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Jubileuszowy szczyt NATO, który rozpoczął się wczoraj w Waszyngtonie w cieniu kryzysu w
Kosowie, ma przypieczętować
przemiany zachodzące w Soj uszu od zakończenia zimnej wojny.

Od ponad dwudziestu lat w środku wsi w jednej . chałupie

mieszka kobieta razem z inwentarzem

KROWAMI
D JEDNYM DACBEM
Fol. R. Biernicki
Logo zaprezentowane wczoraj w Rzymie przez projektanta słynnego włoskiego domu mody
" Benetton" i Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zostanie użyte do kampanii
zbierania funduszy na pomoc d/a kosowskich uchodźców.

Szczyt nie przyzna jednak, że interwencje zbrojne
w obronie praw człowieka w suwerennych pań
stwach poza obszarem Sojuszu staną się trwałym
elementem .nowego oblicza NATO". Tym niemniej
dzisiaj przywódcy 19 państw mają przyjąć uaktualnioną koncepcję strategiczną Sojuszu , w której
wśród zasadniczych funkcji NATO pojawią się po
raz pierwszy słowa "zarządzanie kryzysami".
Zwołany w 50 rocznicę szczyt jest pierwszym z
udziałem Polski, Czech i Węgier jako pełnopraw
nych członków NATO. Kryzys w Kosowie skłonił jednak gospodarzy do skrócenia uroczystości rocznicowych i nadania im skromniejszego charakteru.
Tymczasem wczoraj z Jugosławii dochodziły sprzeczne informacje

ewentualnego rozmieszczenia międzynarodowych
sił wojskowych w Kosowie.
Nie ma natomiast wątpliwości co do zbombardowania w nocy z czwartku na piątek budynku serbskiej telewizji państwowej RTS. Według NATO,
uderzono w "mózg aparatu propagandowego Miloszevicia". Stacja została zbombardowana w czasie
transmisji nagranego wcześniej wywiadu z prezydentem Miloszeviciem.
O wojnie w Kosowie czytaj na str. 4.
O waszyngtońskim szczycie czytaj
na stronach 8-9.
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Bocian da

szczęście

na wod,

czterech kolach

Fol. Z. Surowaniec
- Ta woda to kara Boska za grzechy - wykrzykuje starsza mieszkanka Rzeczycy Długiej , wsi zalanej przez powódź . - Za pani grzechy też? - pytam zaczepnie. - Też , też - zgadza się , a wtedy w jej
oczach pojawiają się wesołe iskierki i uśmiecha się ·

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fol. G. Romanski
Bociany, ptaki znane z legend i podań jako przynoszące szczę
ście, pomyślność w rodzinie, opiekuńcze i mądre, od początku
lat 90. coraz częściej za swoje letnie lokum wybierają Polskę . Ornitolodzy szacują, że na wiosnę z Afryki przylatuje do nas około
40 tysięcy bocianich par,jedna dziesiąta mieszka na Kielecczyź
nie. Ich liczba z roku na rok rośnie.
Miesiąc temu boćki pojawiły się w gnieździe na szkole w Mąchocicach
Scholasterii, teraz we wsi gospodarze na wyścigi robią na swoich
chałupach bocianie gniazda i wabią boćki wszelkimi sposobami. A dla
boćków to dobre mieJSce, żab pod dostatkiem.
/DOKI
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Prezydent Kielc ani prezes CTK nie

potwierdzają

informacji o

24-25 kwietnia 1

sprzedaży spółki

W Kieleckiem

zmalała

liczba rozwodów

LA KOGO C,.K? Separacj
- Nie ma paniki - uspokaja prezydent Kielc Włodzimierz Stę
pień, zapytany o komentarz w sprawie ewentualnej sprzedaży Centrum Targowego Kielce przez udziałowca spółki firmę
" Exbud" . - Gdyby nawet " Exbud" ch.ciał zbyć swoje udziały,
to gmina ma prawo pierwokupu, a takiej oferty nie otrzymaliśmy.

Gdyby .Exbud· chciał sprzedać
swoje udziały w CTK, to zgodnie z
prawem handlowym decyzję w tej
sprawie musiałaby podjąć Rada
Nadzorcza spółki Cn<. Podczas
ostatniego jej posiedzenia, jak
wiadomo, oficjalnie zdecydowano
jedynie o objęciu wolnych
udziałów w podwyższonym kapitale CTK przez gminę Kielce, która
zapłaciła za nie 500 tysięcy
złotych (plus 400 tysięcy za
udziały objęte w ubiegłym roku),
przyznano je także .Exbudowi·
Centrum Biznesu za kwotę około
700 tysięcy złotych . Obecnie do

W Nowej Słupi
idą ku turystycznej
normalności

Kabiny
koło

Emeryka
Od 1 maja wzdłuż pasażu
pieszego prowadzącego ul.
Świętokrzyską z centrum
Nowej Słupi do Emeryka bę
dzie ustawione 5 podwójnych (damsko-rnęskich) kabin sanitarnych dla turystów. W ten sposób ten urokliwy i często odwiedzany
zakątek Kielecczyzny zbl iży
się do normaln ości turystycznej.
Jak

miasta

należy

ponad 46 proc.
udziałów CTK i 31,S proc. głosów,
natomiast 47,2 proc. udziałów należy do spółki , Exbud' Centrum Biznesu, które są uprzywilejowane
w głosach w 66,7 proc.
- W długofalowej strategii . Exbuduozałożyliśmy zbycie udziałów w
spółkach , które nie zajmują s ię
działalnością budowlaną - mówi
dyrektor do spraw public relations
,Exbud" SA Grzegorz Oberda. Oznacza to, że jeśli znajdzie się
poważny inwestor branżowy, czyli
taki, który zagwarantuje prowadzenie dotychczasowej działalno
ści targowej CTK, możliwa jest
sprzedaż naszych udziałów. Na
razie jednak taka oferta nie padła .
Przed trzema lały o kupno
udziałów w podwyższonym kapitale
CTK starała się Świętokrzyska
Agencja Rozwoju Regionu SA, z
którą ówczesny prezydent Kielc B0gusław Ciesielski podpisał porozumienie. Przyrzekł w nim, że w imieniu gminy Kielce, wówczas większo
ściowego udziałowca Cn< głosował
będzie za przyznaniem udziałów
właśnie dla ŚARR. Stało się jednak
inaczej, prezydent głosował za "Exbudem", czego konsekwencje ciążą

na budżecie miejskim do dzisiaj .
Za n iewywiązanie się z umowy
zgodnie z wyrokiem Sądu Arbitrażowego w Warszawie miasto
zapłacić musi 500 tysięcy złotych
kary. - Oczywiście zależy nam na
tym, aby CTK pozyskało inwestora , który zainwestuje w jego rozwój
- mówi prezes ŚARR Andrzej Mochoń . - Nie chcielibyśmy przenosić
do innych miast imprez, które
organizujemy, czyli prestiżowego
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz targów
. Logistyka·, z pewnością byłoby to
niekorzystne dla miasta.
Z pewnością także , jak na razie,
SARR wydaje się naj poważn iej-

od Agencji, zostanie ona rozważona .
Jak na razie nikt nie potwierdził
oficjalnie, że w najbliższym czasie
CTK zostanie sprzedane. - Te informacje pozostawiam bez komentarza - powiedział prezes CTK Tomasz Raczyński. - Jednocześnie
potwierdzam, że mamy pieniądze
na inwestycje w CTK, które w tym
roku wyniosą dwukrotnie więcej
niż przed rokiem, przekraczając 3
miliony złotych .
Agnieszka WICHA-OAUKSZA

ustawow
Sejm zgodził się wczoraj na
wprowadzenie do polskiego
prawodawstwa instytucji separacji małżeńskiej. Sąd może ją
orzec w przypadku zupełnego
rozkładu więzi duchowej, fizycznej i ekonomicznej małżeń
stwa. Pozostający w .separacji
małżonek nie może zawrzeć nowego małżeństwa ani powrócić
do rodowego nazwiska. Orzeczenie separacji powoduje również rozdziełność majątkową.

na policjanta
Przedwczoraj wieczorem pijany kierowca " żuka" próbował
przekupić dwóch policjantów na
służbie . Każdemu z nich chciał
wręczyć banknot 100-złotowy.

Tumlina - Dąbrówka. Wyróżnienia
przypadły : duetowi z PS nr 26 - Pa-

uli Szyszce i Agacie Jamroziewicz
oraz Agacie Tomali z PS nr 6.
Do V Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki
Dziecięcej i

Władysław Orliński,

Projekt nowelizacji ustaw z tym
w p iątek 358
posłów. Nowelizacje przepisów
kodeksów: rodzinnego i op iekuń
czego, kodeksu cywilnego, postę
powania cywilnego oraz prawa o
aktach stanu cywilnego, a także
prawa prywatnego międzynarodo
wego trafią teraz do Senatu.
Poseł SLD Władysław Adamski
głosował przeciwko wprowadzeniu separacji. - To klerykalizacja
życia publicznego - powiedział. AWS narzuca normy wyznaniowe
obywatelom. Uważam , że separacja wprowadzi tylko zamieszanie i
utrudnianie życia obywatelom .
Dorośli ludzie powinni mieć prawo
decydowania o sobie. Jeśl i między
małżonkami coś s i ę nie układa i
nie chcą być razem, to nie można
ich trzymać na siłę . To absurd i
błędne koło. Obawiam się , że sądy
będą teraz orzekać separacje zamiast rozwodów. W tej ustawie jest
wiele niepokojących zapisów, np.
ten o wzajemnej pomocy separowanych małżonków. Przecież czę
sto jest tak, że gdy ludzie s ię rozstają. to kontakty z byłym małżon 
kiem z powodów emocjonalnych
są dla nich po prostu przykre. Po
co ustawowo zmuszać ich do tego? Poza tym, do tej pory nikt nie
nakazywał rozwodów, tym, których związek s ię rozpadł, ale ze
względów światopogląd owych nie
chcieli rozwodu .
Instytucję separa cji pochwala
natomiast senator AWS Krzysztof
Lipiec i zapowiada, że poprze ją
podczas głosowania . - Myślę , że
Sejm wyszedł naprzeciw społe cz
nym oczekiwaniom w tym zakresie
- mówi senator. - Sam m iałem inzwiązanych poparło

Po "stówie"

poinformował

wójt
kabiny zakupiły władze ' gminy. Wszystkie zostaną otoczone opieką, by były na
bieżąco sprzątane i nie uległy szybkiej dewastacji. Trwają negocjacje w tej sprawie z właścicielami
terenów i obiektów handlowo-turystycznych. Jeśli nie przyniosą
efektu, to kabiny będą pod opieką
ludzi zatrudnionych przez gminę ,
naj prawdopodobniej
bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych. Władze gminy dokonały już
ich wstępnej lokalizacji.
(CuK)

spółce wpłynie

Pijany kierowca próbował
przekupić funkcjonariuszy

I Konkurs Piosenki Przedszkolnej
W piątek odbył się finał I Konkursu Piosenki Przedszkolnej.
W imprezie zorganizowanej
przez Wojewódzki Dom Kultury
w Kielcach wzi ęło udzi ał ponad
20 solistów i zespołów.

szym inwestorem dla CTK i jak powiedział prezes Andrzej Mochoń ,
jeśli oferta sprzedaży udziałów w

W czwartek wieczorem w miejsBilcza (gm . Obrazów)
patrol drogowy zatrzymał do kontroli "żuka " . Funkcjonariusze wyczuli , że kierowca był po kilku
"głębszych ". W jego krwi było 1.4
promila alkoholu. Mężczyzna zaproponował, że każdemu z policjantów wręczy po 100 złotych, jeśli ci puszczą go wolno. Stróże
prawa pouczyli kierowcę , że przekupienie funkcj onariusza na służ
bie jest prze stępstwem. Mężczyz
na został zatrzymany do wytrzeżwienia . Za jazdę pod wpływem
alkoholu jego sprawa trafi do Kolegium ds . Wykroczeń , natomiast
za usiłowanie wręczenia łapówki
sprawą zajmie się prokurator. W
tym roku j est to j uż drugi ujawniony przez sandom ierską pol i cję
przypa dek próby przekupienia
policjantów na służb i e . W styczniu, podczas kontroli drogowej w
Su li s ławicach , pijany kierowca
próbował wręczyć policjantom
p i en i ądze za odstąpien i e od wykonywania czynności służbo
wych .
cowości

IAGAl

terwencje obywateli w tej
Łatwiej jest skojarzyć
małżeństwo w separacji.

dzam się z poglądem ,
cja ograniczy prawa Ob\lWatel~lkio
Nadal przecież istnieją
polski m rozwody i jeś li
uprze, to dostanie rozwód.
stko zależeć będzie od żądari
wartych w pozwie.
Sąd może orzec ,.,.,IJ"r:'C IO
przypadku
małżeństwa , tzn.
duchowej , fizycznej i
nej. Do zniesienia przez
racj i wymagane
żądanie małżonków.

N"rnrr",ot

miałoby ucierp i eć

nych małoletnich dzieci.
tomiast małżonkowie
dzieci i zgodnie żądają
to wedlug nowelizacji - jej
nie odbywałoby si ę w trybie
procesowym.
Jeże li jeden z małżonków
żądał separacji, a drugi
żądan i e rozwodu będzie
nione, to sąd orzeknie
że li natomiast orzeczenie
du nie jest dopuszczaln e,
nie separacji jest uz,3 sadnll)n~
sąd orzeknie separację·
W myśl nowelizacji, p Ol~ostaJąc
w separacji m,. ·ł7n1"'k
zawrzeć nowego m",17pńd'N~
może też powró cić

dniego nazwiska . Se oarowai
małżonkowie 7nt)nv~ia l'anl

Młodzieżowej im. Henryka Morysa
nominacje otrzymały Daria Cieśla i
Marta Zientara. W programie telewizyjnym Marioli Berg pod tytułem
.Wygraj! Wyśpiewaj !" wezmą
udział: Klaudia Krakowiak, Daria
Cieśla, Marta Huk, Agata Jamroziewicz, Paula Szyszka, Marta
Zientara, Karolina Chmielarz z PS
nr 35 oraz zespoły wokalne z PS nr
21 i 31 .

