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Szkoda,

Temat dnia:
Czy lubimy poniedziałki?
O pierwszym dniu tygodnia
często źle mówimy. W powszechnym odczuciu w poniedziałek nie warto nic załatwiać,
bo większość urzędów pracuje
opieszale. O tym dniu często
mówi się z pewnym lekceważe
niem, dodając jeszcze określe
nie "szewski". A film "Nie lubię
poniedziałku" w zabawny sposób pokazał perypetie bohaterów. Co o tym dniu sądzą nasi
czytelnicy? Czy nadal pokutuje
o nim zła opinia?

Marek

Wojtaś,

mieszkaniec

i<ieIc: - ZdecyOONanie nie lubię pierwszego dnia tygodnia Po wolnej nie- .
dzieli trudno wcześnie wstać i
YłI:iągnąć

się

do pracy.

Nasza
szybkiego, operatywnego działania, zmu-

wspóIczesność, konieczność

sza nas do odrzucenia

pokuIującydl

przesądóN. Dziś

jestem na nogach
od wc:zesnych godzin poramych. W
związku z uruchamianiem wIasnej firmy muszę dostarc:zyć druczki rek1amowe. Mam nadzieję, że będzie to
udany poniedziaIek.

że tydzień

nie zaczyna

się

we wtorek

Szewski
poniedziałek
Kto z nas nie przeżył szewskiego poniedziałku, kiedy wszystko leci z rąk, nigdzie nie moż
na zdążyć, a w dodatku za chwilę zacznie padać, a my nie wzię
liśmy z domu parasola. - Nie lubię poniedziałku - powtarzaliśmy wczoraj w redakcji. Za oknem snuły się bure chmury i
ogólnie pogoda była bez sensu,
tak zwana barowa - raczej do picia, nie do pracy.
- Pamiętam taki film "Nie lubię
poniedziałku", gdzie Bogdan Ław
ka na mocnym kacu po niedzielnej libacji wraca do domu po torach tramwajowych dzierżąc w dłoni korbę do
samochodu - mówi wojewoda świę
tokrzyski Wojciech Lubawski. - W
poniedziałek myślę sobie, że szkoda, że tydzień nie zaczyna się we
wtorek. Poniedziałek lubię dopiero
wieczorem ... bo się kończy. Co prawda, nie miałem wczoraj rano kIopotów z zapaleniem samochodu, ale
pewnie ty1ko dlatego, że przyjechał

Strażacy zamkną
salę kinową

WDK?

po mnie kierowca i bez problemów

początku

dotarłem do urzędu . Ale zaraz zadzwonił do mnie zdenerwowany
człowiek. Popsuł mi humor. Miał

zacząć od nowa. "Tym razem
schudnę, zadbam o siebie, wyleczę się" - myślą. Zapał mija już następnego dnia. Przychodzą też ta-

pretensje nie tyle do mnie, co do
całego świata. Krzyczał i wrzeszczaI... jak to w poniedziałek.

- Dla nas artystów poniedziałek to
jak wolna sobota - śmieje się łym
czasem Bronisław Opałko. I nic w
tym dziwnego, dwunasta w połud
nie, a on w domu w Marzyszu. Wkoło
las, rzeka. Marzenie. Bardzo lubię
poniedziałek - ciągnie artysta. - Występy mam zazwyczaj od piątku do
niedzieli, a w poniedziałek odpoczywam.
- Dla bankowców poniedziałek to
prawdziwy zawrót głowy, kolejki od
rana. Pracy jest tak dużo , że nie ma
kiedy pomyśleć - opowiada Zofia
Grabska, dyrektor PKO BP w Kielcach. Jest trochę nie w sosie, zastaliśmy ją przy dzieleniu premii dla
swoich pracowników. - Nie lubię poniedziałku w niedzielę wieczorem,
bo weekend się kończy i znowu
trzeba rano wstać. Ale moi klienci
jakby odwrotnie, w poniedziałek podejmują najwięcej decyzji o wzięciu
kredytu w banku,
pożyczki ,
wypłacają pieniądze .

Fotele do
wymiany
500 foteli w sali kinowej WojeWitold Ruciński: - Przyznaję, że
kiedyś nie lubilem tego dnia. Po
niedzielnym spotkaniu z kolegami
i nierzadko wypiciu kilku "głęb
szych", człowiek w szewski poniedziałek mordował się w pracy.
Teraz, kiedy już zdrowie gorsze i
rzadsze są okazje do spotkań towarzyskich, poniedziałek jest taki
sam, jak inne dni tygodnia. Po prostu niczym się nie wyróżnia i ja nie
mam żadnych uprzedzeń.

Agata Filipiak, studentka z
Kielc: - W moim środowisku nie
słyszałam o żadnych uprzedzeniach do poniedziałku. To normalny dzień, w którym zdajemy egzaminy, chodzimy na wykłady. Ja natomiast mam pewne uprzedzenia
do... piątku, o którym stare porzekadło mówi, że w piątek zły
początek. Dlatego w tym dniu nie
lubię niczego rozpoczynać ani
załatwiać. Dla mnie najszczęśli
wszym dniem jest sobota.

wódzkiego Domu Kultury w Kiełcach powinno zostać wymienionych, bowiem nie spełniają
one
wymogów stawianych
przez straż pożarną. Sprawa
ciągnie się już od trzech lat.
Straż pożarna w swoich pokontrolnych wnioskach stwierdza, że
zamontowane w sali kinowej WDK
fotele nie odpowiadają wymogom
bezpieczeństwa .

- Fotele te mająjuż po 40 lat i niestety są tak słabo przytwierdzone
do podłoża, że można je wyrwać.
Kiedyś podczas imprezy jeden z
gości wywrócił się wraz z fotelem mówi Andrzej Litwin, dyrektor
WDK. - Powinniśmy również wymienić uginający się parkiet, który
pamięta lata 50.
Koszt wymiany 500 foteli i
podłogi powinien zamknąć się w
kwocie 600 tys. zł. Wiadomo juź,
że w tegorocznym budżecie województwa świętokrzyskiego nie
uda się wygospodarować takiej
sumy.
- Mamy jednak nadzieję, że pieniądze te zostaną zapisane w
przyszłorocznym planie budżętu dodaje Andrzej Litwin. - Jeżeli sala
zostałaby zamknięta przez straż
pożarną. to byłaby to dla nas tragedia. Tu przecież odbywają się
wszystkie najważniejsze imprezy.

IniebJ

"Głośny

Ludzie w pon iedziałki tłoczą się
w kolejkach do lekarza. - Od

także

v
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'IWona Burszta zapowiada, że na
początku tego tygodnia na 1800
plakatach rozwieszonych w całej
Polsce nagi biust zostanie zaklejony napisem ze słowem : "Cenzura".
- To nie jest nasza odpowiedż na
krytykę tej reklamy, lecz zaplanowcześniej
wane
znacznie
działanie . To taki rodzaj żartobli
wej prowokacji - wyjaśnia .
Na razie w Kielcach nikt przeciw
plakatowi nie protestowa/.
- Nie mieliśmy w tej sprawie żad
nego telefonu. Uważam, że ta reklama nie przekracza granic przyzwoitości. Kogóż może obrażać

widok

pięknych

kobiecych piersi,
przecież to nie jest żadna pornografia - mówi Andrzej Ordysińsk i,
kierownik hali widowiskowo-sportowej w Kielcach, na której zawisł
kontrowersyjny billboard.
Sygnały w sprawie plakatu nie
docierały również do Miejskiego
Zarządu Dróg w Kielcach.
- Nawet gdyby tak było , to nie
moglibyśmy interweniować, ponieważ plansze z tą reklamą nie
znajdują się w pasie drogowym wyjaśnia Ryszard Świtakowski, inspektor z MZD w Kielcach.
Ostatnio w Kielcach wielkie poruszenie wywołała wisząca m.in. w

z prezesem
Piotr

Kudła, inżynier:

o

się wśród

- Ze

złą

poniedziałku spotkałem

osób ze starszego pokolenia. Twierdzą, że to feralny dzień
na załatwianie poważnych spraw.
Lepiej je odłożyć na inny dzień
tygodnia. Dla mnie poniedziałek
jest normalnym dniem, jak każdy
inny. Nie mam żadnych uprzedzeń
i jak dotąd jest dla mnie szczęśliwy.
Danuta PAROL

chcą

wszystko

cy, którym mimo choroby, nie
opłacało się przyjść w piątek, przecież i tak jest dwa dni wolnego, to po
co zwolnienie lekarskie? - pyta dr
Bogdan Żyglicki , dyrektor Przychodni Rejonowej na Słonecznym
Wzgórzu w Kielcach. - Odkąd pamiętam , miałem dużo pacjentów w
poniedziałki. Do niedawna przychodziło też bardzo wielu uczniów, że
by mieć potwierdzenie od lekarza i
wolne. Gdy wprowadzono w
szkołach zaświadczenia od rodziców, liczba młodych pacjentów
spadła o dwie trzecie. Jest też w poniedziałek grupa pacjentów wyposzczonych towarzysko. Ludzi chorych na samotność. Przychodzą do
lekarza pot/oczyć się, bo w domu są
sami.
Według słownika ,

szewski ponieto wcale nie dzień wyjątko
wo pechowy, jak zwykło się uważać, ale po niedzielnym pijaństwie ,
dzień na kacu. My jednak przyjęli- .
śmy to pierwsze znaczenie. Ale
dzisiaj jest już wtorek .. .
IDOKl
działek

Cenzura na nagi biust

telefon" 368-22-19

Kontynuujemy cykl naszych rozmów przy "głośnym telefonie"
spółdzielni mieszkaniowych w Kielcach. Jeżeli nie wiesz, na jakich warunkach administracja powinna wymienić okna w mieszkaniach, jeżeli klatka w błoku była malowana wieki temu, dach przecieka, a windy jeżdżą, jak chcą, jeśli
budynek jest rzadko sprzątany, a na osiedlu bezkarnie grasują piraci drogowi i wandale, to zadzwoń i porozmawiaj o tym z prezesem swojej spółdzielni mieszkaniowej, który będzie dyżurował
przy "głośnym telefonie" w redakcji "Ech Dnia". W środę, 21
kwietnia, w godzinach 11.00-12.30 na pytania kielczan będzie odpowiadał prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Stoku" Krzyszłof Zawistowski. Zapraszamy!
(NIKA)

nr 368-22-19 z prezesami

tygodnia

Dillozaur
wraca
do domu
Dzisiaj do Kielc przyjedzie dif1ozaur, drapieżny dinozaur nazywany swojsko Dyziem. Do tej
pory mieszkał w Muzeum Instytutu Geologicznego w Warszawie, gdzie na podstawie tropów
spod · Stąporkowa zrekonstruowano go dwa lata temu. Przed
208 milionami lat Dyzio żył na
północnym obrzeżu Gór Swię
tokrzyskich.
Do tej pory znaleziono bardzo
nieliczne ślady tej grupy dinozaurów. Stanowisko w Górach Świ ę
tokrzyskich jest trzecie na świecie .
Podobne odkryto tylko w północ
nych Włoszech i koło Ostrowca
Świętokrzyskiego, także na Kielecczyżnie. Badania prowadzone

Zmasakrował

Bil,

okolicach Wojewódzkiego Domu
Kultury reklama prezerwatyw. W
tej sprawie Miejski Zarząd Dróg
odbiera mnóstwo telefonów od
zbulwersowanych kielczan . Kilka
lat temu jedna z mieszkanek naszego miasta próbowała zakleić
plakat przedstawiaj ący nagą dziewczynę ·

Agata NIEBU DEK

Na

złożenie

żeby zabić?
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mu pomóc Andrzej F. , ale i
on dostał pięścią w głowę i stracił .
przytomność . Jolanta J., widząc
agresję znajomego, błagała o litość, ale K. zaczął bić również ją.
To, co rozegrało się w ciągu pół godziny, policjanci z Ostrowca określili jednym słowem - .jatka". Rosły
i silny Mariusz K. okładał swoje
ofiary pięściami, kopał po głowie ,
twarzy, tułowiu z ·całą bezwzględ 
nością i sadyzmem. Po półgodzi
nie bicia, ciała nieprzytomnych ludzi wywlókł na trawnik przed blokiem, zostawił i poszedł zadzwonić po policję . Funkcjonariuszom
powiedział , że "zrobił z nimi
porządek", bo ukradli mu pie-

PIT -ów zostało

są tam od 1983 roku, w
roku na terenie wyslę povvanial,
pów dinozaurów utworzono
wat przyrody.
Dinozaur będzie gościł w
stwowym Instytucie
nym w Kielcach . - Jest I
problem. Dyzio byl
wczesnojurajskiego świata, lo
brzym , który mierzy cztery i
metra długości i dwa metry i
sięć centymetrów wyso kości
wi geolog Jolanta
Wczoraj cały dzień
towania do nl7'v,,,ml ,
który będzie tu wveks;nnr,nw,"
by uświetnić 60 rocznicę
ności kieleckiego instytutu.

troje znajomych

Chciał

Lokator rozmawia
opinią

Czterometrowy olbrzym w Kielcach

dziesięć

niądze . Jednak przy żadnej
nie znaleziono gotówki.
Obaj mężczyźni przebywają
szpitalu, są nieprzytomni. Ich
lekarze określają jako .
przypadku jednego nie
określić , czy w ogóle
przeżycie . Kobieta ma
waną twarz, podobnie
jomi. - Trudno było rln<;/nwnlero
poznać, gdzie nos, a
bijane oczy - mówi
Brudek z zespoł u
KWP w Kielcach. Inego pobicia został
by Wytrzeżwień . W chwili
mywania miał 1,19 promila
holu w organizmie.

dni

Przed wielkim ·Ilokiem
Co trzeci podatnik z województwa świętokrzyskiego nie
złożył jeszcze zeznania w urzę
dzie skarbowym - szacują pracownicy fiskusa. Tymczasem
na złożenie PIT-u zostało tylko
dziesięć dni.
W tym roku nie można powiedzieć dokładnie, ile PIT-ów trafi do
danego urzędu . Po reformie administracyjnej zmienił się bowiem zasięg działania tych placówek. Najbardziej przerażeni są pracownicy
I US Kielce , który w tym roku
obsługuje dodatkowo pięć gmin, a
więc o 25 procent podatników wię
cej niż w roku ubiegłym. Wszystko
wskazuje na to, że pod koniec
kwietnia urząd przeżyje tłok, jakiego dotąd nie było .
- W roku ubiegłym wpłynęło do
nas 51 tys. teznań indywidualnych i 3,5 tys. PIT-ów od osób prowadzących dzialalność gospodarczą - mówi zastępca naczelnika I US Kielce Hanna Łączka . Możemy oszacować jedynie, że z
pięciu dodatkowych gmin, które w
łym roku obsługujemy, otrzymamy
około 3 tys. zeznań płatników VAT.
Nie wiemy natomiast, ile będzie
PIT-ów od osób rozłiczających się
indywidualnie. Do tej
pory
wpłynęło do urzędu 33 tys. zeznań, czekamy na około drugie tyle.
Podatnicy znajodleglejszych
gmin takich jak Łagów czy Pierzchnica
przysyłają
zeznania
pocztą. Dziennie do kieleckiego
urzędów trafia po 150-200 ·takich
przesyłek . Aktualnie na zwrot

http://sbc.wbp.kielce.pl

nadpłaconego

podatku trzeba
Im póżniej
złożymy nasze zeznanie, tym czas
oczekiwania na zwrot podatku bę
dzie dłuższy. Podatnicy wykazują
najczęściej nadpłaty do 1 tys.
złotych , sporadycznie zdarzają się
zwroty podatku przekraczające 10
tys. złotych .
- Jeżeli kwota nadpłaty podatku
ńie przekracza 100 złotych, wysyłamy ją pocztą - mówi Hanna
Łączka. - Za pośrednictwem poczty staramy się też wysłać pieniądze osobom starszym z odległych wsi. Inni podatnicy odbiorą
nadpłaty w bankach. Ci, którzy podali konta bankowe, będą mieć
pieniądze na swoich rachunkach .
Co prawda teraz na formularzach
PIT nie ma specjalnego miejsca
na podanie numeru konta , ale zachęcamy do wpisania tych danych
na ostatniej stronie zeznania pod
nazwiskiem podatnika.
Do tej pory do urzędów skarbowych wpłynęło najwięcej PIT-ów
30 od rozliczających się samodzielnie i korzystających z ulg oraz
31 od małżonków rozliczających
się wspólnie. Najczęściej wypełniamy załączniki "D" uwzględ
niające ulgi mieszkaniowe i "O" dla
korzystających z innych odliczeń .
Najczęstszy tegoroczny błąd , to
mylenie własnego numeru identyfikacji podatkowej z NIP-em płatni
ka. Mylimy również wydatki mieszkaniowe odliczane od dochodu, z
wydatkami odliczanymi od podatku na załączniku "D". Są i tacy, któczekać około miesiąca.

rzy podają za każdym razem
adres. Zdarza się , że
pełnia tylko pierwsze
zeznania w nadziei, że
bryk go nie dotyczy. Te
chmiast wychwytują
Podatnicy korygują
proc. zeznań . Do
już korekty PIT-ów,
datnicy jeszcze w
nali odliczeń z
prywatnych c:.lvnpr'OIOW.
tym roku
oświadczyło

prywatne stypendia
podstawy do odliczeń.
gować błąd w
wypełnić nowy PIT i
jest on korektą _~ ofln,,,,,~
- Nie przewid
czasu pracy w u
nich dniach składania
mówi Hanna Łączka .•
wypełniają PIT-y od
za każdym razem
stko na ostatnią minutę·.
tym razem . Szacujemy, ze
niec kwietnia do naszego
wpływać będzie ok. 4 tys·
dziennie. Nie
czekać dłużej na
,
Od kilkunastu dni
wzrosła liczba osób .'11
płatne wypełnianie PIT-o ed
. k b wyml prz
urzędami s ar ~
.. IU91
leckimi urzędami takle U5
dczy codziennie kilkU I
W samochodach
Za pomoc przy
nania płacimy od 20
Małgorzata
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Jędrzejowskiej

w ośrodku zdrowia
ludzie leczą się ekologicznie, ziołami

Policja zatrzymała podejrzanych o potrójne morderstwo
w Cedzynie

EDICZ A
EWOLUCJA
" :A."~!, .,ń t·\I Słupi Jędrzejo

są

leczeni ekologicz_ziołami. Kierownik ZOZ
Słupi twierdzi, że robi to
ich wyraźną prośbę·
w którym się zaopaw fa rmaceutyki, mieści
w budynku ZOZ, właści
Iką skle pu jest żona ki e-

zaczęła
j esie ni ą ubiegłego
roku .
w Słupi Jędrzejowskiej

Rewolucja medyczna

ws;ze,dziie: gminny ośro
dwóch lekarzy, stoI
i apteka . Od 13 lat w
ku pra cował doktor StaGrzyb, specjalista chorób
reumatologii , me" "I7; r,"o

(rozpoczęta

i jednocześnie kie, z żoną (specjali, chorób wewnętrz
morhu'"",, pracy). Mieli pod
4,5 tys. pacjentów, a do
stomatologa, ginekologa
tygodniu po gpdzinie)
jednego lekarza (bez
i cji) w małym ośrodku
w Wę grzynowie (trzy ra).
Jęd rzejowska do boganależy, ludziom żyje s i ę
, zwłaszcza że brakuje rąk
. coraz mniej tu ślubów i
i , za to coraz więcej po.
I chorób. Najbardziej
reumatyzm, stawy,
alergie , rozedmy płuc ,
się nadciśnienie, a naCodziennie do lekarza
po 60-70 osób. Leki
drogie, a wyżyć coaL Ilunr"", Podobno z tej drożyz
chorowania wszystko się

i

na korytarzu
pOj awiła się duża kartorekl ama
preparatów
ojca Klimuszki. Dzięk i
e sposób nie zauważyć
do sklepu zielarsko-koeg o, zwłaszcza wyz gabinetu pana doktora
W skle piku na półkach
się herbatki ziołowe ,
ojca Sroki i ojca Kl imupodnoszące odsyropy, toniki,
parafarmaceutyki. . stale się powiększa ,
Zimy z żoną na targi ziela. WięC mamy wszystkie no- wyjaśnia kierownik ośroddoktora skończyła kurs
w Akademii MeKatowicach. Wystąpiła
na prowadzenie sklepu
.Sanepidu·. Miejsca w
było dosyć: - Te dawne
Zdrowia budowano zugłowy, tyle pomieszmarnowało - uważa dr
Grzyb. Na sklep zaadpokój (ok. 25 m kw.),
zapewni eń doktora)
pusty. Miało tu być
I dla dzieci zdroale nikt z tego nie

Posiadanie w pracy nie
przesżkadza

Posiadanie sklepu nie odbija się
na pracy pani doktor, bo nie ona go
prowadzi, ale specjalnie zatrudniona pani, która równ i eż ukoń
czyła kurs ziołolecznictwa w AM w
Katowicach. Wprawdzie przez
ostatnie dwa miesiące nie sposób
dostać się z dzieckiem do pediatry,
ale to dlatego, że pani doktor przygotowuje się do egzaminu na drugi
stopi eń specjalizacji z medycyny
pracy i wzięła urlop.
- Jedyna taka specjalizacja drugiego stopnia w całym powiecie podkreśl a z dumą dr Grzyb, który
zastępuje ją i przyjmuje także
dzieci.
Jego zdaniem , na ziołolecznic
twie i sklepie w ośrodku wszyscy
skorzystali, a naj bardziej pacjenci , bo mają czego sobie życzyl i, a
ośrodek ma pieniądze (220 zł
miesięcznie ) z opłat za czynsz
pomieszczenia, które do tej pory
nie przynos iło żad nego pożytku .
Sami z żoną nie dorabiają się na
sklepiku kokosów: - zostaje 300400 zł po opłacen iu wszystkich
rachunków - wyjaśn i a doktor
Grzyb.
Nie wypadało iść
gdzie indziej

głównie ziołami.

żle,

Dopiero jak było
dostawali normalne leki - mó-

wią.

Cała moc w parzeniu

- Z ioła są bardzo pomocne w leczeniu wielu schorzeń - tłumaczy
doktor Grzyb. - Można je stosować
przy niestrawności , w chorobach
układu pokarmowego, moczowego, oddechowego, znakomicie
sprawdzają się przy nerwicach,
można nimi podnosić odporność ,
nawet przy chorobach nowotworowych. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju schorzenia, niektóre
choroby trzeba leczyć farmakologicznie.
Zdaniem doktora, liczy się te ż
strona psychiczna kuracji: - Jak
pacjent sam sobie zaparzy te
zioła , to wierzy, że mu pomogą.
nawet bardziej niż j akieś tabletki,
których czasem nie może połknąć
- uważa dr Grzyb, ordynując zioła .
Sam nie ukończył kursu ziołolecz
nictwa w AM w Katowicach. - Ale
dokładn ie przeczy1ałem notatki
żony z wykładów - dodaje.
Gdybym miał ośrodek
M i eszka ńcy Słupi właściwie sami
nie wiedzą; czy z tym ziołol eczn ic
twem to dobrze czy źle . Wprawdzie na razie jeszcze nikomu nie
zaszkodziło .

Odkąd

w ośrodku nastąp iła rewolucja medyczna, spadły o jedną
trzecią obroty w dzi ałającej od 14
lat w tym samym budynku aptece.
- Chociaż u nas ceny są porównywalne, a nawet niższe od tych w
sklepiku - twierdzą właścici e lki apteki Barbara Radwan i Teresa Fortunka. - U nas .neoangin· kosztował 8,80 zł, u nich ponad 10 zł ,
zioła też mamy w podobnych cenach. Jesteśmy na każde zawołan i e pacjentów, pracujemy w
soboty, nawet w święta . Jak jest
potrzebny lek, w każdej chwili mogę go wydać .
Mimo to apteka popadła w
niełaskę u mieszkańców gminy,
którzy nie przychodzili tu nawet
po zi oła . Wprost z gabinetu lekarza szli z karteczką do sklepiku
zielarskiego, raptem niecałe siedem kroków. - Jakoś nie wypadało iść gdzie indziej - tłumaczyli
pacjenci.·
Właściwie apteka utrzymuje się
w tej chwili głównie ze sprzedaży
leków gotowych , antybiotyków i leków dostępnych wyłącznie na receptę . Ale jak długo? - zastanawiają się farmaceutki. - Zimą, kiedy w Słupi Jędrzejowskiej ludzie
chorowali na grypę, leczono ich

- Medycyna nie może istnieć bez
tradycyjnych leków - uważają farmaceutki.
- Ludzie boją się zmian, tymczasem wkrótce w Polsce cała opieka
zdrowotna będzie sprywatyzowana. Pacjent tylko na tym skorzysta
- uważa dr Grzyb. - Gdyby ośrodek
był moją wła snością. mógłbym tu
przywi eźć sprzęt diagnostyczny,
którego tu jeszcze nie ma, poprawiłoby się wyposażenie i dostęp
do świadczeń medycznych. Na razie po godzinach pracy w ośrodku
przyjmuję pacjentów prywatnie, w
gabinecie w moim domu.
Gmina , która jest właścicielem
ośrodka , ma zamiar wydzi erżawić
pomieszczenia na górze na mieszkania (po odpowiedniej przebudowie i za zgodą . Sanepidu"). Dr
Grzyb, który jest radnym gminnym
i powiatowym, uważa, że to świet
ny pomysł : dodatkowe pieniądze
przydadzą się w gminie. A miejsca
dla dwóch stałych i dwóch dochodzących lekarzy wystarczy.
A ziołolecznictwo? Chciałam kup i ć herbatę miętową. W sklepiku
pani doktor był tylko jeden rodzaj.
Kosztowała 3 zł . W aptece mieli
dwa rodzaje - po 2,80 i 3 zł.
lza BEDNARZ

Areszt po latach
To nie mafia ukraińska dokoosiem łat temu makabrycznego mordu w Cedzynie. Przypuszczano, że zabójcami są ziomkowie Władimira Sz., Władim i
ra S. i Natalii P., którzy weszli im
w drogę ściągając haracze od
handlujących w Połsce Rosjan.
Śledztwo w tej sprawie umorzono sześć lat temu . Dopiero w
styczniu bieżącego roku zatrzymano zabójców - mieszkańców
Śląska i Krakowa.
Zbrodnia
w
Cedzynie
wstrząsnęła wtedy opinią publiczną. Do 1991 r. nie było w Kieleckiem tak brutalnie popełnionego
morderstwa. Sprawcy działali z
zimną krwią. Strzelali do bezbronnych ludzi w tył głowy. Zabójcy zostawili bardzo wiele śladów: linie
papilarne, odciski obuwia, ślady
biologiczne, łuski z broni PM 63.
Przypuszczano, że działali w taki
sposób, bo nie obawiali się zatrzymania i rozpoznania. Stąd domniemanie, że zabójcami mogli
być Ukraińcy lub Rosjanie.
40-letni Władimir Sz.,' 41-letni
Władimir S. i 24-letnia Natalia P.
mieszkali w Chersoniu na Ukrainie. W 1990 r. przyjechali do Polski, ponoć chcieli tu handlować.
Mieli z sobą trochę towaru, który
dość szybko sprzedali. Niewykluczone, że wyłudzali haracze od
ziomków, bo sporo podróżowal i.
W Kielcach mieli bazę wypadową.
Podobno zadarli z inną grupą tzw.
rekieterów, która zajmowała się
wymuszaniem okupów. 19 wrześ
nia wyruszyli w drogę, chcieli dojechać do Lublina. Wieczorem postanowili jednak zostać na noc w
Cedzynie, bo pogoda bardzo się
popsuła . Na parkingu w lesie postawili .moskwicza", którym się
poruszali, rozpalili ognisko, podgrzewali jedzenie w puszkach.
Kobieta szykowała herbatę. Bandyci zaskoczyli ich . Zabójcy, a
było ich co najmniej trzech, podjecha li samochodem osobowym od
strony Kielc. Zostawili samochód
przy szosie, niewykluczone, że jechali za Ukraińcami. Widzieli ognisko ofiar i szykowanie się do posiłku . Na sygnał weszli na polanę
z różnych stron. Mężczyźni zginę
li pierwsi. Obaj dostali strzały w
głowę, jednego później dobito, bo
dawał jeszcze oznaki życia . Nie
uciekali daleko, nie mieli gdzie.
Strzały padały z dwóch stron .
Kobieta zmarła pół godziny póź
niej . Być może trzeci z zabójców
przytrzymywał ją, gdy mordowano mężczyzn, bo nie było śla
dów choćby próby ucieczki. Kiedy jej towarzysze nie żyli, sprawcy znęcali się nad nią, pobili ,
wielokrotnie zgwałcili w brutalny sposób . Obok ciała Natalii P.
leżały dwie kolby kukurydzy i
zakrwawiona butelka po winie.
Kiedy mordercy uznali, że Natalia
już im się nie .przyda·, strzelili jej
w tył głowy. Potem podpalili "moskwicza·. Odjechali w stronę Katowic.
nała

Kto komendantem?
Wczoraj minister spraw wewnętrznych Janusz Tomaszewski podpisywał nominacje dla
siedmiu komendantów wojewódzkich policji wyłonionych w ramach konkursu. Nie ma wśród
nich komendanta województwa
świ ętokrzysk iego.

