WBP W Kielcach
Republikanie
nie tacy święci.. .

• DODP - to już nie my • Dyżurny wojewody - nie
• Starostowie - nie przesłali wykazów

Clintonowi
na odsiecz?
Wydawca pornograficznego pisma .Hustler", słynny Larry Fłynt
twierdzi, ~ dotarł do materia/6w
kompromitujących kolejnego zagorzałego przeciwnika prezydenta Billa Clintona. Według niego, Bob Barr, czlonek Izby Reprezentantów z Partii Republikańskiej i członek Komisji Sądowni
czej Kongresu - obecnie jeden z
najbardziej znanych przeciwników aborcji - miał kochankę, kiedy był żonaty i zaplacH za aborcję
dokonaną przez jego żonę.

•

IY
Nikt nie koordynuje akcji " Zima" na drogach powiatowych,
będących dawnymi drogami
wojewódzkimi. Kierowcy, którzy chcieli zasygnalizować trudności podczas poniedziałkowej
gołoledzi dzwonili do dawnej

Skarżyskiego radnego doprowadzą do lekarza

Nie dal si,
Były przewodniczący skarży

skiej Rady Miasta i prezes
spółki "Fosko", aktualny radny
Skarżyska Jacek N., oskarżony
o działalność na szkodę wspomn ianej firmy obuwniczej, nie
poddał się obowiązkowemu badaniu biegłych lekarzy sądo
wych. Prezes skarżyskiego
Sądu Rejonowego Cezary Klepacz, w porozumieniu z przewodniczącym

składu

sędzio

wskie90' zdecydował wczoraj o
przymusowym doprowadzeniu
oskarżonego na badania.
Decyzję o przeprowadzeniu bada ń sąd podjął

bumerang powraca
Marka Gajewskiego,
doradcy byłe go wojektóry na antenie Radia
powiedział wczoraj, że
obejmie tę funkcję. ZChN
się przy kandydaturze
Ciuraszkiewicza.
Bartosz uważa, że
dobrych kandydatów;
wyboru wynika z ich
lOKOti!c::ZENIE NA STR. 2
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września

1998

roku, kiedy Jacek N. nie zjawił się
na rozprawie sądowej . Po prawie
trzech miesiącach, 1 grudnia 1998
roku , sąd wyznaczył datę badania
na 30 grudnia . Do tego czasu
sprawa przeciwko ośmiu oskarżo
nym członkom byłego Zarządu
"Fosko· , którym prokuratura zarzuca działanie na szkodę firmy w
latach 1994-96, została zawieszona. 30 grudnia Jacek N. nie zjawił
się w izbie przyjęć , by poddać s ię
badaniom , które m i ały zadecydować, czy ze względu na stan zdrowia może zasiadać na ławie oskarżonych . Wyznaczeni do badania
dwaj biegli lekarze poinformowali

zbadać

o tym prezesa sądu Cezarego Klepacza, do którego powyższa informacja dotarła 11 stycznia br. W tej
sytuacji sąd postanowił o przymusowym doprowadzeniu Jacka N.
na badania. - Powinny się one odbyć na przełomie stycznia i lutegopoinformował wczoraj .Echo· prezes Klepacz.
Akt oskarżenia przeciw ośmiu
osobom z byłego kierownictwa
obuwniczej firmy .Fosko· wpłynął
do sądu w grudniu 1997 roku. Proces rozpoczął się w kwietniu 1998
roku. Niestety, dotychczas nie odbyła się żadna z trzech zaplanowanych rozpraw. Zawsze na przeszkodzie stawała nieobecność któregoś z oskarżonych. Ostatecznie
rozprawę przerwano 24 września,
na czas wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie Jacka N. Od tego
momentu proces w sprawie "Foskon utknął w martwym punkcie. W
sprawie oskarżonego , aktualnego
radnego Rady Miasta Jacka N., interweniował już w sądzie pisemnie
przewodniczący rady Bogdan Ryś,
którego zdziwK nieco fakt, że oskarżony jest w stanie wytrzymać kilkugodzinne posiedzenia rady, a
wątpliwości budzi, czy przetrzyma
siedzenie na ławie oskarżonych .
(G.B.)

Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, inni kontaktowali się z
dyżurnym wojewody, który nie
dysponował wykazem numerów do pracowników starostów
odpowiedzialnych za odśnieża
nie.
- Odebraliśmy kilkadziesiąt telefonów z prośbą o interwencje na
dawnych drogach wojewódzkich a
obecnie powiatowych, których po
reformie już nie utrzymujemy - powiedziała Beata Koprowska z Wydziału Utrzymania Biura Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w
Kielcach, dawnej DODP. - Wszystkie sygnały przekazywaliśmy dyżurnemu wojewody, ponieważ nie
dostaliśmy od starostów wykazu
osób, do których można by takie
rzeczy zgłaszać.
GDDP odpowiada teraz za zimowe utrzymanie dróg krajowych . Za
odśnieżanie dróg powiatowych
odpowiadają starostowie. Niektóre odcinki tych dróg utrzymują
gminy, podobnie jak drogi gminne.

szona europejska konwencja
praw człowieka , która mówi m.in.
że nikt nie ma prawa być pozbawionym swojej własności, natomiast może dochodzić swoich
praw w rozsądnym terminie przed
niezawisłymi sądami - mówi Ko-

Kierowca
W wypadku samochodowym
w miejscowości Brzustowa
koło Ćmielowa zginął kierowca
" peugeota",
który
najprawdopodobniej utonął w przewróconym na dach i zanurzonym w przydrożnej sadzawce
samochodzie.
Czterech mężczyzn jechało
wcześniej .peugeotem 305" od Lublina w kierunku Ostrowca. Już za
Ćmielowem,
jak
powiedział
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Dla włodarzy
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siedzący

obok kierowcy pasażer,
ko/a samochodu wjechały na pobocze. Auto po zjechaniu na przeciwległy pas wpadło do rowu
lądując na dachu. Ponieważ teren
w tym rejonie jest podmokły, rów

Przeczytaj
jutrzejsze
"Echo Dnia"!

oszczędności

i rozłąką z najbliż
szymi, dlatego będę protestował
aż do skutku, nawet przed Ministerstwem Sprawiedliwoś ci. Mam tylko nadzieję, że ten koszmar kie-

dyś się skończy.

(WIE)

się wodą głęboką na
metra.
Z zatopionego samochodu udało
się wydostać jedynie pasażerowi ,
który siedział obok kierowcy i
usiłował rozpaczliwie pomóc pozostałym trzem mężczyznom. Możliwe było to jednak dopiero w
chwili przybycia jednostki straży
półtora

- Samochód szybko postawilina koła i przystąpiliśmy do
wyciągania pasażerów - mówi ktp.
Andrzej Rybicki z Komendy Powiatowej w Ostrowcu. - Wszystkich musieliśmy uwalniać przy
użyciu sprzętu . Na końcu udało się
śmy

Jutro w .Echu Dnia· zamieści
my specjalny dodatek dla osób
przewlekle chorych, w którym
napiszemy jaki sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i
opatrunkowe im się należą i
gdzie mogą się w nie zaopatrywać . Podamy też listę chorób
przewlekłych, uprawniających

do korzystania z
leków.

wypełnił

pożarnej .

Choroby
z listy

SĄDEM

vatchev. - Protestuję przeciwko
łamaniu praw człowieka , niesprawiedliwemu prawu spółdzielcze
mu i niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości. Zmagania
o własne mieszkanie przypłaciłem na razie utratą zdrowia,

Czytaj na str. 14
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Na dachu do lodowatej wody

koszmar kie~yś się skończy?

OTEST PRZED

- Nie mamy kompleksowej informacji o tym, kogo alarmować w razie nagłej sytuacji - powiedział dyżurny wojewody Mirosław Spałek.
- Bóg jeden wie, która droga do kogo należy. Nie ma ani specjalnych
map, ani telefonów do zarządów
czy obwodów drogowych . Nie wiadomo , którą z dróg utrzymuje powiat, a którą gmina.
- Ludzie wiedzą gdzie dzwonić powiedział optymistycznie nowy naczelnik Wydziału Dróg, Komunikacji
i Transportu Urzędu Powia'towego
w Kielcach Wojciech Machowski. Sygnały z terenu powiatu kieleckiego można zgłaszać pod numerem
tel. wydziału 342-15-97, my natomiast skontaktujemy się z obwodem lub gminą. Niestety, całodobo
wych dyżurów nie pełnimy.
Nie pełni ich także kielecki zarząd
dróg powiatowych, w którym dopiero w tym tygodniu zatrudniono pracowników. Dopiero wczoraj ustalali
telefoniczne kontakty z gminami.
Małgorzata PAWELEC

bezpłatnych

(tB)

wydobyć kierowcę .

Czekające karetki pogotowia
odwiozły poszkodowanych do

szpitala. Kierowcy niestety uratować się nie dało. Zdrowiu pozostałych nie zagraża niebezpieczeństwo.

-

Pożyczyłem własne

ubranie
który wydostał się
pierwszy. Chyba nie ucierpiał, był
jedynie przemarznięty - powiedział kpt. Rybicki. - Dwaj pozostali
pasażerowie byli w gorszym stanie.
fTeZ/
pasażerowi,

WftsZA SZKOłA HANDWWA
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Od dnia 1.12.1998 r. prowadzi nabór na niżej
wymienione kierunki studiów LlCENCJACKICH
i UZUPEŁNIAJĄCYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

POCZĄTEK ZAJĘĆ OD SEMESTRU LETNIEGO
(tj. miesiqca marca 1999 r.)
STUDIA LlCENCJACKlE DZIENNE I ZAOCZNE
- Kierunek: Zarzadzanie i Marketing ze specjalnościami:
• menedżerska' handel zagraniczny· turystyka i hotelarstwo
- Kierunek: Administracia - administraCja samorządowa
- Kierunek: ~ • doradztwo podatkowe i finansowe' bankowość

Studio zooane proWIJdzone będą I"(klianie wponiedziałek, wtorek, środę wgodL 17·20
STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE
Prowadzone systemem zaocznym przez PoI~echnikę Rzeszowską na kierunku
Zarządzanie i Marketing na specjalności zarzacizanię dzia!alnośdą gospodarczą
Oraz prowadzone systemem zaoczno..ekstemistycznym przez WyższĄ Szkolę
Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Bankowość I Finanse
w specjalnościach: ' zarządzanie finansami • ubezpieczenia

Fot. A Piekarski

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dokumenty należy skladać w Dziale Nauczania, •
pokój 201 do 15 lutego 1999 r.
Szczegółowe informacje uzyskasz
pod numerami telefonów: 368-51-29, 362-60-26, 368-51-28

WIADO MOŚCI LOKALNE

STRONA 2

Temat dnia:
W końcu ubiegłego roku anestezjolodzy w całej Polsce
złożyli wymówienia, bo pozostając w szpitalach nie mieli
gwarancji, że dostaną podwyżki. O podwyżki walczą też inne
grupy zawodowe, podczas gdy
są tacy, których wynagrodzenia
od lat pozostają bez zmian. Czy
różnice w zarobkach powinny
się pogłębiać? - zapytaliśmy
wczoraj kielczan. Na rozmowę
zgodzili się chętnie, ale wię
kszość zastrzegła sobie anonimowość .

Czterech aresztowanych, nieletni

Pięciu członków

grupy prze-

stępczej, trudniącej się kradzieżami i włamaniami do samoch o-

Sąd

nie

.
.
wYJscla

miał

~

Zenon Mieterski: - 'Oczywiście ,
trzeba walczyć o wyższe płace .
I to wszyscy. Wtedy różnice w zarobkach nie będą się pogłębiać .
Ale to tylko pobożne życzenie.
Rzeczywistość jest zgoła odmienna. Bogaci mają pieniądze, a biedni nie.
że

Bronił

do domu

Sąd nie miał innego wyjś ci a ,
jak wypuścić na wolnoś ć oskarżonego o dwa zabójstwa i
u siłowa n ie trzeciego. Trzec h
biegłyc h lekarzy o rzekło, że nie
może on p rzebywa ć w za m kn i ę
ciu. , Zdaniem rzecznika Sądu
O kręgowego w Kielcach Adama
Kabz i ńsk i ego, wszystko odbyło
s ię zgodnie z prawem.
Mężczyzn a został zatrzymany i
aresztowany we wrześniu 1997 r.
Jesienią ub . roku Prokuratura
Wojewódzka w .Kielcach postawiła mu zarzut z art. 148 kodeksu
karnego oskarżając go o zabójstwo Ryszarda T. i Macieja D.
oraz próbę zamordowania Włod~
zimierza K. Od chwili pozbawienia wolności podejrzany miał problemy ze zdrowiem. Był na obserwacji w szpitalu przy areszcie w
Krakowie, ul. Montelupich . Tylko
raz odbyła s i ę rozprawa w jego
sprawie przed Sądem Wojewódzkim. Oskarżo ny chci ał zeznawać,
byłe tylko nie wracać za kraty. Nie
dopuszczono do składania wyjaś
nień, nie mając pewn o ści co do
stanu psychicznego podsądnego.
Nie wyznaczono następnego terminu rozprawy.
Lekarze psychiatrzy orzekli, że
oskarżony nie może przebywać w
zamknięciu i powinien zostać
zwolniony do domu. Sąd nie miał
innego wyjścia , jak uwolnić męż
czyznę . Zdaniem obrońcy oskarżonego , wszystkie dokumenty
były pr.zysłane w · odpowiednim
czasie i nie było żadnych uchybień prawnych związanych z tą
sprawą.

(AO)

Kilka dni temu w nocy patrol zatrzech młodych ludzi w
wieku około 15-17 lat, którzy z
"malucha" wynosili fotele, rad io,
koło zapasowe, gaśnicę . Pakowali
to wszystko do .fiata 126p", należącego do jednego z nich . Wszyscy są mieszkańcami Wymysłowa. W toku przeszukań znaleziono u nich ogromne ilości czę
ści i akcesoriów pochodzących z
włamań do różnych samochodów.
W zabudowaniach należących do
rodziców jednego z nastolatków
odnaleziono też motorower "simpson", rower górski, itp. Chłopcy
przyznali, że ·to nie jedyny ich wybryk. Trzy samochody okradli w
sylwestrową noc w Ostrowcu, ale
wyj eżdżali do mniejszych miast w
okolicy. W czasie przesłuchań
oka zało się, że stanowią tylko
część większej grupy. Do wczoraj
zatrzymano pięci u czło nków gangu. Jedni wła m ywa li s ię i okradali
pojazdy, inni dzielili łupy i sprzedawali trefne akcesoria. Ustalono
personalia szóstego nastolatka.

Sami opowiadali, jak latem i jeokradali ludzi, którzy chcieli
wy począć w lasach i miejscowościach rekreacyjnych. Wła mywa li
się do zaparkowanych pojazdów,
kiedy właściciele napawali się pię
knem przyrody. Kradli rowery górskie, ale nie potrafi ą p owi edzi e ć,
ile ich mają na konci e. Wczoraj
czterej młod zi ludzie, którzy uko ń
czyli 17 lat, byli doprowadzani do
sądu z wrtioskiem o areszt. Nieletni wrócił do domu po złożeniu wyjaśnień .
(AO)
si e nią
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Krwawy finał mi a ła rodzinna
awantura, jaka rozegrała s ię kilka dni temu w miejscowoś ci
Krzeczkowice (gm. Samborzec). W obron ie matki i babki
15-letni ch ło pak u g o d ził swego
ojca noże m w plecy.
Z relacji sąs iadów wynika, że w
rodzinie B. dość często dochodziło
do awantur. Głowa rodziny, 41 -letni Waldemar B. l ubił sobie wyp i ć z
kolegami. Po powrocie do domu
bez powodu wszczyn ał awantury.
Feralnego dnia pojawił si ę na terenie gospodarstwa o koło połudn i a .
Był pijany. J u ż od samych drzwi
zaczął wyzywać żo nę . W ko ńcu
za czął ją ko p a ć i o kładać trzepa czką.

W obronie córki sta n ęła jej matka, Stefania M. Napastnik nie.oszczędził również teściowej . B ił obie
kobiety. W pewnym momencie

Pieluchomajlki niedlug
W najbliższym czasie Święto
krzyska Kasa Chorych rozw i ąże
sp rawę
pieluchomaj tek dla
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Nie mog liśmy sko nta ktowa ć s i ę z
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
samym zainteresowanym, gdyż
- Do ko ńca tygodnia premier podejmie decyzj ę w sprawie wojewopoj echał do Warszawy.
Tymczasem ZChN upiera s i ę
dy ŚWiętokrzys k ie g o - powiedział.
przy osobie Marka CiuraszkiewiNa pytanie, ile kandydatur jest rozcza . - Na szczęści e to premier nowa żanych , poseł stwi e rdził : "Ho,
ho i jeszcze trochę". - Jednak naj- . minuje wojewodów, a nie p o s eł
powa żniejsze są dwie: Marka GaBartosz. Nie on też decyduje, któjeWSkiego i ta, o której nie mogę
ra kandydatura jest aktualna , a
powi edzieć . Nie ujawniamy nazwiktóra nie - powi edzi ał Artur Zawiska tego kandydata , bo jeszcze
sza, sekretarz generalny ZChN . Dos,trzegamy problem rozbicia
sam nie podj ął decyzji - powi edział
poseł. - Natomiast kandyd atura
prawicy na K i e lecczyżn ie , a kandydatura Marka Ciuraszkiewicza
Marka Ciuraszkiewicza już nie
gwarantuje jej scalenie i jednoliwchodzi w grę - dodał.
Przypuszcza się , że tajemnitość d zi ałan i a .
czym kandydatem jest mecenas
Gabinet wojewody świ ęto k rzy
Edward
Rzepka. Żaden
z
skiego nadal pozostaje pusty.
działa czy AWS nie potwie rdził ofiAWS wyrażn i e nie może doj ść do
cjalnie tej informacji. - Nie potwierporozumienia w sprawie kandydadzam i nie zaprzeczam - odpowieta. Unia Wo l ności sama sugeruje
dzi ał enigmatycznie po dłu g im milpremi!,!rQwi kandydatów z AWS .
czeniu senator AWS Krzysztof liTe dzi ałan i a poseł Bartosz nazwał
piec. - Powiem tylko, że jeś li rzeniestosownymi. Opozycja zaś
czywiście byłaby to osoba Edwarstw i erd zaj ąc, że prawica nie ma
da Rzepki, to~e pszej kandydatury
wykwalifikowanych kadr, propow województwie świ ętokrzyskim
nuje .wyleasingowanie" swoich fanie znajdziemy.
chowców.
. Magdalena FUDALA

Obradował

z ranił

Jeszcze k u p ują za pełn ą o,dpłatn osc ią

'Tajemniczy kcintJył4at;
~.

matki i babci

Syn

WPA LI
PO WLAMANIU
dów, zatrzymała ostrowiecka
policja. Na razie udowodniono
im po'n ad 20 ' różnego rodzaju
przestępstw. Personalia szóstego też są znane organom ściga 
nia.

Danuta Robak: - To, że różnice
w zarobkach pogłębiają się zależy
od faktu, że jedni są bardziej , a
drudzy mniej zdolni. Więc dlaczego nagle ci zdolniejsi mają zarabiać tyle samo co inni? Poza tym,
każdy ma prawo domagać się
podwyżki, przecież nie możemy
zarabiać po równo. Natomiast ńie
popieram stanowiska anestezjologów, którzy żądają podwyżek . Się
gnęli w tej kwestii po zbyt drastyczne środki. Ich postawa niesie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

wró cił
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Konwent Starostów

przewlekle chorych dorosłych i
dzieci. Na razie chorzy kupują
pieluchomajtki sami, za pełną'
odpła.tnością. ponieważ ich zapas skończył się w kieleckim
ZOZ,
Do naszej redakcj i i do ŚKC h
dzwoni bardzo dużo ludzi z interwę ncjam i w sprawi e pieluchomajtek dla przewl ekl e chorych
dorosłych i dzieci. Przed wejśc i e m w życi e reformy zdrowia
pieluchomajtki b yły wydawane
na zielone recepty w przychodni
specjalistycznej przy ul. Wesołej
w Kielca ch , pi e n i ąd ze na ten cel
były wy:datkowane z bud że tu woj ewody. Po Nowym Roku pieluchom ajtki skończyły s i ę w Kielcach . Zgodnie z rozporząd ze 
niem ministra zdrowia , pieluchomajtki na l eżą s i ę o kreś l o nym
grupom pacj entów za 50-proc.
od płat n ośc i ą w'liczbie 60 na miesi ąc , ale na razie brak systemu
ich dystrybucji w województw ie
świ ętokrzysk i m . Pacjenci l eżący
w domach muszą kupować je za
własne
p i e ni ądze (za
pełn ą
odpłatnością) . · Tak, samo j est 'w
szpitalach.
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Międzynarodowe Targi
Komputer Expo '99

Warszawa, 19-22 stycznia 1999 r.
PałaC Kultury I Nauki oraz Centrum Targowe Mokotów

WYCIECZKA
NA KOMPUTER'EXPO '99
Wspólny konkurs Echa Dnia

Nie
Janusz Mularczyk: - Pewnie, że
najlepiej by było , gdy wszyscy dostawali po równo, wtedy nie rodziłyby się konflikty. Ale to utopia.
Póki co, trzeba walczyć o - swe
płace . To automatycznie sprawi, że
różnice między zarobkami będą się
pogłębiać. To naturalne, że każdy z
nas domaga się wyższych zarobków. Jednak nie popieram protestu
anestezjologów. W tym przypadku
oprócz pi en iędzy pojawiają się jeszcze kwestie natury prawnej.
Mężczyzna pragnący zachować
anonimowość:

- Z roku na rok róż
nice w zarobkach się pogłębiają. I
nikt chyba nie wymyśli sposobu, który by ten mechanizm powstrzymał.
Ale to i lepiej. Niech każdy otrzymuje
wynagrodzenie podług swej profesji.
Przecież sprzątaczka nie może nagie zacząć zarabiać tyle co główna
księgowa . Wtedy to by się dopiero
na świecie porobiło.
/WET/
Zdjęcia: A. Piekarski

jesteśmy

na 'p rób,Adam Sosnowski, starosta konecki, został wybrany na przewo d ni cząceg o Konwentu Starostów Woj ewództwa Świętokrzy
skiego. Po raz pierwszy konwent zebrał s ię w Sielpi koło Koń s ki c h.
Członkowie

konwentu wypracowali wspólne stanowisko dotyczące postępów we wdrażaniu
reformy ustrojowej państwa . Starostowie przyznali, że reforma
administracyjna jest właściwym
krokiem w kierunku budowy
społeczeństwa obywatelskiego.
zaniepokojeni są jednak brakiem
logicznej relacji między zadaniami
powiatu a możliwościami finansowymi, jakie na ten cel otrzymano.
Samorządowcy skrytykowali też
błędne
stworzenie oczekiwań

społecznych , że powiaty "dołożą"
do oświaty i służby zdrowia.
Konwent wypra cowa ł również
stanowisko wobec przedłużaj ącej
się decyzji o nominacji wojewody
świętok rzyskiego . - Nie przyjmujemy do wiadom ości sugestii, że
stworzono więcej powiatów niż
zamierzano, dlatego część' z nich
ulegnie likwidacji - mówi Ad am
Sosnowski. - Nie przyjmujemy też
do wiadomości możliwości likwidacji województwa świętokrzy
skiego, jako nie chcianego.
Przedłużająca się sytuacja nieobsadzania stanowiska wojewody w
naszym regionie może na takie
zakusy wskazywać . Nie jesteśmy
województwem ani powiatami na

ł

Za rządu Targów Warszawskich Biura Reklamy S,A,

Sprawca brutalnego gwałtu .....
dokonanego vi Ostrowcu ""
! Świętokrzyskim sam zgłosił
się 'na policję j dziś s, anie"
przed prokuratorem: 4
Do zdarzenia doszło z' piątku
na sobotę . I dącą parę zaczepIł '
I.,nieznany mężczyzna . Najpierw
sprowokował do' bójki chłopa
., ka, a następnie siłą zaciągnął '
dzie"Y~nędo " mies~kania i
zgwałC1Lw

sposob

wyjątkowo

A

bite zęby.
"'",·,
..
~""" Sprawca gwałtu . do wczoraj '
' ukrywał się przed poliCją, by \
, 'nieoczekiwanie . . •
osobi ście ;
" zgłosić się w komendzie.
Dziś stanie przed prokurato-"
rem I jak n a leży s ię s podz ie~
waćprzed sądem, który zade- ~
, cyduje o zastosowaniu .$ rod- '
. ka zapobiegawczego
po~
staci tymczasowego aresztó~
wania.

próbę ·

/MAF/

http://sbc.wbp.kielce.pl
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UWAGA!' Nie zapomnij zabrać kuponu do autokaru,
i na wystawę .

jednocześn ie twój bilet na wyci eczkę

W wycieczce Oedna każdego dnia targów)
na Targi Komputer Expo '99 bierze udział pierwsze 150 ~só~
które poprawnie odpowie na wyżej wymienione pytanie.

.

~ brutałny. Ofiara poza , roZ:- "
ległymi wylewami ma także

wy-

dla czytelflików:
.
1. Odpowiedz na pytanie: G<;łzie od bywają.si ę Targi Komputer ExPO
a) na Torwarze
.
',' '-'.b) w PKiN (Pałac Kultury i Nauki) i CTM (Centrum Targowe MokotóW)
c) w hotelu Victoria
2. Wytnij kupon, który znajduje się n iżej i wpisz·na nim swoje imię
i nazwisko oraz odpowiedz na pytanie ŻliIfl1ieszczone powyżej.

XIV Międzynarodowe Targi Komputer Expo '~~
Data wycieczki .......... .. . .......................... ........... .. ...... .

Imie uczestnika wycieczki ....... .. .. ......... . . ...... .... ....... .

NazwIsko uczestnika wycieczki ............. . ................ .... .

Odpowiedź ........... ..

WIADOMOŚCI LOKALNE

ia 1999 r.
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Senat i prezydent zaakceptują

ustawę

o reformie

oświaty

EWOLUC
W SZKOL
- Na 90 procent pewne jest,
od 1 września reforma
oświaty wejdzie w życie.
Przeciwwskazań
do
przegłosowania '
ustawy
przez Senat i podpisania jej
przez prezydenta nie ma powiedział Jan Korczyński ,
w icekurator oświaty w Kielcach, komentując piątkową
decyzję Sejmu o przyjęciu
ustawy wprowadzającej reformę szkolnictwa.

że

ciela nie zajdąpoważniejsze zmiany, więc krótka forma doskonaląca, np. tygodniowy kurs, powinien wystarczyć . Poza tym Wyższa Szkoła Pedagogiczna prowadzi studium podyplomowe,
więc w maju będą już pierwsi nauczyciele przygotowani do pracy
w zreformowanej szkole.

pierwszym elemencie. O programach i ich realizacji mówiło się do
tej pory dość ogólnie. Zdaniem
wicekuratora Jana Korczyńskiego,
nie mogły być one upowszechniane przed ostateczną decyzją o
wprowadzeniu reformy szkolnictwa.

Protest ZNP
Rewolucja w IV klasie
Rewolucja nastąpi w klasie IV.
Zlikwidowany zostanie podział na
dyscypliny akademickie. Zamiast

Nauczyciele na ogół odnoszą się
do reformy nieufnie. Związek Nauczycielstwa Polskiego neguje zasadność zmian ustroju szkolnego.

Zasadnicze zmiany, jakie czeto skrócenie szkoły podstawowej do sześciu
lat, wprowadzenie obowiązkowego trzyletniego gimnazjum oraz trzyletniego liceum profilowanego lub dwuletniej szkoły
zawodowej. W czerwcu świadec
twa ukończenia szkoły podstawowej powinni więc otrzymać nie tylko ósmoklasiści, ale też ich młodsi
o dwa lata koledzy. 1 września ci
pierwsi rozpoczną naukę w wybranej przez siebie, nie zreformowa• nej szkole średniej lub zasadniczej
zawodowej. Szóstoklasiści natomiast będą kontynuować kształce
nie w gimnazjum.
kają uczniów i nauczycieli,

w Europie, systematycznie niszczony

lodzieje
·elkiego pieca
żepłyty z

i1U,L'U'IIe

obecny stan wieiw Starachowicach,
,ta""7R.nn tego typu obiektu

- Pochodzący z końca XIX w ieku
wielki piec w Starachowicach to
prawdziwy unikat na skalę świa
tową - usłyszeliśmy od Anny Piaseckiej. wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Niestety, podczas ostatniej wizytacji stwierdziliśmy, że obiekt ten ulega stopniowej dewastacji, czemu należy
przeciwdzi ałać .

Właścici e l em

wielkiego pieca
jest "Star" SA, który zabytkiem tyin
zostały uwłaszczony z urzędu
przez woj ewodę kieleckiego pod
koniec 1997 r. - W ciągu ostatnich
12 miesięcy na samą ochronę tego obiektu wydaliśmy 100 tys . zł pow ie dział Edward Jurek, w ice-

prezes "Stara· SA - Nasz zakład nie
prowadzi działalności hutniczej ani
muzealnej, dlatego od wielu lat próbujemy znaleźć dla tego zabytku n0wego, bardziej odpowiedniego
wlaściciela . Obecnie, w związku z
kradzieżami i zniszczeniami, wzm0cniliśmy nadzór wielkiego pieca. Kilka rary dziennie wizytują go nasi
wartownicy.
Jak udało nam się dowiedzieć, na
koniec stycznia zaplanowane jest
kolejne trójstronne spotkanie w celu
wypracowania formuły lepszego zabezpieczenia obiektu oraz rozwiąza
nia sprawy jego zarządu.
/WIEI

Z jazzową

Nietypową, jazzową interpretacją

kolędy " Nie było miejsca dla Ciebie" i pastorałką "Gwiazda" kiel-

czanka

Agnieszka Kowalczyk,
zwyci ężyła w V Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który

w sobotę zakończył się w Sędzi
nie. Nagrody na przeglądzie otrzymali także - chóry kameralne " Portamenło" i "Contentus" ze Starachowic.
We wstępnych eliminacjach do festiwalu, które odbywały się w całej
Polsce, wzięło udział ponad tysiąc
W/Konawców. Ostatecznie na wystIr
py w Sędzinie zakwalifikowano 560
uczestników, którzy walczyli o laury w
kilku kategoriach, m.in. ch6rćw, ze-

ę

spol6w wokalnych, instrumentalnych
i sołistów. Agnieszka Kowalczyk zwyciężyła w tej ostatniej grupie - wokali-

,

..

'

od naj młodszych

Fot. A. Piekarski

Reforma oświ aty będzie stopniowo obejmować kolejne szczeble
kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego. Od września zamiast nauczania początkowego w
klasach I-III wprowadzone będzie
nauczanie zintegrowane. - Teraz
nauczyciel mógł realizować program nie dzieląc godzin na poszczególne przedmioty, ale w dzienniku musiał oddzielnie wpisywać,
np. pięć godzin języka polskiego
bądż matematyki. Teraz nie będzie
już tego robił - wyjaśnia wicekurator.
- Tematy w dzienniku będą odzwierciedleniem lekcji. W pracy nauczy-

kolędą

Agnieszka

l.

Zacząć

stka W/Konała pastorałkę .Gwiazda·
z muzyką Jerzego Szczyrtly i sIcmami Janusza Wróblewskiego oraz kolędę .Nie było miejsca dla Ciebie· w
opracowaniu Mirosława Bogonia,
który towarzysZ]4 jej na gitarze klasycznej wraz z grającą na flecie poprzecznym Joanną Jaworz-Outką W nagrodę kielecka wokalistka pojedzie
na dwa tygodnie do Włoch .
- Byłam mile zaskoczona tą nagrodą, tym bardziej że kolęda zaaranżowana była w nietypowym, jazzującym klimacie, więc nie ~~m
mogla się podobać - powiedziała
nam Agnieszka. Wokalistka, która ~
roku nie występowała, postanowiła

zwyc~,żyla
po nagrodzie w Sędzinie, wrócić
śpiewania. PIanćt.v ma rnróstł,Q,
Ieźfi się też

do

zna.
ludzie, którzy chcą z nią

wspóIpraco.vać. NagraIa w Radu TAK
cztery kolędy, teraz przygoIoM.4e pieś

ni postne, które najprawdopodobnie
zostaną pokazane w telewizji wokresie
wielkanoolyrn, przymierza się takie do
występćm

na

Przeglądzie

Piosenki

Aktaskiej we Wrr:x:JaNu i Festiwalu
Piosenki SILxiend<iej w Krakowie.
- W pewnym momencie swojego
życia nie wiedziałam co chcę robić,
ale nie da się uwolnić od muzyki. Ta
nagroda mnie zdopingowała, teraz
już nie odpuszczę! - stwierdziła N;r
nieszka.
Na festiwalu w Sędzinie triumfowały także dwa chóry ze Starachowic. Chór Kameralny .Potramento· otrzymał wyróżn ienie, zaś Nauczycielski Chór Kameralny .Contentus· III nagrodę .
InlebJ

Po re formie

szkoła

ma

być nowocześniejsza.

nich będzie nauczanie blokowe.
Nazwy bloków nie sąjeszcze ustalone, ale wiadomo, że będą to trzy
grupy przedmiotów: humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych i artystycznych. Każdy blok
prowadziłby jeden nauczyciel. Musiałby on łączyć dotychczasowe
metody pracy w klasach V-VI z nowymi w klasie IV.
Przygotowanie pedagogów do nauczania czwartoklasistów będzie
wymagać największych nakładów.

Zdaniem wicekuratora Korczyń:
skiego w tej chw~i bariery są tylko
formalne. Kiedy ustawa zostanie
podpisana przez prezydenta, opublikowane będą przygotowane już
przepisy wykonawcze. Ośrodki doskonalenia nauczycieli natychmiast
przystąpią do organizowania szkoleń. Przed wakacjami kadra powinna więc być w pełni wykwalifikowana. O tym, którzy nauczyciele zostaną w pierwszej kolejności wytypowani do prowadzenia nauczania
blokowego, zdecydują dyrektorzy
szkół.

W gimnazjach, tak jak w dotychczasowym nauczaniu, obowiąry
wać będzie podział na przedmioty
zgodne z dyscyplinami akademickimi. Według wladz oświatowych , nauczyciele są do tego przygotowani,
ponieważ właśnie w ten sposób
obecnie pracują.
Nadal nie wiadomo jak będzie zorganizowana sieć gimnazjów. Kieleckie kuratorium ma własny projekt,
który będzie konfrontowany z prepozycjami gmin. Obecnie trwa ich
przygotowanie.
Reforma oświaty zakłada zmianę
ustroju szkolnego, s iatki godzin
oraz programów nauczania. Na razie do publicznej wiadomości zostały podane tylko informacje o tym

Pod koniec grudnia Zarząd Okręgu
ZNP w Kielcach w imieniu związko
wców całego województwa wystosował apel do prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego o zajęcie
stanowiska "zgodnego z oczekiwaniami tych grup społecznych, dla
których edukacja narodu jest wartością nadrzędną".

