Dziesięciolatek ciężko

pobity w podkieleckich Nowinach
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10-letni chłopiec z Nowin, który został ciężko pobity przez starszych kolegów, od kilku dni leży w szpitalu na oddziale intensywnej terapii medycznej. Matce powiedział, że pobito go w szkole. Dyrektorka twierdzi, że do zdarzenia doszło na klubowym stadionie
podczas treningu. Trener temu zaprzecza. Uczniowie podejrzani o
pobicie wciąż chodzą do szkoły i straszą dzieci, które były świad
kami zdarzenia, że jak coś powiedzą. to je zabiją.

.

w województwach: świętokrzyskim , mazowieckim, podkarpackim

nik Iskry

uratował tonące

Chłopiec został pobity w środę
(31 marca), ale dopiero w sobotę
powiedział o tym matce, kiedy nie
mógł już znieść bólu brzucha.
Trafił do szpitala, gdzie lekarz powiedział, że za kilka godzin dziecka nie dałoby się uratować. Nie

dziecko

ell.ks

w Suchedniowie przepowiada

- W pewnej chwili zauwa-

wojnę światową

ZA NATO,
PROSIMY O POKÓJ

DZIł;KI

stawem zsuwa się ze skarpy.
do wody i udało mi się je
wyciągnąć - powiedział nam zawodnik.
Około 1O-letni chłopiec, który jak
się okazało pochodzi ze Skarży
ska, a był w Kielcach z wycieczką,
nie mógł wydostać s i ę na brzeg,
zaczęła go już przykrywać woda i
gdyby nie refleks sportowca ,
mogło dojść do tragedii. Na
szczęście chłopiec nie był daleko
od brzegu i zawodnik musiał
wejść do wody sięgającej mu tylko do klatki piersiowej. Dwie godziny póżniej Witkowski zagrał w
meczu z Pogonią Zabrze. Zdobył
sześć bramek.
IPKI
Wbiegłem

przr• •,że dziecko bawiące s i ę nad
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Ksiądz infułat Józef Wójcik w kościele pw_ Św_ Andrzeja

zypiornisly
połu dn iu Witkowski
siostrą spacerował w

wiadomo dlaczego nie powiedział wcześniej w domu o pobiciu.
Matka podejrzewa, że nie chciał
jej martwić albo obawiał się zemsty starszych kolegów.
Trzech uczniów z ósmej klasy
pobiło 1O-latka, bo nie chciał dać

im pieniędzy. Policjanci ustali , że
bicie zaczęło się w szkole, a skończyło na stadionie . Dzieci spontanicznie przekazały informacje
w tej sprawie . Śledztwo utrudniają rodzice, żądają wycofania
zeznań dzieci. Boją s i ę zemsty
na maluchach ze strony starszych uczniów. Oskarżeni już
próbowali grozić młodszym kolegom . Jednego z uczniów nauczyciele musieli odprowadzić
do domu.

Wielką

uroczystość

patriow
niedzielę ksiądz infułat Józef
Wójcik, proboszcz parafii pw.
Św. Andrzeja w Suchedniowie.
Jej intencją była wdzięczność
za wstąpienie Polski do NATO i
błaganie o pokój w Kosowie. Na
pomoc dla uchodżców z Kosotyczno-religijną zorganizował

wa przeznaczona była niedzielni z Lourdes, mówiącej o wojna taca. Podczas homilii ksiądz
nie.
przypomniał treść przepowied- \
Czytaj na stronie 3

* Komendant wojewódzki policji jeszcze w kwietniu
* Zadania policji według wiceministra

"JA ,.0 WSZYS,.KO
SPRAWDZIC!"
Konieczne
są
dalsze
w kierunku centralizacji służb kryminalnych policji.
Stanowisko szefa KWP w Kielcach obsadzone będzie do koń
ca kwietnia br. - zapowiedział na
sobotnim spotkaniu w Starachowicach Krzysztof Budnik,
wiceminister w resorcie spraw
wewnętrznych i administracji.
- Polska policja musi ciagle się
zmieniać . Służby kryminalne nal eży centralizować, aby skuteczniej przeciwdziałać zjawiskom
przestępczości zorganizowanej ,
jak choćby przemyt i handel narokotykami. Natomiast decentralizacji będzie podlegała policja
prewencji, która zajmuje się przeciwdziałaniem i likwidacją patologii oraz usuwaniem różnych okoliczności kryminogennych. Chcemy zbudować przede wszystkim
policję apolityczną. Policja ma
służyć nie rządowi , wojewodzie
czy staroście, a społeczeństwu .
Policjant to pierwszy strażnik pra-

Pół

działania

sp. z.o.o.
rozmowie z
nej 10 ustalili
flU~;ZK()dowaini spędzą weu najbliższych rodzin .
otrzymają lokale zastę
prezydent.
IG.B.I

Ksiądz infułat Józef
wiednię z Lourdes.

Wójcik

godziny krwawej bijatyki w Bodzentynie

Miejscowi
kontra obcy
Fot. A. Piekarski
Krzysztof Budnik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, podczas wizyty w Starachowicach.

wa. W PRL milicja służyła władzy i
broniła tej władzy. Dzisiejsza policja ma służyć obywatelom. Przy
zmianie mentalności policjantów,
a także polityków dążymy do te-

go, by policja stała ' się bardziej
otwarta na problemy społeczno
ści lokalnych.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W sobotnie popołudnie kilkunastu awanturujących się męż
czyzn na blisko pół godziny
sparaliżowało ruch komunikacyjny w centrum Bodzentyna.
W sobotnie popołudnie doszło
do krwawej bijatyki na tzw. dolnym rynku w pobliżu przystanku
PKS. Pijany mieszkaniec Bodzentyna napadł na przyjezdnych, którzy wyszli zjednego z tutejszych barów. Gdy zaczął skakać po masce samochodu, został
ściągnięty przez właściciela poja-
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sugerowaną ceną detaliczną w sklepach
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Obowiązuje od 12.04.99 r. do 24.04.99 r.

Fot. A. Piekarski
przepo-

przypomniał kasandryczną

prowadzi nabór na rok akademicki 1999/2000, na kierunki

• ekonomia

• politologia

STUDIA DZIENNE (miesięczny koszt nauki: 250 zł)
STUDIA ZAOCZNE (miesięczny koszt nauki: 160 zł)
(Opiaty za studia takie same jak w bieżącym roku akademickim).
Informacje i zapisy: Kielce, ul. Mielczarskiego 51, tel. 345-69-19, 345-65-85, 345-75-25

NA SUPEROFERTA ZA DWA TYGODNIE

http://sbc.wbp.kielce.pl

zdu i uderzony w twarz. Wywiązła
się szarpanina, która przerodziła
się w uliczną bitwę miejscowych z
przybyszami. Uczestniczyło w
niej 14 osób. W centralnym punkcie miasteczka na blisko pól godziny wstrzymany został ruch
komunikacyjny. Autobusy PKS
nie mogły przejechać, gdyż krwawa bitka toczyła się na środku ruchliwej jezdni. Z niewiadomych
powodów policja nie interweniowała .
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STRONA 2

Temat dnia:
Co zrobi FIFA?
W piątek Międzynarodowa Federacja Piłkarska odrzuciła prośbę Mariana Dziurowicza, dotyczącą przesunięcia terminu
zjazdu wyborczego w PZPN. Jeśli do jutra
zarząd naszego
związku nie przekona do swojego stanowiska władz FIFA,
sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna międzynarodowej
federacji. Czy nałoży ona sankcje tylko na prezesa i zarząd
PZPN? Czy konsekwencje uporu Mariana Dziurowicza odczuje
też nasza reprezentacja i druży
ny klubowe? Zapytaliśmyoto
naszych czytelników.

Fot. ]. Cuch
Jan Makowiecki, drugi trener
KSZO Ostrowiec: - FIFA nie może
sobie pozwolić, żeby jeden z jej
członków robił to, co mu się podoba
i nie przestrzegał powszechnie
obowiązujących
norm. Statut
PZPN jest jednak tak skonstruowany, że nasi działacze czują się bezkami. Nie przejmują się upomnieniami międzynarodowej federacji
ani tym, że mają przeciwko sobie
prawie całe środowisko piłkarskie

w naszym kraju. FIFA jest konsekwentna w swoim działaniu i na pewno wyciągnie sankcje wobec
PZPN. Optymalnym rozwiązaniem
byłoby
zawieszenie
całego
zarządu polskiego związku, gdyż
nie możemy już być dłużej pośmie
wiskiem futbolowego świata .

n,.,.la ll,.,.crl

Wiesław Wolski, trener zespołu
Jeżeli nie po-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
To są główne podstawy, idea tych
zmian, które, moim zdaniem, już
się dokonały - oświadczył wiceminister.
- Mówi się, że budżety powiatów
są więcej niż skromne. Jak pan
ocenia tegoroczne zaopatrzenie
finansowe policji? - pytała była
posłanka Mańa Stolzman.
- Oczywiście, że w tym roku powiaty
mają trudne budżety. Wydatki są nie
doszacowane w stosunku do tych zadań, które przejęły od innych agend.
Dlatego są:lzę, że tak jak dotychczas
niezbędne będzie wsparcie dla policji
ze strony lokalnych samorządów powiedział Krzysztof Budnik.
przedwodniczący starachowickiego Kola RS AWS Cetary Berak dociekał: - Dlaczego okaleczonej żylet
kami dziewczynce zapewniono
ochronę dopiero po czwartym napadzie na nią, po burzy prasowej? Czy
to jest w porządku, że komendant
starachowickiej policji ma trzy mieszkania, w tym jedno w siedzibie komendy i w żadnym nie jest zameldowany... Inny pytający dodał, że za
zajmowany od ośmiu miesięcy wraz
.z żoną lokal w komendzie szef KPP
nie płaci. Jednocześnie policjanci
chodzą do zdarzeń pieszo, gdyż nie
ma pieniędzy na paliwo.
- W sprawie okaleczonej Emilki
podejmowało interwencje wielu
posłów. Dzisiaj osobiście wyjaś
niłem tę sprawę w starachowickiej
komendzie. Nie ma żadnych powodów, żeby stawiać policji zarzuty.
Policja starachowicka nie zaniedbała obowiązków w tej sprawie.
Matka dziewczynki nie potwierdza,
aby zwracała się do policji o ochronę. Sprawy mieszkania komendanta nie znam. Obowiązek zameldowania wynika z kodeksu cywilnego. Ja to wszystko sprawdzę zapowiedział wiceminister.

- Mieliśmy trzech kandydatów na
stanowisko komendanta wojewódzkiego policji. Kandydatury te
przepadły, żadna nie uzyskała
akceptacji. Jesteśmy jakby zawieszeni w próżni, ponieważ dopóki
nie ma komendanta wojewódzkiego, nie możemy zaakceptować
osoby na stanowisko komendanta
powiatowego - stwierdził starosta
Marek Bogum ił.
- Kandydaci w województwie
świętokrzyskim nie zostali zdyskwalifikowani. Stwierdzono jedynie, że nie odpowiadają wszystkim
wymogom formalnym. Wymagamy bowiem, by tych 16 komendantów wojewódzkich miało wyższe
wykształcen ie magisterskie, nie
tylko zawodowe. Do końca kwietnia w całej Polsce będą komendanci wojewódzcy - zapewnił wiceminister Budnik.
Marek BARAŃSKI

Wojewoda

S7RAJK ,.RWA
Wciąż trwa strajk okupacyjny
w Kopalniach Kwarcytu i 0010mitu w pod kieleckiej Wiśniów
ce, mimo że wojewoda cofnął w
piątek wieczorem likwidację
przedsiębiorstwa
i powołał
zarząd komisaryczny. - Nie
spełnił wszystkich naszych postulatów - trwają przy swoim
protestujący. - Chcemy, żeby
zakładem kierował ktoś, kogo
znamy.
Strajkujący domagali się cofnię
cia likwidacji przedsiębiorstwa i

trafimy zrobić porządku na swoim

Fot. P. Mazur
SIawomir żądło, arbiter pilkarski z Jadach k. Tarnobrzega. - FIFA nie powinna nakładać żadnych
sankcji na polskie piłkarstwo, ukarani muszą być tyłko działacze PZPN.
Wykluczenie naszych klubów i reprezentacji z europejskich rozgrywek spowodowałoby odejście
sponsorów od klubów, a odpływ gotówki równoznaczny byłby z degradacja poziomu, który i tak przecież
nie jest zbyt wysoki.
IPISZI

Na drogach było tylko pięć wypadków i kilkadziesiąt niegroźnych
kolizji. W Starachowicach na ul.
Długiej,
6-letnia dziewczynka
jadąc rowerem wyjechała nagle
zza sklepu wprost pod koła "opla".
Samochód starał się zahamować,
ale dziecko uderzyło jednak w bok
auta. Dziewczynka doznała cięż
kich obrażeń, ma krwiaka mózgu,
przebywa w kieleckim szpitalu
dziecięcym. Na ul. Krakowskiej w
Kielcach nie ustalony kierowca
,malucha' najechał na bok przejeżdżającego obok autobusu. Dwaj
pasażerowie ,fiata" doznali niegrożnych

obrażeń,

kierujący

uciekł zostawiając kolegów w samochodzie. W Chańczy nietrzeżwy kierowca "poloneza' stracił
panowanie nad pojazdem, zjechał
na prawo i uderzył w barierkę . 19letnia pasażerka w ciężkim stanie
przebywa w szpitalu. W miejscowości Glinka, 18-latek jadący dużym .fiatem", podczas wyprzedzania rowerzysty stracił kontrolę
nad pojazdem. Cyklista ma
złamaną nogę i rękę. W Wyszynie
Rudzkiej kierujący "tatrą" najechał

Obradowała

sejmikowa Komisja

Budżetu

i Finansów

SPOKOJNIE,
PANIE SIERŻANCIE?
Tym razem było nadzwyczaj
spokojnie. Nawet strażacy nie
mieli problemów z pożarami
przy wypalaniu traw - było ich
wczoraj zaledwie 10. Tydzień temu ponad 100 razy gaszono łąki
i trawniki. Nie odnotowano wielu wypadków drogowych, nikt
nie zginął. Wczoraj do godz. 17
w województwie świętokrzy
skim oficer dyżurny KWP nie
dostał ani jednego zgłoszenia o
wypadkach, co zdaniem podkomisarz Barbary Zygmunt, jest
ewenementem.

niewiadomą

Tego, kto w sobotnie popołudnie wybrał się w okolice zalewu w Cedzynie, czekała niEls':lod1zielvo.
atrakcja. Jeżeli spacerując patrzył nie tylko pod nogi, miał okazję obejrzeć przelatujący nad
klucz ptaków. - Bociany, żurawie, a może kormorany? - domyślali się spacerowicze.

ustępuje ...

Kraski Jasieniec: -

podwórku, zrobi to za nas FIFA.
Wykluczenie z rozgrywek europejskich pucharów Wisły Kraków pokazało, że z tą organizacją nie ma
żartów. liczę jednak, że sankcje
nie obejmą reprezentacji narodowej i drużyn klubowych. FIFAzapowiada, że zawiesi cały zarząd
PZPN i chyba to uczyni. Nie wiem
jakie są dalsze kroki prawne po zawieszeniu zarządu. Myślę, że prezes Marian Dziurowicz przed 13
kwietnia poda datę, kiedy odbędzie
się Nadzwyczajne Walne Zebranie
Wyborcze PZPN i że sam nie bę
dzie już kandydował na fotel prezesa na następną kadencję . /W.U

12 kwietnia 1

"Ja to wszystko Klucz z ptakami i
sprawdz,! "

* Koniec płonących łąk
* Bez ofiar na drogach

Fot. P. Mazur

LOKALNE

na pieszą, która wyszła zza autobusu. 15-letnia oziewczynka ma
złamaną miednicę.

Wczoraj w nocy w Pińczowie na
ul. Siedmiu Źródeł patrol policji zatrzymał jednego ze sprawców rozboju. Dwóch mężczyzn napadło
wracającego do domu przechodnia, z kurtki zabrali mu 400 zł. Nie
zauważyli, że w pobliżu stoi patrol.
Jednemu z podejrzanych udało
się zniknąć w osiedlu mieszkaniowym, drugi, 25-latek, trafił do policyjnego aresztu . W Kielcach na
. os. Malików policjanci z Wydziału
Wywiadowczego zatrzymali do
kontroli samochód osobowy, którego kierowca nie miał prawa jazdy.. Wręczył funkcjonańuszowi 50
zł za to, żeby pozwolił mu jechać
dalej. Pieniądze zabezpieczono,
spisano protokół, kierowca odpowie za próbę przekupstwa. Również w Kielcach na ul. Źródłowej
nieznani sprawcy pobili 15-latka,
któremu ukradli kurtkę wartości
130 zl. W Kleczanowie koło Obrazowa ukradziono 180 drzewek
owocowych z prywatnego sadu. W
Busku na os. Sikorskiego policja
zatrzymała dwóch sprawców, którzy włamali się do .fiata 126p·. Zabrali z auta dwa fotele i głośniki. O
kradzieży powiadomił policję mieszkaniec, który przez okno zobaczył złodziei. W Starachowicach
na ul. leśnej z garażu skradziono
"mercedesa vito· koloru czerwonego wartosci 80.000 zł. W Staszowie sąd aresztował 24-letnich
kobietę
i mężczyznę , którzy
włamali się trzy dni temu do domku
i ukradli maszynę do szycia oraz
sprzęt agd.

powołan ia na stanowisko kierownika dotychczasowego likwidatora
Andrzeja Jędrzejewskiego . Jeszcze w czwartek w rozmowie telefonicznej Jędrzejewski powiedzi ał
nam, że zależy mu przede wszystkim na ratowaniu przedsiębior
stwa, nie walczy o stanowisko. Z
transakcji wycofali się Szwedzi z
koncernu NCC. Tymczasem wojewoda Wojciech Lubawski szuka ł
wyjścia. Zgodnie z żądan ia mi,
cofnął likwi dację . - Powołałem
zarząd komisaryczny, który sprawować będzie nie jedna osoba, tylko firma .U sługi Geologiczne"
Stanisława Piskorza. Prawo daje
mi taką możliwość - tłumaczył. - Po
pierwsze, jest to firma o podobnym
profilu, a po drugie, jej właściciel ,
na zlecenie ministra Józefa
Płoskonki, sprawującego funkcję
świętokrzyskiego, dona początku tego roku
oceny KKiD - podkreślał wojewoda.
Wszystko wskazywało na to, że
strajk się zakończy. Protestujący,
po otrzymaniu wiadomości od wojewody, skontaktowali się z
zarządem "Solidarności" Regionu
Świętokrzyskiego,
która
od
początku konfliktu popiera protestujących. Po konsultacji z posłem
Waldemarem Bartoszem stanęło
jednak na tym, że mimo ustępstw
wojewody, strajkują dalej. - Nie po
to wypędziliśmy Szwedów, by oddać kopalnie w zarząd prywatnej
firmie. To absurd - oświadczył Zbigniew Jasek, przewodniczący komitetu protestacyjnego.
Dorota KOSIERKIEWICZ

wojewody
konywał

Strategi

.
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zyczen
Nad zarysem strategii rozwoju województwa SWletC)KU.
ski ego dyskutowali w miniony p i ątek radni sejmiku na
sji Budżetu i Finansów.
- Niepokoi mnie fakt, iż w projekcie nie uwzględni ono potrzeb i pomysłów na rozwój północnej części
województwa - mówił radny Jan
Szostak z Ostrowca Świętokrzy
skiego. - Moim zdaniem należy
uwypuklić problemy zagrożenia
związane z restrukturyzacją przemysłu, ukryte bezrobocie na wsi.
Zapomniano też o kwestii zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
a przecież Kamienna w bardzo
wielu miejscach ma nie uregulowany bieg i stwarza niebezpieczeń
stwo wystąpienia z brzegów. Problemy Ostrowca, Starachowic,
Skarżyska bardzo poważnie oddziałują na całe województwo. Proponowałbym stworzyć "unię" tych
trzech miast, które mogą się uzupełniać, takie swoiste "trójmiasto".
Podobne zastrzeżenia zgłos ił
radny Jan Borek z Opatowa. - Mo-

600 świadków
w Starachowicach
Około 600 osób brało udział
w sobotnio-niedzielnym zgromadzeniu świadków J ehowy
w Starachowicach. Jego przewodnie hasło brzmiało: " Przestrzegaj przykazań Bożych i
żyj".

Na potrzeby zgromadzenia
tradycyjnie wynajęto salę
główną
Starachowickiego
Centrum Kultury. Oprócz omawiania Biblii uczestnicy spotkania odśpiewali wspólnie kilkanaście pieśni

i

wysłuchali

aktualnych informacji o sytuacji i rozwoju wyznawców Jehowy.

IAOI

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Uczestnicy zgromadzenia podczas wykonywania pieśni nr

WIADOMOŚCI LOKALNE

1999 r.

I._. . ...~" zarybia ozdobnie
karpie i liny, jazie, szczupaki i sumiki karłowate . Towarzyszyć im będą
także zwane żywymi filtrami pstre
tołpygi , które oczyszczają wodę .
Operacji
zarybiania
stawu
przyglądał się ze spokojną aprobatą
m.in. samiec łabędzia z nastroszonymi piórami, pokazując tym kto tu
jest gospodarzem.
IAlPI

Ks iądz infułat Józef Wójcik w kościele pw. Św. Andrzeja przepowiada wojnę światową

DZltiKI ZA NATO,,
PROSIMY O POKOJ
Wielką

uroczystość

patriow
niedzielę ksiądz infułat Józef
Wójcik, proboszcz parafii pw.
Św. Andrzeja w Suchedniowie.
. Jej intencj ą była wdzięczność
za wstąpienie Polski do NATO i
błaganie o pokój w Kosowie. Na
pomoc dla uchodżców z Kosowa przeznaczona była niedzielna taca. Podczas hom ilii ksiądz
przypomniał treść przepowiedni z Lourdes, mówiącej o wojnie.
Przybyli przedstawiciele amerykańskiej ambasady na czele z attache wojskowym pułkownikiem
Richardem Clevelandem wraz z

Rozpoczęto

tyczno-relig ij ną zorganizował

Fot. A. Piekarski
Zarybianie kieleckiego stawu.

ss Czytelników "Echa"
lamach "Echa Dnia" prezentujemy kandydatki do tytułu Miss
Świętokrzys kiej '99. Nasi czytelnicy mają okazję wybrać swoją
fa.l'> rvltke. Wystarczy wyciąć z gazety zdjęcie , na k leić na kartę poor2~esllac do redakcj i " ED" w Kielcach, ul. Targowa 18.
C7,/t"lników rozlosujemy nagrody.
dziew'cz.at można też oglądać w Internecie na stronie
.......l<.lel(;e.l.u p.pllmiss oraz posłuchać prezentacji w Radiu "Fama"

12.15.
Zdjęcia

KSEL - 18-latka z Kielc,
V Liceum OgólnołISZI~łcąceao . Jest blondynką. ma
i oczy. lnteresujejąpara
i ą. Lubi podróżować ,
zwiedzić cały świat. Jest
Dlłkar~ lkim Korony Kielce.
170 cm, 86-64-90.

G. Romańsk i
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uro-

czystą p rocesją z ork iestrą
i pocztami

małżonką. Środowisko amerykań

skich kombatantów reprezentowało czterech panów z New Bedford w stanie Massachusetts, w
kombatanckich mundurach . To oni
wżbudzali największe zainteresowanie . Ich pobyt w Polsce
połączony jest z przekazaniem darów dla miast i wsi polskich w ramach amerykańskiej organizacji
Friends of Poland .
S tronę polską reprezentowali:
minister ds. kombatantów Henryk Ważniak, wojewoda Wojciech Lubawski z całą rodziną,
jego z astępca Maria Zuba z mę
żem , marszałek Sejmiku Świ ęto
krzyskiego Józef Szczepań 
czyk, poseł Stan isław Głowack i,
wł adze powiatu skarżysk i ego ,
wł adze miasta i gminy Suchedniów, władze miast i gm in sąsia
dujących z Suchedniowem, kombatanc,i, harcerze i poczty
sztandarowe .

sztandarowymi, ze starej plebanii do kościoła .
Tu przy dżwiękach hymnów Stanów Zjednoczonych
i
Polski
wciągnięto na maszt
flagi narodowe . Koncelebrowanej
mszy
przewodził ksiądz infulat i on wygłos ił homili ę. Nawiązał w niej do
intencji
wotywnych,
czyli NATO i Kosowa.
Dramat Kosowa rozpatrzył w kontekście osobistych doświadczeń z
ostatniej wojny. Przypomniał, że piąta z
przepowiedni z francuskiego Lourdes, przekazana 120 lat temu,
mówi o wielkiej wojnie
świa towej

muzułma

nów z chrześcij anam i w
wigi lię 2000 roku. Zginie w niej 5 mln żołnierzy, ale zwycięży krzyż i nastanie pokój. Równocześnie zaznaczył, że cztery
wcześniejsze
przepowiednie
spełniły się co do joty.
Po mszy przedstawiciele obydwu stron złożyli kwiaty przed tablicami: Eugeniusza Kaszyńskiego
"Nurta", Tadeusza Kościuszki, pap ieża Jana Pawła II i AK, po czym
odśp iewano "Boże coś Polskę·. W
takim samym porządkU, jak na
mszę, zebrani powrócili na plebanię na uroczysty obiad.
Kazimierz CUCH

8. Edyta MRÓZ - ma 21 lat, mieszka w Kielcach, studiuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Świętokrzyski~j zarządzanie i
marketing. Jest współwłaścicielką
firmy detektywistycznej. Jej hobby
to sport, taniec i motoryzacja. Wymiary: 175 cm, 90-66-94. IMAFI

talog na pikniku
Amerykańska

Hormann

delegacja.

.

komfort i bezpieczeństwo
Nowe

połącze nia

i. ..

podwyżka

cen biletów
Potrzebujesz bramy, która

Prezenty od kolei
Nowy rozkład jazdy poc i ągów,
który zacznie funkcjonować
pod koniec maja, zawierał bępiknik zorganizowany
.,,~WiętokrzYski" w
ckle) Cedzynie był
zaprezentowania letbiura turystycznego
Przy grillu i cygań
goście bawili się ,
w licznych konku-

Zdjęcia A. Piekarski
Letnia promocja "Gromady" odbywała się przy cygańskiej muzyce.

dzie dla mieszkańców naszego
regionu kilka nowych atrakcyjnych połączeń z różnym i regionami kraju.
By jednak często korzystający z
usług PKP nie byli zbyt szczęśliwi,
kolej szykuje kolejną podwyżkę
cen biletów. O łyle przykrą. że ma
ona wejść w życie od 1 maja. a
więc na progu sezonu urlopowego. Podwyżkę tę najbardziej odczuć mają osoby korzystające z
dalekobieżnych pociągów pospiesznych oraz ekspresowych . A
więc wszyscy ci, którzy wyjadą na
wczasy pociągiem .
- Nic nie wiem o podwyżce taryfy
pasażerskiej od 1 maja, a jeśli nawet do niej dojdzie, to nie ma co z
tego robić sensacji. Przewozy pasażerskie i tak są deficytowe dla
naszego przedsiębiorstwa - powiedziano nam w siedzibie Dyrekcji Centralnej Polskich Kolei Pań
stwowych w Warszawie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

otwierała , wyglądała
zamknięcie?

będzie się

cicho i lekko

atrakcyjnie i

stanowiła

dokładnie

to, czego

My mamy

solidne

szukasz. Teraz musisz się już tylko' zdecydować,
czy wolisz
w pionie

bramę uchylną

też może otwieraną

bramę segmentową.

Oczywiście

Skontaktuj
On Ci

czy

najlepiej od razu z
się

pokaże ,

napędem .

z jednym z naszych przedstawicieli.
co to znaczy

j ako ść .

Honnann
Jakość bez kompromisów
H6rmann Polska Sp. z 0.0.
ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki
tel. 0.61 819 73 00. fax 0.618107575. http://www.hoermann.de

Doradztwo, sprzedaż, montaż u naszego partnera :
Darmar, Kielce, ul. Oom ińska 18, tel. 361 04 63

KRAJ. ŚWIAT

STRONA 4

• Zła pogoda utrudniała naloty. Rusza front dyplomatyczny

US7ł;PUJE?

"SLOBO"
Zła pogoda utrudniła w sobotę i
w niedzielę operacje powietrzne
przeciwko Jugosławii. - Niektóre
naloty zostały odwołane - oświa
dczył przedstawiciel NATO.
Mimo to, w wyniku uderzeń NATO trafiony został jugosłowiański
radar wojskowy i pozycje rakiet
przeciwlotniczych, kwatera główna
Policji Specjalnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i skład paliwa
w pob l iżu stolicy Kosowa - Prisztiny.
Tymczasem
jugosłowiańska
agencja Tanjug podała, powołując
się na świadków, że w niedzielę o
godz. 0.12 w północnej części Serbii jugosłowiańska artyleria przeciwlotnicza zestrzeliła samolot
NATO. Doniesienia te zdementowano w kwaterze głównej wojsk
NATO w Europie.
Stała Rada NATO (ambasadorów) zatwierdziła wczoraj plan misji humanitarnej , przewidującej
rozmieszczenie wkrótce w Albanii
około 8 tysięcy żołnierzy. Jest to
pierwszy przypadek od utworzenia NATO 4 kwietnia 1949 roku,
kiedy NATO formalnie angażuje
się w akcję pomocy humanitarnej.
W rzeczywistości jednak 12 tysięcy wojskowych, których NATO
rozmieściło
w Macedonii od
początku tego roku, uczestniczy
już w udzielaniu pilnej pomocy
uchodźcom albańskim z Kosowa.

Sygnały

zgody

Sekretarz generalny NATO Javier Solana powiedział wczoraj, że
pojawiły się sygnały, iż stanowisko
prezydenta Jugosławii Slobodana
Miloszevicia w sprawie Kosowa
zaczyna się zmieniać. Poproszony o szczegóły powiedział, że

• Zamordowano trzech konwojentów
• Przewozili 200 tysięcy złotych

Zdjęcia

PAP/CAF
Obóz uchodźców w Stenkovac w Macedonii. Pracownik niemieckich słuźb granicznych stempluje dłoń
małego Albańczyka z Kosowa przed włączeniem go do grupy uchodźców ewakuowanych do Niemiec.
Stemplowanie zastępuje identyfikację uciekinierów z Kosowa, którym Serbowie zabierali dokumenty.
Przedwczoraj do Niemiec wysłano samolotami ze Stenkovac 1100 Albańczyków.
całą determinacją,

nych z

ale jed-

nocześnie będzie można zaobserwować, prawdopodobnie w najbliższych dniach, pewne ruchy na
froncie dyplomatycznym, które mam nadzieję - będą pozytywne powiedział Sola na.
Według szefa NATO, doniesienia służb wywiadowczych wskazują, że .w wojsku i otoczeniu Miloszevicia następują pęknięcia·.
Wicepremier Jugosławii Vuk Dra-

pozostałoby

w granicach Serbii ,
zdemilitaryzowane, a
wojska jugosłow i ańskie jedynie
strzegłyby granic.
zostałoby

Albańczycy

w Polsce

Rządowy samolot z 60 kosowski-

na pokładzie
wylądował w sobotę na warszawskim lotnisku wojskowym Okę
cie. To pierwsi uciekinierzy wojenni z Kosowa w Polsce.
Około godz. 16.20 z samolotu
mi

Albańczykami

Laszczaka, wysłany samolot bę
dzie używany wyłącznie w celach
transportowych. - Wysłanie samolotu jest odpowiedz i ą Polski na
prośbę naczelnego dowódcy s ił
zbrojnych NATO w Europie - powiedział Laszczak. Dodał , że prośba dotyczyła wsparcia akcji NATO .Oko orła ", mającej na celu
m.in. pomoc organizatorom akcji
humanitarnych.

Egzekucja na ochronie
Trzech zamordowanych w
nocy z soboty na niedziełę
ochroniarzy z jednej ołsztyń
skich firm ochroniarskich
przewoziło ok. 200 tys. zł. Firma na zlecenie CPN zbierała
utarg ze stacji benzynowych.
Policja nazwała to zabójstwo
"egzekucją" .
Najprawdopodobniej dwóch z
trzech konwojentów zostalo zamordowanych strzalami w skroń z
broni kaliber 9 milimetrów, najprawdopodobniej P-64. Trzeci z
ochroniarzy, których ciała odnalazła policja wczoraj rano koło Dobrego Miasta, najprawdopodobniej po walce, jaka odbyła s ię w samochodzie, został również zastrzelony.
Wedłu g wstę pnyc h ustaleń policji , bordowy .polonez" firmy ochroniarskiej, którym podróżowal i konwojenci, został zatrzymany przez
dwa samochody.
Na podstawie wstępnych og lę
dzin miejsca zbrodni , można wysnuć wniosek, że dwóch konwojentów zostalo zabitych od razu na
miejscu. Znaleziono tam trzy łuski
z broni ostrej. Następn i e bandyci
przewi eżli salTjochód w głąb lasu .
C i ała dwóch konwojentów zostały
po prostu wrzucone do auta - poinformowała policja .
Zawin i ątko , o którym policja myślala , że jest to granat, za pomocą
którego bandyci chcieli spalić auto
i zatrzeć ś l ady, okazał się zwykłym
kawałk i em szmaty wciśniętym w
szybę ·

Konwojenci mieli przy sobie broń
Jednak nie wiadomo , czy
znajduje s i ę ona w samochodzie,
gdyż policja na razie zbiera odciski
ostrą.

palców z zewnątrz S::l I11neh' "
oraz z okolicy, gdzie on stoi.
będzi e badany środek auta i
te zosta ną zwloki.
Wiadomo, że zabici
przewozili ok. 200
utargi ze stacji
CPN , na zlecenie
ochroniarska wyko
ność . W sobotnie
ochroniarze zabrali utarg
CPN w Nidzicy, Biczynku,
Mieście.

Przed powrotem mieli
wdopodobn iej odebra ć
stacji w Jezioranach ,
Dobrego Miasta oraz
wie . Policja podejrzewa,
niarski .polonez" był OO~;el\\'",.
ny wcześniej przez
Ostatnio ochron iarzy
sobotę między godz. 14 a
stacji w Dobrym M ieście .
ślad po nich zag i nął. Firma
częła poszukiwania na
ręką. Ok. godz. 18. za ....'ladoc.
po licję ·

Przez całą noc trwały
nia "poloneza" i K0I1W()lell1Cw.
stały przerwane nad
na godzi nę i wznowione
w niedzi elę . Ukrytego w lesie
loneza" ok. godz. 8 odnalazl
firmy, który razem ze swoimi
cownikami wspomagał I
poszukiwaniach.
Zamordowani to 26-letni
Ch., 35-letni Krzysztof D. i
Janusz S. Na miejsce
nia .poloneza· i c;:iał knr,wnien'll~l'Ioi""o
przybyły rodziny
Policja poszukuje <>VY" dU'\UW,I~
rzy widzieli bordowego
między godz. 14 a 18 w
Dobrego Miasta.

wysiadło kilkanaście a lb ańskich

• Sejm wprowadził "strefy ochronne" • Świtoń stawia kolejne

rodzin. W każdej z nich było kilkoro
dzieci, w sumie najmłodszych
uciekinierów było 34. Zdecydowana większość Albańczyków nosiła
brudne, podarte ubrania. Na wielu
twarzach, oprócz zmęczenia, wi-

Zwirawiska niezga

•

dać było łzy.
Uchodźców z Kosowa przywitali
premier Jerzy Buzek i szef Obrony
Cywilnej Kraju Mariusz Furmanek.