Zdaniem doradcy komendanta
głównego Andrzeja Przemyskiego, są kandydaci na szefa święto
krzyskiej policji i trwaj ą z nimi rozmowy, ale nie chciał zdradzić ,. kto
jest brany pod uwagę . Racze! na

pewno nie będzie to osoba z Kielc.
- Wielu jest dobrych oficerów, kt6-
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rzy stawali do konkursów, ale nie
zostali np. zaakceptowani przez
wojewodów, mimo że spełniali
wszystkie wymogi formalne - m6wił Przemyski. - Niestety, Jan Pol
nie ma wyższego cywilnego wykształcen ia i to go zdyskwalifikowaio. Kiedy będzie wiadomo, kto
będzie szefem policji w Kielcach?
Najprawdopodobniej w ciągu 10
dni.
Biuro Prawne KGP na niekorzyść Jana Pola zinterpretowało
przepisy, jakie obowiązuj ą przystępujących do konkursów na komendantów
wojewódzkich .
Wcześniej rzecznik KGP Paweł

Biedziak wypowiadał się, że w
przypadku oficerów policji za wyższe wykształcenie uważa się także wykształcenie zawodowe, a
więc skończenie trzyletniej Wyższej Szkoły Policji w Szczy1nie.
Potem uznano, że jednak chodzi
o posiadanie tytułu magistra i studia cywilne. Nie wzięto pod uwagę 6 punktu ustawy dotyczącej
konkursów, według którego obecnie pełniący obowiązki szefów komend wojewódzkich przez samo
bycie .p.o: już kwalifikują się do
konkursów i spełniają wymogi formalne.
(AO)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zgłoszenie o pożarze samochodu w lesie cedzyńskim straż otrzymała pół godziny po zabójstwie.
Strażacy nie wiedzieli, co zastaną
na parkingu . Ponieważ płonący
samochód stał kilkanaście metrów

niu Polski. Pierwsze sygnały sprawdzali policjanci z Wydziału Kryminalnego kieleckiej KWP, potem
sprawę przejęły Wydział PZ i Komenda Główna Policji. Rozpracowano gang Janusza T. pseudonim

Fot. A. Piekarski
Na miejscu zbrodni
nie zorientowali się , że
czynienia z potrójnym zabójstwem, wykonali rutynowe
czynności. Dziennikarze byli na
miejscu wcześniej od policji i pogotowia. Jeden ze strażaków przypadkiem natknął się na zwłoki
Władimira Sz. leżące w krzaka«h.
Zawiadomił pogotowie. Jego koledzy poszli dalej, znaleźli dwa pozostałe ciała. Lekarz stwierdził
zgon i poinformował o zbrodni oficera dyżurnego policji. Ta jednak
w Cedzynie pojawiła się dopiero
po 40 minutach. Zabezpieczono
wiele śladów: linie papilame, odciski obuwia, łuski, ale też ślady biologiczne, po zbadaniu których było
możliwe zidentyfikowanie jednego
ze sprawców. A jednak nie udało
się odnaleźć winnych. Zakładano ,
że zabójstwa na zlecenie dokonali
ziomkowie ofiar i natychmiast opuścili Polskę . W 1993 r. Prokuratura
Wojewódzka w Kielcach umorzyła
śledztwo w tej sprawie.
Dwa lata temu jeden z policyjnych informatorów powiedział , że
Ukraińców pod Cedzynązabili Polacy ze zorganizowanej grupy
przestępczej działającej na po/ud-

od

ciał,

mają do

MAŁO
•

.Krakowiak", który

rozbudował

siatkę zajmującą się kradzieżą sa-

mochodów, okupami , napadami
na kantory i banki, ale też zabójstwami na zlecenie. W styczniu
około 350 policjantów z całej Polski brało udział w obławie, w której
zatrzymano 37 podejrzanych. 25 z
nich aresztowano. Ośmiu zajmowało się tylko "mokrą· robotą. Prawdopodobnie to oni zabili nie tylko
Ukraińców, ale też w miesiąc po tej
zbrodni właściciela kantoru w Stalowej Woli, z tej samej broni, której
użyto w Cedzynie. Także podejrzewa się ich o zbrodnie dokonane na
terenie Krakowa, Opola, Katowic,
dwóch mężczyzn zabili w Sosnowcu.
Sprawę prowadzi Prokuratura
Okręgowa w Katowicach . Zdaniem prokuratora prowadzącego
śledztwo w sprawie gangu . Krakowiaka", nie będzie raczej kłopotów
z udowodnieniem cedzyńskiej
zbrodni, jako że sprawcy nie dbali
o zatarcie śladów. Jednak nadal
nie da się określić jednoznacznie
motywu tej zbrodni, choć nie był to
rabunek.
Agnieszka OGONEK

CZASU

DUZO PROMOCJI
W salonach Auto Systemu już
prawdziwie wiosenna atmosfera:
pelny wybór samochodów Daewoo
i bogactwo promocji. Wszystko po to,
by każdy klient mógł na
najkorzystniejszych dla siebie
warunkach kupić wymarzony model.
Aby podpisać umowę w Auto
System ie wystarczy dowód
osobisty i 2 lub 2,5 proc. wartości
wybranego modelu.
W kwietniu kupując Tlco,
Poloneza, Lanosa lub Nublrę
można zyskać 6 rat do natychmiastowego wykorzystania. Ich
spłata następuje w dogodnym dla
Klienta terminie. Co więcej, każdy kto
zdecyduje się na zakup Tlco lub
Poloneza (w planie 72 miesięcznym) przez 15 miesięcy nie
będzie płacił kosztów usługł
finansowej.

A~

20 rat zwolnionych

z kosztów

Klientom
Lanosa lub Nublrę. Ta
oferta promocyjna pozwala zaoszczędzić nawet do 1.900 zł.·
Dla przyszłych kierowców
Poloneza naj niższe raty jedynłe
przysługuje

wybi erającym

186

zł

miesięcznie

w specjalnym planie promocyjnym.
Jedną z atrakcji jest również
najnowszy model Daewoo Matiz za
394 zł miesięcznie ...
Wiosna tuż, tużl Już dziś
w najbliższym salonie Auto
Systemu podpisz umowę
na wybrany samochód Daewoo. Nie
zwlekaj, zadzwoń i zarezerwuj jedną
z 20 promocyjnych umów. Bezplatna
rezerwacja telefoniczna :
(041) 344-14-30.

Kielce, OT "Puchatek" , ul. Sienkiewicza 33

-
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Władze oczekują

na oficj alny wniosek w sprawie

udostępnienia

uchodźców

Polska przyjmuje
uchoctźców z Kosowa

161

przyleciało

wczoraj do' Warszawy. Z lotniska autokary zawiozły
ich do ośrodka w Lublinie.
W samolocie przyleciało 85 osób
dorosłych oraz 76 dzieci, w tym troje niemowląt. Niektóre dzieci przyleciały same - nie mają rodziców. Z
samolotu uchodźcy od razu wsiedli
do autokarów. Widać bylo po nich
zmęczenie, mieli z sobą tylko podręczne rzeczy, dzieci trzymały zabawki. Wielu z nich płakalo .
Rano z Warszawy wyleciały do
Skopje dwa samoloty, zawożąc po
ok. 6 ton koców każdy. W drodze
powrotnej zabraly z sobą uchodź
ców. Jeden z nich przywiózł 161
uciekinierów do Warszawy, drugi 140 do Krakowa , skąd trafią do
Gołkowic koło Starego Sącza
(Malopolskie ).

ds. Uchodźców (UNHCR), Serbo- .
wie nie pq.zwalaj~ Albańczykom
opuścić
Kosowa .
Rzecznik
UNHCR Kris Janowski powiedział,
że uchodźcy przestali napływać
do Albanii, Macedonii i Czarnogóry w nocy z niedzieli na poniedziałek .

lotnisk samolotom NATO

odległej Jugosławii? Równie dobrze moglibyśmy poprosić o lotniska w Norwegii - dodał .
Tymczasem rzecznik rządu
Krzysztof Luft po informował , że
Polska zgodzi się udostępnić lotniska samolotom NATO, przewożącym paliwo dla samolotów

Serbowie

blokują

Według

Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych

jugosłowia ńskie

w u b i egłym tygodniu
w bombardowaniu dwóch konwojów zginęło ponad 70 cywilów.
W Brukseli pokazano wczoraj
po raz .pierwszy wideo z nagraniem ataków dokonywanych
przez NATO. Wyjaśniono przy
tym powody, dla których uznano,
że większość ofiar nie została
spowodowana przez Sojusz.
Wskazano, że pilot samolotu
szturmowego A-10 w i dz i ał 14
kwietnia "mieszany" konwój, w
którym były pojazdy cywilne i wojskowe . Przy czym armia jugosłowiańska miała czas , by
usunąć z konwoju pojazdy wojskowe .

OOLOSZONE
POOO,.OWIE
Pogotowie strajkowe w 30
zbrojeniowego i łotniczego ogłosiła
wczoraj Rada Sekcji Krajowych
Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego NSZZ "Solidarność".
- Wycofujemy swoje poparcie dla
rządowego programu restrukturyzacji
branży - poinforrncmał przewodniczą<:;y
zakładach przemysłu

związkONej "zbrojeniówkJ~,

Obrony Stanisław Głowacki.
Podczas narady w Zakładach
Metalowych "Mesko" w Skarżysku-Kamiennej

związkowcy

z Kosowa na lotnisku w Warszawie.

Polska nic nie wie. ale ...
udostępni

uczestniczących

w nalotach na
że polskie
władze oczekują na oficjalny wniosek w tej sprawie.
Jugosławię .

Przedstawiciele NATO ani polscy wojskowi przy Sojuszu nie
wiedzą o żadnych nowych prośbach wsparcia przez Polskę operacji wojskowej NATO na Ba łka
nach, w tym o ewentualnym udostępnieniu lotniska. - Nie mam tego rodzaju informacji , a zwykle
wiem o takich rzeczach - powiedział rzecznik Komitetu .Woj skowego NATO płk Frank Salis. - To
są spekulacje . Dlaczego NATO
miałoby potrzebować lotnisk w
Polsce dla prowadzenia operacji w

Ucieczka hipopotama

Do dał ,

WAK ma jeń ców
Przedstawiciel Wyzwoleńczej
Armii Kosowa ujawnił wczoraj, że
WAK schwytała trzech nowych jeńców, w tym Rosjanina.
Są to żołnierze armii jugosłowia
ńskiej, w tym jeden rosyjski wolontariusz - twierdzi przedstawiciel
WAK, który zastrze gł sobie anonimowość .

NATO nie

całkiem

winne

Przedstawiciel NATO oświad
wczoraj, że Sojusz nie jest
odpowiedzialny za śm i erć wszystkich ofiar zbombardowania 14
kwietnia koło Djakovicy w Kosowie dwóch konwojów.

Fot. PAP-CAF

Bundestagu Wofgang Thierse pokazuje zebranym symboliczny klucz do budynku Bundestagu, wręczony
mu wczoraj przez brytyjskiego architekta Normana Fostera (z
prawej) podczas uroczystości przed odnowioną po 4 latach
prac renowacyjnych siedzibą niższej izby niemieckiego parlamentu, Reichstagiem. W Berlinie rozpoczęła się wczoraj sesja
Bundestagu inąugurująca prace niemieckiego parlamentu w
tym mieście. Tym samym Bundestag formalnie przeniósł swą
siedzibę z Bonn do Berlina.

restaurację,

Obrabowano

Bieriezowski
W szpitalu

Francuscy strażacy przy pomocy okolicznych mieszkańców przez
ponad dwie godziny " polowali" na afrykańskiego hipopotama w niedzielę w Evry na przedmieściach Paryża. Zwierzę " urwało się " z cyrku na przechadzkę i kąpiel w pobliskiej rzeczce. Do swego cyrkowego wybiegu i do codziennych obowiązków hipopotam powrócił cię
żarówką, na którą z trudem udało się go zwabić.

Fot. PAP-CAF
Przewodniczący

•

Polityk i znany biznesmen
rosyjski Borys Bieriezowski
został
wczoraj hospitalizowany w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Moskwie po informował adwokat Bieriezowskiego Gienri Rieznik.
Według adwokata, jego klient
pozostanie w szpitalu około
czterech dni. Rieznik powiedział, że Bieriezowski odczuwa
silne bóle kręgosłupa i właśnie
to opóźniło o jeden dzień powrót jego klienta z Francji.

Poniedziałkowe
Około 30 tys. zł zrabował z restauracji McOonald's w GdyniOrłowie bandyta, który wczoraj
około godz. 3 sterroryzowa ł,
najprawdopodobniej
bronią.
trzech pracowników lokalu.
Napastnik zaatakował najpierw
jednego z pracowników, gdy ten
wynos ił
śmieci
z restauracji
mieszczącej się w centrum handlowym ,Klif' w Orłow ie . Razem z
nim wszedł następnie do restau racji. Było tam jeszcze dwóch dwudziestokilkuletnich mężczyzn .
Trzymając trójkę pracowników
"na muszce", bandyta kazał im

Pani Prezes

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
18 kwietnia 1999 r. zmarła przeżywszy lat 89
nasza kochana Matka i Babcia

skrępować się taśmą klejącą. Potem zamknął ich w pomieszczeniach gospodarczych. Dopiero po
dwóch godzinach jeden z nich wyswobodził się z więzów i powiadomił o zdarzen iu ochroniarzy pilnujących centrum handlowego.
***
Około 12 tys. zł zrabowali zamaskowani i uzbrojeni bandyci, którzy wczoraj rano napadli na Bank
Sp ółdzielczy w Stężycy koło Kościerzyny (woj . pomorskie).
Według najnowszych ustaleń
policji , trzech uzbrojonych pra-

Danucie Pakos
wyrazy

głębokiego współczucia

Od poniedziałku do piątku
składają

,1"arząd,

Rada i pracownicy Banku Spółdzielczego w Końskich

8.12
Twarzą w

Nabożeństwo żałobne

odprawione zostanie
w kościele katedralnym w Kielcach
21 kwietnia 1999 r. o godz. 14.00
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Stary
odbędzie się o godz. 14.30
pogrążona

śmierci

OJCA

śp.

Janina
Maciejczyk

z powodu

rozmowy

znakomici goście
Tylko w
Radiu o Jedność Plus

Zarządu

Wyrazy

twarzporanna rozmowa
Bogdana Rymanowskiego

głębokiego współczucia

z powodu

śmierci

21.07

BRATA

Debata Radia
Jedność Plus
- prowadzi Jacek Łęski

Mirosławowi Piłatowi

w żalu Rodzina

składa Oddział Straży

Stronę

przygotowano na podstawie

Pocztowej z Kielc

materiałów

http://sbc.wbp.kielce.pl

PAP

zażądali

szybkiego ogłoszenia
przetargów na zakup samolotu
wielozadaniowego, transportera
opancerzonego i śmigłowca bojowego, oddłużenia fa bryk obronnych, przyjęcia ustawy offsetow~i
wydania przez rząd rozporządzeń
w sprawie osłon socjalnych dla
pracowników "zbrojeniówki".
- Protestujemy przeciwko rea.
lizowanemu przez rząd modelolli
prywatyzacji.
Sprzedawanie
zakładów bez istnienia ustawy o
offsecie jest niczym innym jak wy.
przedażą majątku narodowego i
osłabianiem potencjału obronne.
go państwa - powiedział Głowacki.
Offset to mechanizm zawieran~
kontraktów, zgodnie z którym za.
graniczny dostawca np. samolotów
zobowiązuje s ię złożyć w polskidi
fabrykach zamówienia równe war.
tości umowy (tzw. offset 10Q·procentowy). W ramach offsetu mO~f
we jest też zorganizowanie w Polsce produkcji części lub całości za.
mawianego przez wojsko sprzętu.
Związkowcy wystąpili z postulatem zorganizowania spotkania z
przewodniczącym klubu parlamentarnego AWS i premierem. . Jeże!
nie dojdziemy do porozumienia,30
kwietn ia we wszystkich zakladadi
sektora zbrojeniowego i lotniczego
odbędzie się jednodniowy strajk·
zapowiedział Władysław Pryg oń z
Sekcji Krajowej Przemysłu Lotni·
czego " Solid arności " .
Zdaniem pasja Głowackiego,
w branży jest katastrofalna. -

Mielcu upadają,
kructwa, a większości pozosta/yI:f1 .
wiele do tego brakuje - ~.
Skrytykował j ed nocześ nie

wiedzi przedstawicieli
stwa Skarbu na temat
"zbrojeniówki". - To n,pnnr:II'>L'
czalne, by właściciel tak źle wyrażał s ię o swoich za kład ach . Takie
wypowiedzi tylko pogarszają za·
ufanie kontrahentów tych firm·powiedział .

bank i kantor

Ważne

~

a zarazem

wiceprzewodniczący sejl11CM'ej Komisji

Fa/PAP-CAF
Uchodźcy

czył

że

Metalowych "Mesko"

Formalna przeprowadzka

Jelcyn o konflikcie
Lotnictwo NATO kontynuowalo
w nocy z niedzieli na poniedzialek
intensywne ataki na Jugo sławię .
Jelcyn oświadczyl , że Rosja nie
pozwoli Clintonowi rozgromić Jugoslawii i przejąć kontroli nad tym
krajem.
Celem nocnego ataku NATO
były okolice Belgradu, Nowy Sad
w północnej Serbii, Paraczin w
środkowej Serbii oraz stolica Kosowa - Prisztina, a głównie jej lotnisko - Slatina.
Prezydent Rosji Borys Jelcyn
oświadczył : - Clinton ma nadzieję ,
że Miloszević skapituluje, odda
caląJugosławię . Na to nie pozwolimy. Jest to miejsce strategiczne.
Jednocześnie rosyjski prezydent
zapowiedział, że Rosja nie zamierza wysylać na Adriatyk dodatkowych okrętów swojej floty.

Władze
twierdzą. że

Zakładach

Narada w

KIELCE 71,95 107,9 FM

napady
wdopodobn ie w broń krótką
dytów weszło do banku od .
cza . Stało się tak, gdyż drzwi
towe były akurat
Czwarty bandyta cze kał w
chodzie.
Przestępcy

obsługę banku i zażądali
p ieniędzy. Zrabowali o koło
zł , w tym połowę tej kwoty w

nie. Nikt z pracowników bankU
ranny.

został

39-letni właściciel
miany walut został

Krośn ie. Przyczyną zabójstwa
prawdopodobnie rabu ne~ .
C i ało Waldemara w., ktory
od strzału w głowę , znalazł
godz. 7.50 w
kantoru przypadkowy
niem policji , właścici el
stał zabity kilkanaści e
śniej .
.
Według wstępnych ustalen,
demar W. miał przy sobie
sumę pieniędzy, których po
stwie nie odnaleziono. puslY
także otwarty sejf w kantorze.
Waldemar W. osierOCił
dzieci.

.~

Kielce, al. 'atalIonów ChłOPsl<~~ 71
tel./lu 345·71·91 , 345·54' 32. 92
Koiislcle, ul. Kielecka 3, tel. 31~~2łf1
J,drze]ów, al. Slraiacka 5, t.l. 3

okno z PCV. okna drewniane • okno
dachowe . drzwi I/oaone • dr!ll1
aluminiowe . bramy garoioWe '
• parapely
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Blaski i cienie pracy fotoreportera

Z DRUGIEJ 57RONY OBIEK7YWU
staropolskie przysłowie głosi: "Pokorne ciele dwie matki
ssie". Mądrość ta nie może przyświecać jednak fotoreporterom. W ich pracy zamiast pokorą i grzecznością lepiej kierosię tupetem i bezczelnością. Krótko mówiąc:

Identyczny jak dzisiejszy ekspeprzeprowadziliśmy przed
laty w innym lokalnym pe. Dowcip oparty jest na swoorowolkac:ii. Fotoreporter przysię do wykonania gazenajpierw pyta uprzejmie ,
ująć w kadrze poszczeobiekty bądż osoby. Naonreakcje pytanych były niekieI

bodaj sprzedana jednym z radombazarów, który zapytany, czy
zrobić zdjęcie oferowanym
rzodkiewkom, stanow. Ba, nie chciał nawet
upatrzonych przez fotobylinek, chociaż ten """I",~; ~n,.. ,~,'" - kusił ceną dwuwyższą. Trzeba przyznać ,
upływie kilku lat trochę zmiesię na korzyść.
Tym razem znów zachciało
się fotografowania bazarostoiska z nowalijkami. Kohandl ująca nimi na przy~",n,nn ... ,,~ placu sama , co pra,z kad ru uciekła , tłumacząc :

- Co tam będziecie starą d ... fotografować, ale nic przeciwko
fotografowaniu rzodkiewek nie
miała. Efekt - mało może interesująca, martwa, warzywna natura .

- To

Taka wymówka to jeszcze pół
biedy. Gorzej, gdy osaczany przez
fotoreportera delikwent staje się
nagle agresywny. Fotoreporter
"Echa" Tadeusz Klocek wspomina, że tego rodzaju przygodę przeżył przed laty za sprawą osławio
nego "króla żelatyny" z Głuchowa .

paskudnie uszkodził. Jak widać ,
nielekka, a czasem nawet niebezpieczna jest praca fotoreportera.

Mury bardziej
dozwolone
Znów sięgnijmy w przeszłość .
Gdy przed laty wykonywaliśmy podobny rajd po mieście , fotorepor-

Embargo na facjaty
Eksperyment nasz po raz kolejny
potwierdził ,
że
ludzie

ogromną awersję czują

zywania przed obiektywem twarzy. Bo owa kobiecina z rzodkiedo pokawkami, to nie wyjątek . Tak
samo
zachowują się , zapytani o zgodę
na sfotografowanie funkcjonariusze , piękne , spacerujące ulicami dziewczyny, grający w parku w karty starsi panowie, księża
i świeccy, pracownicy oczyszczania miasta i nobliwi biznesmeni. Słowem - niemal wszyscy,
bez względu na wiek, płeć, urodę , stan cywilny, rasę i wyznanie.

il~lljlilllll~I~llillllill;

Co gorsza, niektórzy nie wyrażają zgody nawet na sfotografowanie sylwetki. Tak jak ta Cyganka , wróżąca ludziom z ręki na
ulicy Traugutta. Gdy zapyta liśmy,
czemu się nie zgadza na tak nie-

więcej

raz

winną propozycję ,' odparła :
moja wróżbiarska tajemnica.

wezwaniem policji , uwięzieniem i
innymi wymyślnymi sankcjami.
Doprawdy, cieszyliśmy się, że
nie wyrwal z kabury pistoletu i
nie przystawił nam lufy do skro-

Dziś główne wejścia

na teren

"Łucznika " to już żadna tajemnica .
Szef straży (swoją drogą, ciekawe

czy ten sam, co przed laty) nie robi
problemów: - Jeżeli nie

żad nych

Obiektyw podziałał na biznesmen'a jak czerwon a płachta na byka i
nie zważając na powagę sądo
wych murów, gdzie właśnie toczyła się przeciwko niemu jedna z
całej serii spraw, krewki przedsię
biorca kosztowny aparat dosyć

skarg

lnie potraktować okolice kas. Wiadomo - względy bezpieczeństwa.
Odtajniony stał się też teren dworca PKP. Kierownik biura radomskiej stacji Jan Solski bardziej żar
tem niż serio poinstruował nas tylko, żebyśmy starali się fotografować wagony mniej pomalowane
przez graficiarzy. - Bo to wieCie,
panowie, chodzi o nasz wizerunek
- wyjaśniał. - Ale - dodał - jeśli już te
" pomazańce", to niech będzie za-

ter był postrzegany
jako intruz nie tylko
wtedy, gdy chciał fotografować
ludzi,
ale równ i eż wówczas, gdy na cel brał
mury. Ot, chociażby
spotkany nieopodal
radomskiej katedry
ksiądz twierdził z
pełną odpowiedzialnością, że zgoda
proboszcza
niezbędna jest nie tylko
do tego, aby móc
świątynię pstryknąć

w

środku ,

ale rówz zewnątrz.
Bzdura to była oczywista, bowiem katedra to obiekt najczę
ściej widniejący na
nielicznych w ostatnich latach widokówkach z Radomia.
nież

Svsltl!m' ;łh/r 7'nv wzrost

liczby skarg na pracodawców, pod 0kraju, obserwują inspektorzy z kieleckiej
'ań!itw,nw,p; Inspekcji Pracy. Tylko w tym roku wpłynęło ich
ponad 170, w ubiegłym ponad 1200. Większość z nich do-

wzakresie wypłat zasiłków ch 0,

pielęgnacyjnych

i ro-

Czę sto pracodawcy nie
wynagrodzeń

, pracownicy nie

za

pracę

w

otrzymują

tytułu podróży służbowych . 

prawa wynika w większo
nieznajomości - twierdzi
Pechta , zastępca okrę
inspektora pracy w KielDuży problem mamy z
i średnimi zakładami pra, wktórych zatrudnieni skarżą
najCzęściej.

wniosków, jakie w
roku wpłynęły do OIP w
inspektorzy po przeprokontroli za zasadne uz65 procent z nich. - Bar. skargi są anonimowe,

bOJą się , że stracą pracę ,

:::

że zapewniamy, iż nazwi. nie będą ujawniane - mówi
I Pechta. - Sprawdzamy
także anonimy.
drastycznego naruszenia
praCOwnika doszło w minioroku w jednym z zakładów w
I
koło Kielc, gdzie prowaproces upadłości. 118
nie były wypłacane bo. Wynagrodzenia za pracę ,
Chorobowe, rodzinne i opie. DOpiero oficjalna interweI~spektorów pracy spowodoze zaległości w stosunku do
zostały częściowo

Z funduszu gwaran-'
świadczeń pracowniWypłacono 120 tysięcy

gulami nem na korzystniejszych
niż dla pracowników zasadach
wypłacano nagrody jubileuszowe. W tej sprawie interweniowali
przewodniczący NSZZ "Solidarność" oraz Prokuratura Rejono·wa.
Powyżej 30 tysięcy złotych
wypłacono
zatrudnionym
w
przedsiębiorstwie w Starachowicach po kontroli OIP. Stwierdzono
tam wiele nieprawidłowości , mię
dzy
innymi
nieterminowe
wypłacanie wynagrodzeń za pracę, zas iłków chorobowych , rodzinnych i pielęgnacyjnych , a także zaniżanie wynagrodzeń dozorcom za pracę w nocy.
Wiele problemów zarówno pracownikom, jak i pracodawcom
przysparzały, jak wynika z przeprowadzonych przez inspektorów
PIP kontroli ,

umowy o

czeń socjalnych, nieodprowadzanie odpisów i niedokonywanie
wypłat na potrzeby socjalne pracowników. Niewłaściwe warunki
pracy są znaczącą pozycją w
przeprowadzanych kontrolach .
Wykazują one, że w wielu przypadkach pracownikom nie są dostarczane środki ochrony indywidualnej i odzież ochronna, nie zabezpiecza się im opieki lekarskiej ,
stan techniczny maszyn jest nieodpowiedni, co zagraża bezpieczeństwu ludzi.

Agn ieszka WICHA-DAUKSZA

robicie zdjęć w środku , to możecie
robić , panowie, co chcecie. Nic do
ukrycia nie mają też w Banku PBK,
gdzie za przyzwoleniem dyrekcji
można było wykonać fotki na
przykład głównej sali operacyjnej.
ProSZO(lO nas tylko, żeby margina-

znaczone, że nieodłącznym elementem działal ności PKP, jest
działalność wanda li.
Pozostaje przyznać tylko, że tak
jest w istocie.
Wojciech

SZAŁWICKI

Organizator: PIŃCZOWSKI DOM KULTURY, Agencja Artystyczna "HIT"

lB-19-20 CZERWCA '99 - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WPIŃCZOWIE
SPONSOR STRATEGICZNY

Patronat: Ministerstwo Kultury i Sztuki
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Powiatu Pińczowskiego
Burmistrz Miasta Pińczów

pracę

zarówno na czas okreś l ony, jak i
oraz wypowiedzenia . Zdarzało s ię bowiem, że pracown ikom wypowiadano umowę
w czasie trwania urlopu wypoczynkowego lub też innej usprawiedl iwionej n ieobecn ośc i w pracy, co jest sprzeczne z kodeksem
pracy. Częstą praktyką jest według inspektorów pracy - nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego, poprzez
między innymi błędne ustalanie
czasu jego_trwania. Jak potwierdza dyrektor Pechta, gros skarg
pochodzi od osób, które pracę

Chwile grozy przeżywaliśmy natomiast próbując zrobić zdjęcie
frontowej ściany Zakładów Metalowych . Gdy w naszych zakusach
rozeznał się ówczesny dowódca
tamtejszej straży przemysłowej, interweniował natychmiast, grożąc

nieokreślony

utraciły.

Tradycją niemal stało się już , że
wysokość wynagrodzen ia określana jest w umowach jako . najniższe wynagrodzenie w kraju·, za-

miast podania konkretn ej stawki.
Pracownicy skarżą się także na
niewywiązywan i e s i ę pracodawców z obowiązków socjalnych, a
przede wszystkim tworzenia
zakładowego funduszu świad-

Scenariusz:

reżyseria:

H a n k a Nape>re>vva

gwiazdy muzyki talk

ATRAKCJE DNI:
* TREBUNIE TUTKI
* Powitanie Lata
* KRYWAŃ
* Pińczowskie TIVOLl
* Jarmark Świętokrzyski
* GALICJA
* Ciuchcia IIExpress Ponidzia
* KABARET "U BACY"
* Karczma Piwna * Grille * Kuchnia polowa * Pokazy sztucznych ogni * Parada koni * Salony samochodowe *
* Nocne śpiewogranie * Prezentacia rodzimego dorobku kulturowego i artystycznego *
ll

Patronat medialny:
~ TELEWJZJA

n

KRAKÓW

S

łowo
I ił t. i ł I

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Masłowa ,

Zdzisława Loranta z Ostrowca Św., a nagrody w kategorii "coś
dla domu" odebrali Małgorzata Pióro - zestaw firanek i Henryk
Maziarek z Radomia - poduszki.

KOZIOROŻEC . Pierwsza połowa
dnia może być w pracy dość nerwowa, im bliżej wieczora , tym będzie
spokojniej.
WODNIK. Dziś będziesz miał okazję, by pokazać w pracy co naprawdę potrafisz. Skup się więc na sprawach zawodowych.
RYBY. Twoja nieustępliwość i chęć
zreformowania swego życia przyniosą
w pracy oczekiwane od dawna efekty.
BARAN . Czeka Cię niespokojny i
pełen emocji dzień . Jeśli zapanujesz
nad nerwami, możesz liczyć na sukcesy.
BYK. Nie przemęczaj się i niczego
nie rób na siłę. Ktoś testuje teraz
Twoją dyscyplinę i wytrwałość.
BLlZNIĘTA . Stanowczość i wytrwałość będą Twoimi atutami. Musisz jednak zadbać, by nie zmieniły
się w upór.

Fot. T. Klocek
Poduszki - nagrodę w kategorii .. coś d/a domu " odbiera Henryk
Maziarek.
KUPON KONKURSOWY
Dzień

ZACHOWAJI WYTNIJI
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ZACHOWAJI WYTNIJI
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Jak grać?
Codziennie . Echo Dnia" drukuje różne zestawy liczb. Liczby te nalena karcie zawierającej sześć okienek. Jeżeli zakreśliłeś
wszystkie osiem liczb w jednym z okienek, wygrałeś nagrodę , określoną nazwą danego okienka.
ży zakreślać

Zgłoszenia
Zgłoszenie wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania, powinno nastąpić do godz. 16 drugiego dnia po opublikowaniu w "Echu"
ostatniej szczęśliwej liczby zakreślonej w danym okienku. Zgłoszenia
osobiste lub telefoniczne należy składać w Biurze 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.

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. Regulam in został zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kie lcach (zgodnie z ustawą o grach losowych i zakładach wzajemnych) .

NASI SPONSORZY:
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Pracownia

Artystyczna

Układania

Kwiatów s.c.
Pracownia Artystyczna Układania Kwiatów
"Irys" ofiarowuje Państwu niecodzienną okazję do oryginalnego i pięknego kształtowan ia
otoczenia, w którym żyjemy, odpoczywamy, pracujemy, świętujemy...
Mieszkania, miejsca pracy i wypoczynku mogą nabrać porządnego
klimatu poprzez wkomponowanie w nie dekoracji z wysokiej jakości .
kwiatów sztucznych, suszonych, egzotycznych czy też żywych ciętych .
Prowadzimy specjalistyczne doradztwo w zakresie aranżacji wnętrz.
Uwzględniając potrzeby klientów, mamy możliwość zaprojektować i
wykonać dekorację plastyczną w każdym typie pomieszczeń . Piękne
kwiaty, ceramika artystyczna, szkło , wiklina pozwalają na stworzenie
przyjaznej, optymistycznej atmosfery.
Państwa domy i miejsca pracy mogą zyskać nowy, odmienny
wygląd , sprawiający, że z nową energią można żyć i pracować.
Kielce , os. Barwinek 31 , tel. 362-13-86, budynek przy Szkole Podstawowej nr 32, wejście od strony bloku nr 10.

