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i starszego mężczyznę,
eczyli palce jego ręki

ech
ominiarkach
bili staruszka pię
Próbowali go
Gdy to nie pomogło ,
jego palce nożyczka -.
wstrząs ające sceny
si ę wczoraj nad ranapadu na mieszw gminie Wojcie-
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ręce
skrępowali
nylonowym
sznurkiem. Żądali pieniędzy. Męż
czyzna wielokrotnie powtarzał , że
nie ma w domu gotówki. Rozzaczęli
wscleczeni
bandyci
okładać go pięściami po twarzy,
plądrowali mieszkanie. Z szaf wyrzuci li bieliznę , pościel , ubrania.
Gdy nic nie znależl i, zaczęli torturować gospodarza. Jeden z nich
wziął nożyczki i okaleczył palce rę
ki ofiary. Po kilku minutach bandyci dali za wygraną. Około godziny
6.30 wyszli z domu i poszli przez
pola w kierunku ruch liwej drogi
Opatów - Ożarów . Tam ślad po
nich urywa się .
- W tym roku jest to pierwszy napad w rejonie opatowskim na samotnie mieszkającą osobę - poinformowal komisarz Jerzy Bukała ,
zastępca komendanta powiatowego policji z Opatowa. - Poszukujemy świadków, którzy we wtorek
nad ranem wid.zieli trzech młodych
mężczyzn zm i e rzających w kieru nku głów n ej drogi na trasie Opatów - Oża rów. Jeśli jest ktoś , kto
posiada jakiekolwiek informacje
na ternat tych mężczyzn, proszony
jest o kontakt z komendą policji w
Opatowie pod numerami telefonów 868-27-321 wewn . 246 lub
868-23-59. Naszym informatorom
gwarantujemy anon i mowość - zastrzega komisarz B ukała.
(AGA)

Oyzio, drapieżny dinozaur, który 208 milionów lat
temu mieszkał koło Stąpo
rkowa, dot a rł wczoraj d o
Kielc. Jest to jedyny okaz
tego gatunku , zrekonstruowany w naturalnej wielkości, jeden z niewielu na
świecie. Powstał dwa lata
temu i jest wynikiem żmud
nych dociekań naukowców. Na podstawie tropów,
odcisków
brzucha
i
szczątkowych kości wykonała go warszawska plastyczka Marta Szubert.
Dinozaur dota rł do Pa ń s twowe
go Instytutu Geologicznego w Kielcach wczoraj t uż przed godz. 16.
Cze kał na niego tłu m dziennikarzy, pracowników instytutu i dzie-

ciaków. Była
to pierwsza
podróż dinozaura, który
jest prawdziwym skarbem nie tylko
dla nauki. Kosztowa ł

tyle, co dobry
samochód zd radziła geolog Jolanta
Studencka z
Kielc. Przywieziono go
opakowanego w folię i
zab e z p ieczoneg o pasami w specjalnym samochodzie z
podnośni

kiem. W podrozy towarzys zyła mu
pani Marta.

Pięciu,

cztery miesiące, czterdzieści
samochodów

Asystowała cały

Mlodzi zdolni
W

ciągu

miesięcy

czterech

pięciu młodych mieszkańców

Ostrowca okradło ponad 40 samochodów. Wpadli na włama
niu do "malucha" na os. Rosochy. Nie zarobil i w iele na
złodziejstwi e . Kradli nie dla zysku, ale dla odrobiny emocj i.
Żaden z zatrzymanych n ie był
dotychczas karany.
Na ślad istnienia gangu wpadli
policjanci z pionu krymin alnego.
U s iłowali sprawdzić środowisko
ostrowieckiego półświatka, ale
nikt nie miał nic wspólnego z serią
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do samochodów na osiedlach Stawki i Rosochy. Dopiero
po zorganizowaniu kilku zasadzek
udało
się
zatrzymać
trzech
młodych mężczyzn , którzy przyznali się do okradania pojazdów.
Dzięki nim udało się ustalić dwóch
dalszych członków grupy. Wszyscy są uczniami dwóch sąsia
dujących z sobą szkół - liceum
technicznego i szkoły zawodowej,
specjalizujących się w mechanice
i elektronice. Mają od 15 do 19 lat.
Kradli radioodtwarzacze, kasety,
wszelkie akcesoria, głośniki samochodowe, narzędzia, akcesoria. Większość za grosze sprzedawali kolegom, którzy próbowali
sprawdzić , z czego radia są zbudowane . Rzadko handlowali kradzionym sprzętem na bazarach ,
czasami udało im się .wcisnąć·
trefny towar taksówkarzom.
Dwóch najstarszych członków
grupy wczoraj otrzymało dozory
policyjne, reszta będ zie odpowiadać z wolnej stopy. Prokurator nie
zastosował tymczasowego aresztu.
(AO)

czas przy przenoszeniu pupila . A był to nie lada
problem. By go zmi e ścić w salach
wystawowych instytutu, trzeba
było wyjąć futrynę drzwi. Dyzio bowiem mierzy sobie 4,5 metra
długości i ma 2,1 metra wysokości.
Delikatnie, na pasach, wyniesiono go z samochodu i przeniesiono
do sali. Było zimno i padał deszcz.
- We wczesnej jurze, kiedy tu mieszkał , było znacznie cieplej - śmiali
się geolodzy, zacierając ręce z zimna. W dzisiejszych Górach
Świętokrzyskich rosły wtedy tropikalne lasy, a klimat byl gorący i wilgotny.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na odwinięcie folii. Naszym
oczom ukazał się przedziwny buroszary stwór z ogromnymi zęba
mi, cały pokryty sierścią i piórami.
Jeden z niewielu upierzonych dinozaurów. - Chociaż pióra to marne, strusie, poprzetykane sierścią
dzika - zdradziła Marta Szu bert takie nie do latania.
Dokładnie obejrzała Dyzia, policzyła mu wszystkie zęby w obawie , czy nie stracił ich w czasie
podróży, przyczesała te marne
pióra i dopiero wtedy odjechała do
Warszawy. Zostały dzieciaki, które
jak urzeczone p a trzyły na dinozaura - wyglądał jak żywy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Do tej pory znaleziono bardzo
nieliczne ślady tej grupy dinozaurów. Stanowisko w Górach Świę
tokrzyskich jest trzecie na świecie .
Podobne odkryto tylko w północ
nych Włoszech i koło Ostrowca
Świętokrzyskiego, także na Kie-

Pszczoły

nie

lecczyżnie.

Badania prowadzone
tam od 1983 roku , w ubiegłym
roku na terenie występowania tropów dinozaurów utworzono rezerwat przyrody.
są

/DOKI

zapylają

Za zimno na loty
Panujące

od kil ku dn i

ch ło dy

mog ą niekorzystnie w płyn ąć
roś li ny, przede wszystkim

na
na
drzewa owocowe, które rozpoczęły j uż kwitnien ie.
Decyd ująca mogła okazać s ię dzisiejsza noc, bo metrolodzy zapowiadali możli woś ć wystąp i e ni a
przymrozków do -3 stopni Celsjusza.
Jak kwitnie tamina, to przychodzą
chłody, głosi ludowe powiedzenie i
w tym roku się potwierdziło . Od kilku dni temperatury są bliskie zeru,
a w nocy można spodziewać się
przymrozków. - Chłody w ciągu
dnia są niebezpiecznie dla drzew
owocowych, które rozpoczęły już
kwitnienie, a więc czereśni , wiśni i
śliw - informuje Czesław Uzar, za-

stępca dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Modliszewicach. - Pojawi! się problem z zapylaniem kwiatów u tych
gatunków. bo w czasie chłodów i
wiatru nie latają pszczoły. Skutkiem
tego może być mała liczba zawiązanych pąków. a więc i owoców. Oznacza to niskie plony i wysokie ceny czereśni . śliwek i wiśni.
Dodatkowo przymrozki mogą zniszczyć pąki. Dobrze. że chociaż
pada deszcz, bo nawilżanie jest zabezpieczeniem przed przemarznięciem . Na przyklad we Francji na
plantacjach kiwi są montowane
urządzenia rozpylające wodę . które włączane są na czas zapowiadanych przymrozków.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

WIADOM

STRONA 2

Prokuratura

Temat dnia:
Ile

prawdy

w

tym

przysłowiu?

Na dworze taka zawieruch a,
że samo ciśnie się na usta powiedzenie: " Wieje
jak na
dworcu w Kielcach" albo :
"Wieje jak w Kieleckiem".
Czy uważacie, drodzy czytelnicy, że ma ono jakiekolwiek
uzasadnienie? Czy rzeczywiście kielecki dworzec albo
nasz piękny reg ion jest najbardziej nękanym przez w ichury miejscem w tym kraju?
Zapytaliśmy Was o to z lekkim
przymrużeniem oka:
KATARZYNA SYSKA, nauczycielska języka polskiego:
- Wedlug mnie, to najbardziej w
tym mieście wiatr dokucza wcale
nie' na dworcu, tylko na osiedlu
Świętokrzyskie. Trzeba by zweryfikować to powiedzenie, bo w najmniejszym stopniu nie odpowiada
ono prawdzie. A tak w ogóle, to
ciekawe, jaką karierę zrobilo ono
wśród Polaków: wielokrotnie je
słyszalam od ludzi, którzy z naszym regionem nie mają nic
wspólnego, ani tu nie byli, ani tu
nie mieszkają. I wcale nie sądzę ,
by u nas wlaśnie szczególnie mocno wialo.
JAROSŁAW OLESIŃSKI, tech-

nik budowlany:
- Faktycznie, to ciekawe, skąd
Wodniesieniu do istniejącego dworca
nie ma ono najmniejszego sensu,
bo jak wichura może się dawać
we znaki w dworcowej hali? Myślę, że chodziło raczej o stary
dworzec, jeszcze nie zadaszony,
na którym ludzie musieli wystawać na peronach , czekając na pociąg . Innego wytłumaczen i a nie
widzę . A tak nawiasem mówiąc ,
jako mieszkaniec Buska Zdroju
stwierdzam, że i u nas wietrzysko
daje się we znaki nie mniej n i ż w
Kiel cach.
się wzięło takie przysłowie?

AGNIESZKA POLlT,

inżynier

środowiska:

- Ja pochodzę z Zakopanego, a z
naszym halnym kielecki wiatr nie
ma co s i ę porównywać . Więc,
oczywiście , uważam , że w powiedzeniu jest dużo przesady. Gdyby
ono brzmiało na przykład : "Wieje
jak na Hali Gąsienicowej " , no to co
innego. Swoją drogą. to rzeczywiście ciekawe, jak bardzo się przyjęło w różnych częściach Polski.
Nawet w górach słyszałam je dość
często . Ale dlaczego zamieszany
jest w to dworzec? Nie mam zielonego pojęcia .
BEATA

WĘGRZYN,

prywatny

przedsiębiorca:

- No wieje, wieje, właśnie o mało
mi głowy 'nie urwało. Dlaczego
przylgnęło do nas takie powiedzenie? Nie wiem. Może kiedyś dworzec rzeczywiście był najbardziej
narażony na wiatr? W każdym razie, jak dzisiaj, to jest bardzo, ale
to bardzo celne powiedzenie: wieje u nas nieżle .
Iton/

Czy jesteśmy

wszczęła

dochodzenie w sprawie fundacji

"Nadzieja" na
Prokuratura
Rejonowa
w
Ostrowcu zleciła wczoraj Komendzie Powiatowej Policji
wszczęcie i przeprowadzenie
dochodzenia w sprawie działal
ności fundacji " Nadzieja", która
z początkiem marca rozpoczęła
publiczną zbiórkę pieniędzy na
rzecz walki z rakiem bez zgody
Min isterstwa Spaw Wewnętrz
nych i Administracj i. Decyzja
prokuratora poprzedzona była
postępowaniem
sprawdzającym wszczętym przez policję po artykułach w naszej gazecie.
- Po przeanalizowaniu policyjnych dokumentów mamy uzasadnione podejrzenie, że popełniono
przestępstwo, polegające na doprowadzeniu innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie ich w
błąd - powiedział prokurator rejonowy w Ostrowcu Andrzej Gómisiewicz. - Za to przestępstwo grozi
kara więzienia od sześciu miesię
cy do 8 lat.
"Echo Dnia" jako pierwsze
wpadło na trop fundacji, która
rozesłała na początku marca 100

tys. druków przekazów zachę
cających mi eszkańców Kielecczyzny do wp/aty 5 złotych na rzecz
walki z rakiem. "Nadzieja" ogłosiła
też konkurs, w którym można było
wygrać nagrody za kwotę 200 tys.
złotych . Nas zastanowił brak adresu fundacji na przekazie, zasad
konkursu i informacji o wynikach
losowania nagród . Szybko okazało się, że zarejestrowana w Warszawie fundacja z kontem bankowym w Ostrowcu nie ma zezwolenia MSWiA na publiczną zb i órkę
pieniędzy. Prezes i założyci el
"Nadziei" tłumaczył niedopełn ie
nie formalności nieznajomością
przepisów. Po artykułach praso-

polską stolicą

wych fundacji przyjrzały się policja, prokuratura i MSWiA.
Zdaniem prokuratora, sprawa
jest skomplikowana prawnie i wymaga długotrwałych czynności
procesowych. Na apel fundacji odpowiedziało bowiem kilka tys i ęcy
darczyńców.
To, czy zarzut
wyłudzeni a pien i ędzy dla korzyści
majątkowych zostanie przedstawiony konkretnym osobom , uzależn i one jest od wyników dochodzenia . Na razie postępowanie prowadzone jest w sprawie działalno
ści "Nadziei", a nie przeciwko
dwóm fundatorom wymienionym
w dokumentach fundacji.
(MPB)

Artyści, dziennikarze i nauczyciele tracą
do wcześniejszej emerytury

Patrzyli na
Artyści , dzienn ikarze i nauczyciele tracą prawo do prze-

argumenty

Pracownicy Wojewódzkiego
Specjalistycznego
Szpitala
Dziecięcego w Kielcach próbowali wczoraj przekonać władze
Sejmiku Samorządowego, że
decyzja o odwołaniu dyrektora
Jarosława Wójcickiego jest pochopna. Ich argumenty trafiały
w próżnię.
W spotkaniu uczestniczyli lekarze i pielęgn i arki, sejmik reprezentował
marszałek
Józef
Szczepańczy k, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Wojciech Żelezik i członek
zarządu sejmiku Janusz Kubiakowski.
- Dyrektor Wójcicki jest świetnym
menedżerem, umial pozyskać pieniądze na rozwój szpitala, dzięki
niemu szpital funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie - mówili
pracownicy szpitala. Jeszcze raz
przypomnieli władzom sejmiku, że
wykonanie uchwały zarządu o
przeniesieniu dwóch oddziałów i
przychodni do pawilonu G na Czamowie było niemożliwe do zrealizowania w narzuconym przez sejmik terminie dwóch tygodni, ponieważ obiekt nie był odebrany
przez "Sanepid", nie mial opinii inspekcji bhp i PIP, nie działały jeszcze kuchnia, pralnia, nie była dopuszczona do rozruchu winda i
trwały jeszcze prace budowlane
na podjeżdzie .
- A jednak po odwołaniu dyrektora Wójcickiego prace w pawilonie bardzo przyspieszon.o argumentowali przedstawiciele
sejmiku .

Okładał współbiesiadników łyżką

korzyści?

W sprawie szpitalika

Próżne

CI LOKALNE

- Tylko, że nie tego dyrektora
trzeba bylo odwołać - odpowiedzieli rozgoryczeni lekarze.
Spotkanie nie skończylo s ię
żadną konstruktywną decyzją. Nie
pojawila się nawet szansa na porozumienie.
Pracownicy szpitala wysłali do
Henryka Długosza, przewodniczącego sejmiku skargę, w której zarzucają sejmikowi przewlekłe i biurokratyczne załatwi e
nie sprawy likwidacji Świętokrzy
skiego Centrum Pediatrii oraz naruszenie słusznych interesów pediatrii i pracowników WSSD przez
wydanie decyzji o odwołaniu dyrektora Wójcickiego. Domagają się
niezwłocznej likwidacji ŚCP i
uchylenia uchwały zarządu i przywrócenia Wójcickiego na stanowisko dyrektora WSSD.
Do protestów przeciwko odwołaniu dyrektora Wójcickiego
oprócz ŚIL, posła Slomskiego i Juliusza Brauna dołączyl Mariusz Olszewski.
Wojewoda Wojciech Lubawski
twierdzi, że choć moralnie popiera
dyrektora Wójcickiego, nie ma
wpływu na decyzję zarządu sejmiku.
- To decyzja personalna, którą może
podważyć łylko sąd pracy - mówi.
W szpitaliku mówi się, że dyrektor Wójcicki walczył ze wszystkimi władzami województwa (z róż
nych opcji politycznych) o to, by
pawilon na Czarnowie byl własno
ścią szpitalika, żeby dzieci miały
lepsze warunki do przychodzenia
do zdrowia i za to go ukarano.
(IB)

Pewien Ukrainiec w Ostrowcu
do wyważania kół
swoich znajomych , którzy razem z nim biesiadowali. Kiedy
policjanci przyjechali go zatrzymać , okazało się, że Igor T. ma w
mieszkaniu n i elegalną rozlewnię alkoholu.
33-letni Ukrainiec ze swoją przyjaciółką wynajmowali domek przy
ul. Wysokiej w Ostrowcu. Dość
szybko zyskali sławę wśród amatorów podejrzanych trunków, jako
że o każdej porze można było u
nich zaopatrzyć się w "stoliczną"
lub "smimowa". Po godz. 22 tylko
pobił łyżką

uprawnienia

szego do najwyższego, czyli tak,
jak na osiedlu Swiętokrzyskim .
. Okazuje się , że i z geograficznego punktu widzenia nasze powiedzenie nie ma uzasadnienia:
- Położenie pasm górskim wokolicach Kielc nie ma wpływu na
taką. a nie inną cyrkulację prądów
powietrza - wyjaśnia były poseł U P
i geograf z wykształcenia Tadeusz
Moszyński. - Wiatry, które do nas
docierają. są z reguły uciążliwymi
wiatrami zachodnimi i nasze góry
nie są w stanie ich zatrzymać . Te
dokuczliwe wichury są po prostu
związane z frontami atmosferycznymi i wszędzie będą się jednakowo dawać we znaki. Tyle tylko, ze

mięśnie

na wcześniejszą emeryturzeć na średnią <iługość życi a w
- tak zadecydowała powołana
tym zawodzie - ok. 55 lat - mówi. w ministerstwie komisja ' eksWyrażnie wi dać , że jest dużo krótpertów medycyny pracy, zajsza niż ś rednia w społeczeństwie.
mująca się określeniem , jaki ro. TO: zawód niezwykle stresujący,
nerwowy, wymagający stałego nadzaj zatrudnienia uprawnia do
wczesmeJszego zakończenia
pięcia, gotowości ir:ltelektualnej do
pracy, bycia mobilnym 24 godziny
pracy zawodowej. Budzi to pona dobę . Praca w takich warunwszechny protest przedstawikach wyczerpuje. Dlatego związki
cieli zawodów, które - w myśł
tych założeń - stracą te uprawzawodowe i stowarzyszenia są za
nienia.
utrzymaniem uprawnień do wcześniejszej emerytury po 30 latach
- Jestem ogromnie zbulwersopracy i walczą o te przywileje.
wany takim potraktowaniem sprawy - mówi Andrzej Łyczak , szef
Ewa Józefczyk, aktorka sceny
Zarządu Okręgu ZNP w Kielcach i
kieleckiej i szefowa związków
branżowych w teatrze , uważa ,
wiceprzewodniczący RW OPZZ. że decyzje te bardzo krzywdzą
Rządowa komisja popatrzyła tylko
i wyłącznie na mięśnie , nie biorąc
artystów. - Przecież pracujemy
na sobie, na żywym organizmiepod uwagę uwarunkowań psychiki
ludzkiej. Wielokrotnie podejmowamówi. - To bardzo ciężka intelektualna i fizyczna zarazem praliśmy próby, by zawód nauczyciela
ca , w stresie , w napięciu i skuuznać za zawód o szczególnym
charakterze. Staraliśmy się, by
pieniu . Wkładamy w nią całą
uzyskać nie przymus, a możliwość
energię życiową i spalamy s ię .
przejścia na emeryturę po 30 laTo o czywiście nie zmi enia faktu ,
tach pracy. Przecież organizmy luże niektórzy mogą pracować do
dzkie są różne . Jeden po tym okrepóżnej starości , bo mają wielką
sie jest wyczerpany, inny wciąż
siłę , ale inni wyczerpują się szybciej i co wtedy? Aktorzy pracują
zdolny do wydajnej pracy. Eksploczęsto kosztem swojego zdroatacja intelektualna jest bardzo
wia , rzadko biorą zwolnienia lewyczerpująca . Nie bez kozery mókarskie, bo mają świ adomoś ć,
wi się : "Obyś cudze dzieci uczy/".
Poza tym, słowem nie wspomina
że ich nieobecność zburzy pracę
całego zespołu .
się o regeneracji sil. Czy 60-letni
nauczyciel wf jest wzorem dla
Mniej zmartwiony sytuacją jest
swoich
wychowanków
jako
inny aktor Teatru im. S. Żerom
przykład siły, witalności i sprawnoskiego Edward Kusztal. - Szczerze mówiąc, nie jestem zbyt
ści? Wystarczy zapytać uczniów,
większość
powie, że wolą
biegły w procedurach emerytalnych - mówi. - Wiem, że aktorzy
młodych
nauczycieli.
Jako
związkowcy będziemy domagać
bronią się przed wcześniejszymi
się rewizji tej decyzji. Nie można
emeryturami, bo przecież ich
stawiać sprawy w ten sposób, że
całe życie to właśnie teatr. Z
komisja zadecydowała, narzucila
własnych obserwacji wiem, że
aktor na emeryturze ginie fizyczschemat i nie dopuszcza żadnej
nie, gaśnie . Dlatego chcą jak
możliwości zmian.
Jarosław Kołodziej. sekretarz
najdłużej być przydatni , grać , bo
kieleckiego oddziału Stowarzyprzecież w teatrze jest również
szenia Dziennikarzy RP, uważa,
miejsce dla d ojrzałych aktorów.
Magdalena FUDALA
że dziennikarze powinni mieć możliwość wcześniejszego przejścia

częsc

- Wystarczy spoj-

kieleckich osiedli jest
wysoko - tam wiatry są bardziej uciążliwe . A mówiąc
nawiasem - dodaje nasz rozmówca - po raz pierwszy powiedzenie:
" Wieje
jak w
Kieleckiem"
usłyszałem na Mazurach od rybaków z Łowicza .
Istnieje teoria, iż powiedzenie o
dworcu i wietrze odnosi się do ...
dziedzińca pałacu biskupiego, który wszak w dawnych czasach
dworcem nazywano. Gdy jeszcze
był nie osłonięty przez budynki
centrum, istotnie wietrzysko musiało tam nieźle hulać. Ale jak było
naprawdę - kto to wie ... ?
Tomasz NATKANlEC
położona dość

http://sbc.wbp.kielce.pl

słowne , sięgnął po

wyważania kół i zaczął
okładać . Rannych .wystawił'

do

podwórko i zamkn ął za
Obydwaj dotarli do
tunkowego, które Zalllialjom,iIn
licję . 22-letni Karol P.
ran tłuczonych głowy
zgu , jego koledze
Wczoraj policjanci
W

wichur?

racji bytu - mówi architekt Jarosław Ciszek. - Kielecki dworzec
nie leży w jakimś szczególnym
miejscu i gie jest wystawiony na
zbyt uciążliwe podmuchy wiatru .
Nie można tego powiedzieć natomiast o niektórych kieleckich osiedlach. Sposób, w jaki ustawiono
budynki na osiedlu Sady sprawił,
że istnieją tam koszmarne przeciągi i na to nikt już nic nie poradzi.
Podobnie jest na terenie blokowisk zbudowanych na wzgórzach,
no ale to akurat jest zrozumiałe : tereny położone wyżej są bardziej
narażone na wiatr. Będzie on odczuwalny wszędzie tam, gdzie budowano według zasady: od najniż-

że 90ście siedzą
długo i postanowił się
Kiedy nie pomagały

zatrzymać Igora T.
zna leż li nielegalną

Wieje jak w Kieleckiem
Miała być wiosna, a tu znienacka zrobiła się jesień i to dość
wietrzna. No właśnie: w rubryce
..Temat dnia" prezentujemy
opinie naszych czytelników o
tym, czy uzasadnione jest powiedzenie: "Wieje jak na dworcu w Kielcach" (ewentualnie:
"Wleje jak w Kieleckiem"). Czyżbyśmy mieli jakieś szczególnie
niekorzystne warunki urbanistyczne, że nasze miasto jest
tak dottmięte wichurami? A może Kielce leżą w jakimś kotle klimatycznym?
Zapytaliśmy
specjalistów:
- Z urbanistycznego punktu widzenia przysłowie nie ma żadnej

tam sprzedawano alkohol 'II
ściach hurtowych. W
wieczorem do
dwóch mocno snr·~ nn in" .. _,
szkańców Ostrowca,
ńca trochę znali. Ten
do środka , razem ullleSI;3aOV,,~
godz. 21 . Wtedy to

założono kil kana ście

rę

emeryturę.

kół

Durna jego głowa

jścia

na

od

holu, funkcjonującą
od kilku m iesięcy. U
około 40 litrów
kowych butelkach ,
etykiet, kapsli i
butelek, w które Or7P.IP.\""M
wiadomej jakości trunki.
poszecllem do naszego
sprawdzić, jak się miewa
rzany, Ukrainiec nie mógł
nadziwić, że tak łatwo wpadl
wi komendant powiatowy
Ostrowcu Tadeusz
wtarzał: .durna moja
znał się do pobicia i
rozlewn i.

Za zimno na
DOKOŃCZENIE ZE
Zboża

ozime, które są
okresu wegetacji, nie
ucierpieć z powodu
chłodów. Są one
mrozki i nawet w razie I
dków temperatury są w
budować przemarzn ięte
ściowe. Kilka lat temu 17

temperatura spadła do -11
C i uszkodzone ozimy odbiły
Wiosenne przymrozki mogą
niebezpieczne dla
.
s ię do kwitnienia
i zmn iejszyć plony
rych wytłacza s ię olej.
dztwie świętokrzyski m
bardzo mało tej rośliny, więc
mogą być niewielkie.
.
Chłody, a nawet przymrozki.
powinny zaszkodzić ptakomI
nym zwierzętom maj ącym
czy czekającym na nie.
one zabezp ieczyć przed
stnymi warunkami
mi, budując legowiska czy
w miejscach osłon iętych .
pieczne mogą być tylko
śniegu, bo zwierzęta będą
problem z pożywien i e m.
Na noc z wtorku na
tycy zapowiadali
szych przejaśnień w
wództwie, a podczas
ratura mogła spaść do
stopni C. - Dzisiaj w .
winno być nieco cieplej,
14 stopni, a w nocy ze
czwartek spodziewamy
ratury od 6 do 9 stopni C·
je Krzysztof
.
ny obserwator w StaCJI.
logiczno-Hydrologicznej w
wie.

Kłócili się O miedzę

W syna
69-łetni

mężczyzna

siekierą

uderzył

siekierą syna, z którym kłócił s ię

o

miedzę.

41 -letni Jan O. z Brzema złamaną rękę. Ojca zatrzymano.
W miejscowości Brzeście koło
Pińczowa doszło w poniedziałek
do rodzinnej bójki. Jan O. od lat nie
mógł się dogadać z ojcem na temat podziału majątku i pola. Kazimierz O. - według syna - źle pościa

dzielił majątek. Chc~ał

w;;t

ojcu więcej gruntu nlZ dOd
się pokrzywdzony. Kle Y
południa przedwczoraj
wszedł na podwórka
'
Kazimierz O. rąbał
częli się kłócić. Nagle
złapał siekierę i z całej Siły
tnie uderzył syna w rękę·
mu kość łokciową. syn
policję ·

,

WIADOMOŚCI LOKALNE

rator Jan

Korczyński

zostaje na stanowisku

ZĄD
oficjalnie sami zaintemu zaprzeczają, w
..:,lr,kn:vSI<lm Urzędzie Wojezrobiło się głośno o
ja ką miał odbyć woLubawski z
oświaty Janem
_.... m'''"'' m_ Pierwszy powiedrugiemu, że już w
sobie zacząć
pracy.
za stanowi," ",;,""kllr::llora kieleckiej oświa- .
Ko rczyń ski ego czynil w
ubiegłego roku ówczesny
Ignacy Pardyka. Spraposunęły się tak dakuratorowi Andrzejowi Sykazano napisać wniosek o
swojego zastępcy. Ten
a wtedy silna grupa poje-

oraz Henryka Rzepy (Lukas Bank
Świętokrzyski).

Z D.OMYSLAMI

chała

do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, żeby odwołać niepokornego Syguta. Co z tego, skoro minister nie wyraził zgody. Ostali się i kielecki kurator, i jego zastę
pca .
- Ile to już razy rozmaite ugrupowan ia polityczne próbowały mnie
odwołać i nic im z tego nie wyszło
wspomina Andrzej Sygul. Wysiłki
adwersarzy kuratora spełzły na niczym , czego dowodem jest choć
by fakt, że wygrał konkurs na stanowisko świętokrzyskieg o kuratora oświa ty_ I jest jedyną osobą w
kuratorium, która wie, co ją czeka.
Pozostali zatrudnieni tam urzędni
cy maj ą umowy do końca czerwca
bieżącego roku. I o ile w ich przypadku to Sygut zdecyduje, kto zostanie, a kto nie, to w przypadku

Górniak w Kielcach

· serce jęst spokojne

wicekuratora Korczyńskiego rzeczywiście rzecz jest nieco bardziej
skomplikowana . Wedle prawa to
wojewoda powołuje wicekuratora.
Jeśli w ubiegły m roku kurator mógł
odmówić napisania wniosku o odwołanie swojego zastępcy, to w
przypadku powołania nie będzie
miał nic do gadania .
W kuluarach Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego rozeszły
się informacje o rozmowie, jaką
miał niedawno odbyć wojewoda
Lubawski z wicekuratorem Korczyńskim , Jej istota to stwierdzenie, że Korczyński już dalej swojego stanowiska piastował nie bę
dzie . Lubawski miał nawet wezwać kuratora Syguta i zażądać
przedstawienia trzech kandydatów na wicekuratora, z zaznaczeniem, by nie było pośród nich nazwiska Korczyńsk i.
- Takiej rozmowy nie było , pan
wojewoda jeszcze nie rozmawiał
ze mną o obsadzeniu stanowiska
mojego zastępcy. Nie pop rosił też
o przedstawienie wniosku z nazwiskami kandydatów na to stanowisko - skomentował Andrzej Sygut,
świętokrzyski kurator ośw iaty.
- Jedyna rozmowa, którą przeprowadz iłem z panem wojewodą
to ta, j a ką na początku jego urzę
dowania odbyli wszyscy pracownicy Urzęd u Wojewódzkiego. Co
więcej, wojewoda powiedzi ał , że
jest zadowolony z mojej pracy. Ani
słowa o ewentualnym odwołaniu
czy raczej ni epowołan iu na to samo stanowisko - mówił pełniący
obowiązki wicekuratora Jan Korczyński.

rachunkach telefon icznych
na kwotę 6 tys. zł,
mężczyzny' z dogenetycznym, pranowymi piosenkami, ktćpomina emocjonalny
mówiła
podczas
konferencji prasoGórniak . Wieczorem
wystąpiła w Kieleckim
Kultury. Koncert ten
z punktów pierwszej
ogólnopolskiej traKonl~~rt'nw.. ;
przez " CommerI Union' trasa obejmuje jeden amiast Polski. W ponadpóltorakoncercie Edyta Górpiosenki ze swoich
niektórych z nich
nowe aranżacje . Arzapowiedziała , że efektem
będzie album koncertowy.
POpołudniowej konferencji
piosenkarka opowiadała
nową płytą, której nasię w lipcu w
Wielkiej Brytanii i USA.
I ona w wersji angielskochoć dla polskich
najprawdopodobniej zoprzygotowanych kilka polutworów. Pracę nad każdym
repertuarem artystka naemOcjonalnym stńpteasem .
kazdą z moich piosenek
Się Jakaś historia, z każdą z

nich

się identyfikuję, każdą

żywam
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-

wyznała

prze-

artystka.

