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ul. Prostej, na oddziałach położni
czych i na onkologii.
Jak będzie z lekarzami? - W wię
kszości szpitali terenowe oddziały
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy weszły w spór
zbiorowy z dyrektorami szpitali,
więc należy liczyć się z tym, że w
tych jednostkach będzie strajk powiedział nam dr Jerzy Błasiak,
przewodniczący ZRŚ OZZL. - W
jednych w ostrzejszej formie , w innychwłagodniejszej. Strajku moż
na spodziewać s ię w Skarżysku
Kamiennej, Starachowicach i
dwugodzinnej ostrzegawczej akcji
w Ostrowcu .
Lekarze i pielęgniarki zapewn i ają jednak, że nawet j eże li dojdzie do strajku , pacjent, który bę
dzie wymagał natychmiastowej
pomocy - otrzyma ją.
Należy też liczyć się z możliwo
ścią odwołania strajku w ostatniej chwili, w przypadku gdyby
doszło do rozmów KOROZ z
rządem albo w przypadku , gdy
organ izatorzy akcji uznają, że
strajk wymyka s i ę spod kontroli i
przybiera formę dzikiego strajku,
który może zagrozić bezpieczeń
stwu pacjentów.
/IBl

Fot. G.

Pacjent ze sztuczną nerką musiał dojść pieszo z małej miejsc owości do Łagowa , ponieważ karetka nie mogła po niego
dotrzeć z powodu zasp. Kilka wsi w rejonie Opatowa zostało
zupełnie odciętych od świata. Odwołano niektóre kursy autobusów PPKS. Ciężkie TIR-y zatarasowały "siódemkę" w
okolicy Wodzisław ia i odcinek Wola Jachowa - Ostrowiec.
Nawet pługi utknęły w korkach.
Specjalnie dla " Echa" Aleksander
Oomogarow,
czyli Bohun z .Ogniem i mie- .
czem" między innymi o tym,
dlaczego kocha się w nim pół
Polski.
Kasa w górę . Dlaczego lawinowo rosną zarobki władz?
Sołtysi z Wąchocka opowiadają, jak ich mi asteczko
stawało się pOlską stolicą .
śmiechu .

U Sienkiewiczów w Oblę
gorku zainwestuje obcy kapitał?

Mali rozbójnicy. Coraz czę
w szkołach województwa
świętokrzyskiego starsi uczniowie wymuszają pieniądze
od młodszych .
ściej

Oskarżony
chciał

o to, że ukradł samochód,
okupu, a jak nie dostał, to spalił

.AI Capone

Z

Prokuratura oskarżyła 32-letniego Zdzisława Z. z Ostrowca Świętokrzyskiego o cztery
przestępstwa : kradzież samochodu, próbę wymuszenia okupu za niego, spalenie
tegoż auta oraz używanie bez
stosownego zezwolenia radia CB. Akt oskarżen i a wystosowano 8 stycznia, pierwsza rozprawa już się odbyła .
To jednak nie koniec, bo sprawę dwóch kompanów Z.

W'YZ:SZA SZKOŁA HANDLOWA
W Kielcach, ul. Peryferyjna 15
~
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20 lutego (sobota), o godz. 11.00

Program/e: prezentacja uczelni, spotkanie z władzami szkoły,

warunki przyjęć
NOWE KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Ostrowca
wyłączono

do
postępowania ...

odrębnego

Czytaj na str. 3
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- Mieliśmy wczoraj zawieżć pacjenta spod Łagowa na dializę powiedział dyżurna pogotowia z
Kielc. - Niestety, nasza karetka nie
dojechała do małej miejscowości.
Chory pacjent zdecydował się na
dojście pieszo do Łagowa, a
stamtąd dopiero zabrało go pogotowie.
- Sytuacja jest tragiczna - powiedział krótko kierownik powiatowego zarządu dróg w Opatowie Stanisław Graboń . - Takie wsie jak
Baćkowice , Iwaniska, Sadowie
są odcięte od świata . Większość
dróg na naszym terenie jest nieprzejezdnych i dopóki wiatr nie
ustanie, sytuacja się nie poprawi.
Nawet l żejsze plugi nie radzą sobie z zaspami , natomiast kierowca ciężkiego pługu wirnikowego
stwierdził, że śnieg zasypuje drogę natychmiast po przejechaniu
maszyny. Operator ładowarki
wrócił w połowie drogi, bo bał się ,
że potem będzie miał odcięty odwrót. Staramy się odśnieżać
głównie drogi po interwencjach.
Pierwszy sygnał dostaliśmy z domu dziecka.
Nieprzejezdne były także odcinki
dróg w rejonie Ostrowca. Dyżurna
na kieleckim dworcu PPKS poinformowała nas, że na trasie do te-

wykrwawił się

na

go miasta odwołano niektóre kursy autobusów. Rano pojazdy
PPKS nie mogły dotrzeć do Bartoszowin i Nowej Słupi z powodu kolizji TIR-ów, do południa nie kursował autobus z Zalezianki. Z opóż
nieniem dotarły do Kielc również
dalekobieżne pociągi.

- Po raz pierwszy tej zimy część
dróg krajowych utrzymywanych w
najwyższym drugim standardzie
była nieprzejezdna - powiedziała
Ewa Sayor, naczelnik wydziału
utrzymania dróg w kieleckim Biurze Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. - Od kilku lat nie mieliśmy
takiej klęski. Największym problemem jest porywisty wiatr, który
bardzo szybko nawiewa ciężki
śnieg na drogi. Najgorzej jest na
odkrytych odcinkach, na przykład
Jędrzejów - Mierzawa - Klemencice na .siódemce", Jędrzejów Chmielnik czy Nagłowice - Zdanowice.
W nocy bardzo ciężko było w rejonie Wodzisławia, gdzie w śnie
gu utknęły samochody ciężaro
we. TIR-y zatarasowały również
drogę w rejonie Suchedniowa ,
gdzie natychmiast utworzyły się
korki. Utknęły w nich z kolei plugi,
które miały umożliwić ciężarów
kom ruszenie z miejsca . Z pomocą

śmierć

Zabójstwo czy wypadek?
44·letniego m i eszkańca Zbrzy
znaleziono wczoraj w jego włas
nym mieszkaniu. Był ranny w
głowę , wykrwawił się na śmierć.
Adam B. mieszkał ze swoim
młodszym bratem Markiem w rodzinnym domu. We wtorek wrócił
około godz.
18.30, był pod
' wpływem alkoholu . Marek B. zauważył, że brat mocno krwawi, ma
sporą ranę z tyłu głowy. Zapytał,
co mu się stało, czy go ktoś pobił,
ale Adam mu nie odpowiedz iał.
Nie chciał, by brat zawiózł go do
szpitala czy wezwał pogotowie.
Odparł, że czuje się dobrze, nic

mu nie jest, więc nie widzi powodu,
by Marek interesował się jego stanem . Młodszy z braci poszedł
spać. Rano zobaczył, że Adam
siedzi na fotelu. Podszedł do niego
i stwierdził, że nie żyje . Wezwał
policję ·
Udało się odtworzyć większą
część

ostatniego dnia życia Adama B. Wiadomo, że niemal przez
cały wtorek pił alkohol w pobliskim
Pawłowie . Widziano go w kilku
miejscach. Nie wiadomo, co robił '
między godziną 14.30 a 17.30. Policja zakłada , że mógł wracać w
kierunku Zbrzy polnymi drogami,

http://sbc.wbp.kielce.pl

dlatego zajęło mu to tyle czasu .
Dwóch świadków widziało go potem na przystanku, tam są też śla
dy krwi. Niewykluczone, że Adam
B. przewrócił się i upadł na chodnik, ale nie można też odrzucić
wersji, że został pobity. - Na razie
trudno ustalić, czy był to wypadek
czy zmarły został zaatakowany,
uderzony czy odniósł obrażenia w
wyniku bójki - mówi komendant
powiatowy policji w Starachowicach Kazimierz Sala. - Więcej bę
dziemy wiedzieć po sekcji zwłok .
IAOI
Personalia braci zmieniono.

Romański

drogowcom przyszła policja, która
umożliwiła plugom przejazd.
- Musieliśmy wynająć dodatkowy
sprzęt, bo nasz już nie wystarczał
powiedziała Anna Kozubowska z
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Kielcach, utrzymującej
ponad tysiąc kilometrów dróg wojewódzkich. A i tak na odcinkach
Ostrowiec - Suchedniów, Starachowice - Mirzec, Nagłowice Włoszczowa były miejsca nieprzejezdne.
Najwięcej kłopotów z pokonaniem zasp miały ciężkie TIR-y z
przyczepami. W południowych rejonach kraju policjanci zawracali
takie samochody, jeżeli nie miały
łańcuchów na koła.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

•

Upadek
z drabiny
Do groźnego wypadku na
budowie doszło w poniedziałek w Sandomierzu. Podczas wykonywania prac na
wysokości 39-letni Marian K.
spadł z drabiny.
Do wypadku doszło w sandomierskim zakładzie Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót
Mostowych, mieszczącym się
przy ulicy Przemysłowej . Pracujący na wysokości robotnik
spadł z wysokości czterech
metrów. Upadek okazał się dla
niego fatalny w skutkach. Męż
czyzna ma złamany kręgosłup.
Rannego przewieziono do
szpitala w Saodomierzu.

lAGA!

TELEFON interwencyjny

tr

SANDOMIERZ 832·10-69
KOŃSKIE OSTROWIEC
372·20·20
265-45-54
STARACHOWICE
273-41-73

WIADOMOŚCI LOKALNE

STRONA 2

Czy

Temat dnia:
Odkąd istnieją wojny, są reparacje i odszkodowania. Wczoraj
niemieckie koncerny utworzyły
fundusz odszkodowań dla robotników przymusowych w III
Rzeszy. Teraz trzeba tylko czekać na potwierdzenie rządu polskiego. Nieoficjalnie mówi się o
3 mld marek. Jednak już dzisiaj
wiadomo, że Polacy otrzymają
najmniej. Przelicznik marki do
złotego
jest
niekorzystny.
Ponadto polscy jeńcy wojenni
pracowali najczęściej nie w wielkich koncernach, tylko na roli, a
robotnicy rolni dostaną niewiele.

stracą pracę?

GRUPOWE
W PLA ACH
Prawie dwa tysiące osób w
Świętokrzyskim może stracić

w

najbliższym

czasie
do skutku
planowane zwolnienia grupowe. Pracownicy z dwunastu przedsiębiorstw, które
zapowiedziały redukcję zatrudnienia,
dołączą
do
ponad dziewięćdziesięciu
trzech tysięcy bezrobotnych, zarejestrowanych w
naszym województwie - poinformowała podczas wczorajszej konferencji prasowej
dyrektor
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy Maria WronaKarczewska.
pracę , jeśli dojdą

Fot. G. Romański
Eugeniusz Chudycki, Związek
Kombatantów RP i Byłych Więź
niów Politycznych: :: Władze
muszą to podpisać błyskawicznie ,
już umarła połowa poszkodowanych, a czas płynie nieubłaganie .
Zasada przyznawania odszkodowań nie jest najlepsza. Nic nie dostaną jeńcy wojenni i więżniowie
obozów koncentracyjnych. Kombatantom też nic się nie należy, a
dodatek kombatancki wynosi 106
złotych . Większość z nas bierze
miesięcznie 400-500 złotych emerytury. Bardzo dobrze mają się ci,
którzy dostają około tysiąca, ale to

W ciągu pierwszego miesiąca tego roku bezrobocie w regionie
wzrosło o ponad 35 procent.
Wpływ na to miała reforma administracyjna kraju , w wyniku której do
Świętokrzyskiego wraz z nowymi
gminami przybyło ponad 17,5 tysiąca bezrobotnych . - Tak duży
wzrost zarejestrowanych osób po-

zostających bez pracy jest spowodowany także zmianami , jakie
wprowadzono wraz z reformą ubezpieczeń
- twierdzi dyrektor
Wrona-Karczewska. - Tym, którzy
posiadają status bezrobotnego,
przysługują bowiem bezplatne
świadczenia medyczne.
Jak podkreśliła dyrektor Karczewska, największymi problemami,
z jakimi borykają s i ę urzędy pracy
w całym kraju , są bezrobocie kobiet, które stanowią zdecydowaną
większość wśród poszukujących

zatrudnienia oraz bezrobocie na
wsi. - Szacuje się , że po wejściu
Polski do Unii Europejskiej w kraju
będzie około miliona mieszkań
ców wsi pozostających bez pracy mówi dyrektor Wrona-Karczewska. - Z myślą o nich przygotowywany jest specjalny program
ochronny, który zaczniemy wdrażać naj prawdopodobniej jeszcze
w trzecim kwartale tego roku .
W grupie kobiet, które utraciły
pracę, najwięcej jest tych z wykształceniem zasadniczym zawodowym - sprzedawczyń , fryzjerek
oraz nauczycielek klas l-III i przed-

W Kielcach - 30 maja

rzadkość.

Bregovii: na Kadzielni
Już od początku marca będzie
można kupić bilety na kielecki

Fot. A. Piekarski
Maria Borek, księgowa: - Moja
matka całą wojnę pracowała u bauera. Było jej bardzo ciężko i po
wojnie. Nikt jej nie pomógł . Zmarła
sześć lat temu. Pocieszające, że
inni poszkodowani mają szansę
na odszkodowania. Tylko nie wolno już z tym zwlekać . To oburzające, mamy koniec XX wieku i
świat nie potrafi zmusić Niemców,
których przemysłowe giganty wyrosły na niewolniczej pracy do
zapłacenia rekompensat za wojnę , która zniszczyła całą Europę.
Mam nadzieję, że pieniędzy starczy nie tylko dla bogatych Żydów z
Ameryki.

koncert Gorana Bregovicia. Ten
znany kompozytor, twórca muzyki filmowej, wystąpi w amfiteatrze na Kadzielni 30 maja.
Bregović wystąpi w Kielcach w
ramach wielkiej trasy koncertowej
po Polsce, która rozpocznie się 23
maja i potrwa do 2 czerwca. Artysta przyjedzie do Polski z grupą
ponad 40 muzyków z krajów

Oq

strumenty, nagłośnienie i oświetle
nie przewozić będzie jeden TIR.
Na program koncertów złożą się
utwory z trzech ostatnich pły1 Bregovicia.
W Kielcach Goran Bregović
wystąpi 30 maja w amfiteatrze na
Kadzielni. Już od początku marca
w impresariacie Kieleckiego Centrum Kultury będzie można kupić
bilety na jego występ. Ich cena nie
została jeszcze ustalona.

bałkańskich . Będą poruszać się

po Polsce dwoma autokarami. In-

(PAP, nieb.)

W strażackiej kadrze
Dariusz Górzyński i Paweł
Gładyś z Powiatowej Straży Poźarnej w Skarżysku jako jedyni
reprezentanci

województwa
świętokrzyskiego znaleźli się w
22-osobowej kadrze Polski w
sportach pożarniczych . Straża
cy, którzy mają już na swym
koncie medale mistrzostw świa
ta przygotowywać się będą do
startów międzynarodowych w
pierwszej połowie roku.
Jak poinformowano nas w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej , zgrupowanie kadry rozpoczyna się w Toruniu już w naj-

bliższą niedzielę i potrwa dziewięć
dni. Bezpośrednio po jego zakoń
czeniu Toruń gościł będzie uczestników Halowych Mistrzostw Polski
w Dwuboju Pożarniczym (2-3 marca). Wśród 6Ó zawodników, którzy
wypełnili normy czasowe na ten
start Świętokrzyskie reprezentować będą również Górzyński i
Gladyś . Obaj nie są bez szans, zarówno w zawodach w drabinie hakowej , jak i w biegu na 100 metrów. Po mistrzostwach kadrowiczów czekają starty w Rosji i Ukrainie, które uznawane są za potęgi
w sporcie pożarniczym.
IG.B.!

Postój ponadplanowy

Fot. A. Piekarski
Jan Topolski, technik mechanik: - Nikt z mojej rodziny nie pracował w czasie wojny u hitlerowców. Sprawa odszkodowań mnie
nie dotyczy, ale powinna być ju ż
dawno załatwiona . Nie można budować nowych układów i stosunków między Niemcami a nami dopóki ta sprawa nie zostanie raz na
zawsze załatwiona . P ieniądze po
sześćdziesięciu latach za utratę
młodości i zdrowia to marna rekompensata. Ale to sprawa honoru.

100Kl

p,kla szyna
Przymusową przerwę
róży

mieli wczoraj

w pod-

pasażerowie

pociągów kursujących

na trasie
Radom - Warszawa. Ponad dwie
godziny trwała wymiana pęknię
tej szyny.
Jak poinformowano nas na stacji
kolejowej w Warce, usterka' została dostrzeżona przez pracowników kolei jakiś czas przed przejazdem pociągów. Pękła szyna kolejowa na odcinku pomiędzy Grabo-

szkolanek z wykształceniem śred
nim. Trudności ze zdobyciem pracy mają panie, które wybrały mę
skie zawody i zdobyły kwalifikacje
jako technicy budowlani, mechanicy. Nie ma wielu ofert zatrudnienia dla ekonomistek i pielęgniarek .
Ta ostatnia grupa zawodowa została objęta przez WUP formą
aktywizacji zawodowej. Zorganizowano szkolenia dla pielęgnia 
rek, które utraciły prawo do wykonywania zawodu z powodu jego
niewykonywania przez p i ęć lat. Kilkan aście z nich skorzystało z oferty pracy w libii, ale w tym przypadku barierą - jak podkreślają pracownicy urzędu pracy - jest brak znajomości języka angielskiego. Pielęgniarki zn i echęca równie ż dyskryminacja kobiet w Libii. Nawet w
kontraktach o pracę zamieszcza
się klauzulę dotyczącą praw kobiet pracujących w libii.
Wsparcia WUP udziela tym, którzy mogą utra cić pracę z przyczyn
ekonomicznych zakładu pracy. W
ubiegłym roku było to powodem
zwolnienia w Kieleckiem ponad
1600 ludzi. Największe zwolnienie grupowe miało miejsce w Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego, gdzie wypowiedzenia otrzymało 270 osób. W
tym roku 12 przedsiębiorstw
I zgłosiło, że planuje zwolnić prawie 2 tysiące osób.
grupy. tej
należą: Huta . Ostrowiec" (1000
osób), Zakłady Starachowickie
"Star" SA (650), Zakłady Wykonawstwa Sieci Elektrycznej w Kielcach (40), Dziewiarska Spółdzie l
nia Pracy "Twórczość · w Kielcach
(100)
oraz
Starachowickie
Zakłady Drzewne . Paged" (50). Organizujemy między innymi spotkania informacyjne zarówno dla
pracowników, informując ich o
prawach pracowniczych i możli
wościach uniknięcia zwolnienia,
jak również z pracodawcami - mówi dyrektor Wrona-Karczewska. Przypominamy im przepisy prawne, z których mogą skorzystać,
aby grupa zwalnianych jak najmniej dotkliwie odczuła utratę pracy i mogła skorzystać na przykład
z zasiłku przedemerytalnego.
W styczniu wpłynęło niewiele
ponad tysiąc ofert pracy. Najwię
ksze szanse na zatrudnienie mają
ci, którzy zgodzą się pracować
przy odśnieżaniu dróg i pracach

wem a Warką. Ruch pociągów został wstrzymany, a pracownicy
sekcji drogowej zajęli się naprawą przeszkody. - Pękające
szyny to zjawisko dość powszechne, szczególnie zimą.
Wiedząc o tym, zawsze sprawdzamy stan torów, by zapobiec
ewentualnemu nieszczęściu - poinformowała nas dyżurna ruchu
na stacji PKP Warka.

IJOU

porządkowych .

Agnieszka WICHA-OAUKSZA

PLOGI
W KORKACH
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- U nas takiej akcji nie ma - powiedział Bolesław Kozioł z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Pol icji w Kielcach. - Nasz fragment "siódemki"
nie jest aż tak zaśn i eżony jak "zakopianka·.
Drogowcy apelują o rozsądek.
Kto nie musi wybierać się w trasę ,
niech przeczeka najgorsze. Dopóki wiatr i opady nie ustaną, sy1uacja będzie bardzo trudna. Docho-

dzi nawet do tego, że nie można
ruszyć na skrzyżowaniu w cen.
trum Kielc (Grunwaldzka z Jagiel.
lońską). Podróżujemy kilka krotnie
wolniej niż zwykle. Świadczą otym
wczorajsze telefony, które odebra.
li dyżurni biura GDDP. Po raz pier·
wszy zdarzyło się, aby do drogowo
ców dzwon iły zaniepokojone żony
z pytaniami, czy to możliwe , żeby
mąż z Krakowa j echał już piątą godzinę ·
Małgorzata

PAWELEC

Gospodarza Świętokrzyskiego nie ma
już prawie 50 dni

Surrealizm
z wojewodą w tle
Jutro
leńką

będziemy obchodzić
rocznicę :

ma-

pięćdziesiąty

dzień bez wojewody świętokrzy
skiego. Jak do tej pory żaden
rząd nie zafundował Kielecczyź
nie równie abstrakcyjnej formy
administrowania.
Przypomnijmy, że - przynajmniej
teoretycznie - kandydatów na stanowisko wojewody jest trzech: Wojciech Lubawski i Marek Gajewski popierani przez AWS (przy czym
ten pierwszy ma znacznie wyższe
notowania) oraz Marek Ciuraszkiewicz, przy osobie którego od półto
ra miesiąca· upiera s i ę szefostwo
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Na
rodowego .
- Nie ma żadnego powodu , by
zjednoczenie zrezygnowało z osoby pana Ciuraszkiewicza - powtarza od 49 dni sekretarz generalny
partii Artur Zawisza . Świętokrzyscy
posłowie AWS solidarnie oświ ad- .

Opóźnienia pociągów

czają,

że

Marek Ciuraszkiewicz
nie zostanie.
Województwem nadal za rządza
delegat rządu do spraw wdrażania
reformy administracyjnej Józef
Płoskonka . W pierwszych dniach
stycznia mówił on, iż nie wyobraża
sobie, aby takie zastępstwo potrwało dłużej niż kilka, góra kilkana·
ście dni.
Poseł Waldemar Bartosz oświad·
cza, że teoretyczn ie jest nawet możliwe i półroczne bezkrólewie. Ile
jeszcze będziemy czekać na woje·
wodę - nie wie żaden z lokalnych
polityków.
Itonl
Gdy premierem był Waldemar
Pawlak, jego, delikatnie mó wiąc,
ostrożność w podejmowaniu istot·
nych decyzji stała się przysłowio
wa. Czasem czekano na nie całymi
tygodniami.
Premier Buzek bije go na głowę·
Tomasz NATKANlEC
wojewodą

jeszcze niewielkie

Kolej walcży z zimą
80 m inut opóźnienia· to dotychczasowy rekord wydłużenia
podróży odnotowany w ostatnich dniach na stacji ·Skarżysko-Kamienna.
O
tyle
wydłużyła s i ę podróż pociągiem

" Wetlina" relacji Zagórze,- Skarżysko-Kamienna minionej doby.
Jak poinformowano nas na stacji
PKP w Skarżysku , dotychczas pomimo wielu kłopotów - zima nie
sparaliżowała ruchu pociągów, a
opóźnien i a nie są jeszcze zbyt
uciążliwe dla podróżnych . Minionej doby, oprócz . Wetliny· , poważ
niejsze opóźnienia odnotowały

s kłady relacji Sandomierz - Skar·
żysko i Warszawa - Kraków. W
przypadku tego pierwszego było
to 13 minut, zaś przejazd ze stoliCY
do Skarżyska wydłużył się aż o 34
minuty. Kilkuminutowe opóżnienia
odnotowują pociągi na krótszych
trasach, np. Kielce - Radom er!
Skarżysko - Kielce.
Służby porządkowe PKP prakty·
cznie cały czas wywożą śn ieg ze
swego terenu . Bez tego opóźnie
nia byłyby z pewnością dotklr
wsze. Kolejarze nie kryją sWY~
obaw przed większymi opadami I
ewentualnymi potężnym i mro z8")
mi.
(G.B.

czarno'
mczecł

żonę

i

razjuź ·

rslwo. (
sterski!
Zdzisła

nym· rr
nocy 21
ukradł
WartoŚ!

złotych.

rym upc

Zatrzymano czterech

Ukradzione w Krakowie
BMW znaleźli policjanci
pionu kryminalnego KWP
na prywatnej posesji w
Chęcinach. Osoba, u której
samochód
parkował,
chciała policjantom wrę
czyć
2000 dolarów za
odstąpienie od czynności.
Zatrzymano w sumie czterech mężczyzn w związku
ze sprawą BMW.
Z informacji operacyjnych policji wynikało, że poszukiwane od
2 lutego przez krakowską policję
auto stoi na prywatnej posesji w
Chęcinach. We wtorek pojechali

http://sbc.wbp.kielce.pl

mężczyzn

tam pracownicy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej
Policji w Kielcach . Samochód
stał w garażu, prawdopodobnie
chciano wyłudzić od poszkodowanego okup.
.
Właściciel
posesji próbował
dwóm funkcjonariuszom wręczyć
łapówkę - 2000 dolarów - byle nie
zabierali auta. W wyniku akcji, jaką
przeprowadzono przedwczoraj,
zatrzymano na razie cztery osoby.
Marek P., mieszkaniec Mójczy,
który chciał przekupić stróżów prawa trafił do Policyjnej izby Zatrzymań .

25-letni Paweł K., 30-letni Wilhelm W. i 39-letni Marek O. pod ej-

rzani są o zorganizowanie gangu
trudniącego się kradzieżami dod'irogich, zachodnich aut. Samoch
ginęły w byłych województwach
krakowskim i częstochowskim.
Prawdopodobnie w ostatnim ~~
sie ukradli kilka aut, za kI",·
wyłudzali haracze.
Komendant mieJ·ski w Kielcach
. W·
Zygmunt Król nie chciał UJ~

niać szczegółów spra~Y· .~

twierdził j edynie, że w JedneJ.

pod kieleckich miejscowoŚcI ~
trzymano czterech mężczYo
podejrzanych o kradzieże sam
chodów.

WIADOM
syn Polaka ze Lwowa i Rosjanki

zesłanej
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CI LOKALNE

na Sybir

IE MOG~ BYĆ KIRGIZEM
Wczoraj do naszej redakcj i p rzyszed ł młody człowiek. - To
sprawa ży cia i ś m i eci. Musicie mi pomóc - pros ił . - Urod z iłem
się w Kirgizji, ale mój oj ciec jest Polakiem. Chcę mieszkać w
polsce.
Często widzimy w telewizji starych ludzi tęskniących za ojczyz ną i marzących o powrocie
do domu. Okazuje s i ę jednak. że
wygnanie z ojczyzny ojców nie
jest sp rawą łatwą dla ich dzieci.
Po latach SZUkają swojej tożsa
mości. Nigdzie nie są u siebie.
27-letni Władysław Wojtowicz
(pisane cyrylicą) naprawdę nazywa si ę Wójtowicz. przyj echał do
Polski na studia w ASP w Warszawie w 1991 roku . Dostał stypendium rządu polskiego jako repatriant ze Wschodu. Zrob ił dyplom i
dzisiaj jest wziętym grafikiem - w
Polsce. Tymczasem po studiach
ma tutaj marne szanse na pracę.
mieszkanie. stały pobyt. mimo że
swoje prace sprzedaje w galeriach i znajomym ..Do Osz w dalekiej Kirgizji nie chce w racać. Czuję się Polakiem - mówi. - Tutaj
jest moje miejsce . Wreszcie jestem u siebie.
I trud no s i ę dz iwić synowi Polaka Jana Wójtowicza. którego rodziną wi eś Korczów koło Lwowa
zrów nało z zi em i ą w 1946 roku
NKWD. Rodzina matki to rosyjscy
zesłańcy z Syberii. Komuniści
ukarali ich za kułackie pochodzenie. Polak i Rosjanka zna l eźli się
w Osz. ponieważ tam dostali nakazy pracy.

gos i ruskie pierog i - wbrew nazwie potrawa znana przede
wszystkim w Polsce . - W Ustrzykach Dolnych jest grób brata mojej babci Władysława Stadn ickiego - dodaje. - Po wojnie rodzeństwo rozdzielono . Siostra
zostala w ZSRR . a brat wróc ił do
Polski.

Dla Włodka . który mówi czysto
po polsku . rodzinna tr.adycja to wigilijna kolacja u babci Heleny. bi-

- Nie mogę być Kirg izem - podkreśla .
Nawet
inaczej
wyglądam . Prawda jest jedna k taka. że tam o mnie mówi ą Polak. a
stąd k ażą wyj echać .
Dorota KOSIERKIEWICZ
w jutrzejszym wydaniu gazety.
Szczegóły

Kto daje

i odbiera
(brakuje kilku rozTymczasem Urząd
Marszałkowski wliczył pomieszczenia biurowe do wykazu
majątku . jakim dysponuje . 1610
metrów kwadratowych Urzędu
Marszałkowskiego ma mieć wartość 347 tysięcy złotych .
Według wyliczeń tego . co powinno stanowić wojewódzkie mienie. samorząd posiada dobra wartości
prawie 160 milionów
· ~łotych . Są wśród nich 33 pozycje
- m.in. 1039 km dróg (które jednak
w zestawien iu nie mają żadnej
wartości) . Teatr im. Żeromskiego
(wartość - 1575 tysięcy złotych) i
Wojewódzki Dom Kultury (1758
cyjnego

Wojewoda zażądał od marszałka województwa i starosty kieleckiego płacenia
czynszów za pomieszczenia
biurowe w budynku przy al.
IX Wieków. Kilka tygodni
wcześniej przekazał im te
pomieszczenia z obietnicą
ich komunalizacji (przejścia
własności na samorządy).
Samorządowcy byli wówczas pewni, że mogą bez
przeszkód
rozporządzać
przekazanym mieniem.