Nauczyciele popierają założenia
reformy edukacji w zakresie zmian
programowych. Nieuzasadnione
natomiast, zdaniem związkowców
ZNP, są propozycje zmian systemowych. Ich niepokój budzi brak
założeń długofalowej polityki pań
stwa dotyczącej finansowania
oświaty, spadek nakładów w 1999
roku w stosunku do roku minionego, zagrożenie zakończenia edukacji dzieci wiejskich i uboższej
części mieszkańców miast na szóstej klasie szkoły podstawowej,
brak spójnego systemu kształcenia,
dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Istnieje również obawa
przed masowymi zwOlnieniami bez
gwarancji usług socjalnych.
Stanowisko ZNP, przygotowane
jeszcze przed glosowaniem w Sejmie nad ustawą o reformie systemu
oświaty, jest aktualne. Związkowcy
uważają, że reforma w obecnym
kształcie nie powinna wejść w życie,
ponieważ jest źle przygotowana, a
jej pospieszne wdrażanie może
przynieść więcej szkód niż korzyści .
Wszyscy są zgodni, że powodzenie reformy zależy w dużej mierze
od nauczycieli, którzy będąją realizować w praktyce. Inaczej jednak
widzą tych nauczycieli władze
oświatowe, inaczej związkowcy. A
sami zainteresowani? Często
wiedzą najmniej...
Jolanta KĘPA

16 stycznia 1999 r. - sobota
(.
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Infekcja premiera
Premier Jerzy Buzek czuje się
zupełnie dobrze - zapewnił wczoraj dyrektor kliniki rządowej Maciej Kisiel. Szef rządu przebywa w
szpitalu od poniedziałku.
Według dyr. Kisiela, premier cierpi na
wirusową infekcję gómych dróg oddechowych. - Premier jest badany kilka
razy dziennie. Aby mógł opuścić szpilal, musi być dwukrotne potwierdzenie
powrotu do zdrowia - powiedział Kisiel.
Dodał, że ponieważ premier jest zmę
czony, personel szpilalny niepokoi go
tylko wtedy, gdy to jest niezbędne. Rzecznik rządu Jarosław Sellin powiedział
wczoraj, że premier najprawdopod0bniej opuści szpilal do piątku, więc zdąży
wziąć udział w sobotnio-niedzielnym
~eżdzie Ruchu S~ecznego AWS.
Wyjaśn~, że Buzka skierował do kliniki
lekarz rządowej kancelarii. Premier .był
w takim stanie, że w ogóle nie mógł
mówić· - powiedział Sellin. .

Minister Maksymowicz zapowiada sprowadzenie
anestezjologów z zagranicy

Mediacje tylko z
Związek Zawodowy Anestezjologów jest gotów podjąć merytoryczne rozmowy z rządem, aby jak najszybciej rozwiązać narastający
konflikt - zapewnił wczoraj w oświadczeniu Zarząd Główny ZZA.
Związek nadal uważa, że niepubliczne anestezjologiczne zakłady
opieki zdrowotnej mogą zawierać
kontrakty na świadczenia medyczne jedynie z kasami chorych, a nie
ze szpitalami. Na takie rozwiązanie
nie wyrażają zgody ani kasy, ani resort zdrowia, twierdząc , że jest to
sprzeczne z prawem.
Związkowcy nie zgadzają się na
propozycje Konfederacji Pracodawców Polskich, m.in. negocja-

cje z dyrektorami szpitali o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia. Tymczasem Leszek Balcerowicz powiedział, że jako wicepremier i przewodniczący Unii Wolności nie znajduje żadnego uzasadnienia dla żądań anestezjologów. - To jest naruszenie norm
etyki zawodowej i moralności. Nie
może być żadnego przypadku, by
wobec takiego nacisku ustępo
wać - dodał.

Odpowiedzialny za niewłaściwe przygotowanie reformy zdrowia

Sojusz przeciw min·sirowi
SLD złożył wczoraj w Sejmie
wniosek o wotum nieufności dla
ministra zdrowia Wojciecha Maksymowlcza. Podpisało się pod
nim 95 posłów Sojuszu.
.Minister Wojciech Maksymowicz jest odpowiedzialny za
niewłaściwe przygotowanie reformy ochrony zdrowia" - napisali
posłowie SLD we wniosku. Stawiają mu siedem zarzutów.
W ocenie wnioskodawców, minister nie zagwarantował pacjentom
dostępu do świadczeń zdrowotnych
.0 odpowiedniej jakości" i nie rozpoczą/ pracy nad sprawnym syste-

mem ochrony praw pacjenta. Drugi
zarzut dotyczy opóźnień przy wydawaniu rozporządzeń wykonawczych, co doprowadziło - w ocenie
SLD - do "dezorganizacji pracy
zakładów opieki zdrowotnej".
Maksymowicz - zdaniem posłów
SLD - jest również odpowiedzialny
za opóźnien ia w tworzeniu · samodzielnych publicznych ZOZ. W efekcie - podkreŚlają we wniosku .przekazano do samorządów tylko
427 zakładów na 1400 istniejących".
Wnioskodawcy oskarżają ministra także o to, że "do dziś nie istnieje całościowy system Rejestru

Fot. PAP/CAF
Przedwczoraj setki ton skały
wapiennej runęło na plaże w

Beachy Head w hrabstwie Sussex (Anglia). Olbrzymi fragment
skały o długości około 200
metrów runął w dół, zasypując
plażę łączącą pobliską latarnię
morską z lądem. Na zdjęciu :
zwałowiska

zalegające

gruzu wapiennego,
na plaży w Beachy

Head.

Wybuchł
Opady śniegu i marznące
, go deszczu . spowodowały .
chaos komunikacyjny w
~ północnych i wschodnich "
Niemczech. W poniedziałek i
· wczoraj w nocy w wypad- ;
kach drogowych zginęło ;
sześć osób.
.
• W < Dolnej Saksonii nieprze- ,
· Jezdnych było zpowodu golole, dZi wiele odcinków autostrad. ,
• Także w . innych landach
marznący deszcz zamienił dra· 9i w lodowiska. W sumie - jak '
poinformowała . policja - w
północnych i wscłtodnich Nie· mczech dosz!odo 530 wypadków drogowych.
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Usług

Medycznych", a dotychczadziałania Maksymowicza
spowodowały, że "zamrożono lub
utracono 170 mln zł zainwestowanych w budowę Rejestru".
Ponadto posłowie SLD zarzucają Maksymowiczowi, że nie zapobiegł niewłaściwemu wykorzystaniu pieniędzy z rezerw celowych przeznaczonych w budżecie
państwa na ochronę zdrowia.
"Środki te, niezgodnie z prawem,
w dużej mierze wykorzystane zostały na sfinansowanie indywidua- ,
Inych kontraktów lekarskich" - napisano we wniosku.
Kolejny zarzut dotyczy braku "czytelnych zasad tworzenia kas chorych". Posłowie SLD krytykują ministra także za nieprzeprowadzenie
odpowiedniej akcji informacyjnej na
temat reformy zdrowotnej.
"Mając na względzie interes publiczny, troskę o los pacjentów i o warunki pracy środowisk medycznych,
a także kierując się obawą o
przyszłość reformy uważamy, że
pozostawanie Wojctecha Maksymowicza na stanowisku ministra
jest przeszkodą w likwidacji chaosu,
który opanował służbę zdrowia" podkreślają autorzy wniosku.
Rzecznik SLD Andrzej Urbań
czyk powiedział dziennikarzom,
że SQjusz liczy, iż Sejm zajmie się
tym wnioskiem jak najszybciej.
Glosowanie za wotum nieufności
dla Maksymowicza zadeklarowało
PSL. SLD liczy, że również posłowie
Unii Wolności poprą wniosek. Urbańczyk przyznał jednak, że stanowisko UW jest w tej sprawie niejednoznaczne. Dodał, że oczekuje od
unitów .racjonalnego" rozważenia
tej sprawy. W jego ocenie, część
unitów podziela krytyczną ocenę
działalności ministra zdrowia.
sowe

Trzeba

Zdaniem rzecznika ZZA Krzysztofa
Zarenkiewicza, przerzucenie na anestezjologów odpowiedzia lności za
obecną sytuację w służbie zdrowia
.nie ma żadnego logicznego uzasadnienia". ~ To-nie 'dyrektorzy szpitali wprowadzali reformę zdrowia,
nie oni zmieriiali zapisy ustawy.
Odpowiedzialność za ten stan ponosi obecne kierownictwo Ministerstwa
Zdrowia ~ utrzymuje szef związku
anestezjologów Mariusz Piechota.
Zarenkiewicz twierdzi, że w całym
kraju wymówienia złożyło ok. 16QO1800 anestezjologów na 2700 lekarzy tej specjalności czynnych zawodowo. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że wypowiedzeń jest ok. 600-800.
Związkowcy podkreślają, że anestezjolodzy pracując społecznie nadal
zabezpieczają funkcjonowanie szpitali w przypadkach zagrożenia życia
pacjentów.
J.eden z urzędników resortu zdrowia powiedział, że nieoficjalnie kilka
regionów ZZA zwróciłO się z prośbą
o podjęcie odrębnych rozmów z
rządem . - Dążą do wyjścia z konfliktu
z twarzą - powiedział pragnący zachować anonimowość informator
PAP. Dodał, że trwają też nieformalne rozmowy kilku regionów związko
wców z niektórymi partiami. Piechota zapowiedział, że anestezjolodzy z
ZZA opuszczą te szpitale, w których
zostaną zatrudnieni lekarze z zagranicy lub ci, którzy zgłosili się w odpowiedzi na Qgioszenia prasowe. Przypuszczenie, że nie pracujących anestezjolog6w zastąpią .fachowcy
polscy i zagraniczni" wyraził wczoraj
minister zdrowia Wojciech Maksymowicz. Według Piechóty, zatrudnianie lekarzy z ogłoszenia niewiele
zmieni w sytuacji szpitali. Po opuszczeniu - szpitali przez członków
związku nadal będzie brakowało anestezjologów i z tego powodu placówki te będą pracowały jak podczas ostrego dyżuru.
Poparcia protest ującym anestezjologom udzieliło Zrzeszenie Chirurgów Ziemi Łódzkiej . W wydanym wczoraj oświadczeniu chirurdzy nie wykluczyli możliwości protestu.

Trzęsienie

obsługiwała rożen.

Lekkie trzęsienie ziemi nasw nocy z poniedziałku na
wtorek w rejonie Pizy, w cen.trum Włoch.
Nie odnotowano ofiar w ludziach
ani szkód materialnych; bez
tąpiło

Parterowy sklep został mocno
i według policji prawdopodobnie nadaje się już tylko
do rozbiórki. Zniszczony został
równieź zaparkowany w pobliżu
"volkswagen golf.
uszkodzońy

Pani Marii Zawadzkiej
śmierci

OJCA
składają:

Dyrekcja oraz koldanki i koledzy
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Fot. PAP/CAF
Straż.acy przeszukują

Stronę

gruzowisko.

przygotowano na podstawie materi ałów PAP

http://sbc.wbp.kielce.pl

Amerykański myśliwi ec

F-16
wczoraj rakietę w stro nę
stanowiska obrony przeciwlotniczej Iraku, kiedy został namierzony przez iracki radar w
północnej strefie zakazu lotów
nad tym krajem.
Według rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, maszyna amerykańska bezpiecznie
wróciła do bazy Incirlik w Turcji.
Był to kolejny incydent w strefie
zakazu lotów nad północnym Irakiem, która rozciąga się na północ
od 36 równoleżnika . Jej utworzenie - w kwietniu 1991 roku .- miało
chronić irackich Kurdów.
Strefa nad południowym Irakiem,
ustanowiona w celu ochrony tamtejszej ludności szyickiej, sięga od
granicy z Kuwejtem, Ara bią Saudyjską i Jordanią do 33 równoleż
nika, dochodząc niemal do samych południowych przedmieść
Bagdadu. Utworzono ją w sierpniu
1992 roku.
Saddam Husajn ogłosił, że nie
uznaje tych stref, ustanowionych
przez USA, Wi e lką Brytanię i
Francję. Waszyngton podkreśla ,
że rzucanie wyzwania amerykań
skiej i brytyjskiej dominacji na ob- .
szarze stref zakazu lotów nie ujdzie Bagdadowi bezkarnie.
Amerykański e myśliwce ostrzel ały stanowiska irackich rakiel w
północnej strefie zakazu lotów także w poniedziałek.
odpalił

eza ala

Do szpitala trafiły pozostałe dwie
ofiary wybuchu. 49-letnia ekspedientka sklepu doznała dotkliwych
pot/uczeń
nóg,
49-letni
współwłaściciel rożna ma poparzoną twarz i ręce .

wyrazy głęboldego współc:zucia z powodu

F-16 namierzony

•

mierlelna eks I zja
Eksplodował gaz ulatniający się
z rozszczelnionej instalacji pro-,
pan-butan, zasilanej z dwóch
11,5-kilogramowych butli. Zestaw
butli prawdopodobnie był używany
do podgrzewania rożna .

Tylko jeden z trzech konwojentów bankowych miał Śladowe
ilości barbituranów w moczu i
krwi - poinformował wczoraj To- .
masz Fedyk, prokurator prowadzący śledztwo związane ze
zni knięc ie m ponad 1 mln USD
wraz z dwoma ochroniarzami.
Te badania wcale nie
przesądzaj ą jeszcze o prawdomówności trzech ochroniarzy - powiedział Fedyk. Dodał , że od po-

ziemi w Pizie

propan-butan

53-letnia kobieta zginęła w wyniku wybuchu gazu, do którego
doszło wczoraj w sklepie spoży
wczym Rolniczej Spółdzielni
Handlowej w Bochni. Kobieta

na inne ekspertyzy

em Ślady li jedneg

zą

•

poczekać

szwanku wyszła także słynna, 58metrowa krzywa wieża w tym mieście. Jest ona od prawie 10 lat zamknięta dla zwiedzających, w
związku z tym, że jest zagrożona
upadkiem. Wstrząs był wyczuwalny dla mieszkańców w całej strefie
Pizy.
Siła wstrząsu została oceniona
na 3-4 stopnie w 1Z-stopniowej
skali MercalIego. Krajowy Instytut
Geofizyki podał, że epicentrum
znajdowało się w rejonie kilku
miejscowości
bardzo
blisko
położonych Pizy.
Ludność została uprzedzona o
możliwości wystąpienia tam ru. Chów tektonicznych.

niedzi ałku Prokuratura
przejęła śledztwo w
kradzieży pieniędzy

dzka

nych z wro cławskiego
i
Raiffeisen Centrobank SA do
znania.
Wraz z pien i ędzmi 8 stycznia
knęli dwaj ochroniarze firmy
Services Assistance: 37-letni
zary Stelmach oraz 31-letni
rosław Szewczyk. Obaj
wani są przez po licję . - M
rmacje z warszawskiego
Okęcie, z których wynika,
wylecieli oni z Polski mniej pod własnymi na;zwiskalmi.ln
stwierdził Fedyk.
Trzej inni konwojenci zostali
nalezieni przez policję ok.
w nocy koło Długołęki,
ści oddalonej od Wrocławia
20 km. Cała trójka
trakcie konwojowania ple lnlea;~_
zostali poczęstowani przez
gów sałatką oraz ciastem, w
rych musiaty być jakieś środ ki
rzające",

- Resztki jedzenia, które
w konwojujących sarnnd' dach, zostały przekazane do
pertyzy w Krakowie i dopiero
dy będziemy mogii ied:no;m~ lrJmł.
stwierdzić, czy ochroniarze
prawdę - powiedzial Fedyk.
Zauważył on , że od m nm~n' _
spożycia jedzenia do
prowadzenia badań
najmniej ok. 8-9 godzin.
też wyniki mogą być
będąjuż znane wyniki
prowadzonych przez
toksykologów, biegły
sprawdzi jeszcze łnl,,.,..nl';p
trzech panów na środki
ne, które być może zostały i
dane w jedzeniu - tłum a czyl
dyk.
śmy

Negatywnie
Rząd polski negatywnie
nia brak odpowiedzi
Kanclerskiego Niemiec
ministra Wiesława WóllenlOZlll
w sprawie podjęc ia
temat odszkodowań za
robotników przymusowych
Rzeszy.
Wiceminister spraw
nych Janusz Stańczyk
wczoraj takie c:t::>,nn'wic:kn
sejmowej Komisji Spraw
cznych.
Powiedzi ał, źe rząd

Schroedera dąży do
sprawy odszkodowań, ale
się przy tym, że przeważa
menedżerski, bez UWLUI"-· ·..
.delikatnej tkanki n,.,liłvr·7nel
Według niego, nieoolKOICIt;<r
że rząd niemiecki
proponowanych
rządem polskim, a
wnie z rząd e m USA i.
organizacjami
wskiej. Dodał, że takie
nie może tlo,nrrIW~ldZIC
jów antyżydowskich w
Środkowo-Wschodniej.

Kolejna ofiara zi y
Do 172 wzrosła liczba osób,
które w ostatnich miesiącach
zmarły wskutek zimna - poinformowała wczoraj Grażyna Puchaiska z biura prasowego Komendy Głównej Policji.
Ostatn ią ofiarę mrozów, oblodzone zwłoki 55-letniego Jana B.,
policja odnalazła w poniedziałek
rano we wsi Potrubowszczyzna
(woj. podlaskie). Mężczyzna prawdopodobnie poślizgnął się na oblodzonej kładce i wpadł do rzeki.
~ Wydostał się z wody, ale później
niestety zamarzł. Lekarz stwierdził
zgon z powodu wychłodzenia organizmu - powiedziała Puchaiska.
B . .znany był w okolicy z naduży
wania alkoholu'. W tragiczną noc

sąsiedzi widzieli B., jak
chodził

z domu.

Styc;

stycznia 1999 r.
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NIE
WZIĄŁEŚ

PORTFELA?
,
WEZ
KREDYT
RENAULT.

Brak Ci i samochodu i pieniędzy? Nie popadaj w zwątpienie. Wystarc7}f, że masz pół
godziny i dowód osobisty. Wpadnij do najt;>liższego salonu Renault, a po 1800 sekundach
otr7}fmasz decyzję o udzieleniu kredytu (szczegółowe warunki do wglądu na miejscu) .
Razem uzgodnimy najdogodniejszą dla Ciebie formę spłaty. W tym samym salonie
zawrzesz umowę kredytową i ubezpieczeniową (wkrótce także leasing) . Renault
Credit Polska zatroszczy się też o wS7}fstkie inne sprawy finansowe . A więc ...

Masz Renault jak w bauku..

RENAULT

Renault Credit polska

TO

•

ł
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Echo kierowców"

'" ·
go -O Iedz.

ozmro

DJa kierowców podróżujących wieczorem i nad rańem nastały
dni. Mróz przyłapuje wilgoć na drogach, marznący deszcz
utrudnia jazdę - jednym słowem gołoledź.
sądne

Korekta ze stypendium
Pan C. jest pracującym studentem. W 1997 roku jego rodzice zawarli z nim
umowę o stypendium za wyniki w nauce. Nie będąc jednak pewnymi m ożli
wości odliczenia kwot wypłaconych z ty1ułu stypendium nie odliczyli ich od
podstawy opodatkowania za 1997 rok. Czytelnik pyta: 1) w jaki sposób
mogą dokonać korekty zeznania za 1997 rok, 2) czy oświadczenia o odbiorze kwot stypendium, bez wysłania ich pocztą lub za pośrednictwem banku,
są wystarczające dla udokumentowania, że umowa została zrealizowana?
Nim przystąpimy do udzielenia odpowiedzi na te dwa pytania, najpierw .
uwaga ogólnej natury dotycząca stypendiów. Otóż nadal nie jest rozstrzygnięty spór o to, czy stypendia
(naukowe lub za wyniki w nauce) są

.1 • • •

KRZYŻÓWKA NR 10
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POZIOMO: 41 gryzoń występujący
w Tatrach, 51 dawna kochanka,
utrzymanka, 61 ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI- miasto, 10/ imperium
Iwana Grożnego, 111 towarzyszy polowaniu, 121 rzeka na Litwie i Łotwie,
uchodzi do Bałtyku (anagram z: 01WA+WAN).
.
PIONOWO: 11 gromnica, 21 część
noża, 3/ koi ból, 61 cel wędrówki Koziołka Matołka, 71 ptak występujący
w Australii z ozdobnym ogonem, 8/
okrągły budynek, 91 sofa.
IM.Ch.!
Rozwiązanie krzyżówki (wyraz 6
poziomo) prosimy przesyłać pod adresem redakcji .EO" - wyłącznie na
kartach pocztowych - w terminie 7
dni od dały numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę książkową. Na karcie z rozwiązaniem należy dopisać: .Krzyżówka nr 10".
Rozw·iązanie krzyżówki nr 292
POZIOMO: Watykan , kabanos , to- •
rpeda, wiklina, krupier, chrzest, kaskada.
PIONOWO: wakat, tabor, kanoe,
nisza, ogier, polip, danie, kacyk,
ukres, Irena, ratka.
Rozwiązanie główne: KRUPIER.

tzw.

trwałym

ciężarem

upoważ

niającym

podatnika do obniżenia
podstawy opodatkowania.
Ministerstwo Finansów stwierdziło
przed niemal rokiem, iż umowy stypendium są w rzeczywistości umowami darowizny lub prywatnej renły,
nie dając na to żadnych argumentów. W opinii praktycznie wszystkich
znawców prawa podatkowego, fiskus nie ma prawa do takiego zawę
żenia pojęcia trwalych ciężarów,
skoro przepisy ustawowe nie zawierają określonych ograniczeń . Ale to
urzędy przyjmują zeznania podatkowe i część z nich nie chce uznawać
odliczeń z tytulu stypendiów za wyniki w nauce.
W tej sytuacji podatnik ma prawo
odwoływać się do izby skarbowej , a
w ostateczności do Naczelnego
Sądu Administracyjnego; to NSA bowiem rozstrzyga w przypadku takich
sporów po czyjej stronie jest racja i
dopiero gdy takie orzeczenia sądu
będą znane (a trafiło tam już kilka
spraw tego rodzaju), jasne stanie
s i ę , która ze stron (urzędy skarbowe
czy podatnicy) ma rację .
Dlatego pan C. (oraz inne osoby
znajdujące się w podobnej sytuacji)
musi mieć świadomość, iż konkretny
urząd skarbowy może odmawiać
prawa do dokonania korekty zeznania podatkowego za 1997 rok tylko
dlatego, że podatnik nie uwzględnił
w nim odliczeń z tytułu stypendium
za wyniki w nauce. W takiej sytuacji,
dochodząc swoich racji, odmowę
urzędu należy potraktować jak decyzję administracyjną i w określonym
terminie (zawiera go pouczenie zawarte w decyzji urzędu) odwołać się
do właściwej izby skarbowej, a gdy i
to odwołanie nie poskutkuje - do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
A teraz pytanie pierwsze. Najpierw
sięgn ijmy po odpowiedni przepis ordynacji podatkowej: art. 79 (żądanie
stwierdzenia nadpłaty podatku) par.
1 - jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrallia przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku; par. 2 uprawnienie określone w par. 1
przysługuje również: 1) podatnikom,
których zobowiązanie podatkowe
powstaje w sposób przewidziany w
art. 21 par. 1 pkt 1, jeżeli : a) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa wart. 74 par. 2, wykazali zobowiązanie
podatkowe nienależne
bądź w wysokości większej od należ
nej i wpłacili zadeklarowany podatek
albo wYkazali kwotę nadpłaty w wysokości mniejszej od należnej. Wyni-

ka z tego, że trzeba zlożyć w urzę
dzie skarbowym pismo zatytułowane
"żądanie stwierdzenia nadpłaty", w
którym opisujemy zaistnialą sytuację, a w charakterze zalączni ków
składamy
dokumenty
potwierdzające zaistniałe okoliczności (w
tym przypadku ksero umowy o stypendium za wyniki w nauce i pokwitowania odbioru pieniędzy) . Można
też dołączyć wypełniony na nowo
PIT za 1997 rok , uwzględniający odliczenie z tytułu stypendium.
Pytanie drugie. Tak, takie oświad
czenie wystarczy. Przepisy podatkowe nie wymagają tu jakiejś szczególnej formy dokumentującej poniesiony wydatek (np. rachunku z VAT). W
związku z tym wystarczy zwykłe
oświ adczenie, iż określona kwota
wynikająca z zawartej uprzednio
umowy została między stronami
przekazana. Dla celów dokumentacyjnych takie oświadczenie powinno
mieć formę pisemną.

Opracowano na podstawie tygodnika "Twój Biznes" wydawnictwa IN FOR

Po

wczorajszych
opadach
marznącego deszczu zdezorientowani kierowcy nie wiedzieli do kogo dzwonić z interwencją z powodu
śliskich dróg. Calonocne dyżury
pełniło jedynie Biuro GDDP (tel.
3663936), zaj mujące się teraz utrzymaniem jedynie dróg krajowych oraz
centrum operacyjne wojewody świę
tokrzyskiego (tel. 3443333). Nikt nie
koordynowal natomiast akcji zimowej na drogach powiatowych, czyli
dawnych wojewódzkich . Trudno że
by kierowcy jeździli z wykazem telefonów do poszczególnych powiatów
czy gmin. Tymczasem jednego telefonu, pod którym udzielane byłyby
informacje na temat sytuacji na drogach wojewódzkich, Kielce nie po-

Wojska Polskiego z Lubelską. na
rondach Żółkiewskiego - Wojska Polskiego i Limanowskiego - Narutowicza
oraz na wiaduktach wzdłuż ulic ŻóIkie
wskiego i Wojska Polskiego - ostrzega
Zbigniew Kociński z radomskiej " drogówki". - Jeździmy powoli, hamujemy
łagodnie, pulsacyjnie.

Nadal
powinniśmy
uważać
szczególnie na wiaduktach, mostach, wniesieniach, przy dojazdach do skrzyżowań i na odcinkach
leśnych . W województwie święto
krzyskim trudno przejezdne mog ą
być odcinki górskie w powiatach
ostrowieckim i starachowickim.
W samym Radomiu kierowcy
mają kłopoty podczas gołoledzi na
podjeździe przy skrzyżowaniu ulic

piej zwolnić zawczasu na widot
zamierzającego przejść przezjez.
dnię pieszego.
Na pogorszenie s i ę
drogowych zareaguje n::lllvr.lomi,"
Radio " Kielce", które na
ostrzega
kierowców
rających s i ę w podróż
bezpieczeństwem .

Ang,ielski bez proble u
Czytaj w " Echu Dnia", słu chaj
w Radi u " K ielce" o godz. 15.55 i

19.50.
Przed nami Flagstaff.
Not so fast, dude.
Coś przegapiłem?

siadają.

Uwaźaj my na pieszych , którzy
przewracają s ię na chodnikach I
oblodzonych krawężn i kach . le-

No, you didn't miss anything.
To dlaczego nie wjeźdźamy do
Flagstaff?
Because now we're going oft
the Mother Road.
W prawo czy w lewo?
Right and straight ahead to northeast.
Dokąd jedziemy i jak daleko?
About 200 miles to the northeast.

200 mil?

być coś naprawdę ciekal/łeCIO.

I want to take you to two
states.
Chcesz mnie zabrać jeszcze
dwóch innych stanów?
Precisely • t o Utah and
do.
Ale przecież nie mamy tyle
su .
Believe me, this will be a
w ith almost supersonic
Jeśli ma to być podróż z
ponaddźwiękową prędkością. ..

4 re o
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KOZIO ROŻEC . Zły nastrój najlepiej
utopić w pracy. A tej Ci nie zabraknie,
będzie nawet więcej niż zwykle.
WODNIK. To prawda, że ktoś popełnU nietakt, ale przecież i Tobie

przytrafiają się gafy.

Pozwól się prze-

prosić.

RYBY. Masz dziś możliwość wyboru. Z jednej strony pociąga Cię ryzyko, z drugiej stabilizacja. Na co się
zdecydujesz?
BARAN. Towarzyska propozycja
bardzo Cię ucieszy, gdyż masz przeczucie, że czeka Cię szampańska
zabawa. Nie pomylisz się .
BYK. Wrócą echa niedawnych wydarzeń . Nie zmieniaj stanowiska, bo
racja test po Twojej stronie.
BLIZNIĘTA. Zamiast dawać wiarę
plotkarzom, sam dokładnie rozeznaj
sytuację , przyjrzyj się dobrze faktom .
,

1 stycznia tego roku weszła w życi e reforma emerytalna. Teraz każdy z nas ma
w ZUS-ie indywidualne konto i na nim gromadzi składki na swoją emeryturę. Osoby do

RAK. Nie pouczaj innych bez potrzeby, nie bądź .ważny" . Przystopuj zanim ktoś się o to postara.
LEW. W poszukiwaniu nowych doznań nie zapędzaj się zbyt daleko,
bo możesz stracić, co już zyskałeś.
PANNA. Boisz się wkroczyć na nieprzetarte ścieżki, ale w końcu musisz
wysunąć się z cienia. Pora na to.
WAGA. Z nastrojami będzie dziś
różnie, ale trudno się temu dziwić.
Do niemałych obowiązków dojdą nowe.
SKORPION. Jeśli chcesz przeforsować swoje zamiary, musisz walczyć. A jest o co. Ta świadomość
zmobilizuje.
STRZELEC. Najgorsze, co możesz zrobić, to trwać na straconej pozycji. Zmiana zainteresowań wyjdzie
na dobre.

trzydziestego roku życia ulokują część składek w funduszach em erytalnych. Starsi, ale
przed pięćdziesiątką, mają wybór,

czy

powierzyć całość składek nowemu ZUS-owi, czy

część ulokować w funduszu emerytalnym. Dla ludzi po pi ęćdziesiątce reforma oznacza
bezpieczeństwo emerytu ry w zreformowanym ZUS- ie.

Zamów

bezpłatną broszurę

zadzwoń:
::;::::=
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Zwari owałaś?

No, I'm not insane.
W takim razie, jeśli
mnie tak daleko od
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od 29.200 PLN*.

II

silnik 1.3 Endura (GO KM)

II

poduszka povvietrzna dla kierovvcy

II

immobilizer PATS

II

24-godzinna bezpłatna pomoc drogovva
vv Polsce i Europie

II

G-letnia gvvarancja na
korozyjną nadvvozia

l1li

perforację

preferenc yjny pakiet ubezpieczeń AC/OC/NW
vv drugim i trzecim roku eksploatacji

także

II

łatvvo d o stępny

kredyt z Ford Bank
(vv przypadku vvpłacenia 50 0/0 ceny
vvystarczy tylko dovvód osobisty·· )

już

od 30.700 PLN*.

II

silnik 1.3 Endura (GO KM)
lub 1.25 1Gv Zetec (75 KM)

II

vvspomaganie kierovvnicy
(vv modelach Ambiente i Trend)

II

poduszka povvietrzna dla kierovvcy
(vv modelach Ambiente i Trend)

II

immobilizer PATS

II

24-godzinna bezpłatna pomoc drogovva
vv Polsce i Europie

III

G-letnia gvvarancja na
korozyjną nadvvozia

III

perforację

preferencyjny pakiet ubezpieczeń AC/OC/NW
vv drugim i trzecim roku eksploatacji

także
Ił

łatvvo dostępny

kredyt z Ford Bank
(vv przypadku vvpłacenia 50 0/0 ceny
vvystarczy tylko dovvód osobisty··)

t
31.900 PLN*.
II

silnik 1.3 Endura (GO KM) lub 1 . 4 EFI (75 KM)
lub 1.G 1Gv Zetec (90 KM)

II

vvspomaganie kierovvnicy
(1.4 EFI i 1.G 1Gv Zetec)

II

poduszka povvietrzna dla kierovvcy

II

immobilizer PATS

Ił

24-godzinna bezpłatna pomoc drogovva
vv Polsce i Europie

II

G - letnia gvvarancja na
korozyjną nadvvozia

II

perforację

preferencyjny pakiet ubezpieczeń AC/OC/NW
vv. drugim i trzecim roku eksploatacji

ta kże

II

łatvvo dostępny

kredyt z Ford Bank
( vv przypadku vvpłacenia 50 0/0 ceny
vvystarczy ty lko d o vvód osobisty*·)

Pośpiesz si ę !

Liczba samochodóvv
vv tej ofercie jest

Raty

ograniczona.

e.ołacz sie z Autoryzovvanym Dealerem Forda.

"

KIELCE
Moto-Sar
ul. Zagnań ska 119
tel. (O 41) 362 75 75

.. Cena dotyczy samochodów wyprodukowanych w 1998 roku . Nie zaw iera podatku akcyzowego.

**

RADOM

SKARŻYSKO

Auto·Skar
ul. Orkana 1
tel. (O 48) 381 0061

·KAMIENNA
Auto·Skar
ul. Piłsudskiego 2
tel. (O 41) 253 0448

Oferta nie dotyc zy osób prawnych .