Wysyłamy

W sobotę Sejm uchwalił ustawę o ochronie byłych hitlerowskich
obozów zagłady. Za jej przyjęciem było 251 posłów, 96 głosowało za
odrzuceniem, 21 wstrzymało się od głosu . Tymczasem na oświęcim
skim Żwirowisku stanął wczoraj kolejny krzyż.

wsparcie
Przeciwna ustawie

Najmłodsi uchodźcy z Kosowa w ośrodku Polskiego Związku
Głuchych w Smoszewie, dokąd zostali przewiezieni prosto z lotniska.

•oświadczenia płynące z Belgradu , ogłaszające zawieszenie broni
i wszystkie inne rzeczy, świadczą
o tym , iż M i loszević wie, że nie ma
innego rozwiązania, jak dostosowanie się do żądań społeczności
międzynarodowej" .
- Myślę , że w ciągu następnych
kilku dni należy się spodziewać
kontynuacji nalotów prowadzo-

Wyrazy

szković

zadeklarował,

że

na swym terytorium w celu nadzorowania porozumienia politycznego w sprawie Kosowa z umiarkowanym przywódcą
kosowskich Albańczyków. Powiedział on, że Jugosławia jest gotowa
zawrzeć porozumienie z Ibrahimem
Rugovą, na mocy którego Kosowo

z powodu

śmierci

Podstawowej nr 27 w Kielcach
składa

Rodzinie

Fundacja Pomocy Szkole

Podziękowania

za uczestnictwo
w ostatniej drodze

,

Sp.
Mieczysława
,......

AWS, wię
kszość PSL, wszyscy z Naszego
Koła, KPN-Ojczyzna i ROP.
Ustawa wymienia osiem byłych
hitlerowskich obozów. - Są to fabryki śmierci, jedyne w swoim rodzaju cmentarzyska bez grobów powiedział wiceminister spraw
wewnętrznych i administracji Piotr

Stachańczyk. Pomniki zagłady
chronione przez uchwaloną w sobotę ustawę to byłe obozy w
Oświęcimiu, na Majdanku, w Sztutowie,
Rogoźnicy,
Treblince,
Chełmnie nad Nerem, Sobiborze i
Bełżcu .
Wokół nich zostaną utworzone
strefy ochronne, mierzące maksy- .
maInie 100 metrów szerokości,

"obcą obecność·

mgr. Mariana Krogulca
Szkoły

była połowa

głosujących posłów

gosławia jest gotowa zaakceptować

głębokiego współczucia

Dyrektora

Ju-

Wczoraj do Włoch odleciał polski
samolot wojskowy An-26. - Oprócz
przewozu ładunków i osób na trasie
Neapol - Tirana, będzie również rozwoził personel wojskowy do jednostek i dowództw NATO w byłej Republice Jugosławii - poinformował major
Leszek Laszczak, pełniący obowiązki
rzecznika prasowego MON. Według

Zaj ąca
składa

rodzina

• Zderzenie w centrum Warszawy.

Są

zabici i ranni

·Tragiczna pielgrzymka
Trzy osoby zginęły na miejscu,
a czternaście zostało rannych w
wyniku zderzenia "poloneza" z
autokarem wiozącym pielgrzymów z Sokółki do Częstochowy.
Do wypadku doszło w nocy z
piątku na sobotę w Warszawie.
- DOkładną przyczynę wypadku
dopiero ustalamy. Nie wiadomo jeszcze na pewno, kto zawinH. W sprawie jest wiele znaków zapytania - np.
czy obydwa samochody miały
włączone światła - powiedziała Ewa
Jachowicz z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji. .
Według wstępnych ustaleń policji , do wypadku doprowadził kierowca .poloneza" z Warszawy, który
wymusił pierwszeństwo na autokarze.
W wypadku zginęły trzy osoby
podróżujące autem osobowym:
kierowca i dwaj inni mężczyźni wszyscy w wieku 24 lat. Lekko ranni zostali dwaj pasażerowie : 26-letnia kobieta oraz o trzy lata młod
szy mężczyzna .
Stronę

Lekko rannych jest też dwunastu pielgrzymów z Sokólki (woj .
podlaskie) . Osiem kobiet w wieku 45-73 lata, dwie 14-letnie
dziewczynki oraz dwóch męż-

czyzn w wieku 25 i 50 lat trafiło
do kilku warszawskich szpitali.
Jak zapewniają lekarze, ich ży
ciu nie zagraża niebezpieczeń
stwo.

Fot. PAP/CAF

Na miejscu wypadku

przygotowano na podstawie materiałów PAP

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

1999 r.

wielkich koncernów fonograficznych - mówił.
Zabrakło też kilku laureatów. Tradycyjnie nie było Kazika - autora
roku , który jest teraz w trasie koncertowej po Polsce. Andrzej Kosmala ze Związku Audio-Video odbierając za artystę nagrodę , wyraził nadzieję, że Kazik "zgłosi się po
wszystkie Fryderyki, które do tej
pory dostał". Nieobecność Jadwigi
Rappe, laureatki w kategorii Muzyka Wokalna, tłumaczono pracą
nad nową płytą, a Leszka Możdże
ra (Jazzowy Muzyk Roku) i Jerzego Godziszewskiego (laureat w
kategorii Muzyka Solowa) koncertami poza granicami kraju .
Galę prowadziła Basia Trzetrzelewska, piosenkarka , która na
stałe mieszka w Londynie. Podczas 2-godzinnej uroczystości nagrody wręczali m.in . Ewa Bem , Lucjan Kydryński, Przemysław Saleta , Ałłan Starski i laureatka czterech ubiegłorocznych Fryderyków
- Kayah .
Konferencja prasowa zorganizowana po gali zamieniła się w
spotkanie z fotoreporteram i. Nie
padło na niej żadne pytanie do laureatów, więc artyści i przedstawiciele firm fonograficznych udali
się na bankiety, na których do póżnej nocy świętowali swoje sukcesy.
Fryderyki , nagrody polskiego
przemysłu fonograficznego, wrę
czono po raz p i ąty. Uroczystość
transmitowały po raz pierwszy komercyjne stacje telewizyjne i radiowe: TVN , Wizja TV i Radio
"Zet".

biutantka główną bohaterką sobotniej gali Fryderyków

"ZAKR~CONA"

ZY RAZY

Prowadząca galę

Basia Trzetrzelewska wrę
raz pierwszy przy-

czyła
Kasi Kowalskiej po
znaną nagrodę publiczności.

rego wokalistę on sam nagrodziłby
Fryderykiem, bez wahania odparł ,
że Grzegorza Markowskiego z
grupy "Perfect".
Z kolei Grzegorz Ciechowski sześć razy nominowany - powiedzi ał , że nie jest zawiedziony tylko
jedną nagrodą. - Już same nominacje są wyróżnien iem. Myś l ę, że
Fryderyki trzeba traktować jako
zabawę, a nie - jak to robią niektórzy artyśc i - przypisywać im zbyt
dużej wagi. Jestem Kompozytorem '98, ale to przecież nie oznacza , że dostałem ten tytuł na wieki.
Dla mnie najlepszy był Grzegorz
Skawiński z O.NA - wyznał Ciechowski. - F,ryderyki to emocje dla
artystów. Ale to także fajne nagrody, które ładnie wyglądają w domu
- dodał laureat, który swoją
ubiegłoroczną nagrodę oddał na
aukcję , z której p i eniądze zostaną
przekazane dla dzieci w Kosowie.
Podczas tegorocznej gali po raz
pierwszy przyznawano nagrodę
publicznośc i. Słuchacze i widzowie nagrodzili " Złotym Megafonem" Kas ię Kowalską, której fanów także nie brakowało wśród
publiczności w Sali Kongresowej .
Gala budziła mieszane uczucia
wśród uczestników. Podkreślano ,
że w tym roku była ciekawsza n iż

Fryderyka za debiut roku Reni Jusis
Anny Marii Jopek.

otrzymała

w ubiegłych latach scerografia. Innym nie podobały się przerwy na
reklamę , podczas których na scenie nic się nie działo i publiczność-

z

Mieczysławowi Szcześniakowi nagrodę wręczyła

Justyna Steczkowska.

rąk

mimo

próśb

organizatorów - wyz sali.
Same Fryderyki - jak co roku budzą wiele emocji; w sobotę dał

chodziła

temu wyraz Ryszard "Tymon" Tymański odbierając nagrodę w kategorii najlepszy album - muzyka
alternatywna . - To żenada , mafia

i;----,,_
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SEG 2.32 SZpZt Pw . . - - - - - - Zabezpieczenie przeciwwypływowe palników
Szklany front drzwi piekarnika i front szuflady
Piekarnik wielofunkcyjny Multi
Zapalacz gazu w pokręde
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• G5E 3.32 Zp Te KDSpN
Szklana nakrywa
Emalia katalityczna
Piekarnik wielofunkcyjny Multi
Zapalacz gazu w po krętle
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CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

wiecie o powiecie?
w powiecie"

~)Qniled2~ian[u do soboty przez cały dzień kilkanaście informacji
.Aktualnościach Dnia' od poniedziałku do soboty,
powiatowej oświ aty, inicjatyw i innych dziedzin życia

społeczności

"

,Sprawa na dziś' o 11 .05 z udziałem władz
·latoWIJr·h

o sporcie" o 12.10 dwa razy w tygodniu o
V.,J(l7in;~sportu powiatu
12.20 w audycji "Prosto z gminy" także o wybranym
ludowa - kapele w powiatach
.Aktualności dnia" również poświęcone będą

~IDWI.~/"i,~' życia powiatu w cyklu .Sami o sobie" - .Kto jest kim

L

-e

C50 2.813 Te KO Sp
Pola szybkogrzejne Hilight
Emalia katalityczna
Drzwi piekarnika z 3 szybami
Piekarnik wielofunkcyjny Multi
Elektryczny rożen obrotowy
Front lustrzany

m8'[A

~

.
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Wiosenny prezent od Arniki
Superoferta - aktualna tylko do 30 kwietnia!
Tylko przez sześć tygodni nowoczesne kuchnie Arnica w promocji po stałej cenie detalicznej -we wszystkich sklepach
AGD na terenie całego kraju. Warto się pospieszyć- z Arniką życie nabiera jaśniejszych barw.

:!ł?ni 1ed2:iałl(0\\Nm , Radiu po kolacji" od 20.1 5 historia, kultura
WYbranego powiatu

tym tygOdniu wszystko lub prawie wszystko
o pOWiecie ostrowieckim
Zapraszamy do radioodbiorników
~

infolinia marke ting: 0-800-160-719, infolinia serwis: 0-800-160-708, http://www.amica.com.pl

Jasna stronaŹYcia.

Kielce: PH ARDOMPOl, ul. Hauke Bosaka 2, teL/fax (041) 361'68-96; Radom: FHU DOMGAZ S.c., ul. Warszawska 58, teL/fax (048) 408·63,
tel. 090255970; Tamobrzeg: MAND M Sp. Z 0 .0 ., ul. Marii Curie-Sklodowskiej 10, tel./fax(olS) 823-27.. 71, tel. (015) 822 ..63 .. 26, tel. (015) 822 .. 34-10

http://sbc.wbp.kielce.pl

ROZMAITOŚCI

STRONA 6

OROSKOP
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~"-~· HC>ł:5C>2Kc)b
Zgórsko 36A
26-062 Sitkówka
tel. 041 346-13-42
tel.lfax 041 345-14-39

Prezenty od " Echa Dnia" otrzymali Ryszard Grabski i Danuta Ziętal z Kielc. Gratulujemy.

KOZIOROŻEC . Dziś trudno bę
dzie utrzy mać nerwy na wodzy, a
silne emocje mog ą przeszkadza ć
w normalnym funkcjonowaniu.
WODNIK. Z l udzką dobroci ą i ży
czliwością zetkniesz s ię przed
południem . Wieczorem zajmą cię
sprawy domowem.
RYBY. Emocjonalne podejści e
do pewnych spraw może ci przeszkadzać w naprawdę skutecznym dzialaniu zawodowym .
BARAN. Bardzo dobra atmosfera panować będzie na gruncie rodzinnym. Wśród najbliższych bę
dzie Ci najlepiej.
BYK. Atmosfera może być dziś
dość nerwowa. Zachowanie spokoju bardzo pomoże w każdej sytuacji. Bądż cierpliwy.
BLIŹNIĘTA . Rozsądn ie ocen iaj
rzeczywistość . Możliwość porozmawiania z bliską osobą będzie
ważniejsza niż seks.

RAK. To dobry dzień do prowadzenia poważnych rozmów dotyczących kariery zawodowej . Nie
rezygnuj ze swych zamiarów.
LEW. Optymizm i ochota do pracy nie będą Cię opuszczać aż do
wieczora . Dzi eń upłynie w bardzo
miłym nastroju .
PANNA. Dzi ś mogąznależćswój
finał sprawy, których nie udało ci
się wczoraj doprowadzić do koń
ca. Działaj śmiało!
WAGA. Rańo możliwe rodzinne
potyczki z partnerem . Nie wyolbrzymiaj jednak drobiazgów. Po
południu będzie już spokojniej.
SKORPION . Wieczór będzie doskonałą porą do omawiania spraw
związanych z interesami oraz na
spotkania z przyjaciółmi.
STRZELEC. Doskonały dzień.do
realizacji planów. Możliwe sukcesy zawodowe i miłe wydarzenia w
życiu rodzinnym .

Fot. S. Stachura
Teresa Hamela z córką odbiera w kieleckiej redakcji " Echa
Dnia" swoją wygraną - narzutę_

Angielski bez problemu

KUPON KONKURSOWY

Czytaj w "Echu Dnia", słuchaj
w Radiu " Kielce" o godz. 15_55 i
19.50.
Byłaś kiedyś na wyścigach konny.ch?
At the track? Yes, a couple times.
A obstawiałaś ki edyś na wyścigach?
To make a bet?
Tak, co w tym takiego dziwnego?
I'm not a gambler.
Przecież od jednego zakładu
człowiek nie staje się od razu ha-

A więc jednak obstawi ałaś .
A friend of mine is a j ockey and
I bet on his horse.
Masz przyjaciela dżokeja? I co
wygrał dla Ciebie jaki eś p i eniądze .

zardzistą.

That realły taught me what
they always say, " quit while you're ahead".

ZACHOWAJ I WYTNIJI

Dzień

25

FELICJA I TY

ZACHOWAJI WYTNIJI

Jak grać?

Actually, I made a bet once.

Krzyżówka

In the first race I wo n $ 1000.
W pierwszej gonitwie wygrałaś
1000 dolarów. To kupa forsy.
Yes, but on the s econd Ilost all
of it.
Czyli wyszłaś na?
Easy come, easy go.
Łatwo przyszło, łatwo poszło .

OGÓLNOPOLSKI TYG.ODNIK
ADMINISTRACJl PUBLICZNEJ
~
lN FOR

j Gazeta

Aktualności

j Samorządowa

C!l

NIEZBĘDNY W PRACY
RADNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
SAMORZĄDOWEJ

I PUBUCZNEJ
WSZYSTKICH SZCZEBU.

t
t
t
t

BIEŻĄCE
INFORMACJE
KOMENTARZE
OPINIE
PORADY PR

W poniedziałki w kioskach!
Bezpłatna informacja

0-800 122 2

nr 84

Codziennie "Echo Dnia" drukuje różne zestawy liczb.
Liczby te należy zakreślać na karcie zawierającej sześć
okienek. Jeżeli zakreśliłeś wszystkie osiem liczb w jednym z okienek, wygrałeś nagrodę , określoną nazwą danego okienka .
Zgłoszenia
Zgłoszenie wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej
otrzymania, powinno nastąpić do godz. 16 drugiego
dnia po opublikowaniu w "Echu" ostatniej szczęśliwe liczby zakreślonej w danym okienku. Zgłoszenia osobiste
lub telefoniczne należy składać w Biurze Konkursu w
Kielcach , ul. Targowa 18, VIII piętro, pokój 828, tel. (041)
343-04-56, w godz. 8-16. Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w poniedziałek do godz. 16.
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Odbiór nagród
Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie
karty konkursowej ze wszystkimi kuponami wyciętymi
z "Echa", które ukazały się w gazecie do dnia opublikowania ostatniej liczby zakreślonej w danym okienku.
Pełny regulamin znajduje się do wglądu w Biurze Konkursu w Kielcach. Regulamin został zatwierdzony przez
Izbę Skarbową w Kielcach (zgodnie z ustawą o grach losowych i zakładach wzajemnych).

NASI SPONSORZY:

•• ART-BOD··
Oferujemy: meble łazienkowe , nowoczesne baterie
niemieckie "Hansgrohe", marmury, kabiny, lustra , blaty,
parapety na wymiar, projektowanie i wykańczanie
wnętrz. Zapraszamy.
Kielce, ul. Kościuszki 52, tel./fax (041) 343-14-82,

POZIOMO: 1) przepustka do
5) uszlachetnia smakowo zupę, 6) okulistka
lub internistka, 8) zupa przed dodaniem 5, 9) Jan u .. . strzały, 12)
małpa - nierób, 13) domowa, wywołana przez męża pijaka.
PIONOWO: 1) front (bez wojska), 2) zamieszanie, .zadatek" na
rozróbę , 3) ma apetyt, że hej! , 4)
nosi w rękach za rączki (dzięki temu zarabia), 7) schowek w spodenkach , 8) dymka, 10) zuch , junak, 11) składna na parkiecie . (ab)
Rozwiązania krzyżówki (wystarczy podać, ile razy w diagramie
występuje litera " P") prosimy
przesyłać pod adresem redakcj i
"ED" - wyłączn i e na kartach pocztowych - w terminie 7 dni od daty
numeru. Pom i ędzy praw i dłowe
odpowiedzi zostanie wylosowana
nagroda książkowa . Na ka rcie z
rozwi ązan i em należy umieścić dopisek: " Krzyżówka nr 84".
Rozwiązanie krzyżówki nr 63:
POZIOMO: ogrodnik, oleander,
kordelas, perkusja, stolarka .
PIONOWO: pokoik, przeor, zdanie, litera, oferta , dekolt, lustro,
szakal.
Rozwiązanie główne : KORDELAS.

. światowych wojaży,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Salon F<;()lpor:,tera .
R4!tklanno'wa (tel. 344-94-49)

P atronat mediabrY:

~
66,6

MHz 100,8

PUBLICYSTYKA

e dzieci ze

szkoły

w Nowinach

mówią, że

wymuszanie

pieniędzy

i bicie

STRONA 7

młodszych

kolegów trwa od kilku

miesięcy

ZIESI~CIOLATEK CI~ŻKO POBITY
chłopiec z Nowin, ciężko pobity przez starszych kolegów, lekilku dni w szpitalu na oddziale intensywnej terapii medycznej.
powiedział, że pobito go w szkole. Dyrektorka twierdzi, że do
doszło na klubowym stadionie podczas treningu. Trener te7~nlrzEicz,a. Uczniowie podejrzani o pobicie wciąż chodzą do
i straszą dzieci, które były świadkami zdarzenia - "Jak coś poto cię zabiję" ·

razy skopano syna. Poi że bylo to w szatni, w
. mówi matka chłopca. - Nic
o zdarzeniu nie wiem, z nii nie rozmawiałam , bo cały
przy synu w szpitalu.
nie wypytuję, bo jest jesz. Na wspomnienie o
się wydarzyło, zaczyna
dostaje gorączki. W środę
, kiedy syn został pobity,
normalnie do domu , nic
było widać, nie wsporninie skarżył się , że
Nie wiem, czemu nie
PGIIłdziało łym. Podejrzewam, że
mnie martwić albo bał się
starszych kolegów. W sopołudniu pojechałam z koi z synem na cmentarz do
zauważyła , że syn ja""""rl7iwn,,<> się kuli, gdy odcho-

KClmOlrZcla2:enie jest,

dziłam

od grobu , a jak wracałam,
stał wyprostowany i twierdził, że nic
mu nie jest. Dopiero wieczorem,
gdy ból stał się nie do zniesienia,
poprosił o lekarza. W nocy zawiozłam go do szpitala. Lekarz powiedział, że jeszcze kilka godzin i
dziecka nie można byłoby uratować. Po operacji ordynator stwierdził, że czegoś takiego w brzuchu
jeszcze nie widział, a pracuje od 30
lat. Dziecko miało porozrywane
wszystkie jelita. Przez trzy dni syn
był nieprzytomny. Teraz jest lepiej,
lekarze mówią, że nie ma już zagrożenia życia, ale dziecko wciąż
leży na intensywnej terapi i.

Gdzie bili?
Dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Sitkówce-Nowinach zaprzecza,

pieniędzy

nadal nie

jakoby do pobicia doszło na terenie placówki. - 31 marca to był
ostatni dzień nauki przed świętami
- wyjaśnia dyrektorka Elżbieta
Łęcka-Błoniarz. - Między godziną
16 a 17, kiedy doszło do zdarzenia
(taką
porę
ustaliła
policja),
chłopca, który został pobity, nie
było na terenie szkoły. An i ja, ani
inni pracownicy nic nie wiedzieliśmy o zdarzeniu do wtorku po
świętach, kiedy poszłam na policję
załatwić inną sprawę . Wówczas
policjant powiedział mi, że jutro zamierza
przyjść
do
szkoły
przesłuchać uczniów, ponieważ
jeden z chłopców został pobity,
prawdopodobnie przez starszych
kolegów. Następnego dnia uczestniczyłam w rozmowach policjanta
z uczniami klasy, do której chodzi
pobity chłopiec . Niektóre dzieci
same przychodziły i opowiadały,
co s ię wtedy wydarzyło . Z ich zeznań wynika, że było to na stadionie
sportowym klubu " Białe Zagłębie" ,
należącym do Gminnego Ośrodka
Kultury. Chłop iec został napadnię
ty przez trzech kolegów z ósmej
klasy. Chcieli od niego pieniędzy.

~a

JE

Nie na stadionie

selek
-e będzie

ZE

......Iwvżki nauczycielskich pensji ciągłe pozostają w sferze teorii.
że rozporządzenie ministra edukacji obowiązuje od 1 marca,
pory pracownicy oświaty nie otrzymali należnych im pienię-

nauczyciele nie powinni
na wyrównania przed 15
la.
Księgowe
zespoły
oświaty liczą już należne

ze względu na dużą licz-

Ą

..,r.""u ~.L vl,;lti~III musi to potrwać jeI
lub kilkanaście dni.
r podpisał rozporządze

marca. Tego samego dnia
Je było przeczytać w InterW Dzienniku Ustaw RP
się kilka dni póżniej. w nu27 z datą 31 marca . Dzienjeszcze nie dotarł do wszyI

)NU

Prawdopodobnie wiedzieli, że
ma je przy sobie. Nie
wiadomo dokładnie, gdzie zdarzenie miało miejsce, ponoć gdzieś
między boiskiem a trybunami.
Przy zdarzeniu nie było nikogo dorosłego - było to w czasie wymiany
grup, młodsze dzieci wychodziły z
treningu, a starsze dopiero się
schodziły. W czasie gdy policjant
rozmawiał z młodszymi uczniami,
przyszli do mnie trzej chłopcy z ósmej klasy i pytali, kiedy oni będą
przesłuchiwani, czy padały ich nazwiska ze strony kolegów. Wówczas jeszcze nie wiedziałam, że to
oni są podejrzani. Zgłosil i się również następnego dnia. Pytali, czy
był przesłuchiwany jeden z uczniów z młodszej klasy. Wówczas
spytałam, czemu tak interesują się
tą sprawą. Stwierdzili, że ten
chłopiec mógł specjalnie podać
ich nazwiska, a oni nic wspólnego
z pobiciem nie mają. Zgłosił się
również uczeń młodszej klasy i powiedział, że grożono mu . Został
odprowadzony do domu przez nauczycieli, którzy przykazali mu,
aby sam nie wychodził z domu i
nie rozmawiał z kolegami o pobiciu
- dla dobra prowadzonego śledz
twa i swojego bezpieczeństwa .
dość często

.... ,:~olrzal~ Zp.nie otrzymaliśmy
kwietnia - mówi
. Pytel, wicedyrektor
Nie z naszej winy pienie dotarły do nauczycieli
Nie ma mowy o wypłaca-

__.tl.<l

NKURS
Dnia" i " Enigmy"

które ukazywać się będą
'."edziałki środy i piątki należy
pocztową

i wysłać
Redakcji ,Echa
w środę do godz.
stępnego tygodnia .
losowania wyłonimy
które otrzymają:
na kurs prawa jazdy

niu

jakichkolwiek odsetek za
bo kto właściwi e powinien
ponieść koszty?
W Starachowicach Dziennika
Ustaw z wydrukowanym rozporządzeniem ministra jeszcze nie
ma. Nic więc dziwnego, że tamtejsi
nauczyciele też muszą jeszcze
czekać na wyrównanie poborów.
Podobnie jesl w Skarżysku . - Dopiero w czwartek otrzymaliśmy rozporządzenie - mówi naczelnik Wydziału Edukacji, Zenon Nowakowski. - Szkoły mają własną księgo
wość, więc pensje naliczane są na
miejscu . Może s ię zdarzyć, że terminy wypłat w poszczególnych placówkach będą się różnić . Gmina
określa wysokość dodatków motywacyjnych i funkcyjnych . Motywacyjne zostały ustalone na 5 procent
dla nauczycieli i 10 procent dla dyrektorów. Funkcyjne będą przyjęte
w najbliższy wtorek. Proponujemy
je powyżej średniej widełkowej .
Dodatki motywacyjne mogą się
gać nawet 50 procent pensji podstawowej. Gmina wypłaca je z
własnych funduszy. Teoretycznie w
każdym miesiącu dodatki te mogą
być wypłacane w innej wysokości.
Praktycznie zawsze sąjednakowe. ,
Nieliczni dyrektorzy szkół decydują
się dzielić pieniądze między nauczycieli w zależności od rzeczywistego zaangażowania w pracę . Na

zwłokę ,

Trener, który miał zajęcia z dzieć
mi w dniu kiedy doszło do pobicia,
twierdzi, że to nie mogło się zdarzyć na stadionie. - Całe popołud
nie byłem na boisku, cały czas widziałem stadion i to, co się na nim
dzieje - tłumaczy trener Adam Wróbel. - Po treningu dzieci poszły
przebrać się do pawilonu , gdzie
były pod okiem drugiego gospodarza stadionu. Od czasu, jak rok te-

mu m i eliśmy wypadek, nie spuszczamy dzieci z oka. Jest taka dyscyplina, że żadne nawet nie zaklnie, bo za to jest kara - przebiegnię
cie 400 metrów przy śmiejących się
kolegach . Daję sobie uciąć głowę ,
że to nie zdarzyło się na stadionie.
O pobiciu chłopca dowiedziałem
się tydzień po zdarzeniu.

Bili w szkole,
bili na stadion ie
- Bicie

zaczęło się

w szkole, a
na stadionie - informuje
Zygmunt Cieszyński , policjant z
posterunku w Sitkówce- Nowinach,
prowadzący dochodzenie w tej
sprawie. - Prawdą jest, że młodsze
dzieci są zastraszone. Ale ci trzej
oskarżeni chłopcy (są to dopiero
podejrzani, ale wobec nieletnich
zamiast określenia ,podejrzani'
skończyło

używa się "oskarżeni ') też czują się

pokrzywdzeni, bo maluchy ich wyzywają. Niestety, w prowadzeniu
dochodzenia przeszkadzają nam
rodzice, nie chcą, aby ich dzieci
były świadkami i wycofują ich zeznania.
- To bardzo złe zjawisko. Uczymy
dzieci od małego, aby mówiły, że
nic nie widziały i nie słyszały - dodaje rzecznik prasowy policji w Kielcach Jerzy Rzońca .
- Dopóki nie dostaniemy oficjalnej
informacji z policji, którzy chłopcy
są podejrzani, nic nie możemy zrobić - dodaje dyrektorka szkoły. - To,
że wszyscy wiedzą, kto bił, nie jest
podstawą do ukarania. Zgodnie ze
statutem szkoły, naj lżejsza kara to
przeniesienie do innej klasy, ale w
tym przypadku jest potrzebna
zmiana środowiska, a więc przeniesienie każdego chłopca do innej

szkoły.

Wcześniej

sprawiali oni
agresywni, słabo się uczą, pochodzą z rodzin środowiskowo zaniedbanych.
kłopoty wychowawcze, byli

Od kilku

miesięcy

Rodzice, którzy dzwonili do naszej redakcji (prosili o zachowanie
danych do wiadomości redakcji) ,
mówi nam również, że wymuszanie pieniędzy i bicie młodszych kolegów trwa od kilku miesięcy. Zarzucali dyrekcji szkoły, że wie o tym
i nic nie robi , a dzieci boją się chodzić do szkoły i na podwórko.
- Wymuszanie pieniędzy od
młodszych kolegów mieliśmy w
1995 roku , potem nie było ani jednego zgłoszenia od rodziców czy
nauczycieli. Nie ma tego zjawiska
ani w szkole, ani w osiedlu, gdzie
mieszkają nauczyciele i moja zastępczyni - dodaje dyr. Łęcka
Błoniarz . - Pedagog szkolny prowadzi wśród uczniów anonimowe
ankiety, wiedzielibyśmy coś, gdyby
w szkole było zjawisko wymuszania pieniędzy. To zdarzenie na stadionie było incydentem. Z ankiet
wynika, że narasta w szkole, wśród
uczniów, agresja . 'Dlatego w tym
roku szkolnym prowadzimy program walki z nią.

Trudny powrót do

szkoły...

Pobity chłopiec spędZi w szpitału
co najmniej miesiąc, jeśli nie pojawią się komplikacje. - Nie wyobrażam sobie powrotu syna do szkoły
dodaje matka. - Czy będę musiała
zwolnić się z pracy, aby go zaprowadzać? Przed pobiciem był bardzo samodzielnym dzieckiem.
Agata KOWALCZYK

ogół

wszyscy dostają po równo .
Dodatki stają się więc tylko z nazwy motywacyjnymi.
Rozporządzen ie zawiera szczegółowe wyliczenia zasadniczych
płac nauczycielskich w zależności
od wykształcenia i stażu pracy, dodatków funkcyjnych, służbowych ,
specjalistycznych i innych . Płace
zasadnicze określone są precyzyjnie, natomiast dodatki podaje si ę
w formie widełek . Mogą więc znacznie różnić się w poszczególnych
gminach. Dla przykładu : dyrektor
szkoły liczącej 17 lub więcej oddziałów może otrzymywać dodatek w wysokości od 265 do 618 zł ,
dyrektor zakładu poprawczego od
197 do 508 zł . Kurator oświaty ma
prawo do dodatku służbowego w
wysokości od 860 do 2863 zł , wizytator - od 208 do 979 zł.
Podstawowe pensje są mniej
zróżnicowane. Naj niższa (brutto)dla nauczyciela z wykształceniem
średnim, rozpoczynającego pracę

- wynosi 503 zł. Najwyższa - dla
pedagoga z dyplomem wyższej
uczelni i 30-letnim stażem - 1149
zł. Za dyplom magisterski uczelni
pedagogicznej początkujący nauczyciel otrzyma o 402 zł więcej
od kolegi nie mającego żadnego
przygotowania do pracy w szkole,
tj. 90,,5 zł. Absolwent uczelni zawodowej (licencjat) przez pierwsze
dwa lata będzie zarabiał 670 zł
miesięcznie .
Niektóre dodatki
mogą więc przewyższać wynagrodzenie zasadnicze.
Jolanta KĘPA

wiosenno
-

waleacyjna

3 - miesięczno
2 - miesięczno
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Mity i lege ńdy wokół terapii alkoholowej

,

GRAC~
Coraz więcej jest wśród nas ludzi uzależnionych od alkoholu. Statystyki pokazują, że liczba tych, którzy mają problemy z piciem d ramatycznie wzrasta. Są w tej grupie kobiety, mężczyżni i osoby bardzo
młode. Ale z drugiej strony nie wiedzą, jak wygrać walkę z tą śmiertelną
chorobą, bo ich wiedza na temat tego uzależnienia jest bardzo mała.

w ciągu

kilku ostatnich m iesięcy
do naszej redakcji mnóstwo czytelników, którzy mają w r0dzinie problem alkoholowy, dotyczy
on osób najbliższych: syna, córki,
męża i zupełnie nie wiedzą, co mają
robić. Otrzymaliśmy też wiele telefonów z przeróżnymi pytaniami
związanymi z walką z tym nałogiem .
Niektórzy są zupełnie bezradni, żyją
na co dzień z alkoholikiem, czują się
jak w piekle i nie mają pojęcia jak s0bie z tym radzić.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom czytelników przedstawiamy
odpowiedzi na pytania, które najczęściej nam zadawali. Pomaga
nam w tym fachowiec, dr Martyna
Kupiecka, ordynator oddzialu odwykowego w szpitalu w Morawicy,
która od lat z powodzeniem ratuje
osoby uzależnione.
przyszło

Matka syna upijającego się notorycznie jest tak wykończona, że
chciałaby wiedzieć, czy może go
zawieźć na oddział odwykowy bez
źadnego skierowania, nie wie jakie
obowiązują przepisy po reformie
zdrowia.
- Po reformie slużby zdrowia do

szpitala psychiatrycznego nie trze-

ten program ambulatoryjny, niektórym trudno utrzymać abstynencję i
dlatego potem proponowany jest,
jako kolejny etap walki z uzależnie
niem, oddział odwykowy. Podsumowując , zarówno do psychiatry,
do Poradni Zdrowia Psychicznego
jak i do Poradni Odwykowej czy na
oddzial odwykowy niepotrzebne
jest skierowanie.

Mieszkanki Skarżyska-Kamiennej
i Starachowic pytają, czy mogą
zgłosić się na oddział odwykowy do
szpitala w Morawicy. czy też obowiązuje rejonizacja i nie mają takiej
możliwości?

- Rejonizacja jest związana z Kasą
Chorych, tak więc w każdej chwili
mogą być przyjęci na nasze oddziały pacjenci, którzy mieszkają w
województwie świętokrzyskim i są
ubezpieczeni. Nasz szpital i wszystkie poradnie mają zawarte kontrakty ze Świętokrzyską Kasą Chorych . Zdarzają się przypadki, że
przyjmowani są pacjenci spoza województwa, wtedy gdy mają zgodę
ze swojej Kasy Chorych na pokrycie
kosztów leczenia i skierowanie od
lekarza ze swojego regionu - wyjaś
nia ordynatorka oddziału .