Czytelnicy "Echa Dnia" wybrali
na targach " Edukacja"

7

8

9

10

11

l"OLSKłI UDfO IOILCll.Ą,

RAK. Nie planuj ważnych spraw na
dni, bo prawdopodobnie
będą kłopoty z ich realizacją.
LEW. Większą energię i zdecydowanie będziesz wykazywał dziś w
sprawach osobistych niż w pracy.
Zachowaj umiar.
PANNA. Nie wymagaj dziś zbyt
wiele od innych, niewiele dając od
siebie. Dzień ożywionych kontaktów
towarzyskich .
WAGA. Musisz wykazać dziś dużo
zrozumienia i cierpliwości wobec bliskich osób, bo da o sobie znać nadnajbl iższe

11 .10 - Sprawa na dziś: O przygotowaniach do Wizyty
Pap ieża w Sandomierzu - Grażyna Wójcik rozmawiać
będz i e z burmistrzem m i asta - A ndrzejem
Tenderowiczem.
13.10 - " Rozmaitości i muzyka" - O wzorcach kulturoWYch
w kontaktach towa rzyskich między ko bietą
a mężczyzną - z psychologiem, psychote rapeutą .
Bogusławem Cisłą rozmawiać będzie Mirosława
Podwysocka.
18.30 - "Zmagania" - w cyklu prezentacji - dz iś re portaż

wrażliwość.

Cezarego Galka z PR w Z ie lonej Górze pl. "Tam , gdzie
umierają konie " . Jest t o p i ękna op o wieść

SKORPION . Dzie ń zaliczysz do
udanych, jeśli zachowasz dyscyplinę
i kierować się będziesz rozsądkiem .
STRZELEC. Nie daj s i ę namówić
na coś , czego potem musiałbyś
żałować . W miłości romantyzm i. ..
rozmarzenie.

o kobiecie , która zrezygnowała ze "św iata ludzi"
i bezgranicznie pośw ięciła się idei ratowan ia zw ierząt.
Za łoż yła

" Tarę "
pokrzywdzonych .

schronisko

d la

koni

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE
101 .4 .Ha 'I . U

"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

You did great j ob with your bathroom. I really admire it.
Już starczy tych słów podziwu. Zrobię
to dla ciebie. I dla twojej toalety oczywiście .

I want to change everything inside.
Chcesz zmi en ić wszystko? W takim
razie pisz, co będzie potrzebne.
O.K. Start dictating.
Dzies ięć metrów kwadratowych kafli kolor wybierz sama.
Ten square meters oftiles. I'1I choose a color later.
Muszla i półki pod kolor kafelków.
The toilet fixture and the shelves
should match the co lor of the tiles.
Hów about adhesive?
Oczywi ście , klej do kafli i na razie to
wszystko.
O.K., adhesive ... how about tools?
Narzędzia mam swoje, a fugę i takie_
tam drobne rzeczy ku pię sam.
Does that mean you won'! be coin g with me to pi ck up all thls
stuff?
I po co ja ci to dyktowalem? Ubieraj
się , pójdziemy razem do sklepu.

J~~

Od pon i edziałku do soboty przez cały dz i e ń kilkanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w porannych ,Aktua lnościach Dnia" 00 pon i edziałku -do soboty,
w izerun ki powiatowej oświ aty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społeczności
- w p i ątk i . Sprawa na dziś" o 11 .05 z udziałem władz
powiatowych
- .300 sekund o sporcie· o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji "Prosto z gminy" także o wybranym
powiecie
- o 12.30 muzyka ludowa- kapele w powiatach
- popołudn iowe "Aktualności dnia" również poświęcone będą
postaciom z życia powiatu w cyklu "Sami o sobie" - "Kto jest kim
w powiecie"
- w poniedziałkowym "Radiu po kolacji" od 20.15 historia , kultura
i zabytki wybranego powiatu

W tym tygodniu wszystko lub prawie wszystko
o powiecie pińczowskim
Zapraszamy do radioodbiorników

Organizator

POZIOMO: 1) giętki, elektryczny
lub doktorski, 5) przemieszcza się
górą po hali fabrycznej , 6) polsilver
lub iridium, 7) ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI (waży i warzy) , 11)
przekraczana przez posiadacza ważnego paszportu, 12) dykta.
PIONOWO: 1) niewielka statuetka,
2) anemon, 3) lewa karciana , 4) wieżowiec sięgający do chmur, 8)
kłopot, utrapienie, 9) kwitnie w strefie
przygranicznej, 10) uchwyt u rondel-

Produ cent

~.

~~

zapraszaJ ą n..a
"VVIELKĄ GALĘ FINAŁOW-Ą

:MISS ·P OLONIA

ZIE:MI Ś"VVIĘTOKRZYSK I ~.J '99

Rozwiązanie krzyżówki

(wystarczy podać hasło 7 poziomo) prosimy przesyłać pod adresem redakcji
"ED" - wyłącznie na kartach pocztowych - w terminie 7 dni od daty numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
zostanie
wylosowana
nagroda
książkowa . Na karcie z rozwi ąza 
niem należy umieścić dopisek:
" Krzyżówka nr 91 " .
Rozwi ązanie krzyżówki nr 69:
POZIOMO: kokarda , pralnia, rzeczka, Austria , Chartum, stancja, sawanna.
PIONOWO: koperta, krakers, ranczer, Awatara, uchatka, tyrania, iluzjon.
Rozwiązanie główne : AUSTRIA

KIELECKIE CENTRUM KULTURY
25 kwietnia
godzina 19.00
Z 14 NAJPIĘKNIEJSZYMI DZIEWCZYNAMI REGIONU
ROZMAWIAĆ BĘDZIE
-NA KAżDY TEMAr

MARIUSZ

SZCZVGIEŁ

Wystąpią również

MAŁGORZATA

OSTROWSKA

FRĄCKOWIAK

HALINA

najciekawszą ofertę

Bi lety: Orbis, Fan , Salon Kolportera,
Centralna Agencja

Reklarno~a

0r&anl:zator Balu:

Sponsor &Iówn y:

(tel. 344-94-49)

Patronat internetowy:

AVON
AVOH COSM!IICS POLSKA

EURO-AUTO
_.~-,',,/OEAL.ER OAE""'OO~-""

n

12 CD-romach , przypadł Marcie
Janaszek z Kielc. Po nagrodę
W SiP prosimy zgłosić się do kieleckiej siedziby tej firmy przy ulicy
Głowackiego. Zestawy gadżetowe
"Echa Dnia" można odbierać od
dziś w Biurze Konkursu naszej redakcji, ulica Targowa 18.
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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Zaklady Górnlczo~etalowe
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Spon.sorzy :
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grody - zestawy gadżetowe - wylosowali: Piotr Kundera z Kielc, Lucyna Wysiak z Tomaszowa Mazo- wieckiego, Paulina Lenartowicz z
Kielc, Kinga Lenartowicz z Kielc i
Joanna Duda z Bębnowa . Nagrody dla tych, którzy głosowali na
WSiP ufundowało samo wydawnictwo. "Pan Tadeusz", nagrany na

-

I' :z

FINAL KONKURSU
Podczas ostatnich targów
"Edukacja" czytelnicy "Echa
Dnia" głosowali na najciekawszą targową ofertę . W plebiscycie tym wygrały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Wśród naszych czytelników, którzy wzięli udzi ał w konkursie , na-

1

20.04.99 r. (wtorek)

Angielski bez problemu
Czytaj w " Echu Dnia", słuchaj w
Radiu " Kielce" o godz. 15.55 i 19.50
Can you do me a favor?
Co tylko chcesz, królowo. Cały zamieniam się w słuch .
After I saw how you renovated your
bathroom, I decided to ask you to
help me renovate mine.
Chcesz, żebym wyremontował twoją

kwietnia

Po~skie Radio Kielce. :~' ··i<""

. . . GJ®ru~m () [P

.• J

Prezenty od " Echa Dnia " otrzymali : Wito ld Kundera z

20

PIacTargowy

f
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PaW. MAJA" Chmielnik
U

Wyższa Szkola DzIennIkarstwa
im. M. Wańkov.1cza Instytut w KIelcach
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SPORT - PUBLICYSTYKA

kwietnia 1999 r.

to przecież święto nie
zawodników,
trenerów,
działaczy i sponsorów, ale także
kibiców.
Sekretarz generalny Związku
P iłki Ręcznej w Polsce po raz
drugi udekorował mistrzów Polski złotymi medalami (pierwszy
raz zrobił to w Szczecinie) , a ci
za moment, podobnie jak w niedzielę , zostali rozebrani z koszulek , na których widniał napis
. Mistrz Polski 1999". Zanim zawodnicy pokazali się na boisku,
odbył się konkurs rzutów kar-

zem.
tylko

Iskra Lider Market uczciła mistrzostwo Polski

Ś ięto

"ósmego"
zawodnika

Mistrz

Tys ią c

osób przyszło
raj do hali przy ul.
ra ko ws kiej w Kielcach,
by fet ow ać piąty, " jubieuszowy" tytuł mistrza
Iski zd obyty w niedzieprze z piłkarzy ręcz
h Isk ry Lider Market
lee.

(O
Złoty medal na szyi Mariusza
Jurasika, kontuzjowanego w
drugim meczu w Szczecinie.

był półnagi

-' kibice po raz drugi pozbawili zawodników Iskry Lider Market koszulek ...

nach i parkiecie szampanów, puchary,
gratulacje, rundy honorowe, nieustające
śpiewy
i owacje .
było
Przebojem
oczywiście "Nie ża
den Lubin , ani Śląsk ,
ani
Petrochemia ,
Iskierka mistrzem
Polski jest..."
- Dziękujemy, jesteście wspaniali - zakończył
swoje
wystąpien ie kapitan
mistrzów Polski Radosław Wasiak. Rzeczywiście , kielecka
publiczność , która ze
względu na wspaniały doping jest czę
sto nazywana ósmym zawodnikiem
kieleckiej "siódemki"
i jest ze swoją dru- ____--'-'_
żyną na dobre i złe ,
A teraz kąpiel w szampanie - kibiców polewają od lewej Artur Niedzielski, Maciej
nie zawiodła i tym ra- Stęcznie wski, Rafał Bernacki.

oGWSZENIE

Radomskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
"Administrator"
Spółka z 0.0.

. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Pionkach
ogłasza

drugi pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego
nad Stawem Górnym w Pionkach.
Dzierżawa obejmuje okres min. 5 lat.
W skład kompleksu dzi erżawy wchodzą:
- domki campingowe, 11 szt. (36 miejsc noclegowych),
- budynki stołówki z wyposażen i em oraz administracji,
- działka zabudowana o powierzchni 3 ha.
Minimalna wysokość czynszu dzi erżawnego wynosi: 1.350 zł/mies.
Wadium w wysokości 1.500 zł należy ~płacać do 30.04.1999 r. do
godz. 12 w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Zwoleńska 1.
Szczegó ł owe warunki dzierżawy określa specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt umowy, które można otrzymać w siedzibie Zakładu w godz. 8-14.
Oferty należy składać do 30.04.1 999' r. do godz. 10.00 w siedzibie

u

Było

Zamaw i ającego.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się 4.05.1999 r.
o godz. 10.
7990/11

z siedzibą w Radomiu
przy ul. Waryńskiego 16A
ogłasza

Kibice
dziękują
za
mistrzostwo, Rafał Bernacki
dziękuje za doping.

nych, w którym kibice starali

się

pokonać stojących w bramce ...
wojewodę
Wojciecha Luba-

wskiego i prezydenta Włodzi
mierza Stępnia . Sędziował przewodniczący
Sejmiku
Samorządowego Henryk Długosz .
- Kielce są z was dumne usłyszeli potem kieleccy zawod nicy z ust prezydenta . Kibice
długo zaś jeszcze ustawiali się w
kolejkach do uścisków i po autografy mistrzów Polski.
Tekst

Paweł

Zdjęcia Sławomir

KOTWICA

STACHURA

Re/onowy Zakład
Energetyczny
Kielce
zawiadamia, że wystąpią przerwy
w dostawie energii elektrycznej
dla następujących odbiorców:

24.04.

W godz.

8-15

ul Sudecka, Loefflera,
Warszawska 183-189,
.Janowskiego 1-4

przetarg nieograniczony

111//..

na wykonanie robót
dekarsko-blacharsko-murarskich
w budynku mieszkalnym
położonym w Radomiu
przy ulicy Żeromskiego 34.
Z warunkami przetargu, projektem umowy oraz szczegółowym zakresem prac remontowych można się zapoznać w siedzibie R.T.B.S .
•Administrator" Spółka z 0.0. przy ulicy Waryńskiego 16A w Radomiu,
pokój 13, I piętro.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 20,00 zł .
Oferty pisemne opracowane zgodnie ze specyfi kacj ą istotnych warunków zamówienia należy składać do 13.05.1999 r. do godziny
13.00 w siedzibie R.T.B.S. .Administrator" Spółka z 0 .0 . przy ulicy Waryńskiego 16A, pok6j12 (sekretariat), I piętro.
Wysokość wadium za zadanie przetargowe wynosi 1.500 zł.
Otwarcie ofert nastąpi 13.05.1999 r. o godz. 13.15 w siedzibie
R.T.B.S. " Administrator" Sp6łka z 0 .0. przy ulicy Waryńsklego
16A, pok6J nr 3 (świetlica) , parter.
Termin ogłoszenia wyników przetargu zostanie podany w dniu
otwarcia ofert.
Im/ll

KREDYT NA SAMOCHÓD

o

8!J50/ o
NOWE
OD 9,S%

i

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

SALON fiRMOWY

OPOCZ O

SUPERPROMOC.JA
~i ścienne
cena
netto
płytki podłogowe cena

UAc.JA

OACJER

22,88

22 34

nett~

VlSRO R1'ERNATIONJ L LTD
Kielce, ul. Krakowska 287A i
tel. 3452813, 3464701
~

OGWSZENIE
Zarząd Spółki Akcyjnej Zakładów Urządzeń Chemicznych

Oferuje
Przewozy
Yfycieczkl krajowe I zagraniczne
.
OkOlicznOŚCiowe, umowne dla ~kładów
pracy I SZkół
_
Salon. serwis DAEWOO
Sklep części zamiennych

• Paliwa Petrochemii Płock S.A. 24 h
• Serwis DAEWOO MOTOR POLSKA
• Sprzedai - serwis przyczep produkcji
Nlewladów
• Naprawy samochodów osobowych
I ciężarowych
• Usługi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

zatrudnią

i Armatury Przemysłowej "Chemar" w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6
od zaraz w Dziale Spawalnictwa I ObróbkI Cieplnej Inżynierów w specJalnościach:

- spawalnictwo,
- obróbka cieplna.
Pożądana znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego lub niemieckiego.
Oferty przyjmuje i informacji udziela Dzi ał Kadr i Szkolenia, pokój 10 (parter budynku dyrekcyjnego), telefon
367-50-61 lub 367-50-65.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W OŻAROWIE
ogłasza

na

sprzedaż

odbędzie się

KONECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

OGŁOSZENIE
Zarząd

przetarg nieograniczony

nw. maszyn i

ogłasza

urządzeń:

1. Tokarki kłowe, typ TUE 25 i TUS25, szt. 2.
2. Piła tarczowa DCKSE, szt. 1.
3. Spawarka wirująca EW-23u, szt. 2.
4. Spawarka wirująca EWPa-315, szt. 4.
5. Wiertarki stołowe WS-15, szt. 2.
Przetarg

20 kwietnia 1

przetarg nieograniczony

28-276 Iwaniska
ul. Rynek 3,

7.05.1 999 r. o godz. 10.00 w siedzibie naszej

na malowanie klatek
schodowych.

ogłasza

,

KONECKA SPOŁDZIELNIA
,
MIESZKANIOWA W KONSKICH
ogłasza

przetarg nieograniczony

na wymianę stolarki okiennej
w mieszkaniach.

1fJ!/~

KONECKA SPÓŁDZIELNIA
,
MIESZKANIOWA W KONSKICH
ogłasza

Przystępujący do przetargu

winni złożyć pisemną ofertę w zamknię
tej kopercie z dopiskiem na kopercie: .Przetarg na malowanie klatek
schodowych' w sekretarcie KSM przy ul. Wojska Polskiego 3 do
7.05.1999 r. do godz. 9.30.
Oferta powinna zawierać :
1. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta, tj.:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZU S.
2. Referencje.
3. Termin wykonania robót.
4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
5. Cenę ryczałtową za malowanie każdej klatki schodowej oraz cen ę
wykonania całości robót wg specyfikacji.
Informacje o zakresie i sposobie wykonania robót oraz kryteria oceny ofert uzyskać można w biurze KSM, pokój nr 7,
tel. (0-41) 372-69-17 w. 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł w kasie Spółdzielni w terminie do 7.05.1999 r. do
godz. 9.30.
W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi 7.05.1999 r. o godz. 10.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni.

przetarg nieograniczony

na remont płyt balkonowych
na budynku wielorodzinnym
5-kondygnacyjnym.
Przystępujący do przetargu winni złożyć pisemną ofertę w zamknię
tej kopercie z dopiskiem na kopercie: . Przetarg na remont balkonów"
w sekretarcie KSM przy ul. Wojska Polskiego 3 do 7.05.1999 r. do
godz. 12.30.
Oferta powinna zawierać:
1. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta, tj.:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZUS.
2. Referencje.
3. Termin wykonania robót.
4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
5. Cenę ryczałtową za remont jednej płyty balkonowej.
Informacje o zakresie i sposobie wykonania robót oraz kryteria oceny ofert uzyskać można w biurze KSM, pokój nr 7,
tel. (0-41) 372-69-17 w. 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700 zł w kasie Spółdzielni w terminje do 7.05.1999 r. do godz.
12.30.
W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi 7.05.1999 r. o godz. 13.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni.

,
KONECKA SPOŁDZIELNIA
,
MIESZKANIOWA W KONSKICH
ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie:
- pomiarów instalacji elektrycznych
w budynkach,
- pomiarów instalacji odgromowej
w budynkach.

Przystępujący do przetargu winni złożyć pisemną ofertę w zamknię
tej kopercie z dopiskiem na kopercie: .Przetarg na pomiary instalacji
elektrycznej i odgromowej" w sekretarcie KSM przy ul. WOjska Polskiego 3 do 11.05.1999 r. do godz. 9.30.
Oferta powinna zawierać:
1. Udokumentowanie uprawnień do wykonywania robót.
2. Domkumenty dotyczące wiarygodności oferenta, tj.:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZUS.
3. Referencje.
4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
5. Stawkę roboczogodziny oraz składniki do kosztorysowania.
Informacje o zakresie i sposobie wykonania robót oraz kryteria oceny ofert uzyskać można w biurze KSM, pokój nr 7,
tel. (0-41) 372-69-17 w. 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1600 zł w kasie Spółdzielni w terminie do 11 .05.1999 r. do
godz. 9.30.
W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi 11.05.1999 r. o godz. 10.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni.
111/~

PPHU "Omega" S.C.
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Asfaltowa lA
oferuje do sprzedaży nw.:
- STAR 200 - plandeka, rok produkcji 1988.

Cena IB. 500, 00 zł (w tym 22 proc. VAT).
- Przyczepa D-50 - rok produkcji 1984, po remoncie kapitalnym.

Cena B.OOO, 00 zł (w tym 22 proc. VA7J.
- LUBLIN - rok produkcji 1994, po kapitalnym remoncie blacharki stan bardzo
dobry.

Cena 17. 000,.00 zł (w tym 22 proc. VAT).
- Naczepa ZREMB N-162 - po remoncie kapitalnym, ładowność -16 t, rozsuwana, rok produkcji 1984.
/

Cena 6.000,00 zł (w tym 22 proc. VA7J.
- AVIA A-31 IZOTERMA - rok produkcji 1985, stan bardzo dobry.

Cena B. 000, 00 zł.
- Przyczepa D-50 - rok produkcji 1986.

Cena 6.000,00 zł.
Oferowany sprzęt można oglądać codziennie w godzinach od 8 do
15 w siedzibie PPHU . Omega".
Informacje telefoniczne - (041) 253-45-44.
91ft>

http://sbc.wbp.kielce.pl

54, fax 40

przetarg nieograniczony

na II etap rozbudowy i modernizacji
Podstawowej w Iwan iskach.

1I0/~

Przystępujący do przetargu winni złożyć pisemną ofertę w zamknię
tej kopercie z dopiskiem na kopercie: . Przetarg na wymianę stolarki'
w sekretarcie KSM przy ul. Wojska Polskiego 3 do 6.05.1999 r. do
godz. 9.30.
Oferta powinna zawierać:
1. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta, tj.:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZUS.
2. Referencje.
3. Ofertę cenową na:
- łączny koszt wymiany 1 m kw. stolarki okiennej z materiałami, w tym
koszt 1 m kw. okna,
- koszt wymiany 1 mb. parapetu zewnętrznego,
- składniki do kosztorysowania.
4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
Informacje o zakresie i sposobie wykonania robót oraz kryteria oceny ofert uzyskać można w biurze KSM, pOkój nr 7,
tel. (0-41) 372-69-17 w. 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.000 zł w kasie Spółdzielni w terminie do 6.05.1999 r. do
godz.9.30.
W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi 6.05.1999 r. o godz. 10.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni.

teł.

Szkoły

Szkoły.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wys. 10 proc. ceny wywoławczej w kasie szkoły do godz. 9.00 w dniu
przetargu.
Wadium przepada na rzecz Szkoły, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego cena została przyjęta uchyli się od uiszczenia zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni.
Sprzęt można oglądać codziennie w godz. 8-14.
Zastrzegamy sobie prawo wycofania z przetargu niektórych pozycji
bez podania przyczyn.
Wszelkie informacje dotyczące oferowanych maszyn i urządzeń
można uZY$kać pod tel. (015) 861-18-01.

Gminy

Termin realizacji - 25 sierpnia 1999 r.
Wadium 8.000 zł - wpłacone w dniu przetargu w Kasie Urzędu Gminy
w Iwaniskach.
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia (cena 15 zł) można
odebrać w Szkole Podstawowej w Iwaniskach, ul. Opatowska 25.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Barbara Osuch, Szkoła
Podstawowa w Iwan iskach, tel. 4 w godzinach od 9.00 do 14.00.
Oferty n ależy składać u dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwanis.
kach.
Termin składan ia ofert upływa 4 maja 1999 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 1999 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Gminy w Iwaniskach.

Zarząd

Gminy
w Sitkówce-Nowinach
ogłasza

publiczny przetarg.ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych
w Nowinach przy ul. Parkowej,
gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie,
składających się z działek gruntu
o nr 533/165 - zabudowana i 533/164 - przyległa
o łącznej powierzchni 1386 m kw.
(będą sprzedawane łącznie).
Na działce 533/165 znajduje się budynek o pow. użytkowej 264 mkw.,
który może być zaadaptowany do prowadzenia działalności uslugo·
wej lub handlowej. Istnieje możliwość rozbudowy lub nowej budowy
z przeznaczeniem na działalność ww.
Nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą nr 50191 .
Ogółem wartość nieruchomości wynosi 121.015 zł , w tym grunt
32.391 zł.
Przetarg odbędzie się 27.04.1999 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłaceniu wadium w wy.
sokości 9.000 zł w kasie Urzędu lub na konto: BSO/Sitkówka
19301116-84931056-292160-3600-5.
Wpłata do godz. 11.00.
Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wadium zostanie zwró'
cone w dniu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi ko·
szty związane z zawarciem umowy.
Szczegółowy"h informacji udziela Urząd Gminy, pokój nr 4, tel.
346-53,73 wewn. 26.

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminy Ciepielów na mocy ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r,
Nr 67, poz. 329 z późno zmianami)
ogłasza konkursy na stanowiska

dyrektorów w następujących samorządowych
placówkach oświatowych gminy Ciepiel6w:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie.
2. Publiczna Szkola Podstawowa w Bąkowej.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pcinie.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem.
'I
Wymagania stawiane kandydatom na stanowiska dyrektora okres a
rozporządzenie MEN z 15.02.1 999 r. w sprawie wymagań , jakim ~
winny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz,lnnk
stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placo~e.
(Dz. U. Nr 14, poz. 126) oraz Regulamin Konkursu na stanowisko .\
rektora placówki oświatowej w Gminie Ciepielów i trybu pracy Kom:~.
Konkursowej, z treścią którego można zapoznać się w Zespole ObS
gi Oświaty Samorządowej w Ciepielowie (pokój nr 21).
Oferty kandydatów powinny zawierać:
- kwestionariusz osobowy,
i.
- życiorys ze szczególnym uwzględnieniem okresu pracy pedagog
cznej,
.
od.
- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (lub Jego za.
pis) oraz dyplomy potwierdzające inne kwalifikacje wymagane do
jmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,
- dokument potwierdzający wymagany okres stażu pracy,
'mO'
- kserokopię oceny pracy pedagogicznej,
- aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do zaJ
wania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły,
d datowi
- oświadcznie o niekaralności oraz o tym, że przeciwko kan Y
nie toczy się śledztwo lub postępowanie dyscyplinarne: ,
maja
Konkursy odbędą się w siedzibie Zarządu Gimny Cieplelo~ 26godZ.
1999 r. - pierwszy o godz. 9.00, drugi o godz. 10.30, trzeci o
12.00 i czwarty o godz. 13.30.
. 999 r.
Oferty należy składać w kopertach w terminie do 21 ~aJa(
nr
w Zespole Obsługi Oświaty Samorządowej w Ciepielowle po
21).

\ói

BUSKO ZDRÓJ. KAZIMIERZA WIELKA. PIŃCZÓW.

w regulaminie organizacyjnym starostwa

Więcej

IEOBECNOŚĆ
Z POTRĄCEŃ?
z członków zarządu Rady Powiatu jędrzejowskiego byli
PO'ClCltaS posiedzeń komisji, a ich nazwiska widnieją przy
,.'"Mr'VCn W całości pensjach radnych . Przewodn i czący Rady
wytł umaczył to nieporozumieniem i luką w regulaminie
nizacyjnym starostwa.
najbliższej sesji powiatowej
,""",rln;;r.7;lCV Rady Powiatu ma

,ie

braku potrąceń z
którzy byli nieobecpO:5le,jZem komisji, w
In""tr,;r.,';! - będzie to odna in terpelację, j a k~ w tej

sprawie zglosił na marcowej sesji
radny Maciej Kośmider, reprezentujący klub Porozumienie Ziemia
J ędrzej ows ka. .Echo· postarało
si ę wcześniej wyjaśnić tę sprawę ,
wokół której narastają już różne
pogłoski.

ć

telekomunikacyjna
sło n~cznych zegarach

rana potyczka
y

I

'1

remonty i modernizację
gminnych i powiatowych
z ogólnego buImielno 4,3 mln zł 250 tys. zł. Na całość
jakie gm ina chciałaby
jest to kwota
potrzeba na
1 mln.
dróg, które niebawem
rozpOczną, bęDą dotyczyć
, klore są w najgorszym stapierwszej kolejn ości z dróg
,
remontowany bęImielno - Sobowice,
i 3060 m.
lo bardzo ważny odcine~
gdyz łączy powiat jędrzejo
Plnczowskim, skracając ją o
. mówi wójt Imielna ZygBrzeZiński. - Dlatego część
350 tys., które już wydatkoten cel w ubiegłym roku ,
od Wojewody kieleckiezostała poszerzona

Ob~cnie

chcielibyśmy

nawierzchnię z masy bituSZkoda, że stać nas, to
POWiat i gminę, tylko na
masy.
kwietnia ruszą też
Przy remoncie dróg gminna kto0re
100
przeznaczona jest
I tys. zł. Dotyczy to odmielno - Jakubów ImielMotkowice - Borszo-~"=l:nn .. " _ Karczunek, a
POprowadzi Przedsiębio

Transportowo-Usługowe

IA.Z.!

Telekomunikacja Polska od
trzech lat sta rała się o uzyskanie
pozwolenia od wojewódzkiego
konserwatora zabytków, którego
opinia brzmi ała: .Jędrzej owski rynek to strefa ochrony konserwatorskiej i musi być zachowany zabytkowy ukła d urbanistyczny. Telefon , jako symbol nowoczesności,
raziłby w takim miejscu·.
Ostatecznie wojewódzki konserwator .dopuścił zamierzenie inwestycyjne w sprawie lokalizacji dwóch
słupków telefonicznych w strefie
chronionej zapisem planu przestrzennego' - czytamy w piśmie
przesłanym do Urzędu Miasta, który
sprawuje nadzór architektoniczny i
JAZJ
urbanistyczny miasta.

DRZEJÓW • WŁOSZCZOWA

zarejestrowanych i ofert pracy, mniej

o 3,9 proc. wzrósł poziom
bezrobocia w pierwszym
kwartale 1999 roku na terenie powiatu Busko Zdrój w
stosunku do roku ubiegłego.

dzy z Jędrzejowskiej Akcji Samorządowej , że dwóm członkom
zarządu pensje zostały wypłacone
w całości , podczas, gdy byli oni z
całą pewnością nieobecni na posiedzeniach tych komisji, w których i ja uczestniczę - stwierdził
Kośmider. -, Tu nie chodzi o pieniądze (za każdą nieobecność
radny powiatowy ma odtrącane 25
proc. ze zryczałtowanej pensji 47
zł- przyp. red .), ale nigdy nie pogodzę się z tym, że mają być dwie kategorie radnych - powiedział
.Echu· Maciej Kośmider.
Zapytany przez nas trzy tygodnie
po interpelacji radnego Kośmidra,
przewodniczący Rady Powiatu
Zygmunt Brzeziński powiedział ,
że ,sprawdzi listy razem z panią
skarbnik i udzieli wyjaśnienia· .
- Rzeczywiście dwie osoby z
zarządu były nieobecne podczas posiedzenia komisji - wyjaśnił nam kilka
godzin póżniej przewodniczący rady.
- Ale były one oddelegowane do innych zadań w starostwie, dlatego nie
mają potrąconej pensji. Widzę tu
pewną lukę w regulaminie organizacyjnym, poruszę to na jutrzejszym
zarządzie i na sesji.
- W ogóle, jest potrzeba wprowadzenia większej dyscypliny obecności radnych. Przykładowo , w
trakcie ostatniej sesji salę obrad
bez wyjaśnienia opuściło kilkoro
radnych i już nie powróciło . I dotyczy to radnych z ugrupowania, które zgłasza podobne uwagi krytyczne. Myślę, że dokładnie to sobie
wyjaśnimy - obiecuje przewodniczący Zygmunt B rzeziński.
An nalYGAN

31 marca br. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 3968 bezrobotnych
(w tym 1885 kobiet), czyli o 150
osób więcej niż w takim samym
okresie ubiegłego roku . Najliczniejszą grupę (2909 osób) stanowią ludzie młodzi, w wieku 18-34
lata, oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (1764).
Najwięcej, bo 1216 bezrobotnych
posiada staż pracy od roku do pię
ciu lat. 1146 osób ma ,zerowe
konto· - są to absolwenci szkół lub
ci, którzy nigdy jeszcze nie pracowali.

ważył

Z 3968 zarejestrowanych, prawo
do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych posiadają obecnie 552
osoby (w tym 109 kobiet), co oznacza niewielki spadek w stosunku
do poprzednich notowań. O wiele
bardziej zauważalne jest natomiast wyhamowanie zjawiska rejestrowania się przez osoby pozostające bez pracy w celu uzyskania - świadczonych od 1 stycznia
br. przez urzędy pracy - bezpłat
nych ubezpieczeń zdrowotnych i
społecznych .

