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• Istotnie, nie Informowaliśmy
klientów o podwyżkach stawki
OC , choc i aż: media centralne
I ' I rif"r'rn"w..JIu'·· " tym 'od połowy
on,u rll;!!. Przecież można było

;z:aiU\'llOn ić I spylać, czy
hnzevtldlJlern" podwyżkę. Był
firmy ubezpiezastępca dyInslPekltoraltu PZU SA

samochodów

Sumy
w slrelie
Poważ ny kontrahent podjął
zmi erzające do urucho-

na terenie Specjalnej
Ekonl:>micz.nei Starachohodowli sumów afryka-

chcieliby uruchomić na terenie
strefy produkcję samochod6w na
dużą ska lę .
Zgłosił się

natomiast poważny
krajowy kontrahent, kt6ry planuje
zorganizowanie na strefowym
obszarze hodowli sum6w afrykańskich . Cenione przez smakoszy
ryby hodowane będą w warunkach cieplarnianych na powierzchni kilkudziesięc iu hektarów.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy s ię,
iż to niecodzienne przedsięwzię 
cie uruchomione zostanie jeszcze w i osną br. Hodowlany pomysł nie koliduje z przepisami
dotyczącymi
funkcjonowania
SSE . Zgodnie ze stosownym rozporządzen i em Rady Ministrów
na ich terenie zabroniona jest jedynie produkcja materiałów wybuchowych, spirytusu i tytoniu
oraz prowadzenie ośrodk6w gier,
czyli kasyn .
Marek BARAŃSKI

"robura"

zg inął

ubezpiepzyjako jedno z
towarzystw podniosło
1stycznia stawki OC. Ci, kt6·

::F::'"!;:'~'

-:::";;::'<1-

rzy ubezpieczyli się na przykład w
Mam wrażenie , że PZU specjalstyczniu 1998 roku zapłacili teraz
nie przedłużył wydawanie druczków po to, żeby zatrzymać przy
składkę o 17 procent wyższą od
poprzedniej. Dla kierowców do
sobie klientów - mówi zdenerwo25 roku życia podwyżka byla jewany mężczyzna, którego spotszcze większa, bo sięgnęła 30
kaliśmy w I Inspektoracie PZU w
procent. Dla porównania inflacja
Kielcach.
w 1998 roku' doszła zaledwie do
Dlaczego doszło do takiej sytuniecałych 9 procent.
,
acji, 1e klienci, którzy dowiadyOd kilku dni do biur kieleckiej
wali si ę o nowe stawki OC nie
.Warty", .Compensy" i innych 10mogli już nic zrobić, próbowali·
śmy dowiedzieć się u rzecznika
warzystw ubezpieczeniowych
prasowego PZU SA w Warszaprzychodzi coraz więcej zdezorientowanych k1ien~ów, kt6rzy d6- , wie. Niestety, rzecznik był niewiedziawszy się , że PZU pod- . uchwytny.
ni6sł im stawki, chcą teraz zmieJeśli ktoś nie zdążył w odponić towarzystwo. rQlestety, firmy
wiednim terminie zm ien ić ubezubezpieczeniowe odsyłają ich z
pieczyciela, odradzamy teraz ten
krok, bo wprawdzie nowe towakwitkiem, bo na zmianę jest już za
p6źno .
\
rzystwo może przyjąć jego skład
- Cały czas słyszałem, że nie ma
kę, ale nie dostanie jej zwrotu od
jeszcze druczku i dlatego nie moPZe. Zatem część pieniędzy zosianie po prostu wyrzucona w
gę zmienić firmy ubezpieczeniowej. a potem. jak druczki
błoto .
przyszły, to już byłą po terminie.
IJap.1

* Cztery tys i ące za c ho rowa ń na tydzi e ń!
* Za brakło szczepionek

•

Grypa grupowa

W pociągu

Grypa przyspieszyła w tym roku. Tylko w ciągu ostatniego
tygodnia zanotowano w województwie świętokrzyskim aż
cztery tysiące zachorowań. Są
powikłania, niektórych chorych
trzeba było hospitalizować .
Szczepionek przeciwko grypie
już zabrakło .

W

ubiegłym

roku grypa zaatakowała dopiero na przełomie lutego i
marca. W tym sezonie pierwsze
pojedyncze zachorowania notowano już w grudniu. Od tygodnia przychodnie w województwie święto
krzyskim przyjmują znacznie wię
cej pacjent6w skarżących się na
katar, łamanie w kościach , kaszel,
wysoką gorączkę. W przychodni

przy ul. Lecha w Kielcach przyjmuje się dziennie ok. 200 dorosłych
pacjent6w i prawie 50 dzieci.
W ciągu tylko ostatniego tygodnia (11-17 stycznia) Wojew6dzka
Stacja .Sanepid" w Kielcach zanotowała 4016 zachorowań, w tym
1614 u dzieci. Od początku stycznia na grypę zachorowało w naszym wojew6dztwie 4721 os6b, w
tym 1842 dzieci. Największy
współczynnik zachorowań jest w
powiecie ostrowieckim - 869 zachorowań na 100 tys. mieszkań
c6w, drugie pod względem
współczynnika zachorowań są
Końskie (636,8/100 tys. ), trzeci -

Stasz6w (430,9/100 tys.).
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

na miejscu

AKAIRA WE MGLE
wypadek wydarzył się wczoraj rano w miejscowości ZonJelODCldal Opatowa. Rozpędzona "scania" dosłownie staraciężarowego "robura". Kabina samochodu została komplet~rniażdżona. Znajdujący się wewnątrz kierowca zginął na miejsaoczni świa dkow i e twi erdzą, że wrak "robura", w którym znajsię zwłoki kierowcy wyglądał makabrycznie.
rano na drogach panowarunki. Było ślisko i
Ciągnik siodłowy "sca.n aczepą, załadowany 27
I drutu zbrojonego z Huty
, jechał tuż za dwoma
ami osobowymi. W pepojazdy gwałto

nic. Znajdujący się w środku kierowca został zmiażdżony.
Po zderzeniu z .roburem' rozpę
dzona ,scania" nie straciła impetu.
Przejechała r6w i zatrzymała się
dopiero na polu uprawnym, po

przejechaniu prawie 100 metr6w.
Droga na tym odcinku usłana była
częściami z obu samochod6w.
Służby drogowe zdołały ściągnąć
rozbitą .scanię' z pola dopiero po
zapadnięciu zmroku.
lAGA!

Rozbój
Dwaj mężczyżnl chcieli wyrzuz pociągu pasażera, którego
dotkliwie pobili i okradli. Policję
wezwali inni podróżni. Podejrzanych zatrzymano.
W pociągu relacji Warszawa - Zagórz jechał 24-letni mieszkaniec
Rzeszowa. Miał z sobą niewiele rzeczy, zachowywał się spokojnie,
chciał przespać część nużącej jazdy.
Do jego przedziału weszło dwóch
mężczyzn, kt6rzy już wcześniej upatrzyli go sobie jako ofiarę. Kilkakrotnie uderzyli go pięścią w twarz, kopali, przewrócili na podłogę . Ukradli
mu kurtkę, buty, neseser. Jeden z
napastników miał n6ż, którym groził
mężczyźnie. Pr6bowano go wyciągnąć do drzwi i wyrzucić z pociągu . Pomogli mu inni pasażefQWie,
kt6rzy wystraszyli bandytów i wezwali policję. Policjanci wsiedli do pociągu i zatrzymali podejrzanych. 38letni Zbigniew K. i 22-letni Szymon S.
trafili do aresztu.
IAOI
cić

Wczoraj prawie cały kraj spaz powodu mgły.
Na trasie Warszawa - Gdańsk
doszło do karambolu około 40
samochodów. Na lotnisku Okę
cie nie startowały ani nie lądo
wały samoloty.
raliżowany był

Czytaj na str. 4

Najbardziej irytują
nas błahostki

Niech
to jasny
szlag
Wcale nie reformy i nie strajk
lekarzy. Ani nawet nie bałagan w
rządzie, międzypartyjne przepychanki. Nie to, że ktoś zarabia
horrendalne pieniądze, a niewiele musi się napracować . To
wbrew pozorom wcale nas, Polaków, nie irytuje. Tak naprawdę
do szalu doprowadzają nas drobiazgi.

Czytaj na str. 2 i 6

Nie ma pieniędzy
na drogi dojazdowe
do mostu papieża!

Błąd W

Sandomierzu?

TELEFON Interwencyjny

~
SANDOMIERZ 832-10-69
KOŃSKIE OSTROWIEC
372-20-20
265-45-54

STARACHOWICE
273-41-73

go policji z Opatowa. - Nasi policjanci, którzy byli na miejscu,
twierdzą, że z kabiny "robura' poza ramami nie zostało praktycznie

Wybrał Stalową Wolę,

nie Dwikozy

Podwójny
sekretarz

niły. Kierujący "scanią"

Waldemar T. zaczął haCiężar6wka wpadła w
. Z relacji świadk6w wynirozpędzon a "scania" ze
ładunkiem ślizgała się

Czytaj na str. 3

niczym taran . KierowCh cąc dopuścić do zdeJad ącymi przed nim sarni, zdołał jeszcze wypojazd na lewy pas
~ ~Ieszczęście jechał taClęza rowy "robur", kieroprzez mieszkańca Kolbu31-letniego Zbigniewa W.
,Scanii" stracił całkowi
nad pojazdem .
CZołowego zderzenia.
,robura' zginął na miejmakabrycznie Jerzy Bukała ,
komendanta powiatoweKnrn;~~~

Bombowy
dowcipniś

ze Świniar

Zdjęcia R. Biernicki
W rowie została przednia oś rozbitego "robura".

Stanie
przed sądem
Rozpędzona

"scania" zatrzymała

się

dopiero na polu uprawnym.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Czytaj na str. 2

WIADOMOŚCI LOKALNE

STRONA 2

Temat dnia:
Co doprowadza nas do szewskiej pasji?
Zapytaliśmy

kilkudziesięciu

kielczan, co najbardziej ich irytuje. Sporadycznie ludzie mówili o sprawach wagi państwowej:
reformach, partiach politycznych, pieniądzach. Najczęściej
do furii doprowadzają nas zupełne błahostki, coś o czym za
pięć minut zapominamy. Co to
takiego?

BEZROBO,..I
Z PODZIEMIA
Prawdziwe oblężenie przeżywają w ostatnich dniach świętokrzy
skie urzędy pracy. A wszystko za sprawą bezrobotnych, którzy dopiero t!,!raz zdecydowali się na zarejestrowanie, w obawie przed tym,
że nie będą im przysługiwać świadczenia zdrowotne. Zamieszanie
potęguje jeszcze konieczność wypełnienia druków zgłoszeń do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiadomo już, że większość pośredniaków nie upora się z ich skompletowaniem do ustawowego
terminu 31 stycznia.

Małgorzata Krzysiek, kasjerka
-na kieleckim dworcu PKP: - Teraz już w sklepach nie ma właści
wie kolejek, więc tu trochę
człowiek może odetchnąć . Najbardziej chyba mnie irytuje długie
oczekiwanie na autobusy i pociągi. Poza tym lekarze, a właści 
wie przychodnie. Idzie człowiek
rano, rejestruje się, a potem godzinami czeka aż jakiś lekarz zechce
przyjąć. Wychodzi się z domu bladym świtem, wraca po południu.
Można dostać szału.

Iwona Jopkiewicz, kioskarka:
- Irytuję się zwłaszcza rano. Jadę
do pracy, bardzo mi się spieszy,
autobus się wlecze, a tu jeszcze
na ulicach koszmarne korki. Denerwuje mnie także , gdy muszę
stać w kolejce, której końca nie
widać .

W województwie świętokrzyskim
mamy ok. 80 tys. bezrobotnych.
Teresa Paradowska , wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Kielcach przewiduje, że po styczniowym i być może lutowym szturmie nie zarejestrowanych bezrobotnych na pośredniaki bezrobocie w regionie wzrośnie o ok. 20
proc.
- Przed wprowadzeniem reformy
procedura otrzymania lub uaktualnienia książeczk i zdrowia była
bardzo prosta. Teraz ludzie rejestrują się, często na wszelki wypadek, bo nie wiedzą, jakich dokumentów będzie s ię od nich wymagać, gdy zechcą skorzystać z porady lekarza. Sądzę , że postępują
właściwie - dodaje dyrektor Paradowska.
Piotr Janion, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
szacuje, że każdego dnia w kolejce do rejestracji ustawia się ok.
120 osób, z czego 80 proc. to bezrobotni bez prawa do zasiłku .
- Można więc przypuszczać, że
osoby te uaktywniły się w związku
z reformą służby zdrowia i obawiają się , że jeśli się nie zarejestrują, to zostaną pozbawione możliwości bezpłatnego leczenia mówi kierownik Janion.
Pełne ręce roboty mają również
pracownicy PUP we Włoszczowie:
- W rejestracji pracuje sześć osób,
ale pozostali pracownicy odłożyli
swoją robotę , by im pomóc - mówi
Grażyna Migoń , zastępca kierownika urzędu.
Przez pośredniak w Ostrowcu
Świętokrzyskim dziennie przewija
się
ok.
100 bezrobotnych,
pragnących się zarejestrować .

W procesie
Dariusz Gondek, technolog robót wykończeniowych: - Co
mnie denerwuje najbardziej? Ignorancja urzędników. Idzie się do
jakiegoś biura, żeby załatwić
drobną na pozór sprawę, a tam panie - mniej lub bardziej uprzejme odsyłają od pokoju do pokoju i tak
w nieskończoność . Wiele do ży
czenia pozostawia także punktualność autobusów, a także sprawa
biletów miesięcznych. Moi młodsi
koledzy skarżą się, że ktoś, kto ma
bilet z kieleckiej PKS nie może jeż
dzić na tej samej trasie buskimi autobusami.

Mirosław

Wojtaslk (z lewej),
bezdomny: - Denerwuje mnie
ustrój. Mimo pozornej zmiany, w
dalszym ciągu jest jak w komunizmie. Od 18 lat jestem bezdomny.
Cały czas czekam na mieszkanie,
a moje nazwisko znajduje się dopiero na 522 miejscu na liście
oczekujących. Na razie tymczasowo jestem zameldowany u księ
dza w Bielinach. Jak długo tak można?
Isabal
Czytaj również na str. 6
Zdjęcia A Piekarski

Grypa grupowa

Bezrobocie wzrośnie o 20 procent

byłego

- Pracownicy mają ręce pełne roboty, na dodatek nie ominęła nas
epidemia grypy : mówi Jerzy Stupnicki, kierownik PUP w Ostrowcu .
Sen z powiek pracownikom pośredniaków spędzają różowe druki zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których termin
przekazania upływa 31 stycznia.
- Już dziś wiemy, że nie uporamy
się z tym do końca miesiąca - dodaje kierownik Stupnicki. - Druki
otrzymaliśmy dopiero w połowie
stycznia, a musimy je wypełnić dla
około 8 tys. bezrobotnych.
W Ostrowcu zdecydowano, że
bezrobotni nie będą samodzielnie
wypełniać tych druków - podają
oni jedynie pracownikom urzędów
pracy swoje dane, a potem wezwani w wyznaczonym terminie,
podpisują się na dokumencie. Na
podobne rozwiązanie zdecydowano się w wielu innych urzędach
pracy.
- Nasi pracownicy sami wypełniają druki , ponieważ otrzymaliśmy ich bardzo mało, a wiadomo,
jak łatwo można się pomylić tłumaczy Grażyna Migoń z PUP
we Włoszczowie . - Mamy 4 tys.
bezrobotnych , pracujemy do godziny 19, również w soboty, a i tak
nie wiemy, czy do końca stycznia
zdążymy przekazać druki do ZUS.
Takie same obawy ma kierownictwo PUP w Kielcach: - Nie ma możliwości, by w ciągu kilkunastu dni
skompletować druki dla 25 tys. ludzi, a tylu mamy zarejestrowanych
bezrobotnych . Wydłużyliśmy godziny pracy, nasi pracownicy zabierają druki do domu, ale i tak nie
możemy się wyrobić - mówi kierownik Janion.

prezydenta

Skarżyska

Odroczenie
do wiosny
Do 3 marca
Skarżysku

Sąd

Rejonowy w

odroczył

sprawę

przeciwko byłemu prezydentowi miasta Sylwestrowi M. i zastępcy skarbnika miasta Dorocie K. Wczorajsza rozprawa została odroczona ze względu na
nieobecność pełnomocnika pokrzywdzonej Rady Miasta, radnego Wiesława Borowca.
Wobec powyższego sąd zdecydował o wysłaniu pisma do
Zarządu Miasta, który wytypował
radnego jako swego pełnomocni
ka. Zarząd ma wyjaśnić, czy radny
Borowiec ma być w sądzie oskarżycielem posiłkowym, czy też tylko
relacjonować samorządowi przebieg procesu. O powołaniu swego
pełnomocnika Rada Miasta zadecydowała podczas posiedzenia 18
grudnia. Niestety, dotychczas nie
stawił s i ę on na żadnej z dwóch
rozpraw. Po raz pierwszy, na rozprawę 23 grudnia, upoważniony
do tego Zarząd Miasta nie zdołał
jeszcze powołać swego przedstawiciela. Dla Wiesława Borowca
wczorajszy termin rozprawy był
zaskoczeniem, - Nikt mnie nie informował, że rozprawa odbywa się

19 stycznia - powiedział .Echu·
radny Borowiec, który wczoraj
przebywał służbowo w Kielcach .Gdybym wiedział o sprawie, z pewnością stawiłbym się w sądzie dodał .

Swego zaskoczenia nie ukrywał
prezydent miasta Lubosław Langer. - Sądzę , że pan
Borowiec nie otrzymał od sądu powiadomienia o sprawie - skomentował sytuację prezydent Langer.
Wczoraj w sądzie miało być
przesłuchanych czterech spośród
siedemnastu świadków. Oprócz
byłego dyrektora generalnego
.Fosko· Andrzeja K., stawili się oni
w komplecie, podobnie jak oskarrównież

żeni.

Przypomnijmy, że byłemu prezydentowi prokurator zarzuca bezprawne pożyczenie z kasy miejskiej ponad 125 tys, zł dla finmy
. Fosko·. Dorocie K. zarzuca się
fałszowanie czeków.
Chyba dla wszystkich obserwatorów procesu, nie wyłączając samych oskarżonych, odroczenie tenminu rozprawy aż do 3 marca było
sporym zaskoczeniem.
(G.B.)

DO KOŃCZENIE ZE STR. 1

Średnia zapadaln ość w wojewó-

Teresa Paradowska dodaje, że
problemy z tenminowym wypełnie
nie druków ma większość urzę
dów pracy w całej Polsce. Ewentualne rozstrzygnięcia dotyczące
przedłużenia terminu ich składa
nia zapadną na szczeblu centralnym.
- Wysłaliśmy w tej sprawie pismo
do Krajowego Urzędu Pracy, który
miejmy nadzieję dojdzie do porozumienia z ZUS - dodaje dyrektor
Paradowska.
Agata NIEBUDEK

Wojsko

u po rało się

dztwie waha s ię w granicach
303,9/100 tys. Najmniej zachorowań zanotowano we Włoszczowie
(45,8/100 tys.), niższa od średniej
jest też zapadalność w powiecie
kieleckim (243,1/100 tys.).
Są już powikłania pogrypowe:
zapal enia oskrzeli , płuc , g ardła ,
ucha. Od początku tego roku z powikłaniami pogrypowymi trafiło do
szpitala 11 osób, z czego aż 7 w
ostatnim tygodniu. Nie było przypadków śmiertelnych .
.
W aptekach w naszym województwie zabrakło już szczepionek
przeciwko grypie. Większość zainteresowanych zaszczepiła s ię w listopadzie i grudniu . Z masowych
szczepień skorzystało w województwie kieleckim kilkanaście
zakładów pracy - pracodawcy uznali, że lepiej wydać ok. 30 zł na
szczepionkę niż narażać firmę na
straty spowodowane zwolnieniami
lekarskimi. W Polsce z roku na rok

rośnie

liczba osób przyjm ujących
na własne życzenie szczepion~
przeciwko grypie. Szacuje się, że
w tym sezonie współczynnik za.
szczepionych sięgnął 20 Osób na
100 tys.
Doktor Jan Krzysztof Bartel, dy.
rektor Wojewódzkiej Stacji .Sanepid· w Kielcach powiedzial nam,
że jeże li ktoś do tej pory nie przyj~
szczepionki przeciwko grypie, n~
ma sensu, by robił to teraz, ponieważ jego organizm nie zdąży juŻ
uodpornić się przed wirusem,
Na razie nie można mówić o
demii grypy w województwie
tokrzyskim,
choć
wzrosła liczba 7:>t'hn,rnv""ń
którzy nie zdążyli się za~;zczepi~
lekarze radzą unikać zg
spożywać dużo surowych
i owoców (szczególnie
wych), regularnie
się unikać stresu , u
czenia fizyczne. Te
pomagają organizmowi
odporność .
Iza

ze zmianami administracyjnymi

Porządek

musi by '

uzupełnień na teren ie województwa
świ ętokrzyski ego rozpoczęły już dz i ałalność w nowych gra-

Wojskowe komendy

nicach - usłysze li uczestnicy spotkania, podsumowującego
u b i egłorocz n ą dz i ałalność Sw i ętokrzyskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Szef WSzW płk Czesław Bąk wrę
czył listy gratulacyjne 39 przedstawicielom władz sam orządowych oraz przedsiębiorstw wspomagających instyt ucj e wojskowe na terenie Kielecczyzny.
Wyróżniono

m.in. marszałka SejJózefa
Szczepańczyka , wójtów gmin Bieliny, Górno, starostę powiatu koneckiego . oraz
dyrektorów
zakładów .Chemer·, KZO- Koń
skie, .Stolbud·.
Dzięki współpracy z przedsiębior
stwami udało nam się wyposażyć
nowoczesne stanowisko kierowania w system komputerowy - powiedział rzecznik prasowy WSzW
Sławom ir Pawłowski. - Z kolei
współpraca
z władzami samorządowymi przyczyn Ha się do
przestrzegania terminów stawiennictwa na ćwiczenia przez żołnierzy
rezerwy. Odsetek stawiennictwa na
ćwiczenia w naszym regionie jest
bardzo wysoki i wynosi 97 procent.
Pracownicy ŚWSzW uporali się
już ze zmianami związanymi z reformą administracyjną w obręb ie
wojskowych komend uzupełn ień.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w
Kiefcach, który w latach ubiegłych
obejmował zasięgiem teren województw kieleckiego i tarnobrzeskiego, znajduje się teraz w granicach województwa świętokrzy
skiego. Z 6 do 5 zmalała liczba womiku

Samorządowego

jskowych komend

uzupełnień

w

obrębie Świętokrzyskiego WSzw.
Zmi e nił si ę za się g dzi ała ni a

poszczególnych WKU , o czym pamięta ć powinni przede wszystkim
poborowi. Mieszka ńcy powiatu
kieleckiego załatwia ć będ ą wszy-

Firma
w Internecie
N ajwiększa w Polsce baza danych o istniejących firmach
umieszczona zostanie w sieci Internetu. Znajdą się tam jeszcze w
tym miesiącu również adresy
ponad 28 tysięcy firm ze Święto
krzyskiego i ziemi radomskiej zapowiedział Piotr Omelan, menedżer "Panoramy Firm".
Jak poinformował Omelan , jest
to pierwsze w kraju takie przedsię-

wzięcie .

Docelowo ma się
w Internecie znależć
demset tysięcy firm.
Internetu będą więc
pośrednictwem

cje o adresie i branży,
się dana firma, a także
nią konta ki za pomocą
poczty elektronicznej.

Bombowy ~owcipniś ze Świniar

Stanie przed

sądem

Nastoletni dowcipniś, który zadzwonił kilka dni temu do dyrektorki Szkoły Podstawowej w Świniarach (gm. Łoniów), informując ją o podłożeniu w budynku bomby, stanie wkrótce
przed Sądem Rodzinnym i ds. Nieletnich. Prawdopodobnie
jego rodzice będą musieli zapłacić także za kosztowną akcję,
w której uczestniczyły policja, straż pożarna, karetka pogotowia oraz służby energetyczne i gazowe.
Dyrektorka odebrała w piątek
anonimowy telefon. Niezwłocznie
powiadomiła policję . Na miejsce
przyjeChali pirotechnicy z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Sandomierza,
karetka pogotowia oraz służby
energetyczne i gazowe. Wszyscy
uczniowie zostali pospiesznie ewakuowani. Pirotechnicy sprawdzili
wszystkie pomieszczenia szkoły.
Alarm okazał się fałszywy.•Czysty"
budynek został przekazany dyrekcji szkoły. W sprawie fałszywego

http://sbc.wbp.kielce.pl

alanmu policja przeprowadziła dochodzenie. Dowcipnisiem okazał
się 13-letni uczeń tejże szkoły.
Przyznał, że zadzwonił do dyrektorki dla kawału .
- W ubiegłym roku mieliśmy kilkanaście doniesień o podłożeniu
bomby w szkołach - mówi kapitan
Janusz Szylar, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśn iczej z Sandomierza. - To były tak zwane .klasówki". Wszystkie alarmy okazały
się fałszywe.

- Sprawa nastoletniego dowcipnisia ze Świniar zostanie wkrótce

WIADOMOŚCI LOKALNE

ma pieniędzy na drogi dojazdowe
mostu papieża!

Wybrał Stalową Wolę,

W
ANDOMIERZU?

BLĄD
Nie wiadomo, kto sfinanbu dowę dróg dojazdo- .
do nowego mostu,
naj prawdopodobniej
w Sandomierzu. DyOkręgowa Dróg Pubw Kielcach podkreże w swym budżecie nie
pie ni ędzy na ten cel.
kieleckiej dyrekcji
rdzi również, że do tej
nie został polnformoo zgodzie MinisterTransportu na postaie w Sandomierzu drumostu.

..

nie wiemy na ten temat - poJacek Bojarowicz, dyreGDDP w Kielcach,
zdaniem kieleckiej
. o postawieniu w
składanego mostu
błąd. - Most ten nie rozw i ąże
ruchu i przeprawy przez
związku z przyjazdem do
i~nc1"mi"I7'" Ojca Świętego. Testanie, zostanie
z ruchu kołowego . Kobędzie on służył? Poza
utrzymania w dobrym
tego typu konstrukcji są tak
że po pewnym czasie
na koszty budowy
Bojarowicz, postanego mostu może
szanse Sandomierza
w tym mieści e
- Na opracowanej
liści e dotyczącej bumostów, Sandouje s i ę w górnej pozycji
dyrektor. Zapytany o
kielecki oddzi ał GDDP wydrogi dojazdowe do nowe, odpowiada, że nie widzi
szans. - Łączy s i ę to z wykuterenów pod budowę , przyiem gruntów, wreszcie z
- twierdzi, dodając, że
temat rozmawi ał z
Sandomierza.

serc

Fot. R. Biernickj

Nowy most ma

stanąć

STRONA 3

w

pobliżu

Decyzja Ministerstwa Transportu
o budowie mostu - poparta zgodą
premiera - wpłynęła na ręce burmistrza Sandomierza pod koniec
grudnia. Przed tygodniem rozpoczęły się pomiary geodezyjne pod
nowy most. Stanie on nieopodal
już i stn iejącego . Nieoficjalnie mówi się, że będzie on miał pół kilometra długości , sześć metrów sze-

starego.
rokości i około 60 ton nośności.
Budowa ma się rozpocząć w lutym. Budować go będą prawdopodobnie żołnierze z 12 Małopol
skiego Pułku Komunikacyjnego
im. Ziemi Niżańskiej . Inwestycja
sfinansowana zostanie z rezerwy
państwowej . Budowla nosić bę
dzie imię Jana Pawła II.

IGOPI

Podwójny sekrelarz
Powołany w listopadzie na
funkcję sekre,tarza gminy w
Dwikozach Krzysztof Leszczyń

ski nie podjął pracy. Pojawił się
natomiast w Stalowej Woli,
gdzie w ostatnich dniach grudnia radni wybrali go na sekretarza starostwa powiatu. Radni z
Dwikozów są oburzeni, gdyż o
całej sytuacji dowiedzieli się dopiero z lokalnych gazet.
24 listopada odbyła się sesja Rady
Gminy Owikozy. Jednym z punktów
obrad była sprawa powołania na
stanowisko sekretarza gminy Krzysztofa Leszczyńskiego - wtedy dyrektora ds. obywatelskich Urzędu
Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.
Kandydaturę Krzysztofa Leszczyń
skiego radni zaakceptowali jed-·
nogłośnie . Miesiąc póżniej Krzysztof Leszczyński pojawił się w Stalowej Woli. W tworzonym właśnie
starostwie powiatu zgłosił swoją
kandydaturę na stanowisko sekretarza. 29 grudnia odbyła się sesja,
na której powołano go na to stanowisko. Następnego dnia w .Echu
Dnia· ukazała się na ten temat notatka prasowa. Informacja ta bardzo
zaskoczyła radnych z Owikozów.
- To było dla nas pełne zaskoczenie - mówi jedna z radnych gminy
Dwikozy. - Nie mogliśmy zrozumieć, jak doszło do tego, że nasz
sekretarz gminy został także sekretarzem starostwa powiatu
stalowowolskiego. Poczuliśmy się
zlekceważeni. Zaufa liśmy temu
człowiekowi, dlatego wybraliśmy
go jednogłośnie. Wydawał się bardzo odpowiedzialny.
- O wyborze Stalowej Woli, a nie
Dwikozów zdecydowały moje
sprawy rodzinne - tłumaczy Krzysztof Leszczyński, sekretarz starostwa powiatu stalowowolskiego.
- Teraz mieszkam w Gorzycach,
dlatego do Stalowej Woli mam lepszy dojazd. Poza tym w najbliż
szym czasie planuję przeprowadzkę do Stalowej Woli. Mam
spółdzielcze mieszkanie w Gorzycach. W rachubę wchodzi zamiana mieszkania na podobne w Stalowej Woli. Podkreślam, że
podjąłem taką decyzję ze wzglę
dów rodzinnych, a nie finansowych. Wynagrodzenie sekretarza
w obu urzędach jest zbliżone .
Życie płata czasem figle. Propozycja objęcia stanowiska sekretarza
powiatu spadła na mnie nagle. W
Stalowej Woli zostałem wybrany
zaraz po świętach . Na podjęcie
decyzji miałem tylko dwa dni. Oso-

zagrała

o BYL FI AL!
pod uwagę niemowlęta i starców,
musiał dać na orkiestrę co najmniej dwa złote .
- Finał orkiestry rozpalił nasze
serca do czerwoności; .miło ść ,
przyjażń, muzyka· - mówi Stanisław Golmento, jeden z organizatorów WOŚP w Daleszycach. Nic w tym dziwnego, bo mieszkań
cy trzytysięcznego dawnego miasteczka mają dobre serca i lubią
się bawić. A na leczenie noworodków zebrali 6046 zł i 83 gr.
- W następnym roku zbierzemy
jeszcze więcej - zapewniają. Na
zakończenie orkiestrowego grania
większość mieszkańców zgroma-

dziła się przed figurą Matki Boskiej
i do póżnych godzin nocnych śpie
wano kolędy.
Przez pięć dni szalał Połaniec, w
orkiestrze grały przedszkolaki i dorośli mieszkańcy, ludzie kultury i
sportu, pieniądze zbierali pracow-

nicy elektrowni. W sumie zebrano

36.600,16 zł.

wpływają·

IDO KI

na z radnych z Dwikozów. Gdy
uczestniczyłem w sesji Rady Gminy w Dwikozach, było miło i sympatycznie . Postaram się przyjechać na najbliższą sesję, aby
wytłumaczyć radnym jakie były
powody mojej decyzji.
- Nie uprzedził nas, że rezygnuje
- żali się Józef Skobel, przewodniczący Rady Gminy Dwikozy. Wystarczyło przecież , by nas powiadomił, że dostał lepsze warunki. Nie kontaktował się z nami. Potraktował nas bardzo niepoważ
nie. O wszystkim dowiedzieliśmy
się dopiero z lokalnej prasy. Zadzwonił do mnie następnego dnia.
Prosił, żebym spróbował go zrozumieć. Próbuję, ale nijak nie mogę
zrozumieć jego postępowania.
Miał pracować u nas od początku
stycznia. Jednak nie podjął pracy.

Komenda Wojewódzka o

Do obowiązków sekretarza gminy należy między innymi wspieranie wójta w kierowaniu pracą urzę
du . Na razie gmina Dwikozy nie
ma sekretarza . Najbliższa sesja
planowana jest dopiero na koniec
stycznia . Jednym z punktów obrad
będzie niewątpliwie rozpatrywanie
wniosku o odwołanie Krzysztofa
Leszczyńskiego ze stanowiska
sekretarza gminy Dwikozy, a następnie powołanie na to stanowisko nowego kandydata. Do tego
czasu stanowisko to nie może być
przez nikogo objęte .
- Pomimo że nie mamy sekretarza, Urząd Gminy pracuje bez
zakłóceń - twierdzi Marek Zimnicki, wójt gminy Dwikozy. - Krzysztof Leszczyński zapowiedział,
że będzie obecny na najbliższej
sesji. Wtedy ma wytłumaczyć się,
jakie były powody jego decyzji.
IAGAJ

słanie bezpieczeństwa

Tylko nam spada
o

stanie

bezpieczeństwa

na
pierwszych
dniach wdrażania reform w policji mówiono na konferencji prasowej w Komendzie Wojewódzkiej w Kielcach. Okazuje się , że
województwo kieleckie jako jedyne w Polsce odnotowało znaczny spadek liczby stwierdzonych przestępstw.
W Kieleckiem w 1998 r. odnotowano drugi rok z rzędu poprawę
stanu bezpieczeństwa. Liczba
wszystkich przestępstw zmalała o
3,9 proc., kryminainych o 1,7 proc.
Ogółem odnotowano 28.444 przestępstwa, z czego wykryto 18.001,
utrzymując wykrywalność na poziomie 62 ,9 proc. Stwierdzono
mniej kradzieży z włamaniem o
5,1 proc., co jest ewenementem w
skali kraju, podobnie jak zahamowanie liczby kradzieży pojazdów.
W 1997 r. dynamika wzrostu kradzieży
samochodów wyniosła
42,7 proc., w ubiegłym tylko 1,2
proc. - Służby prewencyjne lokowane są wszędzie tam, gdzie obserwujemy zwiększoną liczbę kradzieży i włamań. Jak widać patrole
są tam, gdzie trzeba, skoro tego
typu przestępstw mamy coraz
mniej. Lepsza jest w ogóle aktywność służb prewencji. W 1997 r. na
gorącym
uczynku zatrzymano
1028 osób, w ubiegłym 1146 stwierdził Jerzy Rzońca, rzecznik
kieleckiej policji.
Jeśli chodzi o jednostki policji, to
najlepsze wyniki miały komendy
kielecka i konecka . W Ostrowcu
policja, co prawda, odnotowała o
16 proc. więcej przestępstw, ale
wzrosła równocześnie ich wykrywalność. Ostrowieccy policjanci
sami wykryli wiele przestępstw,
wiele z nich dotyczyło narkotyków.
- Najlepszym dowodem na to, że
bezpieczeństwo na Kielecczyźnie
jest coraz lepsze jest statystyka IiKielecczyźnie

I

czby przestępstw w przeliczeniu
na 100 tys. mieszkańców. W Polsce na taką liczbę ludzi przypadało
w 1998 r. średnio 2775 zdarzeń, w
Kieleckiem - 2511 . Dla przykładu :
w Krakowskiem - 3763, a Radomskiem - 2755 przestępstw. Mniej
niż w ubiegłym roku potwierdziło
się skarg na policjantów. Wszystkich wpłynęło 547, 536 dotyczyło
bezpośrednio pracy funkcjonariuszy. Zarzuty potwierdziły się w 49
przypadkach, prokuratury prowadziły przeciwko policjantom 17 postępowań przygotowawczych, z
których siedem zakończyło się
aktami oskarżenia . Stróżom prawa zarzuca się głównie niedopełnienie

obowiązków

na

potwierdzenia

nieprawdy,

również jedna spowodowania
śmiertelnego wypadku drogowe-

go, w którym zginął inny funkcjonariusz.
Zdaniem szefów kieleckiej policji, jest ona dobrze przygotowana
do reformy administracyjnej.
Świętokrzyska policja straciła co
prawda cały rejon Miechowa, ale
zyskała Opatów, Staszów i Sandomierz. Jerzy Rzońca poinformował także o tym, że konkursy na
komendantów powiatowych mają
być rozstrzygnięte do końca 1999
r., natomiast na komendantów wojewódzkich do 30 czerwca. Od stycznia pieniądze na policję przekazywane są za pośrednictwem starostów i wojewody, którzy mają
kontrolę nad wydatkami policji.
Wczoraj oficjalnie przedstawiono
dziennikarzom podkomisarz Annę
Zielińską-Brudek, która od 1 stycznia pracuje jako zastępca rzecznika policji kieleckiej . Do końca
grudnia była rzecznikiem prasowym KWP w Tarnobrzegu.
Agnieszka OGONEK

"Echo kierowców"

10.300,00 zł.

Uwaga - czekamy na sygnały
od naszych czytełników o
utrudnieniach na drogach oraz
o kłopotach, z którymi spotkaliście się podczas podróży. Jeże
li macie dobre pomysły, którymi chcecie się podzielić z innymi użytkownikami dróg, rozpowszechnijcie je za naszym pośrednictwem . Zadzwońcie do
nas również wtedy, gdy będzie
cie chcieli ostrzec innych przed
zdradliwą dziurą w nawierzchni
czy niebezpiecznym odcinkiem. Czekamy na sygnały od
was pod kieleckim numerem
368-00-12. Proście o połącze
nie z redakcją "Echa kierowców".