•

się

la/pl
Fot. A PieJ:4rski

Policyjny radiowóz w czasie jazdy do interwencji na ul. Helską w Kielcach wpadł w poś lizg i
dostawczym " bedfordem". Policjant kierujący radiowozem jest ranny.
Przedwczoraj około godz. 18.30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej otrzymał zgłoszenie o bójce na ul.
Awanturowali się Bułgarzy, którzy bili sąsiadów. Policjanci jechali ul. Wrzosową w kierunku ul. Wojska
Trzy radiowozy miały rozgonić towarzystwo. Niestety, trzeci radiowóz zderzył s i ę z nadjeżdżającym
Kierujący radiowozem policjant doznał obrażeń ciała . Postępowan ie wyjaśniające prowadzi
Policji w Kielcach .

http://sbc.wbp.kielce.pl

brała

rek , te
rr-f. P
wodo
nych,
Zawa
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rozwodu ,
małżeństwa musi być nie
pełny, ale i trwały, czyli
kujący nadziei na zgodę
ków.
.
Orzeczenie separacji nie
możliwe ,
jeżeli
ws

Joasia iKrzysio Orkiszowie

Dwie ciężarówki zderzyły
w czwartek na trasie
łódzkiej obok wzgórza Raszówka. Kierowcom nic się
nie stało, ale samochody
zostały poważnie uszkodzone. W akcji usuwania
skutków wypadku uczestniczyli strażacy z ciężkim
sprzętem ratowniczym.

sł

spraw
lekarz
spraw
Szpil
Ws

przypadku

Radiowóz w polr
.złote Mikrofony" otrzymały Da- .
ria Cieśla z Ośrodka Młodzieżo
wego .Zameczek· oraz Marta
Zientara z Pi ńczowa . II miejsce,
czyli . Srebrne Mikrofony' przypadły Klaudii Krakowiak z zespołem
z
Przedszkola Samorządowego nr 4 oraz zespołowi
wokalnemu z PS nr 21 .• Brązowe
Mikrofony' otrzymali: zespół wokalny z PS nr 31, Małgorzata Nakonieczna z PS nr 42 i Marta Huk z

wezo

cy

powinr
zostan
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Ogol
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STRONA 3

Wicepremier odwiedzi

Wojewódzkim

skarżyskich

strażaków

ARSZALKA SNY
NIEZBROWE

Du żo zdrowia kosztował wczo-

rajszy dzień Józefa Szczepań
czyka, marsz~łka Sejmiku Województwa
Sw ięt okrzyskiego .
Urząd Wojewódzki pikietowali
wczoraj od południa pracownicy słu żby zdrowia : najpierw w
sprawie podniesienia zarobków
lekarzy i pielęgniarek, potem w
sprawi e odwołanego dyrektora
Szpitala Dziecięcego.
Wsamo południe przed UW zebrala się prawie setka pielęgnia
rek, techników medycznych i lekarzy. Pow iewały flagi Związku Zawodowego P i elęgniarek i Położ
nych, Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy i transparenty (.. Poslowie i senatorowie , zamień my się poborami"). W petycji,
którą delegacja związkowców zaniosla ma rszałkowi , domagają się
wynegocjowanych z rządem podwyże k . - Po 20 latach pracy zarabiamy 600 złotych netto - wyjaśnia
Zofia Malas, wiceprzewodnicząca
UPiP regionu świętokrzyskiego .
Postulowano też wprowadzenie
programu osłonowego dla zwalnianych pracowników, zwiększe
nia skladki na ubezpieczenie zdrowotne, ujawnienia, zjakich pienię
dzy zostały wypłacone "trzynastki"
i czy placówki służby zdrowia rze-

czywi ści e będą musiały zwracać

pieniądze "pożyczone· im przez
kasy chorych. Podobne pikiety
organizowane przez związki zawodowe odbyły się w całej Polsce i
przed gmachem URM. - Sytuacja
w slużbie zdrowia jest tragiczna.
Szpitale dostały mniej pien iędzy
niż rok temu, a ceny sprzętu i leków s ą dwa razy wyższe - mówi
Zofia Małas . - Reforma ogranicza
pacjentom dostęp do szpitali i leczenia specjalistycznego. To nieprawda, że jest wolny wybór szpilala i lekarza, skoro są limity przyjęć· tłu maczył dr Grzegorz Piasek.
. Pien iądze wcale nie idą za pacjentem, dlatego prawie nie robi
się zabieg ów planowych . Coraz
więcej mówi się o tym, żeby zredukować obsadę l ekarską na dyżu
rach zabiegowych . Przy operacji
powinno być trzech lekarzy, jeżeli
zostanie dwóch albo jeden, będzie
lo zagrażało życiu i zdrowiu pacjentów.
Ogodz. 14 pikietę związkowców
za stąp iła pikieta pracowników
Szpitala Dziecięcego (ponad 100)
domagających się przywrócenia
OdWołanego przez zarząd sejmiku
dyrektora Jarosława Wójcickiego.
. Wysoki poziom pediatrii w Kielcach i akredytacja dla szpitala to

zasługa dyrektora
mobilizował nas do

Wójcickiego,
podnoszenia
kwalifikacji. TaJ<iego szefa gratulowała nam komisja akredytacyjna przekonywali marszałka Szczep ańczyka przedstawiciele szpitala
prosząc , by wpłynął na zmianę decyzji o odwołaniu Wójcickiego. Dyrektor od początku twierdził , że
istnienie dwóch szpitali pediatrycznych w jednym województwie
jest absurdem , nie można leczyć
temu samemu dziecku żołądka
powiatowo, a białaczki i tarczycy
wojewódzko
tłumaczył
dr
Zdzisław

Domagała .

cał , że

przedstawi petycję i propoutworzenia rady we wtorek
na
najbliższym
posiedzeniu
zarządu . Przeprowadzka dzieci do
pawilonu miałaby się odbyć do końca kwietnia.
Iza BEDNARZ

żarnej .

Wicepremier i minister spraw
i administracji
przyjedzie do Skarżyska przy
okazji otwarcia kiełeckich targów
.Logistyka '99". Janusz Tomasze-

wewnętrznych

IG. B./

Fot. R. Biern icki
Z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji
kombatanckich i młodzieżowych odbyły się wczoraj w wojskowej
części cmentarza Katedralnego w Sandomierzu uroczystości katyń
skie.

"Trzynastki" w sądzie
Do kieleckiego Sądu Pracy
pierwsze pozwy od nauczycieli domagających się
wypłacenia "trzynastek" . Pozwy będą rozpatrywane indywidualnie. Od decyzji władz
oświatowych zależy, czy w przypadku wygranej w jednej sprawie, pozostałe będą potraktowane analogicznie.
Pisaliśmy już kilkakrotnie o niewypłacen iu kieleckim nauczycielom, którzy korzystali z urlopów
zdrowotnych, trzynastych pensji ,
przysługujących
pracownikom
sfery budżetowej . Interpretacja
przepisów przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Ministerstwo
Pracy byla odmienna . Jedno

wptynęły

Marszałek

przyczyna konfliktu
tkwi w pawilonie G. - Od kilku tygodni śni mi się pawilon G, nawet jak
s ię budzę - zwierzył się . Zgodził
się, że utrzymywanie dwóch szpitali pediatrycznych to absurd , ale
zarzucił , że to z winy Wójcickiego
przeciąga się przeprowadzka .
Pracownicy szpitala odparli , że winę ponosi przede wszystkim dyrekcja ŚCP, która utrudniała im dostęp do pawilonu . - Nikt nie konsul- '
tował z nami zagospodarowania
obiektu, teraz kiedy wiemy, że to
nasze, inaczej się tam pracuje twierdzili. - Jeśl i zarząd cofnie odwołanie, jak wyobrażacie sobie

wski objął patronat nad V Mię
dzynarodowymi Targami Logistycznym i. W Skarżysku zjawi s ię
około godz. 15. Oglądać będzi e
m.in. nowe stanowisko dowodzenia miejscowej PSP oraz oceni
warunki pracy miejscowych strażaków. Jestto dla nich pierwsza w
historii wizyta go ś ci a tak wysokiego szczebla.

Wicepremier Janusz Tomaszewski odwiedzi w poniedziałek
Powiatową Straż Pożarną w
Skarżysku-Kamiennej.
Towarzyszyć mu będz ie komendant
główny Państwowej Straży Po-

zycję

przyznał, że

WOstrowcu nauczyciele ciągle czekają
na podwyżki

państwo współpracę dyrektora
Wójcickiego z nim? - zapytał marszałek . Lekarze zaproponowali
stworzenie rady ordynatorów, która dbałaby, aby współpraca pomiędzy zarządem a dyrektorem
była poprawna . Marszałek obie-

Na wysokim szczeblu

Zdjęcia

Do

protestujących wyszedł

przedstawiciel Gabinetu

G. Romański

Marszałka.

wskazywało

na
obowiązek
dodatkowych pensji
wszystkim pracownikom , drugie
potraktowało urlopy jak zwolnienia
chorobowe. W tej sytuacji do rozstrzygnięć władny jest tylko Sąd
Pracy.
Nauczyciele zwlekali ze składa 
niem pozwów, licząc , że sytuacja
wyjaśni się w resorcie. Brak konkretnych decyzji skłonił ich jednak
do wystąpien i a na drogę sądową.
Do tej pory do Sądu Pracy w Kielcach wpłynęło 5 pozwów. Spodziewane są następne, choć na
pewno nie będzie ich dużo , ponieważ pierwsza sprawa może okazać się precedensowa.
IJOKl

wypłacenia

Wiosenna Promocja

-GO

płac

Jedno rozporządzenie,
różna realizacja
~imo że od podpisania przez
ministra edukacji narodowej
nia o zasadach
dla pracowników
m i nął już miesi ąc , nie
otrzymali należne im
Są szkoły, w których
n
z majowymi poborami
auczyciele dostaną wyrównaza poprzednie dwa mie-

tamtejszego Urzędu Miejskiego
zapewnia, że pieniądze sąjuż naliczone i będą wypłacone razem z
poborami za maj , tzn. na początku
tego miesiąca . W szkołach śred
nich jest większa autonomia i
właściwie decydują one samodzielnie o terminach wypłat podwyżek . Podobnie jest w innych
m iejscowościach .

W Starachowicach wypłacanie
finansowych rozpoczęło się 15 kwietnia, tak jak i w
Kielcach. Większość szkół już się
z tym uporała . To samo dotyczy
S karżyska-Kamiennej . Niektóre
szkoły wyrównały już pensje, inne
są w trakcie regulowania należno
ści. Niezależnie od terminów
wypłat, zasady podwyżek są dla
wszystkich jednakowe. Nie ma
przepisów, na podstawie któryc~
można by się upominać o odsetki
za zwłokę w wypłacaniu wyrównania .
(JOK)

zaległości

o szczegóły pytaj w specjalistycznym sklepie RTV AGO:
E RO
Radom, ul. 1905 r. 1/9, Hala Łucznika, tel. 381 00 55
http://sbc.wbp.kielce.pl
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• Sojusz

deklar~je współpracę.

Oferta Miloszevicia -

CO NATO PO

niewystarczająca

Ministerstwo zapewnia

MIESIĄCU?

ZUS reformy
si, nie boi....

NA TO gotowe jest przerwać
naloty na Jugosławię, jeśli ta
zgodzi s ię na przedstawione
przez Sojusz warunki pokoju w
Kosowie i zacznie wycofywać
stamtąd wojska - głos i deklaracja przyjęta wczoraj na szczycie
w Waszyngtonie.
Przywódcy Sojuszu zadeklarowali konstruktywną współpracę z
Rosj ą w celu uregulowania konfliktu. ale zaznaczyli, że dotychczasowa oferta Miloszevicia , dotycząca rozmieszczenia w Kosowie s ił międzynarodowych w ramach mandatu ONZ, jest niewystarczaj ąca.

podkreśla deklaracja, jugosłowi ańskie represje w Kosowie

Jak

grożą destabilizacj ą całego regionu. Sojusz zapowiedział, że zarea-

guje na ka żde zagrożenie przez
Belgrad bezp i eczeństwa sąsia
dów, a ewentualna próba obalenia
prozachodniego prezydenta Czarnogóry Milo Djukanovicia " będzie
m i ała poważne konsekwencje".
Bombardowanie telewizji
Tymczasem działania wojenne w
Jugosławii nie ustają. NATO zbombardowało w nocy z czwartku na
piątek budynek serbskiej telewizji
państwowej w Belgradzie i telewizyjne stacje przekażnikowe w całej
Jugosławii.

Telewizja RTS znajdowała się na
liści e celów NATO, gdyż - zdaniem
Sojuszu - służyła do celów propagandowych. Telewizja państwowa
była głównym żródłem informacji
dla mieszkańców Jugosławii.
Bomby NATO uszkodziły w nocy
także na most na rzece Ibar w

Zdjęcia

PAP/CAF

Ochotnik przygotowuje bochenki pieczywa dla albańskich uchodźców z Kosowa, którzy
schronienie w obozie w Brazde, 10 km od Skopje. Przedwczoraj przebywało tam ok. 35
uchodźców z ok. 133 tysięcy znajdujących się obecnie w Macedonii.

znaleźli

południowej

Serbii. Silne eksplozje
w przemysłowych
miastach Uzice i Krusevac w środ
kowej Serbii oraz w Prisztinie. W
pobliżu Krusevacu zniszczony został most na rzece Rasinie.
Na co godzi się Belgrad?
Z Moskwy dochodziły wczoraj
sprzeczne doniesienia co do akceptacji przez Belgrad obecności wojskowej w Kosowie.
Wysłannik prezydenta Jelcyna do
Jugosławii były premier Wiktor
słychać

było

Czernomyrdin, który w czwartek
rozmawiał z prezydentem Miloszeviciem, m i ał powiedzieć agencji Interfax, że Jugosławi a po raz
pierwszy zgodziła s i ę na wojskową obecność w Kosowie pod
egidą ONZ i .z dużym udzi ałem
Rosji".
Info rm a cję tę zaraz potem zdementowały,
cytowane równ ież
przez Interfax, rosyjskie źródła
dyplomatyczne, twie rdząc, że Belgrad wyraził na razie zgodę jedynie
na m iędzynarodową obecność cywilną w Kosowie pod egidą ONZ.
Prezydent USA Bill Clinton i premier Wielkiej Brytanii Tony Blair
określili ofertę pokojową prezydenta Miloszevicia jako "o wiele za
małą" w stosunku do żądań NATO.
Tymczasem sekretarz generalny
NATO Javier Sola na oświadczył
wczoraj. że interwencja lądowa w
Kosowie "jest rozważana od
początku z uwagi na dwa cele - zagwarantowanie bezpieczeństwa
Kosowa i powrót uchodźców".
Przed miesiącem , 24 marca, NATO rozpoczęło operację lotn iczą w

Targowi wystawcy

Jugosławii.

