlepiej wyjaśnią telewidzowi , na czym polega problem. Kazała kamerzyście

aż

do pracy przygotują się kamerzysta i operator dźwięku i wtedy

Wieś

, ,

ją macie.

Przyszedł

związków zawodowych

W

przyjechała?

dusić, WYzywał

Były chłopak Aliny K. z Gorzyc od początku tygodnia
duje. Jak sama twierdzi , gdy poinformowała policję
chłopak jej grozi i próbuje się włamać do mieszkania,
riusze z oddalonego o kilkaset metrów komisariatu
dopiero po około 40 minutach. Następnego dnia, w
była w pracy, włamał się do jej mieszkania. Policja nie
wała jej o tym fakcie, a sprawca po wytłumaczeniu ,
puszczony. Policja podaje inny przebieg wydarzeń .

W tym bloku mieszka Alina.
Arkadiusz T.

przyszedł

do Aliny K. w

poniedziałek wieczorem. Między parą
doszło do sprzeczki, w wyniku której
sobą. Nie mogący się z tym
pijany chłopak, zaczął się d0bijać do jej mieszkania. Z obawy przed
wyważeniem drzwi, wpuściła go.

zerwali z

pogodzić

Nie
-

dawał

Zaczął

za

mnie

wygraną
bić, dusić, wyzywał

moją mamę· Udało mi się wypędzić
go za drzwi. Nie dawał jednak za wygraną, kopał w drzwi, krzyczał przed
balkonem, tak było do rana. O świcie
musiałam jechać

rianą

al

- Zaczął mnie bić,

ae

do pracy, z trudem

nąe

Nie jest to dochodowy interes, ale z czegoś żyć trzeba ...
Sulborowice pachną waleZapach
trochę
duszący, trochę mdły. Przypomina apteczkę babci, w
której walerianowe krople
są podstawowym składni
kiem. Mieszkańcy wsi,
właśnie głównie ludzie starsi, żyją z uprawy kozłka lekarskiego, z którego produkuje się leki nasercowe i
rianą.

uspokajające.
Właśnie trwa zbiór kozłka, rozpoczął się w połowie września .
Teraz też jest rozsadzany.

Wszystkie te prace trzeba wykonywać ręcznie, więc w polu spę
dza się cały dzień .

Jeszcze

szarpią tę ziemię

- Ciężko się pracuje na roli, ale
komu teraz lekko - mówi 66-letni
Leon Szulc. - Jak kto ma w rodzi• nie babkę albo dziadka to mu lżej,
bo dostaje rentę . Bez tego trudno
związać koniec z końcem. MÓJ oJciec przeżył 84 lata, żadnej renty
nie miał i żyć się dało. A teraz
wszystko kosztuje i ropa , i ziarno.
Ale u nas nie ma ugorów. W innych wsiach, np. w Łódzkiem , rzucają wszystko, a u nas jak kto
może to jeszcze szarpie te ziemię.
- Ja tam nikomu nie zazdroszczę. Każdy ma swoją pracę, rolnik
ma swoją i lekarz swoją. Każdy z
nich musi się narobić. Ziemie u
nas słabe, V i VI klasa. Zboża tu
nie będzie . Każdy uprawia trochę

owsa czy ziemniaki, ale to na
Hodujemy głównie
krowy. Jeszcze z mleka da się trochę grosza wyciągnąć. Świń już
nie hodujemy, bo się nie opłaca .
Chyba, że dla siebie. Dawniej ludzie pracowali sezonowo przy
zbiorze buraków, ale teraz mało
kto je uprawia. Najmują się jako
robotnicy leśni, ale przy wycince
to tylko sezonowo. Gospodarstwa
u nas małe . Niewielu młodych zostało, bo boją się pracy na roli. U
nas we wsi jest ośmiu kawalerów,
a panien nie ma. Wszyscy uciekają do miast. Cóż się dziwić , praca na gospodarce ciężka . Ziemię
trzeba nawozić, zaorać . Jak się
tego nie zrobi, to tylko chwast urośnie . Nawet o ziemię pod walerianę trzeba dbać: nawieżć, zasiać
seradelę , zaorać i znów naWIeźć
obornikiem. Wtedy kozłek będzie
rósl.

własny użytek.

Tylko

kozłek

lerianę

w latach pięćdziesiątych .
Po sadzonki jeździli do lasów za
Ostrów, nad Wartę.
- Rosło tam tego w bród po olszynach i mokradłach. Braliśmy
na flance i sadziliśmy na polach.

Plenne to jest bardzo - mówi dalej
pan Leon. - ,Herbapol' sprzedawał nawet kiedyś nasiona kozłka,
ale to drogo wychodziło. Sami
możemy wyhodować sadzonki.
Trochę waleriany zostawiamy na

nasiona. Ale pilnujemy, żeby cały
nie zakwitł , bo wtedy korzenia nie
będzie. A tylko korzeń skupują.
Dawniej to walerianę się kontraktowało z . Herbapolem', więc zbyt
był pewny. A teraz jak ktoś kupi, to
dobrze. Raz, jak zaczęli skupować prywatnie, to płacili 10
złotych więcej za kilogram niż na
skupie. Ale ja człowiek solidny jestem, zakontraktowaną walerianę
miałem, więc sprzedałem taniej.
A potem lepiej na tym wyszedłem,
bo płacili podwójnie. Uprawiam
walerianę na 20-25 arach. Zebrać z tego mogę około 500 kilogramów korzeni. Kiedyś płacili po
2000 złotych za 100 kilogramów.
A teraz tylko po 300 złotych . Więc
jak z tego wyżyć? Jak jeden chciał
rumianek uprawiać to zbankrutował. Tylko kozłe tu wychodzi.

Waleriana prosto z dachu

tu wychodzi

Pani Irena Szulc ma 75 lat.
uprawia od 30 lal.
- Wszystko trzeba robić ręcznie
- mówi - Sadzić, hakować, plewić, zbierać SadZI się go na wiosnę albo na Jesień . A zbiera teraz.
Najpierw trzeba zielę wyrwać tak,
żeby nie uszkodzić korzenia. PÓŹKozłek

Pan Leon Szulc jako Jeden z
pierwszych zaczął uprawiać waKozłek lekarski,
również walerianą,

nazywany
dwuletnia
roślina z umiarkowanej strefy
Europy i Azji: /iście pierzaste,
kwiaty drobne, różowe, zebrane w baldachy; łąki i zaroś/a,
również uprawiany; leczniczy
(preparaty nasercowe i uspokajające). Głównie zjego uprawy utrzymują się mieszkańcy
Sulborowic, wsi w powiecie
FałI<6w w Świętokrzyskiem.

Fot. A Krogvlrc
Irena Szulc uprawia

kozłek

lekarski od 30 lat

http://sbc.wbp.kielce.pl

odciąć liście, bo tylko
liczy. Teraz trzeba go
nie otrząsnąć, aby było
mniej ziemi i wypłukać .
nacinać w kilku mi.~iS(-:a ch.
lepiej wysechł. Takie
trwa około czterech dni.
Waleriana suszona Jest po
st
a dachach domóW albO
specjalnie przygotowanych
szamiach. Zwykle są to pomlesz'
czenia przy oborach, gdZIE! m0ntuje się półki na kozłek i WS
trociniaki, żeby w pomieszCZ
było ciepło i korzenie nie zapił

niej
się

śniały.

- W tej chwili skup kozłka ~
wany Jest na listopad - m6
den z pracowników skupu ztłJ. •
Pewnie za 1 kilogram będz
płacili 3 złote . A skupujemy
na ile jest zapotrzebowan18 A
tej chWIli go nie ma. RolniC) ~
winni być bardziej elastyCZ/ll,
uprawiają kozłek, to mogą
uprawiać dziurawiec czy aret
dzięgiel. To, że ktoś zban t
na rumian u, to nie wina gleby
zapotrzebowania na to ziele PIV"
ste zbyt zależy od popytu.
lata pe"nie znów będZie zarP
trzebowanie na walerianę
Agata

za

Tadeusz Pllat, farmaceuta Jednej z aptek w Skarżysku: - Mamy w sprzedaży krople walerianowe. Sprzedajemy także suS1~
ny korzeń kozika, z którego robi się napary. Oba te prodUI<tY ~
dostępne bez recepty, gdyż są to leki pochodzenia ziołowegO poza tym korzeń kozłka ma zastosowanie w innych lekach i krop/arJ;
kompozycYJnych, np. w neospazmm,e. Nie ma jaluegoś olbfZt
miego popytu na te leki, ale nie jest też taJe, że ludzie ich nie jJpUJą·
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, Z
mi

się wypędzić

go za drzwi - wspomina gorzyczanka

komendant komiw czwartek
tylko jewyjechał

zadzwonił do

telefoniczny,
notatki policjanpielWszy telefon,
wyjechał na
pięć minut
nie zastali
ws;~vsltkie klatki,
, które tam się
. O godz. 23.30
Dyżumy poinforpatrol był na miejwporządku - opoDrozd.

Henryk Wrochna zlowil1,5-metrowego suma.
Henryk Wrochna,

Komendant gorzyckiego komisariatu twierdzi, że policja
twierdząc, że nie widział dawno
dziewczyny, był u niej wcześniej , pukał do drzwi i uslyszał tylko z wnętrza
głos matki Aliny, która krzyczała, że
zabiła córkę i zrobi to sobie.
- Dzielnicowy wybrał się z męż
czyzną do mieszkania Aliny. Gdy nikt
nie odpowiadał na pukanie do drzwi,
funkcjonariusz postanowił iść do pracownika spółdzielni, by ten otworzył
mieszkanie. Wtedy Arkadiusz T. wyważył drzwi. Po powrocie dzielnicowego, sprawca został pouczony - wyjaśnia komendant.
Na pytanie, czemu po wyważeniu
drzwi, chora , przestraszona kobieta

ci

reagowała

w sposób prawidłowy.

została zostawiona sama w otwartym mieszkaniu bez żadnej opieki,
komendant odpowiada, że dzielnicowy, który byl na miejscu, jest nowym
pracownikiem i myślał, że kobieta
była zdrowa.

Kto tu jest wariatem?
W czwartek Alina K. złożyła dOnIesienie do prokuratury. Stamtąd skierowano ją do komisańatu w Gorzycach, by spisać protokół.
- Komendant był dla mnie bardzo
miły, policjant, który mnie przesłuchi
wał, również. W pewnym momencie
wszedł
inny
funkcjonariusz.

uśmiechem dzi,kują

Przysłuchiwal się przez chwilę moim
zeznaniom. Gdy dowiedział się, że
byłam w prokuraturze, zapytał, czy
nazywam się K. Gdy potwierdziłam,
powiedział, że jestem taką samą wariatką jak moja mama Wybieglam z
komlsanatu , nie podpisując protokółu - opowiada Alina
Komendant Drozd kategorycznie
temu zaprzecza, twierdzi, że ma nawet . n ów. którzy mogą potwierdZIĆ , le funkcjonańusz nic takiego
nie powiedział.
Przemysław CHECHELSKI
Imiona bohaterów zostały zmienione.

ma kolejne pomysły...
uprawnień) .

W lu-

tym ubiegłego r0-

ku

otwarto plaMa ładne ,
duże , WIdne sale,
stol6wl<ę , szatnie,
salę
gimnastyczną Przygotowana jest do
ksztalcenia 350
dzJeo. ObeCnte
uczy się w niej ponad 220.
Order Uśmiechu
cówkę .

przyznają

baru

Rybę, która ważyła 24 kilogramy i
mierzyła 150 centymetrów złoWI I w
czwartek, w Wiśle, w okolicach

KOZIenic.
- Po kilku

ciepłych dniach
i spodziewalem się ,
że ryba może szukać Cieplejszej
wody, a tak jest w okolicach KOZIeniC - zdradza szczegóły połowu Uczyłem na suma, dlatego miałem
wędkę z plecionką zamiast żyłki.
Łowiłem na blachę wahadłówkę .
Pierwszy raz zarzUCIlem w miejsce, gdZie znajdUje Się liczący ze
ochłodziło się

--c

za szkol

właściCiel

słynącego w RadomiU z kurczaków, częstował wczoraj swoich
stałych gości również .. sumem.

cztery metry rów I od razu mi
poszczęścilo. Poczułem,
bardzo duża ryba ..

Się

to

Walka z sumem trwała blisko godzinę . W wyCiąganiu ryby na brzeg
pomagało panu HenrykOWI dwóch
mężczyzn . Potem została ona zapakowana w foliowe WOrki i
włożona do bagażnika samochodu W RadomiU trafiła naJpielW w
okolice baru, wzbudzając powszechne zainler sowa nie przechodnIów. Niekt6rzy robili zdjęcia
wielu wypytywało się o szczegóły.
Wieczorem sum był JUż przygotowywany do konsumpqi Wczoraj
stali goście lokalu do kurczaka dostawali gratisową porCję
(pok)

k ol r

Olbrzymiego, ponad 16- Ilogramowego szczupaka złowił w środę
na zalewie w Koprzywnicy
Wiesław Sośnlak z Sandomierza
W naszym regIOnie J st to absolutny rekord . Rzadkościąsąośmioki
logramowe okazy.
- Nie słyszałem o tak Wielkim
szczupaku złowionym w naszym
regionie - poWiedział , nie kryjąc
zdZiwienIa , Marceli Czerwlńs "
sędzia klasy międzynarodowej w
wędkarstwie . - W okolicach Sandomierza JUż siedmlo- czy o miokilogramowy okaz to rzad ość .
Szczupak o wadze 16 kilogramów
to ogromny sukces. Gratuluj
węd arzowi.

że

m

złowiony
przez
Szczupak
Wiesława Sośnlaka mierzy 112
cm . Został złowiony ,na żywca'.

Na przynętę użyto karasia . Na
wędce była założona żył
o śred
nicy O 27 mm . Wal a z olbrzymem
trwała prawie pół godZiny Zmag o Się z nIm dwóch wędkarzy
NajWiększego dotąd szczupaka
w Polsce zlowił na Nidzie w Nowym Korczynle Czeslaw Biegaj z
Krakowa Ryba-re ordzlstka ważyła aż 24 ktlogramy W muzeum
w KożJu eksponowana Jest na omIast glowa szczupaka, t6ry - Jak
informUje muzeum - ważyła 38 kilogramów.

(GOP)

dzieci. -

PodPIsałyśmy SIę
pod pismem, żeby
przyznać

go

księ

dzu Bardzo dużo
dla nas zrobtI Mamy nową,
szkolę -

PI kną

powte-

dzlalo nam

I

uczennIC z III k1asy
ele bym
- NI
sam zrobił, gdyby
nie zaangażowa
nie ludZI i władz
grruny w BIędowie
- m6wił ks anan
Pane
Proboszcz parafii w WI OWIe posiada order z nr.
616. Ja zawsze
przy odbiorze od-

:znaczellla. muSlal
wypić

Proboszcz parafii w Wilkowie ks. prałat Marian Panek z Ord

szklankę

so u z cytryny I

cł.

uśmiechnąć
Otrzymaliśmy 200 tysęcy złotych
potnformował

ks. Pane .

W 1992 roku rozpoczęły się prace
ZIemne Z wie ką pomocą przycho-

dzll parafianie, którzy zakasywali
rękawy i wykonywali roboty. Ta
byto do za ończenia stanu surowego. - Potrafiło przyjść i dwadzieścia
osób każdego dnia. Bardzo porno-

trzeba byle, ja też Się
bra m za robo ę razem z nimi mówił proboszcz parafii w Wil o-

gb Ja
Wie.

Po przykryciu budyn u dachem,
przejęła go grruna Trzeba byle
ogłaszać przetargi zgodnie z wy-

mogami ustawy o zamówienIach

pu icznych (SKBS me

miał

takich

Ks Panek ma kolejne pomysły.
W!,ród nich jest budowa Domu auczyciela, pływalnt i lodowiska, a!akże uruchomienie ,Sali pamla, " Na reme wszys o mi SIę udało zrealizować. 00 zaplanowałem J śb
to zawsze w dzlesią ę
oznajlTli ksiądz proboszcz.

strzelam,

Roman FURCINSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fol. R. Bitnliclti
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SOBOTA-NIEDZIELA
Imieniny obchodzą:

Rodzinie przy PZP
- Kielce, ul Grunwaldzka 47 zaprasza
w poOledzlalki i czwartki od 15.00 do
1800, tel. (041)345-00-53 codziennie od
8.00 do 14 .00.
- terapia rodZin I małżeństw w sytuaCJach kryzysowych, terapia rodzin z
dZieckiem przejawiającym trudności
emocjonalne, terapl3 i poradnictwo dla

Urszula i Hilary

-

Halka i Filip

młodZieży. Usługi bezpłatne .

•

na 21 10
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna· 998
Pogotowie Policyjne - 997

TEATRY I KINA
• Teatr im. S. ŻeromsIdego
- tel. 34475-00, .Nie opuszczaj mnie'
g.19.

• TliA .. Kubuś"
- tel. 368-02-93, I $wlętokrzyski Festiwal , Brzechwa i Inni' - 21 .10 - ,Czerwony
Kapturek' w wykonaniu Teatru , Maska' z
rzeszowa g 10, 12; 22.10- ,PanKleks'g
17.
• "Romantlca"
- ul. Czamowska 17, tel. 366-37-19;
Dolby Digltal; .x-Men' USA, I. 12, g.
11.30, 16, 18.15, ,Krzyk 3' USA, I. 15, g.
1345,20.30.
• ..Moskwa"
- ul. Staszica 5, tel. 344-47-34; DOLBY STEREO SR; , Prymas. Trzy lata z
tysiąca' pol. , I 15, g. 13.15, , Gladiator"
USA, I 15, g. 15 15..Krzyk 3' USA, I. 15,
g 18.15, ,Regulamin zabijania' USA, I.
15, g. 20.30.