WiSI.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Czekolada
na smutki

Dr Mieczysław Szałecki
Kiedy najlepiej zacząć uczyć
dziecko jazdy na nartach? Czy
to prawda, że najlepiej uczą się
tego małe dzieci, które niedawno nauczyły się ch o dz ić? Jak
za bezpieczyć malucha przed
urazami?
Radzi dr M ieczysław Szalecki,
specjalista pediatra i narciarz z
zamiłowania: - Najlepiej zacząć
tę naukę jak najwcześniej, można
już w 2-3 roku życia, kiedy dziecko
już dobrze chodzi. W tym wieku
dziecko uczy się wszystkiego bardzo chętnie i bezboleśn ie, każda
forma aktywności fizycznej - jazda
na nartach, sankach, łyżwach - bę
dzie dla niego czymś naturalnym.
Pamiętajmy jednak, że dziecko
bardzo szybko się nudzi i łatwo
męczy, dlatego naukę trzeba przenieść na grunt zabawy. Jeżeli bę
dziemy chcieli nauczyć malucha
od razu wszystkiego, zniechęci
się ·

niech się nauczy
na nartach, niech podrepcze, pozjeżdża z małej górki. Od
początku trzeba
przyzwyczaić
dziecko do dobrej postawy. DlateNa

początek

chodzić

go trzeba mu kupić prawdziwe buty narciarskie, w plastikowej skorupie, z klamrami. Pam iętajmy, że
to wyd atek na jeden sezon, wi ęc
najlepiej kupić sprzęt dobrej klasy,
ale używany. Wiązania, też dobrej
klasy, powinny być dostosowane
dowagi dziecka , abyw razie upadku łatwo się wypinały. Do tego jeszcze używane nartki (dostosowane do wzrostu dziecka) i ciepły kombinezon zabezpieczający przed
zmarznięciem i przemoczeniem.
Jeżeli maluch ma opanowane
chodzenie na nartach i zjeżdżani e
z malej górki, możemy go zabra ć
na prawdziwy stok, bo wielkość
góry nie ma już znaczenia, zmienia się tylko dł u g o ść zjazdu. Na
stoku niebezpiecznym elementem
jest wyciąg . Na żadnym wyciągu
dziecko nie powinno jeżdzić samo,
ze wzglę d u na ryzyko wypadnię
cia . Zawsze powinien z nim jechać
doświadczony narciarz, najlepiej
tato lub ktoś , kto zna dziecko i komu ono ufa. M ożn a też wozić dziecko na dwuosobowym wyciągu
pomiędzy rodzicami.
Kiedy już j esteśmy na górze, pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi
urazami, których może d ozna ć od
innych narciarzy. Dlatego maluchowi b ędzie potrzebny kask
założony na cza peczkę, co skutecznie ochroni głowę dziecka przed
zimnem i urazami, do których może dojść przy upadku i uderzeniu
głową o n a rtę, wi ązanie czy Wystający ze śniegu ka mień. Ochrona głowy jest najważn iej sza. Gruby kombinezon skutecznie zabezpieczy resztę ciała .
Pamiętaj my o tym, że dziecko w
tym wieku nie odczuwa strachu
przed wysokością. nie wyobraża
sobie też grożących mu niebezpiecze ństw, dlatego powinno zj eż
dżać z góry pod o pieką. na
przykład z tatą (najlepiej między

nogami u taty). Jeżeli m ały narciarz daje j uż sobie ra dę samodzielnie, n iezbęd na jest uprząż szelki zakłada n e na kombinezon i
dług a linka. W ten sposób damy
dziecku poczucie wolności, a jedno cześni e
zabezpieczymy je
przed ,zbytnim rozszaleniem s i ę'.
Pa m i ętajmy o tym, że dziecko
bardzo łatwo s ię nudzi i marznie.
Sta rajmy się j a koś zaj ąć je w kolejce do wyci ągu , najlepiej żeby w
tym czasie trochę pob i egało, zabierzmy coś do jedzenia, rozgrzewaj ącego do picia i pamiętaj m y o
tym, że dziecko częściej chce siusiu.
J eże li dziecko jest tro chę starsze, w wieku szkolnym, a sami nie
jesteśmy dobrymi narciarzami,
najlepiej oddać je pod opiekę profesjonalnego instruktora, a kiedy
już będzi e s i ę dobrze poru szało na
stoku, może zjeżdża ć z rodzicami.
Podobny elementarz postępo
wania jak w przypadku narciarza,
trzeba za stosowa ć dla małego saneczkarza i łyżwiarza . Dla m ałego
saneczkarza też będ zi e potrzebny
kask. Sanki wymagają od dziecka
mniej wysHku, zadbajmy wi ęc , aby
maluch w m iarę możności zj e ż
dżał sam .

Odpowiednią odzi eżą i konieczzabezpi eczyć
małego łyżwiarza , grożą mu bo-

nie kaskiem trzeba

wiem'upadki na twardy lód i urazy
związane z upadkiem na łyżwę .
Idea nauki jest ta sama: zaczynamy od postawy, podstaw ruchów i
opanowania równowagi, a potem,
w miarę zaawansowania i wieku
dziecka możemy włączyć elementy techniki. Dzieci najlepiej czują
się w grupie rówi eśn i ków, najlepiej
więc dob rać do nauki kilkoro dzieci, połączyć to z elementami rywalizacji, wtedy zabawa b ęd zi e
ws pa niała .

(IB)

Pod koniec XX wieku stany
ciężkiej depresji zdarzają się
dzies i ęciokrotnie

częściej

niż

zaraz po drugiej wojnie świato
wej. Nie wszyscy wiedzą, że regularne spożywanie magnezu
chroni przed depresją.
Zdaniem dr Tadeusza Parnowskiego z Instytutu Psychiatrii i
Neurologii w Warszawie, każdy
może ulec depresji n i ezależn ie od
płc i i wieku. Pomocy specjalisty
potrzebuje już 10 proc. populacji,
dwa razy częściej kobiety n iż męż
czyźn i. Zaburzenia depresyjne
zwykle zaczynaj ą się niewinnie,
np. nieuzasadnionym spadkiem
nastroju czy wszechogarn i ającym
rozlen iwieniem i apatią. Depresj i
sprzyja stres. Zaburzenia wystę
p uj ą naj częśc i ej j es i en i ą. Kiedy
dni staj ą s i ę krótsze, a promienie
sło ń ca ledwo przedzierają s i ę
przez chmury, u wielu osób nastę
puje utrata sił , spowolnienie, wi ę
ksza senność , osłab i ona koncentracja i ńiechęć do stałych czynności. Ofiary depresji czują się
ogóln ie wyczerpane fizycznie,
części ej mają bóle i zawroty
głowy.
.
W leczeniu tzw. depresj i sezonowej najy.'ażniejszy jest ruch i
odpowiednia dieta . Słodycze , a
zwłaszcza czekolada , rzeczywiście dobrze wpływają na nasze
samopoczucie. Magnez zawarty
w czekoladzie dzi ała antydepresyjnie i relaksująco . NIedobórmagnezu powoduje stany niepokoju,
l ęku , nadpobudliwość nerwową.
zmęczen i e , bezsenność

lub koszmarne sny i bóle głowy. Dzięk i
magnezowi po zjedzeniu tabliczki
czekolady czujemy s i ę św i etn i e,
ale grozi nam ... nadwaga. Niestety, nasza dieta jest bardzo uboga
w magnez. Dlatego pow i nniśmy
wzbogacać d i etę preparatami
magnezowymi i wi e lom i nerałowymi.
(IB)

Emerytury bez tajemnic

Zaryzykować
Tydzień temu przedstawiliśmy
jedenaście towarzystw emerytalnych, które dostały koncesję
na prowadzenie i obsługę otwartych funduszy, w których będą
oszczędzać uczestnicy 1/ filaru
ubezpieczeń. Dziś zastanowimy
się nad tym, kto powinien wybrać ten filar, w jaki sposób tego
dokonać i czy to się w ogóle
opłaca .
Przypomnijmy, każdy w prze-

dziale wiekowym od 30 do 50 lat
może wybierać , czy lepiej zostać
w starym systemie emerytalnym,
czy też uczestniczyć w drugim filarze . Ten ostatni działa na zasadzie
podobnej, co obecnie fundusze
powiernicze. Nasza inwestycja
polega po prostu na kupowaniu
jednostek uczestnictwa w jednym
z jedenastu otwartych funduszy.
Emerytura, jaką dostaniemy po
piętnastu czy dwudziestu latach
oszczędzania , będzie nie tylko wynikiem systematycznego odkłada
nia comiesięcznych rat, ale i faktu,
że powierzone otwartemu funduszowi emerytalnemu pieniądze,
ten postara się jeszcze skutecznie
pomnożyć . Dlatego nie będzie ich
tylko lokował na kontach bankowych, ale i w papierach dłużnych,
czyli obligacjach i bonach skarbowych oraz w akcjach polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. To ta
ostatnia inwestyCja w dużej mierze
będzie wpływać na rentowność
funduszu i wzrost wartości jedno-

stki uczestnictwa, która w funduszach emerytalnych będzie się nazywać jednostką rozrachunkową.

czy nie?

Polskę

niemal 200 tysięcy akwizytorów, którzy zapukają do naszych
drzwi, proponując swój fundusz
emerytalny.

Czy nasze towarzystwo
Kto powinien wyb rać" filar

może zbankrutować?

Tak. Jest to
zakłada

możliwe.

pewną

Reforma

roczną

stopę

zwrotu, czyli inaczej mówiąc , roczny procentowy wzrost wartości
zainwestowanego przez nas kapitału. Ta stopa będzie wyliczana jako średnia rocznych stóp zwrotu
wszystkich jedenastu funduszy.
Zatem część towarzystw będzie
się mogło pochwalić wyższym od
rocznej średniej przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej.
Inne zarobią mniej dla swoich
klientów i te, żeby dorównać wartość jednostki do średniej , będą do
niej musiały dopłacić z własnej kieszeni. Jeśli nie będzie je na to stać,
zbankrutują. a obsługę naszego
funduszu przejmie inne wypłacał
ne towarzystwo. Jeśli i ono sobie
nie poradzi i też zbankrutuje, oszczędności uczestników funduszu
zagwarantuje budżet państwa.
Tak więc przyszli emeryci, mają 1/
filar gwarantowany z założenia .

W jaki sposób zapisać
do poszczególnego
towarzystwa?

się

O to nie mamy s ię co martwić .
za dwa - trzy miesiące ruszy w

Już

Na pewno osoby najmłodsze w
całym przedziale wiekowym, a
więc te po trzydziestce. Ci, którzy
mająjuź skończone lat czterdzieści, czterdzieści kilka, powinny się
już poważnie zastanowić, który system wybrać , bo może się okazać,
że stary da im większe emerytury
niż nowy. Dziś nikt nie potrafi tego
powiedzieć .
- Wybierając 1/ filar i jedno z towarzystw zarządzających funduszami obdarzamy taką firmę olbrzymim kredytem zaufania, bo nikt nie
potrafi przewidzieć , o ile ktoś taki
pomnoży nasze oszczędności, a
wszelkie symulacje są nie na miejscu, gdyż zależą choćby od sytuacji na warszawskiej giełdzie . A tej
nikt nie potrafi przewidzieć - mówi
Katarzyna Żbikowska z Biura
Pełnomocnika Rządu ds. Reformy

CURODENT

Ile zarobimy?
Do tej pory nie działał w Polsce
otwarty fundusz emerytalny, ale działająjuż, w sumie na podobnych zasadach , fundusze inwestycyjne. W 1998 roku niemal
wszystkie przyniosły swoim klienżaden

GABINET
STOMATOLOG laNY
lek. storn.

Hubert Dulnik

=~~~pozytowe

http://sbc.wbp.kielce.pl
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pacjenci. Pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej
wydaje się, że pewne zagadnienia pozostają nadal w centrum zainteresowania potencjalnych świadczeniobiorców - i im właśnie chcielibyśmy poświęcić niniejszy odcinek naszego cyklu.

Rejonizacja

PRACOWNIA
PROTETYaNA
lech. denl.

70
dl.

Pacjenci ze skierowaniami wystawionymi na starych zasadach nie
- obowiązują one do końca stycznia. Po upływi e
tego terminu prawo kierowania do specjalisty mieć będzie jedynie lekarz pierwszego kontaktu. Już teraz pacjenci mogą korzystać z nowych uprawnień , dotyczących samodzielnego wyboru specjaliSty.
W każdej placówce ochrony zdrowia oraz w Kasie Chorych powinna
znajdować się lista lekarzy konkretnych specjalizacji, udostęp nian a
pacjentom. W szczególnej sytuacji znajdą się pacjenci korzystający
z usług lekarzy prywatnych, którzy nie mają prawa wystawiania sk;erowań, także do szpitala. Gdy zajdzie konieczność hospitalizacji, pacjenci będą musieli potwierdzi ć diagnozę u lekarza mającego podpisany kontrakt z Kasą Chorych i to on wystawi im skierowanie. Pa m i ę
tać też należy, że do ginekologa i położnika, stomatologa, dermatc:oga i wenerologa, onkologa, psychiatry można pójść bez skierowania.
Równ ież lecznictwo dla chorych na gruźlicę, lecznictwo odwykowe,
dla osób zakażonych wirusem HIV jest dostępne bez skierowań . Powyższa zasada dotyczy także kombatantów (w zakresie chorób wo·
jennych i obozowych).
muszą się martwić

Recepty
Wiele kontrowersji budziła kwestia realizacji recept w aptekach.
Przypomnijmy więc :że od 1 stycznia 1999 r. straciły ważność .zielone
recepty", poszerzona została za to lista chorób przewlekłych . Osoby,
które na nie cierpią , uprawnione są do korzystania ze zniżkowych re·
cept z niebieskim paskiem. Zniżki na leki podstawowe i uzupełniające,
umieszczone na urzędowym wykazie, przysługują również honorowym dawcom krwi, jednak recepty mogą im wystawić jedynie lekarze
mający kontrakty z kasą. Te same warunki dotyczą wystawiania zn iżko
wych recept inwalidom wojennym. Osoby o najniższych dochod~ch
mogą starać się o dofinansowanie zakupu medykamentów ze-środków
opieki społecznej. Wszystkim ubezpieczonym korzystającym z prywat·
nej opieki medycznej przypominamy, źe lekarze prywatni mogą posia·
dać uprawnienia niezbędne do wystawiania recept ze zniżką. Jest to
możliwe w przypadku. jeśli zawar1i z kasą specjalną umowę.
W zwiazku z napływającymi sygnałami o kłopotach i nieporozumie·
niach związanych z nowymi zasadami funkcjonowania służby zdrowia
chcemy poinformować pacjentów, gdzie mogą składać odwo/2nia
w przypadku spraw spomych. Pierwszą instancją , do której należy się
zgłosić jest szef danej placówki służby zdrowia, mający możliwość bez·
pośredniej i natychmiastowej reakcji na zaistniałe wydarzenia. W przy'
padku, gdy nie uda się osiagnąć porozumienia, pacjent może szukać
pomocy we właściwej dla niego Kasie Chorych. W przypadku braku dostatecznej informacji, uniemożliwiającego jednoznaczną ocenę wyda·
rzeń, pacjent może skorzystać z infolinii uruchomionej przez Minister·
stwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Pod numerem 0-800-120-410 kom'
petentni pracownicy służby
zdrowia pełn i ą dyżur w dni robocze w godzinach 8.00-20.00. Interwencje dotyczące
sytuacji, w których występuje
.~ .
cia pacjenta podejmuje Lekarz
Dyżurny
Kraju, dyżurujący
całodobowo pod numerami telefonów: (0-22) 635-89-92 oraz
(0-22) 831-34-40_
Ministerstwo Zdrowia
Opieki Społecznej Biuro
Informacji i Promocji Reform
w Ochronie Zdrowia

~.
ANTONI BmLEWICZ
SocjoIos

PEŁNOMOCNIK MINISTRA ZDROWIA
I OPIEKI SPOLECZNEJ

do spmr Promocjlllerorm W 0dIr0n~ Zd/!IwiI
1JO..246 Warszawa uJ. MiodoW1 15

klj66S3

SPECJALISTYCZNY
GABINET
DERMATOLOGICZNY
KIELCE, UL. SEMINARYJSKA 15A
TEL. 368-24-17; 368-75-70
M. Szajewska- Kruk

=~ 11.IXH8.00
sobota

10.00·12.00

M. Grabowska-Qlejarozyk

:'::k 16.()()"18.00

E. Kłulszo

piątek

16.()()"18.00

.......

Marek Wojciechowski

~

gc
ki'

Skierowania

Specjalista chirurg

Tomasz Niebudek

pl

Wciąż jeszcze zdarzają się nieporozumienia związane ze zniesieniem (od 1 stycznia br.) rejonizacji. Przypomnijmy, że pacjent ma
pełne prawo wyboru placówki, w której chce się leczyć - o ile znajdUje
się ona na terenie objętym świadczeniami Kasy Chorych, do której należy. Dotyczy to zarówno leczenia ambulatoryjnego, jak i szpitalnego.
Warto jednak pamiętać o pewnych niedogodnościach związanych z
wyborem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w odległej od miejsca zamieszkania przychodni.

Leczenie chorób naczyń

OFERUJEMY USŁUGI W NW. ZAKRESIE :
* stomatołogia zachowawcza
• kosmetyka uzębienia
• protetyka, pełny zakres usług

=

(2)

VENART"
"
~
Prywatny Gabinet Lekarski

Kielce, Żródłowa 19/34
tel. (041) 368-04-84

I

Wśród problemów związanych z transformacją systemu ochrony
zdrowia szczególne miejsce zajmują te, z którymi na co dzień borykają

bądź wystąpiło zagrożen ie ży

tom straty. Tyl ko jeden z nich
wzrósł dwa razy ponad ińflacj ę .
Sp rawdzili ś my jak sobie radzi
najstarszy polski fundusz powierniczy, czyli ,Pioneer". Wartość
początkowa jednostki 28 lipca
1992 roku wyn os iła 10 złotyćh . 31
grudnia 1996 roku ta sama jednostka warta już była ponad siedem
razy więcej, bo 75,23 zł . Rok póź
niej, czyli 31 grudnia 1997 cena
jednostki s ko czyła do 81,74 zł. Po
niewiele ponad dwunastu miesiącach od tej daty, 11 stycznia roku bieżącego ta sama jednostka
oscylowała wokół 82 złotych .
Jak więc widać , przyrosty nie są
już tak duże . Tak więc towarzystwa przyniosą zapewne zyski, ale
w skali minimum 10 - 15 lat, tak
więc ci, którym brakuje do emerytury lat pięciu czy siedmiu, powinni
poważnie zastanowić się jaki wariant ubezpieczenia wybrać.
Jarosław PANEK

Ubezpieczeń.

NIEPOROZUMIENIA - PROBLEMY - BARIERY

Kielce, ul. Śląslca 34 m. 3
diagnostyka, badanie przepływu krwi,

drobne zabiegi Chirurgiczne,
gabinet czynny: wtorki, środy, czwartki

-

od 16 do 18, tel. (041) 342-82-05

lakład

Leczniczy

KręgOSłupa "Natura"
dr n. med. Jerzy Stodolny
- leczenie manualne chorób
kręgOSłu pa i narząd u ruchu,
masaże lecznicze i zabiegi,
flZ)'koterapia, zabiegi
rehabilitacyjne
lek. med. Jadwiga Stodolna
- choroby skóry, akupunktura,
kosmetyka lecznicza
Kielca, iL \pXIr... 6, III./IaI (041)361-61-04
IJIjo5Irocjacodziooriowgoclz.,·11I

lek. stom. G rażyna
Kielce, ul. Kościuszki 52 lok. 013
(przejście pasażem na taras)

gabinet czynny w'

poniedzlalkI I środy 15-19
wtorki i czwartki 9.30-1 2.30

• Stomatologia zachowawCza'
kos metyka. protetyka'
1,,,,,. rnlł""'l1la •
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Busko Zdrój w 1999 roku
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Rok 1999 ma szczególne znaczenia dla Buska Zdroju, które
po blisko ćwierćwieczu odzyskało status miasta powiatowego. Czego możemy zatem oczekiwać? Na ile zmieni się oblicze
700·letniego kurortu? Specjalnie
dla " Echa Dnia" mówią o tym
osob istości życia publicznego
Buska Zdroju.
Jerzy Kolarz, starosta powiatu buskiego: - Przywrócenie statusu
miasta powiatowego to dla Buska
Zdroju prestiż, swego rodzaju nobilitacja_Rok 1999 będzie, jak sądzę,
okresem tworzenia nowej struktury
administracyjnej oraz wielu związa
nych z tym jednostek organizacyjnych. Wierzę, że tak jak do tej pory,
dzięki staraniom burmistrza i władz
sam orządowych, miasto rozwijać
się będzi e w sposób naprawdę prę
żny, stając się wzorem nie tylko dla
ośrod ków naszego regionu , lecz także atrakcją dla odwiedzających
nas licznie gości , kuracjuszy.
Stefan Komenda, burmistrz miasta i gminy: - W Busku Zdroju po 1
stycznia 1999 roku praktycznie niewiele się zmieni, z wyjątkiem tego,
że urosło ono do rangi miasta powiatowego. Będziemy pracować
tak, jak do tej pory, dla dobra jego
mieszkańców, dla dobra regionu
Ponidzia. Sądzę, że będzi e czynił
to również, choć w nieco szerszym
zakresie, urząd starosty powiatowego. Busko jest od ponad 160 lat
uzdrowiskiem, ważnym ośrodkiem
handlowo-usługowym w naszym
regionie i będziemy starali się robić
wszystko, aby nadal takie pozostało. Z Buskiem Zdrojem związany
jestem od 1967 roku i przy każdej
okazji powtarzam, że to najpięknie
jsze miejsce na świecie . Dla mnie
piękniejszego miasta po prostu nie
ma. Myślę, że związałem się z nim
już do koń ca życia .
Alicja Bednarska, kierownik
marketingu PP "Uzdrowisko

Urząd
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którym od stycznia mieści się
urząd buskiego starosty, tak naprawdę jest obiektem mało funkcjonalnym. Wzniesiony n iegdyś
dla potrzeb komitetu PZPR, służyć
może bardziej celom reprezentacyjnym (znajdują się w nim m.in.
wielka sala konferencyjna, obszerny hol z dwiema klatkami schodowymi), niż sprawnej obsłudze
interesantów. Drugi budynek zaj-

mowany przez starostwo, przy ulicy Kopernika, jest obiektem starym , ciasnym, bez odpowiedniego
zaplecza technicznego. Dodatkowo, dla służb podległych tworzonemu Zarządowi Powiatowemu
Dróg wynajmowane są pomieszczenia w bazie byłego Rejonowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju.
- Starostwo Powiatowe funkcjonuje dziś praktycznie w trzech róż
nych miejscach, nie licząc jednostek organizacyjnych, które mogą
mieć także swoje własne problemy - powiedział nam wicestarosta
Jerzy Cichecki. - Budynek przy
alei Mickiewicza jest niefunkcj0nalny. Gros znajduj ących się w
nim pokoi, pomieszczeń administracyjnych należałoby adaptować .
Wymaga to wysokich
nakładów finansowych . Niektóre z
tych pomieszczeń nawet po adaptacji nie spełniałyby podstawowych kryteńów, związanych z

Jerzy Cichecki: - Konieczna
jest rozbudowa starostwa.
obsługą

interesantów, osób nie(wejścia po
schodach, podjazdy). Dlatego
też na ostatnim posiedzeniu
Zarządu Powiatu padła propozycja, żeby jeszcze w tym roku
wystąpić do Rady Powiatu z
wnioskiem o opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku
starostwa. Widzimy możliwość
dobudowania skrzydła od strony
wschodniej, tak, aby tworzyło
pełnosprawnych

władzami samorządowymi".

- Sam raport
to jeszcze nie
wszystko - wyjaśnia jeden z autorów Paweł Wydrych.
- Zawiera on dane i problemy do
rozstrzygnięcia, i jest bodżcem do
opracowania strategii informacyjnej, dojdzie jeszcze do tego strategia rozwoju gminy.
Raport otrzymali na ostatniej sesji wszyscy radni. Obecnie władze
chcą go dostarczyć jędrzejowskim
przedsiębiorcom, licząc na odzew,
bowiem intencją raportu jest również ułatwienie pracy lokalnym
biznesmenom. - Będą wiedzieć,
czym w interesującej ich dziedzinie gmina dysponuje - powiedział
burmistrz.

ono

zwartą, architektoniczną
całość. Nowy obiekt pomieściłby
wszystkie wydziały i struktury
Staro&waPowiaww~,ta~z
wygodą dla obywateli, którzy
mogliby załatwiać swoje sprawy
już w jednym miejscu. Sądzę, że
wkrótce zapadną pierwsze,
wiążące decyzje - podkreśla wł

cestarosta Cichecki.
Zdj(Cia A

Ligiedń

Budynek starostwa w Busku jest mało funkcjonalny.
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Okazały, wspaniale prezentujący
się gmach przy alei Mickiewicza, w

ponadto: Barbara Zatorska,
Zdzisława Żołna, Dariusz Treliń
ski, Witold Zając oraz Marek Zygan.
Raport ten, jak przeczytać moż
na w przedmowie burmistrza Henryka M ichałkiewicza , powstał w
celu "zinwentaryzowania sy1uacji
społeczno-gospodarczej". I dalej:
.raport nie jest podsumowaniem
ani oceną wyników , pracy samorządu w poprzedniej kadencji.
Mam nac;_l\łj;;., iż na podstawie raportu będzie można określić najważniejsze i najpilniejsze zadania
stojące przed mieszkańcami i

. . . ........
. . . , _ _ . . . ...........

......._ _

na czele z

Pawłem Wydryehem i Anną Stawecką, w jego skład wchodzili

...

......

Jędrzejowie

Miejski w

Peugeot po stałych cenach do

-........

starostwo w Busku

Prawdopodobnie jeszcze
w tym roku rozpocznie się
rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Busku
Zdroju. W opinii władz powiatu, to jedyny rozsądny
sposób na rozwiązanie obecnych problemów lokalowych.

opracował "Raport o stanre miasta i gminy Ję d rzejów". Praco-

IALII

_.,r_,..... ...................
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TRZY W.JEDNYM?

Wiemy,
na czym
stoimy

Busko Solec": - Mieszkam w Busku Zdroju od ponad 20 lat. Bardzo
się cieszę, że jest ono coraz pięk
niejsze, coraz jaśniejsze, pragnęłabym jednak, aby rozwijało
się jeszcze bardziej. Przede wszystkim leży mi na sercu park zdrojowy. Chciałabym , żeby był jeszcze
większy, by nabrał nowego blasku
- może minipole golfowe, ścieżki
dla rowerzystów, rolkowców. To
wizy1ówka miasta, odwiedzany
corocznie przez tysiące kuracjuszy.
Adam Gradzik, dyrektor M iędzy
szkolnego Ośrodka Sportowego: Busko Zdrój 1999 roku jawi mi się jako miasto, które zdąża do tego, aby
być coraz piękniejsze dla mieszkań
CÓW, naszych gości i kuracjuszy. Jakie będzie naprawdę, zależy od nas
samych. Poniekąd mam na to wpływ,
gdyż jestem czlonkiem Zarządu Miasta. Wydaje mi się, iż razem zrobimy
wszystko, aby Busko było miastem
ładnym,
czystym, bezpiecznym.
Pragnąłbym , by piłkarze nożni BKS
Zdrój utrzymali się w 1999 roku w tej
klasie rozgrywkowej, zaś p~karze rę
czni zdobyli jak najwięcej punktów,
których nam teraz trochę zabraklo.
Grzegorz Małkowski, dyrektor
Rejonu Telekomunikacji Polskiej
SA: - Jako dyrektor rejonu TP SA w
Busku Zdroju oczekuję przede
wszystkim, - że przy współpracy z
władzami nowo utworzonego powiatu uda się zrealizować zaplanowane na bieżący rok inwestycje
telekomunikacyjne. Da nam to pewien rodzaj komfortu, pozwoli sprawniej działać . Liczę, iż pod koniec
1999 roku powiat buski będzie już
posiadał w pełni zautomatyzowaną
sieć telefoniczną, a tak poważne
przedsięwzięcie nie jest możliwe
do wykonania bez ścisłego
współdzialania z władzami powiatu
i ośmiu gmin samorządowych.
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Zaczynają płonąć

Zastępcze

.

nauczanie
Kilka

trawy

Gorący? styczeń

miesięcy trwają

starania
gminy Wilczyce o piena uruchomienie kotłow
ni w tamtejszej Szkole Podstawowej. Z powodu braku ogrzewania dzieci z Wilczyc nie mogą
przenieść się do nowego budynku. Uczą się w pomieszczeniach zastępczych.
Zaadaptowany na potrzeby szkoły
budynek Gminnej Spółdzielni nie
jest przystosowany do takich funkcji.
Za mało jest pomieszczeń, nie ma
miejsca na szatnię i sanitariaty.
władz
niądze

Budowa ro.vej szkoły za~ się
we wrześniu ubiegłego roku. Wlej chvvili
budynek ten jest już ukończony. Brakuje
jedynie kotkmni. Koszty jej budowy

Kiłkacieptych dni w styczniu
spowodowało , że rolnicy roz-

poczęli coroczne ·wypąlan i e
iż od kilku już lat
straż pożarna walczy z tym

traw. Mimo

procederem, wielu ludzi wc iąż
wypala trawy.
W ubi egłym roku trawy wokolicach Sandomierza zaCZęły
płonąć w lutym. W tym roku juź w
styczniu można zobaczyć W, niektórych
pod sandomierskich
wsiach ogromne połacie wypalą
neJ trawy.

- Jak do tej pory obyło się bez
naszej interwencji - mówi oficer
dyżurny w powiatowej komendzie straży pożarnej w Sandomierzu. - Chociaż wiemy, że Ira·
wy już są wypalane.' Prawdziwy
problem zacznie się dopiero, gdy
trochę się ociepli. Ludzie wciąż
nie zdają sobie sprawy, jak wielkie szkody wyrządzają tym pale,. nlem.
"
'. Najczęściej wypalane są łąki i
... wały przeciwpowodziowe.
.;
. . . . '9AKUI

Fot. R. Biernicki

Sędziwy wodociąg

w Sandomierzu

Awaria co trzeci
Na terenie Sandomierza znajduje się ponad 100 kilometrów sieci
wodociągowej. Większa część sieci budowana była w latach pięć
dziesiątych i siedemdziesiątych. Jak wynika z danych sandomierskiego PGKiM, średnio co trzeci dzień miejski wodociąg ulega awarii. Na razie jednak, na generalny remont sieci miasto nie ma pienię
dzy. Przebudowywane będzie tylko ujęcie wody pitnej w Romanówce, skąd doprowadzana jest woda do Sandomierza.
Ponad dziewięćdziesiąt procent
budynków znajdujących się na terenie Sandomierza jest podłączo
nych do sieci wodociągowej. Wię
ksza część sieci jest jednak przestarzała. Niektóre odcinki sieci
mają już ponad czterdzieści lat.
- Sieć dosyłowa, przekazująca
wodę z Romanówki do Sandomierza była budowana w latach siedemdziesiątych - wyjaśnia prezes
sandomierskiego PGKiM, Antoni
Kołodziej . - Były to rury żeliwne.
Ta część sieci ma ponad trzynaście kilometrów.

Na terenie Sandomierza jest
ponad dziewięćdziesiąt kilometrów sieci rozdzielczej, doprowadzającej wodę do budynków. Najstarsza część została wybudowana
w latach pięćdziesiątych.
Najmłodsza pochodzi już z lat
dziewięćdziesiątych . Jak na razie,
ta część działa bez zarzutu.
Jak wynika z danych sandomierskiego PGKiM, awarie poszczególnych odcinków wodociągu nastę
pują średnio co trzy dni.
- Zwykle mamy około ośmiu awarii w miesiącu - powiedział Antoni

Fenomen Teresy Izabeli

fenomenu
300 laty Teresy
Izabeli Morsztynówny poświę
cona jest książka "Przeciw naturze rzeczy" Anny Sydonii-Myjak i Józefa Myjaka. Książka
ukazała się w ostatnim czasie
nakładem prywatnej agencji wydawniczej w Sandomierzu.
•Jest to postać niezwykła, ale paradoksalnie - dopiero po swojej
śmierci. Miała tylko mignąć przez
historię, jako jedna z wielu, anonimowo, choć utrwalona, w wydanym drukiem dziele literackim . Nie
zdążyła wejść w pełni w dorosłe
życie, założyć rodziny, przedłużyć
rodu Morsztynów" - napisali we
wstępie autorzy publikacji.
Teresa Izabela Morsztynówna
była córką wojewody sandomierskiego, znanego w ówczesnych
elitach rządzących . Nie zdążyła
wstąpić do zakonu, choć się do tego przygotowywała. Zmarła niespodziewanie w wieku 18 lal.
Życie Teresy Izabeli i jej śmierć
była i jest, jak wykazują autorzy
książki, atrakcyjnym materiałem literackim i legendowym. Sandomierska wojewodzianka przetrwała w życiu religijnym i turystycznym Sandomierza. Jej pośm i er
tne losy nadal budzą zdumienie.
C iało Morsztynówny - spoczy-

Kołodziej. - Najwięcej problemów
jest z najstarszą częścią wodociągu znajdującą się

na Starym

Mieście i na Podwalu. Sieć została
tutaj zbudowana z rur żeliwnych,
które są bardzo sztywne. W Sandomierzu natomiast występują

niewielkie ruchy górotwórcze.
Tych ruchów stare, sztywne rury
po prostu nie wytrzymują.
Mimo częstych awarii sieci, miasto nie zdecydowało się jeszcze
na remont generalny sandomierskiego wodociągu. Na razie wykonywane są tylko doraźne naprawy.
- W tym roku przewidywany jest
tylko remont ujęcia wody w Romanówce - wyjaśnia Antoni Kołodziej.
- Będą między innymi odświeżane
studnie, które już dość długi czas
pracują. Jest to dosyć poważny
projekt, finansowany z budżetu
miasta.
Na b i eżące remonty rurociągu
przeznaczane
są
pieniądze
wpływające do PGKiM z opłat za
wodę·
- Właściwie

miasto dokłada
nam tylko przy większych inwestycjach - powiedział prezes
PGKiM . - Koszty konserwacji i
eksploatacji wodociągu ponosimysami.