Oto podstawowe fakty

117typu "stealth", który spadł 27 marca koło Belgradu; pilot został uratowany; trzy bezzałogowe samoloty
rozpoznawcze typu ..drohne".
Naloty: samoloty NATO wykonały ponad 9 tys. lotów. W porównaniu z początkiem operacji liczba
lotów wykonywanych w ciągu doby
zwiększyła s i ę dwukrotnie, sięga
500. Dziennie NATO atakuje 20-40
celów.
Straty jugosłowiańskie - według
Belgradu: 517 zabitych cywilów,
ponad 4 tys. rannych ; według NATO (20 kwietnia): połowa myśliw
ców MiG-29, jedna czwarta myśli
wców MiG-21; pięć czołgów, cztery
wozy opancerzone i 20 innych pojazdów wojskowych.
Uchodźcy (dane UNHCR -wysokiego komisarza ONZ ds. uchodź
ców): 640 tys. uchodźców opuściło
Kosowo od początku operacji NATO,500-800 tys. Albańczyków wysiedlonych ze swych domostw nadal przebywa na obszarze Kosowa.

Pani Annie

Cieślak

współczucia

z powodu

śmierci

OJCA
składają :

Dy rekcja oraz koleżanki i koledzy z Wojewódzkiego

Urzędu

Pracy
w Kielcach

Redaktor

Dorocie Kozioł
wyrazy szczerego

współczucia

z powodu

śmierci

MAMY
składają koleżanki

i koledzy z Echa- Dnia

w

Na jej masowy charakter nie zgoprezydent Zabrza Roman
Urbańczyk . Organizatorzy imprezy zapowiedzieli złożenie w tej
sprawie doniesienia do prokuratury. B ędą też domagać się odszkodowań .

Prezydent cofnął klubowi P ogoń
Zabrze, w którego hali miały odbyć
się targi, prawo organizowania imprez masowych w tym roku . Jako
powód decyzji podał złe zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu.
Urbańczyk powiedział też wczoraj ,
że nie chci ał dopuścić do ewentualnych rozruchów między zwolennikami a przeciwnikami targów.
Dodał, że odbierał w tej sprawie liczne sy.gnały od mieszkańców
miasta .
W czwartek - w pierwszym dniu
imprezy - wstęp na targ i mieli jedynie dziennikarze i zaproszeni goście . Organizatorzy dbali o to, by liczba osób w hali nie przekroczyła
300, ponieważ - w myśl ~stawy nie jest to wówczas impreza masowa , ale prywatna.
Jednocześnie
organizatorzy
poinformowali Urząd Miasta o naprawieniu wszelkich usterek przeciwpożarowych .
Zorganizowali

to w czwartek wieczorem wystawcy zaczę li się pakować.
Jak powiedział wczoraj szef organ izującej imprezę firmy "Protarg
Invest" Krzysztof Szewczyk, organizatorzy złożą na prezydenta Zabrza doniesienie do prokuratury.
- Dzień przed kont rolą, stwier.dzającą rzekome uchybienia przeciwpożarowe , w hali odbył się turniej tańca towarzyskiego pod patronatem prezydenta. Jeśli jej stan

Dziesięć osób, w tym dwoje
kilkuletnich dzieci, znalazło się
w szpitalu po wybuchu gazu, do
którego doszło wczoraj w jednym z bloków na osiedlu Północ
w Suwałkach . Życiu żadnego
poszkodowanego nie zagraża
niebezpieczeństwo.
P i ęć innych osób odniosło lżejsze ob rażenia .

Wybuch nastąp ił na klatce schodowej , najprawdopodobniej wskutek prowadzonych tam prac remontowych.
Wśród hospitalizowanych są zarówno mieszkańcy bloku, jak i pracownicy firmy, która prowadziła w
bloku prace instalacyjne. Rann i
trafili do szpitala z oparzeniami
twarzy i rąk I i II stopnia _
Do wybuchu doszło ok_godz_13.
- Stałam w tym czasie w kuchn i.
Huknęło jakby bomba wybuchła ,
aż rzuciło mnie na ścianę - opo-

był tak tragiczny,

prezydent naraził
wówczas widzów na niebezpieczeństwo. Jeśli nie - jego późn i ej
sza decyzja świadczy o niekompetencji i nieznajomości prawa - powiedział Szewczyk.
Jak powiedz i ał wczoraj prezydent Urbańczyk , ko ntrol ę przeprowadzono w pon i edziałek , a turniej
był w niedzielę . Wnioski zaś miały
charakter pokontrolny. Okazało
się - według prezydenta - że
właściciel hali nie zlikwidował wię
kszości uchybień , które podobna
kontrola stwierdziła już przed rokiem.

Stronę

wiada 74-l etnia Maria Fiodorowicz, lokatorka z I piętra . Jej mieszkanie znajduje s ię nad spalonym łokalem na parterze.
- W rogu kuchni zrobiła si ę szeroka rysa, popęka ł cały sufit. Przychodzil i j uż robić zdj ęcia , ale jeszcze wrócą wszystko zm ierzyć mówi pani Maria, która wraz z 80letnim mężem przez dwie godziny
nie mogła wejść do swojego mieszkania . Po wybuchu za rządzono
bowiem ewakuację całego błoku,
ale około godz. 15. mieszka ńcom
pozwolono wrócić do domów.

Fol. PAP/ CAF
Chętni do odwiedzenia wystawy napotkali przy wejściu informację
odwołaniu

imprezy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

przygotowano na podstawie materiałów PAP
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Straż pożarna ocen iła wstępnie,
że wybuch gazu z instalacji sieciowej n astąp ił w klatce schodowej,
na parterze 4-p i ęt rowego bloku

podczas prowadzonych tam prac
instalacyjno-remontowych.
Do tego bloku doprowadzony jest
gaz propan-butan z osiedlowej raz·
prężaln i. - To taki ewenement. Suwałki mają rozprowadzany nie gaz
ziemny, a propan-butan. Do tego
bloku jest doprowadzony przewodowo. Rozwiązan ie m ieści się w
normach bezpieczeństwa (...)
wciąż prowadzone są tutaj jakieś
modernizacje - powiedział starszy
kapitan Krzysztof Haurus, komendant Miejski Państwowej Strazy
Pożarnej w Suwałkach .
Wybuch wywołał pożar w jednym
z mieszkań . Uszkodzone zostały
też sąs iedn ie lokale_ W bloku, w
którym doszło do wybuchu, wy.
padło też wiele szyb z okien, powyrywane są drzwi.
..
Miejsce wypadku bada komiSja
budowlana, która orzeknie. czy
blok nadaje się do u żytku. Na raZie
wstępn ie wiadomo, że uszkodzenia wystąpiły w dwóch sąsiednich
klatkach bloku.

•

Podejrzani
o masakrę

o

wersj

Gaz w blok

podwójną ochronę strażacką.
Przed halą stały strażackie wozy

bojowe. Prezydent Zabrza nie
zmienił decyzji. Choć impreza
miała zakończyć się w niedzi elę ,

my ni

główn

Suwałkach

EROTYKĄ

Większość wystawców p ierwszych na Śląsku Targów Erotyki, Rozrywki , Zdrowia i Urody " EroCarnaval" w Zabrzu postanowiła wycofać się z imprezy.

wyrazy głębokiego

Wybuchło

pakują się

dził się

nie wypłacał świadczenia i że na.
dal tak będzie .
Odpowiadając
na
pytania
związane z poż~czką za ~iąg niętą
przez ZUS, LeWicka powIedziala
że ZUS miał na to pozwolenie mi:
nistra finansów. Dodała też _
wbrew twierdzen iom posłów SLDże ZUS nie po raz pierwszy w historii miał kłopoty z płynnością finansową. - ZUS zawsze więcej
wydawał niż ściągał składe k , nigdy nie był i nstyt ucją samofinan_
sującą s ię i stąd zawsze istniała
dotacja do Fundu szu Ubezpieczeń Społecznych - stwierdziła Lewicka .
Podczas debaty, która odbywała
się na życzenie posłów SLD zaniepokojonych zaciągn ięciem kredytu przez ZUS, na sali obrad było tyIko kilku posłów lewicy i niewielu z
koal icji rządzącej.

tysięcy

dotyczące nalotów.
Straty: myśliwiec bombardujący F-

W POGONI ZA
Na terenie zniszczonego podczas nalotu NA TO budynku telewizji i
radia w Belgradzie trwała wczoraj akcja ratunkowa. Na zdjęciu : straźacy i ekipy ratowników próbują wydostać spod zwałów gruzu przykryte płachtą zwłoki ofiary nalotu.

- zus nie jest i nie może być
bankrutem - oświadczyła wczoraj w Sejmie wicem inister pracy
Ewa Lewicka. Dodała , że gwarantem wypłacalności systemu
emerytalnego jest budżet pań
stwa.
Lewicka odpowiadała na pytania
posłów podczas debaty nad informacją rządu o wdrażan i u reformy
systemu emerytalnego i sytuacji finansowej ZUS. Powiedziała , że nie
rozumie próby straszenia obywateli
w trakcie debaty sejmowej konsekwencjami wdrażania tej reformy.
Przyznała , że w końcu kwietnia
ZUS będzie miał pełną wiedzę na
temat wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne . Zapewn iła ,
że ZUS w terminie przekaże skład
ki (w maju za kwiecień) do funduszy emerytalnych. Poinfo rmowała
także , że ZUS do tej pory w termi-

Za masakrę w szko lę w
ton praWdopodobnie
dzialnych jest więcej
tylko dwaj chłopcy, którzY
pełnili samobójstwo.
Policja podejrzewa, że wP~
towan iach do zbrodni pomaga I
także inni. POinformował o tyrtI
czwartek szeryf John Stane.
razie jednak nie będzie
wań . Nadal nie ma n",\.,nCI~""
były motywy masakry.
cza się, że rasistowskie lub
zistowskie. Obaj chłopcY
nosili odznaki hIIIPrclVv~~ 'v
mawiali między sobą po
ku. W strzelaninie w szkole w
Iton zginęło 15 osób.
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ka salo
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Wpierwszym kwartale tego roku w naszym regionie sprzedano prawie 6 tysięcy nowych samochodów. To kolejny rekord .

OSSA NA CZTERECB KOLACB
150 tysięcy nowych samochodów sprzedanych od początku
roku to kolejny rekord w branży motoryzacyjnej. Wbrew
przewidywaniom wielu specjalistów i czarnych przepowiedni o recesji, rynek motoryzacyjny nadal rozwija się bardzo
dynamicznie. Wielu dealerów w naszym regionie wręcz nie
wierzy własnym oczom, że udało im się sprzedać tyle aut.
Nadal królują "Fiat", "Daewoo" i "Opel". Kupujemy samochody coraz droższe i coraz lepiej wyposażone.
Większość

nowych aut nabywamy niemal od ręki. Czekać trzeba
główni e na bogato wyposażone
wersje i samochody najdroższe .
Wyjątkie m jest "daewoo matiz". To
male autko święci prawdziwy
tńumf. a fabryka nie nadąża z produkcj ą. Na początku roku odbiór
auta n astępował po trzech miesiąca ch . Teraz jest nieco lepiej, bo
j uż" w dwa m iesi ące po złożeniu
zamówienia dostajemy samochód.

Rekord za rekordem
Pierwszy

kwartał

tego roku

wię

kszość dealerów z naszego regionu uważa za niezwykle udany. Na

lerenie dawnych trzech województw sprzedano 5930 aut. W
porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego rekordziści
zanotowali wzrosty aż o około 40
procent.
. Wci ągu pierwszych trzech miesięcy roku ubiegłego sprzedal iśmy
ponad 180 aut. W tym roku liczba
la wzrosła o 28,4 procent do
ponad 240 sztuk. Nie sprawdziły
się prognozy tych, którzy zapowiadali załamanie na rynku - mówi
Jan Czechowski, dyrektor generalny firmy "Euro-Auto", kieleckiego
dealera "Daewoo".
• W porównaniu z analogicznym
kwartałem roku poprzedniego, w
tym sp rzedaliśmy o 40 procent samochodów więcej. Dobre ' były
szczególnie styczeń i luty - dodaje
Klemens Domański, zastępca dyrektora zarządu ds. handlu i usług
wfirmie .Auto Centrum", kieleckim
dealerze "Volkswagena".

Z rozmów z dealerami naszego
regionu wyłania się dość optymistyczny obraz rynku. Gorszą sytuację niż przed rokiem notują firmy
z dawnego województwa radomskiego. Potwierdzają to dane z warszawskiej firmy "Samar", która
zajmuje s ię monitoringiem polskiego rynku motoryzacyjnego.
Wynika z nich , że w dawnym Radomskiem w pierwszym kwartale
'99 kupiono mniej aut niż w analogicznym okresie roku ub iegłego .
Sprzedaż nowych aut wzrosła na
terenie dawnego województwa
kieleckiego aż o 23 procent, w dawnym tarnobrzeskim o 13 procent,
w radomskim spadła o 5,8 procent.

3~ r-------------------------------------------~

3000

1500

o
kieleckie

radomskie

Nowości

na pniu. Praktycznie jedna promocja goni
drugą. więc decyzję o zakupie
trzeba podejmować rozważnie ,

Lokomotywy
Jakie modele stanowi ą lokomotywę napędzającą samochodową
hossę? W przypadku "Fiata" i "Daewoo" są to najmniejsze auta, czyli
"seicento" i "matiz". Ten ostatni
zdecydowanie wypiera swojego firmowego starszego brata, czyli "tico". "Matiz" i "seicento" to jedyne

Wkrótce jednak preferencje
klientów m ogą się zm i en ić. "Toyota" liczy na "yarisa ", którego j uż
zaczęła sprzedawać . W salonach
"Seata" być może pod koniec maja pojawi s i ę nowe . toledo". Pierwsze modele tego auta przeznaczone na polski rynek zeszły z
produkcji.
- W "Volkswagenie" przebojem
będz i e "bora". Już zaczęła s ię
św i etni e sprzedawa ć - mówi Marek Gutka , kierownik salonu
sprzedaży dealera "Volkswagena" w Rudniku nad Sanem, w
byłym województwie tarnobrzeskim. Salon ten jest pi ąty m sprzedawcą "volkswagenów" w Polsce. Rocznie wyje żdża
z tego
miejsca
około
700 nowych aut
tej marki.

Odrobina
szaleństwa

Przy całym narzekaniu na biedę i brak pien i ę
dzy klienci salonów samochodowych
naszego
regionu
coraz
częściej

autokomisach typowe samochody nie czekają długo na klientów.
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Samochód na kredyt
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złotych . Rozeszły się
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sp rzedażą - dodaje dyrektor Czechowski z "Euro-Auto".
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kwartał

Hossa na rynku samochodowym
trwa. Wnikliwie obserwuje j ą zagranica , bo liczba kupionych samochodów, podobnie jak liczba
wybudowanych mieszkań , stano-

g

g>

"E

o
u.