•

•

Telefony

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611,
0-800400400.
dr 61119

RADIO TAXI ISKRA,
"EURO-AUTO",
tel. 96-62, 96-63, 3664040.
Zapraszamy.
Jw 2877

- ,60 sekund' USA. I. 15. g . 16, 18.

RADIO TAXI "LIDER",
Kielce, tel. 96-66, 345-88-88.
11519

Komunikacja Międzynarodowa
"Omnialt,
Kielce, tel. 345-7743,
345· 7746.
...095

• Galeria FotograIli
- ul. Paderewskiego 12; wystawa fologram Stanisława OrłOwskiegO pl ,Pejza-

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

że'

•

Galeria .. tudlo" WDK

Dom rodowIsk Twórczych
im. T. ZielińsIdego

- ul. Zamkowa 5, tel 368-20-53; wystawa grafiki uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Czynna codzienOle w godz. 10-18.

• Muzeum arodowe
- Pałac Biskupów Krakowskich, pl.
Zamkowy 1, tel. 34423-18. Ekspozycje
stałe : korpus główny: Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII Wieku , Dawne uzbrojenie europejskie I wschodnie, Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego .
Skrzydło północne - Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej (od
początku XVII wieku do 1939 roku); wystawa czasowa: Omamenta Eccłesiae .
Sztuka sakralna Diecezji Kleleckiej. Muzeum czynne: wtorek w godz. 10-18, śro
da-niedziela w godz. 9-16.
tuzeum przy Rynku 3-5
- tel. 34440-14; nieczynne
o Oddział

•

boIu

Poradnictwo psychologiczne
dla rodzin wychOWUjących
małe dziecko (0-5 lat)

- tel. 346-53-11; poniedziałki w godz.
15.00-1800.
• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym poniedziałek-piątek
w
godz.
18.00-2000, tel. 345-7346 (piątki - równi ż narkomania).
Punkt Interwencji Kryzysowej
dla Ofiar Przemocy Domowej
w Starachowicach

- czynny od poniedziałku do piątku,
tel. 274-09-97; poniedziałki : 8.00-16.00,
17 .00-20.00 - dyżur prawnika i konsultacje indywidualne; wtorki: 8.00-16.00.
16.00-1!HlO - dyżur przy telefonie interwencyjnym, od 17.00 - grupa wsparcia
dla ofiar przemocy; środy: 8.00-1 6.00, od
godz. 17.00 - grupa wsparcia dla zaawansowanych, 17.00-20.00 - konsultacJe Indywidualne; czwartki: - 8.00-16.00,
dyżur
psychologa,
13.00-18.00
14.00-18.00 - grupa socjoterapeutyczna
dla dzieci, 16.00-19.00 - dyżur przy telefonie interwencyjnym; piątki : 8.00-16.00,
15.00-19.00 - grupa socjoterapeutyczna
dla dzieci, 16.00-19.00 - dyżur przy telefonie interwencyjnym, 17.00-19.00 - dyżur prawnika. Ponadto w ramach
współpracy z Powiatową Komendą PoliCji w Starachowicach w Punkcie Interwencji Kryzysowej dyżurują przedstawiciele referatów dZielnicowych : wtorki w
godz. 17.00-20.00, pląlki w godz.
12.00-15.00.

LEKARSKIE

•

Pogotowie pediatryczne

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

Pizzeria "Promont"

d,69on
•

•

-Informacja i rezerwacja biletów PKS:
247-97-87; autoholowanie: samochody
ciężarowe i autobusy, czynne calą dobę:
247-97-87,
Biuro
Turystyczne:
265-2340.

•

dr6l3n

•

•

Dyżury stomatologiczne

SKARŻYSKO-KAM,
• Kino ..Metalowiec"
- ul. Słowackieg 25, ,Człowiek widmo'
USA, I. 15, g. 17, 19.
• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• Apteki
- Dyżur całodobowy - ul. Jana Pawia Ił
13, dyźur do godz. 23 - ul. Bp. Kaczmarka
18. Apteka ,Centrum' (Real), czynna od
poniedziałku do soboty w godz. 9-21, niedZIele w godz. 10-20. Apteka .Alfa', ul.
2eromsklego 20/24, tel. 368-20-56,
czynna . poniedziałek-piątek w godz.
7-20, sobota-niedziela w godz. 8-15
Calodobowa apteka,
ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala przy
ul. Kościuszki).
Zaprasza codziennie
w niedziel, I święta .

Wizyty domowe lekarzy,
tel. 331-56-50.
II< 70117
• Wizyty domowe pediatrów

•

dr 10712

Dermatologia - kosmetyka.

Centrum Leczenia Grzybic i Alergii dr Halina Brodecka. Kielce, ul. Mała 14,
343-15-15.
..._

INNE

USŁUGI

• Kryta pływalnia
- ul. Spółdzielcza 19, tel. 539-345,
czynna: poniedziałek-pi ątek w godzinach 8-20 , soboty i niedziele w godzinach 10-20.
POSTÓJ TAXI
"PRZY DWORCU",
nie pobiera opłaty za dojazd,
tel. 513·705.
boIu '

•

Komunalnych Sp. z 0 .0.
• usługi pogrzebowe,
calodobo_.
Kielce, tel. 366-31-77,

344-67-88.

• Zabawkarstwa
- wystawy' .zabmki i modele
współczesne', .x wiE'ków stroju polskiego', ,Wigilia u Boryny', wystawa lalek
Barbie, prOjekty r7eźb Baby Jagi Muzeum czynne od wtorku do niedZIeli w
godz. 10-17.

- Rynek 1 (budynek ratusza - parter),
czynny od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-19.00,
w
soboty w
godz.
10.00-15.00, tel. (041) 36-76-011 ,
36-76436, telJfax 34-58-681

wz.ł103

o

Uej ki O rodek
lnformacji Turystycznej

• Telefon zaufania KGP
- tel. O 800-120-226 (bezpłatna infoliOla).
o Telefon zaufania w KWP

- Kielce, tel 34-32-997, pod którym
można zgłaszać patologie, popełOlone
przestępstwa .

u/bo '

STARACHOWICE

.

Kino .,Miejskie"

- .życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową' pol. , I. 15, g. 17,
,Sekta' USA, I. 15, g. 19.

SUCHEDNlÓW

• Kino ..Etiuda"

SĘDZISZÓW
• Kino ..Ballada"
-tel. 38-11-25, 22 .10 -,Częstotliwość'
USA, I. 15, g. 18, , Titan Nowa Ziemia'
USA, bo., g. 16.

JĘDRZEJÓW

• B'
ul. Si8l1nieńska 54, teł .lfax
263-20-48 . .Anna AliCja Trochlm - malarstwo'. Gałeria czynna: wtorek-piątek w
godz. 9.00-18.00, sobota-niedziela w
godz. 9.00-18.00.
•

• Zamek Sandomiersld
- ul. Zamkowa 14, tel./fax 644-57-57.
Czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, s0boty: 9-15, niedziele: 10-15, poniedzialki
- nieczynne. Wystawy stale: ,Kuchnta
królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XI X-wiecznej, , Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od XI do XX
wieku, ,Historia wzgórza zamkowego w
ikonografii', ,Ekspozycja etnograficzna'prezentuje kulturę materialną sandomierzaków i lasowiaków, ,Ziemia Sandomierska w pradziejach i średniowieczu',
,rzeźba Andrzeja Tkacza'. wystawy czasowe: wystawa pokonkursowa pn. , Krajobrazy i zabytki dawnego województwa
sandomierskiego'; ,Dzieci w malarstwie
polskim'; ,Świa t lalek Kasi'.
• Ratusz
- Rynek 1, czynne: wtorek-piątek : w
godz. 9-16 , soboty: 9-15. niedziele:
10-15, poniedzialki - nieczynne. wystawa
stała: , Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzemiosia artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki . Wśród
eksponatów m.in. ,Szachy sandomierskie', pochodzące ze schylku XI wieku.
Wystawa czasowa pn . , Portret polski' ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
•

Oddział Muzeum literatury

- ul. Katedralna 5f7 , tel. 832-2147.
Czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, soboty: 9-15, niedziele: 10-15, poniedzialki
- nieczynne. Wystawa stała : ,Jazdy do
Sandomierza' - ekspozycja poświęcona
związkom Jarosława Iwaszkiewicza z
Sandomierzem. Wystawy czasowe: .z
, Gryfem w herbie .. ." - wystawa poświęco
na sylwetce i spuściźnie jednego z największych polskich heraldyków i genealogów, Szymona Konarskiego herbu
Gryf.

- Rynek 7/9, tel. 832-2141 , czynne:
w godz. 9.00-17.00, soboz. 10.30-14.30, w pota-niedziela w
niedzialki nieczynne. Wystawa pn . .z .
dziejów patriotyzmu na ziemi sandomierskiej 1845-1945'.
wtorek-piątek

• BWA Sandomierz
- wystawa grafiki Jerzego Panka oraz
pejzaże Joanny Galeckiej.
• Galeria "zapole"
- ,Fartuszki, poduszki wyszywane w
kwiatuszki' - wystawa Joanny Makowskiej.

o

o

• Kino "zdrój"

• Kino.. tudyjne"
- nieczynne.
• Szpital
- tel. 868-24-66

Telefony

• Muzeum Ziemi
- ul.,Jana Pawła 1117.
Ekspozycje stałe : rzeźba .
tografia , geologia, rzemiosło I
terialna regionu, numizmatyi<a
,Jędrusie' na ziemi staszowskl!',
słowacki i judaica, ruch
bitni staszowianie , wv,1~wn~'~
teki Staszowskiej.
ściowe : dokumenty,
i
korespondencja Adama
rów M. Zarębskiego ;
tografii; malarstwo Jana I
Bydlowej kolo Oleśn icy ;
med. Stefanie Niewierowlcz.
tografii autorstwa Bartlomlela
ze Staszowa. Muzeum
działku do piątku w godz
•

Staszowsld Ośrod ek

- tel. 864-23-19; wyslawy
" Punkt" - . Grafika ze zblorow
Sandomierzu'. Galeria
stawa amatorskich
mieszkańców

stwa Romana Harajdy.
- wystawa prac malarskich
zioł; wystawa malarstwa
plemika , ze zbiorów BWA w
o

Apteka

- ul. Jana

Pawła

II 10

• Szpital
- tel. 864-22-81.

Telefony
- Informacja PKS : 864·23·19
64-2142. Telefon kryzysowy
czynny
16-22, Pomoc
864-24-00, Pogotowie
993.

Motel Królowej Jadwigi

- .zabytki sakralne Sandomierza' wystawa Jurija Sulimowa, .zbiór starych
zegarów'.
o

BUSKO

Kawiarnia ..W Zamku"

WSHP BibJjoteka

Główna

- 861-03-72: alkoholizm
środy w godz. 17-21 ; punkt
dZiałania przemocy: wtorkJ '

- ,Sandomierz w dawnej fotografii' .

godz. 16-18; ogólne poradnICtWO
żoień: czwartki w godz. 16-18

• Apteka dyżurna
- ul. Mickiewicza 11. tel. 832-22-16.

Redakcja nie odpowiada
w terminarzach.

-,Wl8lkaniedzwiedzica' kanad., I. 12,
g. 16, ,Gniew oceanu' USA, I. 15, g.
18.30.
•

Galeria BWA "zIelona"

- al. Mickiewicza 7. ,ImpreSje śród
ziemnomorskie' - wystawa prac dyplomowych uczniów PSSP w KleJcach. Galeria czynna codziennie w godz. 11-17, w
niedziele w godz. 11-15, w poniedziałki
galeria nieczynna.

PIŃCZÓW
• KIno ...Bel....eder"
-22 . 10-,Opętanie'USA,1.12,g.17.

Wł:.OSZCZOWA

• KIno ,.Muza"
- ,Klub 54' USA, I. 15, g 16, .Amencen PIe' USA, I. 15, g. 18.30.

STOPNICA
• KIno "Powiew"
- bra tenmnarza.

KAZIMIERZA WIELKA .
o

Kino "Uciecha"

- bra l8nninarza.

SANDOMIERZ

Muzeum Historyczno.
Archeologiczne

- wystawy stałe ; .zabytkowe f8!30se i
porcelana ćmielowska', .Poczet królów I
kSiążąt polskoch wg M. Bacciarellego',
,DzI8)6 Ostrowca śWIętokrzysIuego'; wystawy czasowe: ,Malarstwo Kaznnierza
Stabrowsloego (1869-1929)" ze zbiorów
Muzeum Narodowego w WarszaW1e,
,ŁOWIectwo Małopolski w XIX i XX wieku'
ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jefdzlectwa w Warsza_, .zW1erzęta epoki lodowcowej". Muzeum czynne' wto-

PoJjcyjny Telefon Zaufania

- wystawa pn. ,Stare fotografie Sandomierza'.

• Kino
- brak terminarza.

- ,Wygrane marzema' USA, I. 15, g
17, .żona astronauty' USA, I. 15, g. 19.
- apteka .Krasnar, ul. Kopemlka

•

Telefony

- czynny: w poniedziałki w godz. 8-12,
czwartki w godz. 11-15, tel.: 832-22-35.

• Muzeum Diecezjalne
- ,Biblia Kolegiaty Sandomierskiej
1333-1370' ufundowana przez KaZImierza Wielkiego, ,Księga gości Muzeum
Diecezjalnego'
z
autografem
Władysława Reymonta.

• Kino .. Kuźnica"
- ,Agent XXL' USA, I. 15, g. 16,18.

11<7021'

OSTROWIEC

Centrum poradnictwa
dla ofiar przemocy
oraz dla m10dzieży

• 'Muzeum Historii
PoisIdego Ruchu Ludowego

DAR EX • Radio Taxi ,
tel. 25-37 -3!8, 96-28.

• Apteka
- ul . Marszałkowska 17.

Przedsiębiorstwo Usług

• Apteka dy1urująca
APTEKA "NA ROGATCE",
UL JANA PAWiA 1113,
CZYNNA CODZIENNIE 00 23.00,
RÓWNież W NIEDZIELE.

Muzeum Im. Orła Białego

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

- ul. Tatrzańska 91, soboty-niedziele,
dr ......
tel. (041) 331-80-68.

- Sieczko, 041/331-69-04.

Ostre dyżury szpitali

- 21 .10 - wewnętrzny - Czamów, chirurgiczny - Kościuszki ; 22.10 - wewnętrz
ny I chirurgiczny - Czam6w.

Komenda Powiatowa Policji

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

•

•

- czynne we wtorki w godz. 14-16, tel.
832-32-04.

Telefony

Pogotowie pediatryczne

Postoje taksówek

- osobowe: plac dworcowy: tel.
368--33-99, ul. Piekoszowska : tel.
34-515-11 , ul. Jesionowa: tel. 331-79-19,
ul. Mlelczarskiego: tel. 3664040, ul.
Szymanowskiego: tel. 3448845; bagażowe :
ul. Armii Czerwonej: tel.
368-06-68, TAXł Dalnia, ul. Szajnowicza:
tel. 368-96-66.

Rezerwat I Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach

- ,GórnICtwo krzemienia w neolicie',
,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.

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

- Muzeum H. Slenkl8wlcza w Oblęgor
ku (OddZiał Muzeum Narodowego - tel
303-04-26); odtworzony wystróJ mieszkania pisarza oraz wystawa blograflCZno-hteracka. Wystawa czasowa' Fotosy
do filmu ,Ogniem i mieczem'. Muzeum
czynne codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 10.00-16 00.

- Dworek Las;:czyków, ul. Jana Pawła
II 6, tel. 344-92-97; , Sztuka Indi,.. Muzeum czynne od poniedziałku do piątkU I
W niedZiele w godz. 10-15; w niedziele
wstęp wolny.

- pomogą Ci - zadzwoń, tel. zaufania
366-1741, poniedziałki i czwartki w
godz. 15.00-17.00.

•

•

Psycholog, pedagog

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

Oddział

• Muzeum Wsi Kielecldej

•

rek-piątek: 9-16.30, soboty: 8-14.30, niedziele: 13-16.30.

.. Pomarańczowa Unia"

USŁUGI

- Kielce, Rynek 16. Zaprasza codziennie.

- Muzeum Lat Szkolnych S 2eromsklego (Oddział Muzeum Narodowego),
ul. Jana Pawta II 5, tel 344-57-92. Ekspozycja stała: ,Wystawa materiałów biOgraficznych I literackich z młodzieńczych
lat pisarza' Muzeum czynne' wtorki,
czwartki, (>IątkJ , niedziele w godz. 9-16, w
środy w godz. 11-18.
o

•

- pomaga rodzicom , których dzieci
mają
problemy
alkoholowe,
tel.
0801-14-00-68 dZiała codziennie w
godz. 16.00-21 .00 (płatny 0,33 złote niezależnie od czasu trwanie rozmowy).

•

po godz. 15 fax); posterunki, czynne w
Śródmieście godz. 7.00-22.00:
67-60-13, Pomoc Drogowa : 366-00-65,
Pogotowie Energetyczne Kielce-miasto:
991, Pogotowie Gazowe: 331-20-20 i
992, Pogotowie Wod -Kan. : .994, c.o.,
Elektryczne RPGM: 361-18-33, czynne
w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie,
w godz. 7.00-23.00 W dOi wolne od pracy:
331-1647 i 344-30-94, Informacja PKS:
366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28,
94-36.

Punkt Konsultacyjny
do praw zaleźnleń

alkoholizm, narkomania - tel.
344-39-86, poniedziałek-piątek w godz.
1400-18.00.

-Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynnecałądobę); 368-75-33 (w godz. 7-15,

wySTAWY

•

Muzeum Geologiczne

- ul. Zgody 21, tel. 361-25-37 Wystawa stała : ,600 mlhonów lat historii Gór
$więtokrzyskich', ,Skały, minerały i skamieniałości Kielecczyzny'. Czynne' poniedziałek-piątek w godz 8-15. Wstęp
wolny.