Fot. A. Piekarski

Oska rżony oto, że ukradł samochód, chciał okupu, a j ak nie dostał, to s palił

Capone

Z

Prokuratura oskarżyła 32-letniego Zdzisława Z. z Ostrowca Święto
krzyskiego o cztery przestępstwa : kradzież samochodu, próbę wymuszenia okupu za niego, spalenie tegoż auta o raz używa ni e bez
stosownego zezwolenia radia CB. Akt oskarżen i a wystosow ano 8
stycznia, pierwsza rozprawa już s i ę odbyła . To j ednak nie koniec, bo
sprawę dwóch kompan ów Z. wyłączo n o do od rębnego postę powa
nia...
32-letni Zdzisław Jan Z., mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskie
go. w swoim dorosłym życiu nie
zhańbił się stałą pracą. Trochę sezonowo, prawdopodobnie "na
czarno", zatrudn i ał s i ę w Niemczech i to tyle. Jak utrzymywał
zon ę i dziecko. nie wiadomo. ale
raz już Temida ukarała go za paserstwo. Obecna historia jak z gangsterskiego filmu. zaczęła się dla
Zdzisława Z. z pozoru . niewinnym" min ięciem się z prawem . W
nocy 20 czerwca ubiegłego roku
ukradł .volkswagena passata" o
wartości j akichś 30 tysięcy
zJotych. Wykazał się przy tym sporym Uporem i niezwykłymi umiejęt-

Wojewoda żąda czynszu za "darowane"
samorządom biura

nościami.

jako że bez przeszkód
pokonał wszelkie zabezpieczenia
auta, zerwał blokadę i dźwign i ę
zmiany biegów. Kradzież ta jednak
różniła s ię od wielu innych niewiadomych znikn i ęć aut jednym
szczegółem : już nazajutrz po jej
dOkonaniu do właścic i e l a samochodu zadzwon ił mężczyzna z
dość n ieoczekiwaną propozycj ą:
zasugerował. że odda auto, j eże li
jego właściciel zapłaci mu 10 tysięcy złotych , czyli trzecią część
wartości . volkswagena". W przeciwnym razie bądź w przypadku
powiadomienia policji przez poszkodowanego. auto zostanie zniszczone.
Zdz isław Z. i jego dwaj kompan i
mieli pecha, bo sprawą zainteresowała się bliżej policja. To właś
nie jej funkcjonariusz przez nastę
pne kilka dni twardo negocjował z
porywaczami samochodu. On też
musiał chodzić po całym niemalże
Ostrowcu. zwiedzać tamtejsze budki telefoniczne z aparatami wrzutowymi i czekać a ż przestępcy się
odezwą i wskażą kolejne miejsce.
w którym nastąpi przekazanie gotówki.
Negocjacje wyglądały tak, jak na
filmach: Zdzisław Z. zażyczył so-

"SOBOTA

Oslrowca.
bie 10 tysi ęcy w używanych banknotach. Następnie kazał udać się
poszkodowanemu (w tej roli policjant) do budki telefonicznej, gdzie
miał czekać na połączen i e . Roz'mowa była krótka: poszkodowanemu wskazano następną budkę .
do której mial się udać po dalsze
instrukcje. Tam usłyszał . że ma
powoli podążać lewą stroną ulicy
Sienkiewicza w Ostrowcu. Podejdzie do niego mężczyzna . Jeś li
przedstawi s i ę jako Zdzisław. to
należy mu wręczyć okup i w żad
nym razie nie i nformować o niczym policji.
Funkcjonariusz wykonał, co kazano. Podczas wędrówki ulicą
spostrzegl samochód Zdzi sława
Z ., który kilkakrotnie przejechal
obok niego, ale do konfrontacji nie wiedzieć czemu - nie doszło .
Za to przestępcy znowu zadzwonili do poszkodowanego. WSkazując
tym razem budkę te l efon iczną
przy stacji CPN . Kolejna rozmowa
odbyla s i ę już po pólnocy. pieniądze nakazano zan ieść w inne
miejsce. ale nikt nie podjąl próby
odebrania ich. Kiedy policjant
(alias poszkodowany) otrzymał
następne polecenie szukania budki w drugim końcu miasta. powiedzi ał swojemu rozmówcy. że na razie ma dość nocnego biegania po
całym mieście . bo jest zmęczony.
Na to odpowiedziano mu. iż w takim razie samochód zostanie spalony.
Telefon zadzwonił jeszcze raz tym razem kilka dni póżniej : 4 lipca

BĘDZIE

1998 r. Znowu wskazano miejsce
przyniesienia pieniędzy, ale i tym
razem nikt się po nie nie stawił. Potem sprawa ucichła. telefon zamilkł. 13 lipca policjanci znaleźli
skradzionego "volkswagena passata ". Doszczętn i e spalony. porzucony został w m i ejscowości
Sadłowi na (gm. Kunów).
W trakcie zaba,*, w chowanego
z przestępcami , policjanci zdoła li
usta lić ich personalia. 15 lipca
ubiegłego roku Zdzisław Jan Z. został aresztowany. Za kratki trafili
też lego dwaj koledzy.
- Sledztwo trwało pół roku. ale
skończyłó s ię sukcesem. bo udało
s i ę zebrać dowody obciążające
oskarżonego. To jedno z niewielu
tego typu śledztw skutecznie przeprowadzonych przez po licję i prokuraturę - wyjaśnia prokurator Andrzej GÓrnisiewicz. szef Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świę
tokrzyskim.
8 stycznia Zdzi sława Z. oskarżo
no o cztery przestępstwa : kradzież
samochodu 20 czerwca 1998 roku. od 21 czerwca do 4 lipca próbę
wymuszenia okupu za niego (tu
odpowiedzialnością obarczono także dwóch kompanów oskarżone
go. których sprawa zostala
wyłączona do odrębnego postę
powania). spalenie tegoż auta
między 20 czerwca a 13 lipca oraz
używanie radia CB bez zezwolenia. Za te czyny oskarżonemu grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Sylwia BŁAWAT

D L A NAS "

101 •• MH. 71 . f.

na antenie Radia Kielce
gościem Piotra Kozery będzie KORA
o ochranianym domu, czterech kotach, rozmowach z więźniami,
pozowaniu nago, religii, spacerach po lesie, pachnącej pościeli
i wielu innych sprawach opowie w sobotniej rozmowie z Piotrem Kozerą
W sobotę 20 lutego " Sobota będzie dla nas"
Początek w porannych "Aktualnościach Dn ia "

~

~

_ _ - . a L.L

KOR A

http://sbc.wbp.kielce.pl

porządzeń) .

Tymczasem Józef Płoskonka .
który od początku roku zastępuje
wojewodę . wysłał przedwczoraj
marszałkowi i staroście kieleckiemu umowy najmu na biura . Umowy są już podpisane przez jedną
stronę (wojewodę) i mają obowiązywać wstecz - od 1 stycznia .
- Je steśmy zaskoczeni. Nie
wiem. jak to moźliwe. że zabiera
s ię nam przekazane już mienie mówi starosta Wieslaw Gałka .
Wojewoda zażądał od powiatu
płacen i a 30 tysięcy złotych miesięcznego czynszu za zajmowane dwa piętra w budynku C2.
Oprócz tego samorząd miałby
opłacać wszystkie koszty związa
ne z eksploatacją biura - od mycia
okien po remonty.
Podobna umowa została przekazana marszałkowi województwa. Urząd Marszałkowski zajmuje budynek C1 i część pierwszego '
piętra części A. - Na razie umowa
najmu nie zostala przez nas podpisana. Trwają negocjacje - przekazała stanowisko zarządu województwa rzecznik urzędu Roksana Korzeniowska.
Biura są wciąż własnością skarbu państwa . pomimo ich . przekazania " pod kon iec roku przez wojewodę . Nie można ich skomunalizować z powodu zamętu legisla-

r!J A"'R

tysięcy złotych) .
Największy majątek mają

jednak stanowić szpitale. Wojewódzki Szpital Zespolony wyceniono
na 45.7 miliona złotych . a szpital
w Czerwonej Górze na 21 .6 miliona złotych . Jest też w zestawieniu
Świętokrzyskie Centrum Pediatrii. którego . nieruchomości nie
przekazano do inwestora". czyli
do samorządu wojewódzkiego.
Województwo jest właścicielem
centrum. ale nie budynków. w którym się ono mieści.
Nieruchomości nie do końca
są
jednak własnością samorządu . Wpis w księdze wieczystej będzie możliwy dopiero
po decyzji komunalizacyjnej,
którą w każdym przypadku musi
wydać wojewoda . - Możemy zajmować te budynki I z nich korzystać , ale nie możemy ich na
przykład sprzedać lub wziąć
kredyt pod ich zastaw - tłuma
czył jeszcze kilka dni temu Roman Dziedzic , członek zarządu
województwa . Okazało się jednak. że nawet za korzystanie ze
"swojego· majątku samorządy
mają płacić .

Tomasz BIEŃ

AGENC~A
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TARGI
UBEZPIECZENIOWE
I FINANSOWE
18 - 20 LUTEGO 1999r.
Aula Rektoratu WSP w Kielcach
ul. Żeromskiego S
PatroDat honorowy:
Prezydent Miasta Kielc

Wlodzimierz Stępień

* Jak i gdzie ubezpieczyć swój majątek i swoje życie?
* Jakie wybrać towarzystwo emerytalne?
* Jak inwestować i oszczędzać?
Godziny otwarcia:

Czwartek (18.n.) - 11.00 -18.00
Pi ątek

Sobota

(19.n .) - 10.00 -18.00
(20.n .) - 10.00 -16.00
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Sejm

upoważnił

* Szczegóły uprowadzenia Ocalana
* Protesty Kurdów niemal w całej Europie

prezydenta do ratyfikacji traktatu

POSŁOWIE

Witamy w domu...

NATO - TAK
- Witam w NATO - tymi słowami rozpoczął konferencję w Sejmie
prezydent Aleksander Kwaśniewski. Sejm uchwalił wczoraj ustawę
upoważniającą prezydenta do ratyfikacji Traktatu Północnoatlan
tyckiego, wyrażając tym samym zgodę na nasze członkostwo w Sojuszu. Aleksander Kwaśniewski ratyfikuje traktat pod koniec lutego.
Dokument ten minister spraw zagranicznych zawozi do Ameryki i
przekazuje sekretarzowi stanu .
Rząd USA jest depozytariuszem
traktatu.
Dzień , w którym odbędzie s i ę ta
ceremonia rozpocznie oficjalnie
nasze członkostwo w soj uszu. Ma
się to stać 12 marca.
Na konferencji prasowej prezy-

Za przyjęciem ustawy głosowało
409 posłów. Przeciwko było 7
(" Nasze Koło" Jana Łopuszań
skiego), a 4 posłów (3 z SLD i 1 z
PSL) wstrzymało s ię od głosu . Wynik głosowania posłowie przyjęli
owacją na stojąco .
Po zakończeniu procedury parlamentarnej (również w Senacie) marszałek Sej mu przekaże prezyden-

W wielu miastach Europy Kurdowie protestowali wczoraj przeciwko aresztowaniu ich przywódcy Abdullaha Ocalana. Dochodziło do
starć z policją. Trzech Kurdów zginęło podczas szturmu na konsulat
generalny Izraela w Berlinie. Ogień otworzyła izraelska ochrona tej
placówki. Co najmniej czternastu ludzi zostało rannych.

szaru bezpieczeństwa ". - Polska w
NATO, bezpieczna i stabilna, bę
dzie zabiegać w sposób szczególny o jedność i pomyślność całej
Europy. Polska w NATO to również przyjazny partner dla Rosji i
Białorusi - oświadczył .
Poparcie dla ratyfikacji traktatu
wyrazili w imieniu klubów: AWS Marian Krzaklewski , SLD - Jerzy
Szmajdziński , UW - Jerzy Wierchowicz i PSL - Tadeusz Gajda.
Tylko posłowie " Naszego Koła"
Jana Łopuszańskiego byli przeciwko ratyfikacji, którą poparły dwa inne ~oła - KPN-Ojczyzna i ROP.
Po południu usta wą zajął s i ę
Senat. Senackie komisje : Spraw
Zagranicznych, Integracji Europejskiej oraz Obrony Narodowej

jednogłośnie

opow i edziały

Fot. PAP/ CAF

Wczorajsze glosowanie - lawy rządowe.
Aleksander Kwaśniewski
Polska wchodzi do
Sojuszu jako partner, a nie petent.
- Jesteśmy regionalnym liderem, a
wejście do NATO to dla nas dodatkowa gwarancja - mówił.
Premier Jerzy Buzek powiedział
z trybuny sejmowej, że ,stajemy
się członki em Sojuszu , by chronić
pokój i dążyć do rozszerzenia obdent

Sposób

podkreślił , 'że

Sam na sam
z anestezjologiem
Fiaskiem zakończyło się spotka-

towali sami siebie i każdy z nich
indywidualnie podejmie decyzję w
sprawie zatrudnienia lekarzy.

nie Związku Zawodowego AnestelJologów z Konfederacją Pracoda-

na negocjatorów?
Mimo sprzeciwu prezydenta
Slobodana Milosze- .
vicia, NATO przygotowuje się
do rozmieszczenia w Kosowie
sił międzynarodowych , gwarantujących realizację porozumienia pokojowego.
Stała
Rada
(ambasadorów)
NATO zatwierdziła wczoraj plan
operacji ,Joint Guardian' (,Wspólny Obrońca'). Jf3śli Serbowie i kosowscy Albańczycy zawrą porozumienie podczas negocjacji w Rambouillet, Sojusz ,w ciągu kilku dni'
wyśle do Kosowa 6 tysięcy żołnie
rzy, w większości amerykańskich .
Docelowo siły pokojowe (o nazwie
KFOR) liczyłyby 20-28 tys. ludzi.
Jugosławii

Fot. PAP/ CAF
Ocalan tuż po uprowadzeniu na pokładzie samolotu, przykuty do
fotela, "pod ochroną" zamaskowanych komandosów.
ropie . Wokół ambasad Izraela w krajach europejskich wzmocniono śro
dki bezpieczeństwa w obawie przed
kurdyjskimi zamachami. Przyczyną
takich obaw są oskarżenia , jakoby
Izrael pomógł Turkom w ujęciu Ocalana . Izrael zdecydowanie temu zaprzecza.
Tymczasowe zamkn ięci e przedstawicielstw dyplomatycznych Kenii
na całym świecie ogłosiły wczoraj
również władze kenijskie, obawiające s ię zemsty Kurdów w
związku z podejrzeniami, że to Ke
nia ponosi odpowiedzialność za wydanie Ocalana Turcji.
Protesty Kurdów, oburzonych
uprowadzeniem i aresztowaniem
Ocalana trwają w wielu krajach Europy, a także w Australii i Kanadzie,
choć - jak się wydaje - słabną.
Zakończyli oni wczoraj nad ranem
okupację rezydencji ambasadora
Grecji w Hadze i po 25 godzinach
uwolnili troje zakładników. Opuścili
też po całodziennej okupacji ambasady Grecji i Kenii w Wiedniu.
Protestuj ący Kurdowie opuścili
greckie konsulaty w Lipsku i Berlinie
oraz ambasady Grecji i Kenii w Bonn
i konsulaty tych państw w Duesseldorfie i Frankfurcie nad Menem.

wców Polskich. Strajk anestezjologów będzie kontynuowany.
Przed spotkaniem z anestezjologami KPP odbyła rozmowy' z dyrektorami szpitali, którzy nie zgodzili się na podpisanie porozumienia w kształc i e uzgodnionym
przez pracodawców i ZZA. Dyre- ktorzy uznali, że w konflikcie z
anestezjo logami będą reprezenPrzywódca rumuńskich górników Miron Cozma został wczoraj rano aresztowany przez policję w miejscowośc i Slatina, 135
km na południowy zachód od
Bukaresztu. Informację tę potwierdzi/ szef rumuńskiego
MSW Dudu lonescu. Akcję prze-

Balonem

po

sławę

Kolej nymi pretendentami do pierwszego okrążen i a kuli ziemskiej
w balonie są dwaj Brytyjczycy, 45letni Andy Elson i 48-letni Colin
Prescot, którzy wczoraj wystartowali z A lmerii w połudn i owej Hiszpanii.

prowadziły rumuńskie oddziały

specjalne.
- Jest to akt sp rawi ed liwości - powi edział o aresztowaniu Cozmy
rum u ń ski minister sp rawied liwości
Valeriu Stoica. - C i eszę się, że policji udało się wykonać wyrok sądu .

Cozma przedwczoraj został skazany na 18 lat więzienia za udział
w buncie górników w 1990 roku .
Wywołało to protest górników, którzy we wtorek wyruszyli z doliny
Jiu (rumuńskiego zagłębia węglo
wego) do Bukaresztu.
Do starć około 2 tys i ęcy górników z policją doszło wczoraj rano
w pob l iżu wioski Stoenesti , około
160 km na zachód od stolicy Rumunii. Górnicy z pałkami , łańcu
chami i siekierami usiłowali sforsować

b lokadę

śp.

Antoniego

ciężkiej

Siły

bezpieczeństwa użyły gazów i po-

Ordynatorowi Miejskiego Szpitala w Kielcach
Adamowi Dmochowi
lekarzom, pielęgniarkom, salowym
za troskliwą opiek~ w

drogową.

cisków gu·mowych. Kilkadziesiąt
osób zostało rannych , a około 200
górników aresztowano. Grozi im
nawet do 15 lat więzienia za
czynną napaść na policjantów
oraz organizowanie zamieszek.
W starciach zostało rannych równ i eż 35 policjantów, czterech w
stanie ciężkim przebywa w szpitalu .
Agencja DPA informowała też
o starciach policj i z górnikami w
pobliżu miasta Krajowa , około
180 km na zachód od Bukaresztu .

Pani magister Halinie Wzorek
wicedyrektor Szkoły Podstawowej m 18 w Kielcach
wyrazy gł~bokiego współczuc ia z powodu śrąierci

chorobie

MATKI

Ptasińskiego
serdeczne
podziękowania
składa rodzina

składają

Stronę

Kilka tureckich obiektów w Niemczech, w tym meczet i restaurację,
zaatakowano w nocy z wtorku na
środę . Najprawdopodobniej zrobili
to Kurdowie .
Grupa 20-30 Kurdów wdarła się
przed południem do siedziby

się

wczoraj za przyjęciem przez parlament ustawy o ratyfikacj i Traktatu Północnoatlantyckiego . Dzień dzisiej szy jest jednym z
najważniej szych dni w powoj ennej historii Polski - pow i edz i ał
szef polskiej dyplomacji Bronisław Geremek.
Ratyfikowan ie przez prezydenta
traktatu planowane jest na 26 lub
27 lutego. Prezydent chce to uczynić w dniu, w którym ratyfikacj ę traktatu podpisze również prezydent
Czech Vaclav Havel.

towi ustawę upoważniającą go do
ratyfikacji traktatu. Prezydent ustawę podpisuje i zarządza ogłoszen ie
j ej w Dzienniku Ustaw. W tym dniu
ustawa wchodzi w życie.
Gdy to się stanie, MSZ przesyła
prezydentowi dokument ratyfikacyj ny, z kontrasygnatą premiera.
Podpis prezydenta pod dokumentem oznacza ratyfikację traktatu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział na konferencji prasowej w Jerozolimie, że ochrona konsulatu strzelała do Kurdów w samoobronie. Po tym krwawym incydencie Izrael zamknął do końca dnia
swe placówki dyplomatyczne w Eu-

Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 18

przygotowano na podstawie materiałów PAP

http://sbc.wbp.kielce.pl

rządzącej partii socjaldemokratycznej w Hamburgu . Napastnicy wzi ęli
zakładniczkę . Ra nna została policjantka .
P ięćdzies ięciu Kurdów rozpoczęło
wczoraj strajk głodowy przed ambasadą Grecji w Nikozji na Cyprze.
Uczestnicy strajku spędzili noc
przed ambasadą, wokół której policja Greków cypryjskich wprowadziła
surowe środki bezpi eczeństwa .
Kurdowie , którzy od wtorku okupowali salę konferencyjną w genewskim Pałacu Narodów Zjednoczonych, zostali z niej wczoraj wyprowadzeni przez policję . Budynek
opuszczali śpiewając i powiewając
flagami Partii Pracujących Kurdystanu .
Około 50 Kurdów nadal okupowało
wczoraj budynek greckiej ambasady w Londynie zajęty we wtorek rano. Okupujący prowadzą głodówkę .
15-letnia Kurdyjka Nejla Kanteper
podpaliła s ię w nocy z wtorku na śro
dę i w stanie ciężkim przebywa w
szpitalu .
Uwolnienia Ocalana Kurdowie domagali się równi eż przed siedzibą
przedstawicielstwa ONZ w Kijowie ,
a także w Jekaterynburgu . Milicj a
nie interweniowała .
Natomiast do starcia między Kurdami i policją doszło przed ambasadą Grecji w Budapeszcie. Gdy
protestujący, których było około 40,
nie usłuchali wezwania do rozejścia
się , policja zaatakowała używając
gazu
łzawiącego . - Zatrzymano
ośmiu demonstrantów.
W centrum Sztokholmu szwedzcy
Kurdowie okupowali wczoraj siedzibę socjaldemokratów. Zabarykadowali się w budynku i wzięli za kładni
ków. Policja nie potrafiła podać liczby poszkodowanych osób. Zamknęła teren wokół budynku, a jej
przedstawiciele prowadzili negocjacje z porywaczami.
Kurdowie przemaszerowali też
przez dzieln i cę ambasad w stolicy
Norwegii - Oslo, rzucając kamieniami w placówkę dyplomatyczną Grecji i USA oraz (prawdopodobnie
przez pomyłkę) w budynek sąsia
dujący z ambasadą Turcji.
W Kopenhadze 26 Kurdów zdemolowało miejscowe biura Unii Europejskiej . Grozili podpaleniem bu-

Drogiej

dynku, pracowników i siebie. Po gadzinie policja opróżn iła budynek i
aresztowała tych , którzy tam wtargnęli.

***
Do wiadomości opinii publicznej
przenika coraz więcej szczegółów
akcji, w wyniku której Przywódca
kurdyjski Abdullah Ocalan został
ujęty w Kenii przez komandosów tu·
reckich i przetransportowany do Turcji.
Rządy wielu krajów i organizacja
obrony praw człowieka Human
Rights Watch żądają ,sprawiedliwego procesu' dla Ocalana. Turcja odrzuciła już jednak postulat, by przebieg przyszłego procesu przywódcy
kurdyjskiego mógł być śledzony
przez obserwatorów międzyn arodo
wych .
Tajemnica otacza miejsce prze·
trzymywania Ocalana. Wedłu g spekulacji prasy tureckiej , przywódca
Partii Pracujących Kurdystanu
(PKK) miałby si ę znajdować obecnie na wyspie Imrali na Morzu Mar·
mara, pod nadzorem wojskowym.
Premier Turcji Bulent Ecevit, pytany
o okoliczności zatrzymania Ocalana
ujawnił jedynie, że ,w chwili, gdy
wchodził do samolotu, nie wiedział
dokąd jedzie'.
Dzienniki , Hurriyet" i ,Milliyet' napi sały wczoraj , że grupa komandosów tureckich zatrzymała w nocy z
pon iedzi ałku na wtorek samochód,
którym jechał Ocalan, opu ściwszy
ambasadę grecką w Nairobi. Silą
wprowadzono go na pokład samolotu, należącego do pewnego turec·
kiego biznesmena i przykuto do fotela.
Grecy twierdzą, że Ocalan opuścił
ich ambasadę w Nairobi z własnej
woli , zaufawszy władzom kenijskim,
które obiecały mu, że będzie mógł
od l ecieć do Holandii. Według Aten,
to Kenijczycy wydali przywódcę separatystów kurdyjskich Turkom.
Nairobi zdecydowanie temu za·
przeczyło i zażądało odwoła nia ambasadora Grecji, zarzucając mu, że
bez ich wiedzy ukrywał Ocalana.
Telewizja turecka pokazała w śro·
dę film wideo, przedstawiający powrót Ocalana do Turcji. Wid a ć na
nim przywódcę kurdyjskiego z za·
wiązanymi oczami i przykutego ka·
jdankami do fotela w samolOCie.
Następnie Ocalanowi zdjęto opa·
skę . Zamaskowani członkow~e tu·
reckich sił specjalnych zwrÓCili Się
- do niego słowami : ,Witamy w domu' . - Dziękuję - odpowiedzlai
Ocalan uśmiechając się krzywo . .
Naprawdę kocham Turcję i naród
turecki.
.
Adwokaci Ocalana - Niemka I
dwóch Holendrów - którzy we wtorek wieczorem przylecieli do Stam·
bułu z Holandii , nie zostali na lotni'
sku wpuszczeni do Turcji i musi~li
od l ec i eć z powrotem. Wyrażają
oni obawy, że władze tu reckie
mogą chcieć pozbawić Ocalana
obrony. Ocala nowi grozi kara
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STRONA 5

ROZMAI

Mówi p.o. komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, mł. insp. Jan Pol

Z NAMI BEZPIECZNIEJ
• Zinia nie daje za wygraną i coraz bardziej daje si, we znaki nie
tylko kierowcom, ale też i pieszym. Na drogach sytuacja jest fatalna. Zaspy, nie odśnieżone, nieprzejezdne drogi nie sprzyjają
bezpieczeństwu. Jak policja ocenia sposób jazdy kierowców w tak
trudnych warunkach?
. Nie ma bezpośredniego związku
między stanem pogody a ilością wypadków, co może dla wielu jest zaskoczeniem. Wbrew pozorom, przy
śliskich nawierzchniach, sporych
opadach notujemy mniej wypadków,
bo kierowcy boją się szarżować. Kiedy na drogach jest sucho, świeci
slońce, kierowcy jeżdżą szybciej i
mniej ostrożnie . Oczywiście nie mogę radzić, by w czasie intensywnych
opadów śniegu nie jeździć w ogóle.
Ale warto nie spieszyć się , uważać.
Bardzo ważny jest stan techniczny
pojazdu, zalożenie zimowych opon.
Niesprawne samochody to potencjalne zagrożenie dla wszystkich kierujących, zwłaszcza w tak trudnych

warunkach. Bardzo wiele wypadków
w samych Kielcach to potrącenia
pieszych. Kierowcy zupełnie nie
przejmują się osobami, które stoją
na poboczu i próbuj ą przedostać się
na drugą stronę ulicy.
• Czy stan bezpieczeństwa na
drogach Kielc I okolic poprawia
si, czy pogarsza?
- W całym kraju notujemy więcej
wypadków. W rejonie Kielc wydarzyło się nieco mniej wypadków, bo
906, w których zginęło 85 osób, a
1152 odn iosły obrażen ia . Było o 408
więcej kolizji niż w 1997 r., wszystkich odnotowano 3633. Najwi ęcej,
bo 516 wypadków, ma miejsce na
prostych odcinkach dróg. Tam kierowcy jeżdżą szybko, osi ągaj ąc niesamowite prędkości. Tu dochodzi
do czołowych zderzeń , najtragiczniejszych w skutkach. 160 wypadków to potrącenia pieszych na przej-

ma parkingów na obrzeżach miasta
ani w centrum. Wielu kierowców zostawia auta gdzie popadnie, tarasując przejścia dla pieszych, chodniki , wjazdy na posesje. W ten spOSÓb
stwarzają zagrożenie dla innych
uczestników ruchu .
• Jakie są główne pnyczyny wypadków w miastach? Jek wygląda
sytuacja z nietrzeiwymi kierujący
mi?
- Główne przyczyny to niedostosowanie prędkości do warunków
nieprajazdy,
wykonywanie
widlowych manewrów, n ieustąp i e
nie p i erwszeństwa przejazdu, wiele
do życzenia pozostawia stan nawierzchni. Odnotowaliśmy 80 wypadków, w których sprawcami byli
pijani kierujący, i 168 kolizji. Rekordzista miał ponad 4 promile i spowodowal dwie kolizje, jedną po drugiej . Ogółe m podczas konIroli za-

trzym aliśmy 388 kierujących
wpływem alkoholu.

KOZIOROŻEC . Wrócą echa niedawnych wydarzeń . Nie zmieniaj
stanowiska, bo racja jest po Twojej
stronie.
WODNIK. Zamiast dawać w i arę
plotkarzom , sam dokladnie rozpoznaj sytuację , przyjrzyj s i ę faktom .
RYBY. Nie uważaj się za kogoś lepszego od innych, nie pouczaj bez potrzeby. Przystopuj, zanim kloś Cię
przyslopuje.
BARAN. W poszukiwaniu nowych
doznań nie zapędzaj s ię zbyt daleko,
bo możesz stracić , co już zyskałeś .
BYK. Twoja umiejętność wyliczania wszystkiego z ołówkiem w ręce
przyda Ci się dziś szczególnie.
BLIŹNIĘTA . Boisz s i ę wkroczyć
na nieprzetarte ścieżki , ale w końcu
musisz wysunąć się z cienia. Pora
na lo.

• Od 1 lutego w Kielcach funkcjonuje program "Razem pokonać
przemoc", którego celem jest
zbieranie Informacji na temat
przestępstw, sprawców, miejsc
niebezpiecznych. Czy pana zdaniem może on pomóc także w poprawie bezpieczeństwa na drogach?
- Oczywiście , że tak. Ostatnio np.,
w wyniku uzyskanych od m ieszkań
ca Skarżyska informacji, który zadzwonil pod numer 34-32-997, udało
si ę zatrzymać sprawcę kolizji drogowej, który prowadził samochód pod
wpływem alkoholu. Zabrano mu prawojazdy.
Rozmawiała

ści ach .

Najwi ęcej wypadków ma miejsce
w pi ątki, najtragiczniejszy jest zwykle
pażdziem ik, a najwięcej kolizji i innych zdarzeń ma miejsce między godzin ą 14 a 22. Sporo wypadków wydarzyło s i ę w grudniu , gdy pogoda
przypominala raczej wiosn ę niż zimę . Co prawda nie było w Kielcach i
okolicach większych drogowych katastrof, ale w trzech wypadkach zginęły po trzy osoby. 24 czerwca w Kielcach przy ul. Ści eg iennego doszło
do zderzenia samochodu osobowego z ci ężarowym .iveco". Zg inęły
wtedy trzy młode osoby - trzech braci. Jak si ę okazało , "iveco· było kradzione. 8 lipca w Lisowie trzej pracownicy tamowskiej firmy zderzyli s ię z
ciężarówką. Wszyscy zg i nę li na miejscu. W czerwcu w Gómie kierujący
"maluchem" wyjeżdżal z drogi podporząd kowanej i zderzyl si ę z "autosanem". Zginąl kierowca i dwoje pasażerów. Bylo pięć wypadków, w których zg i nęły po dwie osoby.
• Jakle ulice na terenie miasta są
• najbardziej niebezpieczne? Które
drogi można uznać za szczególnie

pod

Agnieszka OGONEK

Citroen

RAK. Z nastrojami będzie dziś róż
nie, ale trudno się temu dziwić. Do
niemałych obowiązków dojdą nowe.
LEW. Jeśli chcesz przeforsować
swoje zamiary, musisz walczyć. A
jest o co. Ta świadomość zmobilizuje .
PANNA. Najgorsze, co możesz
zrobić, to trwać na straconej pozycji.
Zmiana zainteresowań wyjdzie na
dobre.
WAGA. To, co najgorsze masz już
za sobą. nie będzie więc przeszkód,
by zająć się sprawami osobistymi.
SKORPION. Wzrost autorytetu i
dodatkowe obowiązki dadzą Ci poczucie wartości. Ale w domu nie próbuj być szefem.
STRZELEC. Od Twojej subtelności, optymizmu i chęci pomocy bliskiej osobie zależeć będzie temperatura uczuć .

12 szalonych dni
10 - 21

lutego

1999

Drzwi otwarte w dniach 20-21 lutego 1999

zagrożone?