Q)

a.

2~

2495

I

•••

1800
1600
1400
1200
1000
600
600
400
200

ro

1497

'99

Biur Leasingowych "OGI" z Kielc
Agata Ma~ańska .

Dzies ięć najlepiej sprzedających się marek samochodów w naszym regionie, według liczby sp~edanych aut. Dane pochodzą od
lokalnych dealerów.

---- -
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Za styczniowe rekordy, które korzystnie wpłynęły na statystykę ,
odpowiadają głównie promocje.
Coraz trudniej sprzedać auto bez
dodatkowej zachęty.
"Fiat" oferuje kredyt z rocznym
oprocentowaniem w wysokości
9,99 proc. Dawał też specjalne obniżki w ubezpieczeniach . W sumie
można było zaoszczędzić nawet
do 2500-3000 złotych . Teraz wejdzie do sprzedaży wersja "seicento young", ubogo wyposażona , ale
maksymalnie tania. Kupując w
pierwszym kwartale roku trzydrzwiową " corsę ", można było z
kolei zaoszczędzić do 1200
złotych . "Volkswagen" wyprzedawał w styczniu modele "polo" wyprodukowane w roku 1998, tańsze
od tegorocznych o 6 tysięcy

i obiecujący rynek - uważa Zbigniew Zemła , prezes firmy "Polmozbyt Auto Kielce", jednego z kieleckich dealerów "Daewoo".
- Wprawdzie sprzedajemy samochody marki "Daewoo", ale w
rozliczen iu przyjmujemy różne
auta . Nie mamy problemów z ich

u::
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kwartał

Równie wysoki wzrost zanotował
radomski salon "Toyoty" - głównie
za sp rawą modelu "corolla". 25
procent więcej aut "Daewoo"
SPrzedał kielecki "Polmozbyt". Kilka salonów może się pochwalić takim samym, ale często i tak j uż
bardzo wysokim poziomem sprzedaży. Niektórzy dealerzy szczegóI.nle w mniejszych miejscowoSCIach stracili część klientów na
rzecz innych marek. W najbardziej
sytuacjach spadki
nawet połowę
uUległor'oc2~nei sprzedaży.

nowych samochodów w I kwartale tego roku (według pona dawne województwa) na podst. danych firmy " Samar"

1000

Promocje

S przedaż nowych aut w dawnych trzech województwach naszego
regionu w I kwartale tego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

tarnobrzeskie

Sprzedaż

działu

tani - około 35 tysięcy złotych .
"Ford" liczył na .focusa", który w
strukturze sprzedaży zaj muje
około 20-25 proc. Nie jest to chyba wynik, którego spodzi ewał się
producent, ale za to wypuszczenie na rynek tego modelu spowodowało w i ększe zainteresowanie
"escortem", którego sprzedaż stanowi około 40-50 proc. całej ofert
dealerów tej marki.
Triumf w "Peugeocie" św i ęc i
model ,,206". To małe zgrabne autko, które wersji podstawowej kosztuje około 33 tysiące złotych ,
zwykle kupuje 70-90 proc. klientów tej marki. Podobnym przebojem u dealerów "Skody" jest rodzina .felicii", a w "Renault" gama aut
"megane" na równi z "clio". Flagowy model u "Seata" to "cordoba",
"Nissana" - "carisma", "Hondy" "civic", "Citroena" - "xsara" , a "Volkswagena" - .polo".

I

sprzeda ć żadnej "omegi", a .Citroenowi" żadnego flagowego
modelu tej marki, czyli "XM", ale
amatorów ekstrawagancji nie brakuje.
- Nasi klienci kupili już kilka luksusowych "daewoo leganza" i terenowych aut "musso", które
cieszą się coraz większym uznaniem w kilku krajach Europy,
zwłaszcza w Szwajcarii , gdzie
drogi jak wiadomo są bardzo górzyste - mówi dyrektor "Euro-Auto" Jan Czechowski.
- Mamy zamówione dwa "volkswageny garbusy· nowej generacji. Takie cacko kosztuje 100 tysięcy złotych . Niestety, klienci

tak ianie samochody w swoich
klasach. Ani "opel corsa", ani "renault twingo", ani "nissan micra",
ani "peugeot 106" nie mają tak
przystępnych cen jak produkty
Włochów i Koreańczyków. "Daewoo" dysponuje jednak jeszcze
jednym asem w rękawie w postaci
"lanosa", który w kilku salonach
sprzedaje się nawet lepiej niż
"matiz".
W przypadku modeli innych marek jest nieco inaczej. Kupowane
są głównie modele niższej klasy
średn i ej . Od 40 do 60 procent
sprzedaży u dealerów "Opla" z
naszego regionu stanowi model
"astra classic". Jest stosunkowo

sięgają

po auta najdroż
sze i z różnymi
bajerami. Wprawdzie "Oplowi"
nie udało się w
pierwszym kwartale tego roku

tarnobrzeskie

będą musieli trochę poczeka ć z
ich sprowadzeniem - dodaje kierownik salonu tej marki w Rudniku
nad Sanem.
"Renault" chce p rzeb i ć ofertę
konkurencji autem "megane cabriolet". Samochód ten jest wyposażony praktycznie we wszystko ABS , elektrycznie składany dach,
skórzaną tap i cerkę ,

pokładowy

Ponad p%wę zakupów nowych
aut finansowanych jest z kredytów
bankowych i leasingu. Nie odbiegamy w tej mierze od innych krajów europejskich. W Stanach
Zjednoczonych aż 90 procent
wszystkich samochod ów kup uje
s ię na kredyt. Niektórzy importerzy
i producenci samochodów w Polsce otworzyli już swoje banki fin ansujące zakupy. S ą więc m.in.
banki "Forda", "Opla", "Fiata". Coraz większą a ktyw n ość wykazują
też firmy leasingowe.
- Początek roku nie jest zwykle
dobry dla fi rm leasingowych. Ale u

Zawieranie transakcji w salonie dealera

komputer. Auto kosztuje 75 tys ię
cy złotych . W tej klasie i z tym wyposaże ni e m nie kupimy nowego
kabrioletu innej firmy.

Auta

używane

Wyjeżdżając nowym samoch odem z salonu , jesteś m y
stratni praktycznie już za
bramą. Nowy samochód sprzedamy przec i eż na g i ełdzie od
razu taniej . Komisy samochodowe pękają w szwach , ale nie
narzekaj ą też na brak klientów.
Na każde ogłoszen i e gazetowe
o sprzedaży odpowiada przynajmniej kilka osób. Nie znaczy
to, że od razu kup i ą nasz samochód, ale przynajmniej go
obej rzą. Coraz w i ęcej salonów
przyjmuje w rozl iczeniu stare
auta . Ofertę taką mają m.in .
, Fiat' oraz "Daewoo".
- Nie narzekamy na sprzedaż
samochodów używanych . W
pierwszym kwartale tego roku
znal e źliśmy dla nich kilkudziesi ę ciu klientów. To bardzo dobry

, r.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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" Łady"

wi g łówny wyznacznik wzrostu gospodarczego. Zdaniem analityków
fi rmy "Samar" , w tym roku sprzeda
si ę na pewno więcej nowych aut
n iż rok temu , ale czy będzie to magiczne 600 tysięcy, czy trochę
mniej trudno jeszcze prorokowa ć .
- Pierwszy kwartał był dla nas rekordowy i bardzo udany. Jednak
już w lutym zaobserwowaliśmy pewne ochłodzenie koniunktury i z
pewnością cały rok nie będzie aż
tak dobry jak pierwsze trzy miesiące - ocenia Klemens Janicki,
kielecki dealer "Volkswagena". Dane te potwierdzają inni rozmówcy.
Tak czy owak, znów na naszych
oczach dzieje się cud gospodarczy,
niezależny od rządowych decydentów, niedorzecznych przepisów,
akcyz, skomplikowanych przepisów

przy kieleckim " Motozbycie"

nas dynamika wzrostu w dziedzinie leasingu środków transportu
jest bardzo du ża . W porównaniu z
analogicznym
kw artałe m
ubiegłego roku notujemy wyniki lepsze o prawie 250 procent - mówi
rzecznik prasowy Konsorcjum

podatkowych i innych rzeczy utrudniających życie . Znów pod wzglę
dem sp rzedaży nowych samochodów zajmiemy prawdopodobnie 7-8
miejsce w Europie, wyprzedzając
nawet kilka krajów Unii Europejskiej.
Jarosław PANEK

Zdjęcia

Nabywców bez trudu znajduje " daewoo matiz".

A . Piekarski

ROZMAITOŚCI

STRONA 6

FELICJA

Kamyczek do ogródka

~--MołSp.lo.o.

ZgÓfSko 36A
26-062 Sitk6wka
tel. 041346-13-42
tel.ltax 041 345-14-39

Kolejne prezenty od "Echa Dnia" otrzymali: Tadeusz Ostatek z Ostrowca Św., Arkadiusz Rogowski z
Kielc i Zygmunt Kucharczak ze Staszowa. Gratulujemy.

KUPON KONKURSOWY
F
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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.

Piel,gnacja truskawe
Na przełomie marca i kwietnia zwykle rozpoczynają wegetację
krzaczki truskawek i poziomek. Gdy się zazielenią. aż do czasu kwitnienia wymagają intensywnej pielęgnacji.
Poziomki i truskawki nie każde
go roku rozpoczynają wegetację
o tej samej porze . Do za inicjowa nia wzrostu potrzebna jest śred
nia dobowa temperatura plus 5
stopni. Zwykle jest to właśnie na
przełomie marca i kwietn ia. Pierwszymi objawami rozpoczęc i a
wegetacji są nowe listki, o intensywnej zielonej barwie, widoczne wewnątrz krzaczków. Pierwsze prace pielęgnacyjn e rozpoczynamy, kiedy ziemia obeschnie na tyle , że można po niej
swobodnie chodzić , bez zapadania s ię.
Najpierw trzeba zdjąć zimowe
okrycie, zabezpieczające rośl iny
przed mrozem. Pozostawienie ich
zbyt długo może spowodować zagniwanie rośl in i niższe plony. Kolejnym zabiegiem jest usunięcie z
krzaków starych , zeschniętych,
ubiegłorocznych liści. Trzeba to

rob ić bardzo ostrożnie , tak aby
nie uszkodzić wierzchołków pę
dów, na których znajdują się pąk i
kwiatowe. Usuwając stare li śc i e i
resztki rozłogów usuwamy źródło
chorób i szkodników zimujących
na ubiegłorocznych resztkach .
Zab ieg ten trzeba wykonać przede wszystkim na grządkach , na
których nie przycięto krzaków w
ubiegłym roku , zaraz po zakoń
czeniu owocowania . Jeśl i jesienią
nie u sun i ęto rozłogów z sadzonkami , to należy je zlikwid ować teraz, chyba że sadzonki mają
służyć do obsadzenia nowej
grządki.

Wiosną

trzeba rozważyć potrzezasilenia truskawek nawozami
mineralnymi. Zabieg ten wykonujemy, kiedy rzeczywiście jest on
bę

niezbędny,

pon i eważ

najlepszą

porą do nawożen i a

truskawek tradycyjnych jest okres bezpośrednio

po zbiorach owoców, a truskawek i
poziomek powtarzających - druga
połowa lata , aż do początku wrzesma.
Nawożen ie
wiosenne ,
zwłaszcza nawozami azotowymi,
może spowodować nadmierny
wzrost liści i sprzyjać rozwojow i
chorób, przede wszystkim szarej
pleśni. Wiosenne zasilanie jest
uzasadnione, jeśli truskawki rosną
na glebie bardzo ubogiej oraz gdy
przemarzły

zimą.

Najczęśc iej

przemarzają rośl in y młode ,

sadzone późnąjesienią oraz starsze niż
trzyletnie. Zastosowanie nawozu
azotowego sprzyja szybszej i lepszej regeneracji. Nawóz rozsypujemy równom iernie na całej powierzchni grządki i lekko mieszamy z
glebą. Najlepiej jest go rozsiać
przed motyczeniem międzyrzędzi,
w trakcie którego spulchniamy zleżałą ziem ię oraz usuwamy resztki
wąsów i rosnących na nich sadzonek. Nie ma potrzeby wyrywania
sadzonek
spom i ędzy
roślin
rosnących w rzędzie , ponieważ
wydadzą one owoce. Motyczenie

Zgłoszenia
Zgłoszenie wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzy-

mania , 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 B iurze Konkursu w
Kielcach. Regulamin został zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kielcach (zgodnie z ustawą o grach losowych i
zakładach wzajemnych).

NASI SPONSORZY:

•• fiRT-BO D··
Oferujemy: meble łazienkowe, nowoczesne baterie niemieckie "Hansgrohe", marmury, kabiny, lustra, blaty, parapety na
wymiar, projektowanie i wykańczanie wnętrz. Zapraszamy.
Kielce, ul. Wojska Polskiego 9 , tel. 368-75-03.

Polskie Radio Kielce poleca ....
24.04.1999 r. (sobota)
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"Echo kierowców"

Weekendowe utrudnienia
Za tydzień jeden z najdłuższych weekendów. Kierowcom samochodów ciężarowych przypominamy o ograniczeniach w ruchu
w dni świąteczne , czyli sobotę i poniedziałek oraz w dni poprzedzające. Zaplanujcie sobie wcześniej dłuższe kursy, abyście nie
musieli zostawiać samochodów na parkingach.
Samochody ci ężarowe ważące
ponad 12 ton nie będą mogły jeż
dzić po naszych drogach 1 i 3 maja
w godz. 7-22 oraz w dni poprzedzające święta w godz. 18-22.
Przypominamy o bieżących
utrudnieniach na drogach naszego regionu . Najgorzej jest w Sandomierzu, gdzie remontowana jest
ulica Lwowska. Jeździmy prowizorycznym objazdem po betonowych płytach . Most w Połańcu na
trasie Kraków - Sandomierz pokonujemy wahadłowo . Zaczęły s i ę
roboty na obwodnicy Kielc w ciągu
drogi nr 7 Warszawa - Radom Kielce - Kraków. Wjeżdżając na
obwodową zachowajcie ostroż
ność . Spowodowane ulewnymi
deszczami kłopoty mogą wystąpić
na drogach lokalnych w okolicy
Stalowej Woli.
_Trwają roboty cząstkowe na trasie Radom - Kozienice. Drogowcy
wycinają elementy nawierzchni,
aby załatać dziury. Trzeba zwoln ić

i uważać na ubytki. W samych Kielcach poważne utrudnienia są na
ulicy Zagórskiej przy skrzyżowa
niu z Kujawską oraz na ulicy Szymanowskiego. Mimo robót gazowników ulice będą przejezdne.
Na terenie Mazowieckiego policja patroluje drogi helikopterem w
ramach akcji weekendowej "Bez-

KOZIOROŻEC.
Zaskakujący
rozwój wydarzeń w życiu zawodowym. Wykaż się trzeźwością
osądu i zaradnością.