• "Echo"

- , Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w obiektywie'.

Park Elnogrdllczny w Tokarni

- tel 31-54-171 .Wnętrza XIX-wiecznych chalup', ,XIX-Wieczna apteka',
,Dwór z Suchedniowa', wystawa rzeźby
Jana Bemasiewicza ,Opowieści o rzeczach zwyczajnych . TradYCYjne rzemlOslo ludowe' Muzeum czynne w godz .
10.00-17.00

• " tudyjne"
- ,Fantazja 2000' USA, bo., aOlmowany, g. 14, .ziemia obiecana' pol., I. 12, g.
15.30. ,Regulamin zabijania' USA, I. 15,
g. 18, ,Prymas. trzy lata z tysiąca' pol. , I.
15, g. 20.15.

• Galeria BWA
- tel. 344-63-19; Galeria SWA " Piwnice", ul Leśna 7; Jacek Sroka - grafika,
Łukasz Miłosz Cywlcki - grafika. Galeria
czynna od poniedZiałku do piątku w
godz . 11-17, w Dledzl8le w godz. 11-15, w
soboty - Dleczynna Galeria BWA " Na
Piętrze" , ul Leśna 7, Marek SołoW1ej malarstwo. Galena czynna od pODledZiałku do pląlku w godz. 9-15, w soboty I
niedziele - nIeczynna

Młodzieżowy Telefon Zaufania

• Zespół Pomocy

w sobotę
w niedzielę

o

- tel. 34463-56; dyżur przy telefonie
pełnią psycholog i pedagog w środy i
czwartki w godz. 18-20.

o Kino ,.MileniumOOLBY

STEREO

SR,

tel

644-~7 , ,Ostra jazda' USA, I. 15, g
18. ,Jak ugryźć 10 mllton6w' USA, I 15,

g 20.

• Punkt poradnlctY.-a

.z

dla osób pokrzywdzonych

w wyniku przest pstw
- czynny od po/lIedZJalku do
godz 8-12, tel : 832-22-35

http://sbc.wbp.kielce.pl

piątku

Festiwal młodych
Trwa XIX Międzynarodowy Festiwal Jeunesses Musicales. W sobotę (21
nika) zapraszamy do Domu Kultury w Sędziszowie na koncert muzyki
Wystąpi kwartet smyczkowy , Omega' wraz z wokahstką Małgorzatą
zaprezentuje przeboje polskie i światowe w nowej aranżaCji
godz. 17. W niedzielę (22 paździemika) zapraszamy na godz.
śClOła pw. Sw. Królowej Jadwigi na koncert kameralny _Kwartetu Pn,mor.;k,eqc
goszczy. W prograrTlie utwory Haydna, Dworaka, BorodIna. Ravela. BarbefoI
niego
Brzechwa I Inni
Milusińskim polecamy spektakle, które zostaną zaprezentowane w rarnad'
tokrzyskiego Festiwalu Teatrów Lalkowych ,Brzechwa I In n" W sobotę (21
nlka)o godz. 10 na scenie teatru ,Kubuś'wystąpl teatr . Maska' z
prezentuje spektakl ,Czerwony kapturek'. W nledzl8lę (22 pażdzl8mlka )
zapraszamy na premierę sztuki ,Pan Kłeks' w reż. Ireny Dragan.
Grubasy zapraszają
Klub Kwadransowych Grubasów ,Superata' zaprasza w sobotę (21
o godz. 15 do auli Akademii Sw.ętolcrzyskiej przy ul ',..·ntT,~k;..nn
auguracj, działalności, podczas której Ioelecki klub zostanie
skiej .kwadransowej" rodZiny. Przebieg spotkania zostanie ,;',·..iestrc7N'l'"
TVP.
Niedziela w muzeum
Muzeum Narodowe w Klełcach zaprasza kl8lczan na kolejne spo
.NledzJeła w muzeum' 22 paźdZJerTlI a o godz. 12 w dawnym pałacu
kows ch Anna Myśhńska na pożegnanl8 wystawy sakralnej on"",omnlCI JI!IrT'
eji i prezentaCji
W teatrach
Teatr Im S 2eromsloego zaprasza w sobotę (21 pazdzlemlka) I Oledzie>ę ~
dzJemłka) na WKIowlsko muzyczne oparte na utworach J. Brela pt .NI8
mnl8' w retyseOl PIOtra SzczersłUego Początek spe ta r, - godz. 19
W galeriach
W Galenl BWA ,Piwnice' prezentowane są prace Marka
Jacka Sroki (grafiki) oraz Łukasza M łosza Cywlckiego (grafi )
można oglądać wystawę pl.$ztu
Indu' Eksponaty ~·"",1ZI·"·
Laszczy
rów Muzeum AzJI i Pacyfi u w WarszaWIe Klełecki Dom $rodowl
sza na wystawę zorgamzowaną w 60 rocznicę zbrodni katyńslueJ
na mej fotografie, dokumenty I pamoą: po zarrion:lowanych oficerach
szowslo OSrode Kultury zaprasza na wystawę ma arstwa Henryka
Romana Harajdy. W sandomlers m Zamku można oglądać wystawę pł
do/merska w pradzieJ8Ch I średnlOW1eCZu'.
.

w

11

TELEWIZJA

POLSAT
7.00

Echa tygodnia - pr. w języku

oj..

gowym

7.30
Wszystko o dzla/ce i ogrodzie
Agrolinia - pr. raln.
Tańce polskie : Tańce opoczyńsJOe - pr. artys!.
.zwierzęta świata" : .Owadzie
metropolie· (112) - fr. fiim dok.
Wiadomości

Prognoza pogody
Ziamo: Święty Paweł i listy - pr. dla
dzIeCi
5.10.15 - pr. dla młodzieży
Walt Disney przedstawia: " AIaddin" . serial anim. (dubbing)
Walt Disney przedstawia: ..zorro" (77. 78) - serial przyg. USA (teletekst)
Doktor Quinn" (33) - serial
~ycz. USA
Sekrety zdrowia: Czy umiemy oddychać? - mag.
Z kamerą wśród zwierząt: Poczta
Zoo· mag.
Focus: Lek stulecia - mag. popularnonaukowy
Wiadom ości

Anegdoty prezydenckie Longina Pastusiaka (37) Owighl Eisenhower
.zimna wojna" (22) .Gwiezdne
wOJny. 1981-1988· - serial dok.
USA
10 . Opowieści z Mórz Po/udnlowych" (5) - austral. serial przyg.
05 Je,;li nie Oxford, to co? - teleturOlej
Kamei tropi najlepsze światowe
reklam y - mag. reklamowy
Od A do Zdrowia - mag.
Lista przebojów - mag.
Teleexpress
Kochamy polskie seriale - teleturOleJ
MdM - pr. razr.
Od przedszkola do Opola - pr.
muz. dla dzieci
" Mapeciątka "
Wiado mości

Sport
55 Prognoza pogody
05 . Firma" - film sens. USA, 1993,
leż. Sydney Polia ck. wyk. Tom
Cruise. Gene Hackman. Jeanne
rnpplehorn. Holly Hunler (153
mln)
mezwykle

::~~~~~;~;Z~~~~klaSyfi-

zajęła czternaste
z/otych medalistów znaleRobert
Robert
Kucharski, Szymon
. oraz Kamila Skolimowska.
. Obroża" - film sf USA. 1991. reź.
Lew.s Teague. wyk. Rulger Hauer.
Mlmi Rogers. Joan Chen. Stephen
robolowsk~ (98 min)
Noc intemauty
. Klan" (382. 383. 384) {powl.}
Motown Live (17. 18) - pr. dok.
Zakończenie programu

Mauer-Różańska.
złote medale).

Tacy sami - mag. ludzi niepeInosprawnych
8.00 Program lokalny
9.00 " Doogie Howser, lekarz medycyny" (1/97) - serial kom. USA,
1989. wyk. Neil Patrick Hanis. Max
Casella. Belinda Montgomery. James B. Sikking (24 min)
Nieprzeciętnie uzdolniony i utalentowany; kilkunastoletni Doogie po ukończeniu
studiów medycznych pracuje jako /ekalZ w
szpitalu. Z racji swego wieku i wykonywanego zawodu. w życiu wyjątkowego
chłopca dochodzi do wielu zabawnych i
zaskakujących sytuacji.
9.30 Program publicystyczny
9.50 "Liryka jego życia" - fim dok.
10.30 "HistońaZiemi" (2).Glębinyoceanów" - bryt. serial dok.
11 .30 Kino bez rodziców: .Jetsonowie(6) - serial anim. (dubbing)
11 .50 Kino bez rodzic6w: "Tom i Jeny"
(5) - serial anim. (dubbing)
12.00 Kino bez rodzic6w: "Trzy Sza1one Zera· (7) .Cudowne piIeczIa-poI.-niem. serial PfZY9.
12.25 Kino bezrodzic6w: 'par1<erLewis
nigdy nie przegrywa" (33) - serial
kom . USA (dubbing)
Santo Domingo przygotowuje się
właśnie do decydującego meczu z inną
szkolą. Jerry, posiadający zdolności strategiczne. oIrzymuje propozycję gry w zastępstwie dolychczasowego kapitana dr0żyny, Latry'ego Kubiacka. Wszyscy bardzo liczą na nowego zawodnika. Czy Jeny
podola wyzwaniu?
12.50 " Co ludzie powiedzą?" (7) - bryt.
serial kom.
Wścibska Hiacynta podpatruje półnagie
go mężczyznę. krzątającego się w mieszkaniu Elżbiety. Jest pewna. że to kochanek
sąsiadki. Tymczasem ojciec po raz kolejny
ucieka z domu. Tym razem zamierza stawić czoło Luftwaffe.
13.20 Copyńghter Poland - Międzyna
rodowe Targi Ks lążJ<i Frankfurt
2000
13.30 Zgadula - teleturniej
14.00 Arka Noego - mag.
14.30 Familiada - teletumiej
15.00 "Z/otopolscy"
(259)..Będzie
dziedzic· - telenoweła pol.
15.30 V Międzynarodowy Festlwa/
Sztuki Cyrkowej Warszawa 2000
- gala finałowa
17.20 Jazda kulturalna - mag.
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 " Sukces" (13)-poI. serialobycz.
19.25 Studio sport
19.55 Skaldowie plus przyjaciele (1)pr. muz.
Zespól wokalno-instrumentalny Ska1dowie powstał w 1965 w KrakDwie w sIdadzie:
J. Fasiński. J. Kaczmarski. Z. KaczmarsId.
A Zieliński I J. Zieliński. Aż trudno ~
że Skaldowie śpiewają cia nasjuż 35/at! Od
początku swojej cIVaIaIno$d zespół prezsntuje u/woly wylcraczające poza schematy
gatunku. rozwinięte formalnie. opaInone
poetycldmi tekstami I /ączące rocie z /1lUZ)łIą
klasyczną. Na repertuar sJdadają się gI6wnie ich własne kompozycje. NajpopuIamieisze utwory to m.in.: .,Medytacie wiejskiego.
stonosza"• .Nie całuj mnie pietwsza-, ..Prześliczna wioIonczelistka-, • ~Óf' na dworcu w Kansas City" i _Wszystko mi mIiwi, te
mnie lctDś pokocha/".
20.50 Słowo na niedzielę
21 .00 Panorama
21.20 Sport telegram
21 .25 Prognoza pogody
21.30 " BAT 21"-liIm woj. USA, 1988. ret.
Peter MatIde. wyk. Gene Hadanan,
Danny GIover. David MarshaI
Gran~ Jooy Reed (105 m)
23.20 ~pbprzyjaci* (2)-J1rruz.
0.10 " Doskonały cel" -liImsens.USA,
1996. ret. Shaldon Lettich, wyk.
Daniel Bemhard. Robert Engłund.
Brian Thompson. Jim Pini (89 m)
1.40 Zakończenie programu

Kronika 21 .45

Wiadomości

sport. 1.20

Zakończenie programu
TV Rzeszów: 8.00 AktuaJności p0ranne 8.10 Magazyn ka1Ol. 8.40 ~

wspólne : 7.00 Hello SpenKarola Gustawa - se. 7.30 Parowóz Tomek i jego
r'JIdLl'"'' - serial anim . 7.35 Przygody
(6) Duch dżungli - serial anim.
bez granic (2) Holandia i
. senal dok. 9.30 ZIołe rączki (2)10.00 Noce i dnie (9) Ojcowie i
• senat obycz. 11 .00 Ziemia - Kra.• >""ę!owania (113) FaDas z WaIenqr dok. 11 .30 Polska. której nie widać
11 .45 Te/ewizyJny mag. przyr. - ma-4lyn 12.15 Jesienna Telejazda 12.30
. brtwy. żoneae (2) Najazdy _
,
- nordydo terror - senaJ doIL
~l.25 Spadkobiercy Darwtna (2-ost.) _
dok 14.15 Granit!. święlowanre 14.30 TajelTVllCZe ardlrwum SheIby
~ (37) Konkurs pięknośa - senaJ

~ 15.00ZW1erZęlarnroineJp6Inocy
leriaI przyr 15.30 Koncert na 4+ - kro16.15 Tele1ral\SlTllSje - pr dla

~

16.40 Wieża - teletumIej
00 Wszystko w porząd u - wł. film
20.35 Ł)'Zl8 - rep. z koncertu
- dram. sens. USA 23.35
<lpeta Wolfganga Amadeusza
3 akIach 1.20 Zakońc:zene

wydarzeń

tygodnia 8.45 Rzeszowska
karta historii 17.00 FoIkowe Ropczyce Jarmar1< Kowalski 17.15 EurofoIt Sanok
2000 17.30 Na ścianie wschodniej mag. reporterów 11.00 AJduaIności
18.20 Kwartet - mag. regKlIlÓW ezwóf1ó
wyszehradzkiej 21 .00 Twardziele - !im
dok. 21 .30 AktuaJności WIIlCZDITlC 21.40
Ternatdnia 21 .45 LudzJue ZJ3WISka -rozmowa 1.20 Zakończenie pro!JlII11U
Warszawa WOT-51 : 8.00 Powiaty
(powt.) 8.20 Podróte z WOT (powt.)8.35
Co. gdzie. kiedy? 17.00 Z kabla WZJęIe
17.15 Wroński Beat 17.30 LisIa prz.ebo'f{Hł Muzyka Iączy pokolenia!? - pr. m.r:z.
17.45 V-Jay - nowośo m.r:z. 11.00 Tełe
'wizyy:ly Kunef Warszawski 18.20 Są takie lT1ICJSC3 - mag ~ 11.40 20 lał
p6żnteJ 21 .00 Teraz my - pr. pubIicysl
21 .10 Jak w lustrze - pr pubIicysl 21.30
WI3domośa Kunera 21 .35 Sport wWOT
1.25 Zakończenoe pro!JlII11U

TV Dami
8.00 Gry inleraktywne 10.15 Bajki
10.45 Muzyka 11 .00 BalIa 12.10 Charie
ChapIul 12.40 MuzyIIa 13.00 Pr. cia
dzlea 13.30 Z jak zdrc7Me 1l.5O MoJe
dziecko 14.00 Stu/eoe samochodu
14.25 Muzyka 14.30 Zemsta 15.25 ~
zy\Ia 15.30 Mango 17.00 Muzyka 17.20
TeIedzJennjk 17.45 R.adomstde spoIkarlI31 8.05 Pr. cia dzieci 11.35 ZncMu Jarocin 18.50 Garbate JI!SI piękne 19.OS
ŚWIat bez lafeImic 19.35 MorsIae opoWICŚCI 20.00 Tełedze ... 20.25 Droga

.

NIEDZIELA

6.00
7.00
7.30
1.00
1.30

Disco Relax
Dyżurny utyryk kraju
W drocIza - mag. red. katol.
4 x 4 - mag. motoryz.
.Spider-łlan- (29) - serial anim.
(<Ulbing)
9.00 .Godzillłl" (12) - serial anlm.
(<Ulbing)
9.30 " Power R.angeB" (256) - serial sf
(dubbing)
10.00 .,5trażnik Teksasu" (158) (powt.)
11.00 " Królewska przygoda Ani" kom. USA, 1996. ret.1an Toynton.
wyk. Joan CoIIins. George Heam.
AshIey Johnson, Emiy AAn Uoyd
(88m)
OziBdelc Watbuck dokotwje epokowego
wynaIazku. 1I1órym z*-oga lady Hogbottom zamierza zniszczyć pałac BucJcingham. Wnuczka Watbucka - Annie - I jej
pnyjacieIe ratują monarchię w sposób
tównie zabawny, co pomysIowy.
12.40 ,.Złamana strzaho" - film przyg.
USA, 1950, rei. De/mer Daves.
wyk. James Stewart. Jelf ChandIer. DeIx"a Pageł. Basi Ruysdaeł
(93 m)
14.30 Gospodarz - teletumiej
15.00 Disco Polo Uve
15.50 Fundacja PolSat
16.00 Informaqe
16.10 Prognou pogody
16.20 Dyżurny satyryk kraju
16.50 .Przyjaclełe" (90) - serial kom.
USA
Ross tęskni za EmiIy, Idóra wyjedIaIa do
Londynu. Chandleri Joey ni stąd. "' zowąd
znajdują w telewizji bezpłatny kanał potnO
i boją się wyłączyć telewizor; aby filmy cia
dotosIych riie zniknęły. Phoebe dowiaduje
się. że najprawdopodobn urodzi trojaczId. Po wyznaniu EmiIy, Ross leci do LondyIłU.