POZIOMO: 1) książka wydana porov.mie bez zmian w stosunku do oryginału, 5) przenośny magnetofon do
nagrywania wykIad6w, 6) na jeżu i na
modrzewiu, 7) państwo z Kopenhagą,
9) zuch, junak, 11) jedno z Wielkich
Jezior, 12) odbicie się pocisku od inne-

go ciała, 13) lanuszka o białych, w0nnych kwiatach.
PIONOWO: 1) ... przy mikrofonie,
2) podium dla artystów, 3) powtarza
się w piosence, 4) kobieta zawierająca transakcję, umowę , 8)
czlowiek niewierzący w Boga, 10)
czynny, wygasły lub drzemiący z
kraterem.
(a b)
ROZWiązania krzyżówki (wystarczy podać, ile razy w diagramie
występuje litera "R") prosimy przesyłać pod adresem redakcji .EO" w
terminie 7 dni od daty numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostanie
wylosowana
nagroda
książkowa. Na karcie pocztowej z
roZWiązaniem należy umieścić dopisek: .. Krzyżówka nr 41 ".
ROZWiązanie krzyżówki nr 17:
POZIOMO: wyrzutek, kilogram ,
PrzYChÓd, grahamka, śmietn i k ,
imitacja, atletyka.
PIONOWO: wykop, złoty, Tarchomin, komódka, Zbawiciel, gaś
nica, trakt, klapa.
Rozwiązanie główne : GRAHAM-

KA.

- Przede wszystkim Warszawska,
gdzie wydarzyło s i ę 31 wypadków.
na ul. Manifestu Lipcowego było ich
21 , na Seminaryjskiej - 19. Niebezpieczne są szczególnie dwa skrzyżowania : Grunwaldzkiej z Jagiellońską i Manifestu ze Świętokrzyską.
tam też jest zawsze najwięcej kolizji.
Bardzo trudne do jazdy są drogi w
Chęcinach i Górnie. Przez Chęciny
przebiega obwodnica, w Górnie mamy bardzo wąską drogę nr 74, przez
którą prowadzą najwi ększe trasy
tranzytowe w stronę Łodzi, Lublina,
Warszawy, Krakowa. Niebezpiecznie jest między ul. Szczecińską a Wikaryjską. Tam jest niezwykle niebezpieczny zakręt, w godzinach szczytu
tworzy si ę tutaj spory zator. Konieczne byłoby zbudowanie obwodnicy
prowadzącej przez Cedzynę , by od-
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ciążyć tę trasę ·

• Wydaje si, zatem, że bardziej
w samych Kielcach są
kolizje. Kierowcy w miastach chcą
szybko pokonać krótkie trasy,
stąd nerwowość jazdy, nieostroż
ność. Gdzie jest najwięcej kolizji?
- Tradycyjnie na Manifestu , Warszawskiej, Tarnowskiej, 1 Maja,
Grunwaldzkiej, Krakowskiej. Bardzo
trudno jeżdzi się w pobliżu bazaru,
na skrzyżowan iu Tarnowskiej z Seminaryjską. A wiąte s ię to również z
brakiem miejsc parkingowych. W
mieści e n aprawdę nie ma gdzie
stanąć, kłopoty majązwłaszcza osoby, które do Kielc przyjeżdżają. Nie
uciążliwe

obniika nawet o

obniika nawet o

obniika nawet o

2150 zl*

3910 zl*

3530 zl*

Angielski bez problemu
Czytaj w " Echu Dnia", słuchaj
~ Radiu "Kielce" o godz. 15.55 i
9.50
.Jak daleko jeszcze do San FranCISCO?
MaYbe about 200 miles.
ZObaczymy coś interesującego
na tym odcinku?
Do you want to see the last
Spanish fort built in the U.S.?
t Najpierw mi zareklamuj ten ostanl hiszpański fort zbudowany w
StanaCh.
What do you mean?
POWiedz mi dlaczego powinienem ~o zobaczyć.
II WIli be our last opportunity to
see old Spanish architecture.

Ostatnia okazja, żeby zobaczyć
starą hiszpańską architekturę?
And of course, Santa Barbara .
Chyba nie mamy czasu na
oglądanie telewizyjnych .oper mydlanych"?
I'm not talking about a soap
opera.
Przecież sam kiedyś przez przypadek obejrzałem kilka odcinków
. Santa Barbary".
That soap opera took p lace in
this same Santa Barbara and
was shot on location.
W takim razie pokręcimy s ię
po mydlano-operowym miasteczku, a przy okazji zw iedzimy
fort.

A.
/A.'-

Promocjo dotyczy tylko samochodów - rocznik '98, ·
zamówionych od 10.02.99 do czasu wycZerpOnio~
danego modelu i nie później nii do 21.02.99." .•.••......
A~!B9c-~~lll * ZoIei nie od we rsi i. 110 ś ć ouf ogroniczono.
CITROEN

KIELCE CITROEN , ul. Karczówkowska 9, tel. (O 41) 368 72
70/7 l; RA DOM - DUNCAN, uI. Ki eIecka 9O, teI. (O 48) 33l 39 6l
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Balneoklimatolog

trzone konsultacją specjalisty
skierowanie
należy
przesłać
pocztą (koniecznie!) do swojej regionalnej kasy chorych . Tam lekarz specjalista w dziedzinie
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej (a w przypadku dzieci pediatra) ocenia zasadność skierowania, określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego, wyznacza termin i
miejsce leczenia. Jeżeli specjalista z kasy chorych potwierdzi zasadność skierowania i są miejsca
w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych, w których kasa wykupiła usługi, dostaniemy z kasy (teź
pocztą) w terminie co najmniej 14
dni przed rozpoczęciem leczenia
potwierdzone skierowanie wraz
adresem sanatorium.
Skierowanie powinno być rozpatrzone przez kasę w terminie 30
dni od dnia, w którym tam
wpłynęło . Jeżeli w skierowaniu
brak jest dodatkowych dokumentów, termin rozpatrzenia może się
przedłużyć o kolejne 14 dni.
Jeżeli kasa nie potwierdziła naszego skierowania, bo wystawiono je bez uzasadnienia schorzenia, które jest podstawą wniosku
albo dlatego, że wyczerpał się limit
miejsc wykupionych przez kasę w
zakładach uzdrowiskowych, to
skierowanie jest odsyłane z powrotem lekarzowi, który je wystawił, a my dostajemy z kasy informacj ę o tym, dlaczego nasze skierowanie nie zostało potwierdzone.
Jeżeli mamy pecha i wszystko
się zgadza, ale brakuje miejsc w
zakładach uzdrowiskowych, kasa
wpisuje nas na listę osób czekających na miejsce. Jeżeli miejsce w wyznaczonym nam przez
specjalistę kasy chorych zakładzie
się zwolni, mamy pierwszeństwo
(oczywiście zgodnie z listą) w
przydziale sanatorium .
Jeżeli j esteśmy szczęśliwcem i
mamy skierowanie do sanatorium
wystawione przed 31 grudnia
ub.r., a termin rozpoczęcia leczenia wyznaczono nie później niż na
31 marca br., nie musimy potwierdzać go w kasie chorych, tylko
spokojnie pakujemy kufry i do
wód!

weryfikuje

Opłaty

Wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i opa-

pewną pulę

W poprzednich odcinkach poradnika podpowiadaliśmy jak
zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu, jak wybierać
specjalistę, pisaliśmy o prawach ludzi chorych przewlekle,
zamieściliśmy listę badań, do których pacjent ma prawo w
ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz kontrowersyjną listę standardowych świadczeń stomatologicznych. Dziś pora na sanatoria i uzdrowiska.
W tej dziedzinie naszego zdrowia
twórcy ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym nie
przygotowali radykalnej rewolucji.
Do wyjazdu do sanatorium dalej bę
dzie potrzebne skierowanie od lekarza, potwierdzone przez specjalistów, tyle tylko, że pacjent przestanie wysiadywać w kolejkach do tzw.
komisji uzdrowiskowych. I dokumentów nie trzeba będzie zanosić
osobiście,
wystarczy
wysłać
pocztą. Chociaż może trochę szkoda tych .przedpokojowych rozmów", w czasie których krążyły opowieści o kwiatach i bombonierkach,
które przydają lotności złożonym
wnioskom, zawiązywały się przyjażnie tysiąca i jednego tumusu.

Na deptaku co dwa lata
Chyba każdy z nas posiada ciotkę w średnim wieku, średnio zamożną. która co roku regulamie jeździ .dla podratowania zdrowia i
urody" do wód. Jej opowieści o deptaku w Ciechocinku są atrakcją
każdego rodzinnego spotkania. W
tym roku koniec z ciotczynymi

PÓ'9 KARPAC I E
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Lista placówek, które podpisały kontrakty z Podkarpacką
Kasą Chorych na leczenie sana-

toryjne

Turnusy 24-dniowe
(II, III, IV

kwartał

1999 r.)

1. Busko Zdrój PPU
2. Ciechocinek PPU
3. Iwonicz PPU
4. Krynica Żegiestów PPU
5. Lądek-Długopole PPU
6. Nałęczów PPU
7. Rymanów PPU
8. Szczawnica PPU
9. Wysowa PPU
10. Świnoujści e PPU
11 . Zespół Uzdrowisk Kłodzkich

opowieściami.

Zgodnie z nowymi
przepisami, prawo do wyjazdu do
sanatorium przysługuje nam raz
na dwa lata, a częściej tylko w
przypadku, gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia
szpitalnego (np. jesteśmy po operacji lub po zawale).
Pacjentom leczonym w szpitalu,
którzy potrzebują dalszej rehabilitacji w sanatorium, stosowny
wniosek może wystawić lekarz
szpitalny. W pozostałych przypadkach, żeby dostać skierowanie do
sanatorium, musimy udać się do
swojego lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o wystawienie potrzebnego dokumentu .
Do skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej musi
być dołączona konsultacja specjalisty w dziedzinie schorzeń, z powodu których ubiegamy się o wyjazd do sanatorium, np. jeżeli leczymy się na korzonki lub inne "popularne' choroby neurologiczne,
wniosek wystawiony przez naszego lekarza pierwszego kontaktu
powinien obejrzeć specjalista neurolog i dołączyć swoją opinię. Jeżeli
chorujemy przewlekle i leczymy się
stale u specjalisty, wystarczy wystawione przez niego skierowanie.
Taka procedura obowiązuje i dorosłych pacjentów, i dzieci.
Nie jest tak, że sanatorium należy
nam się bezwzględnie raz na dwa
lata i niezależnie od tego, czy nam
coś dolega, czy nie, mamy prawo
tam jeżdzić z taką częstotliwością.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (ten, który podpisał kontrakt z
kasą chorych) może nam wystawić
skierowanie biorąc pod uwagę
aktualny stan naszego zdrowia
oraz to, czy leczenie uzdrowiskowe
w sposób istotny go poprawi.

Kasa

na pacjenta
chorych funduje nam
zabiegów w zakładzie

I,żni

uzdrowiskowym. Jeżeli potrzebujemy ich więcej , musimy za nie
zapłacić z własnej kieszeni. Sami
płacimy też za dojazd i pobyt.
Minister zdrowia ustalił ceny
pobytu (zakwaterowan ie i wyży
wienie) obowiązujące w sanatoriach w całej Polsce. Są zróżni
cowane w zależności od miesię
cy, w których będziemy korzystać z leczenia i od warunków lokalowych. Droższe są mie s i ące
letnie (od maja do końca wrześ
nia). Za pobyt w pokOjU 1-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym zapłacimy od 1 październi
ka do 30 kwietnia 13 zł (za dobę),
a od 1 maja do 30 września - 18
zł . Za pobyt w pokoju 1-osobowym bez pełnego węzła sanitarnego zapłacimy od października
do kwietnia 11 zł, a od maja do
września - 15 zł . Za pokój 2-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym zapłacimy od października
do kwietnia 9 zł, a od maja do
września - 13 zł . Za pokój 2-osobowy bez pełnego węzła san itarnego zapłac i my od października
do kwietnia 8 zł, a od maja do
września - 10 zł. Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym będzie nas kosztował od
października do kwietnia 6 zł, a
od maja do września - 8 zł . Taki
sam pokój, ale bez pełnego
węzła sanitarnego będzie kosztował od pażdziernika do
kwietnia 5 zł , a od maja do wrześn i a - 7 zł.
Te opłaty obowiązują tylko dorosłych, dzieci nie płacą nic. W
przypadku skierowania do sanatorium dla matki z dzieckiem chorym na dziecięce porażenie mózgowe dziecko nie płaci za swój
pobyt, a matka płaci tylko 50 proc., resztę dopłaca za nią kasa
chorych.
Bezpłatne dla dzieci i dorosłych
jest leczenie w szpitalach uzdrowiskowych będące kontynuacją leczenia szpitalnego.
Ponieważ na razie brak jeszcze
nowych druków skierowań na leczenie uzdrowiskowe, można wypisywać wnioski na starych drukach, które mają obowiązywać jeszcze do lipca.
Na koniec mam optymistyczną
informację - podobno kasy chorych zakupiły usługi w zakładach
uzdrowiskowych mniej więcej w

RADOMSKIE '

Dzieci, turnusy
z

matką

(II, III, IV

24-dniowe
kwartał

1999 r.)

1. Dąbki "Cegielski"
2. Muszyna "Aleksandrówka"

Dzieci, turnusy 54-dniowe
(II, III, IV

kwartał

1999 r.)

1. Rymanów PPU
2. Ciechocinek PPU
3. Zespół Uzdrowisk

Kłodzkich

Sanatoria po staremu
Żadne sanatorium nie podpisało jeszcze umowy na wykonywanie
usług z Mazowiecką Regionalną Kasą
będą zawarte wszystkie kontrakty.

Jak nas poinformował Krzysztof
Nyczaj. rzeczn ik prasowy Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Warszawie, w styczniu i lutym doszło jedynie do pierwszych
rozmów między przedstawicielami
kasy a u'zdrowiskami. Nie miały

Chorych. Do

końca

marca

one charakteru negocjacji, te

maj ą

nastąpić później.

- W pierwszym kwartale tego roku rozliczamy się z sanatoriami w
ten sposób, że przysyłają one do
nas rachunki, a my je refundujemy
- wyjaśnił rzecznik.

Krzysztof Nyczaj dodał , iż na razie Mazowiecka Kasa Chorych
rozmawi ała z okołó połową z prawie 50 sanatoriów. Kolejne rozmowy mają się odbyć na początku
marca , a w końcu marca mają być
podpisane już konkretne umowy.
Kasa Chorych od tej pory będzie
też kierować pensjonariuszy do
sanatoriów.
Isokl

http://sbc.wbp.kielce.pl

takiej samej ilości, jak było to robione w latach poprzednich. Więc
nie będzie można narzekać , że

jest gorzej n iż rok temu. Tylko cie·
kawe, czy ciotce się spodoba?
Iza BEDNARZ

Lista placówek, które podpisały kontrakty ze Świętokrzyską Kasą
Chorych na leczenie sanatoryjne

SANATORIA
1. Sanatońum , Rafał' - Busko Zdrój
2. Sanatorium ,Włókn i arz" - Busko Zdrój
3. PP .Uzdrowisko Busko-Solec'
4. Sanatorium .Nida· - Busko Zdrój
5. PP .Uzdrowisko Połczyn '
6. Sanatorium .Elektron' - Ustroń
7. Sanatorium ,Budowlani' - Mu'szyna
8. Sanatorium ,Limba" - Piwniczna
9. PP ,Uzdrowisko Cieplice'
10. Sanatorium .Budowlani· -Iwonicz
11 . Sanatorium .Energetyk' - Inowrocław
12. Sanatorium ZNP - Nałęczów
13. Sanatorium . Rawa r" - Kołobrzeg
14. Sanatorium .Węgiel Brunatny· - Kołobrzeg
15. PP . Uzdrowisko Kołobrzeg·
16. Sanatorium ZNP - Szczawnica .
17. Sanatorium ,Hutnik' - Szczawnica
18. Sanatorium ,Stomil' - Rymanów
19. Sanatorium . Energetyk' - Świnoujście
20. PP .Uzdrowisko Świnoujście'
21 . Sanatorium ,Zgoda" - Krynica
22. Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich w Krynicy
23. PP ,Uzdrowisko Lądek-Długopole '
24. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy
25. PP "Uzdrowisko Rabka'
26. Sanatorium .San-Vit' - Ciechocinek

SZPITALE UZDROWISKOWE DLA

DOROSŁYCH

27. PP "Uzdrowisko Połczyn"
28. PP ,Uzdrowisko Cieplice'
29. PP , Uzdrowisko Iwonicz"
30. PP ,Uzdrowisko Inowrocław'
31 . PP "Uzdrowisko Nałęczów'
32. PP , Uzdrowisko Kołobrzeg"
33. PP ,Uzdrowisko Świnoujście'
34. Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich w Krynicy
35. PP . Uzdrowisko Lądek- Długopole "
36. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy
37. PP ,Uzdrowisko Wieniec"
38. PP , Uzdrowisko Busko Zdrój"

SZPITALE UZDROWISKOWE DLA DZIECI
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39. PP Uzdrowisko Busko-Solec ,Górka'
40. PP ,Uzdrowisko Rabka'
41 . PP . Uzdrowisko Cieplice'
42. PP "Uzdrowisko Kołobrzeg"
43. PP ,Uzdrowisko Rymanów Zdrój"
44. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy
45. Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Szebesty w Rabce
46. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa
47. Uzdrowisko Szczawno
48. PP , Uzdrowisko Wieniec'
49. Woj. Ośrodek Gru żlicy i Chorób Płuc w Istebnej
50. PP "Uzdrowisko Ciechocinek'
•
51 . Zespół Rehabilitacyjno-Sanatoryjny dla Dzieci "Czermna Bukowina
w Kudowie Zdroju '

SANATORIA DLA MATKI Z DZIECKIEM
52 . PP ,Uzdrowisko Rabka"
53. PP "Uzdrowisko Rymanów'
54 . Sanatorium dla Matki z Dzieckiem .Aleksandrówka· Muszyna
55. Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy .Argentyt' - Dąbki
56. Sanatorium Uzdrowiskowe ,Cegielski' Dąbki
57. Sanatorium Uzdrowiskowe .Budowlani' Szczawnica
58. Górnicze Sanatórium Uzdrowiskowe ,Górnik' - Szczawnica
59. PP .Uzdrowisko Połczyn'
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OMIERZ • STASZÓW
Promocja w

Słaszowie

Wrzuć

kupon
i wygraj nagrodę!

POMOC
Z SERCA

Trwa promocja nowo otwartego oddziału "Echa Dnia" w
Staszowie. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników konkurs , w którym można wygrać atrakcyjne nagrody, m.in. odkurzacz, aparaty telefoniczne, sprzęt audio, kalkulatory, odzież , zestawy upominków z wikliny i
porcelany, kosmetyki , książki, promocyjne zestawy fir-

Wczoraj w centrum Staszowa ,
przy ratuszu odbyła się kolejna akcja rozdawania kuponów konkursowych. Jutro w godzinach przedpołudniowych , przed ratuszem
macie ostatn i ą szansę na zdobycie kuponów w akcji ulicznej!
Dz iś i jutro kupony można rów-

nież otrzym ać w oddziale gazety przy ul. Czystej 1. Przypominamy, że wypełnione kupony
należy przynosić do oddziału , w
godz. od 10 do 15. Termin
składan ia kuponów upływa w
piątek o godz. 14 . Losa'wanie
nagród , na które gorąco zapra-

Wieści

z gminy

szamy czytelników, odbędzie się
w sobotę lad 12 do 141 w kinie ,Syrena". Listę nagrodzonych opublikujemy w poniedziałkowym wydaniu naszej gazety I 22 lutegol. Po
nagrody należy się zgłaszać osobiście Iz dowodem tożsamościI do
oddziału redakcji przy ul. Czystej
1. Uwaga! Osoby, które wylosują
nagrody ufundowane przez "Vistulę " otrzymają w redakcji talon , z którym należy się udać do
kierownika działu sprzedaży
"Vistuli " przy ul. Krakowskiej
po odbiór spodni. Firma ,Komandor: która
ufundowała
jedną z głównych nagród w staszowskiej edycji konkursu, po' myślała również o czytelnikach
w - innych miastach! Każdy z
czytelników "Ec ha Dnia", który
do końca lutego br. złoży zamówienie na usługę w jednym z
oddziałów
,Komandora"
w
Ostrowcu $w., Starachowicach, Sandom ierzu, Opatowie ,
Ożarowie,
Tarnobrzegu lub
Stalowej Woli otrzyma od firmy
rabat w wysokości 15 procent
wartości usługi. Warto skorzystać!

do
Ozi ębłowa - to najważniejsze inwestycje drogowe planowane na
ten rok. W projekcie budżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę
190 tysięcy złotych .
- Chcielibyśmy w tym roku zakończyć wodociągowanie gminy mówi Marian Partyka. - Pozostało
nam jedynie półtora sołectwa połowa Wszachowa i Janczyce.
cinka

Sala już na ukończeniu ,
szkoła od września
Podczas balu choinkowego dzieci obdarowano paczkami.
Od dwóch lat prowadzona jest
akcja pomocy dla Domu Dziecka w Małachowie koło Ćmielo
wa. Inicjatorem jest tarnobrzeski oddział Radia " Kielce". Dzię
ki tej akcji można kupić dla dzieci wiele niezbędnych rzeczy. Tegoroczna akcja pomocy zakoń
czyła się balem choinkowym, na
którym dzieci otrzymały paczki
od ofiarodawców.
Akcj ą pomocy dla małacho
wskiego Domu Dziecka interesują
się zarówno firmy, jak i osoby prywatne. W tym roku wśród ofiarodawców znależli się między innymi:
PKO BP Oddział w Sandomierzu,
' Potimex' z Ożarowa , "Transdźwig' z Tarnobrzega, OSM "Opa-

tów", Zakład Usług Geofizycznych
"Geokar" BPG, PPUH "Poldrew".
Do tegorocznej akcji przyłączył się
również Władysław Stęp i eń, poseł
SLD oraz osoby prywatne: Małgo

rzata Gejzan z Chobrzan i Agn ieszka Uchryń z Tarnobrzega.
W czasie balu choinkowego każ
de dziecko otrzymało paczkę , w
której znalazły się między innymi;
podkoszulki, kubki, zeszyty, bloki,
przybory do mycia, dezodoranty.
- To wspan i ałe , że od dwóch lat
opiekujecie się naszym domem powiedział Stan isław Machała , dyrektor małachowskiego Domu
Dziecka. - Domy dziecka borykają
się teraz z ogromnymi problemami
finansowymi. Dzięki waszej pomo-

Biuro senatora Krzysztofa Lipca

wSandomierzu

Chciałby
Krzysztof Lipiec, senator RP z
WOjewództwa świętokrzyskie
g~, zamierza utworzyć w Sandomierzu biuro senatorskie. Parlam~ntarzysta obiecał pomoc
~.In. w pozyskaniu funduszy
niezbę dnych do zakończenia
remontu Collegium GostomianUm.
Decyzja o utworzeniu w Sandomierzu biura Krzysztofa Lipca zapadla w czasie spotkania, które
Odbyło się z inicjatywy SandomierSkiego Koła Ruchu Społecznego
ĄWS i Zarządu Fundacji COP im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Biu~o będzie się mieścić w siedzibie
.UndaCji COP przy ulicy SokoInicklego 10.

pomóc
Z inicjatywy Marka Kwitka, przeRS AWS w Sandomierzu oraz Jana $witalskiego,
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego:
senator Lipiec
złożył na ręce premiera Jerzego
Buzka interpelację w sprawie możliwości
pozyskania funduszy
rządowych na dokończenie remontu Collegium Gostomianum.
Sprawie remontu zabytkowej siedziby kolegium jezuitów i przygotowaniom do czerwcowej wizyty
Ojca $więtego w Sandomierzu poświęcone było również spotkanie
senatora z przedstawicielami
władz miejskich powiatowych, dyrekcji szkoły oraz miejscowego'
kierow~ictwa AWS.
(GOP)

Eoncerty w wykonaniu muzyków

NStrady Kameralnej Filharmonii
warOdowej w Warszawie. PiertaSZY zatytułowany , Między fanlJą a muzyką żródeł" adresowa~ był do uczniów szkół średnich .
rugiego koncertu pl. .Muzyczne

Telefony od Telekomunikacji
Do września około 70 procent rodzin mieszkających w gminie Bać
kowice będzie mieć telefony. Taka obietnicę złożyła Telekomunikacja Polska SA, która w najbliż
szym czasie obiecała wybudować w gminie centralę automatyczną. W tej chwili , jak poinformował wójt Ba ćk ow ic, w gminie
jest jedynie 116 numerów. Telefony mają tu zatem tylko nieliczni
mieszkańcy.

Sponsoram i konkursu są :
Gminna Spółdzielnia , Samopomoc Chłopska" w Staszowie ,
Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu , Przeds ię
biorstwo Montażu i Produkcji
Przemysłowej
"Megamontaż"
sp . z 0.0 . w Połańcu ,J(omandor"

- Ewa Krzystanek Autoryzowany Przedstawiciel w Staszowie,
Przedsiębiorstwo Usług Telefonicznych - Hurtownia Telefoniczna "Amte!" w Staszowie , "Vistula" S .A . w Staszowie ,
Zakłady Przemysłu Odz ieżowe

go "Modar' w Staszowie, ZURT
Sprzedaż, Usługi RTV - Marek
Czerna w Staszowie , Hurtownia
Chemiczno - Przemysłowa , Anirei" w Staszowie , Kwiaciarnia
Haliny Wiktorowskiej w Staszowie oraz Agencja Usługowa
, Gaja' - Leszek Sojka w Staszowie .
Ipetill

(GOP)
Producent

(3A~

Drogi i wodociągi
Budowa drogi w Nieskurzowie
Nowym i dokończenie budowy od-

wodniczącego

Poranki melomanów
S16 I~tego w Centrum Kultury i
kztukl w Połańcu odbyły się dwa

cy, nasze dzieci nie odczuwaj ą tak
bardzo braków. Poza tym wiemy,
że zawsze mamy na kogo li czyć , a
to jest bardzo ważne.
Dzieci i wychowawcy z małacho
wskiego domu równ ież dali symboliczne upom inki swoim ofiarodawcom. Każdy darczyńca otrzymał puchar. Osoby, które na stałe
opiekują się małachowskim domem otrzymały dyplomy "Przyjaciel Domu Dziecka"
- Zaszczytny tytuł Przyjaciela
Domu Dziecka otrzymał między
innymi Sławomir Bykowski, który
od dłuższego czasu utrzymuje
przy życiu naszego wysłużonego
"żuka " - powiedział Stan i sław Machała . - Przyjacielami domu zostali w tym roku również Mirosław
Opałka , który co roku jest naszym
$więtym
M ikołajem
oraz
Władysław Trzpiot, który zorganizował w tym roku plenery malarskie. Obrazy, które powstały podczas tegorocznego pleneru , zostaną sprzedane na aukcji, pieniądze przeznaczymy na potrzeby
Domu Dziecka.
~ (AKU)

Gmina Baćkowice prowadzi
dwie duże inwestycje oświatowe .
Jedną z nich jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. Szkoła oddana została do użytku w ubiegłym
roku, budowa sali natomiast zakończy się na pewno jeszcze w tym
roku szkolnym. Do wykonania pozostała jedynie posadzka.
Od września naukę w nowej
szkole rozpoczną dzieci i młodzież
we Wszachowie. Przeniosą się do
niej ze starego, drewnianego budynku, w którym uczą się w tej
chwili. Budowa nowej szkoły trwa
cztery lata. Finansują ją wspólnie
kuratorium oświaty i gmina, które
co roku przeznaczają na ten cel
kwotę ponad 120 tysięcy złotych .
- Przygotowujemy się oczywiście
do reformy oświaty. Jest to szczególnie trudna sprawa, ponieważ
pieniędzy z subwencji brakuje. W
tym roku z budżetu gminy będziemy
musieli dołożyć do oświaty ponad
500 tysięcy złotych - informuje Mańan Partyka, wójt Baćkowic.

Modliborzyc

od

wędrówki" wysłuchali
szkoły

uczniowie

podstawowej. Artyści
Estrady Kameralnej co m i es iąc
przyjeżdżają na
występy
do
połan iecki ego domu kultury, który
od kilku lat realizuje program edukacji muzycznęj młodego pokolenia. Koncerty' są jedną z form tej
edukacji.
Ipetill

Zostań

Kronika policyjna
Potrącenie pieszej
13-letnia dziewczynka została
potrącona przez .fiata cinquecento'. Do wypadku doszło w poniedziałek w Oficjałowie , nieopodal
Opatowa.
Idąca poboczem piesza prawdopodobnie wystraszyła s ię nadbiegaj ącego psa i nagle wtargnęła
wprost pod koła rozpędzonego
.cinquecento". Ranną z ogólnymi
obrażeniami ci ała przewieziono
do szpitala wOpatowie.
Drugi raz w tym roku
W ostatnim czasie złodziej e zaczęli być coraz bardziej aktywni.
Kilka dni temu - j uż po raz drugi w
tym roku - rabusie włamali si ę do
sklepu z materiałami budowlanymi
oraz do sklepu fotograficznego
mi eszczącego się w tym samym
budynku przy ulicy 11 Listopada w
Sandomierzu .
•
Złodziej e dostali si ę do sklepów
przez drzwi na zapleczu. Ze sklepu z materiałami budowlanymi
ukradli komputer z oprzyrządowa
niem, natomiast z drugiego sklepu

filmy oraz aparaty fotograficzne .
Właściciele ocenili swoje straty
łącznie na około siedem tysięcy

MISS POLONIA
ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ '99
CZEKAMY NA CIEBIE

złotych .

Złodzieje

w szkole i sklepie
W czasie minionego weekendu
nieznani sprawcy włamali się do
Szkoły Podstawowej w Malicach
(gm. Lipnik). Rabusie wybili szybę
w oknie sutereny i weszli do pracowni technicznej. skąd ukradli wieżę stereofon iczną .thomsonic" nal eżącą do, jednego z uczniów,

Jeśli

masz:
* 18 - 24 lat
* obywatelstwo polskie

* jesteś bezdzietną panną
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!!!

wartą około tysiąc złotych . Nastę-

. pnie przedostali się klasy lekcyjnej, skąd zabrali magnetowid .funai' o wartości 550 złotych .
Damska odzi eź , zimowe obuwie
oraz ubranka dzieci ęce to łup nieznanych sprawców, którzy włama li
się do sklepu odzi eżowego w Bać
kowicach. Złodziej e wyrwali kraty
w oknie, następnie wybili szybę i
dostali s i ę do środka . Właścicielka
ocen iła starty na dwa tysiące
złotych . Sprawców kradzieży poszukuje policja .
(AGA)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zgłoszenia

: Sekretariat " Echa Dnia", Kielce ul. Targowa 18
w godzinach 8.00 - 15.00
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Żydzi interesują się budynkami i terenami w Pińczowie,
które przed wojną należały do ich rodzin

W Busku. psy
W komputerze?