W Kielcach kwesta .Echa Dnia·,
.Słowa Ludu·, .Gazety Wyborczej"
i Centrum Wolontariatu. plus licy-

Kielce. Melomani obejrzą spektakl
.Kopciuszek· Prokofiewa. Czeka
nas duże artystyczne przeżycie, a
przedstawienie stanie się wydarzeniem kulturalnym roku.
IDMPI

służbo

dotyczyła
składania fałszywych zeznań, jed-

wych, jedna sprawa

Chcesz ostrzec innych • zadzwoń!

w Kielcach

W maju tego roku gościć będzi~
w Polsce Królewski Balet FlandryJski z Antwerpii. Ten jeden z najlepszych zespołów baletowych w Europie wystąpi w Warszawie. Drugim miastem, który odwiedzi, będą

tacja złotego serduszka przyniosła
ponad 80.000 zł. Pieniądze wciąż

biście nie odbieram tego, że kogoś
zdradziłem, jak zarzuca mi to jed-

W niewielkim Ożarowie dochód z
kwesty ulicznej i imprez przygotowanych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury
wyniósł

Królewski Balet Flandryjski
zatańczy

nie Dwikozy

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wracamy do naszych aktualnoNa głównych drogach województwa świętokrzyskiego napotkacie na ekipy remontowe, które
łatają na bieżąco dziury. Ekipy
zmieniają miejsca kilkakrotnie w
ciągu dnia, trzeba więc uważać na
odblaskowe kamizelki drogowców
i znaki ostrzegawcze. Szczególnie
ostrożnie jedżcie po drodze nr 74
Kielce - Annopol na odcinku Górno
- Lechów. Ubytki w nawierzchni
napotkacie równ i eż na trasie Kielce - Suków. Jedyne stałe utrudnienie na głównych drogach Kielecczyzny występuje na obwodnicy
Kielc. Po wiadukcie pozostającym
w ciągu drogi nr 7 jeździ my waści.

hadłowo .

Wiele kłopotu mogą sprawić
wam mgły, które pojawiać się będą
nagle w różnych miejscach. Taka
mgła nad ranem zamienia się w
szadź, co powoduje śliskość nawierzchni. Pamiętajmy o światłach
przeciwmgielnych. Tylne włącza
my wtedy, gdy widoczność nie
przekracza 50 metrów. Podczas
słabej widoczności szczególnie
niebezpieczny jest zakręt łączący
ulicę Grunwaldzkąze Środkową w
Kielcach. Ostry łuk na trasie wylotowej nadal czeka na oświetlenie!
B ieżące informacje o sytuacji na
drogach ma dla was również Radio . Kielce·. Serwis "Auto-radio,
moto-radio· o godz. 14.10.
(MPB)

KRAJ. ŚWIAT

STRONA 4

przyjęła

Po spotkaniu koalicji AWS - UW

Duma

Rozmowy bez konkretów

budżet

Szef klubu UW Jerzy Wierchowiez twierdzi, że w tym tygodniu
może się rozpaść koalicja AWS UW. - Sytuacja jest bardzo poważ
na. Poniedziałkowe spotkanie koalicji nie posunęło spraw do przodu - powiedział wczoraj.
Wierchowicz dodał, że jeżeli nie zostaną zrealizowane postulaty wysuwane przez UW, możliwe jest, iż koalicja się rozpadnie .•Niestety, jest to
możfrwe" - przyznał. Dodał, że UW
czeka jednak na pozytywną reakcję
AWS na wysuwane przez nią postu-

laty.
- Nasza wczorajsza . rozmowa,
wbrew optymistycznym konkluzjom,
które dały się słyszeć choćby w wypowiedzi Jacka Rybickiego, niewiele
wniosła do sprawy - dodał Wierchowicz. Powiedział, że to spotkanie nie
nastraja go optymistycznie.
Według niego, jedynym pozytywnym akcentem tych rozmów, było
uznanie przez premiera Jerzego Bu-

Grudzień

odroczony
Do czwartego lutego Sąd Okrę
gowy' w Gdańsku odroczył rozprawę w prQcesie Grudnia '70 na
wniosek pełnomocnika NSZZ
" Solidarność" Tadeusza Kiliana.
- Stoję na stanowisku, że Wojciech Jaruzelski może się stawić
przed sądem - argumentował Kilian
wnioskując, aby gdański sąd Z)Nróci! się o dołączenie do materiału dowodowego nagrań radiowych i telewizyjnych wypowiedzi gen. Jaruzelskiego.
Wypowiedzi te - zdaniem pełno
mocnika .S· - świadczą o aktywności oskarżonego i jego sprawności
intelektualnej, która .w postępowa
niu procesowym jest równie ważna
jak fizyczna".
W grudniu 1970 r. w czasie masakry, do której doszło w okolicach
przystanku kolejowego GdyniaStocznia, zginęło 13 osób.

zka, że .jest wiele racji w pięciu
unijnych postulatach'.
Unia domaga się : merytorycznej
oceny ministrów, zmniejszenia liczby
wysokich urzędników państwowych,
szczególnie w Kancelarii Premiera,
wstrzymania prac w Sejmie nad
projektem ustawy o powszechnym
uwłaszczeniu do czasu uzgodnienia w koalicji zasad uwła szczen ia
oraz przedstawienia rządowego
projektu ustawy, kompleksowych
zmian w resorcie zdrowia, łącznie z
decyzjami
personalnymi,
wyciągnięcia konsekwencji wobec ministrów glosujących przeciwko stanowisku rządowemu.
Wierchowicz przyznał, że UW cze- .
ka na .konkretne posunięcia perso-

nalne·. Chodzi przede wszystkim o
odwołan ie AWS-owskich wiceministrów zdrowia - Jacka Wutzowa i
Anny Knysok ...Trzeba jak najszybciej odsunąć nieodpowiedzialnych,
niekompetentnych ludzi od wdrażania reformy zdrowotnej. Osoby
odpowiedzialne za ten chaos nie
mogą nie ponieść konsekwencji" podkreślił.

Duma Państwowa Rosji, izba niparlamentu, przyjęła wczoraj
w drugim czytaniu projekt budżetu
federalnego na 1999 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 296 deputowanych, przeciwko 54, pięciu
wstrzymało się od głosu .

Wierchowicza, Unia
chce, by prace rządu zostały
"usprawnione·. "Celem jest uwzg l ędn ianie słusznych postulatów
UW, choćby w zakresie podejmowania ustaw, które naszym zdaniem, są. szkodliwe , a dla AWS to
nie jest żaden 'argument" - zaznaczył.
.
-

zapłaci ·

100 tys. zł otrzyma osoba, która pomoże w odzyskaniu miliona dołarów, które - wraz z dwoma konwojentami - zaginęły
wieczorem 8 stycznia na trasie
między Wrocławiem a Poznaniem.
Nagrodę wyznaczyła firma BRE
Services Assistance, odpowiedzialna za konwój.
Do tej pory nie ustalono, co wydarzyło się między godz. 16.1 0,
kiedy konwój wyru szył z p i eniędz
mi, a 2.00 w nocy.
Skradzione pieniądze na l eżały
do Raiffeisen Centrobank SA.
Według rzecznik prasowej banku
Aleksandry Kwiatkowskiej, zostaną mu w całości oddane.
Tuż po zdarzeniu przedstawiciele firmy ochroniarskiej zapewniali
dziennikarzy, że konwój był ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa i BRE
Services Assistance również nie
poniosła strat. Tymczasem dyre-

Proces od nowa

pierwsi ranni

Marsz na Bukareszt
Około 15 tys. górników z doliny Jiu i z Gorj, którzy maszerują
na Bukareszt, weszło wczoraj
do miasta Tirgu-Jiu - podała

bankowi?

ktor marketingu ..Compensy' Paubezpieczenie nie obejmowało szkód ,
do których przyczynili się pracownicy firmy. Jego zdaniem, tak jest
w tym przypadku.
Przedstawiciele BRE Services
Assistance nie chcieli wyjaśn ić,
czy firma wypłaci p i en i ądze z
własnych funduszy. "Zdarzenie z 8

weł Jabłoński powiedział, że

stycznia nie zakłóci funkcjonowania firmy' - głosi oświadczen i e
BRE Services Assistance.
Przedstawiciele firmy poinformowali w nim również , że .od 14 stycznia tego roku BRE Services Assistance posiada ubezpieczenie
od wszelkiego ryzyka w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia
Insurance".

Prokurator Krzysztof Stańczak
argumentował, że ostatnie dowody w tej sprawie przeprowadzono
ok. 1,5 roku temu, dlatego wyrok bez względu na to, jaki by był - można byłoby uchylić .

Wojtek Król, przypadkowy świa
dek napadu przy ul. Lwowskiej w

Wczoraj przed połudn iem na
ok. trzykilometrowym odcinku
drogi Warszawa - Gdańsk zderzyło się we mgle kilkadziesiąt
aut. Nikt nie zginął, kilkanaście
osób było rannych.
Do wypadków dochodziło co kilkaset metrów. W pierwszym

wzięło udział p i ęć

samochodów,
W stoj ące
na czerwonym świ etle pojazdy

główn i e ciężarowych .

ud erzyła ciężarówka ,

miażdżąc

stojącego

przed nim busa . - Samochody zderzyły się na zasadzie
domina - jeden uderzał w drugiego
- re la cjonował uczestnik karambo-

lu. Samochody nie nadążały wyhamować
przed
pojazdami
stojącym i w zatorze.
Według policji, przyczyną wypadków była mgła i niedostosowanie
prędkości aut do pa nującej pogody.
W sumie w karambolach wzięło
udział ok. 40 samochodów, a kilkanaście osób przewieziono do szpitala.

nował wiatę przystankową. najeż
dżając

na grupę czekających w
niej kilkunastu osób.

Ewie Kokowskiej
wyrazy

głębokiego współczucia

z powodu

śmierci

śmierci

OJCA

OJCA
Obsługi Urzędu

składają

składają

Wojewódzkiego

Prezydent Kielc oraz członkowie Zarządu Miasta

Rodzinie, przyjaciolom, znajomym,
i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego

Z głębokim żalem zawiadamiam
o śmierci Mojego Najukocbańszego

nieodżałowanego

Tatusia

śp.

Witolda Zamojskiego

Staszewskiego
serdeczne Bóg zapłać składa
tona z Dziećmi i Wnukomi

rzył w wywiadzie dla telewizji CNN
grożbę interwencji wOjskowej ,jeśi
prezydent Jug osław ii SlobOdan
Miloszević nie będzie
zobowiązań wzi ętych na

pażdzi ern ikowym

siebie
porozumieniu

ze wspólnotą międzyna rodową.
Berger Wyjaśnił, że dalsze
działan ia w sprawie Kosowa
zależeć od sprawozdania, .
przywiozą z sobą z Belgradu
najwyżsi rangą wojskowi NATO
generałowie Klaus Naumann i Wesley CIark.
Spotkali się oni wczoraj po poIud.
niu z Miloszeviciem, by
mu - ,,zdecydowane n.,.,,,,,I,,n;o'
przypomn i eć o groźbie
militarnej NA'TO.

21-letni pracownik został
podczas napadu
stację paliw w
Gatne. na trasie Augustów·
wałk i. Drugi pracownik jest
ny i przebywa w szpitalu.
Do napadu doszło wczoraj
godz. 2 nad ranem , kiedy na
byli tylko dwaj pracownicy
nych klientów. Stamtąd
no p i en iądze . Na razie nie
mo ile. Po napadzie nrzestl>.ocv
prawdopodobnie dla
dów - próbowali podpa lić
Og i eń , podłożony przy jednym
dystrybutorów, ugaszono.
strzełony

ruch wstrzymany

Pani mecenas

wyrazy współczucia z powodu

Czesława

Okęciu

Jedna osoba zginęła , a dwie zoranne , gdy autobus PKS wjech ał w grupę ludzi czekaj ących na
przystanku. Do wypadku doszło
wczoraj przed godziną 7 w miejscowości Marczyce, na drodze z
Jeleniej Góry do Karpacza. Autobus PKS wpadł w poślizg i stara-

Paniom

sąsiadom

wojsko
miejscowości ami Lainici i Bumbesti.
Jednak górnicy zeszli z niej i skierowali się na tory kolejowe. Obrzucili żołnierzy kamieniami. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym, ale
wycofali s ię. Agencja AFP podała ,
że przynajmniej 15 osób zostało
rannych.
P rotestujący kierowan i przez
swojego przywódcę Mirona Cosmę podjęli marsz i po dotarciu do
Tirgu-Jiu zgromadzili s ię przed komendą policji w centrum miasta.
Nieuzbrojona policja utworzyła
kordon wokół placu.
Górnicy, domagaj ący się podwyżek płac i wstrzymania likwidacji
nierentownych kopalń , podjęli w
poniedziałek marsz w kierunku
stolicy kraju z miejscowości Petrosani, około 250 km na północny
zachód od Bukaresztu.

stały

Warszawie, został zastrzelony w
marcu 1997 r. przez uciekaj ących
sprawców napadu . Prokuratura
oskarżyła wówczas Mariusza S. o
oddanie śmiertelnego strzału , a
Artura K. oraz Mariusza C. - o
udział w napadzie.
Proces ma charakter poszlakowy: nie znaleziono broni, z której
oddano strzał, a najważniejszym
dowodem jest zapach oskarżo- 
nych zabezpieczony w taksówce,
którą mieli uciekać z miejsca przestępstwa . W trakcie procesu okazało się jednak, że jeden z psów,
który wykrywał zapaChy nie ma
potrzebnego do tego atestu.

i koledzy-z Zakładu

Wcześniej

zablokowało drogę m i ędzy

możli

Mglisty paralii

Irenie Kozieł
MariiDyk

koleżanki

agencja AFP.

Na trasie Warszawa - Gdańsk gigantyczny karambol, na

Pies bez atestu
Proces w sprawie zabójstwa
-warszawskiego studenta Wojtka Króla będzie prowadzony od
początku - postanowił wczoraj
Sąd Okręgowy w Warszawie.
Tym samym sąd uwzględnił
wniosek prokuratury o rozpoczęcie procesu od nowa.

Stany -Z jednoczone ostrzegły
wczoraj, że nadal " bardzo s ilną
opcją" jest możliwość użyc i a siły
w Kosowie, by wymusić przestrzeganie rozejmu.
Sandy Berger, doradca prezydenta USA.ds. Bezpieczeństwa powtó-

Według

Nagroda za milion dolarów

Kto

ostrzegają

Interwencja

ższa

są już

Stany Zjednoczone

Córka.
Msza św. odbędzie się 20.0 1.99 r. o godz. 13.00 w Kościele
Garnizonowym przy ul. Chęcińskiej w Kielcach po czym nastąpi
odprowadzenie na cmentarz Stary.

Z
powodu
mg~
na
warszawskim Okęciu
do
godziny 9 nie mógł wystartować
i wylądować źaden samolot.
Widoczność nie przekraczała
stu metrów.
Na zdjęciu : podróźni czekający

Stronę

materiałów
http://sbc.wbp.kielce.pl

przygotowano na podstawie

PAP

na

ustąpienie mgły.

Śmierć na miejscu poniósł
ni Jerzy T. Dwie osoby z
obrażeniami ciała odwieziono
szpitala w Jeleniej Górze.

Z powodu

mgły

na w"r-'::7awS~

Okęciu wczoraj do godziny 9
mógł wystartować i wylądować
den samolot. WidocznośĆ
przekraczała stu metrów.
wsze samoloty, m.in. do
Rzymu i Petersburga,
wały kilka (Tlinut po
Maszyny, które nie ......""Iv 'wvI!f(](/
wać na Okęciu , kierowa no na
polskie lotniska, np. samolot z
neryfy odesłano do Krakowa,
Tel Awiwu - do Gda ńska .
rów dowoziły do
lnie podstawione dUlluU'."l·
Po południu sytuacja na
poprawiła się .
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Jelcyna można jeszcze wyleczyć?

rezydencka
apa choró
Prezydent Rosji Borys Jelcyn
wylądował w szpitalu.
otwarty wrzód
Przyboczny lekarz Mirookreśla stan zdrowia prazyjako stabilny. Ale Jelcyn
tak schorowanym człowie
że leczenie ja~,iejlkołwiłlk jlejest bardzo
knn1'rllillO",/ane. Po prostu me"k~lm .. "tv_ terapie czy operacje,
pomagają w zwalczaniu
choroby szkodzą drugiej.
chorób Jelcyna jest o
dłuższa niż jego rządów. Oto
prezydenckich dolegliwości:
Wątroba - mocno uszkodzona
alkohol. Podejrzenie o marwątroby. Jelcyn kilkakrotnie
si ę kuracji 'odwykowej, pie-

1983 r.
-

krwawiący

wrzód.
uszkodzone przez

- ciężkie obustronne zapłu c w 1997 r. (trzy tygod-

w szpitalu), ponowne zapale-

w1998 r.,

kilka innych chorób
oddechowych w ostatnich
latach.
- pierwszy zawał w 1990
rok później, trzeci w 1995 r.
z ukrwieniem mię. " ""'U""",,, Bardzo ciężki atak
1996 r. Siedmiogodzinna
uratowała mu życie
- operacja przegrody no-

1994 r.
- chroniczne zapalenie
środkowego. Głuchota na

ucho.
. Plecy, kręgosłup - uszkodzech rząstki

międzykręgowej

kontuzji oslniesionej w
podczas gry w siatkówczasu chroniczne bóJelcyn często nosi gorW roku 1990 operacja
Zapalenie korzonków
w obszarze lędźwi.
sZkcldzEmie dysku podczas wy~
samolotowego w Hiszpanii
r.). W rok później ischias.

8. Głowa - chroniczne niedokrwienie mózgu. Efekt: problemy z
mową, dezorientacja, .duchowa
nieobecność· . Lewa strona mózgu
mocna uszkodzona przez naduży
wanie alkoholu. Symptomy wskazujące . na choroby Parkinsona i
Alzheimera. Niedokrwienie (nie-

dotlenienie mózgu) powoduje także zachwianie równowagi i omdlenia.
10. Lewa ręka - w dzieci ństwi e
Jelcyn bawił si ę granatem.
Nastąpił wybuch. Stracił wtedy
dwa palce: wskazujący i środko
wy.
Dariusz LEWANDOWSKI

Trzy tygodnie w szpitalu

Francja

przełożona

Przebywający w szpitalu pre-

zydent

Rosji Borys Jelcyn
przełożył na połowę marca zaplanowaną na 28-29 stycznia wizytę we Francji.
Decyzję podjęto podczas wczorajszej rozmowy telefon icznej Jelcyna z prezydentem Francji Jacquesem Chirakiem. Marcowe spotkanie obu polityków ma odbyć się
. albo w Paryżu , albo w Moskwie" poinformowała wczoraj rzeczniczka Jacquesa Chiraca.
Według służb prasowych Pałacu
Elizejskiego, rozmowa odbyła się z
iniCjatywy Jelcyna, a głównym tematem było przesunięcie tenminu
spotkania prezydentów z powodu
choroby rosyjskiego przywódcy.
Doradca Jelcyna do spraw m i ę
dzynarodowych Siergiej Pńchodż
ko powiedział wczoraj, że Chi rac
.wyraził pełne zrozumienie sytuacji
i życzył Jelcynowi szybkiego powrotu do zdrowia". Prichodźko dodał , że rosyjski prezydent był bardzo rozczarowany kon i ecznością
przełożen ia spotkania.
W poniedziałek szef kremlowskiego ośrodka medycznego
prof. Siergiej Mironow powiedział
w wywiadzie telewizyjnym, że Jelcyn nie będzi e mógł latać samolotem przez dwa i pół do trzech miesięcy. Rosyjski prezydent od niedzieli przebywa w Centralnym

Szpitalu Klinicznym w Moskwie,
dokąd przewieziono go z rozpoznaniem krwawi ącego wrzodu
żołądka .
Dzi ś rosyjski prezydent ma
przejść gastroskopię (speCjalistyczne badanie żołądka), której wynik wykaże , czy nie zachodzi konieczność operacji. Według leka-

rzy, hospitalizacja Jelcyna potrwa
do trzech tygodni.

Zdjęcie

archiwalne Borysa Jelcyna z 12.10.1998 r. z Kazachstanu.

4· reformy

s Rg!Mę S~Y~Lę

1 stycznia tego roku weszła w życie reforma emerytalna. Teraz każdy z nas ma
w ZUS-ie indywidualne konto i na nim gromadzi składki na swoją emeryturę. Osoby do
trzydziestego roku życia ulokują część składek w funduszach emerytalnych. Starsi, al e
przed pięćdziesiątką, mają wybór,

czy

powierzyć całoś ć składek nowemu ZUS-owi.

czy

część ulokować w funduszu emerytalnym. Dla ludzi po pięćdziesiątce reforma oznacza
bez p ieczeństwo emerytu ry w zreformowanym ZUS-ie.

Zamów

bezpłatną bro sz urę

zadzwoń:
arcnl1Aralrla z 17/1pca 1998 r.: rosyjski prezydent Borys Je/sc,PJ04:#a(:h przy wysiadaniu z samolotu na lotnisku
kOło
dokąd przybył na uroczystości pogneOstatniej rodziny carskiej.
.

(0-22) 645 66 44

;::;:::= Centrum Informacyjne

Rządu

www.kprm.gov.pl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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w ZUS nie

Najbardziej .i rytują nas błahostki

IECB ,.

A NY z

Wcale nie reformy i nie strajk lekarzy. Ani nawet nie bałagan w rządzie, międzypartyjne przepychanki. Nie to, że ktoś zarabia horrendalne pieniądze, a niewiele musi się napracować . To
wbrew pozorom wcale nas, Polaków, nie irytuje. Tak naprawdę do szału doprowadzają nas
drobiazgi. Leżąca nam na plecach kobieta w kolejce do sklepowej kasy. Baba za kierown icą
wykonująca zupełnie nieprzewidywalne manewry na jezdni. Plujący, charchający, smarkający i Bóg wie co jeszcze robiący ze swoim nosem zapyziały facet w autobusie. Usłużna
sklepowa, która natychmiast chce nam pomóc.
Reformy mamy w nosie
Styczeń

bieżącego

roku

niewątpliwie jest dla Polski miesiącem historycznie ważnym . W

albo chociaż stekiem wyzwisk.
Trzeba wiele sprytu, żeby przechytrzyć spacerowicza i j akimś cudem go obejść .

tylko z daleka możemy og l ądać ich
tylne zderzaki. Najczęściej przyjeżdżają póżn i ej i to żwykl e wtedy,

przyjęła

mi papierów,

uznając, że są żle wypełn i one , bo
mężczyżni nie mają nazwisk rodowych ... Nie trafiały do niej żadne

szybkość obsług i klienta , rodem z
socrealizmu. Tu przodują zwłasz
cza te w bankach , na poczcie, w
dworcowych kasach.

argumenty: ani taki, iż panowie także zm i en iają nazwiska , przyjmują te od żon . Nie i koniec - opowiada ks ięgowa jednej z kieleckich firm . - Myślałam , że mnie
szlag trafi . Kilkadziesiąt papierów
do ponownego wypełn i en ia . I
znów użeranie s i ę z panią urzęd
niczką.

- Stałam w kolejce na dworcu .
Przede mną był tylko jeden pan ,
więc nawet s ię ucieszyłam, że pójdzie szybko. Pociąg miałam raptem za dwadzi eścia minut. Pan
tymczasem wdał się z kasjerką w
dyskusję . Najpierw zażyczył sobie

Uwielbiamy także , gdy po wystaniu się w kolejkach do urzędów trafiamy wreszcie przed oblicze stosownej pani, a ta po obrzuceniu
nas wzrokiem pełnym pogardy,
traktuje nas jak p i ąte koło u wozu.

Baba na plecach

życie weszły

trzy ogromne reformy: administracyjna, służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych .
Za kilka miesięcy dołączy do nich
następna : oświaty. Polacy czuj ą
s ię po trosze jak w czeskim film ie.
Nikt nic nie wie. Ani kto rządzi , ani
gdzie się leczyć , a już tym bardziej
- jak s ię ubezpieczać po nowemu.
To drażni, ale wcale nie tak bardzo, jakby to na pozór wyglądało .
- Śmiem twierdzić, że większość
Polaków ma serdecznie w nosie
reformy, rząd . Jesteśmy skupieni
na tym, by un i knąć pułapek dnia
codziennego. Najbardziej dotyka
nas życie : niemożność załatwie
nia j akichś bardzo banalnych
spraw, kolej ki, bra k ku ltury. I tego
nie da się w żade n sposób un i knąć
- wyj aś n i a Andrzej Samson , psycholog.
Czym zatem s ą pułap ki dnia codziennego? Co nas najbardziej
irytuje, doprowadza do szał u ?

Katar na chodniku
Ulicą idzie m ężczyzn a .

Nagle odna bok i zaczyna
sm a rkać - przy u życ iu dłoni ,
-wprost na chod nik. Reszcie przechodniów cały ostatnio zjedzony
pos iłek podchodzi do gardła . Bardzo , ujmujący' są także ludzie,
którzy chwil ę po wysmarkan iu nosa natychmiast oglądają zawartość chusteczki, by dokładn i e
sprawdzić skarby w niej ukryte. A
już widok plujących gdzie popadnie obywateli powoduje, że otwiera nam się w kieszeni scyzoryk.
- Krew mnie zalewa także i wtedy, kiedy ktoś siedzący czy stojący
koło mnie nagle zaczyna wydawać
z siebie dziwaczne dźwięki , pochodzące jako żywo gdzieś z samego żołądka . Krztusi się, charcha i sam nie wiem co jeszcze mówi wcale nie bardzo wrażliwy
kielczanin.
Nie mniejszy skutek powodują
dźwięki wydawane przez niektórych pasażerów autobusów komunikacji miejskiej.
- Mało , że prychaj~sapią i mlaskają, to jeszcze na przykład cmokają dziwacznie przez całą drogę .
Stoję obok, a we mnie się gotuje.
Jeszcze chwila, a uduszę - myślę
w takich razach - opowiada z obrzydzeniem nasz rozmówca . - Ale
gdyby jeszcze wszyscy pasażero
wie się myli, jak pan Bóg przykazał, to wcale bym nie narzekał . A tu
stanie człowiek czasami obok takiego, co m iesiącami wody i mydła
nie widział. Nos chce urwać , a on
j eszcze przytula się , jakby była godzina szczytu i tłok nieziemski.
.Tłok" na chodniku też potrafi
porządn i e wzburzyć nam krew.
Zwłaszcza wtedy, kiedy na trzymetrowym pasażu idzie przed nami
ktoś i nijak nie da się go wym i nąć .
My w prawo, on w prawo. My w lewo, on w lewo. Jeże li jeszcze
gdzieś nam s ię spieszy, to jesteśmy u kresu wytrzymałości i tylko
siłą woli powstrzymujemy s i ę
przed morderstwem w biały dzi eń
wraca

g łowę

- Krew we mnie wrze, kiedy stoję
na końcu kolejki do kasy sklepowej. Nagle przychodzi na stę pn a
klientka : najczęściej starsza i najczęściej z kupą siatek w rękach.
Co rObi dalej? Po prostu kładzie mi
s i ę na plecach i zaczyna dyszeć .
Tymczasem wszystkie jej tobołki
wżynają mi się w kolana, a na wysokości łopatek czuję wgniatający
się biust kobiety. Nic nie pomaga,
gdy staram s i ę odsunąć - baba jest
wci ąż na moim karku - opowiada

jedna z poirytowanych kielczanek.
Zresztą sklepy w ogóle są
żródłem wzrostu naszego ciśnie
nia. Do dzi ś jeszcze sprzedawczynie zapom i naj ą, że nie wypada
p róbowa ć przy kliencie węd li n albo sera. Ani że nie wolno dotykać
pien i ędzy, a chwil ę póżn i ej m ięsa .
- Rob iłam zakupy w jednym z kieleckich supermarketów. Trafiłam
także na stoisko z m i ęsem . Najpierw poprosiłam o schab. "Haniu,
a po ile jest ten schab?" - zawołała
na drugi koniec sklepu ekspedientka. Ta sama sytuacja powtórzyła
s i ę , gdy popros iłam o kurczaka. Za
trzecim razem nie wytrzymałam .
Odwróc iłam s ię na p i ęci e i
poszłam do sklepu, w którym personel był lepiej poinformowany wspomina klientka.
Irytujące bywają także coraz
modniejsze, także w kieleckich
sklepach , manekiny i tekturowe
modele.
- Już nieraz powiedziałam takiemu , czemuś ' dzień dobry. Zdarzyło się też, że stanęłam za nim w
kolejce. Teraz się śmieję , ale wtedy myślałam , że mnie $zlag trafi opowiada nasza czytelniczka.
Swój niecodzienny urok mają też
sklepy z odzieżą. Zwłaszcza te,
gdzie człowiek j eszcze dobrze nie
zdąży przekroczyć progu, a już ma
przy boku usłużną sprzedawczynię, która natychmiast oferuje pomoc i nie daje się spławić stwierdzeniem: , Dziękuję. Na razie

razem z

KUBĄ

w berecie

Kierowcy dostają piany na
ustach zwłaszcza w dwóch przy~
padkach. Raz wtedy, gdy za kierownicą samochodu jadącego przed
nimi siedzi mężczyzna w berecie
(czy kapeluszu), dwa: kiedy pojazdem kieruje kobieta.
- Poczynań ani jednego, ani drugiego nie da się przewidzieć . Jedzie człowiek na tyle szybko, by na
światłach jeszcze zdążyć przejechać, a przed nim - spacerowicz.
Ja szybko, on wolno. Ja chcę wym i nąć, on (lub ona) wjeżdża na
mój pas. O kierunkowskazie nie
ma mowy. I wreszcie, kiedy już
przyspiesza, światło si ę zmienia i
ten przede mną nagle hamuje. Jakby był sam jeden na ulicy - opowiada jeden z doświ adczonych
kierowców.
Autobusy MZK mają za to ten
urok, że rzadko jeżdżą o czasie.
A lbo są chwil ę wcześn iej i wtedy

"SOBOTA

BĘDZIE

kiedy nam się spieszy, a każda minuta rozciąga się jak guma do żu 
cia (a propos: gumy do żucia przyklejane przez u słu żną młodzież,
gdzie tylko się da, też są wysoce
sympatyczne). Ciemno robi nam
się przed oczami i wtedy, kiedy dobiegamy do przystanku autobusowego pełn i nadziei, że z umieszczonego tam rozkładu dowiemy
się, o której podjedzie ,czerwony',
a tu zastajemy zaledwie strzępki
papieru. Ewentualnie napis, którego żadna cenzura by nie przepuściła .

Do komunikacyjnych bolączek,
nas ci zawrót
głowy, należą też taksówki. I to co
najmniej w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, kiedy zamawiamy takową przez telefon. Sympatyczna
panienka mówi, że owszem, za
pięć , sześć minut auto podjedzie.
Czekamy, czekamy i czekamy ...
Spieszy nam się jak cholera. Wreszcie taksówkarz podjeżdża i tłuma
czy, że za póżno mu powiedziano.
Albo: wsiadamy do taksówki już i tak
spóżnieni, a kierowca wcale zdaje
się nie podzielać naszego pośpie
chu i w dodatku wiezie nas. (z pręd
kością powiedzmy czterdziestu kilku kilometrów na godzinę) na
sąsiednią ulicę niemalże przez Kraków. Jeżeli jeszcze zaczyna wypytywać, jak na przesłuchaniu , gdzie
jedziemy, po co, dlaczego i kiedy
wrócimy, to ma gwarancję, że długo
będziemy omijać postoje.
przyprawiających

oglądam'.

Chłop

PRlEPRfI{ZRM Md~tflY ffiN

Klient nasz pan
Ogromnie irytujące są także
i ich kosmiczna wręcz

urzędniczki

- o graniu po mieszkaniach
'0'.4 _Ha
- dbaniu o prywatność
- pekaesach
- swoich pacjentach
• głupawych tekstach
• erotycznych propozycjach
i wielu innych sprawach opowie w sobotniej rozmowie z Piotrkiem Kozerą · Kuba Sienkiewicz.
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będzie

bilet. Pani sprawdziła , stwiernie ma. No to mężczyzna
zapytał o kuszetki. Pani znów
sprawdziła i znów powiedziala , że
nie ma. Mnie już zrobiło s i ę
gorąco . Pan zatem zapragnął jechać w wagonie sypialnym i znówpo sprawdzeniu - usłyszał, że nic z
tego. Był jednak n ieugięty i zaży
czył sobie bilet na inny pociąg , wypytując po drodze kasjerkę o
wszystkie możliwe połączenia na
tej trasie. Pani z okienka za każ
dym razem sprawdzała w komputerze, a ja prawie płakałam ze
złości - opowiada znana kielczanka.
Nie mmeJ . sprawnie· idzie
obsłu ga w bankach . Paniom wcale
zdaje s i ę nie przeszkadzać , że
ogonek przed okienkiem już zaczyna zakręcać. Pracujące ze stoickim spokojem, mają czas na pogaduszki przez telefon, obsługę
komputera z szybkością stada śli
maków winniczków, wypisywanie
papierków z godną podziwu drodziła , że

biazgowością.

- Pewnego razu postanowiłem
wziąć ze swoj ego konta dużą sumę p i en i ędzy. W banku akurat
wypłacano pieniądze bezrobotnym, więc tłok był niesamowity.
Powiedziałem kasjerce, że chcę
50 tys ięcy złotych . Poprosiła, że
bym zaczekał. Po kilku minutach
na całą salę operacyjną stwierdziła : . Może pan już odebrać
swoje pięćdziesiąt tysięcy'. Zastanawiałem się , czy zdążę wyjść
z banku czy już na środku dostanę
w głowę i zabiorą mi forsę - opowiada jeden z naszych rozmówców.
Naszej uwadze nie

DLA NAS"

SIENKIEWICZEM liderem Elektrycznych Gitar

23 stycznia . Sobota

j akiś

dla nas'. Początek już w porannych
Z A P R A S Z A M Y II!

Aktualnościach

Dnia.

umykają tak-

że
wysoko wyspecjalizowane
służby zakładów ubezpi ecze ń
społecznych :

- W zwi ązku z reformą ubezpietrzeba było wypełn ić dla ZUS
odpowiedni druk. Z n ajdowało s i ę
na nim równi eż h a sło : nazwisko
rodowe. W instrukcji przeczytalam, że tu n a leży wpisać takie,
jak w akcie urodzenia. Rzecz dotyczyła także mężczyzn . Tak też zrobili pracownicy. Tymczasem pani
czeń

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jedyna rada:
przeczekać I

- Dręczy nas wszystko to, co innYdl
ludzi na całym świecie: ,uroki' dila
powszedniego. Od rzeczy ważkicli,
aż po zupełne drobiazgi. NiedCl\\1)J
rozmawiałem z rodziną mężczyzn)
który popełni! samobójstwo, bo su.:
ci! pracę . Zresztą: często przy~
zamachów na życie są sPrcI\\y
błahe , krople przepełn iające czarę.
Jak sobie z tym poradzić? Nie da się.
Płacimy frycowe za gwałtowne prze.
miany w państwie. Zanim wszystko
wróci do normy, musi upłynąć kilkadziesiąt lat. Trzeba przeczekać .
konkluduje Andrzej Samson.
Sylwia BŁAWAT

REKLAMA

DZIEŻ SPORTOWA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

WOLA
ROSS
MARGOT
BESTA
ATLANTIC
TOPI
GALLA
KOMOROWSKI
I INNE •••

l..6Jł s.c.
HURTOWNIA
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NIE MASZ CZASU PRZYJŚ~ DO NAS

~i

ZADZWON!

O~BI~

MY PRZYJDZIEMY DO

ODZIEŻY

B

KIELCE

BIURO REKLAMY ECHA DNIA

ul. DomaSlowska 115D
tel. (041) 342-88-60
342-55-41

KI ELCE

tel. 343-03-35

RADOM

.

tel. 360-05-18

EDYT NA SAMO

OD1ct,,4'%
WSZYSTKIE i
NOWEi UiYwANE

SAMOCHODY

KNA

24 h Assisfance
18 miesięcy gwarancji
Ceny netto

już

zawsze d() prz()du1zawsze na czas

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

* Gwarancją zakupu samochodu na preferencyjnych warunkach jest podpisanie
u dealera Daewoo Motor Polska (do 37 stycznia 7999 r.) formularza zgłoszeniowego.