Fascynuje
od 300 lal
Wyjaśnieniu
zmarłej przed

dzień

IAKUI

wające w kościele Św. Józefa w
Sandomierzu - choć prawdopodobnie nie było balsamowane - nie
rozłożyło się. Sam kościół za
sprawą tej niezwykłości niezmiennie przyciąga rzesze turystów.
Książka .Przeciw naturze rzeczy· prezentuje życiorys woj ewodzianki sandomierskiej i próbuje
ustalić, na czym polega jej fenomen, co spowodowało, że jej ciało
oparło się upływowi czasu i
działan iu praw natury. Szkicuje też
poetycki wizerunek Morsztynówny
oraz kreśli sylwetkę Stanisława
Morsztyna - żołnierza, polityka i pisarza, ojca Teresy Izabeli, i autora
pierwszego poświęconego jej
utworu literackiego. Książkę koń
czy historia kościoła Św. Józefa i
program jego zwiedzania.
Jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie, dlaczego ciało Teresy Izabeli tak długo przetrwało autorzy
jednak nie dają.
.Może właśnie to niedopowiedzenie jest w tej historii najbardziej
fascynujące i powodujące nieustające zainteresowanie losami
Morsztynówny· - napisali w zakoń
czeniu.
Książka jest pierwszą pozycją
serii wydawniczej .Niezwykłości z
Sandomierskiego' .
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Anestezjolodzy nie

strajkują

Szpital po reformie
Sandomierski szpital jest
z nielicznych tego typu
placówek, która z reformy służ
by zdrowia prawdopodobnie

jedną

ustanowienie objazdów. Dopiero po
uzyskaniu tej zgody będziemy mogli
przystąpić do prac.
Budowa kanalizacji sfinansowana
będzie z budżetu miasta . Koszty
prac szacuje się na milion złotych.
- Mamy własną oczyszczalnię dodał burmistrz miasta. - Musimy
robić wszystko, by jak najwięcej
mieszkańców mogło z niej korzystać.
Według informacji z Urzędu Miasta, w tej chwili Ożarów skanalizowany jest już w 95 procentach.
IGOPI

kac
mil
nie
śni

Jl
kor
II, c
i F
u/o
ara

wyjdzie obronną ręką. Jak za·
pewnia dyrektor szpitala Adam
Satławski , współpraca za Świę·
kły,
tokrzyską Kasą Chorych układa
jak
się bardzo dobrze. Również
wię
sandomierscy anestezjolodzy
raz
do tej pory nie podjęli akcji protemiE
stacyjnej.
- żaden z naszych anestezjologi1.v
nie przystąpił do protestu - zapewoG
dyrektor. - Wszystkie oddziały pracują bez żadnych zakłóceń.
zjolodzy normalnie dyżurują.
. przewiduję, żeby któryś z
przystąpił do protestu. Nasi lekarll
ws,
uważają, że najważniejsze jest d0kre:
bro pacjentów.
kor
Również współpraca sandomiel'
prz
skiego szpitala ze Świętokrzyską
ci'l!
Kasą Chorych przebiega bez '
ny.
kszych zakłóceń .
obi,
- Uważam, że jest to jedna z
WC)
piej zorganizowanych kas w
kraj
powiedział dyrektor. - Jak
się
porozumieliśmy się we .. ,~~ ,cll'1l1 ••
zna
najważniejszych dla nas
zięc
Nie wiadomo jeszcze czy
które szpital otrzyma z kasy WV'.;taill~. oko
na zaspokojenie wszystkich
Pod koniec ubiegłego roku,
nych rozmowach ze ~ ..;ołr,~r7Ilf1'
Kasą Chorych wiadomo było, że
niędzy będzie za mało.
- To, czy funduszy wystarczy,
że się dopiero za jakiś czas nia Adam Satławski. no jeszcze wypowiadać się w
kwestiach. Jest natomiast pewne,
St
pacjenci na tym nie ucierpią.
ferl
Problemem dla
ku .
szpitala jest to, że
właściwie na styku działania
kas chorych - Świętokrzyskiej, .
Iskiej i Podkarpackiej. PacjenCi
domierskiego szpitala zostali
dzieleni pomiędzy te trzy kasy.
- Przychodzą do nas osoby,
przez całe życie leczyły się
szym szpitalu - wyjaśnia
Satławski. - A teraz okazuje
należą do innej kasy. Oni nie
się leczyć gdzie indziej.
Dyrekcja sandomierskiego
wystosowała już pisma do
stałych dwóch kas chorych: .
chce podpisać umowy równlez
sami Podkarpacką i Lubelską.
- Bez tych umów nie
pieniędzy na leczenie
należących do tych kas
dyrektor. - Na razie nie
śmy jeszcze żadnej
Nie znaczy to, że
syłamy część pacjentów.
chorzy, którzy zgłoszą s ię

Re

DZIORY LATA E

Fot. R. Biernicki

Po interwencji w naszej gazecie ulica Zwirki i Wigury w Sandomierzu doczekała się wreszcie naprawy
powstałych w czasie mrozów wyrw. Zarząd Dróg w Opatowie zdecydował się na bieżące naprawy uszkodzonej nawierzchni. Do tej pory przejazd przez jedną z głównycl? ulic Sandomierza był bardzo utrudniony. Miejmy nadzieję, że po tym doraźnym remoncie stan ulicy Zwirki i Wigury poprawi się.
lAKUJ
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Ostatnia taka ulica w Ożarowie

Jeszcze w tym roku mieszkań
cy ulicy Kolejowej w Ożarowie
mogą mieć kanalizację - zapewniają władze miasta. Jest to ostatnia nie skanalizowana jeszcze
ulica w tym mieście.
- Przy tej ulicy stoją stare budynki mówi Marcin Majcher, burmistrz
Ożarowa. - Dlatego nie można pro'Ą'adzić prac w ich sąsiedztwie . Sieć
ml:Jsi być poprowadzona przez śro
dek jezdni. Musimy więc zwrócić się
do Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Kielcach o zgodę na czasowe wyłączenie tej ulicy z ruchu i

Ol
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oszaoowano na 100

tysięcy zlotych.
Gminy nie stać na taki wydatek.
Władze gminy rozpoczęły starania
o przyznanie środków finansowych
na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. Do tej pory bezskutecznie. Niedawno gmina kupiła z włas
nych funduszy piec do ogrzewania
gazowego.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Tarnobrzegu zakoń
czył działalność. W Kielcach natomiast są zupełnie inne zasady przyznawania tego typu pomocy - powiedział Ryszard Hajduk, wójt Wilczyc. - Będziemy zabiegać u władz
województwa
świętokrzyskiego .
Budynek musimy oddać w tym roku.
W tej chwili w szkole w Wilczycach
uczy się około 150 uczniów. W
przyszłym roku powstanie tam gimnazjum dla całej gminy. Uczniów
zatem przybędzie.
- Będziemy zabiegać o pieniądze
wszędzie, gdzie to możliwe - zapowiada Ryszard Hajduk.
IGOPI
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Dla włodarzy Starachowic

Przygotowania do reformy
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Mimo zaledwie dwumiesię
czneg o urzędowania, członko
wie nowego Zarządu Miasta Starach owi c otrzymali premie.
Opozycja zarzuca, iż są one zbyt
wysokie.
Zarząd kontrolowany przez koalicję, w której dominuje AWS, w minionym roku urzędował tylko przez
41 dni roboczych. Szefa magistratu Janusza Wierzbickiego uhonorowano premią w wysokości 2000
zlotych. Jego zastępcy wiceprezydenci Lidia Żłobecka i Eugeniusz
Majchrzyk zainkasowali po 1000
zł. Natomiast członek ZM Jarosław Łyczkowski otrzymał

500

zł.

Na konferencji prasowej w magistracie zapytaliśmy, czym szczególnym zasłużył się nowy zarząd w
tak krótkim czasie, że konieczne

Polna II i

było nagrodzenie go wspomnianymi premiami?
- Jeżeli chodzi o mnie, to nie za
dwa miesiące , a za dwanaście oznajmił Wierzbicki, który w poprzedniej kadencji do listopada
ubiegłego roku był wiceprezydentem miasta.
- Proszę pytać o to przewodniczącego Rady Miejskiej - oświa
dczyła wiceprezydent Żłobecka .
- Nie chodzi o zasłużenie , ale o
pracę . Na początku nowy Zarząd
Miasta ma zawsze dużo do roboty.
Może te nagrody były trochę zawyżone ( ... ). Nie wiem, to była nie tylko moja decyzja, ale całego 8-osobowego kolegium rady - stwierdził
przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Nosowicz:
(M. B.)

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się konsultacje pracowników
Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego w Skarżysku z tutejszym środowiskiem oświatowym w sprawie reformy, która od 1
września zawita do szkół. Według koncepcji wypracowanej przez
Komisję Oświaty Rady Miasta w Skarżysku, powstaną trzy gimnazja, w budynkach których nie będzie już szkół podstawowych.

dziesięciu gminnych placówek powiedział nam wiceprezydent Jeżyk .
W najbliższym czasie sąsiednie
gminy należące do powiatu Skarżysko-Kamienna zdecydują, czy i
które będą korzystać z gimnazjów

Jak poinformował nas wiceprezydent miasta Jacek Jeżyk, aktualnie jako siedziby przyszłych gimnazjów przewidywane są SP 6,
SP 11 i SP 12. Pozostałych siedem podstawówek przyjmie ich
przyszłe klasy ósme oraz dzieci z
klas II-VI. - Dzisiaj odbędziemy

w grodzie kolejarzy. Prawdopodobnie do 1 marca wiadomo będzie
ostatecznie, które szkoły będą gimnazjami. Najpóżniej w połowie
kwietnia znani będą również dyrektorzy tych szkół.

Wydziału

konsultację z wszystkimi dyrektorami skarżyskich szkół podstawowych. Z kolei w piątek odbędzi emy
rozmowy z przedstawicielami
" Solidarności "
pracowników
oświaty, a dzień wcześniej planujemy dokonanie wizji wszystkich

Urzędnicy

Słoneczne

za·
jam
wię·

'ada
niei
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Koneccy samorządowcy obiecują, że w perspektywie rozpoczętej
kadencji w ciągu najbliższych czterech lat jedno z większych osiedli
mieszkaniowych w mieście - os. Słoneczne uzyska pelne uzbrojenie, łącznie z nawierzchniami ulic i chodnikam i. Jednak nieco wcześniej ruszą prace na osiedlu Polna II.
Już niebawem ruszą prace na
koneckim osiedlu zwanym Polna
II, czyli w rejonie ulic ZWZ, Piwnika
i Robotniczej. W grę wchodzi
ulożenie kanalizacji deszczowej
oraz dróg i chodników, gdyż praktycznie one nie istnieją. O tym,
jak wygląd a sytuacja po każdym
wi ększym deszczu i wiosennych
roztopach, najlepiej wiedzą sami
mies zkańcy okolicznych posesji
oraz odwiedzający ich goście.
Jednak jest nadzieja, że już niebawem sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie. W lutym odbę
dzie się przetarg na wykonanie
wspomnianych zadań, a z nadejściem wiosny rozpoczną się pierwsze prace ziemne. Ponieważ zakres prac zaplanowanych do wykonania jest spory, potrwają one
przez najbliższy rok, przeci ągając się nieco na rok następ
ny. W każdym razie już za rok, jak
obi ecują koneccy samorządo
wcy, do tej pory nieco księżycowy
krajobraz osiedla Polna II zmieni
się na korzyść i to w sposób
znaczący. Realizacja przedsięw
zięcia będzie kosztowała miasto
około 600 tysięcy złotych . Pod ob-

nie rzecz ma się z jednym z wię
kszych osiedli koneckich - Słone
cznym, gdzie wprawdzie w rejonie
ulic Robotnicza, Wiśniowa , Olimpijska kanalizacja została już
ułożona, jednak w dalszym ciągu
prawdziwe drogi i chodniki śnią się
mieszkańcom po nocach. W tym

Tomasz

Skarżyski

Kasa nie
W najbliższych dniach skarży
ski ZOZ podpisze ze Święto
krzyska Kasą Chorych umowę
dotyczącą dalszego funkcjonowania miejscowej poradni dla
diabetyków, która przyjmuje
chorych na cukrzycę z całego
powiatu. Według informacji
władz ZOZ, nie ma obawy, by w
zreformowanej służbie zdrowia
zabrakło miejsca na usługi dla
tej grupy chorych.
- Poradnia funkcjonuje cały czas,
nieprzerwanie. W placówce przy

opuści
ul. 1 Maja zarejestrowanych jest
około 7,5 tys. osób z całego powiatu , w tym około 3 tys. z samego
Skarżyska - powiedział zastępca
dyrektora ZOZ, dr Krzysztof Grzegorek. Wokół istnienia poradni po
1 stycznia narosło ostatnio w Skarżysku wiele obaw samych chorych , którzy jednak, jak widać ,
mogą być o świadczone im usługi
absolutnie spokojni. Poradnia w
Skarżysku jest jedyną tego rodzaju placówką w powiecie.

IG.BJ

Zarząd

Miasta
podjął decyzję o rozbiórce lub
remoncie wszystkich zdewastowanych budynków na terel)ie
miasta. W pierwszej kolejności
gmina zajmie się około 30 ruderami, które nie tylko szpecą
wygląd miasta, ale stanowią zagrożenie dla przechodniów.
Listę "szpetnych" obiektów opracował Wydzial Urbanistyki Urzędu
Miejskiego. ' Aktualnle trwają już
prace przy drewnianym domu usytuowanym na zbiegu ulic Piłsud 
skiego i Tysiąclecia, który od dawna stanowi jedynie siedzibę okolicznego marginesu. Kolejnymi
mają być podobne obiekty z ulic: 1
Maja, Krasińskiego , Legionów,
Krakowskiej i Słonecznej . Wiele
wskazuje na to, że Zarządowi Mia-

nosi nazwę "Zima '99". W turnieju jesiennym zwyciężyli:
Krzysztof Sztompke z Radomia i
Zbigniew Oymiński ze Stara-

ubiegłorocznego turnieju w magistrackiej sali "Olimpia"

brydża prawie 100 par z całej Polski.

sta uda się wreszcie zrealizować
swoiste marzenie poprzednich
ekip rządzących grodem nad Kamienną, czyli rozbiórkę byłego pawilonu meblowego przy ul. Piłsud
skiego. Przez wiele lat jego właści
ciele pozostawali nieuchwytni.
Ostatnio udało się doprowadzić do
ich rozmów z przedstawicielami
władz. Zadeklarowali, że rozbiorą
potężną ruderę przy przelotowej
arterii Skarżyska. Poślizg w likwidacji ruder może być jedynie spowodowany nie uregulowanymi
prawami własności części z nich .

IG.BJ

Forum o
zdrowia

doświadczenia,

przynoszące ulgę

rudery

GŁĘBOCKI

Poradnia dla diabetyków z powiatu

wymienić

wszystkie

złotych.

służbie

w życiu codziennym. Członkowie stowarzyszenia zwrócili się w tej
sprawie do władz miasta, a
rzecz była też przedmiotem
dyskusji na ostatniej w roku
ubiegłym sesji Rady Miejskiej.
-.Wcześniej były już dwie próby przejęcia pomieszczeń
kotłowni K-Z, bo to o niej mowa. Pierwsza na młodzieżowy
klub osiedlowy, a druga na hurtownię koneckiej .Społem" powiedział burmistrz Końskich
Henryk Popik. - W obydwu
przypadkach nic z tego nie
wyszło, ponieważ brakowało
akceptacji mieszkańców okoli-

cznych bloków. W ostatnim
przypadku, gdzie w grę wchodzi przejęcie obiektu przez stowarzyszenie działające na
rzecz dzieci niepełnospraw
nych, myślę że protestów raczej nie będzie . W każdym razie zarząd bardzo poważnie
podejdzie do problemu i postara się udzielić pomocy.
Jak się dowiedzieliśmy,
sprawa kotłowni na osiedlu 3
Maja ma jeszcze jedno oblicze, ponieważ sama kotłow
nia jest własnością miasta, a
reszta terenu pozostaje włas
nością Koneckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej . Jednak i lu
powiewa optymizmem, ponieważ prezes KSM Tadeusz
Dworak, słysząc o przekazaniu kotłowni stowarzyszeniu
również zadeklarował swoją

lewizory dla

IV

"szpetnych"

Rozbiorą

przypadku prace rozpoczną się w
tym roku i potrwają najkrócej jak
tylko będzie możliwe - jak nas zapewnił burmistrz Końskich Henryk
Popik. W ciągu najbliższych 4 lat
osiedle Słoneczne w całości bę
dzie posiadało uporządkowaną infrastrukturę , łącznie z drogami i
chodnikami. Na realizację tego
sporego zadania z budżetu miasta
i gminy przeznaczono milion

Rozgrywki brydżowe "Zima '99"

POdczas

listę

obiektów

ilion na uzbrojenie
e

opracowali
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Rodzice dzieci niepelnosprawnych, którzy niedawno
w Końskich założyli własne
stowarzyszenie,
chcą
przejąć pomieszczenia po
byłej kotłowni osiedlowej i
zaadaptować je na niewielką
świetlicę, miejsce własnych
zbiórek i spotkań.
Jak się okazuje, dzieci niepełnosprawnych w Końskich
jest wiele, a ich rodzice, zwykle
osamotnieni, starają się rozwiązywać problemy swoje I
swoich pociech bardzo często
dzialając na zasadzie .wyważanla drzwi", które ktoś już dawno otworzył. Stąd, nauczeni
przykrymi doświadczeniami,
założyli
stowarzyszenie, a
ostatnio postanowili pokusić
się o lokal na własną świetlicę.
Wybór padł na pomieszczenia
po byłej koUowni na osiedlu 3
Maja, które po niewielkim remoncie chcą zaadaptować na
miejsce zbiórek i spotkań,
gdZie w miłej. spokojnej atmosferze można porozmawiać i

zwycięzców

chowie. W nagrodę, oprócz dyplomów, otrzymali telewizory kolorowe.
Fundatorami tak cennych nagród byli sponsorzy, firmy "Budex
Szyk" i . Info Foto Druk". Marek
Waglewski, glówny organizator turniejów, poinformował, że nie
mniej cenne nagrody będą w turnieju zimowym. Znów obiecali je
ufundować wspomniani sponsorzy i dodatkowo firma . RS Tronik· .
Tym razem otrzyma je aż sześciu
pierwszych zawodników. Warto
dodać, że szefowie fundujących
firm to zapaleni brydżyści.
Tak znaczna pula cennych nagród i świetna organizacja sprawiają, że z roku na rok rośnie ranga tych turniejów i uczestniczą w
nich coraz lepsi zawodnicy z
całego regionu obejmującego :
Kielce. Radom, Ostrowiec Swięto
krzyski,
Skarżysko-Kam i enną,
Rudki. Zimowe rozgrywki w salach
Spółdzielczego Domu Ku ltury w
Starachowicach będą trwać przez
12 tygodni, w cyklu 12 turniejów.

Każdorazowo

bierze

udział około

20 par.
Podsumowaniem rocznych zmaregionu będzie IV
Ogólnopolski Tumiej Par. W tym roku zaplanowano go na niedzielę (25
kwietnia) i taki termin został potwierdzony w ogólnopolskim terminarzu.
Marek Waglewski obawia się, że
może on nie dojść do skutku z braku
pieniędzy na organizację i nagrody.
W ubiegłym roku dodano do jego
nazwy informację, że rywalizacja
jest o puchar prezydenta Starachowic Zenona Krzeszowskiego. Znalazl więc poparcie finansowe władz
miasta. Nowy prezydent Starachowic jeszcze nie wykazał takiego
zainteresowania. Warto dodać, że
tumiej ten zaczął wrastać w tradycję
Starachowic i regionu. W ubiegłym
roku uczestniczyli w nim brydżyści z
kilkunastu regionów Polski. Jak wiadomo, w brydża gra wielu ludzi biznesu i small-bussinesu i taki tumiej zdaniem pana Marka - jest świetną
promocją miasta.
Kazimierz CUCH
gań brydżystów

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na otwarte spotkanie poświęco
ne reformie służby zdrowia zaprasza jutro skarżyskie stowarzyszenie Forum Mieszkańców Skarży
ska . W świetlicy Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Sikorskiego
trudności związane z kłopotami
pierwszych tygodni istnienia reformy w mieście i powiecie wyjaś
niał będzie zainteresowanym dyrektor ZOZ dr Michał Okła .
Początek posiedzenia forum o
godzinie 17.
IG.BJ

pomoc. Tak więc niby wszystko jest na dobrej drodze,
gdyby nie - jak to zwykle bywa
- pewne ale ... Otóż, problem
polega na tym, czy ewentualnie śWietlica może znajdować
się w lokalu bezpośrednio
graniczącym

i

stykającym się

z instalacjami gazowymi ciągle pracującymi. A le na to
pytanie będą mogli odpowiedzieć tylko fachowcy.
Tomasz GŁĘBOCKI

Wyrok na "Manhattan"?
W marcu Rada Miejska Starachowic zadecyduje o przeniesieniu targowiska "Manhattan".
Na terenach bazaru przy ul. AK
powstanie centrum usługowo
handlowe.
- Centrum miasta z prawdziwego
zdarzenia jest bardzo potrzebne,
dlatego będzie my proponować
handlowcom z . Manhattanu· inne
lokalizacje, m .in. przy ul. Kościel
nej, gdzie są miejsca na parkingi i
jest dogodny dojazd autobusami
MZK. Ta propozycja wydaje się
l1ajwłaściwsza. W marcu zwrócimy się do Rady Miejskiej z proje-

ktem uchwały w tej sprawie. Mam
nadzieję , że radni spojrzą na problem pragmatycznie - stwierdził
prezydent Janusz Wierzbicki.
Warto przypomnieć, iż popieraj ąc starachowickich drobnych
handlowców z . Manhattanu·, którzy protestowali przeciwko budowie na terenach bazaru supermarketu, ówcześni opozycyjni radni
sugerowali przeprowadzenie referendum w tej kontrowersyjnej
sprawie. Obecnie, kiedy prawicowa opozycja objęła rządy w Starachowicach, o pomyśle referendum
jakby zapomn iano.
(M.B.)
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• Wizyty domowe pediatrów

13.01.1999 r.

- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), s0boty, niedziele i święta - 10.00·20.00, tel.
(041) 331·80-68.
15926/98

INNE

• "Romantica"

391ap

RADIO TAXI ,,ALFA".
.t~I: 96·22. 344-44-44.' dr.~8:4

• OOlBY DIGITAl; ..Negocjalo(' USA, I.
15. g . 17.45,20.15,..Ksiątę Egiptu' USA, bo.,
g. 12, 14, 16.

KIelce. tel. 345-77-43.
34~-77 -46.

..laklinaczkonrUSA,I.15,g.17, .Wr6gpubłi

k1l&526

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

• ,.Ecbo"
• .Blues Bralhers 2000' USA, I. 15, g . 16,
18.

n.

WYSTAWY

boIu

• Galeria BWA
- tel. ~19; Galeria SWA .,piwnice', ul.
leśna 7. ,Wystawa Okręgowa Związku Polskich Artystów PIastyk6w". Czynna od paniedziaIku do piątku w godz. 11 .00 - 17.00, w niedzielewgodz. 11.00-15.00, w soboty - niec:zynna. Galeria BWA..Na Piętrze'. ul. leśna 7 . .,Poplenerowa wystawa malarstwa', .Kontrasty i
sIrukILry" wystawa autorska Tal113/)' May. Galeria czynna od poniedziaIku do piątku w godz.
&-15, w soboty i niedziele nieczynna.

8.3

Su

• Informacja PKS: 864·23- 19, PKP: 64·21.
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06, czynny 1622, Pomoc Drogowa: 864·24-00, PogotO'Nie
Ciepłownicze : 993.
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• KINO "zdrój"

• Kino "Syrena"

ma,

- brak tenninarza.

• Galeria BWA ..zielona"

• Muzeum Ziemi
S1aszowskiej

ruI<
rolr
lerl
12.

- ul. Jana Pawta 1117, tel. 864·33-44; czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 8.0017.00, środy i piątki w godz. 8.00-15.00.

• Staszowski
Ośrodek Kultury
• tel. 864-23-19; wystawy: Galeria . Punkr, Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'.
Galeria . Piwnice' - wystawa amatorskich prac

• ,Oczy węża' USA, I. 15, g. 17.

• Kryzysowy

rze
\1:0

telefon zaufania

·861-03-72: alkohołizm : poniedziałki i śro
dywgodz. 17-21; punkt przeciwdziałania prumocy: wtorki i piątki w godz. 16-18; ogólne po.
radniclwo uzależnień : czwartki w godz. 16-18.
Redakcja nie odpowIada za zmiany w
terminarzach.

ni:;'
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tel. 10411'368,13-94.
•

MUZEA

Postoje taksówek

- wewnętrzny i chirurgiczny - Czam6w.

• Apteki
- dyńIr caIodobowy - pl. WoInoki l, dy;tur
do godz. 23 - ul. Wiśniowa 6.

rnaIarsMo poIskie". M.rzam CZ)M8 axIzienie,
oprócz poniedzi;*ćw i wtorków w godz. 9.0016.00. W riedzieIe wę ""*'Y.

• Muzeum
• przy Rynku 315, IeI. J4.4-4C)..14. Ekspozy-

qe RaIe: ,WspóIczl!sna sztuka Judowa lGe1ecczy2n'f'. Wystawy ~ ..z pradziej6Ir
regionu ~' i )(ieIecc:zyzna
.... iowiec:zna". Czynne codziennie, oprócz
poniedziaIkbw i łItId,. godz. 9.00-16.00. W

niedziele wsIęp wdny.

PaMa .. 5, lei. 344-57-92.. WywIaoa _
ńaI6w biogiaficzII,dI i liłer.1dódI z ~
cądIlał piur7a. Czynne: wIDrIó. czwar1IIi,
pią!IQ, niecIzi*.godz. &-16•• łIody. godz.
11...111. W .-.tziIIe wsIęp.my.

'-'--acv.

....................................
~ cłzIIio:MoiIw"• .1aIoa i jIj .......

cąnne CIIdziIInnie ap6cz poIliieIłziwIo6w

wgodz. 1~17.

- Kielce, tel. 342-99-87. pod kIóIym l11O'b1a
ZfJaszać patologie, popeInione przesIępStwa.

• Zespół POIIIOCy
Rodzinie przy PZP

.... 344-82.e7.~ ........ doczIos.
na ziMIiadI pal-

~., ...... XX....,._.,...CZJIIIU

od .....' iAw<loJlÓllllU i.lIÓ!IIłIiIIf.godz.

• .........,..T___
. . -...za

"15,. • niecIzi* wsIęp be.zFIaInJ.
~

XIX«. ~. XIX«. apI!!IIa.
dllll!rz SudatIiIMa,.,.a.a adtJ.1łema
lÓII!IiI2a. ~ ~ od p&ńedziaIou do
t4.

,.,.gDdz. ..

• - - GeMIIJIlk7-r

'*--

2'fZJr('.
c:zyw.. od ......
dzWudopi;Jllu.IJDdL8-15. ~waInJ..

I!!!r!!!!l

- terapia lOCIzjn i maIteńAw • sylIacjach
Ioyzysowych. terapia lOCIzjn z d2iedIiem pa&jawiającym Wdnoki emo*"a'"e, terapia i
poIad"i,l_ dla mIodzieo.ty. u.Iugi bezpIaN.

-&1~t3,dllamlcPKS:

• Rezerwat I Muzeum
Archeo\oglcme

- ,G6micIwo ktzemóenia w neoIicie", .Dwie
podziemne galerie 1UIysIyczne', .8kansen
wioski neoIitycznej". ..z toporem pr7leZ

i aułobuIy, czynne caIą dobę: 65-33-28, BUo

• P...,-daoIog, ~

. ... lei.. 346-53-11;

~

•

•___ .... Oda..,.,

- ~"'Sbla:ma9Q.IIl.5:Hał1_ c::z,r..
. . aIIłzI!miior ~ . - - - l2y \
cłiJ!M. łIIII!paqo:ja.IIudJIoIIu
godz. "17.

....

•

.........-......

an,dr .... (041) 342-1&47.

cIiruig6w
tłzietioc:łd>, inIemiII6w. .....p~ orDped6ow" lI!!LWdog6or. bad;ria EKG. 0;IrJsm-

ne).

_

• P-= Dor.dDa dla Dzieci
D, R. Sn-naIrocą
... wizyty cton..e. g:aIIft!t leIIarsIIi,. ....
(041) J68..C8.91. KioIce" .... ~ 4 IIL
25. axłziennie: 16..00-22..00. sabały 10J».

_

.-

• PCW*Rrie pecIiaIb)UW'

-7J».22.00.1el. (041)331...1~.

T

P05TÓJTAXI
J'ffZ'f IJIIIOACU",
nie paIIiera opIaIy
zadaj;ml,
.... 513-105..

~

niaCDiziemie.godz. 11J».20'OO. .... (041)
331-56-60.. Wizyty damc.e • godz. 14'»22..OO("'P_ e"ie). 11J».21"OO(. . . . .

:

- .... ~t9. IeI..538-345.C2pn1:
polia, [ II , . . . .gadziiw:IIl-2D,.aboIy
i niedzide. gadziiw:111~2Il.

Iebny sproj F 'N

... wi2yIy damc.e

~..,
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DAREX .. Radio Tai.

.... 25-37-378. 95-28.

KOI

Klub Tkaniny Artystycznej przy Osiedlowym Klubie Kultury KSM .Miniatura' i Osiedlowy Klub K/.j.
tury KSM ,Słoneczko' uprzejmie zapraszają na wystawę tkaniny unikatowej. Wernisaż rozpocznie się
14 stycznia o godz. 17 w klubie ,Słoneczko' w Kielcach przy ul. Romualda 3.
Islal
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RADIO KIELCE
0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania na targowiskach
5.30,6.30. 7.30 Sytuacja na drogach 6.00, 16.00 Aktualn. dnia 6.05, 7,05, 12,10, 17.30. 20.10
Sport 8.05,10.15.11.55.12.15, 17.35 Kuriery ogłosz. 8.50 Radiowa giełda pracy 9.10 5 minuto
reformie ubezpieczeń społecznych 9.15 Muzyka dla wszystkich 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Mag. inform. 10.20 Radio Kielce poleca ... 10.30 W krainie piosenki 10.45 Co słychać w przedWI>
lu? 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21 .00, 23.00 Wiad. 11.10 Sprawa na dziś 12.00 Płus
w południe 12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 ludowe rytmy 13.1 ORozrnaili
muzyka 13.50 Dzieje 9rzechu S. Żeromskiego 14.15 Aulo radio , molo radio 15.10 Popołudnie w
dyskotece 15.55. 19.50 Język angielski 18.00 Plus 18.30 W świecie literatury i sztuki 19.10 PIyta
tygodnia 19.55 Baśnie ziemi lubuskiej 20.15 Radio po kolacji 22.00 BBC 23.00 Muzyka kameralna
0.00 Nocne Kielce

RADIO FAMA
5.50-19.50 Serwisy inform. (co godzinę) 6.00-9.00 Muzyczne przebudzanki: inform. z policji i
straży pożarnej, przegląd prasy lokalnej, wiad. kuHur., przegląd prasyktajowej,serwis sport. 6.1~
6.45,7.10·16.10 Wiad. dla kierowców 9.15 Konkurs Ornnibu 11.00 Relacje, Wywiady, MU2)'Ia

p/yIa wieczoru, propozycje do listy przebojów, konkurs 0.00-6.00 FaMa

nocą

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-0.00 Wiad. 6.30,16.30 Skt6tywiad. (co godzinę) 7..4S-17..45 Serwis lokalny 6.15 NauctJIr
nie Jana Pawia 116..45Ewangeliarz 8.10 Twarząwtwarz - poramy gość 8.30 Rynek pracy 9.15 Poramy gość 11.15 Kwadrans z kulturą 11.50 Anioł Pański 12.20 Konkurs film. 14.15 Święci PańsCi
15.05 Plusy dodatnie - plusy ujemne 16.10 Kieleckie Dziennik Radiowy 17.30 Solidarność prą>!>
nuje 18.00 Msza św. 20.00 Audycja wieczorna Radia Watykańskiego 20.30 Modlitwa r6ża/ICtNII
21.05 Debata 23.0~.05 Muzyczny wieczór

RMFFM
6..4S-17..45 Mag. inform. z kraju i ze świata (co godzinę) w tym: wiad. regionalne: 7.A5, gAl.
11.45,13.45. 15.4518..45-6..45WIad. (co godzinę) 6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 15.00, 15.3Q,
16.00,16.30, 17.00. 17.30 T raffić - region. inform. dla kierowców 5.00-9.00 Ni w pięć, niw dzieWiIł
9.00-12.00 Byte do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty 13.00·15.00 Najęzykach 15.00·11,01
Poza zasięgiem 17.DO-1I1.oo Radio Muzyka FakIy 18.00-20.00 lista Hoi>Bęc(Hop: 0-700 06022:
Bęc: 0-700 060(33) 20.00-20.00 Metzofońe 22.00-1.00 O zmRodw 1.00--5.00 Nocna Sb'a1

MYM FM RADIO NAD

KAMIENNĄ

7.00,22.00 Serwis infonn., 6.00 Poranny blok prezenterski: muzyka, akluan., infonn., ~
sy: 6.00 0Iwćrz oczka 7.05 Piosenka dla soIenizanI6w i jubilatów 7.20 Strzał w dziesiątkę, wr
przebćj dnóa (co god2inę) 7.30 Konkurs- Torebkaszalonejreporlefki8.1 5,11 .15. 13.15,1~
munikaty i ogJoszenia 11.30 Plyta4nia 9.15 Konkurs prasowy 10.05 Ak!u<*i. sport. 10.45 ~
prasy 11.25 Radiowa gieIda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 PopoIudniowy blok ~
14.30-17..oo~. temaldnia.lIOI1da, rep. 18.C15Ak!u<*i. sport. 18.15 Eko-I(onkuIs 21J!
WteQ/K z czarną plyłą22Jl5.6.05 Muzyka NoaijdI Marków

- .............. ·17.
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12.>
(po

kra,
-nil

r-al
(19

15,
[au.
der
Po<
Par
Jeć

70(
sla\
wal
dzil

US,
·br

Par
SIJ(
cia'

wg.
na l
nik!
sen

I
6.01
wsi

7.5
(24
smi
młc

Gn:

5..110 Poranny blok: T,* z góry na dół 5.30. 6.30. 7.30. 6.30, 15.30. 16.30 SkróI nann. IM SI-

wisinrorm..(cogodzinę)U5.7.15.13.15,.1U5,.11.15SpcńMeTAK6.45.7.45Poranne ~
U, Poranny gość po 6smei 8M Raport z legionu 1..00 Blok pugla"..." . T,* trzymać 1.15 ' ;
sIropl.A5,.......~11.15Kcnkl.nTAKC2Jnie11.45Inieoiny,wod:zinyz ~ ...
12.GO Blok: W przesIm!ni t2.3O Wyspa Skarb6w "'-liusa 13.35 SpoI(alia z eIkspertefI1 ~
KonIus po c:zIernasłej 14.AO TAK za kćIoiem· mag.1IIObyz. 15.00-17.00 TAK z góry na dOI - ~
m:wm. 15.15,....... gieIdowe 17.DO-11.oo Pr. rozr. i lronIwrs muz. 11.110-21..00 TAKT 1113 ...
21J».1..oo Wieczm1y blok muz. - ro:zmowy z gwiazdami 1J1O.5..11 Noc z RaIiem TAK
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Apteb dyJaraa

... R)neIk4.
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Pomoc Drogo-..: 832-3&69 Ul 9637. SAl

OPATÓW
BIURO REIO.AII
10Gt.0SZEŃ

"ECHA DNIA-,
8Uo Obsługi Prawnej.
ul 1& Stycznia 2815.
fel 86-82...7.... czynne 5-17.

nianydl8atIów_ ~""".TJ(J(11.15 Naharyl!oncie-pc ......... 11" ~
pieczne lIotIieIy 11A7 o.ay i pata:e:ziem szczec:ińiIóej 12M VideowizyIy - JJI. lr.ijIJZIl iV'
WalIi "'*-sIIie:: Joe Lauis - BiIy Com u... tWIDńa .-.ego4lill2alo!lwa - im ClIifC%~
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nik- teIeUniI!j na . . . . . 11A5 MIIz)czny ....... TJ(J( 1UI Ludzie i Sj7Ia.y 1 " 'WieIIi..;."
biznes 1&.57 ...... 1l!pIMieki 1s.» Ktesll6wloowy hiał3.. Wiad. TJ(J( 2II.15Rmf;Jb.W'
Rm dok. 22.15 Pr. .... j*'>

zyden:i -110m. \.ISĄ 12.3 ChernIoee Kid - - . . \.ISĄ 13.58 SoM.zIbII ~zpIIi. i,6I
pol 15..31 SIoqI
l.oud - Hałas i .,.,. -1!IanceJt 11.2D Czaod2iI!j Kazaan -Sm pi$....
17..551.ona pasba-1iIm cq,:z. \.ISĄ 21.11 Dzieciak -Ioatad.
cq,:z. 21..38 PaUJieCZ1.';;
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RADIO TAK

z ldas:zIuru BenedyktyneII •

loIiejsb: 9116.,J.tC: 832-41-30.
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SandomiemJ i szpitala ... Ducha. Ebpo:zycja .eata: .KoIeIrcja szIuIc poIIIIiej j obcej od

- ... Clboa'oc6Ir Pd<.o;I4. 1eI..1l68-3)..17.

STA.RACHOWlCE

... 1Iier:zpne..

Wystawa tkaniny unikatowej

-wy-.. figw jasoA~ z XVII""

... l1r.* lInIIirw2'a.
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• BIlI

P~Rucbu

poc:boot.ząącll

· "t'-~

• TddDa 23I6IIia

--......po ..,....ijdllIIIugadI~

• Muzeum m.torti

• M_1)óec pI,w

• .WołaoIJI!'