Jedna z kobiet martwi się tym, że
ba mieć skierowania. Jeżeli syn wyraża zgodę na leczenie, to matka
jej syn, ojciec czwórki dzieci, chodzi
może zgłosić się z nim na oddział
od jakiegoś czasu na spotkania
każdego dnia. Jedynym problemem
anonimowych alkoholików do klubu
może być brak miejsc, oddzial nie
bez rezultatu. On sam twierdzi, że
tam to dopiero piją, można nalHNSZe dyspof!\lliLw.olnymi łóżka
mi. Wszystko zależy od tego, w jawiązać nowe- znajomości, poznać
kim stanie-znajetije=się pacjent. Jeśli
nowe mety. Serce jej pęka, jak widzi
wymaga szybkiego odtrucia, wystę
go nieprzytomnego, leżącego w r0puje u niego jakaś psychoza poalwie, nie wie jak może mu pomóc.
koholowa, istnieje zagrożenie życia ,
- Skoro syn tej pani ma orzeczone
leczenie w trybie ambulatoryjnym
to zostanie przyjęty w trybie pilnym,
na przykład na oddział psychiatryprzez sąd , to przecież grupy AA nie
czny. Może tam przebywać do mowchodzą w zakres podstawowego
mentu aż zwolni się miejsce na odleczenia, tylko wspomagającego .
. dziale odwykowym, na którym bęSą to tak zwane grupy samopomodzie mógł przejść program psychocy. Nie wiadomo jak syn tej matki
terapii. Gdy jest w dość dobrym stazareagował na podstawowy pronie, musi kilka dni na miejsce pogram terapeutyczny w ośrodku . Móczekać, ustala się z nim termin przywienie, że na zajęciach AA piją to
jęcia . Jeżeli to jest młody człowiek,
jest tak zwany mechanizm obronny
który do tej pory nigdy nie podejmoosoby, która w gruncie rzeczy nie
wal leczenia, to zawsze warto najbardzo chce się poddać leczeniu.
pierw spróbować leczenia ambuTaki człowiek dostrzega tylko to, co
latoryjnego. Takie profesjonalne lechce dostrzec. Widzi tylko tych, co
czenie ambulatoryjmroferuje-eśro= piją, a nie zauważa innych, którzy
dek Konsultacji i Rehabilitacji Uzawyszli z uzależnienia . Skoro zalecoleżnienia
ulicy Ja iellońskie'
ne leczenie nie przyniosło rezultatu,
42a w Kielcach. Placówka ta jest
to matka powinna to zgłosić do
fragmentem naszego szpitala - mósądu, poinformować , że leczenie
wi dr Martyna Kupiecka. - Są tam
ambulatoryjne nie daje efektów i
realizowane programy psychoterasyn nadal pije. Wówczas sąd kieruje
pii podobne do szpitalnych. Oczywiprzymusowo na leczenie szpitalneście nie każdemu udaje się przejść
wyjaśnia lekarz.

Jednemu z ojców,

,

OD

Z
borykającemu

się od lat z synem alkoholikiem
sąsiedzi doradzili, żeby załatwH mu

wszycie esperalu, to jest, ich zdaniem, ostatnia deska ratunku. Ojciec nie wie, czy powinien to zrobić.
- Decyzja o wszyciu esperalu nie
powinna być decyzją ojca, tylko decyzją osoby uzależnionej . Ta osoba
musi wiedzieć, że wszywa sobie
środek chemiczny, którego obecność, gdy sięgnie po alkohol, może
spowodować nawet śmierć. Jeżeli
ten syn czuje, że dzięki temu utrzyma abstynencję , to nie ma przeciwwskazań , wszystkie możliwości są
dozwolone. Natomiast walka z
nałogiem nie powinna absolutnie
się kończyć na wszyciu esperalu, to
jest· zaledwie środe k pomocniczy,
taka osoba powinna koniecznie
kontynuować psychotera pię . Ale jeśli to jest wyłącznie decyzja ojca , to
jej realizacja może skończyć się
dramatem, zapicie esperalu jest
niebezpieczne - podkreśla dr Martyna Kupiecka.
- Nie wiem zupełnie, co powinnam
robić

- rozpacza mieśzkanka Kielc,
matka alkoholiczki. - Córka pije, zaniedbuje rodzinę, czy powinnam
nakłonić ją do zgłoszenia się na oddział odwykowy, czy podać ją do
Komisji Przeciwalkoholowej?
- Zawsze lepiej jest, jeżeli pacjent
przyjdzie na oddział dobrowolnie,
sam. Ale to oczywiście nie jest proste, bo zwykle jest tak, że alkoholicy
nie przyznają się do tego, iż są uzależnieni i nie chcą się leczyć. Matka
może spróbować powiedzieć córce,
że to dla niej jedyna szansa na wyjście z n ałogu , uzyskania stabilizacji
i polepszenia losu całej rodziny, ale
nie zawsze się to udaje. Czasami
trzeba kogoś zmusić do podjęcia leczenia, uciec się do ostateczności ,
a taką właściwą motywację dopiero
wypracowuje się u pacjenta na oddziale. Wiąże się to z ciężką pracą,
wieloma rozmowami, wymaga
przyznania się danej osoby do tego,
że jest uzależniona .

Kobieta alkoholiczka pyta, w jaki
sposób ma przejść program terapeutyczny - na leczenie zgłosHa ją
matka - skoro nie ma z kim zostawiać trójki małych dzieci, a wychowuje je sama.
- Na zajęcia trzeba chodzić dwa
razy w tygodniu, po dwie godziny, a
system ambUlatoryjny jest ustalony
tak, że zajęcia są po poludniu i wieczorem. Często kobiety tlumaczą
się tym, że nie mogą podjąć leczenia, bo nie mają na to czasu, nie
mają z kim zostawić dzieci. Ale potem, po rozmowie z rodziną czy ze
znajomymi okazuje się, że wcale
tak nie jest. To zwykła wymówka
wynikająca ze specyfiki tej choroby.
Nieraz bardzo brutalnie trzeba takiej

"

kobiecie powiedzieć: .A w momencie
kiedy
pani pije i jest
nieprzyto mna ,
to kto wtedy
opiekuje się pani
d ziećmi.
Jest
pani obecna w
mieszkaniu tylko
ciałem, ale nie
wie zu pełnie co
się dzieje. Albo
popada w ciąg i
znika na tydzi eń
z domu·. Przecie ż istnieje w
naszym
kraj u
opieka społecz
na, gdy ktoś jest
już zupełnie

G02EGNAC ...

Rys. M. Dulęba

sam,

to są domy dziecka, w których moż-
na u mieścić dzieci na okres leczenia matki, nieraz okazuje się , że są
życzliwi sąsiedzi albo znajomi. Praktyka pokazuje, że w życiu jest zupełnie inaczej. Kobieta jest zabierana z domu z nakazu sądowego, zupełnie nie przygotowana, a okazuje
się , że ma się kto dziećmi zająć. Albo opieka społeczna jest o terminie
poinformowana i dzieci są odpowiednio zabezpieczone. Ktoś może się
tlu maczyć, że nie ma pracy, pienię
dzy, nie ma za co kupić jedzenia dla
dzieci. Ale warto, aby zadała sobie
wtedy pytanie, z jakiego powodu 1aka osoba nie ma tej pracy. Może
dlatego, że pije, tak wi ęc warto się
wyleczyć i szukać zajęcia .

Matka syna alkoholika, mającego
pyta, czy dobrze r0bi podając synowi obiad, gdy przychodzi do niej pijany albo czy powinna go ciągnąć do domu przy pomocy sąsiadów, gdy lety pijany przed
jej blokiem.
własną rodzinę,

- Odpowiedż na to pytanie jest niezmiernie trudna . Jeże li działania
matki og ra niczają się tylko do likwidacji skutków picia, a nie jest to pomoc, która zmierza do podj ęcia leczenia, to wiadomo, że jest niewystarczaj ąca . Takie dzi ałan ia , typu
nakarmienie, jeszcze bardziej pomagaj ą mu pić. Czasami trzeba
właśnie doprowadzić do j a kiejś kryzysowej sytuacji, żeby pijący ocknął
się , dać mu na przykład poleżeć
przed tym blokiem dzień, może zrozumie, że musi coś z sobą zrobi ć tlumaczy dr Martyna Kupiecka. - Ale
z drugiej strony serce matki jest
wyj ątkowe i rozumiem te jej
działa n ia , że boi się o syna, uważa ,
że jak leży na chodniku , to jego ży
cie jest zagrożon e , może mu się coś
stać i zabiera go stamtąd. Jeśli jednak nie podejmie dalszych 'konkretnych działań, na przykład związa
nych z jego leczeniem, to któregoś
dnia może dojść do najgorszego.

Czytelniczka z Jędrzejowa, która
wreszcie nakłonHa córkę do chodzenia do klubu AA, dziwi się, że
córka nadal pije, a ostatnio jeszcze
wyprzedaje z domu wszystkie rzeczy na wódkę. Nie wie, co ma o tym
- Wielu rodziców bardzo ciężko
pracuje nad tym, żeby ich syn czy
córka wreszcie zaczęli się leczyć, a
potem oczekują natychmiastowego
rezultatu . Mają przekonanie, że alkoholizm jest chorobą podobną do
innych, oni zrobili dużo , a pijący' po
winien teraz szybko wyzdrowieć. A
to jest jedna z niewielu chorób, w
których współdziałanie pacjenta jest
n iezbędne . Jeżeli pacjent nie da
swoich 50 procent, to my możemy
stawać na głowie i nic z tego nie bę
dzie. Buntuję się przeciwko formułowaniu takich opinii, że .Ieczenie nie przyniosło efektu·, bo to jak
gdyby osłabia nadzieję innych na to,
że leczenie może im pomóc, a tak
wcale nie jest. Nieraz zanim ktoś
osiągnie całkowitą abstynencję, po
drodze zaliczy kilka .wpadek·, ale liczy się to, że ciąg le podąża drogą
ku wyzdrowieniu. Niekiedy jedna terapia jest niewysta rczająca , trzeba
ich przejść wiele.

wyspecjalizowanych biur. Prędzej nie mogą się opędzić od kandydatów do pracy u nich. Mimo to istnieje w Kielcach pierwsza firma rekrutacyjna, choć przez pół roku działalności miała zaledwie dwóch
klientów.
Przedsiębiorstwa nie muszą się
martwić o brak chętnych do pracy.

Henryk Świtkowski z Biura Obsługi
i Kadr .Nidy Gips· podaje,
że w jego segregatorach czeka
ponad pół tysiąca podań. W Cementowni . Nowiny" dodają, że pracy szukają ludzie młodzi, po studiach, z biegle opanowanym niemieckim czy angielskim - czyli tacy,
na których w Warszawie czy Krakowie czekają dziesiątki ogłoszeń
łowców glów. Kadrowiec .Iskry" Janusz Owczarek mówi, że zgłosiło
-się.do niego kilka-firm z-ofertą pośrednictwa pgyre!IDJtacji. Z propozycji nie skog:{§~gł - taniej jest zamieścić ogłoszen ie w prasie niż zamówić usługę u łowców głów.
Zarządu

Cennik warszawskich firm rekrutacyjnych zaczyna się od kilku tysięcy złotych. Ile wynosi kielecka
stawka? - Nie mamy stałej stawki.
Za każdym razem ustalamy ją z
klientem - mówi Aneta Gierczak z
.Art Marketing Media·, jedynej na
lokalnym rynku agencji pośred
niczącej w zatrudnieniu. "AMM·
mial jednak do tej pory zaledwie
dwa zlecenia . Dla . Exbudu Stolarki Budowlanej" wyszukał dwudziestu handlowców, dla .Juweliusa"
pięć osób: przedstawicieli handlowych i asystentkę . - Pośrednic
twem zajmujemy się dopiero od
pół roku, można powiedzieć, że
dopiero tworzymy rynek - wyjaśnia
Aneta Gierczak. - Po zorganizo-

waniu cyklu szkoleń okazało się,
że jest zapotrzebowanie na tego
typu usługi.
Cementownia .Nowiny" nie korzysta co prawda z kieleckich łow
ców głów, ale jej właściciel - niemiecki koncern . Dyckerhoff' - zlecił wyszukanie human resources
menagera (po polsku: szefa kadr)
za pośrednictwem jednej z warszawskich agencji. Wymagania:
biegły angielski lub niemiecki, ukończone studia MBA lub równoważ
ne, doskonała znajomość .systemów zarządzania potencjałem ludzkim". Inna warszawska firma
specjalizująca się w pośrednictwie
szuka pracownika dla . Exbudu Odlewni Że liwa· . Zlecenia wystawiają przede wszystkim duże
przedsiębiorstwa, często z kapitałem zagranicznym. Wiedzą, że
łowcy głów przeprowadzą badania psychologiczne kandydata, jeśli trzeba - to testy grafologiczne
albo nawet na wykrywaczu

- Ta kobieta powinna
wać się kon iecznie z ps~'Chii!trąIL'"
płacz córki może być objiawenl'-~

presj i alkoholowej, alkohol'
nym depresantem, obniża
wywoIuje często
Dość dużo samobójstw
pełn iają właśnie w takim
komu udaje się wyg rać
uzależn ien iem? To zależy
czynników. Ważna jest
chęć , na ile chce się
wyjść z choroby. Istotne
jakie środowi sko ktoś
czeniu. Gdy wraca w n ieloiiace.•
dzie mu dużo łatwiej , gdy
piją mąż, szwagierka i
to niezmiernie trudno jest
abstynencję . Zwycięstwo

od cech osc)bowolścic)wy'ch.
ktoś przed
waną,

czone pewne cele, to ma
szanse. Natomiast gdy
czego, nie ma pracy, nie
szkoły, nie ma rodziny, to
brzymich chęci może
udać - mówi dr Martyna

- Nigdy nie zdarza się tak, że ktoś,
kto pierwszy raz podejmuje leczenie robi to całkowicie świadomie i
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koncertem

osobiste,

wartości , etyczne, moralne,

Czytelnik ze Starachowic martwi
tym, że to jemu zależy najbardziej na tym, żeby wnuczka przestała pić, a nie jej. Pyta, czy to normalne.
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WIDOWISKO MUZYCZNE

"DZIECI EPO

Kompozytor: Bronisław Opałko
Chór Akademicki WSP - Tomasz Romański
Zespól rockowy - Fahrenheit
Choreografia -Irena Borowska
Reżyseria - Grzegorz Sty/a
Prowadzenie - Krzysztof Irski

kłamstw. Jednym z najbardziej
kontrowersyjnych badań są .egza 
miny stresowe", polegające na celowym ubliżaniu lub ironizowaniu z
odpowiedzi kandydata. W zamian

muzycy, soliści or~ Geno\Wrn Pigwa

KIELECKIE CENTRUM KULTU

18.04.99, g. 19.00

łowcy głów dają kilkumiesięczną

ORGANIZACJA: AGENCJA KONC ERTOWA " EWA-K" , tel.

gwarancję, że

Sprzedaż biletów:

znaleziony pracownik będzie spełniał wymagania
pracodawcy.
Na rozwój popularności tego typu usług z pewności ą największy
wpływ ma bezrobocie. W Warszawie czy Krakowie wynosi ono 1
proc. , w Kielcach - 12. Podczas
ostatnich kieleckich Targów Pracy
na oferty kilkudziesięciu wystawiających się pracodawców polowalo kilka tysięcy osób. Z drugiej
j ednak strony bezrobotni musieli
przyjść na targi, żeby podpi sać listę obecności - w przeciwnym razie straciliby zasiłek i uprawnienia
do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
Ilu z nich rzeczywiście szukało zajęcia?

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Orbis, Gold-Tour, Folo-Fabrycy, Zak/my Pracy,
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Jedna z matek była DanOIO(:OU
wa, komu udaje się wygrać
nałogiem, a komu nie? Od
zależy. że jeden Df2,esitais! Dić.alłll
gi zapija się na
gdy jest pijana, często
jest to objawem skruchy i
lepsze jutro?

sądzić.

Glowy nie do ·zlowienia
Łowcy głów nie mająjeszcze w Kielcach czego szukać. Do rzadkości należą firmy, które szukają pracowników za pośrednictwem

dobrowolnie. Zawsze jest
decyzja o podjęciu
dzo trudna i wymaga JaKiegoś kil
zysu, czyli inaczej
szenia. Kryzysem może
nowienie opieki """"""'7n"i
niu dzieci, 7W,nlni"ni"
właśn ie podanie
sowe leczenie
kobiecie jest
przyjść do lekaria i OrZ'\I7I1:,,, ... .
tego, że sobie nie
lem z piciem, bo w spclłeczeńsi.
jest to postrzegane
riach moralnych jako
szego autoramentu. Lepiej
zys przybliżyć wcześn iej ,
przez przymuszenie do
. czekanie do końca ,
gdy alkoholikowi wvslaljzje
i stanie się wrakiem

20fJAC2 ~C~ ,
-.DOPIERO POV'lITALI~MV
NOHV QOK Aau2 TCUEBA

-~~~

Telekomunikacja Polska S.A. -II"=ZAKlAD TELEKOWHIKAC.J1 W KIELCACH ~
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~
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liTO KRZYSKI E

CENTRUM
BUDOWNICTWA

FARB I LAKIERÓW
ZagrlańSI(a' 232 ,

tel./fax 331·90-41, tel. 362-61-60
WSPRZEDAŻY, W CENACH FABRYCZNYCH WYROBY NAJLEPSZYCH
ARM: farby, lakiery, kleje, silikony, rozcieńcza lniki, akcesoria malarskie
PON IEDZIAŁEK· PIĄTEK

8.30-17.00
SOBOTA 8.30-12.00

DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM NA TERENIE MIASTA
Miejski

Zarząd

PANELE ŚCIENNE MDF
fantazja

Dróg w Radomiu

błękit

ul. Warzywna 3/9, tel. 360-15-81, fax 360-13-58
og łasza

przetarg nieograniczony

prze~unięcie

- przeniesienie w nowe
ejsce kapliczki murowanej zlokalizowanej
przy ul. Słowackiego w Radomiu.
realizacj : 10.05.1999 r.
w wysokości 1.500,00 zl należy wnieść na konto Miejskiego Zarząd u
nr 10801398-26459-360-80300 w PEKAO SA II O/Radom ,
115UU~~"'~~V 15 do 20.04.1999 r. do godz. 11 .00.
otont,w"r,;" nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją .
warunków zamówienia w cenie 10,00 zl można pobrać
zarrlawióającego w pokoju 17 lub za zaliczeniem pocz1owym .
•. " knietta
z
oznaczoną . Przetarg nieograniczony na przesuorzeniesl,eme w nowe miejsce kapliczki murowanej zlokalizowanej przy
łowackie!go w Radomiu· należy złożyć w siedzibie zamawiającego

I gatunek

ofert upływa 20.04.1999 r. o godz. 11.00.
20.04.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego

zł/m

kw. + 22% VAT

,

~ r.Z~"łlUU mogą wziąć udział

oferenci, którzy spelniają warunki określone
ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych z 10.06.1994 r. (J.t. Dz. U. Nr
. 773 z 1998 r.) oraz w specy1ikacji istotnych warunków zamówienia.

PŁYTKI

11/18&3

CERAMICZNE SCIENNE
gatunek I

OKNAPCV
y

KĄT

ZA NISKĄ

CENĘ

Zestaw balkonowy

1321 zł
szybą

,

o współczynniku K=l.l

zł/m

kw. + 7% VAT

Wykonane z:
Profili VEKA Softline AD
Okuć obwiedniowych ROTO
Szyb zespolonych FLOAT

P.::a:.u. Q-u..a.I1~
Kielce, ul. Staszica 14a
tel./fax 344-58-98, 344-59-09

~

SPRĘ

'VAyI
O
R
Pińczów
Okat~A

Podejmując decyzje sprawdź
~ stosunek ceny do jakości

ARK I

wraz z wyposażeniem dodatkowym

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

Skrzypiów 33a

tel.lfax (041) 357-53-24 cen z gwarancją
tel. kom. (090) 301159 optymalnej satysfakcji
(0604) 574922 Nie wierzysz?

SZYBA CUMA PLUS

345·04·57. łel ./lax345-24-n

k=1,3 W/m kw., k zargonem

CZYSTY ZYSK około 35%

li)

szyby STANDARD k=2,9 W/m kw. k)

BANK ZACHODNI S.A.
I Oddział w Kielcach, ul. Wspólna 2, tel: 366-34..87
Ekspozytura w Pińczowie, ul. Przemysłowa 6, tel. 357.. 57..63
Ekspozytura we Włoszczowie, ul. Partyzantów 48, tel. 394-48-01

OFERUJE
KREDYT" WIELKANOCNY"
do 20 kwietnia 1999 roku
·- ....."u.... MONTAŻ

-TRANSPORT
ŚCiegiennego

""oii;;j__48
....

28DA
~

Domów)
I
-63-95
~
36Lubelska 77
~
5-28-11. wewn _ 2

- kwota kredytu: 1.000.. 5.000 zł
- okres kredytowania - 12 miesięcy
- oprocentowanie stale -13,44% rocznie
- prowizja banku:
• dla posiadaczy ROR w Banku Zachodnim SA 2,5%
• dla pozostałych Klientów 3,5%
- dla posiadaczy ROR W Banku Zachodnim S.A. bez poręczycieli

ZAPRASZAMY

Producent

OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ

" Różański"

praktycznie bez dopłat

stolarka PCV i aluminium
. Spectral·
okucia G-U, Roto
kooperacja produkcyjno-handlowa
rolokaset i okien w systemie VEKA
R. Walaszek - producent

~

Karła

Stałego

Klienta
Rabat 5%

.t HURTOWNIA: SKÓR

~J

II

,

DALLAS"

oferuje:

SKORY TAPICERSKIE
MEBLOWE I SAMOCHODOWE
Łódź,

ul. Józefowska 13A, teJ. 042/645 ..30-44, 645 ..30-46
Radom, ul. Listopadowa 4, tel. 048/331-49-71

http://sbc.wbp.kielce.pl

To przyjedź lub zadzwoń!
Udzielimy Ci rzetelnej informacji.
PRODUKCJA
rolet _zewnętrznych,
alu ... stal

rolokaset VEKA
"MINI SAFE" .. antywłamaniowe
bram garażowych
.. rolowano .. segmentowych
w systemach:
Aluprof, Heroal, Gros

12 kwietnia

PUBLICYSTYKA
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Ochrona dzikiej przyrody w Polsce

PoczYtaj mi, mamo, bajki terapeutyczne

RA'-OWAC
CO SI~DA
Współczesne
mają

polskie lasy, nawet te najbardziej dzikie i pierwotne nie
nic wspólnego z lasami, które niegdyś rosły od Bałtyku do Tatr.

Ochroną dzikiej

zadają

sobie pytanie, jak to możli
i rycerze mogli palować konno i przez kilka kilometrów gonić jelenia? Puszcze
Białowieska, Świętokrzyska lub

przyrody zajmuje
organizacja WWF,
której symbolem jest miś panda.
WWF nie ma w Polsce jeszcze
swojego przedstawicielstwa, ale
się światowa

we, by

książęta

Fot. Z. Bąk
Przemysław

Nawrocki reprezentuje w Polsce WWF.

od kilku lat jej działania reprezentuje Przemysław Nawrocki, radomianin, który na początku lat 90. wyemigrował do Kanady. Obecnie zajmuje się ochroną bezcennych bagien biebrzańskich w ramach programu .Umbrella" (Parasol) holenderskiego oddziału WWF.
Tylko nieliczni, którzy czytają o
dawnych królewskich polowaniach

Kozienicka w swoich najbardziej
naturalnych drzewostanach są tak
zarośnięte, że z trudem porusza się
po nich człowiek. Jak zatem król
mógł gonić jelenia lub sarnę nie
ZSiadając z konia?
Odpowiedż nasuwa się sama - od
czasów średniowiecza coś musiało
się zmienić w przyrodzie, a przyczyną tych zmian był oczywiście

Kamera
video

Canon

Cena

2999

zł

- 44 krotny zoom
- efekty cyfrowe

UC-X40 HiS

- stabilizator obrazu (optyczny)
- stereo
- automatyczny

montaż

na magnetowid

- zmienne Flexi Zone
- bateria litowo-jonowa
- pilot

poleca PIK ELEKTRONIK -Kielce, ul. Żytnia 1; tel. 361-24-33

;;

....................... ......... .......................... .. ..... ... .. ....... ................... 1zm

Konkurs "Echa Dnia"
i firmy Pik Elektronik

Przypominamy, iż trwa konkurs, w którym przeznaczyliśmy dla
naszych czytelników cenne nagrody.
Aby wziąć w nim udział należy wyciąć kupony, które będą
ukazywać się w Echu Dnia do 21 kwietnia br. (łącznie ukaże się 9
kuponów) i nakleić je na kartce pocztowej wraz z podaniem swojego
nazwiska i adresu oraz wpisać odpowi edź na załączone pytanie.
Następnie kartkę wraz z kuponami należy dostarczyć lub wysłać na
adres: Pik Elektronik, Kielce, ul. Żytnia 1.
W losowaniu wezmą udział kartki z kompletem kuponów - 9 sztuk.
Losowanie nagród odbędzie się 27 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie
finmy Pik Elektronik w Kielcach.
Do rozlosowania przeznaczyliśmy m.in. kamerę CANON ,
radioodtwarzacz samochodowy, 5 aparatów fotograficznych ,
radiomagnetofon, kalkulatory z budzikiem i wiele innych.
Fundatorem nagród jest

Pi

~!!~~~~~ autoryzowany dealer

finmyTHOMSON, CANON, SONY, SAMSUNG, CANAL+

.----------------~--I
~I

:

:

~P.......................................................... ......

:

~mię ........................... NazwlskO.....................

~: Dziś kolejny kupon i kolejne p~anie:

O:

: Adres............................................................. Z I
I .

.

___:'Pi iy.a.
t n.ie~_ _

011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - _____ .1

Wymień 2produkty, które

produkuJ'efirma Canon

człowiek .

Przed wiekami po lasach Polski i całej Europy poruszały s i ę ogromne stada żubrów,
turów i tarpanów, które kopytami
wygniatały wszystkie małe drzewka, pozostawiając jedynie silne,
duże z rozległymi koronami. Pomiędzy pniami ogromnych drzew
było dość miejsca na swobodne
poruszanie się jeżdżców na koniach . Ostatni tur, poprzednik
bydła domowego, zginął w Polsce
w 1627 r. Ostatnie tarpany wyginęły w Europie w XIX wieku, a żu
bry z najwyższym trudem chronione są w Puszczy B iałow ieski ej .
Niewielka populacja ocalałych żu
brów nie gwarantuje ich przetrwania jako gatunku. Badania na podstawie znajdowanych przez archeologów kości dowodzą również, że niegdyś polskie żubry były
znacznie większe i silniejsze niż
żyjące obecnie.
Polska przyroda jest znacznie bogatsza od przyrody krajów Europy
Zachodniej, jednak miejsc o prawie
nienaruszonej pierwotnej przyrodzie jest bardzo mało . Jednym z
nich są bagna b i ebrzański e , na
szczęście nie osuszone w czasach
wielkich melioracji po wojnie. Osuszanie to nie jest jedyny problem
przy ochronie bagien, gdyż , aby
bagno nie zarosło całkowicie krzewami i drzewami potrzebne jest
ciągłe usuwanie traw i młodych pę
dów. Paradoksalnie po ustąpi en i u
stad wielkich zwi erząt kopytnych
do ochrony bagien biebrzański ch
przyczynił si ę człowiek . Wykaszanie podmokłych łąk w celu pozyskania siana uchroniło bagna
przed zarastaniem. Jednak w ostatnich latach z powodu pogorszenia
opłacalności produkcji rolnej rolnicy przestaj ą eksploatować bagna.
Na silnie podmokłe tereny nie moż
na wjechać ciągnikiem, a ścinanie
trawy kosą jest już praktykowane
tylko przez starszych rolników.
Podobne problemy wystąpiły również w Anglii, gdzie po ustąpieniu rolników z kosami, bagna zaczęły szybko zarastać. Obecnie angielskie
wrzosowiska są chronione przy uży
ciu nowoczesnej techniki - kosiarek
na gąsienicach o siedmiokrotnie
mniejszym nacisku, niż ludzka stopa
i specjalnych kolektorach ssących ,
którymi ścięta trawa przesyłana jest
na odległość do jednego kilometra.
Jest to program bardzo kosztowny,
ale na powrót angielskich rolników
na łąki z kosami nikt już nie liczy. W
Polsce także młodzi rolnicy coraz
chętniej korzystają z maszyn.
W pob l iżu Radomia znajdują się
. dwa bardzo cenne bagna - Okólny
Ług w pobliżu Policzny oraz Pakosław, największe torfowisko w
Polsce środkowej . Bagna pakosławskie będą trudne do uratowania, gdyż w ostatnich latach poziom wody opadł tutaj o dwa metry.
W każdej chwili grozi to pożarem ,
który na zawsze zniszczy liczące
kilkanaście tys ięcy lat torfowisko.
- Myśl globalnie, działaj lokalnie Przemysław Nawrocki przypomina
dewizę działania WWF. Światowa
organizacja ze znakiem pandy w
Europie ma już niewiele do zrobienia, gdyż niemal wszystko zostało
zniszczone przez człowieka . Jednak regionalne samorządy mogą
jeszcze wiele uratować dla
przyszłych pokoleń . Jest nawet pomysł, by wzorem Holandii w okolicach Szczecina wprowadzić stada
dzikich zwierząt - koni przewalskiego, "turów" wyhodowanych z bydła
rogatego oraz żubrów. Lasów z
czasów Piastów z pewnością nie
uda się odtworzyć, ale pol ską przyrodę można up i ększyć , szczególnie teraz, gdy przy ogólnej nadprodukcji żywności rolnicy ustępują z
mniej urodzajnych pól.
Zbigniew BĄK

Bajki terapeutyczne dla dzieci autorstwa Marii Molickiej,
które kilka tygodni temu pojawiły się w naszych księgar
niach, są nowością na rynku wydawniczym. Książka, adresowana zarówno do dzieci, jak też rodziców. wychowawców i terapeutów. ma pomóc w usuwaniu lęków. jakie dokuczają dzieciom. Siedem bajek opowiada o różnych sytuacjach wzbudzających u dziecka silny lęk. niepokój i
pokazuje, jak można te nie przyjemne emocje zredukować.

chologowie. - Ciekawa jest
pcja tej ks i ążki - mówi
sak, psycholog . - To Int",,,,.,,,I"pozycja, zawiera ba
przystę pnie napisane
dla mnie narzędziem t" "~ nQ ..' '''.
nym, korzystam z tej
pracyzdziećmi. W
stkie bajki opisuj ą pewne
między l udzk i e ,

- Bajki terapeutyczne c i eszą s i ę
w naszej księgarni sporym powodzeniem - mówi Stan isław Zie liń
ski, kierownik księgarn i przy ul.
Wiśniowej w Kielcach . - Dużo
osób do nas dzwoni , pyta o nie ,
niektórzy
przyjeżdżają
po
książkę z 091eg łych osiedli. Najczęści ej kupująją kobiety. Spore
zainteresowanie bajkami potwi erdza też Dorota Sztorc z kieleckiego "Empiku". - Książkę
otrzymaliśmy
m i es i ąc
temu ,
wcześniej nigdy nie m i e li śmy tego typu pozycji. Jest chętn i e kupowana , obecn ie zostało nam jeszcze kilka egzemplarzy.
W niektórych księgarniach o
ksi ążce nawet nie słyszano .
Dlaczego pozycja ta cieszy się
tak wielkim powodzen iem , na
czym polega jej oddz i aływanie
na dzieci?

Bajka dobra

mi wszystko
Zdaniem autorki Marii Molickiej ,
która jest doktorem psychologii i
od wielu lat wykłada psycho l og i ę
na wyższych uczelniach (jest
równiez członk i em Europejskiego Towarzystwa Psychologii
Zdrowia), rodzice i terapeuci czytaj ący tę ks i ążkę zapoznają s i ę z
nową meto dą obniżania l ęków u
dzieci, a po lekturze sami będą
potrafili układać bajeczki tak, by
negatywne uczucia l ęku przejawiające się w niektórych sytuacjach przestały być dla dziecka
groźne. Autorka od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, napisała t eż wiele prac popularnonaukowych z zakresu psychologii dziecka.
Lęki , jakie od wieków przeży
wają dzieci , są często dla nich
koszmarem i mogą pozostawić
trw a ły ślad , bliznę na osobowości - o tym wiemy wszyscy. A
obecna rzeczywistość bardzo
sprzyja powstawan iu wielu lę
ków.
W jednej z księgarni na osiedlu
KSM spotykam kobietę, która
akurat wertuje kartki bajek. Pytam , dlaczego się nimi zainteresowała . Odpowiada, że książkę
poleciła jej pani psycholog, do
której chodzi z synem , cierpiącym na moczenie nocne . Ona
sama znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej i wszystko
wskazuje na to , że będzie musiała wyjechać na zarobek za
granicę . - A podobno w książce
jest opowiadanie o tym , jak dziecko przeżywa separację od matki. Stąd moje zainteresowanie tłumaczy.

Bajki

zaprezentowane
w
zadanie zapobiegać lękom przed hospitalizacją,
bólem , uszkodzeniem ciała (bajka " Ufuś " ), separacją od matki
(bajka "Zuzi-Buzi"), ciemnością
("Mrok i jego przyjaciele"), utratą
kontrol i nad własnym c i ałem
( "Wesoły Pufcio"), wyśm i aniem ,
kompromitacją ("Lisek Łakom
czuszek"), śmiercią ("Lustro") i
przed zabiegiem chirurgicznym
książce mają za

( " Perła ").

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wciąż

za

mało

czasu

nam s i ę
porozmaw i ać telefoniczni e, powiedzi a ła nam , że lęk jest szczególnie niebezpieczny dla dziecka
wtedy, gdy towarzyszą mu silne
re akcje somatyczne , ta ki e jak
Autorka , z

którą udało

wzmożona potli woś ć, b l edn i ęc i e

i drżenie ciała , . przyspieszenie
lub zwolnienie akcji serca , suchość jamy ustnej albo nadmierne ślinien i e się, parcie na mocz,
j ąkan i e s i ę , ssanie kciuka czy obgryzan ie paznokci. Jest także
niebezpieczny, gdy permanentnie pochłan i a uwagę tak, że dziecko nie może skoncentrować się
na czymś innym . Lękotwórczo
mogą oddz i aływać na dziecko
zwłaszcza szkoła i rodzina .
Współcześni rodzice, zdaniem
Marii Molickiej, spędzają stanowczo za mało czasu ze swoimi dziećmi. Stopniowo dziecko oddala s i ę
od swoich rodziców, traktując ich
jak osoby zobowiązane jedynie do
zaspokojenia bytu materialnego.
Nieobecni rodzice n i eświ adomie
tworzą model rodziny, w której
dziecko nie może zaspokoić swoich potrzeb psychicznych. Dzień
po dniu pęka ich więź z dzieckiem,
które powoli popada w samotność .
I w takim stanie powstają u dziecka przeróżne l ęk i. To , że bajki
terapeutyczne obniżają l ę k zostało potwierdzone przez badania
dzieci hospitalizowanych , wobec
których je stosowano.

Aby

lęki straciły

moc

które

mają

jakieś

miejsce

Dzi ałają one przecież na
uczucia, wyobrażnię . Takie
które istn i ej ą już od dawna,
nam je nasi rodzice znamy
cy. Maria Molicka
jak można bajki wv'kolrzvstal:doM.
rapii, na przykład uśmi
przed śm iercią. jaki
cko, które jest lieIJlel:zailniElcOO.
W bajce "Lustro"
jest jak przejśc ie na
gdzie czeka na coś ciekawS911
Dziecko czuje się
przestaje być nn.,r~' 7n np
bajki wpływa pozytywnie
samopoczucie. Gdy bajki
w domu dzieciom rodzice,
ne jest, aby potem nn pli\l<klll.
wali z poci echą jej
dziecku jaki eś pytania,
s i ę co ono samo myśl i o tych
blemach .

zwyciężania .

Celem bajek tp.r·:łnA u l'Vczn~
jest to, żeby wszystkie
cze lęki dręczące dzieci
moc, stały się zwykły mi
mi , w których ' dziecko
sprawnie działać .