~,~ DAEWOO '
.,,,.
bezpłatno

MOTOR POLSKA

infolinia 0800 137 017, 0800 137 018
www.daewoo./ub/in.pl

Szczegółowych informacji udzielają dealerzy Daewoo Motor Polska:
. POLMOZBYT AUTO Kielce, tel. (041) 3455022 . MOTOZBYT, Kie~ce, tel. (041) 36844 44 . SZUMMAR, Parszów, tel. (047) 271 21 25 . POCZTA
POLSKA, Ostrowiec Św., tel. (04?) 651 323 . PW BIBMOT S.C., Mielec, tel. (017) 58344 18 ~GENCJA CORTES, Radom, tel. (048) 333 12 62

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Życie Eugeniusza G. to pasmo sądowych i kryminalnych spraw

CZLOWIEK O WIELU OBLICZACH
o Eugeniuszu G. jedni ' mówią " straszny człowiek", inni - że bardzo
dba o swój wygląd zewnętrzny. W więzieniach przesiedział 16 lat, w
1997 roku został oskarżony o udział w aferze, dotyczącej wyłudzeń z
Polsko-Niemieckiej Fundacji "Pojednanie", o spalenie kwasem twarzy
mieszkającej z nim kobiety oraz fizyczne i psychiczne znęcan ie się.
żadna z tych spraw nie zakończyła się wyrokiem skazującym· Eugeniusz G. od wielu miesięcy nie stawiał się na rozprawy. Terazjest podejrzanyo kradzież z Kredyt Banku PBI w Warszawie 3 milionów 170 tysię
cy złotych. Radomski sąd wydał w stosunku do niego nakaz aresztowania, warszawska policja poszukuje go listem gończym.
Rocznik 1928, miejsce urodzenia
Ostrowiec Świętokrzyski. Będąc jeszcze dzieckiem Eugeniusz G. trafił
do obozu koncentracyjnego. Późn iej
na tej podstawie otrzymywał róźne
świadczenia. Jako zawód wyuczony
podawał zawsze w oficjalnych dokumentach "technik mechanik", ale
całe dorosłe życie Eugeniusza G. to
pasmo spraw sądowych . W karcie
kamej znajdują się zapisy o 15 wyrokach. Pierwszy zapadł w 1948. Skazywano go na rok, dwa, nawet na 7
lat więzienia. Głównie za oszustwa,
wyłudLenia, nakłanianie do składa
nia fałszywych zeznań . Jak sam
oświadczył - w zakładach kamych
spędził w sumie 16 lat.
- To jeden z niewielu przestępców,
który "przeżył' trzy kodeksy karne mówi jeden z prokuratorów. - Przepisy się zmieniały, on działał dalej.
Oszustwa Eugeniusza G. były dostosowywane do danych czasów.
W latach osiemdziesiątych skazano
go na przykład za to, że Obiecując
załatwić mieszkanie, wyłudził 2500
dolarów. W latach dziewięćdzie
siątych zaczął działać w PolskoNiemieckiej Fundacji ,Pojednanie',
która zajmowała się wypłatą odszkodoWań dla Polaków wywiezionych przez hitler0wc6w do pracy. W
tym okresie poznał też mieszkającą
w pobliżu Radomia uczennicę
szkoły średniej Magdę J.
Stała na drodze, łapała okazję, by
dojechać na zajęcia . Zaimponował
jej starannym ubiorem, manierami,
pieniędzmi. Po pewnym czasie
dziewczyna
porzuciła
szkołę,
wbrew rodzicom wyprowadziła się z
domu. Zamieszkali w Warszawie,
bywali na salonach, spotykali się z
osobistościami z pierwszych stron
gazet. W grudniu 1995 roku Magda
J. i Eugeniusz G. zostali aresztowani. Zarzucono im udział w aferze
związanej z wyłudzaniem odszkodowań z fundacji. W przypadku Eugeniusza G. chodziło o kwotę 350
tysięcy złotych . Magdę J. wypuszczono po kilku tygodniach, Eugeniusza G. - po kilku miesiącach . Sa-

mochód został zabezpieczony
przez prokuraturę . Jeszcze w trakcie trwania śledztwa wyjechali najpierw do rodziców Magdy, gdzie
spędzili kilka tygodni, a póżniej do
Radomia. Zamieszkali w małej kawalerce, on zajmował się robieniem
interesów, ona zapisała się do ostatniej klasy technikum i przygotowywała do matury. Znajomi ze szkoły
nie znali tajników życia dziewczyny i
tylko niewielkie grono wiedziało o
związku z Eugeniuszem G. Nazywała go "dziadkiem", twierdziła, że
ma dosyć wspólnego z nim życia i
po maturze go opuści. Jednocześ
nie zaprzyjażniła się z kolegą ze
szkoły. Po lekcjach spotykali się w
barach, na dyskotekach.
Każdy krok dziewczyny był śle
dzony przez Eugeniusza G. Kiedy
sam nie mógł obserwować, wynajmował do tego ludzi. Prowadził notatnik, w którym skrupulatnie zapisywał, co Magda J. robiła, z kim się
spotykała i o której godzinie.
Urządzał sceny zazdrości , potem
przepraszał i Obiecywał poprawę. W
agencji obrotu nieruchomościam i
złożył wypisane na nazwisko Magdy zlecenie, dotyczące zakupu mieszkania, kilkakrotnie wspominał o
nabyciu dla niej samochodu.
Sporządził odręcznie pisany testament. Wartość swego majątku 0ceniał w nim na ponad 4 miliony 500
tysięcy złotych . Według Eugeniusza G., żyli z Magdą J. zgodnie i nie
dochodziło pomiędzy nimi do awantur. Według Magdy J., życie przemieniało się powoli w koszmar - bił
ją, chował ubranie do piwnicy, by nie
mogła wyjść na zewnątrz, groził i
szantażował. Podejrzewała też, że

dosypuje jej do napojów i jedzenia
środki odurzające. Właśnie wtedy,
gdy była zupełnie otępiała , miał jej
wykonać kompromitujące zdjęcia,

które obiecał wysłać rodzinie i znajomym w całej okolicy, jeśli zdecyduje się go opuścić. Postanowiła, że
wytrzyma do matury.
11 kwietnia wróciła po południu do
domu. ByIa głodna , wkuchni stał przy-

PROMOCJA NOWOROCZNA

''W A R T Y"
Wykupując

ubezpieczenia OC i AC
do 31. O1. 1999 r.

otrzymasz 10°10
i

Kartę

zniżki

Klienta WARTY

Zapraszamy do Oddziału TUiR "WARTA" SA
w Radomiu, ul. Czachowskiego 34,
tel. 360-26-37, 360-26-38,
fax 363-97-84
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ i REASEKURACJI S.A.
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gotowany barszcz z uszkami. Odgrzała go, zjadła kilka łyżek . Poczuła gorycz i nagle świat zaczął
wokół niej wirować . S ił wystarczyło , by dojść do łóżka. Dalej pamiętała tylko strzępy zdarzeń - pochylającą s i ę nad nią twarz Eugeniusza G., swoje prośby o pomoc i
wychodzące garściam i z głowy
włosy... W końcu oddział intensywnej terapii radomskiego szpitala i
pytanie: "Kto pani to zrobił?'. Nie
wiedziała . Mogła tylko powiedzieć
kogo o to podejrzewa. Podejrzewała Eugeniusza G. To on zameldował policji o znalezieniu 12
kwietnia w godzinach popołudnio
wych nagiej, nieprzytomnej Maady. Mieszkanie miało być otwarte i
nosić ślady przeszukania. Włamy
wacze - utrzymywał Eugeniusz G.
- wynieśli z domu złote monety i
precjoza o wartości kilkuset tysię
cy złotych , oni to też najprawdopodobniej polali twarz dziewczyny

kwasem siarkowym. Podawał alibi
- cały dzień spędził w Warszawie,
pojechał tam taksówką i autobusem. Po raz pierwszy Eugeniusz
G. odwiedził Magdę w szpitalu następnego dnia po zdarzeniu. Najbardziej interesowało go, co pamięta . Póżniej krążył wokół szpitala specjalistycznego, gdzie poddawana była zabiegom, a do jej rodziców wysyłał listy. Domag ał się,
by zaprzestali szantażowania go i
sam ich sza ntażował . Argumentem były wykonane kilka miesięcy
wcześniej zdjęcia . Pisał, że je
roześle i wywiesi jako plakaty. Rodzice Magdy musieli się też pogodzić z utratą nowego samochodu nieznani sprawcy wyprowadzili go
z podwórka, odjechali do lasu, tam
zdemolowali i pozostawili. Policji
nie udało się ustalić, kto był złod
ziejem. Magda J. od czasu zdarzenia przebyła już wiele operacji i nadal poddawana jest leczeniu.

Przeciwko Eugeniuszowi G, skierowano do sądu dwa akty oskarże
nia. W jednym prokuratura zarzuciła
mu znęcanie się fazytzne i moralne
nad młodszą od siebie o ponad 40 lat
kobietą, w drugim - oszpecenie dziewczyny i złożenie fałszywego zawiadomienia o włamaniu . Z opinii
biegłych wynikało, że twarz Magdy
została posmarowana stężonym
kwasem siarkowym najprawdopodobniej przy pomocy pędzelka lub
wacika. Oparzenia były bardzo rozlegle, nieomal też nie doszło do uszkodzenia oka. Proces w sprawie
znęcania się nad dziewczyną rozpoczął się przed Sądem Rejonowym
w Radomiu jesienią 1997 roku . 22
grudnia Eugeniusz G. nie stawił się
na rozprawie. Nie stawił się również
19 lutego 1998 roku. 26 marca wydany został nakaz aresztowania podejrzanego.
Eugeniusz G. nie pojawiał się w
sądzie również w związku ze

Jutro specjalna komisja przedstawi w Sejmie raport w sprawie wypadku "iskry"

R ZMYTA KATASTROF
"Rozmycie" kompetencji było,
zdaniem nadzwyczajnej podkomisji sejmowej, główną przyczyną katastrofy radomskiej
"iskry" w Święto Niepodległości. Szczegółową opinię komisja przedstawi jutro w Sejmie.
Przypomnijmy, że samolot rozb ił
się koło Otwocka 11 listopada
ubiegłego roku . W radomskiej
, iskrze', która wystartowała z lotniska w Mińsku Mazowieckim na
zwiad pogodowy przed . defiladą
powietrzną, było dwóch pilotów Mariusz Oliwa, członek zespołu
akrobacyjnego , iskra' z Radomia
i Tomasz Pajórka z pułku stacj onującego w Mińsku Mazow~ec
kim.
Pogoda tego dnia nie była najlepsza. Stacje meteorologiczne w kraju miały rozbieżne komunikaty. '
Zdaniem fachowców, nie jest to
jednak nic dziwnego. Zawsze
przed wylotem samolotów wysyła
si ę jeden zwiadowczy. Pilot w drugiej kabinie ma za zadanie sprawdzenie faktycznego stanu pogody
w rejonie lotów. Przez radiotelefon

informuje bazę naziemną o sytuacji w terenie.
Samoloty, które miały uświetnić
uroczystość w Warszawie miały po
wylocie z lotniska w Mińsku Mazowieckim skierować się w kierunku
Góry Kalwarii, a stamtąd polecieć
do stolicy i powrócić tą samą drogą.
Pomimo że samolot zwiadowczy
nie powrócił do bazy ani nie przekazał faktycznego stanu pogody, z
lotniska wystartowały SU i MIGI.
Odwołano jednak przelot czterech
,iskier", Co świadczy o domniemanym niebezpieczeństwie.
Jednymi z wielu, którzy domagali
się dokładnego wyjaśnienia przyczyny katastrofy, byli radomscy
dziennikarze. Uznali, że nowo
uchwalona przez Sejm ustawa o
możliwości powołania sejmowej
komisji śledczej do spraw szaeg6lnie bulwersujących może być olbrzymią szansą do rozwikłan ia zagadkowej katastrofy. Redakcje telewizyjne, radiowe i prasowe z Radomia wystosowały apel do swoich
parlamentarzystów o powołan i e takiej komisji i zbadanie, niezależn ie
od komisji Ministerstwa Obrony

Narodowej, IłIZYczyny katastrofy
radomskiej biało-czerwonej .iskry".
Do apelu przyłączyły się też warszawskie redakcje. By życzenia ludzi, którym zależy na poznaniu prawdy mogły się spełnić, potrzeba tylko dobrej woli 15 posłów.
Komisji nie powołano, a radomski
poseł Jan Rejczak tłumacząc tę decyzję stwierdził, że należy mieć zaufanie do komisji rządowej, która
na pewno stanie na wysokości zadania.
Niedługo po katastrofie minister
obrony Janusz Onyszkiewicz odwołał ze stanowiska zastępcę dowódcy wojsk lotniczych gen. Mieczysława Walentynowicza, argumentując, że ułatwi to pracę Komisji Badania Wypadków Lotniczych
MON. Jak pisaliśmy, komisja MON
uznała we wstępnych ustaleniach ,
że przyczyną katastrofy było oblodzenie samolotu i utrata orientacji
w terenie przez pilotów.
Jutro nadzwyczajna podkomisja
pod przewodnictwem Bronisława
Komorowskiego przekaże swój raport sejmowej Komisji Obrony Narodowej . Przewodniczący nie po-
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TEN CZŁOWIEK NIE ZWARIOWAŁ ...
•••

nie cieszy się z nowego podatku
akcyzowego na samochody
Właśnie nabył nowy samochód Daewoo na niezwykle

atrakcyjnych warunkach promocyjnych. Ty też możesz być
naprawdę szczęśliwym człowiekiem.

jeżeli

tylko zechcesz odwiedzić najbliższego
Autoryzowanego Dealera Daewoo.
Przyjdź

i zobacz. naprawdę warto.

DAEWOO
. Dobry lNYbór
• Grójec _ TONG HEUNG POLSKA, ul. Laskowa 29A, (0-48) 6644386 • Kielce - EURO-AUTO, ul. Krakowska 161, (0-41) 3664472
- POLMOZBYT AUTO KIELCE, ul. l-go Maja 191, (0-41) 3455771 • Nowe Miasto n/Pilicą - LEO, ul. Tomaszowska 65, (0-48) 6741017
• Opatów _ P.H.U. J. CIAMAGA, ul. l-go Maja 66, (0-15) 8682205 • Radom - AUTO CORTES , ul. Sobieskiego 23, (0-48) 3331262
- SATAL , ul.1905 Roku 49, (0-48) 3627471 • Sandomierz' - POLSERWIS, ul. Kwiatkowskiego 75, (0-15) 8327933 • Skarżysko
Kamienna _ POL SKAR, ul. Piłsudskiego 2, (0-41) 2539928 • Stalowa Wola - AUTO KOMPLEX, ul. Niezłomnych 68, (0-15) 8423764
- POLSERWIS, Al. Jana Pawła II 10, (0-15) 8444868 • Starachowice - POSiCZ POLMO~BYT, ul. Krzosa 27, (0-41) 2747626 • Staszów
- POLSERWIS, ul. Krakowska 51, (0- 15) 8643024 • Tarnobrzeg - AUTO KOMPLEX, ul. Sw. Barbary l, (0- 15) 8221627
SZczegółowe informacje mogą Państwo otrzymać pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800 120 500 oraz w internecie: www.daewoo.com.pl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W jędrzejowskiej "czwórce" są już
komputery, kiedy będzie Internet?

DRZEJÓW • WŁOSZeZOWA

• KAZIMIERZA WI
Rozbieżności między ludźmi

Wkrótce w Busku
zasięg "Ery GSM"

biznesu a władzami

Jędrzejowa

jest NAJ,.RUDNIEJSZY
PIERWSZY KROK
biedna ...

Maszt
ma 10 lat

Szkoła

15 stycznia z inicjatywy władz Jędrzejowa odbyło się spotkanie z
przedstawicieli lokalnego biznesu.

na razie nic nie wynika, te informacje są zbyt ogólne'.
Artur Michalski - firma ,Schenk' i
,Raport o stanie miasta i gminy',
Celem spotkania miało być omóDariusz Lechowicz - firma , Lechczyl i zinwentaryzowane miasto.
wienie e~entualnej współpracy na
PoI", tłumaczyli to tak: - Ludzie
Zaproszony
gość ,
przewodszukają łakomych kąsków, my
linii władze - biznesmeni. Ci ostatni na spotkanie stawili si ę licznie,
niczący sejmiku świ ętokrzyskiego
chętnie przekażemy ewentualneHenryk Długosz , mówił o potrzemu inwestorowi informacje, przeale okazało się , że wystąpiły małe
bie partnerskiej współpracy m i ę 
rozbieżności m i ędzy oczekiwaniacież i nam zależy, abyśmy mieszdzy samorządem i biznesem. - - kali na terenie miasta , które się
mi ludzi interesu a propozycją
urzędników. Burmistrz Henryk Mi- _ Jest sporo instytucji pozarządo
rozwija . Ale, w jakiej formie ma istchałkiewicz przedstawił zebranym
wych, od których można pozyskać
riieć współpraca , o której się tu tak
fundusze, ale musi być dobrze
ładni e mówiło? Ona jest potrzebprzygotowany plan . Można doprona, my takiej inicjatywy potrzebuwadzić do ok rągłe go stołu wojejemy, ale oczekujemy zaoferowaKolędy W
wództwa świętokrzyski ego niezania konkretnych propozycji, np. teleżnie od poglądów politycznych.
renu, obiektu, ulg podatkowych.
Proszę , abyśmy się dogadali dla
- W ci ągu dwóch lat stworzyłem
Wspaniała uczta czeka jutro
dobra województwa.
100 miejsc pracy - powiedział Armiłośników pięknych głosów i
Szef promocji w Urzędzie Miasta
tur Michalski - ale nie dostałem
wokalistyki chóralnej w Busku
Dariusz Rogoża , omawiał dziżadnych ulg ze strony Urzędu MiaZdroju.
siejszą sytuację i cele miasta, z
sta.
których główne to współpraca ze . Urząd przyznaje, że współpraca
, Ko l ędy i pastorałki polskich
Staropolską Izbą Przemysłowo
z lokalnym biznesem każdej
kompozytorów" - to tytuł koncertu
Handlową, stworzenie banku dawładzy jest bardzo potrzebna ,
w wykonaniu Kieleckiego Chóru
nych o firmach i ich promocja, wybiznesmeni oczekują konkretKameralnego pod batutą Janusza
szukiwanie ofert współpracy dla
nych propozycji ze strony urzędu.
Króla, z akompaniamentem pianiregionu itp. Biznesmeni wszyAle od czegoś trzeba było zacząć,
sty Kamila Goli. Spektakl rozpoczstkiego wysłuchali , ale do dyskusji
chociaż m iałby to być , najtrudnienie s i ę o godz. 19, w sali koncertosię nie kwapili. Podczas przerwy
jszy pierwszy krok'.
wej sanatorium ,Marconi' .
byli bardziej rozmowni : ,Zaproszo(ALI)
no nas na spotkanie, are z niego
AnnaZVGAN
udziałem czołowych

W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Internet w każdej gminie", wytypowana przez
Urząd Miejski w Jędrzejowie
została Szkoła Podstawowa
nr4.
Bezpłatnie

szkoła

otrzymała

dzies i ęć

komputerów, jeden nauczycielski i dziewięć uczniowskich, drukarkę o łącznej wartości 40 tysięcy złotych . Na koszt ministerstwa firma .Apple Computer
Poland' założyła sieć w całej szkole. Szkoła ze swej strony musiała
zabezpieczyć sale. Pomogły tutaj
całkowicie bezinteresownie firmy:
,Metal-Bud", Ośrodek Kształcenia
Wielozawodowego ,Alfa' i straż
pożama, za co dyrekcja szkoły w
imieniu nauczycieli i uczniów serdecznie dziękuje.
Komputery są zainstalowane,
uczniowie mają prawdziwą pracownię komputerową, ale by była

ona w pełni wykorzystana, powinien podłączony być również Internet.
- Podłączenie Internetu wstrzymano, gdyż szkoły nie stać na
opłacanie rachunków telefonicznych - wyjaśnia dyrektor Jadwiga
Kowalska.
- Gmina obecnie nie jest w stanie
nam fundusze na ten
cel. Wszyscy wiemy o naprawdę
ciężkiej sytuacji jędrzejowskiej
oświaty. Ale obiecano nam, że w
przyszłym budżecie potrzeby w
tym względzie zostaną zabezpieczone. Nauczycielami przeszkolonymi do prowadzenia przedmiotu
informatyka są Artur Fortunka,
Krystryna Grabalska-Zawadzka i
Anastazja Kośmider. Obecnie informatykę mają uczniowie klas ósmych, ale jest szansa, że od nowego roku szkolnego dołączą młod 
sze roczniki (w tym równ ież uczniowie gimnazjum).
lA. Z./
przekazać

Busku

Małgorzata Żak deklaruje pomoc dla buskiego szpitala

Pierwsza w Sobkowie .. ,

"PolSat" dla "Górki"

Prawdziwa
hala sportowa

Dziecięcy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji "Górka" w Busku Zdroju ma
ponad 70-letnlą tradycję w
leczeniu dzieci z całej Polski
oraz liczne grono wiernych
przyjaciół. Poczesne miejsce w tej galerii zajmuje Fundacja "PolSat".

18 stYcznia w Sobkowie (powiat J,drzej6w) odbyła si, uroczystość oddania do użY!ku saJr
sportowej przy Szkole Podstawowej.
Pierwsze fundamenty pod budowę sali sportowej położył j esienią
1996 roku Społeczny Komitet
Rozbudowy Szkoły. Szkołę zbudowano na początku lat dziewięć
dziesiątych . Oddana obecnie sala.
jest pierwszą w gminie Sobków
salą gimnastyczną z prawdziwego·
zdarzenia. Przy jęj budowie zastosowano nowoczesną techno l ogię ;
zamiast tradycyjnego parkietu jest
nawierzchnia typu regupol , za-

W 1997 roku fundacja ta przekazała "Górce' kwotę 200 tysięcy
złotych ,

za którą dokonano remontu i modernizacji szpitalnej
szkoły. ,PolSat' podjął s i ę również roli promotora medialnego
podczas ubiegłorocznej akcji
zbierania pieniędzy na przebudowę bloku operacyjnego szpitala. Goszcząca niedawno w Busku prezes Fundacji , PolSat" Małgorzata Żak zadeklarowała

. gotowość dalszej współpracy,
niesienia pomocy ,Górce' i jej
małym pacjentom.

Fot. A Ligiecki
Dyrektor Funduszu Dziecięcego Szpitala " Górka" w Busku Zdroju
- Halina Wie/ogórska.
logórska,

dyrektor Funduszu
Szpitala , Górka". -

Dzieci ęcego

- Fundacja , PolSat' jest naszym
wielkim sponsorem, nie mam
wręcz słów uznania dla pani prezes Żak - podkreśla Halina Wie-

We Wloszczowie

Wierzę, że dzięki zaangażowa

niu , ogromnej kons ekwencji w
dzi ałaniu pani prezes otrzymamy
wsparcie także w czasie budowy

"nakarmią każdego,

byle

nowego bloku operacyjnego. To
inwestycja o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju naszego szpitala .
(ALI)

był trzeźwy"

MASOWA ZUPA
W stołówce prowadzonej przez Towarzystwo Brata Alberta we
dnia zjada gorący posiłek około 160 osób.
Gdy jednak zaistnieje potrzeba, by ze stołówki skorzystało więcej
osób, wydający posiłki znajdą jedzenie także dla nich. Jak powiedział ksiądz dziekan Edward Terlecki, zadaniem jadłodajni jest "nakarmić głodnego, byle był trzeźwy".

Włoszczowie każdego

Stołówka działająca we Włosz
czowie od kilku lat boryka s i ę z
problemami lokalowymi. Niewielkie pomieszczenia po dawnej plebanii, mimo że odremontowane,
czyste i schludne, nie spełniają
wymogów ,Sanepidu' i dlatego od
pewnego czasu korzystający z posiłków mają na talerzu tylko zupę.
Dawniej można było przygotowywać tu także drugie dania. Towarzystwo pozyskuje pieniądze dla

swych podopiecznych z różnych
żródeł - z Urzędu Gminy, opieki
społecznej, zaprzyjażn ionych firm.
Od czasu do czasu członkowie towarzystwa kwestują, zbierając niekiedy całkiem pokaźne sumy, dzię
ki którym najubożsi włoszczowia
nie nie chodzą głodn i.
W okresie świąt w stołówce odbyła się wigilia dla samotnych, z
tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Składn i ki na nie w dużej części

pochodziły od zakładów produkujących żywność z terenu miasta
i gminy. Każdy także mógł otrzymać trochę wędliny, kiełbasy, ka-

szanki i drobiu, zafundowanych
przez masarnię z Nieznanowic.
Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Opieki Społecznej towarzystwo
przygotowało dla najbardziej potrzebujących rodzin paczki świąte
czne, w których znalazły się podstawowe produkty żywnościowe,
a także owoce i słodycze . Tego typu paczki otrzymało 250 osób. Jak
co roku do świątecznej ,akcji paczkowej" dołączył s ię włoszczowski
,Stoi bud' , który sfinansował 50 toreb ze słodyczami.
(MiK)

Trzy bezpłatne bilety
do "Marconiego"!

Z Echem"

"

do Lwowa
" Ten drogi Lwów" - to tytuł
spektaklu,jaki mieszkańcy i kuracjusze Buska Zdroju będą
mogli dziś obejrzeć w sali koncertowej sanatorium "Marconi".
Przedstawienie, przygotowane
przez artystów Teatru Współczes
nego z Warszawy, odwołuje s ię do
najlepszych tradycji złotej ,lwowskiej fali'. Usłyszymy m.in. niezapomniane dialogi Szczepcia i
Tońcia, skecze, dramy, utrzymane
w klimacie epoki piosenki lwowskiej ulicy.
Dyrekcja "Uzdrowiska Busko
- Solec" SA oraz redakcja
"Echa Dnia" przygotowały dla
czytelników
niespodziankę.
Trzy pierwsze osoby, które
zgłoszą się dzisiaj z tym egzemplarzem gazety do holu "Marconiego" (początek widowiska godz. 15), na hasło " Z JtEchem«
do Lwowa", otrzymają bezpłat
ne bilety na spektakl "Ten drogi
Lwów". Zapraszamyl
(ALI)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Już od dżlesięciu lat
nad Buskiem okazały
lewizyjny, umożliwiając
kańcom kurortu łączn ość
światem .

Charakterystyczna
wona konstrukcja, zlokalizowane
w pobliżu siedziby \UU~J"L_"yV
jonu Telekomunikacji,
została w 1989 roku ,
krótkim czasie - 7::.IAt1'NiA
dzin - jako przekaźn i k
Dwa ogromne ,talerze',
ne na północ i połudn ie ,
niały idealną łączność

montowano okna przeciwwłama
niowe. Całość inwestycji zamyka
s ię sumą 614 tysięcy złotych . 536'
tysięcy przekazała gmina, 140 tysi ęcy - kuratorium, 3,5 tysiąca zebrał Społeczny Komitet. Dyrektor
szkoły Jan Chatys, dzi ękując
wszystkim, którzy przyczynili s i ę
do budowy sali, zapewnił, że bę
dzie ona służyła nie tylko uczniom,
ale i mieszkańcom .

nadajnikiem kralko'Nsldm
telewizyjną na Świętym
Dzisiaj buski , drapacz
będący - obok masztu w
wie - najwyższym (40
sokości) obiektem na
dzia, stał się również
ośrodk i em przekazu w
telefonii komórkowej.
stalowanym na nim 'r7",i7AI,ill1
.Centertel', abonenci
Zdroju i okolic mają
towany duży zasi ęg
jakość odbieranego
bawem oddane zostaną do
urządzenia nowoczesnej sieci
mórek' cyfrowych , Era GSM'

IA.z./

Ferie we Wloszczowie

Gry, konkursy,
a na koniec bale
Jak co roku Biblioteka Publiczna, Dom Kultury i Ośrodek
Sportu i Rekreacji we Włoszczo
wie przygotowały ciekawy program dla dzieci i młodzieży na
nadchodzące ferie.
Pierwsza z placówek proponuje
różnego rodzaju zajęcia literackie,
plastyczne i ruchowe. Oprócz tego
przewidziane są konkursy dla
najmłodszych, m.in. na najładniejszą
ilustrację do baśni Andersena ,Królowa Śniegu'. Ciekawie zapowiada
się też tumiej kr1:yż6wkowy,. którego
uczestnicy będą mieli do dyspozycji
księgozbiór biblioteki. Tumiej będzie
więc nie tylko sprawdzianem wiedzy,
ale i nauką umiejętności korzystania
z encyklopedii, słowników, leksykonów. Dyrektor biblioteki Anna Horodyska zaprasza także wszystkich do
zwiedzania Izby Regionalnej, w której znajduje s i ę wiele ciekawych
eksponatów związanych z historią
ziemi włoszczowskiej . Biblioteki filialne w Bebelnie, Czarncy, Koniecznie i Kurzelowie przez całe ferie
będą prowadzić rozgrywki szachowe i warcabowe. A na koniec dyrel<1or Horodyska przygotowała niespodziankę - •Wielki Karnawałowy
Bal' z licznymi quizami literackimi
i konkursem na najciekawsze
przebranie.

W Domu Kultury, nnclllul,"- r
przez cały rok, odlbwvac
zaj ęcia plastyczne,
tralne . Oprócz nich
rosława Bąk orzvac)to~yata

konkursy, m.in.
,Przyroda naszym
:
zaż zimowy naszego miasta ,
- kże turnieje tenisa
w warcaby, liczne
gry planszowe i teh~wizY]rle
widziane są także
młodzieżowego i teatrzyk
ci oraz wystawa robótek
Na koniec, podobnie jakW
ce - wielki bal maskowy, _.
Ośrodek Sportu i Rekreaql
rektorem Zbigniewem
wskim przygotował bardzO
ofertę <:n"rtr.wrl-rAkre,aC'l'jllqdziennie od godzin
stadionie, SP nr 2 i w ZSZ
wano mecze, zawody i
m.in. zawody łyżwiars kie
dopisze), w minipiłkę
dzieci, turniej siatkówki
szanych, wyciskania
ławeczce, tenisa oołn/nW'egu.
koszykowej. Na koniec, 7
dyrektor Szwajkowski
je festyn r''''r<",,('\/,nn-:>,/V'
stadionie, do którego
będą całe włos~czowskie
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SANDOMIERZ. OPATÓW. STASZÓW
powiecie sandomierskim za
",iDrUH(1ZV na administrację

mało

Budowa

URZICDNIKAMI?
Początkowo w Sandomierzu mósię o przejęciu jedynie 28 praUrzędu WojewódzkieTak przewidywała lista opracoprzez pełnomocnika ds. two-

powiatu sandomierskiego.
jednak okazało się , że StaPowiatowe musi przejąć
13 pracowników z Kui Wychowania ,
leiorlOWl900 Urzędu Pracy oraz
Voje'wódlzkilego Ośrodka Pomocy
Jak zapowiada MieSawa, starosta sandourzędników tych może
więcej w związku z koiecznoś,ciąprzejęcia kilku osób z
loie'wócjzkiiei Dyrekcji Dróg.
Opatowa i Staszowa tymczatrafiło odpowiednio ośmiu i
i
urzędników wojewódz-

jest na tym samym poziomie. W innych powiatach dochody przeważają nad wydatkami.
- Na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu ktoś nawet
zaproponował, by sięgnąć po pieniądze przeznaczone na drogi, by
umożliwić normalne funkcjonowanie administracji - rrrówi Mieczysława Sawa. - Niektórzy, być
może słusznie , przeciwko takiej

propozycji gwałtownie zaprotestowali.
Urzędnicy zatrudnieni są na podstawie umów, na jakich pracowali
w urzędach wojewódzkich. Umowy te, jeśli nie zostaną przedłużo
ne, wygasną 30 czerwca.
- Nawet jeśli nie przedłużymy
umów i tak trzeba będzie wypł-acić
urzędnikom odprawy - zapowiada
starosta. - Większość z tych osób
to urzędnicy mianowani, należeć
się im będzie zatem odprawa sześciomiesięczna, nie mianowanym
zaś trzymiesięczna . Zwolnienia
spowodują w związku z tym niewielkie, <"':lledwie dwumiesięczne
oszczęd r ';.-,:.'.
(GO P)

Ponad trzy miliony złotych bę
dzie kosztować wykończenie
pierwszego z pięciu segmentów
nowej szkoły w Dwikozach koło
Sandomierza. Budynek ten powinien zostać oddany do użytku
już we wrześniu bieżącego roku. Od przys:łego roku szkolnego w nowej szkole mieścić się
będzie gimnazjum.
Ministerstwo
Oświaty
zarządziło, że do piętnastego marca br. gminy muszą zdecydować
się , ile gimnazjów ma powstać na
ich terenie - mówi Marek Zimnicki,
wójt gminy Owikozy. - Wspólnie z
Radą Gminy uznaliśmy, że wystarczy nam jedno. Będzie się ono mieścić w nowo budowanej szkole.
Początkowo w nowym budynku
miała być tylko szkoła podstawowa. W związku z reformą oświaty
zdecydowano, że będzie tam również gimnazjum.
- Od przyszłego roku do gimnazjum będzie uczęszczać 150 dzieci
- mówi wójt - Planujemy, że docelowo będzie się w nim uczyło ponad
czterystu uczniów z Owikóz i wsi należących do naszej gminy.

Szkola dla harcerzy

Koszt budowy jednego segmentu nowej szkoły wyniesie ponad 3
mln złotych . Część pien iędzy pochodzi z budżetu gminy.
- Na tę inwestycję możemy przeznaczyć ponad milion złotych mówi wójt. - Część pieniędzy
otrzymamy również od kuratorium . Jeżeli to nie wysta~c;:zy, bę-

Samochód w rowie
Rozbity samochód w rowie oraz
dwie osoby ranne - to bilans wypadku, do jakiego doszło przedwczoraj w Zawichoście .
Marcin T. kierujący BMW stracił
panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu . W wyniku wypadku
kierowca doznał złamania obojczyka , natomiast jego pasażerka
doznała ogólnych pot/uczeń. Rannych przewieziono do szpitała .

Nocne

Fot. R. Bitmlicki

lny remont, zostało zainstalowane
centralne ogrzewanie. Obecnie
budynek powoli staje się ruiną.
Kilka razy podejmowano próby
dzi erżawy budynku. Niestety, bez-

szczał.

Cztery lata temu w szkole w Kicharach przeprowadzono genera-

Artystyczna *George Music Cooperation* Kielce, tel. (041) 331-49-29
•

.
e....
\ lfdnta~sz [7
~

66,60 MHz 100,80

Fot. R. Bitmlicki

dziemy zmuszeni zaciągnąć kredyt. W gimnazjum w Owikozach
zatrudnieni zostaną nauczyciele
ze szkół z terenu gminy. - Jesteśmy w stanie skompłetować całą
kadrę nauczycielską, bez zatrudniania dodatkowych osób - powiedział Marek Zimnicki.
(AKU)

KRONIKA POLICYJNA

Budynek uratowany?

Budynek szkoły w Kicharach
Nowych (gmina Dwikozy) od
dwóch lat stoi nie użytkowany.
Mieszcząca się tam Szkoła Podstawowa została zlikwidowana.
Do tej pory władze gminy nie
wiedziały, co z budynkiem moż
na zrobić . Obecnie pojawił się
pomysł, żeby wydzierżawić go
Komendzie Hufca ZHP w Sandomierzu.
. Szkoła w Kicharach Nowych została zbudowana przez m i eszkań
ców wsi jeszcze w latach 30. Aż do
. 1997 roku mieściła się tam Szkoła
Podstawowa . W lutym 1997 roku
władze gminy podjęły decyzję o jej
likwidacji. Od tamtej pory budynek
jest nie użytkowany.
- Decyzję o likwidacji szkoły podjęliśmy ze względów ekonomicznych - mówi wójt Dwikóz Marek Zimnicki. - ZastanaWial i śmy się jak
wykorzystać budynek, żeby nie ni-

TELEGRAM

w Dwikozach

Gimnazjum za trzy miliony

o ZROBIĆ
iające 96 urzędników Starostwo Powiatowe Sandona administrację będzie mogło przeznaczyć w tym
900 tysięcy złotych. Urząd Rejonowy tymczasem, w któpracowały 52 osoby, w ubiegłym roku na ten sam cel
o 300 tysięcy złotych więcej . Sandomierskie Starostwo
)1\1&,i"tn~'A musiało przejąć 41 pracowników z urzędów wo-

szkoły

*****

* TELEGRAM * TELEGRAM

UWAGA SENSACdA!!! TEGO dESZCZE NIE BYŁO

JUSMA STECZIiOWSIiA
&.
IiRZfSZTOF IiRAWCZIK
Pokaz mody firmy FANTAZJUSZ

14 marca (niedziela) 1999 roku, godzina 17.00
Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury.
3 godziny!!! Wspaniałej zabawy!!!

Liczba miejsc ograniczona.
Bilety: zakłady pracy, Orbis

skutecznie . Usytuowanie szkoły
nie j est atrakcyjne. Próbowano
również zorgan izować tzw. zieloną szkołę .

- Wszystkie pomysły do tej pory
okazywały się bezowocne - mówi
wójt. - Ostatnio jednak pojawiła się
nadzieja na dobre wykorzystanie
budynku. Przeprowadziliśmy już
wstępne rozmowy z sandomierskim hufcem ZHP. Być może uda
nam się wydzierżawić budynek
sandomierskiej chorągwi.
Jak planują władze gminne, sandQmierscy harcerze nie musieliby
płacić gminie za dzierżawę lokalu.
- Najważniejsze , że mogliby zaopiekować s ię budynkiem - mówi
Marek Zimnicki. - Musieliby tylko
zadbać o pieniądze na jego użyt
kowanie.
(AKU)

włamania

Pieniądze z automatów do gry,
alkohol oraz papierosy padły
łupem nieznanych sprawców, którzy w niedzielę nad ranem włamali
się do ,cocktail baru" przy Rynku
Starego Miasta w Sandomierzu.
Złodzieje weszli do pomieszczeń
baru wypychając zamek drzwiowy
i zrywając kłódki. Z automatów do
gier skradli bilon o wartości około
250 zł. Następnie z baru zabrali kilka butelek markowych trunków,
papierosy oraz słodycze . Właści
ciel ocenił straty na 2 ,5 tys. zł.
Prawie cztery tysiące złotych wyniosły
starty
spowodowane
włamaniem do sklepu spożywcze
go jakie miało miejsce przedwczoraj w nocy w Piełaszowie (gm. Wilczyce). Złodzieje weszłi do sklepu
po sforsowaniu drzwi. Ich łupem
padły papierosy, słodycze oraz
wódka. Właścicielem sklepu jest
GS Bidziny.

Okazja czyni

złodzieja

O tym , że okazja czyni złodzieja
przekonała się przedwczoraj ekspedientka skłepu spożywczego
przy ulicy Różanej w Sandomierzu. Gdy sprzedawczyni była zaję-

ta rozmową przez telefon, w sklepie przebywał tylko jeden klient.
Wykorzystując nieuwagę ekspedientki wyciągnął z kasy 600
złotych . Gdy kobieta zorientowała
się, że została okradziona, nieuczciwego klienta już nie było .