Bezpański majątek
Park miejski w rynku pińczo
wskim do dziś nie ma prawnego
właściciela. Najdroższe tereny
Pińczowa są praktycznie bezpańskie, gdyż nie są zapisane w
żadnym dokumencie potwier-

tych lub zbiorów dokumentów. Do
skomunalizowania, czyli uregulowania stanu prawnego nieruchomości przed przejęciem ich przez
gminę, pozostało w gminie Piń
czów co najmniej 10 procent mienia podlegającego komunalizacji,
to jest blisko 90 hektarów.
Nakładanie na gminę coraz to nowych zadań z zakresu opieki zdrowotnej , szkolnictwa czy ciepłowni
ctwa itp. powoduje, że ilość mienia, które przejmuje gmina ciągle

dzającym własność.
Regulacją prawną tego rodzaju
spraw zajmuje się Wydział Rolnictwa w Pińczowie. Krystyna Puchała, inspektor ds. gospodarki
gruntowej powiedziała nam: - W
takich przypadkach jak powyższy
wszczyna się procedurę regulacji
stanu prawnego nieruchomości.
Problemem jest znalezienie świa
dków, którzy potwierdzą, że grunt
ten faktycznie był w użytkowaniu
skarbu państwa. Gdy sąd wyda
postanowienie o nabyciu praw
własności przez skarb państwa,
wojewoda może przekazać to mienie gminie.
W momencie powstawania samorządów rozpoczął się równocześnie
proces przejmowania
części mienia skarbu państwa na
własność gmin . Większość tego
mienia w gminie Pińczów nie posiada uregulowanego stanu prawnego, brak jest ksiąg wieczys-

Wniosek w Busku odbiór w ... Kielcach

Paszport

bliżej?

310 wniosków o wydanie paszportu złożonych zostało w pierwszym miesiącu istnienia nowego biura paszportowego w
Busku Zdroju.
Jedyna tego typu placówka w regionie Ponidzia działa w strukturach buskiego starostwa od 12 stycznia bieżącego roku. Jak dowiedzieliśmy się od naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej starostwa Sławomi
ra Dalacha, najwięcej wniosków
wpłynęło od mieszkańców miasta i
gminy Busko Zdrój . Okres oczekiwania na paszport nie przekracza
dwóch tygodni , choć po odbiór dokumentu - jak do tej pory - trzeba
zgłaszać się do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
IALIJ

dy stają się własnością gminy, są
przekazywane w użytkowanie
wieczyste dla zakładów, których
organem założycielskim jest burmistrz, dla spółdzielni oraz sprzedawane w formie przetargu .
Do skomunalizowania pozostały
najtrudniejsze sprawy o niezwykle
skomplikowanych
stosunkach
własnościowych. Można spodziewać się, źe proces komunalizacji
w Pińczowie potrwa wiele lat.

rośnie .

Tereny, które stanowiły własność
bardzo licznej w Pińczowie przed
wojną ludności żydowskiej zostały
także przejęte przez skarb pań

stwa. To mienie również podlega
komunalizacji. W toku żmudnych
prac trafiają się czasem ciekawsze przypadki. W 1949 roku
Żydówka z Pińczowa przed wyjazdem do Ameryki przekazała swej
znajomej dom i plac w Pińczowie .
Pod koniec 1998 roku do Wydziału
Rolnictwa w Pińczowie przyszło
pismo z departamentu spraw osobowych z Ministerstwa Finansów z
informacją, że za tę nieruchomość
pierwotna właścicielka otrzymała
odszkodowanie w USA na mocy
stosownej umowy między rządami
USA i PRL. Dlatego departament
spraw majątkowych prosił o wniesienie zastrzeżenia do księgi wieczystej, że nieruchomość ta stanowi własność skarbu państwa . Po
otrzymaniu informacji, że nieruchomość stanowi teraz własność
osoby fizycznej postępowanie zostało zawieszone.
Na początku lutego br. Urząd
Miejski w Pińczowie odwiedziła
prawnik, przedstawicielka stowarzyszenia z Krakowa zajmującego
się odzyskiwaniem mienia poży
dowskiego. Interesowała ją sprawa własności zabytkowego domu
na Mirowie, potocznie zwanego
drukarnią ariańską. Szukała dokumentów dotyczących tej kwestii.
Budynek na Mirowie, w którym
znajduje się obecnie Archiwum
Miejskie, stanowi mienie skarbu
państwa . Przed wojną był własno
ścią Dawida Rojta, garbarza, zamordowanego przez Niemców z
całą rodziną wiosną 1943 roku.
Grunty skomunalizowane, które
z chwilą wydania decyzji woj ewo-

W Busku jest duże zainteresowanie
programami zwalczania bezrobocia

Aktywni absolwenci
Busko Zdrój zalicza się do rejonów o naj mniejszym zagroże
niu bezrobociem w województwie świętokrzyskim, lecz
szczególny nacisk kładzie się tu
nadal na tworzenie miejsc pracy
dla absolwentów szkół śred
nich, osób wkraczających w dorosłe życie.

Przez cały ubiegły rok prowadzony był - i kontynuowany jest również obecnie - program pod nazwą
,Absolwent '98", mający aktywizować ludzi młodych , nowicjuszy na
rynku pracy. Absolwenci włączani
są do specjalnie opracowanych,
indywidualnych planów działania .
Biorą udział w szkoleniach, warsztatach psychologicznych, mogą
również otrzymać pożyczkę na

rozpoczęcie własnej działalności

gospodarczej . Z tej formy pomocy
skorzystały dotychczas 363 osoby.
Jak poinformował nas kierownik
Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju Henryk Radosz, równie
ważną rolę w walce z młodzieżo
wym bezrobociem odgrywa organizowanie staży absolwenckich .
Ostatnio skierowanych było na nie
179 osób, zaś zainteresowanie
tym programem - zarówno wśród
młodzieży, jak i pracodawców wzrosło wyraźnie od września
1998 roku, kiedy to wysokość stypendium absolwenckiego wzrosła
do poziomu zasiłku pobieranego
przez dorosłe osoby bezrobotne.
IALlI

Tomasz JAKLEWICZ

Narastający od lat problem
bezdomnych zwierząt w Busku Zdroju być może już niebawem doczeka się oryginalnego rozwiązania.
.'
Jak się dowiedzieliśmy, '
wśród buskich rajców rodzi się ,
projekt komputerowej rejestra- ':
cji psów. Właściciele czworo- o'
nogów za niewielką op/atą
otrzymywaliby numer identyfikacyjny dla swojego pupila,
którego .namiary" mają być
przechowywane w komputero- ,
wej bazie danych Urzędu Mia.~· ;;
sta i Gminy. Pozostałe psy, uz- .
nane jako bezdomne, po ich
wyłapaniu trafiałyby bezpośrednio do schroniska.
IALl/ !

Kandydaci do pracy w jędrzejowskim
starostwie muszą poczekać

Decyzje w marcu
Temat pracy w starostwie ję
drzejowskim wciąż budzi wiele

•

Pińczowskie

donosy
W tym roku do Urzędu Skarbowego
w
Pińczowie
wpłynął na razie tylko jeden
donos na nieuczciwego, zdaniem piszącego, przedsięb i orcę , który zamiast prowadzić uczciwie firmę w kraju;
prowadzi n ielegalne interesy
· za granicą. Odebrano również kilka informacji telefoni- .
cznych o podobnej tematy- .
ce.
•
Urząd ,Skarbowy w Pińczowie !
' otrzymał w 1998 roku około .40 .
pism, zaledwie kilka podpisanych, na osoby uszczuplające
w nieuczciwy sposób, zdaniem
piszących, zasoby skarbu pań~
stwa. Odnotowano również kil:
kadziesiąt informacji telefoni-' ;l
cznych w lego rodzaju spra- .'.
wach.
"
Najczęściej piszący donoszą

o ;zatrudnianiu pracowników :
"na czarnon. P9tyczy to w Jed.,nakowym ~ stppniu ,warsztatów.• ;
rzemieślniczych. } większych]!

firm, jak i gospodarstw rolnych:\;
Często otrzY.mywane są infor- j
macje, . można przypuszczać, ..
od kobiet, o prowadzeniu niele-::<
galnej działall]osci gastrono[T1i~ t
czn~j t poprzez : zezwole?i~ ::;
. . przez' sprz6dŚwców na konsu~ l
mpcję alkoholul w sklepach: i
Dotyczy to . zarówno wsi, jak i ;
miasta.
...... .
,1
Zdarza się często, źe pracow~.1
nicy skarboWi po przybyciu pod '
. wSkazany adres, gdzie według <,
' informacji ma pyt prowadzona '
nielegalna działalność gospo-' ~
darcza, widzą jedynie walącą ,
się stodołę i emeryta w gumofil- .
cach, który miał być bossem ;
nielegalnej montowni sprzętu 1
elektronicznego.
..
Anonimy pOkrywają się z
prawdą wokoło 10 procentach_ "
Te, które zostały potwierdzone
dotyczą drobnych spraw nie
noszących znamion przestęp
stwa.
Tomasz JAKLEWICZ

Echo Media Sp. z

0.0.

poszukuje pracownika
pro~adzenia biura w Jędrzejowie

Wymagama:

* wykształcenie minimum średnie

* podstawowa znajomość zasad rachunkowości
* łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
List motywacyjny oraz CV prosimy składać do 22.02.1999 r. w Biurze Reklam i Ogłoszeń "Echa Dnia",
25-520 Kielce, ul. Targowa 18 z dopiskiem . Praca - Jędrzejów"

emocji. StanowISka jeszcze nie
są do końca obsadzone, liczba
podań o pracę rosła z dnia na
dzień jeszcze przed powstaniem powiatów.
Nie zostały jeszcze obsadzone
stanowiska naczelników wydziałów. Kandydaci będą najpierw przedstawiani merytorycznym komisjom, a to na skutek postulatu radnych, którzy chcą poznać przyszłych naczelników. Obecnie wydzi ały nie są w pełni
obsadzone, pracują pojedyncze
osoby, które realizują kompetencje ustawowe, ale ich liczba nie
jest wystarczająca - powiedz i ał
Julian Baran , sekretarz starostwa. Na pytanie , ile osób może
liczyć na pracę w urzędz ie odpowiedział : - O konkretnych liczbach co do obsady poszczególnych wydziałów będzie można
mówić dopiero po sesji. Do końca
lutego będzie wiadomo na ilu
pracowników wystarczy starostwu pieniędzy - wyjaśnił sekretarz.
.
Najbliższa sesja Rady Powiatu ,
na której zostanie uchwalony budżet na 1999 rok, plan pracy rady
i poszczególnych komisji, odbę 
dzie się w drugiej dekadzie marca.
- To długi termin, ale zarząd
stanął na stanowisku , że lepiej
jest porządnie i gruntownie przygotować dokumenty budżetu ,
nawet kosztem przesunięcia sesji na póżniejszy termin - stwierdził Julian Baran .
IA.Z.!
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Pacjenci z nowych gmin województwa
świętokrzyskiego przestaną podróżować ? -

Szybka reakcja
W Seceminie (powiat Włosz
czowa) odbyło się spotkanie
przedstawicieli zespołów opieki
zdrowotnej Włoszczowy i Czę
stochOWY, radnych powiatowych i władz samorządowych w
sprawie uciążliwości dotykających mieszkańców gminy w
zw i ązku z reformą służby zdrowia. Spotkanie było natychmiastową próbą rozwiązania problemów poruszonych na powiatowej sesji poświęconej głów
nie funkcjonowaniu służby
zdrowia na terenie powiatu.
Przypomnijmy, że pacjenci z terenu powiatu włoszczowskiego
przypisani
są
do czterech
zakładów
opieki zdrowotnej :
Włoszezowa , Myszków, Często
chowa i Radomsko. Tylko pierwszy z nich znajduje s ię na terenie
województwa świętokrzyskiego .
Mimo że trzy pozostałe ZOZ mają
podpisane umowy ze Święto 
krzyską Kasą Chorych, w centrum
powiatu można wykonywać jedynie badania specjalistyczne. Aby
zbadać np. krew czy mocz, trzeba
korzystać z laboratoriów w placówkach pod l egłych zespołom z
obcych województw. Na przykład
mieszkaniec Secemina otrzymuje
od lekarza pierwszego kontaktu z
wiejskiego ośrodka skierowanie
do specjalisty ·we Włoszczowie .
Jedzie kilkanaście kilometrów, lekarz go diagnozuje, po czym kieruje na badania laboratoryjne. Niestety, aby je wykonać , pacjent musi udać się do Koniecpola lub Czę
stochowy i z wynikami znowu wrócić do włoszczowski ego specjalisty. Oczywiści e badania laboratoryjne może wykonać we Włosz
czowie, ale zapłaci za nie z włas. nej, a nie kasy chorych, kieszeni.
Powstaje więc paradoksalna sytuacja, że dwa ZOZ pob i eraj ąza jed
nego pacjenta pieniądze . Często
chowa ze Świętokrzyskiej Kasy
Chorych , Włoszczowa z portfela
seceminianina . Analogiczna sytu-

Zmiana

w "Rekordzie"

jędrzejowski

Dawny

gigant,
Dziewiarskiego "Rekord", został przekształcony od 1 lutego w spółkę

Zakłady

Przemysłu

w dzierżawę. Od 1 lutego zmienH
się status firmy, która nazywa się
obecnie "Rekord " SA. Teraz
zakład posiada zarząd i radę nad·
zorczą,

akcyjną·
będącego w
"Rekordu" Antoni Ptak
powołał oddzi ał produkcyjny ŁKS
"Ptak" Sportowa Spółka Akcyjna w
Rzgowie, zakład przekazał spółce

Nowy

acja panuje w gminach Radków
Moskorzew i Kluczewsko.
'
Jednym z organizatorów spotkania w Seceminie był mieszkaniec
wioski, j ednocześn i e radny powiatowy i przewodniczący Rady
Społecznej ZOZ nr 1 w Często
chowie Sławom ir Krzysztofik.
WraZ z nim obradowali dyrektor
ZOZ Włoszczowa Zdzisław Oganek, kierownik Wydziału Zdrowia
starostwa włoszczowskieg o Jerzy
Loręcki , wójt Stanisław Dziewię
cki, kierownik ośrodka Janusz li·
wyj, przedstawiciele Rady Gminy.
Zdecydowano, że pierwszym krakiem, jaki ma doprowadzić do unormowania sytuacji, jest przekształcenie wiejskiego ośrodka
zdrowia podległego ZOZ Częsta
chowa w j ednostkę samod zielną
bądź podległą ZOZ Włoszezowa.
O rodzaju przekształcen i a zadecyduje najbl iższa sesja Rady Gminy. Ponieważ procedura przekształcenia może potrwać kilka
m i esięcy,
zaproponowano, by
ZOZ Włoszezowa wykupił obecnie
wykonywane usługi dla pacjentów
gminy od ZOZ Częstochowa na
ten właśnie przejściowy okres. Za·
oszczędziłoby to pacjentom wiele
czasu i pieniędzy, które muszą
obecnie wydawać nie tylko na badania, ale i na dojazdy do Włosz
czowy, Koniecpola czy Czę sto
chowy.
- Dobrze s i ę składa , że jestem
zarazem radnym powiatu włosz
czowskiego i przewodn iczącym
Rady Społecznej ZOZ nr 1 w Czę·
stochowie - powiedział nam
Sławomir Krzysztofik. - Znam bo·
wiem problem z dwóch stron. Dotyka mnie on zresztą bezpośred
nio, gdyż jestem mieszka ńcem
Secemina. Sądzę , że sprawę uda
się załatwić pozytywnie. NajpielW
jednak Rada Gminy musi podjąć
decyzję na temat nowego wła ści
ciela naszego ośrodka , potem dopiero można pertraktować z dyrekcj ą częstochowskiego ZOZ.
Marzena KĄDZIELA

właści ciel

upadłości

zyskał

samodzie lność.

ŁKS "Ptak" SSA jest głównym
udziałowcem. Przewodniczącym

Rady Nadzorczej jest Zenon Sipa,
prezesem spółki Kazimierz Szczę
sny.

W Jędrzejowie scysje między dyrektorami dwóch szkół oraz między
radnym a burmistrzem

PROBLEMY RADNYCH
Oprócz podjęcia uchwały o
reorganizacji w Urzędzie Miejskim (o czym wczoraj informowaliśmy) na sesji w Jędrzejowie
16 lutego zajmowano się m.in.
sprawami oświatowymi.
Przegłosowano uchwałę o etapowym likwidowaniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Jędrzejowie z
początkiem
roku
szkolnego
1999/2000 (w SP 1 będzie mieścić
się gimnazjum - przyp. red .). Zaczęto omawiać granice obwodów
szkół , ale radca prawny urzędu
Danuta Kiwiorska stwierdziła , że
"obWOdy szkolne mogą być ustalone dopiero po pozytywnej opinii
kuratora oświaty, a taka opinia nie
została jeszcze wydana". Potyczka słowna między dyrektorami
szkół SP 3 i SP 4, z których każda
zgłaszała chęć przyjęcia dzieci z
ul. Mieszka I do swojej szkoły, pokazała, że ustalenie granic obwodów może nie być zwykłą formalnością.
Rada
przyjęła
też
uchwałę , zgodnie z którą o 12 pro-

http://sbc.wbp.kielce.pl

cent zdrożeje opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ście
ków. Podwyźkę zaproponował
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Jędrzejowie . Dyrektor zakładu
Kazimierz Sajtyna uzasadnił : Jest to i tak podwyżka niewystarczająca. Krążą po mieści e mity o
celach podwyżki , ale chcę zwrócić
uwagę, że w ubiegłym roku podwyżka ceny wody była w marcu , a
podwyżki
pensji pracowników
zakładu w sierpniu.
Monotonię sesji ożywiła , sądząc
po reakcji widzów, wymiana zdań
między burmistrzem Henrykiem
Michałkiewiczem a radnym z Klubu Radnych AWS Ryszardem Pacanowskim. Burmistrz zgłosił
kandydaturę
Leszka
Kapci ,
człowieka spoza rady i specjalistę
ds. marketingu i sprzedaży w "Gazowni", na szóstego członka
Zarządu Miasta.
- Nowy Jork ma w radzie tylko
pięć osób, czy ta kolejna osoba do
zarządu
w Jędrzejowie , po-

chodząca tylko od burmistrza jest
naprawdę potrzebna? - oponowal
radny Pacanowski. - Ciekawe, co
na ten temat mają do powiedzenia inne osoby z zarządu? polityka kadrowa prowadzona prz~z
burmistrza jest już powsze chn~e
znaną "tajemnicą". - Pro ponuję
niezajmowanie się babskimi plot·
kami, sprawa nie była tajna, jak to
imputuje radny Pacanowski - ~d
powiedział burmistrz. Lidia OSlń·
ska i Waldemar Woźniak , człon
kowie zarządu stwierdzili stanOWczo, że "nie czują jakoby podry·
wany był ich autorytet". DyskUSję
ucięła radca prawny urzędu przY'
pomnieniem , że w uchwa lo~y~
już statucie gminy jest wyraznie
mowa o sześciu osobach W
zarządzie , a skoro tak, to wni0podsek
burmistrza musi być poddany
głosowanie. Kandydatura Leszka
Kapci przeszła w głosowaniu taJ'
nym.

KOŃSKIE. SKARŻYSKO. STARACHOWICE. OSTROWIEC

Zmiany w planie
zagospodarowania

?-

SZA "ZA OCEAN"
Próba generalna 27 lutego
poprzedzi zapow i adaną już na
naszych łam ach transmisję
niedzielnej mszy świętej, którą
dzień później przeprowadzi ze
skarżyski ego sanktuarium Matki Bożej Miłos i erdzia satelitarna TV "Polonia". Ofiarę odprawi i h omili ę wygłosi ks. biskup
ordynariusz diecezji radomskiej Edward Materski.
.
Ekipa "Polonii" gościła już w
skariyskiej kopii wileńskiej Ostrej
Bramy trzykrotnie. Badano wa-

runki techniczne. Realizatorzy
zaplanowanej na godz. 13 transmisji nie stwierdzili żadnych wię 
kszych przeszkód technicznych. Czas antenowy przewidziany na obraz ze Skarżyska
wyniesie dokładnie 60 minut.
Msza z miasta kolejarzy będzie
czwartą transmisją przeprowadzoną w lutym z kościołów diecezji radomskiej . W dwie pierwsze niedziele miesiąca "Polonia" transmitowała obrzędy
mszy świętej z radomskiego ko-

ścioła pw. Św. Kazimierza i katedry radomskiej. W najbliższą
niedzielę (21 .02.) wozy transmisyjne odw i edzą kaplicę Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu . Msza ze Skarży
ska bęDzie ostatnim przekazem
z naszego regionu . Wyboru
świątyń , z których przekazywane są drogą satelitarną msze
święte dokonał ks. biskup ordynariusz Edward Materski.

IG.BJ

o kontakty w sprawie zabytku
IUIJ,au.aIQcego W ruinę

UTNY
NIEC PAŁACU?
wie, że oprócz XIII-wiecznego opactwa cystersów,
klasy " O", Wąchock ma młodszy zabytek z początku
po padający w ruinę. Społeczność miasta bardzo desi ę z powodu braku działań przy pałacu SchoenberNa zebraniach domaga się o.d władz miasta i gminy odenia ze społu pałacowego nowym prywatnym właścicie
odnowienia oraz utrzymania go z samorządowej i pań
kasy, przy wsparciu konserwatora zabytków.
konserwatorskiej i jako dobro kultury powinien zostać szczególnie
zabezpieczony przed dalszym niszczeniem. Srodowisko miasta
Wąchocka wielokrotnie zwracało
uwagę na zagrożenie, jakie stwarza obecność na tej nieruchomości
osób pozostających pod
wpływem alkoholu i środków odurzających .. :.
Dodatkowo burmistrz przypomina obowiązki
właścicieli posesji co do utrzymania porządku i przestrzegania prawa budowlanego.

y

e, co
,dzeolity·
Irzez
:hnie

Mieszkania
zamiast szkoły
i internatu
Dwie istotne zmiany w pIanie zagospodarowania przestrzennego
skarzysklch
osiedli Przylesie i Kopernika
zaplanował Zarząd Miasta.
W przyszłości powinno to
stworzyć nowe przestrzenie pod zabudowę mieszkaniową i domki jednorodzinne.
Zmiany dotyczą odejścia od i
planowanej przed laty budowy Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego i
Państwowej Szkoły Medycznej z internatem na os. Kopernika. Od lat wnioskowali o nie
właściciele i użytkownicy miejscowych działek. Realne
jest, że w najbliższym czasie z
terenów tych wyodrębnione
zostaną działki pod zabudo- '
wę mieszkan iową. Dość podobnie wygląda sytuacja na
os. Przylesie. Swego czasu
planowano tu , pomiędzy ulicami Grottgera a Wileńską,
wzniesienie szkoły z ewentualnym przedszkolem. Niż
demograficzny uczynił podobną inwestycję bezcelową.

I w tym przypadku planuje się
przeznaczenie działek z tego
terenu na budownictwo jednorodzinne,
Aktualnie Zarząd Miasta
przystąpił do sporządzania
zmiany w części dotychczas
obowiązującego planu szczegółowego wspomnianych terenów. Będzie Je jeszcze musiała
zaakceptować Rada
Miasta.
(G. B.)

Burmistrz Wąchocka Jan Solarz chętnie spotka się z

To

Konecka
buduje

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

Tylko d a
bloki

Rośnie

blok przy ul. Kiepury.
kw. Średnia cena (zależna od mei kondygnacji) wynosiła ok.
1550 zł za metr kw., a kwotę tę
przyszli lokatorzy płacą w czterech
ratach . Jak twierdzi wiceprezes
Jacek Martyka, blok oddany zostanie do zasiedlenia w sierpniu .
Drugi budynek, który stanie kilkadziesiąt metrów od pierwszego,
będzie składał się , podobnie jak
pierwszy, z 24 mieszkań o powierzchni 43, 46, 55 i 68 m kw. Na razie w spółdzielni trwa zbieranie
ofert chętnych na ich wykup, wszystko jednak wskazuje na to, że
wiosną lub wczesnym latem rozpocznie się realizacja tej inwestycji , której finał przewidziany jest na
jesień 2000 roku.

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w bieżącym roku
planuje realizację tylko
dwóch inwestycji. Pierwsza
to kontynuacja dwu klatkowego bloku przy ul. Kiepury,
druga, to rozpoczęcie podobnego budynku w pobliżu.

trażu

Z budową pierwszego bloku było
trochę kłopotu . Mieszkańcy osiedla protestowali przeciwko zbyt ciasnej zabudowie. W rezultacie
udało się dojść do porozumienia i
nowy blok staje nieco dalej niż
początkowo planowano. Na 24
mieszkania bardzo szybko udało
się znależć nabywców. Jako pierwsze sprzedano lokale najwię
ksze , te o powierzchni 55 i 68 m

będzie najładniejsza szkoła

na

IMiKl

Konecczyźnie

właścicielami pałacu.

styczna rzecz w tym sporze o
zabytek.

wąchocki

Bracia Stempnowscy w swojej
odpowiedzi zarzucają burmistrzo-wi prowadzenie dialogu poprzez
konserwatora zabytków, zamiast
bezpośrednio . Proponują osobisty
kontakt nowych władz miasta i
gminy z nimi. Przypominają o podobnych problemach innych opiekunów zabytków i wybudowanym
ich kosztem nowym przedszkolu w
Wąchocku. " Kolejność , czy najpierw remontować pałac czy wykonać przedszkole leżała nie w
naszej gestii, ale w gestii władz i

Skarżyska
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Podobny problem jest w sąsied
niej gminie Mirzec. Wąchock
sprzedał pałac Schoenbergów i
ma kłopoty, a Mirzec zamierza
sprzedać pałac Prendowskich i też
ma kłopoty. Tam na sprzedaż nie
godzą się m i eszkańcy, obawiając

się fin ału podobnego jak z wącho
pałacem Schoenbergów.
Podkreślają. że ich pałac ma pa-

ckim

triotyczne tradycje związane z powstaniem styczniowym. Domagają się jego utrzymywania na
koszt gminy i budżetu państwa .
Tak naprawdę , to obydwu gmin
nie stać na utrzymywanie zabytkowych zespołów pałacowo-o
grodowych . Niewielkie są szanse
na pozyskanie pieniędzy z puli
konserwatora zabytków. Przecież
cenniejsze zabytki niszczeją.
Jednak bez pomocy z zewnątrz
obydwa zabytki czeka kompletna
ruina .

W Rogowie
W Rogowie (gm. Końskie) trwa
rozbudowa szkoły, która za kilka miesięcy będzie prawdopodobnie najładniejszą na Konecczyźnie. Dodatkowe sześć
sal lekcyjnych, toalety i pomieszczenia administracyjne zaspokoją
potrzeby wiejskiej

potrafią

wadzącej od głównej ulicy Rogowa do szkoły i kościoła . Na razie,
po kilkuletnich kursach ciężkich

I

pojazdów dowożących na budowę
materiały, znajduje się ona w fatalnym stanie.
(MiK)

szkoły.

Całkowitą nowością będzie zamontowanie windy dla n iepełno
sprawnych, a także przystosowanie dla nich wej ść, korytarzy i toalet. Nowa część szkoły to drugi
etap jej budowy, trzecim będzie
sala gimnastyczna, której budowa
rozpocznie s i ę zaraz po oddaniu
do użytku drugiej części. Póżn i ej
pozostanie już tylko uporządko
wanie terenu i budowa boiska sporto~ego. Po otwarciu tak pięknego
obiektu władze gminy będą mus iały pomyśleć o drodze pro-

W nowej części szkoły za kilka

miesięcy będzie słychać

Fot. J. Cuch
gwar.

, nuję

plot·
ak to
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Pożar strawił

)siń'

"cinquecento" i garaż
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burmistrz Wąchocka Jan
ostatnio rygopismo do właścicieli , w
między innymi czytamy:
ten od kilku lat stanowi
I
dewastacji, składowi
oraz miejsce, w któs i ę młodzież ze śro
(... ) nieruta jest jednym z obiePOdl egających ochronie

WYstosował

lokalnej społeczności. My byliśmy
tylko wy~onawcą ich woli.. : - piszą
bracia. "Nie możemy się zgodzić z
tym, że zły stan pałacu ma
związek z narkoman ią lub naduży
waniem alkoholu· - dodają. Na koniec ju ż jednoznacznie proponują
burmistrzowi spotkanie. Pytany
przez nas burmistrz odparł : - Bardo chętnie si ę spotkam! I to jest
chyba jedyna, jak dotąd , optymi-

Obecny stan pałacu Schoenbergów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Prawdziwego pecha miał mieszkaniec Wojtyniowa (gmina
Bliżyn) , który w ciągu kilkudziesięciu minut stracił " cinquecento" i drewniany garaż. Całość
strawił pożar garażu, który
nastąp ił na skutek zwarcia instalacj i elektrycznej.
Do wydarzenia doszło w ubi egłą
sobotę , tuż przed godziną 17. W
spalonym samochodzie poszko-

dowany stracił wszystkie dokumenty i p i eniądze, które zostawił
w kurtce. Pechowiec tylko pomocy sąs i adów zawdzi ęczał , że
og i eń nie przeniósł się na pobliskie zabudowania gospodarcze i
dom. Niestety, ani drewniany garaż, ani pięcioletni samochód prawdopodobnie nie były ubezpieczone.
(G.B.)

GDZIE KIEDY?
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25, codziennie: 16.00-22 .00, soboty 10.0016.00.
1492199

CZ_AR,.EK

o Wizyty domowe pediatrów
- Sieczko, tel. (041) 331-69-04 . dr43401
o Dyżury stomatologiczne

o KINO "Kuźnica"
- nieczynne.

"i~·'Ufl·W"1
o

Obrońców

Pokoju 4, tel. 868-30-17.

o Szpital
- tel. 868-24-66.

Telefony

o Staszowski Ośrodek Kultury
- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria .Punkt' .
•Grafika ze zbior6w BWA w Sandomierzu'
Galeria .Piwnice' - wystawa amatorskicl1 .
plastycznych mieszkańc6w Bretanii.
Osiedlowy - wystawa prac malarskich arty.
st6w kieleckich ze zbior6w BWA w KielcacII.
o A pteka
- ul. Rynek 30.

KINO "Ballada"

- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), soboty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
(041 )331-80-68.
1401/99

49 dniem roku.
315 dni 1999 roku.

lutego jest

Przed nami

o Apteka

- ul.

- 7.00-22.00, tel. (041 ) 331-14-94. dr 45195
o Pogotowie pediatryczne
_7.00-22.00, te ~ 368-46-36 .
dr 45583

. Przed jubileuszem roku 2000'. Wystawy.".
żna zwiedzać w każdy poniedziałek i
w godz. 12-16.

u l. 16 Styczn ia 28/5,
tel. 86·82·748, czynne 9·17.

- nieczynne.

o Pogotowie pediatryczne

Imieniny obchodzą:
Symeon i Wiaczesław
18

o KINO "Miejskie"

o Szpital
- tel. 864-22-81.

o Prywatna Przychodnia

Pogotowie Ratunko we · 999
Straż Pożarna· 99 8
Pogotowie Po lic yjne· 997

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

J66.OO.65, Pogotowie Energetyczne Kielce-miasto: 991 , Pogotowie Gazcme: 331-20-20 i 992,
Pogotowie Wod.-Kan.: 994, C.O. , Elektry=e
RPGM: 361-18-33, czynne w godz. 15.00-23.00
w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS 366-02-79, Informacja PKP - 366-93-28.
RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611, 3-311·311.
www.complex.com.pl/-europa.
. . .u Vllł~~c:i'N.Ypa ~ner.Ld'.43252

o Teatr im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00; .zemsta' g. 11 .
o PTIlA "Kubuś"
-tel. 368-02-93;.MałyTygrysPietrek' g. 9, 11 .