17.20 ..Asy z klasy" (8) - serial USA
Matka Sam znajduje w domu prezerwal)IWf i urządza dziewczynom pogadanę
uświadamiającą. Sam i 8rooIce udlłJą "d0świadczone w tych sprawach". Sam zarzuca 8r00ke. że jej związe/r z Joshem jest
powóetzchowny i sprowadza się do jedynie
sel<su. Z kolei 8rooIce wytyka Sam. że ta w
ogóle nie ma chIopaJca. Sam zaczyna pobietał le/rcje tenisa u przystojnego brata
Cannen. Leo. SugarDaddy umaWIB się na

randJui z nieznajomą z werne/u. Ole mając

pojęcia.

te to Carmen.
18.10 kit na całość - show z nagrodami
19.05 ,.Adam I
(7) - poł . serial
obycz.
20.00 .Świat według KIepskich" (53) poł. serial kom.
20.30 "Duża przerwa" (8) - poł . serial
obycz.
20.50 losowanie LOTTO I ucztŚllwe

E_·

gonumerł<a

21 .05 . Niewiarygodne, ale prawdzl_" (46)- serial dok. USA
21 .30 Kurier sensacji
22.00 " Huragan ognia· - f~m sens.
USA, 1992, ret. Dwight H. LittIe.
wyk. Brandon Lee. Powers BooIhe, Nick Mancuso, Kale Hodge
(91 m)
23.45 .0000000000zkrypty"' (70)-seoaI
USA
Doktor 0rl0If od lat usiłuJe znależł .śwI&
telco duszy. W tym celu kradnie ~że
zwIokj z kostnic I nacina sk~ na p/e<;ach.
gdzie według niego znajduje sit dusza.
~eIIco duszy SZ)'Oko jednak ga!nie.
Dwa; strażnicy kostnicy przynoszą mu ży
wego JfJszcze czJowóeka i dopiero wówczas doIdorowi udate SOf zachować J6UO
dusz'l. kIótą w/dada do sIoja. Tymczasem
stróże kDstnicy USUWIM z pracowni doktora cie/a. lItófym uIrnłdI dusze. Czy zmarli
po fWł pcMrÓCą?
0.15 PIayboy: ..Zatoka Narnoętnośd"
(26) - serial ero!. USA
0.45 PIayboy: .,Beverty HiIs BordeIo(26) - serial ero!. USA
1.15 .Szepty noą· - film ero!. USA,
1997. ret. Bob KubiIos, wyk. J~
Ashłon. Dona. Ceci Taylor. Oanoeł
Namath (85 ",.,)
2.50 Muzyka na BIS
s.oo PoDgnanie

6.35

,

TVP 1
7.55

6.30
6.45
7.00
7.50
1.15
U5
925
9.45
11.15
11.40
12.00
12.40
13.00
13.10

Samo żyde - mag.
Proszę

o odpowledt
Za czy pruclw? - mag
Pon,,*,
filmowy:
.Brzydk
kaczątko· (24) - senaI~ . (1IubIq)
Do góry nogaml - pr. !la dzieci
"Siódme niebo" (7) - senaI USA
Rejs 2000 - mag. tegIarski
,.Dom r (2) -ra rnaIa wiolollczellstka- - pol. senaI obycz.
Pamltć o tych niewielu - 60 lat bitwy o Ang/" - rep. M. Zakrodoego
Moc - mag. mołoIyZ.
Otwarta drzwi oraz AnIoł Pański
Cuay - katol. mag. lnlorm.
WIadomoścł

- mag rołn
13.45 .,Zaginlony.wiat" (8).Głód krwi· kanad. senaI PfZY9
14.45 Studio Sport: I ioga koszykćwkI ~
tczyzn
16.30 Sensacje XX wieku: Rok 1941 (1)-

pr B. WoIoszańsklego
17.00 Teleexpress
17.20 Radca wclemno -zabawa~
II.OS.,Lokatorzy"
(25) "Ulublen1ec
mamy" - pol . seoaI kom
11.35 śmiechu warte - pr. rozr
19.00 W'oeczorynka: " Gum ale" (53)
(dubbing)
19.30 WI8domoścI
19.50 Sport
19.55 Prognoz.a pogody
20.05 "Odzyskane marzenia· - bryt. film
obycz.. 1987. ret. Wi h Patterson.
wyk. Ka~ 0uInIan. D8VId Robb.
Balsy Brantley. Charles Gray (100
m)
MIfIąI roIc. odkąd mąt Saty McAJJlster wIabcisIId ga/eIii sztuki W /ragIczfI)ffl wypadku samochodowym. Sara spę
dzja u J8IJO bo/aJ Sl8dem Ia~ b;ła pełna zapału i zawodowych asptrBql OZlj t}18 w od·

Z"

~, bowiem wszystko. co JIł otacza
przywoIujebotesne ~ Pewneoo

dnia - Za namową przyJaOOIa - Sara sprz&dIłje galerię I W}'J6żdża razem z SiOStIII Janey do Szkoci. skąd pochodzą ich przodko..oe. Tam /wpuJe sIaty zamek Caladh. z kJóf)'ITI wiąże się smutna hlstona pewneJ
miIośc/. Podczas dorocznego $Iooę/a .zlltloWIlgO ogrHSka", nowa właścicielka Caladh
poznaia tOOdefło dvedZ1C8 WIeIIoej Iortuny,
Rossa F/enwJga - rnHIJscowego uwodZICIela
lle/dcoducha. Ich ~ powoli przeradza $'f w silniejsze UCZUCIe, ale czy będllfl
m dane aeSZ)'Ć $'f wspólną przysm$aą?
21 .40 " Pam" tnik rodzinny - pierwszy
krzyk" - teIonoweIa dok.
22.10 Decyzja należy do ciebie: o,dec -

pr

~(~ :wk -~7~

065580. nie ~70065590)
Adam. !poewaI< operowy, po lalach wraca
do kraju ZB Stanów lJedoot:;zooych. &idący
u szczytu kanety artysta odrzucs propozyqę
kDntraIdu z MetropoMan ~, ~ż
J8IJO żona Gena. Ametykanka poIskJego pochodzenta. zanwrza utodz.it drugie dZJecko
w Prhoa. WkróIaJ po przyJ8żdll6 Adam or·
gantZIffł Iwncerl na cele charyt I}-wne Po
wysIQP8 dopada go obcIar1y bezdomny. k1óry okazuJe SŃI Jftf10 qicem NI posIawoone w
programie pytanie. za po$redr wct.-n t
bIów,~t~ WpocW-

au decyTj pomogą m opinie pub/IcznokI
~ w studiu oraz gobe fXOfI'lł

mu' Zofie

A61ska-~~ska, Łukasz

WICkI i MlI RD,ek.
22.50 Ktokolwiek
Wie_ -

widział,

N0-

ktokolwiek

mag (suplement)

22.55 Program pubłicystyczoy
23.20 Sportowa niedziela
23.50 Niezapomniane role: ~N~ poł. dr.Im. psych , 1983. ret
Wi
~. wyk. E~
BIBIttzyk. Terwsa Sawd<a. Gtatyna Szapołowska. Ewa Szykuł$ka
(108",.,)
l,AO GwIazdy hIeą n<>a! - pr popuI;IrnonaU<owy
2.00 Zakoo'lc:mnle programu

NIEDZIELA

,.'0'

dzienn1t

8.00 Muzyka 10.15 Ba' . 10.45 MuzyIta 11 .00 AJI Baba 12.15 Druga B

13.00 Bajki 13_30 ROblIIudzle różne
sprawy 14.00 Stulecie samochodu
14.30 Zemsla 15.30 TeleshoPPlllg
17.00 Muzyka 17.35 Modeł 11.00
Baj ' 18.35 Magazyn turystyczny
19.05 $wiat bez lajemnic 19_35 Morskie opowieści 20.00 Muzylta 20.25
Droga przez łzy 22.00 Muzyka 22.15
Róbli ludzie, różne sprawy 22..45 MuzyIta

TV R ionalne
P.mo wspólne: 7.00 Zuzia i J8J przyJaciele (7) Trzy tyczeroa Zuzi - senallWWll
7.2S Parc7oIoóz Tomek i jegO przyjacjeIe senaJ arwn. 7.35 Moty (7) - senaJ przyg
9.00 WIerzę, wąIpę, mA<am - mag teIIgijny 9.30 ()powIe6a mamy gęsi - pr. cia
dzJBO 10.00 Budlferny lTlO5Iy 10.30 Z'MBrZąIka ze sIdepk.I (3) Cłlom
koIada, Gorgo lr.onIra Ki'9 Kong - senat
lWWll 11 .00 Ta,lCI rTlISJ8 (3) Noc &plldąąoI!!f~ 3 - senaJ przyg 11.30 Tam
I kI- mag Uysl I4.30 Zwęzę«a z bIrsIIa
(17) - senaJ przyr 15.15 Reportat z kM0IIf1u 15.lO Tam i ki - mag Uysl 16.00

TKK 1-ł
10.00 Muzyka 10.15 aa,g 12.10 Char-

PI'zygody 5rrcłIeda P) Serta I cUza - .,.,
przyg. USA 16.45 ZIerrIa nit me drotsz:a

Iie 0IapIin 13.00 Bajki 13.30 ROm kr
d:zJe, rMne sprawy 14.00 S1uIecie samoc:łIoIlJ 14..30 Zemsta 15..30 TeIezakupy
17.00 Muzyka 17.15 Tl<K proponuJ8
17.20 Wiadu I cAa 17.50 l.aIoIaka 18.OS

11..30 I nrda Ugi
MonIex W*l - BGf'Ą
20.00
*l.C5Iwa EUopy w uno 22.00
/'II - mag 22.10 Powiedz m
22..50
kobiet - wf. .,., ob)a.

Bajki 11.35 Magazyn Uystyc:my 19_OS
bez lafen'rC 19.35 MorskIe opoW1CŚC120.20 Droga przez łzy 22.15 Wedomo&o

0.35~~

lVK Chtro\\,;ec
riIIrakIywne 10.15 aa,g 11 .00 Ali 83ba 12.10 Chartie ~ l
Bajki

13.lO Z
lIIrowIe 13.45 Mo;e dziecko
14..00 S1uIecie salllomoca.l 14.30 Zemsta 16..30 ,.
1&.05 Bajki 11.30
ŚIadarri bLesa 19.05
bez ~
rE 19.35 Mor1iIcie opcMI8ŚCi 2O:lO ~
ga przez łzy 22.15 ROm kId:lJe. rMne
sprawy

9.30
1.55
10.25
10.45
11 .15
11 .40
13.40

TydzIeń

przez łzy 22.00 MuzyIIa 22.30 Tale-

TV Dami Skarżysko

8.00
9.00

-1rlIeUne! 17.15 ~

14.00

Film
dll
nles/yszllcych:
" Dom" (15) "D/ug k I tycowa
noc" - pol. s n lobycz.
Slowo ni niedziel,
(dla
ni słyszących)
Program lokilny
" Doogie Howsar. I karz medycyny" (2) - senal kom USA
Nlezwykla Siódemka - t leturnIeJ
Ulica Seumkowa - pr dla dZI er
Kr,clo/I - pr dla młodZieży
Podróże kulinarne Roberta
Mlk/owlcll (32) HuculskI smak
-mag
. Nldm Irtelne klejnoty· (116)
.Adams - ni pokonany· - hiszp
serl I dok
" M.A.S.H. - tegnajcll, czdt I
Imen " (208-051) - s nal kom
USA
Copyright.. Poland · MI,dzynarodowe Targi KIIII ki Frank·
furt 2000
30 ton i Ulta. llsta ·lrsta przebo'
jów

14.30 Flmlllada - tel turni I
15.00 "Z/otopollcy" (260) "Powrót
boh tera· - tel now la
15.30 Gorlice rytmy latynoamerykańlkle - Fesllw I Tańca Warszawa 2000
16.30 " Na dobre I na z/e" (37) "Na
scenie tycia" - pol senal obycz.
17.20 GorliC. rytmy tatynoamery·
kańskl. - FestIwal Tańca War·
szawa 2000 - ogloszenl wYników
17 .30 7 dni ł w la t • pr publicyst
11.00 Program lokalny
11.20 Prognou pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
11.55 " Śwl,ta wojna" (35) _TransmIsJa kodowana· - pol serral kom
19 .25 Sublja
19.55 Wielki Piknik Dwójki : Potegna·
nie lata - Szcz cm 2000 (2)
20.50 Dwójkomania
21 .00 Panorama
21 .20 Sport telegram
21 .25 Prognoza pogody
21 .30 . Nowojorscy gllnlarzl " (148)s rral s na USA
22.15 Zwierzenia kontrolowane . Ma·
rek Kondrat - pr rozr
Gośł Nrny TerenIlew. J d n z nllJpoPu,
lamleJszych pols~lch ktorów - MIlrek
Kondral. wspomIna dZleculslwo sPI!dzone w powoJonn 1 WllrUIlWI • w domu z aklor klml tradyCjami WraCII pa"
mI CI~ do pocZlllków swoJ 1 kan ry Za'
wodow I'J ~szybklogorozwoJu Mówlo
drodze artystycznel wyznaCzonej przez
lakle fr/my. Jak m m _Zlkt,te t WIry".
"Smuga clenrl".
czy
.Lablrynl"
Przełomem w Jego karrerze okazały SI
rola IN "PSich" Paslkowsklego I _Ekstra·
dyclr" WOJCIech. WÓJCIka Marek Kon·
drat spróbowal Ilkza $11 Ja~o r ty er
J go ubl głoroczny deblul rety er kI "Prawo OJCI"ZO tll/ wyróżnrony na ~ /Jwllu frlmów w Gdym
22.50 " tó!ko Wleruynlna" • pol
film obycz. 1997. r tAn·
drzoJ Domalrk wyk Piotr
Fronczewlk,. Hanna MlkuĆ .
Ewa Talega. Agnl szka Krukówn. (80 mln)
0.10 " Potwór" (112) - horror USA.
1997. ret Stuart Glllard, wyk
Cralg T Nelson . Klm Canlell.
CoIm Feore, Crass Wllllaml (89
mln)
SImon Cha5e I Jego by/a tona Amenda
1.411 on, bIologow." z8JmUj ..cy 1/1 badanIem morskIch ZWI8rz..I, praCuJe. razem
nil Jednej z egzolyCznych wy p nil Morzu KaraIb klm Pewnego dnlll dOWIadUj SI o Irag/Czn 1 ~ml rClBena Mad •
Iry. włdClcle/a łodZI wypotyczaneJ w d·
~uJ~cym turystom NIebawem ... podobny sposób grnle mIody chlopak W zyscy Sil przekonam. te obaj padlI ofrarą
rekma Tymczlsem prawdl oklzuje ''1
zupe/nre rnnll
1.40 Zakońcunle progrlmu

rriodydl 8.30 Koncert życzeń 12.30
Kwańet - mag regionów czwOr1<j wyszehradzkiej 13.00 EurofoIk s..JOk 2000
13.15 FoIka.oIe Ropczyce - .Jarmark Ko13.30 Madonny PoIl.kre • senaI
dok. 14.00 Magazyn ka10I 18.00 AktuaI-

rac; 11.20

Magazyn kompulOf"OWY
21 .00 Sportowe wydarzenia
endu
21.30 AkIuaJno$d - wydanie wIeczome
21,AO Temat dnia 21 .45 Przegląd wyd&rzsII tygodnie 0.35 ~ progr&-

http://sbc.wbp.kielce.pl

6.00
7.00
7.15
7.30
8.00
8.30

Disco Polo Uve
Twój lekarz - mag
Wystarczy chcieć
Je.teśmy - mag red ketol
Klub Stasll I N I
" Sp d r·Man" (30) - enal anlm
(dubbing)
9.00 Hugo - pr dla dZ'ecl
9.30 . Power Rangers" (257) - sen I
st USA (dubbing)
10.00 Disco RII ..
11 .00 . Dlabl nadaU" (38)-senalkom
USA
11 .30 . Dharma I Greg " (55) - senal
kom USA
12.00 . JeJ cały świat" (3-4) - serial
kom USA
Kto kradnIe starego Garbusa JeS$e
OkaZUje $l'I. że wydarzenIe to wcale nI
bylo I ~Ie tr glczne. ponlewllz samo·
chód by/ ubezpieczony. a poZI tym
cie,g/. SIl! psvl Zldowołona J s laczynll szukić rnnego slmochodu Ntely. me sIać j 1 ni... le Lrnda o$ wlld·
cza zrezygnow n 1 J s . ze j ~ znlłJO'
my mi do prl d nrl SI re Volvo ~ombl
w dobrym sIlnIe Je e nI po$ladl SI r
rado CI TymczlJs m DIego znajduje w
jadnaj z uliczek skradZIonego G rbUS4/
Je' e Ol m}'!ll o zl_ldow nlu o tym
pollql. bo .. , m jeSI Zlluroczonl
Olm
nowym Volvo
12 .30 " O kogo bega" - kom USA.
1992. r t. Rand I MIli r. wyk
Chnstopher Reld Chrrstoph r
Man,n. Alysla Rag rs. M shach
Taylor (98 mln)
14.15 " Grom w raju " (5) - serral sens
USA
15.10 Benny Hill pr razr
15.25 Klub Poiulu
15.50 Fundacja PoiSI t
16.00 Informacje
.16.10 Prognou pogody
16.20 Sekrely rodZInne - pr rozr
1645 . Przygody rodZIny Addlm sów" (4)
rral kom USA
17 .15 Macie co chcecie - pr rozr
17 45 " Rodzina 7ul,pcza" (46) - pol
enat kom
18.10 Id! ni calośĆ "show z nagroda·

m.
19.05 . Adlm I Ewa" (8)· poł S rrat
obycz
2000 " SIratnik Tekusu" (159) - serral S ns USA
~ Iker I Jego SIrlItnIcy • z pomocą
Sammo Law • próbUj~ prze zkodzlć
bIałym ra 110m w wywoI mu krwlwych
rozruchów Wa/~ r II arfuje do Ol/liS
C",fe Ellg I/onll. przywódcl! uprem"
Cjonl tÓw. który ma lan Ć prlltd d m
Za rllbój IwO I dnego le trltOlkO..,
NI bezpleczn mu prze t,pey ud je
zbl c I powr6crć do sw ~ grupy TymczI'
em do Tekusu zmIerzli tei Sammo
Law· 10 on lir. 1/0001 I Elgft/ronl w KII"
(om" 'lIby pomóc litrlltnlkom w poszukl'
wanlllch członków organrZIICjl na·
wołując 1 do poIecznego. """,nego I
elnlCznego OCZySZCl m Am rykI
20 .50 Losowanie LOTTO
21 00 "LInda" thr,,1 rUSA. 1993. ret.
Nathan. I Gutm n. wy VorglO.a
Madsen. Rlchllrd Thomas . Ted
McG.nley L.ura Harr,ngton (85
m,")
Młode m Izeńsl
• Lmda I Paul· wYJ •
idżI na waklq na Fłorydl!. Tut ~ poznal4 mne. malteń k .. par, " Je"8 I SI I·
I Wkrólce L",c., J "Ol mllt jlwnle Zll·
czyn ~lIze sobą romenlCwaC W lej sy·
IUICj/ P ulI SIeIII próbUją $1'1 wZ8j6mn
POCI lać P wnego ranka Llnda zablJI
SIeli, Zd n rwowany Paul z lrud m
uspo~eja zon, I JedZIe do poblISkIego
mIlsIeczkIl Iby zaWIadomIł pol/q o
wypadku Klady wrllca. L",dy JUż Ole me.
a WSlyslk/e okollcznoul w.adczą przeCIwkO noemu Peul zo tlJj6 o klrżony o
mord r Iwo F,lm j 'I ekranlzaqą opowlad '1/1 Johna D Mac Donalda
22.35 NI katdy tlmat ahow tal show
23.35 FtFA TV fi'
poI1
0.05 M.gazyn LIg i M.slrzów
1.05 Muzyka na BIS
5.00 Poi gnlnil