"Licho nie śpi"
O tym, że .licho nie śpi" przekomieszkaniec Kolbuszowej,
który kilka dni temu zaparkowal
ciężarowego . renaulta" na parkingu przed barem , Pod topolami' w
Baćkowicach . Kierowca TłR-a poczuł się mocno zmęczony. Postanowił przespać się kilka godzin .
Gdy obudził się zauważyl, że z samochodu znikło zapasowe koło
warte tysiąc złotych .
Z kolei w n iedzielę nad ranem
złodzieje włamali się do .fiata 126 p'
zaparkowanego przed domem weselnym przy ulicy Mazurkiewicza w
Ożarowie. Rabusie skradli z .malucha· radioodtwarzacz. W tym czasie właścicieł samochodu bawił się
na przyjęciu weselnym.
nał się

Spóźniony Mikołaj
Ełektryczna kolejka, gra futbolowa oraz tor samochodowy padł
łupem złodzieja , który w niedzielę
nad ranem włamał się do sklepu
zabawkowego przy ulicy Kopernika wOpatowie.
Złodziej wybił szybę w witrynie
sklepu. Z wystawy zabrał trzy dość
drogie zabawki o łącznej wartości
500 złotych . Policja ustaliła personalia włamywacza, którym okazał
się 25-letni opatowianin. Podczas
włamania był pijany. Skradzione
zabawki zaniósł do domu dzieciom. O losie włamywacza zadecyduje prokurator.
IAGAJ

Drogowe inwestycje w Sandomierzu

Pewne Lwowska i Zawichojska
Prawdopodobnie w tym roku nie rozpocznie się w Sandomierzu
budowa węzła .. Kraków". Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w
Kielcach planuje jedynie dokończenie modernizacji ulicy Zawlchojskiej I współfinansowan i e remontu ul. Lwowskiej.
Jak poinformował Jacek Bojarowicz, szef Okręgowej Dyrekcji
Dróg Publioznych w Kielcach, nie
ma jeszcze dokładnego planu inwestycji drogowych na ten rok. Powstanie on dopiero po uchwaleniu
budżetu państwa . - Sytuacja jest o
tyle nietypowa, że w związku z reformą administracyjną zmieniła
się sieć dróg. Nie ma zatem do
czego się odnieść i jak prognozować - powiedział Jacek Bojarowicz.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pewną inwestycją sandomierską

na ten rok jest dokończenie robót na
ulicy Zawichojskiej - położenie nawierzchni. Do czerwca natomiast
ma się zakończyć modemizacja ulicy Lwowskiej. Dzisiaj nastąpi otwarcie ofert, jakie wpłynęły na przetarg.
Tę inwestycję Dyrekcja Dróg będzie
finansować wspólnie z budżetem
miasta i dyrekcją Polskich Kolei Państwowych .

W planach inwestycyjnych dyrekcji generalnej na ten rok nie ma

natomiast budowy węzła ,Kraków".
- Zabiegaliśmy o to, by budowa
węzła ruszyła jak najszybciej - poinformował Władysław Rawski, dyrektor Okręgowej Dyrekcji Dróg w Lublinie. - W ubiegłym roku wniosek
taki zgłoSiliśmy do dyrekcji generalnej. Uważaliśmy bowiem, że po zakończeniu inwestycji na ulicach
Żwirki i Wigury oraz Zawichojskiej
trzeba pójść w kierunku Krakowa i w
ten sposób zakończyć prace drogowe w tej części Sandomierza.
- Myślę, że w przypadku węzła
krakowskiego realny jest dopiero
2000 rok - powiedział Jacek Bojanowicz.
(GOP)

OSTROWIEC. STARACHOWICE. SKARŻYSKO. KO SKIE
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przy podsumowaniu

ubiegłego

roku ...

..

Wojewódzkie kolędowanie
dowych . Drugie otrzymali .Sied.
Całe 'nledzlelne popołudnie w Domu Kultury we Włoszczo
lecczanie" z Siedlec, a wyróżniono
wie rozbrzmiewała muzyka związana z okresem Bożego Nazespół .Brodowianie· z Bród lłżecrodzenia. Przyczyną był zorganizowany po raz szósty Woje• kich.
wódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa '99.

Stąporkow
Kilkudziesięciu zaproszonym
gościny w pełnym tego
słowa
znaczeniu
użyczyło
działające od niedawna w Stąpo

osobom

rkowie Centrum Szkoleniowe
znanej w kraju i poza jego granicami firmy .Henkel Bautechnik·
(polska). Honory gospodarzy
spotkania
pełnili
burmistrz
Stąp orkowa Leopold Garbacz
oraz jego zastępca Marek Krawczyk. Jak wyn ikało z krótkiego
wystąpienia wiceburmistrza Marka Krawczyka , miniony rok, choć
kończący
kadencję
samorządową, był kolejnym rokiem
budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej w Stąporkowie i
w sołectwach. Do n ajważn iej
szych osiągni ęć minionych 12
miesięcy wiceburmistrz Krawczyk zaliczył: wybudowanie 15
kilometrów sieci wodociągowej,
opracowanie koncepcji i projektu

Informacja pójdzie w

na doprowadzenie wody w Gosaniu i Odrowążu, mOdernizację kilku tys. metrów kw. ch odników,
ułożenie nowych dróg asfaltowych w trzech m i ej scowośc i ach ,
wybudowanie trzech central telefonicznych oraz sieci rozdzielczej prawie dla 900 abonentów,
modernizację
kotłowni
zasil aj ącej w ciepło całe miasto, oddanie do użytku pozostałej czę
ści budynku Urzędu Miejskiego,
rozszerzenie dz i ałań w zakresie
opieki społecznej i zwalczaniu
bezrobocia .
Mówiąc o najpilniejszych sprawach, jakie stoj ą przed stąporko
wskimi samorządowcami, burmistrz Leopold Garbacz wymienił
między
innymi: ogran iczenie
bezrobocia poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy, zwi ększa 
nie pomocy socjalnej dla rodzin
n ajuboższych , och ron ę docho-

PROFIL
GOSPODARCZY
Urząd Miasta Ostrowca Świę
tokrzyskiego rozesłał zaproszenia do 50 firm z terenu miasta
celem przygotowania strategii
dla miasta o charakterze promocyjnym.
Zebrane informacje posłużą
przede wszystkim inwestorom zewnętrznym . Jednocześnie określony zostanie gospodarczy profil
miasta oraz stworzony bank informacji o firmach zainteresowanych
współpracą. Działania te prowa-

Ładunek ubijał

dów osobistych m i eszkańców
przed zbyt wysokimi podatkami i
wzrostem cen usług , sprawne
przeprowadzenie reformy oświ a
towej, poprawa stanu gminnej
służby zdrowia, pełn iej sze wykorzystanie walorów środowiska naturalnego miasta i gminy. Wśród
najważni ejszych inwestycji przewidzianych do rea lizacji zna la zły
się m iędzy innymi: modernizacja
ujęcia wody w Gosaniu, opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie, rozpoczęcie prac zwi ązanych z budową nowego wysypiska śm ieci,
rozpoczęci e modernizacji ujęcia
wody dla miasta, dokończenie budowy pawilonu dydaktycznego SP
nr 2 z przeznaczeniem na przyszłe
gimnazjum.
Do zaproszonych gości zwrócił się także specjalnie przybyły na to spotkanie z Warszawy prezes zarządu "Henkei Bautechnik" (Polska) William Manus, który podzielił się ' refleksjami na temat planów firmy
.. Henkei". Optymistyczne było
to, że firma buduj ąc już trzeci
zakład w kraj u nie zamierza zaniedbywać Stąporkowa , a wręcz
przeciwnie , uważa go za swoje
centrum i zamierza tu w dalszym
ciągu i nwestować .

świat

Tomasz

GŁĘBOCKI

Organizatorzy konkursu - Wojewódzki Dom Ku ltury, Dom Kultury
Włoszczowa , parafia rzymskokatolicka Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie , Starachowickie Centrum Kultury i Buskie Centrum Kultury - dopuścili do finału
17 wykonawców. Wcześniej odbyły s i ę eliminacje w Busku i Starachowicach. Do Włoszczowy nie
dojechał wykonawca z Wąchocka ,
w i ęc o miano najlepszych walczyło 16 chórów, zespo/ów ludowych, zespo/ów wokalno-instrumentalnych i solistów.
Każdy wykonywał trzy utwory, w
tym obowiązkowo jedną tradycyjną kolędę . Licznie zgromadzona włoszczowska publiczność
uważnie ś l edziła poczynania artystów. Gdy trzyosobowe jury w
składzie : ksi ądz Edward Terlecki,
Jerzy Szczyrba i Jerzy Gumu/a obradowało , na scenie bawił widzów
znany na ziemi włoszczowskiej zespół ludowy . Przepióreczka· z
Żel isławic .

Później

nastąpiło

ogłoszenie

wyników.
W kategorii solistów bezapelacyjnie wygrała Monika Salita z Goź
dzieli na, znana m.in. z udziału w
programie telewizyjnym "Szansa
na sukces· i festiwalu w Opolu .
Drugie miejsce przyznano Paulinie Jagodzińskiej z WDK Kielce,
trzecie e*aequo duetowi Marek
Dynus i Katarzyna Krzyżanowska
. z włoszczowskiej parafii oraz Kindze Bukowieckiej z Domu Kultury
w Końskich .

Samopał

dla sportu
Mieszkaniec ulicy Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzy
skim przechowywał zdolny do
oddania strzału samopał. Bro ń,
jak twierdził, nabył w celach
sportowych.
~amopał został wykryty w konsekwencji przeszukania jego mieszkania. Choć prymitywny, bo łado
wanyod strony lufy, w której ładu
nek - proch i śrut - ubijany był wyciorem, był na tyle sprawny, aby z
odległości kilkunastu metrów oddać do celu śmiertelny strzał.
Co prawda właściciel samopału
tłumaczył się, że broń nabył w celach sportowych, ale nie zmienia
to faktu, że za jej posiadanie bez
zezwolenia zostanie oskarżony z
art. 263 kk, wedle którego czyn ten
jest zagrożony karą pozbawienia

nętrznych.

- Jest to o tyle ważne , że informacje rozsyłane przez PAIZ zawierają nie tylko niezbędne dane, ale
także bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów
wiarygodne opinie o ich możliwo
ściach - powiedział asystent prezydenta miasta Marek Nowak.
- PAIZ bierze także na siebie rozsyłanie pakietu informacyjnego po
całym świecie .• Profil gospodarczy· Ostrowca Św. dotrze m.in. do
wszystkich radców ambasad RP.

całego świata .

!TeZJ

Tak po sobocie i niedzieli często wyglądają pojemniki na śmieci na
starachowickiej Kolonii Robotniczej. Zdaniem mieszkańców osiedla, robią to młodzi ludzie - dla rozrywki. A gdyby tak kazać im
posprzątaćl Polecamy to uwadze Straży Miejskiej.
ICuKl

Skarżysko

Marzena

KĄDZIE L:A

aktywne w ZMP

Wspólna

siła

- Związek Miast Polskich jest
organizacją o dużej sile przebiMożna poprzez niego oddziaływać nawet na najwyższe
władze - powiedział po zakoń
czonym w piątek w Poznaniu
zjeździe ZMP prezydent Skarży
ska Lubosław Langer. ZMP wybrał nowego przeWOdniczące
go, którym został prezydent Ka-

cia.

towic Piotr Uszok.
W poznańskim zjeździe w dniach
14-15 stycznia wzięło udział
ponad 400 prezydentów i burmistrzów z całej Polski. Obok prezydenta Langera nasz region reprezentowali członkowie rad miasta
Kielc, Starachowic i Ostrowca.
Wśród omawianych przez uczest-

przebicia

ników zjazdu problemów znalazJa
m.in . propozycja bezpośred·
nich wyborów władz sa mo rządo
wych na zasadzie obsadzania na~
wyższych stanowisk przez kandy·
datów, którzy otrzymali odpowied·
nio największe poparcie wybor·
ców. Zjazd rozważał równ ież problemy związane z koniecznością
zwiększenia aktywizacji budown~
ctwa społecznego w polskich mia·
stach. Obradom przysłuchiwa li się
przedstawiciele Kancelarii Prezy·
denta RP i parlamentarzyści.
się

(G.B.)

•

Pod patronatem przewodniaącego
Sejmiku Samorzqdowego iprezydenta Kielc

VIII Kielecki
Bal Roku

wolności.

Ponadto samopał zostanie poddany badaniom balistycznym, których wyniki odpowiedzą na pytanie, czy broń ta nie została użyta w
przestępstwie.

!TeZJ

miejsca w kategorii zespo/ów lu-

Wszystko wskazuje na to, że
gimnazjum w gm inie Gowar·
czów znajdzie swą s i edzibę nie
w stolicy gminy, lecz w sąsied·
nim
Korytkowie. Siódmo',
ósmoklasiści będą tam dowoże·
ni z terenu całej gminy.
Jak powi edział wójt Rysza~
Świercz , taki układ byłby na raZie
najkorzystniejszy, gdyż budyn~k
po starej szkole w GowarczQ'Me
obecnie nie nadaje się do użytku
Należy przeprowadzić jego gr:u"
towny remont, co, w zaieżnośclod
zasobów finansowych , może potrwać 2-3 lata . Do tej pory gimnazjaliści mogliby się uczyć w Ko~'
kowie, gdzie teraz znajduje Się
szko/a z klasami 0-4 . MaluchY~
niej byłyby dowożone do nowel
szkoły w Gowarczowie.
.
- To jedna z koncepcji - mówi ~
Świercz. - Zanim podejmiemy)3"
kiekolwiek kroki , musimy przekonsultować projekt zarówno z r~zr
cami, jak i nauczycielami. (MI

dzone są przy współpracy Pań
stwowej Agencji Informacji Zew-

my do współpracy - mówił Marek
Nowak.
Współpraca z PAIZ daje możli
wość nie tylko rozesłan i a informacji o możliwości współpracy ze
strony ostrowieckich firm, ale
zakłada także kierowanie podmiotów z zewnątrz do Ostrowca Świę
tokrzyskiego na zasadzie odpowiedzi na oczekiwania inwestorów

Spośród chórów najlepszy okazał się zespół " Masłowianie · z
Masłowa , drugi był Chór Seniora
. N i ezastąpieni · z Domu Kultury
Włoszczowa . Trzeciego miejsca
nie przyznano. Wyróżn ien iami nagrodzono Chór Męski z parafii w
Krynkach i zespół . Kunowianie"
reprezentujący B ib liotekę Publi czną w Kunowie.
Jury nie przyznało pierwszego

Najlepszym zespo/em wokalnoinstrumentalnym okazał s ię .Kix'
działający przy Szkole Podstawowej w Ostrowcu : W kategorii tej
nie przyznano II i III nagrody, lecz
kom isja konkursowa wyróżniła
trzy zespoły : . Credo· z II Liceum
Ogólnokształcącego w Starachowicach, . Piranie" z parafii ŚW. Józefa w Skarżysku-Kam iennej i
.Vi-Valdi" z MDK w Starachowi.
cach.

Nauka
z dowozem

Przygotowaliśmy już wstępną
koncepcję informatora i zaprasza-o

wyciorem

c::nl/~7nl

Po sukcesach w "Szansie na sukces" i na festiwalu opolskim
Monika Salita oczarowała jury i publicznQś'ć we Włoszczowie -

' '''

a zieje"
Zorgan izowane w miniony piątek spotkanie stąporko
wskich władz samorządowych z przedstawicielami największych instytucji i zakładów przemysłowych, a także
reprezentantami średniego i małego biznesu, stało się
okazją do podsumowania roku ubiegłego oraz dyskusji
na tematy bieżące .

20

Fot. ]. Cuch

http://sbc.wbp.kielce.pl

W pięknych salach Wojewódzkiego Domu Kultury
bawić się z nami będą:
Polski David Copperfield - laureat światowych konkursów
magii Maciej Pol- po raz pierwszy w Kielcach
Wicemistrzowie świata show dance
- Joanna Wiśniewska i Maciej Borowski
Poloneza poprowadzi Wicemiss Polonia - Milena Talik
Śpiewać będzie Marzena Ślusarska
z zespołem Wojciecha Mazurczaka
Zarezerwuj termin 13 lutego, ostatnia sobota kamawa/IJ
Rezerwacja biletów:
WDK tel. (041) 361-27-37, 361-26-92 wew..112,113,

PUBLICYSTYKA
Humanitarne zabijanie?
: - ..
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Rozmowa z Piotrem Markutem, dyrektoren:a Wojewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu

Żeby świnr nie -bolało
Aby zabić zwierz, rzeźne, trzeba
Je najpierw pozbawić przytomności , teby nie bolało. - Rolnik, który
chce p rzeznaczyć mięso do obrotu, musi uśmiercić świnię czy krowę w rzeźni - mówi dr Leszek
tuczklewicz z. Wojewódzkiego
Ośrodka Weterynaryjnego w Kielcach. -Jak to zrobi na własny stół,
to Jego sprawa. Jednocześnie jednak wprowadzona w październiku
ubiegiego roku ustawa o ochronie
zwierząt pod karą grzywny I wię
zienia zabrania znęcania się nad
zwierzętami rzeźnymI.

Jak nas poinformowal dr Zbigniew
Konecki z Departamentu Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa, jak
dotąd nie ma przepisów wykonawczych do. ustawy o ochronie
zwierząt. - Są w opracowaniu - zape-

wnia. Według nich świnie , krowy, konie, kozy, owce, nutńe i drób mają
być zabijane ... bezboleśn i e .
- W kieleckich rzeźn i ach . zgodnie z
nową ustawą, dokonuje się humanitarnego uśmiercan i a zw ierząt _
twierdzi dr Łuczkiewi cz . - Specjalnie
przeszkoleni pracownicy ogłuszają
świni e prądem . Krowy i ci elęta tracą
przytomność po strzale ze specjalnego aparatu. Nie ma mowy o nożach i siekierach.
Tymczasem
zwyczajowo
na
wsiach, od wieków, świnię zabija masarz. Daje jej w łeb obuchem siekiery
i dobija nożem w serce. Dobremu
wystarczy jeden ruch nożem . Taki
masarz potrafi zabić. sprawić zwierzę i wyrob ić węd liny. - To dobry fach .
Opłaca l ny - mówią m i eszka ńcy podkieleckich wsi.
IDOKi

• Do jakich instytucji pukał pan
po pieniądze i zjakim efektem?
- By liśmy p i erwszą p l acówką w .
Polsce, która zasygna lizowała
niebezpieczeństwo wynikające z
reformy administracyjnej i likwidacji Wojewódzkiego Domu Kultury.
Budżetów do 10 grudnia nie znał
nikt i nikt nie wiedzi ał , jakie środki

na kulturę .
do ministerstw
Kultury, Finansów, premiera Buzka, sejmowej Komisji Środków
Masowego Przekazu i Kultury. Dodatkowo powiadomiliśmy posłów i
senatorów byłego województwa
tarnobrzeskiego, zarząd regionu
NSZZ . Solidarność· i marszałka
przeznaczone

będą

Monitowaliśmy

województwa
podkarpackiego
oraz starostę powiatu ziemskiego.
Zrobiliśmy wszystko, co zrobić
mogliśmy.

• Czy sądzi pan, że pisma te
niosą jakiś skutek?

od-

- W budżecie państwa jest rezerwa w wysokości 100 milionów
złotych. Są to pieniądze przeznaczone dla byłych państwowych
placówek kultury, które znalazły
się w samo~dach . Ale zanim pieniądze zosraną podzielone, projekt muszą zatwierdzić Sejm, Senat i podpisać prezydent. W nastę
pnej kolejności odbędą się rozmowy między ministerstwami Kultury
i Finansów. To trochę potrwa .
• Kto zadecydował, że były
WDK znalazł się Vi dyspozycji
samorządu?

- Przez długie miesiące walczyliaby podlegać pod marszałka
i
Sejmik
Podkarpacki.
Do
początku grudnia byliśmy wpisami
jako dom kultury o zasięgu ponadpowiatowym . Tymczasem, przed
podpisaniem przez premiera Buzka rozporządzenia o podziale placówek, znaleźliśmy się nagle w
powiecie grodzkim. Placówki rozdzieliło Ministerstwo Finansów.
Zrobiono symulację
budżetu
przyszłych powiatów. Tam, gdzie z
śmy,

250 tysięcy złotych .
miejskie i my zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to suma
niewystarczająca na utrzymanie
naszej placówki. Za przekazaniem
placówek nie poszło przekazanie
środków. Na samorządy nagle
zwalił się c i ężar utrzymania dużych placówek wojewódzkich .
• Czy jest szansa, abyście
organizowali imprezy o charakterze wojewódzkim?
- To za l eży od budżetu. Zwracamy się do sponsorów. Ale Tamobrzeg nie jest miastem, w którym
mieszczą się duże, bogate firmy.
nas

kwotę

Władze

Pien i ędzmi będzie dysponował
Wydział Kultury marszałka , jednakże jego budżet też nie został jeszcze zatwierdzony. Marszałka Wiktora Stasiaka gościmy bardzo
często . Prowadziliśmy rozmowy w
sprawie dofinansowania naszej
placówki. Kolejna edycja .Wygraj
sukces· odbędzie się pod jego patronatem . Niesteły, w słyczn i u prakłycznie żadna z instytucji nie ma
zatwierdzonego budżetu, stąd
trudno rozmawiać o dotacjach.
• Ile powinien wynosić budżet,
aby WDK mógł przeżyć i
spełniać kulturalną misję?

- Myślę , że 1,1 miliona złołych .
Wcześn i ejsza dotacja wystarczała

ysza~

razie
Idynek
3

:ZOw,e
Jżylku

) groności~
,że

po-

gimna, Kol)1'
uje się
uchY z
no~

Fot. P. Dziewic
- Przez długie miesiące walczyliśmy, aby podlegac Dod marszałka i
Sejmik Podkarpacki - mówi dyrektor Markut.
symulacji wychodziło , że powiat
nie będzi e w stanie udźwignąć placówki, to dzielono na grodzki, ziemski, ewentualnie na marszałka .
• Czy odwołał się pan od tej decyzji?
- Tak, odwołałem się . Ponoć weryfikację będzi e można przeprowadzić za jak i ś czas.
• Jaką
kwotę
przekazały
władze tarnobrzeskiego powiatu grodzkiego na działalność
placówki?
- My znaleźl i śmy si ę w tej .szczę
ś liwej" sytuacji, że tarnobrzeski
powiat grodzki jako jeden z pierwszych w kraju otrzymał projekt
budżetu . Było to 10 grudnia . Następnego dnia mój zastępca Mariusz Ryś był w ministerstwie i
zgłosił ten problem do Departamentu Budżetu i Finansów. Podję
liśmy z władzami powiatu grodzkiego rozmowy na temat wysokości budżetu na rok 1999. W projekcie budżetu zarezerwowano dla

k

http://sbc.wbp.kielce.pl

pła \ Natomiast na
i ko' :ty utrzymania
wypracowywaliś rr I p i en iądze sami.
• Zgłosił pan do u rzędu pracy
grupowe zwolnie ie. Na liście
zwolnionych znal a zło się pię
ciu instruktorów, j eden pracownik administracyjny i kilka
osób pracujących w niepełnym wymiarze godzi n. Kiedy poda pan nazwiska zwolnionych?
- W grudniu przeprowadziłem
zb iorową rozmowę z wszystkimi
pracownikami. Poinformowałem ,
że z powodu niskiego bud żetu bę
dę zmuszony zwoln ić kilku pracowników. Listę z nazwiskami podam do wiadomości jeszcze w tym
tygodniu. Mam nadzieję . że będą
to jedyne zwolnienia w naszej placówce.
• Dziękuję za rozmowę.

na pokrycie

dzi ała l ność

Klaudia TAJS

INFORMATOR
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BUSKO

• Pomoc psychologiczna

ŚRODA

- Agnieszka Kopycińska - psychoterapeuta,lekarz, tel. (041) 362-61 -95.
43140 dr

INNE

USŁUGI

Imieniny obchodzą:
Fabian i Sebastian

44589.
• KINO "Belweder"

0602-382~93 .
..........................

dr 44160

• KINO "Uciecha"
Pogotowie Ratunkowe - 999
Strat Potam a - 998
Pogotowie Policyjne - 997

RADIO TAXI " EUROPA" ,
Kielce. tel. 3~11~11 . 3-311-311 .
www.complex.com.pll-europa.
Właści~ partnerl dr43252

- ul. Rynek 30.

KIElCE
BIU RO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA".
ul. Targowa 18.
tel. 343'()6-21 . telJfax 332-45-40.
czynne w godz. 7.30-18.00.

RADIO TAXI " LIDER".
Kielce. tel. 96~6.
34 5 -:l1 8 -łj.8 , .... .. "':.4.4.~9C)
RADIO TAXI " ALFA".
tel. 96-22. 344-44-44. dr 44343

TEATRY I KINA

• Teatr lm. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00; _Ballady i romanse-g. 11.

Komunikacj a Międzynarodowa
"Omnia",
Kielce. tel. 345-n-43.

• Pl1JA "Kubuś"
- teł . 368-02,93; _Baśń o
rze- g. 9, 11 .

zakl ętym

kaczo-

.345-n-46.

1<I<152,e.

• "Romaptica" .
- DOLBY DlqITAL; _KILER-ów 2.{)ch- pol.,
1. 15, g. 11, 13.15, 15.30, 18, 20.30.

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza.
ogłoszen ia drobne
z gazet " Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni.
, tel.(9-i1JJI4-n _ ., . .boI~,

• "Mosląm"
- .Magiczny , miecz' USA, bo., g. 12.30,
,Big Lebowski' USA-ang., I. 15, g. 14.15,
19.45, ,.ZaklinaCz koni- USA,I. 15, g. 16.30.

• "Studyjne"
- ,Urodzeni rpordercy" USA, I. 18, g. 19.

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW " OPEL".
TE.L (041) 368:1 3-94. 1<1< &51 8

• ,.Echo"
- ,Mortal Korpbat 2- USA, I. 15, g. 16.

WYSTAWY

• Postoje taksówek

• Galerią BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA ,Piwnice";
• ul. Leśna 7. ,vvystawa Okręgowa Związku
Polskich Artystów Plastyków". Czynna od poniedziałku do pilttku w godz. 11 .00 - 17.00, w
niedziele w god~. 11 .00-15.00, w soboty - nieczynna. Galeria BWA ,Na Piętrze', ul. Leśna
7. ,Poplenerowa wystawa malarstwa', ,Kontrasty i struktury' wystawa autorska Tamary
May. Galeria czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 9-15, w soboty i niedziele nieczynna.

• Galerią Fotografii
- ul. Padere'VSkiego 12. ,Drogi Teatru '98'
w obiektywie Sl;!cji F. E. P. autorstwa Tadeusza Czarneckiego, Pawła Marcinkowskiego,
Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorekpi ątek w godz. 11.00-17.00, soboty w godz.
11.00-16.00.

OSTRE DYŻURY

• Szpitale:
- wewnętrzny - Czarnów, chirurgiczny Czerwona Góra.

• Apteki

- dytur całodobowy - ul. Sienkiewicza 28,
do godz. 23 - ul. Bp. Kaczmarka 18.

dyżur

• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezplatna infolinia).

• Telefon zaufania w KWP

MUZEA

- Kielce, tel. 342-99-87, pod którym motna
zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa .

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich, pl.
Zamkowy l, tel. 34-423-18. Ekspozycje stałe :
Korpus glówny: ,Wnętrza zaby1kowe z XVII i
XVIII wieku', ,Dawne uzbrojenie europejskie i
wschodnie', ,Sanktuarium Marszałka Józefa
Piłsudskiego', skrzydło północne : ,Galeria
malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej (od
początku XVII w. do 1939 roku)". Wystawa
czasowa: ,Wsp6lczesne malarstwo polskie'.
Muzeum czynne codziennie, oprócz poniedziałków i wtorków~ godz. 9.00-16.00. W ~ie
dziele wstęp wolny.

• Muzeum
- przy Rynku 3/5, tel. 344-40-14. Ekspozycje stałe : ,Wsp6lczesna sztuka ludowa Kielecczyzny". Wystawy czasowe:.:z. pradziejów
regionu świ ętokrzyski ego' i ,Kielecczyzna
średnioWieczna-o Czynne codziennie, oprócz
poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W
niedziele wstęp wolny.

• Oddział
• Muzeum Lat Szkolnych S. teromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawła II 5, tel. 344-57-92. Wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzień

czych lat pisarza. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki , niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedziele wstęp wolny.

• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Obłęgor1<u
Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Muzeum nieczynne do 26 stycznia 1999
roku.
(Oddział

• Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
niedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, teł . (041)
345-08-94 W. 345 codziennie od 8.00 do 14.00.
- terapia rodzin i małteństw w sy1uacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezpłatne.

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
od poniedzialku do piątku w godz. 14.00-18.00.

- pomogą Ci - zadzwoń, lei. zaufania 366-1741,

poniedziałki

i czwartki w godz. 15.00-17.00.

• Poradnictwo I pomoc
dla rodzin wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)
- tel. 346-53-11 ;
15.00-18.00.

poniedziałki

w godz.

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - od
poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00:
tel. 345-73-46 (piątki - r6wniet narkomania).

• MłodzIeżowy Telefon Zaufania
- dytury specjalistów, tel. 34-463-56.
USŁUGI

LEKARSKIE

• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II 6,
tel. 344-92-97. Muzeum nieczynne - zmiana
ekspozycji.

• Park Etnograftczny
w Tokami
- wnętrza XIX-w. chałup , XIX-w. apteka,
dwór z Suchedniowa, wystawa rzśżb J. Bemaponiedziałku

do

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21, tel. 361-25-37. Wystawa
stała : .600 milionów lat historii Gór Święto
krzyskich', ,Skały, m inerały i skam ie niałości
Kielecczyzny". Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Wstęp wolny.

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

• KINO "Powiew"

OSTROWIEC

- brak terminarza.

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA".
Holel "Łysica ".
al. 3 Maja 13.
tel.lfax (047) 265-45-54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM.
ul. Wspólna 5. I p .• pok. 2•
tel. (047) 62-16~5.
Czynne 11.00-15.00.

-;

• Muzeum Okręgowe

• Klno"zol{"

• Apteka dyżurująca:
- apteka ,Krasnal', ul. Kopernika.
• Biuro Wystaw
A!tystycznych

•

- Galeria, ul. Si e nnieńska 54, tel.lfax (047)
263-20-48. Nieczynna.

• Muzeum HistorycznoArcheologiczne
• wystawy stałe : ,.Zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska', ,Poczet królów i ksiątąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca Świętokrzys kiego' ,
,Klejnoty zbiorów przyrodniczych Dzieduszyckich ze Lwowa', ,Muszte i minerały ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego w Krakowie',
,LegiOM Polskie na Kielecczyźnie 19141915'. Muzeum czynne: wtorek-piątek w
godz. 9-16.30, soboty w godz. 8-14.30, niedziele w godz. 13-16.30.

• . RezelWBt I Muzeum

Archeologiczne
w Krzemionkach
- ,Górnictwo krzemienia w neolicie', ,Dwie
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen
wioski neolitycznej",
toporem przez
tysiąclecia' . Rezerwat czynny: wtorek-sobota
w godz. 9-16, niedziele w godz. 11-16.

.:z.

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciętarowe
i autobusy, czynne całą dobę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

ECHO-TAXI.
tel. 62-11-11.

., .... doj":Z!I c;lo. k.1i1! r:'~a

• P omoc Doraźna dla Dzieci
D, R. Szczukoccy

l:Jl!zP.ł.OI.tny,.

-Wiz!ytjdano.Ye, gabi1eIleklrski, tel. (041) 36848-91, Kielce, U. f'obM1iaka 4 m. 25, axlziennie:
16.00-22.00, soboty 10.00-16.00.
1&008/118

• Pogotowie pediatryczne
- 7.00-22.00, tel. (041) 331-14-94.
dr 41813

• Apteka

• "Wolność"

• "Metalowiec"
• brak tenninarza.

• Muzeum lm, Orła Białego
- Rajów, ul. SIoneczna90, tel. 531 -331. Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.
• Kryta pływalnia

- ul. Spółdzielcza 19, tel. 539-345, czynna:
poniedziałe k-pi ąte k w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.

POSTÓJ TAXI
" PRZY DWORCU".
nie pobiera opłaty za dojazd.
tel, 513-705.
,. boi"
DAREX - Radio Taxi.
tel, ,25-37-378. 96:28,

STARACHOWICE

• Wizyty domowe pediatrów

Muzeum literatury

• Muzeum Historii
P olskiego Ruchu
Ludowego
- ul. Rynek 7/9, tel. 832-21-41, godziny
otwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorekpiątek w godz. 10-17, sobota-niedziala w
godz. 10-14. Wystawa pl. ,Adam B ień 18991998'.

Apteka dyżurna

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

Telefony
- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania Klubu M : 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Strat
Miejska: 986, ,Lor: 832-41-30.

- nieczynne.

- nieczynne.

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

•

Apteka

- ul. tapinowska 2.

• KIno "Pegaz"

Ia(j] STASZÓW
• KIno

- nieczynne.

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-31- 21 , 345-47-44.
aw41

• KINO

- ,Truman Show" USA, I. 15, g. 18.

KAMIENNĄ

7.00-22.00 Serwis inform., 6.00 Poranny blok prezenterski: muzyka, aktualn., inform., kon~
sy: 6.00 Otwórz oczka 7.05 Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20 Strzał w dziesląll<ę, ""
przebój dnia (co godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej reporterki 8.15, 11 .15, 13.15, 16.1:#
munikaty i ogłoszenia 8.30 Płyta dnia 9.15 Konkurs prasowy 10.05Aktualn. sport. 10.45 Prl __ "
prasy 11 .25 Radiowa giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 Popoludniowy blok prezent.. 14.30-17.00 Publicystyka, temat dnia, sonda, rep. 18.05Aktualn. sport. 18.15 Eko-Konkurs21.05
Wieczór z czarną płytą 22.05-ł.05 Muzyka Nocnych Marków
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę) 20.00, 21.00, 23.00-5.00 Skrót inform. 19.00, ~:
Przegląd wydarzeń lokalnych 6.30 7.30, 13.30, 16.30, 19.05 Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45. .
Poranne MoIlHnfo 9.45 Notowania walutowe 15.15 Notowania giełdowe 9.55, 13.55, 16.55 ~
katy 6.00-10.00 Poranny program: Razem od świtu 8.10 Poranny gość Radia TAK 8.30 RapOIł,~ ,
ter6w 10.10 Hyde Park 11.10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.00-15.00 W przestrzeni 13.30 Z piefWSZetl~
14.10 Informator kulturalny 15.00-17.00 Na fali - mag . .inform. 17.00-19.00 Polak pobafi 19.00.-z~
Lista przebojów Radia TAK 21 .00-23.00 Mag. studencki: TAKo stuól8ch 23.00-1 .00 Tak i tak -...,...
my blok muz.: inform., wydarzenia i wywiady 1.00-ł.00 Noc z Radiem TAK: Skok w rock

BIURO REKLAM
I O GŁOSZEŃ
"ECHA DNIA".
ul. Czysta 1
(róg Swlerczewsklego).
tel. 864-32,58.
czynne 7-15.

http://sbc.wbp.kielce.pl

--;'00 Muzyczny poranek w TKK 8.30 Kariera Nikodema Dyzmy - serial 9.25 W poszukjWaIiU za:
ginionych skarbów 10.00 Muzyczny relaks w TKK 10.15 Na horyzoncie - pr. krajozn. 11.00 N~
pieczne kobiety 12.00 V!deowizyty - pr. krajozn. 12.30 Walki bokserskie: Joe Louis - Jers8Y'"
13.00 Historia pewnego rnałteństwa - fim obycz. 14.00 Kresk6wkowy świat 14.30 StuleOe ~
chodu 15.00 Niebezpieczne kobiety - serial 16.00 Vldeowizyty - pr. krajozn. 16.30 Walki ~
Joe Louis- JerseyJoe 17.00 Muzyczny relaks w TKK 17.15WIad. TKK 17.35 Omówienie
17.40 Pytajnik- teleturniej na telefon 18.00 Moje 5 minut 18.05 Muzyczny relaks wTKK 18.1 0 ~
i sprawy 18.30 W!elki mały biznes 18.55l4orSkie opowieści 19.30 Kresk6wkowy świat 20.00
TKK 20.15 Muzyczny relaks w TKK 20.30 Jeszcze łytko ten las - dram. woj. 22.15 GwiazdY ~
kiego tenisa 22.30 Tworzone ludzką ręką - film dok. 22.45 Wiad. TKK 23.05 Pr. na jutro

HBO

KRAKÓW 3

dr 43401

Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), s0boty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
(041) 331-80-68.
15921198

6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze świata (co godzinę) w tym: wiad. regionalne: 7.45, 9.15,
11 .45, 13.45, 15.4518.45-5.45 Wiad. (co godzinę) 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 1 5.00,1~
16.00, 16.30, 17.00,17.30 Traffić - region. infonn. dla kierowCÓw 5.00-9.00 Ni w pięć, niwdZle 00
9.00·12.00 Byłe do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty 13.00-15.00 Najęzykach 15.00.17:,.,
Poza zasięgiem 17.00-18.00 Radio Muzyka Fakty 18.00-20.00 Lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 000'"
Bęc: 0-700 060-33) 20.00-20.00 Melzoforle 22.00-1 .00 O zmRocku 1.00-5.00 Nocna straż

8.30 Głupole - kom. USA 10.05 Najmniejszy ssak świata - fr. film przyr. 11 .00 Szkola tyOa~.
obycz. USA 12.35 W krzywym zwierciadle. Wakacje w Vegas - kom. USA 14.10 Dom na s R~
horror USA 15.40 Daleko od domu 2 - Zagubieni w San Francisco - film przyg. USA 17.10 czY~
ne - kom. obycz. USA 19.00 Wyprawa w głąb lasów Borneo - bryt. film przyr. 20.00 Czy to tł, rJ<$I
ja? • kom. USA 21 .40 Miłość jak narkotyk - kom. obvcz. USA 23.20 The Corrs _ Konce.rt z ~
Dnia św. Patryka - koncert 0.25 Cena nadziei - dram. obycz. USA 2.05 Wczoraj i dZlŚ .
·obycz. USA 3.50 W krzywym zwierciadle. Wakacje w Vegas - kom. USA

- niet:zynne.