Edyta Górniak przyznała , że z
braku czasu wiele przyjażni musi
podtrzymywać telefonicznie. Ma
cztery telefony, ostatni rachunek,
jaki zap/a ciła , opiewał na kwotę 6
tys. zł . Pytana o życi e prywatne
(ostatnio w prasie bulwarowej
pojawiły się informacje o jej rozstaniu z Robertem Kozyrą) powiedziała:

- Chcę mieć ga rstkę ludzi, przy
których mogłabym czuć się swobodnie. Marzę o spotkaniu męż
czyzny, który pokocha mnie za to,
jaka jestem, a nie dlatego, że jestem dziewczyną z pierwszych
stron gazel. Poza tym', musi on
mieć dobry kod genetyczny, by nasze przyszłe dziecko było mądre ,
zdrowe i przydatne społeczeń
stwu. Teraz nie mam kogoś takiego, ale moje serce jest spokojne.
Artystka wspomniała również o
jeszcze jednym rozstaniu - ze swoim wieloletnim menażerem Wiktorem Kubiakiem.
- To była bardzo trudna decyzja,
bo byłam do niego niezwykle przywiązana , zastępował mi ojca, ale
przestaliśmy się rozumieć i szanować . Rozstałam s i ę z nim m.in.
dlatego, by móc zarabiać pieniądze , a u niego ich nie dostawałam .
•
Agata NIEBU DEK

. pieniędzy w prokuraturze

o zadań specjalnych
przygotowawcze w sprawach,
gdzie zachodzi podejrzenie, iż
przestępcy działali w grupie zorganizowanej .
Funkcjonowanie
wydziału - dla dobra śledztwa - objęte jest tajemnicą do czasu
sporządzenia aktu oskarżenia .
Wydział mógł powstać dzięki dodatkowym funduszom, które pozwolą na profesjonalne wyposażenie, łączność, zabezpieczenie
pomieszczeń i innych środków
przewidzianych przez kodeks postępowan ia karnego.
IMAF/

A i sam wojewoda dementuje, jakoby miał już przemyśliwać nad
zmianą wicekuratora.
- Nikomu nie mówiłem , czy mam
zamiar odwoływać pana Korczyń
skiego. Jego obecny status jest taki sam jak wielu innych pracowników urzędu : nie jest ani powołany
ani odwołany. Opinie, jakie
słyszałem o jego pracy, też są pozytywne. Natomiast plotki mogły
się wziąć z ,opozycyjnej" przynależnośc i pana Korczyńskiego
do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale sugerowane czystki polityczne byłyby bzdurą - takie myślenie jest bardzo krótkowzroczne
- wyj a śniał nam Wojciech Lubawski, wojewoda świętokrzyski.
Właśnie , w kuluarach rzeczywiście mówi się o politycznym podtekście całej sprawy. Że odwołan ie

Korczyńskiego ma być reakcją
prawicy na niedawne usunięcie
trzech kojarzonych z tą opcją dyrektorów: Jarosława Wójcickiego'
(szpital dziecięcy), Jerzego Adamskiego (,Wodociągi Kieleckie')

- Chodzi o to, żeby został zawarty
pewien kontrakt i ktoś z AWS zajął
miejsce Jana Korczyńskiego. Koalicja rządząca nie po raz pierwszy
robi po swojemu: kto nie jest
,swój", musi odejść. A wojewoda
ma problem, bo zastał w urzędzie
pewną sytuację , z którą teraz musi
sobie poradzić - skomentował Alfred Domagaiski, szef kieleckiego
PSL.
Plotki plotkami, ale informacje o
odwołan i u wicekuratora Korczyń-

skiego zan i epoko iły mocno starostwo powiatowe. Wójtowie i burmistrzowie rządzący poszczególnymi gminami oraz władze starostwa
wystosowały do wojewody pismo
z poparciem dla Korczyńskiego ,
stwierdzając jednocześnie, że ,jego ewentualne odwołan i e ze stanowiska może być spowodowane
wyJączn ie względami politycznymi, bez liczenia się z negatywnymi
skutkami dla oświaty województwa świętokrzyskiego'.
Sylwia

BŁAWAT

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

W KIELCACH
NAJ STARSZA I NAJWIĘKSZA
UCZELNIA NIEPAŃSTWOWA W REGIONIE
Prowadzimy trzyletnie wyższe studia zawodowe na kierunkach:
I MARKETING, EKONOMIA, ADMINISTRACJA.
W naszej uczelni studiuje ogółem 3400 studentów na studiach dziennych,
wieczorowych i zaocznych, w tym 2400 na studiach licencjackich
i 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Zatrudniamy 180 nauczycieli
akademickich, w tym 30 profesorów i 50 doktorów.
ZARZĄDZANIE

Wyższa Szkoła Handlowa posiada dwa wydziały,
które w roku akademickim 1999/2000 będą prowadzić następujące
WYDZIAŁ

EKONOMII
I ADMIN ISTRACJI (tel. 362-60-26)

specjalności:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

I MARKETINGU
(tel. 368-51-28)

kierunek: Ekonomia
studia dzienne i zaoczne
w specjalnościach:
- doradztwo podatkowe i finansowe
- bankowość
- ubezpieczenia
- gospodarka regionalna
kierunek: Administracja
studia dzienne i zaoczne
w specjalnościach :
- administracja samorządowa
- ochrona i kształtowanie środowiska
studia dzienne w specjalności:
- administracja systemami

kierunek: Zarządzanie i Marketing
studia dzienne i zaoczne
w specjalnościach:
- menedżerska
- handel zagraniczny
- zarządzanie jakością
- turystyka i hotelarstwo
- zarządzanie w agrobiznesie
Szczegółowe

informacje
uzyskasz w pokoju 127
lub telefonicznie:
331-74-10,368-51-29

bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła

Handlowa w Kielcach, ul. Peryferyjna 15
tel. 331-74-10, tel./fax 368-51-29
e-mail: info@wshkielce.edu.pl; strona www.wsh-kielce.edu.pl

Ofer.ta INVEST-BANKU dla

członków

Klubu Polsatu

Karta
bankomatowa

i płatnicza

za darmo
By otrzymać kartę wystarczy założyć w naszym Banku
bardzo wygodny RDR Invest-Konło , Nie trzeba przedkładać
zaświadczeń o stałych dochodach, wystarczy dowód
osobisty ; sam decydujesz o tym iłe będziesz wpłacał na
konto. Dla posiadaczy łnvest-Konta także : nagrody
łnvest-Systemu za 120000 zł, łosowane każdego miesiąca ,
kredyt na dowolny ceł od zaraz oraz kredyt samochodowy
na korzystniejszych warunkach.

-~

InllBst-Konto

http://sbc.wbp.kielce.pl

Teraz W Jnvest-8an1aJ
możesz kupić mM)'

samochód na

KREDYT o najniźsz,m
oprocentowaniu
Juzod

"5.
'Il 5%'O

wskiJli roku
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Rosja pracuje nad

nową inicjatywą pokojową

Zniszczyć
NATO bombardowało w ciągu
minionej doby obiekty w co najmniej 10 miastach Serbii. Brytyjski premier Tony Blairzapowiedział, że operacja będzie trwała
aż do zniszczenia serbskiego
potencjału militarnego.
W nocy z poniedziałku na wtorek
pociski spadały na zbiorniki paliwa, mosty i obiekty wojskowe, a
także na zakłady przemysłowe i
ośrodki łączności.
Najcięższe były bombardowania
w Niszu, gdzie znajduje się kwatera główna wojsk operujących w
Kosowie. Według Tanjuga, zginęła
tam jedna osoba, a 11 zostało rannych. Trafiona została największa
w Jugosławii fabryka tytoniowa
DIN . Zn iszczony został most w
Donjej Bistricy. Znów bombardowano lotnisko i koszary w Batajnicy pod Belgradem i Kragujevac,
miasto "Zastavy".
Samoloty NATO prowadziły naloty w górach Zlatibor. Na szczytach górskich często umieszczane
są anteny przekażnikowe systemu
łączności. Trafiorio naziemną stację łączności satelitarnej koło
Ivanjicy w środkowej Serbii.

Naloty do

końca

premier Tony Blair
oświadczył w czasie wizyty w kwaterze głównej NATO , że Sojusz
jest zdecydowany kontynuować
naloty aż do zniszczenia serbskiego potencjału militarnego.
W Brukseli Blair spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Javierem Solaną i naczelnym dowódcą sił Sojuszu w Europie Wesleyem Clarkiem .
Połowa

gosłowiańskich MiG-29 i jedną
czwartą myśliwców MiG-21 . Tra-

fiono p i ęć czołgów, cztery wozy
opancerzone i 20 innych pojazdów
wojskowych .
Francuski minister spraw zagranicznych Hubert Vedrine oświad
czył w wywiadzie dla IHT, że wspólnym celem Zachodu jest demokratyczna Jugosławia , a to oznacza konieczność zmiany reżimu w
Belgradzie.

kru, makaron, kaszę , keczup, musztardę i napoje. Trzy samochody
zawierały dary przekazane przez
Wojsko Polskie - koce, materace,
namioty, a także kawę, cukier i suchary.
blo~uje

Znaczne oddziały jugosłowiań
skie skupiły się w okolicach wioski
Sutorina i zażądały od czarnogórskich służb przekazania posterunku granicznego. Kiedy te odmówiły, wojsko zablokowało drogę
dojazdową.

Posterunek graniczny Debeli Brijeg, który otwarto w ubiegłym roku
w okresie świąt Boż.ego Narodzenia, służył zagranicznym dziennikarzom do przedostawania się na
terytorium Jugosławii, bez obowiązku posiadania wiz.
W ub i egłym tygodniu władze
ju gosłowia ńskie zadecydowały,

Armia j ugosłowiańska zablokowała wczoraj jedyne przejście graniczne pom i ędzy Czarnogórą a
Chorwacją - Debeli Drijeg - podała
chorwacka agencja Hina.

że

dziennikarze zagraniczni,
którzy chcą pojechać do Czarnogóry, muszą obowiązkowo staw i ć się w Belgradzie i otrzymać
wizy.

Poparcie po alakach
n i esłuszną,

znacznie częściej są
zadowoleni z przystąpienia do Paktu (58 proc.) niż niezadowoleni
(27 proc.).
W porównaniu z badaniem z lipca 1998 roku , kiedy Polska nie
była jeszcze członkiem Paktu ,
znacznie spadło poparcie dla podwyższania podatków na koszty
członkostwa w NATO (obecnie 12
proc. "za", a w lipcu ubiegłego roku
22 proc. "za") i dla wysyłania oddziałów dla obrony innych krajów
NATO (teraz 57 proc. "za", w lipcu
ubiegłego roku - 67 proc.).
Spadło także poparcie dla wysyłania polskich wojsk do udziału
w misjach pokojowych NATO. Teraz popiera je 65 proc. ankietowanych , w lipcu 1998 roku było o 7
proc. więcej .

Ordynatorowi Oddziału Chirurgicznego
Szpitala MSWiA w Kielcach

Poseł KPN-Ojczyzna Tomasz
Karwowski poinformowałwczo
raj dziennikarzy, że złożył u rzecznika interesu publicznego
Bogusława Nizieńskiego wniosek o wszczęcie postępowania
lustracyjnego wobec premiera
Jerzego Buzka.
Wyjaśnił , że składając wniosek
powołał się na zapisy ustawy lustracyjnej, pozwalającej posłom
wnos ić o wszczęcie postępowan ia
lustracyjnego wobec osób, które
złożyły o świadczenie lustracyjne.
Karwowski poinformował, że do
wniosku załączył "szereg materiałów, w tym zeznań
osób
działających w podziemiu z Jerzym Buzkiem", a także materiały
pochodzenia "kontrwywiadowczego".
Nie chciał ujawnić szczegółów. To rzecznik interesu publicznego
powinien zadecydować , czy te
materiały ujawnić . Ja nie chcę być
posądzany o kolejne pomówienia-

wczoraj r171,pnrulc", nnm
żadnych obaw i w::.lln/iu,nó,:
tyczących swojej osoby w
z procesem lustracji.
- Jestem zupelnie spOkOjny
nik wszelkich rozważa ń na
mat - powiedział premier.
że boleje nad tym , iż
cji przebiega w ::.Innn.:fpr:,"
wi eń i podawania nieora'wo7nw
faktów.
- To bardzo żle dla tak
procesu , który powinien
przeprowadzon y w sposób
ważny i odpowiedzialny·
nił Buzek .

W dostarczonym dziennikarzom
uzasadnienia powołał s i ę
na ujawnione już wcze śniej informacje, m.in . domniemany udział
premiera
w
aresztowaniu
dzi ałacza śląskiej "S" Jana Górnego. Pytany, czy ma pewność co do
współpracy 'Jerzego Buzka z byłą
SB , odpowiedzi ał , że gdyby miał
pewność , powiedziałby to. - Mogę
powiedzieć , że mam wątpliwości podkreś lił Karwowski.
tekście

z Kosowa przybywają tylko nieliczni uchodżcy. Do
Albanii i Macedonii przeszło zaledwie kilka osób. Dwa tysiące Albań
czyków, którzy próbowali dostać
się do Macedonii korytarzem prowadzącym przez Serbię, między
Kosowem i Bułgarią. zostało powstrzymanych przez policję macedońską - poinformował rzecznik
wysokiego komisarza ONZ ds.
uchodżców Kris Janowski.

Kolejne konwoje z pomocą humanitarną dla lJ!;hodżców z Koso-

"

do lustracji

powiedział.

Już d rugi dzień

o NATO?

Akcja NATO w Kosowie nie obniżyła poparcia Polaków dla Sojuszu - wynika z sondażu Demoskopu.
W pierwszej połowie kwietnia poparcie Polaków dla przystąpienia
Polski do NATO było niemal takie
samo, jak w grudniu ubiegłego roku . Teraz popiera je 68 proc. badanych, w grudniu było to 67 proc.
Zmieniła się natomiast siła tego
poparcia. W grudniu "zdecydowanie zadowolonych" z przystąpienia
do NATO było 23 proc. ankietowanych, teraz jest to 15 proc.
Oznacza to, że poparcie dla
NATO nie jest jednoznacznie powiązane z poparciem dla akcji Sojuszu w Kosowie - uważają eksperci Demoskopu. Nawet ci, którzy uważają akcję Sojuszu za

C iężarówk i zawiozły uchodżcom
m.in. wodę mineralną, 20 ton cu-

spokoJq-~ ...

Premier

uchodźcy

Na konferencji prasowej poinfor-

sądzą

nitarną.

Armia
Rosja nasiliła zabiegi o polityczne rozwiązanie kryzysu kosowskiego i pracuje nad nową inicjatywą pokojową. Prezydent Borys
Jelcyn zapewnił, że Rosja wyklucza możliwość "zerwania stosunków dyplomatycznych ze świato
wymi mocarstwami" z powodu kryzysu w Jugosławii.
Specjalny wysłannik ds. kryzysu kosowskiego były premierWiktorCzernomyrdin wyruszył w podróż do
trze.ch poradzieckich państw, gdzie
ma dyskutować o kryzysie. Do Belgradu udał się z misją mediacyjnąpa
triarcha Wszechrusi Aleksij II.

Polska pomaga

Co Polacy

wa docierają na miejsce. Wczoraj
do stolicy Macedonii Skopje po
pięciu
dniach podróży dotarł
rządowy konwój z pomocą huma-

Nowa inicjatywa Rosji

zniszczona

mował , że NATO zniszczyło już
połowę najlepszych myśliwców ju-

Jerzy Buzek

potencjał

serbski

Nieliczn i

Brytyjski

w sprawie Kosowa

Wobozie dla uchodźców Brazda,
20 km na północ od Skopje,
Albanka z Kosowa i jej córka
przygotowują
mIejsce
do
rozpalenia ognia, by ugotować
gorący posiłek. Według ONZowskiego ~sokiego Komisariatu
do Spraw Uchodżców (UNHCR)
około
132.500
kosowskich
Albaczyków schroniło się w
Macedonii.

Z

zaświadczeniem

STUDENT
DO RAPORTU
Studenci

Senatu
do ustawy o powszechnym obowiązku obrony poparła wczoraj
sejmowa Komisja Obrony Narodowej.

Zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Rosji, patriarcha
Moskwy i Wszech rusi Aleksij /I
odwołał wizytę w Polsce i
prze/ożył ją na przyszły rok.
Wizyta ta początkowo planowana była na kwiecień, potem na
maj. Zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce, arcybiskup
Sawa powiedział wczoraj, że
przełożenie wizyty patriarchy Moskwy Aleksija /I spowodowane jest
jego "bardzo nap,iętym kalendarzem".

Panu Docentowi
dr. hab. med. Stanisławowi Głuszkowi

musieli co roku

naukę. Taką poprawkę

odwołuje

Koleżance

będą

udowadniać wojskowym komisjom uzupełnień , że kontynuują

Patriarcha

wyrazy szczerego

"Komisja przyjęła poprawkę Senatu, gwarantującą studentom na
urlopie dziekańskim realizację
obowiązku obrony na takich samych zasadach, jak wszyscy inni
studenci. Z powodów ekonomicznych jest mało prawdopodobne,
by młodzi ludzie unikali służby
przedłużając studia" - powiedział
przewodniczący komisji Bronisław
Komorowski (AWS). Zarazem na
wszystkich studentach zaciążyłby
obowiązek przedstawiania WKU
dokumentów, świ ad czących, że
nadal studiują.

składa

śp.

Janiny
Maciejczyk

Wyrazy

Panu

z powodu

dyrekcja oraz koleżanki
z PS 25 w Kielcach

Czesławowi

Skolakowi

śmierci

MATKI
111100

Stronę

składają

Dotychczas obowiązek donoszenia
WKU o studentach, którzy przerwali
naukę, spoczywał na uczelniach.
Zdaniem Komorowskiego, indywidualny obowiązek infonmowania przez
studenta o swoim statusie zwiększa
możliwoŚĆ skutecznego poboru tych,
którzy faktycznie nie studiują. ponieważ szkoły mogłyby dopełniać tych
fonmalności z opóźnieniem .

wczoraj

z

Kwaśniewskim.

W

prezydentów
dyplomacji
podpisali

śmierci

głębokiego współczucia

z powodu

serdeczne podziękowania
składa Rodzina

Polska przyjazna
dla tego kraju
przylądkiem w
uważa
prezydent
Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Helenie Węgrzyn

współczucia

BRATA

Lekarzom, Pielęgniarkom i Personelowi
za pomoc i opiekę
w ostatnich dniach życia
naszej Kochanej Matki

co roku

Dyrektor oraz współpracownicy

przygotowano na podstawie materia/ów PAP

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fot.
Skazani z Zakładu Karnego w Białymstoku budują model
wca, który wręczą Ojcu Świętemu w czerwcu
nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie. Nie
pierwsza praca. Wcześniej wykonali podobny, nieco
model.
Na zdjęciu: wykonawca Mieczysław Siernicki, ks. kapelan
Pas turek, w głębi Dariusz Gawkowski.

P ani mgr Wiesławie Nawłoka
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SIOSTRY

sklada

'd mośĆ '
Komisja Zakładowa NSZZ " Sa I l a "SA
w ZPW" TrzuskaWlca .

PUBLICYSTYKA

STRONA 5

plansza dla portiera, druga obok czajnika
V jubileuszowe targi "Logistyka"

zpieczeństwa

POLSKA W NATO,

igiena mlatka
Klepanie w klawiaturę komputera to nie jest prosta sprawa.
obsługi komputera należy przystąpić punktualnie, będąc
i trzeżwym ". Najpierw trzeba koniecznie przybiu rko i krzesło do " wymiarów swego ciała ", a poprzyg otować się do pracy. Procedura przygotowania pona: a) podłączeniu komputera do sieci elektrycznej, b)
śnięci u przycisku włączenia zasilania. I już. Można praoczywiście nadal przestrzegając " instrukcji pracy na
".nnulic:I<'1I Z komputerem i drukarką".
kiem), " Obsługa kserokopiarki",
" Obsługa gilotyny do krojenia papieru", .Obsługa kuchni mikrofalowej" i "Obsługa urządzeń do pa-

CHIŃCZYCY W KIELCACH

ppoż. amputować kończyny oraz
postępować z osobą nieprzytomną (i wielu innych rzeczy) , a z

poświęconych "Sanepidowi" - jak
myć i dezynfekować jaja kurze
oraz myć naczynia. Swoją własną
tabliczkę powinni mieć portier-dosprzątaczka
mysłowych i robotnik

zorca,

hal przeterenów zielonych - konserwator zieleni.
Niewiele z tych tabliczek można
kupić .od ręki" w Kielcach. Kilkanaście jest w firmie handlującej
gaśnicami. - Czy wiem, co na nich
jest? - zastanawia się człowiek
sprzedający instrukcje. - A kto by
to czytał. Chociaż ... czasem
się pośmiejemy.
Czynności zakazane
obsłudze komputera: nie

przy
wolno "organizować libacji, pić alkoholu ani brać udziału w żar
tach i zabawach". Przy cięciu
metali piłą tarczową należy
natomiast .dbać o schludny
wygląd", .rzetelnie wykonywać pracę· oraz . unikać zbęd
nych rozmów, kłótni , żartów i
popychania·. - Są na tych tabliczkach różne dziwactwa, to
prawda - przyznaje inspektor
Zajączkowski. - Rzeczy oczywiste również się zdarzają.
Ale to wcale nie znaczy, że instrukcje nie są potrzebne.
Plansze bhp powinny być
mocowane obok urządzeń
stwarzających
zagrożenie.
Według Inspekcji Pracy, taki-

z firm branży bhp w swojej
oferuje ponad 300 róż
u "instrukCji stanowiSą
wśród
nich:

V'"Jn." .. ~,n'_ się ręcznymi narzę-

slusarskimi" (czyli np. mlot-

mi urządzeniami są monitor
(komputer już nie), kuchenka
mikrofalowa albo gazowa, no i
oczywiście rozmaite maszyny
przemysłowe . Ale tabliczki
mogą zostać zastąpione "instrukcjami zbiorczymi", których poznanie powinien przed
rozpoczęciem pracy potwierdzić każdy pracownik. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że
nikt nie przejmuje się zbytnio
Rys. M. Dulęba studiowaniem instrukcji (chyba nikt nie widział człowieka
obsługującego tokarkę, który corzenia kawy i napojów gorących ".
dziennie przed rozpoczęciem praCzy z tego wynika, że przy każdym
cy wnikliwie czyta zalecenia z
czajniku w biurze powinna wisieć
planszy). Zdecydowana wię
instrukcja? - W zasadzie nie - odkszość procedur bhp, zwłaszcza w
powiada Włodzimierz Zajączko
biurach i niewielkich zakładach,
wski. - Ale w ten lub inny sposób
pozostaje formalnością - trzeba
pracownicy powinni zostać poinwywiesić, bo przyjdzie kontrola
formowani o zasadach bhp przy
PIP. Inspektorzy podają jeszcze
korzystaniu z różnych urządzeń . .
jedną przyczynę : w razie wypadku
Szczegółowymi
instrukcjami
- jeśli była wywieszona tabliczka bezpieczeństwa pracy została
odpowiada pracownik, jeśli planotoczona każda dziedzina gosposzy nie było - pracodawca.
darki. Swoją tabliczkę ma kierow- Niestety, dalej w taki właśnie
ca, hakowy i - osobno - pracownik
sposób pracodawcy podchodzą
ręcznie przenoszący albo przedo bhp - mówi Włodzimierz
wożący ciężar. W dziale "transZajączkowski. - A przecież chodzi
port" są też ustawiacz taboru na
o rzeczywistą znajomość tych
zakładowej bocznicy kolejowej i
norm - tylko dzięki temu unikniemy
konserwatorwind . Z tabliczek "Powypadków.
moc przedlekarska" możemy się
Tomasz BIEŃ
dowiedzieć, jak zgodnie z bhp i

Po przystąp i eniu Polski do
NATO zagran iczne inwestycje
wzrosną w naszym kraju do 10
miliardów dolarów rocznie szacuje Ministerstwo Gospodarki. - Oznacza to także szanse
dla naszych przedsiębiorstw
zbrojeniowych, licznie zlokalizowanych w byłym Centralnym
Okręgu Przemysłowy m - uważa
wiceminister gospodarki Dariusz Klimek. - Oferty tych firm
zobaczymy
podczas
zbliżających się targów " Logistyka " w Kielcach - powiedział.
Od początku lat dziewięćdzie
siątych kwota inwestycji zagranicznych w Polsce nie przekroczyła
w sumie 30 miliardów dolarów. Od
momentu, kiedy Polska została
pełnoprawnym członkiem Paktu
Północnoatlantyckiego suma ta
wzrosnąć ma do 10 miliardów dolarów rocznie. Przystąpienie do
militarnego sojuszu otworzyło także możliwości borykające~u się z
kryzysem polskiemu
przemysłowi

zbrojeniowemu.
Od chwili przyjęcia naszego kraju do Paktu ogloszono już około 30
przetargów na dostawy dla armii
NATO na kwotę 90 milionów dolarów, w których udział wzięło 70
firm polskich. - Wkrótce ogłosimy
kolejne przetargi - twierdzi minister Klimek. - Zasady, jakie obowiązują przystępujących do przetargu, będą między innymi tematem konferencji "Biznes z NATO",
towarzyszącej targqm "Logistyka".
Oczywiście, jak podkreśla minister Klimek, członkostwo w NATO
to nie tylko korzyści, ale również
obowiązki , które koszlować będą
Polskę 60 milionów dolarów rocznej składki i koszty związane z partnerstwem. Konieczna jest bowiem, o czym mówi się od kilku lat,
modernizacja armii, a więc zakupy
nowego sprzętu, oprzyrządowa
nia, a także mundurów. - Dlatego
znaczenie kieleckiej "Logistyki"
jest coraz większe zarówno dla
krajowych firm produkujących na
potrzeby woiska . policji , straży po·
Żil rJ'r ,
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decydentów w sprawach zakupów
- mówi prezes Świętokrzyskiej
Agencji Rozwoju Regionu SA Andrzej Mochoń , organizator imprezy, - Jedynie w Kielcach mogą bowiem w jednym miejscu zobaczyć
niemal pełną ofertę w branży zaopatrzenia służb mundurowych.
Gośćmi targów będą także oprócz
tradycyjnie już polskich VIP-ów,
także przedstawiciele NATO oraz
delegacje Sztabu Generalnego
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwole- .
ńczej, Armii Czeskiej i niemieckiej
Straży Graniczej .
Wzrastające

potrzeby Straży Granicznej ,
związane między innymi z planowanym przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej, spowodowały, że
pomysłodawcy .Logistyki" - ŚARR
zdecydowali o zorganizowaniu po
raz pierwszy w Kielcach Między
narodowej Wystawy Materiałów,
Wyposażenia i Sprzętu Technicznego Straży Granicznej .Granica '99".
- Nowoczesność to skuteczna walka z przestępczością graniczną twierdzi komendant główny Straży
Granicznej pułkownik Marek Bień
skowski. - Przez Polskę przechodzą
główne szlaki tranzytowe nielegalnej emigracji, my w przyszłości
chronić będziemy najd/uższej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
Jej długość przekracza bowiem
2000 kilometrów.
Do tej pory firmy produkujące
sprzęt używany przez Straż Graniczną były w Polsce bardzo rozproszone. Targi .Granica" służyć
mają integracji tego przemysłu.
Zachętą dla przedsiębiorstw są
coraz większe fundusze tego resortu. - Prowadzimy negocjacje z
PHARE, jak na razie z funduszy
pomocowych otrzymaliśmy 20 milionów ecu i staramy się o kolejnemówi komendant Bieńskowsk i. Kupiliśmy już 52 samochody
osobowo-terenowe, a potrzebujemy 136, jesteśmy także bardzo
zainteresowani elektroniką i do
firm z tej branży skierujemy swoją
ofertę zakupów - poinformował.
Coraz więcej na inwestYCje wy-
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- Nasz budżet może nie jest jeszcze budżetem oczekiwań , ale jest
wyższy niż przed rokiem - twierdzi
zastępca komendanta głównego
policji Władysław Padło . - Skorzysta na tym wielu producentów.
Oprócz własnego budżetu policja dysponuje także pieniędzmi z
PHARE, Banku Światowego, za
które zakupione będzie 250 lekkich i 100 ciężkich motocykli. Polskiej policji wodnej przybyć ma sto
łodzi motorowych za pieniądze z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska . O dostawy dla policji
starać mogą się producenci broni,
konieczny jest bowiem, jak powiedział komendant Padło , zakup glauberytów, strzelb gładkolufowych i
pistoletów. - Potrzebujemy także
nowego oprogramowania i mundurów - mówi komendant Padło . Coraz większy nacisk kładziemy
na skuteczniejszą ochronę policjantów. Ogłosimy przetarg na tarcze i kamizelki, chroniące od uderzeń kamieniami.
Osłonom balistycznym poświę
cone będzie specjalne sympozjum
towarzyszące "Logistyce·, którego
tematem będą najnowsze rozwiązania w zakresie konstrukcji i
zastosowania osłon balistycznych
oraz medycznego aspektu ich
użytkowania.

Odbywające się po raz pierwszy po przystąpieniu Polski do
NATO targi . Logistyka· ściągną
do Kielc przedstawicieli ponad
150 firm z kraju, a także Niemiec, Francji i Węgier. Otworzy
je wicepremier minister spraw
wewnętrznych i administracji Janusz Tomaszewski, odwiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej Romuald
Szeremietiew. Atrakcją imprezy
będą pokazy ratownictwa w wykonaniu kieleckich strażaków ,
Straż Graniczna zademonstruje ,
jak zatrzymuje się nielegalnie
przekraczających granicę , a policja - przestępców. Obejrzeć bę 
dzie można także pokazy mody
mundurowej.

Agni es zka WICHA·DAUKSZA

JEZIERSKI
PRODUCENT
OKIEN I DRZWI
Z pcv I ALUMINIUM
KRAT ZWIJANYCH
I ROLOKASET
JEDYNY W POLSCE!
PRODUCENT ŻALUZJI
WEWNĄTRZ HERMETYCZNIE
ZESPOLONYCH SZYB

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
poszukujemy osób - fizycznych lub prawnych zainteresowanych współpracą w charakterze

jeśli

masz już dość
ciqgłej konserwacji
wypaczonych okien
zamów nowe
w prestiżowym systemie

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO
ds. leasingu

Pisemne oferty prosimy przesłać na adres firmy:
FINANCIAL MANAGEMENT S.A.
BIURO HANDLOWE
ul. Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa
lub fax: (022) 857-35-75

I

policja,

M

FINANCIAL MANAGEMENT S.A.

Od kandydatów oczekujemy:
• orientacji na rynku usług finansowych
• samodzielności
• kontaktów handlowych

• ':. I

także

PRODUKCJA: LEKOMIN 2
26-050 Zagnańsk k/Kielc
t",/faX 0-41 / 3001175,3001137
BIURO HANDLOWE: Klelee ul. Duża 24
teI.,1fax 0-41 / 3432121, 3432122, 3432123

W7'114115

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ZA TYDZIEŃ:
• Jak ustrzec się przed skutkami
grupowych - zasiłki i świa
dczenia przedemerytalne.

zwolnień

Szukam, dam,
Więcej

kobiet

ni ż mężczyzn

• Czy można odnieść zawodowy
sukces, biorąc pożyczkę z Funduszu Pracy na uruchomienie własnej
firmy.

zmienię

• Aktualne oferty pracy.

bez pracy

BEZROBOCIE
W LICZBACB
Bezrobotnych ciągłe przybywa. W porównaniu z lutym, w marcu
bez pracy było prawie 2.200 osób więcej. Jak wykazują statystyki pod koniec marca bez zajęcia w województwie świętokrzyskim pozostawało dokładnie 99.616 osób.
Z danych wynika, iż bezrobocie w
stopniu dotyka kobiet.
Na wspomniane 99.616 zarejestrowanych, bezrobotnych kobiet jest
52.350. W większym stopniu z problemem braku zajęcia borykają się
mieszkańcy wsi - jest ich 55.892.
Dramatycznie wyglądają liczby obrazujące liczbę bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku - jest
ich zaledwie 22.416, czylf 22,5
proc. Ponad 6,5 tysiąca osób zostało zwolnionych z przyczyn ekonomicznych zakładów pracy. Stosunkowo niewielu jest wśród dotkniętych bezrobociem absolwentów
szkól średnich i wyższych - 5046.
Prawie jeden procent bezrobotnych
to niepełnosprawni - dokładnie 895.
Brak zajęcia jest najbardziej dotkliwy w regionach zagrożonych
już od kilku lat strukturalnym bezrobociem, czyłi w Starachowicach
i Końskich . W tym pierwszym aż
34,1 proc. czynnych zawodowo
nie ma co robić. W drugim - 27 ,6
proc. Są to jedne z najwyższych
wskażników w skali kraju .
W marcu tego roku w urzędach
pracy województwa świętokrzy
skiego zarejestrowało się ponad
8,5 tys. osób, co oznacza spadek
w stosunku do lutego o półtora tysiąca. Wśród nich 1850 osób zarejestrowało się po raz pierwszy. Reszta - po raz rugi czy kolejny.
Wśród tej grupy dotychczas zatrudnieni stanowili 71,2 proc. Nigdzie jak dotąd nie pracujący - prawie 29 proc.
Liczba ofert pracy, jaką w marcu
większym

dysponowały

urzędy,

wyniosła

1420 - w stosunku do lutego wię
cej o prawie 400. Lwia część ofert
pochodziła z sektora prywatnego 64,7 proc. Jedynie 132 propozycje

przeznaczone były dla niepełno
sprawnych, jeszcze mniej dla absolwentów - tylko 77.
Według danych na koniec marca
przy pracach' interwencyjnych
znalazło zajęcie niemal dwa tysiące chętnych (w tym prawie 700
pozostających bez pracy ponad
rok) . Roboty publiczne dały zatrudnienie 846 bezrobotnym.
Nieciekawie wyglądała sytuacja
z zatrudnieniem w 33 zakładach

Student robi

pracy województwa. W końcu marca zamierzały one zwolnić łącznie
ponad 3500 osób. Zwolnienia już
miały miejsce między innymi m ię
dzy innymi w takich firmach jak
kielecki "Dom Książki", Walcownia
Huty "Ostrowiec", Starachowickie
Zakłady Drzewne "Paged" czy
PRO-AGRO z Kunowa . Zdecydowanie największe zwolnienia z
przyczyn dotyczących zakładu
pracy odnotowano w starachowickim "Starze". Na za siłek odeszło
sia mtąd 87 pracowników.
Zamierzają zwalniać zatrudnionych: kielecka Straż Miejsca - 70
osób, Spółdzielnia Pracy " Młot" w

głowy. Mogą się znałeźć wśród

nich takie, jak nawiązywanie
kontaktów z ludźmi, komunikatywność , szybkie pisanie na
maszynie, gotowanie, itp.
Przy szukaniu pracy warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego zajęcia szukamy. Dotyczy
to zarówno bezrobotnych, jak i
zmieniających pracę . Okreśłe

nie

cełu ułatwi

przygotowanie
się do rozmowy z pracodawcą i
przygotowanie potrzebnych dokumentów jak łist motywacyjny
łub cv.
- Ważne jest, abyśmy wiedzieli ,
czy chcemy pracować i po co uważa Roman Dąbrowski, specjalista w dziedzinie pub lic relations . Jeśli
komuś zależy na
pieniądzach, będzie szukał takich
firm , gdzie może łatwo je zarobić.
Jeśli dla kogoś ważniejsza jest
samorealizacja, zajmie się pracą,
która mu ją zapewni.