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

8.1 5 - w Radiu .Clip· Ryszard Koziej zaprasza do wysłuchania
obszemych relacji z zakończonego w ubiegłą niedzi elę
w Krakowie jubileuszowego XV Przeglądu Kabaretów PaKA.
W programie: żarty, skecze, parodie i piosenki oraz rozmowa
z jedną z założycielek Przeglądu - Agn i eszką Kozłowską.
18.05 - Radio Sport: relacje z meczu II ligi piłki nożnej : KSZO Ostrowiec
- Stal Stalowa Wola oraz z bieżących wydarzeń sportowych.
24.00 - Nocne Kielce - KONKURSOWE - poprowadzi - Andrzej
Dąbrowski.

25.04.1999 r. (niedziela)
6.30 - Niedzielne Spotkania - audycja Doroty Juchnowskiej. Usłyszymy
rozmowę na temat powołania kapłańskiego, ewangelię
i katechezę .
14.30 - .zobaczyć Wenecję L.· - audycja Marianny Karpińskiej
o kamawałowej Wenecji widzianej oczami Polaków.
17.15 - Muzyczne popołudnie w opracowaniu Leszka Ślusarskiego
poświęcone będzie 30-leciu Świętokrzyski ego Towarzystwa
Muzycznego. Audycja z udziałem profesor łreny Szypułowej
i Prezesa Towarzystwa Andrzeja Domina.
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Od pon i edziałku do soboty przez cały dzień kilkanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w porannych .Aktualnościach Dnia' od poniedziałku do soboty,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społeczności
- w piątki . Sprawa na dziś· o 11.05 z udziałem władz
powiatowych
- . 300 sekund o sporcie· o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji . Prosto z gminy" także o wybranym
powiecie
- o 12.30 muzyka ludowa - kapele w powiatach
- popołudn iowe .Aktualności dnia" równ ież poświęcone będą
postaciom z życia powiatu w cyklu "Sami o sobie' - . Kto jest kim
w powiecie·
- w pon iedziałkowym . Radiu po kolacji" od 20.15 historia, kultura
i zabytki wybranego powiatu

W tym tygodniu wszystko lub prawie wszystko
o powiecie pińczowski m
Zapraszamy do radioodbiorników
;

http://sbc.wbp.kielce.pl

pieczne powroty". Patrol pojawi
s i ę m.in. nad "s iódemką" w okolicach Radomia i Szydłowca. Informacje o poważnych \',ypadkach
czy utrudnieniach można przekazać załodze śm i głowca za pośrednictwem dyżurnego radomskiej policji dzwon iąc pod nr (0-48)
340-25-55.
Rad io "Kielce" poinformuje was o
wszystkich bieżących kłopotach
na drogach w sobotę o godz. 5.30,
6 .30, 7.30 i 14.10 oraz w poniedziałek . Rano dowiecie się co
słychać na przejściach granicznych.
IMPBI

WODNIK. Gdyby kózka nie skakala ... Znasz to przysłowie . Pasuje
jak u lał do Twojej obecnej sytuacji.
RYBY. W najbl iższych dniach
czeka C i ę mniej lub bardziej udane spotkanie towarzyskie. Poczujesz zmęczenie .
BARAN. Idzie jak po maśle . Ktoś
Ci podsunie doskonały sposób na
podbudowanie autorytetu.
BYK. Niewykluczone wyróżn ie
nie. W życ i u osobistym sprawdzian o wielkiej skali trudności.
BLIŹNIĘTA. Konflikt załatw taktownie i sprawiedliwie. Nie daj się namówić na postępowanie wbrew sobie.
RAK. Podkreślasz własne szanse i jeszcze j esteś z tego dumny.
W tym jest coś nienormalnego.

wykonujemy płytko , nie glębi ej niż
5 cm , aby nie doprowadzić do nadmiernego przesuszenia gleby.
W czasie c i epłej i suchej wiosny
truskawki i poziomki na leży POdle.
wać , zwlaszcza jeżeli ros ną one
na glebach lekkich. Jeżeli jest su.
cho, to podlewać trzeba przynaJ'
mniej raz w tygodniu.
Jeśli w ubieglym roku du że stra.
ty w plonach spowodował szkodo
nik kwieciak malinowiec, to pra·
wdopodobnie wystąp i on i w tym
sezonie . Trzeba wię c rozważyć
kon ieczność zastosowania zwal·
czan ia chemicznego śro dkam i:
"trebon 1O SC", "rufast 150 SC'
czy "trebon 30 EC". Są to prepara·
ty o niskiej klasie toksyczności ,
ale trzeba je stosować ściśle
według instrukcji na opakowaniu.
Kwieciak to mały chrząs zcz pod·
gryzający szypułki pąków, które
zasychają i opadaj ą. D uże straty
w plonach może spowodować
równ i eż szara pleśń - choroba
grzybowa. Objawia się on a gni·
ciem owoców w czasie ich dojrze·
wan ia. Choroba ta powoduje duo
że straty, zwłaszcza gdy w czasie
doj rzewania padaj ą deszcze. Mo·
żna zapobiegawczo op rys kiwać
rośliny jednym z preparatów: "rov·
rai 50 WP", "mythos 300 SC' . "eu·
paren 50 WP". Opryskiwanie na·
leży wykonać trzykrotn ie: na
początku kwitnienia , w czasie
pełn i i pod koniec kwietnia.
Oprysk trzeba przeprowadzić
bardzo dokładnie , ciecz musi pokryć rozwin i ęte kwiaty.
Ostatnim wiosennym zabiegiem
pielęgnacyj nym jest ściółkowanie
międzyrzędzi. Robimy to pod koniec kwietnia . Najlepsza jesl
ściółka ze słomy żytn iej lub pszen·
nej, dobra jest także z kory drzew
iglastych. Nie należy stosowa ć do
tego celu trocin, torfu i igliwia leś·
nego.

w tekście wykorzystano pora·
dy z miesięcznika "Dzia łko
wiec".

LEW. Dzisiejszy dzień w pełni
wykorzystaj na relaks i załatwlen!e
spraw domowych. Rodzina czeka
na to!
.
PANNA. Nie da' się ukryć,. z~
masz problemy. Jednak zaml as
chować.głowę w piasek, chWYĆ by'
ka za rogi.
WAGA. Pilne zada nia nie mogą
dłużej czekać, aż Ty
I
żysz lenistwo. Musisz się
zować i zmusić.
zjŚ
SKORPION. Uda Ci się d .
b
uniknąć zastawionej na. Cie !e
pułapki. Uważaj, bo szczęSclerno
że się odwrócić.

hAllO

STRZELEC. Wprawdzie to LY~
flirt, ale jaki przyjemny. Obyś tylk~
zabmąłw tym romansie za dale o.·

"SOBOTA BĘDZIE DLA NAS"

----

na antenie RADIA KIELCE gościem Piotrka Kozery
będzie EDYTA G6RNIAK
tOI . 4.aHa :1 1 . 15
- o nieudanym związku z .radowcem·
- kosztownych prezentach
- domu w Portugalii
....
- dziecku z kodem genetycznym
- kolejnej płycie
.
i wielu innych sprawach opowie Edyta G6miak w sobotniej rozmoWIe
z Piotrkiem Kozerą . Początek w porannych Aktualnościach Dnia.
Z A P R A S Z A M Y !!!

~
----_

ECHO WOJEWÓDZTWA ŚWI TOKRZYSKIEGO
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Nowa taryfa za

energię

ostro w
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ZASKAKUJĄCA
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PODWYZKA
procent wyn i osła podwyżka opłat za e n e rg ię
jednego z sandomierskich sklepów. Nowy
cennik za energię elektryczną został wydany przez Rzeszowski
Zakład Energetyczny w marcu tego roku. Jak nas po i nformował Józef Kocurek, zastępca dyrektora ekonomicznego ds. hand lowych,
taryfy ustalane są dla grup, a nie poszczególnych osób. Stąd niektórzy użytkownicy energii mogli otrzymać tak wysokie rachunki.
Trzysta

p i ęćdziesiąt

elektryczną właściciela

- Kiedy otrzymałem rachunek za
po prostu się przeraziłem powiedział nasz czytelnik. - Okazało
się, że moja opłata wzrosła o 350
procent. Kontaktowałem się z innymi
właścicielami podobnych lokali. Oni
również otrzymali jakieś kolosalne
rachunki. Zastanawiam się, w jaki
sposób ustalane są ceny energii.
energię,

Sąsiedzkie

"Echem Dnia"
Sandomierzu

ocne
derzenie

Miejska ma 10 blokad .
Wszystkie są dokładnie oznakowane. Umieszczony jest na nich
napis ,Straż Miejska', numer ewidencyjny blokady oraz adres, pod
który mogą się zgłosić właściciele
auta. Informacja o założeniu blokady jest umieszczana na przedniej szybie auta. Ponadto na
przednich drzwiach umieszczane
jest ostrzeżenie o założeniu blokady z numerem telefonu, pod który
trzeba zadzwonić, by została usunięta . Dolna granica opłaty za
zdjęcie blokady ustalona została w
wysokości 50 złotych.
IGOPI

Sprawdzali stan

przy-

ugasić . Według wstępnych ustaleń

policji, samochód został podpalony
przez któregoś z sąsiadów. Nieznany sprawca wybił boczną szybę
i wrzucił do środka zapaloną szmatę . W wyniku pożaru spaleniu
uległo wnętrze ,poloneza". Właści
ciel ocenił straty na 3,5 tys. zł.
IAGAl

w Czekarzewicach (gm. Tar1ów).
Ze względu na złą pogodę Edmund M. pozostawił samochód na
drodze dojazdowej tuż przed domem. Około godz. 3.15 właściciel
zońentował się , że pali się jego samochód . Pożar w porę udało się

Straż

rUJlK"",n:>riusze St raży Miejskiej
koła tych samochodów,
parkowane w miejscach
zan,rnnin""'f"h, ale nie utrudniają
i nie zag rażają bezpieczeń
drogowego.
dwóch dni najwięcej blona koła samochoparkowanych na Starym Mieszczególnie na ulicy Ży d o 
i , w rejonie Urzędu Skarbo-

porachunki?

czyną pożaru "poloneza", do jakiego doszło przedwczoraj nad ranem

Celowe podpalenie

lokowanie
•
ograniczone

było

Dlaczego jeżeli zużywam mniej
energii, muszę płacić więcej .
Jak dowiedzieliśmy się w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym,
nowa taryfa dla energii elektrycznej
obowiązuje od 3.03.1999 roku.
- Ceny energii ustalane są dla grup
taryfowych, a nie dla pojedynczych
osób - wyjaśnia Józef Kocurek. - Je-

Wymuszal .o kup
Sandomierska policja zatrzyw po niedzi ałe k obywateła
Ukrainy. Zatrzymany wraz z dwoma innymi mężczyzn ami pobierał haracz od Ukraińców handlujących na bazarze przy ulicy
Prze mysłowej w Sandomierzu.
Ochroniarze z Agencji Ochrony
,Cavere' pilnujący w poniedziałek
sandomierskiej giełdy przy ulicy
Przemysłowej zauważyli, że trzech
mężczyzn pobiera okup od obywateli Ukrainy handlujących na bazamała

rze. Natychmiast zawiadomili o zdarzeniu sandomierską policję. Policjantom, którzy przyjechali na miejsce udało się zatrzymać tylko jednego mężczyznę . Pozostali dwaj uciekli.
Zatrzymany jest mieszkańcem
Ukrainy. W Polsce nie ma zameldowania. Był już notowany, również za
pobieranie okupu. Sandomierska
prokuratura nie zastosowała wobec
zatrzymanego żadnego środka
zapobiegawczego.
lAKU!

przygotowań

Wizytatorzy zadowoleni
Przedstawiciele ogólnopolskiego komitetu ds. przygotowania czerwcowej wizyty Jana Pawła II w Polsce na czele z biskupem Janem
Chrapkiem, przedstawicielami Komendy G łównej Policji oraz Biura
Ochrony Rządu wi zytąwa li Sandomierz. Zapoznali się ze stanem
przygotowań do wizyty papieskiej w tym mieście.
W czasie spotkania zapadły
m.in . ustalenia dotyczące mostu
pontonowego. Postanowiono, że
most ten zostanie postawiony tydzień przed przyjazdem Ojca
Świętego do Sandomierza. Czas
ten pozwoli na dokładne zbadanie
przepustowości mostu, po którym
odbywać się będzie ruch pielgrzymów. Zdecydowano również, że
stały most zostanie zamknięty 2,5
godziny przed przejazdem papie-

ża . W tym czasie zostanie on sprawdzony pod względem pirotechnicznym.
W najbliższy poniedziałek natomiast zapadną decyzje dotyczące
zagospodarowania odcinka ulicy
Lwowskiej w pobliżu torów kolejowych.
- Trasa ta musi być uporządko
wana - powiedział burmistrz Andrzej Tenderowicz. - Nie ustaliliśmy jeszcze, czy teren kolejowy

zostanie w jakiś sposób odgrodzonyod ulicy.
Burmistrz Sandomierza przestawił także informację o przebiegu
inwestycji przygotowywanych w
związku z wizytą papieską.
- Goście byli bardzo zadowoleni
z naszych przygotowań do wizyty powiedział burmistrz. - Stwierdzili,
że jesteśmy w czołówce miejscowości , jeśli chodzi o stan przygotowań.
IGOPI

dyną grupą chronioną są gospodarstwa domowe. Tam wzrost cen
nie przekraczał trzynastu procent.
Natomiast jeżeli chodzi o inne grupy taryfowe, średnia cena za kWh
wzrasta w grupie również o 13 procent, natomiast u poszczególnych
odbiorców przedstawia się różnie ,
więcej niż trzynaście lub mniej.
Od marca została również wprowadzona w ZE w Rzeszowie tak
zwana opłata stała . Jest ona naliczana niezależnie od tego, czy ktoś pobierał energię, czy nie. Natomiast
cena za energię elektryczną spadła
o 25 procent.
Nowa taryfa została zaakceptowana przez Urząd Regulacji Energetyki.
- Jest możliwe, że rzeczywiście jakiś pojedynczy odbiorca posiadający
lokal niemieszkalny będzie teraz
płacił znacznie więcej - mówi Józef
Kocurek. - Ogólnie jednak ludzie są
zadowoleni z nowych cen. Najważ
niejsze jest to, że zgodnie z cennikiem wprowadzonym w marcu, 0soby zużywające więcej prądu będą
płaciły mniej, ponieważ będą miały
mniejsze opłaty stałe.
Jak zapewniono nas w Zakładzie
Energetyki w Rzeszowie, jeszcze
w maju planowana jest nowelizacja nowego cennika, właśnie dla
grupy taryfowej posiadającej lokale niemieszkalne.
(AKU)