•

RMFFM

"lO'

- nieczynne.

SĘDZISZÓW . "',,

6.00-0.00 Wiad. 6.30-16.30 Skróty wiad. (co godzinę) 7.45·17.45 Serwis lokalny 6.15 Naucza.
nie Jana Pawła 11 6.45 Ewangeliarz 8.1OTwarzą w twarz - poranny gość 8.30 Rynek pracy 9.15 p~
ranny gość 11 .15 Kwadrans z kulturą 11.50 Aniol Pański 12.20 Konkurs film. 14.15 $więci pańs<Y
15.05 Plusy dodatnie - plusy ujemne 16.10 Kieleckie Dziennik Radiowy 17.30 Solid amość proponuje 18.00 Msza św. 20.00 Audycja wieczorna Radia Watyka ńskiego 20.30 Modlitwa ~r\cOWi
21 .05 Debata 23.05-0.05 Muzyczny wieczór

II".,.:::;"

• Szpital
- tel. 868-24-66.

• KINO "KuźnIca"

• KINO "BaI\ada"

RADIO JEDNOŚĆ PLUS

TKK

Telefony

SUCHEDNlÓW

5.50-19.50 Serwisy inform. (co godzinę) 6.00-9.00 Muzyczne przebudzanki: inform. z policj i
straży potarnej, przegląd prasy lokalnej, wiad. kultur., przegląd prasy krajowej, serwis sport. 6.15,
6.45, 7.10-16.10 Wiad. dla kierowców 9.15 Konkurs Omnibu 11 .00 Relacje, Wywiady, Muzyka
13.15 Konkurs 16.00 FAnaberie MAłola tów 20.00 Bardzo dobry wieczór: kalendarium muzyczne,
pIy1a wieczoru, propozycje do listy przebojów, konkurs 0.00-6.00 FaMa nocą

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

17.

• KINO "Miejskie"

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 SpOft
8.05, 10.15,11.55,12.15. 17.35 Kuriery ogłosz. 8.50 Radiowa giełda pracy 9.10 5 minut o relorm~
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 slychać w przedszkolu? 11.00, 13.00,
15.00, 16.00,17.00,19.00,21 .00, 23.00WIad. 11 .10 Sprawa na dziś 12.00 Plusw poludoie 12.10300
sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmail. i muzyka 13.lO
Dzieje grzechu S. teromskiego 14.15 Auto radio - moto radio 15.10 Popoludnie w dyskotece 15.55,
19.50 Język angielski 18.00 Plus 18.30 W świecie Itleratury i sztuki 19.10 PłytatygoQ nia 19.55 Przygody Sindbada tegłarza 20.15 Radio po kolacji 22.00 BBC 23.00 Muzyka kameralna 0.00 Nocne Kielce

RADIO TAK

- ul. Schinzia 22.

- ul. Obrońców Pokoju 4, tel. 868-30-17.

M arszałkows ka

RADIO KIELCE -71,15, 101,4 MHz

MTM FM RADIO NAD

- wystawa flQur jasełkowych z XVII wieku
pochodzących z klasztoru Benedyktynek w
Sandomierzu i szpitala św. Ducha. Ekspozycja stała : ,Kolekcja sztuk polskiej i obcej od
XIII wieku i XX wieku malarstwo, rzeźba , sztuka zdobnicza-o

•

"Studencki bal karnawałowy"
Samorząd Studencki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach organizuje dziś 120 styczniaJ o
godz. 19 na stol6wce PŚK ,Studencki bal karnawałowy". Na imprezę zapraszamy wszystkich siudentów kieleckich uczelni. Bilety oraz blitsze informacje w Samorządzie Studenckim PŚK, tel. 3424-124.
Klub Medycyny Naturalnej
Zaprasza dziś 120 stycznia! o godz. 17 do Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, ul. Tysiącle
cia Państwa Polskiego, budynek B sala 112B na otwarte spotkanie czlonków i sympatyków kluby,
Prelekcj ę na temat ,Bioterapia w medycynre akademickiej i ;tyciu codziennym- wygło s i prezes
KMN Ignacy Warowiec.
" Pilll"la Inaczej"
Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego w Kielcach, ul. Zamkowa !l zaprasza 22 s~.
cznia o godz. 19 na program satyryczno.kabaretowy pl. ,Pirania inaczej" z udziałem kabaretu .Pirania' i jego gości. Bilety do nabycia w DŚT.
Spotkanie z aulorami I wydawcą
Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 00"1 Środowisk Twór·
czych Pałac T. Ziel ińskiego i Agencja Wydawnicza ,Gens' w Kielcach zapraszają na spotkaniez
autorami i wydawcą ks iątki pl. .Miasto: rozwój, problemy, starania. Studia na~ Kielcami' WSZf·
stkich, którym przyszłość Kielc nie jest obojętna . Wieczór przy muzyce'rozpoQZnie się 22 stycz.
nia o godz. 17 w DŚT w Kielcach, ul. Zamkowa5.
ł
.
WiI)uble
Klub Nauczyciela w Kielcach, ul. Okrzei 9 zaprasza do udziału w zajęci ach ~Iub u Puszystych
/porady i ćwiczen ia kondycyjno-odchudzające/ i na kurs lańca towarzyskiego cjla młodzie2)- i dorostych.
'

RADIO FAMA

- tel. 832-21 -47. Czynne: wtorek- piąte k w
godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w
godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień bezplatny. Wystawy stałe: ,Jazdy do
Sandomierza' - ekspozycja poświęcon a
związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.

• Apteka

• Apteka

dr 41703

- Sieczko, tel. (041) 331-69-04.

• Oddzial

• Muzeum Dlecezja1ne

- brak terminarza.

• Pogotowie pediatryczne

- Strat Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
całądobę); 368-75-33 (w godz. 7-15, pogodz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie: 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 368-00-65, 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.

• Ratusz
- czynne: wtorek- p iąt ek w godz. 9· 16, w
soboty w godz. 9-1 5, niedziele w godz. 10-15,
ponied zi ałki - nieczynne, czwartki • dz i e ń
bezplatny. Wystawy stałe : ,Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzem iosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów m.in. ,szachy sandomierskie' pochodzące 'ze schyłku XI wieku. Wystawa czasowa: ,Szopki krakowskie' ze zbiorów
Muzeum Historycznego w Krakowie.

- , P0r6wnania' - wystawa środowiska plastycznego województwa tarnobrzeskiego.

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

Telefony

• dyrekcja, Rynek lO, tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-68. Muzeum czynne: wtorekpi ąte k w godz. 9-16, soboty w godz. 9·15, niedziele w godz. 10-15, poni edziałki - nieczynne, czwartki - d zi eń bezplatny. Wystawy stałe :
,Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX·wiecznej, ,Gabinet numi·
zmatyczny", , Historia wzgórza zamkowego w
ikonografii', ,Ekspozycja etnograficzna preze ntująca ku ltu rę mate ri a l ną Sandomierza i
Laskowiaków", .Ekspozycja archeologiczna' naczynia, broń, ozdoby z tzw. Grobu Ksiątę 
cego z Sandomierza-Krakówki oraz cmentarzyska kultury przeworskiej z okresu wpływów
rzymskich l-IV w.n.e. Wystawy czasowe:
, Dwa jest jedno' - malarstwo Ewy i Jerzego
Cwiertniów, ,Sandomierz między wojnami',
, B roń łowców i wojowników z czterech kontynentów".
.

• Biuro Wystaw
Artystycznych
Sandomierz

- ul. 1 Maja 34.

- ul.

SANDOMIERZ

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

- al. 3 Maja 6; nieczynne.

• Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów
- wizyty domowe pedialr6w, chirug6w dziecięcych, internistów, laryngologów, ortopedów,
neurologów, badania EKG. ZgIoszenia codziennie w godz. 11 .00-20.00, tel. (041) 331-56-50.
Wizyty domowe w godz. 14.30-22.00 (dni powszednie), 11.00-21 .00 (dni wolne).
23m

- 861-03-72: alkoholizm: poniedziall<i i ŚIO
dy w godz. 17-21 ; punkt przeciwdziałania przemocy: wtor1<i i piątki w godz. 16-18; ogólne po.
radnictwo uzalemień: czwartki w godz 16-18.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w
lermlnarzach.

• Kino,.Adria"

KINA

• Psycholog, pedagog

• Kryzysowy
telefon zaufania

- brak terminarza.

- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w po-

• BIM

• Zabawkarstwa
- wystawy: ,Transport i komunikacja',
,Przyjaciele dzieciństwa', ,Lalka i jej gospodarstwo', ,Modelarstwo redukcyjne'. Muzeum czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10-17.

siewicza. Skansen czynny od
piątku w godz. 9-14.

- osobowe: plac WiorooNy: tel. 368-33-99,
ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11, ul. Jesionowa:
tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego: tel. 366-4040, ul. Szymanowskiego: tel. 34-488-45; bagażowe: ul. Armii Czerwonej: tel. 368-06=68, TAXI
Dalnia, ul. SzajooMcza: tel. 368-96-66:

• Szpital
- tel. 864-22-81 .

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

*.'

- ul. Askenazego 2.

Kultury

• Apteka
- nieczynne.

ZAWICHOST

• Apteka

• Staswwski

- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria ,Punkt' .Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'.
Galeria ,Piwnice' - wystawa amatorskich prac
plastycznych m ieszkańCÓW Bretanii. Klub
Osiedlowy - wystawa prac malarskich artystów kieleckich ze zbiorów BWA w Kielcach.

• nieczynne.

Pomoc drogowa.
Kielce. tel. 331-69-20.

20.01.1999 r.
1r/E:lCE. \

- ul. Jana Pawła 1117, tel. 864-33-44; czynne w pon i edziałki i czwartki w godz. 8.0017.00, środy i p iątki w godz. 8.00-15.00.
Ośrodek

dr

-Informacja PKS: 864-23-19, PKP: 64.2t.
42, Tełefon kryzysowy: 864-30-06, czynny1S22, Pomoc Drogowa: 864-24-00, PogotOWie
Ciepłownicze : 993.

• Muzeum Ziemi
Staszowskiej

• Galeria SWA .,lIelona"

Auloholowanie
- kraj. zagranica.
tel. (041) 344-21-71.
090-26-48"()6.

(~

20 stycznia j est 20 dniem roku.
Przed nami 345 dni 1999 roku.

• KlNO,.zdrój"
• nieczynne.

• ul. Mickiewicza 7. Wystawa okręgowa
ZPAP oddzi ał w Kielcach. Galeria czynna c0dziennie oprócz pon i edziałków w godz. 11.0017.00, w niedziele w godz. 11 .00-15.00.

~\Jt TYL.kO

Telefony

• KIno "Syrena"
- brak tenninarza.

'

Miś

Opowieść mądrym

Duszekz~

7.00
Rupert - serial anim. 7.25
o
królu - serial anim. 7.30
ów - serial 8.00 Kronika 8.10 Kufer babci Aliny 8.30 Mag. snowboardowy 8.45 Mag. sport. ~ 11.15
kie dziedzictwo - serial 9.!!O Wielkie rzeki - serial dok. 10.45 A propos kullury - senal
.jII'
Czlowieki przyroda- serial dok. 12.00 Reportatspoleczny- Tojesttemat 12.30 PowróIdo.do<I'" ~
film obycz. 14.00 Ludwig van Beethoven - Symfonia VIII 14.30 Co się plecie w kabar8O" : t>'1~15
15.00 Fish: Vin and Yang Tour - koncert (2) 16.00 Pr. dnia 16.05 Nasza antena 16.10 l(ronI~ i I~'
Dzieło, arcydzielo - mag. 16.40 Gorzkie dziedzictwo - serial 17.30 Ludzie i wydarzenia 17.3 , 19.1!
mag. 18.00 Panorama 18.10 Kronika 18.30 Tak byle>. Jakjesl? - pr. publicysl19.15 Ternatd;";esl1t
Stulecie motoryzacji - serial dok. 20.00 W!elkie rzeki - serial dok. 21 .00 Reportat spotecznY. - c;..)
mat 21 .30 Kronika 21.45 Studio Sport 21.50 Nasza antena 22.00-23.30 Rodzina RicordiGł1 ,-

PROGRAM

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 A teraz Susan (12) - serial kom. USA 8.20 G iełda
8.30 Wia d. 8.40 Prognoza pogoda 8.45
szaleństwa teatralne: Polskie teatrzyki
szkolne w Wilnie 9.10 Dla dzieci: Mama i ja
(pawi.) 9.25 Dla dzieci: Domowe przedszkole (powt.) 9.55 Porozmawiajmy o
dzieciach (powt.) 10.05 Milagros (101) serialobycz. 10.50 Zabawy językiem polskim (powt.) 11.15 Blues Rock Guitar
11.25 Szlachetne hobby: Orły na polskich
wojskowych czapkach 11.35 Abecadło kina 12.00 Wiad . 12.10 Agrobiznes - roln. pr.
inform. 12.20 Mag. Notowań : Francuski
podarunek; Doić, nie doić? 12.50 Klan.
(170) (powt.) 13.15 Świat wierzeń religijnych (3) Buddyzm . Zostać mnichem
(powt.) 13.30 Saga rodu Ganzegal- kurs j.
niem. (teletekst) 13.45 Kwadrans z medycyną 14.00 Kwitnące okienko 14.10 Dla
dzieci: Do góry nogami 14.35 Dziewczyna
zoceanu - austral. serial przyg. (teletekst)
15.05 Rzeczpospolita Samorządowa
15.30 Teleexpress Junior 15.40 Rower
Blai:eja 16.30 Moda na sukces (769) - serialobycz. USA 17.00 Teleexpress 17.25
Klan (172) - telenowela pol. 17.50 Gość
Jedynki 18.00 Miliard w rozumie - teleturniej 18.25 Flesz - Wiad . 18.30 We włas
nym domu: Ubezpieczenia społeczne
18.50 Reporter 19.00 Wieczorynka: Muminki 19.30 Wiad., Sport i Prognoza pogody 20.10 Filmowe zbliżenia - Wlk. Bry1ania: Dobry człowiek w Afryce - bry1.-USA
film obycz. 21 .45 Jaka emery1ura? 21 .55
Wcentrum uwagi - pr. publicyst. 22.10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie ... 22.40
Inauguracja Międzynarodowego Roku
Chopinowskiego 23.30 Wiad. j Sport
23.45 Kultura duchowa narodu: Lycie pośmiertne Adama Mickiewicza '- film dok.
0.40 Cody - Zły towar - austral. film krym.
2.10 Kompozytorzy (powt.) 2.20-2.35 Wieża Babel (powt.)

7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 Dziennik krajowy 7.50 Studio urody. (powt.) 8.00
Program lokalny 8.30 ZIotopołscy (83) - teIenowela pol. 9.00 Transm. obrad Sejmu
(w prz8fWie, ok. 13.00 Panorama) 14.55
Schodami do nieba 15.10 Podróż do ziemi
obiecanej (24) - serialobycz. USA 16.00
Panorama 16.10 5x 5 - Wygrajmy razemteletumiej [audiotele: 0-70035217) 16.40
Jeden na j eden - pr. sport. 17.05 Apety1 na
zdrowie 17.30 Program lokalny 18.00 Panorama 18.10 Program lokalny 18.35 Jeden z dziesięciu - teletumiej [audiotele O70075860) 19.05 Reporterzy Dwójki
P<Zedstawiają 19.35 Meksykańskie impresje20.00 MAS.H. (127)-serial kom. USA
20.30 Knoniki braciszka Cadfaela (13-osl.)
, bryt. serial hisl. 21 .50 Dwójkomania
22.00 Panorama 22.25 Prognoza pogody
22.35 Sport telegram 22.40 Dop6ki tyje
ostatni Świadek 23.05 Podróże sentymentalne po statucie: Kultura w dziele budowy
socjalizmu 23.20 Burmistrz - film dok.
23.35 Wieczór artystyczny: Wybór imienia
,wid. poet. 23.55 Vox Clamans - film dok.
0.40-1.25 Peter Gunn (82, 83) - serial
sens. USA

.'

POLSAT

polonijnej 17.35 Krzyżówka szczęścia - teletumiej 18.00 Janosik (3) W obcej skórze
- pol. serial przyg. 18.55 Polska - Świat
2000 - rep. 19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Pies, kot i ... 19.30 Wiad. 19.55
Prognoza pogody 20.00 Studio Sport
20.05 Reżyse r mies iąca - J . Majewski:
Słona róża - melodram . pol .-czechosł .
21 .35 Henryk szuka kobiety - film dok.
22.00 Z archiwum i pamięci - pr. muz.
22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody
23.05 W centrum uwagi - pr. publicysl.
23.20 Serce za śluzą - rep. 23.50 Rozmowy na koniec wieku z biskupem T. Pieronkiem 0.30 Przegląd prasy polonijnej
(powt.) 0.45 Pr. dnia - Powitanie widzów
amerykańskich 0.50 Pies, kot i... (powt.)
1.00 Wiad., Sport oraz Prognoza pogody
1.30 Janosik (3) W obcej skórze (powt.)
2.30 Panorama 2.55 Prognoza pogody
3.05 Reżyser miesiąca - J. Majewski:
Słona róża (powt.) 4.35 Henryk szuka kobiety (powt.) 5.00 Z archiwum i pamięci pr. muz. 5.35 Klan (168) (powt.) 6.00 W
centrum uwagi (powt.) 6.15 Krzyżówka
szczęścia (powt.) 6.45 Goniec (powt.)

6.20 Miłość i dyplomacja - serialobycz.
6.45 Świat Audobona : Grizzli i człowiek • serial przyr. 7.30 Odjazdowe kreskówki:
Simba - król lew, Woody Woodpacker, Bionix 8.40 Nowe przygody Lassie - serial.
9.05 Z ust do ust - serial 9.30 Sunset Beach - serial obycz. 10.15 Misjonarz - kom.
bry1. 11.45 Wieczór z wampirem - talk
show 13.00 Teleshopping 14.10 Miłość i
. dyplomacj a - serialobycz. 14.35 Ukry1a
kamera - pr. rozr. 15.00 Odjazdowe kreskówki: Simba - król lew, Woody Woodpacker, Bionix 16.15 Z ust do ust - serial
16.40 Czy boisz się ciemności - serial
17.05 Kameleon - serial 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 20.0022.35 W środę - samo tycie: 20.00 Martwa
odznaka - thriller USA 21.40 Uśmiech losu
- serialobycz. 22.35 7 minut - wydarzenia
dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody;
Złota klasyka: 22.45 Policjanci z Miami - .
seri al krym. 23.35 Gwiazdy Hollywood:
Peter Sellers - film dok. 0.05 Potw6r z bagien - serial sf 0.30 Świat Audobona: ChciwoŚĆ, strzelby i dzikie zwierzęta - serial
przyr. 1.25 Kameleon - serial sf 2.1 OZoom
- mag. sensacji

Nasza Telewizja
7.45 Świat biznesu - mag. gospod. 8.00
Opowieści z palmowego miasta (13) - serial
anim. 8.30 Tajemnice wybrzeża (12) - kanad. serial przyg. 9.00 Nie ma jak w domu
(87) - austral. serialobycz. 9.25 Horoskop
na dziś 9.30 Z ostatniej chwili (13) - serial
USA 10.20 Wygrajl Wyśpiewaj l - pr. muz.
11 .05 W cztery oczy - rozmowy A. Styrczuli
11 .25 City (260) - serial USA 11 ,50 Nasz
sklep - zakupy w TV 12.10 Diabelska
miłość (1 2) - serial obycz. 13.00 Horoskop
na dziś 13.05 Nasz sklep - zakupy w TV
13.30 City (261) - serial USA 14.00 Propozycje do listy przebojów podwórkowych B.
Łazuki 14.05Tylko jedno życie (1 01) -serial
USA 14.55 Szczęśliwa ósemka - propozycje do listy przebojów 15.00 Loving (1 34)serial USA 15.30 Nie ma jak w domu (88) austral. serial obycz. 15.55 Propozycje do
listy przebojów podwórkowych B. Łazuki
16.00 Już czwarta - informacje, ciekawostki, porady - mag. studia Agnes 16.25 Tajemnice wybrzeża (13) - kanad. serial
przyg. 16.55 Diabelska miłoŚĆ (13) - serial
obycz. 17.45 Z ostatniej chwili (14) - serial
USA 18.40 Nasze wiadomości 19.00 Zoom
- mag. sensacji 19.30 Prognoza pogody
19.35 Nowe przygody Lassie (13) - serial
USA 20.00 Martwa odznaka - film sens.
USA 21 .40 Uśmiech losu (6) - serial obycz.
USA 22.35 Nasze wiadomości 22.55 Wytrych damski - talk show 2325 Horoskop na
jutro 23.30-1 .35 Kino wspomnień: Wielkie
nadzieje - bry1. film obycz.

TVN

TV Polonia zaprasza 7.05
7.25 Sport telegram 7.30
z medycyną 7.45 Gotowanie na
mag. kulinamy 8.05 Dla dzieci:
OPałek 8.25 Dla dzieci: Tęczowa
Hrabia Kaczula (1 6) (powt.)
9.1 0 Polacy na B iałorusi (3)
(powt.) 9.30 Królewskie sny
10.35 Drozda (powt.) 11 .25
11 .40 Goniec kulturalny
12.10 Mag. parlamentamy
Klan (168) - telenowela pol.
13.05 Liga przebojów
.
(powt.) 14.00 Tylko
przebojów (powt.) 15.00 PaPr. dnia 15.30 Historie:
I prezydentura 16.00 Klan (168)
li 16.30 Dla dzieci: ABC (powt.)
eleexpress 17.15 Przegląd prasy

Dobry czlowiek w Afryce
Zrealizowany w gwiazdorskiej
obsadzie . Dobry człowi ek w Afryce· jest adaptacją powieści Williama Boyda pod tym samym tytułem . Od strony forma lnej zaś '
próbą połączen ia opowi eści o moralnej przemianie z satyrą na
dzi ała ln ość brytyjskich placówek
dyplomatycznych, umiejscowionych w krajach , raczej rzadko bywających podmiotami wielkiej polityki. A j eś lij uż, to na krótko. Takjak
np. fikcyjne , połudn iowoafrykań
skie państwo Kinjana, które właś
nie uzyskało n i epodległość . W
związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi przyjeżd ża tu
Arth ur Fanshawe - wysoki urzęd
nik brytyjski, by należycie dopilnować interesów swego rządu . Chodzi o bogate złoża ropy naftowej.
znajdujące si ę u wybrzeży Kinjany.
Wielka Brytania chci ałaby finansowo skorzystać na ich eksploatacji. Najpierw trzeba jednak zjednać Sama Adekun le - niemal murowanego kandydata na miejscowego prezydenta. Fanshawe powierza to zadanie Morganowi Leafy, młodemu dyplomacie od kilku
lat pracuj ącemu w Kinjanie. Ten
jednak jest typem lekkoducha ,
który nie ma wielkiego pojęcia o
kraju, w którym żyje . O wiele bardziej i nteresują go romanse z coraz to innymi kobietami. Kolejna

Niezwykły

okazja nadarza się sama. Fanshawe bowiem prosi Morgana, by pokazał jego urodziwej córce najcie-

I

kawsze zakątki okolicy. Niestety,
próba uwiedzenia Priscilli kończy
się fiaskiem.

Broń

intymne sam na sam. Co gorsza
jednak, Morgan poznaje powabną
Celię, żonę Sama Adekunle, w
której uśmiechu również dostrzega coś więcej niżli zwyczajową
uprzejmość .

na dnie Pacyfiku

Obrońcy praw człowieka zademonstrowali w poniedziałek w Moskwie film video, pokazUjący, jak marynarze rosyjskiej Floty Pacyfiku
topią w Morzu Japońskim amunicję. Film nakręcił Grigorij Paśko,
oficer oskarżony o zdradę stanu_

21-minutowy film z 21 czerwca
1994 r. przedstawia marynarzy, topiących w morzu amun icję , która
powinna być zniszczona w specjalistycznych zakładach . Film nakręcony przez Paś'kę znaleziono
już po jego aresztowaniu w listopadzie 1997 roku.
Prezes Fundacji Obrony Głasno
sti Aleksiej Simonow poinformował, że kasetę z filmem video

wysłano

w poniedziałek do prokuratora generalnego Rosji.
W dołączonym liście zaapelowano o wszczęcie dochodzenia w
sprawie zatopienia amunicji i wyjaś
nienia, czy była to broń chemiczna.
36-letni kapitan Grigorij Paśko ,
poeta i dziennikarz wojskowej gazety . Bojewaja Wachta·, został ~
trzymany w listopadzie 1997 roku
na lotnisku we Władywostoku , gdy

Cody - Zly towar
Czwarty film z cyklu przygód policjanta Cody'ego, słynącego ze
stanowczości i niekonwencjonalnych metod działan ia .
W tym odcinku Cody postanawia
zap isać si ę na w ieczorowy kurs
h iszpańskiego dla początkujących.
Chętnie uczęszcza na lekcje,
zwłaszcza że wśród słuchaczy jest
wspan iała Skye, która bardzo przypada mu do gustu. Dziewczyna odwzajemnia jego zainteresowanie.
Choc i aż się przyjaźnią, niewiele
wiedzą o sobie.

Cody wraz z partnerem Tonnym
Fiorelli prowadzą dochodzenie w
sprawie tragicznego wypadku w
nocnym klubie. Wskutek przedawkowania silnych narkotyków umiera młoda dziewczyna. Trzeba ustalić jak najszybciej, kto rozprowadza
śm iercionośny towar. W
rozwikłaniu zagadki może pomóc jedynie dawny informator Mike,
właściciel baru w obskumej dzielnicy, ale on tym razem niewiele wie.
Tymczasem dochodzi do kolejnych zgonów spowodowanych nadużyciem narkotyków.

Film kryminalny, Australia,
1994. Reżyseria: Scott Hartford
Davis. Występują: Gary Sweet,
Robert Mammone, Heather Mitchell, Kym Wilson, Simon Bossell, Scott Major, Scott Burgess.
TVP1, godz. 0.40
9.15 - " Muzyka dla wszystkich"
- w programie znane przeboje,
przy których bawiljśmy się w latach 60.
10.30 - " W krain ie piosenki" audycja Wiesławy Barcickiej dla
młodszych uczniów szkoły podstawowej. Autorka proponuje naukę piosenek o babciach i dziadkach, ćwiczenia rytmiczne i dykcyjne.
10.45 - "Co słychać w przedszkolu" - malucby opowiadają
Dorocie Stępień, jak przygotowują
się do Dnia Babci i Dnia Dziadka.
20.15 - " Radio po kolacji" - wieczór z reportażem poprowadzi
Marzena Sobala. Usłyszymy m.in.
reportaż Elżbiety Bittner pl. . Misja·, poruszający sprawę odmiennych stanów świadomości.

Leafy pociesza s ię więc kolejną
nocą spędzoną z Hazel, swą stałą
kochanką. Rankiem w toalecie
łap ią go silne bóle w podbrzuszu.
Niezwłoczn i e jedzie do znanego,
białego lekarza A lexa Murraya,
cieszącego s ię ogromnym szacunkiem miejscowej ludności. Doktor dokonuje wstępnych oględzin
i poleca Morganowi zostawić
mocz do analizy. Pełen niedobrych przeczuć dyplomata ściśle
wypełn ia zalecenia medyka. Tymczasem życie stawia Leafy'ego w
wyjątkowo niezręcznej sytuacji.
Początkowo niechętna Priscilla
zdradza coraz większą ochotę na

film video

-

6.25 Dzień dobry w TVN 6.30 Kropka
nad i 6.50 Dzień dobry w TVN 6.55 Prawnicy z 'Miasta Aniołów (49) - serialobycz.
USA 7.45 Inspektor Gadżet (69) - serial
anim. 8.10 Łebski Harry (27) - serial anim.
8.35 Conan łowca przygód (17) - serial
anim. 9.00 Esmeralda (100)- serialobycz.
9.50 Manuela (171) - telenowela 10.50 Atlas ciała (11) - serial dok. 11 .30 Telesklep
12.00 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki
12.30 Wszystko albo nic - teletumiej rodzinny 13.30 Maria Izabela (12) - serial
obycz. 14.00 Inspektor Gadżet (69) - se~1
anim. 14.25 Łebski Harry (27) - senal
anim. 14.45 Conan łowca przygód (17) serial anim. 15.15 Szkoła złamanych serc
(31) - serial austral. 15.45 Califomia D~e
ams (29) - serial USA 16.15 PaClfic Dme
(221) - austral. serialobycz. 16.45 Teleplotki _ kulisy wielkiego świata 17.15 TVN Fakty Regionalne 17 .30 Telewizjer - mag ..
sensacji I rozrywki 18.00 Esmeralda (101)
_ serial obycz. 18.55 pogoda 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria I~bela (13)
_ serialobycz. 20.00 Beverly Hllls 90210
(38) - serialobycz. USA 21 .00 Melro~e
Place (97) - serialobycz. 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 Beverly
Hills 90210 (38) - serialobycz. USA 1.30
Granie na ekranie - pr. rozr.
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wracai z podróży służbowej do Japonii.
Oskarżono go o przewożen ie dokumentów, dotyczących obronności państwa i kontakty z zagranicznym wywiadem.
Adwokat aresztowanego sugerowała, że może to być zemsta
władz marynarki wojennej za
opublikowanie przez Paśkę cyklu
artykułów na temat nielegalnej
utylizacji przez rosyjską Flotę Pacyfiku odpadów radioaktywnych .
W listopadzie ubiegłego roku kolegium wojskowe Sądu Najwyższego Rosji odrzuciło wniosek
prawników i obrońców praw
człowieka o zwolnienie Paśki pod
warunkiem, że nie opuści Włady
wostoku dopóki trwa dochodzenie
w jego sprawie.
Proces ma zostać wznowiony w
czwartek, po czteromiesięcznej
przerwie. Obrońcy chcą, by toczył
się przy drzwiach otwartych.

Film obyczajowy, Wie/ka Brytania/USA, 1993. Reżyseria :
Bruce Beresford. Występują:
Colin Frie/s, Sean Connery.
John Lithgow (na zdjęciu), Diana Rigg, Louis Gosset Jr. , Joanne Whalley-Kilmer, Sarah-Jane
Fenton, Maynard Ezyashi, Jeremy Crutchley, Jackie Mofokeng, Daphne Greenwood,
Themba Ndaba, David Phetoe,
Dambuza Mded/e, Lillian Dube,
Peter Thage, Patric Mynhard,
George Lee, Aubrey Mo/efi, Jerry Mofokeng.
•
TVP1, godz. 20.10

Martwa
odznaka
Początkujący policjant Dan Samson (Brian Wimmer) omal nie ginie w strzelaninie. tycie zawdzię
cza odznace policyjnej, w którą
trafiła kula. Okazuje s ię , że odznaka ta należała wcześniej do Manny'ego Torresa, który zginął od
przedawkowania narkotyków, pracując w najniebezpieczniejszej
dzielnicy miasta. Dan trafia do pracy w tej samej dzielnicy i poszukując informacji o Mannym trafia
na ś lad afery, w którą zamieszanych jest kilku policjantów.

Film sensacyjny, USA, 1994.
Retyseria: Douglas Ba". Występują:
O/ympia Dukakis,
Brian Wimmet; M. Emmet
Wa/sh, Yaphet Kotto.
Nasza TY, RTL7, godz. 20.00

I

Wielkie nadzieje
Osią opowieści

jest historia
sieroty o imieniu Pip, który nieoczekiwanie staje
się właścicielem ogromnej fortuny,
otrzymanej od anonimowego domłodego chłopaka ,

broczyńcy. Młodzieniec wyjeżdża

do Londynu, gdzie poznaje niejakiego Herberta Pocketa, który

I

Film obyczajowy, Wielka Brytania, 1947. Retyseria: David
Lean. Występują : John Mil/s,
Valerie Hobson, Alec Guinness.
Nasza TV, godz. 23.30

wprowadza go w świat bogaczy.
Pip zakochuje s ię w pannie Estelli, która jednak odrzuca zaloty nuworysza. Rozczarowany chłopak
staje się nie przyjemnym, aroganckim człowiekiem. Niedługo potem Pip traci swój majątek . Nadal
jednak próbuje zdobyć względy
Estelli.
Film Davida Leana został zrealizowany na podstawie j ednej z powieści Charlesa Dickensa i zdobył
w 1947 roku dwa Oscary - za zdję
cia i scenografię .

"Fotoamator" 'w Biarritz
" Fotoamator" Dariusza Jabłońskiego - polski kandydat do Oscara,
nagrodzony m.In. Prix Europa I Grand Prix Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdam ie, zaprezentowany zostanie dziś na festiwalu w B iarriłz we Francji.
W Biarrilz trwa właśnie Między
narodowy Festiwal Programów
Audiowizualnych , w którym startuje ponad 100 produkcji z całego
świ ata .
.Fotoamator"
wstrząsający dokument Dariusza
Jabłońskiego o łódzkim getcie zaprezentowany zostanie w konkursie głównym w kategorii doku-

http://sbc.wbp.kielce.pl

uśmiechnięte getto.
stały one zestawione

W filmie zoz dramatycznymi relacjami współautora scenariusza Arnolda Mostowicza,
uczestnika tamtych wydarzeń .

ment kreacyjny. Wyniki festiwalu
ogłoszone zostaną w sobotę .
Przypomnijmy, że w . Fotoamatorze· reżyser wykorzystał odnale-

zione w Austrii kolorowe slajdy
getta, robione przez
Niemca Waltera Geneweina na
użytek niemieckiej propagandy.
Slajdy
pokazują
szczęśliwe,

łódzkiego

. Fotoamator" został zgłoszony
jako polski kandydat do tegorocznych Oscarów. 26 stycznia odbę
dzie się, w ramach przedoskarowej promocji, pokaz specjalny filmu w Los Angeles w Gildii Reży
serów Amerykańskich z udziałem
reżysera .
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Komputer Expo po raz czternasty

-rargi
Najszybszą na świecie nagrywarkę TEAC SCSI z

ośmiokrotną

szybkością

nagrywania i dwudzIestoczterokrotną

szybkością

odczytywania, 19-calowy
monitor
o
całkowicie
płaskim kineskopie, najnowsze karty graficzne i najnowszy
profesjonalny
sprzęt radiowo-telewizyjny
będzie można zobaczyć na
targach Komputer Expo '99,
jakie rozpoczynają s i ę dziś
w Warszawie.
To już czternasta edycja tej imprezy, której w tym roku będzie towarzyszyć po raz pierwszy wystawa PRO Multimedia Expo '99. Są
to targi profesjonalnego sprzętu
audiowizualnego. Po raz pierwszy
zorganizowana wystawa zapewne
przyciągnie widzów polskimi premierami sprzętu nagradzanego na
targach branżowych w Las Vegas,
Amsterdamie i Hanowerze (słynny
CeBIT).
Komputer Expo to tradycyjnie targi
sprzętu
komputerowego,
urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz systemów komputerowych
i
informatycznych.
Wśród nowości wystawcy pokażą
m.in. nową kartę graficzną Velocity 4400, opartą na potężnym procesorze graficznym nVidia Riva
TNT, który jest niekwestionowa-

Komputerowe sensacje

"aśma klejąca

nowości
nym liderem szybkości grafiki 20 i
3D. Procesor ten jako pierwszy
dostępny na rynku , generuje 2 piksele w ciągu jednego cyklu zegara . Technologia ta pozwala uzyskać ni esamowitą realność obrazu oraz jego szybkość, gdy idzie o
ilość klatek na minutę .
Po raz pierwszy w Polsce zostaną zaprezentowane wielofunkcyjne urządzenia łączące w sobie
kolorową drukarkę o rozdzielczości 720 DPI , skaner, kopiarkę ,
faks, PC-faks i automatyczną se-

Nie zabraknie oczywiście różne
go rodzaju kart dżwiękowych , klawiatur, płyt głównych , procesorów,
monitorów, napędów, twardych
dysków i wszystkich innych części
potrzebnych do złożenia komputera.
Targom będą towarzyszyć liczne
seminaria. Najlepsze produkty zostaną nagrodzone Grand Prix.
Swoje wyróżnien ie , Złotą Mysz
wręczą też akredytowani przy wystawie dziennikarze.

kretarkę ·

Małe

'jap'

nośnikiem
Dwóch naukowców - dr Nothe
i dr Gersbach z Uniwersytetu w
Mannheim INiemcy' - od dawna
zajmowało się badaniami nad
nowymi materiałami nadający
mi się do "magazynowania" danych komputerowych. Pewnego dnia tak dla żartu eksperymentowali z Tesa-Filmem,
czyli taśmą klejącą 133 metry za
5,95 DM'.
Normalnie używa si ę ją do przyklejania fotografii w albumach czy

danych

sklejania papierowych opakowań .
To co na początku było żartem
okazało się sensacyjnym odkryciem. Taśma klejąca doskonale
nadaje się do przechowywania digitalowych hologramów, czyli trójwymiarowych obrazów.
Jak to funkcjonuje? W środek roiki wkłada się laser. Wypala on przy
temperaturze 130 stop. C czarne
punkty /0 wielkości 1/1000 milimetra/ w każdej z 90 warstw zwiniętej
taśmy. Dzięki znajdującemu się na

taśm i e

klejowi wypalone punkty
na każdej warstwie inny 0<!cień . Ich odczytanie odbywa się tak·
że przy pomocy lasera, który prze.
kazuje dalej dane na komputer.
Jakie ma zalety taśma w porów·
naniu z CD-ROM? Jest mniejsza,
przedstawia obrazy trójwymiarowe i ma pojemność 10 Gigabyte,
czyli tyle ile potrz~ba dla trzech fil·
mów fabularnych, lub aby zmaga·
zynować dane mieszczące się w
grubym atlasie Europy.
Obecnie taśma klejąca 'produ·
kuje ją firma Baiersdorf z Hambur·
gal znajduje się w ostatnim sta·
dium testów i jak wszystko wska·
zuje niedługo wejdzie do powszechnego użytku . Nadaje się
świetnie do minikomputerów i ka·
mer wideo.
Dariusz LEWANDOWSKI
mają

jest sprytne

Przez Internet do bogactwa
Jedno z najmniejszych państw
na świec i e - wyspiarskie Tuvalu
może osiągnąć najwyższy na
świecie dochód na jednego mieszkańca dzięk i swojej domenie
internetowej.
Każde państwo na świecie otrzymało własne rozszerzenie adresów internetowych, zwykle pisane
na jego końcu . Malutkie państew
ko Tuvalu - składające się z grupy
wysepek na Pacyfiku , o łącznej
powierzchni zaledwie 26 km kwadratowych i mające 10 tys. miesz-

kańc6w

-

ótrzymało domenę

.tv· ,

taką, j ak międzynarodowy skrót od

slowa telewizja.
Rząd tuvaluański podpisał porozumienie z firmą ka nadyjską, która
otrzymała prawa na sprzedaż domeny Tuvalu wszystkim zainteresowanym. W zamian za sprzedaż
swojej domeny internetowej, pań
stewko to ma otrzymywać kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie.
Nadzwyczajna wartość dwóch literek na końcu adresu internetowego Tllvalu polega na tym, że ta-

kie rozszerzenie pragnie m ieć w
Internecie większość potężnych
stacji telewizyjnych. Są one skłon
ne dużo za to zapłacić .
Zarejestrowanie strony internetowej na serwerze z domeną .tv·
kosztuje 1000 USD, a coroczne
wznowienie rejestracji - 500 USD .
Przez kilka pierwszych tygodni
usługę tę wykupiło już 200 stacji
telewizyjnych, a ich liczba ciąg l e
rośnie .

do obiecanych przez kanadyjskich
biznesmenów kilkudziesięciu milionów dolarów rocznie jest jeszcze daleko. Tuvaluańczycy nie
tracą jednak nadziei, że pewnego
dnia
zostaną
najbogatszym
społeczeństwem na świecie.
Do tej pory całkow i te roczne
wpływy budżetowe Tuvalu wynos iły około 4 mln USD, a dochód na
j ednego mieszkańca - kilkaset dolarów.