Zdaniem kierownika Powiatowego Urzędu Pracy Henryka Radosza, na szczególne podkreślenie
zasługuje niemal100-procentowy
wzrost liczby ofert dla bezrobotnych. O ile w trzech pierwszych
miesiącach 1998 roku buski urząd
dysponował tylko 73 miejscami
pracy, obecnie liczba ta zwię
kszyła się do 144.
(AU)

300 kilogramów

Mocarni rabusie
Sprzęt drogowy o wa rtości
ponad 30 tysi ęcy złotych ukradziony został w miniony w eekend w Busku Zdroj u.
W sobotę, działając pod osłoną
nocy, nieznani sprawcy ukradli nowoczesną maszynę do r enowacji i
konserwacji nawierzchni drogowych. Urządzenie , należące do firmy .Skopol·, która prowadzi prace
. remontowe przy ulicy Wojska Pol-

skiego, pozostawione zostało
przez pracowników na terenie jednej z prywatnych posesji. Niewykluczone, że akcja była dziełem
zorganizowanej grupy przestę
pczej. Do zabrania dużej, ważącej
300 kilogramów maszyny potrzeba co najmniej czterech silnych
mężczyzn, dysponujących samochodem. Policja jest na tropie drogowych rabusiów.
(AU)

Fol. A Ligiukj

- O blisko 100 procent wzrosła w tym roku liczba ofert pracy dla
bezrobotnych - podkreśla Henryk Radosz, kierownik Powiatowego
Urzędu Pracy w Busku Zdroju.

Włoszczowa

Czas przetargów
W Urzędzie Gminy we Włosz
czowie obecnie odbywa się wiele przetargów, które mają na celu wyłonienie wykonawców
gminnych inwestycji. Niektóre z
nich rozpoczęły się wraz z nastaniem wiosny.
W zachodniej części miasta kontynuowana będzie budowa kolektora B, prowadzona przez tereny
przemysłowe. Dzięki kolektorowi
miasto zyska 17 ha terenu przeznaczonego w planie przestrzennego zagospodarowania dla inwestycji przemysłowych . Równolegle prowadzi się kanalizację wsi
Wola Wiśniowa i Ewina, aby po zakończeniu budowy kolektora moż
na było doprowadzać do niego
ścieki z wiosek. Wcześniej wykonano 713 m kolektora, do końca
pozostało 3395 m, co gminny samorząd rozłożył na dwa lata. Koszt
pozostałej do budowy części wynosi ok. 2,5 mln zł. Samorząd liczy
na dodatkowe pieniądze na tę inwestycję z Banku Światowego
oraz z Funduszu PHARE.
Od kilku lat prowadzona jest jedna z większych inwestycji - budowa magistrali ciepłowniczej. Do
wykonania następnego zadania
zgłosiło się aż 15 finm . Jedna z
nich doprowadzi ciepło od osiedla
Brożka do hali sportowej i części
osiedla Broniewskiego, łącznie
680 m rurociągu . Koszt tegorocz-

Świerki z rynku
do "tytoniu"

Wytnij
i zachowaj ...

nej inwestycji nie powinien przekroczyć 400 tys. zł, a prace potrwają do sierpnia. Po zakończe
niu zadania z włoszczowskich
osiedli mieszkaniowych całkowi
cie znikną dymiące kominy.
Wybrano już wykonawcę remClntów gminnych dróg. Finma z Ję
drzejowa przeprowadzi modemizację odcinków przez Oanków Duży do Międzylesia - ok. 2,5 km oraz
półtorakilometrowej
drogi Piła
Łachowska - Klekot.
(MiK)

Zniszczone
samochody

Disco-demolka?
Cztery
samochody
padły
wandali podczas minionego weekendu w Kazimierzy
Wielkiej.
17 kwietnia w póżnych godzinach nocnych nieznani sprawcy
dokonali seńi zniszczeń samochodów w centrum miasta. Ofiarą
wandali padły: .opel·, .volkswagen·, .wartburg· oraz .polonez·.
Zaparkowane w rejonie ulic Partyzantów i Szkolnej auta mają uszkodzone okna, pogniecioną i porysowaną karoseńę. Policja nie wyklucza, że .demolka· była dziełem
grupy kazimierzowskich nastolatków, wracających z dyskoteki w
pobliskich Niegosławicach, którzy
po całonocnej zabawie właśnie w
ten sposób postanowili dać upust
rozsadzającej ich energii.
(AU)
ofiarą

Nowe

usługi

w PKS

... gdyż za kilka dni bę dzie to
j uż pa miątkowe zdjęc ie jędrze
jowskiego ryn ku, z którego
m ają zniknąć świerki.
Przypomnijmy, że przesadzanie

37 świerków ma nastąpić na skutek decyzji Anny Piaseckiej, wojewódzkiego konserwatora zabytków .w celu konieczności przywrócenia rynkowi dawnego charakteru·.
Nadzieje jędrzejowskich szkół i
przedszkoli na darmowe świerki
nie mogą być spełnione . Jak się
dowiedzieliśmy, do Urzędu Miejskiego wpłynęła oferta od Wytwórni Tytoniu Przemysłowego, z której wynika, iż świerki przesadzi za
darmo, uporządkuje teren i posieje trawę, drzewka zaś w większo
ści trafią na teren zakładu .
- Ta oferta spadła nam jak z nieba - uważa wiceburmistrz Jędrze
jowa Waldemar Wożniak . - Miasta po prostu nie stać na sfinan-

zasiłków

Ruskie bezrobocie pod lupą

- Podpisując listę obecności zauważyłem , jak również moi kole-

Nocny łup
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Fol. A. Zygan
Śr--ierki jeszcze są·

sowanie zabiegu przesadzenia
drzewek. Firma, która mogłaby to
zrobić, zażądała 600 zł od jednego świerka . Daje to sumę ponad

20 tys.

zł, niemożliwą

dla nas do

zapłacenia .

Urzędowi Miasta udało się wynegocjować w rozmowach z .Fer-

http://sbc.wbp.kielce.pl

mentownią·, że 10 drzewek trafi
do szkół, które będą musiały tylko
przygotować teren i... doły.
IA.Z.I

300 pracowników jędrzejowskie
go Przedsiębiorstwa Państwowej
Komunikacji Samochodowej może od kilku dni posilić się w nowo
otwartym barze na terenie
zakładu. Z baru, który jest filią znanego Baru Staromiejskiego . Smolarczyk', mogą też korzystać
wszyscy mieszkańcy.
- Jestem zadowolony z umowy z
właścicielami baru - mówi dyrektor
PKS Gustaw Siewiorek. - Moi pracownicy mają teraz możliwość zaopatrzenia się na miejscu, a dodatkowo bar może być udogodnieniem dla interesantów korzystających z naszych usług .
- Ceny są konkurencyjne, w porównaniu nawet z własnym . rynkowym· barem - s2;efowa Bog usława
Smolarczyk zaprasza do PKS na
domowe zupy, pierogi, gołąbki i na
specja lność zakładu - bryzol i kotIA.Z.!
let de voaille.

SANDOMIERZ . STASZÓW • OPATÓW
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Wymienią doświadczenia

i

umocnią

20 kwietnia 1

pozycje w biznesie

Kobiety interesu
Oddział regionalny Polskiego
Stowarzyszenia Właścicielek
Firm (PSWF) zostanie otwarty
dzisiaj w Sandomierzu. W
związku z tym od wczoraj trwa
w Instytucie Teologicznym w
Sandomierzu szkolenie na temat "Efektywne przywództwo a
budowanie zespołu". Organiza-

torem szkolen ia jest sandomierski Ośrodek Promowania i
Wspierania Przedsięb i orczości
Rolnej.
Polskie Stowarzyszenie Właści
cielek Firm liczy obecnie 80 człon
kiń z całej Polski. Są to przede
wszystkim właścicielki fi rm odnoszących sukcesy w kraju. Glów-

Fot. R. Biernicki

Mammografia
za pól ceny
Pracownicy Elektrowni im. T.
Kościuszki SA w Połańcu i mieszkańcy gminy Połaniec mają
szansę przebadania stanu swego zdrowia na nowoczesnej
aparaturze medycznej za darmo
lub z dofinansowaniem wynoszącym od 25 do 50 proc.
Od ponad dwóch tygodni przy
dworcu autobusowym w Połańcu
stacjonuje ambulans Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej Profilaktyka, Diagnostyka, Leczenie - Spółka z 0 .0 . w Warszawie, w
którym wykonywane są badania
mammograficzne i densytometryczne (wykrywanie osteoporozy).
Spółka
posiada nowoczesny
sprzęt diagnostyczny produkcji
USA i najlepsze odczynniki do badań. Elektrownia, z inicjatywy ktć-

trycznego 10 zł . Do wykonania badań niepotrzebne są skierowania.
Badania piersi wykonuje się kobietom powyżej 35 roku życia . Wyniki
badań przesyłane są pocztą w terminie od 10 do 14 dni. Pacjenci
otrzymują kompleksowy opis badań, ze zdjęciem i wskazówkami,
czy należy konsultować się z lekarzem oraz kiedy trzeba powtórzyć
dane badanie. Osoby, które nie
są pracownikami elektrowni ani
nie mieszkają na terenie gminy,
również mogą wykonać badania.
Ponoszą jednak pełną odpłat
ność, która w przypadku mammografii wynosi 60 zł, a densytometrii 40 zł .
Zainteresowanie
wykonywaniem badań jest umiarkowane.
Dotychczas przebadało się ponad

nym zadaniem stowarzyszenia
jest wymiana doświadczeń i wiedzy na temat kierowania przedsię
biorstwem oraz umocnienie pozycji polskich kobiet w biznesie.
Sandomierskie szkolenie prowadzi dr Fred Heismeyer, ekspert w
zakresie budowania zespołu, komunikacji i efektywnego przywództwa.
Wczoraj, podczas pierwszych
zajęć, przygotowano dla uczestniczek kilka ćwiczeń związanych z
prowadzeniem własnej firmy. M i ę
dzy innymi są to ćwiczenia interakcyjne, które mają na celu przygotowanie do prowadzenia równolegle wielu działań , koncentracji i
zachowania równowagi. Kolejne
ćwiczenie przygotowane dla kobiet prowadzących własne firmy to
.pozbywanie się starego bagażu·.
Pokazuje ono, w jaki sposób stawiać czoło wszelkim zmianom
związanym z pracą.
Pomiędzy ćwiczeniami uczestniczki szkolenia mogty wziąć udział
w dyskusji dotyczącej czynników
potrzebnych
zespołowi
w
osiągnięciu sukcesu.
Dzisiaj tematami szkolenia będą
między innymi: rozwiązywanie
konfliktów w zespole, praca w zespole oraz podejmowanie decyzji i
rozwiązywanie problemów.
Otwarty zostanie również w Sandomierzu Regionalny Oddział Polskiego Stowarzyszenia Właścicie
lek Firm.
- Członkostwo w . stowarzyszeniu wiąże się przede wszystkim z
możliwością uczestniczenia w
wielu szkoleniach i konferencjach
- powi edziała Anna Nogaj z sandomierskiego OPiWPR. - PSWF
umożliwia również kontakty człon
kiń między sobą, wymianę cennych uwag i doświadczeń.
Prezeską i założycielką PSWF
jest Anna Janczewska-Radwan,
wiceprezeską jest Wiesława Ewa
Plucińska . W ciągu najbliższych
miesięcy zostanie otworzonych
dziesięć
nowych
oddziałów
PSWF, w tym jeden właśnie w
lAKU!
Sandomierzu.

W domach d/a powodzian w

W

Łubnicach

Łubnicach remontują

domki

Dwanaście
Przed kilkoma dniami w Łub
nicach pojawiła się firma " Impol Alfa" wyznaczona do
kompleksowego
usuwania
usterek w domkach dla powodzian. Praktycznie każdy z 12
domków posiada większe lub
mniej sze usterki, które muszą
zostać usunięte w ramach
umowy gwarancyj nej. Kilka
domków wymaga skucia starych , przemarzniętych tynków
i ponownego otynkowania
ści an zewnętrznych , szczytów
i p odwalin. We wszystkich domkach należy zabezp i eczyć
elewacje przy podwalinie, poprawić wenty lację i wymienić
daszki na kominach.
Osiedle Słoneczne w Łubni
cach składające się z 12 domków
wybudowane zostało po powodzi

Prace przy sandomierskim wzgórzu

jest sporo usterek.

do

popra~ki

stulecia, pod koniec 1997 roku ,
przez firmę . Ex Eco· z Ożarowa
Mazowieckiego, wyznaczoną do
tego zadania przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Domki budowane byty w pośpiechu ,
gdyż należało w jak najszybszym
czasie zapewnić powodzianom
dach nad głową, w dodatku w nie
sprzyjających warunkach atmo-'
sferycznych. Skutki pośp i echu i
błędów popełnionych przez wykonawcę szybko daty się odczuć
w postaci różnorodnych usterek
występujących w każdym domku . Z ich usunięciem firma .Ex
Eco" długo się ociągala . Urząd
Gminy w Łubnicach miał duże
problemy z wynegocjowaniem
umowy na kompleksowy remont
domków. Firma nie odpowiadała
na pisma i ponaglenia władz gmi-

dobiegają końca

Roślinn y

Kszlallowanie skarpy
Dobiegają końca główne praceprzy zabezpieczaniu wzgórza
zamkowego w Sandomierzu.
Obecnie trwa kształtowanie zachodniej skarpy zamku. W tym
roku dobiegną końca również
prace wykończeniowe wokół
sandomierskiego wzgórza.
- Główne zabezpieczenie skarpy
zostało ukończone jeszcze w
ubiegtym roku - mówi Marek Jusz-

czyk, miejski konserwator zabytków w SaQdomierzu . - -Obecnie
kształtowana jest zachodnia skarpa przy zamku. Jest to już ostatni
etap g!ównych prac zabezpieczających . W tym roku chcemy jeszcze zająć się murem oporowym
od strony ulicy Zamkowej. Mamy
nadzieję, że zdążymy jeszcze
przed wizytą Ojca Świętego w
Sandomierzu.

Kolejnym etapem prac przy zabezpieczaniu wzgórza zamkowego będzie obsadzanie skarpy zielenią.

- Rośliny będą miały nie tylko
charakter ozdobny, ale również
dodatkowo konstrukcyjny - powiedział Marek Juszczyk. - Będą one
w pewnym sensie również zabezpieczały wzgórze.
(AKU)

Fot. R. Biernicki
rej firma medyczna przyjechała do
Połańca, w całości pokrywa koszty
badań swoich pracowników. Do
akcji profilaktyczno-diagnostycznej włączył się również Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, który dofinansowuje badania dla mieszkań
ców gminy, dopłacając do każde
go badania mammograficznego
30 zł, a do badania densytome-

250 osób . Mammografię wykonało tylko 35 kobiet. Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej oferował również badania prostaty,
ale z powodu braku chętnych zrezygnowano z ich przeprowadzania. Z usług spółki medycznej można będzie jeszcze korzystać w
Połańcu przez kilka dni.
Ipetit!

Kiermasz i Wystawa Roślin
Ozdobnych zorganizowana
przez Wojewódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Mod·
liszewice oddział Sando·
mierz, odbędzie się w dniach
24-25 kwietn ia na terenie
sandomierskiego ODR.
Wystawa obejmie pokaZY
wielu roślin balkonowych, ra·
batowych i doniczkowych oraz
krzewów i drzew ozdobnych.
Zaproszone na wystawę i kier·
masz firmy przedstawią swoJe
oferty nawozów, odżywek, srodków ochrony roślin , sprzętu
ogrodniczego a ta kże wydaw'
nictw książkowych i broSZUrowych o tematyce ogrodniCZ~.
Jako atrakcJ'a wystawy. kObędą się pokazy układania
m pozycj i roślinnych w Skr:
kac h i pojemnikach. Wtra a
kiermaszu organizowane będ
również konkursy o ternaty
ogrodniczej.
I
Podczas trwania .Wysta~R
kiermaszu sandomierski dz'
zapewni profesjonalne dora la I
two w zakresie projektowa\.
zakładania ogrodóW oraz ~
lęgnacji roślin bal kono
rabatowych.
'·a odW niedzielę 25 .kWletn l sanbędą się na terenie OD~istóW
domierz wykłady speCJaroŚhn.
dotyczące
upraWY 'ęCZY
Wykłady poprowadzą rnl cfr
innymi mgr inż. M ichał OW dl
rek z ISK Skierniewl~;dro
Krzysztof Fatel z firmy fszr
Poland, mgr inż. Krzyszt:.s semański z firmy .Nova I
eds".
(AKUl

RADIO LELIWA
TYLKO PRZEBOJE

71 ,57 & 98,3 FM

kiermasz

ci

Tarnobrzeg ul.Wyspiańskiego 12
tel. 015 823 66 55

radioleliwa

ny. Dopiero po kilku miesiącach
i interwencji w U rzędzie
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
udało się dotrzeć do wykonawcy i
spi sać umowę na us unięcie uste·
rek w ramach gwarancji. W listopadzie ub. roku specjalna korni·
sja składająca się z przedstawi·
cieli UMiRM w Warszawie, przed·
stawicieli głównego wykonawcy i
Urzędu Gminy w Łu bnicach dokonała lustracji domków i na t~
podstawie sporząd ziła spis usterek wymagających naprawy.
Główny wykonawca wyz n aczył
do tego zadania swojego przedstawicieta - firmę .. tmpol Alfa'. Termin zakończen ia prac przewidziany jest na 5 maja br., a umowa
gwarancyjna
zostala
przedłużona do 30 maja br.
IpetiU
starań

Stalowa Wola al.Jana Pawła" 25A
tel 015 843 25 25

www.leliwa.pl
Fot. R. Biernicki

http://sbc.wbp.kielce.pl
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rowersje wokół wyboru dyrektora gimnazjum w Dwikozach

WIESCI
jnie pO przesluchaniu
Z GMINY
SADOWIE

ni e z prawem.
skierowanym do kuratora
Kielcach czytamy: , Spokandydata na stanogimnazjum w Dwibudzi poważne wątpliwości

uchodźców

niedzielę pracownicy Ośrodka

W Staszowie
ulicach miasta,
n;" n;"rl -.c dla uchodż-

C:n,~lp"7n .. i

spowodowała , że
niechętnie tego dnia
I z domów. Być możę dlakwesta przyni osła mniejszy
nii spodziewali się organizatoakcji. W całym Staszowie zebraniewiele ponad 500 złotych. W
i OPS zorganizowano zbiórrzeczowych. Mieszkańcy
przynosili odzież, koce,
artykuły spożywcze ,

alO CZystości oraz zapawki. Akcja
70rrl~ni7m""rl " przęz Ośrodek

Sn()/""7n,,,; W Staszowie

w Kielcach.
wszystkie zebrane dazostały dostarczone do
i
w Kielcach, który przeje do Warszawy.
Ipetit!

prawne.( ...) Potwierdza to fakt złoże
nia publicznego zaproszenia do
składania ofert na stanowisko dyrektora gimnazjum, skierowanego do
ogółu nauczycieli przez władze gminy Dwikozy. Zgodnie z ogłoszeniem
w terminie swoje oferty złożyło
trzech nauczycieli. ( .. . ) Organ prowadzący nie określił regulaminu konkursu . Skoro wystąpił z publicznym
zaproszeniem, noszącym znamiona
konkursu na stanowisko dyrektora
gimnazjum, winien był wyłonić kandydata w procedurze przewidzianej
wart. 36 a ust. 3 ustawy o systemie
oświaty. Wobec powyższego zasad-

ne jest zgłoszenie umotywowanego
i zasugerowanie organowi prowadzącemu wyłonien i e
kandydata w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy o systemie oświaty:
Jak twierdzi wójt gminy Dwikozy
Marek Zimnicki, podczas wyboru
kandydata na dyrektora gimnazjum
prawo nie zostało złamane.
- To nie był żaden konkurs - mówi
wójt. - Do Zarządu Gminy wpłynęły
podania,
kandydaci
zostali
zastrzeżenia

przesłuchani , następnie odbyło się

na zarządzie tajne głosowanie , w
którym wyłoniono kandydata na dy-

Kronika policyjna
Świadome paserstwo
Zarzut świadomego paserstwa
zamierza postawić policja mieszkańcowi Świątnik, który nabył
ostatnio na sandom ierskim targowisku skradziony przed dwoma
tygodniami rower górski.
Według ustaleń policji , 32-letni Krzysztof C. nabył rower od bliżej nie znanego mu mężczyzny płacąc za niego
jedynie 80 zł. Jak się okazało, w ostatnich dniach marca rower ten został
skradziony w Sandomierzu przy ulicy
Schinzla, a wart był co najmniej 500 zł.

wpłynęło .

dka ukradli dwie kosiarki do trawy o
1000 zł.

łącznej wartości

Nocą

rektora . Obecnie kandydatura ta zoprzedstawiona kuratorium w
Kielcach, które ostatecznie ustosunkuje s i ę do zaproponowanej przez
nas kandydatury. Nie rozumiem , dlaczego ktoś uważa , że prawo zostało
złamane . Obecnie wybierani są dyrektorzy gimnazjów na okres przejściowy do 2002 roku . Po tym terminie odbędzie się konkurs na kolejnego dyrektora. W ogóle nie bierzemy
pod uwagę , że prawo mogło zostać
naruszone i musielibyśmy ponownie
wyłaniać kandydata na dyrektora.
Wojciech Dębski, dyrektor wydziału szkolnictwa podstawowego w
kuratorium w Kielcach powiedział, że
do niego takie pismo jeszcze nie
stała

w sklepie

60 butelek różnych gatunków wódki, wędlina oraz słodycze - to łup nieznanych sprawców, którzy przedwczoraj w nocy włamali się do sklepu
spożywczego w Ciszycy (gm. Koprzywnica). Złodzieje weszli do środ
ka po wyłamaniu kraty w drzwiach.
Łączne starty na szkodę GS " Sandomierz' wyniosły 1200 zł.

lAGA!

- Jednak mogę powiedzieć na podobnym przykładzie ze Starachowic,
że sprawa została zbyt nagłośniona mówi. - Dla kuratora istotne jest przede wszystkim formalno-prawne
ogłoszen ie, dotyczące kandydatów
na
dyrektorów.
Gmina
może
wyłaniać kandydata na dyrektora w
sposób , jaki jej odpowiada. Oczywiście jak tylko pismo do nas wpłynie,
zbadamy, czy prawo zostało naruszone. W Starachowicach wątpliwo
ści dotyczące kandydatów na dyrektora zostały rozwiane. Prawdopodobnie będzie tak i w tym przypadku .
(AKU)

Celowe podpalenie
Prawdopodobnie celowe zaprószenie ognia było przyczyną pożaru stodoły w Sadowiu. W wyniku pożaru
ogień strawił także pięć ton żyta z
ub iegłorocznych zbiorów oraz przyczepę do ciągnika. Gospodarz wycenił straty na 15 tys. zł. Według wstęp
nych ustaleń policji, przyczyną poża
ru było podpalenie.

Altanowa

kradzież

Przedwczoraj w nocy złodzieje
włamali się altanki na terenie ogrodu działkowego w sandomierskim
Nadbrzeziu. Rabusie wyłamali kratę
przy drzwiach i wybili szybę. Ze śro-

domont II" przyjmuje do pracy

-- ..sa dla stolarzy

zowana
lśrodek
łO Mad·
Sando,
, dniach
terenie

IR.
pokaZ)'

'ych, ra'
ych oraz
lobnych,
"'ę i kie,r·
ią swo~

'lek, srD"
sprzęlU
wYda'//'

,roszurD"
dniCZ~'
aWY 0dlania kO-

IskrzYl1'

chomiona zostanie produkcja na
drugą zmianę. , Budomont II' nie prowadzi produkcji seryjnej , lecz realizuje zamówienia konkretnych odbiorców. W marcu wyprodukowano 200
okien. Po zintensyfikowaniu produkcji halę produkcyjną będzie opuszczało tysiąc okien miesięcznie . Aktualne kontrakty zabezpieczają produkcję do końca maja. Jedno z najwię
kszych i najbardziej prestiżowych zamówień złożone zostało przez ambasadę Australii, która zamówiła w , Budomoncie II" okna do nowej rezydencji ambasadora Australii w Polsce.
W planach strategicznych rozwoju
firmy na najbliższe lata, poza rozszerzeniem produkcji i usług, zakłada
się znalezienie pasywnego inwestora strategicznego, wdrożenie kompleksowego systemu komputerowego w firmie , zaistnienie na targach
krajowych oraz pozyskanie odbiorców zagranicznych
główn i e
wschodnich i południowych sąs i a
dów.
Ipetit!

"i trakCIf

me będa.
ernafYCll

http://sbc.wbp.kielce.pl

W gminie Sadowie w tym roku na
budowę dróg przeznaczonych zo-

stało 500 tysięcy złotych . Środki te
będą wydatkowane tylko na najpilniejsze remonty.
- Nie wystarczy nam pieniędzy,
żeby wykonać remonty wszystkich
dróg w gminie - mówi Ryszard Muszyński, wójt gminy Sadowie. - W
tym roku wyremontowany zostanie odcinek drogi Jacentów Małoszyce i Jacentów - Wieś . Jest
to inwestycja wspólna naszej gminy i powiatu. Poza tym budowana
będzie nowa droga w Wyszkowcach .
Pod koniec ubiegłego roku gmina Sadowie otrzymała 160 tysięcy
złotych na zlikwidowanie skutków
powodzi.
- Pieniądze te przeznaczymy
przede wszystkim na remonty
przepustów i tam - powiedział Ryszard Muszyński. - Część środków
wykorzystana zostanie również na
modernizację dróg zniszczonych
podczas ub iegłorocznej powodzi.

Te ś rodki nieco wspomogły budżet
gminy.
Dużą i nwestycją w Sadowiu jest
budowa sali gimnastycznej .
- Od września będzie u nas fun kcjonować gimnazjum - mówi wójt.
- W związku z tym budowana jest
sala gimnastyczna przy istn i ejącym już budynku szkolnym,
Sala gimnastyczna jest kontynuacją proj ektu szkoły w Sadowiu.
Budynki szkolne zostały oddane
do użytku w roku ub i egłym . Koszt
inwestycji wyniesie 1 mln 600 tys.
zl. W tym roku planowane jest tylko polożenie fundamentów.
- Złożyliśmy pismo do Urzędu
Kultury Fizycznej z prośbą o dotację - mówi wójt Sadowia. - Niestety, w tym roku nie możemy już liczyć na jakiekolwiek środki od
UKF. Dopiero w przyszłym roku
będą mogli nam przyznać pewne
kwoty na rozpoczętą budowę .
Dlatego większa część tej inwestycji musi zostać przen iesiona na
rok 2000,
IAKUI
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Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów
- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
dziecięcych, intemistów, laryngologów, ortopedów, neurologów, badania EKG . Zgłosze
nia codziennie w godz. 11 .00-20.00, tel. (041)
331-56-50. Wizyty domowe w godz. 14.3022.00 (dni powszednie), 11 .00-21 .00 (dni wolne).
2901/99

•

.,.OREK
Imieniny obchodzą:
Czesław i Agnieszka

Pomoc Doraźna dla Dzieci
D . R. Szczukoccy
- wizyty domowe, gabinet lekarski , tel.
(041) 368-46-91 , Kielce, ul. PoIowniaka 4 m.
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574/99

KIELCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, teL/fax 332-45-40,
czynne vi godz. 7.30,18.00.
TEATRY I KINA
• Teatr im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00; ,Bal/adyna' g. 11 .

• P11lA "Kubuś"
- tel. 366-02-93; ,Porwanie w TIuliurtistanie'g. 9, 11 .

• "Romantica"

Telefony
-

Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
c ałą dobę) ; 368-75-33 (w godz. 7-15 , po
godz. 15 fax); posterunki, czynne w godz.
7.00-22 .00: $ródm i eści e - 67-60-13, dworzec PKS : 366-01 -10, os. $wi ętokrzyskie :
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 : 361-18-33, czynne w godz. 15.0023.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00
wdniwolne od pracy: 331-16-47 i 344-30-94 ,
Informacja PKS: 366-02-79, Informacja PKP:
366-93-28.
RADIO TAXI " EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611, 3-311-311 .
www.complex.com.pl/-europa.
Właściwy partnerl dr 46397

- DOlBY DIGITAl; ,Ogniem i mieczem'
pol .. I. 12, g. 10.45, 16.30, ,Stan oblężen i a '
USA, I. 15, g. 14.15, 20.

RADIO TAXI " LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88.
dr 48327

• "Moskwa"
- ,Ba be~nka w mieście' USA, bo., g. 14,
, Mamuśka ' USA, I. 15, g. 16, ,Godziny szczytu' USA, /. 15, g. 18.30, 20.30.

• Pogotowie pediatryczne
-7.00-22.00, tel. (041) 331-14·94.
dr 45195

DAREX - Radio Taxi,
tel. 25-37-378, 96-28.

• Pogotowie pediatryczne
- 7.00-22.00, tel. 366-46-36.
dr 45583

STARACHOWICE

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

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), soboty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
(041) 331-80-68.
4124/99
•

Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-31AW119
21,345-47-44.
•

Gabinet Stomatologiczny
"Centrum"
- Kielce, ul. Leśna 1, tel. 343-16-71 . Lek.
stom. Salwa, Skrzypiński : poniedziałek-piątek
w godz. 15.00-20.00, w soboty w godz. 10.0015.00.
dr 47925

Autoholowanie
- kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21-71,
090-26-48-06.
dr 48326

dr 48322

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

• "Echo"
- ,Negocjator" USA, I. 15, g. 15.45, 18.