Okazuje się , że z "bajkami" Marii Molickiej pracuj ą też nasi psy-

Chcesz

komuś zrobić kłopot

Lańcusze
szczęścia
Chcesz zrobić komuś kłopot?
mu list stanowiący ogniwo łańcuszka szczęścia , który
krąży
po dawnym województwie radomskim. Jeśli nie wyśle kolejnych 20 listów - może
go spotkać nieszczęście .
" Pocałuj kogoś kogo kochasz,
kiedy otrzymasz ten list. Uczyni to
cud" - informuje na wstępie jego
autor. Kto nim jest? Ponoć misjonarz z Ameryki Południowej . Samo otrzymanie listu nie zapewnia
jeszcze szczęścia . Zapewnia je
odesłanie listu w ciągu czterech
dni. Ale nie jednego egzemplarza.
Dwudziestu. Czego wówczas moPrzekaż

żna się spodziewać?

"Oficer RAF otrzymał 10 tysięcy
dolarów" - czytamy w liście . Jeszcze więcej szczęścia miał niejaki
Constantin P., który po rozesłaniu
20 listów wygrał na loterii 29 milia-

nów dolarów. A co z tymi,
przerwą łańcu ch? W liście
powiedź i na to pytanie:
Wrot wygrał 40
ponieważ przerwał

miast Gorwalc stracił
6 dni po otrzymaniu tego I
Dolan Maranila zatrzymali
dniach zmarł".
Na końcu zamieszczono
uwagi: "Proszę nie wysyłać
dzy!!!"; "Proszę nie
go listu!!!"; "To działa!!! ".
W wielu miejscowościach
nego województwa
na pewno zadziałało .
szyny do pisania, I<nrnDlJI~'l
rokopiarki. Uf'7rllmMIp.
też list odręcznie na
ro roboty ma także
kto decyduje się na
łańcuszka szczęścia .

J
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Wpadli przy piątym "skoku"

lt

BEMICZNA BOMBA
_nOOllęll

iku pod Włoszczową od dwudziest u kilku lat l eżą
_ .....".rrn inowane ś rodki ochrony roślin . Wraz z opadami do
s i ę toksyny. Kilkaset metrów dalej znaj duj e
wody pitnej dla m iasta. Przedostan ie s i ę do wód
A hinlOllllVc;n trucizn z mogielnika jest tylko kwesti ą czasu .
_ ·ho!rnp.,oo do podj ęcia s i ę likwidacji chem icznej bomby
ma. Nic dziwnego, takie " rozbrajan ie" kosztuje około
mln zł.
latach 70 . PZGS "SamopoC hło pska " w lesie tuż za Nie. novviCclml wybudował mogiel1 betonowych studni , do
wrzu cano przeterminośrod ki ochrony rośli n . Ś ro
z najd owały się w pudłach ,
" '" Ik:.r.h i puszkach . Prawdojest ich tam ok. 35 ton ,
z piaskiem i olenera nym. Po napełnieniu
m",rnlAlp! studni zalewan o ją
sądząc , że jest to wyzabezpieczenie .
Dw~ ks;ztałcon w WZGS

za kilka lat, trudno dziś przewidzi eć.

Wiadomo, że należy jak najszybciej przystąp i ć do likwidacji mogieInika. Zgodnie z prawem, powinien
to
zrobić
właściciel,
czy
zarządzający gruntami , czyli w
tym przypadku Lasy Państwowe .
Mimo rozmów, jakie prowadzi od
dawna Urząd Gminy we Włosz
czowie z przedstawicielami tej firmy, Nadleśnictwo nie jest zainteresowane partycypowaniem w
kosztach
przeds i ęwzi ęcia ,
twierdząc , że mogielnik mia! kiedyś właściciela , który obecnie powinien poczuwać się do obowiązku jego likwidacji.
- Postronnym obserwatorom może wydawać się , że piaskowa górka w lesie pomiędzy Nieznanowicami a O ksą niczym nie zagraża
środowisku - kontynuuje naczelnik
Ciesielska . - Z przerażeniem patrzę , jak kilkadziesiąt metrów od
niej zatrzymują się kierowcy na
zwyczajowym parkingu, jedzą kanapki, zbierają świetnie tam
rodzące się poziomki. Gdyby wiedzieli, że w czerwonych owocach
znajdują się toksyny, na pewno
omijaliby je z daleka.
Mogielnikjest zabezpieczony kolczastym drutem, który jednak dla
ciekawskich dzieciaków z okolicy
nie jest żadną przeszkodą. Kto
w ie, czy któreś z nich nie wpadnie
na pomysł dociekania, co znajduje
się w głębi? A tego tak naprawdę
nie wie nikt. Nie wiadomo , jakie

środki zgromadzone są w mogielniku, jakie w nich zaszły reakcje
chemiczne i jak zachowają się ,
gdy zetkną się z czystym powietrzem. Niewykluczone, że może
dojść do eksplozji.
Ci, którzy bywają w okolicy,
twierdzą. że od czasu do czasu daje się wyczuć w powietrzu zapach
podobny do proszku do prania.
Jest to - oprócz badań - także dowodem na to, że mogiełnikjestjuż
nieszczelny.
- Dociekanie, kto powinien zająć
się likwidacją .chemicznej bomby", może zająć następne lata mówi
burmistrz Włoszczowy
Władyslaw Oksi ński. - Nie mamy
na to czasu , gdyż zdajemy sobie
sprawę , że środowisko wokół niej
jest coraz bardziej skażone . Podjęliśmy więc decyzję , że to gmina
zajmie się organizacją przedsięw
zi ęcia . Na jego finansowanie musimy jednak zdobyć środki z
zewnątrz - z NFOŚ i WFOŚ. Sama
gmina nie poradzi sobie z tym problemem.
.
Likwidacją mogielnika
może
zająć si ę wyłącznie wyspecjalizowana firma, jest to bowiem przedsięwzięcie bardzo niebezpieczne.
Trzeba otworzyć .drzemiące wulkany·, sprawdzić, jakie zawi erają
środki , które później należy szczelnie zapakować i wywieżć, najlepiej za gran icę, gdzie można je zutylizować. To jednak nie koniec
problemu. Kolejnym etapem jest
rekultywacja gleby. Ten proces bę
dzie trwał na pewno kilka lat. Koszty przedsięwzięcia oblicza si~
na ok. 1,9 mln zł.
- Wystąpiliśmy do WFOŚ o dotację w wysokości 573 tys. zł, do
NFOŚ o 1,3 mln zł - mówi burmistrz. - Mamy nadzieję, że wnioski te będą rozpatrzone pozytywnie. Chodzi przecież o to, by uratować środowisko przed całkowitą

degradacją.

a

Włoszczowę

zatrutą wodą . W i erzę , że

przed
ludzie

decydujący o p i eniądzach wezmą
pod uwagę fakt, iż jest to nadzwy-

czajne zagrożenie . A na wałkę z
mm w państwowej kasie na pewno
są pieniądze .
Problem podwłoszczowskiego

mogielnika nie jest wyłączn ie lokalny. Chemiczna górka znajduje się
bowiem nad głównym zbiornikiem
wód podziemnych GZWP nr 408
.Niecka Miechowska· - strategicznym dla kraju. Podobna chemiczna bomba znajduje się pod Piń
czowem. Naczelnik Ciesielska
uważa , że najrozsądniej byłoby

proces likwidacji przeprowadzać
jednocześnie - i we Włoszczowie , i
w P ińczowie - bowiem inwestycja
byłaby wtedy tańsza . - Teraz jednak najważniejsze jest to, by gmina otrzymała na ten cel pieniądze .
W innym przypadku zadanie przerasta nasze możliwości.
Marzena KĄDZIELA

Dyskotekowy duet
Dwóch

młodzieńców,

s pewe włama
niach do samochodów,
schwytano na gorącym
uczynku w Busku Zdroju.
cjalizujących się

19-1etni Jacek K., uczeń IV klasy
jednego z kiełeckich techników
oraz 20-letni Krzysztof M., mieszkaniec gminy Chmielnik, odbywający obecnie zasadniczą służ
bę wojskową w Kielcach , zostali
zatrzymani przez patrol policji w
bezpośrednim pościgu 10 kwietnia o godzinie 3, tuż po włamaniu
do .fiata 126p· na parkingu na
osiedlu Sikorskiego. W należącym
do sprawców . maluchu· znaleziono pochodzące z kradzieży dwa
fotele samochodowe, odtwarzacz
oraz głośniki, o łącznej wartości
ponad 400 złotych .
Osadzeni w Policyjnej Izbie Zatrzymań przyznali się również do

czterech wcześniejszych . skoków· na terenie Buska. Jak się
okazało , żądn i mocnych wrażeń
młodzieńcy przyjeżdżali tu regularnie na dyskoteki, zaś każdy udany wieczór zwykli pieczętować
.obrobieniem· kolejnego samochodu. Policja zdołała odzyskać
już większość ukradzionego przez
nich mienia (m.in. fotełe , radioodtwarzacze, głośniki , akcesoria samochodowe), które zostanie wkrótce zwrócone prawowitym właści
cielom.
Po zakończeniu dochodzenia,
prowadzonego przez Komendę
Powiatową Policji w Busku Zdroju,
Krzysztof M. przekazany zostanie
do dyspozycji żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości . O losie Jacka K. zadecyduje prokurator rejonowy.

lALU

Policyjna akcja

LAPALI PIJANYCH
Akcja "Pomiar" trwająca w sobotę do późnych godzin wieczornych
tego cyklu, jaką w ciągu 10 ostatnich tygodni przeprowadzili policjanci Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
była trzecią z

Tym razem na cel wzięto tereny
gminy Jędrzejów, a do przeprowadzenia akcji sprawdzania stanu !rzeżwości użytkowników dróg zmobilizowano wszystkich policjantów ruchu drogowego, dzielnicowych i pluton patrolowy Komendy Policji. Policjanci skontrolowali 210 pojazdów.
Złapano siedmiu nietrzeżwych kierowców, dwóch rowerzystów i pięciu
kierowców samochodów osobo-

wych. Przeciwko nietrzeżwym skierowano wnioski do Kolegium ds.
Wykroczeń, samochody zostały odstawione na parkingi.
To bardzo dużo . Pijany rowerzysta
na jezdni podczas wypadku oznacza w praktyce pewną śmierć, a każdy pijany kierowca to potencjalny
sprawca wypadku, bo to właśnie oni
powodują najwięcej nieszczęść na
drodze - uważają policjanci.

- W tym przypadku, podczas tej
akcji, ilość wypitego alkoholu
związana była z zabawami wiejskimi
w Zagaju i Potoku. Mam nadzieję,
to właśnie tego typu policyjne akqe

m

były przyczyną,

m

w marcu na terenie całego powiatu jędrzejowskiego
odnotowaliśmy tylko jeden wypadek
drogowy, a w tym miesiącu nie ~
żadnego - powiedział Adam Równicki, naczelnik Wydziału Ruchu Dra-

ga.vego KPP w JędrzejcNIie.
Akcja . Pomiar" nadal będzie prowadzona.

IA.Z.I
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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Po podpisaniu umowy

,W powiecie
staszowskim

Plombowanie

Dyrektorzy
gimnazjów
wybran i
" i gmin poW więk szośc
wiatu
staszowskieg o
władze

samorząd o we

powołały

dyrektorów gimnazjów, które funkcjonować będą od 1 wrześ
nia br.
Zarząd

MiejskLw Staszowie '
poWOłał ha stanowiskodyre~ ;
ktorąGimnazjum;nr .1 .· wSla : ;

i

szowlę

Małgorzatę ', ~~zi- .

. ' mierską; nauczycielkę /gao.; ;;
' grafi{w Szkole podstawowej \
, nr. tW· St813ząy.,ie , ana stano- i:
. wiskodyre~lora Gimnazjum ;
nr2· JanąG ro mniaka;dotyph

czasowego dyrel$lora/ Sz.~oły I
;. Podstawowej nr...2 .., Zarząd ;
Miejski w Połańcu powołał na c
dyrektora jedynego w gminie
gimnazjum Mariannę Kalond~...•
ji, która od kilku lal jesl wlce-@
dyrektorem Szkoły podsta- . . ..
·wowej im. T. Kościuszki w ;
Połańcu . W Osiekudyrękto: i

rem gimnazjurn " będzieSte- i
fan Nowak; obecnywiced}lre- .
ktor Zespołu Szkóf. Zai'ząd .•
GminyOlesnica ; powierzył . .•.
obowiązki dyrektoragimna-'
zjum Leszkowi Judziet obe~
cnemu dyreklorowi . Szkoły
Podstawowej w Oleśnicy. W»
Bogorii obowiązki ' dyrektora
. gimnazjum powierzono Janu~
szowi ·Kubaiskiemu • dyrektorowi SP / w . Pęcławidich.
Zarząd Gmin/tubnlce,po \
rozpatrzeniu sieściukandy- ';
datur powierzył obowiązki dy5'
Jektoragimnazjum dyrektorce Szkoły Podstawowej w Wi-.
Ikowej - Zofii Bolon. W
Szyd/owie o stanowisko dy.!
rektora gimnazjum ubiegały
s i ę cztery osoby, spośród któ-,)
rych zarząd wybrał Wiesława
Urbańskiego, obecnego dyrektora Szkoły Podstawowej ;
w Potoku . .'
Jedyną gminą w powiecie
. . staszowskim, w której nie wybrano dyrektora gimnazjum
.. są Rytwiany. Tam nie zapadły
jeszcze ostateczne decyzje
dotyczące liczby gimnazjóww
tej gminie. Rada Gminy w Rytwianach zadecydowała o
. . utworzeniu trzech gimnazjów,
ale .. decyzja ta nie zyskała
aprobllty kuratorium.
.

w znieczuleniu
Dyrekcj a sandomierskiego szpitala podpisała umowę ze
Kasą Chorych
dotyczącą gabinetu
stomatolog iczno-anestezjologicznego. W gabinecie leczone są przede wszystkim dzieci niepełnosprawne. Jest to jedyna tego typu jednostka na terenie Sandomierza i okolicznych powiatów.
Świętokrzyską

umowę
dogabinetu zarówno ze
Swiętokrzyską, jak i Podkarpack ą
Kasą Chorych - pow iedział Adam
S atławski , dyrektor sandomierskiego szpitala. - Było to dla nas
bardzo ważne , ponieważ zabiegi
stomatologiczne wykonywane w
znieczuleniu są bardzo kosztowne. Ponadto najbliższy gabinet
stomatologiczno-anestezjologicz-

-

Podpisaliśmy

tyczącą tego

Nadleśnictwo

ny znajduje się w Kielcach i Rzeszowie.
Dzięki podpisanym umowom , z
u sług stomatologicznych mog ą
korzysta ć dzieci ni epełnosprawn e
zarówno z woj ewództwa świ ę to
krzyskiego, jak i podkarpackiego.
Osoby, które po pierwszym stycznia prze szły pod Lubelską Kas ę
Chorych będą również przyjmowane. Warunkiem będzie jednak

Nowy kierowoik

Sezon na zalesianie
W N ad leś n ictwie Staszów obejmującym 24 l eśn i ctwa trwa odnawianie drzewostanu i zalesiania nowych terenów.
W tym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, we wszystkich leśnic
twach posadzi się około 160 hektarów młodego lasu. Lasy staszowskie zdominowane są przez sosnę , która stanowi około 70 proc.
drzewostanu. Od wielu lat nadleśni
ctwo realizuje projekt przebudowy
drzewostanu z liściastego na mieszany. W związku z tym sadzi się
głównie drzewa liściaste, dęby i buki,
które znajdują tu odpowiednie warunki glebowe. Nasadzenia drzew
odbywają się w przede wszystkim
na bazie s~ własnych nadleśnictwa,
które korzysta także z usług wyspecjalizowanych zakładów leśnych.
Wcześniej korzystano z pomocy
młodzieży szkolnej, jednak uczniowie nie zawsze radzili sobie z sadzeniem drzew i nadleśnictwo ponosiło
z tego tytułu straty. Koszt jednego
drzewka wynosi około 30-40 groszy.

w Sandomierzu

Dla kobiet biznesu
Prezesem i współzałożycielką
stowarzyszenia jest Anna Janczewska-Radwan , właścicielka firmy
MEDIM, zatrudniającej 110 osób,
jednej z największych prywatnych
firm zajmujących się dystrybucją
sprzętu medycznego. Wiceprezesem zaś jest Wiesława Plucińska ,
właścicielka warszawskiej firmy
EVIP, prowadzącej analizy finansowe przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie prywatyzacji, restrukturyzacji i systemów zarządza
nia. Obecn ie oddziały stowarzyszenia tworzone są m.in. w
Białymstoku , Gdyni , Katowicach,
Krakowie, Kutnie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
Twórcą terenowego oddziału
stowarzyszenia w Sandomierzu
jest Ośrodek Promowania i Wspierania Przeds iębiorczości Rolnej.
Oficjalne otwarcie poprzedzi szkolenie dla kobiet biznesu na temat
"Efektywne przywództwo, a budowanie zespołu ". Poprowadzi je dr
Fred Heismeyer. Początek szkolenia o godzinie 9 w Instytucie Teologicznym .
(GO P)

Miejsk i w

Poła ń cu

po-

wołał od 25 marca br. Annę
Wol s ką na stanowisko kierow-

49 tys. zł, która będzi e przeznaczona na nadzór w lasach niepań
stwowych , zajmującyc h powierzchnię około 7 tys. hektarów. Lasy
p a ń stwowe wchod zące w s kła d
n a dl e śnictwa zajmują obszar 22,5
tys. hektarów. Połowa lasów pa ń
stwowych to lasy ochronne. Na tereni e N a dleśnictwa Staszów istnieje jeden rezerwat przyrody "Zamczysko Turskie", położony w l eś
nictwie Strużki koło Połańca . Projektuje się utworzenie dwóch następnych rezerwatów przyrody i
jednego parku krajobrazowego.
{petit!

nika Ośrodka Pomocy Społecz
nej w Poła ń cu .
Anna Wolska jest z wykształce
nia socjologiem, abso lwe ntką Uniwersytetu Jag i e ll oński ego w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w
Poradni
Psycholog icznoPedagogicznej w Poła ń cu , a od
1992 r. była dyrektorem tej poradni. P ełni równ i eż funkcję pełnomo
cnika burmistrza ds. rozwi ązywa
nia problemów alkoholowych w
gminie. Obowi ązk i dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Poła ńcu p rzejęła psycholog Danuta Sobolewska , pracuj ąca w porad ni od dwunastu lat.
{petit!

Parkingi
po przetarg
Parkingi przy nowym budynku Urzędu Miasta w Sandomierzu zostaną oddane
do użytku prawdopodobn ie
dopiero w czerwcu bieżące
go roku . Obecnie Wydz i ał
Gospodarki Przestrzen ~l ej w
sandomierskim UM poszukuje wykonawcy. Natomiast
pracownicy urzędu parkuj ą
samochody nawet na palcu
zabaw znajdującym s i ę
przed budynkiem.
Pierwszy przetarg na wykonawparkingu przed sandomierskim
UM nie doszedł do skutku .
- Nie możemy jeszcze ruszyć z
budową, pon i eważ wciąż trwa postępowanie przetargowe - mówi
Witold Wawszczyk, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki
Przestrzennej w sandomierskim
Urzędzi e Miasta. - W naj b li ższym
czasie ogłos i my drugi przetarg .
Mam n adzieję , że okaże się szczę-;,
ś liwszy. Kiedy znajdziemy wyko"
nawcę , wtedy będziemy mog li
usta li ć konkretny termin oddania
parkingów.
cę

małżeństwa

Dawskich
kilkaset obrazów
olej nych, akwarel, grafik i rysunków muzeum zawdz i ęcza
skiej, poetki i pisarki od ł at
zw i ąza n ej z sandomierskim śro·
dowiskiem twórczym.
Maria Zimmerman-Dawska urodziła się w 1909 roku. Studiowała
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziałach malarstwa i
rzeżby. Do 1938 roku kontynuowała studia z zakresu pedagogiki i
teorii sztuki na Uniwersytecie im.
Jana Kazimierza we Lwowie. W
1933 roku współtworzyła w Stanisławowie

grupę

"Orion". Po wojnie
Wrocławiu , gdzie

artystyczną

osiedliła się we
podjęła pracę

Połaniec

Szkoła

"Jędrusiów"
tyzanckiego "Jędrus ie"

Wystawa dziel 'podarowanych
Dar

Ws tępn i e ukończe ni e prac
budowie parkingów pla
jest na 10 czerwca br.
- Mamy nadzieję , że uda nam
zmieścić w tym terminie - mówi
told Wawszczyk. - Posiadamy
ny zagospodarowania terenu
kół nowego budynku Urzędu
sta. Miejsca parkingowe oo~vslal' .
z przodu i z tyłu budynku.
parkingi tarasowe wraz z
mi. Jest to już mała
dlatego za l eży nam na dobrym
konawcy.
Na razie miejsc parki
przed Urzędem Miasta
nie brak. Pra'cownicy u
kują samochody nawet na
zabaw, który znajduje się
budynkiem .

Zespół SzkóJ w Poła ńcu
sił będz i e im i ę Oddz iału

W Sandomierzu

p ośred ni ctwu L udm i ły Marjań 

Kobiety biznesu z Sandomierza i okolic będą mogły wstąpić
do tworzonego w tym mieście
Oddziału
Regionalnego Polskiego Towarzystwa Właścicie
lek Firm. Oficjalne otwarcie oddziału odbędzie się 20 kwietnia.
W tej chwili stowarzyszenie liczy
w całej Polsce 80 członkiń. Są to
właścicielki odnoszących sukcesy
firm . Łączy je chęć dzielenia się z
innymi swoją wiedzą i dośw ia
dczeniami. Poprzez wymianę doświadczeń stowarzyszenie chce
wzmocnić pozycję i wpływ polskich kobiet biznesu oraz promować ich inicjatywy.
- Członkostwo w WSWF to przede wszystkim przywileje związane
z siecią kontaktów oraz możliwość
uczestnictwa w konferencjach i
szkoleniach. Obecnie organizacja
jest jeszcze wfazie rozwoju. Opracowywany jest jej biuletyn, który
będzie zawierał informacje na temat biznesu i opisy działalności
firm członkiń - poinformowała Anna Nogaj z sandomierskiego
Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

(AKU )

Zarząd

Tegoroczny budżet powiatu wesprze Nadleśnictwo Staszów kwotą

oddział

Kasa Chorych
pokryje koszty leczenia .
Obecnie z usług sandomierskiego gabinetu korzysta duża liczba
dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie zabiegi wykonywane są w
znieczuleniu anestezjologicznym .
- Koszt samego znieczulenia wynosi 384 zł za godz i nę - mów ił dyrektor. - Do tego dochodząjeszcze
koszty leczenia stomatologicznego. Bez zabezpieczenia ze strony
kas chorych niewiele osób byłoby
na to sta ć .

O PS

Staszów

obejm uj ący

Kolejny

zaświ adczen i e , że

pedagogiczn ą w Państwowej

WySzkole Sztuk Plastycznych.
Od 1956 roku była profesorem
Wyd zi ału Malarstwa , póżni ej także dziekanem Wydzi ału Sz kła i
kierownikiem Katedry Zes połowej
Malarstwa. Zma rła w Warszawie w
1993 roku.
Maria Dawska była przede wszystkirn mal arką. Charakterystyczna
dla jej twórczości jest s eryjnoś ć d ługotrwałe poszukiwanie w ob rę
bie jednego tematu różnorodnych
powiązań stylistycznych . Jej najbardziej znane cykle to: "Kobieta
siedząca ", "Bajki malowane" i "Kompozycje oceaniczne", We wszystkich pracach artystka wykorzystuje własną wrażliwość i poetycki
stosunek do rzeczywistości.

ższej

Stan i sław

Dawski, mąż Marii,
w 1905 roku. W latach
trzydziestych stud i ował w Akademii Sztuk P i ęknych w Warszawie
pod kieru nkiem m.in. Leona Wyczółkows ki ego i Władysława Skoczylasa. Po wojnie os i ed lił s i ę we
Wrocławi u , gdzie przez wiele lat
pracował jako wykładowca , potem
jako rektor tamtejszej uczelni. Do
jego n ajwi ę kszych osi ąg ni ęć należało powoła ni e i wieloletnie kierowanie Wyd zi ałe m Szkła. Przyczynił się w ten sposób do powstania
nowoczesnego stylu w polskim
szkle artystycznym. W 1970 roku
u rodził s i ę

opublikował
wrocławs kie".

pracę

" Sz kło

W tym samym roku
został profesorem w Kated rze
Problematyki Malarstwa w Architekturze na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk P ięknyc h w Warszawie. Zmarł w 1990 roku.
Artysta interesował się różnorod
nymi dziedzinami sztuki m.in. grafiką, rzeżbą, ceramiką, witrażem ,
szkłem

artystycznym, metaloplaczy projektowaniem form
przemysłowych . Najbardziej ceniony jest jako grafik. Jednocześ
nie był twórcą kilku technik. Zajmował się linorytem, drzeworytem, tłustą kredką, monotypią i
suchą igłą. Fascynował go przede
wszystkim człowiek, zarówno jego
wygląd zewnętrzny, jak też wzajemne powiązania i stosunki ogólnoludzkie.
Wystawę w Zamku Kazimierzowskim można og lądać do kwietnia.
styką

Fot. R. Biernicki

http://sbc.wbp.kielce.pl

(GOP)

Uchwała o nadaniu
nia podjęta została na
sesji Rady Powiatu Stalsz()WS~~ •
go i orzvoilec:zetowala
władz szkolnych o ",t" nnWlen,,_
patrona . Uroczystość
szkole imienia i ,,, ..,,,,",oni,,
daru odbędz i e się 30
Wezmą w niej udział r.7/,onkoW'I.
legendarnego
zanckiego, którzy od lat
z Poła ńce m i ze szkołą bliskie
sun ki.

W starostwie
•

zmiany
niu zmian w
nizacyjnej starostwa
wego, po l egaj ących na
nazw niektórych wydziałÓW
feratów.
Funkcjonujące dotychczaS
loosobowe stanowisko ds.
cji, kultury i sportu przeml
zostało na Wydział Edu
miejsce wieloosobowego
ska ds. komunikacji i .;.A"nWII. _
twa powołano Referat
cji i Drogownictwa, a
wieloosobowego sta
i
współpracy z instytucjami,
mi i strażami - Referat ds.
czeństwa Publicznego.
nazw nie pociągają za
nych zmian kadrowych w
stwie.
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BIS,.
pierwszy dzień świąt wybrałem się na spacer na kopiec Koszki. To co tam zobaczyłem , przeraziło mn ie. Wielki krzyż
na szczycie kopca jest pokryty rozma itymi napisami, meogrodzenie górnej platformy porozrywane, a otoczenie
ienione w śmietnik - poinformował nas Mieczysław Tai, były prezes Towarzystwa Kośc ius zkowsk iego w Połańna to, że kopiec Kohistoryczny obiekt
pozostawiony jest bez
I
jest to miejsce
rodowIego, o które powinprzez cały rok, nie tylobchodów rocznic ko-

_IJllv(,I"rla

li

uprzątnięty

z

największych

zanie-

czyszczeń .

- Szczegółowe prace porządko
we na kopcu rozpoczniemy ju ż
wkrótce - poinformował nas obecny prezes Towarzystwa Kościu
szkowskiego Mieczysław Machulak. - Dokładne sprzątanie kopca,
który jest miejscem lokalnych uroczystości i niedzielnych spacerów
mieszkańców Połańca , odbywa
się dwa razy do roku - w kwietniu ,
przed obchodami rocznic Uniwersału połanieckiego , i póżną jesienią. W związku z tegorocznymi

przygotowaniami do obchodów
rocznicowych tydzień przed
Wielkanocą byłem na kopcu i
ogrodzenie nie było jeszcze uszkodzone. Musiało się to stać tuż
przed świętam i. Akty wandalizmu na szczęśc ie nie zdarzają się
tu często . Najczęściej mamy do
czynienia z zaśmiecaniem okolic kopca i malowaniem przez
młodzież różnych napisów na
krzyżu , który co roku jest odnawiany. To co zrobiono teraz z
ogrodzeniem , było chyba czyjąś
celową dz iałalnością - do oderwania barierki musiano użyć
dużej siły. Szkoda , że pan Tarnowski , który pełni funkcję prezesa
honorowego naszego stowarzyszenia , nie zawiadomił nas w
pierwszej kolejności o tym przykrym incydencie .
Z rozmowy z byłym prezesem
Towarzystwa Kościuszkowskie
go w Połańcu Mieczysławem Tarnowskim, któremu po ostatnich
wyborach powierzono funkcję
honorową w stowarzyszeniu ,
wynika jednoznacznie , że nie
najlepiej układają się jego stosunki z nowym zarządem . Problem, jak to zwykle bywa, tkwi w
szczegółach . Były prezes ma
własną koncepcję uczczenia
miejsc związanych z Kościuszką. polegającą na umieszczeniu w tych historycznych
miejscach pamiątkowych płyt.
Będąc jeszcze faktycznym prezesem stowarzyszenia zamówił
u jednego z połanieckich kamieniarzy dzies ięć granitowych płyt ,
na których kazał wyryć napisy
upamiętniające historyczne wydarzenia. Kamienne tablice
miały być wykonane i zainstalo-

wane w końcu kwietnia br., tuż
przed obchodami 205 . rocznicy
Uniwersału połanieckiego . Nowy zarząd, który akceptuje
samą ideę upamiętnienia wydarzeń historycznych , ma jednak
wiele zastrzeżeń co do sposobu
realizacji tego pomysłu . Zdaniem obecnego prezesa, niektóre z proponowanych przez
Mieczysława Tarnowskiego napisów wymagają gruntownej
oceny pod względem forma lnoh istorycznym . Części tablic
nie można byłoby umieścić we
wskazanych miejscach , ponieważ nie ma na to zgody właści
cieli gruntów.

31 marca br., po ostatnim zebraniu członków Towarzystwa Kościuszkowskiego, prezes Machulak zawarł z kamieniarzem porozumienie w sprawie odstąpienia
od realizacji umowy dotyczącej
wykonania tablic, zawartej przez
Mieczysiawa Tarnowskiego. Były
prezes ma ogromny żal do obecnego o zniweczenie jego starań . Te granitowe tablice to nie był
wyłącznie mój kaprys. W ten sposób chciałem uwiecznić historię
miasta, które pozbawione jest zabytków materialnych - wyjaśnia
Mieczysław
Tarnowski. Przez
długie wieki w Połańcu budowano
wszystko z drewna . Nawet czasy
Kazimierza Wielkiego nie zmien iły
tego budownictwa. W ię kszość historycznych budowli została zniszczona w czasie wojen, pożarów,
powodzi, które nawiedzały miasto
w przeszłości. Połan iec pozbawiony jest pam iątek z przeszłości w
postaci zamków, klasztorów, kościołów, grodów czy chociażby resztek starych murów. Jego historia

się swej
cznianiu

jest więc historią niewi doczną twierdzi emerytowany nauczyciel
geografii, znany regionalista , który
od ponad czterdziestu lat oddaje

najw iększej pasji
śladów historii.

- uwie-

Jolanta
SKROK-KRZVŻANOWSKA
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SAMOCHODOWE

HOLBEX
Ogólnopolski importer i dystrybutor oferuje

znakomite warunki zakupu
części samochodowych l!!

- - - 1.1 --- -- ... -fft- -- -- - --- -W
- (;

II~HII'

~.

ml

E':!
.::::e..

,;;;-

E/a-A17 1
"'--

~

NOWOŚCI:

t'lJUM

~

.J

"

-;;;;;;;;;;

#mil

..=.

1

'=

SACHS

..::...

'::...:..

€m)

"

C",""
$ lnikowe

-

Akumulatory

.,..•. ......... .......,......
z.-,

-,...-

f . ,

t

~

II1IlU

.....

Pier6aenł\!!

.............. "

..............

,JM

~-,..-

łf._"
.1, ........ Al ~_ł......,..
Nasz przedstawiciel w Kielcach Pan Paweł Kozubek
z przyjemnością odpowie na Państwa pytania

Kraków:
Holbex Sp.

telefon: (0602) 507 850

Z 0 .0.,

ul.

Obrońców

Modlina 9

Tel. (012) 653 04 76, Fax. (012) 653 04 77
e-mail: holbex@optimu8.gda.pl

l§]

A company oC the RHIAG Group Ltd

ie

/

http://sbc.wbp.kielce.pl
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GDZIE KIEDY?

• Muzeum Ziemi StaszoWSklej

• Pogotowie pediatryczne

PONIEDZIALEK
Imieniny obchodzą:
Juliusz i Iwan

dr 45195

• Pogotowie pediatryczne
-7.00-22.00, tel. 368-46-36.

dr 45583

• Wizyty domowe pediatrów
- Sieczko, tel. (041) 331 -69-04. dr 43401

(04 1) 331-80-68.

4124199

• Kino "Studyjne"

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"

- nieczynne.

- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-31AW 119

21,345-47-44.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, tel./fax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00 .
TEATRY I KINA
• Teatr Im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00;

dzi eń

366-01-10, os. Świętokrzyskie : 331 -15-41 ;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991 , Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan .: 994 , C.o., Elektryczne RPGM: 361-1833 , czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.

• Gabinet Stomatologiczny
"Centrum"
-Kielce, ul. Leśna 1, 343-16-71. Lek. stom.
Salwa, Skrzypiński : pon .- piąl. 15.00-20.00,
sob. 10.00-15.00.
dr 47925

INNE

USŁUGI

345:.88:13.ę .

.... ~r 4~ł27

... tel...36 ~00 -.OOO , .
M i ~d,~y n arodowa

" Omnla,

• "Echo"

Kielce, tel. 345-77-43,

- nieczynne.

. .....

~,,5.~7! :46.:..

.k.k .1597.

wYSTAWY
TAI, Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza,
ogloszenia drobne
z gazet "Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
t

• Galeria BWA

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

tel ~J~4~ 1.94 ..

• Muzeum przy Rynku 3/5
Ekspozycje stałe :
sztuka ludowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .:z pradziejów regionu świę
tokrzyskiego' i "Kielecczyzna średniowieczna';
czynne oodziennie, oprócz poniedziałł<ów i śród ,
w godz. 9.00-t6.00. W niedziele wstęp wolny.
-

tel.

344-40-14.

,Współczesna

• Oddział
- Muzeum lat Szkolnych S. teromskiego
(Oddzial Muzeum Narodowego), ul. Jana
PawIa 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.

• Oddzlal
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku (Oddział Muzeum Narodowego - tel. 303-04-26). Wystawa stała: ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wystawa biograflCZl1O-literacka'. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu pl. ,Ogniem i mieczem', Stroje bohaterów ,Ogniem i mieczem'_
Czynne codziennie, oprócz poniedziałków i wtorków, w godz. 10-16. Czwartki - wstęp wolny.

• Zabawkarstwa
- wystawy: ,Transport i komunikacja',
, Przyjaciele dzieciństwa ', , lalka i jej gospodarstwo', , Modelarstwo redukcyjne'. Muzeum czynne codziennie , oprócz pon iedziałk6w,
w godz. 10-17.

• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek laszczykÓW, ul. Jana Pawła II 6,
tel. 344-92-97. ,Chłop polski w Brazylii' - czynna od poniedziałku do piątku i w niedzielę w
godz. 10-15, w niedzielę wstęp bezpłatny.