" '·TV Darlli S

. ISko ·,

8.00 Muzyka 8.30 TeIeshoppIng 10.00
Muzy 10 .15 Pr dla dzleo 10.45 Muzyka 11.00 Droga przez łzy 1300 Baj
13 30 Rćini ludZIe. r6tne sprawy 14.00
14.30 S
bez lajemnoC 15.00
opowieści 15.30 Przygody AJ.
Baby I 40 rozb6jni
16.35 Reportaż
1700
uzyIIa 17,35
uzea ŚWIata
18.00 Pr cia dzreo 18.35 DZJIue I oswojOIl8 19.05 P er Gum 19.30 Duch przetrwaNa 2000 Muzyka 20.25 AgonI3
22 05
22. 15 SIadamI bluesa

10.00

. Kaberet-

ry- pr. ~ 21 .15 Kochamoę żyQe
pr. pubIicysl 21.30 Kronika 21.45 ProlJCIII1 sport. 0.35 Zakońc:zeRe progarru
TV Raazów: IJIO 5poOane z ~
rem: Kapela z NcmIrz)ca 8.15 Pmmoqe

.

POLSAT

10 15 Pr cladzJeo l1.00

Droga przez łzy 13.00 Pr cia dzJeo 14.00
14.30 Sw; bez tąerTnc 15.00
McnłUe
15.30 Przygody AJ.
Baby I
rozb6jnlk6w 15.35
Ropońaż 17.00 Muzyka 17.15 TKK profJOR.IJI 17.20 iadomośo 17.50 La

pl" /OZ1

TV Ktaków: 1.00 Kror*a SwięIcIazy
ska 8.10 K~ aport. - pr spońJWy
1.25 War10 -meć 1.30 DomIIIor - pr
poradrIitDwyl.45 ~ - mag IludencId 12.30 Rola - mag. ran 12.50 W
A'onQ gór - mag kr1IIfOln 13.10 PomIły.
Etna RserrAwlI3.40 Z pIecaJaBm i
izką - mag 14.10 Kufer bebo /4lrrf - pr.
poradrIitDwy 11.00 Kror*a 18.20 f<torj.
kil ~ 21 _00 Mamnal karie-

-

-

TVP 2

8.00 Gry Ol
8.30 ango
10 00 Muzyka 10.15 Pr cia dzieci 10.45
Muzyka 11 .00 Droga przez łzy 12.30
zy\Ia 13 00 TrBIlSITrISjII Mszy S 14.00
DrogI wodne 14.25 Muzyka 14.30 S t
bez Iajemt'«: 15.00 MorskIe opowieści
15.25 Muzyka 15.30 AJ. Baba 16.40 Sumo po polsku 17.00 Muzyka 17.20 li
dZJemik 11.05 Pr cia d:zJeci 11.35 DziIue
i oswo,one 19.05 Peter Gum 19.35
Duch prze
20.00 TeIedzIennI
20.20 Kn:I radzJecIue - budowanie 1egendy 20.25 Agonaa 21 .50 Syn 22.05
Muzyka 22.30 TeIedzJemIIt

ka 1105 Pr dla
18.35 DZJkre I
0SW0f0Ile 1905 Pe Gum 19.35 Dudl
prz
20.20 Kn:I radzIec:kre - bud0wanie legendy 2025 AgonIa 21 .50 D0tańcZyć mroku 22 10 WoadomośQ

TVK OStr

'.

8.00 Gry llIerakIywne 8.30 TeIezakupy
10.15Pr dladzJeo ll.00Pr 1okaJny13.00
Pr dla dzJea 1• .00 DrogI wodne 14.30
bez Iajerrri: 15.00 MorskIe ~
śo 15.30 Przygody AJ. Baby I aieldziesIu
~ 16.40 SIlno po poIsIw 17.35
Muzea Ś"MaIa 18.05 Pr. dla dzJeo 11.30
()zjQe I 05\IIq0fl819.05 PeterGmn 19.35
Dudl przełrwanIa 20.20 Kro radzJedoe budowanie legendy 20.30 AgonIa

paździrenika
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IN FORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA
oraz Informacje o~ Iiach drdx1)'Ch

Prolesjonalne alarmy, szlabany - montai, dystrybucja. Kielce, Polna 7,
0411368-23-68._______-""'«1Ił

z trzech osIaInich runerów •Echa Dria'
.--~ TAI OGtiuIoPOlSlA

FORMACJA

OGŁOSZENIA

GOSPODARCZA

DROBNE
I MODUŁOWE

9477
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
J
hap:J........1II.oorn.jII
~-------

CEBOX -TV Przem

słowa

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

il

---=

.,«01

wraz z wyposażeniem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTlTE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
!aprammy
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
ON godz. 7·1 5
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki

Biuro

Kseroko iarki

uL

Urzędnlm

lD

16

leI. 345·04·57. I! 1.,13% 345·24· 77

W14191

Lombard -UMARYNARZA

Schody strychowe, świetliki dachowe,
okna połaciowe, bramy garaiowe, oście
żnice. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
SkrzetJewska 4, 368-44-40. Jędrzejów,
Reymonta 12, 386-13-52.

Reklamy

KrYta

I

ul. Łazienna 13
J
lII tel.lfax
(041) 372-20-20
Konskie

Jędrzejów

Gminny

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

PłYwalnia

Ośrodek

Kultury, Sportu i Rekreacji
Kryta Pływalnia "Perła" w Nowinach

]

Starachowice

II ul. Radomska 29

l tel. (041) 273-41-73

Hurtownia

paneli

podłogowych,

041/368-49-30.

Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Korzystnie wydzierżawię
0606-633-673.

~

na
z
Długość

budowę wodociągu

wiejskiego

przyłączami w miejscowości
NASŁAWICE.
sieci o fi 110 - 1626 mb,

przyłącza wodociągowe

Busko-Zdrój

ul. Batorego 1
I piętro
tel. (041) 378-73-77

Biuro
Reklamy
Radom

ul. 25 Czerwca 60
lel.lfax (048) 360-05-18

Biuro

Sycylia, Rzym, Neapol- nP7n,rnhl,,,,,

sciennych

Urzędnicza

30,

Pożyczki - Radom, 048/47-328,
0606-654-515.

Żuka A06B, (1987) sprawny, wartość
3.000, zamienię na "coś" (komputer,
starocie, inne), 041/368-95-74,
0602-618-298.
'11162

SPRZEDAŻ
Oaewoo Tico (1997), pierwszy wlaści
ciel,041/311-02-05.

",«03

OU. MATIZ .TOP" (1999), pierwszy
wlaściciel, przebieg 11.000 km, bezwypadkowy,
bogate
wyposazenle,
041/331-61-07 (po 16.00).

Sprzedam pilnie mieszkanie 60 m2,
3p \ IV, księga wieczysta, pelny komfort,
bardzo ciepłe, 041/331-53-78

'111118

Fiat 126p. (1992),041/315-17-52.

Fiata
125
041/317-13-43.

Apteka prywatna, Janina Lewandowska, Sloneczne Wzgórze 34b,
czynna 7.30-21.00, sobota 8.00-15.00.
Sprzedai Odżywek dla kulturystów.

(1990),

Siena 1.6 (1998). tel. 0601-559-508.

Sandomierz

ul. Mickiewicza 17a
teL/fax (915) 832-10-69

ul. 1 Sierpnia 121214
tel./fax (915} 842-67-17

-1

Staszów

r

róg Armii Krajowej 10
p. 211 (za UMiG)
tel. (015) 864-32-58

Punkty

o

atów

HEWOs.c.
ul. 16 Stycznia 28/5
tel.lfax (015) 868-29-93

BiuroReklamy
Mielec
I

al. Niepod ległości 14/10
tel.lfax (017) 583-75-10

AAA MA MA MA MA "0.0.0.1'
•Abar·. Kazde powypadkowe kup i ę ,
0602-222-709.

na wykonanie aktualizacji

J

map sytuacyjno-wysokościowych
dla celów projektowych sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej dla nw.
miejscowości: Pęchów, Nowa Wieś,
Beradz, Płaczkowice. Termin wykonania do 31 grudnia 2000 roku.
OIerty należy składać do biura Urzędu Gminy - sekretariat do 30 października 2000 roku, do godz. 14.
Oferta winna zawierać:
- cenę za aktualizację 1 ha terenu,
- cenę za wykonanie nowego pomiaru,
- termin wykonania.
Do oferty należy załączyć:
- posiadane uprawnienia do wykonywania ww. prac,
- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

spólkę

z 0.0.

może być

zadluzO!ll.

Malowanie, tapetowanie,
041/362-18-64.

Śluby Cadillackiem, 0607-285-565

kostki

041/331-80-11 , 0603-421-800

Wesela, studniówki, 041/345-25
303-48-85.

611145

MOTORYZAUA

agiasza przetarg nieograniczony ofertowy

Kupię , doinwestuję działającą

'1114!

Tanio! Volkswagen Passat 1.9 Diesel
Combi (1991), 041/306-13-90.
' 11121

Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Krycie dachów, 041/362-53-09.

2.300,
'11130

Tarnobrze

Zarząd

Hydrauliczne,

Układanie

'11144

MEDYCYNA

inne,

022/622-73-94, 622-73-95.

artystyczny, makijai permanentny, uslugi kosmetyczne . Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.

LOKALE

Glazura,

0502-542-071.
Przepraszam Wojciecha Tyburskiego
za wyrządzoną mu krzywdę.
Ireneusz Gogacl.

• PANELE
• BOAZERYJNE
.PCV
• PODŁOGOWE

Bielactwo, łuszczyca , 0601-21-43-88.

ul. Moniuszki 5/34
tel.lfax (015) 823-26-02

tel. 081/825-06-70.

041/369-91-75.

tI253ł

IU5m

Reklamy

WO wynajem autokarów,

RÓŻNE

- 9

Termin realizacji - 30 listopada 2000 roku.
Wadium w wysokości 3000 zł.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (cena 30 zł) do odebrania w siedzibie zamawiającego, pok. nr 5.
OIerty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat), do 31 października 2000 roku, do godz. 10.
Otwarcie olert nastąpi 31 października 2000 roku o godz. 11 .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spelniający warunki zawarte wart. 22 ust. 2
ustawy o zamówieniach publicznych.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) - 60%
- wiarygodnoŚĆ techniczna i doświadczenie zawodowe - 20%
- wiarygodność ekonomiczna - 20%.

Przewóz osób Monachium -

Sprzedam działkę budowlaną 1528 m2.
Miedziana Góra 125, 041/303-16-09.

bl16

Tatuaż

sztJ165.

8M Art Projekt
ul. 7 źródeł 8
tel. (041) 357-57-78

l

piekarnię ,

Ekspedientki,0606-83-32-22.

KOSMETYI<A

agiasza przetarg nieograniczony

Piriczow

I

DRZWI
OKNA
FIRMUS'
OSOBNA 6
041/361-60-46.

Zarząd

PPHU .Amir"
Rynek 11
tel. (041) 354-33-23

t

GEROA

Sp6łdzielczyO/Nowiny19301116-84931056-472331-3600-6wtermi

Swiętokrzyski

Chmielnik

L

0603-499-101.

NIERUCHOMOŚCI

AVON - firma kosmetyczna poszukuje
konsultantek,041/247-08-38.

• LISTWY
ARMIKO
OKRZEI56
041/344-37-45.

Biurowiec Ostrowieckiej
Spó/dz. Mieszkaniowej
ul. Kochanowskiego 5'4,
parter
tel centrala: (041) 262~15,
262-83-31, fax 262-4467

l

Hiszpania - przewozy, 04

ANTYWŁAMANIOWE

nie do 8 listopada 2000 r., do godz. 14.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe warunki, jakie winna zawierać olerta, można uzyskać
osobiście w Biurze Krytej Pływalni .Perla' lub pod nr. tel. 346-52-60,
345-96-50.

Punkty

Frankfurt

041/332-40-08.

PRACA-ZATRUDNIĘ

BUDOWNICTWO

ag/asza pisemny przetarg nieograniczony

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,Gabinet Odnowy" należy skladać w biurze Krytej Pływalni .Perła· w Nowinach,
ul. Kubusia Puchatka, do 8 listopada 2000 r., dą. godz. 14.
Otw~rcie olert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Silkówka-Nowiny,
9 listopada 2000 r. o godz. 10.
Wadium w kwocie 1000 zł należy wpłacić na konto GOKSiR Bank

leJs le entrum u tury
ul. Siennieńska 54
tel. 041 247-52-31

Ostrowiec

AAA

wz4.02

na dzierżawę pomieszczeń znajdujących się
w piwnicach pływalni o łącznej powierzchni 46,2 m kw.
z przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Odnowy
Biologicznej począwszy od 1.12.2000 r.

plac T. Kościuszki
OH .Piasr, II piętro
tel.lfax (041) 386-55-09

ul. Krasińskiego 18
[ OH .Hermes·, III p.
tel. (041) 252-50-16

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

041/332-47-60.

Norymberga - Landau, 041/31 1-17·33

Pokr cia dachowe

~

e-mail: brio@echo-dn/a.EOOLpI

Skarżysko-Kamienna

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71 . Radom, Warszawska 115, 048/333-27-00. Szewc e39
k/Kielc, 041/346-52-05.

łlO9\1

Kielce

Kinga, 0607-550-630.

Opony, akumulatory, 041/345-63-59
"Mot-Pol".

_14411

ul. Targowa 18
tel. (041) 343-06-21
tel./fax (041) 332-45-40

Fantazje, 041/362-62-53.

nil

Promont-serwis, Kielce
041/366-10-91.

Mabud -Okna, Drzwi

SeST

stołowe

całodobowo,

Autoalarmy
041/344-34-79.

.,4386

PNEUMA Tle
25·729 Kielce.

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

Kielce, 368-23-68.

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

SPRĘŻARKI

DO NASZYCH
BIUR I PUNKTÓW

Autoalarmy 250,00, immobilisery
200,00,
centralzamki
250,00,
041/361·90·60.

CEBOX -Videodomofony

AAA ALARM -CEBOX

-------------------=~~.
MA MA MA MA MA "0.0.0.1"
.Abar".
Powypadkowe
kup i ę ,
0602-599-678.

TOWARZYSKIE

Wynajem mikrobusów - 16 o
041-368-45-44,0603-499-101 .

!

WIDEOFILMOWANIE

MA,041/366-05-71 .

------------------~,~
Adrianna , 0605-686-727.
'1140

StudniÓWki, 041/332-58·80

---Wideo-Film, 041/362-12-79.