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

Komunikacja Międzynarodowa

1IOmnia",

• Galeria BWA
- tel. 344-83-19; Galeria BWA ,Piwnice',
ul. Leśna 7. Wystawa prac dyplomowych uczniów PSSP w Kielcach pl. ,Impresje austriackie'. Galeria czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 11 .00-17.00, w niedziele w godz.
11.00-15.00, w soboty - nieczynna. Galeria
BWA ,Na Piętrze', ul. Leśna 7. Wystawa fotografii Jerzego Bednarskiego i malarstwa Waldemara Oleszczaka pl. ,Inspiracje'. Galeria
czynna od poniedziałkU do pi ątku w godz.
9.00-15.00. W soboty i niedziele - nieczynna.

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel. 372-20,20,
czynne 10.00-14,00.

TAI - Ogólnopolska

z gazet " Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
tel. (041) 94-77,

KOŃSKIE

bolu

• Kino "Adria"

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich, p,'.
Zamkowy l , tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: ,Współczesne malarstwo polskie', ,Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego',
,Wnętrza zabytkowe z XVI/ i XVI/I wieku'.
Skrzydło północne : ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej'.
• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stałe:
,Wsp6łĆzesna sztuka ludowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .:z pradziejów regionu
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średnio
wieczna'; czynne codziennie, oprócz poniedziałków i śród , w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.
• Oddzial
- Muzeum Lat Szkolnych S. 2:eromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawła 1/ 5, tel. 344-57-92. ,Wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzień
czych łat pisarza'. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki, niedziele w godz. 9-16, w śnodyw godz.
11-18. W niedziele wstęp 'M>Iny.
• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddział Muzeum Narodowego - teł . 303-{)426). Wystawa stała: ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wystawa biograficznoliteracka'. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu
pl. ,Ogniem i mieczem', Stroje bohaterów
,Ogniem i mieczem'. Czynne codziennie,
oprócz poniedziałków i wtorków, w godz. 1016. Czwartki - wstęp wolny.
• Zabawkarstwa
- wystawy: ,Transport i komunikacja',
,Przyjaciele dzieci ństwa', ,Lalka i jei gospodarstwo', ,Modelarstwo redukcyjne'. Muzeum czynne codziennie, opn6cz poniedziałków,
w godz. 10-17.
• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła 1/ 6,
tel. 344-92-97 . ,Chłop polski w Brazylii' - czynna od poniedziałku do piątku i w niedzielę w
godz. 10-15, w niedziełę wstęp bezpłatny.
• Park Etnograficzny W Tokarni
- 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, dwór z Suchedniowa, wystawa rzeźby Jana Bennasiewicza.
• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21, tel. 361-25-37. Wystawa
stała: ,600 milionów łat historii Gór $więto
krzyskich', ,Skały, minerały i skamieniałości
Kielecczyzny". Muzeum czynne poniedziałek
piątek w godz. 6-15. Wstę p wolny.

• Informacja Gospodarcza
- 2:ÓŁ TA LINIA, tel. 94-34.

• Kino "Kuźnica"

• Ostre dyżury szpitali
- wewnętrzny i chirurgiczny - Czerwona
Góra.
- dyżur całodobowy - ul. 2:elazna 43, dyżur
do godz. 23 - ul. Orkana 14a.
• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezpła tna infolinia).
Telefon zaufania

w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym

Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel.
(041) 345-06-94 w. 345 codziennie od 8.00 do
14.00.
- terapia rodzin i mał1eństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia nodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezpłatne .
Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień

- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
w godz. 14.00-18.00.

pon i edziałek-piątek

• Psycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń , tel. zaufania 36617-41, poniedziałki i czwartki w godz. 15.0017.00.

dla rodzin
wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)
poniedziałk i

- wystawy stałe : .:zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska' , , Poczet królów i książąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: , Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego',
.:ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy",
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle, ,Gujana - zielony raj'. Mu~um czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16.30, soboty w godz. 814.3Q. niedziele w godz. 13-16.30.
•

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

w godz.

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - poniedzi ałek-piątek w godz. 18.00-20.00, tel.
345-73-46 (pi ątki - również narkomania).

• Młodzieżowy
Telefon Zaufania
- dyżury specjalistów -psychologów i pedagogów w śnody i w czwartki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.
USŁUGI LEKARSKIE

• BIM

Muzeum HistorycznoArcheologiczne

· Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6536-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy. czynne całą dobę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

Poradnictwo i pomoc

tel. 346-53-11 ;
15.00-18.00.

• BWA
- Galeria, ul. S iennieńsk a 54, tel./fax (047)
263-20-48. Nieczynna.

można

•

•

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

•

zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa .

•

• Kino"zDK"
- al. 3 Maja 6; nieczynne.

• Apteki

•

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
Hotel "Łysica",
al. 3 Maja 13,
telJfax (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.

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

ECHO-TAXI,
tel. 262,11,11 ,
dojazd do klienta bezpłatny.

SKARŻYSKO-KAM.
• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• "Wolność"
- brak tenninarza.
• "Metalowiec"
- brak terminarza.

STASZÓW ł~
B IU RO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECH.A DNIA", ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
tel. 864-32-58,
czynne 10-14.30

• BWA Sandomierz
- , Malarstwo' - wystawa Marka Sa/owieia.
• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektów ołtarza papieskiego.

• Kino "Syrena"
- brak terminarza.

• Motel Królowej Jadwigi
- ,Blisko i daleko' - wystawa Jurija Sulimowa z Krymu. Można również podziwiać zbiór
starych zegarów.

• Muzeum Ziemi Staszowskiei
- ul. Jana Pawła 1/ 17, tel. 864·33-44 .fi>
cztówki staszewskie ze zbiorów Manana Ja/o.t,
czyka i Macieia Zarębskiego', .Adam 8101\.11>
kumenty, korespondencja, ksi ążki i fotograr.·
amatorskie prace malarskie o tematyce
'
nej Jadwigi Kotlarz ze Staszowa pl.
leuszem roku 2000' . Wystawy meJ'"" '""""_
w poniedziałki i czwartki w godz. 12.16

• Szpital

leria .. Piwnice- - wystawa am"loo,kir',~. ~

- tel. 832-22-22 i 832-32·03 .

stycznych mieszkańców Bretami. Klub
lowy - wystawa prac malarskich Violetty KOlii

Telefony

SĘDZISZÓW

• Apteka
- ul. Jana Pawła 1/ 10.

- Informacja PKS: 832-23·02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania Klubu AA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Straż
Miejska: 986, , lot': 832-41-30.

• Kino "Ballada"
- ,Wróg publiczny' USA,I. 15, g. 18.

STĄPORKÓW"
• Kino ')edność"
- ,Kiler-6w 2-6ch' pol.,l. 15, g. 17.

'

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

OPATÓW

• Szpital
- tel. 864-22-81 .

.

Telefony
-Informacja PKS: 864·23·1 9, PKP
42, Telefon kryzysowy: OO'ł"ou'uo.Gzvr"",
22, Pomoc Drogowa: 864-24-00,
Ciepłownicze : 993.

BIURO REKLAM
IOGŁOSZEŃ .
"E CHA DNIA",
Biuro Obsług i Prawnej,
ul. 16 Stycznia 28/5,
tel. 86-82-748, czynne 9-17 ,
•

Kino "Studyjne"

- nieczynne.

• Apteka
- ul. 2:apinowska 2.

• Kino
- ,Długo i szczęśliwie' USA, I. 15, g. 20.

• Szpital

- 861-03-n :alkoholizm: nnr,iPO:,;,;;;, i WI
w godz. 17-21 ; punktprz':!CMdZJałanl<
cy: wtorki i piątki w godz. 16-18;
ctwo uzależnień : czwartki w godz.

- tel. 868-24·66.

•

Kino "Pegaz"

• Apteka dyżurna
- ul. Mickiewicza 11 .

• nieczynne.

JĘDRZEJÓW

•

- brak terminarza.

• WSHP Biblioteka Główna
· ,Sandomierz w dawnej fotografi i'.

SUCHEDNIÓW

Kino "zdrój"

- nieczynne.

Telefony

Redakcja nie odpowi ada za

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

terminarzach.

• Galeria BWA "zielona"
- ul. Mickiewicza 7. Wystawa malarstwa
Marka Wawro pl. ,Terra, materia, energia,
duch'. Galeria czynna codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 11 .00-17.00, w niedziele
w godz. 11 .00-15.00.

PIŃCZÓW

OSTROWIEC

jr 2

• Postoje taksówek
- osobowe: plac dworcowy: tel. 366-3399, ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11 , ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 366-40-40, ul. Szymanowskiego: tel. 34486-45; bagażowe : ul. Armii Czerwonej: tel.
368-06-68, TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: tel.
366-96-66.

Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego
- Rynek 7/9, tel. 832-21-41 , godzinyotwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. .Adam B ień 1899-1998'.

rza-.

• Kino ,,Miejskie"
- brak terminarza.

- brak tenninarza.
• Galeria Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. ,Drogi Teatru '98'
w obiektywie Stacji F. E. P. autorstwa Tadeusza Czarneckiego, Pawta Marcinkowskiego,
Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorekpiątek w godz. 11 .00-17.00, soboty w godz.
11 .00-16.00.

• Apteka
- ul. Krakowska 3.

ry w Warszawie.

• Kawiarnia "W Zamku"
- wystawa pn .• Stare fotografie Sandomie-

BUSKO

Kielce, tel. 345-77-43,
345-77-46.
kk 7597

Infon~acja Gospodarcza ,
ogłoszenia drobne

u/bo

• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

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

• "Studyjne"
- ,Celebrity' USA, I. 15, g. 15.30, 17.45,
, Mamuśka ' USA, I. 15, g. 20.

WYSTAWY

Straż

POSTÓJ TAXI
"PRZY DWORCU",
nie pobiera opłaty za dojazd,
tel. 513-705.
bo/u

4V

POŁANIEC

.

Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Wystawa
czasowa: , Polscy pisarze w karykaturach Eryka lipińskiego' ze zbiorów Muzeum Karykatu•

• Kryta plywalnia
- ul. Spółdzi elcza 19, tel. 539-345, czynna:
poniedziałek-piątek w godzinach 6-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.

•

20 kwietnia jest 110 dniem roku.
Przed nami 255 dni 1999 roku.

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997

• Muzeum im. Orla Bialego
- Rajów, ul. Słoneczna 90, tel. 531-331. Czynne codziennie: ekspozycja płenerowa - cały
dzień , ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.

• Kino "Belweder"
- ,Joe Black' USA, I. 15, g. 17.

KAZIMIERZA WIELKA
• Kino "Uciecha"
- ,Ogniem i mieczem' pol. , I. 12, g. 8.30,
12,18.

Kurs sternika motorowodnego
Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia
go w Kielcach przyjmuje zgłoszenia chętnych na kurs sternika
wodnego. B liższych informacji udziela biuro WOPR, Kielce , ul. Żytnia

tel.

344-92-19.

" Ponidzie w prozie Józefa Mortona"
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W P ińczowie zaprasza

.

WŁOSZCZOWA

• Kino
- ,Miasto aniolów' USA, I. 15, g. 18.30.

wykład prof. Jana Pacławskiego na temat "Ponidzie W prozie Józefa . .

tona ". Spotkanie rozpocznie się
teki , ul. Nowy

21

kwietnia o godz.

17 w

budynku I

Świat 3.

STOPNICA
• Kino "Powiew"
- brak tenninarza.

SANDOMIERZ
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
tel./fax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A/9, II p.,
czynne 9-15.
• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-85; Zamek, tel. 832-38-56. Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzi eń bezpłatny. Wystawa stała :
.Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dypłomatyki. Wśród eksponatów: ,Szachy
, sandomierskie- pochodzące ze schyłku XI
wieku. Wystawa czasowa: ,Dawne i
współczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów wtasnych muzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel./fax 832-38-58.
Czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, sobota w
godz. 9-15, niedziela w godz. 10-15. Czwartek
jest dniem bezpłatnym. Wystawy stałe : ,Kuchnia królewska' - zbiór srebe i cyny europejskiej XVI/-XI X-wiecznej, .Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od XI do XX wieku, ,Hi·
storia wzgórza zamkowego w ikonografii',
.Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i Lasowiaków,
,Ekspozycja archeologiczna' - naczynia,
broń , ozdoby z tzw. ,Grobu książęcego' z
Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: , Krocząc
drogami aniołów. Anioły ~ sztuce i tradycji
judochrześcijańskiej' , .Malarstwo i grafika
Marii i Stanisława Dawskich', ,Indywidual Behavior Janusza Barana. Rysunek'.
• Oddzial Muzeum literatury
- ul. Katedralna 5n, tel. 832-21-47. Czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, soboty w
godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny.
Wystawy stałe : ,Jazdy do Sandomierza' ekspozycja poświ ęcona związkom Jarosława

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Echo kierowców"
- ,

Malowanie

u

po zmro
Zaczęło się malowanie pa-

sów na kieleckich ulicach. Drogowcy pracują równtez po
zmroku, dlatego zwolnijmy na
takich

dwujezdniówkach

jaJ<

Grunwaldzka, Warszawska czy
Krakowska.
Przed utrudnieniami na ul. Zagórskiej , Szymanowskiego i Kujawskiej W Kielcach ostrzegają ga-

rekcja

Dróg

publiczn ych .

zaglądamy na niektore
krajowe przebiegające
.
przez nasz region. Na trasie

pułaWY

Piotrków - Radom -

żajmy szczególnie na .
niu i zakrętach w
. I.
bezpieczny jest równ lez
przez Końskowolę ·
ktem na drodze nr

777

rzystać równ i eż kierowcy przejeż

Sandomierz są
Za najn ieblez.D ieczrlleJ ~;lt

dżający przez Busko trasą nr

sie

zownicy. Z objazdów muszą ko-

73

K ielce - Tarnów. Na tej samej drodze napotkacie nierówności nawierzchni na odcinku Słupia Pacanowska

-

Szczucin .

Poważne

kłopoty czekają przejeżdżających
przez Sandomierz. Remonty dróg
rozpoczęły się tu na dobre . Największe problemy na głównej ulicy

78 Jędrzejów . .
uchodzą miejscoWOSCI

samo Zawiercie ze

krajowej 74 Sulejów - Kle 'Inie
śnik uważajmy szczeg o
skrzyżowaniach w Wolt

Górnie. Z kolei na ~,,~ noN"·'"
sie nr

717

SochaczeW -

Lwowskiej, dlatego trzeba jechać
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CO GDZIE KIEDY?
Paulina (28) - serialobycz. 18.55 Pogoda
19.00 iVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria
Izabeta (77) - serial obycz. 19.55 Pogoda
20.00 Za kilka dolarów więcej - western wł.
22.20 Mileni~m (6) - serial sens. USA 23,20
iVN Fakty 23.25 Kropka nad i 23.47 Pogoda
23.50 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki
0.20 Prawnicy z Miasta Aniołów (92) - serial
obycz. USA 1.10 Supergliny- mag. policyjny
1.40 Granie na zawołanie - pr. rozr. 3.10 ranie na ekranie - pr. rozr.

więcej

ki lka dolarów

EasIWood i Lee Van Cleef jako dwaj bezwględni łowcy
na tropie okrutnego India. Cena za głowę bandyty wyQ.OOO dolarów. Eastwood - czyli Człowiek bez Imienia jest
ze swojego poncho, kapelusza z szerokim rondem ,
"dłpnJ~l\lcznV(~n cygar, które pali 'bez przerwy i z faktu, że
pudłuje . Van Cleef to pułkownik Mortimer, były
Konfederacji, który po samobójczej śmierci swej ukozgwałconej przez India, stał się okrutny i zimny.
spotykają się w El Paso - decydują się poskromić
i połączyć s iły, by schwytać bandytę .•Za kiluchodzi za najlepszy western Sergio Leone.

herbata? 8.00 Pan Złota
seria t kom. USA 8.20 Giełda
8.40 Prognoza pogody 8 .45
Billa (26-ost.) - seria t
Mama i ja 9.30 Dta
przedszkote 9.55 Porozdzieciach 10.05 Mitagros
lobycz. 11 .00 Stawka większa
leleturniej 11 .20 Nasz wszech Kosmiczne roboty - bryt. serial
Zdobywcy Karpat: Walery
Kadz,K()WSKI 12.00 Wiad. 12.10
rol n. mag. inform. 12.20
Taras z nowościami, Hospe,cialno!;c 12.50 To nie jest
Niskie świadczenia emery13.15 Moja mała Polska:
(4) 13.40 Patrz w serce
dziecko - mag. rodzinny
: Ciuchcia 14.35 Po prostu
kanad. serialobycz. 15.05 Taki
i 15.30 Teleexpress Junior 15.40
16.05 Rower Błażeja 16.30 Mo(832) - serialobycz. USA
17.25 Klan (210) - teleGość Jedynki 18.00 Mi- teleturniej 18.30 Kwa- mag. 18.50 Reporter
Wie,;zorynka : Wieczór ze starym
Wiad., Sport i Prognoza poSzpital Dobrej Nadziei (1 1). USA 21 .00 Wojna w Kosowie
uwagi - pr. publicyst.
pielgrzymką Ojca Świętego
Toruń, Bydgoszcz, Licheń
na dokument: Fotoamator Oblicza mediów 2 3.1 0 EuWiad. i Sport 23 .40 W in0.10 Sen, brat śmierci
psych. 2,15 Co orzekmuzy (pOwI.) 2 .30-2.50
twórczości, czyli jak lepiej rozprOblem y: Mordercy pomysłów

telegram (POwI.) 7.30 Dziennik
7.50 Studio urody 8.00 Program
8.30 Złotopolscy (132) (powt. )
kobiet - mag. [audiotele: 09.35 Krok za krokiem (136) _
USA 10.00 Walka o przetrwakraina - bryt. serial dok.
mety (pOwI.) 11 .00 Zerwać
- wl. serialobycz. 12.00
lat: J. Waldorff 12.30 FaPanorama 13.20
(POwI.) 13.40 W krainie
(12) - pot.-austrat. serial
Festiwal Kultury Kresowej
OOOgie Howser, lekarz me49) - serial kom. USA 16.00
6.10 Krzyżówka szczęścia _
6.40 Apetyt na zdrowie 17.10
17 .30 Program lokalny
8,10 Program lokalny
- teleturniej 19.05 KoStudio Sport: Przed ligą
Teresa Torańska przedWyl - Teczki 20.45 Orkiestra
- rep. 21 ,00 Z archisens. USA 21 .50 Dwójko22.30 Prognoza
;PDrt tetegram 22.40 Szpiezus (3) Narodziny _ tele.. 15 Ta~, gdZie kończą się
wzdłuz wschodniej grani. film dok. 0.20 W ieczór
tydem 1.00 Wieczór
1 Wyobrażni. Skrawki ży
US~0-1.45 Peter Gunn (113)

~ Przyjaciete

- serial anim .

mamą - serial dok. 8.00

se . rodzinny 8.35 Gorzkie
"al 9.30 Mag. żużlowy
10,00 Ratujmy przyrodę
10.30 Sto niemiecA ~ 1.05 Coronation StreKo r tyczny świat cudów _
dZi~~cgry - pot. film obycz.
. Na ZlCtwo - seriat 15.30
_k~za antena 15.40 Kronipr. mo~cert 16.40 Cyklomotosenal 17"';' 16.55 Pan Butler
17' 5 Temat dnia 17.30
.50 LUdzie i wydarze18.10 Kronika 18.30
_seri I - serial 20.00 CotUiJOWy ~ 21.00 To jest temat
1,30 Kronika 21 ,45

Studio Sport 21 .50 Nasza antena 22,00
Koniec gry - pot. film obycz. 23 ,40-0.40
Sentymenty

.

POLSAT·'

STRONA 13

,.

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się boi
wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne graffiti
7.55 Poranne infonmacje 8.00 Czarodziejka z Księżyca (10) - serial anim. 8.30 Dziedziczna nienawiść (35) (powt.) 9.30 tar
młodości (686) - kanad. serialobycz. 10.30
Słoneczny patrol (106) (pOwI.) 11.30 Najemnicy (8) (powl.) 12.30 tycie jak poker (56)
- telenowela pot. 13.00 Idż na calość - show
z nagrodami 14.00 LinkJournal- mag. mody 14.301 00% dla stu: gra - zabawa 15,00
ReBoot (2) - serial anim. 15.30 POdravka
gorąco poleca - mag. kulinarny 16.00 Infonm . 16.15 Piramida: gra - zabawa 16.45
Dziedziczna nienawiść (36) - tetenowela
17.40 Pomoc domowa (100) - serial kom.
USA 18.10 Allo, Allo (35)- bryt. serial kom.
18,45 Informacje radomskie, Informator
kielecki - pr. lokalne 18.55 Prognoza pogody 19.05 Słoneczny patrol (107) - serial sens. USA 20.00 Miodowe lata (16) - pol.
seriat kom. 20.35 Film tygodnia: Upadek film sens. USA 20.50 Losowanie LOTTO i
szczęśliwego numerka (w przerwie filmu)
22 .40 Telewizyjne Biuro Śledcze - mag.
krym. 23.10 Wyniki losowania LOTTO
23 .15 Informacje i biznes informacje 23.30
Prognoza pogody 23.35 Polityczne graffiti
23.45 tycie jak' poker (56) - telenowela pol.
0.15 Motowiadomości - mag . motoryz. 0,45
Muzyka na BIS 2.40 Pożegnanie

>. , TV,POLONIA
7.00 Pr. dnia - iV Polonia zaprasza 7.05
Dziennik krajowy 7.25 Sport tetegram 7.30
Wielka historia małych miast - Chełmno
8.00 Ola dzieci: Wehikuł czasu - Sąd nad
Konradem Mazowieckim 8.20 Ola dzieci:
Kolorowe nutki 8,30 Mała księżniczka - serial anim. 9.00 Wiad. 9 .1 0 Spojrzenia na
Polskę (powl.) 9,30 Czarno-białe i w kolorze: Zezowate szczęści e (powl.) 11 .15
Mała rzecz, a cieszy (powl.) 11 .25 Gwiazdy
tamtych tat: J. Gniatkowski 12.00 Wiad.
12.1 0 Sportowy tydzień 12.30 Klan (205)tetenowela pot. 12.55 Auto-Moto-Klub
(powt.) 13.05 Krzyżówka szczęścia (powl.)
13,30 Mag. polonijny z Niemiec (powl.)
14.00 Pogranicze w ogniu (11) (powl.)
15,00 Panorama 15.20 Pr. dnia 15.30 Kowatski i Schmidt - mag. 16.00 Ktan (205)
(pOwI.) 16.30 Sześć milionów sekund (13)
Ucieczka - serial pot. 17.00 Teteexpress
17_15 Zaproszenie: Człek bez soli nie wydoli - pr. krajozn. 17.35 liga przebojów Szczęśliwa 13 (skrót) 18.00 Tylko muzyka Liga przebojów - propozycje 19.00 Wieści
polonijne 19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Reksio 19.30 Wiad. 19,55 Prognoza pogody 20.00 Studio Sport 20.05 Po
własnym pogrzebie - pot. dram. woj. 21 ,25
Pętla czasu: Roan - koncert 22.00 Wieczór
reporterski: Już od przedszkola - rep. 22,30
Panorama 22,55 Prognoza pogody 23.0511
Festiwal Beethovenowski - III koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena 23.40
Ars Organi: Przed wojnami ze Szwecją
0.05 W centrum uwagi - pr. publicyst. 0.20
Pr. dnia 0.30 Klan (205) (powl.) 0.55 liga
przebojów (powl.) 1.20 Reksio (powl.) 1.30
Wiad ., Sport i Prognoza pogody 2.00 Po
własnym pogrzebie (powl.) 3.20 Pętla czasu: Roan (powl.) 4.00 Wieczór reporterski:
Już od przedszkola (powl.) 4.30 Panorama
4 ,55 Prognoza pogody 5.00 Tylko muzykaLiga przebojów (powl.) 6.00 W centrum
uwagi (powl.) 6.15 Klan (205) (powl.) 6,40
Zaproszenie (powl.)

RTL7 '
6.20 Świat pana trenera - serial kom. 6.45
Sunset Beach - serialobycz. 7.30 Słodka
dotina - serial 7,50 Odjazdowe kreskówki:
Kacper, Woody Woodpecker, Klejnot snów
9,05 Ludzie tacy jak my - serial sens. 10.00
Angel Falls (2) - film obycz. USA 11.35 Zoom - mag. sensacji 12,05 Świat dzikiej
przyrody - seriat przyr. 12.50 Teleshopping
13.30 Klan McGregorów - serialobycz.
14.20 Ukryta kamera - pr. rozr. 14.45 Słod
ka 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 - serialobycz. 18.50 7
minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz
prognoza pogody 19.00 Zoom - mag. sen-

sacji 19.30 Świat pana trenera -serial kom .
20.00-22.55 Komediowy wlorek: 20.00 Zielona noc - kom. USA 21.45 Wieczór z wampirem - talk show 22,55 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody
23.10 Darkman 2 - thriller USA 0.45 Szczury nabrzeża - seriat krym. 1.30 Murder Callserial krym . 2.15 Teleshopping

Nasza Telewizja
7.30 VoItron - obrońca wszechświata (20) seriat anim. 7.55 Na dobry początek - Studio
Agnes na żywo 8.15 Lekarz domowy (29) hiszp. serial kom. 9.1 5 Na dobry początek
Studio Agnes na żywo 9.25 Diabelska miłość
(74)- serialobycz. 10.10 Na dobry początek
Studio Agnes na żywo 10.20 Pogromcy zła (6)
- kanad. serial sens. 11 .15 Na dobry początek
- Studio Agnes na żywo 11 .25 Pułapki losu
(48) - serial 12.10 Na dobry początek - Studio
Agnes na żywo 12.15 Nasz sklep - zakupy w
lV 13.15 Zwariowana rodzinka (34) - serial
kom. USA 13.40 City (324)-serial USA 14.05
Propozycje do listy przebojów pOdwórkowych
14.10 Pułapki losu (49) - serial 15.00 Voltronobrońca wszechświata (21) - serial anim.
15.30 Po drugiej stronie lustra (11) - austral.
serial sf 16.00 Zwariowana rodzinka (35) - serial kom. USA 16.25 Tajemnice wybrzeża (76)
- serial przyg. 16.55 Diabelska miłość (75) serialobycz 17,45 Pogromcy zła (7) - kanad.
serial sens. 18.40 Nasze wiadomości 19.00
Zoom - mag. sensacji 19.30 Świat pana trenera - seriat kom. USA 20.00 Zielona noc - kom.
USA 21 .45 Wieczór z wampirem - talk show
22.55 Nasze wiadomości 23.15 Kutno - film
dok. 23.45 WYdanie specjalne: Sekty 0.45
Muzyczny regaI- pr. muz. 1.15-1 .45 Adax Techno Party

8.00 Muzyczny relaks 8.20 Teleshopping
8.30 Ring z ... 9.15 Teteshopping 9.20 Mię
dzy nami smakoszami 9.50 Koleś trenuje
9.55 Teleshopping 10.00 Muzyczny relaks
10.05 Teleshopping 10.15 Wyścigi motocykli 500 ccm 10.55 Teleshopping 11 .00 40-1atek 11 .40 Pierwsza pomoc ratuje życie
11.50 Prekursor 12.00 Videowizyty 12,30
Dwory i pałace ziemi szczecińskiej 12,40
Gustaw - serial 12.45 Teleshopping 13.00
Wykłady popularne z matematyki 13.35 Ekonomia? Nic trudnego! 13.40 Pierwsza pomoc ratuje życie 13.50 Sąsiedzi - serial
14.00 Pr. dla dzieci 14.25 Teleshopping
14.30 Przygody zwierząt 14.55 Gustaw- serial 15.00 40-Iatek 15,40 Pierwsza pomoc
ratuje życie 15.50 Prekursor 16.00 Videowtzyty 16.30 Dwory i palace ziemi szczecińs
kiej 16.40 Gustaw - serial 16.45 Teleshopping 16.55 Muzyczny retaks 17.15 Wiadomości TKK 17.35 Omówienie programu
17.40 Stoper 18.00 Worek sportowy 18.30
Wykłady popularne z matematyki 19.05 Ekonomia? Nic trudnego! 19,10 Pierwsza pomoc ratuje życie 19.20 Sąsiedzi - serial
19.30 Pr. dla dzieci 19.55 Teleshopping
20.00 Wiadomości TKK 20.15 Muzyczny retaks 20.30 tyciowe dylematy 21 ,15 Teleshopping 21 .20 Sherlock Holmes i doktor
Watson 21.50 Utracony raj 21.55 Przepraszamyza usterki: Marynarz 22.00 Mistrzijego uczeń 22 .15 Raport medyczny 22.45
Wiadomości TKK

.-~

; TVK Darni

Skarż

8.00 Muzyczna Darni 8,20 Teleshopping
8.30 Ring z ... 9.15 Teleshopping 9.25 Między
nami smakoszami 9.55 Teleshopping 10.00
Muzyczna Dami 10.10 Teleshopping 10.15
Wyścigi motocykli 500 ccrn 10.45 Muzyczna
Dami 10.55 Teleshopping 11,00 40-latek
11.40 Pierwsza pomoc ratuje życie 11.55
Gustaw - serial 12.00 Videowizyty 12,30
Dwory i pałace ziemi szczecińskiej 12.40 Gustaw - serial 12.45 Teleshopping 13.00
Wykłady popularne z malematyki 13.35 Ekonomi? Nic trudnego! 13.40 Pierwsza pomoc
ratuje życie 13.50 Sąsiedzi - serial 14,00 Pr.
dla dzieci 14.25 Teteshopping 14,30 Przygody zwierząt 14.55 Gustaw - serial 15.00 40latek 15.40 Pierwsza pomoc ratuje życie
15.55 Gustaw - serial 16.00 Videowizyty
16.30 Dwory i pałace ziemi szczecińskiej
16.40 Gustaw - serial 16.45 Teteshopping
16.55 Muzyczna Darni 17.15 Skarżyski katejdoskop 17 .40 Magazyn sportowy 17.45 Muzyczna Darni 18.00 Przygody zwierząt 18.25
Gustaw - serial 18,30 Wykłady popularne
z matematyki 19.05 Ekonomia? Nic trudnego! 19.10 Pierwsza pomoc ratuje życie 19,20
Sąsiedzi -serial 19.30 Pr. dla dzieci 19.55 Teleshopping 20.00 Muzyczna Darni 20.30 yciowe dylematy 21 ,20 Sherlock Holmes i d0ktor Watson 22.00 Skarżyski kalejdoskop
22.25 Mag. sport.