W najbliższych dniach rozpocznie się stopniowa przeprowadzka części wydziałów Starostwa Powiatowego w Jędrzejo
wie.
Już na początku maja w budynku
Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Armii Krajowej 9 interesanci mogą odwiedzać wydziały : Budownictwa, Urbanistyki i
Architektury, Edukacji, Kultury i
Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki
Społecznej , Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Nadzoru Budowlanego.
- Takie ,podwójne" starostwo jest
n iezbędne , gdyż główny budynek
przy ulicy 11 Listopada jest niefunkcjonalny i nie pomieściłby wszystkich wydziałów - wyjaśn ia starosta Tadeusz Świerczyński. - Aby
usprawn ić nam pracę i dla wygody
interesantów, mamy w planie
przyjęcie kilku stażystów z Urzędu
Pracy jako gońców między budynkami. Będą również oddzielny sekretańat , przynajmniej 6 numerów

FESTYN RODZINNY
Boisko sportowe przy ul. Jaszowskiego
w Malogoszczy

PONADTO;
• Konkursy z nagrodami
• Mini wesołe miasteczko
• Wystawa i sprzedaż rzeźb i wyrobów
z kamieni ozdobnych
.
• Stoiska z napojami, lodami, garmażerką i inne

Organizator;

"ANONSE"

ca Świętego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

dla

papieża

Ikonę ze świętymi ziemi
sandomierskiej wykonaną
przez sandomierskiego
artystę Andrzeja Karwata
po daruje Rada Miasta
Sandomierza Ojcu Święte
mu. Oprócz tego papież
otrzyma od władz nadwiślańskiego grodu gobelin
z panoramą miasta autorstwa Alicji Aleksandrowicz.
Władze Sandomierza miały
kilka pomysłów dotyczących
drugiego daru dla papieża:
obraz przedstawiający panoramę miasta, relikwiarz świę
tych sandomierskich, kielich,
krzyż z łańcuchem oraz ryngraf. Radni postanowili jednak, że podarują Ojcu Świę
temu ikonę. Zdecydowały o
tym oryginalność propozycji i
sandomierski akcent prezentu.
Przedstawieni na ikonie
święci sandomierscy stać
będąpod krzyżem u stóp skarpy, na tle Starego Miasta.
Każda postać trzymać będzie

swój atrybut, każda
podpisana.
Dzieło o wymiarach 35 na
50 cm utrzymane będzie w
manierze
XIX-wiecznych
ikon narracyjnych. Wykonane będzie z blachy srebrzonej
i złoconej . Podarunek kosztować
będzie
6 ,5 tysiąca

w

ręce

też będzie

złotych .

IGOPI

Przeprowadzka

• Mecz pilki nożnej
Old Boys "Wierna" Malogoszcz - Old Boys .. Bucovia" Bukowa
• Koncert kapeli estradowej .,ziemia staszowska"
• Koncert zespołu wokalno-muzycznego "Iskierki"
• Koncert zespołu "Galaktyka"
• Dyskoteka plenerowa

Fot. R. Biernicki
Most zostanie wyłączony z ruchu 2,5 godziny przed przejazdem Oj-

Ikona

Starostwo w dwóch budynkach

PROGRAM:

w
imprezie
"Trauma" z
, U,!m,~:>fllp' z Warszawy,
(Niemcy) oraz NaKoncert odbędzie
o godzinie 17 w sali
-V "" :;K,[)w.~i
sandomierskiego
Bilety w cenie 12
nnożna nabyć w dniu konFunKlubie przy ulicy Mic34. Podczas imprezy moI także nabyć płyty, kakoszulki.
IAGAl

•

Miejsko"Gminny Ośrodek
Kultury w Małogoszczy

rozpoczęta

telefonów i podwójne tablice informacyjne - obiecuje starosta.
Jak si ę dowiedzieliśmy, koszty
tego przedsięwzięcia nie są duże ,
pomieszczenia w internacie zostały tylko pomalowane i to darmowymi farbami, przekazanymi
przez Zakład Produkcji Farb i lakierów "Profon". Starostwo nie bę
dzie też płacić czynszu , gdyż jest
gospodarzem internatu "ekonomika". Nie udało się za to uzyskać z
PFRON (Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób N iepełnospra
wnych) środków na zlikwidowanie
bańery architektonicznej i na razie
do budynku internatu będzie moż
na dostać się tylko wchodząc po
schodach . Wiełki m udogodnieniem dla przyjezdnych interesantów jest duży parking, którego brak
przed głównym budynkiem starostwa.

lALI

Skarżysko

dla Kosowa
Z charytatywnym koncertem
na rzecz Albańczyków z Kosowa wystąpią w niedzielę skarży
skie grupy muzyczne i kabarety.
Wstęp na koncert będzie darmowy, a zebrane podczas
wspólnej zabawy datki trafią na
konto pomocy dla uchodżców.
Inicjatorami niedzielnej imprezy
są: Socjaldemokratyczna Frakcja
Młodych , Stowarzyszenie Pomocy dla Kosowa oraz dwaj, najmłod
si w Polsce, skafŻyscy radni
Łukasz Urban (Rada Powiatu) i
Rafał Lewandowski (Rada Miasta). W imprezie, która odbędzie
s ię na placu przed Miejskim Centrum Kultury, wystąpią formacje :
"Vivid". , Nieosiągalni' , ,Bezimienni", ,Empdy Inside" oraz kabaret
"Kaftan
B ezpieczeństwa ".
Początek koncertu, w którego organizacji pomaga MCK, o godz.
15.
(G. B.)

SAMOŻVCIE
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Od ponad 20 lat w

środku

wsi w jednej

chałupie
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mieszka kobieta razem z inwentarzem

Z KROWAMI POD
JEDNY DACBE
- Pani! Wycie zagłodzonej gadziny śni się nam po nocach. Padl iną,
gnojem śmierdzi w całej wsi. Tylko patrzeć , jak się z tego jakieś choróbsko wylęgnie - mówią przerażeni mieszkańcy Marczakowej Doliny. Szerokim łukiem omijają ruderę, w której od ponad dwudziestu
lat pomieszkuje Helenka razem zjedenastoma krowami. - Już straciliśmy rachubę, ile razy próbowaliśmy rozwiązać ten problem. I wszystko na nic - pracownicy Urzędu Gminy w Masłowie bezradnie

I W cieniu wojny o Kosowo NATO rozważa n

Jubileuszowy szczyt NATO, który rozpoczął się wczoraj w Wa.
szyngtonie w cieniu kryzysu w Kosowie, ma przypieczętować prze.
miany zachodzące w Sojuszu od zakończenia zimnej wojny.
Szczyt nie przyzna jednak, że interwencje zbrojne w obronie praw
człowieka w suwerennych pań
stwach poza obszarem Sojuszu
staną się trwałym elementem .nowego oblicza NATO·.

Moskwy pojednawczy sygnał.
wyrażą ubolewanie z powod u jej
nieobecności i potw ierd zą, że
NATO chce z nią współpraco.
wać , mimo rozbieżności w spra.
wie Kosowa .

rozkładają ręce.

- Do Helenki się wybieracie? Lepiej nie. Ona strasznie nerwowa.
Nawet my jej z drogi ustępujemy radzi uslużnie dwóch mieszkań
ców Marczakowej Doliny popijających piwo w sklepie. Ostatecznie jeden z nich decyduje się
posłużyć za przewodnika. Ruszamy za nim gęsiego .

Krowy wam dziwne?!
Kilka metrów za sklepem, w samym centrum wsi stoi na pagórku
rozpadająca się chałupa z utrąco
nym kominem. Ściany gdzieniegdzie połatane folią, kawałkami linoleum, dziury pozabijane deskami. Podwórko tonie w śmieciach i
gnojówce. Istna rupieciarnia .
Wszędzie sterty siana. Drobna kobieta
zanurza
wiaderko
w
śmierdzącej kałuży. Na dzień dobry rzuca nieufne spojrzenie . Tak, mieszkam ze zwierzętami , a
wam nic do tego. To mój wybór! krzyczy. - A kto się ma nimi opiekować? Te szatany, co w sklepie
przesiadują? Co się tak dziwita,
krowy wam dziwne?! - bierze się
pod boki. Nerwowo spogląda na
aparat w ręce fotoreportera. - Tylko żadnych zdjęć . Czy wy na
głowę wszyscy upadli. Co rusz
ktoś tu przyjeżdża i chce pstrykać.
A co ja, jaka madonna jestem? oświadcza
z wściekłością w
oczach . Zabierać mi się stąd i to
już - wiadro ląduje nam pod stopami. - Nie słyszeli?! Wynocha stąd!
Tylko mi krowy straszycie - wojowniczo wymachuje deską.

Na zmarnowanie
- A nie mówiłem , że tak się wasza
wizyta skończy. Z Helenką nikt teraz nie potrafi rozmawiać . Bo albo
wyzywa, albo kamieniami rzuca wyjaśnia nasz przewodnik.
- Kiedyś to była fajna kobitka. Taka i do tańca, i do różańca . A jak
czystość lubiła. Pani, u niej w
chałupie to się ani pyłek kurzu nie
uchowa/. Bez przerwy ze ście
reczką biegała , pościel wietrzyła ,

chodniki
było tam

lu do niej w

kawalerkę próbowało

ko z matką przesiadywała . A jak
matce się zmarło, to się Helence z
tego żalu w głowie pomieszało wtrąca się jego kompan.

Tu u was syf, malaria

wytrzymać .

- Pani wie, że nawet wnuki nie
do nas na wakacje przyjeż
dżać . "Babcia, tu u was syf, malaria" - mówią, a mnie aż serce się z
żalu kroi - ubolewa żona Sochackiego.
- A jak ma brudu nie być? Przecie
Helenka trzyma w tej ruderze jedenaście krów. Pies, kot to się choć
sam umyje, o czystość zadba. Gadzina tego nie potrafi. Człowiek
musi to zrobić . Tyle że Helenka ma
to w nosie. Te jej krowy brudne,
wychudzone. Wszystkie żebra
znać . Aż żal patrzeć, jak się ta gadzina męczy. Ich wycie to się już
nam śni po nocach - mówi staruszek.
chcą

trzepała . Aż

przyjemnie
Na stole zawsze
był biały, wykrochmalony obrus, a
ona w czystym fartuszku dobrą
herbatą częstowała - wspomina
pan Antoni. - Drugiej takiej
porządnickiej to we wsi było trudno
uświadczyć . Nic dziwnego, że wieprzyjść .

Męczą się niemiłosiernie

- Gadzina musi się nażreć , pochodzić po pastwisku . Ona to je w
domu trzyma. Tylko od święta na
dwór wyprowadza i to nie wszystkie. Męczą się te zwierzaki nie-
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chodzić. Żadnego nie chciała . Tyl-

Sąsiadów Sochackich wyrażnie
cieszy nasza wizyta. - Ile już razy
do gazet wydzwaniałem i o pomoc
prosiłem . I wszystko na nic. Mało
tego, jedna redaktorka to mi na policję iść kazała, bo ona się nie bę
dzie w te sprawy mieszać . Już myślałem , że nikt się tą sodomą nie
zainteresuje. A tu taka niespodzianka. Wreszcie moje modlitwy
zostały wysłuchane - cieszy się
staruszek. I szybko wyjaśnia: Niech sobie pani nie myśli, że ja taki człowiek jestem, co to drugiemu
żle życzy. Tylko już nam sił brak, by
z tym skaraniem się użerać .
Zresztą pani spojrzy na jej "posiadłości ", to zrozumie moją determinację. Fakt, za płotem Sochackich tył rudery uszczelniony folią,
zgniłymi pakułami , kołdrami. Sterty brudnego siana. Dróżką płynie
gnojówka . - Musieli my płot od
strony naszego podwórka okopać,
bo się to świństwo na nasz teren
przelewało - wyjaśnia gospodarz. I
wzdycha: - Zresztą nie na wiele to
się zdało . I tak śmierdzi. Aż trudno
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W zimie to aż się zdebo były tak głodne ,
że papę jeść zaczęły. Wtedy jej nawet kilka słów powiedziałem . Ale
ona wszystko mimo uszu puściła i
na cztery wiatry przegoniła - opowiada pan Antoni.
- A coś ty myślał, że cię ciastkami
poczęstuje? - poucza go Sochacki. - Przecież to chory człowiek .
Bo kto to widział z krowami w jednej izbie mieszkać , razem z nimi
spać i głupoty im opowiadać? Bo,
pani kochana ona tylko z nimi rozmawia, a na nas wilkiem patrzy. I
mówi , że my są złe, a ona tylko
krówki kocha - spieszy z wyjaśnie
niem.
- Ładna mi miłość - oburza się
pan Antoni. - Nie dość , że je w
okrutnych warunkach przetrzymuje, to nawet się nie przejmuje, gdy
która z tego świata zejdzie. Rok temu to krowiego trupa pod deski
schowała , zamiast jak Pan Bóg
przykazał w ziemi zakopać. Śmier
działo tą padliną niemi/osiernie.
Nawet my policję zawołali. Jak
przyjechał radiowóz, to nawet nie
chcieli z niego wysiąść, bo tak cuchnęło . Tośmy się w trzech skrzyknęli i pod nieobecność Helenki
ścierwo zakopali. Jak wróciła , to
zaraz zauważyła , co się stało.
Taką nam awanturę zrobi/a, że w
drugiej wsi było słychać jej krzyki opowiada.
- Jedną padniętą krowę to się
nam udało zakopać. A co z pozostałymi? Co noc sfora psów się
pod jej domem kręci. Nieraz widziałem, jaką knagę Burek w pysku tarmosi/o Raczej ze sklepu jej
nie przyniósł - snuje swą teorię
pan Antoni.
nerwowałem,

Strach pomyśleć
I dodaje: - A gdyby tak taka knaga do studni wpadła? Przecież
cała wieś z niej wodę czerpie. Aż
strach pomyśleć, co by się stało . Ano, epidemia by
w wiosce wybuchła .