... dabłzłzpllllla_• ............,.. ... od
, ia'6+' do JIÓIlIIU • godz. 11l.C»-2IIUlO:
lei.. 345-13-46 (piąIIi - o6ooniet 1. . . . . . .Iia).

IWY TddDa 7.aafa!Iia

poświęcona

Iwaszkiewicza z Sand0-

mierzem.

stycznego wojew6dzMa taldJi2i!Slliego.

~

godz.

j ......... :JoI..łItv.i&.

- tel. 832-21-47. Czynne: wtorek:Piątek w
godz. 9-1.6, soboty.wQO!lz. &-15, niedziele.
godz. 10-15, poniedziaIki - nieczynne, czwartki -dzień be2pfatny. Wystawy staIe:..Jazdy do

Sendomierz
- .I'OItNtI1i1I 'Óa" - wystawa środowisb ....

... l1r.* lIIiIiR!mL

. . Id J

• Oddział Muzeum literatury

• Biuro WywCaw Al t,lIt,cmyda

• Apteka
-\L1 "'34 .

15J».111.aJ.
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SKARŹ \'SKO.. KAM.

P~i~

dla rocIda W)daowuJtqdt
. . . dzIedro (0-5 lit)

Krakowie.

R. ,;
Ch~

13.15 Konkurs 16.00 FAnabeńe MAIołat6w20.00 Bardzo dobry wiecz6r: kalendarium muzyczne,

• Ratusz

- ul. Rynek 719, tel. 832-21-41, godziny
oIWan:ia: poIliedzdeIk - nieczynne, wtor....
piątek • godz. 10-17. soboła-niedziaI •
godz. 10-14. ~ pl,.Adam Bień 18991998".

odponiedziallaJdo . . . .godz. 14.oo-1~.

cza

7.1

- czynne: wtorek-piątek w godz. &-16~ w
soboty w godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15,
poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień
bezpłatny. Wystawy stale: J)zieje Sandomi&rza" - zbiory z zakresu rzemiosIa artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów m.in . .szachy sandomierskie' pcxhodzące ze schyIku XI wieku. Wystawa czasowa: .szopki ktakowskie' ze zbiorów

TUIysIyczne: 65-23-40.

\'tę!

ryit
cys

wędkarskie

• Muzeum Okręgowe

Sandomierza' - ekspozycja

-Intormacja i rezeowa:ja biIeI6w PKS: 6538-64; auIohoIowaiie. samochody~

... JUIII9t Ci -ZŻZIKIiI, .... zatiania 3116-1741, pcriedzIaIIIi i czwarIII. godz. 15.00-17.aJ.

Kieleckie Centrum Kultury informuje, że środowy spektakl pl. ,Apocalipsis' został odwoła ny l
powodu choroby aktorów.

ktaJ

- dyrekcja, Rynek lO, tel. 832·22-65; Zlr
mek, tel. 832·38-68. Muzeum czynne: wtorek·
piątek w godz. 9-16. soboty w godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne,
'czwartki - dzień bezpłatny. Wystawy stałe: .Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVI~XIX-wiecznej, , Gabinet numizmatycznY', ,Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", , Ekspozycja etnograficzna prezentująca kulturę materialną Sandomierza i laskowiak6w', ,Ekspozycja archeologiczna' naczynia, broń , ozdoby z tzw. Grobu Książęce
go z Sandomierza.Krak6wki oraz anentarzy·
ska kultury przeworskiej z okresu wpIyNćw rzymskich !-IV w.n.e. Wystawy czasowe: , Dwa
jest jedno' - malarstwo Ewy i Jerzego ĆWiert
ni6w, ,Sandomierz między wojnami", .Broń
łowców i wojowników z czterech kontynent6w'.

związlwm Jarosława

Telefony

- ó1IIrdd2m, narIrGmania - lei.. 344-39-M,

•

BIURO REKI,.AM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA".
tel.lfax 832·10-69.
ul. Mickiewicza 17A19, II p .•
czynne 9-15.

Muzeum HisIofycznego w

.Pankt~
do Spraw UzaIetnłeń

16.00.

- SAl lIiepIIIa:: -.. 368-75-15 (CZJIIIIIt
af4da!Jtt368-75-33(wgadz. 7-15,...,godz.
15 fa); poIIeruiIIIi. czynne • godz. 7.00-

- wystawy stale: ..labytkowe fajanse i porcelana ćn1ie1owska', ,.Poczet królów i ks~t
polskich wg M. BacciareIego'; wystawy czasowe: ,Dzieje 0s1nMca Święloknyskiego',
.KJejnoty 2bior6w przyrodniczych Ozieduszyckich ze l-a', .Muszle i mineraIy ze zbiortNt Muzeum Przyrodniczego w Krakowie',
,Legiony Polskie na KieIecczy:tnie 19141915". Muzeum czynne: wtorelk-piątek w
godz. &-16.30, soboty w godz. 8-14.30, niedziełe w godz. 13-16.30.

tysiądecia'. ~czynny. włOrelHoOOła

...... Zgadlt 21. lei.. 361...25-37. WysIaoa

..... JIOO lIIiIian6w lał ...... G6r ŚOOięII>~. ~ lIIira3Iy i .....ia.....

Archeologlcz.oe

• godz. &-16, niedziele. godz. 11-16.

- KieIce,IL GMw.!Idzka 47 zapasza. ponied2ialldi czwaIIóod 15.oodo 18.00, lei.. (041)
34~ • • 345 c:odziemie od 8.00 do 14.00.

"'dyjDy"

l"

• Muzeum Historycmo-

w Krxemlookach

• TelefOn zaufania w KWP

• 0ddzW

... MuzaMi H. SieitiMIcza • 0IJI0garIIu
fOddział - - - NMl doNegc ....... 303-04211). _ _ _ ~do2ll~

- Galeria, ul. Siemieńska 54, telJlax (047)
263-20-48. Nieczynna.

• ~120-226 (bezpIaIna infolinia).

• 0ddzJaI

• MIaecm Lat ~ S. taOllilllio9>
(0ddziaI Muzeun NaiIldcJwgo). '" Jana

• Biuro Wystaw
Artystycznych

• Te1ef'oo zaufania KGP

,.5ańckJarUn

roIwT. ~ c:zaaowa: ,Wrpćk:2aI.,

- apteka ,Krasnal", ul. Kopernika.

kk6518

• Szpitale:

Marszaka J6zefa f'IsudsId&.
IP', lkrz)dD pófnocne: .Galeria malarstwa polsIdego i szkJd 2I:IoIlniczI!! (od począIku XVII w. do

- al. 3 Maja 6; nieCzynne.

"opel".

OSTRE DVŹURY

• Muzeum Narodowe

• Klno"zoK"

19,
Sp(

pzw Kolo nr 1 , Brzana' organizuje 17 stycznia na zbiorniku w Chańczy podlodowe mislrzo.
stwa Koła . Zapisy we wtorek i czwartek w godz. 16-18 w Kielcach, ul. Warszawska 34.

• KINO "powiew"

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA".
Hotel "Łysica".
al. 3 Maja 13.
telJtax (047) 26545,54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM.
ul, Wspólna 5. I p .• pok. 2.
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11.00-15.00.

NA

spektakl

Mistrzostwa

• Ap~ka dyiuruJąca:

godz. 11.00-17.00, sobotywgodz. 11.00-16.00.

- dawny pałac bisIąIOw kJaIr<MoskIch. ~ Zlr
ni<owy l,Iel34-4~18. ~ sIaIe: Kerpw fI(Ntrrf: ,Wręłrza zabytkowe z XVII i XVIII
wioIcu", .Dawne uzbrojenie l!UqlI!jsIcie i wschod-

- ,Szeregowiec Ryan' USA, I. 15, g. 18.

- brak terminarza.

Wypoiyczalnla samochodów

obieIdywie SIacji F. E. P. autorstwa Tadeusza
CzamedUego, PalMa Man:inkowskiego, WaIdenua KozLtJa Galeria czyma: wtlrek-piąlek w

-IL Paderewskiego 12. ..Drogi TeaIru '98" w

Odwołal)y

• KINO

- brak tenninarza.

Radio Taxi "Omega".
te1.31Hl0000.
dr ~552

- 0SGb0we: plac dwon:owy: lei. 368-33-99,
\L Piekoszcwska:teI. 34-51S-11 , ul. Jesionowa:
tel. 331-7&-19, ul. MieIczarskiego: tel. 366-4().
40, ul. Szymanowskiego: tel. 34-488-45; bagatow.: ul. Armi Czerwonej: tel. J68.()tH;8. TAXI
OaInia, IL Szajnowicza: tel. 368-96-66.

• Galeria Fotografii

2Z.GIt$<' . I .

sar

Telefony

- nieczynne.

,/' ; ' OSTROWIEC

• .,studyjne"
- nieczynne.

nz'

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

"Omnia".

czn'f' USA, I. 15, g. 20.

i...,........,

- brak terminarza .

op 37

• Klno"Adria"

· .Dr OoIitIIe· USA. bo., g . 13.30, 15.15,

",-łRIIIIi

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA".
ul. Czysta 1
(róg $wierczewskiego).
tel. 864-32-58.
czynne 7-15.

• KINO "Belweder"

Komunikacja Międzynarodowa

• .,Moskwa"

• _ _ W" I D ' lFIotf
... DIIawII; ,.....,....", "'Jana PaMa

s.~

• tel. 864·22-81.

- ul. Mickiewicza 7. .Międzynarodowa wystawa grafiki· Triennale 100 miasr. Galeria czynna
codziennie oprócz poniedziałków w godz. 11.0017.00, w niedziele w godz. 11.00-15.00.

Pomoc drogowa.
Kielce. tel. 331-69,20.
dr 44160
0602-382-693.

• Szpital

• KiNo "Ballada"
- nieczynne.

17.

RADIO TAXI "UD ER".
Kielce. tel. 96-66.
345-88-88.

• tel. 368-02-93; -Baśń o zaklętym kacz0rze' g. 9, 11.

-

Apteka

ex~

• P1llA "Kubuś"

• ZIIIwwLa .....
... .,.r;.y: .TfaIIIPIIII i

USŁUGI

Autoholowanie
• kraj. zagranica.
tel. (041) 344,21,71.
. 090,26-48:{)6,

• Teatr Im. S. Żeromskiego

1939

• ul. Zlota 2.

• Pomoc psychologiczna

RADIO TAXI " EUROPA".
Kielce. tel. 3-611-611. 3-311-311 .
www.complex.com.pl/-europa.
... .. W/aŚ.c.i\\'Y..p..<I.rt.l1.erL ....:43252.

• teł. 34-475-00; ..zemsta' g . 11.

ritt/',

• Kino "Pegaz"

• KINO

- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-31·
aw41
21 , 345-47-44.

kIELCE '\

366-01·10, os. Świętokrzyskie: 331-1541;
Pomoc Drogowa: 366-0().65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.·
Kan.: 994, c.o ., Elektryczne RPGM: 361-1833, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7 .00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94.

TEATRY I KINA

• Apteka

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"

• Agnieszka Kopycińska - psychoterapeu43140 dr

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA".
ul. Targowa 18.
tel. 34~6·21. telJfax 332-45-40.
czynne w gadz- 7.30·18.00.

•

• ul. 11 listopada 15.

- nieczynne.

ta , le~rz, tel. (041) 362-61-95.

Pogotowie Ratunkowe· 999
Straż Pożarna· 998
Pogotowie Policyjne. 997

• KINO "Kuźnica"

• Dyżury stomatologiczne '

I

plastycznych mieszkańców Bretanii. Klub
Osiedlowy· wystawa prac malarskich arty.
stów kieleckich ze zbiorów BWA w Kielcach.

- nieczynne.

-Sieczko, tel. (041)331·6&-04. dr43401

(~

13 stycznia jest 13 dniem roku.
Przed nami 352 dni 1999 roku.

13

• Pogotowie pediatryczne
- 7.00·22.00, tel. (041) 368-46-36.
dr 41703

':)1,)1. TYLkO

Imieniny obchodzą:
Bogumił i Weronika

KRZYSKI
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J2Z

san (11) - serial kom . USA 8.25 G iełda
S.30 Wiad . 8.40 Prognoza pogoda 8.45
Szale ństwa teatralne: Gon iąc za szczę
ściem 9.10 Dla dzieci: Mama i ja (powt.)
9.30 Dla dzieci: Domowe przedszkole
(powt.) 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
(powt.) 10.05 Milagros (99) - serialobycz.
10.45 Jeśl i nie Oxford . to co? (powt.) 11 .15
Blues Rock Guitar 11.25 Oświa towe informacje 11.35 Zapomniane pracownie: Perukarstwo 12.00 Wiad. 12.10 Agrobiznes roln. pr. inform. 12.20 Mag . Notowa ń : Futerkowa rodzin a; Rodzice z komputera
12.50 Klan (167) (powt.) 13.15 Świat wierzeń religij nych (2) Judaizm. Ba;' miewa
teowt.) 13.30 Saga rodu Ganzegal - kursj.
nlam. (teletekst) 13.45 Wizyta domowa
13.50 Pacjent - mag. ubezpieczeń zdrowotnych 14.00 Kwitnące okienko: Kamelia
1410 Dla dzieci: Do góry nogami 14.35
Dziewczyna z oceanu - austral. serial
przyg. (teletekst) 15.05 Rzeczpospolita
Samorządowa 15.30 Teleexpress Junior
15.40 Rower Błażeja 16.30 Moda na sukC<lS (764) - serialobycz. USA 17.00 Teleexpress 17.25 Klan (169) - telenowela pol.
17.50 Gość Jedynki 18.00 Miliard w rozun,:a - teleturniej 18.25 Flesz - Wiad. 18.30
NATO bez ogran iczeń 18.50 Reporter
19.00 Wieczorynka : Muminki 19.30 Wiad .•
Sport i Prognoza pogody 20.1 0 Ucieczka \'tęg. -pol.-n i em . film fab. 22.00 Jaka emeryiura? 22.10 W centrum uwagi - pr. pubIicyst. 22.25 Kronika kryminalna 22.50 Oblicza mediów 23.10 Wiad. i Sport 23.25
R. :zmowy na koniec wieku 0.05 Cody 3 C'ybiona mHość - austral. film krym. 1.35
Kompozytorzy 1.45 Wieża Babel 2.002.20 Sz1uka chóralnego śp i ewu •

7.?5 Sport telegram (powt.) 7.30 Dziennik
krajowy 7.50 Studio urody (powt.) 8.00 Program lokalny 8.30 Złotopolscy (78) - telenowela pol. 9.00 Świat kobiet - mag. (audiotele: 0-70035277] 9.35 Krok za krokiem (83) serial kom. USA 10.00 Cuda pogody (1)
Machina pogody - serial dok. USA 10.30
Obrońcy (4) - serial anim. USA 1-1.00 Doktor z alpejskiej wioski 3 (7) - niem. serial
obycz. 11 .45 Muzyczne nowości Dwójki
12.00 Benefis Jana Karpiela Bułecki
(po-M.) 13.00 Panorama 13.20 Dziennik
krajOWY (powt.) 13.40 ChIopcy z ch6ru (1 /6)
- ruem. serial przyg. 14.15 Marzenia Marciroa Dańca 15.10 Podróż do ziemi obiecanej
(19) - serial obycz. USA 16.00 Panorama
15.10 5 x 5 - Wygrajmy razem - teletumiej
laudiotele: 0-70035217] 16.40 Jeden na jeden - pr. sport. 17.10 Zwierzęta wokół nas:
Podaj łapę 17.30 Program lokalny 18.00
Panorama 18.10 Program lokalny 18.35
Jeden z dziesięciu - teletumiej [audiotele O70075860] 19.05 Reporterzy Dwójki przedstawiają 19.35 III M iędzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak
dzisiaj 20.00 M.A.S.H. (1 26) - serial kom.
USA 20.30 Kroniki braciszka Cadfaela (12)
• bryt. serial hist. 21 .50 Dw6jkomania 22.00
Panorama 22.25 Prognoza pogody 22.35
Sport telegram 22.40 Kto ratuje jedno ży
cie? - film dok. 23.30 Moskwa - Pietuszki
wg, W. Jerofiejewa - Teatr Kana ze Szczecina 0.40 Tele-Wizje kultury: Alina Szapocznikow 1.10-2.00 Peter Gunn (76. 77) -serial
sens. USA

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się boi

wsiać? - pr. poranny 7.45 Polityczne graffiti

7.55 Poranne informacje 8.00 Kapitan N.
(24) - serial anim. 8.30 Star Trek: Stacja kosmiczna (79) - serial sI USA 9.30 Zar
młodości (616) - kanad. serial obycz. 10.30
Grom w raju (1 8) - serial sens. USA 11 .30
Nocny patrol (31) - serial sens. USA 12.30
13 Posterunek (1 9) (powt.) 13.00 Disco Relax 14.00 Motowiadomości _mag. motoryz.
14.30 MHość od pierwszego wejrzenia
15.00 Gdzie się podziała Carmen SanDiego? (8) - serial anim. USA 15.30 Link Journal_ mag. mody 16.00 Inform. 16.15 A1f serial kom. USA 16.45 Na połud nie (49) nad. serial sens. 17.40 Zycie jak poker
30) - telenowela pol. 18.10 Świat według
~~ndych - serial kom_USA 18.45 Inform.
.55 Prognoza pogody 19.05 Grom w raju
(19) : serial sens. USA 20.00 Był sobie
llodziej (19) - serial sens. USA 20.50 LosoWanie LOno i szczęśliwego numerka
~1 .00 Nikita - serial sens. USA 21 .55 Tok
L~ w PolSacie 22.55 Wyniki losowania
. O 23.00 Informacje i biznes informa:: 23.15 Prognoza pogody 23.20 PolityczSl' graffiti 23.30 4 x 4 - mag. motoryz. 23.55
naICZnotka - film obycz. USA 2.00 Muzyka
BIS 3.50 Pożegnanie

Przegląd prasy polonijnej 17.35 Krzyżów
ka szczęścia - teleturniej 18.00 Janosik (2)
Zbójnickie prawo - pol. seri al przyg. 18.45
Komedianci - Kasety i Leśmia n 18.55 Antologia literatury emigracyjnej 19.10 Gość
Jedynki 19.20 Dobranocka: Pies, kot i...
19.30 Wiad . 19.55 Prognoza pogody
20.00 Studio Sport 20.05 Reżyser miesiąca - J. Majewski: Lekcja martwego języ
ka - pol. dram. psych. 21 .40 Cross - film
dok. 22.00 Szycie z resz1ek - pr. rozr. 22.30
Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05
W centrum uwagi - pr. publicyst. 23.20
Świadkowie XX wieku - Trzydzieści tysięcy
słów 0.30 Przeg ląd prasy polonijnej
(powt.) 0.45 Pr. dnia - Powitanie widzów
a m erykańs ki ch 0.50 Pies, kot i... (powt.)
1.00 Wiad .• Sport oraz Prognoza pogody
1.30 Janosik (2) Zbójnickie prawo(powt.)
2.20 Komedianci (powi.) 2.30 Panorama
2.55 Prognoza pogody 3.05 Reżyser miesiąca - J. Majewski: Lekcja martwego języ
ka (powt.) 4.40 Cross (powt.) 5.05 Szycie z
resztek (powt.) 5.35 Klan (1 65) (powt.)
6.00 W centrum uwagi (powt.) 6.15 Krzyżówk a szczę ścia (powt.) 6.45 Panteon
(powt.)

6.20 M iłość i dyplomacja- serial obycz.
6.45 Świat Audobona: Wspólna Ziemia serial przyr. 1.30 Odjazdowe kreskówki:
Simba - król lew, Woody Woodpacker, Bionix 8.40 Nowe prźyg ody Lassie - serial
9.05 Dziewczyna z komputera - seri al
kom. 9.30 Sunset Beach - serialobycz.
10.15 Jak sprzedać zdechłego psa - kom.
bryt 11.50 Wieczór z wampirem - talk
show 13.00 Teleshopping 14.15 M Hość i
dyplomacja - serialobycz. 14.40 Ukryta
kamera - pr. rozr. 15.05 Odjazdowe kreskówki: Simba - król lew. Woody Woodpacker. Bionix 16.20 Z ust do ust - serial
16.45 Dziewczyna z komputera - serial
kom. 17.10 Kameleon - seri al sf 18.00
Sunset Beach - serialobycz. 18.50 7 minut
• - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 19.00 Zoom - mag. sensacji
19.30 Nowe przygody Lassie - serial
20.00-22.35 W środę - samo życie : 20.00
Piekielny związek - dram. krym. USA
21 .45 Uśmiech losu - seńa l obycz. 22.35 7
minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz
prognoza pogody; Złota klasyka : 22.50
Policjanci z Miami - serial krym _ 23.40
Gwiazdy Hollywood: Jack Nicholson - film
dok. 0.10 Potwór z bagien - seri al sf 0.35
Świat Audobona: Barometr Everglades seńal przyr. 1.20 Kameleon - serial sf 2.05
Zoom - mag. sensacji

7.45 Świat biznesu - mag. gospod. 8.00
Opowieści z palmowego miasta (7) - serial
anim. 8.30 Korsarze (7) - serial 9.00 Nie
ma jak w domu (82) - austral. seri al obycz.
9.25 Horoskop na dzi ś 9.30 Z ostatniej
chwili (7) - serial USA 10.20 Wygraj I Wyśpiewaj! - pr. muz. 11 .05 W cz1ery 0 <Zy rozmowy A. Styrczuli 11.25 City (255) - serial USA 11 .50 Nasz sklep - zakupy w TV
12.10 Diabelska miłość (7) - serialobycz.
13.00 Horoskop na dziś 13.05 Nasz skIep zakupy w TV 13.30 City (256) - serial USA
14.00 Propozycje do listy przebojów podwórkowych B. Łazuki 14.05 Tylko jedno
życie (95) - serial USA 14.55 Szczęśliwa
ósemka - propozycje do listy przebojów
15.00 Loving (129) - serial USA 15.30 Nie
ma jak w domu (83) - austral. serialobycz.
15.55 Propozycje do listy przebojów pod......órkowych B. Łazuki 16_00 Już czwarta informacje, ciekawostki , porady - mag .
studia Agnes 16.25 Korsarze (8) - serial
16.55 Diabelska mHość (8) - serialobycz.
17.45 Z ostatniej chwili (8) - seri al USA
18.40 Nasze wiadomości 19.00 Zoom mag. sensacji 19.30 Prognoza pogody
19.35 Nowe przygody Lassie (8) - serial
USA 20.00 Piekielny związek - dram .
krym. USA 21 .45 Uśmiech losu (5) - serial
obycz. USA 22.35 Nasze wia domości
22.55 Wytrych damski - talk show 23.25
Horoskop na jutro 23.30-1 .05 Kino wspomn ień : Ofiara miłości - film sens. USA

ka(

7.00 Pr d .
D ' .- nla - TV Polonia zaprasza 7.05
K:~nlk krajowy 7.25 Sport telegram 7.30
Go~ ran~ z medycyną: Pełny oddech 7.45
8.0;;anle n~ ekranie - mag. kulinarny
dZieci' la dZIeCI: Koszałek Opalek 8.20 Dla
CZul ( Tęczowa bajeczka 8.30 Hrabia Kana : . ;5) (powt.) 9.00 Wiad. 9.10 Polacy
la OruSI (2) Strażn ik kanału (powt.)
KrÓleWSkie sny (4) (powt.) 11 .05 Pia. LlVe (pawt.) 12.00 Wiad. 12.10 Mag.
(powt.) 12.30 Klan (1 65) 12.55 Pocztylion 13.05 Li(powt.) 13.30 Kronika końca
14.00 Tylko muzyka - Liga
(powt) 15.00 Panorama 15.20
15.30 Dialogi z przeszłością 16.00
(PDwt_) 16.30 Dla dzieci: Muzy(pawt.) 17.00 Teleexpress 17.15 •
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PROGRAM

6.25 Dzień dobry w TVN 6.30 Kropka nad i
6.50 Dzień dobry w TVN 6.55 Prawnicy z
Miasta Aniołów (48) - serialobycz. USA
1.45 Inspektor Gadżet (64) - serial anim.
8.10 Łebski Harry (22) - serial anim. 8.35
Conan łowca przygód (1 2) - serial anim.
9.00 Esmeralda (95) - serial obycz. 10.00
Manuela (1 66) - telenowela 11 .00 Jolanda
(260-ost. ) - telenowela 11.30 Telesklep
12.00 Telewizjer- mag. sensacji i rozrywki
12.30 Wszystko albo nic - teletumiej rodzinny 13.30 Maria Izabela (7) - serial
obycz. 14.00 Inspektor Gadżet (64) - serial
anim. 14.25 Łebski Harry (22) - serial
anim. 14.45Bosco(12) - serialanim. 15.15
Szkola zlamanych serc (26) - serial austral. 15.45 Calilornia Dreams (24) - serial
USA 16.15 Pacific Drive (21 6) - austral. serialobycz. 16.45 Teleplotki - kulisy wielkiego świata 17.15 TVN Fakty Regionalne
17.30 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki
18.00 Esmeralda (96) - serialobycz. 18.55
Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Maria Izabela (8) - serialobycz.
20.00 B everły Hills 90210 (37) - serial
obycz. USA 21 .00 Melrose Place (96) - serial obycz. USA 22.00 Nie do wiary - opowieści niesamowite 22.30 Automaniak mag. motoryz. 23.00 TVN Fakty 23.05
Kropka nad i 23.27 Pogoda 23.30 Brian
Show - pr. rozr. 0.30 Beverły Hills 90210
(37) - serialobycz. USA 1.30 Granie na
ekranie - pr. rozr.

U II ZKA
. B ył e m dwudziestoletnim studentem, kiedy dwóch mężczy z n ,
ubranych jak żebra cy, zj a w i ło s i ę
w pokoj u, który wynaj mowałe m ,
by za bra ć mnie do siedziby Służ
by B ezp i e cz eń s twa _ P oszedłem
z nimi raczej bez obaw. Nie
byłem zaa ngażow a ny w politykę, nie miałem na to czasu . Rankiem stud i owałem c hem i ę i fi zykę , p o połudn i ami kompoz y cję .
Wc i ąż nie mog ł em s i ę zd ecydowa ć , czy zostać sławn ym naukowcem czy wybitnym twórcą oper.
Przes ł uchan i e trwało 10 minut.
Pytali mnie, czy z nał e m G.F.
»Ta k« - odpow ied z i a ł e m . »Ostatn i raz w i dzia ł e m go dwa lata temu. Chodz ili ś m y na te same
wykłady. Co j ak i ś czas spotykaliśmy s i ę w mi eśc i e , za mieni aliśm y p a rę słów. Pote m nasze
drogi s i ę roze szły. Nigdy w i ęc ej
go nie w i dz i a łem « . Zanotowali
skrzętn i e moje zezna nia i dali do
podpisu . Na tym pyta nia s i ę skoń czyły. Zos t ałem zatrzym any
pod z;3rzutem szpiegostwa i osadzony w w i ęz i en i u na p i ę ć i p ó ł
rok u. Żad n a rozprawa sąd owa
oczyw i ś ci e s i ę nie od była . Ostatnie trzy lata sp ę dziłem w położo -

nym na odludziu obozie pracy, pierwszym » g ułagu « w Europie Środ
kowej. M i ałem okazj ę pozna ć go
od wewnątrz . B yłem też św i ad 
kiem ucieczki siedm iu w i ę ż
niów, co wyd a wało s i ę wówczas
niema l nie realne . Tylko jeden z
nich przedarł s ię przez » że 
l azną kurt ynę « na Zachód i wyj aw ił św i atu prawdę o naszym
ł agrz e . Przed mikrofonami Radia »Woln a Europa « w y mienił
ok o ł o s ześ ciu set nazwisk w i ę ż
niów. Dz i ę ki temu mój ojciec dowiedział s ię , że żyj ę . Ten film
opowi ada hi sto ri ę owego kuriera· - ta k wyj aśn i a genez ę . Uciesce narzysta
Geza
czki·
Boszormenyi , prywatn ie mąż
reżyserki fil mu Livii Gyarma thy i
ojci ec ki erown iczki prod ukcji
Zsu zsy Boszorm enyi.

wi ęc roZWini ęcie

i uzup ełn i enie
filmu.
G łów n e role w . Uci ecze" zagrali Polacy, two rząc ciekawe , wyraziste kreacje. Gyul a IA rtur
Żm ij ewsk i! to człowiek niezło m
ny i zd eterminowany, wytrwale i
wbrew naj różniej s zym przeszkodom d ążący do celu . Z kolei
Ory I Krzysztof Kolbergerl jest
tchórzem, który wł a sną słabość
ukrywa pod maską sprytu i podstępu . Od Gyuli różn i go to , że
ucieka powodowany nie pragnieniem wo l nośc i i odpow jedz i a l nością za los współw i ę ż
niów, lecz chęcią osobistej zemsty. Wart uwagj jest równ i eż występ Danie la Olbrychskiego w
drugoplanowej. lecz zapadajacej w pam i ęć , roli bezwzg l ędne 
go Nadporucznika.

Co ciekawe , . Ucieczka· nie jest
pierwszym utworem Gya rmathy
o tajnym obozie pracy w Recsku
w latach 50 .. W 1988 roku ta utyt uł owan a artystka (ponad dwadz ie śc i a mi ędzy n a ro d o wych nagród , ch oć k a ri e rę zawo dową
z aczyn a ła jako inżyn i e r chemik)
zre a liz ow ała dokument na ten
temat, za który ro k póż n i ej otrzym ała Felixa.• Uci eczka· stanowi

Dramat,
ska 1996.

wyróżnionego

Węgry/Niemcy/PoI-

.

Piekielny
związek
Historia oparta na faktach. Kiedy
w wypadku samochodowym ginie
młoda kobieta Trish Sader, policja
z braku świadków i jakichkolwiek
dowodów chce umorzyć śledztwo .
Jednak ciotka zmarłej upiera s i ę ,
że Trish została zamordowana
przez swojego męża Billa. Detektyw Dillman zaczyna i ść tym tro-

pem i odkrywa, że Bill ma drugą
i dzjeci. Odkrywa też , że ze
śm iercią Trish może mieć pow i ąza ni a wysoki u rzędn i k pań
stwowy.
żonę

Reżyseria :

Livia Gyarmathy.
Występują: Artur tmijewski,
Krzysztof Kolberger, Daniel
Olbrychski, Barbara Hegyi,
Dariusz Kurzelewski, Judit
Pogany, Zsolt Laszlo, Barna
lIIyes, Adam Schnoll, Gyula
Bodrogi, Andor Lukats.
TVP1, godz. 20.10

Dramat kryminalny, USA 1988
r. Retyseria: Jerrold Freedman.
Występują: Patrick Duffy, Charles Duming, Michael O'Keefe i
Lisa Blunt (oboje na zdjęciu),
Jacqueline Brookes.
Nasza Tv, RTL 7, godz. 20.00

miłość

Cody 3· Chybiona
11.10· "Sprawa na dz i ś " - o reformie oświ aty z przedstawicielami m.in. Związku Nauczycielstwa
Polskiego rozmawi ać będ zi e Magdalena Sitek-Majewska. Podczas
audycji czynny będzie nasz telefon 368-24-62.
15.10 - " Dyskotekowe popołudn i e " - w programie utwory
. Italo Disco". Wystąp i ą m.jn. zespoły: . Magazine", "New Baccara", . Body Heat".
20.1 5 · " Radio po kolacji" - bezpieczne miasto, bezpieczni obywatele - program z udziałe m komendanta wojewódzkiego policji
w Kielcach i jego rzecznika poprowadzi Magdalena S m ożews ka
Wójcikiewicz.

Kolejny odcinek z telewizyjnego
cyklu filmów o przygodach policjanta Cody'ego, słyn ącego z niekonwencjonalnych metod działa nia .
Jego akcje wzbUdzaj ą kontrowersje
nawet wśród przełożonych . Jest zimny i bezwzg l ędny ' dla przestę
pców, ale zawsze skuteczny.
Tym razem jednak sytuacja s ię
komplikuje, gdyż w grę wchodzi
pię kn a kobieta i nad rozsądk iem
górę bierze n am iętn ość .
Cody i jego partner Fiorelli zajmuj ą

si ę

sprawą

właman i a

do luksusowej rezydencji starszego małżeństwa . Łupem

zuc hwa łego

Fi/m kryminalny, Australia
1994 r_
Reżyseria : John Laing.
Występ ują: Gary Sweet, Heather Mitchell, Robert Mammone
(na zdjęciu), Rebecca Rigg, Lewis Fitzgerald, Susie Lindeman.
TVP1, godz. 0.05

. Pan pozna

rabusiów pada bezcenny obraz
Marca Chagalla, który był ch lubą
rodzinnej kolekcji. Prowadząc dochodzenie, Cody trafia do galerii
sztuki, której współwłaścici elką
jest francuska artystka Claudia.
Piękna
dziewczyna wywołuje
ogromne wrażenie na policjancie,
który zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia.
Tymczasem poszukiwanym bezskutecznie dziełem sztuki interesuje się coraz więcej osób - prywatni kolekcjonerzy, detektywi. W
ś l edztwo jest zaangażowana równ i eż policja federalna. Jedną z
głównych podejrzanych o udzi ał w
rabunku jest właśn i e Claudia, która prawdopodobnie przemalowuje
skradzione obrazy i przemyca za
gra nicę · Mimo obciążających j ą
dowodów zakochany Cody nie
wierzy w wi nę dziewczyny.