RADIO TAXI "LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88 . ..........~'. .4.4~90;

"Romantica"
- DOLBY DIGITAL; ,Ogniem i mieczem'
pol.. I. 12, g. 8.30,12.15,16, 19.30.

RADIO TAXI "ALFA",
tel, 96·22, 344±ł-44, dr 44343

o

o "Moskwa"
- ,Cudotwórca' USA, I. 15, g. 15.15, ,Ogniem i mieczem' pol. , I. 12, g. 17.30, ,Francuska ruletka' fr., I. 15, g. 21 .
o

Komunikacja

"Studyjne"

-,M i a stoan i oł6w' USA , 1.

RADIO TAXI "OMEGA",
........................................................................
teł. 36-00·000.
dr 45018

Brown' USA, I. 15, g. 19.

Kielce, tel. 345·77-43,
.. 345:71::46.,

o "Echo"
- ,Spos6bna tiIondynkę' USA, I. 15,g. 16, 18.

o Galeria BWA

Galeria Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. ,Drogi Teatru '98' w
obiektywie Stacji F. E. P. autorstwa Tadeusza
Czarneckiego, Pawła Marcinkowskiego, Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorek-piątek w
godz. 11.00-17.00, soboty w godz. 11 .00-16.00.

Muzeum Narodowe
- dawny paIac biskup(1N krakowskich, pl. Zamkowy 1, tel. 34-423-18. EI<spozycje stale: Korpus g/:NIrrf: ,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
wieku', "Dawne uzbrojenie europejskie i wsch0dnie', ,Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskie
go', skIzydIo p6Inocne: ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki 2Xlobniczej (od początku XVII w. do
1939 raku)". Wystawa czasowa: .WspóIczesne
malarstwo polskie'. Muzeum czynne oodziennie,
oprócz poniedzialk6w i wtorków w godz. 9.0016.00. W niedziele wstęp wolny.
o

o Muzeum
- przy Rynku 3/5, tel. 344-40-14. Ekspozycje stałe: ,Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny"'. Wystawy czasowe: .z pradziej6w
regionu świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna
średniowieczna' . Czynne codziennie, oprócz
poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W
niedziele wstęp wolny.
o Oddzlal
- Muzeum Lat Szkołnych S. leromskiego
(Oddzial 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.
o Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w 0bIęg0r1w (0ddział Muzeum Narod<:r.vego - tel. 303-04-26).
o Zabawkarstwa
- wystawy: .Transpoń i komunikacja', .Przyjaciele dzieciństwa', .Lalka i jej gospodarstwo',
"Modelarstwo nadukcyjne'. Muzeum czynne ~
dziemie oprócz poniedziałków w godz. 1~ 17.
o Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II 6,
tel. 344-92-97. ,Maska gwiazdkowego przebierańca - kolędy w kulturze kraj6w skandynawskich i naszej rodzimej tradycji'. Muzeum
czynne od poniedziałku do piątku i w niedzielę
w godz. 10-15. W niedzielę wstęp bezplatny.
o Park Etnograficzny w Tokarni
-wnęna X1X~. cł1aIup, X1X~. apteka, a.tór z
Suchedniowa, wy9aNa rze1b J. Bemasiewicla.
Skansen r:zymy ponied2iaIekiJiąlek wgodz. 9-14.
o Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21, tel. 361-25-37. Wystawa
stała : .600 milionów lat historii Gór $więto
krzyskich', ,Skały, minerały i skamieniałości
Kiełecczyzny" . Muzeum czynne poniedziałek
piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.
Tele f o ny

- Strat Miejska: 986, 368-75-15 (czynne całą
368-7&33 (w godz. 7-15, po godz. 15 faxt,
posIen.nki, czymewgodz. 7.00-22.00: St-ódn1&
ście - 67-00-13, dworzec PKS: 366-01-10, os.
$więłokrzyskie: 331-15-41; Pomoc Drogowa:

dobę);

kk

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

wYSTAWY

o

- Informacja PKS: 864-23-19, PKP: 64-21.
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06, czynny l.
22, Pomoc Drogowa: 864-24-00,
Ciepłow n icze: 993.

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

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Czysta 1
(róg Świerczewskiego),
tel. 864·32·58, czynne 7·15.

INNE USŁ U GI

: Auto holowanie • kraj, zagranic a,
tel. (041) 344,21,71,
ą90 :~~::4~:.() 6,
dr ~589
Pomoc d rogow a,
K ielc e, tel. 331,69·20,
...o.602 :3~~-69 3.
d! 44160

B IURO REK LAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA ", ul. Łaz i en n a 13,
tel, 372·20·20,
czynne 10.00·14.00.

• nieczynne.

o Galeria BWA ..zIelona"
- ul. Mickiewicza 7. Wystawa malarstwa
Piotra Staszczyka. Galeria czynna codziennie
oprócz poniedzi ałk6w w godz. 11.00-17.00, w
niedziele w godz. 11.00-15.00.

6526;

bo/u :

WY POŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW "OPEL",
KIELCE, UL. PO MORSKA 53,
TEL. (041)368·1 3:94. kk 6826.

o Kino "lDK"
- al. 3 Maja 6; nieczynne.

o Infonnacja Gospodarcza

o Biuro Wystaw Artystycznych

-lóŁTA LINIA, tel. 94-34.

Ir 2

o Postoje taksówek

- osobowe: plac dworcowy: 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. Amnii Czerwonej: tel. 368-OtHXl, TAXI
Dalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-66.
o Ostre dyżury szpitali
- wewnętrzny - Kościuszki , chirurgiczny Czam6w.
o Apteki
- dyżur całodobowy - Kościuszki 7/9, dyżur
do godz. 23 - ul. Manifestu Lipcowego 75.
o Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezpłatna infolinia).
o Telefon zaufania w

KWP

- Kielce, tel. 342-99-87, pod kt6rym można
zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa.

o Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel. (041)
345-08-94 w. 345 oodziennie od 8.00 do 14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. _Usługi bezpłatne .
Punkt Konsultacyjn y
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
poniedziałek-piąetk w godz. 14.00-18.00.
o

o Psycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń, tel. zaufania 366-1741 , poniedziałki i czwartki w godz. 15.00-17.00.
o Poradnictwo I pomoc
dla rodzin wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)
- tel. 346-53-11; poniedzialki w godz.
15.00-18.00.
o Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - od
poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00:
tel. 345-73-46 (piątki - również narkomania).
o Młodzieżowy Tel efon Zaufania
- dyżury specjalist6w, tel. 34-463-56.
USŁUGI LEKARSKIE

o BIM
- infonmaeja o prywatnych usługach medycznych: tel. (041) 342-76-97.
o Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów ,
- virzyty domowe pediatrów, chirurgów cizie..
cięcy<:h , internist6w, laryngologów, ortopedów,
neurolog6w, badania EKG. Zgloszenia oodziennie w godz. 11 .00-20.00, tel. (041) 331-56-50.
WrzyIy domowe w godz. 14.~22 .oo (dni powszednie), 11 .00-21 .00 (dni wolne).
139M19
o Pomoc Doraźna dla DzIeci
D, R. Szczukoccy
- wizy1y domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91 , Kielce, ul. Połowniaka 4 m.

o Apteka dyżurująca
- apteka ,Krasnal', ul. Kopernika.

- Galeria, ul. S i ennieńska 54, tel./fax (047)
263-20-48. Nieczynna.
o Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stałe: .zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska ' , ,Poczet królów i książąt polskich wg M. Bacciarellego' ; wystawy czasowe:
,Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego', ,Klejnoty
zbiorów przyrodniczych Dzieduszyckich ze
Lwowa' , ,Muszle i minerały ze zbiorów Muzeum
Przyrodniczego w Krakowie', ,Legiony Polskie
na Kielecczyinie 1914-1915'. Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16.30, soboty w
godz. 8-14.30, niedziele w godz. 13-16.30.
o Rezerwat I Muzeu m
Arch eologiczne
w Krzemionkach
- ,G6mictwo krzemienia w neolicie' , ,Dwie
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen
wioski neolitycznej", .z toporem przez
tysiąclecia'. Rezerwat czynny: wtorek-sobota
w godz. 9-16, niedziele w godz. 11-16.
Telefony
- Infonmaeja i rezerwaeja bilet6w PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne całą dobę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.
ECHO·TAXI, tel, 62·11·11,
dojazd do klienta .bez~tny.

o Apteka
- ul. 1 Maja 34.

o

"WolnOŚĆ"

- brak tenminarza.
o ~etalowiec"
- ,Kller.<lw 2-6ch' pol., I. 15, g. 17, 19.
o Muzeum Im. Orła Białego
- Rejćw, ul. SIoneczna 90, tel. 531-331 . Czynne oodziennie: ekspozycja plenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.
Kryta pływalnia
- ul. Spółdzielcza 19, tel. 539-345, czynna:
poniedziałek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.
o

POSTÓJ TAXI
" PRZY DWORCU",
nie pobiera opłaty za doj azd,
tel. 513·705.
boIu
DAREX· Radio Taxi,
tel. 25·37·378, 96·28.

STARACHOWiCE
o Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

o Muzeum Ziemi Staszowskiej
- ul.-Jana Pawta 1117, tel. 864-33-44; ,Poczt6wki staszowskie ze zbior6w Mariana Jakubczyka i Macieja Zarębskiego', "Adam B ień
- dokumenty, korespondencja, ksi ążki i fotografie', amatorskie prace malarskie o tematyce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze Staszowa pl.

- 861-03-72: alkoholizm: poniedziałki i
w godz. 17-21 ; punkt przeciwdziałania
cy: wtorki i piątki w godz. 16-18; ogólne
ctwo uza l eżn ień: czwartki w godz.
Redakcja nie odpowiada za
terminarzach.

Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich

o Kino ~drla"
- brak terminarza.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", Hotel "Łysica",
al. 3 Maja 13,
tel.lfax (047) 2 65 -45·54.
Czyn n e 1 0 .00 ·1 5.00.
Centrum Klu b Ostrowie ckiej SM ,
ul. W s pó lna 5, I p., p ok. 2,
tel. (047) 62·1 6·65.
C zynne 11.0 0 ·1 5.0 0.

o Kino "Syrena"
- brak tenminarza.

- nieczynne.

"Omnia",

15,g. 17.. Jackie

- tel. 344-63-19; Galeria BWA ,Piwnice' ,
ul. Leśna 7. Wystawa instalacji i aranżacji
przestrzennych artyst6w bialoruskich i polskich ,6+6'. Czynna od poniedZ i ałku do p i ątku
w godz. 11 .00-17.00, w niedziele w godz.
11 .00-15.00, w soboty nieczynna . Galeria
BWA ,Na P iętrze', 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 niaczynna .

Międzynarodowa

Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041)366-3121 , 345-47-44.
AW 119

- nieczynne.

_it·l@~itIJIIIII
o KINO "Powiew"

- brak terminarza.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA",
tel.lfax 832.1 0·69,
u l. M ickiewicza 17Al9, II p .,
czynn e 9·15.
o Muzeum Okręgowe
- dyrekcja, Rynek 10, tel. 832-22-ti5; Zamek,
tel. 832-38-68. Muzeum czynne: wtorek-piątek
w godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w
godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartkidzień bezpłatny. Wystawy stałe : ,Kuchnia kr6lewska' - zbi6r sreber i cyny europejskiej XVIIXIX-wiecznej, ,Gabinet numizmatyczny', ,Historia wzgórza zamkowego w ikonografii', ,Ekspozycja etnograficzna prezentująca kulturę materialną Sandomierza i laskowiak6w", ,Ekspozycja archeołogiczna' - naczynia, b roń , ozdoby
z tzw. Grobu Książęcego z Sandomierza-Krak6wki oraz cmentarzyska kuHury przeworskiej z
okresu wpływów rzymskich 1-IVw.n.e. Wystawy
czasowe: ,Sandomierz między wojnami'.
o Ratusz
- czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, w
soboty w godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15,
poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień
bezpłatny. Wystawy stałe : ,Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzemiosla artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponat6w m.in. ,szachy sandomierskie' pochodzące ze schyłku XI wieku.
o Oddział M uzeum literatury
- tel. 832-21-47. Czynne: wtorek-piątek w
godz. 9-16, Soboty w godz. 9-15, niedziele w
godz. 10-15, poniedziałki- nieczynne, czwartkidzień bezpłatny. Wystawy stałe: "Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja poświęcona związkom
Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.
o M uzeum Historii

P ol skiego Ruchu Ludowego
- Rynek 719, tel. 832-21-41, godzinyotwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. .Adam Bień 1899-1998'.
o B WA Sandomierz
- ,Malarstwo' - wystawa Marii PolakawskieJ-Prokopniak.
o M uzeum DlecezjaJne
- wystawa projektów ołtarza papieskiego.

O siedlowy Klub K ultury KSM ~Słon e czko· w Kie lcach, ul. Romualda 3, t~
368-05-31, z aprasza d zi ś /1 8 lutego/ o godz . 17 na czwartkow e otwarte
kanie Koła P rzewodników $wi ęto krzyskich . Wykład pl. . Nowe
ochrony przyrody w regioni e świętokrzyskim· wygłos i m gr inż ,
Wróblewski.
""
Wycieczka szkoleniowa
W d niach 20-21 lutego odbędzi e si ę wycie czka szkolen iowa orzewodn,ików
z Koła .. Bartek·. Będzi e p rzebiegała na trasie : Kielce - Zwo l e ń blin - pole b itwy po Maciejowicami · Puławy - Kazim ierz - Chodel Ożarów - K ielce . Koszt wycieczki dla czlonków Koła 20 zł , d la po;wstal)'cn ·
zl. Odj azd autobusu o godz. 8 z placu obok Urzęd u Wc)jel"óclzkiego
Zapisy w b iurze oddzi ału .
" Inwazja kabaretu n adchodzi "
Cezary Pazura zaprasza na występ pl. .Inwazj a kabaretu nadchodzi' ,
od będzi e s i ę 4 m arca o godz. 17 w ZOK Starachowice i o godz. 20 w
Ostrowiec.
W klubie
K lub Osiedlowy . Na Barwinku· zaprasza do udzi ału W zajęci ach klubu
wersacji angloameryka ń s ki ej. Szczegółowe informacj e : tel. 36 1-38-63.
Osiedlowy Klub Kultury KSM .Słoneczko· w K ielcach , ul. Romualda 3
prasza dzieci w w ieku 7 -121at na warsztaty p lastyczne. Zajęcia
i
czwartki w godz. 17-18 .30 . Informacje i zapisy od poniedzi ałku do
godz. 8· 20 , tel. 368-05-31 .
Klub Nauczyciela w Kie lcach , ul. Okrzei 9 z aprasza na zajęcia kursu
towarzyskiego dla młodzieży i doroslych oraz na zajęci a klubu
Szczegółowe informacje w klub ie, tel. 366-35· 18.
K lu b . Polonez· w K ie lcach , ul. Pocieszka 17 , te l. 34,27·874 ,
doro s ły c h i mlodz i eż na kurs ta ń ca towarzyskiego oraz dzieci do
w zajęci ac h p racowni k o m puterowej. B li ższe informacj e i za pisy
bi e .

w

Kurs przygotowawczy do egzaminów do szkół średnich
Ośrodek Usłu g Pedagogicznych i Socja lnych Zwi ązku Nauczycielstwa
skiego przyjmuje zapisy na kurs przygotowawczy do egzaminów do
średni ch z języka polskiego oraz na kurs wychowawców kolonii i
rm acji udziela OUPiS ZNP, Kielce, u l. Piotrkowska 12, pok. 215 , tel.
83.

"Echo kierowców"

Nie musisz • nie jedŹ!
Sytuacja jest tragiczna - alar-

opatowski m n iech z n iego

mują drogowcy, Nawet na naj-

nuje - drogi są W ogóle n

ważn i ejszych

dne.
- Apelujemy o rozsądek
Ewa Sayor z Wydzi a łu

drogach

krajo-

wych tworzą się zaspy. Samochody ciężarowe nie radzą sobie z ich pokonywaniem, osobowe mogą utknąć w korkach.
Nawet jadący .siódemką" War-

nia kieleckiego B iura
Dyrekcj i Dróg Publi cznych . •

szawa - K raków powinn i liczyć s i ę

wet n a głównych drogach
cj a j est trag iczna . Kto nie

z problemam i na odcinku Jędrze
j ów - M ierzawa - K lemencice .

podróżować , n iech
wyj azdu , K ierowcy.,,,,,no/:noL'."

o Kawiarnia "W Zamku"
- wystaNa pn..stare taografie Sandomierza'.

Droga b iegn ie tam przez otwarte
tereny i zawiewana j est śn i eg iem
m imo dyżuruj ącego sprzętu d ro·

ciężarowych powinni
nie woz i ć ła ń cuchy na

o WSHP B i blioteka Główna
- ,Sandomierz w dawnej fotografir.

gowego. Podobna sytuacj a jest
na odcinku Nagłowice - Zda nowi-

o Apteka dyżurna
- ul. Mickiewicza 11 , tel. 832-22-16.

ce drog i Jędrzej ów - Zawiercie
oraz na trasie J ędrzej ów· Chmie l-

o Motel Królowej Jadwigi
- ,Blisko i daleko' - wystawa Jurija Sulimawa z Krymu. Można również podziwiać zbi6r
starych zegar6w.

o Szpital
- tel. 832-22-22 i 832-32-03.
Telefony
- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania Klubu AA: B32-ti9-98,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9837, Straż
Miejska: 986, ,Lor: 832-41-30.

OPATÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
B iu ro Obsług i Prawnej,

http://sbc.wbp.kielce.pl

nik. C i ężko j est n a , s iódemce' w
o k o licy S u c h ed niowa i na drodze
K ie lce - Lu b lin w rej onie Łagowa .
Ba rdzo t rud n o pokonuj e s i ę odcinki Nag łowi ce - Włoszczowa ,
S ta ra chowice - Mi rzec - Radom ,
Ost rowiec - S uch ed niów. Nieprze j ezd nyc h j est wie le dróg po.
wia to wyc h i g minnyc h głów ni e W
re j o nie Gór Świętokrzyskich . K to
pl a nował wyjazd w o k o lice Ba ćko
wic, Iwa n is k i Sadowia w powiecie

b ieran ie s i ę W taką
przyczepą j est bardzo

CO GDZI

ił

22 .55 Kino wspomnień : W proch się obrócisz - film sens. USA 0.25 Horoskop na
jutro 0.30-1 .00 Techno Party - pr. muz.

dnia

wej - film dok. 21 .00 Ludzie, pasje i. .. mag. 21.30 Kronika 21.45 Studio Sport
21.50 Nasza antena 22.00 Dama z
Szanghaju - film obycz. USA 23.2523.50 Niewiarygodne sporty - serial dok.

6.00 Piosenka na ~yczenie 7.00 Kto się
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00 Batman (19) - serial anim. 8.30 Star Trek:
Stacja kosmiczna (105) - serial sf USA
9.30 Żar młodości (644) - kanad. serial
obycz. 10.30 Słoneczny patrol Baywatch
(65) (powt.) 11 .30 Nikita - serial sens.
USA 12.30 Życie jak poker (40) - telenowela pol . 13.00 Dy~urny satyryk kraju pr. satyr. 13.30 Oskar - mag. film. 14.00
W drodze - mag. red. katol. 14.30 Kalambury - pr. dla dzieci 15.00 Gdzie się podziała Carmen San Diego? (34) - serial
anim. USA 15.30 Czekam na telefon: gra
- zabawa 16.00 Inform. 16.15 Alf (85)serial kom. USA 16.45 Na południe (75)kanad. serial sens. 17.45 Na własnych
śmi eciach (20) - serial kom. USA 18.15
Swiat według Bundych (228) - serial
kom. USA 18.45 Inform. 18.55Prognoza
pogody 19.05 Słoneczny patrol Baywatch (66) - serial sens. USA 20.00 W
krzywym zwierciadle: Zj azd absolwentów - kom. USA 20.50 Losowanie LOTTO i szczęśliwego numerKa (w przerwie
filmu) 21 .45 Ostry dyżur - serialobycz.
USA 22.40 Wyniki losowania LOTTO
22.45 Informacj e i biznes informacje
23.00 Prognoza pogody 23.10 Polityczne graffiti 23.25 Życie jak poker (40)
(powt. ) 23.55 Czas na biznes 0.30 4 x 4 mag. motoryz. 1.00 Muzyka na BIS 2.50
Po~egnanie

Szelhel'ez,lda - serial
rytmów - serial anim.
czarodzieja - serial
rytmów - serial anim .
ORola - mag . roln . 8.30
- serial dok. 9.00 Gorzkie
- serial 9.50 Tragedia Mari- film dok. 10.55 Medycy- serial dok. 11 .25 ZaPa:-"'.'II asmllerć - serial dok. 11 .55
b~Je i. .. - mag . 12.20 Azyl na pui . fil m przyg. 13.50 Zawody
nieZWykle - serial dok. 14.05
B spo~y - seri al dok. 14.30
rytania - mag . 15.00 Bajm
Pr. dnia 16.05 Nasza anKronika 16.15 Słodki ciężar GOrzkie dziedzictwo - serial
I WYdarzenia 17.35 U siePanorama 18.10 Kroni""~raS;'''m
_talk show 19.00
19.15 Temat dnia
Szeherezada - serial
Tragedia Mariny Cwietaje-

7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05
Dziennik krajowy 7.25 Sport telegram
7.30 Dzieci takie jak nasze - mag. 7.50
Dla dzieci: Abecadło dżwięków (7) 7.55
Dla dzieci: Papierowy teatrzyk - Trzy siostry 8.10 Dla dzieci: Kolorowe nulki 8.25
Sześć milionów sekund (4) Dzieci i ryby
głosu nie mają (powt.) 9.00 Wiad . 9.10
Ludzie listy piszą (powt.) 9.30 Reżyser
miesiąca - W. Krzystek: Zwolnieni z życia
(powt.) 11.00 Z archiwum i pamięci : T.
Wożn iak (2) (powt.) 12.00 Wiad. 12.10
Przegląd prasy polonijnej (powt.) 12.25
PowtórKa z PRL-u - film dok. 12.55 Pocztylion (powt.) 13.05 Krzyżówka szczę
ścia(powt. ) 13.30 Madonny polSkie: Matka Boża Ostrobramska (powt.) 14.00 Janosik (7) Beczka okowity (powt.) 14.45
'feledyski na życzenie (powt. ) 15.00 Panorama 15.20 Pr. dnia 15.30 Uczymy się
polskiego (23) Niech żyje socjologia!
16.05 PowtórKa z PRL-u (powt.) 16.35 W
krainie władcy smoków (23) - austral. serial przyg . 17.00 Teleexpress 17.15 Poiska piosenka: ludzie. zjawiska. epizody pr. muz. 17.35 Muzyczny gwiazdozbiór:
Maanam - rockandrolle 18.00 Scena popularna : Gra kłamstw 19.00 Teledyski na
życzenie 19.1 0 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Miś Uszatek 19.30 Wiad.
19.55 Prognoza pogody 20.00 Studio
Sport 20.05 Teatr TV: G. Herling-Grudziński - Portret wenecki 21 .30 Sonety pr. poetycko-muz. 21 .55 MdM - pr. rozr.
22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23 .05 W centrum uwagi - pr. publicyst.
23.20 Popielec (7) Slub - pol. serial woj .
0.25 Diariusz rządowy 0.45 Pr. dnia 0.50
M i ś Uszatek (powt.) 1.00 Wiad ., Sport i
Prognoza pogody 1.30 Biografie: Historia Normana Daviesa (powt.) 2.30 Panorama 2.55 Prognoza pogody 3.05 Teatr
TV (powt.) 4.30 Sonety (powt.) 4.55
MdM (powt.) 5.30 Powtórka z PRL-u
(powt.) 6.00 W centrum uwagi (powt.)
6.15 Polska piosenka: ludzie, zjawiska ,
epizody (powt.) 6.35 Polska - Swiat 2000
(powt.)

6.40 Miłość i dyplomacja - serialobycz.
7.05 Sunset Beach - serialobycz. 7.50
Odjazdowe kreskówki: O czym szumią
wierzby?, Bolek i Lolek, Woody Wood-

packer 9.05 Uśmiech losu - serialobycz.
9.50 Sexy Ussy - niem. film sens. 11 .30
Klan McGregorów - serialobycz. 12.20
Na krawędzi życia - film przyr. 13.00 Teleshopping 14.1 0 Ukryta kamera - pr.
rozr. 14.30 Karuzela przygód - serial
15.00 Odjazdowe kreskówki : Bolek i Lolek, Woody Woodpacker, Bionix 16.15
Swiromania - serial 16.40 Czy boisz się
ciemności? - serial 17.05 Kameleon 2serial sf 18.00 Sunset Beach - serial
obycz. 18.50 7 minut - wydarzenia dnia pr. inform. oraz prognoza pogody 19.00
Zoom - mag. sensacji 19.30 Lassie - serial 20.00-22.15 Czwartek detektywów:
20.00 Columbo - serial krym. 21.25 Cobra - oddział specjalny - serial krym .
22.15 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 22.30 Wydział zabójstw - serial krym. 23.20 Airwott - serial sens. 0.10 Zoom - mag. sensacji 0.35 Kameleon 2 - serial sf 1.20
Wydział zabójstw - serial krym. 2.10 AirwoIf - serial sens.

Nasza Telewiźja '

<~

8.00 Opowieści z palmowego miasta
(38) - serial anim. 8.30 Tajemnice wybrzeża (33) - kanad. serial przyg. 9.00
Nie ma jak w domu (108) - austraI. serial
obycz. 9.25 Horoskop na dziś 9.30 Z
ostatniej chwili (38) - serial USA 10.20
sta przebojów podwórKowych B. Łazuki
10.55 Piękni i sławni, czyli nasza wizyta
u ... 11.25 City (281) - serial USA 11.50
Nasz sklep - zakupy w TV 12.20 Diabelska miłość (33) - serialobycz. 13.00 Horoskop na dziś 13.05 Nasz sklep - zakupy w TV. 13.35 City (282) - serial USA
14.00 Propozycje do listy przebojów
podwórKowych B. Łazuki 14.05 Tylko
jedno życie (126) - serial USA 14.55
Szczęśliwa ósemka - propozycje do listy
przebojów 15.00 Loving (155) - serial
USA 15.30 Nie ma jak w domu (109) austral. serialobycz. 15.55 Propozycje
do listy przebojów podwórkowych B.
Łazuki 16.00 Już czwarta - informacje,
ciekawostki, porady 16.25 Tajemnice
wybrzeża (34) - kanad. serial przyg .
16.55 Diabelska miłość (34) - serial
obycz. 17.50 Z ostatniej chwili (39) - serial USA 18.40 Nasze wiadomości 19.00
Zoom - mag. sensacji 19.30 Lassie (10)serial USA 20.00 Columbo (23) - serial
krym. USA 21 .25 Cobra - oddział specjalny (3) - niem . serial krym. 22.15 Na afiszu - mag . 22 .35 Nasze wiadomości

6.25 Dzi eń dobry w TVN 6.30 Kropka
nad i 6.50 Dzień dobry w TVN 6.55 Melrose Place (10 1) - serialobycz. USA
7.45 Biblia dla najmłodszych - Mojżesz serial anim. 8.10 Łebski Harry (48) - serial anim. 8.35 Conan (38) - serial anim.
9.00 Esmeralda (121) - serialobycz.
10.00 Złota klatka (19) - telenowela
11 .00 Rozwi nąć skrzydła (19) - telenowela 11.30 Telesklep 12.00 Telewizjer mag. sensacji i rozrywki 12.30 Big Star
Party - superlista 13.30 Maria Izabela
(33) - serial oby cz. 14.00 Biblia dla
najmłodszych - Mojżesz - serial anim.
14.25 Łebski Harry (48) - serial anim.
14.45 Conan (38) - serial anim. 15.15
Szkoła złamanych serc (52) - serial austral. 15.45 Califomia Dreams (50) - serial USA 16.15 Pacific Drive (242) - austral. serialobycz. 16.45 Maraton uśm ie
chu - liga dowcipów 17.15 TVN Fakty
Regionalne 17.30 Telewizjer- mag. sensacji i rozrywki 18.00 Esmeralda (122)serial obycz, 18.55 Pogoda 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria Izabela
(34) - serialobycz. 20.00 Echa pewnego
lata - film obycz. USA 21.50 Ibisekcja talk show 22.50 TVN Fakty 22 .55 Kropka
nad i 23.17 Pogoda 23.20 Big Star Party
- pr. muz. 0.20 Aria namiętności - hiszp.
film kostium. 1.40 Granie na ekranie - pr.
rozr.

8.00 Muzyczny poranek w TKK 8.30
Czas przeszły - film fab. 10.15 Gwiazdy
niemieckiego tenisa 10.30 Tworzone
l udzką ręką - film dok. 11 .00 Życie jak loteria 11.45 Tajemnice natury - serial
12.00 Wspaniałości przyrodnicze Europy 13.00 Morskie opowieści 13.25 Mistrzostwa Swiata samochodów Formuły I
14.00 Kreskówkowy świat 14.30 Przygody Saltiego 15.00 Życie jak loteria 15.45
Tajemnice natury - serial 16.00 Wspanialości przyrodnicze Europy 17.00 Muzyczny relaks w TKK 17.15 Wiad. TKK
17.35 Omówienie programu 17.40 Uważniak - teleturniej 18.10 Ludzie i sprawy 18.30 Bellamy - serial 19.30 Kreskówkowy świat 20.00 Wiad. TKK 20.15
Muzyczny relaks w TKK 20.30 Diamenty
- film sens. 21 .15 Dwory i pałace ziemi
gorzowskiej 21.25 Sherlock Holmes i doktor Watson 22.15 Słoneczna Floryda
zaprasza 22.45 Wiad. TKK 23.05 Program na jutro

u-

Zobaczmy na

własne

7.50 Hope - dram. obycz. USA 9.25 Bunt
- film sens. USA 11.05 Niezwykłe latofilm obycz. USA 12.55 Mijość i zdradathriller USA 14.30 Gość z chmur - film
przyg . USA 16.25 Wielkie otwarcie - film
obycz. USA 18.15 Michael- kom. USA
20.00 Backstreet Boys - koncert w Orlando 21.35 Ed Wood - film biogr. USA
23.45 Bunt - film sens. USA 1.25 Druż
bowie - dram. obycz. USA 2.55 Czas odnowy - dram. hist. USA 4.50 Skryte pragnienia - austraI. film dok.