Dodajmy wreszcie, iż w marcu
spadła liczba zarejestrowanych w
urzędach
pracy absolwentów.
Zgłosiło się ich tylko 826, czyli o
prawie 240 osób mniej w porównaniu z danymi z lutego. Z ewidencji
wyłączono 783 młodych bezrobotnych. 197 z nich utraciło status
bezrobotnego, reszta w większo
ści albo po djęła pra cę , albo od bywała szkolenia u potencj alnych
pracodawców.
/tqnl

karierę

Informatyk poszukiwany·
Ponad dwadzieści a fi rm oferozatrudnienie kiełeckim
. studentom podczas czw artej
świętokrzyskiej edycji O gółn o 
połskich Dni Kariery organizowanych przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handło
wych AłESEC. Stoiska potencjalnych pracodawców odwiedziło
ponad
2
tysiące
przyszłych absolwentów naszych uczelni.
Coroczne studenckie targi pracy
mają na celu umożliwienie kontaktu potencjalnym pracodawcom z
przyszłymi pracownikami. Podczas Dni Kariery studenci podpisują pierwsze umowy o pracę , poznają wymagania właścicieli firm.
Pracodawcy z kolei mogą wstęp
nie ocenić rynek pracy i możliwo
ści absolwentów. W tym roku wielu
studentów z kieleckich uczelni
zgłaszało się do przedstawicieli
wało

firm z gotowymi życiorysami i podaniami o pracę . Dni Kariery AIESEC poprzedziły bowiem kilkudniowe szkolenia robocze organizowane przez Biuro Karier Politechniki Świętokrzyskiej. podczas
których przyszli absolwenci poznawali m.in. zasady pisania listów motywacyjnych i autoprezentacji.
- Po raz pierwszy mieliśmy tak
dużą liczbę ofert pracy dla informatyków - powiedziała Joanna
Hablasek, prezydent komitetu lokalnego AIESEC w Kielcach. Przedstawiciele ogólnopolskich
koncernów nie przywiązywali na
ogól wielkiej wagi do kierunku studiów. Twierdzili , że mają bardzo
rozwinięte systemy szko leń i poszukiwali ludzi o odpowiednich
predyspozycjach. Takie firmy, jak
"Mars Master Foods" czy "Procter
& Gambie" oferowały staże dla
studentów IV i V roku. Firma AMS

Zanim zaczniesz
Wypisz na kartce papieru
wszystkie swoje umiejętności.
Wszystkie, jakie ci przyjdą do

Końskich - 52 osoby, Zakład Ceramiki Budowlanej " Sołtyków" - 80
osób.

Oceńmy więc swoje możliwości.
Zastanówmy s i ę , co możemy i potrafimy robić. Równie ważna jest
przy tym analiza lokalnego rynku
pracy. Zorientujmy się , na jakie zawody i specjalistów istnieje zapotrzebowanie, a więc, jakie mamy
możliwości zrealizowania swoich
dążeń. Na rozpoznanie rynku jest
wiele sposobów. Należą do nich
rozmowy z ludżmi , przeglądanie
ogłoszeń i ofert w biurach pracy,
dawanie ogłoszeń . Oczywiście
najlepsze jest zorganizowane
działanie, wykorzystanie wszystkich podanych wyżej metod .
O tym, jaką pracę chcemy
podjąć, decyduje wiele czynników.
Podstawowy to poziom wykształcenia - podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe i kierunek,
w jakim się specjalizujemy, np.
ekonomia. Warto wziąć pod uwagę przebyte kursy i zdobyte uprawnienia do wykonywania zawodu.
Przez doświadczenia zawodowe
należy rozumieć to, co robiliśmy,
co umiemy robić . Absolwenci

miała gotowe oferty pracy, natomiast "Pegromar" oferował staże
wakacyjne.
Najbardziej oblegane podczas
Dni Kariery było stoisko informacyjne ITEP - AIESEC, przy którym
można było porozmawi ać o możl i
wościach wyjazdu na studenckie
praktyki zagraniczne. Działalność
AIESEC opiera się przed e wszystkim na międzynarodowej wymianie praktyk studenckich. Członko
wie kieleckiego stowarzyszenia
pracowali w ramach ITEP na
wszystkich kontynentach. W zamian za możliwość wyjazdu znależli miejsca pracy dla studentów z
zagranicy w naszych firmach .
Obecnie w Kielcach pracują Australijka i Kanadyjczyk. W tym roku
na zagraniczne praktyki będzie
mogło
wyjechać
aż
siedmiu
przyszłych absolwentów kierunków ekonomicznych kieleckich
uczelni. Małg o rzata PAWELEC

szukać

szkół do doświadczenia zawodowego .mogą zaliczyć obserwacje
swoich rodziców, którzy prowadzą
firmy. Praktyki w technikum też są
doświadczeniem zawodowym .
Poszukujący pracy mają zwykle
największy problem z odpowiedzeniem sobie na pytanie, co potrafią robić. Zastanawiają się, co
wychodzi im najlepiej . Radzimy
więc , aby wypisać na kartce papieru wszystkie swoje umiejętności.
Mogą się znależć wśród nich takie ,
jak nawiązywanie kontaktów z ludżmi, komunikatywność, szybkie
pisanie na maszynie, gotowanie,
itp.
Teraz, po rozpoznaniu swoich
możliwości rozejrzyjmy się, ile jest
firm , w których chcemy lub może
my pracować. Dobrze mieć do wyboru kilka z nich. To powoduje, że
w czasie rozmów z potencjalnym
pracodawcą poczujemy się pewniejsi.
Jeżeli podjęliśmy decyzję, gdzie
będziemy starać się o posadę , dopiero wtedy przygotowujemy do-

Oferty pracy

KIELECKIE
Oferty pracy Powiatowego Urzę
du Pracy w Kielcach , ul. Kolberga
4, tel. 345-16-31 wewn. 295, 34574-95:
1. "Złoty Kolczyk" SC, Kielce , ul.
Wesoła 36, tel. (0-41) 344-89-10,
zatrudni złotnika z wykształce
niem śred'nim , mile widziany staż
pracy.
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, ul. Sandomierska 106 tel. (0-41) 368-13-43 , 36813-87, zatrudni informatyka z wykształceniem wyższym , praktyką.
prawem jazdy, znajomością baz

danych i zagadnień teletransmisji,
systemów Mainframe i Novell.
3. Komenda Miejska Policji, Kielce, ul. Wesoła 43, tel. (0-41) 342-

kumenty. Do najważniejszych i
podstawowych należą: życiorys i
list motywacyjny. Składamy je zawsze, jeżeli pracodawca sobie tego życzy.
Wioletta WOJTKOWIAK

http://sbc.wbp.kielce.pl

nieniami, stażem pracy min.
wiek do 35 lat.
4. Gospodarstwo Roln icze
MYSIADŁO , Mysiadło , ul.
lowa 4, tel. (0-22) 756-76-11
77-26, zatrudni : pracowni '
dukcji roślinnej, kobiety do
5. Przedsiębiorstwo
czno-Fizjograficzn e,
Górna 24, tel. (0-41)
zatrudni geologa-hydrogeOloga
wykształceniem wyższym .

6. Kieleckie
Robót Drogowych , I
Przęsłowa 2a , tel. (0-41 )
461ub 366-44-62, zatru dni
- inżynier lub techni k robót
wych .

ZIEMIA RADOMSKA
Praca w Niemczech
Wojewódzki Urząd Pracy fil ia
w Radom iu prowadzi ńabór kandydatów do pracy w charakterze pracowników-gości w Niemczech w zawodach : kucharz,
kelner, cukiernik, ekonomista,
recepcjonista
(wymagana
b i egła znajomość języków niem ieckiego i angielskiego).
Osoby zainteresowa ne mus zą
pos iada ć wykształcenie kierunkowe zawodowe i zna ć j ę zyk niemiecki w stopniu umożli w i aj ącym
porozumiewanie s i ę .
C h ętni do podjęci a tej pracy
mogą zgłasza ć s ię do filii WUP
przy ul. Mokrej 2 w Radomiu (pokój nr 120) do 22 kwietn ia, w celu
wypełnienia stosownych dokumentów.
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu oferuje zatrudnienie w
zawodach:
1. Mechanik (średnie techniczne, absolwent '98) - firma GGG , ul.
Wielkopolska 1a, tel. 360-86-09;
2. Pracownik fizyczny (absolwent) - firma "Protca", ul. Lubelska
65;

3. Sprzedawca (absolwent)ma Handlowa, ul. Barlickiego
4. Murarz (kwa lifikacJe),
karz, glazurnik - firma I
Bud", ul. Odrodzen ia 31 /35,
365-25-15;
5. Masarż-wędl i niarz Masarski , ul. Rynek 20, tel.
31-19;
6. Kosmetyczka (staż pracy)
Centrum Kosmetyki
nej, ul. Witolda 3, tel.
549; _
7. Pielęgniarka , technik
ceut~ (absolwent) Śzpita l Zespolony, ul.
wicza 5, tel. 361 -39-05;
8'. Przedstawiciel handlowy
HHiM Hurtownia "Nowa", ul.
kra 2, te l. 360-86-66;
9. Pracownik do o bsługi
matów pralniczych
"Wendbi", ul. Lotnicza 27, tel.
30-64;
10. Sprzedawca (praktyka,
jomość obsługi kasy fiska lnej)

"Eden", tel. 362-89-73 .

PODKARPACKIE
Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Stalowej Woli: elektronik, murarz (praca w ramach grupy
ir)terwencyjnej), sprzedawca (wymagany staż pracy w sklepie mię
snym), kowal, barmanka (osoba
młoda, dyspozycyjna) , odlewnik
wytapiacz, przedstawiciel handlowy, tyn karz (praca w Warszawie),
elektryk (wymagane wykształce
nie min. zawodowe i prawo jazdy),
fryzjer damski , technik budowlany
(wymagany staż pracy w zawodzie), sprzedawca (wymagany
staż pracy w kwiaciarni), płytkarz ,
pracownik ochrony mienia (konieczny kurs ochroniarza), akwizytor
(absolwent), księgowa, inżynier
elektronik, cukiernik (kónieczny
staż pracy), barman, spawacz elektryczny.
Niepełnosprawni mogą skorzystać z oferty pracy jako: sprzedawca, elektryk, kierowca, pracownik
fizyczny, przedstawiciel handlowy,
murarz, malarz.
PUP w Stalow ej Wo li, ul. 1 Sierpnia 12, te l. 842-03-39.

* * *

Fol. P Dziewic
Roman Dąbrowski z Tarnobrzega, specjalista public re/ations.

98-86, zatrudni radcę prawnego
wykształceniem wyższym ,

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Nisku : akwizytor, przedstawiciel handlowy, agent ubezpieczeniowy, nauczyciel języka
angielskiego.

PUP w Nisku , ul. Sandomierska 6, tel. 841-28-08.
(zs)
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu: sprzedawca - absolwentka z wykształceniem zawodowym lub średnim - osoba z Nowej Dęby lub okolic, nie ucząca
się, laborant - absolwent - kobieta
z wykształceniem średnim z Tar-

nobrzega, elektryk - wyksztalcen
zawodowe lub średnie
ne, uprawnienia SEP 40 lat, mę żczyzna (ws,Kal:any
w elektronice), operator
drukujących - wvk!':,'tałcenlle
nie, obsługa komputera,
na , grupa inwalidzka.

wewn.102.
Oferty Powiat owego
Pracy w Mielc u: 7MlOaltrzel lllf
wiec, przedstawiciel handl
praktyka najlepiej w branży
wczej , pracownik do
makulatury,
mecha
(wykształcenie zawodowe,
na trzy zmiany) osoba z
Chorzelowa,
ele
sprzętu agd praca na 1/2 etatu,
znajomość obsług i ~,..(n [)u"o'·'

todrukarz z praktyką,
praktyka (wykształceni e
prawo jazdy kat. B), kieroWca
wo jazdy kat. B, C - praktyka,
do 35 lat), elektryk
wiek do 40 lat, wvksz1ałC:~ "'"
sadnicze), betoniarz I
do produkcji płytek ,
szowa i okolic, geolog I
Powiatowy Urząd Pracy ~
Icu, ul. Chopina 16A, p.3 ,
0-17 583-32-66.

* * *
w

22 kwietnia o godzinie 10
w Mielcu, pokój 29~ odbę~::
giełda pracy dla klerown
dzialu - wymagana
branży spożywczej.

•
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.~ ,'h a,.gumentów
,które sprawiają, że Polonez Truck
. . (.C: ~m9:grodem dostawczym w swojej klasie!
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wspomaganie oraz
regulacj a kierownicy,
niezbędne w nowoczesnym samochodzie

mocne zawieszenie

hamulce "Lucas",

umożliwiające

zwiększające

wybór opcji silnika
(benzynowy 1,6
i diesel 1.9)
w zależności od
wlasnych potrzeb

różne rodzaje
nadwozia i zabudów.
dopasowanych do wielu

transportowanie
znacznych ciężarów

bezpieczeńsńNojazdy

i skracające
hamowania

drogę

zastosowań

Dobrg wybór
YT S.C., Kielce, ul. Karczówkowska 11a, tel. (0-41) 3684444; EURO-AUTO, Kielce, ul. Krakowska 161, tel. (0-41) 3664472; EURO-POLMOZBYT Sp. z 0 .0. , Kielce,
1-g0 Maja 191, tel. (0-41) 3663900; Ostrowiec Św., Osie d/e Sfoneczne 41, tel. (0-47) 476840; POL-SKAR Sp. z 0 .0 ., Skarżysko Kamienna, ul. Pifsudskiego 2, tel. (0-47)
POSiCZ, Starachowice, ul. Krzosa 27, tel. (0-47) 2747626; TONG HEUNG ZTS, Grójec, ul. Laskowa 29a, tel. (0-48) 8643061; LEO, Nowe Miasto n/Pilicą, pl. Armii
3, tel. (0-48) 6741131; POLMOZBYT AUTO KIELCE Sp. z 0.0., Radom, ul. Warszawska 35, tel. (0-48) 42483; CORTES, Radom, ul. Sobieskiego 23, tel. (0-48) 639643;
S.C. , Mielec, ul. Drzewieckiego 1, tel. (0-17) 5834444; POLSERW/S S.c. , Stalowa Wola, ul. Jana Pawfa" 10, tel. (0-15) 8444868; AUTO KOMPLEX, Stalowa Wola,
NieZfomnych 68, tel. (0-15) 8420736.

POLONez TRUCK ATRAKCYJNE MIEJSCE PRACY

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pieniądze

RECEPTA NA ZDROWIE

...................Etk~ .l)~ .........t.21............. .
imię,

nazwisko, wiek

...................................................................
(adres chorego)
Płatne: bezpłatne, ryczałt,

30%, 50%, 100%, limit

Inior\ntr7ohno

"Pacjent ocenia lekarzy nie tylko
ich stosunku do pacjenta"

c:lrrcćli;:'\

według

ich w iedzy, ale

również

według

CBOROBA NIE JEST
KARĄ ZA GRZECBY!
- Czy człowiek

poczęty

z miłości, zakodowany do przeżywania szczęścia, może zaakcepto- zastanawia się profesor Teresa Widomska-Czekajska i odpowiada: Nie dyskutuje się z życiem. Życie jest ciągiem faktów, z którymi trzeba się pogodzić. Na czym
zatem, w tym kontekście, powinna polegać rola medycyny i lekarzy? Na pewno walka z chorobą nie może sprowadzać się li tylko do kwestii zwalczania agresora. Choroba to zmiana
stanu zdrowia, a nie - jak chcą przedstawiciele niektórych wyznań - kara za grzechy. Dla lekarzy powinna być ona wyzwaniem. Jednak działanie zmierzające do zwalczenia choroby nie
może być działaniem instrumentalnym. Pacjent ocenia lekarzy nie tylko według ich wiedzy,
ale również (a może przede wszystkim?) według ich stosunku do pacjenta.
wać chorobę i śmierć?

Prof. dr hab. Teresa WidomskaCzekajska z Akademii Medycznej
w Lublinie była gościem zorganizowanego niedawno w Wyższym
Seminarium Duchownym w Radomiu sympozjum na temat "Medycyna i religia". Po wygłoszeniu referatu pani profesor zgodziła się
jeszcze na rozmowę z reporterem
"Echa Dnia".
* Przeszczepy stanowią już w
zasadzie standard sztuki medycznej, zaś naukowcy coraz
śmielej zajmują się niezwykle
kontrowersyjnymi zagadnieniami z dziedziny inżynierii genetycznej. Jak dalece może się posunąć nauka w znajdowaniu recept na walkę z chorobą?
- Istotnie, medycyna ma ogromne możliwości rozwoju. Właściwie
każdego roku przybywa nam tyle
wiedzy, ile z poprzedniego dziesię
ciolecia. Można by w związku z
tym ambitnie sądzić , że pokonamy
choroby i pokonamy śmierć. Wiemy jednak, że jest to niemożliwe .
Że ciągle poznając świat, zagląda

my co najwyżej przez dziurkę od
klucza. Poznajemy zaledwie element rzeczywistości. I dlatego potrzeba ogromnej pokory w dążeniu
do poznania medycyny. Musimy
przyjąć zasadę, że jesteśmy po to,
aby wspomagać organizm, a nie
zmieniać prawa. Te prawa są doskonalsze niż to, co my możemy
wymyślić . I dlatego, jeśli chodzi o
genetykę , która w ostatnich latach
rozwija się tak błyskotliwie , musiprzewidywać
możliwość
my
wystąpienia nieprzewidywalnych i
niepożądanych skutków. Pożąda
ne działanie w tej dziedzinie to zastosowanie terapii genowej tam,

jakaś

mutacja genu jest
choroby. Natomiast nie
wolno nam się poważyć na zmianę
czy tworzenie nowego człowieka,
bo nie wiemy, w jaki sposób
wpłyniemy na jego psychikę i losy
oraz na losy tych pokoleń , wśród
których żyłby ów stworzony przez
nas człowiek .
* Leków jest obecnie na rynku
nieprzebrana ilość. Choćby
podczas sympozjum wiele miejsca poświęcono wszelakim
specyfikom, oferowanym przez
rodzime i zagraniczne firmy farmaceutyczne. Czy jednak produkcja niektórych medykamentów jest uzasadniona z punktu
widzenia moralności chrześci
jańskiej. Co pani sądzi na
przykład na temat osławionej
viagry?
- Na pewno tego preparatu nie
można traktować jak leku, lecz raczej jak coś, co wspomaga
działania pożądane dla człowieka.
Jest to przykład zmuszający do
zastanowienia, jakie są granice
działań medycyny. Gdzie kończy
się medycyna, a zaczyna się komercja?
* W swoim wykładzie mówiła
pani między innymi o stosunku przedstawicieli innych wyznań do zjawiska choroby.
Wykazała pani również różni
ce w traktowaniu tego zjawiska przez chrześcijan. Jak zatem traktować postawę niektórych przedstawicieli Kościoła
katolickiego, któr~y
dżumę XX wieku, czyli AIDS,
utożsamiali ni mniej ni więcej,
tylko z karą boską dla homoseksualistów?
gdzie

przyczyną

- To nie jest sprawa postawy Kochoroby. Tu chodzi o pewne czynniki, które chronią człowieka przed chorobą lub
też zwiększają możliwość zachorowania na nią. Medycyna powinna służyć ludziom w zwalczaniu
wszystkich chorób bez wyjątku . I
nie można dzielić pacjentów na
tych, którzy nabyli chorobę z włas
nej częściowo winy, ułatwiając jej
rozwój oraz na tych, którzy zapadli
na nią w nieuchwytny dla naszej
logiki sposób. Medycyna nie powinna zajmować się osądzaniem,
powinna natomiast wskazywać
drogi unikania chorób. Natomiast
jeśli ktoś z przedstawicieli Kościoła utożsamia w danym przypadku człowieka z jego winą, to jest
to niewłaściwe . Jako człowiek
uważam, że są rzeczy, które są
ścioła względem

pewną

normą,

prawidłowością.

Homoseksualizm jest na pewno
nieprawidłowością, ponieważ jest
to
postawa
odmienna
od
społeczeństwa. I dlatego wydaje
mi się , że homoseksualiści są bardzo biedni przez to, iż są odmienni.
Człowiek jest akceptowany przez
grupę , jeśli jest taki sam jak grupa .
Każde dziecko chce mieć rodzinę
złożoną z matki i ojca. Stąd też te
rzeczy, które są odstępstwami powinny być otoczone życzliwością
ludzką, ale nie powinny być eksponowane jako coś, czym należy się
zachwycać, co należy propagować.

*

Dziękuję

za rozmowę .
dr hab. Teresą Widomską-Czekajską z Akademii
Medycznej w Lublinie rozmawiał Wojciech Szałwicki.
Z

proł.

Program (O ) trzeźwienia?

Wesole jest
życie stulatka ,

Polska należy do krajów o bardzo wysokim spożyciu alkoholu
(choć ustępujemy jeszcze pod tym
względem państwom byłej WNP).
Spożycie alkoholu wzrastało w
Polsce szczególnie gwałtownie do
1992 roku, ostatnio jednak utrzymuje się na stałym (wciąż jednak
bardzo wysokim) poziomie. Statystyczny Polak (wliczając starców i
dzieci) wypija rocznie średnio 7-9 litrów czystego spirytusu. Polacy
najczęściej piją wyroby spirytusowe (wódkę i inne mocne alkohole).
Pije je ponad 40 proc. dorosłej ludności Polski, w tym aż 52 proc. mę
żczyzn , wino natomiast pije 36 proc. ogółu dorosłych, a piwo prawie
40 proc. ludności. Blisko 16 proc.
mężczyzn i 13 proc. kobiet przyznaje, że pije tylko wódkę i inne
mocne alkohole. Prawie 30 proc.
ogółu pijących dorosłych Polaków
przyznało się, że w ciągu ostatniego roku co najmniej raz się upHo, a
prawie 470 tys. dorosłych upija się
co tydzień lub częściej .
Od dwóch lat obowiązuje w Polsce ustawa o wychowaniu w trzeżwości, nakładająca na gminy
obowiązek przeznaczania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
zezwoleń na handel alkoholem
na profilaktykę antyalkoholową i
pomoc uzależnionym . W ramach
tych środków samorządy powinny finansowa ć działa lność gminnych komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych , tworzyć i realizować programy profilaktyczne, edukacyjne , pomagające osobom uzal eżnionym od
alkoholu. - Niestety, okazuje się ,
że tylko niewielka część pienię
dzy pozyskiwanych ze sprzedaży
zezwoleń na handel alkoholem
jest wydawana zgodnie z przepisami - mówi Anna Tomala, pełno
mocnik zarządu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego .ds .
profilaktyki i rozwiązywani a problemów alkoholowych. - W 1997
roku tylko 30 proc. uzyskanych w
ten sposób dochodów w gminach
województwa kieleckiego było
wydanych zgodnie z ustawą, resztę rozdysponowano na potrzeby gmin . W 1997 roku statystyki
się poprawi/y, bo zgodnie z przepisami wydano prawie 70 proc.
dochodów z op/at za sprzedaż alkoholu .
Są gminy, które świetn i e wywiązują się z· nałożonego na nie
zadania, np. Starachowice, Skarżysko, Ostrowiec, gdzie P9wstały
kluby M , świetlice dla dzieci z rodzin patologicznych , świetlice integrujące,

Jak dożyć stu lat? Na to pYtanie GOŚĆ zaskakującą od powiedż dali dwaj amerykańscy
naukowcy. Okazuje się bowiem,
że najważniejsze nie jest wcale
zdrowe odżywianie czy też wysoki status materialny, lecz optymizm i dobry humor.
Naukowcy z uniwersytetu Harvarda, Thomas Perls i Margery SiIver, doszli do takiego wniosku po
badaniach nad stulatkami. Wię
kszość z nich twierdziła , że żyją

tak długo , gdyż potrafili znakomit;ie poraa,zić sobie z wszystkimi
problemami, porażkami i stresem,
głównie za sprawą życiowego optymizmu i dobrego humoru. Naukowcy nie potwierdzili znaczenia
zdrowego odżywiania dla długo
wieczności.
Wszyscy badani
stwierdzili jedynie, że jedli z umiarem .
Najprostsze wyjaśnien i e dla
swojej długowieczności dał 104letni profesor Dirk Struik: - Żyję tak
długo , ponieważ nie umarłem.

ośrodki

(środa)

Ii<1
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9.15 - "Muzyka dla wszystkich" - koncert
wopr. Janusza Wosia. Program wypełnią
nagrania światowych przebojów w wykonaniu znanego francuskiego pianisty
Richarda Ciaydermana oraź piosenki
polskie i zagraniczne ~ w 'wykonaniu
popularnych polskich piosenkarek.
11.10 - Sprawa na dziś: bezrobocie - o tym
problemie z zaproszonymi do studia
gośćmi rozmawiać będzie Magdalena
Smoźewska-Wójcikiewicz.

19.10 - "Płyta tygodnia" - nowy album legendy
bluesa - Johna Mayalla - proponuje Jerzy
Jop.

http://sbc.wbp.kielce.pl

rozwiązywania

nrr,hl,,~,....

holowych. Niestety, od
roku samorządy mają
przy tworzeniu tych
wydawaniu pieniędzy.
w ub. roku Krajowa
nalnych Izb

od alkoholu, telefony zaufania dla
osób z problemem alkoholowym .
W ciągu ubiegłego roku powstało
14 nowych punktów konsultacyjnych w województwie (obecnie
jest ich 48), 17 nowych centrów
pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (obecnie jest ich 32). - Wiele
zależy od finansów gminy - twierdzi Anna Tomala. - Tam, gdzie pieniędzy z opłat za handel alkoholem jest dużo, łatwiej zrobić dobry
program i przeprowadzić go. Ale liczy się też nastawienie rady gminy. Na szczęście to się zmienia, ludzie coraz częściej uważają, że alkoholizm to choroba, którą trzeba
l eczyć, że tu nic nie pomoże siedzenie z założonymi rękami.
Dobry program pomocy osobom uzależnionym od alkoholu
zatwierdzili radni w Daleszycach.
Program obejmuje zorganizowanie pomocy osobom uzależnio
nym i ich rodzinom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W gminie powstanie klub AA, zostanie zatrudniony terapeuta ze
szpitala psychiatrycznego. Program adresowany jest także do
młodzieży, będą zajęcia edukacyjne, w tym także zapobiegające uzależnieniu od narkotyków.
- W dobie agresywnych reklam
alkoholu, adresowanych głównie
do młodzieży, bardzo mało jest
programów profilaktycznych kierowanych do niej - mówi Anna Tomala. - Tymczasem obliczono, że
w czasie kampanii reklamowej piwa wielokrotnie wzrosły obroty
browarów, bo wzrosło spożycie pi-

dała zarządzenie ,
uzyskane z opłat za

koholu, które nie
. stane w roku DUI~7F"nVvvm
być IH "Hn'nr:nll'R

nie gminnych nrn,n"'mr,,,,
ktyki i rozwiązywan i a
alkoholowych w następnym
ale nikt nie kontroluje. czy lak
dzieje.
- Nie mam uprawni eń do
lowania gmin z realizowania
gramów profilaktycznych i
wania tych pieniędzy radnie Anna Tomala . zależy od ich dobrej woli.
Także regionaln e izby
chunkowe nie maj ą
aby szczegółowo
czy uzyskane w ten
niądze zostały

cznie . - To są środki
towe , a my kontroluj
wanie budżetu - wyja
Oróżdż , zastępca n
działu kontroli RIO
Nie prowadzimy
kątem realizowan ia
programu profilaktyki
wej . Jednocześni e nie
liśmy rażących
mnieliśmy tylko jed ną
Tarnobrzeskiem , gdzie
niądze na profila kty kę
lową zakupiono rzeczy dla
z rodzin alkoholików.

Kamera
video
Cena

8699 zł
- 35 krotny zoom
- złącze cyfrowe DV
- dźwi ęk cyfrowy PCM 16 i 12 bit
- funkcja foto
- wymienne obiektywy
- stabilizator obrazu (optyczny)
- pilot
- ekran LCD 2 cale kolor
poleca PIK ELEKTRONIK -Kielce, ul. Żytnia t; tel. 361-24-33

prowadzące

programy profilaktyczne dla dzieci, punkty interwencji kryzysowej
dla rodzin alkoholików, ośrodki
profilaktyki i leczenia uzależnienia

poleca...
21.04.99 r.

wa. Niestety, spożycie Wódki
le przez to nie zma lało.
Do ubiegłego roku gminne
gramy profilaktyki al
kontrolował i 7;l,'W""" ,,",
mocnik woie\llodlv

Statystyczny Polak wypija rocznie 7-9 litrów czystego spirytusu. Od dwóch lat funkcj onuje ustawa o wychowaniu w
trzeźwośc i, która zobowiązuje gminy do wydawania na profila ktykę pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zezwoleń na
handel alkoholem. Tylko, że nikt nie kontroluj e, jak gminy
wy daj ą te p i en i ądze .

Polskie Radio Kielce
Recepta na długowieczność

na walkę z alkoholizmem przeciekają gminom przez palce

Konkurs "Echa Dnia"
i firmy Pi~ Elektronik
Dziś zamieszczamy ostatni kupon dotyczący konkursu,

w

przeznaczyliśmy dla naszych czytelników cenne nagrody. . ,
Przypominamy, że aby wziąć w nim udział należy wyCląC

które ukazują się do dzisiaj w Echu Dnia (łącznie ukazalo
kuponów) i nakleić je na kartce pocztowej wraz z podaniem
nazwiska i adresu oraz odpowiedzią na załączone pytanie.
.
kartkę wraz z kuponami należy dostarczyć lub wysłać na adres.
Elektronik, Kielce, ul. Żytnia 1.
W losowaniu wezmą udział kartki z kompletem kuponów'
Losowanie nagród odbędzie się 29 kwietnia o godz. 17.00 w
firmy Pik Elektronik w Kielcach.
Do "rozlosowania przeznaczyliśmy m.in. kamerę
radioodtwarzacz samochodowy, 2 aparaty fotograficzne
walkman, radiomagnetofon, kalkulato z budzikiem.

,}'

ił-

Fundatorem nagród jest

~!a2~W
KIoIco. ul. Zytnla 1

firmy THOMSON, CANON, SONY, SAMSUNG, CANAL+

--~-------------~--I
/::::1
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Odp................................................................

Imię·..... ··.··················Nazwisko.... .................

Adres.............................................................
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ostatni kupon i osta!n;e
~: Gry kamera CanonDM·MYI
~: ma funkcję foto?
Dziś

BUSKO ZDRÓJ. KAZIMIERZA WIELKA. PIŃCZÓW. J

ÓW. WŁOSZCZOWA

a uchylił uchwałę jędrzejowskiej Rady Miejskiej

Busko potrafi rozwiązać
swoje problemy ekologiczne

GLE lEC
RA"'O

Wni,ew()da świętokrzyski uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Jędrze
likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgleńcu jako
z prawem. Nauczyciele i rodzice cieszą s i ę. Zarząd Miejdni na wniesienie skargi do Naczelnego S ądu Adm inistra Rady Miejskiej w Ję
Szkoła Podstawowa w
I
mimo gorących proterodziców, uległa likwidacji.
zdziwieniu Urzę d u Miejprotesty rodziców trwa ły
in. list, który niedawno
lubli:kow'alii;mv na łama ch . Echa
na tyle skuteczne,
Jan Korczyński uz•widzi
konieczność

i gminne Ję
z tą opi. kilkakrotnych rozmów z
zg odziły się

Krawczyk. - Dlaczego władze Ję
drzejowa uważaj ą, że te spotkania
z m ieszka ń cam i prowadzone były
właściwi e . Burmistrz miasta przyj echał dopiero wtedy, kiedy po niego zadzwoniono. Rozmowy zostały zerwane, czyli sprawa nie została z rodzicami dzieci doprowadzona do koń ca.
Główny problem tkwi w tym, że
większość
dzieci
uczęsz
czaj ących do szkoły' w Węgleńcu
to mieszkańcy wsi sąsiedn i ej gminy Imielno.
- Wójt Imielna Zygmunt Brzeziń 
ski nie doszedł z nami do porozumienia, kiedy przed s taw i l i śmy koszty utrzymania szkoły i niewystarczającą s ubwen cj ę z Ministerstwa Edukacji Narodowej, to jest
220 tys i ęcy złotych w 1998 roku i
tylko 121 tys i ęcy złotych w

lnicy nie wierzą już w "zielone światło "

w Imielnie?
szansa, aby w powieci e
powstała eurouUrzędu

i przedstawipowiatu jędrzestarali się przekonać
budowy ro lników - hodochlewnej. Ci pozonieufni.
w U rzędzie Gminy w
Leszkiem Papajem,
'<><i",~c. _ ___ Wydzi ału RolnicWojewódzkiego, liczi i s ię rolnicy z powiatu ję
przedstawiciele
i radni. Temabyła propozycja buubojni trzody chlewnej typu
,Jaka miałaby powstać na grai i powiatów, w tym powiamałopolski ego .