Panią

• M/ttty. dyskIetny. wyksz1ałcony, niezależny finansowo pozna Panią do lat
• 2lHateli ,IZII Palili w wieku 20-50 lat 55, w celu intymnych spotkań. Piń
z własnym M w celu spotkań et'otycz- czów.
Skrytka głosowa:91 2 6
nych_ Ostrowiec Świętokrzyski.
• 33/ 180. spokojny, abstynent. bruSkrytka głosowa:1129
net. finansowo niezależny pozna Panią
• Patryk 25/179. przystojny brunet, in- w wieku do 30 lat. w celu towarzyskoteresujący się muzyką, filmem, lubiący
matrymonialnym. Województwo kielecpodróże. uprawiający sport pozna
kie i ościenne. Skrytka głosowa:9206
atrakcyjną dziewczynę z Warszawy lub
• Atrmyjtt ładną, zdecydowaną, bilinnych stron Polski.
neswomen do 40 lat pozna przystojny.
CZVNNE PRzEz 24 GODZINY!
COOZlENNIE 00 8 00 DO 21 00
Skrytka głosowa:9220
wysoki przedsiębiorca. Cel szybki. maZadzwoń. (4.22 z!,Imin z VAn Podaj numer sI<rytl<i głosowej (ogIoszeNadaj ogłoszenie - podyktuj treść, a otrzymasz numer skrytki głosowej • WJsotit I ,aslaRl. 39 lat życia. lekko
trymoniałny.
Skrytka głosowa:9053
Ola) interesującego Clę anonsu. Komputer odtwOfZy żądane nagrado nagrania dodatl<owydllnlormacjo. oraz tajny kod do odslucł1Jwallla szpakowate. toż samo z rozumem
• '!Hałeli ,.zu Pną. w wieku do 50
Ole. Nagraj wiadomość. Ogtoszeniodawoa 11aW1ąŻ.~,~Tobą.:.:..:.koo
~tal<t.
_ _ _na
_daJ1ycł1
~_do_Coe
_
bJe_Wl3d
__omośCI
_ _'_. _ _ _ _ _ _ __
i uosobione sercem czeka na Ciebie, lat. z własnym M. celem intymnych
odezwij się jeśli jesteś. Polska płd. i wy- spotkań.
Skrytka g!osowa:9091
• 36/ł7 D , wolna, szczupła, blondynka • 2li-łatU, wykszt. średnie, blondyn- brzeże.
Skrytka g/osowa:9192
•
kulturalny. dyskretny,
o mHej aparycji, pozna dojrzałego. ka, pozna samotnego Pana w wieku • Pal ,.,.a P~, lubiącą zwierz ~
z własnym lokum,
przystojnego
mężczyznę
bez
nałogów.
do 40.
Skrytka głosowa:8563 w szczegółności psy.
ią do 35 lal, w celu miłego
• KaJryśu 2li-ł1lb, rozpuszczona jak
dziadowski bicz, aczkolwiek urocza Polska południowa
• 5li-łtt1ia. odpowiedzialna. kulturalna
spędzenia czasu.SkIytka g!osowa:8912
Skrytka głosowa:9085
pozna Pana na emeryturze. inteligent- • '!l-łat
. 'n
• ,1HetIł 1IIfniec. okolice
średi ponętna, z duszą na ramieniu i sercem
na dłoni szuka wielbiciela
k
niego wzrostu. pozna miłą
lat
• JISI.. rzC21~ niską. zgrabną blon- nego. pogodnego, pow. 178 cm. k
36 (cała Polska); cel
Skrytka g/osowa:l0'5 dynką, rozwiedzioną, lat 41. 2 doro- jącego spokojne życie na wsi i llł:a,AAi-,ninlM17
monialny.
• 6/t,;a. brzydka, niezaradna, za to m~ słych dzieci. Poznam Pana do 55 Ia~ cego ze mną zamieszka
la, szczupla. zgrabna Czas ucieka, a Ja który wypełniłby w mym życiu pustkę .
Zapewnię
poczucie
bezpieczeństwa
nie znam wciąż człowieka, który mimo
Skrytka g/osowa:Sa.9
moich wad śliwką by jak w kompot
wysoką Panią pełną.
wpadł ijeśli masz 40 lat).
• ~,atyC21a, uczciwa. pogodn . telZ Qleal:~!:~~
wdzięku. poważnie myślącą
Skrytka głosowa: 1058 ligentna, z wyższym wyI"~",,,
i1i
o założeniu rodziny.
• Pełla It'OIyzJlI 1lallalli, wysoka. bar· podobno ładn i
Skrytka g/osowa:8957
ieb
dzo atrakcyjna kobieta pozna mężczy chara
głosowa:9tOl
• N ltlIoświawol' 2Hatlk, 186 cm
znę, który bez zobowiązań zechce mieć
atrakcyjną dziewwzrostu pozna Panie w wieku od 18-50
krytka g/osowa:S755
Skrytka g!osowa:9111
ją przy sobie.
Skrytka głos
lat. które wpł'owadzą go w świat seksu_
cyloa,
wysoka
50-latka.
nieza•
Knaltr
29/170,
szczupły
brunet.
wyOferty tytko z Kielc.
• Palu. lat 32, sym
kszt. średnie. kulturalny. wrażliwy,
leżna finansowo, z poczuciem humoru, ~"","J.,I:."" 'L
Skrytka g/osowa:8897
pozna
uczuciowy, lubiący podróże, rozrywki • M.. 23 lała. jestem studentem, po:~~~e;~~płyzmic
l
\
(za)rd,(bZanow<Y
tOde.lomlf<l1'lH
Clr..T.'C!r
....
n~ie~~z"':~·żna
:iet'~~~
ks!IJ sV;·arra't.
i mocne wrażenia pozna miłą, pełną znam Panią w wieku 30-50 lat. kułturalmiłego, wolnego Pana do 50 lat. wdzięku , temperamentu delikatną
Skrytka głosowa: 1013
ną i zadbaną, lubiącą długi seks. Tamopowyżej
180
cm,
zmotoryzowanego.
dziewczynę·
Skrytka g/osowa:9122
• JdJj IlSId sutolly, poszukujesz przybrzeg i okolice. Skrytka głosowa:8969
Skrytka g!osowa:8192 • GISI rlzkDSZJ rzfK_ UMIIIY; Szukam • 38 l . samotny. potrafIąCY jednak.
jaciela na dobre i złe. masz do 50 Ia~
jesteś wolny, zmotoryzowany.
.
Pana sta- • Cia... ~aMyaka z Radlłlia, o zielo- Ciebie Tobie wsparcie; Pij młodości pu- stawiać czoło przeciwnościom losu ponych oczach, lat 39. samotna wdowa, char pełny; Poznaj się na marzeń żar szukuje drugiej połowy, zadbanej, intel~
od
. eZWij się.
185 cm, Ikulturalnego,
z poczu- 2 dzieci. pogodna. z temperamentem. cie; Jeśli chłop to słupek soli; Jak za- gentnej, ze zdolnościami kulinarnymi.
wysokiego
ciem humoru. Woj. tamobrzeskie.
z mieszkaniem, pozna Pana do lat 50. dzwonisz ... Nie mów mam Cię.
Materialistki wykluczone. Kielce i ok.
Skrytka g/osawa:861ł
odpowiedzialnego i zaradnego.
Skrytka głosowa:9151
Skrytka głosowa:862ł
głosowa:91łS
Skrytka g/osowa:76S5 • Sruecia. 40/178/69. Mówią, że je- • 3O-łt1li. wysoki brunet. Wodnik, wy• Wdoll z klełecki"l, lat 60, emerytka.
•
, sympatyczna. 22~etnia z własnym domem, katoliczka, wzrostu • Wolaa. lat 27, szczupla.wysoka, wy- stem wyjątkowy i powinienem mieć wy- kszt. średnie. bez zobowiązań i nało
studentka chętnie pozna posiadające i tuszy średniej , uczciwa pozna Pana kszt. średnie, która ma doŚĆ samotno- jątkową dziewczynę. Jestem bogaty gów, tubiący dzieci pozna miłą i sympa- I
go samochód. przystojnego, mHego, ku~uralnego, opiekuńczego. bez nało ści pozna Pana do 35 lat. z WQj. kielec- i chcę poznać dziewczynę, która pomo- tyczną dziewczynę w odpowiednim t
gów i zobowiązań .
kiego, odpowiedzialnego, zrównoważo że mi wydawać pieniądze zwiedzając wieku. która pragnie ciepła i stałego
wesołego chłopca, w wieku 22-28 lat,
Skrytka g!osowa:S'OO
nego.
Skrytka głosowa:7100 świat
z Kielc.
Skrytka głosowa: mS
Skrytka głosowa:9030
związku.
Skrytka głosowa:8625 ~

•

czuły. poważnie~i~M!~~~~;~!~'

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rosjanie zaprezentowali nowy

MiG-a
Rosjanie pokazali wczoraj po
raz pierwszy nowy myśliwiec
wielozadanlowy
MiG-31M,
mający być odpowiedzią na
naj nowszy samolot bojowy
USA. Rosyjska maszyna nie
wzbiła się jednak dotąd w powietrze.
Prace nad nowym MiG-iem rozpoczęły się pod koniec lat 80. W
przeszłości
kilkakrotnie
odwoływano w ostatniej chwili planowane pokazy tego samolotu.
Wreszcie wczoraj maszyna
(określana w nomenklaturze zachodniej jako "Projekt 1.42") wykołowała na zaśnieżoną płytę lotniska w miejscowości Zukowskij
pod Moskwą, gdzie mieści się
ośrodek doświadczalny rosyjskiego lotnictwa.
Premierze nowego samolotu nadano uroczystą oprawę. Obecny

się

był minister obrony Igor Siergiejew, pierwszy wicepremier Jurij
Maslukoworaz prawosławny metropolita Smoleńska i Kaliningradu
Kiry".
Zakłady MAPO-MiG twierdzą, że
nowy myśliwiec wielozadaniowy
piątej generacji, którego dziewiczy
lot zaplanowano na koniec lutego,
będzie miał osiągi lepsze niż

najnowocześniejszy
myśliwiec
amerykański F-22 Raptor.

Nowy MiG jest maszyną typu
stealth , tzn . trudno wykrywalną
przez radar, zarówno dzięki
kształtowi, jak i specjalnym materiałom użytym do jego budowy.
Wielką zwrotność ma mu zapewnić układ sterowania dyszami wylotowymi dwóch silników typu AL41-F.
Samolot ma latać z maksymalną
prędkością 2,5 Macha (tzn. dwa i

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

ul. Podlesie, Czachowskiego, Tuwima, Duńska, Norweska, Prusa, MOdrzewskiego, Wrzosowa - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej,
os. Barwinek bl. 10,11, Wymiennikownia, Manifestu Lipcowego bl. 89, 91,95,

18

~~?"'~~~"'~~?" ..1~!.'..1~ę.'..1).).'..1).ę.'..1g).'..1n..~!~.i~?'~~.~~.~!~~j!.~!..1~~·....... .
ul. Chopina bl. 11,13,1 5,17, Zagórska44 , 46, Karłowicza 13, 15,

~~!~.~~P.~~~~.~~..~!?~i!Dr..1~?.'.~?~!~I~.~.~!.~~j!.~~.ę.ę.1;;·...........................

~.ę.:~~.:~~... ~.I:.§!~.q~~..~r~~~.ł.:.~~~.i.~~~E~~.i!~~.i.~..~!~~~D?P.9:-y.i.~!:~~~L ..... .
ul. Mahometańska, Husarska, Sobieskiego od Husarskiej do Ma-

.~~~.~!~~.~~~i..:.~~!!}~~!.!!D.i!.~!.D................................................................

18 do 22

Bieleckie Młyny ze stacji nr 70, Łabędziów ze stacji nr 908, Ka-

mieniołom Łabędziów ze stacji nr 776, Morawica Osiedle Domków ze stacji

..........................................................................................................
nrl012.

pół razy szybciej, niż
dźwięk).
Nowa

rozchodzi się
elektronika
pokładowa umożliwia prowadzenie walki powietrznej również poza

zasięgiem widzialności.

Specjalnie dla nowego MiG-a
skonstruowano rakiety dalekiego
zasięgu klasy "powietrze - ziemia"
i "powietrze - powietrze". Według
specjalistów, nowy myśliwiec bę
dzie w stanie atakować ponad 20
celów powietrznych równocześ
nie.
Minister Siergiejew nazwał ten
samolot "rewolucją w rosyjskich
siłach powietrznych". - Gdyby ten
samolot został użyty do odparcia
amerykańsko-brytyjskich ataków
na Irak w ramach operacji "Pustynny Lis", strącono by 90 procent
całej kierowanej broni , łącznie z
rakietami typu Tomahawk - dodał
Siergiejew.

Fot. PAP/CAF

Wydawca pornograficznego
pisma
"Hustler"
słynny
"Skandali sta "
Larry Flynt
oświadczył przedwczoraj wieczorem, że udało mu się dotrzeć do materiałów kompromitujących kolejnego zagorzałego przeciwnika prezydenta Billa Clintona.
Według informacji posiadanych
przez dziennikarza, Bob Barr,
członek Izby Reprezentantów z
Partii Republikańskiej i członek
Komisji Sądowniczej Kongresu obecnie jeden z najbardziej znanych przeciwników aborcji - miał
kochankę, kiedy był żonaty i
zapłacił za aborcję dokonaną
przez jego żonę.
Flynt powiedział na konferencji
prasowej, że ma oficjalnie udokumentowane zeznania drugiej żony
Barra - Gail Vogel Barr, która
oświadczyła, że w 1983 roku ten
kongresman ze stanu Georgia
osobiście zawiózł ją do szpitala, by
poddała się tam aborcji i zapłacił
za zabieg.
Barr, który glosował niedawno za
odsunięciem Clintona od władzy
za jego związek z byłą stażystką
Moniką Lewinsky, uchylił się od

os. Na Stoku bl. 53A, B, 54, 55A, B, C, 56, 57, 58A, B. 60, 61 A, B,
62, 63, Wymiennikownia 9, 10, Jaźwiny ze stacji nr 691, Micigózd ze stacji

!!~.~?ę:.~l~!!l~.~~.~.p.~~?.~~..~!?si!Dr.x~?;................................................. .
Leszczyny ze stacji nr 144, Kołomań ze stacji nr 912, Miedzianka

~~.~.~~~j!.~:.~9.ę; ....................................................................................
ul. Wojska POlskiego od Wrzosowej do Bukówki, Jałowcowa, Rakowska, Dobra, Brzechowska - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Jeleniowska, Bieszczadzka, Janowskiego, Beskidzka, Chopina 7, 11, 13, 15, 17,
Przedszkole nr 24, Bohaterów Warszawy 3, 5, 7, Pawilon Handlowy nr 3, War-

21
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21·22

Podzamcze Chęcińskie ze stacji nr 7, Masłów Stara Wieś ze stacji

!!:.~?ę: .....................................................................................;......... .
ul. Warszawska 161, Pienińska, Nałkowskiej 1, 2, 3, 5, 6, Daleka
25,27, Leszczyńska , Julianów ze stacji nr 381 , Brynica ze stacji nr 402,403,
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Żółkiewskiego, Batorego, Czarneckiego, Jan~~?~~.~'.§~~~~~~!~.Q.~.:.~~.~!~r~E?~!!?D!.~.~.i.~~.i.~?p.~~!~!~~.~~L .................. .
ul. Wybraniecka,

~.?:~~.:~~... ~.I:.§!;~~.~p.~.~!?~.'..~?~.~!!!~!~~.~~~:.~~~.~~~~?.:.r~.~~~!.~!~.g!.~m;.

sposób wspierał go w jego po·
szukiwaniach lub odgryw ał w
nich jakąkolwiek rolę. Powie·
dział, że historia Barra jest jedy·
nie "pierwszą salwą" w jego ka mpanii demaskującej stosowa nIe
standardów podwójnej moralno·
ści przez polityków republik ań·
skich.
Dodał , że jako następne opubli·
kuje on nagranie wideo, na którym
obecny krytyk prezydenta Clintona trzymając za ręce kob ietę nie
będącą jego żoną, prowadzi ją do
jej domu.
O sile oddziaływania kampanii
prowadzonej przez wydawcę
"Hustlera" na opinię publiczną
może świadczyć to, że przewod·
niczący Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej Jim Nicholsan
zażądał od Clintona, aby "zaprze·
stał stosowania taktyki terroryzmu seksualnego i powstrzymał od
tego swego kumpla Larry'ego
Flynta".
Flynt zaś oświadczył, źe ud ało
mu się zdobyć materiały kom·
promitujące siedmiu repub lika·
nów i że trzyma w zanadrzu "ha·
ka " na znacznie grubszą rybę
niż Barr.

skomentowania informacji podanych przez wydawcę "Hustlera".
Jednak Flynt twierdzi, że otrzymał
od polityka list, w którym określa
on te oskarżenia jako kłamstwa i
pomówienia.
Flynt przyznał, że zapłacił byłej
żonie kongresmana, jednak odmówił odpowiedzi n'a pytanie, czy
rzeczyw i ście był to milion dolarów, który obiecał każdemu, kto
pomoże mu w zdemaskowaniu hipokryzji prawicowych polityków
amerykańskich,
dążących
do
usunięcia prezydenta Clintona z
urzę.du .

Kontrowersyjny

dziennikarz
podczas
procedury rozwodu z Gail Vogel
Barr w 1985 roku polityk republikański powołał się na Piątą Poprawkę do Konstytucji USA, by
uniknąć odpowiedzi na pytanie ,
czy utrzymywał w trakcie małże
ństwa z Gail Vogel Barr stosunki
intymne z kobietą, która później
została jego trzeciąźoną. Kobieta ta, Jerylin Ann Dobbin , również odmówiła składania takich
powiedział także,

że

zeznań .
Jednocześnie

jakoby

Biały

Flynt zaprzeczył,
Dom w jakikolwiek

Rejonowy Zakład
Energetyczny Jędrzejów
informuje o przerwach w dostawie
energii elektrycznej w styczniu
w godz. 8-15
Solec, Małogoszcz - ul. Chę
2, Dołki, Magazyn materiałów
wybuchowych, Bocheniec 1, 2, Nowa
Wieś, Wodociąg, Ośrodek cementowni,
WZGS, Oczyszczalnia, Nagłowice, Po-

18

21-22

cińska

Pawłowice

p.~."Y.i~ę ........................................ .
18·19

OIeszno Chlewnia, Zabrody,

~~~9!!~:.~.~l~.$."Y!?~l~~.~~.................. .
20
Rogalów, Krasocin, Lipie, Mie~.~~.'. ~~!~~!!g~...............................
21-22

Jakubów, Brygidów, Lipia

~9.~:.~?j~i!:~~.~!'!............................
19

Mniszek 1, 2, 3, Mniszek Bacu-

)!li.~9.rxt.~~~?~ ............................... .

20 .

Tyniec 1, 2, Gawrony, Tyniec

R~!~!.ą~~!?i.!.~~l~!ę~ ........................ .
21
Łopata, Podlesie, Dębina, Zakrzów 1, 2,3,4, Popowice Zasmuga, Oksa

~'. !!?~~.~~.~.1:.?:.~.......................... .

Ogarka 1, 2, 3, P~gradów,
1, 2, Ferma, Pawłowice Kolo-

nia
22

Młynki, Kopaniny, Kopaliny

!!1.i.~ę!?I!!ę:.ę.~ę9.i.R~.~ę ..................... .

~~.......... ~~!~?lXi.~ę.~i.? .................
25-26

Ewina, Wola Wiśn i owa, Ko-

!!i.~~~n~.).,.~\.~ ................................
25-27 Trzciniec 1,2,3,4,5,6, Rakoszyn, Okupniki, Sieńsko 1,2,3,4,5,6,7,
8, 9, Jaronowice-Kolonia, Podgaj 1, 2, 3,

~~~.I~:'!,.~~~.~~j •.•.••• :•••••.•••.••..••••••.••

~~.......... ~~!~?lXi.~ę.? ....................
~~~.?.?. ....R~~i.~:~.~y.~~~................... .
~l~.?~.....~X9.~~.ą ......•...................
~~.......... ~.~?~.i!!g~....................... .
~~..........~x9~.~i.~!'!.:.~~.~i.~~.~~.......... .
WU31

19

20

1999 r.

od latania

Rejonowy Zakład
Energetyczny Kielce

18 do 26

C>T\ I<"'7 n, .,.

Wojna rozporkowa po am e rykańsku - " Skandalista" Larry Flynt
dobiera się do republikanów

myśliwiec

MiG -31M prezentowany w podmoskiewskiej bazie Żukowskij.

18·19
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Jednostka Wojskowa 5051 w Radomiu
ogłasza przetarg nieograniczony

Ubezpl.czalqc w WARCIE lamoch6d (AC lub oC),
w prezencJe otnymulen teraz: dodatkowy całodobowy serwis
WARTA MOTO - ASSISTANCE. Rzadka 11.,~~a ...a,
t. obowlqz.k nlOlle ze lobq at tyl.

+
+ JESTEŚMY

PWStJtJ .

WYSTARCZY JEDEN TELEFON

.

a otrzymasz wszystkie potrzebne InformacleI fachowq pomoc.

+
+

PRZY TOBIE

w razie potrzeby nau przedstawiciel polpleuy CI % pomocą.

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE HOLOWANIE
wuyotklch unkodzonych w wypadku polazd6w.

GWARANTUJEMY SPRAWNY SERWIS
minimum formolnałd, szybka naprawa.
Na... ullugl WARTA MOTO - ASSISTANCE moteu r6wnlet
btdqc ubezpIeczonym w Innym Towarzystwl ••

wykupIł,

SAMOCHÓD LEPIEJ UBEZPIECZONY
,

'(i,,~#·tJ'

1'OWAUYSTWO UIUPIICZIŃ l.lASlKU RACJI $.A.

na wykonanie
prac remontowo-budowlanych
w budynku Portu Lotniczego
(II etap).
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem . Przetarg na roboty remontowo-budowlane w budynku Portu Lotniczego" należy składać
w terminie do 4.02.1999 roku pod adresem:
Jednostka Wojskowa 5051, 26-600 Radom-Sadków, ul, Lubelska 150.
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi 5.02.1999 roku w budynku
sztabu jednostki, pokój 24.
Istotne warunki zamówienia są do odebrania w budynku WAK, pokój 19, tel. 365-83-32.
W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne spełniające wymogi Ustawy o zamówieniach publicznych
z dnia 10.06.1994 roku.

http://sbc.wbp.kielce.pl

,~,.,$!~~

:t:::J~

Odchlał

W Kielcach
ul. Sandomierska 105,
25-324 Kielce
tel.: 344 76 95, fax: 342 89 23
tel.: 344 16 57, 368 28 23

Samodzielny Publiczny
Opieki Zdrowotnej

Zakład

w Kozienicach, ul. Sikorskiego 10 (tel. 614-86-36)

zatrudni pięcioro anestezjologów
do pracy w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.
Warunki pracy i płacy do omówienia.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofert.

13 stycznia 1999 r.
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SPRĘŻARKI

KREDYT NA SAMOCHÓD

O
cena promocyjna od 12,99 z VAT
PODŁOGOWE (10 tys. obr.)
cena promocyjna 29,96 z VAT

..DRb...\V~X..

OGłOSZENIA

HURtOWNIA
<i Kielce, ul. Urzędnicza 30

DROBNE
I MO DUłOWE

lei. 368-49-30

SKLgF FIRMOWY:
KIelce. Ul. Miła 14a
tel. 345-66-22

, ·OA

WSZYSTKIE i
NOWE i UŻYWANE
SAMOCHODY
Kielce, ul. Piotrkowska 12. parter.
tel./lax 343·06·46. 090-39·26·39

A

wraz z wyposażeniem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTlTE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
wgodz. 7·15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
BEST
stołowe
PNEUMATlC
25·729 Kielce .
- urządzenia do piaskowania
ul. Urzędnicza 16
- agregaty prądotwórcze

leI. 345·04·57. lel./laI345·24·77

Z

PCV-REHAU

- - Producent--

:ICTOR

l

Sp

LI).O.

Kielce, ul. Skrajna 86
ł
(teren nCHEMADINU")
tel. 366-20-73, 345-32-92 do 93

DO NASZYCH
l·
N

BIUR I PUNKTÓW

l·

/.
1·

e
l·

i·
li·
11
J-

ie
lo

Biuro
Reklam i Ogłoszeń
Kielce
ul. Targowa 18
tel. (041) 343-06-21
tel.lfax (041) 332-45-40

3.5

Końskie

ul. Łazienna 13
tel./fax (041) 372-20-20

lii
:ę

Ją

j.

r·
In
3·
l·

Id
10

Ostrowiec Świętokrzyski
al. 3 Maja 13
Hotel.Łysica"

tel.lfax (041 ) 265-45-54
SkaTŻysko-Kamlenna

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

lo

Starachowice
ul. Radomska 29
tel. (041) 273-41-73

Punlcty

Ostrowiec Świętokrzyski
Klub ,Centrum'
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2
tel. (047) 262-16-65
Chmielnik
PPHU .Amir"
Rynek 11
tel. (041) 354-33-23
Pińczów

8M Art Projekt
ul. 7 Źródeł 8
tel. (041) 357-57-78
Busko-Zdrój
ul. Batorego 1

I piętro
tel. (041) 37~73-77

Biuro
Reklam i Ogłoszeń
Radom
uj. 25 Czerwca 60
tel.lfax (048) 360-05-1 8

Biuro
Reklam i Ogłoszeń

24 h Assisfance
18 miesięcy gwarancji

Tarnobrzeg
ul. Moniuszki 5/34
tel.lfax (015) 823-26-02
Sandomierz
ul. Mickiewicza 17a
tel.lfax (01 5) 832-10-69

Ceny netto

już

zawsze do przodu1zawsze na czas

od: 33.800,- (rocznik 198); 35.500,- (rocznik 199)

* Gwarancją zakupu samochodu

preferencyjnych warunkach jest podpisanie
u dealera Daewoo Motor Polska (do 31 stycznia 1999 r.) formu larza zgłoszeniowego.

Stalowa Wola ~
ul. 1 Sierpnia 12/214
tel.lfax (01 5) 842-67-17

na

Staszów

róg Świerczewskiego i
Czystej przy Rynku

DAEW·O O

tel. (01 5) 864-32-58

MOTOR POLSKA

Punlcty
Opatów

HEWO s .c.

bezpłatna

ul. 16 Stycznia 28/5
tel.lfax (01 5) 86~27-48

Biuro
Reklam i Ogłoszeń

Mielec
al. Niepodległości 14/10
tel.lfax (017) 583-75-10

---

--

info/inia 0800 137017,0800 137018
www.daewoo./ub/in.p/

Szczegółowych informacii udzielaią dealerzy Daewoo Motor Polska:
.POLMOZBYT AUTO,4 Kielce, tel. (041) 3455022 . MOTOZBYT, Kielce, tel. (041) 3684444 . SZUMMAR, Parszów, tel. (047) 271 21 25.POCZTA
POLSKA, Ostrowiec '\jw., tel. (047) 651 323 .PW BIBMOT S.C., Mielec, tel. (017) 583 44 18 .AGENCJA CORTES, Radom, tel. (048) 333 12 62
- - -

--- -

-

- - - - -- -- ----------

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
\N DO\NOLNIE V\lYBRANVM PRZEZ CIEBIE DNIU
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszClone w .Echu Dnia· nie odniesie skutku,
przyjdż do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszen ia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG·
UWAGAl
Tylko dla osób fizycznych umieszczających

ogłoszen ie tej samej treści : 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, środę ,

czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

Poszukuj. domu do wynajęcia,
041/368-25-80.

KUPON NA BEZPłATNE OGłOSZENIE DROBNE WRUBRYCE

Częicl

• «281

'fAUtm~lgtłAtn

Sprzedam 46,6 m2, VIII p., widna kuchnia, 3 pokoje, 72.000 zł. 041/344-47-27.

Wypełniony

kupon wyślij lub przynieś do Biura Reklam i Ogłoszeń Echo Dnia,
25·525 Kielce, ul. Targowa 18, a Twoje ogłoszen ie opublikujemy w najbliższą środę

ł«294

Sprzedam M-2. 041/345-38-11 .
' 44417

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

'sprzedam, 041/344-22-48.
Wydzleriewl, budynek usługowo - biurowy 860 m2 - centrum Kielc,
0603-325-341 , 041/361-65-38.

podpis ............ . . .. . .
limIeni, M-2 na M-4, 041/344-40-89.

...

.g &! l!

.!!!I!!Q
~ .E! ~

Tłumiki, katalizatory. Kielce Bodzentyń
ska 13, 344-32-76.
... ..._....._. .. ..__ ..._..._.... .._._..... 43994
_---

• 1383

MEDYCYNA

Biuro Reklam i Ogłoszeń E(ho Dnia zastrzega sobie prawo do zredagowania lub niezamieszaenia ogłoszenia

'4369\

Jehox olarmy
ll

Pokrycia dachowe

•

Alarmy stacjoname. Szlabany. Telewizja
Przemysłowa. Kielce, Polna 7,
041/368-23-68.

Kompletne dachy, izolacje. .Izobud",
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.
1ill21
--_..._----------

1;lij~[IM~lij=l=t,I«·!fm;iA=mJ

lICeboxII . Autoalarmy
Zakład Najwyższego Zaufania Poleca: autoalanny, centralne zamki, podnośniki szyb.

wr2329

"SOLNA·PROFIII·NOWOŚCl
GI,cle tworzyw (plexi). Kielce, Solna 8,
041/366-00-66.

Canon·Kserokopiarki

Hurtowa sprzedaż elektronarzędzi i osprzętu z dostawą na miejsce (przy więk
szych zakupach). Serwis - ,raty - leasing.
Kielce, Konopnickiej 5, 331-51-31, Pińczów
1 Maja 4, 357-39-82.
l16iS4

Tatuau artystyczne, pełny zakres usług
kosmetycznych. Kielce, Sienkiewicza 21
(Hotel Bristol), 041/368-24-55.
.,231ł

KUPNO
Kupi, Citro~a C 250 przeszklonego do
90 roku, 041/342-78-57.
KUPIĘ

DZIAŁKĘ

0,5

HA

NA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W OKOLICY MORAWICY, 090-667-531.

BUDOWNłOWO

52/006 (róg Tysiącle
cia), 041/343-17-01, 368-13-72.

.um

Cement, wapno, ce
SIding, gazobeton, gips szpachlowy budowlany, cement 350, 450 luzem i workowany z Małogoszczy.•Mabud",Kielce, Zagnań
ska 72, 344-84-19; Skrzetlewska 4,
368-44-40. Jędrzejów, Reymonta 12,
386-1 3-52.

Foto rafia Ślubna
041/344-45-54.

Głazura,

gresy, płytki, elewacyjne, terakota - 500 wzorów (Hiszpania, Włochy,
Francja, Czechy). Ratyl Sandomierz, Przemysłowa 5, 015/832-23-55, wewn. 233.
Nisko, Sandomierska 14, 015/841-21-10,
wewn. 395.
,,1S4i

.Inlerplll": plexi, plexi do solariów,
PCV spienione, poliwęglan kanalikowy
(Marlon), pokrycia dachowe (Ecolux,
PCV). Docinanie na wymiar. Kielce, Jana
Pawła 12, 041/368-12-55, 362-13-17.
..mI

n.

PlInil kupię Garsonierę. Tel. 332-45-17 Kielce.

"liII

KSEROKOPIARKI
,,116i

Kserokopiarki
. Promont" , 041 /361-32-13.
116m

Ogrodzenia beionowe, bloczki, pustaki.
Niestachów 69 k. Kielc, gm. Daleszyce,
O4t/302-13-14.
. Okland" - Okna, drzwi, okiennice PCV
w systemie Kommerling. Produkcja, sprzedaż, montaż. Kostomłoty I 262,
041/303-16-57 wew. 2.
111324

Kserokopiarki
"Canon", . Sharp", .Xerox". Sprz~daż serwis, . Biurex". Kielce, Zagnańska 84b,
344-42-22.
wz23S6

Kurfki S orłowe, odzież
Dubklej Firmy H20. .Kielce, Piotrkowska
10, 041/368-28-47.

__._ __._-----..

wr2311

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

Najwl,ksza kielecka hurtownia płytek ceramicznych, elewacyjnych, gresów - 700
wzorów. Import. raty. Kielce, ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz), 368-01-65.
Sklep: Szydłówek Górny 4
(róg Warszawskiej), 368-60-86.
"ISlI

Toshlba nowe i regenerowane,
041/366-15-17, 090-687-066.

ll

Kielce,

• Okno" S. C. - producent okien PCV, niemiecki system •Thyssen", każdy wymiar,
mikrowentylacja gratis. Kielce. Łódzka 308,
041/34619-17. Przedstawiciel: Radom.
~~~~~~~2
_.____.I!I.!4.J
PANELE - PODŁOGOWE, ŚCIENNE RATY - UKŁADAN I E - . SZUMEN",
041/345-84-53.
111331
Rolokasety,
041/346-32-40.

'43S4ł

tuszczyca, bielactwo - leczenie,
0601-214-388.

LOKALE

Diagnostyki Medycyny Kielce,
041/368-73-01. Laboratorium poniedzialek
• piątek, 368-73-03, RTG I mammografia poniedziałek - piątek, 368-73-04; endokrynologia środy i piątki, 368-73-01 , pracownia
EEG poniedziałek - piątek, 368-03-71.
~!l!

mantai

okien,
",1611

ElEKTRONIKA
Komputery, programy, komis, Intemet konta e-mail .• Mediakom", Kielce, Mała 16,
343-26-10.

Pomo" Chorym na białaczkę,
041/275-29-61 po godz. 17.00.

AltA Nieruchomości.
. Piasecki & Górecka" ul. Targowa 18,
041/343-~33, 343-04-35.
AD-DRĄGOWSKl ,041/368-24-34.

M3

Ag,ncla ,.Akcept" pilnie przyjmie do
domy, działki, mieszkanie,
041/361-73-75.
sprzedaży:

__ _

__

Wypoiyczałnll samochodów . Partner"
041/362-06-20,
całodobowo 0602-279-016.

'43411

AltA MA MA Naprawa telewizorów, magnetowidów, głOWice hiperband, piloty, telegazeta, inż. Piekarski. Kielce, 332-23-31 ,
0602-786-041 .

Agencla .Lokal", 041/344-69-26.
Aglllcja "lokum", 041/344-22-48.

.,2313

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

,

Do wynajęcia 50 m2 - centrum Kielc, I j)"
041/369-16-74 po 20.00.

_________

ł4432I

DzIałki - Kielce, okolice. Mieszkania wynajmę, 0411344-67-80; 362-18-98.

• Faktor" , . 041/344-30-03 mieszkania,
z ulgą (Targowa. Ludwiki Wawrzyńskiej,
Klonowa, Turystyczna).
wz234ł

• Faktor" , 041/344-88-03.
M-3, M-4. komfort.

Wynaj~

----------_.
Firma poszukuje lokalu handlowego

.,23S4

w ŚCisłym centrum Kielc. Kielce,
tel. 331-06-30 (po 20.00), 0602-152-461 .

Matematyka - Kielce. 345-38-15.

0443ó9

AltA Automatycznych pralek, lodówek.
Kielce, 331-22-32.
wz2312

Automatycznych pralek. Rybak,
041/369-82-22.
111329

AutomltycDlych pralek,
041/361-29-03, 0604-898-313.

'43/1\

Magnetowld6w,
041/369-12-73.

AltA MAMA MA MA Auta powypadkowe, skorodowane, 090-354-003.
.

"Pal-Secam" - anteny, kineskopy (regeneracja), piloty - sprzedaż, montaż. serwis.
Kielce, Warszawska 2, 344-34-37.

'43711

MA MA MA MA MA Absolutnie do remontu, na czvści. 0601-617-279.

zamrażarek.

pralek,

. AIIto-Full-Slrwll" ProfeSjonalna naprawa samochodów powypadkowych kilkuletnia gwarancja - naprawy bezgotówkowe. Kielce, Podlasie 16 (os. Barwinek obok CPN), 361-37-43.
.,231\
AUTO-GAZ. MONTAŻ INSTAlACJI.
RATY. ODDATKOWO ZIMOWY BONUS.
KIELCE, UL. PAKOSZ 53, 362-00-29.