Zresztą

, tylko patrzeć, jak
się z tego wszystkiego
jakieś
choróbsko wylęg
nie - mówią z
przerażeniem w
głosie mieszkań

cy Marczakowej
Doliny i przezornie
szerokim
łukiem omijają ruderę . - Dawniej to
jeszcze któryś z
chłopów z ciekawości albo bo się
z innymi o piwo
założył , to lazł
tam nocą, by Helenkę
pod patrzeć . A teraz to
strach, bo jeszcze
jakieś

świństwo

można

do domu

przywlec - tłumaczy kobieta po
trzydziestce.
- Wy s ię boicie pod dom jej podchodzić, a co my mamy powiedzieć? Prze cież płotem z obejściem Helenki graniczymy. Najgorzej jest latem, jak się zaczynają
upały. Wtedy aż na dwór wyjść nie
można, tak cuchnie. Mało tego, w
ubiegłym roku to mi po podwórku
takie robaki chodziły, wielkie jak
moja dłoń. Dezynfekcję my robil i.
Dopiero wtedy zn ikły. A kto mi da
potwierdzenie, że tego lata znów
się nie ulęgną - denerwuje s ię Sochacki. A pozostali spieszą z wyjaśnieniem: - Od dwudziestu lat szukamy pomocy. Trudno wymienić ,
gdzie my w tej sprawie nie byli. Już
dawno przestaliśmy liczyć ile razy
próg Urzędu Gminy przekraczaliśmy. Przyjeżdżały komisje, badały, Helenka ich wyzywała i na
tym się kończyło. Znikąd pomocy.
Znikąd - ubolewają.

W punkcie

wyjścia

Pracownikom Urzędu Gminy w
sprawa jest doskonale
znana. Sami przyznają, że do tej
pory nie udało im się z nią uporać . Sprawa była wielokrotnie poruszana na gminnych komisj ach. Przeprowadziliśmy wiele wizytacji w
asyście policji, lekarza, weterynarza. Informowaliśmy o problemie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzę
tami. Już straciliśmy rachubę , ile
razy próbowaliśmy rozwiązać tę
sprawę . Niestety, nadal znajdujemy się w punkcie wyjścia . To nie
wynika z naszej opieszałości , ale z
faktu , że nie da się opracować jak
najbardziej zadowalającego dla
obu stron rozwiązania . Problem tej
pani jest problemem złożonym . Z
jednej strony to problem człowieka ,
z drugiej - problem krów. Można by
pozbawić jej tych krów, ale one są
dla niej wszystkim. Ma dla nich wię
kszy szacunek niż dla siebie. Dlatego, gdy zabrałoby się jej zwierzęta ,
mogłoby dojść do tragedii. Trzeba
więc znależć inne wyjście - wyjaś
nia jedna z urzędniczek . I dodaje: Najlepiej, gdyby można było stworzyć takie schronisko dla krów i tam
ją zatrudnić. Niestety, to niemożli
we. To jednak nie oznacza, że przestaniemy szukaś sposobu . Będzie
my go szukać aż do skutku.
Masłowie

Bez

żadnych łask!

Tymczasem sama Helenka nie
jest zainteresowana pomocą ze
strony gminy. - Myślałby kto, że
pomoc mi potrzebna?! - broni wejścia do rudery. - Ja tam sama sobie umiem poradzić . Bez żadnych
łask! Tylko dajcie mi spokój. Mnie i
moim zwierzętom! - wykrzykuje. A
zza zacnkniętych na zardzewiałą
kłódkę drzwi słychać muczenie
wygłodniałych krów.
Magdalena PORWET
PS. Pt;rsonalia zostały zmienione .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fot. PAP/CAF
Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair Lprezydent Bill Clinton pod·
czas wczorajszego szczytu w Waszyngtonie.
Dziś

przywódcy 19

przyjąć

państw mają

uaktualn ioną

strategiczną

koncepcję

Sojuszu, w której
zasadniczych funkcji NATO
pojawią się
po raz pierwszy
.zarządzani e kryzysami· (także partnerstwo z innymi krajami europejskimi i państwam i poradzieckimi).
Zwołany w 50. rocznicę powstania Sojuszu szczyt jest pierwszym
z udziałem Polski, Czech i Węgier
jako pełnoprawnych członków NATO. Kryzys w Kosowie skłonił jednak gospodarzy do skrócenia uroczystości roczn icowych i nadania
im skromniejszego charakteru .
Na szczycie nie ma najwyższych
przedstawicieli Rosji, która protestuje w ten sposób przeciwko interwencji NATO w Jugosławii.
Przywódcy NATO mają wysłać do
wśród

W debacie nad koncepcją strateniektórzy członkowie , w tym
Polska, wyrażali przed szczytem
wątpliwości , czy wpisanie nowych
zadań na krótką listę podstawowych
funkcji nie umniejszy znaczenia
trzech pierwszych: umacniania bez·
pieczeństwa w "obszarze euroatlan·
tyckim", konsultacji odnoszących
się do jeszcze szerszego obszaru
oraz kluczowej, z ich punktu widzenia:zbiorowej obrony i odstraszania.
Przeważyło zdanie, że pasze·
rzenie listy zasadniczych fun kcji
nie tylko nie zaszkodzi wypełnia·
niu trzech pierwszych , ale będzie
temu wręcz sprzyjało . W ramach
szeroko pojętego .zarządzan ia
kryzysami" zmieści się też akcja
NATO w obronie kosowskich Al·
giczną

bańczyków.
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W Polsce jest około 40 tysięcy bocianich par,
z tego cztery tysiące na Kielecczyźnie

Moż na
działanie

ją

też

uznać

za

mające
wymkn i ęc iu się sytua-

prewencyjne,

zapobiec
cji na Bałkanach spod kontroli wskutek polityki prezydenta Jugosławii Slobodana Mi loszevicia. Serbia Miloszevicia uchodzi
za z agrożenie dla stabilności
całeg o regionu jako kraj, który
wyw oł ał w ostatn ich 10 lata ch
cztery wojny .
. Tak czy inaczej, jest to najpoważniejszy od wielu lat kryzys,
przed którym stoją Europa i NATO .
. oce nił sekretarz generalny NATO Javier Solana.
Analitycy są zgodni, że ta pierwsza próba poszerzenia roli NATO
o "interwencje humanitarne" w suwerennych państwach w obronie
gwałconych tam praw człowieka ,
musi odcisnąć piętno na myś l eniu
sojuszników we wszelkich tego typu sytuacjach w przyszłości.
Na razie jednak zapisy w nowej
konce pcji
strategicznej
odnoszące się do związków między
działania mi NATO a ONZ będą na
tyle wieloznaczne, że zaqowolą
wszystkich - także USA i inne pań
stwa członkowskie , które chcąza-

W Rzeczycy

Długiej

chować wolną rękę w takich
a nie pośrednio

sytuapodporządkowywać Sojusz Chinom i
Rosji, jako stałym członkom Rady
Bezp ieczeństwa z prawem weta.
Ważnym elementem "nowego
oblicza NATO" ma być tzw. euro-

cjach,

się

takiej fali nie

spodziewał

LOPATĄ
wica wylewa po kilka razy w roku .
Rzeczyca Długa p rzeżyła naprawdę wielką wodę przed trzydziestoma laty, kiedy na Sanie, odl egłym o kilkaset metrów, powstał
zator lodowy. Teraz dokucza im
mała rzeka , która wydaje się , że
jest Nilem. To tak, jak z małym ratlerkiem, któremu strzeli do g łowy,

NA

WOD~

że

wszyscy powinni się go bać i
szczekaniem nadrabia to, że jest najmniejszym psem
w okolicy.
- Nikt się takiej wody nie spodziewał - mówią chłopi. Wiosenne
słońce już przygrzewało, od drzew
zrobiło się zielono, aż tu nagle powiało mokrym śniegiem, zalało
nieznośnym

Te worki z piaskiem juź się nie przydały, przyszły za późno.
okolicę i nagle woda zaczęła
wdzierać się do piwnic. A było już

II
Mistrzowie
aerobiku
w hali
10 zespołów rywalizowało wczoraj w Ił Mistrzostwach Radomia w
aerobiku. W hali Miejskiego Ośro
dka Sportu i Rekreacji tłumnie kibicowano tańczącym dziewczętom .
Ekipy, głównie szkolne, prezentowały się w kilkuminutowych programach . W ubiegłym roku. wygrała drużyna IV Liceum Ogol~~
kształcącego im. Tytusa Chałubln
skiego. W tym także okazała Się
najlepsza.

Fot. P. Mazur

Kosowo pokazuje, że w sytuacjach naprawdę kryzysowych toż
samość ta jest nadal bardziej teoriąniż praktyką, bo europejscy sojusznicy nie chcą podejmować
działań wojskowych bez udziału
USA.

Fot. PAP/CAF
Przywódcy 19 państw członkowskich NATO, w tym polski prezydent i premier, rozpoczęli w piątek
trzydniowe obrady na szczycie w Waszyngtonie, zwołanym na 50-lecie Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Obrady rozpoczęto od debaty o Kosowie.

nikt

• Ta woda to kara Boska za
grzechy - wykrzykuje starsza
mieszkan ka Rzeczycy Długiej ,
wsi zalanej przez powódź. - Za
pani grzechy teź? - pytam zaczepnie. - Też, też - zgadza się , a
wtedy w jej oczach pojawiają się
wesołe iskierki i uśmiecha się .
Kiedy w powiecie stalowowolskim woda na Sanie przekroczyła
stan alarmowy, zwariowała niewielka rzeczka Łukaw ica. Rozl ała
się po okolicy i podtopiła wszystko,
co nie stało na wzniesieniu . Sklepu przy drodze nawet nie polizała ,
bo tam są wysokie progi, ale sklep
w dolince otoczyła ze wszystkich
stron. Dos tać się tam można tylko
Skacząc po workach z piaskiem. Z
tylu tego sklepu stoi w wodzie słup
z tablicą informującą, że w tym
miejscu jest punkt czerpania wody. Tymczasowo jest powódź. Kiedy więc chłopi chcą przepłukać
gardło piwem i pogadać o tym, kogo mocniej we wsi podmyło , idą do
SUchego sklepu, przy drodze.
. Panie, idę z kościoła , gdzie
tasnie czytałam fragment Pisma
Wlętego . Ta woda to kara za nasze grzechy - powtarza starsza kobieta . Przyznaje jed nak, że Łuka-

pejska tożsamość obronna w ramach Sojuszu. Chodzi o możli
wość podejmowania akcji zbrojnych przez samych Europejczyków bez USA, lecz jedynie przy
wsparciu zasobów amerykańskich
udostępnionych poprzez NATO.

Bocian
da szczęście

Irfl

tak ładnie.
Na Łukawicy, płynącej środkiem
wsi, po raz pierwszy założyła gniazdo para łabędzi. Ludzie je polubili,
dokarmiają ptaki. Jeden znajbliżej
mieszkających rolników nazwał
jednego łabędzia Maciek. Kiedy
rzucał mu chleb, ptak przychodził .
Kiedyś przychodził pod obejście ,
teraz przypływa, bo woda podeszła
pod podwórko. - Maciuś, Maciuś woła mężczyzna w stronę łabędzia ,
który siedzi w zaroślach . Ptak
majestatycznie wypływa , kręci się
wolno, już ma zamiar skorzystać z
gościny, ale zawraca . - Nie jest
głody - stwierdza mężczyzna .
Ludzie w Rzeczycy Długiej wyliczają kilka powodów wylania rzeczki. Obwiniają o to wielkie zaklikowskie stawy rybackie, które po
ulewach spuszczają nadmiar wody. Także rowy melioracyjne w lasach powodują szybkie odprowadzanie wody. - Lasy są zerżnięte
rowami - mówią dosadnie. Podkreślają, że Łukawica jest zamulona i powinna być pogłębiona , żeby

utrzymać się

w korycie podczas
przyborów wody. Pamiętają także , że kiedy był młyn na
rzece, to nie dochodziło do takich
kataklizmów. No i przypominają,

większych

że nieszczęścia rozpoczęły się,
kiedy w Kępie Rzeczyckiej na
Łukawicy

postawiono betonowy
most z trzema przęsłami, które
działają jak tama.
Kiedy Łukawica zaczęła wylewać, to gospodarze najpierw pogonili do właścicieli stawów, żeby
zamknęli groble. Ale to było wszystko, co mogli zrobić. Potem tylko
workami z piaskiem uszczelniali
wejścia do piwnic, ale i tak woda
pozalewała domy niżej położone .
W wodzie znalazło się kilkaset hektarów ziemi obsianej zbożem i
ziemniakami, ogrody, stodoły, piwnice , zalało przechowywane tu
ziemniaki i inne warzywa. Woda
rozmyła gnojowniki na podwórkach. Teraz niektórzy łopatami
ładują wodę do taczek i próbują
osuszać piwnice i podwórka.
- Ludzie sobie pomagają twierdzą chłopi. Władze gminy Radomyśl nad Sanem porozdawały
worki, zagrożeni wodą gospodarze sami porobili ziemne wały przy
domach. Woda już opada - pokazują na mokre liście na trawie i na
jasne ślady w miejscu , gdzie ży
wioł ustąpił.

Teraz, na kilka miesięcy, będzie
spokój. Zdzisław SUROWANlEC

Fot. G. Romański
- Tam, tam mieszkają nasze boćki , to mąż i żona - dzieciaki
podnoszą ręce w górę pokazując

szkolny komin, gdzie wida ć wielkie bocianie gniazdo. A wie pani, że to szczęście przynosi - tłumaczą. - Teraz to wszyscy we wsi budują gniazda, ale
bociany są tylko u nas.
Wedle ludowych podań, bocian
przynosi nie tylko dzieci , ale i
wszelką pomyślność . Nic więc dziwnego, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Schola
sterii w województwie świętokrzy
skim już od trzech lat zabiegał o
względy miejscowych bocianów.
Pracownicy szkoły robili gniazda
na pobliskich drzewach i na kominach szkoły.
- Dopiero jednak w tym roku
szczęście nam dopisało - opowiada świetliczanka Barbara Domiń
ska. - Boćki pojawiły się gdzieś tak
na początku marca . Najpierw
przyleciał jeden i uporządkował
gniazdo, dopiero potem ten drugi.
To chyba żona - zastanawia się . Jakiś tydzień temu pojawił się trzeci.
- Bociany białe pojaWiają się w
Polsce na początku wiosny, a od-

latują jesienią.