Beatka,0608-868-761. •
'I lIIł

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej "Południe"
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego Spółdzielni za 2000 r.
W olercie prosimy podać warunki wykonania badania, cenę, termin wykonania i warunki platności .
Oferty należy skladać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Czarnoleskiej 17 w RadomiU w terminie <lO
30.11.2000 r.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
1l15m

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ałżeństwo
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Skarżyska wzięło udział

przez dwa dni minionego weekendu Dorota i Zbigniew Koze Skarżyska wędrowali nad brzegami Dunajca w
kiwaniu skarbów, które właśnie tutaj, według wielu pojuż na przełomie XVIII i XIX wieku ukryte zostały przez
ków andyjskich Inków*, wytępionych przez wieki
Hiszpanów. Choć legendarnego skarbu nie znależli ,
oka zję przeżyć wspaniałą przygodę i zetknąć się z
india ńskiego ludu ...
- Słuchałem tej rozgłośni, która
pewnego dnia zaproponowała
swoim słuchaczom wyprawę w poszukiwaniu skarbów. Zgłosiłem się
nie wierząc , że zostanę wybrany.
Po kilkunastu dniach zadzwoniono do mnie z radia i tak znalazłem
się wśród sześciu poszukiwaczy.
Kaźdy z nas mógł zabrać z sobą
osobę towarzysząca , więc na inkaski m szlaku znaleźliśmy się
wraz z moją żoną Dorotą - wyjaśnia pan Zbyszek. Ekipa, którą dobrali sobie radiowcy składała się z
poszukiwaczy z Łodzi, Myszkowa,
Sosnowca , Łukowa, Nowego
Sącza i właśnie Ska rżyska.
Znależli...
Elżbietę Dzikowską

JaKleqclkollwiElk wspom inania
inkaskim przekazie,
miała w isieć klątwa.

niedzickiego zamku
poszukiwasię pod zamkiem
PUO'U KcIClcICh "Świata Młodych" .
ze współtowarzyszek nabyła właśnie histoa zarazem była przepo niedzickim zamku Zbigniew Kotarba . Jego
zapowiedź śmierci dla
kto zechce wydrzeć tai dotrzeć do skarbu odposzukiwaczy bogactw.
Niedzicy trafił dosyć
' 'Y~laaKO~VO. w ramach akcji RaRMF FM.
Jvr.:I<łnl·n~

'YSl<lrC2:vlv

·565

wędrówki

Grupa, której działania przez
dwie doby śledzili radiowcy i ich
słuchacze, zakwaterowana została w pięknej czorsztyńskiej osadzie, nad brzegami Jeziora
Czorsztyńskiego. Już pierwszego
dnia Kotarbowie spotkali na swojej
drodze ... Elżbietę Dzikowską. Niezapomnianą z tworzonej wspólnie
z Tony Halikiem telewizyjnej audycji "Pieprz i wanilia". - Dzikowska
to niekwestionowany autorytet w
sprawach Inków. Wiele lat swego
źycia spędziła m.in. w Peru i sprawa polskiego śladu w ich historii
jest jej doskonale znana. Słynna
badaczka wierzy również w
klątwę, która dosięgnie każdego
kto wpadnie na trop skarbu-legendy. Ofiarą tejże klątwy miał wedle
Dzikowskiej paść będący w latach
70 marszałkiem Sejmu Andrzej
Benesz, który chyba był blisko
zgłębienia inkaskiej tajemnicy. Jego sprawa znalazła się również w
książce Rowińskiego - przypomina rozważania Dzikowskiej Zbyszek Kotarba. Właśnie Benesz,
będący potomkiem osiadłych na

w fascynującej wyprawie, której celem

było

odnalezieni

karbu

Morawach

Inków,
w
ruinie niewielki zamek
Tropsztyn,

zakupił

również

będący

położony

nad Dunajcem. W
połowie lat 70. prowadził tam zagad·
kowe poszukiwania . Zgodnie z prawem przestrzeganym przez potomków Inków swoją
wiedzę o ich skarbie miał przekazać
swemu synowi w
dniu jego szesnastych urodzin. Nie
uczynił tego jednak, gdyż zmarł na
dzień przed świę
tem swego dziecka, w 1976 roku.
Zdaniem Dzikowskiej i Rowińskiego,
możliwe, że Inkowie przenieśli swój
skarb
do
nie
budzącego podejrzeń, zrujnowanego
zamku
w
Tropsztynie. Rodzina Benesza sprzedała
jednak
Tropsztyn. Teraz
jest on własnością
pochodzącego
z
Nowego Sącza dealera jednej z więk
szych firm samochodowych
działających na naszym rynku . Ten
Dorota i Zbigniew Kotarbowie przed wyruszeniem w trasę.
jednak nie chciał
mieć nic wspólnego
mek w Czorsztynie. przy końcu
tajemnicą W skalnej szczelinie odz mroczną tajemnicą. Przed z górą
wyprawa podobna tej, w klórej
należllśmy amulet, który Jak chcerokiem doprowadził do badań rauczestniczyliśmy wraz z moją
drugiego dnia wyprawy Jej orgamzatorzy rozwiali wszelkie na ze
my Wierzyć , chroni przez klątwą Indiestezyjnych zamku, które pożoną. Była ona jednak okazją do
twierdziły, że w jego podziemiach
przeżycia wspaniałej przygody,
obawy, co do stanu naszego zdroków - dodaje ZblQnlew Kotarba
W1a po zetkn.ęou s.ę z n' zwyk
Grzegorz BIEŃ
która dała nam .. mocno w kOŚĆ. W
znajdują się szlachetne metale i
ciągu dwóch dni poszukIWań trzeróżne przedmioty. Właściciel kazał
ba było sporo czasu spędzlć na r0podziemia ... zalać 300 tonami be• InkOWie, mdlańskl lud andYJski, W okreSie prekolumbijskim utwowerach, w żaglówce I w kajaku .
tonu.
rzyli państwo ze stolicą w Cuzco. W początkach XVI Wieku obeJmoChodzić po górach i pokonać w tawało ono tereny obecnego
Peru, BoliWii, północnego
Chile I
kim terenie sporą liczbę kilomePrzede wszystkim przygoda
płn.-zach Argentyny Rozwm/(/ta CYWIlizaCJa, monumentalna architrów. Choć jestem z wyksztaIcenia
tektura. system IrygacYJny, sieć dróg. PodbiCI I zmszczem przez
geografem przyznaję, że raz udało
- Zdaję sobie sprawę, że cała ta
hiszpańskich konkwistadorów na czele z FranCiszkIem Plzarro.
mi się nieco zabłądzić. Zamek w
historia naprawdę mogła się wyda•• kIpu - system zapisu lICzb utrwalama m m waznIejszych wydaNiedzicy i bez skarbów wart był
rzyć, bo potwierdzają ją liczne aurzeń za pomocą węzłów Wiązanych na r6znokolorowych sznurkach,
obejrzenia, podobnie jak pobliski
torytety. Tak samo zrozumiałem, że
Stosowany przez Indian andYJskIch, m .m. przez Inków.
rezerwat .,zielone Skałki' czy zatajemnicy nie rOzwikła z pewnością
tr6dło ' EncyklopedIa Powszechna PWN.

OLNY RY EK

-

OL

ERY

y wysyłkowe w raporcie rzecznika praw obywatelskich
Rleczn ik praw obywatelskich opublikował raport na temat
h praktyk wielu tysięcy firm wysyłkowych i otepracę . Proponowanie wielkich wygranych w za kupno podejrzanych towarów, pośrednictwo w
""a ..... ;"'ftiu chałupniczej pracy to nic innego, jak żerowanie
łatwowierności ludzi, którzy za swoją naiwność słono

wyilp., itd. Czytają je przeosoby bezrobotne, które

,W'I'aralł~~ zagraniczną

się kaŻdej sposobności,

jakiekolwiek zajęcie i
. do zasiłku .

POStanowiłam odpowiedZIeć

oferty
dotyczące
pracy
"'UIJn...
· "oj chciałam wprasowypodkoszulkI kolorowe na- opoWiada pani Renata,
trojga dzieci, nie pracująca
u - Zatelefonowałam pod

podany numer, a tam skierowano
mnie na 0700. Oddzwoniłam z
pracy od SIOStry, bo szkoda mi było
pieniędzy. Tam po około 20 minutach podziękowań i namawiań
wysłuchanych na automatycznej
sekretarce usłyszałam, że mam
podać swój adres i telefon, dopiero
wówczas otrzymam więcej informaCjI. Po tygodniu przysłano mi
całą listę zajęć chałupniczych , z
których mogłam sobie coś wybrać.
Trzeba było wpłacIć 50 zł za
przysłanie materiałów I umowy-zlecenia Po kolejnym tygodniU przysłano mi tę umowę i trochę naklejek, ale o azalo się , że

podkoszulki mam kupić sama. D0brze. Zainwestowałam , zapoży
czyłam się, kupi/am w hurCie 100
koszulek bawełnianych . Kiedy juŻ
wszystkie miały nadruki, skontaklowałam Się z tą firmą, by odebrali
ode mnie lowar. I okazało Się, że
mi odmówiono, bo oni nie gwarantują zbytu aOl długopisów, ani żad
nych innych towarów. To Jedno
wielkie oszustwo.
Rzecznik praw obywatelskich
zajął się także ofertami przer6znych wróżek, sprzedających wahadełka, talizmany, amułety, a także podejrzanych specyfików na
odchudzanie, wypadanie włosów,
poprawianie urody, wartych grube
pieniądze . Ponoć pewna firma
sprzedawała zwykły balsam tygrysi dostępny w aptece za 2 zlole jako ,chiński balsam' na dziesiątki
dołegliwości po 79 zł za opakowanie. Są także w raporcie oplOle na
temat wysyłania do ludZI Informa·
Cjl o wygraniu ogromnych sum lub

drogich nagród w zamian za kupno tandetnych urządzeń, a tak2e
katalogów
wysył owych. Ja
orzekli speqahŚCI, WIele z nich debrze wygląda jedyOle na zdjęCIU ,
Ja OŚĆ robotów kuchennych, serwetek, zastaw stołowych, ale i
damsloch ubrań zupełnie nie przystaJe do ceny
- Większość ta ich rzeczy to
zwykle buble, które produ awaoo
są właŚnie z myślą o przedaży
wysyłkow8j - poWIedziano nam w
kieleckim oddzia e Państwowej InspekCji Handlowej - NI t ich do
epu nie wstawi, bo ni t by \ego
me upił, a ta - z ładnym zd]ę
oem, ŚWietnie zmontowaną reklamową notką w dodatku z ofertą
wygrania doda owej nagrody,
znajdZIe naIWnych nabywców. Są
Je5zcze Inne oszustwa, np. podawanie w ofertach pracy telefonów
na 0700. Kaida firma , kt6fa kieruJe ludzi po InfolTTlaCje pod taki telefon, zarabia na a1dym po/ącze-

http://sbc.wbp.kielce.pl

niu
il naście,
kilkadzIeSiąt
zJotych .
In pektorzy z PIH są. m stety,
bezradni wobec oszu uJących luość z nich podaje
dzi finn , W
JedyOle num r krytkl pocztOW8j,
Ol ma adresu, telefonu, możlIWO
ści ,nam' rzenlaO szefa ta
j
spółki CI, których ud Je SIę jednak
rozszyfrow , maczą, ze orzys Ją JedyOle z praw wolnego rynku, które n uznają za przestęp
stwo terowania na naIWnOści
ludzkiej. Oni jedyll1e wysyłają
je oferty, a leśh ktoś z własnej
I
wysyła Im pl mądze za kilka PIsemnych frazesów - to nie ich wina Jeszcze w żadnej spraWie,
jaką
i rowah do prokuratury
oszukani bezrobotni, nie zapadł
wyrok skazUjący
Flnny
wysył owe,
pośredniczące w załalw1eOlu pracy, handlujące magicznymi ziołami I amuletami, czują się bezkarne. Nie
chcą nawet podać, skąd mają da-

ne, adresy osób, do których swoJe
pubh aCje wysyłają. zasłaniając
się tajemnicą handlową.

p

wna firma
przeda, ala z\' kły
bal am tygry i
do tępny, aptece
za 2 zlot jako
hió ki bal am '
na d zi iątki
dolegliwo ' ci po 79 zl
za opakowanie.
Raport rzeczni a prawobywatelskich traflI do Ministerstw SprawiedlIWOŚCI I Spraw Wewnętrznych
oraz do urzędów zajmujących się
ochroną danych osobowych
Agnieszka OGONEK
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• mała Elżbieta ,
• litera alfabetu greckiego,
o borowik,
• jaszczurka tropikalna,
• rezultat dzielenia,
• cerkiewnyobraz,
• syn Dedala,
o jacht mieczowy,
• skorupiak morski,
• ołówkowa lub maszynowa,
• klej rybi,
• cenny gatunek łososia pacyficznego,
• inwalida, człowiek ułomny,
• sztylet malajski,
• osoba czytająca komuś ,
• Marcin, niemiecki reformator,
• podpora chromego,
• jadłospis,
• 15 sztuk,
* herbata paragwajska,
• prawy dopływ środkowej Warty,
• kobra,
o zero, nic,
o M-1 lisa,
o nota,
o gatunek topoli ,
• wałkoń, nierób,
o powieść Rodziewiczówny,
• haracz,
• narząd,
• główne danie dnia,
• reguły zachowania się,

57

utworzą rozwiązanie.

A)

kubeł' .napęd"

kajaka,

Bl metropolia nad Tamizą' legendarny arabski autor bajek,
wzorowanych na bajkach Ezopa
(anagram z: Lam + nok),
C) skorupa, kawał rozbitego
garnka' na głowie dudka,
D) powiewa na wietrze· ruda
chytruska,

•

•

H20,

• rutyna,
• roślina z rodziny storczykowatych,
o orzeł przedni,
o nic,

•

•

•

•

•

•

•
•

•

C
D
• •
E

E) 3-konny zaprzęg popularny w
Rosji o biała szata bez rękawów,
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krętacz,

szachraj.
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Rozwiązanie co najmniej dwóch
dowolnie wybranyd1 zadań prosimy
przysIać Qub doręczyć) pod adresem
wyłącznie

na karcie pocztowej w terminie 7 dni

od daty ukazania się numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiezostaną nagrody
książkowe .
Na karcie pocztowej z roZWIąza

dzi rozlosowane

niem należy nakleić zamieszczony kupon nr 38. Odpowiedzi bez
kuponu oraz pełnego i czytelnego
adresu nadawcy zostanąpominię
te w trakcie losowania nagród.
Zadania opr. IK.F. i M.ChJ

http://sbc.wbp.kielce.pl

przysłowie

5

9

redakqi .EO" w Kielcach

utworzą
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noszona przez starożytnych Rzymian.

dzającą określen ie .

wpisywania
gadnięcia. Litery z
numerowanych od l do

6

211

•

Każdy odgadywany
(w nawiasie liczba I
czyna się literą

II II

II

II II II II
II II
II II II II II
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II II II II II
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Iłł

fach, profesja,
polowanie, myślistwo,
łan, pole,
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PAN-rROPA
Objaśnienia wyrazów podano w
przypadkowej kolejności. Sposób
wpisywania wyznaczają linie pogrubione (pierwsza litera w polu z
kropką). Dopisane litery, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie przysłowie polskie.
• wysuszona trawa,
• kuchenny mebel do spożywa
nia posiłków,
o odłam wyznaniowy jakiejś religii,
o broń drzewcowa,
o materiał na fotelu ,
• przywódca wyprawy Argonautów po złote runo,
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Pogrubione linie wskazują sposób
wpisywania wyrazów. Litery oznaczonych kolumn nieparzystych utworzą
rozwiązanie - przysłowie polskie.
1) napływ świeżego powietrza,
2) praw obywatelskich lub prasowy,
3) Jan, zagrał główną rolę w filmie
.Wielki Szu',
4) najazd, agresja,
5) angielskie w kuchni,
6) gazeta z ogłoszeniami,
7) model kuli ziemskiej.

NAKŁADANKA
W każdej parze odgadywanych
wyrazów powtarzają się na tych
samych miejscach trzy litery (pola
z kropką), które czytane rzędami
(w prawym lub lewym diagramie)
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LOGO-PANTROPA

o maksymalna wysokość samolotu,
o strzelniczy materiał wybuchowy,
o mięso porąbane z kośćmi,
* palma kateszowa,
• uchwYt, trzonek,
o poziomy drążek do ćwiczeń
gimnastycznych,
o córka Uranosa,
• rozdzial Koranu,
o autor tragedii .Agamemnon',
• nieruchoma część maszyny
elektrycznej, stator,
o towarzystwo,
o rodzaj turystycznego roweru,
o patyna,
• zawarcie związku małżeńskiego,
o piła tartarczna,
o jamnik,
o ustawowy czas wolny od pracy,
o syrop, bardzo słodki napój,
o gotówka składana do rozpisującego przetarg,
o

F
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Trzecie litery odgadniętych wyrazów, oznaczone cyfrą O, utworzą imię i nazwisko autora sentencji,
powstanie po przeniesieniu pozostatych liter do diagramu.
A) do odkażania skóry dookoła rany = 52-4-0-20-47-13B) używany do narkozy = 39-1 ~ 14C) taniec towarzyski 40-30-0-45-7D) wstręt, niechęć = 27-36-0-17-1E) doręczane lub prenumerowane 26-10-0-42-23F) cecha filozofa 50-34-0-12-44-5-6G) zwrot, wyrażenie nie dające się dosłownie przetłumaczyć = 2-31-0-25-21H) na niej liście = 3-15-0-41-24-37. .
I) szkic literacki = 11-28-0-33J) mąkinia 38-35-0-16-53-9
K) żona wujka 22-48-0-43-29-51L) system, 'sposób = 18-49-0-46-8-32-
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Określenia wyrazów podano w
przypadkowej kolejności. Ujawnione litery mają ulatwić ustalenie
miejsca wpisania odgadniętego
wyrazu . Litery z pól ponumerowanych od 1 do 57 utworząrozwiąza
nie - aforyzm oraz imię i nazwisko
autora.
o grecka bogini nieszczęścia,
o miejsce zamieszkania,
o kończy pacierz,
o stan pogotowia obserwacyjnego,
o wulkan na Mindanao,
o ostatnia z ksiąg kanonicznych
Nowego Testamentu ,
o z pieca spadło ,
o willa Karola Szymanowskiego,
o olejek różany,
o wymięta , brudna pościel,
o Tadeusz Pieronek,
o materiał zecerski do składania
tekstów,
• opłata graniczna,
o meta słynnego rajdu rozpoczynającego się w Paryżu,
o namacalny zmysł,
• greckie uosobienie niezgody,
rzymska Diskordia (anagram z: sire),
• raj, rozkosz,
• dawna nazwa stolicy Japonii,
• przepływa przez Saragossę ,
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"Nasze łamigłówki"
Kupon nr 38
Rozwiązanie

naszych
nr 34:
1) KRZYŻÓWKA (z przymruże
niem oka): ,Kto do mi/ości skory,
nie zważa na rygle i zapory"
(przysłowie ludowe).
2) SZYFRONETKA: "I milczenie
ma odcienie· (fraszka T. Fangrata
pl ,Wymowa').
3) OUETKA PANORAMICZNA:
.Apologeta to nie poeta" (fraszka
T. Gicgiera).