• Park Etnograficzny w Tokarnl
- tel. 31-54-171. Sezon letni: skansen
czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10-.17
(wstęp do godz. 16). Wnętrza XIX-wiecznych.
chałup, XIX-wieczna apteka, dw6r z Suchedniowa, wystawa .rzeźby Jana B~masiewicza .

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21 , tel. 361-25-37 . Wystawa
stala: , 600 milionów lat historii G6r Święto
krzyskich', ,Skały, minerały i skam ie niałości
Kielecczyzny". Muzeum czynne poniedziałek
piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

Telefony
- Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
całądobę); 368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śródmieście -67-60-13, dworzec PKS:

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Czysta 1
(róg Świerczewskiego),
tel. 864-32-58 ,
czynne 10,14.30

• Apteka

szpitali

• Apteki
- dyżur całodobowy - ul. Krakowska 3/5,
dyżur do godz. 23 - ul. Jagiellońska 70.

• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226

(bezpłatna

dyżurująca

- apteka ,Krasnal', ul. Kopernika.

infolinia).

• BWA
- Galeria, ul. Siennieńska 54, te1.lfax (047)

263-20-48. Nieczynna.

• Muzeum HIstor ycznoArch eologiczne

• Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach

• Telefon zaufania w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod kt6rym można
zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa .

• Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kieloe, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w poi czwartki od 15.00 do 18.00, tel. (041)
345-08-94 w. 345 codziennie od 8.00 do 14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudnośc i emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla mlodzieży. Usługi bezpłatne .
niedziałki

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18.00.

Telefony
- Informacja i rezerwacja bilet6w PKS: 6538-64; autoholowanie: samOChody ciężarowe
i autobusy, czynne calą dobę : 65-38-28, -Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

.
·..

ECHO-TAXI, tel. 262,11 ,11 ,
<f~j':l:z:c:td() ~liill1t':lIJElzpł':ltI1Y,

• Psycholog, pedagog

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• "Wolność"
- brak terminarza.

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - pow godz. 18.00-20.00, tel.
(piątki - r6wnież narkomania).

niedzialek-piątek

345-73-46

•

Młodzieżowy Telefon

Zaufania

- dyżury specjalist6w psycholog6w i pedagogQw w środy i w czwartki w godz. 18-20, tel.

• "Metalowiec"
• Muzeum im.

Orła

Blalego

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

• BIM

- informacja o prywatnych usługach medycznych: tel. (041) 342-76-9~.

•

- ul. Spółdzielcza 19. tel. 539-345, czynna
poniedzialek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.

; PO~mSJ' TAXi;,pRżYowoRcu~;~
nie pobiera opłaty za dojazd,
. Jill:.5.13-7()5.
bolu

Nagła

pomoc lekarska
lekarzy specjalistów

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów dziecięcych,

intemistów, laryngologów, ortopedów,
neurologów, badania EKG. Zgłoszenia codzien- nie w godz. 11.00-20.00, tel. (041) 331-58-50.
Wizyty domowe w godz. 14.3Q-22.00 (dni powszednie), 11 .00-21 .00 (dni wolne).
2901/99

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. R. Szczukoccy
,
- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kielce , ul. Połowniaka 4 m.
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.00-

16.00.
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DAREX , Radio Taxi,
........... tel. 25~3! ~~!8, 9~:28,

- Rynek 7/9, tel. 832-21-41 , godziny otwarcia: poniedzialek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. ,Adam Bień 1899-1998'.

• BWA Sandomierz

• Kryta pływalnla

LEKARSKIE

- ul. Zamkowa 14 , tel.lfax 832-38-58.
Czynne: wtorek-piątęk w godz. 9-16, sobota w
godz. 9-15, niedziela w godz . 10- 15. Czwartek
jest dniem bezpłatnym. Wystawy stale: , Kuchnia kr61ewska' - zbi6r sreber i cyny europejskiej XVII -XIX-wiecznej, , Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od XI do XX wieku, , Historia wzg6rza zamkowego w ikonografii',
,Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kulturę materi alną Sandom ierzan i l asowiak6w,
,Ekspozycja archeologiczna' - naczynia ,
broń, ozdoby z tzw. ,Grobu Książęcego' z
Sandomierza - Krak6wki oraz cmentarzyska
kultury przeworskiej z okresu wpiywów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: , krocząc
drogami an i oł6w. Anioły w sztuce i tradycji
judeochrześcijańskiej', "Malarstwo i grafika
Marii i Stanislawa dawskich', , Indywidua I Behavior Janusza Barana. Rysunek'. -

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego

- brak terminarza .

34-463-56.
USŁUGI

Ratusz

- ul. Katedralna 517, tel. 832-21 -47. Czynne:
wtorek-piątek w godz. 9-16, soboty w godz. 915, niedziele w godz. 10-15, poniedzialki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny. Wystawy
stałe : ,Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja poświęcona związkom Jarosława Iwaszkiewicza z
Sandomierzem. Wystawa czasowa: ,Połscy pisarze w karykaturach Eryka Lipiński ego' ze
zbior6w Muzeum Karykatury w Warszawie.

tel. 346·53-11; poniedzialki w godz.

15.00-18.00.

Okręgowe

- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65: Zamek,
tel. 832-38-58. Muzeum czynne: wtore k-piąte k
w godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w
godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartkidzień bezpłatny. Wystawa stała : , Dzieje Sandomierza" - zbiory z zakresu rzemi osła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponat6w: , Szachy sandomierskie'
pochodząoe ze schyl\<u XI wieku. Wystawa czasowa: ,Dawne i współczes ne widoki Sandomierza' ze zbiorów wła snych muzem.

• Oddzlal Muzeum Uteratury

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

• Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
male dziecko (0-5 lat)

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA" ,
tel./fax 832,10-69,
ul. Mickiewicza 17Al9 , II p.,
czynne 9-15.

• Zamek Sandomierski

- ..Górnictwo krzemienia w neolicie-, . Dwie
podziemne galerie turystyczne', , Skansen
wioski neolitycznej', , Muszle i minerały ze
zbior6w Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-sobota w godz. 915, niedziele w godz. 11 -15.

~ol

- , Malarstwo' - wystawa Marka Sowieja.

• Muzeum DiecezjaIne
- wystawa projekt6w ołtarza papieskiego.

• Motel Królowej J adwigi
- ,Blisko i daleko' - wystawa Jurija Sulimowa z Krymu. Można r6wnież podziwiać zbi6r
starych zegar6w.

• Kawiarnia "W Zamku"
- wystawa pn .

.stare fołogafie Sandomietza' .

• WSHP Biblioteka Główna
- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

• Apteka

• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

16-18.
Redakcj a nie odpowiada za zmiany,

term inarzach .

• Kino -"Uciecha"

• Muzeum

- wystawy stale: .:zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska', , Poczet kr616w i książąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego",
.:ze skrzyni malowanej - polski str6j ludowy',
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbior6w Muzeum Regionalnego w Jaśle, ,Gujana - zielony raj". Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16.30, soboty w godz. 814.30, niedziele w godz. 13-16.30.

- brak terminarza.

- 861-03-72: alkoholizm: pon iedział~is.
dy w godz. 17-21 ; punkt prz eci WdZiałano
przemocy: wtorki i piątki w godz. 16-18:ll\l'I
ne porad nictwo uzależn i eń : czwartki wQOd!

- .:zaklinacz koni' U SA, I. 15, g. 15, 18 .

• Kino "zDK"

jr2

- 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. Armii Czerwonej: tel. 368-06-68, TAXI
Dalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-66.

dyżury

RSf4t3lldłł\tilUrłM

- al. 3 Maja 6; , Ogniem i mieczem' pol. , I.

• Postoje taksówek

• Ostre

• Kino "Syrena"

12, g. 8, 11.30, 15.30, 19.

• Informacja Gospodarcza
- 2ÓlTA LINIA, tel. 94-34.

ściuszki.

- dawny palac biskupów krakowskich , pl.
Zamkowy 1, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: ,Współczesne malarstwo polskie', ,Sanktuarium marszalka J6zefa Piłsudskiego ',
,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w ieku:.
Skrzydlo północne : ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej".

mmmm

• @l1 fil!
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", Hotel "Łysica ",
al. 3 Maja 13,
tel./fax (047) 265-45,54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11 .00-15_00.

r!· ...........~~~.~

- wewnętrzny - Czarnów, chirurgiczny - Ko-

• Muzeum Narodowe

Telefony

• Kino "Belweder"
- nieczynne.

RADIO TAXI " OMEGA",

Komunikacja

• Szpital
- tel. 864-22-81 .

• Galeria BWA "zielona"

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

• "Studyjne"

- tel. 344-63-19; Galeria BWA , Piwnice',
ul. leśna 7. Wystawa prac dyplomowych uczni6w PSSP w Kielcach pl. ,Impresje austriackie'. Galeria czynna od poniedzialku do p iątku
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 . Wystawa fotografii Jerzego Bednarskiego i malarstwa Waldemara Oleszczaka pl. ,Inspiracje'. Galeria
czynna od poniedzialku do piątku w godz.
9.00-15.00. W soboty i niedziele - nieczynna.

Telefony

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

- ul. Micki~wicza 7 . Wystawa malarstwa
Marka Wawro pl. ,Te rra, materia, en ergia,
duch'. Galeria czynna codziennie, opr6cz poniedziałków; w godz. 11.00-17.00, w niedziele
w godz. 11 .00-15.00.

0602-.382-69,3 ..

• "Moskwa"

- ,Mamuśka' USA, I. 15, g. 20, , Masz wiadomość' USA, I. 15, g . 18.

• Szpital
- tel. 868-24-66.

• Apteka
- ul. Jana PawIa II 10.

- , Ronin' USA. I. 15, g. 17, 19.

• "Romantica"

- ,M amuśka' USA. I. 15, g. 14 .30, 18.30,
, Godziny szczytu' USA, I. 15, g . 16.45, 20.45.

• Staszowski Ośrodek Kultury
- tel. 864-23-19; wystawy: "'d'om, .PI/niI' .
, Grafika ze zbior6w BWA w
Galeria .. Piwnice" - wystawa
plastycznych m i eszkańc6w Bretanii.
Osiedlowy - wystawa prac malarskich

• Apteka
- ul. tapinowska 2.

• Kino

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

RADIO TAXI " LIDER",
Kielce, tel. 96-66,

• P'l1lA "Kubuś"

12-16 .

090:26:41:1:1>.6.:....

Właśc l~ pa~[1 flfl ._~r .~~~97.

- tel. 368-02-93; nieczynny.

- uLJana PawIa 11 17, tel. 864-33-44 ;Ą
czt6wkl staszowskle ze zblor6w MarianaJ;
kubczyka i Maci eja Zarębski ego',
- dokumenty, korespondencja,
grafie', amatorskie prace
ce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze
. Przed jubileuszem roku 2000' .
żn a zwiedzać w poniedzialki i cZ\\/artl,i Wn...

Koz i oł.

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

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

RADIO TAXI " EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611 , 3-311-311 .
www.complex.com.pll-europa.

wolny.

- DOlBY DIGITAl; ,Ogniem i mieczem'
pol. , I. 12, g. 8.30,12.15.16, 19.30.

" ECHA DNIA" , '
Biuro Obsługi Prawnej,
ul. 16 Stycznia 28/5,
tel . 86-82-748, czynne 9-17,

Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 9 1 (Uroczysko), soboty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.

•

12 kwietnia jest 102 dniem roku.
Przed nami 263 dni 1999 roku .

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyj ne - 997

- Informacja PKS.: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Za ufania Klubu M : 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Straż
Miejska: 986 , , Lot": 832-41-30.

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

dyżurna

- ul. Armii Krajowej 2 .

• KIno ~Iejskie"

• Szpital

• nieczynne.

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zawody wędkarskie
Zarząd Koła nr 2 .Amur" PZW W Kielcach organizuje 24 kwietnia
rzyskie zawody wędkarskie na rozpoczęcie sezonu 1999 na Nori,..,o,_w,".
koło Nowego Korczyna-Borusowej . Wyjazd W dn.iu zawodów
sprzed hali widowiskowo-sportowej . Wszelkich informacji
Koła telefonicznie pod nr. 34. 522-62 . Zapisy przyjmowane są W
Koła przy ul. Sło n ecznej 4.
'
.
" IV Evergreens Festival ' Końskie '99"
W dniach 22-23 maja odb ~dzie s ię IV edycja Ogólnopolskiego
su Piosenki Obcoj ęzyczn ej W koneckim Domu Kultury. Zalaszerlia
konkursu będą przyjmowane na podstawie przesłanych i
set magnetofonowych z nagraniami dwóch piosenek, wyłączn ie z
św i atowej muzyki rozrywkowej . Dopuszczalne ' jest zaśp i ewa
piosenki z tekstem polskim. Termin zgłoszeń upływa 30
.
artystyczna dokona weryfikacji nadesłanych materiałów, kwa lifiku iąc~\'f .
.konawców do udzi ału W przesłuchan i ach konkursowych.
gwarantuje wysokie nagrody p i en i ężne oraz atrakcyjne nagrody
we od sponsorów. Zgłoszen i a prosimy nadsyłać pod adresem: Dom
tury, ul. Mieszka 14, 26-200 Końskie . B liższe informacje: tel. 372-24-78.
" Straszny Dwór"
Kieleckie Centrum Ku ltury zaprasza na operę Stan i sława
"Straszny Dwór" W inscenizacji i reżyserii Marii Fołtyn .
rozpocznie s i ę 24 kwietnia o godz. 19 na dużej scenie KCK. B liższe '
macje i bilety: Impresariat KCK, tel. 344-90-54.
IV Kielecki Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych
Kieleckie Centrum Kultury, Ośrodek Młodzieżowy "Zameczek" w
cach , ul. Słowackiego 23 oraz Kielecki Klub Modelarski zapraszają
Kielecki Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych. Program
21-24 kwietnia - przyjmowanie modeli, 23 kwietnia - ocena
kwietnia w godz. 10-14 - wystawa pokonkursowa i giełda rn,,,to,I,":~Ka,'I _
godz. 13.30 rozstrzygnięc i e konkursu i rozdan ie nagród ,
konkursu na l eży zgłaszać pod adresem: Ośrodek M łOdzieżowy
czek", Kielce , ul. Słowacki ego 23, tel. 361-39-44 oraz 362-34-80 (w
19.00-21 .00).

"Echo kierowców"

Wkrótce
Na naszych drogach pojawi
nowych znaków i
kilka tablic informacyjnych.
Znikną
tabliczki z zieloną
stfZałką pod sygnalizatorami
świetlnymi. Nie będzie można
parkować na chodn ikach przy
zakazie postoju i zatfZymywania się . Te i inne zmiany pfZewiduje nowy projekt rozpofZądze
nia o znakach i sygnałach drogowych. Jeżeli rozporządzenie
zostanie pfZyjęte , ju ż w lipcu
będzi emy musieli pfZyzwyczaić
się do nowych zasad.
Przede wszystkim planuje s i ę
zlikwidowanie zielonych st rzałek
pod sygnalizatorami świ etl nym i
umożliwi aj ących s kręt w prawo
przy czerwonym świ etl e . Sk ręcać
będzi e możn a jedynie wtedy, gdy
zapali s i ę specj alna zielona
strza łk a . Ta zmiana ma og ran i czyć
li czbę wypadków przede wszystki m Z udzi ałe m pieszych. Na
wielu skrzyżowan i ach Z sygnalizacj ą św i etl ną już zlikwidowano
zielone strzałki. Niestety, kierowcy
nie mogą s i ę do tego przyzwyczasię dziesięć

zmiany
ić . Co więcej, sk ręcaj ą w prawo
czerwonym św i et le nawet
s krzyżowa ni a c h , na których
nie było zielonych
jest np. na ulicy 1 Maja w i I
przed wiaduktem.
Druga ważna zmiana to
wi ązywan i e znaków
trzymywania i postoju
kach i poboczach bez
wych tabliczek.
..
Na naszych drogach pojaWI '
kil kanaśc i e nowych znaków.
de wszystkim
znak .uwaga zator",
przed odcinkiem , na
dzo często tworzą s i ę
bny znak ostrzega"! nas
przed miejscami, w których
dochodzi do wypadków.
ktowano równ i eż znaki
zuj ące założen ie na koła
chów przeciwśn i eżnych .
wane znakami ,,'"'"',frr,,.,,,,,"' __
bę d ą przejazdy przez __ :~,n.. _
rowerzystów. Na tych
- oznakowanych dodatkOWO
mi na jezdni - rowerzyści
mieć pi erwsze ń stwo .

STRONA 15

CO GDZIE KIEDY?
anim. 14.45 Przygody kapitana Simiana
(10)- serial anim. 15.15 Szkoła złamanych
serc (88) - serial 15.45 Mr Rhodes (9)-serial 16.15 Skrót meczu NBA z piątku 17.15
TVN Fakty Regionalne 17.30 Telewizjermag. rozrywki i sensacji 18.00 Paulina (22)
- serialobycz. 18.55 Pogoda 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria Izabela (71)
- serial obycz. 19.55 Pogoda 20.00 Gwiezdne wrota (32) - serial USA 21 .00 Portret
zab<6jcy (1 4) - serial USA 22.00 Supergliny
- mag. policyjny 22.30 Fakty, łudzie. pieniądze - Home & Market 23.00 Fakty 23.05
Kropka nad i 23.27 Pogoda 23 .30 Telewizjer 0.00 Prawnicy z Miasta Aniołów (87) serial 0.50 Dekarneron - wł. film kostium.
2.40 Granie na zawołanie - pr. rozr. 5.10
ranie na ekranie - pr. rozr.

dnia
;Ultury
a.PU/IIr.
jomi~

-skichllł:

anii. KIl
chVqq

pierwsza k~ew
powrocie z Wietnamu, do
miasteczka w stanie Dranmlhwva John Rambo, były
Beretów.
pragnie spotkać
IrlAnm, ",,,I.-,>vI.w Wie-

Okazuje się. że ten zmarł

raka w rezultacie kontaktu z broFifm sensacyjny, USA, 1982. ,

red

Reżyseria:
Kotcheff. Występują: Sylwester Stal/one,

Richard Crenna, Brian Dennehy, David Caruso.
PolSat, godz. 20.00

czy herbata? 8.00 Pan Złota
(54) - serial kom. USA 8.20
8.30 Wiad. 8.40 Prognoza pogody
dla Jasia i innych dzieci 9.10
Mama i ja 9.30 Dla dzieci: Do10.00 Porozmawiaji i
(powt.) 10.10 Raven (14)I USA 11.00 Śmiechu warte (pom.)
Kalarzyna Kobro - Rzeźb iarka
Wiad . 12.1 0 Agrobiznes - roln . pr.
12.20 Kontrasty - świat , ludzie,
12.30 Wielkie sprzątan ie 12.40
12.50 Taksówka Jedynki:
13.05 Dzieje kultury
i upadek 14.00 Sto latub<ezpieczeń społecznych 14.10 Dla
: TIk tak 14.35 Po prostu życie (6) . serialobycz. 15.05 Tydzień prezy15.30 Teleexpress Junior 15.40
Błażeja 16.30 Moda na sukces
- serial obycz. USA 17.00 Teleex17.25 Klan (206) - telenowel a pol.
Gość Jedynki 18.00 Forum - pr. pu[audiotele: opcja 1 - 0-70015011 ,
2 - 0-70015012] 18.50 Reporter
Wieczorynka: Zwierzaki - cud aki
Wiad. , Sport i Prognoza pogody
Gliniarz z dżungli (30) - serial krym.
Wojna w Kosowie 21 .05 Teatr
de Vega: Pies ogrodnika - pre5 Goniec kulturalny 22.30 W
- pr. publicyst. 22.45 JedGROM 23.20 Wiad .
Kulisy PRL-u 0.10 Mi- Fritz Lang: Bannion - film
1.35 Zapomniane pracownie :
0il;3nornislr7n';~;'; (powt.) 1.55-2.20 Mi. Prof. dr hab. Juliusz Doma ński

;krzydlaci tancerze - serial anim.
~9Ód kilka Wróbla Ćwirka - serial
.35 Niebezpieczna zatoka _ serial
10 Z medycyną na ty - mag .
dziedzictwo - serial 9.30
- mag. 9.45 To jest temat 10.00
_I v "'~"'L.k~ólowie - serial dok. 10.45 Za.
I niezwykłe - serial dok. 11 .05
d Streel - serial 12.00 SUa ognia
S~\12.30
Blisko. coraz bliżej (ost.)
a
TV lem odkrywców - serial dok.
GOllkenCYklopedia multimedialna
15 le dziedzictwo - serial 15.30
iJ35 Nasza antena 15.40 KroniK
p with People - koncert (1)
r~ndel bury i kocury - mag. 16.55
Zlnny 17.15 Temat dnia 17.30
18 t~ razem 17.50 Ludzie i wyda~ Panorama 18.10 Kronika
efonny 18.45 Motoekspert _

ABC

nią chemiczną. Rambo, który bardzo przeżywa śmierć towa~ ,
:zamierza odejść równie spokojnie i
cicho, jak przyszedł. Niestety, sprowokowany bezinteresównym cha-

mag. 19.05 Marimar - serial 20.00 Coronation Street - serial 21 .00 To jest temat
21.15 Hobby - mag. 21 .30 Kronika 21 .45
Studio Sport 21 .55 Nasza antena 22.00
Siła ognia - serial dok. 22.30 Nowodworek
- rep. 23.00 Społeczeństwo informatyczne
23.30-0.50 Blisko, coraz bliżej (ost.)

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Informacje poranne 8.00 Czarodziejka z Księżyca (5) - serial anim . 8.30
Dziedziczna n ienawiść (29) (pom.) 9.30
Żar młodości (680) - kanad . serialobycz.
10'. 30 Słoneczny patrol (100) - serial
sens. U SA 11.30 Ochrona absolutna (9) serial sens. USA 12.30 Życie jak poker
(53) - telenowela pol. 13.00 Idź na całość
show z nagrodami 14.00 Disco Polo Live
15.00 Magiczny kapelusz (18) - serial
anim. 15.30 Ręce , które leczą 16.00 Inform. 16.15 Piram ida: gra - zabawa 16.45
Dziedziczna nienawiść (30) - telenowela
17.40 Pomoc domowa (96) - serial kom .
USA 18.10 Allo, Allo (29) - bryt. serial
kom. 18.45 Inform. 18.55 Prognoza pogody 19.05 Słoneczny patrol (101) - serial
sens. USA 20.00 Mega hit: Rambo 1 - pierwsza krew - film sens. USA 20.50 Losowanie LOnO i szczęśliwego numerka (w
przerwie filmu) 21.50 Ally McBeal (13)serialobycz. USA 22.45 Wyniki losowania LOnO 22.50 Infomnacje i biznes informacje 23 .05 Prognoza pogody 23.1 OPolityczne graffiti 23.25 Życie jak poker (53)
- telenowela pol. 23.55 Zbrodnia - fr. film
krym . 1.30 Muzyka na BIS 3.25 Pożegna
nie

7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05
Dziennik kraj owy 7.30 Uczmy się polskiego (30) Pożegnanie (pom.) 8.00 Dla dzieci: Szafiki (pow1.) 8.30 Gwiezdny pirat (7ost.) Ostatnia tajemnica (pom.) 9.00 Wiad.
9.10 Czasy (pom.) 9.25 Kamienne tablice
(pom.) 11 .40 Drogą zabranego czasu
(pom.) 12.00 Wiad . 12.15 Wieści polonijne (pom.) 12.30 Klan (201 ) - telenowela
pol. 12.55 Panteon (pom.) 13.10 Czy nas
j eszcze pamiętasz? (pam.) 13.30 Mag.
polonijny z Holandii 14.00 Fitness Club
(11) (pam.) 14.30 Kult kina (pom.) 15.00
Panorama 15.20 Pr. dnia 15.30 Auto-Moto-Klub - mag . 15.40 Spojrzenia na Po lskę
(pow1.) 16.00 Klan (201) (pom.) 16.30 Dla
młodych widzów: Teleprzygoda 17.00 Teleexpress 17.15 Sportowy tydzień 17.35
Krzyżówka szczęścia - teletumiej 18.00
Pogranicze w ogniu (10) - pol. serial sens.
19.00 Dziennik Telewizyjny - pr. satyr.
19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka:
Pomysłowy Dobromir 19.30 Wiad . 19.55
Prognoza pogody 20.00 Studio Sport
20.05 Czamo-białe i w kolorze: Róg Brzeskiej i Capri - pol. film obycz. 21 .15 Mała
rzecz, a cieszy - filmy anim. dla dorosłych
21.30 Znaki czasu: Sprawiedliwi - film dok.
22.20 Teledyski na życzenie 22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.00 Okna:
Nałóg 23.45 Mag . Chopinowski 0.05 W
centrum uwagi - pr. publicyst. 0.20 Pr. dnia
0.30 Klan (201) (pom.) 0.55 Krzyżówka
szczęścia (pom.) 1.20 Pomysłowy Dobromir (pom.) 1.30 Wiad. , Sport i Prognoza
pogody 2.00 Czamo-białe i w kolorze: Róg
Brzeskiej i Capri (pow1.) 3.10 Mała rzecz, a
cieszy (pom.) 3.25 Znaki czasu : Sprawiedliwi (pom.) 4.20 Teledyski na życze nie
(pow1.) 4 .30 Panorama 4.55 Prognoza pagody 5.00 Pogranicze w ogniu (10) (pow1.)
6.00 W centrum uwagi (pom.) 6.15 Klan
(201) (pom.) 6.40 Sportowy tydzie ń
(pom.)

6.00 Zbawca l udzkości - serial kom. 6.25
Zróbmy sobie dobrze - serial kom. 6.45
Siódme niebo - serial 7.35 Savannah - serialobycz. 8.25 Wspan iałe wakacje - kom .
USA 10.00 Niewłaściwy człowiek - kom.
sens. USA 11.55 Zoom - mag. sensacji
12.25 Świat dzikiej przyrody - serial przyr.
12.50 Teleshopping 13.30 Klan McGregorów - serial obycz. 14.20 Ukry1a kamera pr. rozr. 14.45 Słodka dolina - serial 15.05
Odjazdowe kreskówki: Kacper, Woody
Woodpecker, Klejnot snów 16.15 Wszystko się kręci - serial 16.40 Czy boisz się
ciemności? - serial 17.10 Szczury nabrzeża - serial krym. 18.00 Sunset Beach - sa-

mstwem i jawną wrogością miejscow~o szeryfa, trafia do aresztu.
Poturbowany i upokorzony, wypowiada prywatną wojnę policji Gwar"dii Narodowej stanu Oregon.

rialobycz. 18.50 7 minut - wydarzenia dnia
- pl. infomn. oraz prognoza pogody 19.00
Zoom - mag. sensacji 19.30 Swiat pana
trenera - serial kom. 20.00-22.40 Romantyczny poniedziałek; 20.00 Angel Falls (1)
-film obycz. USA 21 .45 Ludzie tacy jak my
- serial sens. 22.40 7 minut - wydarzenia
dnia - pr. infomn. oraz prognoza pogody
22.55 Z ostatniej chwili - dram. obycz. USA
0.30 Szczury nabrzeża - serial krym. 1.15
Świat Discovery: Lew - serial dok. 2.05 W
kręgu ciemności - thriller psych. USA 3.35
Teleshopping

7.30 Popye (39) - serial anim. 7.55 Na dobry początek - Studio Agnes na żywo 8.15
Życie zwierz;łt (65-ost.) - film przyr. 8.40
Na dobry początek - Studio Agnes na żywo
8.45 Być matką 9.00 Podróż Penelopy kom. fI. 10.35 Max i przyjaciele (3) - film
sens. 11.35 Wy1rych damski - talk show
12.10 Na dobry początek - Studio Agnes
na żywo 12.15 Nasz sklep - zakupy w TV·
13.15 Piękni i sławni, czyli nasza wizy1a
u ... 13.40 City (318) - serial USA 14.05
Propozycje do listy przebojów podwórkowych Bohdana Łazuki 14.10 P uła pki losu
(42) - serial 15.00 Voltron - obrońca
wszechświata (15) - serial anim. 15.30 Po
drugiej stronie lustra (5) - austra!. serial sf
16.00 Zwariowana rodzinka (29) - serial
kom. USA 16.25 Tajemnice wybrzeża (70)
- serial przyg . 16.55 Diabelska miłość (69)
- serial obycz. 17.45 Rycerze nie zawsze
bez skazy (12) - bryt serial kostium 18.40
Nasze wiadomości 19.00 Zoom - mag.
sensacji 19.30 Świat pana trenera - serial
kom. USA 20.00 Angel Falls (1) - film
obycz. USA 21 .45 ludzie tacy jak my (2) serial sens. USA 22.40 Nasze wiadomości
23.00 Ręce do góry - talk show 23.30-1 .25
Kalejdoskop filmowy: Śmierć komiwojaże
ra - film tab. USA

6.40 Telesklep 6.55 Magazyn NBA 7.15
Opowieści z zielonego lasu (5) - serial
anim. 7.45 Troskliwe misie (16) - serial
anim. 8.10 Łebski Harry (85) - serial anim.
. 8.35 Przygody kapitana Simiana (10)- serial anim. 9.00 Paulina (21) - serialobycz.
9.50 Złota klatka (55) - telenowela 10.40
Rozwinąć skrzydła (55) - telenowela 11.30
Telesklep 12.00 Maria Izabela (70) - serial
12.30 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
13.00 Czas to pieniądz - teletumiej 13.35
Opowieści z zielonego lasu (5) - serial
anim. 14.00 Troskliwe misie (16) - serial
anim. 14.25 Łebski Harry (85) - serial

Oekameron

8.00 Muzyczny relaks w TKK 8.20 Teleshopping 8.30 Homo Faber 1 0.25 Gustawnajlepszy przyjaciel człowieka 10.30 Teleshopping 11.00 Z najlepszymi życzenia
mi 11 .50 Teleshopping 11 .55 13. baran
12.00 Podwodny świat 13.00 Kurs przygotowawczy z fizyki 13.40 Historia pienię
dzy 13.50 Ekonomia? Nic trudnego!
14.00 Kreskówkowy świat 14.25 Teleshopping 14.30 Kaboom Kazoom 14.50
Teleshopping 15.00 Z najlepszymi życze
niami 15.50 Teleshopping 15.55 13. baran 16.00 Podwodny świat 17.00 Mutyczny relaks 17.10 Teleshopping 17.15 Prognoza pogody i wiad. TKK 17.35 Omówienie programu 17 .40 Nasza polszczyzna teleturniej 17 .55 Policyjne 5 minut 18.00
Ludzie i sprawy 18.15 Szlachetne zdrowie 18.30 Kurs przygotowawczy z fizyki
19.10 Historia pieniędzy 19.20 Ekonomia? Nic trudnego! 19.30 Kreskówkowy
świat 19.55 Teleshopping 20.00 Prognoza pogody i wiad . TKK 20.15 Muzyczny
relaks 20.30 Goście 21 .25 Teleshopping
21 .30 Między nami, smakoszami 21.55
Teleshopping 22.00 Muzyczny relaks
22 .1 5 Gwiazdy niemieckiego tenisa
22.30 Ludzie i sprawy 22 .45 Prognoza
pogody i wiad. TKK 23.05 Pr. na jutro

.~TY

Darni Skarż sko '

8.00 Muzyczna Darni 8.20 Teleshopping
8.30 Homo Faber 10.25 Gustaw - serial
10.30 Teleshopping 10.40 Muzyczna Darni 10.50 Teleshopping 11 .00 Z najlepszymi życzeniami 11 .50 Teleshopping 12.00
Podwodny świat 13.00 Kurs przygotowawczy z fizyki 13.40 Historia pieniędzy 13.50
Ekonomia? Nic trudnegol 14.00 Pr. dla
dzieci 14.25 Teleshopping 14.30 Kaboom
Kazoom 14.55 Teleshopping 15.00 Z najlepszymi życzeniami 15.50 Teleshopping
16.00 Podwodny 'świat 17.00 Muzyczna
Darni 17.15 Gwiazdy niemieckiego tenisa
17.30 Pierwsza pomoc ratuje tycie 17.45
Teleshopping 18.00 Kaboom Kazoom
18.20 Teleshopping 18.30 Kurs przygotowawczy z fizyki 19.10 Historia pieniędzy
19.20 Ekonomia? Nic trudnego! 19.30 Pr.
dla dzieci 19.55 Teleshopping 20.00 Muzyczna Darni 20.30 Goście 21 .25 Między nami, smakoszami 21.55 Teleshopping
22.00 Muzyczna Darni 22.15 Gwiazdy niemieckiego tenisa 22.30 Pierwsza pomoc
ratuje życie 22.45 Muzyczna Darni

7.00 Moość i inne nieszczęścia - kom. USA
8.20 Kopemik - pol. film biogr. 10.35 Matylda - kom. obycz. USA 12.15 Hipomowabry1. film przyr. 13.10 Światy równolegle film sf USA 14.40 Randka z wrogiem kom. bry1. 16.25 Hokeiści - kanad . film
obycz. 18.00 Krytyczna terapia - thriller
USA 20.00 Ernest na wojnie - kom. USA
21 .35 Matylda - kom. obycz. USA 23.15
Władza absolutna - film sens. USA 1.15 Video szok 4 - Telewizja erotyczna 96 - film
dok. USA 1.50 Ostatni pluton egzekucyjny
- film dok. USA 2.50 Hokeiści - kanad . film
obycz. 4.25 Utrata n iewinności - bry1. film
dok. 5.20 Kontakt. Podróż do serca
wszechświata - film dok.