:- .'JVK Dami Skaź sko" .
8.00 Muzyczna Dami 8.25 Czas przeszły
- dram. 10.00 Muzyczna Dami 10.15
Gwiazdy niemieckiego tenisa - pr.sport
10.30 Tworzone ludzką ręką - film dok.
10.45 Muzyczna Dami 11.00 Życie jak
loteria - serial 11.45 Tajemnice natury
11.55 Bezpieczeństwo na drodze 12.00
Wspaniałości
przyrodnicze Europy
12.50 Ekonomia? Nic trudnego! 13.00
Morskie opowieści 13.25 Mistrzostwa

oczy

Ogniem i, mie~zem
Ten film nięwątpliw i e trzeba
obejrzeć . Długo czekaliśmy
przecież na filmową adaptacj ę
pierwszej części Trylogii Henryka Sienkiewicza. Od tygodnia możemy oglądać "Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. I skorzystajmy z tej okazji, chociażby po to,
aby przekonać się, czy autorzy
filmu spełnili swoje obietnice.
Mieczy ci u nas dostatek, a jeśli
nawet kilkuset zabraknie, z pomo cą przyjdą komputery - zapewniali przed prem ierą twórcy "Ogniem i mieczem". No i przesadzili liczonych w dziesiątkach tysięcy
tłumów w scenach batalistycznych nie uświadczy ani pod Żółty
mi Wodami, ani pod Zbarażem .
Komputery przyszły natomiast z
pomocą Longinusowi Podbipi ę-
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KIEDY?

cie (Wiktor Zborowski) w słynnej
scenie ścięcia trzech głów nieprzyjacielskich naraz. On to jest
również bohaterem najokrulniejszego chyba obrazu w całym filmie.
Przy okazji, lo właśnie sprawcy
najw ię kszych okruci eństw wypadli w filmie najlepiej. To nie rywalizacja honorowego Skrzetuskiego
(Michał Żebrowski) z dzikim Bohunem (Aleksander Domogarow)
o wzg lędy p i ęknej Heleny wywołuj e najwi ęcej emocji. Znacznie ciekawsze jest starcie wielkich wodzów - księcia Jeremiego
Wiśniowieckiego (Andrzej Seweryn) z hetmanem kozackim Bohdanem Chmielnickim (doskonały
Bohdan Stupka). To włąśnie dzię
ki nim tytułowy ogień rzeczywiście płonie . Szkoda natomiast, że

http://sbc.wbp.kielce.pl

Swiata samochodów Formuły I 13.55
Gustaw - film rys. 14.00 Pr. dla dzieci
14.25 Niezwykłe sporty 14.30 Przygody
Saltiego-film przyg. 14.55AerobikzMakumbą 15.00 Życie jak loteria - serial
15.45 Tajemnice natury 15.55 Bezpieczeństwo na drodze 16.00 Wspaniałości
przyrodnicze Europy 16.50 Ekonomia?
Nic trudnego? 17.00 Muzyczna Dami
17.15 Słoneczna Floryda zaprasza - film
krajozn. 17.45 Muzyczna Dami 18.00
Przygody Saltiego - serial 18.20 Aerobik
z Maku mbą 18.30 Ballamy - serial 19.30
Pr. dla dzieci 19.55 Niezwykłe sporty
20.00 Muzyczna Dami 20.30 Diamentyfilm sens. 21.15 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej 21 .25 Sherlock Holmes i doktor Watson 21.50 Sąs i edzi - film satyr.
22.00 Muzyczna Dami 22.15 Słoneczna
Floryda zaprasza - film krajozn. 22.45
Muzyczna Dami

0.00-9 .00 Wiad . (co godzinę) 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25 Notowania cen
targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach 6.00, 16.00 Aktualności
dnia 6.05, 7.05, 12.10, 17.30, 20.10
Sport 8.05, 10.15, 11.55, 12.15 Kuriery
ogłosz. 8.50 Radiowa g iełda pracy
11.00,13.00,1 5.00,16.00,1 6.30,17.00,
19.00, 21 .00, 23.00 Wiad. 9.05 5 minuto
reformie ubezpi eczeń społecznych 9.10
Nie czytałeś - posłuchaj 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 12.00, 14.00, 18.00,
20.00 Mag. inform. 10.20 Radio Kielce
poleca ... 10.30 Pół godziny dla rodziny
11 .10 Sprawa na dziś: Choroby grzybowe w sadach - ODR w Sandomierzu
12.00 Plus w połudn ie 12.10 300 sekund
o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W
ludowych rytmach 13.10 Rozma itośd i
muzyka 13.50 Dzieje grzechu S. Żerom
skiego 14.1 5 Auto radio - moto radio
15.10 Od 7 wzwyż 15.55, 19.50 Angielski bez problemu 18.00 Plus 18.30 Wygraj z gramatyką 19.1ORadiowy Uniwersytet Powszechny 19.20 Koncert gwiazd
19.50 Przygody Sindbada Żeglarza
20.15 Radio po kolacji: Czwartek literacki 22.00 BBC 23.00 Muzyczne klimaty
0.00 Nocne Kielce
<

RADIO FAMA ," ~ ",

6.20 Serwisy inform. (co godzinę) 6.308.30 ł 14.30-17.15Wiad. dlal<ieroNc6w(co
15 minut) 7.15 Co w prasie lokalnej piszczy? 7.50, 11.50, 14.50,18.50 Serwisy l0kalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa
9.15 Konkurs 7 x 7, czyli oudze chwalicie,
swego nie znade 10.15 Mag. finanso'NQubezpieczeniowy 12.15 Otwarty telefon dzwonić każdy może 14.15 Konkurs Dzień dobry, tu FaMa 15.05 Przebój za
przebojem filmowym - mag. film. VideoMax 18.00 AntyRadio 21 .00 3 godziny adrenaliny 0.00 FaMa nocą

'RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-0.00 Wiad. (co godzinę) 6.30-16.30
Skrót wiad. (co godzinę) 7.45-17.45 Serwis łokalny 7.50 , 8.50, 14.50, 19.10
Wiad . sport. 6.15 Nauczanie Jana Pawła
" 6.45 Ewangeliarz 8.10 Twarzą w twarz
8.30 Rynek pracy 9.15 Poranyn gość
11.15 Kwadrans z kulturą 11.50 Anioł
Pański 12.20 Konkurs biblijny 14.15
Swięci Pańscy 14.30 Auto Motor i Sport
15.05 Plusy dodatnie - plusy ujemne
16.10 Kielecki Dziennik Radiowy 18.00
Msza św. 19.30 Bajka 20.00 Audycja
wieczorna Radia Watykańskiego 20.30
Modlitwa różańcowa 21 .05 Debata
22.30-0.05 Po~egnanie

przedpremierowe dyskusje wokół
Bohuna i Skrz.etuskiego dotyczyły
w większoścl gustów pań . Warta
zauważenia jest jeszcze ,'. jedna
para aktorska, dzięki której widz
nabiera dystansu do tego, co dzieje się na ekranie. Humor Zagłoby
(Krzysztof Kowalewski) i przebiegłość Rzędziana (Wojciech Malajkat) nie zawodzą. Niepotrzebne
natomiast były dyskusje
nad obsadzeniem roli
Wołodyjowskiego (Zbigniew Zamachowski). Mały
rycerz pojawia się bowiem
w filmie sporadycznie i raczej na drugim planie.
Izabella Scorupco rzeczywiście

TVK Ostrowiec

.

8.25 Czas przeszły - dram. 10.15 Gwiazdy niemieckiego tenisa - pr. sport 10.30
Tworzone ludzką ręką - film dok. 11 .00
Życie jak loteria - serial 11 .45 Tajemnice
natury 12.00 Wspanlałości przyrodnicze
Europy 13.00 Morskie opowieści 13.25
Mistrzostwa Swiata samochodów Formuły 114.00 Pr. dla dzieci 14.30 Przygody Saltiego - serial 15.00 Życie jak loteria
- serial 15.45 Tajemnice natury 16.00
Wspaniałości
przyrodnicze Europy
17.1 5 Słoneczna Floryda zaprasza - film
krajozn. 18.00 Przygody Saltiego - film
przyg. 18.30 Ballamy - serial 19.30 Pr.
dla dzieci 20 .30 Diamenty - film fab.
21 .15 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej
21.25 Sherlock Holmes i doktor Watson
22.15 Słoneczna Floryda zaprasza - film
krajozn.

7.00-22 .00 Serwis inform., 6.00 Poranny blok prezenterski : muzyka, aktualn.,
inform., konkursy: 6.00 Otwórz oczka
7.05 Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7 .20 Strzał w dziesiątkę, czyli
przebój dnia (co godzinę) 7.30 Konkurs
- Torebka szalonej reporterki 8.15,
11.15, 13.15, 16.15 Komunikaty i
ogłosZen i a 8.30 Płyta dnia 9.15 Konkurs prasowy 10.05 Aktualn. sport.
10.45 Przegląd prasy 11.25 Radiowa
giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30
Popołudn i owy
blok
prezenterski:
14.30-17.00 Publicystyka, temat dnia,
sonda , rep. 18.05Aktualn . sport. 18.15
Eko-Konkurs 21.05 Wieczór z czarną
płytą 22.05-6.05 Muzyka Nocnych
MarKów

6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze świa
ta (co godzinę) w tym: wiad. regionalne:
7.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45 18.455.45 Wiad. (co godzinę) 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 9.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Traffić - region. inform. dla kierowoów 5.00-9.00 Ni w pięć,
ni w dziewięć 9.00-12.00 Byle do piątku
12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty 13.0015.00 Na językach 15.00-17.00 Do kina
czy na film 17.00-18.00 Radio Muzyka
Fakty 18.00-20.00 Lista Hop-Bęc (Hop:
0-700060 22; Bęc: 0-700060-33) 20.0020.00 Melzoforte 22.00-1.00 O zmRocku 1.00-5.00 Nocna stra:!:

'

RADłO

TAK

'

6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę)
20.00, 21 .00, 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych 6.30 7.30, 13.30. 16.30, 19.05
Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45,
7.45 Poranne Moto-info 9.45 Notowanijl walutowe 15.15 Notowania giełdo
we 9.55, 13.55, 16.55 Komunikaty
6.00-10.00 Poranny program: Razem
od świtu 8.1 0 Poranny gość Radia TAK
8.30 Raport reporterów 10.10 Hyde
Park 11 .10 Konkurs: Tak Czy Nie
12.00-15.00 W przestrzeni 13.30 Spotkania z ekspertem 14.1 0 Informator
kulturalny 15.00-17.00 Na fali - mag . inform . 17.00-19.00 Mag. film . 19.0021 .00 Lista przebojów Radia TAK
21.00-23 .00 Tak i tak - wieczorny blok
muz.: inform., wydarzenia i wywiady
oraz konkurs Co to za dżwięk? 23.001.00 Brzmienia lat 80-tych 1.00-6 .00
Noc z Radiem TAK: Taktyka lunatyka

ucho wychwyci akcenty ukraińskie.
Bez takiej oprawy obrazy filmowe
straciłyby wiele.
Na pytanie, czy iść do kina na
. Ogniem i mieczem", czy nie, odpowiadam: iść, choćby po to. aby z
łezką w oku przypomnieć sobie
.Potop· i . Pana Wołodyjowskie
go".
Małgorzata PAWELEC

pokazała

swoj ą urodę w pelnej krasie, z mimiką i głosem
było już nieco gorzej. Warsztat aktorski .dziewczyny Bonda" nie sprostał bynajmniej wymogom historycznego fresku . Ale przecież nie o to chodziło .
M iała

być

współczesna

gwiazda o .m iędzynaro
dowej" sławie i by/a. A tu
złośliwi wytykają Bogu ducha winnej nieskazitelny
Fot. G. Romański
makijaż . Chwała natoSienkiewiczowską Helenę przeraiał,
miast Krzesimirowi Dęb
skiemu za muzykę, w któ- współczesne panie zachwyca... W roli
rej nawet mało wyrobione Bohuna Aleksander Domogarow.
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Zarząd Gminy Żarnów

przetarg

KOMUNIKAT

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR w Sichowie Dużym
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
1. Ciągnik Ferguson MF-255.
2. Przyczepa niskopodwoziowa T-035, rok produkcij 1982.
3. Silosokombajn KC-1 ,8 , rok produkcji 1977.
4. Przyczepa transportowa, rok prod. 1985.
5. Fiat FSO-1500 , rok prod. 1985.
Przetarg odbędzi e się dnia 1999.02.26 o godz 11 w siedzibie Gospodarstwa. Informacja telefoniczna Staszów 0-15-864-73-90

ZARZĄDU

MIASTA I GMINY
W KOŃSKICH

lI/u

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny
lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia
przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na
p iśmie do Zarządu Miasta i Gminy w Końskich, 26-200
Końskie , ul. Partyzantów 1, z podaniem oznaczenia nieruchomości (numeru geodezyjnego działki) w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Za Zarząd Przewodniczący inż. Henryk Popik

Rejonowy Zakład
Energetyczny Kielce
'-

Zarząd

Gminy w Strawczynie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz
uchwałami nr 111/38/97 z dnia 21 czerwca 1997 r. i nr V1/67/97
z dnia 22 grudnia 1997 r.
podaje do wiadomości publicznej, że dnia 26.02.1999 r.
o godz. 9 w sali świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie (budynek Urzędu Gminy) odbędz ie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie zmian w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn,
obejmujących wyznaczenie terenów pod:
1. Zabudowę mieszkaniową wraz z funkcjami towarzyszącymi:
- w Strawczynku dz iałki: 41 /1, 42/1, 43/1, 44/1, 47, 100/1,4, 5/2,
5/3,796/2,796/3,797/1, 798/2,798/3, 799/1 , 800/1, 801 /1, 802/1 ,
803/1, 804/1,805/1, 806/1,80711 , 808/1,809/1 , 810/1 , 811 /1,
812/1, 886/1 ,
- w Niedźwiedziu działki : 383, 385, 387, 389/1, 389/2, 391 ,
393/1 , 393/2, 397/1, 399, 401, 403,
- w Oblęgorze działki : 426, 427, 428, 40511 , 40512, 40513, 323, 324,
325, 326,327,328, 329,330,333,336,337/1, 347, ~1 , ~ ,
677/1 , 677/2, 677/3, 677/4, 677/5, 677/6, 677fl,
- w Chełmcach działki: 317, 321, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4,
326/5, 331 , 330,1464/1 , 1465, 1466, 1467, 1576, 44/1, 44/2,
1803/1,1688,1715, 1718,1720,1 722,1 716/1,1 719/1,1721 ,

na zbycie nieruchomości zabudowanej
budynkiem lecznicy dla zwierząt położonej
w Żarnowie przy ul. Cichej nr 1,
działka ew. 225,
udział z powierzchni 0 :22 ha,
uregulowanej w KW 20.394.
Cena ~oławcza:
- budynku lecznicy wynosi 29.912,00 zł,
- kotłowni o powierzchni 40,00 m kw. z dwoma kotłami
i na koks) 4.400,00 zł,
- boksu garażowego nr l wartości 2.950,00 zł,
- boksu garażowego nr 2 wartości 2.950,00 zł,
- wartość udziału w działce wynosi 716 m kw. ,z ogólnej 001Niel7chni
2200,00 m kw. w kwocie 1.790,00 zł.
Ogólna wartość fJieruchomości : 42.002,00 zł.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacen ie
w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później nii do 12.03.1
do-godz. 12.
Wadium przepada na rzecz Zarządu Gminy w razie uchylenia
bywcy nieruchomości od zawarcia aktu notarialnego.
Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
nia przyczyny.
Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną
znani przed jego rozpoczęciem .
Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Geodezji
w tut. Urzędz i e , pokój 12, tel. (044) 757-70-55.

'"
Zarząd

1723, 1761/1 ,1 761/3,1762,1763,1162/3,1162/2 , 117011 .

2. Ośrodek sportowy w Promniku, działki: 310111 , 310/8, 319/6.
3. Ośrodek sportowo-rekreacyjny w Strawczynku, dz iałka 253/2.
4. Zalesienie gruntów w Strawczynku, dz i ałki : 482, 483, 484,
487, 488, 489, 490/1, 493/1 , 495/1, 497/1 , 499/1, 50111 , 503/1 ,
505/1,506,507, 508, 509,510,511, 512/1 ,444/1,446/1 , 448/1,
450/1 , 452/1 , 455/1 , 45811 .

ogłasza

Gminy w

USŁUGI-PRODUKCJA

oraz informacjeo ogIoszeniach drobnych
z trzech ostatnich numerów •Echa Dnia'

przetarg nieograniczony

na sprzedaż drzew (topole - 6 szt. o obwodzie
pnia kolejno 290, 210, 210, 180, 200, 160 cm),
Drzewa rosną w Grzmucinie
na działce Urzędu Gminy.
Przetarg odbędzi e się w Urzędzi e Gminy w Goździ e w sali nr 105
lutego 1999 r. o godz. 10.00. Oferty pisemne należy skł?dać w
Gminy w Goździe , ul. Radomska 7.26-634 Gózd, w pokOJU11 2 do
lutego 1999 r. do godz. 9.50.
W ofercie należy podać :

- termin

I~I TAI INFORMACJA
OGÓLNOPOlSKA

usun i ęcia

drzew,

- pełne dane osobowe składającego ofertę.
Termin związan i a ofertą ustala się na okres 20 dni. Warunkiem
w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 300 zł - w kasie
Gminy do dnia 23 lutego 1999 r. do godz. 9.50. Wadium zostanie
po podpisaniu umowy. Jeże li wybrany oferent nie podpisze .__ ......",.,,'"
7 dni od ogłoszenia wyników to jego wadium przepada na
Gminy w GÓŹdzie . Dodatkowe informacje uzyskać można w Ref.
nictwa - Urzędu Gminy pokój 120 lub telefonicznie (048) 320-20-23.

GOSPODARCZA
9477
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
KIELCE

hltp:Jlwww.tal.com.pl

ul. Górna, Świętokrzyska, Żołnierzy Radzieckich, Bąkowa - odbiorcy zasilani zsieci napowietrznej, Kobylaki ze stacji nr 267, Zajączków ze sta-

22

~ti.!]r.~ę.ęi.tQ.~!.~~~.~~.~.t~~j,i.~~.~.~Z.~~.~;.~!~!;.~~.~~EL ..............................

22-23

. ul. Zagórska 56, 58,60, Szymanowskiego 1, 2, Schronisko

p.~.~.~!<E!~D!.~~~.I.~!~~~t~§.:.~!!~~~~,i~.~.!!l.i.~rHg!~~R ......................

23

ul. Stolarska, Jasna, Okrzei - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Hanki Sawickiej 22, 24, 26, 28, 33, 34, 36, 38, 40, Przedszkole 66,
Manifestu Upcowego bl. 85, Pawilony Handlowe 69, 75, 76, 77, 78, Tumlin

r.~~Q!.~.«!'~~.~~~j!.~.r.ę.?~:.!:~R!!!?~.~~Eii.!]r.~ę.ę........................................
23-24
ul. Kościuszki, Niska, Domaszowska, Leszczyńska, Manifestu
Upcowego - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Skiby ze stacji nr 41 O, 411,
Wodociąg Skiby Gościniec ze stacji nr 952, Polichno ze stacji nr 1037, Polich-