.mo
. Aillo-Moto-PoI" hurtowńia: akumulatory .Akuma" 2 lata gwarancji; opony
.Matador" zimowe 5 lat gw~rancji. Kielce,
Łódzka 332, tel. 041/345-85-00.
Pro~ocja zimowa.
Autoalarmy - całodobowo,
0411344-34-79.
"1171

Autoalanny, central-zamki,
041/343-17-57.
Autoalarmy, centralzamki, znakowanie,
041/345-04-58 344-05-71 .
.«13i

wr23S2

"1669

Autoszyby. Kielce, 041 /361-57-17.
",1670

Blokady, 041/368-78-33.
• 41847

http://sbc.wbp.kielce.pl

- posiadam

Nlemłeckl

-

certyfikaty,

041/342-69-96.

.OMEGA" -Kielce. Liceum Ekonomiczne.
Policealne: BHP. Finanse. Projektant mody,
344-51-71.
Szłloła Informatyki policealna, zaocznie,
041/361-83-00, 0602-61.5-235.

Szłloły . Pro-Fil" Kielce, Romualda 3,
368-17-43, Liceum OgólnOkształcące dla
Dorosłych, Policealne Studium zawodowe o specjalnośc iach: finanse i rachunkowośt, obsługa ruchu turystycznego, projektowanie architektoniczne, kosmetyka.
Nabór - lu 1999.

TłumlCZIIIII- tłumacz j,zyka angielsJtiego, 041/345-37-16, 0601-408-968.

. _. ._------=

i'

NIERUCHOMOŚCI

.Eara/ocum-1" patrz "Lokale".

wz2310

~ Faktor", 041/344-88-03. Pilnie I Ku~

1'rIIkI,041/331-78-94.

działkę uzbrojoną

Prollljonalna naprawa telewizorów,
041/342-85-83, 344-84-39.
Tlłewllom.

- Walczak, 041/361-20-40.

(Kielce) .

Nłervcbomoił 1/2 - centrum (sklep)
sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12, 346-18-61.

.43411

PRACA·SZU KAM

NAUKA
AIh1: Policealne studium bhp ogłasza III
nabór, uprawnienia szkoły publicznej.
Kielce, ŚCiegiennego 8, 343-04-38.
043614

AHa: Szkoła Detektywów i Pracowników
Ochrony ogłasza Xnabór. Kursy na licencję I
i II stopnia. Kielce, ŚCiegiennego 8,
343-04-38.
1144317
AHI: nowy system szkoleń komputerowych. intemet, dannowe konta,

Q1.1@.:Qi§!!·
~.!!
Anglelskl - Filolog, 041/368-85-76,
~1-75-~.
.____ ___~J.!!
. Budowlana" szkoły zaoczne - wlicealne: technik BHP, elektryk. elektronik, budownictwa. Technika (trzyletnie): technik elektryk, budownictwa, urządzeń sanitamych.
Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie). Zasadnicze (dwuletnie). Kielce, Jagiellońska
90. 346-16-00.
.4393i
Centrum Kształcenia Dorosłych : policealne: bankowość, finanse, turystyka, administracja państwowa. Liceum Ekonomiczne,
ogólnokształcące (trzyletnie, czteroletnie),
technikum samochodowe, kolejowe, handlowe po ZSZ. Kielce, Podklasztoma 117,
041/345-10-55, 090-249-104.

-::.-.:-- ---::-::.-_.._-----=---~~!~

f-

AIIlolwlntka liceum ekonomicznego.
studiująca zaocznie pierwszy rok
.Zarzadzanie i marketing" - podejmie pracł
oprócz akwizycji, 041/361-90-26.

-,lIGI

AIIIolwentka pomaturalnej szkoły, speCjalizacja: finanse publiczne), dyplomowana. z praktyką, lat 21. Obsługa komputeta.
język angielski, obSługa urządzeń biurO'
wych, dyspozycyjna, rzetelna. Magdalena
Wach, Mikułowice 121.
,I~

---------------------~
Aktualnie bezrobotna, wykształcenie
średnie ekonomiczne, doświadczony haJl'
dl owiec, dyspozycyjna i pracowita - poszu'
kuje pracy w handlu lub innel,
041/253-94-68.

, 1111

.

w

koml
Kielc

An

średl

wlos

szuk.

. Nlemleckl,041/362-34-48.

telewizorów,

NapraWI lodówek,
041/368-02-38.

cy

Matematyka - tanio, 0601-969-563.

ł439i7

AltA MA MA MA MA Absolutnie każde
auto rozbite, spalone, 090-615-163.

Ar

Matematyka - Korepetycje,
041/332-33-06, 361-35-32 .

.,2311

AltA MA MA MA MA Absolutnie każdy
rozbity, 0601-646-274.

"I

M-3, I p., Ślichowice - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65-1 2,
3460-18-61.

. Mamolt" - kursy komputerowe: Win·
dows, Office - Kielce 343-06-28.

Żeromskiego 44, 041/361-05-62.

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

M-2 Barwinek, sprzeda Biuro Mieszkaniowe, Karczówkowska 3, 041/361-65-12.

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

.,JKH" - sprzedaż, komis, serwis -

MOTORYZAUA

oH4412

Do wynajęcia lokal handlowy - 140 m2•
Busko, 090-667-519.

Jednoroczne Studium Policealne - spe·
cjalizacje: Marketing - Reklama, Informaty·
ka, ogłasza nabór na semestr wiosenno -Iet·
ni. KKO Radom, Czachowskiego 4,
362-61-63, Kielce, Duża ·8, 344-47-95.

AltA MA Telewizorów. Kielce, 303-16-47.

• 43711

Agencla . Konkret", 041/344-45-97.

.Edukacja" Kielce, Gagarina 5,
tel. ·344-54-08 ogłasza nabór do Zaocznych
Szkół: Liceum OgÓlnokształcącego, Policealnego Studium Administracji, Technikum
Żywienia Zbiorowego, Liceum Handlowego.

NAPRAWY

,
116602

*44m

AltA .Eurolocum-l" założone 1984, Kielce Sienkiewicza 9, 041/344-66-33.
Intemet www.pronet.com.plJkgn.

mdl61

COW . Edukacja" Kielce, ul. Gagarina 5.
tel. 344-54-08 ogłasza nabór na kurs przy.
gotowawczy do egzaminów wstępnych szkół średnich . .

Ołrodek

ScI1udnll do wiosny, 041/369-90-81.

111321

Kllmalyzacja, wentylaCja, kurtyny powietrzne. "Aquaklim" - Kielce,
telJlax 368-86-00.

Dr ginekolog. Najtaniej! 0601-380-958.

.. «33

AltA Solidne okna PCV, belgijski system
. Deceuninck". Raty. Krótkie tenniny. Producent: .Self", Wiśniówka
tel. 362-33-35, fax 362-33-34.
,,16&1

Marmor - parapety, schody, posadzki.
Kielce, Wspólna 514, 368-47- 307-35-06.

Klimafyzo(o

• 43694
_._._._._-_._----- ---_._-----

______.____.____ .._____

n,

Kłełet, Kościuszki

---_.

Bezoperacylne leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, łysie
nia, 0411344-87-18 (15.00-17.00).

KOSMETYKA

._---.__-_

Wypoiyczalnla samochodów . Quattro"
- fabrycznie nowe, zachodnie.
041/346-47-50.
,,1323

Badanie włosów, 0601-214-388.

Centrum korepetyCji Lider. Korepetycje
przedmiotowe, językowe, wszystkie
poziomy, 041/343-06-84.

' 43215

Opony, akumulatory, najtańsze! Pierws Gatunek. 041/345-63-59.
.,2330

Biuro matrymonialno-towarzyskie zaprasza Panie. Panów, 0602-15-66-89.

ł

Numer dowodu osoblstego ... .... ........................................................tel. . . . . . . . . . . . . . .

QIIl

Matil - przekazanie, 372-47-03.

Promocja Autoalarmy Prestige. Kielce.
ul. Czamowska 22. Tel. 344-99-73.

,MATRYMONIALNE

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

Cz,icl do samochodów: Ford, Opel,
8MW, Seat oraz inne. Kielce, Warszawska
.,2292
34a, 344-64-21.

*44401

Adres lub telefon kontaktowy: . .. . . . ... . .. . . . .. . ... . .... . . .. . ...... _. . ...... . .. . . . . .

e~

do samochodów zachodnich
. Ki m -Auto-Części" . Słowacki ego
6,
041/344-23-73, 041/361-61-06.
",1666

Ford - pełny wybór części . Kielce, Górni- .
ków Staszicowskich 15,
telJlax 041/345-02-52.

Śwl,tokrzy$kl e, 48 m2, 65.000

'U
.
'III e 'C:
Imię i nazwisko: . .. .... . .................. . . ... .. ..... . _. ... .. .......... .
o -! ClI

w . Echu Dnia' ogłoszenia prywatne

~

Ambitna, lat 24, wykształcenie vr{!.Sft
ekonomiczne, znajomoŚĆ obsługi komPut:
ra, języka angielskiego, doświadczeni!
w pracy, dyspozycyjność - szuka pracY,
041/368-83-22.
,1~1

--------------------~
Ambitna, uczciwa, operatywna, staż pra-

cy w handlu, kurs komputerowy, obsWga
kasy fiskalnej, pilnie poszukuje pra~.
041/342-87-06.

13 stycznia 1999 r.

REKLAMA

l

UDOWNICTWA

UM

CE

KC
M

STRONA 17

KIELCE
KOŃSKIE

STALOWA WOLA

ul. Długa 30
ul. Górna 3
ul. Przemysłowa 11

tel. (041) 346-30-61 do 63, 345-60::22, 345-15-21
tel. (041) 372-27-87, 372-27-75
tel. (015) 844-60-18,844-60-35

Zapraszamy w godzinach 8.00-17.00, soboty 8.00-14.00
:je

PŁYTKI

161

WIERTARKA

,

SelENNE

(podstawowa

.. f:ARBJ'

~""ULSYJt4Jl
~~""nętrt"~
biała

20 L

Oferta

...__._-_._---_._. __._.._.!!.~

Kierowca kat. BCOE, uprawnienia na
przewóz materiałów niebezpiecznych, tele·
fon, doświadczenie , praktyka na cysternach
- sz ~ ka pracy. Radom, 365-51-92.

lat 28, wykształcenie średnie
techniczne, prawo jazdy ABCET, świadectwo
kwalifikacji, podejmie pracę lub zapłaCi
za pomoc w znalezieniu pracy fizycznej
w Niemczech, 041/366-45-94 -16.00.

'111111

'1111198

do PSZ - technik informatyk,

Kierowca kat. B, praktyka w zaopatrzeniu,
budowlanej
i motoryzacyjnej, 041/306-24-74.

obsługa komputera - szuka każdej pracy.

'111014

Mężczyzna , łat 27, dyspozycyjny, po woj·
sku, operator wózków akumulatorowo spalinowych, poszukuje pracy w zawodzie,
lub innej, 041/332-36·83.

Ąmbitny 20·latek, wykształcenie średni e ,
uczęszczający

Busko-Zdrój i okolice, 04 1/370·12-37.
splll'll

Ambitny, dyspozycyjny 26-latek, posia·
dający prawo jazdy kat. B, paszport, praktykę
wbudownictwie, dociepleniach, remontach.
Bardzo pilnie poszukUje pracy w kraju i za

~44131

znajomość branży

_ _------ -_ _

~W11
.. ............
-

....

Kobieta - 27-letnia z wyższym wykształce
niem, znajomością j. angielskiego i obsługi
komputera - pOSZUkuje pracy, 090- 368·630.

granicą, 041/3 85-38-83.

Atrakcyjna, 21-1etnia studentka (zaocznie
komunikatywna, ambitna, posia'
doświaldczlmiie w pracy biurowej, popracy najchętniej w charakterze se. ale niekoniecznie, 041/311-47-49.

Kobłeta

lat 45, odpowiedzialna, ko·
chająca dzieci, zaopiekuje sie dzieckiem, najchętn i ej
w wieku
przedszkolnym,
041/361-67-90.
........._............... _ .................._ ......._ .......- ........!.~I~~

Kołłieta , lat 35, wykształcenie wyższe
plastyczne, ze z najomością języka francuskiego i obsługi komputera (programy biurowe, OTP) - poszukuje pracy,
041/332-43-40.
spl113

Kobieta,
Diet:etyc:zka po Studium Medycznym pracę, 041 /331-20-07 po 17.00.
DySpozycyjny z praktyką w marketingu
akwizycji towarów, usług, wykształcenie
administracyjno - prawne, prawo
BCE, miejscowość pracy obojętna,
grzecz. 041/262-46-97 (Tadeusz).

mężczyzna

(ew.

małżeństwo)

-

wykształcenie ś redn ie, dyspozycyjność, ję

zyk angielski, komputer, telefon, samochód
osobowy - pOdejmą pracę, 0602·811 -369,
tel. grzecz. 345-05-25.
splloo
Księg owa

na

wcześniejszej

emeryturze,
podejmie pracę na umowę lub 1/2 etatu,
041 /345-46·06.

......_._...___._..........__.._. _____.__.._...!LI.~
stud iująca

wieczorowo,
pracę niekoniecznie w swo·
Jestem po szkole handlowej,
5·57.
tUlledł enlika

poszukUje pracy w sklepie,
w handlu, znajomość obsługi kasy
041/368-84·07.
z doświadczen iem, uprawnienia

KV - podejmie pracę na 1/2 etatu lub

'Księgowa z doświadczeniem, lat52, rimcistka podejmie pracę w pełnej księgowości
lub inne propozycje, 041/361-42-88.

Kucharz - kelner poszukuje pracy w gastonomii lub obsługa wesel,
tel. grzeczno 041/302-51·81.
_._ __._.._._ .... _. ______...._._._.:._.... ___ ...:!108!

Mam 30 lat, szukam stałej pracy fizycznej.
Za jej załatwienie dobrze zapłacę,
041/345-37-67.
,,1131

041/342-29-21 .
Mężczyzn a

- za załatwienie jakiejkolwiek
pracy za granicą dam uzgodnioną sumę (bez
pobrań) . J.M 39-300 Mielec skr. pocz. 25.
'111091

- kat. BC, poszukuje pracy
skrzyniowego, 041/254-82-69.
- rencista, kat. ABT, aktualne
praktyka w zaopatrzeniu,
pracy, solidny, uczciwy, bez
pracę od zaraz,
od 17.00-20.00.
.. .._---~~

Mężczyzna, lat 28, mechanik maszyn rolniczych, prawo jazdy ABCTE, zapłaci za pomoc w znalezieniu pracy VI Niemczech. Praca w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie,
inne, 041/366-45-94 • 16.00.

,,1119
Młoda - wykształcenie średn ie - gastronomiczne, praktyka w handlu, kurs komputerowy i maszynopisania, podejmie pracę
w biurze, hurtowni, 041/306-24-74.

"JOI~
Młoda ,

odpowiedzialna, studentka poszukuje pracy opiekunki dziecka,
korepetytorki. Busko, 370-15·.63.

__.....__.___._______ ._._~~2
Młoda, skończone

Technikum Odzieaktualnie studiująca na III roku pedagogiki (zaocznie), punktualna, obowiązkowa
- podejmie pracę, 041/331-65-71 .

-_._------_._---------_!!~
Młodi, wykształcenie średnie technicz·
ne,kurs obsługi administarcyjno - kadrowej
firmy, obsługa komputera i urządzeń biurowych, średnia znajomość j. niemieckiego,
praktyka - szuka pracy, 041/361-97·45.

oglasza przetarg nIeogranIczony

na wykonanie opracowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy" wg wymagań określonych ustawą z 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi zmianami).
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone napisem .Studium uwarunkowań· należy składał w terminie do 3.02.1999 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy
wTuczępach, 28-142 Tuczępyw pokolu nr 13. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie GminyTuczępyw pokoju nr l wdniu 3.02.1999 r. o godz. 12.30. Wanmklem uczest·
nictwa w przetargu Jest wplacenie wadium w wysokości 1.000,00 zl. Specyfikacjo Istotnych warunków zamówienia dotycząq przedmiotu przetargu moma otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub pocztą po uregulowaniu odpłatności za przesylkę pocztową. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest An·
drzej Zięba. Wszelkle dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach, pokój nr 13 lub telefonicznie pod nU!1lerem
(041) 354-51-20 wewn. 32.
..,."..

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia średniego technicznego (np. specjalność budowa maszyn)
- prawa jazdy
- dobrego stanu zdrowia
- dyspozycyjności i zaangażowania w pracy
- preferowany wiek 20-40 lat
- - mile widziane podstawy języka angielskiego -

• operatorów maszyn
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia średn iego technicznego
- prawa jazdy
- dobrego stanu zdrowia
- dyspozycyjności i zaangażowania w pracy
- preferowany wiek 20-30 lat
- mile widziane podstawy języka angielskiego

• brygadzistów
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia średniego technicznego
- prawa jazdy
- dobrego stanu zdrowia
- dyspozycyjności i zaangażowania w pracy
- preferowany wiek 25-35 lat
- mile widziane podstawy języka angielskiego

- _..._----_.._--_..!~
Młody,

ambitny, wszechstronny, wytechniczne, znajomość
języka angielskiego, obsługi komputera,
poszukuje pracy, 015/622·87-27.
kształcenie wyższe

Murarz - tynkarz, posadzkarz - glazurnik
z wieloletnim stażem zachodnim. Kierowca
kat. B, C, oczekuje pracy, oferty,
041/306-26-05.

-------_------~
"I.~

• pomocników operatorów maszyn
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia minimum zasadniczego
• prawa jazdy
- dobrego stanu zdrowia
- dyspozycyjności i zaangażowania w pracy
- preferowany wiek 18-25 lat
- miie widziane podstawy języka angielskiego

• księgowego
Od kandydatów oczekujemy'
- wykształcenia minimum średniego
- znajomości zasad rachunkowości
- orientacji w sprawach rozliczeń podatkowych i ZUS
- swobodnej obsługi komputera w zakresie pakietu OfflCe
- prawa jazdy
- dobrego stanu zdrowia
- dyspozycyjności i zaangażowania w pracy
- preferowany wiek 28·40 lat
- mile widziane: podstawy języka angielskiego, wykształcenie wyższe
ekonomiczne, praktyka w księgowości i finansach
Oferujemy:
- ciekawą i stabiiną pracę w prężnie rozwijającej się firmie międzynarodowej
- szkolenia w naszych zakładach w Polsce i za granicą
- obowiązkowe szkolenie i praktykę w zakresie jezyka angielskiego
- godziwe wynagrodzenie

Nauczycłelka

55-letnia na emeryturze,
niezaleina, energiczna, zdecydowana poszukuje pracy. Rodom tel. 472-87
,,101i

Osoba z praktyką zaopiekuje się starszą
w godzinach popołudniowych,
~.1/3o.6-21-.?~;__ _ _____ ,II~

Mężczyzna, 22 lata, wykształcen ie śred

mężczyzn , dam miesięczny zarobek, może to

111 1012

Grupy Frantschach AG - europejskiego lidera w przemyśle papierniczym

. zatrudni pracowników do nowej fabryki na terenia Mielca, na stanowiska:
• elektryk-mechanik
• magazynier

331-82-09 po 15.00.

-

Mężczyzna 33 lata, wykształcenie średnie
techniczne, prawo jazdy kat. BC, świadectwo
kwalifikaCji, paszport, średn ia znajomość
j. angielskiego, włoskiego - prócz akwizycji,
0602-304-585.
,,101!

__._.__._--

Członek

samochód. Kielce,

Mężczyzna 21 lat, prawo jazdy kat. B, poszukuje pracy dorywczej, pracy również
chałupniczej . Winiarski P., 27·515 Tarłów,
!l!:.~.z.e.!<a..r.z_e~_ka_~.?; ___... ____,.~

nie techniczne, poszukuje pracy na terenie
woj. tarnobrzeskiego, tel. 842-67-92.

Świecie Sacks Sp. z 0.0.

,,1015
Młody emeryt, studia,

osobą

Osoble, która załatwi pracę za granicą dla
być

praca kierowcy, na farmie i inne.
J.M 39·300 Mielec skr. pocz. 25.

-~

I,

Gminy Tuczępy

28·142 Tuczępy

żowe,

Odpowiedzialna, uczciwa, lat 28, wykształcenie średnie, podejmie pracę biurową
na terenie Buska. Umiejętność nawiązywa
nia kontaktów, zaangażowanie, silna
motywacja do pracy, 041137()-13-Q7.

------_.

Zarząd

,,1121
Mężczyzna,

'111121
'111083

-----_ _

ambitny - podejmie pracę
041/368-89-06.

otówk

,,1103

Kierowca z własnym samochodem
poszukuje pracy. Kielce 315-21-27.

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

Mężczyzna ,
fizyczną,

płatności

znia 1999 r. tylko p

Kierowca kat. BCE szuka pracy, może być
z samochodem do 4 t. 041/306-49·28,
0602·173·271 .

__..._.....................___._._................_........... _........!.II.I.O

e,

do 16

Ambitna, uczciwa, operatywna, staż pra·
cy w handlu, obsługa kasy fiskalnej, kurs
komputerowy, pilnie poszukuje pracy.
Kielce, 342·87 ·06.
Ambitna, uczciwa, lat 39, wykształcen ie
ekonomiczne, znajomość języka
·, .. ", . ...,yu. dyspozycyjność, prawo jazdy,
pracy, 041/315·18·46.

e.
y,

ważna

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Świecie Sacks Sp. z 0.0., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
tel. 052 332-11-98,332-13-38,332-11-79, fax (052 331-21 -74

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA 18

Pielęgniarka podejmie pracę w swoim
zawodzie, bądi zaopiekuje się dzieckiem lub
starszą osobą (najchętniej z okolic
Starachowic, Skarżyska-Kam. ),
041/271 -22-15.

_ .._._._-----_._-------..!~~
Pielęgniarka,

lat 27 - uczciwa i zdyscypliniowana, pilnie poszukuje pracy, chętnie lecz
niekoniecznie w swoim zawodzie. Przyjmie
również chałupnictwo. Wykluczone agencje,
marketing sieciowy,
015/811-82-37.
_. __•_____. _ .__._._.._. ___•____..•._~I.I2.ł
Podejmę pracę chałupniczą: składanie
długopisów,

zabawek itp lub szycie. Bez
pobrań i kaucji. A. Walocha Pińczów,
Nowa 14.
Posiadam dyplom położnej - w złej sytuacji życiowej pilnie proszę o zajęcie: opieka
nad chorym w domu, prace pomocy
domowej, sprzątanie lub inne. Kielce,
345-80-26.
",1099
Poszukuję pracy przy remoncie
mieszkania, 041/368-67-54.

Ostatkowy Bal Przebierańców,
tel. 041/361-72-55.

PRACA-ZATRUDNI
Adresow~nie kopert, składanie długo
pisów, przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych - zatrudnimy. Informacje bezpłatne,
koperta zwrotna.• Euro-Inwest"
99-300 Kutno, box 28.

lli\22

Agencja Reklamy zatrudni sitodrukarza Kielce, tel. 344-10-08.

Poszukuję

pracy: mam 30 lat, wyzawodowe - elektromonter bez
uprawnień .seposkich" + wykształcenie LO
dla pracujących, prawo jazdy kat. AB oraz
kurs spawacza podstawowy,
041/247-01-27.

",43\

Blacharza samochodowego z praktyką,
041/368-80-83 po 17.00.
"4381

F.H. "Biernat" Sandomierz, ul. Mickiewicza 62 zatrudni osobę ze znajomością księ
gowości. Kontakt osobisty.
__................._. __....._....._......................._..... _ ....__ ....CliJ.I.1

F.H. "Biernat" Sandomierz, ul. Mickiewicza 62 zatrudni od zaraz osobę do działu
sprzedaży. Kontakt osobisty.
Fłrma "Styl Art" zatrudni

pracowników do
kominków. Kielce, ul. Warszawska
34a - pawilon 4.
montażu

Fundusze Emerytalne, Ubezpieczenia,
041/394-20-15 po 19.00.
.... 12

",1018
Maszynistę

komputerowo

tekst,

offsetowego zatrudnię,
0602-385-697.

041/254-34-66.
04.21.

",1010

np. składanie
długopisOwo Posiadam zdolności manualne.
1II1~

Przyjęcia

weselne. Kielce, 361-87-02,

345-04-21.
"3818
Przyjęcia

weselne, 041/301-15-19.

Pracę

w domu zleci zdyscyplinowanym
Wydawnictwo, 890 zł netto, 090-622-187.
_............_...... _..........._..... _... _.._._ .... _-.._........_-_._...lli\60
Przedsiębiorstwo wielobranżowe z ogólnopolskimi tradycjami posiada 24 etaty,
041/344-73-07.

_._.-

101683

.. U Guzika " (hurtownia). Pasmanteria,
galanteria, włóczki, 041/361-86-64.
Restauracja .Jodłowa". Kielce,

361-04-87.

SPRZEDAŻ .

Auto Komis . Omega" - raty, Okrzei 42,
0411344-49-78.

.,m8

Autokomis "JG" - raty Kielce
84, 362-30-02.

Zagnańska

Cinquecento 700 (1993),
041/306-17-85.
",361

Fiat 125p Kombi (1988),0604-223-034.
Fiat 126p (1991),
306-28 .. 51.

041/361-10-02,

Kierownika sklepu - preferowane doświadczenie w branży elektrycznej,
041/344-53-38.

Rencista - technik samochodowy, kierowca ABCDE. Był w 35 krajach, podstawy
angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
paszport, dyspozycyjność. Podejmie prace:
spedYCja, sprawy celne, dyspozytor, motoryzacja,
prowadzenie
transportu,
041/368-10-71.
",1130

Rencista po 40., malarz, tapeciarz, suche
tynki, terakota, prawo jazdy B - podejmie
pracę na 1/2 etatu, 0411345-38-19 po 16.00.
_._..___._.._._. _ _ _....... _ ............._..._ ...~~1~~

Rencista, lat 28, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B podejmie uczciwą pracę .
Kielce, 344-78-10.
_....._............ _ .. - ......- ....._......._.........._ .. _-_...... _ ... ~I.~~

Rencista, prawo jazdy kat. B, samochód,
mechanik samochodowy, elektryk 15 KWA,
kierowca wózków, dyspozycyjny 24 h, duże
doświadczenie, 041/342-74-11 .
Rozklejv plakaty, 0411345-46-30.
.. 4341

Student po Technikum Poligraficznym szuka pracy, niekoniecznie w zawodzie,
041/361-10-68.

____..___.._ ... _ _....._ .._._.!!!E
Student zaoczny, 21 lat, poszukuje dowolnej pracy (oprócz akwizycji) na cały lub
1/2 etatu, 041/366-47 ..42.

, Darex· - pasmanteria, rajstopy, wlóczki.
Najbogatszywybór! Kielce, Sienkiewicza 69.
.,2291

Firma pOSZUkuje 30 osób z
041/345-41-10.

nadwagą,

...121
._-_.--------------

.. Fol-Plex" - Plexi, PCV, folie samoprzy ..
lepne. Tarnowska 50B, 041/362-12-11.

.,1319
-_..._ ...__......_._...._.._-_...._._-_._._--

Informatyk: Instalacja, nauka obsług i
programu platn.ika ZUS u klienta oraz
wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych ZUS, 041/345 .. 35 .. 88.
'44436

Kredyty gotówkowe bez
Warszawa, ul. Rzymska 8,
022/616-39-45.

Ford KA (1997), 041/331-89-51.

",353

Ford Transit ciężarowo - osobowy z sie.dzeniami na bli!niakach rok produkcji
(1987), 015/836-55-17.

.....__..._ ...__....._-_......._..__ .._-_._..~!!

AAA. Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041/366-40-93, 344-22-15. Czynne także
w niedziele 10.00 -1 4.00.
.,2316

poręczyciel i.

Garaże,

041/311-50-16.
'43108

Kamaz 5511 (1985), oryginalna wywrotka, stan bardzo dobry,
041/303-13-82 po 17.00.
04.389

Kombajny zbożowe, prasy do słomy zachodnie, duży wybór, możliwy transport,
034/362-86-81,
036/435-50-63,
0331754-506.
lli211

Mercedes 1900, 2.5, 77 tys. km, 5 bieg,
bezwypadkowy. Oferty B. O. nr 44445.
Odstąpię Poloneza Trucka + raty Leasingowe, 015/832-92-01.
Odzież

robocza w pełnym asortymencie.
KIelce, Wspólna 8, 345-65-93.
.,2349

Muszyna Złockie - OWS GROT - komfortowe wczasy rodzinne; całodobowa opieka
medyczna, fizykoterapia, hydroterapia, sauna, solarium, siłownia, konie, kuligi, biesiady. W pobliŻU kilkanaście tras narciarskich
m.in. Jaworznia Krynicka, 018/471-43-01
do 02, 0604-436-553.

9.~!@~:.~.!i..:.!i.?.:._..._.........._..._....... _

Polonez (1989)- gaz,
0411.317-12-23/25 W. 315.

......~!!1.!l

Polonez Cargo (1995), 0602-309-552.

AAA - 041/366-05-71.
•• 4066

Ania u siebie, 0604-302-398.

Szukam pracy - wykonam montaż kartonagipsów (suchy tynk), ułożę panele, glazurę, zabudowa ścian - pawlacze,
048/332-18-53.
.........- _.. _

.._-_......_-_._.._-.-_.__ ...~I.~

Technik budowlany - znajomość kalkulacji i kosztorysoYiania robOt budowlanych,
doświadczenie w pracy w księgowości
i działach towarzyszących (płace, kadry)
umiejętność pracy z kom pule rem, dyspozycyjna, solidna, 015/844-38-41 .
,,1101

Technik mechanik samochodowy, upraw..
nlenia czeladnicze, lakiernicze, prawo jazdy
kat. AB, własny samochód osobowy, duże
doświadczenie, lat 32. Ostrowiec Św.,
tel. 041/265-14-10 - szuka pracy.
~1011

Zaopiekuję się dZiećmi

w godzinach
popo/udniowych oraz weekendy,
041/331-48-56 .

"4011

Hydrauliczne , c.o., przyłącza i instalacje
gazowe, 041/368-10-63, 0602-512-067.

"4086
Hydrauliczne, 041/300-34-84.

Transport 1.5 t, faktury, (041/345-08-15
do 15.00), 331-64-54.

..................... __........_-_.._._-_._-_..........._._..._!•.~
Transport Truck, 041/345-22-78.

--_....__..._._._--_._._..__._... _--_....._.. _-_._!!.~

".3.1

Transport towarowo- osobowy, laweta,

Instalacje, gaz., wod.-kan., c.o., Kielce,
369-1 9-31,0601-47-88-17.

9.1.1.@~?:.11.:.?.?..\.Q§QH§.ę.:§.4.3.:._ ..............~.l.!!!

Komlnkl,041/357-32-03,
041/357-29-62.
Irn8I

Malowanie - czysto, tapetowan ie,
szpachlowanie, 041 /368-36-66.
" ,381
_-~..

_._.....~~

Ma ł owa ni e ,

panele, regipsy. Wymiana
okien, 041/300-35-74.
Malowanie, tapetowanie, rigips, panele,
glazura, 041/332-27-26.

04.301

Basia prywatnie, 0602 .. 830-263.

",423

Ukła d a ni e glazury, tarakoty, tapetowanie,
malowanie, 041/342-88-61 .

Usług i budowlane - montaż, wymiana
okien. Kielce, 300-38 .. 38.
U sł u g i transportowe, Polonez
015/832-92-01 po godz. 18.00.

Truc~

----------------~"~I
Oprawa obrazów - Kielce,
ul. Warszawska 176.

Vertlca le, rolety - producent, gwarancja,
serwis, faktury VAT od 8.00 do 18.00,
9.4J@.§?:.H.:1.ę, .~§ą:.?ą.:.4.7..:...........

Vertikale ,

żaluzje ,

Wi ęHly,

montaż,

pokrycia, kom. 090-661 -066.

Wypożyczaln i a

--_._--_._...._._...__..._----_ .....__.. _-_._.. 04.283

rolokasety,

Q§Q?:1.!!f:3.?Z'-......_......... _................._..........!!.21lj
samochodOw,

.Q1}@3..!.:ąą:.!!§.:..._....__.........____........._ . .!·!.l!

_._--~

Emanuelle, 0411342-82-78.
Monika u siebie, 0604-897-184.

. PANELE PROFESJONALNIE,
041/368-50-94.

044331

.Vlctorla" , 015/837-71-32.

-_._.......__...__........... _-.-....._...._--_.~.~
Wy jazdy -Tarnobrzeskie, 0602-884-815.

......................................_......_...
Zatru d nię

__ _-_....
... ....

_._.~~~

.1213

Ża l uzje , verticale, rolety, 041/331-04·97.

044123

Żaluzje , verticale, roletki, rolokasety,

",311

Pogotowie Budowlane wykonuje wszystkie usługi budowlane oraz sprzedaż norm
czasu - błyskawic, sekocembud, ul. Siemień ska 4, Ostrowiec. Tel. 265-26-20, lub
0602-714-754.
.. 138

panie, 041/366-05-71.
044061

TURYSTYKA .
Atrakcyjne obozY zimowe, Zakopane, Austria - wspaniałe warunki narciarskie, wykwalifikowani instruktorzy. 23-30.01.99 rok.
Abex, ul. Sienkiewicza 10,
041/344-23-26.
.,2338

Bogata oferta wczasów, zimowisk. Zielonych i białych szkół. Szyldy - tablice reklamowe .•ATH" Kielce, Żytn ia l , 344-86-66.
..2304

Frankfurt - Mannheim, 041/332-40-08.

Prze dsi ęb i orstwo Usługowo-Handlo

we .Juma" poleca usługi w zakresie: wykonywanie elewacji budynków, układan ie
glazury, terakoty, montaż drzwi, okien, remonty budynków. Polecamy szybkie, solidne wykonanie, 041/303-47-98. ",443
Przeprowadzki - tanio! 041/361-94-68,
090-68-33-76.
043989

Przeprowadzki,041/366-25-10.

'4189,

USŁUGI
AAA Usługi szklarskie Non - Stop,
Kościuszki 719, 041/362-47-07.
.,1320

ta·

picerka, 041/368-96-19, 0601 -845 781.
Gwarancja!

łhltlltuliwĘ?;UIIW

1

.'l1Q!
......ĄęG.. W.J.gę9.fg~9., .9.4J@§~:4.?:?ę, ....... •,ml
ABC Wideofoto, 041/368-45-26.

Aga-Video, studniówki, 041/369-15-01.
tlIlIt

Aud ioVideo, 041/331-80-98,
9.ęQ4:.?ę.?:§.~4:... _........... _........ _.................

__..~~.n.~!II!!!'-~.....9.1.9!.~~?:.~.9:L4.:....._..... .!Il1l
Studnlówkl - wesela, 041/369-15-01.

"J1I!
_... V..I~~.9.,...Q11@.Q9.:~E~"_ ......._....... _. _••~

.. __ yl~~!I9.f!!'g~., ..Q.4.1.@.3..?:?~:Z.1.,_._.....4l!l!
._ Wldeo - folQ...M1/311-45-ą~_·_ *I!l!!

Roboty ogólnobudowlane,
041/368-61-46.