, zbudowana we dług
Unii
Europejski ej,
oczekiwania hodowchlewnej, byłaby
dla rolników.
właścicielami

, to wy określicie ce nę rolników Leszek PaI-'r""n" __" wam w uzyskakredytów, w sprzedaży
na eksport i do supermar-

w Pi ńczowie

k" na hufiec
o~resie ciszy znów uaktywS Ię złodzieje, amatorzy
aUdio-wideo z Pińczo-

llIinioną niedzielę w godzi-

nOCnych dokonano włama
SiedZiby Ochotniczych Hufprzy ulicy P iłsud ski ego .
Weszli do budynku przez
po WYWażen iu drzwi do
z Pomieszczeń zabrali
telewizor kolorowy, odoraz elektron i czną
do pisania. Zdaniem powPle~szy tego rodzaju
I Plnczowie od prawie
pat. Łączne straty szacuje
onad 2 tysiące złotych.
(A LI)

ketów. Ale czasy dawania s i ę skoń czyły, teraz musicie s ię zorganizować , bo chłod nie pękają w
szwach.
Dyrektor mówił też o problemie,
jakim jest niska mięsność tucznika, teraz śred nio 47 procent, spowodowana główn i e lichym materiałem genetycznym. - My za ś zn amy firmy, które są zainteresowane
wprowadzeniem dobrego materi ału - m ówił Leszek Papaj .
Ale nawet takie argumenty nie
przekonały, jak s ię okazało , w ię
kszości zebranych hodowców.
Od st rasżał ich koszt wybudowania ubojni, który określono na 2-3
mln marek i bliski czerwcowy termin. Wtedy musi być przedstawiony program przedsięwzi ęcia , co
jest warunkiem pozyskania funduszy z p ieniędzy unijnych. P adały
też takie opinie:
- Kilka powiatów dla jednej ubojni
to zbyt dużo - mówił Wiesław Ciosk
z Mokrska (gm. Sobków). - Trudno
wtedy określić zakres usług . Niepokoi nas też wybór lokalizacji i to, że
ubojnia ma obsługiwać również powiat z województwa małopolskiego ,
to może rodzić komplikacje.
- Dużym problemem jest dla nas
właśnie jakość mięsa. Jeśli procent mięsności jest niski, to i cena
za tuczniki jest niska - mówił inny
hodowca .
Zdzisław Adamczyk, wójt gminy
Oksa , w rozmowie z nami powiedział, że jego gmina może
zapłacić 2 tys. zł , wymagane jako
wpi sowe na 9 procent, ale że ideą
eu roubojni jego rolnicy nie s ą zachwyceni.
- Ludzie główny problem widzą w
zbycie, są po prostu nieufni, dlatego, że nie stać ich na wyłożenie
własnych pieniędzy na coś , do
czego nie są całkowicie przekonani - mówił wójt Adamczyk.
Na spotkaniu stwierdzono, że
dobrym terenem dla przyszłej ubojni jest gmina Imielno, której wójt
Zygmunt Brzezi ński , posiadacz
już zarejestrowanej w sądzi e grupy producenckiej, przygotował sobie .dobry grunt do interesu·.
Rozmowy na temat budowy ubojni euro będą kontynuowane.
AnnaZYGAN
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bieżącym - mówi Barbara Trzeszkowska-Dzwonek,
przewodnicząca Ko misji Ośw iaty Rady
Miejskiej.
- Nie jest to prawdą, ja na swoje
dzieci będę d awał pieniądze - powiedzi ał nam wójt Imielna. - Jesli
szkoła w Węgleńcu pozostanie,
przek ażę środki na wydatki rzeczowe, tak jak do tej pory. A za każdym dzieckiem .idą· p ieniądze z
subwencji, w tym przypadku trafiaj ą one do kasy Urzędu Miasta w
Jędrzejowie . Poza tym, ja, jako
wójt innej gminy, nie mogę wtrącać
się w sprawy uchwał radnych ję
drzejowskich .
Władze Jędrzejowa zaprotestowały przeciw decyzji wicekuratora
Korczyńskiego, uchylającego decyzję o likwidacji szkoły. Ale nadesłana decyzja wojewody świę
tokrzyskiego Wojciecha Lubawskiego okazała się wygraną
sz koły w Węgleńcu .
. U chwała Rady Miejskiej Jędrze
jowa jest sprzeczna z prawem.
Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego
m oże zo stać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświ aty· - czytamy w piśmie wojewody przesłanym do Urzędu Miasta.
Wła dze mają prawo w ciągu 30
dni wnieść ska rgę do Naczelnego
S ąd u Administracyjnego. - Komisja O światy wystąpi z wnioskami
do zarządu , który musi się zebrać
przed sesją 27 kwietnia - przedstawia sytuację Barbara Trzeszkowska-Dzwonek,
przewodnicząca Komisji Oświaty. - Są teraz trzy wyjścia : albo pozostawić
w szkole klasy l-III , albo zaskarżyć decyzję do NSA, albo pozostanie szkoła i od września będą
klasy l-VI , zgodnie z decyzj ą wojewody.

Buskie nastolatki

Czysta gmina
W dwa lata po wej ściu w życ ie
ustawy o utrzymaniu czysto ś c i i
p orząd k u Busko Zdrój zalicza
s i ę do przodujących w dziedzinie ekologii gmin województwa
św i ętokrzysk i ego .

Tymczasem, jak powiedział nam
dyrektor szkoły w Węgleńcu Tadeusz Krawczyk, .nauczyciele i rodzice ska czą do góry z radości ·,
uważają, że decyzja wojewody
była p rawidłowa .

tak, że nasza
w końcu tą jed y ną zlikwidowaną. Innych szkół
(Ł ysaków, Zagaje , Jasionna przyp. red.) nie udało się władzy i
radnym zlikwidować, to tylko nasza im została . A my już pisaliśmy
w liście do .Echa Dnia·, że nigdy z
tym się nie pogodzimy - mówią rodzice .
AnnaZYGAN
- I nie

może być

szkoła miała być

Podjęte przez buskie wladze
dzialania zmierzają głównie do likwidacji dzikich wysypisk śmieci
oraz zagospodarowania stalych
odpadów komunalnych na terenach wiejskich . W ramach akcji
prewencyjnej Straży Miejskiej ,
której funkcjonariusze tylko w
1998 roku dokonali 1938 inspekcji i kontrol i porządkowych ,
właśc i cie l e prywatnych posesji
zostali zobl igowani do zakupu
pojemników oraz podpisania
umów na wywóz śmiec i ze
świadczącym tego typu uslugi
Miejsko-Gminnym Zakładem Komunalnym (l iczba takich umów
wzrosła z 42 w początkac h . 1997
roku do ponad dwóch tysięcy w
chwili obecnej) .

Udało się również rozwiązać

naod lat problem utrzymania czystości we wsiach . Dzięki
współdziałan i u Straży Miejskiej z
sołtysami zlikwidowano ponad
dwadzieścia nielegalnych wysypisk, w tym część w ramach finansowanych przez Urząd Miasta i
Gminy prac interwencyjnych dla
bezrobotnych . Wszystkie wsie
mają już dzisiaj wielkogabarytowe
kontenery, zaś p ieniądze zebrane
przez poszczególne rady sołeckie
pozwalają pokryć koszty transportu śmieci na oddane niedawno do
użytku , gminne wysypisko w 00browodzie. W 1998 roku trafiło tam
1045 metrów sześciennych wiejskich odpadów komunalnych, które poprzednio zalegały zazwyczaj
przydrożne rowy, lasy i zagajniki.
Osoby naruszające przepisy
.ustawy ś miec i owej", karane są
przez strażników upomnieniami
bądż mandatami , najczęściej w
wysokości 10-20 złotych .
(ALI)
rastający

Zwol nienia grupowe w Busku

62 osoby na bruku?
62 osoby naj prawdopodobniej
w wyniku zwol nień
grupowych, jakie m i ały miejsce
w powiecie buskim w pierwszym kwartale 1999 roku.
stracą pracę

Za

Jak dowiedzie liśmy s i ę w Powiatowym Urzędzi e Pracy, w okresie
od 1 stycznia do 31 marca br.
wpłynęły cztery zgłoszen i a zwolnień pracowników z przyczyn do-

sześć tysięcy złotych

Nocne piłowanie
Sześć p i ł

spalinowych padło
nocy w
Busku Zdroju ,
Nieznani sprawcy włamali się do
sklepu z artykułam i gospodarczymi i przemysłowymi przy ulicy Partyzantów, w centrum miasta . Po
sforsowaniu drzwi wejściowych

łupem złodziei u bi egłej

dostali s i ę do środka , skąd ukradIi. .. tylko piły, resztę towarów pozostawiając w idealnym porządku .
Właściciel sklepu ocenia swoje
straty na ponad 6 tys ię cy złotych.
Policja jest na tropie .pilarzyd żentel m e nów· .
(ALI)

"zaznaczają" swoją obecność

tyczących zakładu

pracy. O p ię t
osób przewidziano zmniejszenie zatrudnienia w buskiej Rejonowej Spółdzie l ni OgrodniczoPszczelarskiej . Dwanaście etatów
ma zostać zredukowanych w Gospodarstwie
ZaopatrzeniowoSpedycyjnym, zaś j ed e na śc i e w
Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku
Zdroju. Najwięcej, bo 24 osoby
znajdą si ę bez pracy w Kopa lni
Siarki .Grzybów· w Rzę dow i e
(gmina Tuczępy).
Zgodnie z ustawą, okres wypowiedzenia umowy o pra cę trwa
do trzech m i esięcy, lecz związa 
ne z tym procedury forma lnoprawne zako ńcz ą s i ę prawdopodobnie pod ko niec pie rwszego
na ście

p ół rocza .

(ALI)

•

DROGA NASZA MLODZIEZ ...
Bardzo modną, choć wątp liwej
jakości .. rozrywką" wśród buskiej
młodzieży stało się ostatnio ... niszczenie znaków drogowych.

Przekręcan ie

tarcz, zginanie,
a nawet wyrywanie znaków z ziemi - to .popisowe" numery żądnych mocnych wrażeń na-

łamanie ,

Zdircia A Ligitcki

... oraz unikatowy "dwustronny" znak w pobliżu
Szkoły

Przystanek przy osiedlu Sikorskiego...

stolatków. Najchętniej zabawiają
się tak nocą, w czasie weekendów, po wyj ści u z dyskotek czy lokali rozrywkowych.

Podstawowej nr 4 padły także
rywkowych " nastolatków.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ofiarą "roz-

- W ubiegłym roku zniszczono
w ten sposób 271 znaków drogowych, z których ponad 190 naprawiliśmy własnym i siłami - mówi komendant Straży Miejskiej w
Busku Zdroju Zbigniew Wieczorek. - Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy 1999 roku zniszczonych całkowici e zostało 30
kolej nych znaków, a ponad sto
jest uszkodzonych . Koszt wymiany zniszczonego znaku drogowego wynosi około 300
złotych . Prowadzimy wzmożone
działania prewencyjne. Kilkanaście osób zatrzyma l iśmy na
gorącym uczynku, ukaraliśmy je
mandatami. Wobec trzech zatrzymanych ostatnio buskich nastolatków wystąpiliśmy z wnioskiem do Kolegium do Spraw
Wykroczeń
o ukaranie ich
grzywną w
wysokości
400
złotych . Niestety, odnosi to raczej niewielki skutek. Młodzi ludzie nie zdają sobie na ogół sprawy z konsekwencji takiego postępowania . Dla nich to po prostu
zabawa. Tymczasem dla kierowców z innych miast, nie
znających buskich ulic, ma ona
często tr agiczny finał , gdyż koń
czy się poważnym wypadkiem przestrzega komendant Wieczorek.
(ALI)
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Zostanie, jeś li

W Sandomierzu
z "Echem Dnia"

21 kwietnia 1

będą pieniądze

W gminie Rytwiany

Laboratorium
do likwidacji

Mocne
uderzenie
W najbliższą sobotę w
sali widowiskowej sandomierskiego FunKlubu
odbędzie się trzecia już
edycja koncertu "Negative Zone" . Patronat nad
imprezą objęło "Echo
Dnia".

Laboratorium Technologiczne w Sandomierzu będzie m og ło d alej działać, jeśli władze lokalne znajdą środki na jeg o funkcjonowanie, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej. łnstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
do którego należy sandomierska plpcówka, w ramach oszczędno
ści zamierza zredukować zatrudnienie w całym instytucie o 30
procent.
Działalność IHiAR finansowana
jest ze środków Komitetu Badań
Naukowych i Ministerstwa Rolnictwa. Instytut ma sześć oddziałów
w całym kraju, w tym dwa laboratoria badawcze - w Sandomierzu i

Koncert został zorganizowany z okazji pięciolecia powstania sandomierskiej formacji
"Night Gallery". Założycielami
zespołu byli dwaj gitarzyści:
Thrashu i Mumin , ponadto w
sandomierskim zespole zagrają - Melon na perkusji, Anioł
na gitarze basowej, a zaśpiewa
p. Horn.

W sprawie likwidacji laboratorium interweniowali już w Ministerstwie Rolnictwa poseł Jerzy Jaskiernia i senator Krzysztof lipiec.
Jak przypomina senator lipiec,
jest to już trzecia i ostatnia rolnicza
placówka naukowo-badawcza w
regionie
sandomiersko-opatowskim, która ma być zlikwidowana. Wcześniej rozwiązana została
stacja badawcza w Bogusławi
cach i Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w lipowej .
W odpowiedzi na interpelację Jerzego Jaskierni, Leszek Kawalski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej, poinformował, że IHAR
przechodzi w tej chwili zmiany
organizacyjne. Mają one polegać
na oddzieleniu działalności hodowlanej instytutu, która może funkcjonować w warunkach komercyjnych od działalności naukowej,
która w znaczącym stopniu powinna być dofinansowana z budżetu

Gdańsku .

- Redukcja dotknie nie tylko Sandomierza , ale i innych naszych
placówek - poinformował Edward
Arseniuk , dyrektor IHAR. - W
ciągu najbliższych trzech miesięcy
w Sandomierzu nastąpi redukcja
etatów - z 14 do trzech . .
Laboratorium pracować będzie
do przyszłego roku, tj. do czasu,
kiedy zakończy się realizacja
grantu z KBN i prowadzone w jego
ramach badania naukowe. Potem
nastąpi całkowita likwidacja placówki.
Pracownicy sandomierskiego laboratorium prowadzą prace dotyczące m.in.: hodowli odmian fasoli, badania czynników chorobotwórczych przenoszonych przez
nasiona zbóż i roślin strączkowych
i ich wpływu na wartość siewną,
opracowania i standaryzacji metod
oceny wartości siewnej roślin uprawnych. Z instytutem współpracują
rolnicy i ogrodnicy z całego województwa świętokrzyskiego .

Jako goście w sobotniej imprezie wystąpią: grupa .. Trauma" z Elbląga, "Damnable" z
Warszawy, "The Junkies"
(NRD), oraz Nathaniel z Kielc .
Koncert odbędzie się w sobotę o godzinie 17 w sali widowiskowej
sandomierskiego
FunKlubu. Bilety można nabyćw FunKlubie przy ulicy Mickiewicza 34 oraz w biurze
fundacji w dawnym budynku
kordegardy przy Rynku Starego Miasta 12. W przedsprzedaży
bilety kosztują 10
złotych, natomiast w dniu koncertu cena biletu wyniesie 12
złotych . Podczas imprezy można będzie także nabyć płyty,

kasety oraz koszulki.

IAGAI

państwa .

.. Laboratorium Technologiczne w
Sandomierzu jest integralną czę
ścią instytutu, dlatego też wszelkie
planowane i zachodzące w nim

Organizator

przemiany powinny być rozpatrywane w kontekście funkcjonowania całego instytutu. Wobec coraz
mniejszych nakładów z budżetu
państwa na naukę należy poszukiwać oszczędności, między innymi
poprzez upraszczanie i zmianę
struktury organizacyjnej instytutu
(...) Rzecz w tym, byzaoszczędzo
ne środki ulokować w realizację
najważniejszych prac naukowych i
badawczo-rozwojowych."
Analiza efektywności działalno
ści wszystkich jednostek IHAR za
ostatnie trzy lata wykazała , że
sandomierskie laboratorium należy do najmniej efektywnych i
najdroższych. "To sprawia, że w
sytuacji braku środków finansowych na badania należy je ulokować tam, gdzie może je zrealizować taniej" - napisał Leszek Kawalski.
Wiceminister dodał także, że laboratorium
w
Sandomierzu
mogłoby działać dalej, gdyby
władze lokalne znalazły fundusze
na jego utrzymanie.
(GOP)

W

Szkolna
lustracja
kuratora
Probłemy ośw i atowe , które od
pewnego czasu są tematem numer jeden w gminie Rytwiany,
omawiane były w poniedzialek
na nadzwyczaj nym posiedzeniu
Za rządu Gminy, na które zaproszony zosta ł wicekurator ośw i a
ty w K i e łca ch Jan Ko rczy ń sk i.
Wicekurator dokonał lustracji
placówek oświatowych w Strzegomiu, Sichowie Dużym oraz Rytwianach. Po tej wizycie wiele wyjaśniło się w kwestii powoływania
gimnazjów. Władze gminy zamierzały utworzyć trzy takie placówkiw Rytwianach , Sichowie Dużym i
Strzegomiu . Uchwała o powołaniu
gimnazjum w' Strzegomiu została
uchylona przez wojewodę Izby t
mała liczba dzieci/o Pewne jest
utworzenie gimnazjum w Rytwianach, którego dyrektorem będzie
Tadeusz Opala.

rem uczniów i organi
ki powierzone zostały
Szkoły Podstawowej
Dużym Jolancie 7rlrn ik "",<'~id
Jeżeli spełniony zostanie
zgłoszenia się odpowiedniej I
uczniów, to nie będzie
przeszkód do utworzenia I
zjum, które zlokalizowane
nie w nowym budynku szkoły
stawowej .

Połańcu

Modernizacja mos

Producent

zapraszaj ą na
"W"IELKĄ GALĘ FINAŁOW-Ą

MISS POLONIA

ZIEMI Ś~TOKRZYSK I EJ ~99
KIELECKIE CENTRUM KULTURY
25 kwietnia
godzina 19.00
NAJPIĘKNIEJSZYMI

Z 14

DZIEWCZYNAMI REGIONU

ROZMAWIAĆ BĘDZIE
"NA KAżDY TEMAT"
MARIUSZ SZCZVGIEŁ
Wystąpią również

MAŁGORZATA

Od ubiegłego czwartku trwa
modernizacja mostu na rzece
Czarnej w P ołańcu. Z tego powodu część mostu wyłączona
jest z ruchu.
- Remont zakończony zostanie
pod koniec lipca - poinformował
nas inspektor Henryk Kobryń, nadzorujący prace. Remont polega na
wymianie uszkodzonej części na-

OSTROWSKA

FRĄCKOWIAK

HALINA

Bilety: Orbis, Fan, Salon Kolportera,
Centralna Agencja Reklarno\NB (tel. 344-94-49)
SpODsor

Organizator Balu:

główny:

PatroDallnteroetowy:

wierzchni mostu, wzmocnieniu jego konstrukcji oraz naprawie dojazdów. Most po uszkodzeniu w 1997
roku przez powódź zakwalifikowanyzostał przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej do remontu ze środków pochodzących z
pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju . Koszt
całego przedsięwzięcia wyniesie

około 830 tys. złotych .
nawcąjest Kieleckie
stwo Robót Mostowych .
w Sandom.erzu , które
przetarg na remont.
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Włamanie

do hurtowni

Sprzęt komputerowy oraz gotówka to łup nieznanych sprawców, którzy w miniony weekend
włamali się do hurtowni motoryzacyjnej przy ułicy Lubelskiej
w Sandomierzu.
Rabusie za pomocą łomów wyważyli kratę w oknie budynku hur-

http://sbc.wbp.kielce.pl

towni , następnie wybili szybę i
weszli do środka . Z hurtowni ukradli sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz gotówkę . Nocna
wizyta rabusiów w hurtowni kosztowała właściciela około 18 tys.
zł. Sprawców włamania poszukuje
IAGAl
policja.

823-10-69
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Wód zanieczyszczonych

eksmisje?

ciągle

przybywa, czystych j uż nie ma!

ZDARCIE
BRUDNE RZEKI
,
SPOLDZIELNI
.

Ani jedna z rzek województwa świętokrzyskiego nie spełnia
wymogów I klasy czystości, a jeszcze kilka lat temu był taki
odcinek na Cza rnej Nidzie. Około 60 procent wód płynących
nie odpowiada no rmom żadnej z klas. Dlaczego tak się dzieje, skoro połowa g min zainwestowała olbrzymie pieniądze w
budowy oczyszczalni ścieków?

omierska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpi do
miasta o wskazanie mieszkań socjalnyc h, do których
eksmitowani najwięksi dłużnicy. Pięć eksmisji planuj e
~M.rnw "dzić W tym roku druga spółdzielnia mieszkaniowa
prawob rzeżnej części Sandom ierza.
ostatnich kilku lat SanSpółdzielnia Mieszkaprze prowadziła osiem eks. , w ubiegłym roku - jedną Jelokatorów natomiast - zagroeksmisją - uregulował wszyzaległości i wystąpił o przyi członkostwa w spółdzie·
chwili spółdzielnia przymieszkanie socjalne dla
iwieksz:eQo z dłużników. Pod
ubiegłego roku spółdzielni
i w wyniku eksmisji odzymieszkania. Spółdzielnia
je przeznaczyć na miei dla eksmitowanych loka-

• Będziemy zabiegać u władz
miasta o wskazanie lokali socjalnych dla eksmitowanych. Innych
dłużników z dużych mieszkań
będziemy przenosić do mniej·
szych - poinformowała Maria
Aleksandrowicz, prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Przeprowadzone w ubiegłym
roku eksmisje dały efekty. liczba
lokatorów nie płacących czynszu
zmalała - dodała Maria Aleksandrowicz. - W 1997 roku zadłużenie
powstałe w wyniku nie płaconych
czynszów wyniosło 220 tysięcy
złotych, w ubiegłym roku - mimo

e z harcerzami

Letnia
oferta
natomiast harcerze
pod namiotami. Obóz
będzie trwał od 22.07 do 8.08.
Dzieci i młodzież zrzeszona w
ZHP płaci za obóz 530 złotych, natomiast pozostali za wypoczynek
muszą zapłacić 630 złotych.
Opatowscy harcerze organizują
letni wypoczynek pod namiotami
w nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej Dąbki koło Darłowa .
Na uczestników czekają natryski,
ciepła woda , rejs statkiem po
Bałtyku, wycieczki autokarowe.
Obów zorganizowany jest w
trzech turnusach. Pierwszy rozpocznie się 30.06 i trwać będzie do
15.07. Natomiast drugi będzie zorganizowany w dwóch grupach wyjazdowych: 16.07-31.07 oraz
18.07 -2.08. Na trzecim turnusie
również będą dwie grupy wyjazdowe: 1.08-16.08 oraz 4.08-19.08.
Za wypoczynek w Dąbkach rodzice z własnego portfela będą musieli zapłacić 590 złotych, natomiast w przypadku płatności przez
zakład pracy opłata wynosi 620 zł.
Po karty uczestnictwa organizatorzy zapraszają do siedzib komend
hufców.

podwyżek czynszów - zmalało do
175 tysięcy złotych.
Rekordzista, który został eksmitowanyw ubiegłym roku, winny był
spółdzielni 15 tysięcy złotych .
Pięć wyroków o eksmisji jest w
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz".
- Jesteśmy rozdarci - przyznaje
Andrzej
Bolewski,
prezes
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz". - Z
jednej strony zdajemy sobie spra·
wę z tego, że społeczeństwo ubożeje, rosną koszty utrzymania i
ciągle coraz mniej jest osłon socjalnych. Z rlrugiej strony natomiast
są naciski ze strony osób, które regularnie płacą czynsz i muszą
płacić także za dłużników. Tylu jest
zwolenników przeprowadzenia
eksmisji, co i przeciwników. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do zarządu spółdzielni. Jesteśmy małą spółdzielnią, dlatego też
długi szczególnie dotkliwie odbijają się na naszej sytuacji finansowej.
Czynszu nie płaci około 10 procent rodzin zamieszkujących bloki
należące do spółdzielni. Są to
głównie rodziny wielodzietne i
patologiczne. Niektórzy winni są
spółdzielni pięć, siedem tysięcy
złotych . W ubiegłym roku była tu
jedna eksmisja.
W Administracji Domów Mieszkalnych zarządzającej 1,5 tys.
mieszkań komunalnych skierowano 40 wniosków o eksmisje. Dotychczas nikogo tu nie eksmitowano.
IGOPI

Po ubiegłorocznych badaniach
najczystszymi rzekami naszego
województwa okazały się : Czarna
Maleniecka IKoneckal, Czarna
Staszowska i Biała Nida. Poza klasami na całej długości znalazły
się: Kamionka, Łagownica, Nida i
Psarka . O ich tragicznym stanie
czystości zadecydowały przekroczenia jednego bądż dwóch wskażników - przeważnie zawartości
azotynów. Porównując stan rzek
z rokiem 1997, przybyło prawie 10
procent wód, które nie mieszczą
się w żadnej klasie czystości.
Największym odbiornikiem ście
ków jest Nida, druga co do wielkości rzeka naszego województwa,
na całej długości nie odpowiada
żadnym normom klas czystości
wód. Trafiają do niej ścieki z Kielc,
Pińczowa , Jędrzejowa, Sędziszo

wa, Buska oraz z wielu

zakładów

przemysłowych, znajdujących się

na tym terenie.
- Zmniejszyła się dynamika poprawy stanu wód w świętokrzy
skich rzekach, mimo że gminy budują dość dużoQczyszczalni - info·
rmuje Maciej lis, dyrektor Pań
stwowej Inspekcji Ochrony Środo
wiska w Kielcach. - Nie przynosi to
oczekiwanych skutków z trzech
powodów. Gminy stawiając oczyszczalnie nie budują systemu kanalizacji zgodnie z projektem.
Zwykle odprowadzają ścieki jedynie z urzędu gminy, szkoły czy
przychodni, zapominając o gospodarstwach. Nie ma w naszym województwie miasta i gminy, w których długość wodociągów odpo-

wiadałaby długości kanalizacji, np.
w Bodzechowie na około 170 km
wodociągów jest 0,4 km kanalizacji sanitarnej, w Chęcinach
proporcja ta ma się 104 do 4,9, w
Busku 134 do 17, a w Działoszy
cach nie ma kanalizacji, mimo że
jest blisko 22 km wodociągów.
Każda oczyszczalnia biologiczna
"żywi się" ściekami i jest zaprojektowan", na określoną ich ilość .
Ajeżeli nie otrzyma jej, to pracuje jak mechaniczna, której skuteczność wynosi maksymalnie 30
procent.
Przed wybudowaniem kanalizacji i oczyszczalni mieszkańcy wylewają ścieki w różne miejsca, potem ich zrzut odbywa się do jednej
rzeki, co powoduje wzrost koncentracji zanieczyszczeń w tym jednym odbiorniku. To druga przyczyna zahamowania tempa oczyszczania rzek.

Dziecięcy

"Mały

festiwal szantowy
kubryk"

Sandomierz najlepszy
Zespoły

z Sandomierza
wszystkie czołowe
miejsca w rozegranym w miniony wee.kend w Łodzi, jedynym w Połsce, festiwalu
szantowym dla dzieci "Mały
kubryk".

zdobyły

skowych,

będą spać

raz 27 sandomierscy harswoje namioty nad
na Mierzei Wiślanej.
nie zorganizowany na
Parku Krajobrazowego
a Wiślana" w Przebrnie
Morskiej. Organizatojest Komenda Hufca
Sandomierzu. W Przebrnie
będą wypoczywać w bukolesie, oddalonym
morza tylko o 150 metym uczestnicy mają
kilka atrakcyjnych
.
. rejs statkiem po
I
i nym, wycieczkę do
lub Malborka. Pierwszy
będzie trwał od 9.07 do
, drugi od 14.07 do 30.07 ,
od 29.07 do 14.08. Koszt pona obozie w przypadprzez rodziców wyno, natomiast gdy za
płaci zakład pracy, opłata

600 złotych.

sandomierjest kolonia w MuZakopanego. Kolow dwóch turnusach.
rozpocznie się 5.07, sko1B.07, natomiast drugi od
do 31.07. Opłata za pobyt
na kolonii w przypadku
I przez rodziców wynosi
natomiast jeśli płatni
zakład pracy opłata
propozycją

lAGA!

Wzrosłoby

bezrobocie o 50 procent

Szanse dla Opalowa
Są
możliwości
utrzymania
dotychczasowego zatrudnienia
w
Zakładzie
Ubezpieczeń
Społecznych w Opatowie, twierdzi senator Krzysztof Lipiec.
Parlamentarzysta wystosował
w tej sprawie pismo do Stanisława Alota, prezesa ZUS.
Przypomnijmy: na początku stycznia w związku z reformą administracyjną oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wOpatowie,
obejmujący zakresem działania
całe województwo tarnobrzeskie,
został przekształcony w inspektorat podległy ZUS w Kielcach. Jak
informuje Krzysztof Lipiec, decyzja ta spowoduje likwidację miejsc
pracy dla 250 pracowników opatowskiego oddziału. Podobny los
czeka w przyszłości około 150
osób zatrudnionych w tutejszym

Nawet godzinę muszą stać w korkach kierowcy na ulicy Lwowskiej w
Sandomierzu. Utrudnienia w ruchu
potrwają tu do końca maja - do czasu
zakończenia modemizacji tej ulicy.
W tej chwili na ulicy Lwowskiej zorganizowany jest objazd. Odbywa się
on przylegającym do ulicy parkingiem. Po ostatnich opadach są tam
ogromne kałuże, które są dodatkowym utrudnieniem dla kierowców.
Trwający w tej chwili pierwszy etap
prac na ulicy Lwowskiej polega na
położeniu kanalizacji burzowej. Zakończą się one jeszcze w tym miesiącu. Wkrótce rozpocznie się remont
placu przy dworcu PKP. Na początku
maja na całej ulicy zostanie położona
nowa nawierzchnia. W czasie tych
prac ruch samochodowy odbywać
się będzie jednym pasem je.zdni.
(GOP)

złotych.

Hufca ZHP w Sandoorganizowane przez
i kolonie proponuje
w ratach. Pierwszą
Wysokości przynajzłotych należy wpłacić

rekrutacji, natomiast
ratę należy wpłacić najpódwa tygodnie przed wyjana obóz.
Komenda Hufca
z kolei 120
na obozie w Drogomyślu
Cieszyna w Beskidzie
Młodsze dzieci będą zane w domkach letni-

Oddziale Regionalnym Kasy Roi·
niczego Ubezpieczenia Społecz
nego. Doprowadzi to do wzrostu
bezrobocia w tym mieście o 50
procent.
- W warunkach, jakie są w tej
chwili na rynku pracy, dużą stopą
bezrobocia oraz znikomymi szansami na znalezienie nowej pracy,
jakiekolwiek zwolnienia powodują
dramatyczną sytuację w dotknię
tych tymi zwolnieniami rodzinach twierdzi senator.
Zdaniem parlamentarzysty, jest
kilka rozwiązań , które pozwoli/oby
na utrzymanie dotychczasowego
zatrudnienia oraz wykorzystanie
potencjału technicznego opatowskiego ZUS . Jedno z nich to
utrzymanie rangi oddziału po
przyłączeniu do niego inspektoratu w Ostrowcu Świętokrzyskim i

Fol. R. Bienlicki

tym
samym
funkcjonowanie
dwóch oddziałów na terenie województwa świętokrzyskiego . Innym
rozwiązaniem jest utworzenie w
Opatowie oddziałowego ośrodka
przetwarzania danych dla całego
województwa. Jest tu odpowiednia baza lokalowa i sieć komputerowa . Mogłaby być także utworzona filia oddziału obejmującego biura terenowe w Staszowie i Sandomierzu, inspektorat w Ostrowcu
Świętokrzyskim oraz inspektorat
w Opatowie. Inną szansą dla opatowskiego ZUS mogłoby być zorganizowanie tu komórek wykonujących dodatkowe zadania obejmujące cały teren woj. święto
krzyskiego, m.in. zadania alimentacyjne , orzecznictwo lekarskie,
Wojewódzki Inspektorat Kontroli,
przeniesienie Regionalnego Ośro
dka Szkolenia z Kielc do Opatowa
oraz utworzenie archiwum dla dokumentacji również z ościennych
województw.
IGOPI

W dwudniowych zmaganiach
konkursowych zaprezentowało
się 18 zespołów szantowych z
całego kraju. Silna ekipa z Sandomierza pod wodzą Marka Sochackiego zdobyła na festiwalu praktycznie wszystkie czołowe miejsca.
Po burzliwych obradach jury zdecydowało, że najlepiej zaśpiewały
i tym samym zdobyły festiwalowe
Grand Prix - siostry Aneta i Agata
Gałach, tworzące zespół .2gaga".
Zaśpiewały one piosenkę "Wikingowie", skomponowaną przez
Marka Sochackiego, na co dzień
instruktora muzyki w Centrum
Edukacji
Kulturalnej Dzieci i
Młodzieży w Sandomierzu . To nie
Jedyny sandomierski akcent na tej
imprezie. Jury konkursowe przyznało pierwsze miejsce zespołowi
"Prawnuki kapitana Cooka", natomiast trzecie miejsce zdobył zespół "Wnuki kapitana Cooka". Wyróżnienie otrzymały również dwie
sandomierzanki: Natalia Wójcik
oraz Paulina Sobieraj. Wykonawcy piosenek żeglarskich z Sandomierza wzbudzili podziw publiczności przepięknymi strojami, uszytymi przez producenta zabawek,
firmę "Pluszak" z Chwałek koło
Sandomierza. W przygotowaniu
zespołu do festiwalu pomagał Robert Wiórkiewicz, natomiast podczas występów akompaniował na
gitarze Przemysław Dusza. Wszystkie zespoły z Sandomierza, które zaprezentowały się na festiwalu
" Mały kubryk" w Łodzi, działają na
co dzień przy Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży w
Sandomierzu.
lAGA!