!]~.?~~.~~~j!.~r.~?.?..... _.......................................................................
24
ul. Hilarego Mali, Działkowa, Białogońska, 22 Upca, Rzepichy,
!~.'!)!!~.~j!~.~~.~~Eii.!]!.~?~i.~~~!~D!~.~~.~~~j.i.!]~.~1.ą.. ..........................
25
ul. Domki, Rakowska, Jałowcowa, Dobra, Brzozowa, Wrzosowa, Wojska Polskiego od stacji do nr 228, Ułańska, Brzechowska, Sosnowa odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej, Zajaczków ze stacji nr 467, 468, Masy
Bitumiczne ze stacji nr 1052, Miedzianka Wieś ze stacji nr 306, Bławatków ze
stacji nr 704, Bławatków Skałka ze stacji nr 708, Skałka ze stacji nr 138, Rykoszyn III ze stacji nr 793, Bławatków osiedle ze stacji nr 1027, PKP Rykoszyn, Le-

~~~.~~.~~.~i~D!.gę~.~~~~i.~~l.~~.~~Ei~D!.).~~~.).~ę........ ~...........................
26
ul. Młynarska, Bobrowa, Pietraszki od Młyńskiej do Domu Pomo~.~~~j,:.~~!~~~iJ~~,i.~.~i~!.!1.ąp.~.~.~~j:.9.~~!~y.E~~.~~j!.ę.~.

oraz 22-23-24.02. W godz. 8-17

Zagnańsk CPN ze stacji

nr.~~~i.~l~~l~.~~!~~.!!.~!.~!!~j!.~L~~L ..............................................
22-27.02. W godz. 7-17 Dyminy Wieś ze stacji nr 99 obw.
kier. Łanowa, Sukowska
..........................................................................................................

25-27.02. W godz. 8-17

Zagnańsk Restauracja ze stacji nr 815,

~~j~~.~~.~~~j.i.~~.~9~.!~~ ....................................................................

Urząd

Miasta i Gminy

26-030 Suchedniów, ul. Sportowa 4
ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie robót budowlanych finansowanych
ze środków pomocy Unii Europejskiej
w ramach programu PHARE-INRED
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z pompownią ścieków
z ul. Ogrodowej i Pasternik w Suchedniowie.
Podstawowy zakres rzeczowy:

Goździe

- cenę za kupno ww. drzew - uwzględniać ma ona wszystkie kos:ztv zwla:!ane !WJ
cięciem i odbiorem drzew oraz uprzątn i ęciem terenu ,

INFORMACJA-HANDEL

.

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

publiczny przetarg ustny nieograniczony

Przetarg odbędzie się 15 marca 1999 r. o godz 11.

KOMUNIKAT
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy.z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 89, poz. 415; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr
111, poz. 726, Nr133,poz.885, Nr141,poz.943;z1998
r. Nr 106, poz. 668) zawiadamia się, że projekt zmiany
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Końskie na obszarze działek
o nr ew. 614, 615/2, 615/1, 616, 605/5 oraz części działek
o nr ew. 617, 618,60513,605/6,620 przy ul. PHsudskiego
w rejonie bazy PKS na terenie miasta Końskie wraz
z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko
przyrodnicze zostaną wyłożone do publicznego wglądu w
dniach od 1 marca 1999 r. do dnia 22 marca 1999 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1 w pokoju nr 36 w godz. 10.00-15.00.

ogłasza

=

Kanał grawitacyjny PCV 200 - L 996,00 mb.
Kanał tłoczny PCV 100 - L = 552,00 mb.
Pompownia ścieków zbiornikowa, podziemna, produkcji METALCHEM Warszawa o średnicy 1600 (stal).
Wyposaże nie pompowni, zasilanie energetyczne, zagospodarowanie te-

renu.
Przykanaliki, szt. 2 - PCV 150 - 92,50 mb.
Wadium 18.000,00 zł.
•
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 40,00 zł.
Miejsce odbioru specyfikacji - Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa, 26-030 Suchedniów,
ul. Sportowa 2, telJtax. 2543-485 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z Oferentami - Krzysztof Kołda i Stan isław Zi ęba.
Termin składan ia ofert 8.04.1999 r. do godz. 15.00.
Termin otwarcia ofert 9.04.1999 r. do godz. 10.00.
W postępowan iu nie obowiazują preferenCje krajowe.
Warunki do spełnien ia :
- spełnienie warunków art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych z dn. 10.06.1994 r.,
- przyjęcie warunków zawartych. w specyfi~cji istotnych warunków zamówienia.

II/104I

http://sbc.wbp.kielce.pl

1999 r.
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PANELE BOAZERYJNE

199,-

DOYYCH au YAT

Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
ul.Sienkiewicza 48/50
Kielce
tel. (0-41) 344-45-31

Salon Firmowy INTERKOM
ul.Sienkiewicza 66
Kielce
tel. (0-41 ) 344-30-81
fax. (0-41 ) 344-30-85

liaba ztstJwów promocyjnych ograniczona.

Tekfon dzi,b
AUTORYZOWANY
PRIIDSTAWIClEl

wyI~cznl<

z kart~ , k\YW><ldn~ sIrd Plus

GW

:-1_
V

Plus
GSM

I gatunek

Trzymaj
rękę

na Plusie

PlYTA KARTONOWO-GIPSOWA

Zakład

Diagnostyki Obrazowej
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

12,5 mm

(Kielce, ul. Artwi ńsk i ego 3, tel. 041 367-43-19, 367-42-44)

badania z zakresu radiologII klasycznej
(zdjęcie klatki piersiowej, urografię,

wlew kontrastowy I Inne),

w t ym usg Dopplera naczyń, mammografię,
magnetyczny rezonans.
wykonuje się codziennie przez 24 godziny na dobę
po przystępnych cenach.

om ~)ut~ rj~w'a tomografię,

zł/m

kw. + 7% VAT

KOMUNIKAT
Zarządu Miasta Kielce
z art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoprzestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 41 5, z późniejszymi
podaje s ię do publicznej wi ado mości, że dnia 25 lute10.00, w sali konferencyjnej Urzęd u Miasta w Kiel1, I pi ętro od będz i e si ę Sesja Rady Miejskiej, której
obrad będzi e m i ędzy innymi rozpatrywanie:
uwzgl ędn i onego

protestu złożonego do projektu
ny nr 1 miejscowego planu szczegółowego zagarowania przestrzennego dzielnicy Białogon
Kielcach - dat. działek nr nr ewid . 145 i 146
przy ul. Kolonia,
Uwzględnionego zarzutu złożonego do projektu
nr 1 uproszczonego miejscowego planu
'lCzeQć>łovveclo zagospodarowania przestrzennego
.Nowy Folwark" w Kielcach - dat. dzi ałek
ewid. 529/11-529/16 i cz. dz. nr 529/ 17,
przy ul. Radlińskiej.

Zarząd

Miasta i Gminy w Chmielniku

ogłasza

O GŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 330/4
o pow. 15,1520 ha położonej we wsi Łagiewniki,
stanowiącej w części stawy, a w części grunty
rolne, będące własnością Gminy Chmielnik.
N i eru chomość posiada u rządzoną KW 38666.
Cenę wywoławczą ustala s i ę na kwotę 86.052,00 zł (słownie :
dzies i ąt sześć tys i ęcy pi ęćdz i es i ąt dwa złote)

osiem-

oraz przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działki rolnej stanowiącej własność Gminy
Chmielnik oznaczonej nr 96 o pow. 0,77 ha położonej
we wsi Grabowiec posiadającą urządzoną KW 3 3313.

KoMl1NmAT ZARŻĄDu MIASTA KIELCE
zart. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr89, poz.
zmianami) podaje s i ę do publicznej wiadomości. że dnia
1999 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Mias1a w Kielcach (I Piętro) odbędzie Eię sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem obrad
Illiędzy innymi" uchwalenie:

nr 4 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przemiasta Kielce,
nr 1 miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
nnego terenu w o b ręb ie ulic: Warszawskiej, Krasickiego,
a osiedlem Bocianek w Kielcach,

Cenę wywoławczą ustala si ę na kwotę 716,00 zł (słownie : siedemset szesnaści e złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nieruchomości do kasy tut. Urzę
du na 1 godzinę przed rozpoczęci e m przetargu lub na rachunek nr 84830001 -1777441-3600.12 w Banku Spółdzielczym w Chmielniku. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczes1nika, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg odbędzie się 15 marca 1999 r. o godz.
11 .00 w budynku Urzęd u Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościelny 5.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Mias1a i Gminy w Chmielniku, tel. 354-20-29. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,
mgr inż. leszek Rybczyk

nr 2 i nr 3 miejscowego planu szczegółowego zagospodaroPrzestrzennego dzielnicy Biało g on w Kielcach.
nr 4miejscowego planu og61nego zagospodarowania przestrzennego miaczęści nieruch. nr ewid. 755 i 756 polożonych przy ul. Ściegienne
nr l miejscowego planu szczeg6łowego zagospodarowania przestrzenW obrębie ulic: Warszawskiej, Krasickiego. Masłowskiej a osiedlem 80obejmuje teren położony w rejonie ul. Szydł6wek G6my w obrębie
91/1,94/1 ,95/1 i cz. nieruchomości nr ewid. 275/36. Zmiana
._. "~'A"~.p_Llanu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
obejmuje nieruchomość o nr ewid. 445 przy ul. Pańskiej. Zmiana
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
."v""'cn, ObE!imLlie nieruchomość o nr ewid. 454 przy ul. Dyrekcji Gł6wnej.
llll/mo
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KP Księga Podatkowa
KH Księga Handlowa
FPP Firma++
PiK Płace i Kadry

Najlepsze prog r a my dla firmy pole ca

Y"łN()I~()L sp.zo.o.
39-400 Tarnobrze

ul. Sandomierska 6 tel. 0-15 822 .82 32

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zarząd

Miasta i Gminy w Chmielniku

ogłasza przetarg

pisemny nieograniczony
na -sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanem zerowym
"przychodni r ejonowej". położonej w Chmielniku
o powierzchni ogólnej 4705 m kw. składającej się
z działek gruntu oznaczonych numerami:
- 1971 , ul. Kwiatowa - KW 27475,
- 1972, ul. Dojazdowa - KW 23702;'
- 1973, ul. Dojazdowa - KW 45269,
-1974, ul. Kielecka - KW 23702
przeznaczonych obecnie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chmielnika w części jako teren pod usługi
zdrowia do adaptacji w planie, a w części jako teren istniejącego szpitala do adaptacji w planie z możliwością fozbudowy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku Nr 1V/19/98 z dnia 2 ilrudnia
1998 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mającego na celu zmianę przeznaczenia
ww. działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Zagospodarowanie nieruchomości sprzedanej polegać będzie
na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w terminie
do końca 2000 r. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 142.278 zł
(Słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem
złotych). Oferty pisemne wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokoś
ci 14.000 zł (słowAle: czternaście tysięcy złotych) składać należy
w Sekretariacie Urzędu M iasta i Gminy w Chmielniku, ul. Plac Kościel
ny 5 w terminie do 8 marca 1999 r. Wadium należy wpłacać na rachunek nr 84830001-1777441-3600.12 w Banku Spółdzielczym
w Chmielniku. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu uzyskać można w budynku tut. Urzędu, pokój nr 9 lub telefonicznie
pod nr (041) 354-20-29 lub (041) 354-32-73. Przetarg odbędzie s ię
15 marca 1999 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościelny 5, pokój nr 2. Wpłacone wadium przepada na rzecz
Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie.
Zarząd zastrzega sobie prawo zamknięcia orzetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,
mgr in ż . Leszek Rybczyk

.'-

REKLAMA

STRONA '1 6

ZNiŻKI NA OGŁOSZENIA
w rubrykach: kupno,

sprzedaż,

lokale, praca, motoryzacja, nieruchomości i zguby

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia'
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w ciągu 5 dni

nie odniesie skutku,
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.

ll

"Mabud Pustaki szklane
-

Blachy szwedzkie, powlekane,
gips-karton, Knauf, gips budowlany, szpachlowy, gazobeton, siatki,
papy, cegły, narzędzia budowlane.
Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
368~4~0 .
Skrzetlewska
4,
Jędrzejów, Reymonta 12,
386-13-52.

OGłOSZENIA

DROBNE
I MODUŁOWE

..2387

,,(ebox alarmy
ll

-

Alarmy stacjonarne. Szlabany.
Telewizja Przemysłowa , Kielce,
Polna 7, 041/368-23-68.
..2m

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

Panele podłogowe, boazeryjne.
Tanio! Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke-Bosaka), 041/362-05-00.
akl 356

ll

Cebox Autoalarm

Panele
ścienne
MDF
(od 12,99), panele podłogowe
Zakład Najwyższego Zaufania
(od 29,96) .•Drewmex",
Poleca: autoalarmy, centralne _ Urzędnicza 30, 041/368~9-30.
zamki, podnośniki szyb,
.1354
1/

-

..2423

Parapety,041/362-05-00.

Atramen

.1357

Atramenty i cartridge do drukarek atramentowych i laserowych.
Pełny wybór, niskie ceny,
tel.lfax 041/34644-96,
346~5-17.
9971

Siding amerykański firmy Alcoa
- elewacje winylowe, najchętniej
kupowane w USA. Importer- Kielce, Wrzosowa
(róg Hauke-Bosaka),
041/362-05-00.
• 1358

Kom uter - tlMediakom"
Oprogramowanie, komis,
serwis, 041/343-26-10.
-----------._------------------------------------_.!.~!.~~

"Promont", 041/361-32-13.
kWH

Ku on - Robot min. 3%
Glazura, terakota, gresy, kleje,
fugI. Jacek Surma, Kielce,
Chorzowska 22,041/346-5244,
101145

lombard /fU Mar norzalI
Natychmiastowe
pożyczkI.
Kielce, 041/368-22~2. Kantor
Kielce, 041/368-22-24.
Także w niedzielę!
..2305

Oprawo Obrazów
Nowa bez starej. Chęcińska 14,
041/361-37~9.

lo""

Papier

.................._.............._............_._......._............._.."'I"'-._....9978
_..

~

Pokr cia dachowe
\k6173

(015) 842-67-17

Staszów
"
róg Świerczewskiego i

, Czystej przy Rynku
lel (015) 864-32-58

Punkty ,

Opatów

HEWOs,c,
ul. 16 Stycznia 28/5
lelJfax (015) 868-27-48

Biuro

Reklam I Ogłoszeń

Mielec

~~

al. Niepodległości 14110
tel Jfax (017) 583-75-10

KUPNO
Auta rozbite, spalone,
0604-228-214.
______.._________ ...... __. _ _ _ _

..5274

• 45275

Palety Euro (używane),
0601- 942;232.

LOKALE
AAA . Eurolocum-1 " założone
1984, Kielce Sienkiewicza 9,
041/344-66-33.
Internet www.pronet.com.pl/kgn.
AAA .Medium" - nieruchomości,
041/368-07-74 .
.1330

AAA .Optimum",
041/344-17~1.

BUDOWNICTWO

..2437

AAA Solidne okna PCV, belgijski system .Deceuninck", Raty.
Krótkie terminy. Producent:
.Self, Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34.
101723

Marmur - parapety, schody, posadzki. Kielce, Wspólna 5/4,
~§_ę::4.?:??, __~9.?:1?:Q§_:_ . . __ ._____________ !i_I:I'.9
Okna PCV, aluminiowe, drzwi

.._.. __ ........__ .. _____.._.. _____________________.._.....________......____ .~~.6~~

.t45963

Do
na

wynajęcia

pomieszczenia

działalność

handlową,

usługową.

- centrum, parter,
173 m2 (wysoki standard,
system alannowy, sieć komputerowa, telefon). Kielce, tel. 345-08-33,
362-22-62,331-06-30
(wieczorem).
Dwupokojowe: Karczówkowska,
Kaczmarka,
Słoneczne
Wzgórze, Dalnia - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65-12,
346-18-61 .
..2459

"Faktor",
Slichowice,
Stok .

041/34~30-03 . M~,

Uroczysko,

Sady,
..2440

2

Hala 320 m , ogrzewana przy
C. Targowym Kielce + pom. biurowe. Czekam na propozycje.
Tel. 041/345-25-08,
.t45967

Mieszkania 26 i 37 m2 , KSM
sprzeda Optimum,
041/344-17~1.

_-_

-_..

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

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

'45171

Poszukuję domu do wynajęcia ,
041/368-25-80.
'45926

Sprzedam
041/368-33-62 .

M-3

KSM,

Trzypokojowe: Barwinek, Podkarczówka, Stok, Uroczysko, SIichowice, Dalnia, Centrum - sprzeda
Biuro
Mieszkaniowe,
041/361-65-12,346-18-61 .

Agencja .Lokum",

MEDYCYNA
AAA Wizyty lekarzy pediatrów,
codziennie 8.00-20.00,
niedziela 12.00-18.00,
041/343-18-64.

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.
Wll407

Agencja .PLUS",
041/368-08-73.
"Agrotex", 041/362-04-74.

045174

Ginekologia, 0602-885-392.
1i6969
..2403

" AUTO-2000" części zamienne, MERCEDES - wszystkie typy,
VW Goif. KIELCE,
SOBIESKIEGO 22,
tel. 041/362-00-89.
\k6775
._····__._ ··_··.·····_·_·M···.·_·__··_.. ·_·_.·_·__ M
.··_. ___
..._

AUTO-GAZ. MONTAŻ INSTALACJI. RATY. DODATKOWO
ZIMOWY BONUS. KIELCE,
UL. PAKOSZ 53, 362-00-29.
""'170

Łuszczyca,

bielactwo - leczenie, 0601-214-388,
.«889.
................-_._........._......_........._.. __...._..............._..............

http://sbc.wbp.kielce.pl

Hydrauliczne
041/362-54-25.
Kopeć

- telewizorów,

041 /332-22~5 .

Pralek, 041/331 -78-94.
Profesjonalna naprawa
telewizorów, 041/342-85-83,
344-84-39,

" Auto-Mqto-Pol " hurtownia :
akumulatory .,Akurna" 2 lata gwarancji; opony .Matador" zimowe 5
lat gwarancji. Kielce, Łódzka 332,
tel. 041/345-85-00.
Promocja zimowa.
"'1695

Autoalarmy atestowane, tanio,
041/344-29-67.
101700

Autoalarmy,
041 /343-17-57.

central-zamki,

Autoalarmy. Kielce, 344-34-79 .
101570

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

"Budowlanka"
90, 04
Szansa dla osób z
niem podstawowym zapisy do dwuletniej
dowej. Spotkanie nrn"n i7aCII
21 lutego 1999 r. , godz.

Jagiellońska

Komputerowe kursy
programów biurowych
.Computex" , 041 /344-32-02.

101721

Autoszyby. Kielce,
041 /361-57-1 7.
Części

do samochodów za. Kim-Auto-Części".

chodnich

Słowackiego

6, 041/344-23-73,
041 /361 -61-06.
101120

Kurs Agenta Celnego
zowany w Kielcach,
tel. 041/362-03~9 ,
0903-91-898.
Matematyka - korepetycje
dla studentów i uczniów.
tel. 331-06-30 (wieczorem).

Ford - pełny wybór części . Kielce, Górników Staszicowskich 15,
tel.! fax 041/345-02-52 .
Kupię auto powypadkowe,
skorodowane, 0601-646-274 .
Kupię auto rozbite, spalone,
090-615-163.
045271
.. _....... .._...._.. ._--_...._...
......
_...

_____..___...._..... ____....__________......__._..__!~~9_1:!

Automatycznych
041/361-2!!-03,
kom. 0604-898-313.
Domowe - telewizorów.
Walczak, 041/361-2040.

Wynajmę
pomieszczenie
o pow. 50 m2 na cele gospodarcze,
przy ulicy Piekoszowskiej, odległość 100 m od dworca PKP,
041/345-66-56 .

'45183

041/344-22~8.

Auto - Skup, zniszczone,
dostawcze, osobowe,
0601-617-279.

'45171

Bezoperacyjne leczenie kamicy żółciowej , nerkowej, prostaty,
hemoroidów, łysienia ,
041/344-87-18 (15.00-17,00).

Agencja "Lokal",
041/344-69-26.

Auto - Skup aut powypadkoch, 090-354-003.
.t45270

..2450

. 45934

041/368-24-34.

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

MOTORYZAUA

101722

Sprzedam mieszkanie 64 m,
z telefonem, na 8 piętrze w Stalowej Woli przy ulicy Staszica,
015/844-00-15 i 090-623-971 .

AD-DRĄGOWSKI.

antywłaman iowe . "Elmix"

Grunwaldzka 28, Kielce 345-18-60.

Do wynajęcia pomieszczenia
40 m2 , celem przechowywania towaru. Kielce, 361-60-56
(11.00-19,00),

11437

Auta zniszczone,
0601-646-274.

..2430

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

łel.lfax

Tatuaże artystyczne, pełny zakres usług kosmetycznych. Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.
..2m
----_._--_._._._----

Naprawa

041/303-16~7.

.t44615

Do wynajęcia 120 m2 powierzchni handlowej w Stalowej
Woli. Tel. 0604~29-690 ,
015/842-73-05 po 19.00.

041/303~8-85.

GUAM - Błyskawiczne spalanie
komórek tłuszczowych, masaż
profesjonalny, solarium turbo,
041/344-76-01 .

• 1335

Papier do drukarek atramentowych i laserowych. Wszystkie
formaty, niskie ceny,
telJfax 0411346-44-96,34645-17,

Stalowa Wola
,
ul. 1 Sierpnia 121214'"

_______________________ ...._..__..___..__.._______.Ii4_~

KOSMETYKA

Kseroko iarki

-:~

Teriva - stropy z certyfikatem
bezpieczeństwa,
wykonujemy
na wymiar, 041/302-12-90,

AAA

Schudnij da. wiosny,
041/369-90-81 ,

"Complex-Dom" ,
041/368~3-86 .

"'1703

PANELE - PODŁOGOWE,
SCIENNE - RATY UKŁADANIE
.SZUMEN",
041/345-84-53.
.1331

KiELCE • RADOM • T

~_

__

_._._

Mot·Pol - akumulatory, ogumienie, części. Kielce, BataChłopskich
93,
lionów
041/345-63-59.
..2424
Opony produkcji rosyjskiej importer.
Hurt - detal, 041/361-67-09.

bezpośredni

101721

Tarcze, klocki, szczęki, bębny
hamulcowe. Kielce , Legnicka 1,
~~:§.?:_?;t

__......__ .._ . _....___________________ _~_~\!_~

Tłumiki - Katalizatory - Amortyzatory. Sprzedaż - wymiana gwarancja. Bracia Opala,
ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01.
'45899

NAPRAWY
AAA Automatycznych pralek,
lodówek. Kielce, 331-22-32 .
..2406

"OMEGA"
Ekonomiczne, policealne:
Finanse, Projektant mody,
344-51-71.

1999 r.

REKLAMA
Zatrudnię
eksped ientkę do
sklepu mięsnego (najchętniej rencistkę lub emerytkę ).
041/302-23-29 po 18.00.
«41361
«41831

techniczne.

RÓŻNE

kk6914

AAA.

lombard - Komis.
pod zastaw. Kielce.
Sienkiewicza 64.
041/366-40-93.
344-22-15.
Czynne także
w niedziele 10.00-1 4.00.
.,2441
Pożyczki

W881

Centrum Serwizatrudni techników elektro-

"Agrokop" - hydraulika silowa.
Części zamienne do koparko spycharek. Kielce. Zagnańska
226. 362-67-36.
.,1390

A,,/r,rv7nw;anf!

RTV.

informacje o ubezpieczeniach na życie . emerytalne.
I. II. III filar. Kielce. 331 -10-56.

WI143S

«4S960

Ubezp i eczeń

na
organizuje nabór
do wykonywania
akwizycyjnych na
Commercial Union Funduszu EmerytalBPH CU WBK SA Każdy.
lubi pracować. działać enerchce być doceniany fiza efekty swojej pracy
umie pracowa ć z ludżmi -

Pożyczki

nisko oprocentowane. 041/344-21-09.
0602-363-395.
.4S390

Guzika" (hurtownia). Pasmanteria. galanteria. włóczki .
041/361-86-64.
WIlJ61

SPRZEDAŻ
AAA . Canon". . Panasonic".
kserokopiarki. faxy.
.Top Serwis". 041/343-13-31.
Autokomis . JG" - raty. Kielce
84. 362-30-02.

Zagnańska

.,1418

Cinquecento Sporting 1100
(1996) żółty. I właśc iciel. bezwypadkowy. przebieg 48.000 km. elektryczne szyby. centralny zamek.
cena 19.500. Kielce. 361-74-39.
• 45810

Fiat Tempra (1991/92).
zamiana. 041 /302-10-97.

"58/!

Ford Courier
041 /357-42-51.

(1993)

Włochy

Sycylia -

Meble na wymiar.

1/20. 0602-899-812.

Łada Samara (1992).
041/362-42-82.

VERTIKALE OD 22 ZŁ M2 •

041 /315-47-52.

USłUGI

ŻALUZJE OD 19 ZŁ M2 • ZIMOWA
Zakład

Nagrobki - Wierzbicki

AAA Szklarstwo
Kościu szki

całodobowo.

7/9.

Kamieniarski. 041/345-90-25.

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

._ _~_ _ _....:.,l4l4

Maszyny krawieckie.
041 /311-04-16.
Mercedes 2080 oszklony 8+1 .
dług i. wysoki (1991).
0602-674-437.
robocza w pełnym asortymencie. Kielce. Wspólna 8 •
345-65-93.
.,1349

Okazjal Punto 55S. nowe
(raty - zamiana). 041/368-58-49.

wykładzin

041/369-83-79.

01<1334

CZYSZCZENIE
DOSKONAŁE: DYWANÓW.
TAPICERKI. 041/366-00-76.

1.4

Tavria lux (1996) 7900.
tel. 090-547-078.

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

Uno
Fire
0601-50-30-46.

(1996).
.4S88ó

Wyposażen ie łazienek. Producent mebli łazienkowych . Sprzedaż ratalna. Sklep .Kranik" Kielce. Rynek 12. 368-13-81.

.,1400

TOWARZYSKIE

w domu zleci zdyscypliWydawnictwo. 890 zł
, 090-282-682.

AAA - 041 /342-82-78.

ł4SS40

«44621

.41824

Ostrowiec•
Q1.!(.?.ę§~.9d,lL ______........!!!.8l..!

• 41826

1lh944

szycie overlockiem
zlecę. 041/368-18-49 .

Garaże,

041/311-50-16.

Sylwia u siebie. 0604-881-696.
-

.41821

«mss

,.111

Remontowo-budowla ne, _
oI.131S

041/346-22-55.
.44611

Firma .Womal" - profesjonalne
remonty. tapety natryskowe, malo-

041/361-70-60 .

ul. Ściegiennego 5,
• 4S844

Glazura - terakota. panele remonty. 041/362-37-69.
.4S940

Glazura,

Rolety antywłamaniowe. bramy. kraty. parapety. verticale.
markizy.
roletki
tekstylne .
Przedstawiciel firmy . Heroal" .Alutechnika" . Paderewskiego
3. 041/343-07-04. Zapraszamy
8.00-17.00 .

041/369-91-79.
dębowe .

Schody

ł444&3

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

__

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

Demon
Videofilmowanie.
041/331-38-76.

montaż.

.41369

Videofilmowanie,
041/331-91-22.
.45810

wykładzin

dywanowych na klej.
041/344-73-81.

Wideofilmowanie,
041/302-59-42 .
.. 4111

Szafy, garderoby. zabudowy

041/332-46-46.
.4~58

Hydrauliczne,
041/368-66-14.

wymiarowe. drzwi przesuwane
.Newline".

Składane

Kościuszki

52/005.

ZGUBY

.Kazed"

Sylwester Białek -.zgubił
legitymację szkolną.

041/343-17-60.

_ _ _ _ •_ __ _. _41154
_

Kominki z piaskowca
Transort kraj - zagranica do
3.5 t. tel. 0601-978-144.
041/342-37-69.

i marmuru.
041/311-23-12 .

Zagubiono legitymację
studencką

nr. 35435.
ł4S111

.4S941

Kominki,041/357-32-03.

Transport 26 t. 12 t. 6 t.

0604-303-481.

041/315-41-65.
.45811

Komputerowe przepisywanie

Transport towarowo-osobowy.

prac. 041/361-38-67.

Bilety lotnicze - cały świat. Promocja - Hiszpania - pobyt gratis!
Riwiera Turecka wiosną - marzec.
super cena . .Abex". Sienkiewicza
10.041/344-23-26.

Acortvideo,
041/332-58-80.

Montaż

• 4Im

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

TURYSTYKA

.,1410

ot13/!

iWI146
«4184S

0601-845-781. Gwarancja!

WIDEOFILMOWANIE

(faktury VAT).

kota. sufity podwieszane. suche

tel. 0601-845-792.

Ża,uzje, verticale. roletki. rolo-

kasety. tapicerka. 041/368-96-19.

Remonty, malowanie. glazura

wanie natryskowe. glazura. tera-

klJOl9

..1830

Żaluzje, verticale. roletki .

041 /366-25-10.

-

naprawa. 041/369-88-21 .

Ania u siebie. 0604-302-398.
"Bangkok"

.4S149

rolokasety. 041/366-38-26_

Przeprowadzki,

041 /31 1-04-19.

Hydrauliczne,

AAA- 041/366-05-71.

żaluzje - Tanio!

• 4S131

montaż

ślusarskie,

041/369-86-37.

041 /366-73-22. 366-72-13 .

dywanów.

Domofony, alarmy.

usługi

Zamki,

Przeprowadzki - Transport 4 t.

• 44018

.4192S

ł4182S

00140

041/331-65-25. 0602-159-698.

.4123S

Czyszczenie dywanów. tapicerki. 041/306-27-38. 090-398-921 .
Czyszczenie

samochodów.

041/331-65-25.

.4SlO1

Glazura, terakota - remonty.

Monika u siebie. 0604-897-184.

blaszaki. niskie ceny•
transport gratis.
041/263-27-42.

Wynajem

090-68-33-76.

041/366-79-23.

1.80.

Garaże

mdl8S

041 /361-94-68 •

tynki itp. Zapraszamy. Kielce.
.4S931

090-683-486.

Panele, 041/345-22-78.
Przeprowadzki - Tanio!

6399

219 •

0604-436-548 .

PANELE PROFESJONALNIE.
041 /368-50-94.

- dywanów.

.4S983

Renault 19 Chamade
(1991). tel. 041 /331-39-18
po 15.00.

ŚCIEGIENN EGO

..S966

«4S9SI

..136S

.4S961

UL.

.41841
.41361

PRODUKCJA.

MONTAŻ. SPRZEDAŻ. DlżAlEX.

041/361-32-01.

041/369-83-15.

...:...B~~.!!~.Jł..4..1.!.~9..::~.Q':§.~ ~ __....!!..1!!l.9.

dla operatywnego. wyprawo jazdy.
-85. 090-335-426.

PROMOCJA.

Czyszczenie - profesjonalne -

«mil

Ewa u siebie. 0604-898-635.

Ford Fiesta 1.1. monowtrysk.
3-drzwiowy. (1996). granatowy.
041/368-14-34,
344-97-83.

• 4SISS

Panele - fachowo.

041/362-47-07.

0604-492-343.

• 4S904

kIJOlO

przyjmie

.41980

"u

Beczki 1000l. plastikowe na
palecie w metalowym koszu z zaworem np.: na olej opałowy. wodę
do polewania. 090-335-835.
kk6986

Laguna (1995) salon.
bezwypadkowa. 041/357-42-51 .

Odzież

9!!Ol

zainteresowanych
o kontakt. 368-21-61 .
9.00-1 6.00.

......_ ....._..__._._....____ ._._..._.._..__ ._.~2.~

Przej azdy
leśna

.4salO

..sas
Union Polska -

Kompletne dachy. sprzedaż
i montaż .Metal" Klimontów. Ossolińska 21. 015/866-13-18.
transport gratis.

Bezpłatne

Firma poszukuje 30 osób
z nadwagą, 041345-41 -10.

('nn, ......,.;,,1

Kombajny zbożowe . prasy do
slo my zachodnie. duży wybór. możliwy transport.
tel. 034/362-86-81.
032/435-50-63. 033/875-45-06.
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laweta. 041/332-44-27.
Malowanie, tapetowanie. szpa-

0603-258-643.
.41108

chlowanie. rigips. adaptacja
Transport,

poddaszy.

tel. 041/368-27-82.

041/332-27-26.
.4SIOI

wzl4lO

.44166

.. S981

1lh981

encyklopedycz-

.•

BDK·DAEWOO
•

ODZIEŻ SPORTOWA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

leasing

OSOBOWE ALE CIĘŻAROWE
WSZYSTKIE MARKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
W24GODZINY
Kielce, ul. Piotrkowska 12 (parter)
telJfax 343"()6-46, 090-39-26-~

WOLA
HOSS
MAHGOT
BESTA
ATLANTIC
TOPI
AWA
GALLA
KOMOROWSKI
I INNE •••

.4S916

Gminna Spółdzielnia "SCh" w

750 zł/tonę

Połańcu

'ODZIEŻY

KIELCE
uJ. DomaSlowska 1150
tel. (041) 342-88-60
342-55-41

Zarząd

ul. Zrębińska 27, tel. 865-234
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
kombajn zbolowego Bizon Z-OS6, rok prod. 1986, cena wyw. 25.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.1999 r. o godz. 11 w biurze
Spółdzielni przy ul. Zrębińskiej 27 w Połańcu. Warunkiem przystąpie
nia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej do kasy Sp-ni na godzinę przed rozpoczęciem przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bądź
odstąpien ia od niego bez podania przyczyn.

/

I..GRs.
c
.
HURTOWNIA

Gminy Pierzchnica

ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg ofert

na

sprzedaż nieruchomości

zabudowanej, oznaczonej nr 949
o pow. 600 m kw., położonej w m. Pierzchnica.

Cena wywoławcza 44.444.00 zł.
Oterty należy składać do 26 lutego 1999 r. do Urzędu Gminy Pierzchnica.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4% ceny wywoławczej
do 26 lutego 1999 r. do godz 15.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 1 marca 1999 r. o godz 10.

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

W tym roku pojawi

Telefon przy uchu

Pi,kna czterdziestoletni

- Brytyjska grupa konsultingowa
EMC oszacowała, że za trzy lata w
Polsce będziemy mieć ponad 6
mln abonentów sieci GSM - powiedział podczas spotkania specjali-

Nowość

na rynku

opakowań

Olej w sprayu
Wygodny w użyciu i zdrowy.
Olej sojowy w sprayu to nowość
na polskim rynku, którą wprowadziła do sprzedaży jedna z
amerykańskich firm.
Produkt o nazwie ,healthy way
cooking spray' wprowadziła na