łamigłówek

11

rozwiązanie

ludowe.

A) najgłębsza głęb ina
B) belfer sprzed .
C) bywa nie n7l1"CLU".
D) burzliwe w Sejmie
E)
ogół
głosujących na daną
(9),
F) mebel, który Wałęsa
brai do Gdańsk a (5 ),
G) ... Kelly, :>fTIPr\fK i11
torka filmowa, od 1956 r
żna Monaco (5),

H) umiejętność
(11 ),
I) zabawa, figle (8),
J) przędza motyla (6).
K) ze spowiednikiem (11
L) oko astronoma (6).
Ł) drapanie do rozpukU
M) ściska poszewkę (6
N) mruga na klienta (4
O) uczucie niechęCI,
(6),
Ó) cyfrowy precelek (6)
P) łobuziak, urwis (9),
R)zamieszanie, wrza'ło'3
S) wieś mniej potocz~
T) uroczysty stóJ
(4),
U) ryba z rodziny
tych (6),
W) czasem z igły (5).
Z) doskonała jednak
dała (8),
Ż) historyczne nie bije
Ż) beton zbrojony
stalowymi (6).

4) ROZETA TRZY-OWA
DEN: .N' występuje 5 razy
5) KRZYŻÓWKA : .NIC nie
nie wieCZnie" (Cyceron)
6) ZAGADKA LOGICZ 'A
nie mógł wiedzieć, o czYm
starszy pan.
NAGRODY:
W wyniku nr>·pnrn",adlZor'.".sowanra nagrody kSlaZI<OV'''mują:

1) Stanisław Kucfir, S
2) Stanisław Pytel, Sko!1<()OI
3) Bożena Stępnik , Kon s '
Gratulujemy! Nagrody
przesłane pocztą.

paździ ernika

2000 r.

ECHO SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE

owa siedziba, slare problemy
Micliał

LJstkiewicz gościł w Kielcach

polskiego Związku Piłki
Listkiewicz gościł w
by wziąć
,.,~ ,nfi~i"ln vm otwarciu siedzi....D'lnkl'ZV~;ki.~QO Związku Piłki
. mieszczącej się od wrzebudynku przy ul. Ściegienrówni eż okazja do dysproblemach kieleckiej piłki.
SZPN jest obecnie więk
która przez ostatnie lata
się w hali przy ul. 2:ytniej,
I kieleckiej piłki Mirosław MazapOWle<ll~lal,Że wkrótce zo,t""'"7n'w",,,. W trakcie

Prezes Listkiewicz, jadąc z Łodzi ,
po drodze na stadion przy ul.
Helenówek, gdzie odbywały się
właśnie mecze Piłkarskiej Ligi Firm. Kielce nie mają drużyny na szczeblu
centralnym, ale to, co zobaczyłem na
tym turnieju, utwierdz~o mnie w przekonaniu, że piłka nożna jest tu bardzo
popularna. Widziałem, z jakim zapałem ci młodzi ludzie przygotowują
się do wejścia na boisko i czekają z
niecierpliwością na swoją kolejkę .
Szkoda tylko, że z tego regionu ucieka tak dużo młodych piłkarzy. Byłem
ostatnio na meczu reprezentacji do
lat 18 i podziwiałem bardzo dobrą grę
braci Brożków, którzy wychowali się
• tutaj, a teraz reprezentująjuż inny region Polski. Kieleckiemu środowisku
piłkarskiemu jest potrzebny jakiś impuls do działania. Tak jak dla Ostrowca był kilka lat temu mecz Polska Azerbejdżan, organizowany na stadionie KSZO. Wszystko na to wskazuje, że wkrótce powstanie tam stadion na europejskim ·poziomie. To
efekt
wysiłku
ostrowieckich
działaczy, a ja, widząc ich zaangażowanie , oie zastanawiałem się
długo nad pomocą w załatwieniu krezajrzał

dytu na dobrych warunkach od europejskich władz piłkarskich. Kto wie może Kielcom również trzeba powierzyć organizację takiego meczu i to
zapoczątkuje zmiany - powiedział na
spotkaniu Michał Listkiewicz.
Na uroczystość otwarcia kieleckiej
siedziby piłkarskiej zaproszeni zostałi
także przedstawiciele władz miasta z
wiceprezydentem Alojzym Soburą na
czele. Prezes Mirosław Malinowski
miał więc okazję zaapełować do
władz, by z ich udziałem jeszcze raz
zwołać debatę na temat kieleckiego
futbolu. Pierwsza odbyła się prawie
rok temu i nie przyniosła radykalnych
zmian, których oczekują działacze ,
piłkarze i kibice. Zgodnie z życzeniem
władz miasta utworzono w Kielcach
jeden zespół piłkarski na bazie porozumienia klubów KKP i Korona , ale jakoś nie widać deklarowanej wcześn i ej
z różnych stron pomocy finansowej
dla trzecioligowego zespołu . Mało tego, może okazać się , że na wiosnę zespół KKP Korona nie będzie m iał
gdzie grać , bo w listopadzie kończy
się umowa z Koroną o użycze n ie
obiektów przy ul. Szczepaniaka i
według wszelkich znaków na niebie,

obiekt, podobnie jak ten po Błękitnych
przy ul. Ściegiennego , przejmie Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i
Rekreacyjnych, a drużyn ie KKP Korona będzie udostępniał go odpłatn ie .
Działacze trzBCIoligowej drużyny mówią, że na wynajmowanie stadionu raczej nie będzie Ich stać .
Na spotkaniu poruszano również
temat młodzieżowej piłki w Kielcach. I
tu sytuacja jest zła , bo brakuje pienię
dzy i rodzice muszą płacić za szkolenie swoich pociech. Apeluje się
wszędzie o wychowywanie zdrowego młodego pokolenia Polaków, a
tymczasem trenowanie nawet tak populamej dyscypliny, jakąjest piłka nożna , w Kielcach staje się luksusem.
Nie udaje si ę jakoś wypracowa ć sposobu na finansowanie szkolenia
młodzieży w klubach , choć dyskusje
na ten temat trwają od wielu mi esięcy.
Co gorsza, pieniędzy na len cel z roku
na rok przeznacza si ę coraz mniej.
Jeśli taki stan będzie trwał nadal, to
za kilka lat faktycznie staniemy SI ę
białą plamą na pIłkarskiej mapie Polski. Mame to pocieszenie, że takich
plam jest w naszym krajU wIęcej.
Sławomir STACHURA

Brawa dla Barwinka Agatka
Gąsi orem
ŁKS

Ponad 500 osób startowało
w "Czwartkach lekkoatletycznych"
Na stadionie Budowlanych
Kielce odbyły s ię ostatnie tym
roku zawody z cyklu " Czwartków lekkoatletycznych". W sumie w imprezie tej uczestniczyło
ponad 500 uczniów.
Po czterech zawodach, którym
patronuje .Echo Dnia", w klasyfikacji kieleckich szkół podstawowych prowadzi SP 32, mieszcząca
się na osiedlu Barwinek (14127
pkt), natomiast wśród szkół spoza
Kielc SP Porzecze (2160 pkt). Wś
ród nauczycieli z Kielc prowadzi
Ewa Szołowska (SP 16), a wśród
nauczycieli spoza Kielc Stanisław
Ciosek (SP Porzecze). W kwietniu
i maju przyszłego roku na stadionie Budowlanych odbędzie się
pięć
olejnych "Czwartków". a
później finał w Warszawie. Wyniki: dziewczęta , rocznik 1988: 60
m: Katarzyna Matyja (SP 32) 9,14; 300 m: Martyna Kosela (SP
8) - 50.68; 600 m: Magda Mazur
(SP 3) - 2.06,03; skok wz:.NYŻ : Joanna Gołaszewska (SP 32}-1 .20;
skok w dal : Angelika Mogielska
(SP 3) - 3.94; rocznik 1989; 60 m:
Kinga Klimczak (SP 16) - 9.65;
300 m: Karolina Musial (SP 16)50,70; 600 m: Anna Wypych (SP
Masłów) - 2.08,39; skok w dal: Karolina Mus i ał (SP 16) - 3.58; skok
wzwyż : Anna Perz (SP 32) - 1.15;
rzut piłeczką palantową: Kinga

w

Brzoza (SP Masłów ) - 37 .50;
rocznik 1990: 60 m: Agnieszka
Sosnowska (SP 16) - 10,05; 300
m: Aneta Jastrzębska (SP 32) 57,03; 600 m: Alicja Iwan (SP 16)2.29.38; skok w dal : Aleksandra
Raczyńska (SP 32) - 3.20: skok
wzwyż : Aneta Jastrzębska (SP
32) - 1.20; rzut piłeczką palantową: Agnieszka Sosnowska (SP
16) - 27,50; chłopcy, rocznik
1988: 60 m: Marcin Skowron (SP
8) - 8.86; 300 m: Mariusz Kusztal
(SP 8) - 48,41 ; 1000 m: Patryk
Piwko (SP Górno) - 3.12,74; skok
wzwyż : Patryk Piwko - 1.30; skok
w dal : Marcin Skowron - 4.53; rzut
piłeczką palantową: Maciej Stachura (SP 2) - 47 .00; roczn ik
1989: 60 m: Przemysław Czarnecki (SP 16) - 9,12; rzut piłeczką palantową: Przemysław Czarnecki 52.00; 300 m: Mariusz Kacprzyk
(SP 16}- 49,11 ; 1000 m: Mateusz
Michcik (SP Masłów) - 3.30; skok
wzwyż : Mateusz Michcik - 1.25;
skok w dal: Paweł Kal (SP 3) 4.46; rocznik 1990: 60 m: Piotr
Boratyński (SP 16) - 9,42; skok w
dal: Piotr Boratyński - 3.65; 300 m:
Tomasz Zacha rski (SP 32) 55.73; 1000 m: Hubert Wilczkowski (SP 28}- 3.43,35; skok wzwyż :
Piotr Banach (SP 32) - 1.20; rzut
piłe czką pa lantową: Karol Kudelski (SP 16) - 37.50.
Idorl

Rekordowo w

na medal
Udanie zakończył się dla judoków z woj . świętokrzyskiego
start w trzecim i zarazem ostatnim turnieju makroregionalnym
kadetów w Łodzi . Młodzi zawodnicy z Gwardii Kielce, UKS Kowala i Ostrovii zakwalifikowali
się do mistrzostw Polski kadetów I kadetek, które pod koniec
listopada odbędą się w Słupsku
(kadeci) i w Pile (kadetki).
- Plan został wykonany. Przedstawiciele naszego województwa
walczyli znakomicie. Duże slowa
uznania szczególnie należą się
zawodnikom z UKS Kowala. Sekcja w której tre nuj ą istnieje dopiero
drugi rok. a tu j u ż takie sukcesy.
Tym sposobem UKS Kowala ma
dwóch przedstawicieli w mistrzostwach Polski, a Agata Lużyńska
ma bardzo dużą szan sę na wywalczenie dla tego klubu pierwszego,
historycznego medalu - powiedział trener Marian Blicharz.
Prawo startu w mistrzostwach
Polski
miodzików
i młodzi
czek wywalczyli: 44 kg - 1. Agata
L użyń ska (UKS Kowala), 52 kg S u rmańska
1.
Agn ieszka
(Ostorvia). 3. Patrycja Michalska
(Ostrovia). 57 kg - 3. Agnieszka
Lubach a (Gwardia), 63 kg - 2. Karolina Leśniak (Ostrovia), 42 kg 1. M ich a ł Pabian (Gwardia). 73 kg
- Grzegorz Benlkowski (UKS Kowa la).
I EVAI

Końskich

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

w biegach

przełajowych

Ponad dwa i pół tysiąca
młodzieży z
kilkudziesięciu
szkół województwa uczestni-

Idorł

9 13. 19 20}
Lotek
16, 23, 26, 33, 42, 51,
63. 66.69.70,74,76,
79. 80.

Lotek
13. 14, 15, 17. 25, 27.
41.48,51.54.55.58,
68. 69.

czyło w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych , które wczoraj odbyły się w Koński ch .
Sztandarowa impreza Szkolnego Związku Sportowego była ze
wszech m iar udana, a rywali.zacja na trasach wokół stadionu
przy ulicy Południowej w Końskich była bardzo emocjonująca .

zawody były fiod początku roku szkolnego eliminacji powiatowych. które przeprowa dziły terenowe ogniwa SZS. Dz iesięciooso
bowe drużyny rywa lizowały na dystansie 800 m (dziewczęta ) i 1000
m (chlopcy). Na trasie nle z.abraklo
niespodzianek. W rywalizacji
dziewcząt szkół podstawowych
zawiodla ekipa SP Łopuszno , któWczorajsze

nałami trwających

ra od kilku lat zajmowała czołowe
pozycje w tej grupie wiekowej. W
Końskich sztafeta z Łopuszna zajęła dopiero dwunaste miejsce, W
rywalizacji
szkół
średnich
chłopców faworytami była sztafeta
ZSZ nr 1 z Końskich, mająca w
składzie biegaczy Olimpu, którzy
odnosili JUż sukcesy na imprezach
ogólnopolskich. Konecczanie musieli uznać jednak wyższość rewelacyjnie biegających chlopców z
Zespoły Szkół echaniczno-Ekonomicznych z Kielc
- Bardzo się cieszę z masowego
udziału młodzieży w naszej imprezie - powiedzial wiceprezes
zarządu Wojewódzkiego SZS Marian Barczewskl. - Mimo ogromnych problemów finansowych,
dzięki pomocy koneckich władz
miejskich i powiatowych, udało
nam się zorganizować finałowe
zawody i zapewnić zwycięzcom
symboliczne nagrody. Ola więk-

szości uczestników był to pierwszy
start w dużej sportowej impreZIe
Puchary i nagrody ufundowały
władze Końskich i powiatu koneckiego. OpiekunOWie zwyCięskich
ekip otrzymali talony na zakup
sprzętu sportowego, ufundowane
przez pana Tadeusza Dutkę .
ZwyCIęZcy poszczególnych biegów' DZ IEWCZĘTA: szkoty podstawowe: 1 SP 3 Pińczów, 2. SP
Wzdół Rządowy. 3. SP 28 Kielce;
gimnazja 1 Wzdół Rządowy, 2.
Glm. nr 3 Skarżysko, 3. Glm. nr 2
Końskie. szkoły średnie 1 III LO
StarachOWice, 2. III LO Skartys o.
3. LO Łopuszno; CHŁOPCY
szkoty podstawowe: 1. SP 28 Kielce, 2 SP Wzdól Rządowy, 3 SP 9
Starachowice, gimnaZja 1 Glm.
Mlrzec. 2 Gim. nr 1 Stasz6w 3.
Gim. Masłów; szkoty średnie : 1.
ZSME Kielce, 2. ZSZ nr 1 Końskie,
3. ZSZ nr 1 Kielce.
{mirl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Potrzeba zwycięstwa
KKP Korona podejmuje Unię,
Pogoń jedzie do Krakowa
Dziś

w kolejnym meczu III ligi
KKP Korona K ielce podejmują tarnowską Unię (godz.
15), a drugi nasz trzecioligowiec, Pogo ń Staszów, gra jutro
w Krakowie z Cracovią (godz.
12). Kielczanie po serii remisów
na własnym stadłonie może
wreszcie zainkasują komplet
punktów. Trudniejsze zadanie
stoi przed Pogonią. dla której
remis w Krakowie będzie sukcesem.
Kielczanie przed tygodniem wygrali 1:0 ze Stalą w Rzeszowie i
była to ich pierwsza wygrana od
sześciu kolejek Czy kielczanie są
w stanie w meczu z U nią wzbogacić się również o trzy punkty?
- Na to liczę - mówi z przekonaniem Jacek Zieliński, trener KKP
Korona . - Unia to jednak bardzo
groźn y zespól, mający w swoich
szeregach zawodników pamIę
tających d rugą ligę. jak chociażby
czołowy strzelec ligi - Krzysztof
Palej. Unia jest na pewno podbudowana ostatnim zwycięstwem
nad liderem tabeli Cracovią. ale w
naszej drużynie nastroje również
są dobre. Zapowiada Się naprawdę interesujący mecz. Nie będZie,
niestety, mógł zagrać Gabriel Salwa, który musi pauzować za żółte
kartki.
- Chcemy wygrać i wzbogacić Się
o kolejne trzy punkty, tym bardziej,
że za tydzień jedziemy do Staszowa i tam o zwycięstwo będZie na
pewno znacznie trudniej niŻ w meczu z Unią. Tarnowski zespół jest
groźny, ale mam nadzieję, że sobie z nim poradzimy - dodal
Krzysztof Trela, który przed tygodniem strzale m z rzu tu wolnego
zapewnił zwycięstwo kielczanom
w meczu ze Stalą.
piłkarze

Dla kibiców redakcja . Echa Dnia
ma jak zwykle n i e s podz i ankę w
postaci trzech nagród. Mogą wyło
sować je ci, którzy wybiorą Się na
mecz KKP Korona - Unia , a zamieszczony pon iżej kupon wypełn ią i wrzucą do umy ustawionej
na stadionie.
- JedZiemy walczyć o zwyCIę
stwo, choć remis ta kże będ ZIe nas
satysfakCjonowal - poWiedział kapitan PogOni Sta szów Danusz
Brytan BędZie to chyba najtrudnIejszy w tej rundZie mecz Pogoni,
a każdy dorobek punktowy będZie
sukcesem podopiecznych trenera
Janusza Balugowsklego. lider z
Krakowa z 29 punktami przewodZI
w tabeli, a tydZień temu przegral w
Tarnowie z Unia 0:1. Pogoń także
nie popisała Się w poprzednIej kolejce (03 oa własnym bOIsku z
Wisłoką Dębica) . - W KrakOWIe
musimy zagrać ofensywnie . 'Jak
gra się na remiS, to zazwyczaj SIę
przegrywa Dlatego musimy walczyć o zwycięstwo Udowodniliś
my, te umIemy grać z teoretycznie
Silniejszymi rywalami na wyjazdach i oby tak było w Krakowie.
Pl'leClwko Cracovii Pogoń zagra
w optymalnym składzie , z MIrosławem Dudajkiem , który był
przeZiębIony - Chcemy. aby w
KrakOWie piłkarze powalczyli Jeśli
uzyskamy korzystny rezultat I zakończymy rundę JeSienną na dobrej POZYCJI, to zastanowImy Się , o
jakle cele będZiemy walczyć WIOsną. Nie ma co ukrywać, że dobre
wys tępy naszych piłkarzy rozbudZiły apetyty I samo utrzymanie się
w III lidze nie satysfakCjonUje zarówno kibiców jak I dZialaczy, a
piłkarzy nie mobilizuje do lepszej
gry - poWIedZiał wiceprezes Pogo/mir/, SAW
ni Leszek Wrona

KKP Korona Kielce
- Unia Tarnów
I mię

/

i nazwisko ...........................................................................