Z okazji wizyty Ojca Świętego w Sandomierzu

Pocztowa oferta
Tarnobrzeski Rejonowy Urząd
Poczty przygotowuje okolicznościowe ka~ki upamiętniające
Ojca Swiętego w Sando-

wizytę

mierzu.
Gotowe sąjuż projekty kart z widokami Collegium Gostomianum,
bazyliki katedralnej, ołtarza papieskiego na Rybitwach oraz klasztoru w Wielowsi. Tarnobrzeska poczta wyda również specjalny stempel i datownik. Sprzedaż okolicznościowych kart, znaczków i wido
o

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Oczyszczalnie są żle obsługi
wane - dodaje dyr. lis. - Firmy budujące je reklamują się, że ich
urządzenia są bezobsługowe . To
jest nieprawda, nie ma w pełni
automatycznych oczyszczalni, każda wymaga obsługi chociaż jednego człowieka. Jeśli gmina zatrudni kogoś, to zwykle pracuje on
dorywczo i jest bez przygotowania, a skończyły się czasy, że do
obsługi oczyszczalni wystarczy
człowiek
z grabiami. Teraz
urządzenia te są wyposażone w
kOITlPutery, więc do czuwania nad
ich pracą potrzebny jest fachowiec, informatyk. Zwykle jest tak,
że dopóki oczyszczalnia jest eksploatowana przez firmę, która ją
wybudowała, pracuje świetnie, po
przekazaniu jej gminie zaczynają
się awarie i kłopoty. To wszystko
powoduje, że olbrzymie pieniądze
zainwestowane w budowle oczyszczające ścieki nie przynoszą takich efektów jakby mogły i powinny.
Na 102 gminy w województwie
świętokrzyskim tylko 58 pOSiada
mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków.
Agata KOWALCZYK

kówek prowadzona będzie w miejscach spotkania z Ojcem Świę
tym. Tam też będzie przyjmowana
korespondencja od pielgrzymów.
Okoliczne urzędy pocztowe będą
pracować wtedy w godzinach dostosowanych do potrzeb pielgrzymów.
Na początku czerwca w salach
Wyższego Seminarium Duchownego czynna będzie wystawa filatelistyczna pt. . Potężni wiarą" .
IGOPI

GDZIE KIEDY?
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• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. IŁ Szczukoccy

SRODA

Pogotowie Ratunkowe - 999
- 998
Pogotowie Policyjne - 997

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

- Sieczko, tel. (041) 331-69-04. dr 43401

Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), soboty, niedziele i ś w ię ta - 10.00-20.00, tel.
4124199
(041) 331-80-68.

Telefony
- Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax) ; posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: $ródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. $więtokrzyskie: 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan .: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1833, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie , w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.
calądobę);

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów " Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-3121 , 345-47-44.
AW119

• Gabinet Stomatologiczny
"Centrum"
- Kielce, ul. Leśna 1, tel. 343-16-71 . Lek.
stom. Salwa, Skrzypiński: pon .- p iął. 15.0020.00, sob. 10.00-15.00.
dr 47925

INNE

USŁUGI

PTUA

"Kubuś"

- tel. 368-02-93; . Porwanie w Tiutiurtistanie- g. 9, 11.

RADIO TAXI " EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611 , 3-311-311 .
www.complex.com.pll-europa.
Właściwy partner! dr 46397

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

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

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

• "Romantica"

• "Moskwa"
-.Babe świnka w mieście· USA, bo., g. 14,
• Mamuśka· USA, I. 15, g. 16, .Godziny szczytu· USA, I. 15, g . 18.30,20.30.

o

KOŃSKIE

RADIO TAXI " ALFA",
Kielce, tel. 96-22, 344-44-44.
dr 48322

"Studyjne"

- .Celebrity· USA, I. 15, g. 15.30, 17.45,
.Mamuśka· USA, I. 15, g. 20.

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

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

WYSTAWY
• Galeńa BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA .Piwnice·,
ul. Leśna 7. Wystawa prac dyplomowych uczniów PSSP w Kietcach 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 poniedzialku do piątku w godz.
9.00-15.00. W soboty i niedziele - niaczynna.

•

Galeńa

Fotografii

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

• Muzeum Narodowe
- dawny palac biSkupów krakowskich, pl.
Zamkowy 1. tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: . Współczesne malarstwo polskie· , .Sanktuarium marszalka Józefa Pilsudskiego·,
• Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku·.
Skrzydlo północne : . Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej".

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

bo/u

o Informacja Gospodarcza
-lOtTA LINIA, tel. 94-34.

jr 2

- osobowe: plac dwa.cowy: tel. 368-33-99,
ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11, ul. Jesionowa:
tel. 331-7~19 , ul. Mielczarskiego: tel. 366-4040, ul. Szymanowskiego: tel. 34-488-45; bagażowe : ul. Armii Czerwonej: tel. 368-06-68, TAXI
Oalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-66.

• Ostre

dyżury

szpitali

- wewnętrzny - Czamów, chirurgiczny - Kościuszki.

• Apteki
- dyżur calodobowy - ul.lelazna 43, dyżur
do godz. 23 - ul. Orkana 14a.

• Telefon zaufania KGP

• Muzeum przy Rynku 3/5

• Telefon zaufania w KWP

• Oddział
- Muzeum Lat Szkolnych S. leromskiego
(Oddzial Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawia II 5, tel. 344-57-92 .•Wystawa materialów biograficznych i literackich z mlodzień
czych lat pisarza·. Czynne: wtorki, czwartki,
p iątki, niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedziele wstęp wolny.

• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgo rku
(Oddzial Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa stala: . Odtworzony wystrój mieszkania pisarza· oraz . Wystawa biograficznoliteracka·. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu
pl. .Ogniem i mieczem·, Stroje bohaterów

"Ogniem i mieczem". Czynne codziennie,
oprócz poniedzialków i wtorków, w godz. 1016. Czwartki - wstęp wolny.

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

• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawta Ił 6,
tel. 344-92-97 .• Chłop polski w Brazylii· - czynna od poniedziałku do piątku i w niedzielę w
godz. 10-15, w niedzielę wstęp bezpłatny.

• Park Etnograficzny w 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 rzeżby Jana Bernasiewicza.

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21 , tel. 361-25-37. Wystawa
stała: .600 milionów lat historii Gór $więto
krzyskich·, .Skały, minerały i skamieniałości
Kielecczyzny'. Muzeum czyn ne poniedziałek
piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

- Kielce , tel. 34-32-997, pod którym

można

zglaszać patologie, popełnione przestępstwa.

o Zespół

Pomocy
Rodzinie przy PZP

- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w poi czwartki od 15.00 do 18.00, tel. (041)

niedziałki

345-08-94 w. 345 codziennie od 8.00 do 14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Uslugi bezpłatne.

o

• OSTROWIEC
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Hotel " Łysica",
al. 3 Maja 13,
tel.lfax (047) 265--45-54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11.00-15.00.
• Kino.,zoK"

Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień

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

• Apteka

dyżurująca

- apteka .Krasna/", ul. Kopemika.

• BWA

• Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stale: .zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska·, .Poczet królów i książąl
polskich wg M. Bacciarellego·; wystawy czasowe: . Ozieje Ostrowca $więtokrzyskiego·,
.ze skrzyni malowanej - potski strój ludowy·,
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle , . Gujana - zielony raj". Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16.30, soboty w godz. 814.30, niedziele w godz. 13-16.30.

• Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- .GÓrnictwo krzemienia w neolicie·, . Owie
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
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne calą dobę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

• Psycholog, pedagog
41, poniedziałki i czwartki w godz. 15.00-17.00.

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

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

SKARŻYSKO-KAM.

- pomogą Ci - zadzwoń, teł. zaufania 368-17-

tel. 346-53-11 ; poniedzialki w godz.
15.00-18.00.

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

•

Młodzieżowy

Telefon Zaufania

- dyżury specjalislów psychologów i pedagogów w środy i w czwartki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.

USŁUGI

LEKARSKIE

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

•

Nagła

pomoc lekarska
lekarzy specjalistów

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
dziecięcych, internistów, laryngologów, ortopedów, neurologów, badania EKG. Zgloszenia 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 (dniwoł
ne).
2901/99

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• "Wolność"
- brak terminarza.

• "Metalowiec"
- brak terminarza.

• Muzeum im. Orla Bialego
- Rajów, ul. Słoneczna 90, teł . 531-331 . Czynne codzierv>ie: ekspozycja plenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku - w godz. ~17.

• Kryta pływalnia

Telefony

Kino "Ballada"

- nieczynne.

- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania KlubuAA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-3~59 lub 9637, Straż
Miejska: 986, . Lot": 832-41-30.

STĄPORKÓW

• Kino "Jedność"

--

- .Kiler-ów 2-óch· pol. , I. 15, g. 17.

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

'OPATÓW

Kozioł .

o

o

10.

- tel. 864-22-81.

• Kino "Studyjne"

- Informacja PKS: 864-23-19,
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06,
22, Pomoc Drogowa: 864-24-00,
Ciepłownicze : 993.

- ul. lapinowska 2.

• Szpital

BUSKO

- tel. 868-24-66.

• Kino "zdrój"

Telefony

- nieczynne .

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

BWA "zielona"

- ul. Mickiewicza 7 . Wystawa malarstwa
Marka Wawro pł. .Terra, materia, energia,
duch·. Galeria czynna codziennie, oprócz poniedzialków, w godz. 11 .00-17.00. w niedziele
w godz. 11 .00-15.00.

, .'

Pawła Ił

Szpital

Telefony

• Apteka

Galeńa

Apteka

- ul. Jana

- nieczynne.

- nieczynne.

Muzeum Ziemi taszoWSkiej

Galeria . Piwnice" - wystawa amatOł·sk•• ~
plastycznych
Osiedlowy - wystawa prac ma,la"" irt,If~~

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

J DRZEJÓW "

•

o

- ul. Jana Pawia Ił 17. tel. 864-33-44'
'
czt6wki staszowskie ze zbiorów
kubczyka i Macieja Zarębskiego· •..Adam
- dokumenty. korespondencja, ks~ i
grafie·, amatorskie prace malarskie o
ce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze
. Przed jubileuszem roku 2000·.
żna zwiedzać w poniedzialki i CZY'artlu
12-16.

W,_'

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

.,

PIŃCZÓW '

POŁANIEC

• Apteka
- ul. Krakowska 3.

~

• Kino "Pegaz"
- brak terminarza .

• Kino "Belweder"
- nieczynne.

KAZIMIERZA WIELKA • Kino "Uciecha"
- .Ogniem i m ieczem· pol.. I. 12, g . 8.30,
12,18.

WŁOSZCZOWA ··

W

• Kino
- .Miasto aniołów· USA, I. 15, g. 18.30.

-'

.. Ponidzie

STOPNICA

tona". Spotkanie rozpocznie
biblioteki, ul. Nowy Swiat 3.

'

BIURO REKLAM
I OGŁOSZE Ń
"ECHA DNIA ",
tel.lfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A/9, II p.,
czynne 9-15 .

Wystawa

zaprasza

się dziś

/21 kwietnia/ o godz. 17 w

Klub Nauczyciela w Kielcach, ul. Okrzei 9 zaprasza 23 kwietnia o
16.30 na wieczór literacki .O nowych książkach przy muzyce·.
prowadzi prezes kieleckiego Oddziału ZLP Stan isław Nyczaj.

Ratusz

czasowa:

.. Dawne

i

współczesne

widoki Sandomierza' ze zbiorów wlasnych 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 stale: .Kuchnia królewska· - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, . Gabinet numizmatyczny· - monety potskie od XI do XX wieku, . Historia wzgórza zamkowego w ikonografii·,
. Ekspozycja etnograficzna" - prezentuje kultu rę materiatną 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 w sz1uce i tradycji
judochrześcijańskiej", .Malarstwo i grafika
Marii i Stanislawa Oawskich·, .Indywidual Behavior Janusza Barana. Rysunek· .

• Oddział
Muzeum Uteratury
- ul. Katedralna 517 , tel. 832-21-47. Czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, soboty w
godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15, poniedzialki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny.
Wystawy stale: .Jazdy do Sandomierza· ekspozycja poświęcona związkom Jaroslawa
Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Wystawa
czasowa: .Połscy pisarze w karykaturach Eryka Lipińskiego· ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie.

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu wdowego

POSTÓJTAXł

- Rynek 7/9 , tel. 832-21-41, godziny otwarcia: poniedzialek - nieczynne, wtorek-pi ątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wysława pl. .Adam B ień 1899-1998·.

• BWA Sandomierz
- . Malarstwo· - wystawa Marka Sołowieja .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pińczowie

.. o nowych ks i ążkac h przy muzyce"

- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65; Za mek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15, poniedzialki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny. Wystawa stala:
.Ozieje Sandomierza· - zbiory z zakresu rzemiosla artystycznego , malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki . Wśród eksponatów: . Szachy
sandomierskie· pochodzące ze schylku XI

wieku .

prozie Józefa Mortona"

wykład prof. Jana Pacławskiego na temat . Ponidzie w prozie Józefa

., lo-, SANDOMIERZ t

Okręgowe

W

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w

• Kino "Powiew"

• Muzeum

Kurs stern ika motorowodnego
Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Kielcach przyjmuje zgloszenia chętnych na kurs sternika
nego. Bliższych informacji udziela biuro WOPR, Kielce, ul. Żytnia 1,
344-92-19.

'

- ul. Spółdzielcza 19, tel. 53~345 , czynna:
poniedzi alek-p iątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.

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

dyżurna

• Szpital

. SĘDZISZÓW

- brak terminarza.

- Galeria, ul. Siennieńska 54 , tel./fax (047)
263-20-48. Niaczynna.

Główna

- ul. Mickiewicza 11 .

- al. 3 Maja 6; nieczynne.

• Postoje taksówek

-

344-40-14. Ekspozycje stale:
.Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny·.
Wystawy czasowe: .z pradziejów reg ionu
świętokrzyskiego· i .Kielecczyzna ś redn io
wieczna-; czynne codziennie, oprócz rx>niedzialków i ś ród , w godz. 9.00-16.00. W niedziele wst ęp wolny.

• Kino "Adńa"
- brak terminarza.

Komunikacja M iędzynarodowa
uOmnia",
Kielce, tel. 345·77-43,
345·77-46.
kk 7597

- 0-800-120-226 (bezpłatna infolinia).

tel.

BIURO REKLAM I OGŁO SZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel. 372-20-20,
czynne 10.00-14.00.

o

- brak terminarza.

• Apteka

• Kino "Kuźnica"
- nieczynne.

\ '-

Kino "Syrena"

• Kawiarnia "W Zamku"

- .Sandomierz w dawnej fotografii·.

SUCHEDNJÓW

o

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECH.A DNIA", ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
te l. 864-32-58,
czynne 10-14.30

- wystawa pn .•Stare fotografie Sandomie-

• WSHP Biblioteka

• Kino

- OOLBY DIGITAL; _Ogniem i mieczem·
pot., I. 12, g. 10.45, 16.30, .Stan oblężenia·
USA, 1. 15, g . 14.15. 20.

papieskiego.

rza-.

dr 45583

- tel. 34-475-00; próby.

o

Kino "Miejskie"

o

- brak terminarza.

• Wizyty domowe pediatrów
•

Straż Pożarna

Apteka

o

- ul. Marszalkowska 17.

- 7.00-22.00, tel. 368-46-36.

21 kwietnia jest 111 dniem roku.
Przed nami 254 dni 1999 roku.

ołtarza

- . Blisko i daleko' - wystawa Jurija Sulimowa z Krymu. Można również podziwiać zbiór
starych zegarów.

STARACHOWICE

• Pogotowie pediatryczne

• Pogotowie pediatryczne

- wystawa projektów

u/bo

• Motel Królowej Jadwigi

- 7.00-22.00. tel. (041) 331-14-94.
dr 45195

• Muzeum Diecezjalne

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

- wizyty domowe. gabinet lekarski. tel.
(041) 368-48-91. Kietce. ul. Połowniaka 4 m.
25. codziennie: 16.00-22.00. soboty 10.0016.00.
2574199

Imieniny obchodzą:
Anzelm i Bartosz

21 kwietnia 1

" Echo kierowców"

Zmiana
warunków
Pogoda d o kuczy wszystkim
zmotoryzowanym. Niskie ciś
nienie i wiatr będą miały wpływ
na spowolnienie reakcji. Jeżeli
wybieracie się w południowe rejony kraju , przygotujcie się na
opady śniegu. Wczoraj popadało nawet w okolicy naszego
Opatowa. Nocne spadki temperatury sprawią, że nad ranem na
drogach może być śli s ko. Trzeba uważać, tym bardziej że mało
kto jeździ na zim owych opo-

nach.
Ostrzegamy przed regionalnymi utrudnieniami. W samych Kielcach trwaj ą cząstkowe remonty na
ulicach: Chorzowskiej , Jagiello ń
skiej, Sukowskiej, Krakowskiej .
Gazownicy natomiast wejdą z robotami na ul. Zagórską. Kujawską
i Szymanowskiego.
Okropnie jedzie się przez Sandomierz. Trwa remont ulicy Lwowskiej . Objazd wyznaczono ' po
nie równych betonowych płytach i
przez plac przed dworcem. Odcinków objazdowych nie da się pokonać z prędkością większą niż 30
km/h. Jeśli podróżujecie na odcin-

Braz
strzet

wódc

tynuu

walkę

bytu z

siębiof

przez
tek tys
nych.
Film

CO GDZIE KIEDY?

STRONA 13

23.30 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki
0.00 Prawnicy z Miasta Aniołów (93) - serialobycz. USA 0.50 Beverly Hills 90210
(51) - serialobycz. USA 1.40 Granie na zawolanie - pr. rozr. 4.10 Granie na ekranie pr. rozr.

Hit dnia
.
Czas pozarow
~

Brazylia, rok 1983. Po śmierc i Wilsona Pinheiro, zastrzelonego przez wrogów związkowych , nowym dowódcą zostaje charyzmatyczny Chico Mendes. Kontynuując politykę swego poprzednika , podejmuje
walkę o ochronę drzew kauczukowych - podstawę
bytu związkowców. Wypowiada także wojnę przedsiębiorco m , którzy zamierzają wybudować drogę
przez środe~ d żu n g!i , co wiąże się z wyp~laniem setek tysięcy kl lometrow kwadratowych lasow tropIkalnych.
Film jest oparty na autentycznych wydarzeniach.

Dramat sensacyjny. USA, 1994. Reżyseria:
John Frankenheimer. Występ ują : Rau/ Julia,
Nige/ Havers, Edward James O/m os (na zdję
ciu), Tomas Milian, Carmen Argenziano.
TVP1, g odz. 20.10

I

czy herbata? 8.00 A teraz Su). serial kom. USA 8.20 Giełda 8.30
8.40 Prognoza pogoda 8.45
zwierzaków świat · serial anim.
Mama i ja 9.30 Dla dzieci:
Porozprzedszkole 9.55
o dzieciach 10.05 Milagros (127)
. 10.55 Jeśli nie Oxford, to co?
.25 Oświatowe informacje 11.35
kina: Horror 12.00 Wiad. 12.10
- roln. pr. inform. 12.20 Mag.
Wszystko dla krowy 12.50 Klan
(powt.) 13.20 Pisarze - ś wi ad kowie
(3) Jean de La Fontaine • fr. serial
.13.30 English and Arts: Sztuka fi lmow(3) 13.50 Pacjent - mag. ubezpieczeń
14.00 Kw it nące okienko:
14.10 Król zwierząt - teletumiej
prostu życie (13) - kanad . serial
15.05 Rzeczpospolita Samo15.30 Teleexpress Junior 15.40
Blażeja 16.30 Moda na sukces
. serialobycz. USA 17.00 "T:eleex17.25 Klan (21 1) - telenowela pol.
Gość Jedynki 18.00 Tygodnik Je18.50 Reporter 19.00 Wieczorynka:
i 19.30 Wiad., Sport i Prognoza po10 Czas pożarów - dram. sens.
5 Wojna w Kosowie 22.20 W cen·
- pr. publicyst. 22.40 Kronika
23.05 Ich pierwsze miłości
. i Sport 23.50 Studio Sport:
. . Bayern Monachium - DyKijów 1.25·3.00 Uluda - thriller USA

telegram (powt.) 7.30 Dziennik
Studio urody 8.00 Program
Radio Romans (12) Koncesja
pol. 9.00 Transm. z obrad Sej·
ok. 13.00 Panorama)
Festiwal Piosenki Francuskiej w
15.10 Doogie Howser, lekarz me51) - serial kom. USA 16.00
16.1 05 x 5 - Wygrajmy razemi [audiotele: 0·70035217] 16.40
na jeden - pr. sport. 17.10 Tele Eko
Program lokalny 18.00 Panorama
. Program lokalny 18.35 Jeden z dzieI ·Ieleturniej [audiotele: 0-70075660J
Reporterzy Dwójki przedstawiają
Dla dzieci: Krzyżówka 13-latków
Auto - pr. motoryz. 20.30 Studio
Pólfinalligi mistrzów : Juventus Tu·
United (w przerwie. ok.
22.50 Panorama 23.05
23.10 Sport telegram
kino: Hamsun - du ńsko-sz
. dram. biogr. 1.55-2.20 Peter
(114-ost.) - serial sens. USA

14.00 Motowiadomości - mag. motoryz.
14.30 Miłość od pierwszego wejrzenia
15.00 Magiczny kapelusz (22) - serial
anim. 15.30 Link Journal - mag. mody
16.00 Inform. 16.15 Piramida: gra - zabawa 16.45 Dziedziczna n ienawiść (37) - telenowela 17.40 Roseanne (96) - serial
kom. USA 18.05 Allo, Allo (36)- bry1. serial
kom. 18.45 Inform. 18.55 Prognoza pogody 19.05 Słoneczny patrol (106) - serial
sens. USA 20.00 Ochrona absolutna (11)serial sens. USA 20.50 Losowanie LOnO
i szczęśliwego numerka 21.00 Nikita - serial sens. USA 21.55 Tok Szok w Polsaciepr. publicyst. 22.55 Wyniki losowania LOTTO 23.00 Informacje i biznes informacje
23.15 Prognoza pogody 23.20 Polityczne
graffiti 23.30 Miodowe lata (16) (powt.)
0.00 Grzeszne życie - kom. USA 1.35 Muzyka na BIS 3.25 Pożegnanie

TV POLONIA
7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05
Dziennik krajowy 7.25 Sport telegram 7.30
Kwadrans na kawę 7.50 Poradnik b ałaga 
niarza (2) tona bałagan iarza 8.05 Dla
dzieci: Koszalek Opałek 8.25 Dla dzieci:
Tęczowa bajeczka - Bajeczka o wróżce
8.35 Hrabia Kaczula (29) (powt.) 9.00
Wiad . 9.10 Aukcja, czyli jak kupić Van Gogha? (powt. ) 9.30 Po wlasnym pogrzebie
(powt.) 10.55 Kabaret Potem: Robin Hood
Czwarta Strzala (powt.) 12.00 Wiad. 12.10
Zaproszenie: Człek bez soli nie wydoli - pr.
krajozn. 12.30 Klan (206) - telenowela pol.
12.55 Wieści polonijne (powt.) 13.05 Liga
przebojów (powt.) 13.30 Oto Polska
(powt. ) 14.00 Tylko muzyka - Liga przebojów (powt.) 15.00 Panorama 15.20 Pr. dnia
15.30 Dialogi z przeszłością 16.00 Klan
(206)(powt.) 16.30 Dla dzieci: Przybysze z
Matplanety - Kra snoludki z Matplanety
17.00 Teleexpress 17.15 Przeg l ąd prasy
polonijnej 17.35 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 18.00 Komediantka (3) • pol. serial obycz. 18.55 Antologia literatury emigracyjnej (15) 19.10 Gość Jedynki 19.20
Dobranocka: Pies, kot L.. 19.30 Wiad.
19.55 Prognoza pogody 20.00 Studio
Sport 20.05 Reżyser miesiąca - A. Holland: Gorzkie żniwa - niem. dram. psych.
21.45 Ab ovo - Szycie z resztek (2) - pr.
rozr. 22.15 Madonny Europy - spotkanie z
Grażyną i Januszem Rosikoń - rep. 2~ . 50
Panorama 23.00 Prognoza pogody 23.05
Premierzy 23.30 Dopóki żyje ostatni świa
dek 0.10 W centrum uwagi - pr. publicyst.
0.25 Pr. dnia 0.30 Klan (206) (powt.) 0.55
Krzyżówka szczęścia (powt. ) 1.20 Pies,
koli ... (powt.) 1.30 Wiad., Sport i Prognoza
pogody 2.00 Reżyser miesiąca - A. Holland : Gorzkie żniwa (powt.) 3.40 Ab ovo Szycie z resztek (2) (powt.) 4.10 Madonny
Europy - spotkanie z G rażyną i Januszem
Rosikoń (powt.) 4.45 Panorama 4.55 Prognoza pogody 5.00 Komediantka (3)
(powt.) 6.05 W centrum uwagi (powt.) 6.20
Klan (206) (powt.) 6.45 Przegląd prasy polonijnej (powt.)

dio Agnes na żywo 8.15 Lekarz domowy
(30) - hiszp. serial kom. 9.15 Na dobry
początek - Studio Agnes na żywo 9.25 Diabelska miłość (75) -serialobycz. 10.10 Na
dobry początek - Studio Agnes na żywo
10.20 Pogromcy zła (7) - kanad . serial
sens. 11 .15 Na dobry początek - Studio
Agnes na żywo 11.25 Pułapki losu (49)serial 12.10 Na dobry początek - Studio
Agnes na żywo 12.15 Nasz sklep - zakupy
wTV 13.1 5 Zwariowana rodzinka (35)-serial kom. USA 13.40 City (325)-serial USA
14.05 Propozycje do listy przebojów podwórkowych B. Łazuki 14.1 0 Pulapki losu
(50) - serial 15.00 Voltron - obrońca
wszechświata (22) - serial anim. 15.30 Po
drugiej stronie lustra (12) - austral. serial sf
16.00 Zwariowana rodzinka (36) - serial
kom. USA 16.25 Tajemnice wybrzeża (77)
• kanad. serial przyg. 16.55 Diabelska
milość (76) -serialobycz. 17.45 Pogromcy
zła (8) - kanad. serial sens. 18.40 Nasze
wiadomości 19.00 Zoom - mag . sensacji
19.30 Świat pana trenera - serial kom.
USA 20.00 Z zawiązanymi oczami - thriller
niem. 21.45 Meandry sprawiedliwości (3)serial krym. USA 22.35 Nasze wiadomości
22.55 Wytrych damski - talk show 23.25
Szwecja z bliska 23.40-1 .20 Kino wspomnień : Cień podejrzenia - thriller USA

. -

TVN

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad i 7.15
Opowieści z Zielonego Lasu (12) - serial
anim. 7.45 Troskliwe misie (23) - serial
anim. 8.10 Kucyki i przyjaciele (6) - serial
anim. 8.35 Bosco (4) - serial anim. 9.00
Paulina (28) - serialobycz. 9.50 Maria de
Nadie (2) - telenowela 10.40 Rozwinąć
skrzydła (62) - telenowela 11 .30 Telesklep
12.00 Maria Izabela (77) - serialobycz.
12.30 Wszystko albo nic - teleturniej ro·
dzinny 13.35 Opowieści z Zielonego Lasu
(12) - serial anim. 14.00 Troskliwe misie
(23) - serial anim. 14.25 Kucyki i przyjaciele (6) - serial anim. 14.45 Bosco (4) - serial
anim. 15.15 Szkola zła ma n ych serc (95)serial austral. 15.45 Mr Rhodes (16) - serial USA 16.15 Bajer w Bel-Air (15) - serial
obycz. USA 16.45 Teleplotki - kulisy wielkiego świ ata 17.15 TVN Fakty Regionalne
17.30 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki
18.00 Paulina (29) - serialobycz. 18.55
Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Maria Izabela (78) - serialobycz .
19.55 Pogoda 20.00 Beverly Hills 90210
(51) - serialobycz. USA 21 .00 Melrose
Place (110) - serialobycz. USA 22.00 Nie
do wiary - opowieści niesamowite 22.30
Automaniak - mag. motoryz. 23.00 TVN
Fakty 23.05 Kropka nad i 23.27 Pogoda

7.00 Kto się boi
7.45 Polityczne graffl8.00 Czaro- serial anim. 8.30
(36) (powt.) 9.30
- kanad. serialobycz.
. patrol (107)(powt.) 11 .30
. Kalifomii (6)(powt.) 12.30 100%
. gra - zabawa 13.00 Disco Relax

Nasza Telewizja '
7.30 Voltron - obrońca wszechświata (21 ) serial anim. 7.55 Na dobry początek - Stu-

TVK Dami Skarż sko
8.00 Muzyczna Dami 8.20 Teleshopping
8.30 tyciowe dylematy 9.20 Sherlock Holmes i doktor Watson 10.00 Skarżyski Kalejdoskop 10.25 Magazy" Sportowy 10.30
Muzyczna Dami 11 .00 Amerykańscy gladiatorzy 11 .45 Pierwsza pomoc ratuje ży
cie 11 .55 Gustaw - serial 12.00 Videowizyty 12.30 Dwory i palace ziemi szczecińs
kiej 12.45 Teleshopping 13.00 Kurs przygotowawczy z fizyki 13.35 Ekonomia? Nic
trudnego! 13.40 Pierwsza pomoc ratuje
życie 13.50 Teleshopping 14.00 Pr. dla
dzieci 14.30 Kaboom Kazoom 15.00 Amerykańscy gladiatorzy 15.45 Pierwsza pomoc ratuje życie 15.55 Gustaw - serial
16.00 Videowizyty 16.30 Dwory i pałace
ziemi szczecińskiej 16.45 Teleshopping
16.55 Muzyczna Dami 17.15 Skarżyski
Kalejdoskop 17.40 Magazyn Sportowy
17.45 Muzyczna Dami 18.00 Kaboom Kazoom 18.30 Kurs przygotowawczy z fizyki
19.05 Ekonomia? Nic trudnego! 19.1 0 Pierwsza pomoc ratuje życie 19.20 Teleshopping 19.30 Pr. dla dzieci 19.55 Teleshopping 20 .00 Muzyczna Dami 20.20 Znaki na
drodze - film 22.00 Skarżyski Kalejdoskop
22.25 Magazyn sportowy

6.15 Idealna para - kom. USA 7.50 NieBaltazara Kobera - pol. film
przyg. 9.45 Squanto - Ostatni wielki wojownik-film hist. USA 11.25 Jack-kom. USA
13.15 Miłość i inne nieszczęścia - kom.
USA 14.35 Rejs - kom. pol. 15.45 Apokalipsa - film sI USA 17.10 Polubić czy poślu
bić- kom. USA 19.00 Nad rzeką Tortuguero - austr. film przyr. 20.00 Emma - kom.
obycz. USA 22.00 Hokus pokus - kom.
USA 23.40 Idealna para - kom. USA 1.20
W drodze na rzeż - austr. film dok. 2.05
Rozkosz - film erot. USA 3.50 Niezwykła
podróż Baltazara Kobera - pol. film przyg.
5.45 Prosto z Hollywood - mag.
zwykła podróż

TVK Ostrowiec
8.30 tyciowe dylematy 9.20 Sherlock
Holmes i doktor Watson 9.45 Reklama REBIS 10.15 Raport medyczny 11 .00 A-

Warto

Hamsun

Ułuda

Duńsko-szwed. -norw.

I

dram. biogr., 1996. Reżyse
ria: Jan Troe/l. Występują:
Max von Sydow (na zdjęciu),
Ghita Noerby, Anette Hoft.
TVP2, godz 23.15

Knut Hamsun, laureat literackiej
nagrody Nobla z 1920 r~u: t?
niechlubna postać nOlWeskleJ historii.
Wszechstronnie
wykształcony i światły, był wielkim
przyjacielem Hitlera . Po zajęciu
NOlWegii Hamsun nawoływał
swych rodaków do zaakc~ptow~
nia hitlerowców. Ufał HitlerOWI,
był zafascynowany faszyzmem .
Po wojnie Hamsun został skazany na wysoką grzywnę, która doprowadzi/a go do bankructwa .