Na razie całkowite wpływy wyzaledwie 200 tysięcy USD, i

niosły

Mi
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Nie t rze b a szuk ać
innych firm, żeby kupić:
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Szkolenia z obsługi programu PŁATNIKA
Odpowiedni sprzęt komputerowy
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-AKCESORIA
Zinteg rowana obsługa zagadnień kadrowych I płacowych oraz umów zleceń pracowników obcych

••.....-.,---

Zgodność z przepisami automatycznych obliczeń składników wynagrodzeń, składki na fundusze emerytalne
I kasy chorych, urlopów, zasiłków ChorobOWYCh, podatków, rozliczeń zadłużeń pracowniczych.

- PROFESJONALNA

. Przenoszenie danych do programu
_

* Radom 26-600
ul. Reja 1
I tel. (048) 360-20-81

\
szpi'
proc

Zapraszamy

""'-".

- OPROGRAMOWANIE

PŁATNIKA dla Z.U. ·. ~~I
•

ZETD . .
•

.......
' "

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.
ul. Śn i adecki ch 31 , 25-366 KIELCE tel. (041) 3610673
Sklep Komputerowy - czynny 9 -18, w soboty 9 -15; tel. (041) 368 2249

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jak wdrożyć REFORMĘ UBEZPIECZEŃ w swojej firmie

-KOMPUTERY
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Kompleksowa obsługa

drukarki
akcesoria
oprogramowanie
multimedia

343-00-08
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już

Kielce, ul. Peryferyjna 11
teL/fax 332-36-82, tel. kom. 0604 88-12-86

Literatura informatyczna
Multimedia i akcesoria
Kursy komputerowe
COMPUTEX 'S.C.

Już 13 lat tworzymy
oprogramowanie dla
dużych i małych firm.
Teraz jest dobra pora
na zakup:

loWo
I pil
czy
pas

jesteś

nie
pewien jak Wasz
dotychcz aso wy system płacO wY
będzie funkcjonował w 1999 I 2000 ~
może nadszedł czas, by go wYmienia
na nasz nowy system SATURN KP-200
'(041~)<3 6 F35-14

obg(
Cedz

CZar
lIoty
90 r
~err

bUlko
cało:

Sere

9rza

nUl.

no p
najle
Porn

STRONA 17

ZDROWIE

Emerytury bez tajemnic

W jaki sposób
•
nią ze?
dosla'

.... .......................... ............... .
;'

'

(adres chorego)

• W jaki sposób będą wypłaca
ne emerytury z II filaru?
Kiedy
uczestnik
funduszu
os i ąg nie wiek emerytalny, wykupi
ków budzą najwięcej wątpliwości i problemów.
d ożywotni ą e meryturę w specjalnej licencjonowanej firmie Dziś kończymy preze ntację li fip ieniędzy oszczęd zanych w I filaZa kła dzie Emerytalnym - nowej
laru ubezp ie cze ń. Postaramy się
rze). Zatem w przypadku śmierci
instytucji, która zacznie działać na
wię c omówić wszystkie zagadnieubezpieczonego,
jego
rok przed osiągnięciem minimalnia, któ re trzeba do kład nie powspółmałżonek będzie miał prawo
nego wieku emerytalnego przez
do połowy zgrom adzonych oszznać , zanim zdecydujemy się
pierwszych uczestników funduuczestn i czyć w tym filarze.
czędności, które muszą zosta ć
przekazane na rachunek funduszy.
• Ile pieniędzy trzeba co mieDo wyboru będziemy mieli cztery
s i ąc przeznaczyć na składkę?
szu, w którym osoba d ziedzicząca
formy świadczen i a:
p i e ni ąd ze po zmarłym
lokuje
Wybrany przez nasz fundusz bę
1. Emeryturę indywidualną.
dzie otrzymywał 7,3 procent podswoj ą s kład kę II filaru. Ale uwaga,
wypłacaną aż do śmierci ubezpiestawy wymiaru składki na ubezodziedziczone pie niąd ze nie mogą
pieczenie społeczne . Zatem j eże li
być wypłacon e ws półm ałżonkowi
czonego.
2. E meryturę indywidualną z tzw.
na przykład cała nasza skład ka na
przed os i ągn ięciem przez niego
gwarantowanym okresem płatno
ZUS, potrącana dotąd przez prawieku emerytalnego.
ści (nie krótszym jednak n iż 10 lat).
codawcę , wynosi 400 złotych, to z
Druga połowa oszczędności po
Oznacza to, że emerytura będzie
zmarłym zostanie wypłacona osotych pieniędzy uprawnieni do II fiwypłaca dożywotnio , a j eśli ubezlaru przeznaczą właśnie na ten typ
bie, którą zmarły ws kazał na druku
pieczony umrze przed upływem
umowy z funduszem . Jeśli na tym
inwestycji 29,20 zł . Od tej sumy
fundusz emerytalny pobierze nam
dokumencie nie widnieje żadne na10 lat, to do końca przewidzianego
10-letniego okresu resztę p ie nię
około 10 procent, czyli jakieś 2,92
zwisko, pien iądze trafią do najbliż
dzy będą dostawać wskazane
zł, na prowizję dla siebie, z której
szego członka rodziny.
przez ubezpieczonego osoby, na
będzie
opłacał
men ed żerów
W przypadku rozwodu decyzję o
przykład dzieci , współmałżonko
zarządzających pieniędzmi i po
podziale pieniędzy z II filaru podejprostu się utrzymywał .
wie itp.
muje sąd .
W okresie przejściowym, czyli .
3. Emeryturę małżeńską • Kto będzie płacił 7,3-procenwypłacaną mężowi i żonie aż do
przez najbliższe kilkadziesiąt lat,
tową składkę?
miesiąca , w którym jedno z nich
W naszym imieniu odprowadzi ją
prawo. uczestniczenia w funduszu
umrze.
pracodawca. Pracownik musi jedybędzie przysługiwać małżonkowi
4. Emeryturę małżeńską z gwanie wybrać fundusz emerytalny.
zmarłego nie należącego wcześ
niej do jakiegokolwiek funduszu .
rantowanym okresem płatności.
• Czy pracodawca może zmunie krótszym niż dziesięć lat.
Takie rozwiązanie było konieczne,
sić pracownika do wybrania
Emerytury w II filarze będą
konkretnego funduszu?
gdy na przykład żona , która wedle
wypłacane co miesiąc, a rewaloryAbsolutnie nie. Nie ma w tym filaprawa nie może już uczestniczyć w
zacja dokonywana w wymiarze nie
rze żadnej formy nacisku ani żad
II filarze ze względu na wiek, dziemniejszym niż wzrost cen i nie wię
dziczy prawo do wejścia w ten ronych ubezpieczeń grupowych. Każdy wybiera fundusz sam.
dzaj ubezpieczeń po młodszym
kszym niż wzrost płac (czyli tak samężu, który mógł wpłacać składki
mo jak w I filarze).
• Co się dzłeje ze zgromadzonymi pieniędzmł w razie śmierci
do otwartego funduszu emerytalJarosław PANEK
osoby, która odprowadzała
nego .
Tydzień

Czy to pr~wda , że odwilż jest
bardziej ni~bezpiecz na nil: mroźna pogoda? Czy moż na uchro-

nić dziecko przed zimowymi zachorowaniami?
Wyjaśnia dr Mieczysław Szalecki, specjalista pediatra: - Odw ilż jest na pewno mniej zdrowa
n iż mroźne powietrze, chociażby
dlatego, że łatwi ej wtedy dziecku
p rzemoczyć nogi. Ale pa dający
drobny deszcz czy śnieg nie jest
przeciwwskazaniem do spaceru .
Dziecko powinno zimą przebywać
dużo na świeżym powietrzu , pon ieważ w tym czasie kończą mu
się zapasy energii nagrbmaa zonej
na wakacjach.
Zima, zwłaszcza ta z przewagą
pochmurnych deszczowych dni,
nie jest dobrym okresem ani dla
dziecka, ani dla dorosłego . Zimą
dzień jest bardzo krótki, z małą ilością słońca, dlatego pobyt na
świeżym powietrzu korzystnie
wpływa na wydzielanie melatoni-

ny, hormonu, który odpowiada za
sen i funkcjonowanie
organizmu. Tymczasem unikanie
światła i spacerów na świeżym powietrzu może u d orosłego i u dziecka wywołać zesp ół depresji jesienno-zimowej . Wtedy poj awi aj ą
s i ę kłopoty ze snem, trudności z
zasypianiem, koncentra cją. spadają możliwośc i intelektualne,
dziecko ma gorsze wyniki w nauce, co odbija si ę na stopniach na
prawidłowy

półrocze .

W okresie jesienno-zimowym
wzrasta liczba zachorowań na infekcje wirusowe, ponieważ brakuje nam ruchu na świeżym powietrzu, jemy mniej owoców, spada
odporność organizmu, pojawiają
się nagłe wahania temperatury i
zmiany warunków atmosferycznych . Wzrasta też liczba zachorowań na choroby zakażne - różycz
kę,

rujące

I karsiwo
Minister zdrowia Belgii zaapelował w poniedzłałek do lekarzy
I pielęgn łarek, aby sprawdzili,

czy nie mają w prywatnych zapasach leków ampułek firmy
• Braun", które mogą zaw ie rać
chlorek potasu. Środek uśm ier
ci/ w ubiegłym tygodniu dw a
wcześniakI.

Minister Marcel Colla za rządził
już wcześniej wycofanie z aptek,szpitali i przychodni ampułek wyprodukowanych przez n iemiecką
firmę ,B.Braun" i opatrzonych etykietą z napisem "Glukoza 5 proc.
Seria 97 H21C".
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
wstrzyknięcie tak oznaczonego
płynu spowodowało zatrzymanie
pracy serca i w konsekwencji zgon
dWóch wcześniaków w szpitalu
uniwersyteckim w belgijskim mieście Leuven. Analiza wykazała, że
wam pułkach znajdował s i ę w rzeCZYWistości roztwór chlorku potasu.
Po zaalarmowaniu przez rząd
belgijski sąsiednich krajów, w tym
ZWł~szcza Niemiec, poszukiwania
sem 135 tysięcy ampułek - wyprodUkowanych we wrześniu 1997 roku w berlińskich zakładach "Brauna' - Podjął również ich producent.

Prócz Belgii lek importowały także
Luksemburg i Słowacja .
Według belgijskiej prasy, niemiecka firma była już przed 10 laty
oska rżana o zaniedbania w produkcji.
,Braun"
zadeklarował
współpracę z władzami belgijskimi
w dochodzeniu przyczyn tragicznej pomyłki.

świnkę,

szkarlatynę ,

odrę,

ospę wietrzną.
U dzieci młodszych . jesi en i ą

i
istnieje większa możliwość
zachorowania na infekcje przewodu pokarmowego wywoływane
rotawirusami. Infekcja u dorosłego
nie daje wyraźnych symptomów, u
dzieci objawia s ię wymiotami, intensywną
b iegunką.
podwyższoną ciepłotą. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową. podobnie jak większość sezonowych zimowych chorób. Dlatego lepiej
unikać z dzieckiem zatłoczonych
miejsc, gdzie jest duża możliwość
nagromadzenia się zarazków, zadbać o to, by miało dużo ruchu na
świeżym powietrzu, nie przemoczyło nóg, jadło dużo owoców.

zim ą

(IB)

przedstawiliśmy próbę

symulacji zysku, jaki powin- .

składkę?
Kapitał gromadzony w funduszu
podlega prawu spadkowemu (inaczej niż to ma miejsce w przypadku

Budżet państwa

Pierwszy w kraju

Mammobus, już
Pierwszy w Polsce mammobus, czyli autobus wyposażony
w specjalistyczny sprzęt do badania piersi, rozpoczął pracę w
miejscowości Dziedzice w gminie BarIinek w Zachodniopomorskiem.
Kobiety mogły poddać się profilaktycznym badaniom mammograficznym za darmo. Badania sfi-

nansował w całości burmistrz Barlinka . W sobotę pierwszego dnia

pracy mammobusu zarejestrook. 50 pacjentek.
Mammobus zakupiono dzi ęk i
pieniądzom uzbieranym na balach
charytatywnych organizowanych
od pięci u lat w Szczecinie. Koszt
zakupu specjalistycznego autobusu wyn iósł 700 tys. złotych . Auto-

wało się

Ziemniaki zapiekane
zpieczarkami i rokpolem

Zdrowie
w garnku
Ola dwóch osób potrzebne będą:
~ery średniej Wielkości ziemniani,.15.dag pieczarek, pęczek zielo. ej Pietruszki, 10 dag rokpola lub
~nego sera pleśniowego, dwie ceObgUle, olej, sól, pieprz. Ziemniaki
otoWujemy na p6/miękko, od:~~y i kroimy w plastry. Pie1Io rkl I cebulkę podsmażamy na
ty kolor. Na dnie żaroodporne

~O n~Czynia układamy warstwę

emnlaków, na to pieczarki z ceznów warstwę ziemniaków,
'posypujemy pokruszonym
I wstawiamy do dobrze nanut
~ie~arnika na ok. 20 mino ' PO.WYJęClu posypujemy drab. PoSiekaną natką. Zapiekanka
smakuje popijana sokil'm
(lB)

temu

niśmy osiągnąć oszczędzając w II filarze. Dziś postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te zagadnienia, które wśród naszych czytelni -

Jedna z pierwszych pacjentek w mammobusie.

jeździ
bus wyprodukowała fabryka w Jelczu , a wyposażen i e medyczne Instytut Problemów Jądrowych w
Świerku.

Praca mammobusu prawdopodObnie będzie finansowana z kilku źródeł. Jak wysokie będą koszta eksploatacji samego mammobusu, na razie nie wiadomo.
Zdaniem dyrektorki szpitala onkologicznego w Szczecinie Krystyny
Pieczyńskiej , część kosztów powinna pokl)'Wać kasa chorych,
część gminy i sejmik samorządo
wy, a niewielką część same pacjentki. Cena jednego badania
mammograficznego wynosi w zależności od ośrodka od 40 do 70
złotych . Dziennie będzie można
zbadać 30-40 kobiet.
Obsługę mammobusu sta n owić
będzie lekarz i dwóch techników
rad iologów. Każda kobieta otrzyma dwa zdj ęcia podstawowe, a w
razie wątpliwości zostanie skierowana do specjalistycznej pracowni w szpitalu onkologicznym w
Szczecinie.
Szacuje się , że co roku w Polsce
u 8 tys. kobiet wykrywa si ę raka
sutka. Obecnie to najczęstszy nowotwórwystępuj ący u kobiet. Specj ali ści prognozuj ą. że za kilka lat
ten nowotwór będzi e stanow ił
j edną czwartą wszystkich nowotworów złoś l iwych u kobiet.
Największym czynnikiem ryzyka
jest wiek, dlatego kobiety powyżej
40 roku życi a powinny co dwa lata
poddawać się badaniom profilaktycznym. Po skończen i u 50 lat
badania muszą być przeprowadzane co roku , pon ieważ na ten
okres przypada aż 85 proc. przypadków zachorowań na raka sutka.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nakłady
stanowią

na

służbę zdrowia
najpoważniejszą

pozycję
w
wydatkach
budżetowych państwa, a w tym

roku (po odliczeniu Inflacji)
budżet służby zdrowia będzie o
ponad 5,3 proc. zasobniejszy
niż w roku ubiegłym. W 1999 r.
służba zdrowia dysponować
będzie kwotą 25 mld no mln zł,
to jest o ponad 3 mld 200 mln
więcej niż w 1998 r.

Dr med.
Małgorzata Jędrzejczak
I

I

I

III:

I

przyjmuje we wtorki i czwartki
wgocJz. 16.30 -17.30
Kielce, ul. Seminaryjska 15a
tel. 368-24-17
ł
wizyty domowe 090 683244

~

APARAIY StUCHOWE
* DOBÓR * WKL4.DKI INDYWIDUALNE *
* SERWIS * SPRZEDAŻ RATALNA *
(nie oprocentowana)

KONSULTAqE LARYNGOLOGICZNE
I LOGOPEDYCZNE
t!J

ł

G AB INET

uL O G O"

Kielce, ul. Paderewskiego 14 (d. Buczka) tel. 366-31-67

STRONA 18

REKLAMA

20

-

OGŁOSZENIA
\N DO\NOLN IE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE DNI U

ZNIZKI NA
w rubrykach: kupno,

sprzedaż , lokale, praca, motoryzacja, nieruchomości i zgu by

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

lI(ebox alarmy
/l

Kserokopiarki

-

. Alarmy stacionarne. Szlabany. Telewizja
Przemyslowa. Kielce, Polna 7,
0411368-2J.68.
..u328

Jebox" - Aufoalarm

.Ganon", "Sharp". "Xerox". Sprzedaż serwis, "Biurex" . Kielce, Zagnańska 84b,
344-42-22.
..u31!

Kurtki s orfowe ł odzież
Duńskiej

Zakład Najwyższego Zaufania Poleca: autoalarmy, centralne zamki, podnośniki szyb..
Wl13'l7

IIMabud/l - siding

Rrmy A20. Kielce, Piotrkowska

1~_~_l@§~:~~:.1.1..:

..._.______.___ ._~~

lombard ilU MarynarzalI
Natychmiastowe pożyczki.
0411368'22-42. Kantor Kielce,

Oścle1nlce ,

papy, lepik, dacholeum, abizol, wełna mineralna - Rockwool, styropian.
Kielce, Zagnańska 12, 344-84-19; Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów, Reymonta
12, 386-13-52.
Wl2324

Kielce,

9_4.1.!.3..6..a..:??~~4.,J~It#.~..Y.ł_Dl.ę.~i.ęlę.!.c __..!(.!~

System Kommerling. Nowe.biuro handlowe - Kielce, Staszica l, Ip,
telJlax 041/343-04-66. Promocja - Zapraszamy!!!
a1.1340

IIS0lNA-PROFI"-NOWOŚCI
Gięcie

tworzyw (plexi). Kielce, Solna 8,
041/366-00-66.

(anon-Kserokopiarki
,,131S

Foto rafia Ślubna
0411344-45-54.

Duże rablIty!!! Klelcę; Chęcińska 14,
361 -37-49.

Pokrycia dachowe
klAS28

1;(i!a[·WI~lh=i=tilttl'Wi(J=M
Hurtowa sprzedaż elektronarzędzi i
z dostawą na miejsce (przy więk
szych zakupach). Serwis - raty - leasing.
Kielce, Konopnickiej 5, 331-51-31 , Pińczów
1 Maja 4, 357-39-82.
osprzętu

W Solidne okna PCV, belgijski system
.Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent "Sell" , Wiśn iówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362.-33-34.
1W1668

11<1318
Największa

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

U65SS

,-.A

.,...
PIONEER
Pioneer
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
poszukuje osób na stanowiska

Reprezentantów Pioneer
na terenie
woj. ŚWiętokrzyski, ego

.,1313

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

KOSMETYKA
Tatuate artystyczne, pełny zakres usług
kosmetycznych. Kielce, Sienkiewicza 21
(Hotel.Bristol"), 0411368-24-55.
_ _ _ Wl1318

KUPNO

.1388

. Complex-Dom·, 041 /368-43-86.
1144615

• Eurodom·, 0411343-13-17.
1144639

0,5

HA

NA

ce Sienkiewicza 9, 041/344-66-33. Internet
www.pronet.com.pllkgn.
.,1336

W Nieruchomości. , Piasecki
& Górecka" ul. Targowa 18, 0411343-03-33,
343-04-35.
0411368-24-34.
11063

Agencja "Akcept' pilnie przyjmie do
sprzedaży: domy, działki , mieszkanie,
0411361-73-75.
wz1341
1144128

Agencja "Lokal", 0411344-69-26.

.._....._...._._----_...._....._._.•........ __........................_1144516
.........-

1143166

W MA W W MA Auta powypadkowe, skorodowane, 090-354-003.
1143161

W MA MA MA MA Absolutnie do re-

Aulo - Wypożyczalnia "CARO",
0411331 -57-84, 090-322-475.

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

Sprzedam M-3 własnościowe w Kielcach.
Oferty z ceną, 077/455-80-61 po 20.00.
1144S39

Sprzedam mieszkanie wlasnościowe
3-pokojowe (69 m2) w Skarżysku-Kam. , tel.
041/252-31-07.
1144618

Sprzedam mieszkanie 47 m2, IV piętro.
Skalna Góra - Tarnobrzeg,
tel. 015/823-23-78.
11393

Sprzedam mieszkanie wlasnościowe w
Stalowej Woli o pow. 47,5 m2, I piętro,
015/842-45-70.

.ms

Wolności,

"Auto-Fuli-Serwis" Profesjonalna naprawa samochodów powypadkowych kilkuletnia gwarancja - naprawy bezgotówkowe. Kielce, Podlasie 16 ·(os. Barwinek obok CPN), 361-37-43.
Wl131S

WY PożycIalnla samochodów .Quattro'
- fabrycznie nowe, zachodnie, 041/34·
6-47-50.

Wypożycza lni a samochodów "Partne~
0411362-06-20, calodobowo
0602-279-016 .

W W Telewizorów. Kielce, 303-16·47.
.44Jł1

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

W Automatycznych pralek, lodówe~
Kielce, 331-22-32.

_ _ _ _ _ _ _ _-----"IWI64~

Autoalarmy - całodobowo,
0411344-34-79.

Automatycznych pralek. Rybak,
0411369-82-22.
",1618

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli
w

Pińczowie

ul.
ogłasza

w

4)

_ •__

mdllO

"Auto-Moto-Pol· hurtownia: akumulatory "Akurna" 2 lata gwarancji; opony . Matador" zimowe 5 lat gwarancji. Kielce, Łódzka
332, tel. 0411345-85-00. Promocja zimowa.

"Dostawa materiału roślinnego do obsadzeń
kwietnik6w na terenie miasta oraz dostawa
I obsadzenie donic ozdobnych dla Urzędu Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim".

- dobrej organizacji pracy

Sprzedaż chlodnic samochodowych,
0411331-05-12,0601-478-521.

W W MA Naprawa telewizorów, ma·
gnetowidów, g łowice hiperband, piloty, tel~
gazeta, inż. Piekarski. Kielce 332-23·31,
0602-786-041 .

AUTO-GAl. MONTAŻ INSTALACJI.
RATY. DODATKOWO ZIMOWY BONUS.
KIELCE, UL. PAKOSZ 53, 362-00-29.

na podstawie ustawy z 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (tj. OZ.U. z 1998 r, Nr 119, poz.
n3) ogłasza, jako zamawiający przetarg nieograniczony pn.

1) Posiadanie uprawnień do wyst,powania w obrocie prawnym
2) posia~ie uprawn ień ni ezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
3) Posiadanie potencjalu technicznego i finansowego do wykonania przedmiotu zamówienia
4) Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstaWie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych
5) Warunki dodatkowe określone w SpecyfikaCji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sprzedam, zam i eni ę - VW Transporter
(1989), 0411361-62-05.

01143894

--

-

działając

1. Termin wykonania zamówienia - do 10 czerwca 1999 roku.
2. Warunki wymagane od dostawców/wykonawców:

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

•••••••• _ _ ••• _ ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ •• H •• _

1144599

3. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowi ązkowych prefe-

CV wraz ze zdjęciem i listem motywacyjnym prosimy przesyłać
do 5.02.99 r. pod adresem 25-505 Kielce, ul Składowa 7

W MA W MA MA Absolutnie każde
autQ rozbite, spalone, 090-615-163.

rui
PoszukUję pomieszczenia do 30 m2 na

Oczekujemy
- komunikatywności

Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej.
Możliwość podj4(.Cia pracy zarówno na zlecenie i na etat

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

montu, na części, 0601-617-279.

Gmina Ostrowiec Św. - Zarząd Miasta
w Ostrowcu Św., 27-400 Ostrowi~c Świętokrzyski,
ul. Głogowskiego 3/5, teI. (041) 265-20-21
wewn. 1921ub 204, fax. (041) 247-63-15

z klientami.

Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie
- profesjonalne szkolenia

MOTORYZAUA

lokalu do wynaj ęcia w centrum ok. 100 m w Staszowie,
tel. 0602-490-763.

1144106

1"1690

Części do samochodów: Ford, Opel,
BMW, Seat oraz inne. Kielce, Warszawska
34a, 344-64-21 .

114411S

.43165

Pilnie poszukuję lokalu do wynajęcia w
centrum Kielc, Jędrzejowa, Ostrowca, Staszowa o powierzchni użytkowej 100-200 m2,
0602-490-763 od 8.00-18.00.

Sprzedam pawilon - plac
0411303-19-41.

do samochodów zachodnich
Slowackiego 6,
041/344-23-73, 041/361 -61 -06.

1144S3Il

kaniowe, 0411361 -65-12, 346-18-61 .

Agencja "Konkrer, 0411344-45-97.

rynku, budowanie wizerunku. fumy oraz. utrzymywanie kontaktów

Częic l

" Ki m-Auto-Częśc i" .

Schudnij do wiosny, 0411369-90-81 .

Lokil użytkowy - 2x250
centrum
Kielc, 0411344-97-00 -10.00 -1 8.00.

1144011

W . Eurolocum-l' założone 1984, Kiel-

AD-DRĄGOWSKI,

Blokady, 0411368-78-33.

Pomogę chorym na b i ałaczkę
041 /275-29-61 po godz. 17.00,

m2,

sklep (teren - m. Kielce) tel. 0411368-83-45.

"

Autoszyby. Kielce, 0411361-57-17.

Dr ginekolog. Najtaniej! 0601-380-958.

Klonowa 27,5 m2, 43.000; KSM 35 m2,
56.000 - sprzedamy, 0411344-22-48.

M-2, M-3 Barwinek sprzeda Biuro Miesz-

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa
25, 041/361-61 -71. Radom , D ębowa 4,
0481362-60-15. Szewce 39 k. Kielc,
041 1346-52-05 .

MEDYCYNA

Wl13SS
2

.. 4614

Autoalarmy, centralzamki, znakowanie,
0411345-04-58, 344-05-71 .

1144691

Poszukuję

1144433

Osoby te będą odpowiedzialne za bezpośrednią sprzedaż produktów na

- wykształcenia średniego

Zdecydowanie kup ię mieszkanie 2-pokojowe w Kielcach za około 50.000,
0602-300-789.

. Faktor· , 041/344-30-03 - M-4 - Uroczysko, Stok, Podkarczówka.
Hala 320 m ogrzewana, przy Centrum
Targowym Kielce + pomieszczenia biurowe.
Czekam na propozycje, teI.041/345-25-08.

Autoalarmy, central-zamki,
0411343-17-57.

'~I~

Stancja dla dziewcząt, 0411342-82-01
015.00.
1144693

CY MORAWICY, 090-667-531 .

LOKALE

Stalowa Wola, ul. Staszica - mieszkanie
66 m, 7 piętro,
0601-460-615, 0601-986-357 po 16,
015/844-18-28 po 20 - sprzedam.

własnościowe

"Akcent" Nowe mieszkania,
041/368-70-93.

Wl13lS

DZIAŁKĘ

UWAGA!
Tylko dla osób fizycznych um i eszczających
w .Echu Dnia" ogłoszen i a prywatne

__............__~...._ ...._._ .. __.__..._._ ......_...._..._..!4.~~

DZIAI!ALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W OKOli-

Marmur - parapety, schody, posadzki.
Kielce, Wspólna 5/4, 368-47-77, 307-35-06.

. Promont·, 0411361-32-13.

ElEKTRONIKA

KUPIĘ

BUDOWNIClWO

Agencja . Lokum", 041 /344-22-48.

1144606

..._--_._..-.-.-_..__.__._-___ .!.I~~

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

.,1311

Kserokopiarki

okien,

------_.

_ _ _ _ _ ._._. _____._._._ _ ~1.6~

"'1665

montaż

Rolokasety,
0411346-32-40.

Komputery, programy, komis, Internet konta e-mail..Mediakom... Kielce. Mala 16,
343-26-10.

Klimatyzacja, wentylacja. kurtyny powietrzne. "Aquakiim" - Kielce,
telJlax 368-86-00.

Toshlba nowe i regenerowane, 041136615-17, 090-687-066.

PANELE - PODŁOGOWE, ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE - "SZUMEN ",
0411345-84-53.
,1<1331

Kompletn&' dachy, izolacje.•Izobud·,
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.

"Interplex·: plexi, plexi do solariów,
PCV spienione, poliwęglan kanalikowy
(Marlo n}, pokrycia dachowe (Ecolux,
PCV}. Docinanie na wymiar. Kielce, Jana
Pawła 12, 041136&-12.-55, 362-13-17.

KSEROI<OPIARKI

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

1144S13

..101.

Klimatyzocja

• Okno· S. C. - producent okien PCV, niemiecki system •Thyssen", każdy wymiar,
mikrowentylacja gratis. Kielce. Łódzka 308,
041134619-17. Przedstawiciel: Radom. Lubelska 83, 0481365-52-32.

Sauny - produkcja, montaż,
tel.Jfax 0411303-47-92.

klASS4

Kielce, Kościuszki 52/006 (róg Tysiącle
cia), 0411343-17-01, 368-13'-72.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:::
114.3111

",1681

Oprawa Obrozów
_____•_ _ _ _ _ . _ ._____..!'1691

"Okland" Okno PCV

Ogrodzenia betonowe, bloczki, pustaki.
Niestach6w 69 k. Kielc, gm. Daleszyce,
0411302-13-14.

KIELCE" RADOM" TARNOBRZEG

Złota

7

przetarg nieograniczony na

ciągu całego 1999

dostawę

r. dla potrzeb:

- 13 szkół podstawowych
- 9 przedszkoli
Żłobka Miejskiego

rencji krajowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą wszelkie dane

konieczne do złożenia oferty, można otrzymać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Św. w godzinach pracy (7.30-15.00),
pokój 210.

5. Uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
1) Wsprawach dotycząCYCh zakresu przedmiotowego zamówienia: mgr inż. Aldona
Sobolak - Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska UM w
Ostrowcu Św., pokój 104, tel. (041) 265-20-21 wewn. 192.
2) Wsprawach dotyczących organizacji przetargu i innych sprawach proceduralnych
mgr Piotr Skladanowski - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówi eń Publicznych UM w Ostrowcu Św., pokój 210, tel. (041) 265-20-21 wewn. 204.
Oferty należy składać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych Urzę
du Miasta Ostrowca Św., pokój 210, do 26.01 .1 999 r. do godziny 9.30.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 26.01 .1 999 r. o godzinie 10.00 w sali
003 Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
11/4720

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Zespołu Ekon. Adm.

Szkół

Artykułów chemii gospodarczej, środków piorących oraz innych ch
asortymentów związanych z utrzymaniem czystości w placówka
(wiadra plastikowe, szczotki, ścierki , wycieraczki, itp.)
S'p
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do wglądu w Z~ I.
w Pińczowie. Przystępujący do przetargu muszą spełnić warunki za
warte wart. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do 29 styczni8
1999 r. do godz_ 15. w biurze ZEASiP w P iń czowie.
.
Otwarcie ofert nastąpi 1 lutego 1999 r. o godz. 10 w biurze ZEASIP
w Pi ńczowie.
.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania prr/'

czyn_

stycznia 1999 r.
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K C
M

CENT U
KIELCE

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

KOŃSKIE

STALOWA .WOLA

,~J

~

O

tel. (041) 366-49-76J 345-14-32, 346-30-60
tel. (041) 372-27-87J 372-27-75
tel. (015) 844-60-18,844-60-34

Zapraszamy w godzinach 8.00-17.00, soboty 8.00-14.00

PŁ'YTA

GIPSOWO-KARTO

PUSTAKI SZKLANE

zwykła

12,5 mm

WANNA
ANTYPOŚLIZGOW
BLASZANA

- chmurka wym. 190x1 oOJV ....uv

- kratka wym. 194x1 .

dł.170

cm
gat. I

Oferta

ważna

Mężczyzna. lat 27. wykwalifikowany cu·
kiemik. posiadający uprawnienia na wózki
spalinowe· pilnie szuka pracy lub innej aku·
mulatorowo.0411332-36-83.

"OMEGA"· Kielce. Liceum Ekonomiczne.
Policealne: BHP. Finanse. Projektant mody.
344-51-71.

Ambitny. pracownik administracyjny.
uczciwy. samodzielny. dyspozycyjny. silna
motywacja do pracy. kontakt.
Q~l..@~}:.~5..:9..6.:.............................................. J!l!!.1.
Brygada zbrojarzy z wieloletnim stażem
zachodnim. przyjmie zlecenia na roboty
Zbrojarskie. Teren całej Polski.
0411368-56-29 po 16.00.
,1146
posiadający

wz2310

Dyspozycyjny. bardzo ambitny 26-latek.
prawo jazdy kat.B. paszport.
praktyka w budownictwie. dociepleniach.
remontach. bardzo pilnie szuka każdej pracy.

............._ ..........................................................................",.1 l.\.!

Prymus, kursy komputerowe. Zgłosze·
nia: ponied ziałek. środa. p iątek· godz. 8.0011 .00. Kielce. 361-04-49.

Mężczyzna. lat 27. zawodowe· elektro·
nik. średnie studium .. społeczno·prawne.
kurs RTV i SAl Podejmie pracę w sklepie

ł44691

ł44131

Q~~l3..B.§::.3.~:.~~.:........._...._........._.........___..~.1!.!.l

RTV. AGO. hurtowni lub
015/861-03-48.

"Markso"" • kursy komputerowe:
Windows. Oftice • Kielce 343-06-28.
W/1370
......................_....................................... _..._........_._..•...•.........
Nlemleckl,0411362-34-48.
~WS8

W/2311

" • anteny. kineskopy (rege·
piloty • sprzedaż. montaż. serwis.
Warszawska 2. 344-34-37.

.44m
'" I f~~l·ll:J-83.

do 23 stycznia 1999 r. tylko przy

naprawa telewizorów.
344-84-39.

Szkoły

"Pro-Fil" Kielce. Romualda 3.
368-17-43. Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych. Policealne Studium Zawodo·
we o specjaln ościach: finanse i rachunko·
woŚć. Obsługa ruchu turystycznego. projektowanie architektoniczne. kosmetyka.
Nabór • luty 1999.
kUSS9
Tłumaczenia - tłumacz języka angielskie·

go. 041/345-37-16. 0601-408-968.
ł44211

Wyższa Szkoła Działalności

ł43614

Detektywów i Pracowników
Xnabór. Kursy na licencję I
Kielce. Ściegiennego 8.

Gospodar·
czej w Warszawie.. studia zawodowe. zaocz·
ne.licencjat. Zapisy: KKO Kielce 344-47-95.
Duia 8; Radom 362-61-63. Czachowskiego
4. Niskie czesne.
kWIO

~44311

NIERUCHOMOŚCI
1Il1331

Nowy Dom· Kielce. sprzeda Biuro Miesz·
kaniowe. 0411361-65-12. 346.. 18-61
..2361

9,2!