Sen, brat śmierci

-

HBO

6.40 Ginący ryś- bryt. film przyr. 7.35 Upał
kom. pot. 9.10 I kto to mówi - kom. USA
10.50 Igraszki z losem - kom. USA 12.25
Wielki Biały Ninja - kom. USA 13.55 Koń w
paski - bryt. film przyr. 14.50 Wszyscy męż
czyżni są tacy sami - kom. hiszp. 16.40 Arachnofobia - horror USA 18.30 Szaleństwa
miłości - kom. USA 20.00 Szalone serce kom. hiszp. 22,05 I kto to mówi - kom. USA
23.40 Marcin Daniec Na Stojaka - wydanie
świąteczne 0 .45 Seksykon - film dok. USA
1.15 Gorzka ni cość - dram. obycz. USA
2.45 Prawo do zdrady - thriller USA 4.25
Legion - film sf USA

Warlo

I

Jest upalne lato 1991 roku. Na
jednej z obwodnic Los Angeles
utworzył się gigantyczny korek.
Obok wielu innych kierowców
utknął w nim także Bill Foster (M.
Oouglas), spieszący się tego dnia
na urodziny córki. Kilka dni wcześniej Bill stracił pracę, a żona
wystąpiła o rozwód , ograniczając
jego kontakty z dzieckiem. Przykre wydarzenia oraz potworny
upał irytują mężczyznę do granic
możliwości. Rozwścieczony, zostawia samochód i wyrusza przed

Początek XIX wieku. Uzdolniony muzycznie Elias Alder jest
mieszkańcem małej, alpejskiej
wioski. Tutejsza społeczność
uważa go za dziwaka, a jego jedynym przyjacielem jest syn sąsia
dów Peter. Kiedy okazuje s ię, że
Elias i siostra Petera, Elsbeth są
w sobie zakochani, zazdrosny
brat postanawia ich rozdzielić.
Wciąż jednak jest pełen podziwu
dla talentu i geniuszu muzycznego Eliasa,

http://sbc.wbp.kielce.pl

RADIO KIELCE
0.00-9,00 Wiad. (co godzinę) 5.00 Nowinki
z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania cen targowiskowych 5.30, 6.30, 7,30 Sytuacja na
drogach 5.50, 1.30 Lapidaria 6.00, 16.00
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,
12.1 5, 17.35 Kuriery ogłosz. 8,50 Radiowa
giełda pracy 11 .00, 13.00, 15.00, 16.00 ,
16.30, 17.00, 19.00, 21 .00, 23,00 Wiad .
9.05 5 minut o reformie ubezpi eczeń
społecznych 9.10 Nie czytałeś - posłuchaj
9.15 Muzyka dla wszystkich 10.00, 12,00,
14.00,1 8.00,20.00 Mag. inform. 10,20 Radio Kielce poleca ... 10.30 Pół godziny dla
rodziny 11 .1 0 Sprawa na dziś 12.00 Ptus w
południe 12.10 300 sekund o sporcie 12.20
Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach
13.10 Rozmait. i muzyka 13.50 Dzieje
grzechu S . teromskiego 14.15 Auto radio moto rad io 15.10 Radiowy Konkurs Szkół
Średnich - Superszkoła 99 15.55, 19.50 Ję
zyk angielski 18.00 Plus 18,30 Zmagania prezentacja reportaży 19.10 Świat filmu
19.50 Opowieści dla starszaków 20.15 Ra dio po kotacji 21 ,50 Ogniem i mieczem prawda i legenda 22.00 BBC 23.00 Mag.
studencki 23.30 Razem bracia dO,lin - mag.
morski 0.00 Nocne Kielce
'

-,

6,20 Serwisy inform. (co godzi nę) 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
9.15 Konkurs 7 x 7, czyli cudze chwalicie ,
swego nie znacie 10.15 Kwadrans z Ratu szem 12.15 Otwarty tetefon - dzwonić każ
dy może 14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu
FaMa 15.05 Przebój za przebojem 18.00
Muzyczna przestrzeń 21 .00 Nie tylko rock
0.00 FaMa nocą

. RMF FM

c

6.45-17,45 Mag . infonm. z kraju i ze świata
(co godzinę) w tym wiad. regionalne: 7 .45,
9.45, 11 .45, 13.45, 15.4518.45-5.45 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. inform. dla kierowców 5.00-9.00 Ni w pięć, ni w dziewięć
9,00-12,00 Byle do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45 wiad. i region. mag. inform. 13.00-15.00 Na języ
kach 15.00-17.00 Poza zasięgiem 17.0018.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 17.45
wiad. i reg ion . mag. inform. 18,00-20.00 lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 060 22; Bęc : O700 060-33) 20.00-20.00 Granie na żąda
nie 22 .00-1.00 O zmRocku 1.00-5,00 Kobranocka

MTM FM RADIO
NAD KAMIENNĄ
7.00-22.00 Serwis infonm ., 6.00 Poranny
blok prezenterski: muzyka , aktualn ., infonm., konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7,20
Strzał w dziesiątkę, czyli przebój dnia (co
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej
reporterki 8.15, 11 .15, 13.15, 16.15 Komunikaty i ogłoszenia 8.30 Płyta dnia 9.15
Konkurs prasowy 10.05 Aktualn . sport.
10.45 Przegląd prasy 11 .25 Radiowa
giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 Po-

obejrzeć

Upadek

Dramat psychologiczny. Niemcy/Austria, 1995. Reżyseria:
Joseph Vilsmaier. Występują:
Andre Eisermann i Dana Vavrova (na zdjęciu), Ben Becker.
TVP1, godz, 0,10

8.30 Ring 2. .. 9.20 Między nami, smakoszami
10.00 II liga piłki rożnej: Górnik - KSZO 11 ,00
4{}-latek 11.40 PieIwsza pomoc ratuje życie
12.00 Vldeowizyty 12.30 Dwory i pałace ziemi
szczecińskiej 13.00 Wykłady poputarne z matematyki 13.40 Pierwsza pomoc ratuje życie

RADIO FAMA

sko

t

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad i 7.15 Opowieści z Zielonego Lasu (11) - serial anim.
7.45 Troskliwe misie (22) - serial anim. 8.10
Kucyki i przyjaciele (5) - serial anim. 8,35 Bosco (3) - serial anim. 9.00 Paulina (27) - serial
obycz. 9.50 Maria de Nadie (1) - telenoweta
10.40 Rozwinąć skrzydła (61) - telenoweta
11 ,30 Telesklep 12.00 Maria Izabela (76) serialobycz. 12,30 Fakty, ludzie, pieniądze
Home & Mar1<et - mag. 13,00 Czas to pieniądz - teletumiej 13.35 Opowieści z Zietonego Lasu (11) - serial anim. 14.00 Troskłiwe
misie (22) - serial anim. 14.25 Kucyki i przyjaciele (5) - serial anim. 14.45 Bosco (3) - serial
anim. 15.15 Szkoła złamanych serc (94)- serial austral. 15.45 Mr RhOdes (15) - serial
USA 16.1 5 Bajer w Bel-Air(14)- serialobycz.
USA 16.45 Nie do wiary - opowieści niesamowite 17,15 iVN Fakty Regionalne 17,30
Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki 18.00

TVK Ostrowiec

siebie. W pobliskim sklepiku azjatycki właściciel odmawia mu dostępu do telefonu, więc rozszalały
Bill demoluje pomieszczenie. W
ten sposób wkracza na ścieżkę
przemocy i gwałtu _ Jego nieopanowaną
agresję
postanawia
przerwać detektyw Martin Prendergast (R. Ouvall), którego od
emerytury dzielą już tylko godziny, Swoiste studium szaleństwa i
przemocy, ogarniającej zwykłego
Amerykanina, który załamuje się
pod wpływem stresów oraz osobistych i zawodowych problemów. Najciekawszy film w dorobku znanego reżysera Joela Schumachera. Na uwagę zasługuje
fakt, że realizację zdjęć do filmu
reżyser powierzył polskiemu operatorowi Andrzejowi Bartkowiakowi.
Film sensacyjny. USA, 1993.
Reiyseria: Joel Schumacher.
Występują: Michael Douglas
(na zdjęciu), Robert Duval/,
Barbara Hershey. Frederic
Forrest.
PolSat, godz. 20.35

14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Przygody zwierząt
15.00 40-łatek 15,40 PieIwsza pomoc ratuje
życie 16.00 V!deowizyty 16.30 Dwory i pałace
ziemi szczecińskiej 17.00 Pr. lokalny iVK 0strowiec 18.30 Wykłady popularne z matematyki 19.10 Pierwsza pomoc ratuje życie 19.30
Pr. dta dzieci 20.30 tyciowe dylematy 21.20
Sherk>ck Holmes i doktor Watson

południowy btok prezenterski: 14.30-17.00
Publicystyka , temat dnia, sonda, rep. 18.05
Aktualn . sport. 18:15 Eko-Konkurs 21 .05
Wieczór z czamą płytą 22,05-6.05 Muzyka
Nocnych Marków

RADIO TAK
6.00-18.00 Serwis inform . (co godzi nę)
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 watutowe 15.15
Notowania giełdowe 9.55, 13.55, 16.55 Komunikaty 6.00-10.00 Poranny program:
Razem od świtu 8.10 Poranny gość Radia
TAK 8,30 Raport reporterów 10.10 Hyde
Park 11 .10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.0015.00 W przestrzeni 13.30 Spotkania z
ekspertem 14.10 Informator kulturalny
15.00-17.00 Na fali - mag . inform . 17.0019.00 Tak mi graj 19.00-21 .00 Lista przebojów Radia TAK 21.00-23.00 Tak i tak - wieczorny blok muz.: inform., wydarzenia i wywiady 23.00-1 .00 Nie taki straszny Jazz
1.00-6.00 Noc z Radiem TAK: Po zachodzie slońca oraz konkurs - Co wiesz o
NAS?

RADIO JEDNOŚĆ 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 Sytuacja 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 Świę
tego 8.00-9.00 Poranny puts dnia 8 .10
Twarz w twarz - poranna rozmowa Radia
Jedność Plus 8.35 Przegląd prasy 9.0012.00 Samo życie 9.10 Jeden plus jeden gość w studiu 9.40 Rynek pracy 10.1010.55 Temat dnia 11 ,35 Konkurs RJP
11 .55 Anioł Pański 12.00-13.00 Południk
Plus + konkurs 13.00-14.00 Radio Plus
Rozmaitości 13.10 Notowania giełdowe
14.00-15.00 Muzyczny puls dnia (album
tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.0515.55 Plusy dodatnie - plusy ujemne
16.05-16.55 Świętokrzyski puls dnia
17.00-19.00 Wiara plus życie 17.10 Serwis Radia Watykańskiego 18.00 Transm .
mszy św. 19.05-20.55 David Fox Show
21.05-22.00 Debata Radia Jedność Plus
23.00-0.00 Przykazania i pytania 0 .055.55 Noc na wzgórzu

RADIO LELlWA '
6.00-9.00 W iad . (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
Katendarz muzyczny 8.45 Porady prawnika 9 ,00-22.00 Wiad. (co godzinę) 9.30
Gość dnia 10.30 G iełda pracy 10.48 3
przed 1111.30 Dzi ś w mieście 12.00 Notowania walutowe 12.30 G iełda nieruchomości 12.45 Audycja ubezpieczeniowa 13.00
Notowania warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych 14.30 Giełda pracy 14.45
Auto Motor i Sport 15.30 D ziś w mieście
18.25 Kalendarz muzyczny 19.30 Konkurs
20.30 Jutro w mieście 22.00 W iad. Głosu
Ameryki 22.10 Muzyka Non-stop 0.00 Love
songs

Zielona
noc

Komedia, USA, 1987. Reży
seria: Tamar Simon Hoffs. Występują: Susanna Hoffs, Dedee Pfeiffer, Joan Cusack, James Anthony Shanta.
RTL 7, Nasza TY, godz. 20,00

I

Trzy koleżanki ze szkoły postanawiają spędzić pierwszy wieczór

po zdobyciu matury na wspólnym
szaleństwie i wybierają się na superodlotową zabawę . Każdej z
dziewcząt ten wieczór na zawsze
zapisze się w pamięci. Na zdjęciu

bohaterowie filmu.
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OGŁOSZENIA DROBNE
-\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE D NIU

ZNIZKI NA
W rubrykach:

kupno,

sprzedaż,

lokale, praca szukam, motoryzacja,

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

Kominki, schody, tralki z piaskowca,
041/311-23-12.

JEBOX/I -ALARMY
Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany montaż, dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.
.,lll~
.._.._..._._........ _......._._ ........._........ __ .-.-.. _............................
.

~~8118

Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu, sygnalizacje kradzi eży,
centrale telefoniczne.

Kompletne dachy, sprzedaż i montaż
"Metal" Klimontów, Ossolińska 21 ,
015/866-13-18. Transport gratis.
..... _................................................................. _............... II!~I.~
Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Komerling zaprasza do nowego biura handlowego. Kielce, ul. Staszica
1, I p. 041 /343-04-66.

.,1113

_ . _..__...__._ _ _ .• _ _ _ _. ok1411

IICEBOX ~ 1V Przem

słowalI

l,Mabud" -Wełno mineralna
Styropian, folie, orynnowania, system
odwodnień, wkłady kominkowe. Kielce,
Zagnańska 72, tel. 344-84-19; Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów, Reymonta
12, 386-13-52.
.,1114

ARGOS
SYSTEMY ANTYNAPADOWE,
MONITORING, OCHRONA. KIELCE,
366-08-22, 366-32-15.
"186

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

Centrum Rowerowe Fomax

Okna PCV, aluminiowe, drzwi antywłamaniowe .' E l mix" Grunwaldzka 28,
Kielce 345-18-60.
jwm8

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

"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.
_____._......._. _____._._......___ ._..._~1.8E.

PANELE - PODŁOGOWE - ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE
"SZUMEN",
041 /345-84-53.
"1\01

ul. Prosta 32, ul. Podklasz1orna 117A.
Hurt - Detal.

Panele podlogowe, boazeryjne:Tanio!
Kielce, Wrzosowa (róg Hauke - Bosaka) ,
0411362-05-00.

117811

.. 1411

Agencja "PLUS", 041/368-08-73.
..___...____________ .!.!!.\6~
Agrotex, 041/362-04-74.
,;~ 10'/ 3

"Complex-Dom", 041/368-43-86 .
........................................._ ..........................._ ................~.11.1.3

Do wynajęcia M-4, 0411369-96-26.
,;~868'

Do wynajęc ia dwupokojowe na biuro.
Kielce, Sienkiewicza, 332-49-51
wieczorem.
o ~ 8610

"Faktor", 0411344-88-03. Mieszkania
nowo budowane (Klonowa,
Wawrzyńskiej , Turystyczna, Baranówek).
.,161l

dwupokojowe lub dom do 15 km
od Kielc, ok. 50.000 zł, 041 /354-92-07.
Kupię

Sprzeda m garaż murowany KSM,
Optimum, 041/344-17-41.
Sprzedam mieszkanie M-3 (48 m2) w
Annopolu, 015/832-34-45 w godzinach
8.00 - 16.00, dni robocze.
Sprzedam mieszkanie M-2, 28 m2,
IlIp, KSM, 041/344-01 -75 po godz.
17.00.

Badanie wlosów, 0601-214-388.
1i418/1

Bezoperacyjne leczenie kamicy żólc io
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łysienia, 041/344-87-18 (1 5.00-17.00).

041/343-04-98,
1i~801l

KOMPUTERY "MEOIAKOM"
Komis. Kielce, Mała 16,
041/343-26-10.
101191

Kom uter -/IMediakoml1
Oprogramowanie, serwis. Kielce,
16, 041/343-26-10.

Mała

101191

Siding amerykański firmy Alcoa - elewacje winy/owe, najchętniej kupowane w
USA. Importer - Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke - Bosaka), 041/362-05-00.
....•.•.......... _..._................•.•••_............................................"14~
_......
WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,
MONTAŻ. "MA.JA.MI". KIELCE,
ZAGNAŃSKA 27,041/345-28-05,

363-15-08.

Bioenergoterapeuta, 0604-532-588.
1i~8343

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

1i~8183

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

1i48411

Łódt,

ELEKTRONIKA
1i«163

"Promont-Serwls", 041/361-36-12.
117\92

INFORMATOR
Autoholowanie kraj, zagranica,
teI.041/344-21-71 , 090-26-48-06 . • ~8316

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

Radio Taxi "Lider". Kielce, te1.96-66,
teI.345-88-88.
1i48311

.,1161

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

",1811

Pa ier

.,1602

Papier do drukarek atramentowych i
laserowych. Wszystkie formaty, niskie
ceny, tel./lax, 041/346-44-96,
346-45-17.
!VI8

Pokr do dochowe
"Promont-Serwls", 041/361-36-12.
117193

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

Rybak,

kupię

-

AAA AAA AAA AAA AAA Auta kupimy
rozbite, spalone, 090-615-163.
1i41161

AAA AAA AAA AAA AAA Auta kupimy
zniszczone, 0601-617-279.

.~6101

n i eruchomości ,

1i~8680

Dysleksja i dysgrafia - terapia. TWP
Radom Limanowskiego 34/40,
362-26-28, 331-10-10.
117663

Kurs i egzamin dla kandydatów na
członków rad nadzorczych z udzialem
Skarbu Państwa . TWP Oddział Regionalny, Kielce, ul. Św. Leonarda 18.
041/344-65-41,344-63-50.
Kursy komputerowe "Computex·,
041/344-32-02.
Kursy komputerowe. Podstawy, pakiet
OFFICE, grafika. TWP ŚW. Leonarda 18,
041/344-65-41 , 344-63-50.

Staszica

Alufelgi , opony, tuning -

również

.,1\89

Autoalarmy - całodobowo ,
041/344-34-79.
........___..__..._._..__......__.______.___....!1 7_~

..106

1,

Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
nabór na rok
szkolny 1999/2000. Kielce,
Romualda 3, 368-17-43.

Wańkowicza ogłasza

1i41160

.. 1483

041/368-24-34.

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

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

sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362-20-06.
.,7601

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

1i~6 1~1

1i« 108

Autoalarmy - telefon GSM gratis, Kielce, Mahometańska 6a, 041/361-90-60,
0602-266-984.

Zatrudnię

5,60/godz. 01

Sprzedam dom nie wykończony, zabudowa szeregowa (skrajny), osiedle
Dąbrowa , 041 /366-47-53 po 16.00.

--------_.

rilm88

Sprzedam dzialkę 40 a,
tel. 0604-306-934.
1i48681

Sprzedam działkę 0,53 h, las, rzeka w
Lisowie, 041 /354-91-52 po 20.00.
1i18693

;

PRA(A~ZATRUDNI

Adresowanie , roznoszenie matereklamowych, składan ie dlugopisów, cały kraj - zatrudnimy. Wysokie
wynagrodzenie, umowy. Informacje
bezpłatne , koperta zwrotna. Przedsię
biorstwo "Tele-Top", 99-300 Kutno box
85.
riałów

"Agrokop " - hydraUlika siłowa .
zamienne do koparko - spycharek.
Zagnańska 226, 362-67-36.
Firma poszukuje 30 osób z
041/345-41-1 O.

Prywatne Liceum Ogólnoksz1ałcące
im. M. Wańkowicza (mlodzieżowe) ogłasza nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
117130
Tłumaczenia - tłumacz języka
angielskiego, 041/345-37-16,
0601-408-968.

.,2169

1i41111

http://sbc.wbp.kielce.pl

Akwizycja - usługi z zakwaterowaniem
w Warszawie, 022/622-83-21 .
o~8611

Anglia - praca w przetwórni warzyw i
na plantacji dla osób do 30 lat. Wyjazdy
w kwietniu, 090-378-910.

Nagroda za wskazanie Audi 80,
metalik,
H008498,
17.04.1999 r. na Słonecznym
041/361-86-96 .
Pożyczki niskoprocentowe,
041/344-41-06.

117886

Autoryzowane Centrum Serwisowe
zatrudni techników elektroników do napraw sprzętu RTV, 041 /331-80-91.
071604

Biurową pracę

w domu zleci redakcja
katalogów branżowych , 050-107-21-00.

Przyjęc i a weselne,
0604-617-993.

Restauracja "Fryderyk"

przyjęcia weselne, komunie. Kielce,

361-87-02, 345-04-21 .

117711

Chałupnictwo

- składanie ,
kil906

1i18401

.,1190

AAA AAA AAA AAA AAA Auto
do remontu kupię , 0602-599-678.

Składan i e długop isów,

0604-406-785.

0604-529-568.

.,1193

.f..P..~.l!f.~f.T.I.~.( L9.~.y~ę.ę.:.!.~~JL ...........'!!.L~!

..1401

NAPRAWY

1i411\8

AAA AAA AAA AAA AAA Auta
powypadkowe, 0604-228-214 .

Sprzedam dom jednorodzinny, wolno
w podpiwniczeniu z wyposażoną
cukiernią i piekarnią, 041/368-45-51 po
17.00.

stojący

117m

Tachograty legalizacja wstępna, zamiana, regeneracja, serwis.
Zagnańska 153, 041/362-49-00. ",1818
Tłumiki - Katalizatory - Amortyzatory.
Sprzedaż - wymiana - gwarancja. Bracia
Opala, ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01 .

Angielski - lekcje. Kielce, 361-72-87,
0602-880-583.

1i~610'/

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

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

"SACHS"- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana " K im-Auto-Części,
Słowackiego
6, 041/344-23-73 ,
041/361-61-06.
lwi 191

NAUKA

AAA AAA AAA AAA AAA Absolutnie,
każde auto zniszczone, 090-354-003.

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

lOKALE

AD-DRĄGOWSKI,

Niskie
.,1111

Schudnij wiosną! 041/369-90-81 .

1i~1161

Palety-Euro (używane),
041/346-32-95, 0601-942-232.

117670

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

części.

Rencistę - emeryta oraz dwóch
pomocników do prac budowlanych,
041/361-56-31 po 20.00.

oWOJ

................................................................................._.....~1.1.8!

kil8~

Palety używane, 041/311-85-70.

117191

Blachodach6wka,
orynnowanie.
Sp rzedaż - wykonawstwo.

Ford - pełny wybór części. .. ....... Monamortyzatorów - gratis. Kielce, Górników Staszicowskich 15, tel.lfax
0411345-02-52.

taż

"1411 .

AAA AAA AAA AAA AAA Auta
powypadkowe kupię , 0602-222-709.

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

BUDOWNICTWO

ko9

Telewizor6w, Walczak,
041/361-20-40.

1i41119

KUPNO

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

Pokr da dachowe

1i~86j~

Fiat 126p (1993 XII), niebieski,
041/307-34-88, 0601-534-139.

Automatycznych
041/369-82-22.

'~11\1

Tatuaże

Kielce. Chęcińska 14, 361-37-49.

101191

Blokady, 041 /368-78-33.

Opony, akumulatory ceny! 041/345-63-59.

Pracowałeś legalnie w
97 -98, oabierz
012/269-00-23.

d,~811~

kilI31

MOTORYZAUA

8-10 km od
centrum Kielc, 041/361-09-11 .
Kupię działkę budowlaną

Autoszyby. Kielce, 0411361-57-17 .

li~m6

lombard IlU Mar narzolI

O rawa Obrazów

_............._................................... _ ...._.._.._......._._... _...~1 7~!

Łuszczyca,

Komputery tanio, 041/362-08-08.

Kseroko iorki

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

",lII8

bielactwo - leczenie,
0601 -21 4-388.

md1 9~

111611

1i41881

Esperal, 041/302-53-68 po 15.00.

AAA, 041/36Q-05-93. Świętokrzyska
Kielce,
ul. Sienkiewicza 67.
"Eurolocum-1" patrz "Lokale".

1i410'/1

1i~ 8611

MEDYCYNA

NIERUCHOMOŚCI

dJI69

Autoalarmy, centralzamki,
radioodtwarzacze, głośniki,
041/346-31-60.

1i~8713

i zguby

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG

G iełda Nieruchomości.

Autoalarmy, central-zamki,
041/343-17-57.

.~866j

1i~1813

.. 1471

tanio,
101810

Parapety, 041/362-05-00.

KOMPUTERY - Wesola 9.

Autoalarmy
atestowane,
041/344-29-67.

nieruchomości

Do 4000 zł każdemu za umieszczenie
reklamy na pOjetdzie, budynku lub
działce . Informacje znaczek 6 zł 90 gr.,
Agencja Reklamy 02-303 Warsżawa
79 skr. 171 .
1i486~
Firma zatrudni nauczycieli,
041/378-21-29.
1i48681

Odpowiedzialnym prace domową
0604-477-894.
117911

Zarząd

Gminy wSadowiu
27-580 Sadowie

teł. (015) 869-24-36, fax (015) 869-24-37
ogłasza

przetarg nieograniczony

,

na przebudowę kotłowni z węgl owej
na gazową w budynku
wielofunkcyjnym w Sadowiu.
Oferta powinna zawierać cenę łącznie z podatkiem VAT.
Termin realizacji zamówienia określa się do 15 sierpnia 1 99~ r.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Sadowiu do 1
1999 r. do godz, 9,00, pokój nr 6 (sekretariat),
. 999 '
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 12 maja 1
o godz. 10,00,
Wadium w wysokości 1.500 zł należy wpłacać do kasy UrzędU
ny 12 maja 1999 r. do godz, 9.00,
Informacje oraz materiały dot. przetargu można uzyskać w
10 w Urzędz i e Gminy lub pod nr tel. (015) 869-24-36.
.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy wszystkich
oferentów oddzielnym pismem.

-REKLAMA
Sprzedam prasę do słomy, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia,
041/247-09-69, 0603-384-016.

CZYSZCZENIE DOSKONAŁE :
DYWANÓW, TAPICERKI,
041/366-00-76.
6399
Czyszczenie dywanów, tapicerki Karcher. 041/306-27-38, 090-398-921 .

ogIlI

Wyposażenie łazienek. Producent mebli łaz ienkowych . Sprzedaż ratalna. Sklep
~48683

(1996),

"Kranik" - Kielce, Rynek 12, 368-13-81 .

~48694

126p (1992), tel. 041/306-23-97.

';48360

..1164

(1990),

Docieplenia , glazura, ogrodzenia,
015/847-14-62.

TOWARZYSKIE

agl91

AAA Roxana, 041 /346-20-68.
Panie.

~48101

P rzyjmę

~48699

AAA,041/366-05-71 .
~ 41I90
.__ .. .....__..._. __ ..
.... .... __....._._----Ania u siebie, 0604-302-398.

Domofony - montaż , naprawy,
041/369-88-21 .
01:1413
Glazura - Solidnie, 041/369-91-79.

1141989

Uno (1 995), 041/332-54-43.

_

_-_._

_

~48684

Mondeo 1.6, 16V GLX, salonowy
lub zamiana, 041 /302-21-95.
~48696

~48011

Glazura , 041/332-26-65.

1148611

Glazura, hydraulika, panele, remonty,
041/331-27-81.

1148399

_

_

Leszek - sponsor, 0602-156-689.
nll16

Magda - prywatnie. Radom,
0603-230-692.

Glazura , tarakota, 041/361-86-84.
~48619

Il.lMXll

Hydrauliczne, 041/300-34-84.
~48661

1148619

Instalacje wodno - kanaliz. c.o.,
gazowe, 041/368-83-44, 0602-477-044.

Sylwia u siebie, 0603-226-372.
1148660

prasy do słomy
wybór, możliwy transn'ldl1~;?-Af;-A1, 032/435-50-63,
zbożowe ,

1,1

1141193

Zasponsoruję dziewczynę ,

Instalarstwo elektryczne,
041/374-15-79.
•

0603-292-551 .
Il.mD

.,28

Kominki, 0604-303-481 .

TURYSTYKA

Kraty, balustrady, 0604-503-950.
1148695
1148221

Montaż - konstrukcje suchych tynków,
041/301-14-32, 0604-488-515.

Kielce - Mannheim, 041 /303-83-91.
1141816

~48618

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

Montaż

zamków,
041/331-65-25.

ti48131
..1613

Sprzedaż

nowego ciągnika za
zbonifi katą 5000,00 zł "Moto
Ko stomłoty 26B, tel.
041/303-13-51 .
1'1116

Mieszkanie w Ustce -"2 pokoje (komfortowe) 200 m od plaży -do wynajecia na
sezon letni. Cena do uzgodnienia.
Tel. 059/1 4-50-68 po godz. 16.00.
1148612

PANELE
PROFESJONALNIE,
041/368-50-94.
01:1432
Przeprowadzki
kompleksowo,

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

9.1J@§J~.~.i:§§,...Q.~.Q:.§§~~~?ę.c.... __.._~~

Przeprowadzkl,041/366-25-10.

Vertikale, żaluzje , produkcja, montaż,
detal. Diżalex, Ściegiennego 219,
041/361-32-01 . Zapraszamy 9.00-16.00.

KOMUNIKAT
Zarządu Gminy w Łoniowie
Zarząd Gminy w Łoniowie zgodnie z art. 18 pkt. 12 ustawy z 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity (Dz. U- nr
15) z 25 lutego 1999 r. poz. 139) podaje do publicznej wiadomości, że
28.04.1999 r. o godz.11 .00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Łoniowie
odbędzie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wanny - renowacja, 0602-794-177.

Wylewki, tynki, mury, ocieplenia,
041/368-61-46 po 18.00.

111/0j

Wynajem samochodów,
041/331-65-25, 0602-159-698.

RADOM

~A ~

m~

1148391

Zakład

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

Przeprowadzki,041/361-87-19.
..118

ti48681

Żaluzje , verticale, roletki, rolokasety,
tapicerka, 041/368-96-19,
0601-845-781 . Gwarancja!

AAA MA Montaż - naprawy kuchenek,
piecyków gazowych. Hydrauliczne.
Kielce, 361-60-56.

..1119

WIDEOFILMOWANIE
Demon Videofilmowanie.
041/331-38-76.
Vldeolilmowanle_ 041/331-91-22.
ti48361

Rolety - antywłamaniowe - Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy
Heroal. ROlokasety, bramy, parapety,
verticale, rolety tekstylne, markizy. Paderewskiego 3, 041/343-07-04.
Zaoraszamv!!!
IWI146

AAA Szklarstwo całodobowo .
Kościuszki 7/9, 041 /362-47-07.
..1110

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

.48411

ZGUBY

POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE
(w organizacji)

zaprasza tych, którzy chcą zarobić

Szczepańsk i

Wojciech zgubił
legitymację studencką WSP.

DODATKOWE

. 48691

Citroen C-25, rozbity przód,
'19-36.
~48688
Fiata 126 el, wersja SX,
Pilnie! 041/345-95-16.
';48106

kombajn Clas Senator, stan
Heder - 4 M, silnik
do uzgodnienia,
0603-384-016.

Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041/368-86-55.
01:1506
Cyklinowanle, lakierowanie, instalacje
elektryczne, 041/361-58-96.

Zaginęły dokumenty na nazwisko
Wiera Skakowska.

1141/10

SPRĘŻARKI
- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki si/owej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
w godz_7-15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
BEST

Czyszczenie - dywanów,
- 041/311-04-16.
1148184

stołowe

Czyszczenie - prOfesjonalne - dywanów - wykładzin . 041/369-83-79,
0604-492-343.

·31

Zarząd

ł

Oceń się sam -jeśli odpowiadasz wymienionym warunkom, możesz
zarabiać w bieżącym roku około 3000 do 4000 złotych miesięcznie.
Jeśli im nie odpowiadasz, zachęć innych, których znasz.