George O'Brien, dyrektor dużej firmy komputerowej, dowiaduje się
pewnego dnia, że wraz ze swymi
współpracownikami zostanie wkrótce zwolniony przez nowych v-Aaści
cieli zakładu. Po namyśle George
decyduje się zemścić na niewdzię
CZIlej firmie, wyjechać z -Kalifomii i
rozpocząć nowe tycie. Ze skradzionym ćwierć milionem dolarów, ukryłym w zapasowym kole auta, wyru..
Qa w d.rogę. Na pustynnej, opustoszałej trasie jest świadkiem wypadku samochodowego. Dwójce po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

deo wizyty 16.30 Dwory i pałace ziemi
szczecińskiej 17.00 Pr. Lokalny TVK Ostrowiec 17.20 Teleserwis 17.35 Pr. Lokalny TVK Ostrowiec 18.00 Kaboom Kazoom 18.30 Kurs przygotowawczy z fizyki
19.10 Pierwsza pomoc ratuje życie 19.30
Pr. dla dzieci 20.00 Teleserwis 20 .20
Znaki na drodze· film

RADIO KIELCE

gielda pracy 12.30 Ukry1y telefon 14.30
Popoludniowy blok prezenterski: 14.3017.00 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

0.00·9.00 Wiad . (co godzinę) 5.00 Nowinki
z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania na targowiskach 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na
drogach 5.50, 1.30 Lapidaria 6.00, 16.00
Aktualn. dnia 6.05, 7.05, 12.10, 17.30,
20.10 Sport 6.1 5, 9.05, 13.10, 19.05 Komunikaty dla alergików 8.05,1 0.15, 11 .55,
12.15, 17.35 Kuriery og/osz. 8.50 Radiowa
giełda pracy 9. 10 5 minut o relormie ubezpieczeń spolecznych 9.15 Muzyka dla
wszystkich 1 0.00, 12.00, 14.00, 18.00,
20.00 Mag. inlorm. 10.20 Radio Kielce poleca ... 10.30 W krainie piosenki 10.45 Co
slychać w przedszkolu? 11 .00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21 .00, 23.00
Wiad . 11 .10 Sprawa na dziś 12.00 Plus w
poludnie 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 radio 15.10 Co jest grane? - konkurs muz.-film. 15.55, 19.50 Ję
zyk angielski 18.00 Plus 18.30 W świecie
literatury i sztuki 19.1 0 Płyta tygodnia
19.50 Opowieści dla starszaków 20.15
Radio po kolacji 21.50 Ogniem i mieczemprawda i legenda 22.00 BBC 23.00 Muzyka operowa 0.00 Nocne Kielce ,

RADIO TAK
6.00-18 .00 Serwis inform. (co godzinę)
20 .00, 21 .00, 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00,22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych
6.307 .30, 13.30, 16.30. 19.05 Sportowe
TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne
Moto-info 9.45 Notowania walutowe 15.15
Notowania giełdowe 9.55, 13.55, 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 Z pierwszej ręki
14.10 Informator kulturalny 15.00-17.00
Na fali - mag. inlorm. 17.00-19.00 Polak
potrafi 19.00-21.00 Lista przebojów Radia
TAK 21 .00-23.00 Mag. studencki: TAK o
studiach 23 .00·1 .00 Tak i lak - wieczorny
blok muz.: inform .• wydarzenia i wywiady
1.00-6.00 Noc z Radiem TAK: Skok w rock

RADIO LELlWA

RADIO FAMA

-

6.20 Serwisy inform. (co godzinę) 6.308.30 / 14.30-17.15 Wiad . dla kierowców
(co 15 minut) 7.15 Cow prasie lokalnej piszczy? 7. 50, 11.50, 14.50, 18.50 Serwisy
lokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa 9.15 Konkurs 7 x 7, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie 10.15 Moda i Urodamag. 12.15 Otwarty telefon - dzwonić każ
dy może 14.15 Konkurs - Dzień dobry. tu
FaMa 15.05 Przebój za przebojem 18.00
Do-Re-Mi-FaMa - muzyczne abecadlo
21 .00 Rockowe monografie 0.00 FaMa
nocą

RMFFM
6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze świata
(co godzinę) w tym: wiad. regionalne: 7.45,
9.45, 11 .45, 13.45, 15.4 5 18.45·5.45
Wiad . (co godzinę) 6.30, 7.00,7.30, 8.00,
8.30, 9.00, 15.00 , 15.30, 16.00, 16.30,
17 .00, 17.30 Traffić - region. inform. dla
kierowców 5.00-9.00 Ni w pięć, ni w dziewięć 9.00·12.00 Byle do piątku 12.0013.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45
wiad . i region . mag. infonm. 13.00-15.00
Na językach 15.00-17.00 Poza zasięgiem
17.00-1 8.00 Radio Muzyka Fakty, w tym
17.45 wiad . i region. mag. infonm. 18.00·
20.00 Lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 060 22;
Bęc: 0-700 060-33) 20.00-20.00 Granie na
żądanie 22.00·1.00 O zmRocku 1.00-5.00
Kobranocka

MTM FM RADIO
NAD

KAMIENNĄ

7.00·22.00 Serwis infonm., 6.00 Poranny
blok prezenterski: muzyka , aktualn., inform., konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20
Strzał w dziesiątkę, czyli przebój dnia (co
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej
reporterki 8.15,1 1.15, 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

obejrzeć

Film obejmuje kilkanaście ostatnich lat życi a pisarza.

RTL7
6.20 Świat pana trenera - serial kom. 6.45
Sunset Beach - seńal obycz. 7.30 Słodka d0lina - serial 7.50 Odjazdowe kreskówki: Kacper, Woody Woodpecker, Klejnot srrt:IN 9.05
WIeCZÓr z wampirem - talk show 10.15 Zie1ona noc - kom. USA 11 .50 Zoom - mag. se".
sacji 12.20 ŚWiat dzikiej przyrody - serial
przyr. 12.50 Teleshopping 13.25 Piękna I Bestia - serial przyg. 14.20 Ukryta kamem : pr.
rozr. 14.45 Słodka dolina - serial 15.05 OdJazdowe kreskówki: Kacper. Woody Woodpecker. Klejnot srrt:IN 16.15 Wszystko ~ kręci serial 16.40 Potwór z bagien - senal przyg.
17.10 SzCiJJry nabrzeża - serial kfyrn. 1.8.00
Sunset Beach - serial obycz. 18.50 7 minut wydarzenia dnia - pr. inlOlTTl. oraz prognoza
pogody 19.00 Zoom - mag. sensacji 19.39
świat pana trenera - serial kom. 20.00·22.3"5
W środę - samo życie: 20.00 Z zaw.ązanymo
oczami - thriller niem. 21 .45 Meandry sprawiedliwości - seńal krym. 22.35 7 minut - wydarzenia dnia - pr. infOlTTl. oraz prognoza pogody 22.50 Murder Cali - serial krym. 23.35
City Life - serialobycz. 0.25 Szczury nabrzeża - serial krym. 1.1 0 Cobra - oddział specJa~
ny - serial krym. 1.55 City Life - seńal obycz
2.40 Teleshopping

8.00 Muzyczny relaks w TKK 8.25 Teleshopping 8.30 tyciowe dylematy 9.15 Teleshopping 9.20 Sherlock Holmes i doktor
Watson 9.50 Utracony raj 9.55 Przepraszamy za usterki: Marynarz 10.00 Muzyczny relaks 10.05 Teleshopping 10.15
Raport medyczny 10.55 Teleshopping
11.00 Amerykańscy gladiatorzy 11 .45
Pierwsza pomoc ratuje życie 11 .55 Gustaw - serial 12.00 Videowizyty 12.30 Dwory i pałace ziemi szczecińskiej 12.40 Kość
niezgody 12.45 Teleshopping 13.00 Kurs
przygotowawczy z fizyki 13.35 Ekonomia? Nic trudnego! 13.40 Pierwsza pomoc ratuje życie 13.50 Teleshopping
14.00 Pr. dla dzieci 14.25 Teleshopping
14.30 Kaboom Kazoom 15.00 Amerykań
scy gladiatorzy 15.45 Pierwsza pomoc ratuje życie 15.55 Gustaw - serial 16.00 Videowizyty 16.30 Dwory i pałace ziemi
szczecińskiej 16.40 Kość niezgody 16.45
Teleshopping 16.55 Muzyczny relaks
17.15 Wiadomości TKK 17.35 Omówienie programu 17.40 Z mapą i globusem
18.00 Ludzie i sprawy 18.15 O calą i suwerenną 18.30 Kurs przygotowawczy z fizyki 19.05 Ekonomia? Nic trudnego!
19.1 0 Pierwsza pomoc ratuje życie 19.20
Teleshopping 19.30 Pr. dla dzieci 19.55
Teleshopping 20 .00 Wiadomości TKK
20 .1 5 Muzyczny relaks 20.20 Znaki na
drodze - film 22.00 Nocne rozmowy 22.30
Ludzie i sprawy 22.45 Wiadomości TKK

merykańscy gladiatorzy 11 .45 Pierwsza
pomoc ratuje życie 12.00 Video wizyty
12.30 Dwory i palace ziemi szczecińskiej
13.00 Kurs przygotowawczy z fizyki
13.40 Pierwsza pomoc ratuje życie 14.00
Pr. dla dzieci 14.30 Kaboom Kazoom
15.00 Amerykańscy gladiatorzy 15.45
Pierwsza pomoc ratuje życie 16.00 Vi-

szkodowanych pasażerów, Patti i
Chevy'emu obiecuje pomoc w dowiezieniu do szpitala. W chwilę potem zostaje sterroryzowany pistoletem i zmuszony do opuszczenia
v-Aasnego samochodu. Ku jego rozpaczy, para przestępców odjeżdża
wraz z ukrytymi dolarami, zoslar
wiając go na pustyni.

Thriller USA, 1990. Reżyse
ria: Car/ Co/paert. Występują :
Jim Metz/er, Jenni fer Rubin
(na zdjęciu), Ky/e Secor.
TVP1, godz. 1.25

I

G rze~zne życie ~
Tancerka rockowa zwana Claire

Białe Winko uparcie watczy G pra-

wo do opieki nad swoim dzieckiem , dla którego opieka społecz
na szuka bardziej szacownego
środowiska.

Komedia, USA, 1989. Reży
seria: William Schreiner. Występują : Anita Morris , Rick
Overton, Dennis Ch ristopher, Mark Ro/s ton.
PolSat, godz. 0.00

I

6.00-9.00 Wiad. (co pól godziny) 6.13,
7.13, 8.13 , 9.13, 10.13, 11 .13, 14.13,
16.13, 18.13, 20.13 Kalendarium his!.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8.00,17.00
Sport 8.25 Kalendarz muzyczny 8.45 Porady prawnika 9.00·22.00 Wiad . (co godzinę) 9.30 Gość dnia 10.30 Giełda pracy
10.48 3 przed 11 11 .30 Dziś w mieście
12.00 Notowania walutowe 12.30 Giełda
nieruchomości 12.45 Audycja ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych 14.30
Giełda pracy 14.45 Auto Motor i Sport
15.30 Dziś w mieście 18.25 Kalendarz muzyczny 19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście 22 .00 Wiad. Głosu Ameryki 22.10 Muzyka Non-stop 0.00 Love song S

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 Pawia Ił 7.10, 7.40, 8.10,
14.55, 15.25, 15.55 Sytuacja na drogach
7.55, 9.55, 13.15, 17.45 Komunikaty
5.55-8.00 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 puls dnia
8.10 Twarz w twarz - poranna rozmowa
Radia Jedność Plus 8.35 Przegląd prasy
9.00-12.00 Samo życie 9.10 Jeden plus
jeden - gość w studiu 9.40 Rynek pracy
10.10-10.55 Temat dnia 11 .35 Konkurs
RJP 11 .55 Aniol Pański 12.00-13.00
PoIudnik Plus + konkurs 13.00-14.00 Ra·
dio Plus Rozmaitości 13.10 Notowania
giełdowe 14.00-15.00 Muzyczny puls
dnia (album tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.05-15.55 Plusy dodatnie - plusy
ujemne 16.05·16.55 Świętokrzyski puls
dnia 17.00-19.00 Wiara plus życie 17.10
Serwis Radia Watykańskiego 18.00
Transrn. mszy św. 19.05-20.55 David Fox
Show 21.05-22 .00 Debata Radia Jedność Plus 23.00-0.00 Strapienia i pocieszenia 0.05-5.55 Noc na wzgórzu

Z zawiązanymi

.

oczami

Popularna łyżwiarka figurowa
Kalrin Bischoff otrzymuje od anonimowego wielbiciela bukiet
kwiatów z ukrytymi brzytwami. Z
ciężko poranioną twarzą dziewczyna trafia do szpitala . Trener
póstanawia zatrudnić dla niej
IJsobistego ochroniarza. Pomimo
początkowej niechęci do obcego
człowieka, Kalrin powoli zaczyna·
darzyć go uczuciem.

Thriller niemiecki, 1995. Reżyseria: Marij an D. Vajda. Występują : Ursu/a Buschorn,
Herbert Knaup, Tina Enge/ i
Wilfried Baasner(na zdjęciu).
RTL7, Nasza T1I, godz.
20. 00
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26-062 Sitk6wka
tel. 041346-13-42
tel.llax 041 345-14-39

KOZIOROŻEC. Drobna urzędowa

7

Nagrodę w kategorii sprzęt agd - kombiwar wygrała Elżbieta Kulczykowska z miejscowości Jasiów koło Zagnańska. Gratulujemy_

8

9

10

sprawa, nie załatwiona od ręki , może w
przyszłośd WfWdać lawinę kłopotów.
WODNIK. Z wielu stron dobiegać
będą dziś

11

niezbyt życzliwe uwagi.
ostatnich

Trochę Ci zazdroszczą
osiągnięć .

RYBY. Doskonale sobie poradzisz w sytuacji krytycznej. Ale
nie chwal się . niech to zrobią inni.
BARAN. Poprawa sytuacji fi nansowej .. JeŚIi jednak planujesz
większe wydatki. czyń to ostroż
nie.

112

,

Fot. S. Stachura
Elżbieta

Kulczykowska odbiera

swoją nagrodę_

KUPON KONKURSOWY

FELICJA I TY

POZIOMO: 1) ukochany Maryny. 5)
"chroniona" część oka. 6) linia stałego
ciśnienia.
7)
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI (ogrom luf). 11) poprzeczny wymiar deski. 12) rezystor.
PIONOWO : 1) borsuk. 2) czlowiek
niedouczony. o powierzchownej wiedzy. 3) ... śmierci na lodowej tafli . 4)
straganiarz. 8) wśród kontynentów.
9) patron myśliwych. 10) otwór. wylot
lub miejsce . gdzie rzeka wpada do
rzeki.
(ab)
Rozwiązanie krzyżówki (wystarczy
podać hasło 7 poziomo) prosimy
przesyłać pod adresem redakcji "ED" wylącznie na kartach pocztowych - w
terminie 7 dni od daty numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana nagroda ks i ążko
wa . Na karcie z rozwiązan iem należy
umieścić dopisek: " Krzyżówka nr 92".
Rozwiązanie krzyżówki nr 70:
POZIOMO:
kongres . lodówka.
zmienna . Karpaty. kwintal . sklepik.
strażak.

PIONOWO: kolczyk. nadmiar. Rawenna. skazany. adwokat. pantera. trafika .
Rozwiązanie główne : KARPATY

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

Zgłoszenie wygranej. pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania. powinno nastąpić do godz. 16 drugiego dnia po opublikowaniu w "Echu"
ostatniej 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 . Regulamin został zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kielcach (zgodnie z ustawą o grach losowych i zakładach wzajemnych).

Rejonowy Zakład Energetyczny
Kielce

26

ul. Zagnańska, Jasna, Okrzei, I Maja kier. Okrzei, Szkoła

26-27
ul. Puscha 23, Kowalczewskiego 8, lO - wyłączenia w miarę
P.?~.:~ .............................................................................................. .
26-27 -28

ul. PodkJasztorna od Krakowskiej do Bernardyńskiej, Kar-

~~.~~~.~~~~~.~.~.~!~~!~~~j.~~.ł!!~.i.:!!?~.~~i.:j .....................................

27

ul. Wiśniowa 9, II, 13, 25,27,28, 29, Seklówka ze stacji nr

531, Zagnańsk - Wąsosza, Zachehnie, Kaniów, Borowa Góra, Poczta, Wrzo-

~Xl.~!!~~?':':~..~~~~~.:l.Sr.~....I!:~~~~~j!!~.IS?~~(~l!!~..9.~~~~.~.~~:.~:.l}...

~?:~~..........1:~~!!~.~~~.?:~.~.~~~li..~.!~~}!~~;.~!I.~?~~............................. .
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19.50
Zostaw już te włosy.
I have to do something with my
hair.
Najlepiej ogol się na zero i nie bę
dziesz miała kłopotów z włosami.
Do it to yourself. I will go to hairdresser.
Co chcesz zrobić z wlosami?
You mean, what will the hairdresser do with my hair?
No dobrze. co fryzjer będzie ci
robił z włosami?
First he will wash my hair...
O myciu nie musisz mi opowiadać .

After that he w ill cut my hair.

Prezentowana książka zawiera prognozę rynkowych
uwarunkowań
prywatyzacji
kapitałowej oraz wynikające z
tego wnioski i propozycje co do
polityki prywatyzacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo
Skarbu . Celem przedstawionych w pracy badań jest próba
udzielenia odpowiedzi na pytanie , j aka jest dopuszczalna
wartość emisji akcji wprowadzanych przez skarb państwa
do obrotu publicznego do roku

STRZELEC. Nowe twa rze . nowe
nowe pomys~.
Teraz wszystko możesz zmienić
na lepsze.
doświadczenia .

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

" CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

,......". 71. ..
_ i~~

Od poni edziałku do soboty przez cały dzień kilkanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w pora nnych .,Aktu aln ości a ch Dnia" od poniedziałku do soboty.
w izerunki powiatowej oświaty. inicjatyw i innych dziedzin życia
lo kalnej s połeczn ości
- w piątki "Sprawa na dzi ś" o 11 .05 z udzi ałe m władz
powiatowych
- "300 sekund o sporcie" o 12.10 dw a razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji "Prosto z gminy" ta kże o wybranym
powiecie
- o 12.30 muz yka ludow a - kapele w powiatach
- popołu dn i owe "Aktu a lnośc i dnia" równi eż poświęco ne będą
postaciom z życi a powiatu w cyklu "Sami o sobie" - "Kto jest kim
w powiecie"
- w pon i edz i ałkowym "Radiu po ko lacji" od 20.15 histo ria, kultura
i z abytki wybra nego powiatu

W tym tygodniu wszystko lub prawie wszystko
o powiecie pińczowsk i m
Zapraszamy do radioodbiorników

-Okręgowe P rzedsiębiorstwo Obr o t u Zwierzętam i

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
27-530 Ożarów, teJ. (015) 8 611-501

Hodowlanymi Kielce z sied z i bą w P ie k oszowie

I!=~.~J

kę·

STACJA KONTROLI ..............
POJAZDÓW

w Piekoszowie, ul. Czamowska 56
informuje, że z dniem 19 kwietnia 1999 r. poszerzyła zakres
prowadzonych przeglądów technicznych pojazdów i aktualnie
prowadzi przeglądy następujących typów pojazdów:

ogłasza przetarg nieograniczony

na wywóz nieczystości płynnych i stałych z DPS w Czachowie.
w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte wart. 22 ustawy oza·
mówieniach publicznych oraz w specyfikacii istotnych warunków zamówienia.
Przy wyborze oferenta stosowane będą preferencje krajowe.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego
w dni robocze w godz. 7-14.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Krystyna Magosa.
Oferty należy składać w biurze zamawiającego do 21 .05.1999 r. w godz. 7-14.
Otwarcie ofert nastąpi 25.05.1999 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiaj ącego .

-samochody osobowe
· somochody dostawae do 3,5 tony
· samochody ciężorowe powyżej 3,5 tony
· autobusy
· ciqgniki rolniae
-przyaepy rolniae
· przyaepy lekkie (do 3,5 tony)
-pozwolenia na przewóz materiałów niebezpieanych
Stacja Kontroli Pojazdów czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7-18, w soboty 7-14.
Zapraszamy do korzystania z usług naszej SKP.
Dodatkowe informacje odnośn i e świadczonych usług można
uzyskać pod telefonem (041) 306-1 0-34.

MHz
Mielec ul. Solskiego 10. Tel./Fax. 78844 88

ul. Bohaterów Warszawy 4, 9, II, 13, 15, Chopina 3, Pawilo-

!!Y..~!!';l.~!~~.:.:.~!!h~!.:~~~.~~::'.~~.':':Y.'.r.!::~.~~~?!~.~~ ..............................

SPRĘŻA RK I

-

wraz z wyposażeniem dodatkowym

29-30

Dużo skrócisz?
Just a f ew inches.
I to wszystko?
I think I will put some colo r on
it.
Blond czy może rudy?
Ginger? No way. I prefer dark
blond.
Jesteś już zdecydowana na ciemny blond .
Yes, and after that I will curl my
hair a little bit.

2005.

zawiadamia, że w kwietniu

r.~~~!!l:':':~~.~.:.ł!!~!!~... r.~~~.~~~.r.!!:~.~~.~~~.~~.i.:.~.:.~~!!~j.i.!!!'.~~.L ............ .

Czytaj w "Echu Dnia ", słuchaj
w Radiu "Kielce" o godz. 15.55 i

PWN poleca

wystąpią przerwy w dostawie

energii elektrycznej
dla następujących odbiorców
w godzinach 8-16

bez problemu

BYK . Na skutek zmę czen ia
nie możesz skoncen trować
uwagi na bardzo ważn ych dla
Ciebie
sprawach
za WOdowych .
BLIŹNIĘTA. W sprawach prywa.
tnych nieco komplikacj i wyni.
kających z niewłaściwego doboru
znajomych .
RAK. Komplikacji zawodowych nie unikniesz, ale możesz
zmniejszyć ich znacze nie. Po.
staraj się!
L EW. Musisz się liczyć z wydal.
kami. Dobrze je przemyśl i zapla.
nuj . aby nie opróżnić portfela
calkowicie.
PANNA_Caly czas wal czą w Tobie dwie natury. nie słuchaj tej gar·
szej. Zalatw sprawę w bialych rę·
kawiczkach.
WAGA. Jeśli jesteś zdecydowa·
ny na ryzykowne działani e. to nie
oglądaj się za siebie. Liczy się to.
co przed Tobą.
SKORPION . Strzeż się zwąlpie
nia. Zbyt gwałtownie reagujesz na
każdą. nawet najmniejszą. kryty.

ul. Pomorska, Winnicka, Radiowa - odbiorcy zasilani z sieci

napowietrznej, os. Na Stoku 1-11, Przyborowskiego 4, Wymiennikown ia I,

~!!&~.~~~~.~9.'~~.<?~!!(~.~~.~.~~~j.i..~!.~~? .................................................. .

}Q.................~t!l:':':!l:~.~~~.~~.~!~.~j!.!!~.!.9~~ ............................................
ll/8Oll

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
stołowe
- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

Zapraszamy
godz. 7·15

VI

BESY
PNEUMATlC
25·729 Kielce .
ul. Urzędnicza 16
tel. 345-04-57. tel./faI345·24-77

http://sbc.wbp.kielce.pl

BDK·DAEWOO
leasing

OSOBOWE ALE CIĘŻAROWE
WSZYSTKIE MARKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
W 24 GODZINY
Kielce, ul. Piotrkowska 12 (parter)
telJfax 343-06-46, 090-39-26-39
'6OO'kk

~L~~~~~WJ

SU PERPROMOCJ,A

~i ścienne

DACJA

płytki podłogowe

n SS

cena
netto
cena

OACJER

22,34

netto

VISP..Ol: lN1ERNATIONAL.
Kielce, ul. Krakowska 287
tel. 3452813, 3464701

f~
.
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NVEST MOT Sp. z 0.0.

CE TRUM

Autoryzowany Dealer SKODY
6-052 Sitkówka, Zgórsko 36A

BUDOWNICTWA
CEGŁA

KLINKIEROWA

OTO AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW:

* 346-55-88
* 346-51-1 6
* 346-52-02
*346-54-00

SALON SPRZEDAży
SERWIS
SPRZEDAż CZĘŚCI

i

FAX

PAGED S.A. w Warszawie
OD DZ IAŁ

TARTAK
STARACHOW ICE
~I"r:~ch()wi(:e, ul. Radomska 76
E DO SPRZEDAży;
i liści astą,

,

BIAŁA

bukowy, dębowy, podłogę
stru ganą gr. 28 mm
brzozową i ol chową
3-18 mm
.275-13-19, fax 275-13-18 ~

MASA SZPACHLOWA

,
SKODA

• UPROSZCZONA
PROCEDURA LEASINGU
BEZ ZA$WIADCZEN
zus I US

• WII'I. lal 53. wyl<sZ1alcenie średnIe.
zmotOC'yzowany pozna Panią do lat 48
z Warszawy lub okolic.
Skrytka głosowa:2805
• Pf1IItDiny nlalek. o mIłym wyglądzie
pozna Panią. blondynkę do 2 t lal
z okohc Kielc. Skrytka głosowa 2821
• Pili m~iell. która nagrała. SIę 4.04.
na skrzynkę głosową nr 2499. proszo00
00
na lest o ponowne nagranie SIę na staCZYNNE PRZEZ 24 GOOZINyl
COOZlENNIE 00 8 00 21
Skrytka głosowa2851
Za<1zwoI\ t4 22 "'m", ZVATj Podal numer 51<1)'11<1 glosowe, IOQklSzeNada, ogklSzen e
IUI Ue$C a OIrzymasl n"""r skrytkI gIOSO\'<el rą skrzynkę
mallntereso,ącego Qę anonsu
puter OOlwOrzy 2qoane nagIatlo nograma OOtla:irDWyt/llnłOlmac, OIaz laJllY kod 00 00S4Jc1W""'''' • 2Hllai chłDpak. wesoły. zamleszkaiy
me Naglal WIadomOść OgklSzenoOOawca naw,ąie:..:z:...".:..:
ooa
.::._
kOI1t
_
akl_ _ _ naoa
_nycn
~_
tlo_Q_eO_II!_v._
,aoomo$Cr
_ _ __ __ _ _ __ _
w Szweql pozna Panie do lat 30 z całej
Polski.
Skrytka głosowa:28BJ
• 23-łet.ia dziewClIu. pozna przystOine· • Jeśli jald S1mlcem. 47·52. wrazl~ • PnysłIjny. wysportowany. Inteligentny
go i zadbanego sponSOł'a z Poznania wym na pIękno. uczcrwym. odpOWIe· biznesmen z Niem1eC. 37/180/80. Jl4Z
Skrytka glosowa:2118 dZlalnym, zaradnym z gestem lubisz po- bywaj~ w Polsce pozna na dlYiiij sym
• 32411la, wyższe humanistyczne, wy. lub okolIC.
, o zgratJ
km.. panna. praculąca. szuka pr2YIa- • 2941tkl. dobra. kulturalna. nlezalez· dróze i dobrą kuchmę lo Zllajdzlesz we palvczną. ładną d
na.
o
wszechstronnych
zainleresowa- mnie PfZYIaClela I partnera
sylwetce. do- 27
ciela-spokojnego. wyksZ1atconego. wy.
Skrytka
głosowa:23\5
niach
pozna
Pana
do
40
lat.
przedsię
SkfYlka
91oSO\'la:2103
sokiego. bez nałogów. najchętnlei
z Kielc lub Krakowa. pragnącego stałe· bIorczego. dobrego. mogącego zapew- • Cht:, byt k!ldlaru. AtrakcYlna. kultu- • 36iatek. nl81slezny. zmotoryzowany
plllJla zadbaną Panią w celu spotkań
go związku.
Skrytka głoSO\'la: 2833 nić mi zyCie na odpOWIednim pOZIomIe. ralna. studta wyzsze. dłu
go,
towarzyskich Skrytka głosowa261 8
Skrytka glosowa:2612 nelka pozna od
• 13/168/56. rozwiedZiona. brunetka.
nieza!. Im" sympałyczna. nie s..'Ukająca • 32-lellla wysaka ifmlka. zgrabna. bar· ratywne • pracując o I mą rego • 38 lit. mezatezny finansowo. p~
Panią do lal 40. lubIąCą se 5. Kielca
mę~znę
na
resrte
zycie.
WOleprzygód lecz uczClWel drugoeJ polowy dzo ladna. finansowo mezalezna wesoI okolIce. Mozlrwość spoo owanla
pozna Pana nIepIlącegO. wolnego. za- la. mIla szuka lalnego I dobrego męz· wództ o św krzyskie.
Skrytka glosowa:2313
• a 2\10
czyzny.
Skrytka głO!lOWa:2185
radnego. UCZCiwegO. do 55 lal.
Skrytka głosowa.mO • 13-letaia WDlu ~f1ae lil. 168/10, po-- • ZmysJ I. bardzo kobIeca. Ilhgrano- • SlwIel\ł. 2' lilia, 180 cm. l Krakowa,
góry pozna sympaanego I wy. wa szatynka, lat 41 . lubiąca Ciepło do- fil' qjący, be
• 194elaia bll,dl Aka. z wOlfwództwa zna brlUlBta dobrze zbu
ynę. o szerokIch laIn!elódzklego. z poczucIem humoru szuka S "!lo. spokOJQ . 2równowazone· mowego ognIska. pozna mtehgefll go. tyczną'
dOjrzalego
Pana.
lat
4
52
ceni
go
I
sowanlach.
ceniącą
uczucIe. PrzVlaiń
go.
!nago.
zmoloryzowanego.
odpowiedzialnego. rodzinnego P
i zautanie.
Skrytka głosowa2618
Skry1ka glosowa 261/
tradYCVIne jV4rtośt;i. Woj.
lat 55.
Skrytka gł
osowa Z222 • 31 III. 176 cm. blondyn. wysporto• C~C, ~ć dla Cie"e Iltzęśc~m. ale nie
• M~a iliRIDlu. 46/t70. I
• 8
III, 38 lal. laInteresowallla wany. przystolny zaopiekUje SIę Panią.
Intellgeflłna
lila woIn
Pana. za- niewolnicą. Ty dla Mnie bądź milo'
ec ICnne pozna Pana w WIeku do dysponulącą czasem w godzmach
dbanego, kuralnego. bez nalogów. wsparCiem. ochronąl Masz J wszYSt.
Olal wysokiego. bez nałogów. kultura~ przedpoludnIowych Cel towarzyskI
nlezaleznego fInansowo, w stosownym ko. 35 lal wzwyz. w OWH' l1łe P o.
nego.
Panowie z samochodem l bIzne- Kielce i okolice. Skrytka głosowa.2133
a
brakułe
CI
kobIecego
'epla
wieku z Rzeszowa i okolic
sem mile WIdZiani
Skrytka głosowa 2661
• 10/118 zmotoryzowany. domalor.
Skrytka glOSO\'la2866
Skrytka głosowa 2100 bez nałogow pozna szczuplą PanIą
na 45-łatka. wyksztal• PlZJlam Pana d, 55 1.. kultural.. I odpo- • Ąl IrJiN.
WIedZIalnego. Powaznle myślącego c a. Rlezalezna finansowo. energlcz, • 2141tll oczy nIebieskIe. brunetka. w odpOWIednim WIeku. ceniącą sobie
na. nIeszukająca przygód. lecz uczcrweJ własne M. t dZiecko. spokOJna. mIla. ciepło domowego ognIska. która poo zyou. zainler
łIIl
. w
po 40 . symp
wrazh
w celu drugteJ polowy w WIeku 45-55 lal. o d0- wrazIiwa. z duzym poczuoem humOC'u waznIe patrzy w przyszlość WOJ poda lednak sam01l1a I zagubiona Szukam karpac Ie.
Skrytka głosowa.2199
brym sercu. z wyzszym wykm
stworzenia tr ale związku .
Skrytka głosowa.2H1
chlopai<a o podobnych cechach
• ĄltakCYłll. nlezalezny 44-1etnl. samoSkrytka glosowa 2881
Skrytka głosowa2Z31 dzielny kawaler, zrownowazony psy.
• Wdm. lat 62. zarmeszkala od 15 lat • RIlW~dziDnllla~hoa. 39/170. ZIelow NIemczech. zamlerzaląca powrÓCIĆ do ne OCZY. lubiąca przyrodę lW1erzęta. • Wdawa 53 lata szczupła. wysoka. chlcznle. delikatny, z mieszkaniem poPolski. nIezal finansowo. wesola. gospo- pozna Pana powyzel 180 cm W2rostu. domatorka pozna Pana powyzel 180 zna Pamą w stosownym Wieku nlezadarna pozna odpowiedniego Pana bez odpowledzlatnego. uczciwego. do lat cm W2rostu bez natogów w WIeku do lezną I zdecydowaną na statv ZWIąZek
60 lal.
Skrytka gtosowalQl1
Skrytka iIIosowa 2m
Skrytka głosowa
zoiJow1qzan
Skrytka głosowa.2663 60

.I

Rolnicza
Spółdzielnia

Mleczarska

OLMLECZ" w Radomiu
ul. Toruńska 6

Wynajmie pom ieszczenia
biurowe znajdujące się
budynku przy ul. Toruńskiej 6
Bliższych informacji
udziela Dział Administracyjny
tel. 36-251-03 wewn. 218.

+ 7% VAT

GIPSAR UNI a 25 kg

Kielce, ul. Zalesie 23
tel. (041) 366-74-40
0604557393

WSZYSTKIE MODELE
SAMOCHODÓW
SKODA
W AKTUALNEJ
OFERCIE
LEASINGOWEJ
PICK UP
FELICIA VAN
FELICIA COMBI VAN
OCTAVIA
OCTAVIA COMBI

zł/szt.

ma

http://sbc.wbp.kielce.pl

zł/op .