,,1113

Dziewczyna. wykształcenie średnie· szu·
ka pracy w handlu lub cukierniczka • 15-letni
staż pracy. 041/345-20-93.
",1171

Ekspedientka pOSZUkuje pracy w sklepie.
praktyka w handlu oraz znajomość obslugi
kasy fiskalnej. 0411368-84-02.
"mI
Emeryt · studia. samochód. Kielce
331-82-09.

_._......._.._-_.._. _ _..__.._._.!I.!.~
Grawer szuka pracy. Posiadam pantograf
i frezarko· kopiarkę. 048/365-52-50.
Jestem rencistą III grupy inwalidzkiej. pow systemie chałupniczym.
umiem szyć. Dyplom mistrza w zawodzie to..
karza.

dejmę pracę

" Eurolocum-1" patrz .Lokale".
oH4319

Dziewczyna studiująca wieczorowo. lat
20. podejmie pracę. niekoniecznie w swoim
zawodzie. Jestem po szkole handlowej,
041/331-15-57.

Sprzedam dom. 0411346-22-55.
Sprzedam działkę budowlaną 1.27 ha
(Stalowa Wola) w całości lub na części . Kontakt tel. 046/814-39-77.
.1391

Szukam do wynajęcia lub kupna· Hala
produkcyjna pow. 500 m kw. Kielce. okolice 0411344-94 ..44.
.44663

PRACA-SZUKAM
Ambitna. 33 lata. technik odzi eżowy. kurs
księgowość komputerowa. znajomoŚĆ języ·
ka niemieckiego. doświadczenie w biurze.
handlu. prawo jazdy. Podejmie pracę' biuro.
hurtownia (Jędrzejów lub okolice).
0411386-10-69.

,,1166

Kawaler. lal 22. pOSiadający prawo jazdy
kat. B. podejmie pracę od zaraz. Pełna dys·
pozycyjność. 041/346-24-86
kom. 0604-405-554.
Kobieta. 28 lat. obsługa komputera.
biurowych. kasy fiskalnej. dobry
angielski. doświadczenie w handlu. w biurze. podejmie pracę w Kielcach.
0411345-15-72.
urządzeń

Kobieta. lat 21 • poszukuje pracy w ga·
stronomii lub jako sprzątaczka • pilnie.
041/346-41-43.
,,1111
Księgowa , lat 42. wykształcen ie średnie
ekonomiczne. znajdmość obsługi komputera. doświadczenie w pracy. dyspozycyjność
• szuka pracy. 0411369-95-43.

Księgowy.

~4322!

Kielce. Gagarina 5.
.
ogłasza nabór do Zaocznych
Liceum Ogólnokształcącego. Police.
Studium Administracji. Technikum
liceum Handlowego.
~43m

• niemiecki. 0411332-39-68.
~446!8

i komputerowej
041/344-32-02.
1Il1341

Ambitna, lat 24. znajomość języka angiel·
skiego. wykształcenie wyższe ekonomiczne.
obsługa komputera. doświadczenie w pracy.
dyspozycyjność. miła aparycja.
0411368-83-22.

",1114

Ambitna , uczciwa. operatyWna. staż pracy w handlu (branża przemysłowa) . obsługa
kas fiskalnych. kurs komputerowy. pilniepo·
szukuje pracy. Kielce. 342-87-06.
....

_--_.._--_

,,1111

...---~

Ambitny. odpowiedzialny. dyspozycyjny·
33.latek. wyksz. średnie techniczne. prawo
jazdy. samochód osobowy - szuka pracy w
kraju lub za granicą. 0411311-70-61.
",1141
_.. _.. ._-----_. _.._....

__

lat 23. dwa lata pracy w księ·
gowości. podejmie stałą pracę.
0411369-22-53 wewn. 448.
Mężczyzna lat 32. prawo jazdy B. pasz·
port. szuka każdej pracy. może być z zakwa-

terowaniem. Starachowice. 274-47-64.
• 11n
Mężczyzna.

alne.

zdolności manuprzyjmie pracę chałupniczą. najlepiej
• 1111

Mężczyzna. lat 23. ambitny. wykształce
nie średnie techniczne. prawo jazdy kat.B.
dyspozycyjny. telefon. podejmie pracę.
041/345-04-56.

Rejonowy Zakład
Energetyczny Kielce

Mężczyzna. lat 25 • pOSZUkuje pracy se·
zonowej za gran icą. Za załatwienie pracy
prowizja. 0411374-22-24.

inną ciekawą .

Młoda· wyksztalcenie średnie· ekonomiczne. poszukuje pracy w księgowości lub
poprowadzi książkę przychodów
i rozchodów (praktyka). 0411366-75-92.

,,1111
Młoda

.. wykształcenie średnie - ekonomiczne. kurs księgowości. znajomość
obsługi komputera. książka przychodów I
rozchodów· poszukuje pracy.
0411366-75-92.

"m,

Młod a

osoba poszukuje pracy chałupni
czej. telefon wieczorem po 18.00.
015/836-38-77.
Młoda

podejmie pracę' oprócz akwizycji.
ekonomiczne. kursy:
księgowość
komputerowa
dla
początkujących. kurs komputerowej ra·
chunkowości sklepow6]. obsługi edytora
tekstów. 28-411 Michałów. Tur Górny 3.
Wykształcenie średnie

Młody. 21 lat. stUdiujący. prawo jazdy kat.
B. uczciwy. poszukuje dorywczej pracy fi·
zycznej. ewentualnie zlecenia telefoniczne
(całą dobę). 041/332-58-02.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"11S.
Młody. energiczny. OdpowiedZialny. 22latek. poszukuje pracy w charakterze banma·
na lub sprzedawcy. wsklepie. Wykształcenie
zawodowe. 0411362-64-43.
Młody.

operatywny. dyspozycyjny. wy.

kształcenie Srednie. doświadczenie w handlu. ukończone kursy: komputerowy. kasa

fiskalna. prawo jazdy kat B. podejmie pracę
• oprócz akwizycji. 0411366-18-02.
Odpowiedzialny. doświadczony plastyk
ze specjalizacją konserwacji Dzieł Sztuki •
szuka pracy. 041/362-20-67. 362-54-23.

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

25

Os. Barwinek bl. 1.2.14.15, 22. Pawilon Handlowy 29. Wy ..
miennikownia. Prusa1. ŚcieDiennego 121 . Przychodnia. Matejki 23. Brynica ze

~!~~i~.~r.~~}.?Jl.~K~.~ę.~!~Ei.i.!!U.L ........ _......... _............................... .

2~.J.2§ . ~.~t9~.~.\~~.!:ł.i~~.~ę.~~li.~r.~.ą............................ _....

26

wokół

Żeglarskiej

Zagnańskiej.

Tereny
przystani
przy ul.
Polna
• odbiorcy zasUaoi z-sieci napowietrznej. 111. Sienkiewicza od Dworca PKP do
Paderewskiego. Plac Partyzantów od Rynku.do Warnzawskiej. Bodzentyńska
od Rynku do Wesołej, Moniuszki od Rynku do Wesołej. Wesoła od Moniuszki
do Bodzentyńskiej. Os. Barwinek bl.1,2. Pawilon Handlowy 29. Wymiennikow-

~!~:.ę.P.:~.~2~.~~~~).i.~.~.~9.·.~!'X~~?~~il!!~.ą?!.~I~Ei.~~~.i.~~~~~).i.~~~9.;.

27

ul. Pod lasie. Czachowskiego. Tuwima. Duńska. Norweska.
Prusa. Modrzewskiego. Wrzosowa bl. 1. 2.3.10.11.2.2,23.14. Wymienni·
kownia 5. Hydrofornia. Kotłownia. Pawilon Handlowy 26. Szkoła Podstawowa

~r.~?·.f.!7.Y!!)l~E~!.~~.~~j!.~E.ę~~:.M~r?Y.~.?~.~~j!.~E§?~;.._.. _............... .

27-28

ul. Ponurego Piwnika. Wróbla. l3elenówek. Przem·ys/owa.
Szczygla. Częstochowska. Sowia. 1Maja. Ślichowicka. Graniczna. BUDajze.sta·
cji nr 477. Chełmce ze stacji nr 478.966. Che/mce Wymyślone ze stacji nr480.
Che/mce nad Rzekąze stacji nr 1001. Che/mce ze stacji nr 479.508. Polichtaze

~ii.~r.~~.9:.§~.!:.... _.. _.......................... _..... _.. _ ............................. ..

28

ul. Górna. Konopnicka • odbiorcyzasilani zsieci napowietrznej,
Os. Barwinek bl. 3,4, Wymiennikownia 3. Jasińskiego. L Wawrzyńskiej. Cirowa. Mazurska od Szczecińskiej doi<ońca. Nieslachowska. Pomorska od Głogo
wej do końca. Głogowa. Zagórska od Szczecińskiej do nr 121. Przymiarki z~

~Eii.!!L~!;.. _............ _........ __ ... _.. _........... _.. _.............................. _.

29

ul. Pomorska

między Źródłową a MałopOlską, Włoszka - od·

~!~.9.~~i~~.i~.~!~E!.~!.P.?:-:-:i~~~~l~Q~;~~~!!!~.~.~!:~!§).~!!!l~!!~i.~~!!l~: ....
kl/021

Podejmę pracę chalupniczą: składanie
długopisów. zabawek. itp.. bez szycia.

0411362-35-01.
,,1143

Posiadam dyplom położnej' w złej sytu·
acji proszę o danie zajęCia. opieka nad dziec·
kiem. gospOsia. sprzątanie lub Inne. proszę
o pomoc. 041/345-80-26.

elektronik.

bezpośrednio od firmy. 015/861-03-48.

płatności gotówką

Przepiszę

komputerowo

tekst.

041f254-34-66 .
Przyjmę chałupnictwo

• oprócz szycia.
na samochód. 32-210
Książ Wielki. Trzonów 54a.
Przyjmę reklamę

_----------

http://sbc.wbp.kielce.pl

,,1141

SPRĘ

AR KI

wraz z wyposażenIem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki si/owej
· zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
- wiertarki, wkrętaki i pnewody pneumatyczne
IV godz. 7-15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
BEST
stołowe

· unądzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

PNEUMATlC
25-729 Kielce.
ul. Urzędnicza 16
tel. 345-04·57. lel.lfax 345-24-77

' 1' !
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Przyjm, zlecenie na prace budowlane tynki, wylewki, panele, siding, boazeria, suche tynki, sufity podwieszane,
041/361-13-92.

Agentów ubezpieczeniowych. Przedstawicieli fundUSZY emerytalnych,
041/366-29-5815.00-21 .00.

,,1165

Autoryzowane Centrum Serwisowe zatrudni techników elektroników do napraw
sprzętu RTV, 041/331-80-91 .

Rencista - technik samochodowy, kierowca ABCDE. Byłem w 35 krajach, podstawy angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
paszport, dyspozycyjność. Podejmie prace:
spedycja, sprawy celne, dyspozy1or, motoryzacja,
prowadzenie
transportu,
041/368-10-71.
,,1118
Rencłsta

po 40-tce, malarz, tapeciarz, su-

che tynki, terakota, prawo jazdy kat.8, podejmie pracę na 1/2 etatu, 041/345-38-19.
,,1IS8

Samodzielna księgowa poprowadzi
księgowość, 041/361-30-57 po 17.00.
'44586

Stolarz po technikum budowlanym,
obecnie zaoczne studia budowlane w Kielcach, z praktyką, kurs glazurkarz, szybko
uczący się, bez nałogów - poszukuje pracy,
041/368-26-57.
,,1136

Student po technikum poligraficznym
szuka pracy, niekoniecznie w zawodzie,
041/361-10-68.
,,1161

Studentka IV roku prawa, dyspozycyjna,
uczciwa, podejmie pracę, 041/361-10-68.

..2313

Dobrze płatna praca. Koperta t znaczek. P
J K K 29-100 Busko-Zdrój, uf. Mickiewicza
II, skr. poczt. 78.
._.
. kum
._.Etaty podstawowe - 5/h, kierownicze 8/h. Firma Handlowa zatrudni od zaraz,
041/34-47-307.

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

..109

Firma zatrudni pracownika do pracy w
biurze, prowadzenia magazynu. Wymagana
biegła znajomość obsługi komputera. Preferowane osoby z terenu gminy Piekoszów.
Tel. 041/306-16-04, 0602-647-482.
.44109

Invest-Mot Sp. z 0.0. O/Kielce poszukuje
pracowników w charakterze sprzedawca
samochodów ze znajomością obsłu g i komputera, mistrz warsztatu ze znajom ością
obsługi komputera, magazyniera ze znajomością obsługi komputera, kasjera ze znajomością obsługi komp., mechników samochodOWYCh. Oferty prosimy składać na adres: łnvest-Mot Sp. z 0.0., o/Kielce, 26-052
Sitkówka, Zgórsko 36A do dnia 31.01 .99.

..._-----_.. _---_....._..__..._.._. __..__!!~~~
Ślusarz - spawacz, lat 49 - poszukuje pra-

cy,041/303-17-43.

__._._________._.___._ _.!!EI.
Uczciwy, lat 30, wyksztalcenie średnie, b.
dobra znajomośc komputera, samochód przyczepka O,5t, komputer, tel. kom. (Przedstawicielstwo lub inne propozycje),
0604-827-846.
,,1152

Wykonam każdą dystrybucję, akwizycję
towarów, bądl usług pojazdem pracodawcy.
Samotny, dyspozycyjny, po 40-tce, prawo
jazdy ABCE, II gr. inwalidzka, 27-400 Ostrowiec, os. Patronackie 25/17 .August·.

- - -- --- -_.._. __..__...._----_._.._._.!.~.~
ZaopiekuJ, się małym dzieckiem lub
starszą osobą, 041/362-44-83.
--.._---_._---_..__ ..._-- - _.. _.._...'!'~.~
Zaopiekuj, si ę 2-, 2,5-rocznym dzieckiem u siebie w domu lub zajmę się sprząta
.~.i~!!l..l!9_'.~.u.,..I~_rIl.o..~g~\.!e.ł.:.~~.:!.l_~...~!.!.!!!
Zapłac, za pomoc w znalezieniu dobrze
piatnej pracy, wykształcenie: średnie techniczne, tokarz (2 lata stażu), praca w kraju
lub za granicą, niekonieczniew swoim zawodzie, 041/357-26-39.
,,1163

PRACA-ZATRUDNI
kopert, składan i e długo
pisów, przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych - zatrudnimy. InformaCje bezpłatne,
koperta zwrotna.• Euro-Inwesl" 99-300 Kutno, box 28.

98411

.44m

Przebie rańców,

tel.

kl.6612

Pracodawco! Bezpłatnie - oferty pracowników biurowych, księgowości. KKO
Kielce 344-47-75, Duża 8; Radom
362-61-63, Czachowskiego 4.
Skła da ni e długopisów,

0604-400-785.

Przyj, cla weselne. Kielce, 361-87-02,
345-04-21.
..3118

Weselal Restauracja
361-04-87.

.Jodłowa·.

Kielce,
"4143

SPRZEDAŻ
AAA .Canon·, .Panasonic·, kserokopiarki, faxy.•Top Serwis·,
041/343-13-31.
Au dł

Polonez (1 995), tel. 041/362-42-82.

..4601

• 44706

Tanio - VW Transporter (1 986),
0602-688-1 32.

.44713

Uno (1985), 0411344-1 8-40.

wr2338

Przewóz osób Monachium - Norymberga
- Landau, 041/31 1-17-33.
WYJAZD DO FRANKFURTU 31.01 .99 r.,
20.02.99 r., 041 /368-27-34, 0603-759-532.
..4624

.

USłUGI ,
MA

'44690

Czyszczenłe

dywanów, 041/311-04-16.
..462S

'44m

Aga-Video, studniówki, 041/369-15·01.

Hydraulika, c.o., 041/366-07-98.

AudioVIdeo, 041/331-80-98,
0604-282-644.

..2946
• 44511

Instalacje elektryczne, ogrzewanie
podłogowe . Kielce, 361-90-26 .

Sandornlerz, 015/832-90-74.

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

Video, 041/300-35-75.

Monika u siebie, 0604-897-184.
..4593

Studentka - u siebie,
teI.0603-292-551 .

Spółka

Malowanie, tapetowanie, gład!.
__ ._.~
Malowanie, tapetowanie, rigips, panele,
glazura, 041/332-27-26.

VIdeoomega, 041/332-25-71.

Q§~:1.ę~.:.~Q'- ____ ._..._

Sylwia u siebie, 0604-881-696.

PANELE PROFESJONALNIE,
041/368-50-94.
01.1334
Przeprowadzki - tanio! 041/361-94-68,
090-68-33-76.

BIG BANK

Oddział w Ostrowcu Św.
ul. Żabia 14
tel. 247-99-50

Akcyjna

Oddział w Kielcach
ul. Warszawska 44
tel. 368-11-45

OFERTA

przeprowadzkl,041/366-25-10.
Remontowo-budowlane,
041/346-22-55.
Remontowo-budowlane,
041/344-99-29.

-

"~17

Wideo - foto, 041/311-45-83.

Niziołek Anna zgubila legitymację II lO.
j4liI

-----------------------Zaświadczenie na przejazdy, wydanena
nazwisko - Katarzyna Grzela.

Zgln,ły uprawnienia budowlane Kl
83/88 na nazwisko Zbigniew Winciarz.

lWU

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

Dla osób fizycznych

POWBISZ KAmĄ DROQli.

ABC Wideofoto, 041/368-45-26.

.. 4616

"3989

CITROEN RADOM
ul. Kielecka 90
tel. (048) 331 -39-61 , 381-03-04

ABC Wideofoto, 041/368-45-26.

Hydrauliczne, 041/345-67-17.

.44596

Obowiązuje

al'

.. 4426

'44580

Ewa u siebie, 0604-898-635.

WIDEOFILMOWANIE

HydralIczne, 041/332-36-91.

u siebie, 0604-302-398.

'44646

żaluzje, verticale, roletki, rolokasety, ta·
plcerka, 041/368-96-1 9, 0601-845·781.
Gwarancjal

*'4611

.44293

Emanuelle, 041/342-82-78.

Laguna 2.20 (1995), Golf 111 1.9 TOI
(1995), tel. 0602-784-972.

sob.9-13

Żaluzje , verticale, rolokasety, roletki '!anio! 041/366-38-26.

Hudraullczne, 041/332-46-46.

kl.66'5

zł,

Goli 1.8 B (1 987) czarny, 11 .500
041/332-26-74,0602-268-399.

nadwagą,

w godz. 9-17

Żaluzje , vertlcale, rolety, 041/331 -04·97.

Glazura , terakota. Tel. 041/346-26-39,
0602-435-058.

Ania u siebie, 0604-302-398.
Anła

kl.6111

Zapraszamy codziennie

Żaluzje - tanioI 041/369-86-37.

'43960

' 44066

Game, 041/311-50-16.

..2291

samochodów ograniczona

Vertlcale, rolety - producent, gwarancja,
serwis, faktury Vat od 8.00 do 18.00,
041/362-14-48, 368-28-47.

..1350

Agencja zatrudni panie, 0603-305-899.

..4121

Ilość

Usługi budowlane - montaż, wymiana
okien. Kielce, 300-38-38.

"4301

Czyszczenie - profesjonalne - dywanów wykładzi n, 041 /369-83-79.

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

AAA - 041/366-05-71.

gaz (1985)

. Daru· - pasmanteria, rajstopy, włóczki.
Najbogatszy wybórl Kielce, Sienkiewicza 69.

- samochodów z 1998 r. - wszystkie typy
- dodatkowej gwarancji na 2 lata dla
samochodów zakupionych w czasie promocji
- czas promocji do 31.01 .1999 r.

Transport towarowo-osobowy, laweta,
041/332-44-27, 0603-258-643.

Biuro Rachunkowe, 041/344-47-90.

Domofony, alarmy, montai - naprawa,
041/369-88-21 .

TOWARZYSKIE

ag343

Kombajny zbożowe, prasy do słomy zachodnie, duży wybór, możliwy transport,
034/362-86-81 ,
036/435-50-63,
033/754-506.

.PROMOCYJNA SPRZEDAŻ:

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

wz2320

.. 4611

WIeioplI" 041/303-80-26,
090-264-805.

Fiata 126p (1985), cena 1200, tel.
041/361-67-61.

OKRES UMOWY

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

szklarskie Non - Stop, Kości uszki 7/9, 041/362-47-07.

*'4111

VW Polo (1995/1996), 041/366-15-26.

'44120

Fiat 126p (1991), 041/361-1 0-02,
306-28-51.

CITROEN

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

U sługi

Czyszczenie dywanów, 041/361-10-43 .
..4651

Fiat 126p (1 989), 041/366-71-45.

..4699

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

-------------~
Rolokasety, rolety an tywłaman iowe,
041/346-32-40.

..4021

FSO 1500 (1986) eWA Sandomierz,
015/832-35-31 po 15.00.

zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041/366-40-93,344-22-15. Czynne także
w niedziele 10.00 -14.00.
..nl6
Bal Ostatkowy, 041/368-01-07.

""717

Promocjal Wczasy i obozy narciarskie
Zakopane, Słowacja, zn i żki dla dzieci, atrakcyjne niskie ceny. Zadzwoń : Abex, Sienkiewicza 10, 041/344-23-26.

Skoda Felicia (1 995), 041 /372-50-11.
Strugarki: grubościówkę I wyrównarkę tanio! 041/345-98-42.

ZatrUdni, do montażu ścian kartonowo-gipsowych, szpachlowania. Kielce,
369-82-83.

AAA. Lombard - Komis. Pożyczki pod

"4649

Plan~

~16

Skoda 120LS Holenderska (1 984), po remoncie silnik t blacharka, cena: 45.000.
Pierwsza rejestracja w kraju w 1992 roku.
Jerzy Szwed, Umer 47, gm. Zagnańsk - po
15.00.

Fiat 126p (1987), 041/345-38-60.

t

Bogata oferta wczasów, zimowisk. Zielonych i b iałych szkół. Szyldy - tablice reklamowe. .ATH" Kielce, Żytnia l, 344-86-66.

. Jad,c z Harcturem na Zimowisko do Rabki od 25 stycznia możesz pojechać latem nad
morze za 50% ceny, 041/344-89-20.

_ _ ___ _ _-'''4652

FSO Polonez. benzyna
041/366-37-93.

TURYSTYKA

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

Polonez Truck 1,6 (X 1993), 6,5 tys.
041 /344-97-00 -1 0.00 -1 8.00.
""12
Posezonowa obn iżka cen: prasy od
16000,00 zł, siewniki 4890,00 zł, itp.•Moto-Agromax" Kostom łoty 260B,
tel. 041/303-1 3-49.

wz2339 .

Ekoterm-Plus olej opałowy najwyższej
jakości - 0,78 zł brutto. "Onex",
041/346-53-60.
"3286
F126p (1991), 041/301-12-62.

Rolety, bramy, produkcja. Kielce,
12, 041/344-87-92.

_ _ _ ",2304

'44681

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

Rołety antywłaman i owe niemieckiej fir.
my Heroal. Producent: Alutechnika, Kol .
berga II , 041/345-18-35. Zimowa promocja!!!

.44061

panie do towarzystwa,
0049-171-805-74-88.
Zatrudn ię

'44635

Polonez 1500 (1990) - tanio,
041/372-27-72.

1.8 (1990/97), 041/265-1 4-10.

..4664

RÓŻNE

Peugeot 605 (1 991), wersja luksusowa,
041/368-25-80.

jwlMl

..2348

ag314

Zatrudni, panie, 041/366-05-11.

",l349

Seat Toledo (1 993), 041/368-65-66.
'44666
Sklep Wielobranżowy, 041/332-29-58.

kl.6642

========'44662

_ __ _."1311

Peugeot 106 (1 995), 01 5/864-22-35.

Poszukuj, nauczycielki matematyki,
041/344-95-47.

Auto Komis .Omega· - raty, Okrzei 42,
041/344-49-78.

Praca w Anglii przy taśmowej obróbce
warzyw dla kobiet i mężczyzn do 30 lat. Wyjazdy w styczniu na 6 miesięcy,
090/378-910.

._ _ _ _ __

Odzie! robocza w pełnym asortymencie.
Kielce, WspÓlna 8, 345-65-93.

.44111

Je!ell masz trochę wolnego czasu i
chcesz dorob ić do swojej pensji, zadzwoń do
nas, bo mamy dla Ciebie pracę na stanowisku: Konsultant ds. Funduszu emerytalnego. Poszukujemy osób otwartych,lubiących
kontakty z ludlmi, mających szeroką grupę
znajomych. Zainteresowane osoby prosimy
o pilny kontakt telefoniczny w Warszawie
pod numerem telefonu 022/652-59-66 lub
022/652-59-85.

'44165

Adresowanłe

Łada Samara .1 500' (1 992) po wypadku
na części lub wcałości, tel. 015/879-43-82.

Ostatkowy Bal
041/361 -72-55.

• Victoria " , 015/837-71 -32 .

___ ._.___. __.____..___"..E
Wy jazdy -Tarnobrzeskie, 0602-884-815.

Muszyna Złockie - OWS GROT - komfortowe wczasy rodzinne; całodob owa 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.

'44122

kU126

• Lubllna· (1 996), plandeka, 0602-617-144, 041/342-83-58.

..2319

'446!5

,,1160

Szukam pracy na Busa 9 osób lub l
tona, 041/303-04-65.
"4r02
Ślusarz - spawacz, uprawnienia PI C,
PI G, poszukuje pracy. Posiadam równ ież
prawo jazdy kat. BJ, 041/315-24-10.

. Foł-Plel· - Plexi, PCV, folie samoprzylepne. Tarnowska 508, 041/362-1 2-11.

od 29 grudnia 1998 r.

OPROCENTOWANIE OPROCENTOWANIE
ZMUENNE
STALE

1 miesiąc
2 miesiące

13,75%
13,90%

13,75%
13,75%

3 miesiące
4 miesiące

14,00%
14,10"/0

13,75%

C/YfJNE POI'J

IJT tl-1, SUB

Je!eU chcesz wziąć Udział w """'"".kupuj _Echo DnIa- I słuchaj RadIa .)(lełC:O "
ponledzłalld, 'rody 1p~tkJ.
!dO'
Echo Dnia będzie drukowalo ..... ch
odpowiedzi do pytań konkur.~~...;
natomiast pytania będą podawane na .. - Radia _KIelce' między godziną 14.00 815.1I!·,
Twoim zadaniem jest tytko wpIsa!1I8
~
pylanla do kuponu konk~ ·... ._ _
kolejne tygodnie zamieścimy 6 ....... -"
które należy wyciąć 1 przykleić na ~
pocztową. następnie przyslae do
Konkursu .Echa DnIa-, 25-520 j(jełcO,

i,ipr 1St.} Ild

KURS PRA\VA
JAZDY
K\T. ,\. B. T oraz E do B
ROZPOCZĘCIE

5 miesięcy
6 miesięcy

14,15%
14,25%

13,00"/0

9 miesięcy
12 miesięcy

14,35%
14,50%

13,00"/0
13,00"/0

24 miesiące
36 miesięcy

14,50"/0
14,50"/0

Wszystkie stopy procentowe dotyczą okresu rocznego.
• minimalna wartość lokaty od 200 PLN

Poznaj z n amł przepisY
ruchu drogowego _•. ..dI

~-13

KURS U

so:

19.01., godz. 16

T1IIl/OWIl18.
kJIłY l
Wśtód osób, które przyślą do nas .'"
przynajmniej 5 naklejonymi kupon
rozlosujemy.

- 50% znWd na kurs prawa jazdy
• ~enIe samochodu na 1 dobł
w RENT" CAR ENIGMA
- sprzętgospodarslwa ~

·:••
•

Kupon nr 1

:.~~:.......................................:..::::::::::::::::::
......................................

: ~B-~~~~~~~~~]
• c -oboite!ia cMenia !!O!!iem

~--------- - -- --_.

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

Moda na

książki

aty leasingowe
Chcę zawrzeć umowę leasingu. której przedmiotem będzie samochód osobowy. Samochód ten będzie używany do prowadzenia
~.;.,I",lrln",~i gospodarczej jako środek transportu. Czy będę mógł zangowe do kosztów uzyskania przychodów? Od rat le:•• ;,"nr'W\jr~h będę opłacać VAT. Czy przysługuje mi prawo obniżen ia
należnego o tenJ)Odatek naliczony od rat leasingowych?

Umowy leasingu można podzieumowy leasingu operacyjnei leasingu kapitałowego . Jeżeli
podatnik zawiera umowę leasingu
operacyjnego samochodu osobouiszczenie opłaty stanowi
koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 \.Isl. 1 z 26 lipca 1991 r.
opodatku dqchodowym od osób fizycznych, jednakże z zastrzeże
ograni~zenia wynikającego z
art. 23 usl. 1 pkt 43 ustalić na

wy. Wydatki związane z używa
niem samochodu osobowego, nie
wprowadzonego do ewidencji śro
dków trwałych (np. zakup paliwa,
części zamiennych, naprawy samochodu), stanowią koszty uzyskania przychodów w wysokości limitowanej.
Leasingobiorca, aby mógł wymienione wydatki uznać za koszty uzyskania przychodów, jest zobowiązany

prowadzić

ewidencję

ngielski bez problemu
W takim razie

są

to

względy

bez-

pieczeństwa.

Business is business.
Stara zasada.
We have to go the south rim of
canyori.
dlaczego nie możemy pojechać
krawędż kanionu?
the Winter the north
I is closed to tourists.

Yes, it's for safety.
Znowu żałuję, że jesteśmy tu w
zimie.
Maybe next tlme we will do our
trip in reverse.
Nie wiem, kiedy będzie następny
raz, ale z chęc ią przejechałbym
przez 66. do góry nogami , czyli z
Kalifornii do lIIinois.
Always look at the bright side
of life.
Dzięki za pocieszenie.
O.K., now we have to buy ticket s to get into Grand Canyon
National Park.
Biznes jest biznes .

przebiegu pojazdu, w której ustala
liczbę faktycznie przejechanych
kilometrów samochodem używanym na podstawie umowy leasingu. Jednocześnie po.datnik dokumentuje rachunkami poniesione
wydatki eksploatacyjne.
Na koniec każdego miesiąca- (w
rachunku narastającym) następuje
rozliczenie wydatków faktycznie
poniesionych w porównaniu do Iimitu określonego w ewidencji przebiegu pojazdu. Kwota wydatków
poniesionych do wysokości limitu,
stanowi iloczyn liczby faktycznie
przejechanych kilometrów i stawki
za 1 km przebiegu pojazdu, ustalonej zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z 26 marca 1998 r. w sprawie
warunków ustalenia i zasad zwrotu
kosztów używania dla celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów' nie
będących własnością pracodawcy.
Jeżeli przedmiot umowy leasingowej został zaliczony do majątku
leasingodawcy, to czynność polegająca na oddaniu samochodu w
odpłatne użytkowanie jest traktowana jak świadczenie usług .
Leasingobiorcy nie przysługuje
prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji
usługi leasingu operacyjnego, jeżeli przedmiotem umowy jest samochód osobowy. W myśl par. 12
rozporządzen ia ministra finansów
z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i
usług oraz o podatku akcyzowym

usługobiorcom użytkującym samochody osobowe oraz inne samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kg na podstawie
umowy najmu , dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze nie
przysługuje prawo do obniżenia
podatku należnego oraz do zwrotu
różnicy podatku o kwotę podatku
naliczonego od czynszu (raty) i innych odpłatności wynikających z
zawartej umowy.
W sytuacji gdy podatnik użytkuje
samochód inny niż osobowy o
dopuszczalnej ładowności do 500
kg na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej i podobnym
charakterze, zawartej 20 stycznia
1997 r., przepis zakazujący prawa
'. odliczenia podatku należnego nie
ma zastosowania. Dotyczy to jednak tylko tych uslTIgoblórc6w, z którymi zawarta umowa dotycząca
używan ia tego rodzaju samochodów została zarejestrowana we
właściwym urzędzie skarbowym
nie póżniej n iż do 20 lutego 1997 r.
Opracowano na podstawie
biuletynu " Porady Prawne"
INFOR

Humor dnia
ZA GIERKA MIAŁEM NA~CIE LAT '
A TERAZ MAM TNIERDZlC,ŻE
NIE BVŁV TO LATA CUDOWNE~~

raz pierwszy w Niemczech

iwny strajk
Ponad 2000 gatunków doskonapitku,
kilkaset
, większych i wielkich
Jro'~",r;'u.
tysiące
knajp

pięcioma laty przeciętny
wypijał

166 litrów rocznie,

dziesięć litrów mniej . Wielu

młodych ludzi nie idzie w ślady ojców i sięga po inne trunki i napoje.
W modzie są na przykład różnego
rodzajl,J amerykańskie słodkie
pseudopiwa. Sporo ludzi na nowo
o'dkrywa smak wina.
Mniejsze obroty spowodowały
j uż upadek niektórych browarów.
Wiele zostało połkniętych przez piwne koncerny. Wielka i hałaśliwa
kampania reklamow~ nie zatrzymała spadku obrotów. branży.
Rosną za to koszty, szczególnie
osobowe. Pierwsza nie wytrzymała grupa . Brau und Brunnen'
warząca takie gatunki, jak: .jerez·,
"dortmunder', . schlćiss er". Zapowiedziała 1O-procentowy wzrost
cen na piwo z beczki, czym wywołała wściekłość wirtów (właści
ciele knajp). Spadek spożyci a
spowodował już zamknięcie w
Niemczech setek tzw. narożnych
knajp. Kolejna podwyżka oznaczająca podniesienie cen o 20-30
fenigów za szklaneczkę , to wyrok
śmi erci dla następnych. Dziś 0,2 I
z beczki kosztuje w zależności od
klasy knajpy od 2 do 4,5 marki, za
to półlitrowa butelka ze skl~pu ?d
O 60 do 1,2 marki. WprawdZie Nle~cy ponad wszystko kochają piwo
z beczki, do tego wypite na stojąC?
przy knajpianym szynku, ale koleJna podwyżka może s~ow~dow~ć,
że mogą zrezygnowac z tej przyJemności i .raczyć się złocistym napojem w domu.
. .
To ci właściciele, którzy odbleraJ~
piwo od grupy .Brau und Brunne~.
nie mogą odejść do konkure.nCjI.
Mają oni bowiem podpisane Wieloletnie umowy, które im tego .zabraniają. Zdesperowani wi~owle zd~
cydowali się na ni~cod~enną w historii Niemiec akCJę - piwny str~ .

Rys. M.

Dulęba

OROSKOP

m®rucoom®cp
H01502KOb
KOZIOROŻEC. Niczego nie
przyspieszaj. Stagnacja jest przelotna i ma też dobre strony, bo czegoś się nauczysz.
WODNIK. Postaraj się zdobyć
lepszą pozycję zawodową, nie bój
się odważnych decyzji i... po-

BYK. Lepiej przyznać się do
błędów niż brnąć pod prąd . Nie popsuj dobrej atmosfery w pracy kaprysami.
BLlŹN łĘTA.
Postaraj
się
załatwić zalegle sprawy służbowe,
bo poprawi to atmosferę w pracy.

Zwróć baczniejszą
kogoś nowego w

Okaż komuś swoją sympatię.
RAK. Nie obrażaj się na partnera, miał dobre intencje. Powiedz

pracy. Być może znajomoś ć z
przerodzi się w romans.
BARAN. Zmobilizuj się . Uporaj
się z zaległościami , a poczujesz,
że ciężar spada Ci z serca.

mu szczerze czego od niego oczekujesz.
LEW. W pracy zdecyduj się na
metodę małych kroczków, która
choć mniej efektowna, będzie znacznie lepsza.

mysłów.

RYBY.

na

tą osobą

w

KRZYŻÓWKA NR 16

Od 15 stycznia nie sprzedają piwa
z beczek. Chcą zmusić koncern do
odwołania podwyżek . Kto kogo
rzuci na kolana, nie wiadomo. Dla
knajp piwo beczkowe to podstawa
bytu. Ale jest już pierwszy efekt zapowiedzianej akcji. Inne wielkie
koncerny na razie zrezygnowały z
podwyżek cen. Cze kają jak skoń
czy s i ę konfrontacja .Brau und
Brunnen' i knajpiarzy.
Dariusz LEWANDOWSKI

uwagę

kapeluszu z
brytyjskiego projektanta mody Alexandra McQueena, w Paryżu
podczas niedzielnego pokazu
propozycji francuskiego domu
mody " Givenchy" na 1999 rok.
Modelka

książek według pomysłu

http://sbc.wbp.kielce.pl

PANNA. Spośród wielu możliwo
wybierz w pracy tę, która najbardziej warta jest zachodu i staści ,

rań .

WAGA. Nie łap kilku srok za
ogon i nie decyduj się na pracę ,
która przekracza Twoje możliwo
ści fizyczne.
SKORPION. Jeśli zbulwersuje
Cię jakaś plotka, spokojnie dochodż po nitce do kłębka i
sprawdż, kto jest jej autorem .
STRZELEC. Masz tajemniczego
wielbiciela, który nie wie jak zawrzeć z Tobą bliższą znajomość .
Rozejrzyj się, ośmiel go.

POZIOMO: 1) nocna msza, 5)
zdobi żrenicę, 6) płótno nieprzemakalne do przykrywania ciężaró
wek,
8)
ROZWIĄZANIE
KRZYZÓWKI - maniak, 9) śred
niowieczna budowla obronna, rondel, 12) dama serca Don Kichota,
13) piękna uczestniczka łowów
kalidońskich .