, TYK Ostrowiec
8.30 Homo faber - film 11 .00 Z
najlepszymi
życzeniami
12.00
Podwodny
świat
13.00
Kurs
przygotowawczy z fizyki 13.40 Historia
pieniędzy 14.00 Pr. dla dzieci 14.30
Kaboom Kazoom 15.00 Z najlepszym i

RADIO KiElCE
0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 3.00 Country
w drodze 4.00 Stajnia WC 5.00 Nowinki z
Radiowej 5.25, 12.55 Notowania cen targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sy1uacja na
drogach 6.00, 17.00 Aktualn. dnia 6.05,
7.05, 12.10, 17.30, 20.10 Sport 6.15, 9.05,
13.10, 19.05 Komunikat dla alergików
8.05, 10.15, 11 .55, 12.15, 17.35 Kuriery
ogłosz. 8.50 Radiowa giełda pracy 11.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21 .00,
23.00 Wiad. 9.10 5 minut o reformie ubezp ieczeń społecznych 9.1 5 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 12.00, 14.00, 18.00,
.20.00 Mag. inform. 10.20 Radio Kielce paleca ... 10.30 Aud . literacka 11 .10 Sprawa
na dziś 12.00 Plus w południe 12.10 300
sekund o sparcie 12.2Q.Prosto z gminy
12.30 W ludowych ry1mać:ll 13.1 O Rozmait. i muzyka 13.50 Dzieje,grzechu S. Żero
mskiego 14.1 5 Auto radio - moto radio
15.10 Gitarowe harce 15.55, 19.50 Angielski bez problemu 18.00 Plus 18.30 Muzyka film. 19.10 Rock po polsku 19.50 Przygody 8indbada Żeglarza 20.15 Radio po
' ~olacji 21.50 Ogniem i mieczem - prawda i
legenda 22.00 BBC 23.00 Z wielkiej symfoniki 0.00 Nocne Kielce

6.20 Serwisy infomn. (co godzinę) 6.308.30 i 14.30-17.15 Wiad. dla kierowców
(co 15 minut) 7.15 Co w prasie lokalnej piszczy? 7.50, 11 .50, 14.50, 18.50 Wiad. lokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa
9.1 5 Konkurs 7 x 7, czyli cudze chwalicie,
swego nie znacie 10.15 Mag. turystyczny
12.15 Otwarty telefon - dzwonić każdy może 14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu FaMa
15.05 przeb<6j za przebojem 18.00 Muzyczny coctail 21 .00 Hip-hopowo-rapowa
audycja radiowa 0.00 FaMa nocą

RADIO JEDNOSĆ PLUS
6.00-0.00 Wiad. (co godzinę) 6.30-19.30
Wiad . lokalne (co godzinę) 7.50, 8.50,
19.25 Sport 6.15, 8.45, 11 .55, 20.55 Nauczanie Jana Pawła II 7.10, 7.40, 8.10,
14.55, 15.25, 15.55 Sy1uacja na drogach
7.55, 9.55,13.15,17.45 Komunikaty 5.558.00 Wczoraj plus dzisiaj 6.45 Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20 Kalendarium na
dziś 7.35 100 dni do wizyty Ojcia Świętego
8.00-9.00 Poranny puls dnia 8.10 Twarz w
twarz - poranna rozmowa Radia Jedność
Plus 8.35 Przegląd prasy 9.00-12.00 Samo życie 9.10 Jeden plus jeden - gość w
studiu 9.40 Rynek pracy 10.10-10.55 Temat dnia 11.35 Konkurs RJP 11 .55 Anioł
Pański 12.00-13.00 Południ k Plus + konkurs 13.00·14.00 Radio Plus Rozmaitości
13.10 Notowania giełdowe 14.00-15.00
Muzyczny puls dnia (album tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.05·15.55 Plusy
dodatnie - plusy ujemne 16.05-16.55
Świętokrzyski puls dnia 17.00-19.00 Wiara plus życie 17.10 Serwis Radia Watykań
skiego 18.00 Transm. mszy św. 19.0520.55 David Fox Show 21 .05-22.00 Debata Radia Jedność Plus 22.00-0.00 Muzyczny wieczór - Blondynka plus blondynka
0.05-5.55 Noc na wzgórzu

RMFFM
6.45-17.45 Mag . infomn. z kraju i ze świata
(co godzinę) w tym wiad . regionalne: 7.45,

Warto obejrzeć
Czy jest tu

panna na wydaniu?

Bannion

Polska komedia obyczajowa. Reżyseria: Janusz Kondratiuk. Występują: Roman
Klosowski, Krzysztof Kowalewski, Jan Wrona, Beata Andrzejwska.
TVP 2, godz. 20.05

śne .

Film kostiumowy, Wiochy,
1995. Reżyseria: Pier Pa 010
Pasalini. Występują: Franco
Citti, Ninetto Davoli, Jovan Jovanowic, Vincenzo Amato.
TVN, godz. 0.50

I

http://sbc.wbp.kielce.pl

KSZO - Hetman 16.40 Pr. lokalny TYK
Ostrowiec 17.20 Teleserwis 18.00
Kaboom
Kazoom
18.30
Kurs
przygotowawczy z fizyki 19.10 Historia
pieniędzy 19.30 Pr. dla dzieci 20.00
Teleserwis 20 .30 Goście 21.25 Między
nami, smakoszami

9.45, 11 .45, 13.45, 15.45 18.45-5.45
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. infomn . dla
kierowców 5.00-9.00 Ni w pięć, ni w dziewięć 9.00-12 .00 Byle do piątku 12.0013.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45
wiad. i region. mag. infomn. 13.00-15.00
Na językach 15.00-17.00 Poza zasięgiem
17.00-18.00 Radio Muzyka Fakty, w tym
17.45 wiad. i region. mag. infomn. 18.0020.00 Lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 060 22;
Bęc: 0-700 060-33) 20.00-20.00 Granie na
żądanie 22.00-1 .00 O zmRocku 1.00-5.00
Kobranocka

,

, MIM FM RADIO
: NAD KAMIENNĄ

7.00-22.00 Serwis infomn., 6.00 Poranny
blok prezenterski : muzyka, aktualn ., infomn ., konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20
Strzał w dziesiątkę , czyli przeb<6j dnia (co
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej
reporterki 8.15,11 .15,13.15,16.15 Komunikaty i ogłoszenia 8.30 Płyta dnia 9.15
Konkurs prasowy 10.05 Aktualn. sport.
10.45 Przegląd prasy 11.25 Radiowa
g iełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30
Popołudniowy blok prezenterski: 14.30·
17.00 Publicystyka, temat dnia, sonda,
rep. 18.05 Aktualn. sport. 18.15 Eko-Konkurs 21.05 Wieczór z czarną płytą 22.056.05 Muzyka Nocnych Marków

RADIO TAK
6.00-18 .00 Serwis intomn. (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 Notowania walutowe 15.15 Notowania giełdowe 9.55,
13.55,1 6.55 Komunikaty 6.00-10.00 Poranny program : Razem od świtu 8.10 Poranny gość Radia TAK 8.30 Raport reporterów 10.1 0 Hyde Park 11 .10 Konkurs:
Tak Czy Nie 12.00-15.00 W przestrzelli
13.30 Z pierwszej ręki 14.10 Informator
kulturalny 15.00-17.00 Na tali - mag . infomn. 17.00-18.00 Soulatack 18.00-19.00
tAKWSPAk 19.00-21 .00 Lista przebojów
Radia TAK 21.00·1 .00 Tak i tak - wieczorny blok muz.: infomn., wydarzenia i wywiady 1.00-6.00 Noc z Radiem TAK: muzyka różna i różnista

RADIO lElIWA
6.00-9.00 Wiad . (co pół godziny) 6 .13,
7.13, 8.13 , 9.13, 10.13, 11.13, 14.13,
16.13, 18.13, 20.13 Kalendarium hist.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8 .00,
17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00 Wiad.
(co godz i nę) 9.30 Gość dnia 10.30 G i ełda
pracy 10.48 3 przed 11 11.30 Dziś w mieście 12.00 Nolowania walutowe 12.30
Giełda ni eruchomości 12.45 Audycj a
ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej G i ełdy Papierów Wartościo
wych 14.30 G iełda pracy 14.45 Auto Motor i Sport 15.30 Dzi ś w mieście 18.25 Kalendarz muzyczny 19.30 Konkurs 20.30
Jutro w mieście 22.00 Wiad . Głosu Ameryki 22 .10 Muzyka Non-stop 0.00 Love
songs

tomiast przyjaciółka Duncana Lucy
Chapman twierdzi, że z kochankiem, który cieszył się znakomitym
zdrowiem, planowali wspólną
przyszłość. Wkrótce Lucy zostaje
brutalnie zamordowana. Tymczasem Bannion wpada na trop przestępczej dzialalności potężnego

MIody mężczyzna powraca z wojska do rodzinnej wsi. Pragnie pracować na roli, ale do prowadzenia
gospodarstwa jest mu potrzebna
żona. Kiedy w rodzinnej wsi nie
znajduje odpowiedniej panny, odwiedza dalekich krewnych i znajomych w całej Polsce. N iełatwo jednak znaleźć dziewczynę , która
zgodzi s ię mieszkać na wsi.

Dwudziestowieczny
skandalista-moralista Pier Paolo Pasolini
reżyseruje dzi eło czternastowiecznego skandalisty-moralisty
Giovanniego Boccaccia. Pasolini
wybiera spośród nowel Boccaccia te naj popularniejsze, najbardziej lapidarne i najbardziej spro-

życzeniami 16.00 II liga piłki nożnej :

gangu, ale skorumpowani i zastraszeni zwierzchnicy za wszelką cenę starają się odsunąć go od sprawy. Pewnego dnia dochodzi do tragedii - wskutek wybuchu podłożo
nej W samochodzie bomby ginie
ukochana żona Dave'a. Zdeterminowany i żądny zemsty Bannion
postanawia na własną rękę wymierzyć mordercom sprawiedliwość.

Zbrodnia

I

Film kryminalny, USA, 1953.
Reżyseria: Fritz Lang. Wystę
pują: Glenn Ford, Gloria Grahame, Jocelyn Brando, Alexander Scourby.
TVP 1, godz. 0.10

Porucznik Dave Bannion prowadzi śledztwo W sprawie zagadkowej śmierci poliCjanta Duncana,
który rzekomo popełnił samobójstwo. Z zeznań wdowy wynika, że
jej mąż był nieuleczalnie chory. Na-

Dzięki staraniom adwokata Dunanda , chłopiec oskarżony o podwójne morderstwo rodziców zostaje uniewinniony. Adwokat ma
jednak spore wątp liwości i w dalszym ciągu drąży sprawę . Wyniki
są zaskakujące.

I

Film kryminalny, Francja,
1992. Reżyseria : Jacques
Deray. Występują: Alain Delon, Manuel Blanc, Sophie
Broustal, Francine Berge.
PolSat, godz. 23.55

/
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DROBNE

OGŁOSZENIA
\N DO\l\lOLNIE \NYBRANVM PRZEZ CIEBIE DNI U
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w "Echu Dnia"
przyj dż do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżeli w ciągu 5 dni

nie odniesie skutku,
od daty ukazania się
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszeni e , dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszen i e tej samej treści : 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, środę , czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG
UWAGA!
Tylko dla osób fizycznych umieszczających
w "Echu Dnia" ogłoszenia prywatne

I

JEBOX" -ALARMY

Bramy automatyczne, ogrodzenia producent, 041/366-19-17.

Kserokopiarki

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.

"Promont-Serwis", 041 /361-36-12.

montaż,

.,1114
ll

"Mabud Okna, Drzwi
-

Schody strychowe, świelliki dachowe,
okna połaciowe , bramy garażowe,
ościeżnice. Kielce, Zagnańska 72,
, 344-84-19; Skrzellewska 4, 368-44-40.
Jędrzejów, Reymonta 12, 386-13-52.
.,1111

,SOlNA-PROFr-NOWOŚCI
Oprawa prac dyplomowych. Kielce,
Solna 8, 041/366-00-66.
Ol1I98

ARGOS

11.1\91

Kseroko iarki
"Canon " , "Sharp", "Xerox". Sprzedaż
- serwis, "Biurex". Kielce, Zagnańska
84b, 344-42-22.
.,1111

Kurtki s orłowe

19186

Atramenty

odzież

Duńskiej

Firmy H20. Kielce, Piotrkow~~~ . 1.9! 9.~Y~.~ą:?~. :~.!:................. .. . -.g\!?

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

o rawo Obrazów
Kielce. Chęcińska 14, 361-37-49.

.... ........................ _..........._................._....._................~.I'.l.l

Atramenty i cartridge do drukarek atramentowych i laserowych. Pełny wybór,
niskie ceny, tel./fax 041/346-44-96,
346-45-17.

Papier do drukarek atramentowych i
laserowych. Wszystkie formaty, niskie
ceny, tel./fax, 041/346-44-96,
346-45-17.

l'111

9<)18

ul. Prosta 32, ul. Pod klasztorna 117 A.
Hurt - Detal.

rnoniowe

Pokr cia dachowe
1:kJ113

Pokr cia dachowe

"Firmus", Osobna 6, 041/361-60-46.
.•.•.....••••....•........ _ .............•...•.......•........•_.•.....••.......• jwl460

1:kJ111

"Telkas" Kielce, plac
piętro, 041/344-43-39.

Wolności

6, II
Ol1I11

Klimat za(a
Klimatyzacja, wentylacja, kurtyny powietrzne. "Aquaklim" - Kielce,
tęl/f~l!..~~ę:ę§:QQ:.

.......................... I!'.l!\

TACHOGRAFY
Serwis, montaż , skup. Zagnańska
153,041/331-81-37 wew. 410.
jwl8O\

CEBOX -1V Przem łowa"

~48011

KOMPUTERY MEDIAKOM"
Komis. Kielce, Mała 16,
041 /343-26-J9· ..........._.............................._...I!'.m

Kom uter - IIMediokoml/
Oprogramowanie, serwis. Kielce,
16, 041/343-26-10.

Mała

plexi, plexi do solariów,
PCV spienione, poliwęglan kanalikowy
(Marlon), pokrycia dachowe (Ecolux,
PCV). Docinanie na wymiar. Kielce,
Jana Pawła 12, 041/368-12-55,
362-13-17.
.,1184
Kompletne dachy, sprzedaż i montaż
"Metal" Klimontów, Ossolińska 21 ,
015/866-13-18. Transport gratis.
.................._............................... _................... ....~.I~

Kosztorysowanie robót budowlanych.
Kielce, 368-10-83.
ru6

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

StPOREKS 60 BIAŁY (4,30), CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE
- ETERNIT" STYROPIAN, WAPNO, CEMENT. CENY PRODUCENTA - UPUSTY! "R OLSKŁAD ", CHEŁMCE 134,
GM. STRAWCZYN, 041 /30-30-293;
090-33-64-04.
1:kJ/14
STROPY TERIVA. 041 /302-12-90.

01<1 411

Okna PCV, aluminiowe, drzwi anGrunwaldzka 28,
Kielce 345-18-60.

Bloczki betonowe, tel. 041/315-17-52.

""m

~4614 1

«48110

Sprzedam mieszkanie48 m, I piętro na
os. Dzików, tel. 015/822-14-47.
ni 110

~46163

"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.

Wynajmę 25 m2 , Kielce, Kośc i uszki 50.

Tel. 344-74-03.

Autoholowanie kraj, zagranica,
teI.041/344-21-71, 090-26-48-06. ~48316
Radio Taxi "Lider". Kielce, tel. 96-66,
teI.345-88-88.
1148311

~41811

Bezoperacyjne leczeniekamicy żółc io
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łysienia, 041/344-87-18 (15.00-17.00).
.41813

Bioenergoterapeuta , 0604-532-588.

KOSMETYKA

048343

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

.,16ll1

'

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.
li41881

~41161

Łuszczyca , bielactwo - leczenie,
0601-214-388.
li41814

LOKALE
AAA
"Eurolocum-1'
założone
1984,Kielce Sienkiewicza 9,
041/344-66-33.
Internet www.pronet.com.pl/kgn.
11.1610

AAA "Medium" 041/368-07 -74.

nieruchomości,

Diagnostyki Medycznej Kielce, 041/368-73-01 . Laboratorium poniedziałek - piątek, 368-73-03, RTG i mammografia poniedziałek - piątek,
368-73-04; endokrynologia środy i piątki,
368-73-01 , pracownia EEG poniedziałek 
piątek, 368-03-71.

............._.........._........................ _.............................. _....!".'.8.'~

MA " Nieruchomości" ·
"Piasecki&Górecka", 041/343-04-35.
.,1611

MA "Optimum", 041/344-17-41 .

dr481l6

Stomatolog - Marzena Kałwa - Tatar,
przyjmuje Kielce, D uża 24, poniedziałek
17.00 - 19.00, tel. kom. 0604-244-975,
domowy 041/386-41-11.
.,1111

Oll181

MA "Partner" wynajmę M-2, M-3,
M-4, 041/344-98-98.
1IW181

AD-DRĄGOWSKI,

041/368-24-34.

"",06

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

,,1441

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

Staszica

l,
.,1161

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

MA Automatycznych pralek, lodówek.
Kielce, 331-22-32.

_ _

.,1118.
........................................................................... ....... ..........

Automatycznych
041/369-82-22.

pralek.

~41888

"Complex-Dom", 041/368-43-86.

_................._..._..................................__....................._.!".'.l.8l.

I

GWARANCJA JAKOŚCI * ATEST * IT8 - AT· I S·31 99/9. ATEST'łł='

sprzedaż ,

komis, serwis RTV,

Żeromskiego 44, 041/361-05-62.
Olll68

" Pał-Secam " - anteny, kineskopy (regeneracja), piloty - sprzedaż, montaż,
serwis. Kielce, Warszawska 2,
344-34-37.
.,1161
...................................................................................................

Pralek,041 /331-35-25.

Kawalerki KSM, Sady - 46.000
sprzedamy, 041/344-22-48.

'48016

Pośrednictwo

56

sprzeda mieszkanie
Stok, 1550 m2, 041/344-69-26.
~483J8

2

Sprzedam 31 m - 56 tys., 42
62 tys. 041/342-33-60.

http://sbc.wbp.kielce.pl

141m

Policealna Szkoła Detektywów i Pra·
cowników Ochrony. Radom, Wernera
29/31 , 048/331-07-37.
111111

Policealna Szkoła Detektywów i Pra·
cowników Ochrony - dwuletnie studium
zawodowe. Kielce, Gagarina 3 (Szi.
Podst. 22), tel. 361-55-65 wew. 8·
zapraszamy chł Opców i dziewczęta .
Police'alne Studium Kosmetyczne,
Kielce, Warszawska 6, 041/343-20·49.
Ogłasza nabór na rok szkolny 199912000.
Dyplomowany technik usług
kosmetycznych. Roczny kurs masażu
klasycznego .
I11UI

Prywatne Liceum Ogólnoksztalcące
im. M. Wańkowicza (młodzieżowe)'
ogłasza nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
11If~
Terapia dla dzieci z dysleksją, dysgra'
Badania "TWP"
Radom, ul. limanOWSkiego 26/30,
362-26-28.
111m

------------Tłumaczenia - tłumacz języka
angielskiego, 041/345-37-16,
0601-408-968 .

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

m2 ~48146

II

NIERUCHOMOŚCI

AAA, 041/366-05-93. ŚwiętokrZYs~
Kielce,
ul. Sienkiewicza 67.

Giełda Nieruchomości.

.,H

-------"Eurolocum-1" patrz "Lokale'.

~

......................................................................

Sprzedam 2 działki rekreacyjne
nad zalewem Hańcza, 017/582-70·97.
~
..........•...•.....•.•..•.... ~._....__ .........__.._-....._....__•.....

---

Sprzedam działkę 850 m2, cena
200 zl/m 2 - centrum, 041/342-33-60.
llI1~
_.. ...__.... __._--_ .... _-_.._....

_-_

_._--_.---

Sprzedam halę 1300 m2 - 0,80 ha pili
trasie, 041/357-48-58 po 15.00.
1

----------------~
Własnościowe mieszkanie 58,5 rn k'f
sprzedam. Radom, ul. Czarnoleska 27i2~

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

PRACA-SZUKAM

.'

Budowa domków + wykończen~

NAUKA
M-3 - Ślichowice, ŚwiętokrZYSkie,
Czarnów sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041 /361-65-12, 346-18-61.
.,1616

m.

Rybak,
01<1411

JKN -

"Akcent " Targowa, Turystyczna, Baranówek, Wawrzyńskiej - Raty, ulga,
041/368-70-93.

m2,

Matematyka. Kielce, 331-92-08.

..184

Agencja "Bil-Dom", 041/362-18-98.

,mllJ

BIURO CZVNNE:
pn. - pt. 8.00-16.00
sob. 8.00-1 Z.OO

~1IIl

fią i dysortografią.

Schudnij wiosną! 041/369-90-81.

Agrotex, 041/362-04-74.

KOLBIS sp. z 0.0.
OIKIELCE
ul. Ściegiennego Z 5 7
telJfax (041 J 36Z-0S-70

"MarksolI" - kursy komputerowe:
Windows, Office - Kielce, 343-06-28.

Ośrodek

..2166

KOl.!!llil

Łódź ,

Ginekolog - leczenie, zabiegi.
0602-335-083.

1:kJ131

Palety używane, 041/311-85-70.

Producent blach dachówl,owych i trapezowych

Kursy: na samodzielnych księgowyc~
obsługi księgowo - kadrowej firmy; na li·
cencje zawodową pośredn ikó w wobrocie
nie ruc homośc iami; Zarządców nierucho·
mości ; służb BHP. Szkoła Zarządzania
i Marketingu, 041 /362-35-07.

Agencja Pi elęgniarska oferuje usługi :
lekarzy,
p i elęgniarek,
opiekunek,
041/346-52-15.
Badanie włosów, 0601 -214-388.

",,188

PANELE - PODŁOGOWE, ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE . "SZUMEN",
041/345-84-53.
,,1484

__

"'41114

INFORMATOR

KUPNO

__

~48J11

MEDYCYNA

Komputery tanio, 041/362-08-08 .

Kurs i egzamin dla kandydatów na
rad nadzorczych z udzialem
Skarbu Państwa . TWP Oddział Region~.
ny, Kielce, ul. Św. Leonarda 18.
041 /344-65-41 , 344-63-50.
_........ _._. .._-_. ...._...... _..._.............- ..__._~
członków

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

Sprzedam pilnie M-4, KSM bez
041 /369-13-17.

pośredników,

0<1483

Okna: "Panorama", "Styl-2000', dachowe "Fakro'. Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, rolety, parapety. "Drakpiast" ,
Kielce, Nowa 5, 361-71-90, 361-88-52.

BUDOWNIOWO

1936

---------~~ .

.48311

ElEKTRONIKA

,., 418

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

Sprzedam lub wynajmę 37 m2 , I p,
osiedle Milca. Oferty Urząd
Pocztowy 5, Skarżysko skr. 18.

. 48130

.......................... _................................!'.I~I?
Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Komerling zaprasza do nowego biura handlowego. Kielce,
ul. Staszica l, I p. 041/343-04-66.

Jesteś bystry. Pracuj w reklamie! KUij
grafiki komputerowej. KKO Kielce, Duia
8, 041/344-47-75.

",481

Tatuaże

_ _ _ _ _ _ _ _--'''''118

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

Kom uter

Siporeks 60 - cena 3,90,
041/343-17-39.

I

Sprzedam M-3 Ślichowice, II p.,
telefon. 0602-274-818.

Skarżysko

tywłamaniowe.'Elmix'

Oll113

041/343-04-98.

" łnterplex ":

Największa

"Promont-Serwis", 041/361-36-12.

Siding - 12,90 zł/m 2 - styropian 72 zł/m sześcienny - okna - bramy -daChy. "Wolbud", 041/361-66-92. ,.,481

11.1111

~4831 4

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

Kasy fiskalne· komputery

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

Krycie dachów, 041/373-91-43.

1:kJ811

Drzwi Gerda an

Dystrybutor cegielni "Harasiuki" oferuje cegłę ceramiczną we wszystkich
asortymentaCh oraz cegłę białą silikatową - najniższe ceny, 015/836-16-67,
015/836-38-97.
• ,111

Po ier

Centrum Rowerowe Fomax

Dan - Bud, ocieplenia - tynki,
041 /368-47-42.
~48188

.,1161
"-_._------------------

SYSTEMY ANTYNAPADOWE,
MONITORING, OCHRONA. KIELCE,
366-08-22, 366-32-15.

,.,408

I

041/30~-.~~-.~. ~ : ..........._..._.............__ !!!

Angielski - filolog , 041/331-87-97.
dr46110

Chemia , 041/345-72-21 .
..............•..•.......................•.•_........-............................. ~44181
....._...

_

Indywidualne kursy komputerowe:
pakiet biurowy MS OFFICE (Word, Exel);
grafika komputerowa, programy finansowo - księgowe. Szkoła Zarządzan ia
i Marketingu, 041/362-35-07.
lml

PRACA-ZATRUDNI

.:,

Atrakcyjną pracę domową ,

0604-477 -894.
Autoryzowane Centrum Serwiso~1
zatrudni techników elektronikóW do
napraw sprzętu RTV, 041/331-80.91
<

REKLAMA
B i urową pracę

w domu zleci redakcja

branżowych , 050-107-21-00 .
1iJ/11

1iJ232

Roznoszenie lub rozsyłan i e materiałów reklamowych. Płac imy do 5.000
miesięcznie. Informacje bezpłatne,
koperta zwrotna. Przeds iębiorstwo
Promocyjno - Wdrożeniowe "Tele-Top",
99-300 Kutno box 85.
...._................_.._..__ ... _._..__........_._.. .._-....._.....IU6U
_.....

_-

Składan ie długopi sów,
1iJ401

9.~l.Q.1.~.4.9.§:?Jl.s..:..........__ ......____ .. _........_...._.. !1!.!~

Zarobisz dodatkowo, 0700-670-67.

ących I
le

'41184

Zatrudnię

dziewiarza,
tel. 041/311-34-23.

1

~4I110

ie! Ku~
:e, Duia

Zatrudnię kierowcę

1110

Itów na
dzialem

Doświa dczonych

tynkarzy gipsowych
agregat, 0602-706-167.
bilI

egion~·

z samochodem
dostawczym - (blaszak) oraz magazynem
25 m2• Informacje 052/
telJfax 343-39-92.

Firma Produkcyjno - Handlowa
Ostrowiec Św. 041/263-61-88.
015/823-14-96.
01111

JOwyc~

W; na li·
'obrocie
ierucho·
zania

Firma handlowa zatrudni.
" nrllnmi"r7 015/832-25-26.

Zlec, reklamę na samochód,
korzystne warunki, 050-170-75-30.
1iJ/\6
.__ ..._.-._..... ..... ._ . ... ._..._.. ... _---_._-

-.818.\

Jterowe:

5·28.
~l\I1

J8.

wi Prn·
Nernera

Firma zatrudni pracownika na stanokierownika hurtowni Farb
041 /344-10-08,
..II

ptJ03

studium
3 (SIk.
8)ta.

1iJ1!2

praca

chałupnicza .

wyłączni e

pisemnie. EU.H.
, Kielce, Konopnickiej 7/82.
'41319

masażu
1ll~1

1iJ/41

tałcące

:owe) .
;zkolny
l,
Illl~

dysgrn·

P"

-

Poszukujemy handlowców: komputetelefony komórkowe. Nie akwizycja,
ze zdjęciem prosimy składać do
Eurokom. Kielce, Jana Pawła 1113,
mdlOO

pOdatek,

--~

na
3·60.

nAgromax" Sklep Ogrodniczy oferuje:
nasiona warzyw, kwiatów - kwiaty balkonowe - drzewka owocowe - iglaki - krzewy ozdobne - ziemi ę - akcesoria ogrodnicze. Niskie ceny!!! Kielce,
Karczówkowska 44, 346-29-91 .
.U41!

Am-staffy. 041/342-72-70.
'48330

Auta System Daewoo Tico
090-648-036.

"1114

.,2181

Bale, sosna, suche, 4 m sześc ienne,
041/369-25-61 .
1000L,
1iJ8\3

Cinquecento 899 (1993),
041/362-16-16.
.. ...._... _..-..._._-_._._--_.._....._...__._-_...

-_ _

__...'41331

Ekoterm - Plus olej opałowy naJwyż
szej jakości! "Onex", 041/346-53-60.

Fabrycznie nowa kasa fiskalna
z gwarancją, cena 1,600 zł.
Kielce 344-88-32,
Fiat 126p (1985), 041/311-17-63,
Fiat 126p (1992), 041/331-74-05,

sprzedaż,
~413O!

Honda - Civic 5D (1996), 32.000,
041/362-23-55.

Kserokopiarki używane - dla punktów usług ksero, mała poligrafia,
041/343-13-31.
!!8116

(amerykański)

o zamówienia publ~ne:

1. Opracowanie dokumentacil proJektowel drogi powiatowel w m. Podgrodzle - Smyków - Borownia oraz
chodnika przy drodze wojewódzkiei: Ćmielów - Gróiec oraz odcinka drogi gmlnnei w Gróicu.
Data przetargu 21 .04.1999 r.
2. AktualIzacia I wykonanie nowych map sytuaCYlno-wysokośclowych obszaru przy drodze wol. naodcinku od budynku Urzędu do granicy z gm. Bodzechów oraz ode. drogi gminnel w m. Grójec.
Data przetargu 21 .04.1999 r.
3. Modernizacja oświetlenia na ulicach w m. Ćmielów I na drogach powiatowych.
Data przetargu 22.04.1999 r,
Powyższe zamówienia odbędą si ę w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 ECU.
Szczegółowe infonnacje o ww. przetargach można uzyskać w UMiG w Ćmielowie ,
ul. Ostrowiecka 40, Ref. Techniczno-Inwestycyjny, pokój 12, telJtax (015) 861-20-18.
11/1835

Laminatory, bindowanie',
041/344-53-13.
Mercedes 240D 123, 041/331-70-05,
0601-531-919.
'4811/

Mieszalniki paszowe, betoniarki.
Produkcja - hurt- detal. Najtaniej ! Raty.
"Defro",
Ruda
Strawczyńska,
041/303-80-85.
..1444
Odzież

robocza w pełnym asortymencie, Kielce, Wspólna 8, 345-65-93.
Okazja I Sprzedaż nowego ciągn i ka za
zdany stary z bonifi katą 5000,00 zł "Moto
- Agromax", Kostomłoty 26B, tel.
041/303-13-49, 041/303-13-51 .
",lIla
Polonez (1987) silnik lady, 1100
041 /374-41 -41 .

'4IlO9
Profesjonalne wyposażenie kuchni
przemysłowej . 0602-193-274.

Suknię

ślubną ,

Przadsi9blorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa 'Warszawaz siedzi bą w Warszawie, ul. OIes lńska 21 zatrudni:

- maszynistów żurawi wieżowych z uprawnieniami kat. liII,
- operatorów dtwigów towarowo - osobowych
WTO Gnlezno-l 000, z uprawnieniami,

- monterów urządzeń 'I- konstrukcji metalowych

041/331-25-27,

0601 -531-919,
'41118

Toyota Carina, 2L, (1997).
041/361-04-85.

I

(!urawle ŻB-75/1 DO, Potaln, WTO-Gnlezno),

- konserwatorów żurawi Wieżowych z uprawnlenlamllDT.
WiadomołC:

telefon: 846-11 -01 , 846-15-71 w godz, 7.00 -15.30 .

OGWSZENIE O PRZEfARGU NIEOGRANICZONYM
Zarząd

Miasta i Gminy w Suchedniowie

zł,

ul. Sportowa 4
teJ. (041) 25-43-186 w. 36, fax. (041) 25-43-485
ogłasza

przetarg nieograniczony

na opracowanie zmiany w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Suchedniów.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można
odebrać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 10) lub za zaliczeniem

pocztowym.
Termin składan ia ofert upływa 26 kwietnia 1999 r. o godz. 9,30 .
Otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia 1999 r. o godz. 10.00 w siedzibie
zamawiającego (sala konferencyjna).
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

Uno 1,0 (1 998), 041/345-37-45.
.41241

Ford Festiva
041/332-48-89.

Zarząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Informuje, że rozpoczęto następujące postępowania

Kombajny zbożowe, prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możliwy transport, tel. 034/362-86-81 , 032/435-50-63,
033/875-45-06.

• 41164

Fiat Punto 75 SX (1 997),
041/342-27-76.

Sprzedam kury nioski. Kielce,
366-25-31 .

Hamburgery: produkcja,
041 /345-55-95,

Siatka - produkcja, 041/332-38-02.
'47111

1iJ114

kurtki skórzane
(nowe wiosenne
wzory)
•
kożu
EKO

Glazura , terakota - solidnie, Busko
0411370-15-05,

"138.\

F.S.O. 1500 cm 3 (1987) I właściciel ,
041/344-90-59,

'41842

Rewelacyjne systemy Multilotka,
0604-319-354.

•

.,2Il3

.,218/

Producent odzieży jeans, sztruks.
Kajetanów
105
k1Kielc,
041/301-12-24.
'41040
Przyjęcia komunijne, weselne.
RestauracjaJodłowa. Kielce, 361-04-87.

041/311-50-16.

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

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

Zagnańska

Cinquecento 704 (1997). Kielce
369-85-19.

Posiadasz własny lokal 30-60 m? Otwórz działalność gospodarczą - sklep z
odzieżą na wagę, Firma z dużym doświad
czeniem zapewni Ci regularne dostawy
dobrej jakości towaru, terminy płatności
oraz wyposażeni e sklepu. Gwarantujemy
pewny zysk, tel. 090-296-169,.
090-212-142.

PARTNER

ul E Plilter 13
(OS BarWinek)
Kielce tel (041)361-61·62

odstąpię ,

Kserokopiarki używane - sprzedaż,
serwis. Kielce, Staszica 4, 344-53-13.

(1991),

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

~48214

.,2\64

1) spełniają ~mogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) spełn iają wymogi określone wart. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
11/1160

Radomskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej "RADPEC"
SA w Radomiu, ul. Żelazna 18

Kost ABRUKOWA

ogłasza pisemne przetargi nieograniczone

na wykonanie zadań:

CEGŁA ILI

I - Dobór dostawa i

70·97.

AAA "Canon", "Panasonic", kserokopiarki, Faxy. "Top Serwis" Kielce,
Chodkiewicza,
041 /343-13-31 ,
041/362-01-00.
mlI

Beczki
plastikowe
090-335-853,

OrDanizacja przyjęć komunijnych, wesel, bankietów. Zajazd " Stodółka" ,
041/303-47-80, 303-46-90.

Flrmil

of'eruje:
Garaże ,

..Fol-Plex" - Plexi, PCV, folie samoprzylepne, kasetony, Tarnowska 50B,
041/362-12-11 .
.,2181

)krZYS~

1e

SPRZEDAŻ

1iJ611

I1II1l

•

-_.....__.._.._---_._._. __'41111
..-

Garaże blaszaki (3 x 5 - 1400 zł) .
Transport gratis! 041/263-27-42,
090-314-885 .
1iJ110

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

AAA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041 /366-40-93, 344-22-15. Czynne
także w niedzie lę 10.00 - 14.00. .,2\31

Pracowałeś legalnie w Niemczech

odbierz niemiecki
UJ ZJ:Z69-00-:>3

10,

RÓŻNE

..1431

wi Pra·

etyczne,
l-20·49
19/2ooo

_

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

Firma zatrudni operatywne osoby.
. między 18.00-20.00, 041/331-38-03.

.,2621

1iJ133

_-_ __ __ __

kIt/811

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

STRONA 17

Wymiana pomp obiegu CO w 11 węzłach cieplnych.
Wymiana pomp cyrkulacyjnych CCW w 2 węzłach cieplnych.
Wymiana pompy odwadn iającej w 1 węźle cieplnym,
Montaż zabezpieczenia STB przed wzrostem temperatury CCW w 1 węźle
cieplnym.

KIEROWA 1 ,48

z/lszl.

KL3S0 ,-=-_+..;..:.;7%;..,;.;.VA~T

BlACHA DACHOWA

Od 2770

z/lfa~czny m2

l! - Dobór dostawa i

-_.---

jl.ql'

-) haPilY
~

I 5 m101

-~27f15

•
ol.'!

lńczeoil

:rwiSO~!

do
0-91

I

,:J1

Wymiana pomp obiegu CO w 1 węźle cieplnym,
Wymiana pomp cyrkulacyjnych CCW w 1 węźle cieplnym.
Wymiana zaworów odcinających dn 125 szt. 2 na niskich parametrach
w1 węźle cieplnym.
li Mo.ntaż zaworu bezpieczeństwa w 1 węźle cieplnym.
~r~1rl realizacji zadań 15 sierpnia 1999 r,
p adlum dla zadania I - 1000 zł.
postęPowan ie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Ostępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kraprzetargowym mogą brać udział oferenci spełnia
art. 22 ust. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych 0dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków
. zawierające specyf ikacj ę istotnych warunków zamóniezbędne doku"1enty można odebrać w siedzibie przedl" ",UIIOr~tu,~ W Radomiu, ul. Zelazna 18, pokój 111 .
koperty zawierające oferty na wykonanie ww. zadań naw siedzibie przedsiębiorstwa (SEKRETARIAT).
być opatrzone napisem - "Przetarg nieograniczony
podano w specyfikacji".
Otwa ,składania ofert upływa 7 maja 1999 r. o godz. 9.
rCle ofert nastąpi 7 maja 1999 r. o godz. 10.