+ 7% VAT

• WYUkl. przystOlny. inteligentny. 27
lat pozna wraziiwą. atrakcyjną dziew·
czynę.
Skrytka głosowa'Z695
• 9.5 Iyg,d~~ pielęgnowałem DZIką Or·
chrdeę I kIedy wpłynąłem do Delty Venu5o.. Czy potrafimy stworzyć CIekawy
scenanusz? Jacek.
Skrytka glosowa:2183
• Wtym.a . kuJ telllmUl1I, aby dwote chClalO naraz. Ja lUZ zrobliem pierw·
szy krok. a Ty? Jesli Interesule Clę 28latek. skontaktul SIę ze mną. Mogę
zmiemć miel5ce zamIeszkama.
Skrytka glosowa.mO
przystojny
brunel
malcenie muzyczne
bez nałogów I zoboo\at 35.
Skrytka głosowa:2521
• Mlłdy, przystojny. chętme pozna Panią do 35 tal w celu towarzyskim. Kie~
ce i okohce.
Skrytka glpsowa:2186
• IlIeres,jłCI, wysoki przy ~ny. wy.
kmałcony i zdrowy
ek pozna)'amą do lat~O.
ę I dysa głosowa:2011
33n10 Jtd ..., ,rzyatIj'I. lubiący
acery. przyrodę. rozrywl<ę. nlepltący
pozna ladn~. IIlleligentną. gospodarną
dzIewczynę z-Kielc lub okolic.
Skrytka głosowa:2331
• SylllWlq Paai!. z Warszawy lub okohc pozna wysokI. szczupły 4().łatek.
Skrytka głosowa:2336
• 36-1a1ei. kawaler 177 cm. wyksZ1.
sednie. szałyn. przyslOillY. dobrze sytuowany. lubIący przyrodę pozna at rak·
CYlną Panią w podobnym WIeko. Ge~
stały zwrązek
Skrytka głosowaZm
• Ka alll' zWalWlll. 51/165/65, lubią
cy tealr. kmo. operelkę. spacery pozna
wotną Pamą. niezalezną bez zobowią
zań
Skrytka g/osowa2388
• Owic~ Pll ' 25 i 30 lat pozna Pallle
w celu towarzyskim. Kielce I okolice.
Skrytka gtosowa.2223
• BeganUi Paa.lal 60. prlystOjny. dobrze
sytuowany. wyzsze wykszt pozna Panl<\ ~.
w Wieku 40 lat. alrakcVlną. o mleresuJą- '.
cel osobowoścI. moWlącą po nlelT1lecku "!
lub angielsku.
rytka glosowa2233 ~
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OGŁOSZENIA
\N DO\NOLNIE \l\lVBRANVM PRZEZ CIEBIE D
lU
w rubrykach: kupno, sprżedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, Qieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

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

nie odniesie skutku ,
od daty ukazania się
ogłoszen ia 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.

KUPON NA BEZPłATNE OGŁOSZENIE DROBNE WRUBRYCE

" AlJtm~lgtł!tO

363-15-08.

Wypełniony

kupon wyślij lub przynieś do Biura Reklam I Ogłoszeń Echo Dnia,
25-525 Kielce, ul. Targowa 18, a Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę

.48421

ELEKTRONIKA
Komputery tanio, 041 /362-08-08.

TREŚĆ

maks. 25

WKŁADY KOMINOWE· SPRZEDAŻ.
MONTAŻ. "MA.JA.MI". KIELCE,
ZAGNAŃSKA 27, 041/345-28-05,

słów

• 46163

. ...........................................•. . .............. . ....

INFORMATOR

I/)

Imię

. 48326

~O:.s!

Adres ....................... • .. .. ... . ... ... .. .. .......... .. -.......... .

~::J0

Numer dowodu osobistego ............................................................... tel. ............. .

.!!!EOl
~

in'-

Radio Taxi "Lider". Kielce, tel. 96-66.
teI.345-88-88.
'41311

i nazwisko: . ..... . .. ... ... ..•..... . . . .....•. . ... ...•. .. .•..• ........

KOSMETYKA

.,261l2

KUPNO
Stacjonarne , Autoalarmy, szlabany·
montaż, dystrybucja. Kielce Polna 7.
041/368-23-68.
.,21~

JEBOX - TV Przem

SłOwalI

Protesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży.
centrale teletoniczne.

"Promont-Serwis" ,
041/361-36-12.
lkl\91

Kseroko iarki

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

..2112

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

Kurtki sportowe

Schody strychowe, świetliki dachowe.
okna połaciowe, bramy garażowe , oście·
żnice . Kielce. Zagnańska 72, 344,84-19;
Skrzetlewska 4, 368-44-40. JędrzejÓW.
Reymonta 12. 386-13-52.
..2111

I,SOLNA-PROFr'-NOWOŚO
Oprawa prac dyplomowych. Kielce,
Solna 8. 041/366-00-66.
.,ml

l

odzież
.,2162

lombard ilU Mar norzalI
NatychmIastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Takie w niedzielę!
..2161

14, 361-37-49.
101821

SYSTEMY ANTYNAPADOWE,
MONITORING, OCHRONA. KIELCE,
366-08-22, 366-32-15.
H186

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

Pa ier
Papier do drukarek atramentowych
i laserowych. Wszystkie formaty, niskie
ceny, tel./lax 041/346-44-96,
346-45-17.
'1'118

KOMPUTERY - Wesoła 9.
0148012

Kosy fiskalne -komputery
\I

"Telkas" Kielce, plac WolnoŚci 6,
041/344-43-39.

piętro,

..2111

=====lkl\9l

KOMPUTERY "MEDIAKOM/I
Mała

16,

lkl6l0

MA . NieruchomoŚci " •Piasecki&GÓrecka". 041/343-04-35.

. 41813
.4I~3

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.
Ginekolog - leczenie, zabiegi.
0602-335-083.

Bloczki betonowe, tel. 041/315-17-52.
.46141

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

Oprogramowanie, serwis. Kielce,
Mała 16, 041/343-26-10.
._.___ ..._ ......_____ .____.._..~!!!.I

........._.•..._.._ .._...._..__.._..._ .........._._.._.....~~I.

.. 1481

Siding amerykański firmy Alcoa • ele·
wacje winylowe, najchętniej kupowane
w USA. Importer - Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke· Bosaka), 041/362-05-00.
ot14~
...........__.............................._-_.•...•.•...•.......... _...._._..._
...._..
Siporeks 60 • cena 3,90,
041/343-17-39.

SIPOREKS 60 BIAŁY (4,30), CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE
• ETERNIT" STYROPIAN. WAPNO, CE·
MENT. CENY PRODUCENTA - UPUS·
TY! . ROLSKŁAD" , CHEŁMCE 134,
GM. STRAWCZYN. 041/30-30-293;
090-33-64-04.
lklll4
STROPY TERIVA. 041/302-12-90.
. .._. __..._...__.._...__.._....._............ ____.._.!~.!..~

AAA MA MA MA MA Absolutnie,
kaide auto zniszczone, 090-354-003.
.41118

AAA MA MA MA MA Auta

kupię·

powypadkowe, 0604-228-214.
.41111

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

MA Partner sprzeda 38 m2, II,
041/344-98-98.

Końskie,

..194

Katalizatory - wymiana· gwarancja.
Opala, ul. Sandomierska 21 6,
041/342-82-01 .

MA Partner sprzeda 33 m , 2pokoje,
II p. Warszawska, 041/344-98-98.

MA MA MA Naprawa
i
magnetowidÓW, głowice hiperband.
ty, telegazeta. inż. Piekarski. Kielce,
332-23-31 , 0602-786-041.

AAA Automatycznych pralek,
Kielce, 331-22-32.
Automatycznych
041/369-82-22 .

pralek.

MA MA MA MA MA Auta
powypadkowe kupię. 0602-222-709.

2

. 46101

AAA MA MA MA MA Auta

..196

AAA Partner wynajmie M·Z, M-3, M-4,
M-5, 041/344-98-98.
..191

skorodowane, zniszczone kupię,
0601-189-334.
'46109

"Pal-Secam" - anteny,
generacja), piloty - sprzedai,
serwis. Kielce, Warszawska 2.
344-34-37.

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

AD-DRĄGOWSKI ,041/368-24-34.
".106

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

Staszica

1,

AAA MA MA powypadkowe,
skorodowane, 0601-646-274.
oi41161l

.,2169

Agencja . PLUS", 041/368-08-73.
..2\66

Agrotex, 041/362-04-74.

Alutelgi, opony. Autoryzowany serwis
Mchelin - Stomil. Raty, 041/332-22-12,
Warszawska 170.

"Akcent" Targowa, Turystyczna, Baranówek. Wawrzyńskiej • Raty, ulga,
041/368-70-93.
,,8i1-Dom",
362-18-98.

041/344-67-80,
011441

"Complex·Dom", 041/368-43-86.
101/83

Do wynajęcia M-4, 041/362-62-12.

..2623

M-3,
centrum.
0411344-67-80,362-18-98.

------

M-3,
centrum.
041/344-67-80 .

BiI·Dom,

Alutelgi , opony, tuning - również
sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362-20-06.
...._...-...................-..._..............__..............._....... ..._.,261l1
..........

_

"AUTO-2000· części zamienne,
MERCEDES· wszystkie typy, VW Golf.
KIELCE, SOBIESKIEGO 22,
tel. 041/362-00-89.
lkll94
Autoalarmy· całodobowo,
041/344-34-79.
101198

Autoalarmy - telefon GSM gratis, Kielce,
Mahometańska 6a, 041/361-90-60,
0602-266-984.
.48331

Autoalarmy
atestowane,
041/344-29-67.

BiI·Dom,
.. 1101

MieszkanIe dwupokojowe - sprzedam,
041/361-69-37.
PIA Piasecki Inwestycje Sp. z 0.0.
oferuje mieszkania jedno i dwupoziomowe oraz lokale użytkowe w nowo
budowanym budynku w centrum
Kielc, tel. 041/344-69-19.
U8(m
Poszukuję garażu do wynajęcia.
041/362-04-01 , 0604-325-320.

Autoalarmy, central·zamki,
041/343-17-57.
Autoalarmy, centralzamki,
041/344-05-71 , 345-04'58.
Autoalarmy, centralzamki,
radioodtwarzacze, g/ośniki,
041/346-31-60.
_...__._._..._.........

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

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71. Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewce 39 k. Kielc,
041/346-52-05.
._...................._..___........_..___ ..__ ...._...._ ..._.._ ..~1.1.9~

Autoszyby. Kielce, 041/361-57-17.
Sprzedam M-3, 48,25 m2, IV piętro·
Barwinek, 041/368-73-63.

_________-=•.48133

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kurs dla wychowawców
sobota - niedziela .•TWP",
ŚW. Leonarda 18 •
344-63-50.
Kurs i egzamin dla
członków rad nadzorczych z

Skarbu Państwa. TWP Oddział
ny, Kielce, ul. Św. Leonarda1B.
041/344-65-41 , 344-63-50.
-·..K~·~yk~~P~t;~;~~:·-p ~dstaWf.
OFFICE, grafika. TWP ŚW. Leonarda
041/344-65-41 , 344-63-50.

tanio,
1W1820

.. 1101

Komputerowe kursy
gramów
biurowych
041/344-32-02.

..1491

041093

048661
--------------

..1482

MOTORYZAUA

.,2189

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

"Faktor", 041/344-30-03. Trzypoko·
jowe • Ślichowice, Czarnów, Równa,
KSM.

Siding • 12.90 złlm - styropian· 72
złlm sześcienny· okna· bramy
. dachy. "Wolbud", 041/361-66-92.

Tłumiki ·

Sprzedaż

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

do41161

1411.
_..._._._....._.-._.......__..__.......__......_.....__............ _.........

Alias, blacha ocynk i powlekana, eter·
nit, cement, wapno, cegły· klinkier, sipo·
reks, przewody spalinowe i wentylacyjne,
Ytong. styropian, papa, lepik, deski, pianki. taczki. Możliwość dowozu. "Nobud"
Manifestu Lipcowego 18. Kielce,
368-10-83.

Łódź,

.,2611

48438

Parapety, 041/362-05-00.

"SACHS"- Amortyzatory,
wymiana " Kim·Auto·CzęŚci ,
Słowacki ego
6,
041/361-61-06.

Bioenergoterapeuta, 0604-532-588.

AAA MA MA MA MA Auta kupimy
rozbite, spalone, 090-615-163.

.. 1411

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

Komputery -IIMediakom"

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

AAA

lkll91

otl102
101161

lOKALE

Panele podlogowe, boazeryjne. Tanio !
Kielce. Wrzosowa (róg Hauke • Bosaka),
041/362-05-00.

Blachodachówka,
orynnowanie.
Sprzedaż - wykonawstwo.
• PPHU Pamar", 041/366-19-17.

Klimatyzacja, wentylacja, kurtyny
powietrzne. "Aquaklim" • Kielce,
telJfax 368-86-00.

8ezoperacyjne leczeniekamicy żółc i o·
wej, nerkowej. prostaty, hemoroidów,
łysienia, 041/344-87-18 (15.00-17.00).

. 48196
0141161

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

'1'136

Klimat zac"a

Komis. Kielce.
041/343-26-10.

=

PANELE - PODŁOGOWE· ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE • "SZUM EN",
041/345-84-53.
..1101

czę ści.

. 41814

041888

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

BUDOWNIClWO

041/343-04-98.

"Okno" S. C. - producent okien PCV,
niemiecki system •Thyssen", każdy wy.
miar, mikrowentylacja gratis. Kielce.
Łódzka 308, 041/346-19-17.
Przedstawiciel: Radom. Lubelska 83,
048/365-52-32.
1W1811

Pokrycia dachowe
.48104

Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Kómerling zaprasza do nowe·
go biura handlowego. Kielce, ul. Staszica
1, I p., 041/343-04-66.

Pok cia dachowe
= = = = ==

Xerox, HP, OKI. Profikop.
041/366-69-56.

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

.. 1412

'1'111

Drukarki

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

101812

O rawa Obrazów
Chęcińska

'48118

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

Schudnij wiosną! 041/369-90-81 .

ag414

Duńskiej Firmy H 0. Kielce,
2
Piotrkowska 10. 041/368-28-47.

Kielce.

ARGOS

"Interplex": plexi. plexi do solariów,
PCV spienione, poliwęglan kanalikowy
(Marlon), pokrycia dachowe (Ecolux,
PCV). Docinanie na wymiar. Kielce,
Jana Pawła 12, 041/368-1 2-55,
362-13-17.
..~

"Canon", "Sharp", .Xerox". Sprzedaż
• serwis, .;Biurex". Kielce, Zagnańska
84b, 344-42-22.

..21\3

IIMabudlJ - Okna, Drzwi

Agencja Pi elęgn iarska oferuje usługi:
lekarzy,
pie l ęgniarek ,
opiekunek,
041/346-52-15.

Palety używane , 041/311-85-70.

Kserokopiarki

"CEBOX/I -ALARMY

MEDYCYNA

• do41881

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

Biuro Reklam i Ogłoszeń Echo Dnia zastrzega sobie prawo do zredagowania lub niezamieszczenia ogłoszenia

.48111

.41811

podpis ......•.. •. ...... .

~o.!!!e 'C:Gl
oe~Gl ..

Trzypokojowe 56 m2 • Uroczysko, trzy·
pokojowe 60 m2 • ul. Tarnowska (koło
bazarów). "Konkret", 041/344-45-97.

8adanie włosów, 0601-214-388.

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

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

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG

_. __.._ ...__._.._._....__.__.._..__ ......l'~~
Blokady, 041/368-78-33.
....... _ ...........__ ._ _ .......... _ ...._._._.._ ...... _ .....__0I~.~

"Markso"" - kursy
Windows, Office • Kielce,
Matematyka· Kielce,
Policealna Szkoła
cowników Ochrony. Radom.
29/31,048/331-07-37 .

REKLAMA
prywatne Gimnazjum im. Melchiora
w,ńkoWlcza ogłasza nabór na rok
1999/2000. Kielce, Romualda
118001

Kierowca, kat. ABCE, wiek 22 lata, po
WOjsku, z praktyką w zawodzie, solidny,
dyspozycyjny 24 h na dobę , ważny paszport, świadectwo kwalifikacji, poszukuje
pracy, 041/345-88-13.

..............................................._.......__ ...................~!.~
Mgr inż. budownictwa - uprawnienia
budowlane, kosztorysowanie komputerowe, obsługa komputera, oferty przetargowe, umowy - szuka pracy,
041/344-78-64 (po 16.00).

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

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

_.._-_........._..................................- ......._....~!~~
Chałupnictwo

spll90

Do 4000 zł każdemu za umieszczenie
reklamy na pojeździe, budynku lub
działce. Informacje znaczek 6 zł 90 gr.
Agencja Reklamy 02-303 Warszawa
79 skr. 171.
'4861l

Młoda , ambitna, uczciwa, wykształce
nie średnie ekonomiczne z silną motywacją do pracy, podejmie każdą pracę ,
kiJ123

oprócz agencji towarzyskiej,
041/379-27-59.
spll&

Młoda, dyspozycyjna, wykształcenie
wyższe SGH Warszawa kier. zarządzanie,

marketing, 6-letnia praca w banku, znajomość
rachunkowości
bankowej i
prm;iębkJrstw, ~ obsługi koo1putera,
pilnie szuka pracy, 015/823-52-13.
-.-•...... _.._..•_. __.•...••.___.•..•.._._._SIII~
mII!4

kiJ!11

Młody, 20 lat, uczący s ię zaocznie,
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, własny
samochód osobowy, podejmie pracę,
041/368-32-08.
spll!3

dom nie wykończony, zabu(skrajny) , osiedle
, 041/366-47-53 po 16.00.

dyspozycyjny, uprawnienia
S.E.P. l kV, uprawnienia spawacza gaz,
obsługa komputera, samochód Polonez
Truck,041/381-19-34.

dom w Sandomierzu 10x9,
gospodarczy (możliwość prodziałalności gospodarczej),
ary, 015/832-38-62,

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

.1118

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

__

«4868!

dyspozycyjna,
na stanowisku sekretarkomputera, urządzeń biuropisanie na klawiaturze kom, prowadzenie kadr, znajomość
młoda,

po wojsku pOdejmie pracę przy
komputerze lub inną, 041/361-38-67.
Palacz c.o. wodne parowe, kierowca,
prawo jazdy ABCD szuka pracy, moie być
w budownictwie, 041/306-13-90.

1,5 t), prawo jazdy
praktyka - szuKa pracy, nie
, 015/823-53-07
.0603-377-014.
'
lad{lWnn~r

._~

__

-

Odpowiedzialnym
090-637-091.

tekst,
dr48431

pracę domową,

Pracowałeś legalnie w Niemczech
97 -98, odbierz niemiecki podatek,
0121269-00-23.

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

..............._ ....................... _............._..............~1.~I.I

spl\9l

...._ .... _ .......................... ___ .•.._ ••_ •.•..••~~~'.4.1

twój plakat reklamowy, rozulotki - na terenie Kielc. Kielce,
368-75-39.
Rozkleję

niosę

......................................................._....... _......... _........SIl.Is.!.1

Samodzielna ksiegowa, długOletni
staż pracy, znajomość komputera,
041/368·55-18 po 17.00.
'48108

Samotna kobieta z wykształceniem
medycznym w złej sytuacji szuka pracy
jako opiekunka, gosposia lub innej,
041/345-80-26.
Uczeń

pełnoletni,

chałupniczą,

przyjmie
048/612-16-82.

pracę
spllal

Wykładowca

- instruktor nauki jazdy,
szuka pracy, 041/371-13-23.

Pracownika do ociepleń styropianem z
prawem jazdy kat. B, tel. 041/362-59-16,
kom. 090-317-617.
Składanie długopisów,

0604-406-785.

Adresowanie , roznoszenie materiałów reklamowych, składan i e długo
pisów, cały kraj - zatrudnimy. Wysokie
wynagrodzenie, umowy. Informacje
bezpłatne , koperta zwrotna. Przedsię
biorstwo "Tele-Top",
99-300 Kutno box 85.
kiJ!33
Anglia - praca w przetwórni warzyw
i na plantacji dla osób do 30 lal. Wyjazdy
w kwietniu, 090-378-910.
kil886

Zarobisz dodatkowo, 0700-67<J-67.
«41184

Zatrudnię absolwentkę

do sklepu.

Kielce 331-01-75.
'41661
Zatrudnię kelnerkę .

Kielce,

345-04-21.
'48144

Zatrudnię ochronę

do baru,

090·326-615.
'48111
Zatrudnię pracowników budowlanych
w Hiszpanii, 003471682881 po 22.00.
agiU

FIRMA ZLECI
PROWADZENIE
PARKINGU
W J'ędrzejowie

przy ul. Dojazd 1
tel. (O 12) 413-23-31
413-59-73
603-79-38-14
~

Do wynajęcia magazyn 700 m2 w centrum targowym, 090-384-263,
0601·867 -026.
Firma poszukUje 30 osób z nadwagą.
041/345-41-10.
.41191

.. Fol-Plex" - Plexl, PCV, folie samoprzylepne, kasetony, Tarnowska 50B,
041/362-12-11 .
..1111

Kserokopiarki używane - sprzedaż,
serwis. Kielce, Stasica 4, 344-53-13.
..1111

Nagroda za wskazanie Audi 80, złoty
metalik,
H008498,
skradzionego
17.04.1999 r. na Słonecznym Wzgórzu,
041/361-86-96.

TELEFON: (041) 251-28-95

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

ŚCIENNE MDF

cena płtJIl10Cyjna od 7 ~*m2
PODŁOGOWE (11 tys. obr.)
cena promocyjna 27,90*m 2

=D~\V~..

HURTOWNIA

Klel~. ul. URędnlcza;30,

tel. a,6S-4f}:30

BOAZERIA DREWNIANA
listwy wykończeniowe

Kielce, ul.

Miła

14a, tel. 345-66-22
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ZapraszaTllY
na prezentację
rodZiny
salTIochodóvv
dostavvczych

~

......_ ...._....._..........__._.....__... _...•__ ~I!LI.

w

dniach
22-23.04.
w godz. 7.30-18.00
~----_

.. .

kl1898
Pożyczki niskoprocentowe,
041/344-41-06.
_ _ _ _ _ _ _~'m31

Przyjęcia

komunijne, weselne.
Restauracja Jodłowa . Kielce,
361-04-87.
«41141

Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-319-354.

,

FINSKIE

BLACHY
DACHOWE
RYNNY ALUMINIOWE
system ciągly

PARAPETY
ALUMINIOWE
na wymiar

OBRÓBKI BLACHARSKIE
ZBLACH ALUMINIOWYCH
OBMIAR - MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS
RATY
,!lIelce,
US-POL"
uL Ściegiennego 280A

producent stolarki okiennej

zatrudni osobę do prowadzenia biura handlowego w Radomiu.
Cechy Idealnel kandydatki:

O!

MA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041/366-40-93, 344-22-15. Czynne
takie w niedziele 10.00-14.00. ..2181

- Jelcz - 47 miejsc
z koncesją na wyjazdy
zagraniczne i krajowe
- Kapena-City
- 14 miejsc - wyjazdy
~
krajowe

kiJ!!1

FIRMA "URZĘDOWSKI"
Czołowy

RÓŻNE

PANELE

WYNAJfM AUTOKARÓW:

kiJ!l!

_................................................................................... !ill.~~

splla!

kiJl54

..................................................._ .••_ ••.•....• 111994

PRACA-ZATRUDNI

.........._......... __... _._ .... ~~~
uysP IOZYC'~inv z własnym samocho-

_.~~

Odpowiedzialnym prace domową
0604-477-894.

............ ............... _................................. ...._......_...SIl.ls.l!

UYSPOzycvina, uczciwa, 25 lat, technik
pOdejmie każdą pracę na
Tarnobrzega, oprócz akwizycji
. Może być pomoc
mieszkania,
-54.

__..

Niemcy, praca sezonowa, wrzesień
1999 r. kwiecień, maj 2000 r.
Tel. 044/649-90-23.
' 48411

spll18

spll14

, uczciwa, ze stażem pracy
kurs komputerowy, obsługa
fiskalnej - pOdejmie pracę. Kielce,

__

.••._._. ..

Monterów instalacji sanitarnej c. o.
WOdno-kanalizacyjnej -zatrudni "Montel" Sp. z o. o. Gdańsk , kontakt:
Radom, tel. 048/331-82-36.
118014

Młody,

komputerowo
041/254-34-66.

_-_

Firma zatrudni młode, dynamiczne
osoby do promocji wyrobów kosmetycznych w dużych centrach handlowych,
typu (MAKRO, BILLA) na terenie Radomia i Warszawy. Osobom zakwalifikowanym do pracy w Warszawie, zapewniamy
bezpłatne mieszkanie,
tel. 061/868-51-33.
kl1141
....._..
.. _.. .__. ..
...
----

...................................................... ~I.1:8l.
'48166

Zlecę reklamę na samochód,
korzystne warunki, 050-170-75-30.

Elite Model Look - szukamy nowych
twarzy, 0121413-60-36.

Młody,

Przepiszę

- składanie,

0604-529-568.
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• wykształcenie min. średnie • wiek 25-35 lat • doświadczenie handlowe
• znajomość obsługi komputera • samodzielność • dyspozycyjność.
erty.;:raz ze zdjęciem prosim~ przesyłać pod adreser:n: _Urz.ędowski", ul. Prz.as~yska 6B, .
arszawa z dopIskIem: . Bluro - Radom" w terminIe 7 dnI od daty ukazanta SIę ogłoszenta.

1J11·

(obok Fabryki Dom6w)
teL (041) 361-63-95

OGWSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zarząd Gminy Pierzchnica
ogłasza

ul. 13 Stycznia 6
przetarg nieogranicwny

na wykonanie modernizacji kotłowni w budowanej szkole
w Pierzchnicy, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 30 września 1999 r. Formularz zawierający specyfikacię i~otny~ warunków zamówieni,,: motna
odebrać osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 25. Cena formularza - 5 zł. Oferty nalezy składać w UG Plerzch.nlC8, pokój nr 25 w terminie do 10
czerwca 1999 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 1999 r. o godz. 13.00 w SIedzibie zamaW18lącego, pokój nr 22.
WIOlO

http://sbc.wbp.kielce.pl

Konecka

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

w Końskich
ogłasza

przetarg nieograniczony

na sprawdzenie stanu technicznej
sprawności instalacji gazowej
w budynkach.
Przystępujący do przetargu winni złożyć pisemną ofertę w zamknię
tej kopercie z dopiskiem na kopercie .Przetarg na przegląd instalacji
gazowej" w sekretariacie KSM przy ul. Wojska Połskiego 3 do
12.05,1999 r. do godz. 9.30.
Oferta powinna zawierać:
1. Udokumentowanie uprawnień do wykonywania robót.
2. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta, tj.:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczen ie o płaceniu podatku i składek ZUS.
2. Referencje.
3. Ofertę cenową na wykonanie próby szczelności w jednym mieszkaniu:
- wyposażonym w c.C.W.,
- bez C.C.W.,
- składniki do kosztorysowania - w przypadku usuwania stwierdzonych usterek.
4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
5. Termin i cykl wykonania robót.
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 wpłacen ie wadium
w wysokości 2000 zł w kasie Spółdzielni w terminie do 12.05_1999 r.
do godz. 9.30. W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . Otwarcie ofert nastąpi 12.05_1999 r. o godz. 10.00. Zastrzega się prawo unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni.
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REKLAMA
Laminatory, bindownice,
041/344-53-13.

SPRZEDAŻ
MA! Ale - rowery! Sklep rowerowy
" Piątek - Sport" oferuje rowery "Hawk"
oraz komunijne, duży wybór. Akcesoria, naprawa. Kielce, ul. Piotrkowska 6,
tel. 344-52-86 (sklep przeniesiony
z ul. Leonarda 12).

Łada

WIl181

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

&41619

Kielce, WspÓlna 8, 345-65-93.
WI1613

Fiat Uno 1,0 (1993), 090-368-619.
1H8141

Fiesta 1,1 (1992), cena 13.700,
041/331-21-72.
Ford Fiesta (1980), 041/362-04-01 ,
0604-325-320.

. 41691

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

Opel Vectra (1989/90) sprowadzony
w całości , 0604-378-077.

Bogata, atrakcyjna oferta zielonych
kolonii, obozów, wczasów
i wycieczek. ATH Kielce, Żytnia 1,
344-86-66.
Frankfurt - Mannheim,
041/332-40-08.
&48211

&48161

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

Polonez 1500 (1986) - tanio,
0603-749-203.

ł411 1 6

Preferencyjny kredyt na zakup ciągni
ka T25A, Farmmot 2500, przyczepy wywrotka 2 t. 40 rok życia 4,5% powyżej
8,99%. Ceny promocyjne,
015/823-22-34, Tarnobrzeg,
Sienkiewicza 189 "Agazet".

Kielce - Mannheim, 041/332-47-60.
048231

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

.41161

Sprzedam Fiata 126 el, wersja SX,
(1996). Pilnie! 041/345-95-16.

Wczasy nad morzem: Oźwirzyno,
Grzybowo. Pokoje z łazienkami
2, 3, 4-osobowe, 094/358-15-76,
0601-949-067.
W911

Wycieczka - Wilno, Kowno, Troki
14-19.05. cena 620 zł . " Łysogóry",
041/366-24-24.
.,1630

Żuk (1989), Kielce 344-44-94.
..48459

sp rzedaż ,

'48309

ISUZU - Lotus (1990) lub zamien ię na
VW Polo (b iały), 041 /369-90-81 .

MA Roxana, 041/346-20-68. Przyj mę
Panie.

Kombajny zbożowe , prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możli wy transport, tel. 034/362-86-81 , 032/435-50-63,
033/875-45-06.
W694

Lady sklepowe 2 szt. - tanio!
015/823-02-24.

. 41190

Ania u siebie, 0604-302-398.

_.__

__ _._

_-_

Alabaster. Malowanie, szpachlowanie,
041/345-98-11 kom. 0602-465-651 .
Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041/368-86-55.

110
....._.-

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

. 1111

Cyklinowanie,
041/362-56-13.

WŁAŚCICIELE KOTŁOWNI,

układanie

parkietu,

I ZAKŁADÓW EMITUJĄCYCH
ZANIECZYSZCZENIA
DO POWIETRZA ORAZ
WYTWARZAJĄCYCH ODPADY

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

Hydrauliczne, 041/361-54-12.

BIUR l PUN'KTÓW

Transport towarowo-osobowy,
autolaweta, 041/332-44-27,
0603-258-643.
dr48331

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

kostki brukowej,
041/332-34-27.
Układanie parkietu, mozaiki,
.cyklinowanie, 041/306-48-78.
.48111

Usługi koparką i sprzedaż
W818

Kostka brukowa, układanie +
transport, VAT. "BUDGAR",
041/331-39-20,0602-835-883.

mat. budowlanych. Zgórsko 54,
041/366-74-85.
..._.._..__..
...._. ... ... . ... .. ' 48111

_--_

dr48419

Kraty, balustrady, 0604-503-950.

__ ___ __ __ _._-

Vertlcale - producent,
041/362-10-30.
.. 1488

04169S

Malowanie - natrysk - wykończenie
wnętrz. "Nivel", 041/332-52-98.
dr41613

Vertikale, ża luzje , produkcja, montaż,
detal. O iżalex, Ścieg iennego 219,
041/361-32-01 . Zapraszamy 9.00-16.00.
~m93

Malowanie, tapetowanie, glazura,
rigips - adaptacja poddaszy. Kielce,
332-27-26 .

Wanny - renowacja,
0602-794-177.

Mury, tynki, wylewki, 0604-438-473.
Naprawa piecyków - instalacje wodne,
gazowe, 041/362-54-25, 368-47-42,
remonty mieszkań .
«48181

Ocieplanie domów styropianem
oraz wtryskowo pianką, 041/311-71-72.
• 48301

Ocieplanie domów pianką - wtryskowo,
VAT. . BUDGAR", 041/331-39-20,
0602-835-883.
048480

W800
Więiby,

pokrycia, VAT,
. tel. 090-66-10-66.
048119............._.......-.._._._......................._......_............_.............
Z.R.B. "Takbud" Ocieplanie styropianem. Terminy, rachunki,
041/362-59-16, Kielce,
kom. 090-317-617.
&48146
Zakład Kamieniarski - Wierzbicki,
nagrObki. 041/345-90-25.

t

Chmielnik
PPHU .,Amir"
Rynel<: 11
tel. (041) 3~33-23

~48311

Żaluzje, 041/362-20-25 .
dr48113

Żaluzje , Verticale, rolety - producent,

gwarancja, laktury VAT. Hauke Bosaka 7,
041/362-14-48,368-28-47,300-37-53.
.,1113

PANELE
041/368-50-94.

PROFESJONALNE,

&48184

Przeprowadzkl,041/366-25-10.

Czyszczenie - profesjonalne
- dywanów - wykładzi n . 041/369-83-79,
0604-492-343.

Przeprowadzki,041/361-87-19.

dr48469

,DO NASZYCH

&48114

Transport 2 t "BUS", 041/345-30-29,
0602-704-955.

..101
048108

9m8
..118

Przygotowanie imprez rodzinnych
w domu klienta lub na zamówienie,
041/362-10-41 , 041 /345-50-04.

d!48O\3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach zwraca uwagę, że w 1999 r.
obo wiązują nowe stawki opła t:

Żaluzje, verticale, 041/331-04-97.

..1104

'48089

Czyszczenie dywanów,
041/361-10-43.

011633

dr48631

Żaluzje , verticale, roletki, rolokasety,

tapicerka, 041/368-96-19,
.9.~9.t:!!i§.:.?~.1"..§:-v.~r.~I}~~!.._._. ____.......!!.1.l!.!