polski rynek w systemie sprzedaży
bezpośredniej
firma
,Galaxy
Club' . Spray jest bardzo wygodny
w użyciu, bo pozwala na patelnię
czy też formę do pieczenia ciast
nanieść równomierną warstwę
tłuszczu. Olej nadaje się do smażenia, pieczenia, duszenia potraw

i wypiekania ciast. Nie zawiera
cholesterolu i soli.
Ijap.!

sta ds. public relation Robert Niczewski. - Zmniejszać się będzie
liczba użytkowników sieci analogowej , zwiększać natomiast sieci
cyfrowej .
- Użytkownicy telefonów komórkowych z naszego regionu mogą
liczyć na to , że większość obszarów województwa świętokrzy
skiego znajdzie się w zasięgu sieci GSM - powiedział Sławomir
Mazurkiewicz, kierownik jedynego na naszym terenie i jednego z
12 w Polsce salonu firmowego
PTC Era GSM , któryogłosiłwczo
raj wiosenną promocję. W ciągu
kilku ostatnich miesięcy sieć
GSM objęła swoim zasięgiem rejony Końskich i Pińczowa . Bez
problemu mogą uzyskać połącze
nie jadący drogą nr 7 Warszawa Kielce - Kraków. Natomiast znacznie trudniej łączymy się z trasy
74 Sulejów - Kielce - Opatów.
Włączenie tych rejonów pod zasięg sieci uznano za jeden z priorytetów.
Ciekawostką są na

lizy

pewno ana-

dotyczące

sprzedaży

urządzeń głośno mówiących.

Od
roku takie urządzenia
powinni mieć w samochodach ci
kierowcy, którzy planują podczas jazdy rozmowę przez telefon komórkowy. Mimo obowiązującego zakazu telefonowania w czasie jazdy, zmotoryzowani niechętnie kupują aparaty głośno mówiące . Zastępują je
natomiast nieco prowizorycznymi, ale dużo tańszymi kompletami małych słuchawek i mikrofonów w systemie HF. Polak woli
dyskrecję, a co za tym idzie telefon przy uchu - podsumowali
przedstawiciele Era GSM .
ubiegłego

Małgorzata

PAWELEC

Rekordowe wyniki "Nationale-Nederlanden"

Zysk ponad
Rekordową

stopę
zwrotu
Fundusz Obligacji i
Fundusz Mieszany "NationaleNederlanden" w 1998 roku. Każde
zainwestowane
na
początku roku 1998 w fundusz
obligacji 100 złotych, dwanaście miesięcy później warte
było trochę ponad 140 złotych.
40,7 procent stopy zwrotu na funduszu obligacji i 26 procent w Funduszu Mieszanym to bardzo dobry
wynik jak na ogólną złą koniunktu-

osiągnął

model lalki Barbie z

twarzą

Nowe tereny w sieci

Do końca roku sieć Polskiej
Telefonii Cyfrowej Era GSM
obejmie 85 procent terytorium kraju. Oznacza to, że
złapiemy
telefoniczne
połączenie komórkowe w
wielu rejonach województwa świętokrzyskiego, które
dotąd znajdowały się poza
zasięgiem sieci - zapewniali
na spotkaniu z dziennikarzami kieleckich mediów przedstawiciele PTC Era GSM z
Warszawy.

.

się
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Za trzy tygodnie, 9 marca lalka Barbie skończy 40 lat. Obchody tego jubileuszu już się rozpoczęły podczas targów zabawek w Nowym Jorku. Specjalnie na czterdziestolecie firma produkująca Barbie wypuści dwa nowe modele lalki.

Audrey Hel?burn

W większości polskich domów
Barbie pozostaje starą panną. Ken
nie jest bowiem tak popularny jak
jego żeński odpowiednik. Jeśli rodzice zdecyduj ą si ę na kupno lalki-

Lalka Barbie to
najpopularniejsza na
świecie zabawka dla
dziewczynek. Jest takim samym symbolem amerykańskiej
pop-kultury, jak cocacola i hamburger.
Przez 40 lat wypuszczono setki modeli.
Stroje dla Barbie proj ektowały tak znane
domy mody, jak Dior,
Yves Saint Laurent i
Jean Paul Gautier. W
Stanach Zjednoczonych w obiegu znajduje s i ę kilkadziesiąt
różnych modeli Barbie. Z tego do Europy
Zachodniej trafia tylko część , a do Europy Wschodniej jeszcze mniej . Rok temu
na rynku pojawiła się
lalka z twarzą Marylin
Fot. A. Piekarski
Monroe. W tym sezonie w naszych skle- Ogromny wybór lalek Barbie można spotkać na parterze Domu Towarowego " Szumen " w Kiepach powinna być lcach.
dostępna Barbie z
chłopa ka , to wybi e rają z reg uły
obliczem Audrey Hewłosami , które da się zapl ata ć w
warkocze - mówi właścicie l zabamodele n ajta ń sze , zwykle Kena
pburn .
plażowego , ubranego tylko w
Rocznie sprzedaje się w Polsce
wkarskiego stoiska . For You' w
kieleckim Domu Towarowym
około kilkaset tysi ęcy modeli śred
kąpielówki. Taki Ken to ma dobrze,
niej klasy cenowej tej lalki. Do tego
, Szumen' Kazimierz Słapek .
bo zwykle otoczony jest wianuszdochodzą modele luksusowe plus
Średnio za jedną Barbie rodzice
kiem różnych Barbie.
całe wyposażenie : samochody,
płacą około 80-1 00 złotych . Ale są
Ostatnią poważn ą inn owa cją firmy , Mattel', dzięki której Barbie ujdomy, domowe zwierzęta itp.
też modele dużo droższe .
rzała świ at, s ą wersje Barbie-bru- Hitem jest Barbie w spodniach
- Oferujemy lalki dla kolekcjoneogrodniczkach, równie dobrze
rów. Maj ą delikatniejsze rysy twasprzedaje się w naszym sklepie
rzy i stroje projektowane przez
wielkich krawców. Produkowane
Barbie-księżniczka,
z dług imi
Twarz w pastelowych barwach
są w krótkich, limitowanych seriach i kosztują od 200 do nawet
1000 złotych - mówi Małgorzata
Przybylska z firmy . DMS/Mattel",
wyłącznego dystrybutora Barbie w
Polsce.
•
W tym sezonie dwa modele lalek
że każda z nich miała do
Podział typów kobiecej urody
dyspozycji wizażystkę przez
dla kolekcjonerów będą miały suna cztery pory roku j uż nie obokienki we wzory ze , Słoneczn i 
wiązuje. Najnow szy trend t o po45 minut.
ków" Van Gogha i z .Lilii wodnych"
Wiosenna twad będzie
dzi ał na kolory zimne i ci e płe. W
Moneta.
podobnie utrzymana w
funduszy inwestycyjnych: fundusz
kieleckiej perfumerii "For You"
Oprócz grupy zamożnych kolenych barwach, dOł) ie r,anY'GII
obligacji, fundusz mieszany, mię
odbył się pokaz makij ażu ko skcjonerów lalkę Barbie kupują rowidualnie do typu urody
dzynarodowy fundusz obligacji i
metykami "Lancome" , gdzie zadzice dziewczynek w przedziale
uczestniczki pokazu.
międzynarodowy mieszany oraz
proszone panie miały okazję
wiekowym od 4 do 8 lat. Ostatnio
Jak się okazuje, tak
fundusz ubezpieczeń grupowych.
uzyskać profe sjonalną poradę
j ednak zauważono pewną prapodział poszczególnych
- Jako jedyni powierzyliśmy
w zakresie sztuki makijaż u i
widłowość . Im lalka jest skromniej
urody na cztery pory roku
zarządzanie pieniędzmi firmie z
indywidualnego doboru koloubrana i ma bardziej stonowany
zewnątrz. To dzięki jej fachowcom
do końca prawidłowy. i
rów.
makijaż, tym starsze dziewczynki
bowiem j ednoznacznie
udało się osiągnąć ten doskonały
Wizażystka Alina Grochal chęt
chcą się niąjeszcze bawić . Modeprzynależności danego typU
wynik - komentuje Małgorzata Smonie odpowiadała na pytania dole ubrane w stroje młodzieżowe
do zimy czy lata. Bardziej
żewska, dyrektor kieleckiego odtyczące wiosennego makijażu .
akceptują nawet dwunastoletnie
czny okazuje s i ę podział .
działu "Nationale-Nedertanden'.
Organizatorzy pokazu tak rozpladzieci.
ciepłe i zimne. Chociaż nie
Ijap.!
nowali czas zaproszonym paniom,
prawdą fakt, że osoby o
,zimnej" mogą używać I
metyków kolorowych ,
NOWVSALON
Ważne jest, żebyśmy dobrze
czuły w makijażu .
Na nadchodzący sezon .
ści firmy ,Lancome'
PREZENTACJA SAMOCHODU
katne kcJory pastelowe,
nie róże, na przykład o
łososiowym, beże, a
Jędrzejów
wane błękity i
ul. Dojazd 1
wieczór będą takie
ubiegłym sezonie. Nad
(obok kolejki)
są mocne czerwienie i
tel. 386-19-39
odcienie śliwkowe .
Zapraszamy wszystkich

Wiosenny makij

średnią

rę inwestycyjną panującą
cały ubiegły rok. Kryzys w

przez
Rosji,
na Dalekim Wschodzie i Brazylii
nie nastrajały inwestorów do optymizmu. 40,7 procent zwrotu to
dwa razy więcej niż dawały w
ubiegłym roku lokaty bankowe
zwykle oprocentowane na 20
proc. w stosunku rocznym . Jest to
też ponad cztery razy więcej niż
wyniosła inflacja.
" Nationale-Nederlanden' proponuje klientom pięć rodzajów

netki o wdzięcznym imieniu
sa . Pojawiła s i ę także ruda
Sklepy naszego regionu,
nie zresztą jak innych
wają lalki BalrbielpodolJne

AUTO SYSTEMU
I

!ktJ~w~®
Wykładziny ścienne

i podłogowe

tł2.

do CENTRUM HANDLOWEGO M1 w RADOMIU,

19.02. do 22.02.

gdzie od
prezentujemy nowy salon sprzedaży
Przy podpisaniu umowy możliwość
skorzystania z bardzo atrakcyjnych promocji

AUTO SYSTEM
Centrum Handlowe M1
ul. Grzecznarowskiego 28
RADOM

http://sbc.wbp.kielce.pl

-Siporex ekologiczny
3,2S 'zł
-Cegla czerwona pelno,
dziurawka
0,40 zł
. K·2
0,7S zł
. Ludynia 3 NFD
0,81 zł
'........."..._ 1:fD
0,40 zł
"~<t!nY~t1~~J'Lą. naml~
PPHU . BORTO ' Busko-ldr6j
. ul. Wojska Polskiego 105
tel. 378-43-98; 378-30-78
po 18.00 378-35-82

ECHO SPORTOWE ŚWI

KlE

na pokonana przez Świt * Alit "padł" w Radomiu * Remis Błękitnych
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Koszykarki STK Perfopol Starachowice
przed barażami

NTROLN! GRY

LKS W zaspach
Za tydzi e ń, w ś rodę 24 lutego koszykarki STK Peńopol Starachowice rozegrają pierwszy mecz barażowy o utrzymanie się w ekstraklasie. Tymczasem zaplanowany
na wczoraj sparing z ŁKS Som mer
Komfort Łódź nie doszedł do skutku , gdyż łodzianki miały problemy
z pokonaniem zaśnieżonej trasy z
Łodzi do Starachowic.
Sparing z ŁKS mial być ostatnim
sprawdzianem formy przed baraża
mi ze Startem Gdańsk . Z konieczności podopieczne trenera Zbigniewa
Andersza musialy rozegrać mecz
między sobą. ale w takim przypadku
trudno mówić o sprawdzaniu formy.
- Takie gry niewiele dają. bo aby poznać aktualną dyspozycję zespołu

trzeba mieć możliwość obejrzenia go
w opłymalnym ustawieniu - powiedział trener Andersz. - Dobrze
byloby, gdybyśmy mogli zmierzyć się

z ŁKS, ale jak si ę nie udalo to trudno.
Przygotowujemy się nadal i liczę , że
ominą nas poważniejsze kontuzję .
W tej chwili na drobne urazy narzekają Ludmila Mitiagina i Marta
Żyłczyńska , co mnie szczególnie
martwi, bo obie zawodniczki świetnie
nadają się do gry w obronie przeciwko najgrożniejszej gdańszczance
Dubojskiej. Dużym zagrożeniem bę
dzie też skrzydłowa Łomako , która
też powinna mieć indywidualną
.opiekę· . Bardzo ważne będzie jak
wypadniemy w pierwszym meczu .
Wygranie meczu otwarcia daje psychiczną przewagę, gra się potem
łatwiej. Wiem, że rywalki też sązmo
bilizowane i z pewnością równie solidnie przygotowują się do tych spotkań . Powiem krótko - wygra ten zespół , który będzie lepiej umotywowany oraz .zdrowszy· , to znaczy uniknie kontuzji i urazów.
Imirl

W ligach juniorów
PIŁKA RĘCZNA

Fot. S. Stachura
Paweł Kozak (z piłką) zagrał pierwszy raz po

tygodniowej przerwie i był mocnym punktem swojej druży

ny.
Mecz

Styczyński - Łoszek ,
Wołoszyn, Bartkowski
Lipski, Trela, Stępnie

Rogala, P. Kukuła oraz SteW. Kukula, Cieślikowski.

rozgrywany przy padającym śniegu i na błotnistej nawierzchn i. W pierwszej połowie
Błęk itni dali się zepchnąć do defensywy i w końcówce kielecka
obrona popełniła dwa fatalne
błędy, które zakończyły s i ę utratą
bramek. Druga połowa była już
znacznie lepsza w wykonaniu kieIczan , którzy z kilku dogodnych
sytuacji wykorzystali dwie.
• Spartakus Daleszyce - Naprzód Jędrzejów 0:2 (0:1). Woż
nica 2.
Spartakus: Mierzwa - Duda , Meresiński, Pindrai , Pawłowski - Matałowski , Bujak, Smołuch - Pabian , Gryz, Łukawski oraz Bąk ,
Gil.
Naprzód : Krzyżyk - Kośmider,
Łapot , Staworzyńsk i, Bartkiewicz
- Wożn i ca , Czarnecki, Ozińs k i,
Skorodzi eń , P. Wojciechowski,
Wójcicki oraz Blicha rski, Fen'- drych , - Kliszewski, Z iół kowsk i,
Żabka , Dudek.
Spartakus wystąpił bez czterech
- podstawowych graczy ( Dróżdż ,
Sklaski, Dec i Haczkiewicz), którzy z powodu śnieżycy nie dotarli
do Daleszyc. Dwie bardzo ładne
bramki zdobył Woźnica . Najpierw
po jego strzale piłka odbiła się od
poprzeczki i wpadła do siatki, a w
drugiej połowie pokonał Mierzwę
bezpośredn io z rzutu rożnego.
• Radomiak Radom - Alit
Ożarów7 : 1 (4:0), dla Alitu Anduła .

młodziczek w Zabrzu

awa dla Marty
Tęczy Społem Kiel-

Sołtys i Izabela Dubo-

w Ogólno po 1Turnieju KlaSyfikacyjnym
(do lat 14) w Zabrzu.

Bardzo dobrze spisała się Marta, która doszła do ćwierćfinału.
- Nie liczyliśmy, że Marta będzie
rozstawiona . Grała z numerem ósmym . Jej wejście do ćwierćfinału
zupełnie nas satysfakcjonuje. Wygrywała ze starszymi od siebie koleżankami. W turnieju wystartowało 40 zawodniczek. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Młodzi
czki prezentują zupełnie inny styl
gry niż zawodniczki w kategorii
skrzatów. Czternastolatki grają
bardziej siłowy tenis. W ich grze
widać dojrzałość - powiedziała
nam mama zawodniczki Grażyna
Sołtys.

W pierwszej grze Marta pokonała Zuzannę Bogucką (Mera
Warszawa) 6:1, 6 :1. W drugiej
wygrała z Martą Maroszyńską
(MKT Łódż) 7:5, 7:6 . W walce o
półfinał przegrała z rozstawioną
z numerem drugim Ba rbarą Krzesińską (Slavia Ruda Śląska) 3:6,
4 :6.
IEVAJ

Alit: Szałaj - Kiec, Gołębiowski ,
Karwacki, Cieciura, Sejdziński, Buczek, Dzikowski, Siczek, Sajdak,
Anduła , ponadto grali: Frydecki,
Kulczycki, Stawiarski, Rejmus,
Smolak.
Podopieczni trenera Antoniego
Hermanowicza ani s ię obejrzeli, a
już przegrywali po 10 minutach 2:0.
Ponadto w 4 minucie radomianie
nie- wykorzysta li rzutu karnego,
strzał Marcina Rosłańca trafił w
poprzeczkę . W 'pierwszej połowie
Alit mógł zdobyć gola - w 42
minucie z p i ęciu metrów piłki do
siatki nie potrafił skierować Robert
Cieciura, jego strzał minął światło
bramki. W tym fragmencie gry w
naszej bramce grał Jacek Szałaj ,
ośtatnio występujący w zespole
radomskiej ligi okręgowej - Jadarze
Skaryszew. W drugiej połowie gra
się trochę wyrównała . Alit zdobył w
61 minucie gola po strzale Artura
Anduly. Radomiak szybko jednak
odpowiedzi ał dwoma golami, a pod
koniec meczu kolejnym. IW.ŁJ
• Granat Skarżysko - MG
MZKS Kozienice 0:0.
Granat: Kępa - Snopek, Siudek,
R. Bąk , Szustak, Dudek, Kaczmarczyk, Chołuj, Sykuła , Nowak,
Przybycień oraz Św idunowicz, P.
Bąk , Susz, Winiarski, T. Wroński.
Oba zespoły, pomimo fatalnych
warunków
atmosferycznych ,
stworzyły pełne zac iętości i walki
widowisko, udowadniając niezłe
ju ż przygotowanie pod względem
siłowym. Aura stanow iła tym razem większą niż linie defensywne
zaporę do strzelenia gola. Najbliż
szy zdobycia zwycięskiej bramki
dla Granatu był Kaczmarczyk. W
15 minucie nie zdołał on pokonać
Mindy z jedenastki podyktowanej
za zagranie ręką w polu karnym.
• Czarni Połaniec - Zdrój Busko 1:1 (0: 0). Kiciński.
Czarni : Olejarnik - Bobrowski ,
Kuźnia, Mikoda, Dobrasiewicz,
Kiciński , Młynarczyk, Śledź , Byrka, Gołąbek , Wiszniewski oraz

Kto

M. Janowski, Kaczmarczyk, Gazdecki, Kolasa , Kamiński.
• NowinylKorona Ił - Pogoń
Staszów 1:4 (1: 1). Nawara Dziubek 3, Dudajek.
Nowiny: Boroń - Rabiej, Wojtasiń
ski, Śliwa, Szczepaniak - Janiczek,
Kulak, Kozłowski , Wicha - Nawara,
Kochanowski oraz Woszczycki,
Kwiatkowski, Zaczkowski, Ciołak .
Pogoń : Tomczyk - Mokrzycki,
Ożga, Kubiec, Kula, Drozd , dziutiek, Wilk, Mierzwa, Bąk , Dudajek
oraz Karcz, Ogórek, Lesiak.
• Star Starachowi ce - Broń
Radom 2:6 (1 :4).
• Siarka Ił Tarnobrzeg - Wisła
Sandomierz 0:0.
Wisła : Róg - Michalczyk, Chorab, Karnat, Leptacz - Pacholczak, Witoń, Stęp i eń , Kodyra Gajda , Żurek oraz K'rakowiak.
Sławom ir STACHURA,
Arkadiusz KłELAR , Imir/,
lWU, IG.BJ, IPISZI

7 marca Puchar

Polski
7 marca rozegrane zostaną
mecze czwartej rundy piłkar
skiego Pucharu Polski na
szczebłu okręgu. Odbędzie się
spotkań , już z udziałem

osiem

drużyn

trzeciej I czwartej ligi.
Oto zestaw par: Ruch Skarżysko
- Błękitni Kielce, Piaskowianka
Piaski - Spartakus Daleszyce, Star
Starachowice - Sparta Kazimierza
Wielka, Victoria II Skalbmierz - Naprzód
Jędrzejów,
Wierna
Małogoszcz - Hetman Włoszczo
wa, Górnik Miedzianka - Piast Chę
ciny, Orlęta Kielce - Granat Skarży
sko, Atest Kielce - Nida Pińczów.
Gospodarze spotkań wymienieni
są na pierwszym miejscu. Mecze
rozpoczną się 7 marca (niedziela) o
godzinie 12.
ISTACHI

następcą Zdzisława

Sędziowskiego
Kieleckiego
Okręgowego Związku Piłk i Noż

nej. Na razie nie wiadomo, kto
będzie jego następcą.
- Pan Donchór swoją rezygnację umotywował tym, że bardziej
zaangażował się w sprawy prywatne i nie może sobie pozwolić
na poświęcanie tak dużo czasu

1. Montex II
5 8 136:94
2. Montex I
5 8 112:73
4 6
3. Kolporter
82:54
4. Kraśnik
5 2 73:128
5. Busko
5 O 72:126
Juniorzy młodsi
Wisła Sandomierz - MCS Iskra
29:26 (18:12). Dla Wisły : Ćwik 9, Kiliański 7, A. Gach 6, Bielecki 3, Krupa
2, G. Gach 1, Włoch 1; dla MCS
Iskra: M. Kubiec 7, Piotrowski 6,
Krzeszowski 5, Partyka 5, Adamczyk
3.
. MKS Końskie - MKS Busko 28:15
(13:5). Dla Końskich : Giza 7, Matyjasik 7, Kifer 6, Bakalarczyk 4, Stanek
2, Byczkowski 1, Świercz 1; Wróbel
5, Cholewa 4, D. Rogala, Majchrzyk
1, Klepacz 1.
LUKS Lubartów - Ostrovia Ostrowiec 25:22 (13:11). Dla Ostrovii: Radowiecki 7, Ślusarczyk 4, Deroń 4,
Lasota 3, Wabik 2, Sobieraj 1, Kuc 1.
Unia Lublin - Eltast Radom, MKS
Biłgoraj - Padwa Zamość - przełożo
ne
Zaległy : MKS Bi/goraj - MCS Iskra
22:24 (9:11). Dla MCS Iskra: Janyst
6, Piotrowski 5, Adamczyk 4, Kubiec
3, Partyka 3, Pniewski 2, Kutwin 1.
Zaległy : Padwa Zamość - MKS Końskie 24:30 (12:13). Dla Końskich :
Matyjasik 9, Giza 7, Byczkowski 6,
Bakalarczyk 3, Świercz 2, Rurarz 1,
Stanek 1, Szymański 1.
1. Wisła
2. Końskie
3. Eltast
4.MCS

12 23 349:235
12 21 367:249
12 20 309:205
11 16 280:208

Donchóra?

S,dziowie bez
Zdzisław Donchór zrezygnował z funkcji prezesa Wydziału

Juniorzy
MKS Biłgoraj - MCS Iskra Kielce
21 :21 (12:9). Dla MCS Iskra: R. Kubiec 7, Duda 5, Adamczyk 4, Zygmunt 2, W. Wójcik 1, Biber 1, M. Kubiec 1.
7 10 207:187
1. Eltast
2. Wisła S.
8 7 215:218
5 6 145:130
3. MeS łskra
4. B iłgoraj
6 5 139:149
, 5. Wisła P.
6 4 152:174
Juniorki młodsze
Montex I Lublin - MKS Busko 25:14
(11 :6). Dla Buska: Chodkowska 8,
Wanat 2, Masłowska 2, Kosiorek 1,
Domagala 1.
Montex II Lublin - KMKS Kraśnik
43:1 6 (25:5).

na prace społeczne - stwierdził
Jerzy Matuszyk, prezes OZPN
Kielce. - Jeszcze w tym tygodniu
spotkam się z przedstawicielami
Wydziału Sędziowskiego i ustalimy wstępnie co dalej. Nowego
prezesa wydziału bądź pełniące
go jego obowiązki, być może wybierzemy na poniedziałkowym
zebraniu Zarządu OZPN - dodał
prezes.

http://sbc.wbp.kielce.pl

szefę
powiedział

nam
zebranie zarządu w dużej mierze poświęcone będzie walnemu zjazdowi Polskiego Związku Piłki Nożnej.
który odbędzie się w Warszawie
20 lutego. Prezes Matuszyk weżmie udział w zjeździe jako zaproszony gość , natomiast delegatem
okręgu jest Stanisław Bobkiewicz
z Ostrowca.
ISTAC HI
Jerzy Matuszyk

również , że poniedziałkowe

5.
6.
7.
8.
. 9.

Busko
Unia

13 10 239:268
12 9 230:294

Biłgora!

Lubartów
Padwa

13
12
12

8 218:264
8 239:310
7 212:278

10.0strovia

13

2 203:305

Młodziczki

Świt Wolica - MKS Busko 19:14
(10:9). Dla Świtu: Kołek 8, Stolarska
4, Filiks 3, Zygadło 2, Szczerek 1,
Karwan 1; dla Buska: Marek 4, Oba.rzanek 3, Marciszewska 2, Brzeziń
ska 2, Sama 1, Skorupa 1, Sobolewska 1.
Progress Łysogóry II Kielce - Kolporter I Kielce 8:17 (5:10). Dla Progress Łysogór: Piotrowska 4, Czerwińska 2, Guzińska 1, Miśkiewicz 1;
dla Kolportera: Radwańska 4, Sobaś
4, Kusek 4, Bugajska 3, Marzycka 1,
Zapała 1.
Progress Łysogóry I Kielce - Kolporter II Kielce 22:8 (14:3). Dla Progress Łysogór: L. Drogosz 6, Kupis
6, K. Drogosz 3, P. Apanowicz 3, Kożbiał 2, Litwin 1, Jarząb 1; dla Kolportera: Piłat 2, K. Zawiasa 2, Sieczkowska 1, M. Zawiasa 1, Malarczyk 1,
Zając 1.

SIATKÓWKA
Juniorzy
AZS Biała Podlaska - MG MZKS
Kozienice 3:1, Skarżyskie Towarzystwo Sportowe/SP13 - KS OKSiW
Warka 3:0.
1. Czarni
11 19
27:11
2.0strovia
10 18
25:12
3.AZSB.P.
11 17
21:21
10 16
24:14
4. Avia,
10 14
15:21
5.STS
6. Warka
11 13
8:28
7. MZKS
10 12
15:26
Kadeci
_
MKS Kielce - Czami Radom ,0:3
1. Czarni
8 15
23:4
2. STS
8 15
20:4
3. Kielce
8 12
16:14
4. Połaniec
5.0strovia

8 10

8 8

7:19
3:24

Kadeci zakończyli rundę zasadDwa pierwsze zespoły tabeli
zagrają o mistrzostwo makroregionu
z rywalami z grupy .Iubelskiej".
niczą.

Koszykówka
Kadeci
Stal I Stalowa Wola - Ekonomik
Radom 157:47 (71 :23), Pogoń
Puławy - Basket 27 Kielce 62:56
(22:29), Stal II Stalowa Wola - Piotrówka Radom 77:71 (36:27), Siarka Tarnobrzeg - OSiR Warka 67:80
(37 :54).
1. Stall
13 261658:764
2. Basket27 13 23 1153:753
13 221051 :886
3. Pogoń
13 20952:1088
4. Warka
5. Piotrówka 13 18914:1056
13 18897:1238
6. Stal li
13 15813:1230
7. S iarka
8. Ekonomik 13 14836:1290
IPK, G.B., mlrl
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Zjazd niewyborczy

Nowy trener reprezentacji Anglii

W sobotę w Warszawie odbędzie
nadzwyczajne walne zgromadze.
nie Polskiego Związku Piłki Nożnej .
Zgodnie ze statutem nie będzie to
zjazd wyborczy.
Pilkarski sejmik podejmie wiele
uchwał dolyczących zmian w statucie ,
przyzna honorowe czlonkostwa, usan·
kcjonuje działalność Piłkarskiej Auto·
nomicznej Ligi Polskiej, która będzie
zajmowala się krajowymi rozgrywkami
ligowymi od ekstraklasy w dół. Zjazd
zatwierdzi program obchodów 80·lecia
istnienia PZPN. W zjeździe uczestni·
czyć będzie 191 delegatów oraz zapro·
szeni goście. /

KEEOAN NA POLSK

się

IPAPI

Grzegorz Szymański: Powalczę o "dwu nastkę" Mazura

Marzenia o podium
21-letni ostrowczanin Grzegorz Szymański znalazł się w
18-osobowej kadrze narodowej,
którą trener Ireneusz Mazur powołał na planowane w drugiej
połowie roku rozgrywki siatkarskiej ligi światowej. Jak już informowaliśmy, reprezentant Kazimierza Płomień Sosnowiec jest
obok swego krajana Radosława
Wnuka oraz Adama Nowika i
Krzysztofa Śmigla z Warki Czarnych czwartym zawodnikiem z
naszego regionu, któremu przyjdzie zmierzyć się z tywalami z
Włoch, Rosji i Australii.
• Jak przyjąłeś fakt, że trener
Mazur po raz kolejny obdarzył
cię zaufaniem?
- Nie będę twierdził , że było to dla
mnie jakieś wielkie zaskoczenie.
Kibice siatkówki z pewnością zauważyli,
że w stosunku
do
ubiegłego sezonu zmiany w \kadrze nie są zbyt wielkie. Nie zmienia to faktu , że powołanie jest dla
mnie zawsze dużym wyróżnie
niem.
• Śledząc ligowe rozgrywki
trzeba przyznać, że na powołanie zasłużyłeś równą i wysoką formą w tym sezonie. Po
ostatnim, zwycięskim meczu z
Yawalem trener Ryszard Kruk
nazwał cię "numerem dwa" w

Partyka

będzie

skakał
Mistrz Europy Artur Partyka
w
piątek w Spale w 6 Międzynaro
dowym Mityngu Skoku Wzwyż
"Opoczno '99". Kontuzja, jakiej
doznał w niedzielę podczas zawodów w Balingen, okazała się
mniej groźna niż przypuszczano.
O Aleksandrze Gryckiewiczu,
specjaliście odnowy biologicznej,
który od kilku lat współpracuje z
PZLA, lekkoatleci powiadają "cudotwórca". Zaraz po powrocie Partyki z Niemiec do Spały zajął się w
poniedziałek jego dolegliwością skręceniem prawej stopy odbijającej się nogi.
- Stosowaliśmy tradycyjne zabiegi fizykoterapeutyczne , jak i
nowoczesne, m.in. ciekły azot powiedział Aleksander Gryckiewicz. - Ból ustąpił i Artur może już
(ŁKS Łódź) weźmie udział

c

skakać .

IPAPI

Numerek

15,

(11,16,2913~)

DUŻy LOTEK

12,18,22,30,38,45 :
Redaktor

prowadzący

zespole, tuż po doskonale znanym radomskim kibicom
Marku Fornalu.
Bez fałszywej
skromności

Kevin Keegan został trenerem
reprezentacji Anglii,
ale tylko na cztery najbliższe
mecze, a więc także na eliminacyjny mecz do mistrzostw Europy z Po l ską, który odbędzie się
27 marca na stadionie Wembley
w Londynie.
O decyzji zatrudnienia Keegena
na
stanowisku
selekcjonera
ogłosił wczoraj David Davies, szef
rady wykonawczej Angielskiej Federacji (AF ).
Jak donosi angielska prasa , Keegan ma zachować stanowisko
trenera trzecioligowego Fulham, z
którym zamierza awansować do
premier league.
Przypomnijmy, że kilka dni temu 48letni Kevin Keegan wykluczył siebie z
grona ubiegających się o posadę trepiłkarsk i ej

Keegan , czołowy gracz Anglii
latach 70. i 80. rozegrał 63
w reprezentacji i był
że jest gotów podjąć rozmowy z
wład zam i angielskiego futbolu , je- - kibiców na wyspach. Cl)j
żeli tylko zostanie na nie zaprorównie dobrze spisze się w roli
selekcjonera?
szony. Zgodę na to wyraził właści
ciel Fulham, Mohamed Al Fayed.
nera reprezentacji Anglii. Potem

zmienił jednak zdanie i powiedział ,

muszę

przyznać, że naprawdę jestem w dobrej

formie i dopisuje mi
zdrowie. Warto zauważyć , że w dobrej
dyspozycji jest cały
zespół, czego potwierdzeniem były
wyjazdowe zwycię
stwo w Radomiu czy
niedawny sukces 3:1
nad Yawalem .
Jeszcze
w
ubiegłym sezonie
popularne "Kaziki"
były
nad ligową
przepaścią, a teraz
jesteście jedną z rewelacji rozgrywek.

* Polka Magdalena Grzywa zdobyła brązowy

Czyżby

Fot. P. Mazur
Płomień,
po latach posuchy, Atak Grzegorza Szymańskiego podczas mechciał sobie przy- czu w Radomiu b/okuje Adam Nowik z Warki
pomnieć
okres Czarnych.
chwały?

- Cóż , apetytu na dobre miejsce
w ligowej stawce nam nie brakuje.
Najpierw jednak trzeba znależć
się w czołowej "ósemce" po rundzie zasadniczej. Mierzymy w
jedną z czterech pierwszych lokat i
sądzę, że jeśli uda się ten plan zrealizować będzie to dobry prognostyk przed kolejnymi sezonami.
• Kto twoim zdaniem sięgnie w
tym roku po mistrzowską koronę ligi i kiedy po sezonie, po raz
pierwszy spotkają się kadrowicze?
- Moim zdaniem, na najwyższym
stopniu podium podobnie jak

przed rokiem stanie Mostostal
Azoty Kędz i erzyn . Sądzę , że właś
nie oni prezentują najdojrzalszą
siatkówkę . Co do kadry to z tego
co słyszę, spotkamy s i ę j uż na
początku maja na zgrupowaniu
wypoczynkowo-leczniczym w Krynicy Górskiej . Potem czeka nas
ciężka praca, w pierwszej kolejności po to, by znaleźć się w "dwunastce" trenera Mazura. Kto raz zagrał w lidze świ atowej i zaczerpnął
tej atmosfery, pragnie powrócić do
niej na nowo.
Rozmawiał Grzegorz BIEŃ

medal w biegu na
7,5 km podczas biathlonowych mistrzostw świ ata juniorów rozgrywanych w Poklujce. M i strzynią została Niemka Martina Glagow.
* W cha llange'u Polskiego
Zwi ązku Lekkiej Atletyki i "Sportu"
o "Złote Kolce" zwyciężyli - wśród
kobiet Urszula Włodarczyk , a
wśród mężczyzn Artur Partyka .
* W spotkaniach siatkarskich
PZP wśród kobiet BKS Elektrim
Stal B i elsko-B i ała przegral z
CSKA Moskwa 1:3, a wśród męż
czyzn Yawal Jurajska AZS Czę
stochowa pokonał Aris Saloniki
3:0.
* W ogłoszonym ostatnio rankingu najlepszych tenisistek i tenisistów wśród kobiet prowadzi Szwajcarka Martina Hingis przed Amerykanką Lindsay Davenport i
Czeszką Janą Novotną. wśród
mężczyzn Amerykanin Pete Sam-

pras, przed Rosjaninem Jewgienijem Kafielnikowem i Australijczykiem Patrickiem Rafterem.
* P iłkarsk i sędzia z Opola Ryszard Wójcik w asyści e trzech innych arbitrów (liniowi plus techniczny), poprowadzi mecz ćwierćfi
nałowy Ligi Mistrzów w środę , 17
marca.
l oprac. jl

W środę przed południem, na kilka godzin przed
mu funkcji trenera reprezentacji Anglii, Kevin Keegan (po
jeszcze uczestniczył w zajęciach z piłkarzami Fu/ham.

{§."Typuj
7:.'11: Z "Echem"
Przedstawiamy zestawy par zakładów piłkarski ch "T?tolotka"
na najbliższy weekend, poparte naszym typowaniem. Zyczymy
sokich wygranych.
LIGA ANGIELSKA Nasz typ

W lidze NBA

Jazz

się skończyl

Na czoło poniedziałkowych
meczów NBA zdecydowanie
wysuwa się konfrontacja dwóch
niepokonanych drużyn. W Seattle SuperSonics wygrali z Utah
Jazz 71:56.
Zespół Utah trafił tylko 21 z 68
rzutów z gry. Karl Malone uzyskał
zaledwie 15 pkt. Lider Utah nie wykorzystał dziewięciu z 13 rzutów
wolnych.
Z pewnością kibicom Chicago
Bulls byczo nie jest. Mistrzowie ligi
przegrali czwarte spotkanie z rzę
du we własnej hali, w tym po raz
drugi z Atlantą Hawks (67:83). W
Filadelfii Glenn Robinsons rzutem
równo z finałową syreną zapewnił
Milwaukee Bucks wygraną 93:92
nad Sixers.
Wyniki: New York Knicks - Toronto Raptors 95:85, New Jersey

Nets - Detroit Pistons 97:82, Indiana Pacers- Miami Heat78:89, Philadelphia 76ers - Milwaukee
Bucks 92:93, Cleveland Cavaliers
- Orlando Magie 90 :78 , Chicago
Bulls - Atlanta Hawks 67:87, Houston Rockets - Phoenix Suns
109:92, Seattle Supersonics Utah Jazz 71 :56, Los Angeles La·
kers - Charlotte Hornets 116:88,
Sacramento Kings - Boston Celtics 101 :98 , Los Angeles ClippersVancouver Grizzlies 89:93 (po dogrywce). W poszczególnych dywizjach prowadzą: Atlantic - Orlando
5/2, Philadelpnia 4/2 , New York
4/2 ; Central - Milwaukee 4/1, Atlanta 5/2 , Midwest - Utah 6/1, Houston 5/1 , Minnesota 4/2 , Pa cifie .
Seattle 6/0, Portland 3/2.
l oprac. PK!"

, 5. Leeds· Everton
6. liverPool - West Ham
7, Middles. - Tottenham
• 8: No~i"gham - Chelse"a

X2
9. S0Lt!ham. - Newcastle 1X 1
, 10. Wimbledon - Aston V.
1
: 11.p;~riyale - Crystal P,' X2
1
13. Swindon - Portsmouth

_Ho

X

~ 7~ NuemberQ • Werder
: 8.~tuttgart • Schalke
9. Wolfsburg • Hansa
10..,Celta - Barcelona
11; R(łal S. - Atletico M.

~·1~,: .Fi,orentina. Roma
' 13: Lazio - Inter
• ':';••" ~';-;O;'.

';';',;

.~

.v. •

Poz. 1-9 - spotkania o
ligi niemieckiej, poz. 10-11·
szpańska, 12-13 - liga wioska.

20 II SOBOTA
I liga piłki ręcznej : Iskra LM Kielce - Zagłębie Lubin
I liga siatkówki: Jastrzęb i e Borynia - Warka Czami

I liga seria B piłki ręcznej: Olimpia Piekary - MKS Końskie
Fot. PAP/ CAF

Na zdjęciu:
Derek
Co/eman
Shaquile'a O'Nea/a.
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