-_ -

MOŻLlWOSĆ UZYSKANIA RABATÓW.
ATRAKCYJNE; WARUNKI HANDLOWE
DLA FIRM

.....

M
,/

11/1116

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

Zakłady

Metalowe
"NIMET"
Spółka z 0.0. w Nisku
zatrudnią

Żuk blaszak (1989), tel. Kielce
343-11-58.

Parkiet, parapety,
mozaikę kupisz

99183

na r aty
- dąb od SOzldo l00zV1 m kw. z VAT
• jesion od 50 zl do 107 zł/l m kw. z VAT
-jawor od 40 zl do 68 zł/l m kw. z VAT
• buk od 19 zl do 93 zl/l m kw. z VAT
- mozaika od17zldo39zV1 m kw. z VAT

RADCĘ

PRAWNEGO
Warunki pracy i płacy
do uzgodnienia
z Prezesem Spółk i,
tel. (015) 841-23-14

Żuk izoterma (1994), cena 12.000,
041/344-66-65 w godz. 7.00-15.00.

AAA AAA Profesjonalna naprawa
telewizorów, 041~342-85-83, 344-84-39.

~48341

TOWARZYSKIE

,

Alarmy + monitoring + ochrona "Sezam", 041/368-86-55.
oki 38/

Monika u siebie, 0604-897-184.

DO KLASY PIERWSZEJ
i
NA ROK SZKOLNY 1999/2000
Informacje i zapisy: Kielce, ul. Ściegiennego 6 (WDK), tel. 361-33-55

dr48349

Sylwia u siebie, 0603-226-372.
....._.. _._............................ _---_.._.._..-.-.-.. _--_.... _.<1<48350

~-_

TURYSTYKA

'

.,2183

* suszarki do włosów
* okapy kuchenne
* czajniki elektryczne
* maszyny do szycia §
* roboty kuchenne ~
* i inne

Bogata, atrakcyjna oferta zielonych
kolonii, obozów, wczasów
i wycieczek. ATH Kielce, Żytnia 1,
344-86-66.
Frankfurt - Mannheim,
041/332-40-08.

Kołobrzeg

Już

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

Nie trzeba szukać
innych firm, żeby kupić:
komputery, drukarki,
sieci.

- obóz językowy od
27.06-10.07. Liczba miejsc ograniczona,
094/346-24-30.
kkml

Odstąpię wczasy'z wyborem dowolne-

go kraju w Europie. Kielce 344-88-32,
362-49-46 .
647961

montaż ,

~~

E~

ca f!

~t
fi ł.

Przeprowadzki
kompleksowo,
041/361-94-68, 090-683-376.

r.
1ft
~===::I~-"
[Q tą+ff1) i.Gi l fi
dziś zlecenIe
t
_ jutro odbiór
...
t!.

99118

ekspres-I godz.

owl/8

Remontowo - bud owlane,
041/346-22-55.

Elektroniczne numery na domki.
Radom, telJfax 048/363-85-35.

DRUKARNIA

Wycieczka - Wilno, Kowno,
Troki 14-19.05. cena 620 zł. " Łysogóry" ,
041/366-24-24.

Rolety - heroal, żaluzje , ul. Miła 16,
041/345-07-90, 090-691-370. dr4/889

Glazura - Solidnie, 041/369-91 -79.

Rolety antywłamaniowe , bramy, kraty, parapety, verticale, markizy, roletki
tekstylne. Przedstawiciel firmy "
Heroa!" - "Alutechnika", Paderewskiego 3, 041/343-07-04. Zapraszamy
8.00-17.00.
jol/96

Hydrauliczne, 041/361-54-12.

Schody - wyrób,
041/346-54-94.

d,4823/

Instalatorstwo elektryczne,
041/374-15-79.
Kominki . 0604-303-481 .

Transport -1.5 t, 041/366-23-11 .
Transport 2T "SUS", 041 /345-30-29,
0602-704-955.

P. TJ. "ZUBIX" sp. z 0.0 .

• ALUMINIUM ~e~~~~t18-60

25-334 Kielce, pl. MOniuszki 11 ,
tel. 344-44-47, 8

ATESTY - CERTYFIKATY

Transport 3,5 t kontener, winda, 36 m
tel. 0602-677-049,
0604-531-466.
objetości,

dr41114

ELMIX

Malowanie, tapetowanie,
041/368-36-66.

Transport od 3 do 24 ton: Dłużyce , niskopodwozie, meblowozy, plandeki,
chłodnie w ruchu krajowym,
041 /362-05-22.

czysto,

TANIE BILETY LOTNICZE! + WIZY!

Pływalnia "Perła"
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji .

USA, KANADA

przetarg nieograniczony

na wykonanie ogrodzenia Kompleksu
sportowego w Nowinach z elementów betonowych
powierzonych przez inwestora
o wysokości 2 m i długości ok. 1000 mb.
oraz ogrodzenia metalowego około 100 mb.
w tym dwie bramy wjazdowe oraz (budka)
kasa biletowa.

Linia BezlJ!.a tna do

***

rezerwacjL (~J800. f20.022

Kryta Pływalnia

ABC Videofoto, 041/368-45-26.

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

Videolilmowanie, 041/300-35-75.

Wid eoomega , 041/331-92-59.

ZGUBY

~II

Zginęła legitymacja studencka na
nazwisko Olechowski Maciej.

Biuro Podróży.
Autoryzowany agent
najlepszych linii lotniczych.
00-539 Warszawa,
ul. Piękna 16
(obok konsulatu USA)

OSOBOWE ALE CIĘŻAROWE
WSZYSTKIE MARKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
W 24 GODZINY

=================~

Kielce, ul. Piotrkowska 12
telJfax 343-06-46, 09()-3S~20":!.l.oI 1.

MDF i PCV pełna oferta 3 producentów

przetarg nieograniczony

Oferty z ceną za 1 mb. ogrodzenia należy składać w terminie 7 dni od
daty ukazania si ę ogłoszenia o przetargu w sekretariacie Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny, ul. Białego Zagłębia 25.
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny 21 .04.1 999 r. o godz. 12.00.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Krytej Pływalni " Perła" w Nowinach, ul. Kubusia Puchatka lub pod numerem telefonu (041) 366-77-66 - p. Mieczysław Bentkowski.

Bliższe informacje można uzyskać osobiści e w biurze Krytej Pływalni ,Perła'
lub pod numerem telefonu (041) 345-96-50.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sitk6wka - Nowiny w terminie 7 dni od
daty ukazania się ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się 21 .04.1999 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sitk6wka - Nowiny przy ul. Białego Zagłębia 25.

114'"

III'"

sprzedaż, zdemontowanie i wywiezienie 4 wież
oświ etleniowych boiska sportowego w Nowinach.

na

http://sbc.wbp.kielce.pl

WIDEOFIł.MOWANIE •

PANELE PODŁOGOWE

"Perła"

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ogłasza

Żaluzj e , verticale, roletki, rolokase~,
tapicerka, 041/368-96-19,
0601-845-781 . Gwarancja!

MARCO POLO

tel. (22) 621 00 56, 621 88 37
622 00 81 , 622 00 82
fax (22) 628 7641
Www: marcopolo.com.pl
e-mail: marcopol@marcopolo.com.pl

• Rezerwacja telefoniczna, zniżki, bezpłatna dos tawa, cały kraj_
• Pośrednictwo wizowe (USA, KANADA), auto ryzacja konsulatów_
(ponad 90"1Ó przyznawalności, tel. : (022) 6291523)

Żaluzje, verticale, rolokasety,
tanio! 041/366-38-26.

_ _ _ _ _ _ ._ _ _-----'~ I726

d,48084

Kryta

Żal uzje , verticale, 041/331-04·97.

01121

Malowanie natryskowe, tradycyjne,
041/331-01-41 .

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

Ża luzj e , Verticale, rolety - produce~
gwarancja, faktury VAT. Hauke Bosaka
041/362-14-48, 368-28-47,300-37·53.

~4/63/

Malowanie - tapetowanie szpachlowanie, 041/331-28-20.

ul. Grunwaldzka 28

Żaluzje , 041/362-20-25.

<1-4801/

dr4/643

Kielce

montaż,

Szycie firan i zasłon, narzut. Sprzedaż
firan muślinowych i gipiurowych, tkanin, karniszy, mierzenie, upinanie, projektowanie. Montaż karniszy. Kielce,
pl. Wolności 12, 041/368-18-66. ""198

dlm93

Malowanie - natrysk - tapetowanie.
Gwarancja, 041/344-58-11.

7"'''

Zakład Kamieniarski - Wierzbicki,
nagrobki. 041/345-90-25.

041119

InstalaCje wodno - kanal iz. c.o.,
gazowe, 041/368-83-44, 0602-477-044.

kk/m

Zapraszamy

Wypełn i anie PIT-ów,
041/344-47-90 .

<1<4801/

kn28

.,2630

Wykonywanie szyldów, tablic
reklamowych, 0604-813-366.

.................................. _.........................__ .................J.. I /~!

Hydrauliczne, gazowe, przyłącza,
041/368-10-63,0602-512-067.

~

'i ;a
fi fi

Vertikale , żaluzje) produkcja, monla(
detal. D iżalex , Sciegiennego 211,
041/361-32-01 . Zapraszamy 9.00-16.110.

Przeprowadzki,041/366-25-10.

okl413

Przewozy- cała Europa! Biuro Podróży
Comfort-Lines. Kielce - Dworzec PKP,
tel. 041/345-60-80.

~48314

Verticale - producent,
041/362-10-30.

Przeprowadzki, 041/366-25-10.

naprawy,

<1<48141

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

parkieciarskie, 0604-615·69a

~48089

Hydrauliczne, 041/300-34-84.

ob/66

Układanie kostki, 041/368-53-30. ~
Usłu gi

tel.
..523

kk/112

Kompleksowa obsługa

ogłasza

Pożyczki
niskoprocentowe,
048/362-17-68.

d,48184

d,48141

Przejazd - Appia, Rzym, Sycylia,
tel. 081/825-56-53.

765/ob

~4a312

ki/412

Zniżki

o~ro~ramowania

Poligrafia - sitodruk. Kielce, Planty 12.
041/344-89-07.

CZYSZCZENIE DOSKONAŁE :
DYWANÓW, TAPICERKI,
041/366-00-76.
6399
Dachy - papa termozgrzewalna, dachówka bitumiczna, blacha siding ,
041/352-46-60 wew. 191.
Domofony 041/369-88-21.

Układan i e kostki brukowej,
041/345-77-28,090-371-1 29.

~48199

Cyklinowanie,lakierowanie, instalacje
elektryczne, 041 /361-58-96 .

ki/850

~48231

Jazdy

Parkiety, boazerie. Kielce, 346-51-21.

"",22

Kielce - Mannheim, 041/332-47-60.

1S85 '"

,k1432

.,2600

<1<41816

A()klitW~rił;

PROFESJONALNIE,

Bus - Transport - Przewóz osób laweta, tel. 015/811-94-97.

.........................._........................................................

Kielce - Mannheim, 041/303-83-91 .

.............

Ocieplanie styropianem, malowanie
elewac"i, rachunki, 041/362-59-1 6. ~48018

Balustrady, bramy, kraty, ogrodzenia,
041/369-25-05.

Czyszczenie - dywanów,
041 /311-04-16.

szkół,

Ukł adan i e kostki brukowej.
Bodzentyn, 041/311-55-96.

~48301

<1<48106

~48221

13.04.99 r., godz. 10 i 16, Kielce
ul. Czarnowska 22 (bud. Polmozbytu, IV p.)
tel. (041 \ 366-05-60
13.04.99 r., godz. 16, Włoszezowa
ul. Jędrzejowska 13 {HURT. JETA}
tel. 394-35-50

Ocieplanie domów styropianem oraz
w1ryskowo pianką, 041/311-71-72.

Anteny. Domofony. Instalacje. Gwarancja!!! Promocja świąteczna!!!
041/361-36-31 , 0602-51-92-54. 048224

d,4/822

,

A u nas już lato! Tunezja, Egipt, Cypr,
promocyjna Hiszpania, egzotyka, słońce ,
plaża, lato ... "Abex", Sienkiewicza 1O,
041 /344-23-26.

* żelazka
* telefony

d,48219

~48348

rJtai;~~ PROWADZI NABOR

* odkurzacze

ksero,
pieczątki,
wizytówki, zaproszenia, oprawy introligatorskie. 041344-49-84,
0601-439-466. Rynek 5 (wejście również od Orlej za delikatesami), Sienkiewicza 58 (wejście również od
Paderewskieao\, B odzentvń ska 3.•47423

Alabaster. Malowanie, szpachlowanie,
041/345-98-11 kom. 0602-465-651.
..............................

~4834/

* krajalnice
* kawiarki
* malaksery

Najtań sze

.,2510

Ewa u siebie, 0604-313-221.

Transport towarowo - osobowy,
kraj i zagranica, tel. 041/331-35-32
0602-695-899.
'

041996

AAA Szklarstwo całodobowo.
7/9, 041 /362-47-07.

Kościuszki

Ania u siebie, 0604-302-398.

okien, 041/368-14-50.

Nagrobki, katakumby - ceny konkurencyjne, J. Łakomski.
Tel. 0602-596-899.

dr48311

~4/190

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

~482/3

AAA MA Telewizyjne. Kielce
303-16-47.

AAA, 041/366-05-71 .

~l: ·

Montaż

dl48308

AAA Roxana, 041/346-20-68. P rzyjm ę
Panie.

w Składzie Kielce
ul. Łazy 37, tel. 345-44-B4

Malowanie, tapetowanie, szybko,
solidnie, 041/345-63-01 .

USŁUGI

i BOAZERYJNE

S ID IN G
OKNA i DRZWI !
PARAPETY
ELEWACJE WINYLOWE'
WSZYSTKICH TYPÓW ł

PRODuceNt

Kielce , ul. W rzosow a róg Hauke-Bosaka, tel. (0-41) 362-05-&l
Vlnyl Plus - kupuj tanio u IMPORTERA I
tel. 0602 555-250
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Najwięcej zanieczyszczeń zbiera Nida

GRANI Z Y

STYD

bicki,

Żadna z rzek położonych w województwie świętokrzyskim

emerytalnych ... " - Zjawisko to było
rzeczywiście bardzo dotkliwe i dotyczyło niemal wszystkich towarzystw
emerytalnych w Wielkiej Brytanii,
które potem umieszczono na czarnej liście - wyjaśnia Piotr Filipek, dyrektor do spraw korporacyjnych w
Norwich Union. - Spośród miliona
ni się od polskiego, bowiem w naprzypadków, naszego towarzystwa
szym kraju inaczej niż w Wielkiej
dotyczyło niewiele, bo siedem i pół
Brytanii ścisły nadzór nad fundutysiąca. Do sierpnia ubiegłego roku
szami emerytalnymi sprawuje pań
wypłaciliśmy już niemal wszystkie
stwo. Oznacza to, że gwarantem . odszkodowania, większość w pierwypłaty świadcze ń nie są bez po- . wszym wyznaczonym przez brytyjśredn i o towarzystwa emerytalne. ski rząd terminie.
Pomimo tego, że wszystkie funduProgramy emerytalne zarówno
sze spełn iły wymogi polskiego praNorwich; jak i Commercial w Wielwodawstwa, zabiegamy o to, aby
kiej Brytanii sprzedawane były za
pełnić stały nadzór nad ich działa l
pośrednictwem doradców finansonością - mówi Sebastian Boj eński. wych, których w dużej mierze podoPopieramy projekt zapisu w ustawie
bnie jak brytyjskie prawo obarcza
o tym, aby towarzystwa przysyłały
się winą za powstały problem. Zwa.nam dzienne raporty.
bieni bowiem dużymi prowizjami
W "ulotce· zatytułowanej Czarna
brokerzy bez analizy konkretnych
Lista Wstydu czytamy: •... przeszło
przypadków sprzedawali polisy. milion osób (w Wielkiej Brytanii Każdy program musi być dopasoprzyp. red .) zostało nakłonionych
wany indywidualnie, niektórzy boprzez towarzystwa do opuszczenia
wiem mogą stracić na rezygnacji z
ubezpieczenia w ZUS - twierdzi dyzakładowych programów emerytalnych na rzecz programów indyrektor Filipek. - Dotyczy to m iędzy
widualnych. Stało się tak, mimo iż
innymi tych, którzy mają uprawnienia do wcześni ej szej emerytury,
wówczas było jasne, że ze względu '
grup posiadających branżowe
na ulgi podatkowe i inne specyficzne cechy grupowych programów
uprawnienia emerytalne czy emeryemerytalnych, prowadzonych przez
tur pomostowych. Trzeba także papracodawców, dla przyszłego ememiętać, że żadne towarzystwo nie
ryta przejście to będzie bardzo niepotrafi obecnie wyliczyć wysokości
korzystne (... ) Sprawa wyszła na
przyszłej emerytury, może tylko
jaw, kiedy pierwsi emeryci (...) mają
poinformować , w jaki sposób pieo wiele niższe wypłacane świadcze
niądze danej osoby będą inwestonia niż ich rówieśnicy, którzy pozowane .
Agnieszka WICHA-OAUKSZA
stali w zakładowych programach

Lista Wstydu opublikowana przed dwoma laty w WieBrytanii z nazwami firm ubezpieczeniowych, które utrareputacj ę na brytyjskim rynku przez to, że odma wiały
roszczeń emerytalnych, trafiła także do Po lski.
dwudziestu czterech wymienionych towarzystw znają się dwa działające w naszym kraju .

Rzeki bez normy
nie jest pierwszej klasy czystości. Ponad połowa zbadanych
w ubiegłym roku odcinków wód płynących nie odpowiadała
normom i pozostawała poza klasam i.
Blisko 60 procent rzek w województwie świętokrzyskim miało w
1998 roku wody nie odpowiadające normom, 40 procent zakwalifikowano do III klasy czystości, w II klasie znalazło się tylko 0,4 proc. odcinków, a w pierwszej żaden. W stosunku do
1997 roku wzrosła długość fragmentów rzek pozostających poza klasami z powodu zanieczyszczeń bakteriologicznych .
Za naj czystsze rzeki w naszym
województwie P aństwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
uznała:

Czarną

Maleniecką

(Konecką), Cza rną Staszowską

i Białą Nidę. Poza

klasą

na całej
Kam ionka , Łagown ic a , Nida i Psarka . O
ich klasyfikacj i zadecydowało
przekroczenie tylko jednego lub
dwóch w s każników zanieczyszczeń, przeważnie były to azotyny i miano coli.

długości zna lazły się :

Naj w i ększym

odb ior cą ście

ków okaza ł a s i ę Nida, druga co
do wielkości rzeka woj ewód ztwa świętokrzyskiego . Trafiają
do niej ścieki z Kielc, P ińczowa,
Jędrzejowa, Sędziszowa i Buska , w tym z wielu zakładów

to około 20 km Czarnej Nidy. Mimo tego że coraz więcej gmin
ma oczyszczalnie ścieków, to
pogarsza się stan czystości
świętokrzyskich rzek.
- Utrzymuje się on na poziomie
1997 roku, ale trzeba przyznać,
że spadło tempo poprawiania
się czystości naszych rzek twierdzi Maciej Lis , wojewQdzki
inspektor ochrony środow is ka
w Kielcach . - W idzimy trzy tego
powody. Gminy, stawiając oczyszczalnie ścieków, popełniają
błąd nie budując systemu kanalizacj i sanitarnej zgodnie i projektem. Nie ma gminy i miasta
na terenie województwa .$,więtokrzyskiego,
w których
długość

wodociągów

byłaby

równa długości kanalizacji sanitarnej . W gminie Działoszyce
na prawie 22 km wodociągów
nie ma metra kanalizacji, w Bodzechowie na 170 km wodociągów jest 0,4 metra kanalizacji , w mieście i gminie Końskie
proporcja ta wynosi 152 do 34.
Zwykle sieć odbiorcza ścieków
doprowadzana jest tylko do
urzędów gmin i podległych im
instytucji. Oczyszczalnie biologiczne , które się teraz buduje ,

przemysłowych .

muszą otrzymywać taką ilość
ścieków, na jaką zostały zapro-

Kilka lat temu , po wieloletniej
przerwie , pojawił się odcinek
rzekli w I klasie czystości. B yło

jektowane . Jeśli dostają ich
mniej, to dzi a łają jak mechaniczne, których maksymalna skuteczność to tylko 30 procent.

- Kolejny błąd to nieodpowiednia obsługa oczyszczalni. Firmy
budujące je reklamują swoje
obiekty jako automatyczne , bez
potrzeby obsługi przez człowie
ka. Jest to nieprawda - dodaje
inspektor Lis . - Nie ma oczyszczalni, która pracowałaby bez
człowieka . Gminy, jak już zatrudniają obsługę, to kogoś dorywczo albo osobę, która nie ma
przygotowania . Skończyły się
czasy,
kiedy
wystarczył
człowiek z grabiam i do przetykania kraty w oczyszczaln i. Teraz obsługa musi być wykształcona, znać się na elektronice. Zwykle jest tak , że póki
oczyszczaln ia jest prowadzona
przez firmę, która ją wybudowała , to funkcjonuje bardzo dobrze . Po przekazaniu jej gminie
pracuje znacznie gorzej . Jest i
trzeci powód spadku dynamiki
oczyszczania rzek - dopóki w
gminie nie ma kanalizacji, to
ścieki są wylewane przez mieszka ńców w różne miejsca, czyli zanieczyszczenia są rozproszone . Gdy pojawia s i ę kanalizacja i oczyszczalnia, to zrzuty
odbywają się do jednej rzeki, co
skutkuje wzrostem jej zanieczyszczenia. To wszystko powoduje, że nakłady, które gminy ponoszą na inwestowanie w budowę oczyszczalni, nie przynoszą
takich efektów jak powinny.
Na 102 gminy w województwie
tylko 58 posiada mechaniczno-biologiczne
oczyszczalnie ścieków.

świętokrzyskim

Agata KOWALCZYK
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Otwarte drzwi Centrum "Daewoo"

MOTORYZAUA
MA MA MA MA MA Absolutnie. każde
auto zniszczone. 090-354-003.
.41158

MA MA MA MA MA Auta-kupię powypadkowe. 0604-228-214.
. 41151

MA MA MA MA MA Auta kupimy
rozbite. spalone. 090-615-163.
.41161

MA MA MA AAA AAA Auta kupimy
zniszczone. 0601 -61 7-279.
.41159

MA MA AAA AAA AAA Auta
powypadkowe kup i ę . 0602-222-709.

PRZECIĄGANIE

Z ogromnym zainteresowaniem klientów spotkała s i ę cykliczna impreza " Dni otwartych drzwi u dealerów »Daewoo«". W dwóch autoryzowanych salonach sprzedaży Centrum " Daewoo", a w ięc w stacji
" EURO AUTO" oraz " Polmozbyt Auto Kielce", oprócz prezent acji
peł nej oferty samochodów i fachowej obsługi , przygotowano dla
klientów wiele konkursów i festynów.
W swoim

założeniu

impreza
charakter pikniku.
Dla osób pełnoletn i ch przygotowano ogólnopolski konkurs pod
hasłem "Dobry wybór", polegający
m i ała przyjąć

. 46101

MA MA MA AAA MA Auta skorodowane. zniszczone kupię. 0601-189-334.

na

kuponu, odpowiana trzy pytania i napisaniu
dowolnego h a sła promuj ącego
bezpie czeń stwo na drodze. Zain ..
teresowanie tym konkursem było

ogromne, poni eważ n agrod ą
głów ną jest "daewoo matiz".
Trad ycyjnie nie zapomniano
równ i e ż o najmłodszych, dla których dealerzy "Daewoo" przygotowali konkursy rysun kowe pod
h a słem "Bezpieczna droga do
szkoły". Tu mil us iń scy mogli przel a ć swoj ą ogromną fan tazj ę na ka ..
rtkę papieru.

RO=. -A.U

MA MA AAA AAA AAA Auto do remontu
0602-599-678.

kup ię .

.46101

wypełn i eniu

dając

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 46109

MA MA AAA powypadkowe.
skorodowane. 0601-646-274.

Dobra felga
"MA,.IZA"
to nie .tylko baj r
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Alulelgl, opony. Autoryzowany serwis
Michelin - Stomil. Raty. 041/332-22-12.
Warszawska 170.

Felga potrafi ozdobić

"1491

Alulelgl, opony, tuning - równ ież
ratalna. Kielce. 041/362-20-06.
.,1601
.......... .........._...•...........•.. _..•.•.................._.............................
.

każdy

samochód.

Tak to jest, że na wiosnę wszyscy samochodziarze chcą, że
by ich autka były czyste i
wyglądały ładniej niż przed rokiem .
Fachowcy
tematu
twierdzą, że nic tak nie zdobi
samochodu jak dobra i ładna
felga , w komplecie z dobrą

sp rzedaż
~

"AUTO-2000· części zamienne.
MERCEDES - wszystkie typy. VW Golf.
KIELCE. SOBIESKIEGO 22, tel.
041/362-00-89.
lli594
Auloalarmy - całodobowo,
041/344-34-79.

oponą·

.........._ ......._........_......................................................1".!.!.9.!

Odwi edziliśmy sklep firmy "HBM
Tuning Center" w Kielcach , który
specjalizuje s i ę w akcesoriach
u p i ększaj ących "cztery kół ka " .
Właści ci e l fi rmy Marcin Jach po ..
wi edz i ał nam , że faktycznie w
okresie wiosennym sprzedaje si ę
zwiększo n ą li czbę o bręczy alu mi-

Autoalarmy - telelon GSM gratis, Kielce.
Mahometańska 6a, 041/361-90-60.
0602 .. 266 ..984.
Auloalarmy atestowane, tanio,
041/344-29-67.
.........................................................................................I"..I~211

Fot. G. Romański
Konkurencja przeciągania- na linie " matiza " wzbudzała wiele emocji i podobała się publiczności.

niowych, a do lego klienci
raj ą dobrej j akości opony
Współczes n e felgi "'::Innn "lnn/1/l.
we maj ą za zadanie nie tyl ko
kszyć auto, ale równ ież
żeby tym samochodem .
s i ę lepiej i bezpieczniej .
aluminiowe, dobrze
samochodu, zmnip.i"'7::lIi::l
dla całego zawieszenia. U U'J OUl,r _
wo zapewn i aj ą lepsze chłodzenie l.
bębnów czy tarcz
co w okresie letnim nie jest
znaczenia.
Przy wyborze rozm iaru felgi
l eży k i erować się zaleceniami
ducenta samochodu.

Auloalarmy, centralzamki,
041/344-05-71 , 345-04-58.
..46801

Auloalarmy, centralzamki, radioodtwarzacze, głośn iki, 041/346-31-60.
. 41091

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

CORSA
AUTORYZOWANY. DEALER

D4EWOO
FIRMA SATAL®

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

. 47391

Chłodnice

samochodowe 041/331-05-12, 0601-478-521 .

sprzedaż,
. 41193

Części do samochodów: Ford, Opel.
BMW, Seat oraz inne. Kielce.
Warszawska 34a, 344 .. 64 .. 21 .
.,1508

Ford - pełny wybór części.. ........ Mon1aż
amortyzatorów" gratis. Kielce, Górników
Staszicowskich 15.lelJlax 041/345 .. 02 .. 52.

Promocyjne ceny
pakietów wyposażenia:

TYLKO
NA

oferuje:
Blokady, 041/368 .. 78-33.

PROMOCJA NIE DO ODRZUCENIA

TICO rocznik 99 już od 19.500 zł
POLONEZ GSI rocznik 99 już od 24.350 zł
POLONEZ TRUCK rocznik 99 już od 22.818 zł netto
LANOS rocznik 99 - rabaty do 2400 zł
LANOS VAN 106 KM już od 30.000 ·zł netto
NUBIRA rocznik 99 już od 39.300 zł
LEGANZA rocznik 99 już od 62.000 zł

IWII!4

Opony produkcji rosyjskiej - bezpoimporter. Hurt - detal,
041/361-67-09.
Iwlnl

umm.l.

poduszka powietrzna
• centralny zamek
• obrotomierz

II'I'ił1nm-'.a~ • elektrycznie regulowane
szyby i lusterka boczne
Pakiety można łączyć!

OPEL B

t-=~------'"------ ZAPRASZAMY - - - - - - - -- OBRĘCKI sp. z 0 . 0 . K ie l ce, ul. Pomorska 53
Dzi ał sprzedaży teJ./fax (041) 368-10-25, pn.-pt. 8-18, sob. 8-15
Serwis , orygi nalne części i akcesoria, teJ./fax (041) 344-45-64, pn.-pt. 6 -18, sob. 8-1 5
Serwis blacharsko-laki erni czy, tel. 090 335381,
serwis elektromechaniczny, montaż zestawów glośnomówlących I autoalarmó W

średni

Opony, akumulatory - części. Niskieceny!
041/345 ..63-59.
.,1551

Promoclal Auta na gaz. montaż, regulacja. Już od 950 zł. Pasturka 69 k. Pi ńczowa.
041/357-44-46,041/357-34-26,
0604-574-204.

_..__._--_.._--_.._._.__.._--_..__..._._.
111161

"SACH S"- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana "Kim-Auto-Części , Słowac
kiego 6, 041/344-23-73,
041/361-61-06.
"1m
Tłumiki - Katalizatory - Amortyzatory.
Sprzedaż - wymiana - gwarancja. Bracia
Opala, ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01.
041111
----------------

Wypoiyczalnla samochodów "OualIro· - fabrycznie nowe, zachodnie.
041/346-47-50.
.t1480
Wypoiyczalnla samochodów osobowych, dostawczych. Kielce
342 .. 81-65, 0602-321-586.

..ml

Bez zaświadczeń
ZUS I URZĘDU SKARBOWEGO

.
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. SPRZEDAŻ·SER~S·CZĘŚCI.

• GOTÓWKA • RATY • LEASING •
Radom, ul. 1905 Roku 49, tel. (048) 362·74·71
http://sbc.wbp.kielce.pl

MAGAZYN MOTORYZACYJNY

kwietnia 1999 r.

dzi diagnosta Jan Iwański
stacji "Euro Auto"

zegląd
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AUTO

17 i 18 kwietnia

pO zimie

CINQUECENTO 9DD
Rok produkcji - 1993

PRZEGLĄD

ZA JEDEN

UŚMIECH

Bezpłatny przegląd

10%

samochodów marki Opel na części i koszty zleconych prac.

zniżki

DPELe-

------------1

~--------- ZAPRASZAMY
OBRĘCKI sp. z 0.0. Kielce , ul. Pomorska 53

;

Dział sprzedaży

tel.lfax (041) 368-10-25 , pn.-pt. 8-18, sob . 8-15
Ser-wis , oryginalne części i akcesoria, tel.lfax (041) 344-45- 64, pn.-pt. 6-18 , sob. 8-15
Ser-wls blacharsko-lakierniczy, tel. 090 335381,
ser-wls elektromechaniczny, montaż zestawów głośnomówiących I autoalarmów

podwozie z
któzawiera chemiczśrod ki żrące, któ- L..-_ _ _
drogowcy posy- Jan Iwański - diagnosta.
drogi. Ponadto,
wjechaniu na kaczego . Można to w prosty sposób
lub podnośnik możemy dokład
usunąć za pomocą wielu dostęp
obejrzeć stan amortyzatorów
nych środków penetrujących , ale
układu hamulcowego. Wtedy
w przypadku mocnego zapiecze. są zauważalne wszelkiego
nia powinniśmy skorzystać z pomocy mechaników autoryzowanej
wycieki płynów eksploastacji obsługi.
miejscu należy zwrócić
Kolejne punkty, na które powinnifakt, że należy uważać
śmy zwrócić uwagę, to stan zawiesilnika. Niektórzy proszenia samochodu i wszelkie niei samochodów zalecają wyszczelności w osłonach gumowych czy to sworznia , czy przegutej operacji jedynie w auto" nw"r,vrh stacjach obsługi. Nobów metalowo-gumowych . To sawyposażo
mo dotyczy końcówek drążków
ne układy eleukład u kierowniczego.
sterujące pracą silnika,
Często zdarza się , że po zimie
mog ą ulec zamoczeniu.
auta zaczynają głośniej pracować .
_ n~o,';""'''~ przypadku grozi to
Wtedy należy zwrócić uwagę na
i kosztownym uszkodzeukład wydechowy pojazdu . Cienelektrycznego silnika.
kie profile blach , z którego wykoktóre oferują usługę w
nane są tłumiki samochodowe ,
mycia silnika. Należy jedszczególnie wrażliwe są na sól i

~

Solo FIAT DEALER
Dąbrowa

tel.