PIONOWO: 1) biblijna powódż,
2) 1/5 kopy, 3) ten, kto jest równy
wiekiem drugiemu, 4) kolor cyklamenów, 7) z Kościuszką w górach,
8) sygnał wzywający do obudzenia si ę, 10) szemrze w Weronie,
11) Malawi w czasach kolonialnych.

Ikf/
Rozwiązanie krzyżówki

(wystarczy tylko wyraz 8 poziomo) prosimy przesyłać pod adresem redakcji "ED" wyłącznie na kartach ploczlowych w terminie 7 dni od daty'
numeru. Pomiędzy prawidłowl\
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę
książkową. Na karcie pocztowej
należy dopisać .Krzyżówka nr 16".
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W Amsterdamie członkom MKOl. oferowano diamenty
i.oo miejscowe prostytutki?

MIECZ

SAMARA CBA
Popierający kandydaturę Nagano, jako organizatora Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w 1998-r. podarowali szefowi MKOl, JA Samaranchowi kosztowny miecz samuraJski, zanim to japońskie miasto zostało gospodarzem ZlO '98.
Poinformował o tym szef komitetu
ubiegającego się o ,białą olimpiadę"
dla Nagano. Wiadomość tę ujawniono dzień po tym, jak burmistrz Nagano Tasuku Tsukada, jeden z ważniej
szych działaczy tego komitetu
stwierdził, żę komitet również dał
działaczowi fYlKOl., nie wymienionemu z nazwis\<a, obraz wartości kilku
tysięcy dolarów.
Gubemator prowincji Nagano, Goro Yoshimufll, który przewodniczył
Komitetowi Nagano powiedział, że
miecz ofiaroWano osobiście Samaranchowi. Japońskie media dodają,
że miecz był ofiarowany w 1991 r. i
był podobno wart milion lub dwa miliony jenów (9000 lub 18.000 dolarów). Yoshimura stwierdził, że jest
przekonany, iż Nagano okaże się

"czyste·, nawet jeśli MKOl. zdecyduje się na dochodzenie w tej
sprawie.
Wiadomości o prezentach dla
czlonków MKOl. nasiliły się od czasu
ujawnienia skandalu korupcyjnego
związanego z wyborem Salt Lake
City jako gospodarza ZIO '2002 i
podsycają podejrzenia o przypuszczalne kupowanie grosów ~olimpij
czyk6w" podczas starań Nagano o
minione igrzyska.
Działacze MKOl. nie mają prawa
przyjmować podarunków o wartości powyżej 150 dolarów, jednakże
JA Samaranch utrzymuje, że ten
przepis nie odnosi się do niego,
ponieważ on nie bierze udziału w
akcie głosowania nad przyznaniem igrzysk. Prezenty dla niego
są przechowywane w magazynach siedziby MKOL w Lozannie.
Ostatnio część z nich pokazano
dziennikarzom. Urzędnicy MKOL
nie byli w stanie potwierdzić czy w
tej . kolekcji Samarancha' znajduje
s ię ów miecz.

71,15 UKF

(j]

•

I

101,40 UKF

Polskie Radio Kielce SA
Zapraszają

"Dziecięcy

Bal

na

Karnawałowy"

Zaśpiewają:

Majka Jeżowska
Anna Jurksztowicz
Joanna Wiśn i ewska i Marcin Borowski
oraz zespół baletowy z KCK

. Poprowadzi

Jacek Cygan
'
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Dom Środowisk Twórczych
iii _
c:
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~

a.

Pałac T. Zielińskiego
w Kielcach, ul. Zamkowa 5
zaprasza

21.01.1999 r.

O

godz. 19.00

na program
satyryczno-kabaretowy

"PIRA lA
ACZEJ"
z

udziałem

kabaretu Pirania
ijego gości

Bilety do nabycia w DŚT

dziennik .De Telegraar.
Amsterdam ubiegał się o prawo organizacji Igrzysk XVIII Olimpiady w
1992 roku i wtedy właśnie czlonkom
MKOl. - jak relacjonuje .De Telegraar - oferowano diamenty, a także
rnOżIiwość spędzenia wolnego czasu w ramionach ... miejscowych prostytutek.
Gazeta powołała się na wypowiedź
księcia Frederika von SachsenLauenberga z Komitetu Olimpijskiego działającego w Lozannie, który jechałw 1986 roku tym samym samochodem, co dwaj czlonkowie MKOl.
zAfryki udający się do domu publicznego w czasie pobytu w Amsterdamie. Książę oświadczył ponadto, że
wszystkim 96 czlonkom MKOl. wrę
czono magnetowidy.
Podobne usługi proponowano Hindusowi Ashwini Kumarowi oraz Norwegowi Janowi Staubo. Staubo, w
wywiadzie udzielonym we wtorek
norweskiej gazecie . VG·, zaprzeczył
jakoby przyjmował korzyści materialne. Nie zaprzeczył jednak, że wielokrotnie podczas wizytowania miast
ubiegających się o organizację
igrzysk proponowano mu wartościo
we prezenty.
Amsterdam przegrał rywalizację
olimpijską już w pierwszej turze,
otrzymując zaledwie pięć glos6w.
IPAPI

Dowcipniś ...
Thorsten Malessa, rezerwowy
bramkarz Herthy Bertin, wyprowadzi! dziennikarzy w pole. Podana
w poniedziałek przez wiele gazet
informacja, iż Malessa wygrał na
loterii osiem milionów marek, okazała się jego żartem. Dowcipniś
oświadczył, że chciał .zrobić kawał kolegom z drużyny· .
I PAPI

Piłkarze

Zatańczą:

Kielce 23 stycznia godz. 1f
Hala ul. Żytnia 1

Tymczasem kolejne rewelacje dotyczące skandalu korupcyjnego w
Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim ujawn~ wczoraj holenderski

z

naszęgo

Fol. PAP/CAF
Na zdjęciu: Frank (z lewej) oraz Ronald de Boer, (z prawej) w towarzystwie prezesa Fe Barcelona Lu~
sa Nuneza prezentują koszulki swojego nowego zespołu.

Prokuratura nie chce

wszcząć postępowania

Jagodziński wyjaśni
Brak jakichkolwiek podstaw
do wszczęcia postępowania w
sprawie niegospodarności w
PZPN - zakomunikował rzecznik
prasowy Związku, powołując
się na postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Warszawy
Śródmieście.

Ukarać
Czescy tenisiści Jana Novotna
i Bohdan Ulihrach opowiedzieli
się za surowszym ukaraniem
swego kolegi Petra Kordy.
Triumfator Australian Open '98
Petr Korda ,wpadł" podczas kontroli antydopingowej w turnieju
wi mbledońskim , We krwi znakomitego tenisisty znaleziono ś lady
sterydu anabolicznego nandrolonu, Komisja Odwoławcza Między
narodowej Federacji Tenisowej
(ITF) ogłos iła w grudniu zdumiewająco n i ską karę (odebranie punktów ATP i nagród pieniężnych).
Jana Novotna oświadczyła , że ta
afera mocno ją zaskoczyła . - Uwa-

PZPN otrzymał postanowienie
Prokuratury
odmaw i aj ące
wszczęcia postępowan ia przygotowawczego w sprawie niegospodarności w PZPN oraz niszczenia dokumentów - poinformował rzecznik Związku Tomasz Jagodziński.

Kord,,?
żam, że wszystkich obow iązuj ą
jednakowe przepisy, Petr nie może być wyjątkiem. ITF i ATP, od
których wszystko zależy, muszą
sobie poradzić z tym problemem.
Nie zazdroszczę Petrowi tego, że
znalazł s i ę w takiej sytuacji. Ta
sprawa powinna zostać dokład nie
wyjaśniona .. ,
Ulihrach powiedział: - Człowiek
odpowiada za to, co ma w organizmie, Z kimś, kto używał środków dopingujących w innych gałęziach sportu nie cackają się, dostaje dyskwalifikację na dwa lata. Gdyby mnie
przyłapano na dopingu, przez rok
IPAPI
nie grałbym w turniejach ,

Rzeczn ik prasowy pZPN zaznaczył , iż Zw i ązek otrzymał to posta·

nowienie 18 stycznia, na wlasne
żądan ie , jako że PrQkuratura wy.
dała swoje postano\Vienie 4 wrze·
śnia 1998 roku i zostało ono dorę
czone jedynie prezesowi UKFiT i
kuratorowi Związku .
Tomasz Jagodziński podkreśl~,
że doniesienie do ' Prokuratury
złożyli prezes UKFiT Jacek Dębs~
oraz - jak zaakcentował rzecznik ·
nieprawomocnie ustanowiony ku·
rator Wiesław Pakoca,
Zdaniem rzecznika PZPN,
ratura Rejonowa ocen iając
w toku postępowan ia
stwierdziła brak jakichkolwiek
staw do wszczęcia DOs,tępowaniaw
sprawie niegm;podarnoliCI
Także z uzasadnienia nr..,t"n,nwje.
nia Prokuratury wynika, że
UKFiT nie ujawn~ istotnych
torycznych
i
zarządzaniu .m ieniem PZPN kreśl» rzecznik Związku .
Konflikt
m i ędzy
UKFiT
Związkiem trwa już
s i ęcy. Wśród zarzutów
PZPN przez Urząd był
n i egospodarności w 7"IC'>lU.,O' ''·
mieniem.

regionu w rankingu "Talenty '98"

Oslrowiec
Jak już Informowaliśmy w
przeprowadzanej corocznie klasyfikacji piłkarskich talentów w
1998 roku uznanie w oczach żu
rnalistów tygodnika " Piłka Noż
na" znalazło bśmiu zawodników
z klubów naszego regionu. Aż.
pięciu graczy reprezentuje barwy ostrowieckiego KSZO. Tylu
przedstawicieli mają w Polsce
jeszcze Lech Poznań, Zagłębie
Lubin i Polonia Warszawa.
O trzy miejsca w porównaniu do
ubiegłego roku (z 11 na 8) awansował golkiper ostrowieckiego klubu, 16-letni Paweł Kapsa. Utalentowany junior, reprezentant kraju
U-16, czyni stałe postępy i doskonali swoje umiejętności pod okiem
Janusza Jojko. Bardzo ciekawie
zapowiadają się inni zawodnicy
KSZO - defensor Marek Misiewicz, kadrowicz U-16 i pozyskany
ze Stali Rzeszów pomocnik Daniel
Grębowski. Obaj zajęli na swoich
pozycjach czwarte miejsca i z pewnością nie zamierzają na tym poprzestać , Kibice przyzwyczaili si ę
do obecności wśród nominowanych Mariusza Jopa (tylko piąte
miejsce w gronie lewych obroń
ców kryjących spowodowane brakiem powołań do kadry olimpijskiej) i stopera Marcina Pasionka,
który został wypożyczony przez
KSZO z krakowskiej Wisły. Aż o
pięć miejsc awansował ofensywny

W

pomocnik (lub napastnik) Stali
Stalowa Wola, Wojciech Fabianowski. Wojtek był w ubiegłym roku
j edną z naliaśniejszych postaci kadry U-18 Jana Pieszki, dla której
strzeli! 6 goli, w tym jeden w eliminacyjnym meczu ME z Irlandią.
Dwie lokaty niżej od Fabianowskiego, na piątym miejscu, jest
ofensywny pomocnik Korony Nida
Gips Maciej Pastuszka, Pastuszka ubiegły rok zalićzy do najlepszych w kańerze , znakomicie spi-

czolówc

sywał się w drugiej lidze i Pucharze Polski. Do pełni szcześcia brakowało tylko powołania do kadry
Pawła Janasa. Debiutantem w klasyfikacji jest zawodnik Beniaminka Radom, reprezentant kraju U15 Paweł Gregorek, Paweł to jedna z najWiększych nadziei przeży
wającego głęboki kryzys radomskiego futbolu . Długo można by
dyskutować o pominiętych w ankiecie . PN' . Naszym zdaniem na
umieszczenie w gronie talentów

Fol. S. Slachura
W rankingu " PN" po raz kolejny znalazł się Mariusz Jop (z lewej),
utalentowany obrońca KSZO Ostrowiec.

http://sbc.wbp.kielce.pl

zasług iwali także :

p ,...",.rr,VSI,aw

choń (świetn e

lidze i PP), Jacek
punkt kadry Edwarda
U-18, potem U-19) z
rony, wyróżniający się w
KSZO Marcin Wróbel,
pierz z Siarki Tarnobrzeg,
rok wgronie talentów ... ~.~.,.iD' Wll/I.OI,
młodzieży z naszego
Nasi reprezentanci
1994-98: Beniaminek

..
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Iskra Lider Market ma nowego bramkarza

Grali

brydżyści

ubiegłorocz

og,ólnop.olskicl

turniejów
Mistrzostw
kieleckiego
lokatę - 11 - zajęła para
Kowalik/Robert Kowalski
Drugie miejsce wśród
Hanna Kowalska
Ijl

Fot. S. Stachura
Zbigni~wa Tłuczyńskiego (z lewej) do gry w Kielcach nie udało się
namówIĆ, a Krzysztof Latos (z prawej) zasilił Iskrę Lider Market.

Etule Sportive de Sa hele Souse.
Stamtąd musiał wyjechać po
połowie sezonu, ponieważ rozgrywki zostały zawieszone z powodu

wojny w Iraku. Przez dwa miesiące grałw Koronie, a potem trafił
do Niemiec, gdzie występował w
klubie ligi regiona lnej SP VG Versmold. W ubiegłym roku wrócił do
Polski i zaczął grać w wystę
pującym w serii B I ligi MKS Koń
skie. Kieleccy kibice mogli go zobaczyć podczas grudniowego
, Meczu gwiazd'. Jest tzw. wolnym
graczem, a więc może grać tam ,
gdzie chce.
- Już podpisaliśmy umowę z panem Latosem. Ten doświadczony
" zawodnik na pewno bardzo nam
pomoże - powiedział prezes Iskry
lider Market Mirosław Kędzi a .
- Przez Iskrę byłem namawiany
j uż trzy miesiące temu. Wtedy powiedziałem ,nie', bo byli w Kielcach ludzie do grania. Zdecydowałem się teraz, bo drużyna jest w
ciężki ej sytuacji kadrowej. Chcę jej
pomóc. Będzi e to też dla mnie wy-

bileuszowy turniej Polonii Białogon

rawa
la Brożków
'Ił ramach obchod6w 5 roczniPOwstania Polonii Białogon
w Kielcach halowy turrski juniorów z
zespołów.

l"IUlTlfClwalła

Korona Nida Gips

6 pkt. , 5. Rodzina - 4 pkt., 6. Błękit
ni - 2 pkt.
Najlepszym zawodnikiem Polonii
zóstał Łukasz Szymoniak, najskuteczniejszym strzelcem (6 bramek) Kamil Szczepa ński z Nowin,
a najlepszym bramkarzem Marcin
Kaniowski z Korony NG. Wszyscy
wyżej wymienieni piłkarze , jak również najm/odszy uczestnik tumieju
Łukasz Kłosiński z Wisły Kraków,
otrzymali puchary.
ISTACHI

Błękitni Kielce - Korona

1~, N~winy - Polonia Białogon

, Odzlna Kielce - Wisła Kra0:1, Błękitni - Polonia 2:3, KoNG - Wisła 2:2, Nowiny - Ro0:2, Błękitni - Wisła 1:4, KoNG - Polonia 2:0, Nowiny 7:2, Błękitni - Rodzina 0:0,
NG - Nowiny 2:1, Polonia Rodzina - Korona 0:1,
- Nowiny 1:5, Polonia - Ro-

godniejsze niż codzienne dojazdy
do Końskich - mówi Krzysztof Latos.
Jak powiedział nam prezes Kę
dzia, dziś zapadnie decyzja czy
kielecki klub będzi e s i ę starał o
przełożenie wyjazdowych meczów z Petrochem i ą Płock , które
mają s i ę odbyć w naj b liższą sobotę i n i edzielę . Zawodnicy, którzy
przebywają od piątku na zwolnieniach, będą zbadani przez lekarza, którego opinia będzie decydująca . Wszystko wskazuje jednak na to, że mecze będą
przełożone .

Paweł

KOTWICA

Bardzo cieszymy się , że w naszym plebiscycie uczestniczy
tak wielu czytelnik6w. Z każdym
dniem napływa do naszej redakcji mnóstwo kupon6w. Dzięki
licznym sponsorom przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcyjnych nagr6d rzeczowych. Przypominamy jednocześnie, że
udział w losowaniu wezmą tylko
prawidłowo wypełnione kupony
konkursowe.
Pora na codzienne typowanie.
Dziś prezentujemy faworytów czytelnika z Sędziejowic, Michała Cichońskiego . Sportowcy: 1. Robert
Nowakowski (były gracz Iskry lider Market, piłka ręczna) , 2. Marek
Kalwat (Akwedukt, duathlon), 3.
Beata Madejska (STK Perfopol,
koszykówka), 4. Zbigniew Piątek
(Mróz, kolarstwo), 5. Mirosław Rajkowski (Cersanit Nomi, koszykówka), 6. Janusz Jojko (KSZO,
piłka nożna), 7. Krzysztof Pyskaty
(Korona Nida Gips, piłka nożna) 8.
Mariusz Jurasik (Iskra lider Market, piłka ręczna), 9. Radosław
Wasiak (Iskra lider Market, piłka
ręczna), 10. Maciej Stęczniewski
(Iskra lider Market, piłka ręczna) .
Trenerzy: 1. Gienadij Kamielin
(Iskra Lider Market, piłka ręczna),
2 Stan isław Dudzik (Cersanit Nomi, koszykówka), 3. Włodzimierz
Gąs ior (Korona Nida Gips, piłka
nożna). Człowiek sportu: Stanisław Dudzik.

3

kolejność turnieju: 1.
N
G.-11 pkt., 2. Wisła -10
. Nowiny - 9 pkt. , 4. Polonia -

Badmintona starania o przyznanie im organizacji turnieju decydującego o awansie do
ekstraklasy. Jako jego miejsce
wstępnie wytypowano sa lę sportowa SP Łączna , gdzie mecze
można rozgrywać jednocześnie
na czterech kortach.
Decyzja, co do ewentualnego
przyznania Orliczowi prawa do or-
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K

Podsumowując ubiegły rok, nie
sposób wymienić wszystkich sukcesów Marty i Radka. Do tych
najważniejszych na pewno należą

ganizacji turnieju , zapadnie prawdopodobnie pod koniec tygodnia. Same zawody zaplanowano
na 10 lutego. Regulamin PZBad.
nie precyzuje, która z ekip po zakończonym sezonie zasadniczym
otrzymuje prawo do organizacji
końcowych zmagań . Dotychczas
wiadomo, że w turnieju uczestniczyć będzie lider tabeli Jutrzenka
Choszczno, OIobok Ostrów Wielkopolski i Orlicz Suchedniów. O

l

1.............. '.' .................... 10pkt
2 . . ... .......... . ......... . ........... 9pkt
3 .. ....... . ........ .... .. .. . .... .. .. .. Bpkt
4....... . ................ . .. .......... 7pkt
5 ..................................... 6pkt
6............................. .... .... 5pkt
7 . ......... .. .... .. .............. . .... 4pkt
B.......... .. ..... . ................... 3pkt
9 .. .... . . . . . ..... . ... . ................ 2pkt
10......... . ....... ... ............. . .. 1pkt

TRENERZY
1. ................ . .. ................ . 3pkt
2 ...... .... ............. . .. .... ....... 2pkt
3 .....
1pkt
l
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Juniorzy

młodsi

grali w

Ożarowie

ajlepsi
gospodarze
w Ożarowie odbył
turniej halowy junior6w młodszych o puchar burmistrza miasta. Z sześciu drużyn, które wystartowały w imprezie najlepsza okazała się płe
rwsza drużyna Alitu Ożar6w pokonując w finale KSZO Ostrowiec 7:1.
- Turniej stał na dobrym poziomie
sportowym , co podkreślali szkoleniowcy i piłkarze przyjezdnych zespołów - powiedział nam Piotr Stańczyk , trener zwycięskiej ekipy. Wszystkim drużynom zapewniliśmy napoje i gorący posiłek . Myślę , że tego typu imprezy w Ożaro
wie będą organizowane cyklicznie.
W tumieju oprócz Alitu I i KSZO
wystąpili: Świt Ćmielów, Stal StaW

http://sbc.wbp.kielce.pl
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sobotę

się piłkarski

tym, czy czwarta lokata przyznana
zostanie Wildze Garwolin czy też
Stali Nowa Dęba zadecyduje
związek . Pomimo straty dwóch
punktów do drugiej w tabeli druży
ny O/oboka, w Orliczu nie tracą
nadziei na końcowy awans. Do końcowej tabeli rywalizacji zalicza
się wyniki z sezonu zasadniczego,
a awansem premiowane są dwie z
czterech uczestniczących w turnieju drużyn .
(G.B.)

O

NA NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW,
TRENERÓW I "CZŁOWIEKA SPORTU" WOJEWÓDZTWA
KIELECKIEGO '98

Skrzaty
wśród miodzików

żyna Sołtys .

P

3. PLEBISCYT "ECHA DNIA"
I POLSKIEGO RADIA KIELCE S.A.

368-22-09

miejsca w ogólnopolskich rankingach. Marta Sołtys została sklasyfikowana na 9 miejscu listy generalnej Polskiego Związku Tenisa w singlu i 11 miejscu w deblu w
kategorii skrzatów. W młodzicz
kach w grze pojedynczej znalazła
się na 28 pozycji. Na liście klasyfikacyjnej młodziczek regionu
małopolskiego w singlu uplasowała się na pierwszym miejscu.
Radosław Gladyś znalazł się na
trzeciej pozycji zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej w punktacji generalnej Pucharu Lata.
Wśród skrzatów w klasyfikacji generalnej minionego roku znalazł
się na wysokim 4 miejscu w grze
pojedynczej i zajął 2 miejsce w deblu . W kategorii młodzików zajął
56 miejsce.
W tej chwili tenis i ści przygotowują się pod okiem trenera Jacka
Zdybiewskiego do sezonu halowego. W lutym wystartują w ogólnopolskich turniejach halowych
młodzików w Zabrzu i Warszawie.
IEVAI
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Udany sezon Marty i Radka

Ten i siśc i kieleckiej Tęczy - Marta Sołtys i Radosław Gładyś miniony rok mieli udany. Opr6cz
występów w swojej kategorii
wiekowej, czyli skrzatach (do lat
12), zajmowali r6wnież czołowe
lokaty w młodzikach (do lat 14).
Szkoda, że wyniki sportowe tenisistów Tęczy nie idą w parze z
możliwościami finansowymi klubu . W dalszym ciągu większość
wydatków ponoszą rodzice. - Może w tym sezonie coś się zmieni w
tej sprawie i polepszy się nasza
sytuacja. Mamyw końcu przedstawiciela z Kielc w Zarządzie
Małopolski ego Zwi ązku Tenisa. Wdalszym ciągu poszukujemy sponsorów, którzy mogliby zainwestować w dalszy rozwój kariery sportowej naszych tenisistów. Klub ma
niestety ograniczone możliwości
finansowe - powiedziała nam Gra-

, Solidarność· Huty .Ostrowiec',
sklepy sportowe; •TopSport' Tadeusza Dudki w Kielcach, sklep rowerowy .Olimpijczyk' i Wielki Kiermasz Obuwniczy Andrzeja Sypytkowskiego z Końskich oraz kieleccy parlamentarzyści.
Kupony prosimy nadsyłać do
redakcji "Echa Dnia", 25-953 Kielce, uJ. Targowa 18, skr.131lubdo
redakcji Radia "Kłelce", uJ. Radiowa 4. Prosimy o dopisek "Plebiscyt sportowy".
IEVAI

Sponsorami tegorocznego plebiscytu są: , Mitex' SA, , Nomi' SA,
.Echo Investment" SA, .Cersanit·
SA, basen ,Perla" w Nowinach,
,Totolotek' SA, ,Chemar" SA,
,Agroma·, .Perfopol 2' , .WiBtronic', PZP , Witapolaros', .Suprimex' SA, Przedsiębiorstwo Usług
Socjalnych Budownictwa z Kielc,
,Audiopol Malta Corp:, , Kolporter" SA, PHU .Ceramikal' Kielce,
,Scan Duo' Kielce, PW , Hutnik'
Ostrowiec Świętokrzyski, NSZZ

Nasz telefon

Starania Orlicza
Działacze Orlicza Suchedni6w
rozpoczęli w polskłm Związku

.

--~'n"'"
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o badmintonową ekstraklas~ w Łącznej?

Wyniki:

""

Czasu coraz mniej!

LATOS

chosłowacja) w 1990 r. W tymże
roku wyjechał do Tunezji, gdzie
grał w zespole mistrza tego kraju

.

3. Plebiscyt "Echa Dnia" i Radia "Kielce"

A KLapaTY
Krzysztof Latos, wychowanek
kieleckiej Korony, a o~tatnio
bramkarz MKS Końskie , będzie
do końca sezonu zawodnikiem
Iskry Lidę r Market Kielce.
Drużyn a mistrza Polski została w
ostatnich dniach praktycznie bez
bramkarza. Po operacji wyrostka
robaczkowego na przynajmniej
póltora miesiąca jest wyłączony z
gry Rafał Bernacki. Chory jest także Maciej Stęczniewski. Kierownictwo drużyny mistrza Polski zadecydowało o podpisaniu umowy z
Krzysztofem Latosem. W sobotę
rozegra on ostatni mecz w barwach MKS Końskie.
Latos w tym roku skończy 37 lat i
mimo że w pierwszej drużyn ie Kograł blisko 10 lat, nie był miPolski. Jest wyChowa nw której występował
-90. Zadeb iutował w
lidze w wieku n i espełna
i
lat. Rozegrał około 80 spotkań
reprezentacji Polski, grał w miświata grupy B w
1987 r. (Włochy) i grupy A (Cze-

.

lowa Wola , OKS Opatów i Alit II.
Wyniki eliminacji: Alit 1- Świt 13:0,
Alit II - KSZO 1:9, Świt - OKS 0:8,
KSZO - Stal 3:0, Alit I - OKS 1:0,
Alit II - Stal 0:8. Mecz o 5 miejsce
Alit 11- Świt 10:2, o 3 miejsce OKSStal 2:2, karne 4:5; finał Alit I KSZO 7:1.
Zwycięski zespół Alitu I grał w
składzie : Bartosz Smolak, Jakub
Smolak, Łukasz Gołda , Marek
Krawiec, Paweł Łukasiewicz , Michał Jabłoński , Łukasz Krajewski,
Michał Baranowski. Najlepszym
piłkarzem turnieju wybrano Sebastiana Zająca z OKS Opat6w, najskuteczniejszym strzelcem został
Jakub Smolak (Alit I) - 8 bramek.
Mecze sędziował Ireneusz Ociepa.
ISTACHI
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Paweł

Januszewski: Lekarze spisali mnie już na straty

GO
Pierwszy sparing

KSZO pokonal
Widzew
W

sparingowym spotkaniu
w Bielsku-Białej
KSZO Ostrowiec pokonał Widzew Łódź 2:0 (1 :0). Bramki zdobyli: Rafał Wójcik z karnego w
40 min. oraz Daniel Grębowski
w 63 min. Zwycięstwem tym
piłkarze
sprawili
prezent
imieninowy swoj emu trenerowi
Henrykowi Apostelowi.
piłkarskim

KSZO: Jojko - Wróbel, Baltusznikas, Stokowiec - Gumieniak,
Graba, Budka, Bilski, P. Kaczorowski - Wójcik, Pikuta, oraz Dymanowski, Żelazowski , ŚWierad, Sydorenko, Grębowski, Kot, Krawiec, M. Kaczorowski.
Widzew: Olszewski - Kasiak,
Łapiński ,
Bogusz, Michalczuk,
Michalski, Czajkowski, Terlecki,
Siadaczka, Masłowski , Wichniarek
oraz Ludwikowski, Gorszkow,
Stasiak, Świętosławski, Borowski.
Spotkanie, jak na tę porę roku,
toczyło się w dobrych warunkach.
Pierwsze pół godziny należało do
KSZO. W ostatnim kwadransie
pierwszej połowy do głosu doszli
widzewiacy, ale KSZO wyprowadził szybką kontrę. Szarżujący Kaczorowski został sfaulowany w polu karnym i Wójcik pewnie wykonał

j edenastkę .

Po przerwie inicjatywa ponownie była po stronie
KSZO, który podwyższył wynik
spotkaPlia po ładnym strzale z dystansu Grębowskiego , po którym
piłka trafiła w okienko bramki Widzewa. Pierwszoligowcy ruszyli
do odrabiania strat, ale bardzo dobrze dysponowany Dymanowski
nie dopuścił do utraty gola, broniąc
m.in. uderzoną z bliska piłkę przez
Michalczuka.
Całe spotkanie rozegrał w barwach KSZO Litwin Wirginius
Baltusznikas.
- Moim zdaniem piłkarz ten pasuje do zespołu - ocen ił występ Litwina drugi trener Jan Makowiecki. Na pewno przydałby się nam w lidze, ale pewne decyzje nie należą
do nas i musimy poczekać . Miejmy
nadzieję, że rozmowy zakończą
się pozytywnie, bo Baltusznikas
dobrze wkomponował się w druży
nę·

Zdaniem szkoleniowca, sparing
z Widzewem był bardzo potrzebny. W trakcie sparingu wszyscy
realizowali założenia szkoleniowca dotyczące stałych fragmentów
gry, krycia oraz powrotu po stracie
piłki.

rreZ/,/PK!

Paweł Januszewski był lekkoatletycznym
objawieniem
ubiegłego sezonu. W pięknym
stylu został mistrzem Europy w
biegu na 400 m przez Płotki. Tego sukcesu nikt się nie spodziewał, bo jeszcze kilka miesięcy
przed budapeszteńskim czempionatem lekarze nie dawali
sympatycznemu zawodnikowi
źadnych szans na powrót do
sportu.
• Miniony rok był wyjątkowy w
pana ży!!iu .
- Tak, najważniejsze , że udało mi
się dojść do siebie po ciężkim wypadku samochodowym . Miałem
dużego krwiaka mózgu i niektórzy
lekarze spisali mnie już na straty.
Mówili, bym sport całkowicie wyb ił
sobie z głowy. Ja jednak nie poddawałem s ię . Harowałem ze łzami
w oczach, ale opłaciło się .• Mazurek Dąbrowskiego· w Budapeszcie całkowicie zrekompenśował mi
wcześniejsze niepowodzenia.
• Przepustkę do Budapesztu
wywalczył pan w Kielcach ...
- Gdyby nie mityng na stadionie
Budowlanych, mistrzostwa Europy oglądałbym pewnie przed telewizorem. We wszystkich wywiadach podkreślam, że droga do tytułu mistrza Europy zaczęła się w
Kielcach i dlatego wasze miasto

Wczoraj na kortach w Melbourne odbyły się kolejne pojedynki
wielkoszlemowego turnieju te·
nisowego Australian Open. Ko·
lejnym tenisistą, który z imprezą
po~egnał się już w 1 rundzie jest
rozstawiony z nr 4 Hiszpan Carlos Moya. Jego pogromcą okazał się Nicolas Kiefer z Niemiec.
Kiefer wygrał z Moyą w 4 setach6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (8-6), 6:3. Problemów z awansem do kolejnej
rundy nie miały natomiast czołowe
tenisistki - Martina Hingis (nr 2),
Aran!xa Sanchez-Vicario (4), Mary Pierce (7) i Steffi Graf (10).
Wyniki pierwszej rundy. KOBIETY. Steffi Graf (Niemcy, rozstawiona z nr 10) - Paola Suarez (Argentyna) 6:0, 6:3; Sandrine Testud
(Francja, 14) - Tara Snyder (USA)
6:3, 6:2; Amanda Coetzer (RPA,
16) - Sandra Kleinova (Czechy)
6:4, 2:6,7:5; Mary Pierce (Francja,
7) - Cindy Watson (Australia) 6 :2,
6:1; Aran!xa Sanchez-Vicario (Hiszpania, 4) - Mariaan de Swardt
(RPA) 6:2 , 6:2; Martina Hingis
(Szwajcaria, 2) - Lilia Osterloh
(USA) 6: 1,6:2; MĘŻCZYŹNI . Todd
Martin (USA, 15) - Fernando Meli-

Macie

wspaniały

sentymentem.
obiekt i j eś li wy-

nawierzchnię

stadionu, z
u was wystartuję .
• Podobno pana sportowym
wzorem był Piotr Kotlarski z Budowlanych Kielce.
- Tak, razem biegal i śmy w kadrze i wiele się od niego nauczyłem . Do dziś pracuję z jego
byłym trenerem Januszem I sk rą.
Piotrek miał ogromne możliwości,
gdyby dop i sało mu szczęście , z
pewnością liczyłby s i ę w europejskiej rywal izacji. Korzystaj ąc z
okazji pozdrawiam swego przyjaciela z kadry i jego sympatyczną
mienicie

pewnością

rozmowę·

małżonkę ·

Finka Pirjo Haeggman zrezygnowała z członkostwa w Mię·
dzynarodowym Komitecie Olimpijskim w wyniku skandalu
korupcyjnego związanego z
przyznaniem Salt Lake City pra-

Wessels (Holandia) 6:3, 6:2, 7:6
(7-0), Jewgienij Kafielnikow (Rosja, 10) - Jonas
Bjorkman (Szwecja) 6:3, 6:2, 6:4;
Todd Martin (USA,
15) - Fernando Meligeni
(Brazylia)
3:6, 4:6, 6:3, 6:4,
6:1; Greg Rusedski
(Wlk. Brytania, 7) Scott Draper (Australia) 7:6 (7-3),
2:6, 6:4, 7:6 (7-5);
Andre
Agassi
(USA, 5) - Hernan
Gumy (Argentyna)
6:0, 6:3, 6:0; Petr
Korda (Czechy) -'
Galo Blanco (Hiszpania) 6:3, 6:7 (17), 6:4 , 6:7 (4-7),
6:2; Lleyton Hewitt
(Australia) - Cedric
Pioline
(Francja,
13) 6:3, 6:1, 6:1;
Monica
Seles

Im=d~~~~~~~~:==~~~~
Zrozpaczony Moya ...

darzę wyjątkowym

Rezygnacja
Raeggman

Moya

geni (Brazylia) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4,
6: 1; Jim Courier (USA) - Peter

Fot. S.

Kielcach podczas mityngu z okazji
Budowlanych, a kilka tygodni później we wspaniałym stylu wywalczył mistrzostwo EurofJY w Budapeszcie.
Paweł Januszewski (na najwyższym stopniu podium) wygrał w

Pierwsza "ofiara" afery korupcyjnej w MKOl.

Wielkoszlemowy turniej Australian Open

Odpadł

y NIE KIELCE ...

(USA,
6) - Tina Krizan
(Słowenia) 6:1,
Fot. PAP/CAF 6 :0 .
10pr. STACHI .

wa
organizacji
zimowych
igrzysk w 2002 r.
Wczoraj Haeggman złożyła rezygnację na ręce przewodn i czącego
MKOl. Juana Anton io Samarancha, który podzi ękował jej za pracę w tej organizacji. Rezygnacja
Finki zostanie prawdopodobnie
zatwierdzona w niedzielę przez
Komitet Wykonawczy MKOl.
Tydzień temu ujawniono, że były
mąż Haegmann, Bjarne, pracował
w komitecie organizacyjnym Salt
Lake City, ubiegającego się wówczas o prawo organizacji zimowej
olimpiady w 2002 r. Pani Haegmann zaprzeczyła , jakoby miało to
jakikolwiek wpływ na jej decyzję
podczas głosowania.
Według doniesień prasowych,
P i~o Haegmann znalazła się na liście 13 członków MKOl. zamieszanych w aferę korupcyjną. Dziewięciu
najbardziej
winnych
działaczy miałoby zostać wykluczonych z grona MKOl. na nadzwyczajnej sesji, która została
zwołana na 17 i 18 marca.
Pirjo Haegmann została wybrana
na członka MKOl. w 1981 . Była
jedną z dwóch pierwszych kobiet
w tym gremium. W sportowej karierze 12-krotnie zdobywała mistrzostwo Finlandii w biegach na
100 i 400 m. Startowała w igrzy-:
skach olimpijskich - w 1972, 1976 i
1980 r.
O aferze korupcyjnej w MKOl.
czytaj również na stronie 22.
IPAPI

• Plany na najbliższy sezon?
- Docelowym startem będą mistrzostwa świata w Sewilli, na których postaram się udowodnić, że
.złoto· w Budapeszcie nie było
dzi ełem przypadku.
• Za kilka dni zmienia pan stan
cywilny...
- ... i dlatego wykorzystuję ostatnie dni wolności (śmiech) . Mam
nadzieję, że przez ten czas wybranka mojego serca, Bemadetta,
nie rozmyśli s i ę i przed ołtarzem w
Pyrzycach powie mi .tak·.

Piłkarze krakowskiej Wisły zatrzecie miejsce w turnieju halowym w Hanowerze. W decydującym meczu z Hannnover 96
skuteczniej egzekwowali karne,
wygrywając 4:3. W rozgrywkach
grupowych Wi sła przegrała z Arminią Hannower 1:2, pokonała natomiastArminię Bielefeld 3:0 i TSV
Havelse 2:1.
* Fin Tommi Makinen awansował
na pierwsze miejsce po ośmiu pró-

*

jęli

bach specjalnych Rajdu
Carlo.
• Duńczyk Nicolai Bo Larsen
grupy Home Jack and Jones
grał pierwszy etap wyścigu I
skiego Tour Down Under
tem i metą w Adelajdzie
lia).
• W sparingowym meczu
ński Górnik przegrał z
zespołem czeskiej ,._. __ ""~<V""
nikiem Ostrawa 0:2.
• Dariusz Gil (POM Strzelce
jeńskie) zdobył Puchar
larzy przełajowych w

1998/99.
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