WIDEOFILMOWANIE
ABC Videofoto, 041/368-45-26.
04111 1

.........!~!9.~

Demon Videolilmowanie.
041 /3.3..1:3..B..:.7.§~.._...... _.... _._ .............................~~
Videoli/mowanie, 041/300-35-75.
Videolilmowanie. 041/331-91-22.

.fi.mm. CLASSIC

zgodnie z rozporządze niem Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r.
(Dz. U. Nr 162 z 1998 r. poz. 1128 i 1129).

Impregnat do drew na o dużej odporności na czynniki
atmosferyczne, zmianę koloru i łuszczenie się ·

Powłoki zabezpieczaj ą przed grzybami i sinieniem.

Sandomierz
ul. Mickiewicza 17a
tel.1fax (015) 832-10-69

AudioVideo, 041/331 -80-98,
Q~9.1:?ą?:~.1.:.............. _.._....._.....__

dr41836

- za wprowadzanie substancji zani eczyszczaj ących do powietrza,
- za składowanie odpadów

Opłatv należy wnos i ć na rachunek:

"m8

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

Hydrauliczne, 041/345-67-17.

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

Czyszczenie - dywanów,
041/311-04-16.

ŚRODKÓW TRANSPORTU

__

048100

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

' 48119

.. Bangkok" Ostrowiec,
041/266-40-67.
.__._--_.. ....
....._..
Emanuelle - 041/3;42-82-78.

__._-_

. 48618
• 48111

.,1\10

AAA,041/366-05-71 .

.41111

Glazura, hydraulika, panele,
041/311-70-11 .
..-....._..
..---_._---_.._. dr48116
._Glazura, panele, 041/346-43-38.

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

MA MA Telewizyjne. Kielce,
303-16-47.

TOWARZYSKIE

Szycie firan i zasłon, narzul. Sprzefiran muślinowych i gipiurowych,
tkanin, karniszy, mierzenie, 'upinanie,
projektowanie. Montaż karniszy. Kielce, pl. Wolności 12, 041/368-18-66.

dr48111

USłUGI

DROBNE
I MODUŁOWE

daż

b18

• 48314

OGłOSZENIA

&41631

041180

~48106

041861

&41811

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

Komlnkl ,0604-303-481.

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

...1 0

Skoda Faworit - Combi (1992).
Pierwsza rejestracja 05.93 r.,
cena do uzgodnienia, 041/307-34-83.

Glazura, cyklinowanie, malowanie,
remonty, 041/303-05-62.

Inslalarstwo elektryczne,
041/374-15-79.

Przewóz osób Frankfurt
- Ludwigshalen, 0602-187-972.

_ _-,-,
"1:\61

Rottweilery, szczenięta sprzedam,
041/307-34-88, 0601-534-139.

041/311-50-16.

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

szkół,

.,2600

Polonez 1,5 (1992), 041/331-65-25.

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

ł48011

.,1183

. 41698

1:k1l10

Garaże ,

TURYSTYKA

..1491

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

1W1I16

01119

naprawy,

&48111

Atrakcyjne obozy młodzieżowe w Krynicy Morskiej, we Włoszech , Hiszpanii,
Słowacji , Czechach. "Abex" Kielce,
ul. Sienkiewicza 1O, tel. 041/344-23-26.

Siatka - produkcja, 041/332-38-02.
Ford Mondeo 1.6, 16V GLX, salonowy
(1993) lub zamiana, 041/302-21-95.

Panie, 041/366-05-71.

Okazja! Sprzedaż nowego ciągnika
za zdany stary z bon ifikatą 5000,00 zł
"Moto - Agromax", Kostomłoty 26B,
tel. 041 /303-13-49, 041/303-13-51 .

Opony, felgi używane, Kielce
Oomaszowska 41 .

montaż,

DRZWI PRZESUWNE, SZAFY, AKCESORIA, FRONTY MEBLOWE. HOŻA 40
RÓG JAGIELLOŃSKIEJ,
041/345-70-30.

Zasponsoruję dziewczynę,

0603-292-551 .
Zatrudnię

dr48113

.. IlU

001&9

Domofony 041/369-88-21.

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

Odzież robocza w pełnym asortymencie.

Blaszak 5,5 x 3 zagospodarowany,
alulelgi Goli, 041/346-12-14.
dr48111

&48141

Natalia, 0604-562-359.

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

Remontowo-budowlane,
041/346-22-55 .
_ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _IW~

Docieplanie budynków, suche tynki,
041/311-71-71 .

&48148

1W1831

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

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

Monika u siebie, 0604-897-184.
Samara 1500 (1991),
041/311-86-57.

MA. Kserokopiarki. Faxy. Nowe i u"Top Serwis". Kielce,
Chodkiewicza, 041/343-13'-31.

.,1186

.:.:
&4=
1618

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

Łada

żywane .

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

1500 (1990), 041/302-13-57 -

_

pilnie.

99191

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

Ewa u siebie, 0604-313-221.
_ _ _ _ _ _ _ __

21 kwietnia 1

Stalowa Wola
ul. 1 Sierpnia 12/214
tel.lfax (015) 842-67-17
Staszów
róg Swierczewskiego i
Czystej przy Rynku
tel. (015) 864-32-58

Punkty

dr48361

Opatów

Wideo Film, 041/362-12-79.
. 48411

Wideoomega , 041/331-92-59.

HEWOs.c.
ul. 16 Stycznia 28/5
tel.lfax (015) 866-27-48

041111

ZGUBY
Fudala Wojciech zgubił legitymaję
stude ncką i bilet m i es ięczny.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach Departament Budżetu i Finansów BSK S.A.
w Kielcach nr 10501416-2213468 792
z dopiskiem za jakie zanieczyszczenia.

Biuro
,
Reklam; OglDszen
Mielec
al. Niepodleglości 14/10
telJfax (0.1 7) 583-75- 10

04811&

KOMUNIKAT
Zarządu

Ponoszący opłaty

kwartalne za wprowadzanie substancji
do powietrza mają o b owi ą zek
przedkładan ia Marszałkowi Województwa, w termini e do końca'
m i es i ąca następującego po upływie każdego kwartału , ewidencji
zaw i erającej wykaz rodzajów i ilości zan i eczyszczeń
wprowadzanych do powietrza oraz dane, na których pOdstawie
ok reś l ono te ilości .
Kontakt telefoniczny: 342-15-53.
zanieczyszczających

Gminy w Piekoszowie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 41 5 ze zm.)

zawiadamiam

.

że dnia 30 kwietnia 1999 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy ptak
odbędzie się sesja Rady Gminy uchwalająca zmianę

rti'

nr 2/98 w
nie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Piekosz6w. ~
Za Zal7Jfd przewodnlCZIICY ~
W
Wój t Wlesla

792111111

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kuptel, Szczucki, Morawski, Orzłowski , Biały...

na Słowaków
Karol Bielecki z Wisły Sandomierz otrzym ał powołanie na
konsul tację kadry narodowej
juniorów Ateny '2004 piłkarzy
ręcznych (1-3 maja w Brennej)
oraz póżniej szy, wyjazdowy
mecz towarzyski z reprezentacją juniorów Słowacji, który
odbędzi e się w miejscowości
cadcy.
IPKl

Już podczas pon i edziałkowe 
go powitania mistrzów Polski w
p ił ce ręcznej, zawodników kieleckiej Iskry Lider Market, kibice
zastanawiali s i ę , których z
członków .. złotej drużyny " zabraknie w składzie na przyszły
sezon i ewentualnie, jakie pojawią się w nim nowe nazwiska.
Kto zagra w obronie piątego tytułu mistrza kraju, kto stanie do
walki o Ligę Mistrzów?
Na razie żaden z zawodników
mistrza Polski nie deklarował chę
ci odejści a z Kielc. Jak to zwykle
bywa, kilku .ma propozycje·, ale o
konkretach mówić jeszcze za

wcześnie . Newralg iczną pozycją

w zespole po kontuzji Pawła Sieczki był w tym sezonie środek
rozegrania i na wzmocnieniu jej
skupią się prawdopodobnie wysiłki działaczy klubu. Jak wynika z
naszych informacji, Iskra lider
Market jest poważnie zainteresowana pozyskaniem występujące
go na tej I?ozycji w Spójni Gdańsk
reprezentanta Polski Rafała Kuptela. W grę wchodzi także sprowadzenie środkowego rozgrywające
go zza granicy.
Nieoficjalnie mówi się , że w krę
gu zainteresowań kieleckiego klubu są także m.in. 2-metrowy roz-

Sandomierz pierwszy, Busko trzecie

ie koniec
Piłkarze ręcz ni III ligi rozegrali
kolejkę spotkań . Do za-

rozgrywek pozostały
dwa zaległe mecze.
Busko - MKS /I Końskie
10:1 8).
Karczewski, Ragan - GraCiba 5, Glowania 4, Papaj
3, Burek, Majcher, RoMillner, Czerwiński 8, Sliwak 7, Deszczyń
, Matyjasik 6, Przybylski 4,
2, Zbróg 2, Trojanowski
,Pytlas 1, Byczkowski.
Winnych meczach : AZS PoliteRadom - Padwa Zamość
(12:16), RTS Eltast RadomPolitechnika Lublin 22:22
2:11).
i

. Eltast
9
AZS Lublin 10
9
10
9
9

13
12
12
12
5
O

279:259
221 :201
301 :233
261:240
222:271
206:281
IPKl

nie zamierza

Mocne "budowlanki"
Piłkarze ręczni ZSB Sandomierz
wygrali, a ZSB Busko zajęli trzecie
miejsce w Centralnych Igrzyskach
M łodz ieży Szkół Budowlanych,
które odbyły s i ę w Sandomierzu.

W drodze do finalu gospodarze pokonali ZSB Włocławek 34:8, ZSB
Wieluń 20:11 i ZSB Ruda Sląska
28: 13. Drużyna z Buska przegrala z
Zabrzem 10:27, wygrała z ZSB Grudziądz 20:11 i ZSBE Augustów 19:16.
W finalowym meczu, który stał na
zbliżonym do drugoligowego poziomie (grało w nim kilku zawodników
drugoligowych drużyn Wisły Sandomierz oraz Sparty Zabrze, w tym pię
ciu reprezentantów Polski juniorów),
podopieczni M iećzysława Gospodarczyka pokonali 25MB Zabrze 31:25.
W meczu o trzecie miejsce buszczanie wygrali z ZSB Wiel uń 25:9.
Królem strzelców turnieju został
sandomierzanin Zbigniew Guz (30
bramek), najlepszym bramkarzem
Tomasz Boncal z Rudy Sląskiej , a
najlepszym zawodnikiem wybrano
Grzegorza Giebela z Zabrza. Kolejność: 1. ZSB Sandomierz, 2.·ZSMB
Zabrze, 3. ZSB Busko, 4. ZSB Wie-

Zeptera
Cussons
Szczucki (24 lata), dobrze znany kieleckim kibicom Tomasz Morawski z Zagłęb ia
Lubin oraz jego klubowy kolega,
kołowy Pawel Orzłowski (27 lat).
Podczas pobytu kieleckiej drużyny
na meczach w Szczecinie były
przeprowadzone
rozmowy z
czołowym strzelcem ekstraklasy
Wrocław Ł ukasz

Pawłem Białym (lewoskrzydłowy,

23 lata), który był już na testach w
Kielcach przed obecnym sezonem
i wciąż jest zainteresowany przeprowadzką do Kielc.
•
Na decyzje kuszeni przez Iskrę
zawodnicy mają jeszcze sporo
czasu, bo przecież sezon nawet
się nie skończył (w tym tygodniu
odbędzie się finał Pucharu Polski,
a w maju swój czas ma reprezentacja).
IPKl

•

I ...

Wszystko dla Wol icy
W SP Wolica odbyly się turnieje
i minipilki ręcznej w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu gminnym. Wyniki,
młodziczki: 1. SP Wolica, 2. SP Starochęciny, 3. SP Radkowice; młodzi
cy: 1. SP Wolica, 2. SP Starochęciny,
3. SP Tokarnia, dziewczęta z klas VVI : 1. SP Wolica, 2. SP TOkamia, 3.
SP Starochęciny ; chłopcy z klas VVI : 1. SP Wolica, 2. SP Chęciny, 3.
SP Tokamia. Do półfinałów wojewódzkich awansowali zwycięzcy poImir, PK!
szczególnych kategorii.
piłki

Jutro odbędzie się druga rozprawa przed starachowickim
sądem z powództwa koszykarki
Barbary Zajączkowskiej przeciw klubowi STK Starachowice.
Jutro też kierownictwo starachowickiego klubu odbędzie
rozmowy z zawodniczkami o
warunkach
kontraktów
na
przyszły sezon.
Jak już i nfomnowaliśmy, od kilku
miesięcy
trwa spór Barbary
Zajączkowskiej z kierown ictwem
STK o wypłacenie wynagrodzenia
wynikającego z kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że kierownictwo klubu gotowe będzie doprowadzić do ugody z zawodniczką.
- Problem chcemy załatwić polu-

Czekamy
na zgłoszenia
Już niedługo rusza XXI edycja turnieju .. Echa Dnia" w koszykówce
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Zgłoszenia drużyn do tej
imprezy przyjmujemy do 23 kwietnia (do piątku) .
Aby móc uczestniczyć w tej imprezie, należy osobiście dostarczyć listę
zawodników, z nazwiskiem pełnolet
niego opiekuna. Infomnacji dotyczących tumieju i związanych z nim
spraw organizacyjnych udzielamy
telefonicznie pod numerem telefonu

IEVAl

Fot.! Cuch

Czy Barbara
z klubem?

Zajączkowska

(w środku) dojdzie do porozumienia

MOZ
W

sobotę

wygrał
w Staszowie

odbył

się mecz piłki nożnej oldbojów
pomiędzy miejscową Pogonią i
Błękitnymi MOZ Kielce. Wygrali
goście 4:1 (1 :0). Bramki zdobyli:
Gębura 2, Szpakowski i Mojecki
dla MOZ oraz Cebula dla Pogoni.

Nasz telefon

w Slaszowie
Drużyny grały
goń :

Madej,

w

składach ,

Po-

Fołta, J6żwiak , Kę 

pa, Kos iński, Kaczmarczyk, Bednarczyk, Habrowski, Grzesik,
Wrona, Cebula , Ka leta, Fornal ,
S iemiński, Batóg, Figórski, Chu chacz.
Błęk itni MOZ: Wąchała , Madej,
Szpakowski, Gniady, Wyrębkie
wicz, Wesołowski,
Zarębski ,
Chałaciński, Gromuiski, Gębura,
Mojecki, Kowalski, Nienajadło.

368-22-09

ISTACHI

bownie - powiedział dyrektor STK
Janusz Serek. - Bardzo żle się
stało, że doszło do tak drastycznych sytuacji. Basia zrobiła wiele
dla starachowickiej koszykówki i
niepotrzebnie doszło do konniktu,

W Wysowej k. Krynicy odbył
zjazd II ligi brydża sportowego
(grupy
spadkowej)
z
udziałem Kolportera Kielce.
Kielczanie wygrali z Sandecją
Nowy Sącz 20:10, ze Zniczem
się

wy finał - mówi Piotr Karpiński ,
trener pływaków Arki , który bę
dzie jednocześnie kierownikiem
plywalni przy SP 27 . - Na razie
mamy jeszcze maly problem natury technicznej , gdyż woda w
niecce basenu nie może być
ogrzana do odpowiedniej temperatury. Gdy uporamy się z tym,
pływalnia zostanie udostępniona
mieszkańcom . Basen przy SP 27,
podobnie jak ten przy ul. Krakowskiej, należy do Zespolu
Obslugi Obiektów Sportowych i
Rekreacyjnych i będzie wynajmowany na podobnych warunkach. Mam nadzieję, że nowy basen posluży popularyzacji pływa
nia w kieleckich szkolach, a w zajęcia,ch będzie mogło uczestniczyć więcej młodzieży. W takim
przypadkU łatwiej .wyłowić· tych
najbardziej utalentowanych i zachęcić ich do trenowania w klubie.

można było przecież
nadzieję , że uda

Mam

nam się porozumieć.
Porozumienia
chce
także
Zajączkowska, ale jak dotąd nie
otrzymała z klubu żadnej propozycji.
- Nie zrezygnuję ze swoich sł usz
nych żądań - powiedziała koszykarka. - Dla mnie cała ta sytuacja
jest żenująca, ale jak już wielokrotnie mówiłam, nie pozwolę w nieskończoność traktować się nie poważnie. Nie wiem jak zakończy się
spór i nie mam na razie planów na
przyszły sezon. Sąd zę, że po tym,
co się stało w tym roku , raczej nie
będę grała w Starachowicach.
Straciłam zaufanie do ludzi, którzy
tu zaj mują się koszykówką. a bez
tego trudno pracować. Jednak nie
zamierzam kończyć kariery i jeszcze nie czas, abym zeszła z parkietu.
Tymczasem kibice zadają sobie
pytanie, w jakim składzi e zespół
przystąpi do rozgrywek I ligi B w
przyszłym sezonie? Na jutro zaplanowane są rozmowy z wszystkimi koszykarkami o warunkach
ich ewentualnego pozostania w
Starachowicach. Wiadomo już, że
z zespołu odejdzie Katarzyna Maksel, która wybiera się na studia
do Torunia. Pozostałe zawodniczki deklarują chęć pozostanie w
STK, ale wszystko zależeć będzie
od tego, jakie warunki zaproponują sponsorzy klubu. Na jutro
planowano także spotkanie kierownictwa klubu ze sponsorami
oraz wladzami samorządowymi,
ale ostatecznie przelożono je na
28 kwietnia. Wtedy mają zostać
rozstrzygnięte kwestie opłat za
halę (koszykarki mogą na razie
korzystać z hali tylko do końca
kwietnia) oraz formy pomocy
władz samorządowych dla klubu.
Kierownictwo STK podejmie też
ostateczną
decyzję,
czy
przedłuży
umowę
na nadchodzący sezon z trenerką Nataszą Tkaczuk-Mańka, która bę
dzie prowadziła zajęcia do końca
kwietnia.
Imirl

Pruszków 22:8, a przegrali z Górnikiem Czechowice 11 :19, z Exoilem Lublin 13:17 i z Energetykiem
Jaworzno 1:25. Kolporter zajmuje
w tabeli 5 miejsce.
W III lidze brydżowej rozegrano
kolejne spotkania. A oto pierwsze
zespoły w tabeli: 1. RAF Lublin, 2.
MKS Końskie, 3. Budex Szyk Starachowice , 4. Czarni Dęblin , 5.
Megawat Atu Połaniec , 6 . Mitex.
Pozostałe kieleckie zespoły zajmują następujące pozycje: 9. Partyzant Radoszyce, 12. Gwardia
Kielce, 18. Megawat /I Połaniec
18.

Pierwsze plywanie
Kielce doczekały się drugiej
krytej pływalni. Rozpoczęta kilkanaście lat temu inwestycja
przy Szkole Podstawowej nr 27
w Kielcach wreszcie została
zreal izowana i w poniedziałek
pływacy kieleckiej Arki jako pierwsi zanurzyli się w wodzie, Test
wypadł pomyślnie i wkrótce
pływalnia zostanie udostępnio
na mieszkańcom .
Przez wiele lat Kielce miały tylko
jedną krytą pływalnię przy ul. Krakowskiej (nie licząc "Perły" w Nowinach, na której nie można jednak
rozgrywać zawodów sportowych),
która jest oblężona od świtu do późnych godzin nocnych. Teraz sytuacja ulegnie poprawie, gdyż w nowo oddanym obiekcie przy SP 27
będą mogli z powodzeniem. treno:
wać zawodnicy, będzie rownlez
służyl mieszkańcom miasta:
_ Najważn i ejsze , że po Wielu latach inwestycja ma swój szczęśli-

którego
uniknąć .

Przy zielonym stoliku

Zawodnicy Arki przetestowali basen przy SP 27 w Kielcach

!ń

kariery

rozprawa

luń, 5. ZSB Ruda SI. , 6. ZSBE Augustów, 8. ZSB Włocławek .
ZSB Sandomierz: Swider, Włoch Guz 30 bramek, Bielecki 27, Kutek 23,
Chmiel 9, Knap 8, Feledyn 4, G. Gach
3, Kluczewski 3, Koszycki 2, Jaśko 2.
ZSB Busko: Brzezoń , Misterka - D.
Rogala 19, Wróbel 14, Juszczak 14,
Cholewa 11 , B. Rogala 10, Jarosz 6,
Jakubczyk.
IPK!

368-22-09.

w Ciechanowie. W grze
podwójnej kielczanka, grając z Joanną Łacińską z AZS Gliwice, zajęła
miejsce 5-8.

grywający

odbył się

ń

kończyć

Za kim "chodzi" Iskra Rozmowy

•

nleC,

Zaj ączkowska

W poniedziałek w Kielcach odbył
kolejny turniej z cyklu długofa
lowych rozgrywek .Wiosna '99".
Wygrala para Nikander Kuszewski/Kazimierz Ujazdowski (Kolporer II - OZBS), drugie miejsce
zajęła para Krzysztof GaIdaIAndrzej Lućko (MKS Końskie - Wólczanka Łódż) , a trzecie Antoni
Blaszczykowski/Janusz Zegadło
(Gwardia Kielce). Po p i ęciu turniejach prowadzą wspólnie Kazimierz Ujazdowski i Nikander Kuszewski.
się

Fot. S. Stachura

Pierwszy trening

pływaków

http://sbc.wbp.kielce.pl

Arki w basenie pny SP 27.

W niedzielę, 25 kwietnia, w Starachowicach rozegrany zostanie
ogólnopolski tumiej brydżowy par.
Miejscem tumieju jest sala Olimpii
przy Urzędzie Miasta, ul. Radomska 45a. Zgłoszenia przyjmowane
są również w dniu zawodów. Przewidziane są liczne nagrody dla
uczestników. Zapraszamy.

Ijl
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Bełchatów

e Dziś gra piłkarska Liga Mistrzów e Marsylia w finale Pucharu UEFĄ

z Ruchem

LOS IE
,
SZALE STWO

Wczoraj odbyło się losowanie
półfinałowych par piłkarskiego
Pucharu Polski. Pogromca kieleckiej Korony Nida Gips, GKS
Bełchatów za przeciwnika bę
dzie miał chorzowski Ruch. W
drugiej parze wystąpią Amica
Wronki i Widzew Piast Łódź . Pierwsze mecze rozegrane zostaną
5 maja, a gospodarzami będą
Amica i Bełchatów.
Opr. Ijl

W lidze NBA

ATAK "SZERSZENI"
Trwa seria zwycięskich meczów Charlotte Hornets. "Szerszenie" wy.grały kolejne, ósme
spotkanie - tym razem. pokonując na wyjeździe New Jersey
Nets 120:113.
Hornets, którzy przegrali na
początku opóżnionego sezonu

bilans spotkań - 20 wygranych i 20
przegranych. W Filadelfii w meczu
bezpośrednio rywalizuj ących o
trzecie miejsce w Atlantic Division
miejscowych 76ers z New Jork
Knicks, lepsi byli gospodarze 72:67. Tym samym Philadelphia
utrzymała tę lokatę. Cleveland Cavaliers doznali przykrej porażki na
własnym parkiecie
87:94 z Miami Heat,
głównie dzięki kapitalnej grze obronnej
Alonzo Mourninga,
dziewięcio
który
krotnie zablokował
rzuty Cavaliers, wyrównując
rekord
drużyny
w tym
względzie . Lider Atlantic Divisiqn i całej
Konferencji
Wschodniej Orlando Magie doznał
dość niespodziewanej porażki w Toronto. Miejscowi Raptors po serii czterech porażek na
własnym
boisku
zdolały pokonać liderów 90:72.
Wyniki: PhiladelpFot. PAP/CAF hia 76ers - New York
Knicks 72:67, ToEfektowny wsad do kosza Boby Phills'a z ronto Raptors - OrCharłotte Hornets w meczu z New Jersey Nets.
lando Magie 90:72,
Cleveland Cavaliers
NBA dziewięć meczów po kolei,
-Miami Heat 87:94, New Jersey
teraz po raz pierwszy w aktualNets - Charlotte Hornets 113:120,
nych rozgrywkach mają remisowy
Boston Celtics - Indiana Pacers

104:120, Houston Rockets - Sealtle SuperSonics 120:113, Los Angeles Clippers - Sacramento
Kings 98:102, Los Angeles Lakers
- Vancouver Grizzlies 117:102.
W poszczególnych dywizjach
prowadzą: Atlantic - Orlando 29
zwycięstw/13 porażek, Central Indiana 27/15, Midwest -Utah
32/8, Pacific - Portland 30/10.
IOpr. PK!

Cztery włoskie zespoły: Juventus Turyn, Lazio Rzym , AC
Parma i FC Bologna miały szansę na grę w finałach europejskich pucharów. Szansy na pewno nie wykorzystała Bologna ,
która wczoraj w rewanżowym
meczu Pucharu UEFA zrem isowała z Olimpique Marsylia 1:1.
Rewanżowym meczom w Pucharze Europy, PZP i UEFA towarzyszy we Włoszech ogromne zainteresowanie, które tamtejsi dziennikarze nazywają pucharowym szaleństwem .
W Lidze Mistrzów Juventus Turyn, aktualny mistrz Włoch, zmierzy się dziś z Manchesterem United (pierwszy mecz 1:1). Trener
. biało-czarnych " Carlo Ancellolti
mówi, że .Juve" zagra w taki sam
sposób, jak na stadionie MU, tzn.
w ustawieniu 4-4-1-1 , gdzie do 90

• Słynny maraton bostoński zakończył się zwycięstwem mistrzyni olimpijskiej Etiopki Fatumy Roba. Polka Renata Paradowska zajęła dziewiąte miejsce.
• Po kolejnych poniedziałkowych
wyścigach żeglarskich regat o Puchar Swiata w Hyeres (Francja) w
dwóch klasach prowadzą Polacy:
Mateusz Kusznierewicz w Finnie i
Maciej Grabowski w Laserze.
• W jedynym meczu pilkarskim w
ekstraklasie angielskiej Arsenal
pokonał Wimbledon 5:1 .
• W swoim pierwszym występie
w turnieju euro-afrykańskiej grupy
I Pucharu Federacji polskie tenisistki przegrały w La Manchy z zespołem Luksemburga 1:2.
• Austriacy, Francuzi i Czesi
będą przeciwnikami Polaków w
grupie B w rozgrywkach europej-

Numerek
36 (3, 7, 10,39)
Multi Lotek
2,3,6,10,11,17,18,20,26,35,
38,41,51,52,55,58, . 64, 75,76,
80.
Redaktor

prowadzący

godz.18.30),
mie zainteresowanie.
Mistrzowie Polski koszykarze
Zeptera Śląsk po nadzwyczaj wyczerpujących pięciu spotkaniach z
Hoop Pekaesem Pruszków do
wtorku mieli wolne. Specjalne
przygotowania do finałów z Nobi-

sem 1:1).
W drugiej parze rewelacja rozgrywek Dynamo Kijów zmierzy się
na wyj eżdzi e z Bayernem Monachium. Wprawdzie pierwszy mecz
zakończył się remisem 3:3, co na
faworytów dwumeczu wyznaczałoby raczej Bawarczyków, to
jednak nieobliczalną. grającą
ofensywnie ekipę z Ukrainy na pewno stać na niespodziankę.
W Pucharze Zdobywców Pucharów Lazio Rzym podejmować
będzie w czwartek na Stad ionie
Olimpijskim Lokomotiw Moskwa
(pierwszy mecz 1: 1). Po ostatnich dwóch przegranych meczach ligowych , z Romą i Juventusem takim samym stosunkiem
goli 1:3, prasa wioska nie szczę
dzi słów krytyki pod adresem trenera Svena Gorana Erikssona .
Szkoleniowiec uspokaja , że drużyna nie przeżywa kryzysu, a zawodn icy nie są zmęczeni. Do meczu z Lokomotiwem piłkarze
przygotowują się zgodnie z wytyczonym planem , dołączając do
treningów fizycznych specjalne
seanse psychologiczne. Mają
one odbudować ducha piłkarzy
po doznanych porażkach . Pod
znakiem zapytania stoi występ
serbskiej gwiazdy Lazio Sinisy
Mihajlovica (bóle w prawym kolanie). Natomiast pewne jest, że po
przerwie spowodowanej kontuzją zagra kapitan Lazio Alessandro Nesta .

Przed

Szczypiornista SC Magdeburg - " StefanKri/izsch'ma;(na'Zdję
ciu) niewątpliwie wziął przykład z kontrowersyjnego koszykarza
Denisa Rodmana, który również lubi kołorowe fryzury i tatuaże.
Drużyna Kretzschmara zdobyła Puchar Federacji w piłce ręcznej
mężczyzn, pokonując w rewanżowym meczu finałowym CBM
Valladolid 33:22. Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się
zwycięstwem Hiszpanów 25:21:
-,

Sześć tysięcy r:!a~ dziesięc;iu

(początek
wywolały olbrzy-

zwy-

półfinałowym

meczem
mistrzostw świata
do 20 lat Japonia - Urugwaj, rewelacji tego turnieju piłkarzom
japońskim doskwierają moskity
i hałas w podrzędnym hotelu.
Urugwajczycy, mistrzowie udawania kontuzji oraz teatralnych
gestów, są w lepszej sytuacji od
nieco naiwnych Japończyków,
zmęczonych dodatkowo fata lnymi
warunkami zakwaterowania. Trener reprezentacji Japonii Philippe
Troussier skarży się na to: - Urugpiłkarskich

:~.

Wrocławiu

się

O tym, że w finale Pucharu
FA, który zostanie
Moskwie 12 maja. nie
dwa zespoły włoskie :
drugiej rundzie wye l
krakowską Wisłę) i FC
I
zadecydował wczorajszy
bolończyków z Olympique
lia. W rewanżowym meczuw
nii padł remis 1:1. Bramki
ParamaIti w 18 min. dla
rzy i Blanc w 86 min. z
marsylczyków. W pierwszym
czu było 0:0 . Wynik spotkania
my z Atletico Madryt (w
meczu 3:1 dla Włochów) ze
dów technicznych (póżna
rozpoczęcia) podamy w .
szym numerze.

Liga Mistrzów

w "Pol~acie"
Telewizja " Polsat"
we wtorek umowę z
Federacją P iłkarską

podśtawie

której
praw
Champions League na
od 2000 roku.
Mecze Ligi Mistrzów
"Polsatu" będą mogli
przez trzy kolejne lata . Jak
ślają przedstawiciele tej s
sfinalizowania umowy
dzięki współpracy ze 7hi,,"'O,Wom

wyłączność

Bońk iem.

Moskity i halas

Olbrzymie zainteresowanie finałem play oft koszy~arzy

Pierwsze finałowe mecze koszykarzy o mistrzostwo Polski
między
Zepterem
Śląsk
Wrocław aNobilesem Anwil
Włocławek , które rozegrane zostaną 24 i 25 kwietnia we

minuty meczu Wlosi czuli

cięzcami , prowadząc 1:0 (mecz
zakończył się ostatecznie remi-

Japończyków atakują...

l

skiej Superligi tenisa stołowego
mężczyzn w sezonie 1999/2000.
• Z powodu śmierci ojca niemiecki tenisista Boris Becker wycofał
się z turnieju w Monte Carlo.
. • Ryszard Polak, dotychczasowy
drugi trener pierwszoligowego ŁKS
Ptak, objął funkcję pierwszego szkoleniowca tego zespo/u.
Opr. Ijl

21 kwietn ia 1

lesem wrocławianie rozpoczną
Nie będzie to jednak specjalne zgrupowanie, a tylko treningi
dwa razy dziennie, we własnej hali. Wszyscy są w pełni sił i wspólnie
z trenerem Andrejem Urlepem zamierzają już w najbliższą sobotę
podjąć twardą walkę w obronie mistrzowskiego tytułu . Sprzedaż biletów na mecze Zeptera z NobileseryI w hali Ludowej we Wrocławiu
rozpocznie się w czwartek. Każde
spotkanie obejrzy 6 tys. widzów.
Obecnie trwa rezerwacja biletów,
a telefony w tej sprawie do siedzidziś.

by klubu wprost się urywają. Nie
doszło natomiast do porozumienia
między klubami Zepter i Nobiles w
sprawie rezerwacji biletów dla kibiców obydwu zespołów na mecze
wyjazdowe. - We Wrocławiu mecz
swojej drużyny będzie mogło
oglądać ... 10 kibiców z Włocławka
- stwierdził rzecznik Zeptera Śląsk
Robert Banasiak. Natomiast z tych
atrakcyjnych spotkań Telewizja
Polska, tylko w n i edzielę przeprowadzi jedną transmisję, jedynie w
paśmie ... regionalnym .
(PAP)

wajczycy mieszkają w hotelu z
matyzacją. w innej częś ci i
Tu, już o piątej po połudn iu
nas moskity. 200 kobiet
schodach . Jest hałas . B
tyzacji w restauracji. To
na dzień przed tak
czem, najtrudniejszym w
Jak w takich warunkach
do niego przygotować? i
Urugwajczycy mieszkają tu
Niech oba zespoły mają
szanse.

Walka o życie Labudy
Lekarze Wojewódzkiego Centrum Medycyny w Opolu nadal
o życie mechanika warszawskiej grupy kolarskiej Servisco,
nina Andrzeja Łabudy ciężko rannego w wypadku
w minioną sobotę kolo Grodźca.
.'
Lekarz dyżurny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej TerapII
dział, że stan zdrowia Andrzeja Łabudy był wczoraj bardzo
padek samochodowy grupy Servisco jest największą tragedi ą w
kolarstwie od kilku lal.
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