Wldeolilmowanle, 041/302-59-42.

. 44391

~4Jll1

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

Żaluzje , rolo kasety, 041/369-86-37.

Panele, 041/345-22 .. 78.

Sylwia u siebie, 0604-881-696.

Rolety antywłaman iowe niemieckiej fir.my Heroal. Producent: Alutechn ika, Kolberga II, 041/345-18-35. Zimowa
promocja!! !
101111

--_.__.._.......__........_.............. _.._.....

__._....

~

J

ZGUBY

Iwona Witczak zg ubiła legitymację
~!Y.~ę!!fg:._..___........._ ..__...._..__ .}~
lużyńska

Anna zgubiła legitymację·

Rolety, bramy, produkcja. Kielce, Planty

.446

.1.?!..9.1.1@~~:.ę!.:.~.? : . _.............. _...._......_...Jl.·1~

M i chał Bajek zgub i ł leg itymację szkolną,

Ro lokasety, rolety
0411346-32-40.

antywłamaniowe,

Biuro Rachunkowe, 041/344-47-90.

wydaną

przez Tech. Mechaniczne
dla pracujących .Chemal" - Kielce.

101682

",301

Cyklinowanie, układanie parkietu, paneli,
041/331-14-52.
...211

Telekomunikacj a Polska S.A.
ZAKŁAD

Cyklinowanie, panele, malowanie,
glazura, 041/361-02-95.

TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH

'44441

Y.IY~t~g.z.i!!,.Q~J@.§.!l.:ą~:.!_9.:...____.........!~!!!.!.

Czyszczenie dywanOw, 041/361-10-43.
'~1

Czyszczenie dywanów, 041/331-18-39,
0603-357-550.
'44403

,,10&1

Studentka trzeciego roku Zarzadzania
i Marketingu,lat 21, poszukuje pracy w księ
gowości , w finmie na terenie Kielc lub okolic.
Gajos Dorota, Sosnowiec 72,
28-340 Sędziszów.

o"l~

Tani Transport 1,5 t, 041/342-78-57.

Hydrauliczne, 041/368-66-14.

"4310

Atrakcyjna studentka u siebie,
0603-260-250.

•• 4330

Polonez Caro (1993) B+G.
Tel. 041/344-12-45 po 12.00.

,,4003

Stolarskie, panele, zabudowy.
041/345-06-63, 343-10-48.

Malowanie natryskowe, 041/331-40-34.

Czyszczenie - profesjonalne - dywanów "'314

Hydrauliczne , 041 /345-67-17.

._.._-_._..._.....__....

'44441
-----------_.._--

Peugeot 405 , 1.91 (1989),
lk6630

",408

.44338

Rencista - technik samochodowy, kierowca ABCDE, 20 lat w przewozach między
narodowych: Europa, Azja, paszport, podejmie pracę na umowę zlecenie. Wyjazdy krajowe, zagraniczne, pilotowanie wycieczek,
041/368-10-71.

RÓŻNE

gabinetu kosmetycznego,
041 /331-08.. 71 po 19.00, 331-93-34.

"4133

... _.... _..... _....._.._....__............_.._...................................~I.O'.~

lliIlI

"4439
Wyposażenie

Caro (1994),041/307"35-86.

Utll"
Zatrudnię

VW Transporter 1,6 D (1986),
041/342-77-75.

TOWARZYSKIE

AAA .Canon", .Panasonic", kserokopiarki, faxy.•Top Serwis",
041/343-13 ..31.
98802

'44.26

Ogłoszenie
Jednostka Wojskowa 5051 w Radomiu
ogłasza przetarg nieograniczony na:
,
1. Świadczenie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego.
2. Dostawę pieczywa, produktów mleczarskich, jajek, ryb mrożonych i żywych,
drobiu.
3. Dostawę mięsa i produktów wędliniarskich.
4. Dostawę środków do utrzymania higieny osobistej oraz do utrzymania właŚCiwego
stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem , przetarg na usługę lub dostawę' należy składać w terminie
do 29.01 .1999 r. na adres:
Jednostka Wojskowa 5051 , 26-600 Radom - Sadków ul. Lubelska 150.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 2.02.1999 r. o godz. 10.00 w budynku sztabu jednostki, pokój 24.
W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa i osoby fizyczne spełniające wymogi , Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1 994 r."
Istotne warunki zamówień publicznych są do odebrania w sztabie jednostki, pokój 19, tel. 36-58-466
od 14.01 .1999 r.

......_---_._...__ ....__..__..__............_.."!.~
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TP SA Zakład Telekomunikacji w Kielcach informuje
abonentów, iż z uwagi mi konieczność przeprowadzenia
ważnych prac technicznych, w dniu 14.01.99 r.,
w godz. 00.10 do 00.40 dla abonentów Kielc
o numerach: 3174xxx, 3422xxx, 3423xxx,
3 4 24xxx, 3426xxx, 3427xxx, 34 3xxxx, 3 44xxxX,
.362xxxx, 3685xxx, 3686xxx
oraz dla abonentów central: Bieliny, BUcza,
Bodzentyn, Cedzyna, Dębska Wola, Górno, Łagów,
Mąchocice, Masłów, Morawica, Św. Katarzyna,
Radlin, Suków, Szczecno, Wiśniów~,
Wzdół Rządowy
wystąpią zakłócenia

D;

o••~\

'43960

Hudraullczne, 041/332-46-46.

043380

"41,3

Ford Escort, 1.616V (1994) uszkodzony,
zarejestrowany w Polsce. Koszt naprawy
ok. 3.000 zł, 0603-226-763.

tel. 0604-406-785.

właściciel.

.,2361
Wese la ł

",104
Składanie długopisów,

Stara 200 (1981) z przyczepą, Autosan 6 t
(1984),041137-37-875.

'4420\

044410

Przyjmę zlecenia na roboty budowlane mury, tynki, elewacje z ociepleniem,
tel. 048/363-80-03 po 16.

Samochody używane, różne modele
Fiata od 126do Bravo/ Bravaw dobrej cenie. Solo Fiat Dealer, tel. 041/368-60-05,
331-5S-04.
lliI28

<>T\lI'7n.

Rolokasety, żaluzje - raty - promocja,
041/342-69-68.

Glazura, terakota, panele, siding.
Kompleksowe remonty, 041/362-37-69.

JwI641

Toyota Corolla 1,8 D (1 991 rok) pierwszy
Kupionyw kraju, bezwypadkowy.
Tel. 041/366.77-31.

"4318
04.311

Posezonowa obniżka cen: prasy
od 16000,00 zł, siewniki 4890,00 zł itp.
. Moto-Agromax" Kostomłoty 260B,
tel. 041/303-13-49.

Restauracja .Czardasz - Sady" zaprasza
w dn. 23.01.1999 r. na Bal Karnawałowy,
tel. 041/344-11-73.

Ochrona do Baru, 041/366-05-71.

Przepiszę

Przyjmę pracę chałupniczą

Poszukujemy firmy, osoby do
wspÓłpracy przy udzielaniu kredytów.
Oferty przysyłać: AOF - Kredyt,
03-976 Warszawa, ul. Rzymska 8. lliln

.,2JJI
",391

na komputerze tekst, pracę dy ..
plomową itp. + wydruk na drukarce
kolorowej - tanio! 041/254-34-66

,,4392

Utl621

Agent6w ubezpieczeniowych. Przedstawicieli funduszy emerytalnych,
041/366-29-5815.00-21.00.

01311

kształcenie

Przepiszę
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REKLAMA

i przerwy w łączności.

.

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

Zarząd

Gminy w Rozlowie
przetarg nieograniczony
na zakup i dostawę
następującego sprzętu telekomunikacyjnego:
ogłasza

• PGM4 A1564PG - 10 szt .• stojak PGM 2/4 - 1 szt.
.
Przetarg odbędzie się 2.02.1999 r. o godz. 9, w siedzibie Urzędu Grn ln:

w Kozłowie, pokój nr 1. Oferty należy skladaćdo 1.02.1999 r. do god Z
Bliższe informacje można uzyskać pod nr (041) 384-10-67 lub w U~ę z~
Gminy w Kozłowie w pokoju nr 1. Zastrzega się prawo unieważnienia prl
targu bez podania przyczyn.
II..~
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Dz iś grają

koszykarze Cersanitu Nomi
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3. Plebiscyt "Echa Dnia" i Radia "Kielce"

~I

11II

15

tni

ale.B'
Aż dwa razy w tym tygodniu kibice będ ą mieli o kazję zobaczyć
w akcji II-ligowych koszykarzy
Cersa nitu Nomi Kiel ce, którzy
dziś o godz. 18 w zale głym meczu bę dą podejmowa ć Hutnika
Kraków, a w sobotę o godz. 15
zagrają w Kielcach z A l bą Chorzów.
Wsobotę kielczanie pokonali na
wyjeździe SMS PZKosz. 83:65, a
Hutnik pokonał wymagającego rywala - Start Lublin - 76:75.
. W meczu z Warką widać było w
grze naszego zespołu skutki trzytygodniowej przerwy w rozgrywkach. Ale ten sam problem ma trener Hutnika. Hutnik gra niewygodn ą dla nas, siłową koszykówkę . M yślę jednak, że we własnej
hali nie będziemy mieli z nim wielkich problemów - powiedział nam
trener Cersanitu Nomi Stanisław
Dudzik.
Pod znakiem zapytania stoi występ w dzisiejszym spotkaniu
Sławomira Woldana, który w ostatnich dniach rozchorował się.
Na mecz z Hutnikiem kierownictwo klubu i nasza redakcj a przygotowały ni espodziankę. 5 osób, które jako pierwsze zadzwonią dziś
międ zy godz. 12 a 12.10 do redakcji sp.ortowej . Echa" (tel. 368-2209) i od powied zą na pytanie: Który
z zawodników Cersanitu Nomi
zdobył najwięcej punktów w meczu z SMS w Warce? - otrzyma oilet na mecz i kalendarz klubu.
IPKl

Sparing
koszykarek STK
Dziś koszykarki STK Peńopol
Starachowice rozegraj ą sparingowy mecz z AZS Meblot ab Lublin. Spotkanie z akademiczkami z Lublina będz ie ostatnim
sprawdzianem formy pr-zed decydującym
o awansie do
czołowej ósemki ekstra klasy
z AZS Toruń.
Wdzisiejszym spotkaniu, podobniejak w niedzielnym meczu w Toruniu, starachowiczanki zagrają
bez trzech zawodniczek: kontuzjoBarbary Zajączkowskiej ,
Żyłczyńskiej oraz Inny Roktóra nie wróciła po
sw",t''''~n n; przerwie z Białorusi.
lV[]nnlmpm W meczu w Lubli-'
sprawiły sporą
pokonując

podZbigniewa Andebędzie więc okazja do
. Początek meczu o godz.
7 w hali przy ul. Szkolnej .

Imirt

asz telefon
68-2 2-0'9

Fot. S. Stachura
Koszykarze Cersanitu Nomi zagrają w tym tygodniu dwa razy pned
własną widownią.

We wtorek

zagrają

z Widzewem

KSZO W GóRACR
P iłkarze drugoligowego KSZO
Ostrowiec wyjeżdżaj ą dz iś na
obóz kondycyjny do miej scowości Węgierska Górka. Trener
Henryk Apostel zabiera z s obą
25 p ił karzy.
W góry pojadą m.in . DymitrGumieniak z Wołynia Łuck oraz Wirginius Bałtusznikas . KSZO zrezygnował bowiem z Aleksandra
Wojtiuka , który powrócił na
Ukra i nę. Do zespołu dołączył
natomiast młodszy brat Pawła .
Kaczorowskiego , 21-letni Marcin. Z pi/karzy branych pod uwagę przez trenera Henryka Apostela
przy
kompletowaniu
składu do ligi zabraknie jedynie
Rafała Lasockiego, który ma sesję egzaminacyjną w warszawskiej AWF.
W Węgiersk iej Górce drugoligowcy przebywać będą do 23 stycznia. W tym czasie·, jak powiedział
szkoleniowiec, pracować będą
przede wszystkim nad przygotowaniem fizycznym. Zaplanowano
także sparing i udział w turnieju
halowym. 19 stycznia KSZO
zmierzy się z Widzewem na
pełnowymiarowym boisku, a 21 w
Żywcu weźmie udział w turnieju
halowym razem z· Widzewem i
Ceramitem Ps~ów. Turni.ej będzie
rozgrywany systemem każdy z
każdym .
'

Trener Henryk Apostel jest zadowolony z dotychczasowych PrtYgotowań do rundy rewanżowej .
- Zawodnicy solidnie pracują i jak
tak dalej pójdzie, będzie można
być spokojnym o ich dyspozycję mówi szkoleniowiec.
Ogłoszenie listy dwudziestu pięciu
zawodników kadry, która wyjedzie
na zgrupowanie (Rafała Lasockiego zastąpi utalentowany bramkarz
Paweł Kapsa) nie zamyka zamiarów zarządu klubu, zmierzających
do wzmocnienia zespołu .
- Nigdy nie można powiedzieć ,
że definitywnie zamykamy listę mówi szkoleniowiec. - Natomiast
jeżeli na dalszym etapie będziemy
się za ki mś rozglądać, to tylko za
takim piłkarzem , który będzie au-

. PerfopoI2·, .Cersanit· SA, Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa z Kielc, .Audiopol Matla Corp: , .Kolporter" SA, PHU
.Ceramikal·, Kielce, PW . Hutnik·
Ostrowiec Św., NSZZ .Solidarność· Huty .Ostrowiec·, sklepy
sportowe .TOPSport· Tadeusza
Dudki w Kielcach , sklep rowerowy
.Olimpijczyk· i Wielki Kiermasz
Obuwniczy Andrzeja Sypytkowskiego z Końskich oraz kieleccy
parlamentarzyści SLD.
Kupony prosimy nadsyłać do
redakcji "Echa Dnia", 25-953 Kielce, skr. 131, ul. Targowa 181ub do
redakcji Radia "Kielce", ul. Radiowa 4. Prosimy o dopisek " Plebiscyt sportowy" . ISTACH, EVAI

Nowakowski (Iskra LM, obecnie II
liga Niemiec, p. ręczna), 4. Janusz
Jojko (KSZO, p. nożna) , 5. Tomasz Brożyna (Mróz, kolarstwo),
6. Tomasz Pietrasiński (Korona Nida Gips, p. nożna), 7. Paweł Kozak (Korona NG, p. nożna), 8. Tomasz Żelazowski (KSZO, p. noż
na), 9. Marek Kalwat (Akwedukt,
duathlon i triathlon), 10. Barbara
Zajączkowska (STK Perfopol, koszykówka).
Jeszcze raz zachęcamy Was
gorąco do głosowania . Nagrody
dla czytelników fundują: .Echo Investment", basen .Perła· w Nowinach, •Totolotek· SA , .Chemar
SA, .WiBTronic", PZP .Witapolaros·, .Suprimex· SA, .Agrama·,

K

U
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O

N

101.4 MHz 71.t5

3. PLEBISCYT "ECHA DNIA"
I POLSKIEGO RADIA KIELCE S.A.
NA NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW,
TRENERÓW I "CZŁOWIEKA SPORTU " WOJEWÓDZTWA
KIELECKIEGO '98

miejsce trzeba pozyskać nowych
piłkarzy, gdyż kadra pierwszego
zespołu jest bardzo wąska . Informowaliśmy ju ż , że nowy szkoleniowiec Błęk itnych - Marek Kostrzewa jest po wstępnych rozmowach z Henrykiem Apostelem,
szkoleniowcem KSZO Ostrowiec.
Jak się dowiedzieliśmy, drugoligowcy są na razie gotowi oddelegować do Kielc Grzegorza Klepacza.
Nie zadowala to do końca Błęki t
nych , bo szukają przede wszystkim napastnika. Podobno Korona NG jest skłonna wypożyczyć do
sąsiada zza miedzy Dariusza Janczaka (napastnik), a także Łuka
sza Bujaka (pomocnik, ostatnio

ten tycznym wzmocnieniem zespołu . Piłkarzy do nauki mamy już
dość - oświadczył trener Apostel.
Ostatecznie do Węgierski ej Górki mają wyjechać : Janusz Jojko,
Tomasz Dymanowski, Mariusz
Jop, Piotr Stokowiec, Marek Misiewicz, Rafał Lasocki, Marcin Pasionek, Arkadiusz Bilski, Marek Graba, Mirosław Budka, Daniel Grębo
wski, Damian Kot, Wiktor Sydorenko, Marcin Wróbel, Tadeusz Krawiec, Rafał Wójcik, Janusz Świe
rad, Bogdan Pikuta, Tomasz Żela
zowski, Grzegorz Klepacz (tego
piłkarza być może zabiorą na obóz
Błękitn i - piszemy o tym w innym
miejscu), Krystian Ochnio, bracia
Kaczorowscy i obcokrajowcy.

1 . ..... .... ... ..... .. .... ... . ........ 10pkt
2 .. . . ... . .... . ......... .. ........... . . 9pkt
3 . . . ... . . . ... . . . . . . ............... .. .. 8pkt
4 ....... . .......... .. .. .. ............. 7pkt
5 . ... .. ..... . .. ...... . ................ 6pkt
6 . . ..... . . . ... .... . ....... . ..... ...... 5pkt
7 . . ...... . .......... .. ................ 4pkt
8 ................................... . . 3pkt
9 ... .... ....... . ......... .. . ........ .. 2pkt
10... .. .................. . . . ...... . ... 1pkt
TRENERZY

1 ...... . .............................. 3pkt
2 ....... . .. . .......... . ... ..... . .. .... 2pkt
3 ............. ... .... ......... ... .. ... 1pkt
CZŁOWIEK

SPORTU

/TeZ!

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

Leczenie na
Po świąteczno-noworocznej
przerwie w sobotę wznawiają
rozgrywki pi/karze ręczni ekstraklasy. Kielecka Iskra Lider Market będzie podejmowała Spójnię
Gdańsk. W ten sposób kielczanie rozpoczną drugą rundę rozgrywek. Po pierwszej są liderem.
Na wczorajszym porannym treningCi brakowało Macieja Stęcz-

Z 'lam:Zakiem i Klepaczem?
zgrupowanie do Piw. Kierowni ctwo klubu
Wczoraj st arania, by na
w góry pojechali z Błękit
D.ariusz Janczak z Korony
GipS Kielce i Grzegorz Klez KSZO Ostrowiec.
~iadomo, z Błękitnymi poSię nie tylko trener Czesław
(Przeszedł do Wawelu Kraale także dwaj piłkarze - Ma~"'J'Vll rl,a(l' i Artur Anduła. Z
tych graczy w rundzie jekierownictwo Błękitnych
zadowolone, więc nie
-~U 1UIr'n ~ Z nimi umowy. Na ich

11 lutego poznamy laureatów
naszego plebiscytu, a kupony
przyjmować będziemy do 1 lutego. Zapraszamy do wzięcia
udziału w naszej zabawie, bo
grono dobroczyńców, a co za
tym idzie - pula nagród dla czytelników ciągle rośnie. Kolejnym sponsorem jest znakomicie rozwijająca się spółka "Echo
Investment", która funduje dla
czytelników atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Jeszcze ponad dwa tygodnie zostało do rozwiązania naszego plebiscytu i choć mamy orientację,
kto będzie walczył o czołowe lokaty, nie możemy nic zdradzić. Prosimy uzbroić się w cierpliwość. A jeśli chcecie pomóc swoim pupilomnic prostszego. Wystarczy wyciąć
kilka kuponów z naszej gazety i
przysłać je pod adresem naszej
redakcji. Pam iętajci e, że czasami
jeden głos może przesądzić o tym,
kto zostanie laureatem naszej
wspólnej zabawy.
Pora na codzienne typowanie.
Pani Joanna Pikiel z Sędziszowa
na pierwszym miejscu wśród sportowców umieściła Arkadiusza Ponikowskiego, znakomitego łuczni
ka Stelli Kielce. Kolejne miejsca na
przysłanym przez nią kuponie zajmują: 2. Rafał Bernacki (Iskra lider Market, p. ręczna) , 3. Robert

SPORTOWCY

Błękitni jadą dziś na obóz do Piwnicznej

trzecioligowi piłka rze
·'ę":lłn" ,.h Kielce wyjeżdżają na

Nagród coraz więcej

grał w Spartakusie Daleszyce).
Wczoraj trwały rozmowy między
klubami i kto wie, czy dziś Janczak
i Klepacz nie poj adą z Błękitnymi
do Piwnicznej. Jeśli nie uda się
załatwić wszystkich fomnalności ,
być może dojadą do ekipy jutro
bądź w p i ątek .
Na razie pewne jest tylko to, że z
nowych graczy z Błękitnymi na obóz
udaje się testowany od kilku dni w
klubie Włodzimierz Milczarek,
piłkarz RTS Radomsko. O tym, czy
zostanie on w Kielcach na rundę rewanżową, zadecydują pierwsze
mecze sparingowe, które Błękitni
zaczną rozgrywać po powrocie z Piwnicznej.
ISTACH'

Spójnię

niewskiego, który dziś wznowi treningi po chorobie, Rafała Bernackiego i Krzysztofa Chraboty, którzy
byli na uczelni, oraz Pawła Sieczki. Oprócz Sieczki, który jeszcze
przez tydzień będzie nosił gips,
wszyscy pozostali powinni być gotowi na mecze ze Spójnią. Dotyczy
to także niedawnych rekonwalescentów - Marka Witkowskiego i
Mariusza Jurasika. - Mariusz mógł
grać już na tumieju w Wars~wie ,
ale wolelfśmy nie ryzykować - powie dz i ał drugi trener Iskry lider
Market Roman Trzmiel , który
wczoraj prowadził trening wraz ze
Zdzi sławem Wieczorkiem. Pierwszy trener Giennadij Kamielin
jest bowiem chory. Mecze ze Spójnią rozpoczną się o godz. 18 w sobotę i o 11 w n ied zie lę.
IPKl

Petrus W lesie
Kabackim
W Lesie Kabackim pod WarBiegi Trzech
Króli. W gronie ponad 130 uczestników zna l azł się kielczanin
Sławom ir Petrus. W grupie wiekowej 40-45 lat Petrus ukończył bieg
na 5 miejscu.
szawą odbyły si ę

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Grają piłkarskie
W sali SP 1 na kieleckim osiedlu Bocianek odbył się w ostatni
weekend turniej trójek piłkar
skich - I Puchar Ligi. W stawce
10 drużyn najlepszy okazał s ię
Sporting (Łukasz Bujak, Jaromir Kruk, Marek Mierzwa, Jakub
Rjldkowski), który w finale pokonał Spartę 5:3.
I runda
Grupa A
1. Sparta
10
15:5
2.lrish Pub
10
12:5
3. VlklnQ
6 10:11
4. Mallorca
3
5:14
5. Racing
O
8: 15
Grupa B
1. Sporting
12
15:8
2. Junlors
7
9:6
3. Świętokrzyskie 4
8:10
4. Orły
3 11:13
5. Real
3
9:15
Półfinały : Sparta - Juniors 3:1, J.
Kubicki 2, M. Sikora - Sz. Ubożak ,
Sporting - Świętokrzyskie 4:0, Ł.
Bujak 2, J. Rad kowski , J. Kruk.
Finał: Sporting - Sparta 5:3, Ł.
Bujak 2, J. Radkowski 2, J. Kruk P. Kruk, J. Kubicki, M. Sikora. Kr6-

trójki

lem strzelców został Łukasz Bujak
(Sporting) - 13 goli, który o jedno
trafienie wyprzedził Jacka Kubickiego (Sparta). Oprócz tych dwóch
zawodników w szóstce najlepszych piłkarzy turnieju znaleźli się
Marek Mierzwa (Sporting), Rafał
Bakalarz (Świętokrzyskie), Maciej
Kwiatkowski (Irish Pub) i Tomasz
Fatyga (Orły).
IJKMI

Przy zielonym
stoliku
W poniedziałek w Kielcach odbył się pierwszy turniej brydżowy
(termin styczniowy) z cyklu Korespondencyjnych Mistrzostw Polski Par.
Najlepsza okazała się para Janusz GawęckilAndrzej lućko (Kolporter Kielce - Wólczanka Łódź) .
Drugie miejsce zajęła para Nikander Kuszewski/Adam Strzelecki
(PKS Kielce), a trzecie Aleksander
Knawa/Jarosław Piasecki (Kolporter).
IjJ
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W Chicago kibice płakali, bo
chce zakończyć karierę

Ta

wiadomość

zelektryzokoszykarski
świat. Najlepszy zawodnik
w historii tej dyscypliny Michael Jordan zapowiedział,
że dzisiaj w chicagowskiej
hali United Center definitywnie ogłosi koniec swojej
kariery.
wała

UEFA mówi - nie!

cały

13
najsłynniejszy

koszykarz

świ ata

z

niczeniom finansowym, zgodnie z
porozumieniem kończącym lokaut. Chicago gotowe było wyłożyć
za jego grę w sezonie 1998/99
34,7 miliona dolarów, czyli o 5 procent więcej od dotychczasowego
wynagrodzenia. W NBA spodziewano się, że "Air" przyciągnie do
hal kibiców, którzy powoli tracili
zainteresowanie koszykówką za
oceanem.

Włodarze

Europejska Unia Piłkarska
(UEFA) odrzuciła projekt organizacji co dwa lata mistrzostw
świata, proponowany przez prezydenta FIFA Josepha Blattera poinformowała UEFA w oficjalnym komunikacie.
•Biuro (UEFA) nie tylko odrzuciło
ten projekt, ale również potępiło
sposób, w jaki został on przedstawiony, bez uprzednich konsultacji
z kompetentnymi instancjami. Biuro uważa, że projekt ten może wywołać negatywne konsekwencje
na polu sportowym, medycznym i
komercyjnym, może też zaszko-

dzić

rozgrywkom w poszczególnych krajach· - podkreś l ono w komunikacie.
Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Sepp Blatler zaproponował ostatnio organizowanie mistrzostw świ ata w cyklu dwuletnim, zamiast dotychczasowego
czteroletniego. Projekt ten miał na
celu podniesienie rangi drużyn narodowych kosztem klubów.
IPAPI

Chicago Bulls, klubu
1991 roku
tytuł NBA, liczyli, że uda im się namówić Jordana do pozostania w
drużynie . Sam "Air" wcześniej decyzję uzależniał od tego, jacy koszykarze zostaną zatrudnieni w nowym sezonie przez szefów klubu .
mierzącego w siódmy od

Jordan w przypadku powrotu do
zespołu "Byków· miał być jedynym

graczem nie

podlegającym

ogra-

Po wielu perturbacjach ustalono,
53. sezon NBA rozpocznie się 5
lutego. Jordan do poniedziałku
miał się zadeklarować, czy zamierza kontynuować karierę. 18 stycznia kluby zaczną zawi e rać nowe
kontrakty.

że

Tymczasem wieczorne wydania
gazet - .New
York Times·, .Denver Post" i .Chicago Tribune· - a także stacja TV
poniedziałkowych

Białek

w Hutniku

• Yawal Jurajska AZS Bank
portugalski Castello da Maia Ginasio
Club 3:2 (23:25, 23:25, 25:23,
25:22, 15:7) w meczu pierwszej
kolejki półfinałowej grupy B Pucharu Zdobywców Pucharów siatkarzy.
• W pierwszym meczu 1/16 fin ału
Pucharu Saporty PEKAES Pruszków pokonał Benelton Treviso
70:62 (33:34).
• Austriak Hermann Maierwygrał
we wtorek slalom gigant w szwajcarskim Adelboden, zaliczany do
Pucharu Świata .
• Na półmetku żeglarskich mistrzostw świata w klasie Finn, odbywających się na wodach Zatoki
Port Phillip w Melbourne, liderem
w gronie 71 zawodników jest nadal
obrońca tytułu i Złotego Pucharu Mateusz Kusznierewicz.
IJI
Częstochowa pokonał

Andrzej Białek, pi/karz lidera
trzeciej ligi tarnobrzeskiej Siarki, będzie na wiosnę reprezentował barwy drugoligowego Hutnika Kraków.
Podpisanie umowy ma nastąpić
19 stycznia. Za wypożyczenie
Białka do końca sezonu działacze
Siarki chcą 25 tysięcy złotych, a
gdyby "hutnicy· zamierzali dokonać transferu tego piłkarza, będą
musieli zapłacić Siarce 150 tysię
cy złotych.
Z dobrze poinformowanych źró
deł dowiedzieliśmy się, że najbardziej prawdopodobna jest wersja z
wypożyczeniem Białka do Krakowa za sumę 40 tysięcy złotych, z
prawem póżniejszego pierwokupu
przez działaczy nowohuckiego
klubu.
IPISZJ

Zdjęcia

Wsad Michaela Jordana

Jordan
ków".

całuje

parkiet 9

września

1994 roku, po powrocie do "Sy-

o

Gawłowski (rozgrywający .złotej"
drużyny siatkarzy z Montrealu przyp. red.) i pytał, czy zamierzam
uczestniczyć w obchodach. Z racji
zawodowych obowiązków nie szy-

kowałem się

jednak na wyjazd do
Warszawy. Oczywiście plany
zmieniłem po oficjalnym zaproszeniu, które nadeszło w miniony
piątek z Pałacu Prezydenta.
• Czy udało się panu zamienić
kilka słów z Juanem Antonio Samaranchem?
- Nie, takiej możliwości praktycznie nie było. Juan Antonio Samaranch miał bardzo napięty program wizyty. Niemal bezpośrednio
po zakończeniu koncertu w Teatrze Wielkim miał jechać na lotnisko, by udać się do Hiszpanii. Z tego co się orientuję, dostęp do szefa MKOL mieli tylko prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezes
PKOl. Stefan Paszczyk i kilka innych bardzo ważnych osób. W sumie było to bardzo wąskie grono.
• Z telewizyjnej relacji z Teatru
Wielkiego wynikało, że nie
wszyscy chłopcy "złotej" druży
ny Huberta Wagnera zjawili się
w Warszawie.
- W sumie było nas siedmiu . Zabrakło Zarzyckiego, Karbarza, Lubiejewskiego, Bebla i Łaski. Dlaczego wymienieni nie zjawili się na

N
uroczystościach, niewiem. Pewną
wpadką prowadzących było natomiast to, że podczas prezentacji
dokonanej przez Włodka Szara-

.Air" przez 13 sezonów związany
był z zespołem Chicago. Z dru·
żyną zdobył sześć mistrzowskich
tytułów, pięciokrotnie wybierano

Jego przyjaciel Magic Johnson
- •Tacy bohaterowie nigdy
nie
umierają.
Dzięki
przedłużającemu się lokautowi Michael miał więcej czasu niż zawsze, aby wypróbować życie bez
NBA. Widać to mu się spodobało".

Gdy w październiku 1993 r., po
tragicznej śmierci ojca, ogłosił za·
kończenie kariery, jego fani nie
brali tego na poważnie . Rzeczywi·
ście , w 1995 r., po przygodzie w
baseballowej drużynie Birming·
ham Barons, wrócił do NBA. Tym
razem wszystko wskazuje na to,
że rodzina i gra w golfa pochloną
go całkowicie .

go na najlepszego gracza (MVP)
ligi, 10 razy okazywał się najskute·
czniejszym zawodnikiem NBA·
przeciętna 31 ,5 pkt.

Fot. P. Mazur
Edward Skorek (z lewej) podczas rozmowy z Wiktorem Krabokiem, wiceprzewodniczą cym
UKFiT.

o olbrzymiej popularności zawodnika świadczy kilka faktów.
Jedna z komercyjnych stacji radiowych w Chicago po ogłoszeniu końca kariery gracza zaczęła emitować muzykę Czajkowskiego w
miejsce tradycyjnego rocka . Człon
kowie fan klubu Jordana . Los Angeles Times· chcieli zamieścić nekrolog swego idola. W restauracji
.Michael Jordan· w Chicago goście
płakal i. Stacja kablowa ESPN w
swoim komentarzu podała : .To
łabędzi śpiew. Dziękuj emy Michael
za twój show".

Magazyn . Fortune· obliczył , że
tzw. efekt Jordana przyniósl
NBA, od 1984 r., zyski szacowa·
ne na 10 mld USD. W sumę wkal·
ku lowano sprzedaż dodatko,
wych biletów za 165 mln dolarów
oraz 366 mln USD za prawa tele'
wizyjne i inne handlowe akcesO'
ria.

w

wymienił on Wiesia
Gawłowskie go , za co go później
bardzo przepraszał.
• Wspomniany zespół two- ·
rzyło wielu świetnych siatkarzy.
Wyróżnienie spotkało tylko Ed-

nowicza nie

warda Skorka, dlaczego?
- Myślę , że jest to następstwem
mojej pracy w PKOL Wcześniej ,
dopóki nie byłem tak bardzo zaangażowany w pracę szkoleniowca,
bardzo czynnie przez cztery lata
pracowałem w komisji olimpijskiej.
Zapewne nie bez znaczeni była
również moja działalność w fundacji Glora Victis.
• Jakie wrażenie wywarł na
panu koncert w Teatrze Wielkim?
- Nie ma wątpliwości, że było to
wspaniałe widowisko, gdzie muzyka splatała się z wieloma efektami
specjalnymi. Wielkie wrażenie pozostawiło wykonanie przez orkiestrę Andrzeja Straszyńskiego choćby słynnej IX Symfonii Ludwika
van Beethovena.
• Dziękuję za rozmowę.
Sławomir

MONIK

PAP/CAF

z 7 lutego 1987).

CNN doniosły o rozstaniu się koszykarza z czynnym basketem.
"Jego długoletnia kariera nigdy nie
była przeplatana skandalami , był
wiernym zawodnikiem drużyny,
miasta ,ligi, sportu , a przede wszystkim całego narodu· - scharakteryzowały Jordana gazety.
dodał

Edward Skorek wyróżniony przez prezydenta

Edward Skorek, szkoleniowiec Warki Czarnych Radom,
znalazł się w grupie 24 wybitnych polskich sportowców, którzy z okazji jubileuszu 80-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego udekorowani zostali
przez prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego wysokimi odznaczeniami państwowymi. W
spotkaniu uczestniczył Juan
Antonio Samaranch, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu 9Iimpijs~iego.
Trener radomskiego zespołu
odebrał z rąk głowy państwa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Spytaliśmy go, czy spodziewał się tego wyróżnienia.
- Oczywiście było to dla mnie
sporym zaskoczeniem. Wcześniej
wiedziałem, że z okazji jubileuszu
PKOL ma odbyć się ta uroczystość. Przed kilkunastoma dniami
dzwonił do mnie nawet Wiesław

(zdjęcie

(PAP)

Jeśli Jordan potwierdzi w środę
swoją decyzję, to kibice z rozrzewnieniem będą mogli wspominać jego ostatni występ . 14 czerwca
ubiegłego roku koszykarz w szóstym finałowym meczu (87:86) z

Utah Jazz zdobył 45 pkt.

Mułti

-

Lotek

7,8,25,30,31,34,36,38,
42, 46, 48, 49, 50, 56, 59,
67, 68, 74, 78, 80.

-

.
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