350 k. Kielc
362-62-20

~OSENNAPROMOCJA

_""~'t>nr błota,

RITA MOTORS
PEUGEOT

Wersja dwumiejscowa
w cenie już od 31.295 zl'

Kielce
ul. Domaszowska 52
tel. 344-30-10
368-12-35(36)
www.rita.peugeot.com.pl

~:

Wersja pięciomiejscowa z bocznymi drzwiami
w cenie już od 36.515 zl'

,

Ostrowiec Sw.
ul. Kilińskiego 35b.
tel. 247-95-45

lA

• ceny netto
ilość samochodów w ofercie ograniczona

AUTOKOMIS

ne
le
pami ętać, że przed urucho-

po umyciu silnika należy
osuszyć
wszystkie
elektryczne, żeby nie pozwarcia.
.poloneza" czy dupo zimie często zapiesą linki hamulca pomocni-

owrna:([J

łatwo ulegają

korozji, która z kolei

nieszczelności. Należy
pamiętać,
że
nieszczelność

powoduje

układu

wydechowego

może być

podstawą do zatrzymania

dowodu

rejestracyjnego przez policj ę .
Tekst i zdjęc ia:
Grzegorz ROMAŃSKI

FIAT ~

DaEWOO

1. Opel Vectra 1.6 16V 1996

39.900 zł

2. Opel Vectra 1.B16V 1996

47.500 zł

3. Opel Vedm I.B 16V 1996

45500 Jł

4. Opel Aslru 11 TDI1993

26.400 Jł

5. Opel Aslru 1.4 1998

34.001 Jł

CORSA
PROMOCJA NIE DO ODRZUCENIA
Promocyjne ceny
pakietów wyposażenia:

'!MN'I . poduszka powietrzna

6. Opel Aslru II KonO 1.6 16V 199856.500 Jł
7. Opel <kTB}J KarO 1989

19.IXXl Jł

B. Opel Omega 2.5TD 1994

47.000 zł

9. Opel Frontem 2.5JDS 1998

125.001 zł

10. Opel (000 1.4 1996

26.400 zł

• centralny zamek
• obrotomierz
p.@_
. -M· .~
• • elektrycznie regulowane
szyby i lusterka boczne

Pakiety można łączyć!

~~~~I~~i~':;;~~~~h~yWwk~:;fczeniu

=
- Gwarancio legalności i stanu
technicznego poiozdu
- Dogodne warunki kredytowe
"OBRĘCKI"

Sp. Z 0.0.
Kielce. u1.Krakowska 285
tel. (041) 345--50-12

-S0PEt 090336124 !
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Wersja pięciomiejscowa
w cenie już od 34.057 zl'
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AUTO PLUS Sp. z 0 . 0 .• Radom . ul. Czarnieckiego 108
SALON. tel. (048) 360-98-26. AUTORYZOWANY SERWIS , tel. (048) 360-90-33
SKLEP - oryginalne części i akcesoria, tel. (048) 360-91-08. KOMIS. tel. (048) 360-90-03
POMOC DROGOWA (czynna całą dobę). tel. (048) 432-93

ZAPRASZAMY pon.-pt. "" godz. 8-18, sobota 9-13

os. Słoneczne 41 tel. 263-11-22; Radom, ul. 25 CzelWCa

tel. 363-09-45

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Przedpremierowy pokaz dostawczego
"cabstara E"

PRIECI GANIE
"
"MATli
DOKOŃCZENIE ZE STR. 20

Rysunki trafią do Warszawy,
gdzie specjalna komisja wybierze
zwycięzców. W konkursie tym
główną nagrodą jest wyjazd dla
czterech osób do Eurodisneylandu pod Paryżem .
W salonie "Euro Auto" każdy z
klientów otrzymywał drobny upominek w postaci sadzonek kwiatów wiosennych.

12 kwietn ia 1

MAGAZYN MOTORYZACYJNY
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Kolejną atrakcją dni otwartych
drzwi w salonie "Euro Auto" był
konkurs polegający na przeciąga
niu na linie "daewoo matiza". Dwuosobowe ekipy walczyły w ten
sposób o drobne upominki, które
wręczał dyrektor Jan Czechowski.
Od piątku do niedzieli w autoryzowanych stacjach obsług i ;Daewoo"
wszyscy użytkownicy samochodów (nie tylko marki "Daewoo")
mogli poddać swe auta bezpłatne-

Nadzieja "N issana"

mu przeglądowi technicznemu, co
po zimie jest wielce wskazane.

" Nissan cabstar E" podczas 6 edycji konkursu Uti/ity A
zorganizowanej we Francji, otrzymał tytuł " Samochodu uz,It/{C)WIlO, _
1999 roku".

2 kw ietnia 1999 roku podczas
spotkania
dzienni~arzy
"Truck Test", poświęconego
jazdom testowym samochodami dostawczymi, które są
oferowane na pol skim rynku ,
odbyła się przedpremierowa
prezentacja "nissa na cabstar
E" .

Nowości

rynkowe

"Przyjazna" oferta
Wprowadzając pod koniec lutego br. zapis do umowy mów iący o
7-dniowym okresie, w którym klient ma prawo bez żadnych konsekwencji finansowych odstąpić od podpisanej umowy, AlCE Połska
SA zostało prekursorem na rynku polskim nowoczesnego prawa
prokonsumenckiego. Tę opinię podziela również Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, które na początku br. poddało szczegółowej
analizie warunki umowy zawieranej pomiędzy AlCE Polska SA a
klientami.

Przypomnijmy, że Auto System
Daewoo oblugiwany przez spółkę
AlCE Polska SA (dziewięć lat na
rynku polskiih) oferuje samochody
marki "Daewoo" w systemie sprzedaży ratalnej bez zaciągania poży
czki w banku. Aby przystąpić do
Auto Systemu wystarczy jeden dokument - dowód osobisty. Nie ma
potrzeby przedstawiania zaświad
czeń o źródłach i wysokości dochodów.
Raty w Auto Systemie są nie
oprocentowane. Przy podpisywaniu umowy naleźy wpłacić 2 proc.
wartości wybranego modelu samochodu. Potem należy już tylko
regularnie - co miesiąc - wpłacać
sumę, która stanowi 1/72 wartości
auta. Samochody w Auto Systemie przyznawane są oszczę
dzającym na podstawie wyników
comiesięcznego Aktu Asygnacyj-

nego, w którym uczestniczą klienci
Auto Systemu lub upowaźnieni
przez nich przedstawiciele.
Wróćmy jednak do systemowych
nowości. Jeżeli klient Auto Systemu Daewoo podpisze umowę o
przystąpieniu do konsorcjum, a
później w ciągu tygodnia, z róź
nych powodów rozmyśli się, wówczas korzystając z systemowej nowości (otrzymanej w formie osobnego dokumentu - gwarancji) może odstąpić od umowy otrzymując
zwrot pełnej kWoty (bez potrąceń)
wpłaconej przy zapisie.
Ta nowość na rynku motoryzacyjnym z pewnośc ią cieszy, ale
nasuwa się pytan ie, czy inne systemy konsorcyjne sprzedaży
aut działające na polskim rynku
podążą śladem AlCE Po lska
SA.

IGRI

W punkcie informacyjnym pytano o konkurs.

MOTO-WIEŚCI
.....:.......,...::;. /\: :::~::

Rajd "Wiosna '99"
o tydzień później
Planowany na 18 kwietnia Popularny Rajd Samochodowy "Wiosna '99" będący jednocześnie eliminacją Mistrzostw Okręgu PZM w
Kielcach ze względów organizacyjnych zostanie rozegrany 25 kwietnia.
Automobilklub Kielecki zaprasza
do udziału w imprezie wszystkich
pasjonatów sportów samochodowyCh, a szczególnie panie. Rajd
będzie też doskonałą okazją do
podniesienia umiejętności w kierowan iu samochodem.
IG.R.I

Wybory w Automobilklubie
Automobilklub Kielecki zaprasza
swoich członków na walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie s i ę 14 kwietn ia
. 1999 roku o godzinie 17 (pierwszy
termin , a o godz. 17.30 drugi) w
budynku Zakładu Usług Gastrono-

miczno-Administracyjnych w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27.

• Nissan cabstar E" to auto z podwoziem pod zabudowę , należące
do nowej generacji średnich rozmiarów lekkiego samochodu dostawczego. Nowy model to nastę
pca niezwykle popularnego W Europie ,nissana trade chassis cab".
Łączy zalety dużego , dostawczego samochodu z oszczędnością i
praktycznością mniejszego , auta
tego typu .
Pojazd , przy stosunkowo małych
rozmiarach , zapewnia maksymalnie dużą przestrzeń ładunkową
(68,5 proc. długości ładunkowej w
stosunku do całkowitej długośc i
pojazdu - wynik najlepszy w klasie). Inne zalety tego samochodu
to: niezwykle wygodna pozycja
kierowcy z polepszonym kątem

Ogumienie letnie

Oslalni dzwone
Wielu kierowców jeździ nadal
na oponach zimowych, a warunki pogodowe już od kilku tygodni nakazują zamianę ogumienia
z zimowego na letnie.
Grzegorz Ciapciak z zakładu
wulkanizacyjnego przy ulicy Pakosz w Kielcach powi edzi ał nam,
że jeżeli temperatura kilku kolejnych dni przekracza +7 stopni Celsjusza , należy wym i en i ć opony zimowe. Warunkuje to duża zawartość krzemu w oponach zimowych . W wyższych temperaturach
opony te mogą być wręcz niebezpieczne, pon ieważ samochód może zacząć " pływać" na jezdni. Drugi aspekt, to fakt o wiele szybszego zużycia opon zimowych w tych
warunkach .
Przy wymian ie opon należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta . W momencie, gdy zakłada
my j es ien i ą opony zimowe, facho-

wcy doradzaj ą wybór opon cień
szych ..Jest to w zimie w pełn i uzasadnione . W lecie powinniśmy s ię
kierować przede wszystkim zale-

ceniami producenta
Zalożen ie szerszych
teraz bardzo modne,
sobą konieczność 7m,M'IIfiK'O'lf··

chociażby układu

TAKIE UBEZPIECZENIE
PIECHOTĄ NIE CHODZI
Pierwszy rok dwuletniego plkletu
ubezPieczeniowego: OC, AC/KR, NW
i MotoAsslstanca, na koszt firmy Opal.
Drugi rok - prelerencyjnlskładka płatna wdwóch równych ratach;
ewentualna szkoda nie zmniejsza sumy ubezpieczenia.
p='O!..--_ _ _ _ _ _ _ _ _

Serwis,

ZAPRASZAMY

OPEL B

-----------ł

OBRĘCKI sp. z 0.0. Kielce, ul. Pomorska 53
•
Dział sprzedaży tel./fax (041) 368-10-25, pn.-pt. 8-18, sob. 8-15
oryginalne części I akcesoria, tel.lfax (041) 344-45-64, pn.-pt. 6-18,

sob. 8-15
Serwis blacharsko-lakierniczy, tel. 090 335381 ,
serwis elektromechaniczny, montaż zestaw6w głośnom6wlących i autoalarm6w

Zdjęcia

Wymiana kompletu opon trwa tylko

http://sbc.wbp.kielce.pl

kilkanaście

minut.

G. Romański

Obecnie na rynku jest
szeroki wybór ogumienia. T(UIIl
tu doradzać szczególnie jedną
mę. Przy zakupie możn a
s i ę na testach puL." "·~""" "' ·
przez fachową prasę . Wa Żfl~
że zarówno , Stomil Olsztyn ,
, Dęb i ca ' mająjuż w swoim
mencie naprawdę dobre
nie. W ubiegłym tygodniU
się właśn i e prezentacja
opony " Dęb i ca Furio·, W
uczestniczył wicemistrz
rajdach samochodowych
Kulig. Opona ta dostępna
j uż w najbliższych
.
siedmiu rozmiarach na felgi
ca li.

l"

MOTO-ECHO
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IOSNA
AU.,ACH
sprawiały s i ę bezawaryjnie . Pojazdy młodsze kuszące świeżo
ścią lakieru nie są natomiast na
kieszeń
giełdowego
kl ienta .
Trudno np . uwierzyć , by w Miedzianej Górze znalazł nabywcę
wystawiany tam wczoraj " mercedes 250 O" klasy C z 1996 roku z ceną 82 tys. złotych .
Podajemy ceny wywoławcze obniżane w trakcie transakcji o ok. 10
proc.

Sandomierz
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się sandomierska
giełda samochodowa. W minioną
sobotę na giełdzie przy ulicy Przemysłowej zjawiło s ię ponad 600
właścicieli aut. Od kił ku tygodni ceny utrzymują się na zbliżonym poziomie. Coraz więcej osób decyduje s i ę na kupno samochodu. Systematycznie wzrasta zainteresowanie autami zagranicznych marek.

91 - 5,4,90 - 4,7, 89 - 4, 86 - 2,3.
97 -1 7,5-17 ,8, 96 -12,8-14,5, 95 -10,7-1 2, oraz 93 -10, 90 - 7,2,88 - 4,1,85 - 98 -17,1-17,7, 97 -16,5-17, 96 -13,8-15,3, 95 -11 ,3- 97 -18,96 -14, 95 -12,2, 94 -11, 93 -9,5, 92 - 8,8, 91
- 7,8, i z silnikiem rovera - 13,5, 94 - 9,2- 2,4, 81 - 2,5 (inst. LPG).
12,6, 93 - 9,9-10,3, 91 - 5,7-6,4, 88 - 4-4,8,87 - 3,5. - 6,3,90 - 5,4,88 - 3,9, 87 - 3,5,86 -3,2.
10,5, oraz składak - 6,3, 93 - 7,3-8,3, 91 -4,7-7,3,
90 - 5,4 , 89 - 4-4,2, 88 - 3,1, 87 - 3,2-3,6, 85 - 2,6,
8482
składak

POLONEZ

91 - 7,3,,88 - 3,7-5,4, 87 - 3,7, 86 -3-4,3, 82 -1 ,8, 90 - 6,9,87 - 5,2, samara 92 - 2107: 96 -16,1-16,6,95 - 12,2-12,9, 94 -10,9-11,7, 96-16,3, 95 -12, 94 -11, 93,. -10,5, 91 - 8, 90 - 7,89
samara: 92 - 7,9, 90 - 8,9, 89 - 6,5, 88 - 6,2.
8,4.
93 -10-10,6, 91 -8-8,8, 90 -7,3-8,2, 89 - 6,8, 87 - 5,5, - 5,8, 88 - 6,5; samara: 97 -19, 96 -16, 95-13,5, 93
'«• 4,8; samara 97 - 18,8.. 19,1,96 .. 16,1.. 16,8~ 95 .. 10,3,92 .. 9,3, 91 .. 9,90 .. 8,5, 88
7,5, 87 .. 7,86 .. 6;

ŁADA "

40

favorit 94 - 15,6-16,2, 93 - 15,1-15,7,91 - 11,2; feli- 89 - 7, 88 - 6, 87 - 5, 5, 86 - 4,9; favorit 94 - 16, 93cia 97 - 25,1-25,3, 96 - 22,7-23,1 , 95 - 20,8-21,4; Std 15,3, 92 - 12, 91 - 11, 90 - 9; felicia 97 - 25,3, 96 - 23,
91 -7 90 95-21 .

''''J;

FIAT

100: quatro: 91 - 29, 90 : 90 - 21 ,80: 90 - 20,8, 89
- 16,3-17 oraz qatro: 18,5, 87-14,7-16,86 - 11, 82 4,9, 81 - 5,7

AUDI

190E: .~ 89

::.~'

;'f,':t A~k::::

MERCEDES>'

OPEL

FORD

vw

- 26,5, 190D: -86 -15,5, 200D: -8980 - 8,5; 77 - 8,5, 250D: - 96 - 82, 91 - 40,5,8932,S, 87 ~' 27,2.
ci!

cinquecento 700: 98 - 15,3 - 15,6, 97 - 15,1, 96
13,6-14,2,95-13,5,94 -10,8-11 ,6, 93 -10,6; 900: 98
17,7.. 17,9, 97 .. 16,1-16,4, 96 .. 14,2-15, 95 ", 13,5-14,4;
punto 96 - 22,6,95 - 20,S; tempra 95 - 28,3, 94 - 24,
91 -18,9, 90 -17,8; tipo 95 -19,9, 91 -15,9; uno 97 20,8-21,2, 96 -19,6, 95 -16,6-18,9, 94 -15,9-16,9,90
17,8.

cinquecento 704: 98 -15,6,97 - 15,2, 96 -14,3,9411,93 -10,3, 92 -10; 899: 97 -16,3, 95 -13,5, 94 -12,
93 .. 11: 1,1: 98 .. 20;,97 -19, 96 .. 18; uno 97 .. 21, 9619,5,95 -19, 94 -17,93 -16, 92 -14,8, 90-13, 89-12,
88 -11, 87 -10,3, 86 9,6; punto 98 - 26,7 97 - 24,96
22 ,8,94- 20; tipo 96 -21, 95 -19,8, 94 -19,93-18, 91
-15, 90 - 14, 89 -13, 88 -12; tempra 95 - 25, 94 - 24,

100: 95 - 32, 80: 87 - 16.

200AD : 85 - 12,5; 100: 94 - 34, 93 - 28,9-33,8, 92 - 80: 93 - 32,92 - 26, 91 - 23, 90 - 21, 89 - 20,5,88 -19,
26,7,91 -22,S; 80: 94 - 27,8, 93 - 24,6-24,9,92 - 22,7, 86 - 14; 100: 94 - 46,93 - 36, 92 - 32, 91 - 27,89 - 20,
91 - 21,2-21,4,90 - 19,2-19,7, 89 - 16,5 - 17,9, 88 - 88 - 19, 87 -17,2;
86 - 1

220: 82 - 7,8, 240: 82 - 8,5.

190D 93-36,1, 92 -34,S, 91 - 29; 190E 94-44,5, 93 - 190E 94-44, 93 - 35,3, 92 -33, 91- 3D, 89-24,3, 8835,7, 89 - 24,9; 200D 93 - 45,8, 91 - 34,4, 88 - 27,9; 19,5,87 -17, 86 -16; 190D 94 -44, 93 - 36, 92-34, 90300D 94 - 69,9, 89 - 39,9.
'
28,89 - 25, 88 - 20,87-17; 200D 94 - 49, 93 - 45,9238,91 - 34, 90 - 33, 88 - 27,87 - 24; 300095 - 80, 9492 91 89

kadett: - 91 - 12, 90 - 14,5, 89 - 11,9 oraz O: - 10- astra 96 -26, vectra 95 - 22,S,
14,3,,87 - 8,7-10,5,86 kombi: - 9,8, 83 D: - 4,9, omega 82 - 6,2.
ascona : 82 - 4,8, rekord : 84 - 4,5, 82 - 6,2, astra:
95 D: - 26,5, corsa: 86 - 8, 84 - 6,9, vectra: 93 - 25,
92 - 18,4, omega : 93 kombi: - 29, 90 - 16,8.

astra 97 - 39,7 - 40,,1,95 - 27,4, 94 - 21,7, 91 -19,7,
89 - 11,9-12,2; corsa 97 - 26 ,3, 95 - 21,7 , 93 - 19,119,8,92 - 15,6, 91 - 14,5, 89 - 12,8; kadet 93 - 18,921 ,5, 92 -18,4, 91 -17,4, 90 -1 4,9-16,6,88 -13,6-14;
omega 95 - 48,7, 90 -19,5; vectra 97 - 62,8, 93 - 25,926,8, 89 - 17,5.

corsa 97 -26,96- 24,3,95 - 22, 93 -19,92 -15,5, 91
-14,90 -13,89 -12,87 -10 86 - 9; kadett 91 -17, 9016,5,89 -15,88 -13, 87 -11; astra 97 - 31,5,96 -29,S,
95 - 27,94 - 24, 93 - 22,91 - 19; vectra 95 - 35,94 - 28,
93 - 26, 92 - 22, 90 - 19, 89 - 17; omega 97 - 72,3,9651 ,2, 95 -48, 94-43, 92-24, 91-21 , 90 -19, 89 -18, 88
- 16 87 - 1

fiesta: - 95 O: - 23,S, 93 - 16 oraz O: - 14,5, 91 escort 85 - 8, scorpio 88 - escort 97 - 29,8,95 - 26,2,94 - 20,5-21,8,92 - 19,814, 86 - 8,9, 83 - 4,8, escort: 96 - 29, 92 - 18-21,5, 14,8, sierra 85 - 7,8.
20,9, 91 - 17,8-18,5, 89 - 12,7-13,7; fiesta 95 - 21,9,
91 -15,8-19, 90 -14-14,4. 88- 12, 86 -7, 85D: 94 -18,8, 91- 14,5;monde095 -30,4;probe89-16;
6,8, 82 - 5; sierra: 91 D: - 16,5, 90 D: - 14,8, 89 scorpio 97 - 44.9, 95-38,4. 90 - 17.9, 89 - 14.9; sierra
15,5, 86 kombi: - 9,5, 85 - 8,5, 84 O: - 4,7, mon94 - 24. 93 - 21.6,92 - 17,7-19,8, 91 - 17,5-18,4, 90
deo: - 940 : - 29,5, 93 - 27,6, taunus : 82 - 4,5
16,1, 89 - 13-14,3, 85 - 7,8.

fiesta 98 - 28,2, 96 - 24, 95 - 21, 94 -18, 93 -16,8,91
- 14,3, 90 - 13, 89 - 12; escort 97- 29, 96 - 27,5, 9526, 94 - 24, 92 - 21 , 91-18, 90 -15, 89 -13, 88-11 ;
orion 95 - 24, 93 - 20, 92 - 19,91-17, 89 -14, 88 -12,87
-11; sierra 93 - 21 , 92 - 19, 91 - 18,3, 90 - 17, 89 -16;
mondeo 98 - 42,3 97 - 40, 95 - 35,3, 94 - 29, 93 - 26;
scorplo: 96 - 51,3, 95 -42, 94- 3D, 93 -27, 92 -23, 90
89 - 1 88 87 - 1

golf: 95 - 27,S oraz kombi: - 29,5,93 D: - 25, 91 14,90 - 14-17, 89 -12,5, 88 -13,3-13,7, 87 D:12,5, 84 o: -10,8, 83 - 6,7,82 - 5,8, 81 - 4,5-6, 804,8-7, passat: 93 - kombi: - 24 oraz O: - 20,8, 9223-27, oraz D: -24,5, 90 -19, oraz kombi: -18,5 i
D: - 21 ,5, 89 D: -17,5, 87 -10,5, 86 D: kombi: 10,7, 82 - 7,9,82 -7,9, 77 - 3,3, polo: - 92. -14, 90
kombi: - 13,2, 89 -11 , jetta: 89 - 14,8 86 - 11, 85
D: 81 -

golf 90 -14,5,86 - 10,6.

golf95 -34,9, 93 -28,8, 92 -21 ,9;jetta 90 -18,5, 89- polo 95 -27, 94 -21,93-17,6,92-16,9,91-15,9,90
17; passat 94 - 38,91 - 26,4, 90 - 25,8; polo 95 - 27,8, -14, 89 -13; golf96 - 44,S, 95 - 35, 94 - 31, 93 - 29, 92
94 - 21,7,90 - 14,1; vento 94 - 28,1 .
- 24, 90 -17,3 89 -17,88 -16,87 -13;jetta 91 -19, 9018,89 - 17, 88 -16,3, 86 -14; passat 96 - 49,95 - 42,
94 - 39, 93- 32, 92 - 27, 90 - 25, 89 - 19;

RENAU LT

laguna: - 960 : - 35,8, 95 D: - 35, 94 - 33,2,
megane RT 1,6: 96 - 32,S, clio 96 - 26,6; laguna 97 - 39, 93 - 23,9 - 24,6; twin94 - 18,9-19,2, 92 - 16, 91 - 13,3, tvingo: - 95 19: 92 - 14,3, 90 - 5,9, clio 91 - go 95 - 24, 94 - 20,7; 19: 94 - 22,6, 92 -18,9, 89 -13,7;
18,5, espace: 86 D: -17, megane coupe-96 - 32, 15.
21: 92 - 19,6, 90 - 17, 87 - 10,8.
5: 88 - 7,7, 9: - 86 - 6,6,11: - 83 - 4,8-7,2,19:- 93 19, 90 -12-14,6, 21: - 91 -16,8, 21: newada: -907.

PEUGEOT

106: - 970: - 24,5,96 - 22-24,4, 94 -17,8, 93 D: 16, 92 - 14,5205: 88 - 11,305: 92 - 5,3,306: 95 28, 94 - 24,4 , 309: 89 D: - 8,4, 405: 95 - 21,5-26,
91 - 13 89 - 1
88 kombi: 12.

205: 92 -15,5.

5: 92 -14, 91 -13,2,90 -12,89 - 11 , 88 -10,86 - 9, 85
8,3; twingo 94 - 20,3, 93 - 19, 92 - 16,9, 90 -16; clio
97 - 27, 96 - 23, 95 - 21 , 94 -19, 92 -17, 91-16,1 ; 19:
94 - 22,9, 93 - 22, 2 -18, 91 -17,89 -13,2; 21: 92 -19,
90 -17, 89 -15, 88 -13, 87 -10; laguna 97 -49, 96-40,
95 94-

106: 96 - 21,4-22,94- 18,8-19,3,93 -17,4; 405: 93 - 106: 97 - 24,3, 96 -23, 95 -22, 94 -19,5; 205: 92 -16,
21,5,92 - 20,6, 91 -.18,4, 90 - 15; 406: 96 - 39,4-40; 91-15, 89 -13,5,87 -11,86-10, 95 - 9; 306: 96 - 27, 95
605: 96 - 38,9, 94 - 33.
- 25,3; 405: 95 - 28,3, 94 - 22,93 - 21, 92 - 19, 91 - 18,
88 -1 406:97 96 -4195-37.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jan Król: - Ring sprzedano do tańczenia na wiejskich weselach

Wychowanie przez bok

Piękna

pucharowa przygoda

Telwolt

Finałowym meczem tydzień
temu ze Statisztiką Budapeszt
zakończyła się piękna pucharowa
przygoda
tenisistek
stołowych Telwoltu Tarnobrzeg ,
które docierając do finału Pucharu Europy Mistrzyń Krajowych zapisały się złotymi
zgłoskami w historii tarnobrzeskiego sportu oraz kobiecego
tenisa stołowego w Polsce.
Pucharową przygodę tarnobrzeżanki rozpoczęły od zwycięskiego (w
październiku ubiegłego roku) spotkania z mistrzyniami Ukrainy Niżnyj Nowgorod. Następnie sprawiły sensację
pokonując w wyjazdowym spotkaniu
grające ze słynną Bettiną Vriesekoop
w składzie mistrzynie Holandii DTK
Schoondenbreek 4:0. W półfinale tarnobrzeżankom przyszlo zmierzyć się
z mistrzyniami Niemiec Team Galaxis

Contact

wygrał

i

elicie

W

Lubeka. Po zwycięstwie w Tamobrzegu 4:1 i porażce w Lubece 3:4
podopieczne trenera Zbigniewa Nę
cka awansowały do finału , gdzie
zmierzyły się ze słynną Statisztiką. O
klasie Węgierek najdobitniej świad
czy fakt, że pokonując w finale Telwolt
po raz 20 wywalczyły Puchar Europy!
- To była piękna pucharowa przygoda. Zespół sprawH olbrzymią niespodziankę , bo od ćwierćfinałów faworytami spotkań były nasze przeciwniczki. Jednak w sporcie cały urok polega
na tym, że nie zawsze musi wygrać
faworyt. Wspaniałą chwilę przeżyli
śmy w Budapeszcie, kiedy to przedstawiciele Europejskiej Federacji Tenisa Stołowego wręczyli nam srebrne medale za zdobycie tytułu
klubowego w icemistrzostwa Europy - powiedział nam trener tarnobrzeżanek Zbigniew Nęcek . IPISZI

zremisował

Bilardowa liga
Kamil Hejduk zakwalifikowa/ się do
mistrzostw Polski juniorów w bilardzie
we wszystkich odmianach. Łącznie w
imprezie tej, która odbędzie się w
dniach 30 kwietnia - 2 maja w Łodzi
wystartuje pięciu reprezentantów kieleckiego klubu. Na podstawie wysokich pozycji w krajowym rankingu
prawo gry w Łodzi mają jeszcze: Karol Hejduk, Karol Skowerski, Micha/
Turkowski i Kamil Olter.
ISTACHI

Fot. S. Stachura
Trener Jan Król

wychował

wiele

Jan Król - to nazwisko w śod o
wisku sportowym kojarzy się
głównie z ringiem, rękawicami
pięściarskimi
i
pokoleniami
młodych ludzi, którzy pod okiem
pana Janka, uczyli się boksu i ży
cia. Obecnie Jan Król jest trenerem l-ligowych bokserów KSZO
Ostrowiec, a także społecznie
prowadzi szkółkę bokserską w klubie Star Starachowice. Na pytanie o
współpracę pomiędzy klubami pan
Jan kręci głową i mówi: "Gdyby
chcieli, to byśmy byli najsilniejszym klubem w Polsce". Ma żal
głównie do działaczy Staru Starachowice, że traktująjego sekcję jak
piąte koło u wozu. - Niech pan sobie wyobrazi, że nie mam nawet
siłowni i ringu w Starachowicach.
Na siłownię klubu nie stać, a ring
sprzedano i służy jako podest do
tańczenia na wiejskich weselach mówi pan Jan. Ale po chwili dodaje, że jak się chce to żadne przeszkody się nie liczą.
W Starachowicach Jan Król wychowa/wielu mistrzów Polski, ale tylko młodzieżowych, gdyż sekcja seniorów nie istnieje. Teraz, gdy został

pokoleń pięściarzy.

trenerem bokserów KSZO Ostrowiec, jest okazja, by jego wychowankowie odnosili sukcesy w gronie seniorów. Najlepszych pociągnął z sobą
do Ostrowca. Rękawik, Pożoga ,
Gwóżdż, Pawikowski - o nich będzie
niebawem głośno w Polsce - twierdzi
Jan Król , z którym rozmawiamy o
problemach pięściarstwa .
* Największe pana sukcesy
związane są z boksem młodzieżo
wym. Czy obecnie młodzi ludzie
chętnie gamą się do boksu?
- To ciekawe szczególnie w przypadku Starachowic, że nie prowadzimy naboru , nie ma drużyny seniorów, nie ma ringu, a dzieciaki przychodzą i nigdy nie było problemów
z frekwencją na tren ingach. Być
może dlatego, że odnosimy duże
'sukcesy w grupach młodzieżo
wych , że walczą i wygrywają koledzy z podwórka, szkoły i ciągną jeden drugiego na treningi. Najczę
ściej przychodzą najbardziej zadziorni w szkole, z biednych, czę
sto patologicznych rodzin, dlatego
też najpierw trzeba ich nauczyć
żyć, wychować, a dopiero póżn i ej
uczyć boksu.

Marian Woronin szuka lekkoatletycznych talentów '·
Fot. S. Stachura
Karol Skowerski w trakcie sobotniego meczu.
W

sobotę odbyły się

dwa zamecze w I lidze bilardowej,
w których Contact OK. Kielce
wyg,ał3:1 zClubem21 Gdański
zremisował z tą samą drużyną
2:2.
Wyniki spotkań (na pierwszym
miejscu kielczanie): Radosław Babica - Adam Ewald 11:0 i 11 :5, Paweł Rogalski - Robert Gawlikowski
11 :8 i 11 :5, Michał Turkowski - Rafał Chustak 8:6 i 6:8, Karol Skowerski - Krystian Wyszczelski 95:100
i 65:100.
- Będziemy zadowoleni, jeżeli
uda nam się wygrać i zremisować,
czyli wywalczyć cztery punkty w
dwóch meczach - mówił przed rozpoczęciem rywalizacji Grzegorz
Kędzierski, członek zarządu kieleckiego klubu.
Kielczanom udało się zrealizować cel , a kilka spotkań stało na
dobrym poziomie. Po tych meczach Contact OK. awansował na
czwarte miejsce w tabeli. Liderem
jest Gestor Myślenice.
ległe

"Czwartki" w

poniedziałki

Pod koniec kwietnia na stadionie Budowlanych w Kielcach odbędą
pierwsze zawody z cyklu "Lekkoatletyczne czwartki ". W zawodach mogą startować dzieci urodzone w 1986 roku i młodsze, a
główną ideą imprezy jest popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci
i młodzieży.

się

Organizatorami "Lekkoatletycznych czwartków" są: Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży",
Polski Związek Lekkiej Atletyki
oraz Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki. Zawody rozgrywane będą w
20 miastach , a ogólnopolski finał
odbędzie się we wrześniu na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.
W województwie świętokrzyskim
organizatorem "Czwartków· są
Budowlani Kielce . Zaplanowano
przeprowadzenie 11 imprez w
kwietniu, maju, czerwcu i wrześ
niu. Uczestnicy rywalizować będą
w sześciu konkurencjach - biegi na
60 m, 3000 m i 600 m (dziewczęta)
i 1000 m (chłopcy) oraz skok wdal,
skok wzwyż i rzut piłeczką palantową. Z powodów organizacyjnych

- w naszym województwie zawody
odbywać się będą w poniedziałki.
Pierwsze rozegrane zostaną 26
kwietnia . Szczegółowe informacje
można uzyskać w siedzibie KS
Budowlani (tel. 361-54-03). Tam
też można zgłaszać uczestnictwo
w zawodach do dnia 24 kwietnia.
- Ideą tej imprezy jest popularyzacja sportu, a lekkiej atletyki w
szczególności - powiedział dyre~
ktor KS Budowlani Leszek Krakowiak. - Chcemy, aby w zawodach
uczestniczyło jak najwięcej dzieci,
które nie miały jeszcze bliższego
kontaktu ze sportem. Mam nadzieję, że masowy udział młodzieży
szkolnej ożywi nasz obiekt, a
uczestnicy przeżyją sportową
przygodę. Mamy zapewnienie, że
na jednych z zawodów pojawi się

Marian Woronin, a w czerwcu
lekkoatletów odwiedzi
prezydent A leksander Kwaśnie
wski.
Współorganizatorami
.Czwa rtków" są: Wydział Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki UM w Kielcach, Sejmik Samorządowy Województwa Świętokrzyskiego, ZM
SZS w Kielcach , RW LZS w Kielcach. Patronat nad imprezami objęła redakcja "Echa Dnia".
Imirl
młodych

PUCHARY, ~lAIUnKI
M~DAU, GRAW~R~lWO
37-450 STALOWA WOLA
UL. HUTNICZA 8
TEL. (015) 842-62-49

* Czy wobec tego nie obawia się
pan, że to, czego nauczą się na
treningu , będą wykorzystywali
póżniej w bójkach ulicznych?
- Ryzyko takie istnieje, ale na równi
stawiam wychowanie i trening. Czę
sto poprzez boks ci młodzi ludzie znaleźli swoje miejsce w życiu . Wielu studiuje, np. dwukrotny mistrz Polski juniorów Rafa/ Derlatka - ekonomię . Do
boksu rzadko trafiają dobrzy uczniowie, więc często już ukończenie nauki na poziomie technikum jest sukcesem. Przez tyle lat pracy w Starachowicach niewielu mych wychowanków weszło w konflikt z prawem,
a pamiętać należy, że trafiają do mnie
młodzi ludzie z trudnym charakterem.
* Mówi się, że boks to dyscyplina, w której szczególnie łatwo o
. kontuzję. Czy zgadza s ię pan z tą
opinią? .
- Absolutnie nie, pod warunkiem,
że zachowamy pewne zasady. Po

Krzysztof

Kołomański

sem.
- Boks jest sportem nleWVIllierw
i zawsze w przypadku wvrnwr'.rM
walk ktoś będzie
dzony. W przypadku
żam , że pomyłka Sę(lZIC)WSKa

oczywista i ZW:fcl~!SMIO
Lewisowi. W mojej
skiej też wielokrotnie do!swi;adc$..
niesprawiedliwych w",rrlv~rtńw
winniśmy wyciągać surowe Km~· ._.
wencje wobec nieuczciwych
dziów. Na Zachodzie 2-3
mogą oznaczać zabranie
sędziowskich .

* Jakie są plany na

pn:ysl:lo~IE. '

dotyczące prowadzonych orz~ .~~\

pana sekcji?
- W tej chwili przygotowujemy
do kolejnyeh spotkań ligowych,
już pod kątem zbliżających się IJXlrI _ _ II!
wiulanych Mistrzostw Polski ~el'll' _ _ I~k
rów, które odbędą się 22-26 majal.lII!IJlr1
Ostrowcu. Juniorów czekają li
acje do Olimpiady Młodzieży.

w Krakowie?

Śladami Michał
Wszystko wskazuje na to, że
jeszcze przed wrześniowymi
mistrzostwami świata w kajakowym slalomie, które odbędą się
w hiszpańskiej miejscowości La
Seu d'Urgell, były mistrz świata
w kanadyjkach dwójkach, zna kom ity kajakarz górski Gerlacha
Drzewica
Krzysztof
Kołomański zmieni barwy klubowe. Kołomański jest zainteresowany przejściem do AZS
AWF Kraków.
Wcześniej uczynił to jego partner
z osady kajakowej Michał Staniszewski. Od pażdziernika reprezentuje barwy AZS AWF Kraków.
Kołom ańs ki o swojej decyzji już
poinformował trenera klubowego i

kadry narodowej Roberta Knrzl~ .IIIICl~rt
niewskiego. Jak nam
Krzysztof Kołomańsk i, już
uczynił, jednak ze wzglę du
zaliczenie wszystkich ';n""mini.l I. "bt
i nie skończone stud ia
sytecie Marii
~::Shk!'~~,a'~~:;.~r~
w Lublinie, zmiana ba rw
wych trochę się odwlecze.
Jeszcze przed niespełna --."~-
głośno mówiło się o
klubowych przez obydwu
kajakarzy - m iał to być AZS
chnika Radom . W tej
wet były zaawansowane
wy. Wszystko zm i en iło się w
mencie, gdy Michał Stanisze~
wybrał AZS AWF Kraków.
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