PNEUMATlC

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

.48169

1

to przyjdź na spotkanie informacyjne powstającego Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego, które odbędzie się w sali konferencyjnej
Stowarzyszenia Forum Pracodawców przy ul. Sienkiewicza 68
w Kielcach dnia 20.04. 1999 r. o godz. 15.00

wraz z wyposażeniem dodatkowym

1148106

PIENIĄDZE

• Jeśli nie boisz się trudnej pracy
• Jeśli lubisz mówić do ludzi
• Jeśli ludzie chętnie Cię słuchają
• Jeśli jesteś uparty, nie zrażasz się łatwo niepowodzeniami

~48l19

. . . . _......................._..__......._.._. ~~!6!s.

przetarg nieograniczony na wykonanie następuiących
dokumentacii:

Wldeó Film, 041/362-12-79.

lWI 111

1144910

ogłasza

Termin realizacJI:
Wadium:
zad. I - 30.06.1999 r.
zad. I - 700 zł
zad. II - 15.07.1999 r.
zad. II - 700 zł
zad. 111- 30.06.1 999 r.
zad. III - 700 zl
zad. IV - 30.06.1999 r.
zad. IV - 700 zł
Wadium należy wnieść na konto Miejskiego Zarządu Dróg' w Radomiu, nr 10601398-26459-360-80300 w PEKAO S.A. II O/Radom, ul. Pilsudskiego 15 do 27.04.1999 r. do
godz. 11.00.
PostępowanIe nIe zostalo poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację islolnych warunków zamówienia w cenie 15 zł można pobrać w siedzibie zamawiaJącego w pokoiu 17 lub za zaliczeniem pocztowym.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną .Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu .......zad ...... w RadomIu" należy złożyć w sledzibie zamawlaJacego w pokoju 21 .
Termin sktadania ofert upływa 27.04.1999 r. o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi 27.04.1999 r. o godz. 12.00 W siedzibIe zamawiającego w sali konferencyjnej.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących prelerencji
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udzlal oferenci, którzy spełnIalą warunki określone wart. 22 ust. 2
ustawy o zam6w1eniach publicznych z 10.06.1994 r. (J.t. Dz. U. nr 119 poz. 773 z 1998 r.l oraz
w specyfikacji Istolnych warunków zamówienia.

Pucze I Robert zgub ił legitymację
studencką WSP.

Remontowo - budowlane,
041/346-22-55.

Miejski Zarząd Dróg w Radomiu
ul. Warzywna 3/9, teJ. 360-15-81, fax. 360-13-58

Zad. I - projekt remontu nawierzchni ul. Grzecznarowsklego, na odcinku
od ul. Kwiatkowskiego do ul. Blalel w Radomiu.
Zad . 11- projekt sygnallzaJl śwletlnel na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Suchą
w Radomiu wraz z korektą' geometrll ww. Skrzyżowania .
Zad. 111- projekt budowy ul. Rzeszowskiej w Radomiu.
Zad. IV - proJekt budowy ul. Stara Wola Gołęblowska na odcinku od ul. Energetyków do
ul. Jakubczak w Radomiu.

Żaluzje , verticale, 041/331-04-97.

99111

USłUGI

W681
szczenięta sprzedam,
0601-534-139.

Układanie kostki, 041/368-53-30. al96 1

AcorIYldeo, 041/332-58-80.

ti4l/OO

1148314

/346-24-64, 041 /306-13-50.
3Maja 20, 041/357-28-45.

Mielec ul. Solskiego 10. Tel.lFax. 78844 88

ti41331

ti48081

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

odzi eży roboczej. Pełny
S przedaż: Kielce, 1 Maja

usługi ślusarskie,

Mury, tynki, wylewki, 0604-438-473.

WIll

nl174

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

W818

Frankfurt - Mannheim,
041 /332-40-08.
ti48681

IWI126

1148/04

Monika u siebie, 0604-897-184.

~48112

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

Wi ęźby, pokrycia, VAT,
tel. 090-66-10-66.

Glazura, kamieniarstwo,
szpachlowanie - fachowo,
041/368-66-46.

W810

048715

1141114

~48443

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

~486\8
.... ............-................. .................._........................__....
....

~41868

Transport - 1,5 t, 041/366-23-11 .

~ 48l10

Emanuelle - 041/342-82-78.

_

STRONA 15

25-729 Kielce.
ul. Urlędnicza 16
lei. 345-04·57. lel./lax 345-24·77

ZAPRASZAMY!

PRZEDSIĘBIORSTWO

Miasta Sandomierz

PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W JĘDRZEJOWIE

ogłasza

konkurs
Zarządu Przedsiębiorstwa

na stanowisko prezesa
Gospo.9arki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Spółka z 0.0.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe .
2. Minimum S-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
3. Znajo mość zagadnień związanych z zarządzaniem spółkami prawa handlowego.
Oferty zaWierające:
1. Kwestionariusz osobowy.
2. List motywacyjny.
3. CV - dokładny przebieg pracy zawodowej_
4. Odpisy dokumentów potwierdzające posiadane przygotowanie
zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej należy
przesyłać pod adresem: Zarząd Miasta Sandomierza, Plac Poniatowskiego, 27-600 Sandomierz lub złożyć osobiście w siedzibie Zarządu
Miasta (Sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem .KONKURS" w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszen ia_
O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym.
Zarząd Miasta Sandomierza zastrzega sobie prawo
do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
III/Oj

28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 11, tel. (041) 386-18-71, 386-22-1 6, tel./fax (041) 386-22-23

-

~:PRZEWOZOWE:

ofeittlI"

I,

: fYCi~czki krajOW~ i zagra~cz~e - tel. 386-22-16
okol/cz~ośc/owe tel. 3ą~22 16
- ładunki - tel. 386-18-74 \ . t

. ·REMONTY I NAPRAWY: .

•

_krriJchOdówCięiarowych J
- autobusów
'
OIAGNO~TYCZNE
- S acla
tJpIi pojazdów sam. do 3,5 t i ciqgnikó
- uw/ertyle/nknie tachograf6w

• REKLAMOWE HA

- pojazdach i dworćach
- wewnqtrz autobusów

http://sbc.wbp.kielce.pl

USłl!gi ---",,_. ~_

~ ~~'m';A S~MO~~~~OWA~.:·~1~::

-{T7Ycie i woskowanie po~azdów
='odkurzanie wnętrza po'aŻ1iów

"
~
- mycie podWOZI samochodów
• HOLOWANIE I POMOC DROGOWĄ
• CAŁODOBOWY PARKING STRZEŻONY
• SKLEP MOTORYZACYJNY

_części STAR, JELCZ. AlITOSAN r inne

• SPRZEDAŻ W STACJI PALIW

- PiJ - 95, E 94, ON, oleje, kosmetyki samochodowe,
płyny chłodnicze

re

Dnia
20 KWIETNIA 1999 R.

Piece akumulacyjne

są

estetyczne i

pozwalają oszczędzać energię elektryczną

Zamiast kaloryferów
Czy ogrzewanie ełektryczne w dobie wysokich cen prądu może się
Tak, wystarczy tylko wystąpić do Rejonowego Zakładu
Energetycznego o dwutaryfowy licznik. Wtedy za prąd pobierany
nocą płacimy taniej. Wówczas instalujemy piec akumulacyjny, który
czerpie tańszą energię w nocy, a ciepło oddaje w dzień, czyli wtedy,
kiedy jest nam ono faktycznie potrzebne.

mować różne dawki ciepła w każdym pomieszczeniu . Wszak piec
kach.
akumulacyjny jest swego rodzaju
odpowiednikiem kaloryfera, więc
Sterownik współpracuje z czujnikiem umieszczonym na zewnątrz
w każdym pomieszczeniu musi
budynku. Na podstawie temperastać osobne urządzenie. Stawia
tury zewnętrznej sterownik decysię go zwykle właśnie w miejscu
Ogrzewanie elektryczne przy
może. A przemrożone ściany szyduje, ile mocy musi dostarczyć
tradycyjnych grzejników, czyli pod
wykorzystaniu pieców akumulacybciej się niszczą, łatwiej chłoną wipiecom, żeby było jej wedle naszeparapetem.
jnych nie jest dla każdego. Zanim
Igoć, a co za tym idzie po kilku lago życzenia. Tak więc jeśli chceZaletą systemu grzewczego elesię na nie zdecydujemy, musimy
tach poniesiemy większe koszty
my, aby nasz piec grzał do 70 proktrycznego jest to, że nie wymaga
dokładnie przemyśleć jego zalety i
na ich odnowienie.
cent swojej pojemności cieplnej, to
on kucia ścian podczas montażu,
wady. Z pewnością zaletą jest F~~::;;:;;;;~----:==---=:---------------:-----~ aby ukryć instal ację . Kable
bezpieczeństwo. Nie ma tutaj
łączące
wszystkie
piece
żadnych spalin, nie grozi więc
łatwiej jest ukryć niż rury cennam zaczadzenie. Co za tym
,.,
tralnego ogrzewania na gaz
idzie, nie boimy się żadnej eksczy olej . Tak więc zyskujemy
plozji , co jest możliwe w przyna estetyce naszego wnętrza.
padku ogrzewania gazowego.
- Niestety, wadą ogrzewania
Co prawda akurai ten scenaelektrycznego jest na pewno
riusz jest krańcowo drastyczcena pieców i nośnika energii ,
ny, ale wszyscy musimy go
czyli prądu. Ponadto występubrać pod uwagę .
je tutaj także zjawisko kondePiece akumulacyjne mogą
nsacji kurzu . Odczuwamy to
być dobrym rozwiązaniem w
na przykład poprzez suchość
przypadkach,
gdzie
inne
w gardle. Ale myślę, że sprawę
urządzenia nie zdają egzamimożna rozwiązać poprzez zanu. Na przykład w małych postosowanie nawilżaczy powiemieszczeniach. Tam nie spratrza - wyjaśnia dyrektor kieleckiej firmy INSTEX Gerard Mawdzi się piec gazowy. Jeśli bokuch.
wiem nasze lokum ma 50 metrów kwadratowych, a najmniejszy piec gazowy ogrzeCeny
wa minimalnie około 80 metrów kwadratowych, płacimy
Jeden piec kosztuje około 2
za nie wykorzystaną energię
tysięcy złotych brutto. Do tego
albo przepłacamy za urządze
dochodzi sterownik w cenie
nie, które ma większą moc niż
Fot. A. Piekarski około 500 złotych , regulator
potrzebujemy. Piec akumulalub inaczej sterownik rozłado
cyjny będzie też niezastąpiony w
Zasada działańia
właśnie do takiej mocy będzie się
wujący w cenie około 460 złotych .
małych punktach usługowych.
on ładował. Potem , dzięki regulaNajtańszy regu lator, bez zegara ,
Cały czas musimy pamiętać, że w
Piece akumulacyjne pobierają
torowi z zegarem, ciepło zostanie
kosztuje około 85 złotych . Musimy
naszym klimacie zima, a przynajenergię w nocy, kiedy mamy tak
oddane w określonych przez nas
jednak pam i ętać , że pieców bę
godzinach, w taki sposób, aby
zwaną drugą taryfę energii. Kiedyś
mniej chłodny okres to około 5-6
dziemy potrzebowali tyle, ile mamiesięcy. Przychodzimy do pracy
urządzenia działające na tej zasautrzymać żądaną temperaturę·
my pomieszczeń . Tak więc rzeczydzie ładowały się maksymalnie w
rano, włączamy farelkę czy grzejTak więc na przykład od godz. 8 do
wista cena całej instalacji będzie
nik olejowy i czekamy co najmniej
nocy, a w dzień całe zgromadzone
10, w czasie wyprawiania dziecka
wielokrotnie wyższa . Pod każdy
do szkoły, temperatura wynosi 20
kilka godzin, aż ogrzeją całe pociepło oddawały. Jeśli oddawały
piec warto także kupić specjalne
mieszczenie. Faktycznie ciepło
stopni Celsjusza. Potem, do gogo więcej niż potrzebowaliśmy, jepodstawki. Jest to o tyle wygodne,
dziny 16, kiedy nikogo nie ma w
będzie dopiero wtedy, gdy akurat
dynym wyjściem z sytuacji było rę
że dzięki nim możemy bez przezamykamy nasz punkt handlowy.
domu, sterownik utrzymuje temczne wyłączenie pieca. Jak widać,
szkód sprzątać pod urządzeniem .
Poza tym nie jest trudno przemrotaki system mógł sprawiać więcej
peraturę dyżurną. czyli taką, żeby
Cena takiego wspornika to dodatkłopotów niż korzyści. Teraz mazić pomieszczenie. Kiedy ściany
nie przemrozić domu, ale nie za
kowe 360 złotych .
my już na rynku odpowiednie stewysoką. aby nie tracić niepotrzeb" przejdą" zimnem, kilka godzin od
rowniki, które sprawią, że piece
nie energii. Możemy też programałego grzejnika raczej im nie poKinga KANGIER
opłacać?

akumulacyjne
sprawdzą się

w

Bloczek betonowo-styropianowy
nie wymaga dodatkowego docieplenia

Pomysł na ścianę

doskonale
warun-

każdych

Na ostatn ich targach "Dom",
"Ogród" i "Interkamień" zaprezentowano wiele nowości w
dziedzinie budownictwa. Jedną
z nich był element murowy "felco". Budynek zbudowany z tego materiału nie wymaga dodatkowej izolacji, ponieważ docieplony został już sam elemenł. Bloczek betonowo-styropianowy jest lekki i ekologiczny.

W nowoczesnym
do
i
dzięki któremu nie
budować murów wie,loetapo,wo.
dążymy

cegły

musieliśmy

zewnętrzną i
potem konieczne
wypełnienie przestrzeni
mi styropianem bądź
riałem izolacyjnym, który

dwie

ściany,

wnętrzną.

wa rstwę ocieplającą.

DOKOŃCZE NIE NA STR.

Czy do zamontowania lamp ogrodowych
potrzebna jest zgoda urzędu i sąsi ad a?

Instalujemy oświet l eni
- Chcę zamontować lampy
ogrodowe na swojej działce .
Czy potrzebna jest zgoda sąsia
da i czy muszę w jakimś urzę
dzie zgłaszać ten fakt? - pyta
nasz czytelnik z Kielc.
odpowiedż poprosiliśmy zastępcę dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa , Urbanistyki i Architektury Jerzego Partykę.
- Jeśli ktoś zamontuje lampy w
ogrodzie przy domu i nie będą one

°

wyższe niż 1,5-2 metry, to
jemy to jako małą "rr" "i PK""e.
ra nie wymaga zgody urzędu.
czej jest w przypadku, gdyby
lampa miała być bardzo
oświ etlała równ ież

dów bądż w dzień je
Wtedy potrzebna jest
Wymagamy jej równ ież
ktoś chciałby postawiĆ
na linii płotu z sąsiad em·

dyrektor Partyka.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Fabryki Kuchni "ACANTA" w Radomiu
oferuje
1. Do wydzierżawienia :
.
- pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz produkCyjne
w obiektach przy ul. 1905 Roku 26/28
2. Do sprzedaży:
- części i podzespoły do produkcji kuchenek gazowych,
elektryczno-gazowych i elektrycznych
- części i podzespoły do napraw kuchenek gazowych,
elektryczno-gazowych i elektrycznych
- kuchenki gazowe, gazowo-elektryczne i elektryczne ~~~h
inny sprzęt AGO, jaki znajdował się w sklepach firmOWY""
Fabryki Kuchni "ACANTA" S.A.
.
- materiały kolorowe, przewody, pręty, wkręty, podkładki,
blachy i inne
- wyposażenie biurowe i socjalne (biurka, szafy, sto!Y'
stoliki, regały, maszyny do pisania i liczenia, szafki bhp,
sprzęt p. poż.)
- narzędzia i przyrządy do obróbki skrawaniem (wiertła,
frezy, noże tokarskie, pilniki, tarcze)
..
- zbiór biblioteczny biblioteki technicznej (podręczniki )
zawodowe, poradniki, słowniki i inna literatura fachowa
- części zapasowe do maszyn i urządzeń (mechaniczne,
hydrauliczne, elektryczne)
.
- przyrządy i narzędzia kontrolno-pomiarowe w zakreSie
pomiarów mechanicznych i elektrycznych

4,94 zł/szt
+7%

7,56 zł/szt.

+ 7% VAT

M

Informacje codziennie pod numerem
(048) 362-25-82
oprócz sobót lub osobiście w godZ. 8-14
w siedzibie Fabryki Kuchni "ACANTA" S.A.

w upadłości.

WejŚCie od ul. Młodzianowskiej 26.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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przeprowadzkę?

CE TRUM

mieniamy mieszkanie
ka żdy

z nas przynajw życiu przeprowao"lcn",anie niezliczonej
znoszenie po
mebli, z pewnością
do przyjemności. A
dodatkowo nie każdy
samochód, który jest w staprzewieżć dor~~ek całe~o

do nowego miejsca zamleBi orąc pod uwagę te
na naszym rynku pofirmy, które wyręczą
tym uciążliwym oboIle to kosztuje?
te w większości przede
zaj mują się trans powię c pomogą nam w
pojedynczych
takich jak szafka czy
. Jest to przydatne rówwtedy, kiedy nie jesteśmy w

BUDOWNICTWA

chodzie przewozowym , zapłacimy
około 350 złotych . Kwota może
jednak ulec zmianie , jeś li na
przykład nie da się podjechać blisko budynku i trzeba będzie daleko nieść wszystkie przedmioty.
Jeśli mieszkamy na wyższym
piętrze, a akurat zepsuła się winda, wtedy cena będzie także wy-

CEGŁA

KLINKIEROWA

ższa.

Jeśli

decydujemy się na przeprodo innego miasta, wtedy
pracownik firmy najpierw złoży nam
wizytę w domu. Musi ocenić, jak dużo mamy rzeczy, mebli, ile będzie
potrzebnych samochodów, aby
wszystko przewieźć . Za przeprowadzkę np. do Warszawy zapłacimy
nie mniej niż tysiąc złotych .
Przewiezienie pralki czy lodówki
na terenie miasta kosztuje około
30 złotych , a za zniesienie jej z
wadzkę
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zł/szt.

+ 7% VAT

MASA SZPACHLOWA
GIPSAR UNI a 25 kg

czwartego p i ętra trzeba dopłacić
dodatkowe 30 zlotych . Jeśli przewozimy cenne antyki, wartościo
we meble, musimy liczyć się z nieco wyższą opłatą. Wynika to z tego, że w przypadku uszkodzenia,
przewoźnik - po indywidualnej rozmowie z klientem - zrekompensuje

?

szkodę·
Jeśli chcemy dokonać

za

przeprowadzka jest inna,
nych przypadkach
w nią różną ilość wyDlatego nie ma jedza taką usługę . Za znieprzetransportowanie rzestandardowego dwupokomieszkania, którego mebsię w jednym samo-

,

przeprowadzki w weekend, trzeba się
umówić z firmą owa tygodnie wcześniej . Jeśli planujemy przeprowadzkę w dzień roboczy, wystarczy
umówić się trzy dni wcześn iej.
- Kiedyś klient zażyczył sobie, aby
dostarczyć mu pianino na pierwsze
piętro. Nie było możliwości wn ieść
go schodami. Skorzystaliśmy w hydraulicznej windy, jaką mamy na
jednym z samochodów i dostarczyliśmy pianino przez okno. Czasem
zdarzają się takie niecodzienne historie - opowiada wlaściciel firmy
usługowo-handlowej Ryszard Banachowicz.
(iga)

Nowa oferta!
Standardowo we wszystkich systemach
oferowanych przez Thermoplasl:

iu

•

PRESTIGE~

• ROYAL~
• CLASSIC 2000~
wstawiamy szyby
o wskaźniku K = 1,1 W/m' k

zł/op.

+ 7% VAT

ŚCIANA DZIAłOWA SZKIELETOWA
• STABILNOŚĆ, EKONOMlUNOŚĆ IłATWOŚĆ OBRÓBKI
• WIELE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA, GłADKIE POWIERZCHNIE
• BRAK BRUZD INSTAlACYJNYCH

• PROSTY, SZYBKI I SUCHY MONTAŻ
• łATWY DEMONTAŻ WPRZYPADKU ZMIAN
• DUżA ElASTYUNOŚĆ PRZY PROJEKTOWANIU

--........... Na 1mkw. ściany potrzebują Państwo:

Ta szansa nie może
Ci uciec!

o 2,0 mkw. płyty gipsowo-kartonowej,

:h,

gr. 12,5 mm
O 0,8 mb. profilu ściennego typu .U· 75 mm
O 26 szl. wkrętów do szybkiego montażu
odl. 25 mm
O 2szl. kołków rozporowych <P 8
O 1,3 mb. taśmy akustyanej oszer. 70 mm
O 0,3 kg masy szpachlowej .Fugenfuller"
O 2,0 mb. profilu ściennego typu He" 75 mm
O 2,6 mb. tośmy wzmacniajqco-fugowej
O 1,0 mkw. wełny mineralnej ogrubości 75 mm

dki,

:Ia,

CENA SYSTEMOWA ZA 1 m kw.

29,99
adres .................................... .

DLA WYKONAWCÓW
ZADZWOŃ: TEL (041) 362- 46-01

tel. w ciągu d"ia ..................... " 'ieczoreln ...................................................... .

(041) 331 - 62- 03

t,;;;;;;:;o'LAST·~
zadzwoń

36 biur w Polsce
a otrzymasz adres najbliźszego!

RADOM 26-600, ul. Waryńskiego 10/ 14

tel. 0-48/360 20 50, 360 25 50, 360 25 51
KIELCE 2S-613, ul. Jagiellońska g

telJfax 0-41/34618 93, 34618 94

infolinia 0-22/646 97 75
infolinia 0-800-120047

OCHRONA
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jednak taki system budowania
m i ał kilka wad. Przede wszystkim
zabierał dużo czasu , po drugie powstawały tak zwane mostki termiczne . W miejscu "zakończenia ·
każdego piętra budynku konieczne było wylanie stropu. Beton, z
którego był wykonany, . przepuszczał" ciepło . Tak więc w takim budynku kon ieczne okazywało się
dodatkowe zewnętrze ocieplenie.
Tymczasem jednowarstwowa
ści ana zbudowana z bloczków o
wdzięcznej nazwie Jelco" [lie wymaga już dodatkowych izolacji.
Element murowy .felco· to nic innego, jak bloczek powstały na bazie
betonu, z którego możemy zbudować nie tylko ściany fundamentowe,
ale także działowe . W skład bloczka
wchodzi granulat styropianowy, beton oraz wkładka styropianowa.
Do wykonywania ścian nośnych
zewnętrznych do wysokości 12
metrów, zastosujemy bloczek z
wkładką styropianową. Możemy go
dostać w rozmiarach 50x30 i 20
centymetrów wysokości. Każdy
element zawiera w sobie trzy warstwy styropianu. Do wybudowania
jednego metra kwadratowego ścia
ny potrzebnych będzie 10 bloczków, każdy o wadze 14,5 kilograma. Za pojedynczy bloczek
zapłacimy brutto 9 ,30 zł. Z kolei
bloczek bez wkładki styropianowej
przyda się do wykonania fundamentów, ścian piwnicznych i ścian

nośnych . Jego rozmiary są takie

same, jak tego z wkładką styropianową. I dlatego tyle samo będzie
go potrzeba do wymurowania metra kwadratowego ściany. Jednak
ciężar jednego bloczka wynosi w
tym przypadku 25,5 kilograma .
Również kosztuje 9,30 zł za sztukę .
Do wybudowania wewnętrznych
ścian działowych mamy do wyboru
bloczki o dwóch rozmiarach . Pierwszy to 50x15 i 20 centymetrów wysokości , drugi - sax10 i na 20 centymetrów. Za ten pierwszy zapłacimy
około 5 złotych za sztukę, za ten drugi niewiele ponad 3 złote. Do wykonania metra kwadratowego ściany
potrzebnych będzie 10 sztuk.
Kiedy już zdecydujemy się na wybudowanie ściany z bloczków .felco·, pomyśl my o zaprawie. Najlepszy efekt zapewni nam zastosowanie zaprawy specjalnie wyprodukowanej dla bloczków Jelco·.
- Po jej wyschnięciu tworzy się
zwarta ściana . Dzięki temu nie bę
dzie na niej miejsc przenikania ciepła
ani wilgoci. Bloczki Jelco" razem z
zaprawą o tej samej nazwie tworzą
system - wyjaśnia Mirosław Detko,
dyrektor handlowy firmy ,Abakus· ,
która jako jedna z pjerwszych zaczęła wprowadzać na lokalny rynek
ten rodzaj materiału budowlanego.
Za kilogram zaprawy termoizolacyjnej Jelco· zapłacimy 65 groszy.
Na jeden metr kwadratowy ściany
potrzebujemy około 8 kilogramów
zaprawy.
(iga)

Dom z kolumnami
Dziś prezentujemy kolejny projekt
parterowego domu jednorodzinnego wolno stojącego . Jest nie podpiwniczony i wymaga działki o minimalnej powierzchni 3,4 ara. W
założeniu obiekt ma być wykonany
w technologii tradycyjnej , ale moż
na zastosować inne mate riały. Autorami projektu są Bartłom iej Trojanowski i Marek Wawszczyk. Prezentujemy go dzięki dwumiesięcz
nikowi ogólnopolskiemu "Twoje
/opr. jap.!
Domy".
Opis :
Powierzctv1ia użytkowa 142,0 m kw.
Powierzchnia netto 142,0 m kw.
Powierzchnia zabudowy 114,6
m kw.
Powierzchn ia całkow ita 209,0
m kw.

Kubatura 570,0 m kw.
Parter

1. wiatrołap 3,0 m kw.
2. hol 5,0 m kw.
3. gabinet 11 ,6 m kw.
4. WC 1,9 m kw.
5. hol + schody 11 ,2 m kw.
6. kuchnia 9,1 m kw.
7. salon/jadalnia 32,3 m kw.
8 kotłown i a 6,1 m kw
- razem
80,2 m kw.

Wiel

czyi s

wdyw
senio
rii 52
raz pi
rze zlo
senio
Wrocl
koledz

Poddasze
1. hol 7,1 m kw.
2. sypialnia 12,9 m kw.
3. sypialnia 12,9 m kw.
4. sypialnia 11 ,9 m kw.
5. sypialnia 9,5 m kw.
6 łazienka 7 6 m kw
razem
61 ,8 m kw.

B

Kowa

TO KRZYSKI E
.

FARB I LAKIERÓW

'ń1k'232itel./fax 331·90-41, tel. 362~1~O

PO
MY W SPRZEDAży, W CENACH FABRYCZNYCH WYROBY NAJLEPSZYCH
POLSKICH RRM: farby, lakiery, kleje, silikony, rozcieńczalniki, akcesoria malarskie
PONIEDZIAŁEK· PIĄTEK

8.3G-17.00
SOBOTA 8.3G-12.00

DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM NA TERENIE MIASTA

11Zl/Jw

B L A C H V KOil6ll
Ponad 40 lat na dachach w
Dachówka Braas.

całej

SYSTEMY RYNNOWE 3(.AfARLEY
OKNA DACHOWE O'FAKRO· STYRO

Nowoczesny system produkcji, oparty o ścisłą kontrolę surowców
naturalych, gwarantuje niezmienną jakość produkowanych dachówek.

• okna dachowe Braas Smart

Kielce, ul. Ściegiennego 257, tel. (041) 362-05-70
Radom, ul. Tartaczna 16/18, tel. (048) 362-31 -89

A
~vo.
-..-

--

System krycia dachu Braas:
• szeroka gama kształtów i kolorów
• pełen asortyment elementów wykonczeniowych
• system rynien z utwardzonego PCV Braas StabiCor

DACH6wKOWII TRAPEZOWE

Euro·pie.

Pewny dach nad

głową

'HURTOWNIA ELEKTRYCZ
STALEWSKI
25-613 Kielce. ul. Jagiellońska 9, tel. (041 ) 345_56_76.346. 18-92
Ostrowiec. ul. Żabia 15. tel. (047) 265-40-65

B RAAS

Bezpośredni

rt r

impo e

WYSOKIEJ KLAS
DOMOFONY, BRAMOFONY, VIDEO

niemieckie - balcom
przewody, kOlK1l1lryki. osprztl eIek!ryany, . koreańskie'
mrówki. !wieIIMi, 0III0W'f ogra ,
Iaśmy fi, sysIłmy alo~, darnoIony, Yideadamolony . monIai

Kielce, ul. Wesoła

tel./fox 344-92-2~

30 lat
gwarancji
Braas
~nie l

1

368-00-57

ml0200dp0r-

nośaą zgodnie Z dokumentem gwaraOCVlnvm

TANIA
Partnerzy handlowi:
DACH-KOMPLEX, ul. Okulickiego 47. 048/381 03 80

Grójec:

GEN-BUD. ul. Kępina 66. tel. 048/664 21 59

Nisko:

ABN PROFIL, ul. Lubelska 9. tel. 015/841 24 42

LEKON. ul, Tartaczna 1. tel. 048/362 ~6 00

Kielce :

IZOBUD. ul. Skrzetlewska 4. tel. 041/345 59 85

PROFIL DACH. ul. Chorzowska 12. tel.

MELLE POLSKA. ul. Skrzetlewska 4. tel. 041/345 4012

Radom :

048/ 381 41 80

Stalowa Wola : STALMET. ul. Przemysłowa 5. tel. 015/844 47 42

Ostrowiec Świętokrzyski : LEWANDOWSKI ul. Sandomierska 87 a, tel. 047/2652043

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ECHO SPORTOWE - ŚWI TOKRZYSKIE

złoto"

"Krzywdy

Grat ulacje, telegramy i mnóstwo telefonów...

Towarzysko z Francuzami

Czas na odpoczynek

Waleczni Polacy

Z wypowiedzi trenera i kilku zawodn ików wynika , że wszyscy powoli wracają do norma lności. Dla
nich sobotni wieczór był czymś najpiękniejszym w życiu . Zgodnie

Wielkim su kce sem za k o ń
czył się sta rt Barbary Krzywdy w mistrzostwach Polski
seniorów w j udo. W kategorii 52 kg Barbara zdobyła po
raz pierwszy w swojej karierze złoty medal w kategori i
seniorek. Startujący we
Wrocław iu j ej dwaj klubowi
koledzy z Zaka Kielce - Mi chał Bielecki (90 kg) i Adam
Kowa lski (81 kg) zajęli dalsze miejsca.
. Złoty medal wywalczony
Barbarę jest dla nas
,WSZVSI,,,cn wielkim sukcesemIreneusz Kiejda,
- Do tej pory w kai seniorek zd o była srebrbrązowe medale. We
walczyła znakomiWs:zvsltkie cztery wa lki,
stoczyła ze swoimi rywa lzakończyła przed czaNajd luższa trwała o koło

Jej bardzo dobrą formę
I obserwatorzy mistrzostw, od których zebrała
pochlebne recenzje . Wywalprzez nią mistrzowski t y(pokonala utytułowaną IwoMach ałek
AZS AW F
daje jej poważne
na start w mistrzoEuropy w Bratysławie trener.
I najlepiej wypadli jej ki ukoledzy. M ichał Bielecki
w pierwszej walce, a
Kowalski odpadl w druku i ostatecznie
się na dziewiątym
. W opinii trenera Kiejkuje im przede wszyI walk stoczonych z mocsparingpartenerami i taIwalki.
IEVAl

twierdzą, że mógłby trwać dłużej .