Adres .............................................................. -........... -........... ..

SPRINTEM
Puchar okręgu
D rużyny Łysogór

Kielce (junlQł1Y
Slrzelca Lider Marke
Klełce (juniorzy młodsi), Kolport ra
KJełce (młodziczki) j MKS Końs e
(młodZICy) zlobyły puchary okręgu
>Ii piłce ręcznej . Wyniki, juniorki
mlodsz. · 1 ŁysogOry j 8 p t, 2
Kolporter 6,3 MKS Bus o-Zdro, 4,
4, ŚWIt 2. 5 Łysogóry II O. naJs uleczniejsze' Aneta Rutka (Łysogó
ry ł) 13 brame • Luiza Drogo z
(Łysogory II) 12. Katarzyna Wlklorowska (Kolporter) 10. juniorzy
młod si ' 1 Strzelec Lider arket4,
2. MKS Końs le 2, 3 Ostro la
OstrOWIec Św O, naJs u eczn
Krys\Jan Ka pere (Strzelec L )
10, P,otr Koncz siu (Strz ec ~)
9, Maciej RedUnslU (Koń I) 8.
mIodunkI 1 Kolporter I 8. 2.
MKS Bus 06,3 Pooldzl P,ńcz
4,4 Kolporter 112. 5 ŚWltO.na uleCZOlejSze Agata Jurecka (Bus o) 14, Kamtla Bugaj ka (Koł port r ł)12 . S
a PoIoo rIIa (Kolporter I) 11 . młodZICY 1. KS Koń le
6, 2. MKS Su 04, 3 Strzelec Uder
r el 2, 4 W,sła Sandom rz
O. naj ulecznt I. MaI u z M n
(Sus o) 16. Damian Ocetek (Koń ,e) 14, Paweł Swat (Końs
)I
Sowlar (Strze ec LM) po
młodsze ).

Oldboje grają
Oz o godz. 14 na stadIOnIe przy
ul Kusoońs ,ego w Busku Zdroju
rozpocznte s'ę tumlej , notnej
ołdboJÓw
z udZiałem POłan
Pterzcłlntca. Czarnych Połaniec l
AKS Bus o.

LZS pod kosz
ŚWlęlokrzyskle Zneszen/e Ludowych Zespołów Sportowych (Kielce. MIckiewicza 5, tel. 361-32-72)
organizuje WOjew6dUóe łigl LZS w
koszykówce kobiet I mężczyzn
Zgłoszenia są przyjmowane do 27
paźdlJemn.a

" Miesiąc dla zdrowia "

Wczoraj

Się akcja
,ego ZWIązkU OgnI
TKKF w KI lcach pod nazwą _MIeSiąc dla zdrow1(l' Celem akcji jest
pnysv.0Jen'e mieszkańcom rTUasla
dobrodZl8j$~N płynących Z ra reaql
fozYCZOIIJ I treningu zdrowotnego
a leren e Kielc do 21 listopada 0dbywać
będą Imprezy w tOrych
rozpoczęła

ŚWIętokrzy

będzie można uczestnICZyĆ n,~

odpłatnie I
wybrać SIę

la dztSlaj pan/e

mogą

na aerobl o godzJrlle
915 do .Waga" Centrum Zdrowta,
Sponu I R kresąl przy ul Slen eW1CZa 65 Zgłoszenia przyjmowane
są pod nr elefonu 366-11-41 . W
godz 11-15 na ortach Tęczy będą
prowadzone l Jęcta tenisowe Naty przynieść ,edynl8 'łAasną ralueI W n'edzlelę natomiast PTTK org81l1lUje
ecz ę na trasie $obko,.,o -Tokamla -Starach nyChęciny Zbtóf1<a na dworcu PKP o
godz 910

liga

Koszykówki LZS
Do 27 pazdzlemika w siedZIbie
Rad Wojewódzkiej Zrzeszenia
LZS przyjmowane są zgłoszema
do ligi Koszykówki kobiet i męż
czyzn. Szczegółowe tnformaqe
pod numerem tel. 361-32-72
IPK , SAWI

21-22

października

SPORT

2000 r.

Sypn,lo medalami
Igrzyska Paraolimpijskie w Sydney
W drugim dniu 11. Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney dwukrotnie grano Mazurka Dąbrow
skiego. Łącznie Polacy zdobyli
osiem medali: dwa złote, pięć
srebrnych i jeden brązowy.
Pierwszy złoty medal wywalczył
w pchnięciu kulą Krzysztof
Smorszczewski. Wynikiem 11.49
ustanowił nowy rekord paraolimpiady. Na najwyższym stopniu podium stanęła także florecistka (kategoria B) Marta Wyrzykowska. W
finale pokonała Niemkę Esther Veber-Kranz 15:4. Srebrne medale
Polacy zdobyli w lekkiej atletyce i
pływaniu . Niedowidzący Leszek
Reut w skoku wzwyż osiągnął wynik 197 cm. Polak pobił o dwa centymetry rekord paraolimpiady, jed-

Gorączka

nak później Białorusin Rusłan Siwieki uzyskał lepszy rezultat - 202.
Trzy tytuły wicemistrzowskie wywalczyli polscy pływacy : Krzysztof
SIęczka na 150 m stylem zmiennym, Maciej Maik na 200 m stylem
zmiennym i Piotr Penal na 100 m
stylem klasycznym. Kolejny srebrny krążek zdobyła florecistka (kategoria A) Agnieszka Roz~res. W
pływaniu na 200 m stylem zmiennym brązowy medal dla Polski wywalczył Arkadiusz Pawłowski.
Do sobotniego finału biegu na
800 m zakwalifikowało się dwóch
Polaków - Andrzej Wróbel i Mariusz Tubilewicz (Start Radom).
W klasyfikacji medalowej po drugim dniu paraolimpiady Polska
zajmuje dziewiąte miejsce.
IPAPI

w Barcelonie

Dziś

Ze zrozumiałych względów (walka odbyła się dziś nad
ranem, kilka godzin po zamknięciu tego numeru gazety)
nie możemy podać wyniku pojedynku Andrzej Gołota Mlke Tyson. Przedstawiamy za to kilka informacji obrazujących atmosferę przed pojedynkiem w Aubrun Hills
pod Detroit.
Andrzej

Gołota

stwierdził , że nie
stać przyjacielem

przed walką
zamierza zoMike'a Tyso-

na . MimoJo Polak zamierzałwal
czysto. - Niektórzy pytają
mnie, czy Tyson i ja moglibyśmy
zostać przyjaciółmi po tej walce.
Nie znam go i nie chcę go znać.
Nie mamy z sobą nic wspólnego .
Przyjechałem do Detroit, aby
stoczyć z nim walkę w ringu . To
wszystko - powiedział Gołota .
Trener Gołoty, Al Certo poparł
swojego podopiecznego. - Andrzej ma- absolutną rację . Tych
mężczyzn nic nie łączy. Mike nie
jest Polakiem, a Andrzej nie jest
czarny - dodał. - Zamierzam walczyć czysto, tak, jak tylko to możliwe - powiedział Gołota . - Obaj
bokserzy są zawodowcami i
wiedzą, jak walczyć - dodał Certo. - Media chcą nieczystej walki
i próbują do tego namówić
Gołotę . Ja jednak mam nadzieję, że będzie to dobra walka.
czyć

wieczorem w Barcelonie
zostanie rozegrany jeden z klasyków światowego futbolu,
mecz FC Barcelona - Real Madryt. Spotkanie odwiecznych
rywali przebiegnie w tym roku
pod znakiem
futbolowych
zdrad.
Uwaga wszystkich obserwatorów jest skupiona na Luisie Figo bohaterze letniej sesji transferowej w Europie - który po przejściu z
Barcelony do Realu stał się wrogiem numer jeden katalońskich kibiców. W cieniu Figo - któremu ki-

bice Barcelony obiecują wrogie
powitanie - znajdują się inni piłka
rze mający na swoim koncie występy w obydwu klubach: Albert
Celades z Realu oraz Dani Garcia,
Luis Enrique i Alfonso Perez z Barcelony. Obie drużyny wystąpią w
składach zbliżonych do tych, w
których zaprezentowały się w
ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. W
Barcelonie nie wystąpi kontuzjowany podczas środowego meczu
z Milanem Emmanuel Petit, którego zastąpi Michael Reiziger.
IPAPI

Juniorzy

Zacz,li od

na brąz"

"

Dwa brązowe medale zdobyli w
czwartek młodzi polscy lekkoatleci
podczas odbywających się w Santiago mistrzostw świata juniorów.
Ustanowiono też dwa rekordy Polski w tej kategorii wiekowej. Tomasz Smiałek zajął trzecie miejsce
w skoku wzwyż, wynikiem 2,21 m
ustanawiając rekord życiowy. Tomasz Chrzanowski zdobył brązo
wy medal w pchnięciu kulą. Polski
kulomiot uzyskał dokładnie 19 m i o
ponad dwadzieścia centymetrów
poprawił 25-łetni rekord kraju.
Osmy w tej konkurencji był Jarosław Cichocki - 18,27. Drugi rekord Polski poprawiła w czwartek
Karolina Tłustochowska w półfi
nałowym biegu na 400 m. Polka
osiągnęła czas 57,97. Również
druga Polka startująca w tej konkurencji , Zofia Małachowska ,
awansowała do finału , a uzyskany
przez nią wynik 58,33 także jest
lepszy od dotychczasowego rekordu Polski.
Rewelacją mistrzostw jest brytyjski sprinter Mark Lewis-Francis,
który wygrał 100 metr6wwznakomitym czasie 10,12, wyrównując
jednocześnie rekord świata juniorów.
Opr. O)
Redaktor

prowadzący

.. .i Andrzej Gołota. .

Na wadze Mike Tyson ...

Podczas ważenia obu pięścia
rzy okazało się , że o około osiem
kilogramów cięższy jest Andrzej
Gołota. Przed wagą pierwszy pojawił się Tyson, Jednak jako
pierwszy
został
wywołany
G%ta. Po chwili oczekiwania
Polak pojawił się i stanął na wadze. Oficjalnie stwierdzono, że
Gołota waży 240 funtów, czyli
109 kilogramów. Po nim to samo
zrobił Tyson, który waży 222 funty, czyli niemal 101 kg . Gołota
jest także wyższy od Amerykanina. Polski bokser mierzy 195 cm
wzrostu , podczas gdy Amerykanin ma 178 cm wzrostu . Ceremonię ważenia zakończyło dzielenie tortu z okazji urodzin promotora tej walki - Thomasa Hearnsa, przed laty znakomitego boksera . Hearns w czwartek kończył
41 lat.
- Wszystko będzie zależało od
tego, kto kogo pierwszy trafi. Tyson w takich sytuacjach potrafi

idzie za ciosem i nie popuszcza, nokautując
przeciwnika. G%cie brakuje takiej konsekwencji. Chciałbym,
żeby wygrał Andrzej . Tyson ma
jednak więcej doświadczenia. To
trochę taki .zabijaka ' - powiedział Marian Kasprzyk, złoty medalista olimpijski w boksie. Kasprzyk spodziewał się, że walka
zakończy się przed czasem.
Przed walką w Palace of Auburn Hills większość amerykańskich mediów stawiała na zwycięstwo byłego mistrza świata .
Jednak zdaniem niektórych obserwatorów Polak nie był w tym
starciu bez SZdns. W czwartkowych relacjach z przygotowań
do pojedynku w sieciach telewizyjnych HTS i CNN uwaga bokserskich ekspertów skupiała się
głównie na Tysonie - pięściarzu
fascynującym media głównie z
powodu fauli na ringu i kryminalnych wyczynów poza nim .
Wszędzie cytowano odpowiedź
Tysona na pytanie, ile czasu bę
dzie mu potrzeba, aby znokautować Gołotę: ,Tyle, ile trzeba, że
by kogoś zabić' . Media przypominały także nieczyste zagrania
Gołoty. ,The Washington Times'
z góry nazywał piątkową walkę
,farsą',
a jej uczestników

Wczoraj po pierwszych meczach
odbyło się także uroczyste otwarcie imprezy. Wzięły w nim udział
samorządowe wladze miasta, a

Porażka

specjalny pokaz trików bilardowych dał Bogdan Wo/kowski - pię
ciokrotny mistrz świata w tej konkurencji.
ISAWI

Zeptera

W pierwszym meczu SuproLigi
koszykarzy w grupie A francuski
zespół ASVEL Villeurbanne pokonał Zepter Ideę Sląsk Wrocław
74:70 (26:16, 18:22, 8:19,
"22:13).

Wygrana i remis

rażkI.

Rywalizacja odbywa się w
dwóch grupach po cztery drużyny,
z których dwie najlepsze awansują
do drugiej rundy (wicemistrz grupy
A zagra ze zwycięzcą grupy B, a
zwycięzca grupy A z wicemistrzem grupy B). Kielczanie
grający w składzie : Paweł Rogalski, Karol Skowerski, Radosław
Babica i Karol Hejduk przegrali
niestety 1:3 z duńską drużyną BK
Stjernen, uważaną za najmocniejszą w grupie. Jedyny punkt dla
Contactu zdobył Skowerski. Dziś
gospodarze rozegrają jeszcze
dwa mecze - o godz. 9 z Balabuską Praga i o godz. 17 ze
Słoweńskim Klubem Biljardistov
Lubliana.

wydania: Janusz KANIA, asystent

z

Rumunią

Piłkarska reprezentacja Polski
do lat 15 wygrala w Aradzie towarzyski mecz z Rumunią 2:0
(0:0). Pierwsze spotkanie Rumunii i Polski, we w1orek, zakończyło się remisem 1:1.

W ekstraklasie koszykarzy

Paweł Roga/skl (przy sto/e)
ńczyka Kaspera Thygesena.

prowadzącego: Paweł

, błaznami '.

Szeroko
no także nl·lezro~\Inc}W;l7P.",''''
chiczne Tysona,
nio odstawiono lek
syjny zoloft i podaje
ne lekarstwo. Jeden z
bokserskich telewizji
wiedział nawet, źe Tyson .
w czasie walki odgryzl
Holyfieldowi - powinien
boks i skupić się na
psychiatrycznym . ,Jeżeli w
burn Hills zdarzy s ię coś
prawdę dziwnego - tj .
walka - pojedynek może
dzo atrakcyjny' - pisał
,The New YQrk Times'.
. nie wywołała zapowiedź
że pojedynek z Go/atą
ostatnią walką w jego
Przeważająca wl~1KSZOS;C

tato rów nie wierzyła, że
trzyma słowa .
szych momentów jest
sukcesu dla G%ty,
zdobywać punkty bijąc z
może uzyskać OI'2:e....'aole.
mu się przedłużyć
Bill Pennington z ,The New
Timesa'.
Za walkę, bez względ u na
nik, Tyson ma otrzyma ć 10
nów dolarów, G%ta - cztery
mniej.

porażki

Najlepsi bilardziści Europy przyjechali do Kielc
Wczoraj w patio kieleckiego
Centrum Biznesu rozpoczął
się Klubowy Puchar Europy w
pool bilardzie. W gronie ośmiu
najlepszych zespołów kontynentu znalazła się również drużyna Contactu OK Kielce. Niestety, turniej rozpoczęła od po-

wykończyć akcję,

niestety

musiał uznać

Fot. S. Stadll.ra
wyższość Du-

W rozegranych w czwartek
spotkaniach w ekstraklasie koszykarzy Brok Słupsk wygrał z
CWKS Legia Królewskie 89:73,
a Polonia Warbud Warszawa
przegrała z AZS Lubella Lublin
62:72.

W II lidze piłkarskiej
W zaległym spotkaniu II
pi/karskiej Ryan Odra Opole
konał Ceramikę opoczno
(2-0). Bramki: Andrzej
kowski (22.), Dariusz
(41.) - Arkadiusz Bilski (80.)

I tutaj

też

doping

W organizmach czterech
żarowc6w uczestniczących
igrzyskach paraolimpijskich
Sydney wykryto me«JOll/(lJN'
środki dopingujące.

jednak skąd pochodzą
nicy, ani w barwach '". )(1'eoO''''''
występują.

Zmiana trenera
wWarbudzie
KierownICtwo Polonii
Warszawa przyjęło
Vladislava Lucica z
szego trenera
rzy i powierzyło nmllNadZE~llle"
społu

stentowi lucica,
Lubaszce.

MIJAS
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