Najbardziej skutki sobotniego wieczoru odczuwa trener Dudzik, który
w szale radości został przypadkowo potrącony przez swojego zawodnika Grzegorza Kija. Jak sam
mówi : - Grzesiek przez całą niedzielę wydzwaniał i pytał jak się
czuję . No cóż, całkiem n i eżle , a
świetn ie z powodu awansu - dodał
trener.
IEVAl

Witecki

W K oziegł owach odbył się jeden z pierwszych w tym sezonie szo sowy wyścig kolarski
zaliczany do klasyfikacji Pucharu Polski. Przynależność
do cz ołówki krajowej potwierdzili reprezentanci Kielecczyzny.
Wśród juniorów na 74-kilometrowej trasie zwyciężył Mariusz Witecki z kieleckiej grupy DEK Meble
lider Market Cyclo Korona Kielce,
natomiast w kategorii juniorów
mlodszych (55 km) na czwartej pozycji wyścig ukończył Piotr Zieliń
ski z Parafialnego Klubu Sportowego COR Ostrowiec. W Koziegłowach startowali także orlicy
Paweł Adamczyk i Paweł Mela z
kieleckiej grupy, ale - podobnie jak
młodzicy tego klubu - zajęli dalsze
miejsca .
Jak nam powiedział Marek
Sławiński, dyrektor DEK Meble lider Market Cyclo Korona, kielczanie przygotowują się teraz do wy-

czewski. O to,. co będzie z pozostałymi zawodnikami, zapytaliśmy
trenera Stan isława Dudzika, który
nam wyjaśn ił: - Dziś do domu odlecieli Derrick Hayes i Leon Derricks. Dla Amerykanów w tej chwili bardzo ważne jest uczestnictwo
w obozach przygotowujących do
gry w NBA.
Czy s i ę załapią do tak zacnego
grona , trudno mi dziś odpowiedzieć . Jeżeli nie, to z pewności ą w
sierpniu zobaczymy ich w Kielcach . Natomiast Marcin Kuzian,
Robert Szczerba la i Sławom i r WoIdan mieli podpisane kontrakty z
klubem do końca sezonu rozgrywkowego. Zawodnicy ci są chętni
pozostać w przyszłym sezonie w
Kielcach. Ich sprawa na pewno
niebawem się wyjaśni. Muszą tylko dojść do porozumienia z wład
zami klubu . Teraz mamy wolne,
czas na ochłonięcie i pewne przemyślenia. Po przerwie zabieramy
się do pracy.

- MG MZKS KozieniRadom - Błęki0:4, Siarka Tarnobrzeg1:1, Stal Stalowa Wola
6:0. W meczach zaJ Radomiak - Beniaminek
Sanowianka - Kozienice 2:5.
S~I
18 43 56:15
Rlarka
18 42
51 :13
Ą~~ll1iak 18 41 43:17
STĄR
18 32
37:28
K .
18 30
39 :25
8~l~enice 18 30 26:26
NO~all1inek 18 30 20 :20
KS lNY
18 27 31 :34
NZa .
17 20 21 :25
J Ą~RlOD 18 19 19:29
anow
18 19 19:38
~~ITNI 18 14 27:33
lDR"O'
18 9 13:59
J
17 3
9:49

Korona Kielce - MG MZKS Kozienice 0:0.
Korona: Latała - Lulkowski, Goraj , Kwiatkowski, Zając , Jaworek
(70 Mikulski), Kwaśn i ewsk i, Ubożak, Kożub (65 Smiałowski), Stawiarski, Stajniak (65 Zawierucha).
Star Starachowice - Tłok i Gorzyce 4:0 (0 :0), Szymański 3, Piotrowski.
Star: Szuśtak - Głowacki, Wę
grzyn , Jabłoński, Zmyj , Tchórz,
Piotrowski (55 Brzozowski), Wójtowicz (80 Dychała) , Dudek (85
Reczek), Hamera (46 Zamojski),
Szymańs ki.

Czworo zapaśników Znicza
Podzamcze i jeden Czarnych
Połaniec wywalczyło w Łodzi
kwalifikację do fi nału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
W Łodzi bardzo dobrze spisały
s ię trzy zapaśn iczki Znicza Podzamcze: Sylwia Leśkiewicz (kat. 52
kg), Angelika Sciubis (60 kg) i Elż
bieta Miernik (65 kg). W ładnym
stylu wygraly one swoje kategorie
wiekowe i tym samym uzyskały
przepustki do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który
odbędzie się w połowie maja w Lu-

WIlIigach

ten isa

Zakończyły s ię rozgrywki w "

lidze A

Radomiak Radom - KSZO
Ostrowiec 2:2 (1:1), dla KSZO:
Pater, Madej.
KSZO: Dymanowski - Zieliński,
Pietrasiak, Wójcik, Kamiński , Kania (65 Kalita), Kotwa, Surowiec,
Madej , Maj , Pater (65 Ochnio).
Beniaminek Radom - Błękitn i
Kielce 5:2, Naprzód Jędrzejów Mazowsze Grójec 2:4 , Stal Stalowa Wola - Broń Radom 6:0 , Siarka Tarnobrzeg - Wisan Skopanie
4:0.
58:9
18 48
1. Siarka
18 38 36:14
2. KORONA
18 37 39:11
3. Stal
18 32 40:28
4. BŁĘKITNI
44:30
18 31
5. Radom iak
18 30 36:26
6. KSZO
18 25 26:20
7. STAR
18 25 38:35
8. Mazowsze
18 23 16:28'
9. Kozienice
18 18 25:39
10. Tłoki
11. Beniam inek 18 17 31 :43
12. NAPRZÓD 18 15 23:40
18 12 14:52
13. Broń
9:60
18 8
14. Wisan
Imirl

stołowego

mężczyzn.

Awans uzyskała Pogoń Siedlce.
" liga mężczyzn, seria A , grupa
awansowa
Stok Zakrzówek - Pogoń Siedlce
2:16, Maxtel Polonia Kielce - Tajfun Ostrów Lubelski 11 :7, dla Maxtela Kmieć i Stępień po 3, Jerzy Janusz 2, Janusz Janusz 2, Janusz/Janusz 1. Alit Ożarów - Piaskovia Piaski 13:5.
1. Pogoń
16 32 270:18
2. Stok
16 28 198:90
3. Alit
16 23 159:129
4. Maxtel
16 14 157:131
5. Tajfun
16 15 146:152
6. Piaskovia
16 12113:175
" liga kobiet
Mecz zaległy : Legion Kielce - Kolejarz Kielce 1:17, punkt dla Legionu Marzec, dla Kolejarza: Smętko
wska, Kiszkis, Prokop po 4, Klepacz 3, Smętkowska/Kiszkis, ProkopIKlepacz po 1.
" liga mężczyzn
STS Skarżysko - Legion Kielce
11 :7, dla Legionu: Kowalski 3, Wenda 2, Bracha i Bracha/Kiejda po
1.
I PKt

olimpiadę

blinie. Wśród chłopców takie kwalifikacje uzyskali: Andrzej Dusza
(50 kg) z Czarnych Połan iec i Kamil Janecki ze Znicza Podzamcze,
którzy zaję li drugie lokaty w swoich kategoriach wiekowych.
Idorl

Seremak
w Alicie?
Grzegorz Seremak, napastnik
MG MZKS Kozienice, może znaleźć się w składzie A litu Ożarów.
Jak powi edział nam prezes Alitu
Marcin Majcher, ożarowsk i klub
zainteresowany jest pozyskaniem piłkarza i jeszcze w tym
tygodniu jego przejście do Oża
rowa może zostać sfinalizowane.
Seremak dwa lata temu był królem strzelców II/ligi, a potem przez
jedną rundę grał w Koronie Nida
Gips Kie lce. Nieoficjalnie wiadomo, że kozienicki klub od kilku
miesięcy zalega z wypłatą wynagrodzenia i dal zawodnikowi wolną
rękę w poszukiwaniu nowego klubu.
Imirl

Zbyt wielu " podpowiadaczy"
Trudne życie w ożarowskim Alicie ma Marek Kulczycki. Sympatyczny piłkarz w meczu przeciwko
Szydłowiance dwoił się i troi/, a i
tak z grupy działaczy co rusz
słychać było okrzyki: .Kula, wracaj!", . Kula, do przodu!· itd. Wydaje się, że piłkarz znacznie lepiej radzi/by sobie bez zbędnych podpowiedzi . fachowców·, którzy swoje
ewentualne uwagi powinni robić
mu przed lub po meczu.
Piast bez kondycji
Piłkarze Piasta Chęciny przechodzą wyrażny kryzys formy.
Przed tygodniem przegrali w Staszowie z Pogonią, a w sobotę ułe-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Towarzyskie spotkanie siatkarskich reprezentacji juniorów Polski z Francją, które odbyło się w
Busku Zdroju, cieszyło się dużym
zainteresowaniem. W hali Powiatowego Ośrodka Sportu w komplecie stawili się kibice i honorowi
goście. Polakom jednak nie udało
się pokonać aktualnych wicemistrzów Europy - przegrali z reprezentacj ą Francji 1:3.
Przy ogluszającym dopingu kibiców podopieczni trenerów Jana i
Grzegorza Rysiów od samego
początku grali bardzo ambitnie i dobrze radzili sobie ze starszymi od
siebie Francuzami. Mimo że z nimi

Koz iegłowach

Od wczoraj w siedzibie kl ub
Cersanit Nomi urywały s i ę telefony, dostarczano seryj nie telegramy z gratulacjam i dla " św i e 
żo upieczonych" pierwszoligowców. W ten sposób sympatycy kie leckiej drużyny, władze
PZKosz. i przedstawic iele innych klubów docen ili sukces,
jaki odn i eśli zawodn icy, t rener i
dz i ałacze Cersanit u Nomi K ielce.
Podobnie bylo w sobotę , gratulacjom nie bylo końca . Niektórzy jes.zcze do wczoraj nie mogli uwierzyć , że to co s i ę stało w sobotę nie
jest snem. Po hucznym oblewaniu
awansu do pierwszej ligi, koszykarze Cersanitu Nomi od wczoraj
mają przerwę w zajęci ach do 4
maja. Do tego czasu powinno si ę
choć częściowo wyjaśn ić, kto w
przyszłym sezonie będzi e wystę
pował w barwach kieleckiego klubu. Na pewno po przerwie treningi
wznowią Mirosław
Rajkowski,
Grzegorz Kij, Grzegorz Sowiń ski ,
Krzysztof Korus i. Wojciech Brę-

J UNIORZY

Jędrzejów - Nowiny O: 1,

w

Pierwsze

Szymańskiego

Starachowice - JanowianLubelski 0:1 (0:0).
ba - Gębura , Reczek,
Rymarczak, Góra, 0 0(65 Wójcik), Jędryka ,

wygrał

Fot. Sławomir Stachura
Koszykarze Cersanitu Nomi ze wsząd zbierają gratu lacje. Na zdję
ciu: z pucharami i okazjonalnym tortem.

PI.z epuslki na

at t rick
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wyścigi
sClg Szlakiem Grodów Piastowskich i do eliminacji mistrzostw
Polski w kategoriach młodzieżo
wych. Ten drugi wyścig odbędzie
się w Przasnyszu.
'
ISTACHI

przegrali, to w pewnych momentach napędzili strachu gościom .
Na meczu w Busku obecny był trener narodowej reprezentacji seniorów Ireneusz Mazur, który ocenił to spotkanie bardzo pozytywnie. - Nasi juniorzy rozegrali bardzo dobre spotkanie. W ich grze
widać było sporo zaangażowania ,
a niektóre akcje w ich wykonaniu
były

naprawdę

świetne .

Byłem

podbudowany ich walecznością.
To co zaprezentowali w tym spotkaniu napawa optymizmem i wierzę , że już za kilka lat będzie z nich
pociecha. W przekroju całego spotkania najlepiej zagrał Piotr Łuka
(wychowanek MKS Kielce) - dodal
trener Mazur.
Niedzielny mecz miał bardzo uroczystą oprawę · W hali Powiatowego
Ośrodka Sportu stawili się: włodarze
miasta z burmistrzem i starostą na
czele, prezes Polskiego Związku
PHki Siatkowej Eryk Lenkiewicz, dyrektor UKFiT ds. dzieci i młodzieży
Tadeusz Wróblewski oraz sponsorzy. Od honorowych gości zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary.
Nasza redakcja ufundowała puchary
dla najlepszych zawodników z poszczególnych zespołów. Otrzymali je
Piotr Łuka i Cyńl Weick.
IEVAl

Jedenasika "Echa"
Nie był to szczęśliwy weekend dla
naszych drugoligowych drużyn .
KSZO Ostrowiec przegral z Gómikiem w Łęcznej i praktycznie stracił
szanse na awans do ekstraklasy,
Korona Nida Gips Kielce musiala
uznać wyższość Wawelu Kraków, a
Stal ze Stalowej Woli uległa na
własnym boisku Ceramice Opocz-

no. Tym razem mieliśmy trudności z
wybraniem reprezentacji drugoligowej kolejki, bo naszym zdaniem nie
było pHkarzy, którzy wyróżniliby się
w sobotnich meczach. Ostatecznie
zdecydowaliśmy się na umieszczenie w ~edenastce· pięciu graczy Korony, czterech Stali i dwóch KSZO .
ISTACHI

~

~K~:*r
Wieprzęć

Adamus

(Stal)

=f~7
Złotek

Graba

~~=~(KSZO)~.')
Budka

Kozubek

(KSZO)

(KO'O.~

Podlasek
(Stal)

IGOW
KRUCHY
gli w Chelmie ostatniej w tabeli
Granicy. Co gorsza, zarówno w
Staszowie, jak i w Chełmie rywale
pogrążyli Piasta w drugiej połowie.
Najwyrażniej chęt;.inianom brakuje kondycji, ale to nieco za wcześ
nie, bo do końca sezonu jeszcze
daleko.
Dobrze, że był wójt
z "komórką"
W Radoszycach omal nie zostali
pobici gracze rezerwowi Gómika

Pietrasiński

(Korona)

Miedzianka, o czym doniósł nam
jeden z kibiców przyjezdnej druży
ny, który wybrał się do Radoszyc
na pi/karski mecz klasy A pomię
dzy miejscowym Partyzantem a
GÓrnikem. Z relacji naszego czytelnika wynika, że sytuację uratował wójt gminy Radoszyce, który
uspokoił rozsierdzonych kibiców
miejscowej dfużyny, a będąc w posiadaniu telefonu komórkowego,
w każdej chwili był gotowy do wezwania patrolu policyjnego. Mecz
na ki/ka minut został przerwany.
Ostatecznie wygrali gospodarze
2:0.
Imir, STACHI
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SPORT
Kielczanin Andrzej
Łabuda w stanie
krytycznym

Sosik nie

Koszykarze "Stalówki"
w Szczecinie

zagrają

Zgodnie
•
•
z zyczenlem
,./

W meczach barażowych o
awans do pierwszej ligi koszykarze Stali Stalowa Wola zagrają z zespołem Warty Szczecin.
Pierwszy mecz odbędzie się w
sobotę 24 kwielnia w Szczecinie,
rewanż w środę 28 kwietnia w Stalowej Woli. Drugą parę tworzą Dallas Zastal Zielona Góra i Kujawiak

• W Lagos (Nigeria) zakończyły
się
spotkania ćwierćfinałowe
piłkarskich mistrzostw świata do
lat 20. A oto wyniki : Hiszpania .Ghana 8 :7 po rzutach karnych,
Urugwaj ' Brazylia 2:1, Japonia Meksyk 2 :0, Mali - Nigeria 3 :1. W
półfinałach zagrają (21 kwietnia):
Urugwaj - Japonia, Mali - Hiszpania.
" W rozegranych późnym wieczorem w niedzielę meczach w ligach europejskich uzyskano następujące wyniki: Niemcy - Hamburger SV - Borussia Dortmund
0 :0, Hiszpania - Real Madryt - Valencia 3:1.
• Mateusz Kusznierewicz wygrał
w klasie Finn dwa inauguracyjne
wyścigi i objął prowadzenie w prestiżowych regatach o Puchar
Świata w Hyeres, będących także
kwalifikacjami olimpijskimi.
• W zakończonych mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym na Węgrzech nasi repre,
zentanci nie odnieśli sukcesów.
Najwyższe czwarte miejsce zajął
Maciej Bogucki.
• Litwin Raimondas Rumsas z
polskiej grupy zawodowej Mróz
wygrał tradycyjny kolarski wyścig
Settimana Bergamasca. Szóste
miejsce zajął inny kolarz Mroza Piotr Wadecki.
• Zbigniew Spruch awansował z
68 na 62 miejsce w rankingu Mię
dzynarodowej Unii Kolarskiej. Jest
to najwyższa pozycja na liście
światowej w jego karierze .

IOpr. jl

Numerek
11 (13, 16,32,36)

Multi Lotek

· 8,9,11,17,18,20,21,26,
29, 31, 32, 34,45,49,58,
61, 68.72, 76, 79.
~.,

Astoria Bydgoszcz. Jeśli po dwóch
rozegranych spotkaniach obie
drużyny odn io są po jednym zwycięstwie, to o tym, który z zespołów zagra w przyszłym sezonie
w pierwszej lidze zadecyduje trzeci mecz, który odbędzie s i ę 1 maja
na neutralnym terenie. Na takie
właśnie wyniki losowania staw i ał
trener "Stalówki" Leszek Kaczmarski, który powiedział nam: - Warta
i Dallas to silni przeciwnicy. Osobiście chciałem grać z Wartą, lecz
myślałem, że pierwszy mecz zagramy u siebie. Na pewno chłopcy
nie stoją na straconej pozycji. Powalczymy, choć przeciwnicy mają
za sobą cały sezon gry z najlepszymi polskimi zespołam i.
IPISZ1

żyje

W poniedziałek w Wojewódzkim Centrum Medycyny w Opolu zmarł kolarz warszawskiej
grupy Servisco Paweł Sosik.
Mechanik tej ekipy - kielczanin
Andrzej Łabuda nadal znajduje
się w stanie krytycznym.
- Paweł Sosik nie żyje . Stan zdrowia Andrzeja Łabudy nie poprawH
się - powiedziała dr Ewa Matkowska z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jak się dowiedzieliśmy, Łabuda nie odzyskał
przytomności, ma połamane żebra .
Jak już informowa liśmy wczoraj ,
Sosik i Łabuda zostali ciężko ranni
w sobotę w wypadku samochodowym koło Grodżca , na drodze z
Opola do Częstochowy. "Fiat marea", którym jechali członkowie ekipy, uderzył w naczepę ciężarówki.
Na miejscu zginął towarzyszący
ekipie fotoreporter Zbigniew Łusiak.
Andrzej Łabuda przez wiele sezonów był mechanikiem w kieleckiej grupie DEK Meble Cyclo Korona, od kilku lat pracował w innych
grupach, w tym także w kadrze
Polski, a w tym roku związał się z
grupą kolarską Servisco (wcześ
niej PEKAES Irena Zepter), której
założycielem i dyrektorem jest
znakomity przed laty kolarz Andrzej Szczepkowski. On również
ucierpiał w wypadku , doznał
złamania kończyn , ale jego życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo .
Paweł Sosik był utalentowanym
kolarzem młodego pokolenia. W
ub iegłym roku reprezentował Polskę w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Uppsali i w mistrzostwach świ ata w Valkenburgu ,
gdzie startował w wyścigu orlików
(zawodnicy do lat 23). Rok wcześ
niej jechał w drużyn ie Polski w Wyścigu Pokoju.
ISTACH, PAPl

W lidze NBA

Prześcignęli
Koszykarze
San
Antonio
Spurs przegrywali iZ: Houston
Rockets różnicą 23 punktów, a
mimo to potrafili wygrać mecz.
Przesądz ił o tym rzut Mario Elie
" za trzy" w ostatniej sekundzie
meczu. Spurs zwyciężyli 86:83.
Elie zdobył w tym spotkaniu 21
punktów dla San Antonio. W zespole "Rakiet" świetnie zagrali
Charles Barkley (23 pkt.) i Hakeem Olajuwon (18 pkt. i 11 zbiórek).
Wygrały "Byki" z Chicago, co
ostatnio zdarza im się raczej rzad-

Pucharowe
rewanze

.

W c i ągu najbliższych trzech
dni wyłonieni zostaną finaliści
europejskich pucharów w piłce
nożnej. Na sześciu boiskach'odbędą się rewanżowe mecze 1/2
finału Pucharu UEFA, Ligi Mistrzów i Pucharu Zdobywców
Pucharów.
Tradycyjnie największe zainteresowanie wzbudzają boje o Puchar
Europy. W środę Bayern Monachium będzie gościł Dynamo Kijów, a Juventus Turyn podejmie
Manchester United .
A oto zestawienie par półfi
nałowych . · Liga Mistrzów: Bayern
Monachium - Dynamo Kijów, Juventus Turyn - Manchester United
(środa). Puchar UEFA: FC Bologna
- Olympique Marsylia, AC Parma Atletico Madryt (mecze dziś) , PZP:
Lazio Rzym - Lokomotiw Moskwa,
Real Mallorca - FC Chelsea Londyn (czwartek).
I PAPI

"Rakiety"
ko. Decydującą akcję , dającą zwycięstwo obrońcom mistrzowskiego tytułu w meczu z Milwaukee
Bucks, przeprowadził Mark Bryant, 2,3 s przed końcową syreną.
Wyniki: Philadelphia 76ers - New
Jersey Nets 79:86, Washington Wizards - Boston Celtics 97:101, Orlando Magic - Detroit Pistons 88:81 ,
Phoenix Suns - Seattle SuperSonics
99:93, Vancouver Grizzlies - Golden
State Waniors 85:90, Miami Heat -Indiana Pacers 92:88, San Antonio
Spurs - Houston Rockets 86: 83, Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 79:77,
Miinnesota Timberwolves - Utah Jazz
76:97, Los Angeles Clippers - Denver
Nuggets 101 :103. W poszczególnych dywizjach prowadzą - Atlantic:
Orlando Magic - 29/12, Central - Indiana Pacers 26115, Midwest - Utah
Jazz 32/8, Pacific - Portland Trail Blazers 30/10.
lopr STACHI

Coraz bardziej emocjonująca
staje s i ę rywalizacja wśród trze- '
cioligowców. Prowadzący Janusz Hynowski z Siarki Tarnobrzeg, ma tylko jeden punkt
przewagi nad swoim klubowym
kolegą Sławomirem Samcem. W
grupie drugoligowców Janusz
Jojko (KSZO) o trzy punkty wyprzedza Krzysztofa Pyskatego
(Korona).
II liga. Wszystkie nasze zespoły
przegrały swoje mecze i oceny
pi/karzy nie są najlepsze . Naj-

Waldemar Paluch: Nie

,

C S

będzie

radykalnych decyzji.

SI~

DZIEJ

W KSZO

Fot. S. Stachura

Trener Henryk Apostel z niedowierzaniem przygląda
niom swoich zawodników. Dlaczego grają tak słabo?
W

się

poczyna-

może

minorowych nastrojach
stadion w Łęcznej
prawie sześciusetosobowa grupa kibiców KSZO. Nie dość , że
ostrowieccy piłkarze wysoko
przegrali z sąsiadującym w tabeli Górnikiem, to jeszcze zaprezentowali grę, która nie przystoi zespołowi aspirującemu do
ekstraklasy. Z resztą po porażce
w Łęcznej szanse na włączenie
się do walki o powrót do I ligi
znacznie zmalały. Nad przyczynami słabszej dyspozycji hutniczej "jeden astki" zastanawiał
się wczoraj zarząd KSZO.
- Jeszcze nie widziałem tak bezradnych piłkarzy KSZO , jak w meczu z Górnikiem. Niby starali się
walczyli, a nic im nie wychodzi/o.
Co si ę z nimi dzieje? Czyźby nagle
zatrzymali się w piłkarskim rozwoju? - zastanawi ał się po spotkaniu
w Łęcznej jeden znajwierniejszych
kibiców ostrowieckiej drużyny.
Rzeczywiście , w meczu z Górnikiem podopieczni Henryka Apostela zagra li znacznie poniżej
swoich możliwości. Praktycznie
tylko do postawy Marka Graby i
Mirosława Budki nie można mieć
większych zastrzeżeń . Pozostali
rozczarowali. - Zawodnicy KSZO
nie poję li z nami walki. Brakowało
im zadziorności i typowo sportowej złości , bez której nie można
myśleć o odniesieniu zwycięstwa .
Nie wiem, z czego to wynikało . Być

nie wytrzymali psychicznie mówi! po spotkaniu strzelec
dwóch bramek dla Górnika Piotr
Cetnarowicz. - Przewyższaliśmy
zespół gości zaangażowaniem i
zgraniem.
Niektórzy piłkarze
KSZO sprawiali wrażenie , jakby
po raz pierwszy spotkali s ię na boisku. Nie tworzyli zespołu i to się
zemściło - dodał Donatas Vencevicius, lider drużyny z Łęcznej .
Na pomeczowej konferencji prasowej trener Apostel miał wiele
pretensji do postawy Bogdana Pikuty i Daniela Grębowsk iego.
Weszli oni na boisko w drugiej
połowie i zupełnie nie wywiązali
się ze swoich zadań . - Zamiast
ożywić grę drużyny, bez sensu ją
spowalniali. To, że ktoś występuje
w reprezentacji Polski juniorów,
nie oznacza, że jest gwiazdą.
· Młodzi zawodnicy muszą zmienić

wyższą ocenę , 6 punktów, otrzymało trzech graczy KSZO Ostro-

1. Hynowski (Siarka) - 143 pkt. ,
2. Samiec (Siarka) - 142 pkt. , 3.
Żuchnik (Siarka) - 138 pkt. , 4.
Tułacz (Tłoki) - 135 pkt. , 5. Dziuba
(Siarka), Bi/ski (Tłoki) po 133 pkt. ,
7. Pacanowski (Tłoki) - 126 pkt. ,
8. Kozłowski (Siarka) - 122 pkt. ,
9. Ławryszyn (Tłoki) - 121 pkt. ,
10. Karasiński (Tłoki) - 120 pkt. ,
11 . Bąk (Spartakus) -119 pkt. , 12.
Sejdziński (Alit) - 118 pkt. , 13. Sasal (Szydłowianka) - 117 pkt., 14.
Mierzwa (Spartakus) - 116 pkt. ,
15. Gaweł (S iarka), Karwacki
(Alit), Jackowski (Szydłowianka),
Bujak (Spartakus) po 113 pkt., 19.
Gołębiowski (Alit) - 112 pkt., 20.
Rejczyk (Siarka), Dróżdż (Spartakus) po 111 pkt.

opuszczała

wiec i dwóch Stali Stalowa Wola.
1. Jojko (KSZO) -138 pkt. , 2 . Pyskaty (K) - 135 pkt. , 3. Bilski
(KSZO) - 128 pkt., 4 . Ożóg (S) 127 pkt. , 5. Pacoń (K) -122 pkt., 6.
Kozak (K)-119 pkt. , 7. Pastuszka
(K) - 118 pkt., 8. Budka (KSZO)11 6 pkt., 9 . Heinrich (K) -11 3 pkt.,
10. Pasionek (KSZO), Szafran
(S ) po 112 pkt. , 12. Wietecha, Rybak, Podlasek (S) po 110 pkt.
III liga. Najlepszy mecz spośród
naszych trzecioligowców rozegrała Siarka Tarnobrzeg i jej gracze otrzymali najlepsze oceny.
Trzech zawodników - Alfred Gaweł , Michał Kozłowski i Mariusz
Barnak - otrzymało po 8 punktów.

~woj ą mentalność. Nie wslyd
ze najlepszym zawodnikiem w
szych szeregach był 35·lelni
rek Graba? - mówił
szkoleniowiec.
W spotkaniu w Łę cznej po
lejny w tym sezonie
usz Krawiec , któ ry
mógł sobie poradzić z
Arturem Koniarczykiem.
ższa pora , żeby Tadeusz
s i ę obudził . Gra , jak
bez wiary w zwycię stwo , a
na to, żeby indywidualnymi
mi rozstrzygać losy meczu.
możemy też sobie pozwolić
kie błędy, jakie popełn ił Marcin
sionek, który zamiast wybić
na rzut rożny, idealnie
Cetnarowiczowi. Nie
tak bezmyślnie - dod ał Jan
wiecki, drugi trener KSZO.
Wczoraj nad przyczynami
szej postawy KSZO
się zarząd hutniczego
oficjalnie dowiedzi eliś my ,
być może po kolejnych i
nych występach niektórzy
nicy zostaną ods un ięci
społu. Informacji tej nie
wiceprezes KSZO
luch. - Odbyliśmy z Jr.,rl.,r"'m~r
stele m robocze spotkanie.
bliższych dniach wspólnie
woma szkoleniowcami i
żyny postaramy się
wiedź na pytania:
gra słabiej niż w nnrlr7p,ńme,
dzie i czy w orz:vaIJto'NarllaCll
pełniony został jak iś błąd .

no nie będziemy zm ieniać
niowca, bo odejście jednej
nie zmieni oblicza drużyny.
gerujemy tylko trenerowi, .
eksperymentował ze
przed każdym spotkani
nie służy to konsoli
i
Żadnych radyka lnych
będziemy na razie
Zawodn ikom nntr7phnv
de wszystkim spokój ,
mnie minimalne sza
jeszcze istnieją - nO\/,IleC1Zlaf
prezes KSZO W",frlpmar

Młodzicy STS w finale mistrzostw Polski

Drugie

też

Młodzicy Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego wykorzystali atut własnej sali, kwalifikując się do finału mistrzostw
Polski w piłce siatkowej. Podopieczni trenera Cezarego Liso-

dobre

wskiego zajęli w swoim
le drugie miejsce.
.
Młodzież STS zapeWniła
awans już w pierwszym
nieju , pokonując w sobolę ).
Strzyżów 2:0 (28:26, 25:.19 .1
chię Tomaszów MaZOWiecki
(26:24,22:25, 15:11 ). We
szym pojedynku o i
ce w półfina l e skclri\/szl;'!co"'"
gli drużynie Metro
(16:25,10:25). Obie
awans do finału MP. W
STS wystąpili : Wojciech
ski, Wojciech Omes,
Szumielewicz, p iotr
Andrzej Metzger, I
Konrad Joszt,
Jakub Cieślik , p iotr
sztof Cedro i
.
W pozostałych
tro - Lechia 2:0, Metro - I
Lechia - Wisłok 2:1 .
1. Metro
3
3
2. STS
3
3. Lechia
3
4 . Wis/ok ,

Imirl
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