Jest ich tutaj

około

40 tysięcy par, to dużo - podkreśla
Jarosław Sułek z kielecko-radomskiego Towarzystwa Ornitologicznego. - W Holandii i Danii naliczono zaledwie kilkadziesiąt bocianich gniazd, niewiele boćków jest
w Niemczech . Lubiący czystość
Niemcy wypędzili je sterylnością,
a bociany lubią stare szmaty śmieje się ornitolog . - W pólnocnowschodnich regionach naszego
kraju zdarza się, że w jednej wsi
można spotkać do czterdziestu
bocianich gniazd . Lubią też Kielecczyznę ·

- Bociany to tajemnicze ptaki.
Dwa razy w roku pokonują dystans
dwunastu tysięcy kilometrów kierując się księżycem , gwiazdami i
magnetyzmem ziemi. Przez kilka
lat z rzędu trafiają do tego samego
gniazda na drugim końcu świata mówi Sułek. - Mają dwie trasy z
Afryki do Polski. Część leci przez
Hiszpanię i zachodnimi wybrzeża
mi do południowej Afryki. Inne wybierają drogę przez Bułgarię , Izrael do Egiptu i wschodnimi wybrzeżami docierają również do połud
niowej Afryki. Wędrówki mają zakodowane w genach . Zwyczajowo
też gniazda szuka samiec i dopiero kiedy uzna , że znalazł odpowiednie, sprząta je, a gdy jest gotowe , przyprowadza samiczkę .
Najwcześniej odlatują najmłodsze

- O, na tym polu
Rzeczycy Długiej.

http://sbc.wbp.kielce.pl

posadziłem

Zdjęcia Z. urowaniec
ziemniaki - pokazuje mieszkaniec

bociany, dopiero póżniej dorosłe ,
by w razie potrzeby pomóc w podróży słabym maluchom. Trzeba
też obalić mit, że bociany żywią się
przede wszystkim żabami - wyjaś
nia ornitolog. - Ich pokarm w 85
procentach stanowią gryzonie. I
lubią towarzystwo ludzi. Zawsze
budują gniazda blisko ich domów.
Już niebawem pojawią się młode
bocianiątka . Bardzo często zdarza
się , że ranią skrzydła o linie wysokiego napięcia, padają ofiarą drapieżników. Jeżeli ktoś znajdzie
rannego bociana, powinien mu
opa trzyć rany i zamknąć w ciemnym pomieszczeniu . Gdy ptak
się uspokoi, można mu podać kawałki surowego mięsa i napoić
wodą.

Dorota KOSIERKIEWICZ

KIEDY?
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Imieniny obchodzą:
w sobotę
Horacy i Egbert
w niedzielę Marek i Jarosław
Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna -

999

998

Pogotowi e Policyjne -
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KIELCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA ", ul. Targowa 18,
tel. 343~6-21 , telJfax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA
• Teatr im. S. Żeromskiego
- teł . 34-475-00; ,Korowód' g. 19.

• PI1.iA "Kubuś"
- tel. 368-02-93; .Królewna Kukuleczka" g.
11 .

(~
24_04.1999 r.
Ir/ELCE. '\

Dzieci

- wizyly domowe. gabinet lekarski, tel.
(04 1) 368-48-91 , Kielce, ul. PoIowniaka 4 m.
25, codziennie: 16.1JO..22.00, soboty 10.0016.00.
2S14J99
• Pogotowie pediatryczne
- 7.1JO..22.00, lei. (041) 331-1 4-94.

Straż

Miejska: 986. 368-75-15 (czynne
całądobę); 368-75-33(w godz. 7-15, pogodz.
15 rax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie: 331 - 15-41;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1833, czynne w godz. 15.1JO..23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Inronnacja
PKS: 366-02-79.lnronnacja PKP: 366-93-28.
RADIO TAXI " EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611, 3-311-311 .
www.complex.com.pl/-europa.
Wlaściwy partnerl dr 46397

• Kino "Ballada"
- 25.04 - ,Dawno temu w trawie' USA, bo..
g. 16; , Billboard' pol., I. 15, g. 18.

• Wizyty domowe pediatrów
- Sieczko, leI. (041) 331-69-04. dr43401

Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-1 8.00, tel. (041 ) 366-31 AW 119
21, 345-47-44.

• "Moskwa"
- ,Goście, goście II" fr., I. 15, g. lO, 14,
20.15, ,Babe świnka w mieście' USA, bo., g.
12.15, 16.15..Celebrity" USA,1.15,g. 18.

•

Gabinet Stomatologiczny '

"Centrum"
- Kielce, ul. Leśna 1. 343-16-71 . lek. stom.
Salwa, S krzy p iński: pon .-piął. 15.1JO..20.00,
dr 479Z5
sob. l0.00-15.00.

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

090-26-48'{)6.

I

dr 48326

• Galeria BWA
- rei . 344-63-19; Galeria BWA ,Piwnice',
ul. Leśna 7. Wystawa prac dyplomowych uczniów PSSP w Kielcach pl. ,Impresje austriackie'. Galeria czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-17 .00, w niedziele w godz.
11.1JO..15.00, w soboty - nieczynna. Galeria
BWA ,Na P iętrze', ul. leśna 7. Wystawa rotografii Jerzego Bednarskiego i malarstwa Wa~
demara Oleszczaka pl ,Inspiracje'. Galeria
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-15.00. W soboty i niedziele - nieczynna.
• Galeria Fotografij
- ul. Paderewskiego 12. Pawia Marcinkowskiego, Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorek-piątek wgodz. 11.00-17.00, soboty
w godz. 11.00-16.00.

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich, pl.
Zamkowy 1, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: ,Wsp6lczesne malarstwo polskie', ,Sanktuarium marszalka Józera Piłsudskiego',
,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku'.
Skrzydlo północne : ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej".
• Muzeum przy R ynku 3/5
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stale:
,Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .z pradziejów regionu
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średnio
wieczna'; czynne codziennie, oprócz poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.
• Oddzjal
- Muzeum lat Szkolnych S. Żeromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawia II S, tel. 344-57-92. ,Wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzień
czych lat pisarza'. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki, niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-' 8. W niedziele wstęp wolny.
• Oddzjal
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddział Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa stała : ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wyslawa biograficznoliteracka'. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu
pl. , Ogniem i mieczem', Stroje bohaterów
.Ogniem i mieczem-o Czynne codziennie,
oprócz poniedziałków 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 l aszczyków, ul. Jana Pawia II 6,
tel. 344-92-97. ,Chłop polski w Brazylii' - czynna od poniedziałku do piątku i w niedzielę w
godz. 10-15, w niedzielę wstęp bezpłatny.

0602-382-693.

Kielce, tel.

kk 7 597

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospoda rcza,
ogłoszenia drobne
z gazet " Echo Dni a "
z 3 ostatni ch dni,
tel. (041 ) 94-77.
boIu

• Informacja Gospodarcza
Ir2

• Postoje taksówek
- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-3399, ul. Piekoszowska: teł . 34-515-11 , ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 366-40-40, ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; bagażowe : ut. Armii Czerwonej: tel.
36~ , TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: tel.
368-96-66.
• O stre dyżury szpitali
- 24.04 - wewnętrzny i chirurgiczny - Czerwona Góra; 25.04 - wewnętrzny i chirurgiczny
- Czamów.
• A p teki
- dyżur całodobowy - ul. Żelazna 43, dyżur
do godz. 23 - ul. Orkana 14a.
• Tel efon zaufani a KGP
- 0-800-120-226 (bezpłatna irirolinia).
• T el efon zaufania w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym można
zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa .
•

Zespół P o m ocy
Rodzjnie przy

PZP

- KieIoe, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w poniedziaJki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel. (041)
345-08-94 w. 345 codziennie od 8.00 do 14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezpła t ne .
•

Punkt Konsultacyjny
d o Spraw Uzależn i eń

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.

•

Telefony
' - Inrormacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64 ; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne całą dobę: 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.
ECHO-TAXI, tel. 262-11-11 ,
dojazd do klienta bezpłatny.

Psych ol og, ped agog
- pomogą Ci -zadzwoń, tel. zaurania 366-1741 , poniedziałki i czwartki w godz 15.00-17.00.

poniedziałki

w godz.

• Tel efon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - poniedzialek-piątek w godz. 18.00-20.00, tel.
345-73-46 (piątki - również narkomania).
•

Mlodzjeżowy Telefon Zaufanja

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

SKARŻYSKO-KAM,
• Apteka
- ul. 1 Maja 34.
• M uzeum im. Orla Bialego
- Rej6w, ul. SIoneczna 90, tel. 531-331 . Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku -w godz 9-17.
• Kryta pływalnia
- ul. Sp6ldzielcza 19, teł . 539-345, czynna:
pon i edziałek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.
POSTÓJ TAXI
" PRZY DWORCU",
n ie pobi er a opłaty za dojazd,
t e l. 513,705.
boIu

USŁUGI LEKARSKIE

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

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

DAREX - Radio Tax i,
tel. 25-37-378, 96-28.

Nagła pomoc lekarska

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów dzieinternistów, laryngologów, ortopedów,
neuroIog6w, badania EKG. Zgloszenia codzien.
nie w godz. 11.00-20.00, tel. (041)331-56-50. W,
zyty domowe w godz. 14.30-22.00 (dni p0wszedcięcych,

nie), 11 .00-21.00 (dni wane).

• Galeria BWA "zielona"
- ul. Mickiewicza 7. Wystawa malarstwa
Marka Wawro pt. .Terra, materia. energia,
duch'. Galeria czynna codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 11.00-17.00, w niedziele
wgodz. 11 .00-15.00.

2901/99

• Kino ,.Belwed er"
- 25.04 - ,Blade wieczny łowca' USA, I. 15,
g. 17.

Wł:.OSZCZOWA
•

.

STARACHOWICE

• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

u/bo

Kino

- , Dlugo iszczęśliwie' USA, 1.15 , g . 18 .30.

STOPNICA
• Kino "Powiew"
- brnk tenninarza.

SANDOMIERZ
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DN IA ",
teL/fax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A19, II p.,
czynne 9-15.
• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek l , tel. 832-22-65; Zamek,
teł . 832-38-58. Muzeum czynne: wtorek-piąt e k
w godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w
godz. 10-1 5, poniedzi ałk i - nieczynne, czwartki
- dzień bezpłatny. Wystawa stała : ,Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: ,Szachy sandomierskie'
pochodzące ze sch yłku XI wieku. Wystawa
czasowa: ,Dawne i wsp6lczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów własnych muzem.
• Zamek Sandomierski
- uj. Zamkowa 14, telJfax 832-38-58. Czynne: wtorek-piątek w gadz. 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 polskie od XI do XX wieku, ,Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii', ,Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i lasowiaków, ,Ekspozycja archeologiczna' - naczynia, broń , ozdoby z
tzw. ,Grobu książęcego' z Sandomierza - Krak6wki oraz cmentarzyska kuttury przeworskiej z
okresu wplywów rzymskich i Nw. n. e. Wystawy
czasowe: .Krocząc drogami aniol6w. An ioły w
sztuce i tradycji jud eoch rześcijańskiej", ,Malarstwo i grafika Marii i S tan isława Oawskich', ,Indywiduai Behavior Janusza Barana. Rysunek'.
• Oddzjal Muzeum l i teratury
- ul. Katedralna 5(7, leI. 832-21 -47. Czynne:
wtorek-piątek wgodz 9-16, sobotywgodz 9-15,
niedziele w godz 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny. Wystawy stale:
"Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja poświęco
na związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Wystawa czasowa: ,Polscy pisarze w
karykaturach Eryka lipińskiego' ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie.
•

Muzeum H ist o rii
Polskiego Ruc hu Ludowego

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

OPATÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Biuro Obsługi Prawnej,
ul. 16 Styczni a 28/5,
tel. 86-82-748, czynne 9-17.
Kino "Stud yjne"

Kozioł.

• Apteka
- ul. Jana Pawia II 10.

• Apteka
- ul. lapinowska 2.

• Szpital

• Szpital
teł .

sakli

• Staszowski Ośrodek Kultury
-tel. 864-23-1 9; wystawy: Galeria ,PunkI' .
,Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'
Galeria ,Piwnice' - wystawa amatorskich pr.;
plastycznych mieszkańców Bretanii. Klub
Osiedlowy - wystawa prac malarskich VIOletty

- 24.04- ,Śmiertełnyrejs' USA, I. 15, g. 20.

-

• Muzeum Ziemi Staszowskiej
- ul. Jana Pawia II 17, tel. 864-33-44: -PI).
czl6wki staszowskie ze zbiorów Manana Jakub.
czyka i Macieja Zarębskiego', ..Adam Bień - do.
kumenty, korespondencja, książki i rotografie'
amatorskie prace malarskie o temałyt:e
nej Jadwigi Kotlarz ze Staszowa pl .Przed I\JI>leuszem roku 2000'. Wystawy można ZWiedzać
w poniedziałki i czwartki w godz 12-16.

- tel. 864-22-81 .

868-24-66.

Telefony

Telefony

POŁANIEC

'

• Apteka
- ul. Krakowska 3.
• Kino "Pegaz"
- brak terminarza.

STASZÓW
BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
ul. C~sta 1
(róg Swierczewskiego),

-Inronnacia PKS: 864-23-19, PKP: 64·21.
42, Teleron kryzysowy: 864·30-06, czyn ny 1622, Pomoc Drogowa: 864-24-00, Pogo1ov"e
C iepłownicze : 993.

ZAWICHOST .
• Apteka
- ul. Askenazego 2.

OŻARÓW

..

• KryzySOWY telefon zaufania
- 861 -03-72: alkoholizm: poniedziałki i środy
w godz 17-21 ; punkt przeciwdZIałania przemocy: wlorki i piątki w godz. 16-18: ogólne pcradnoctwo uzależnień: czwartki w godz. 16-1 8.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w

terminarzach.

•

B WA Sand omierz

Najpiękniejsza
- W niedzielę

W niedzielę poznamy najpiękniejszą pannę naszego regionu. Wybory
Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej rozpoczną się o godz. 19 w Kieleckim
Centrum Kultury. Oprócz 14 finalistek zobaczymy i usłyszymy Małgo rzatę
Ostrowską i Halinę Frąckowiak . I mprezę poprowadzi Mariusz Szczyg ieł .
Konkurs
modelarski
Ośrodek Młodzieżowy "Zameczek" oraz Kielecki Klub Modelarski za·
praszają na IV Kielecki Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych. Wy·
stawa pokonkursowa zostanie otwarta w sobotę o godz. 10, a nagrodzo·

ne prace

będzie można oglądać

do godz. 14.

Wystawy
W kieleckim Biurze Wystaw Artystycznych można oglądać prace dyp·
lomowe uczniów szkoły plastycznej , które w tym roku poświ ęcon e są kul·
turze Austrii. W Galerii "Na P iętrze " fotografie i obrazy prezentują Jerzy
Bednarski i Waldemar Oleszczuk.
Ciekawe wystawy można oglądać w Muzeum Ziemi Staszowskiej ·
prezentowane są tam dokumenty, korespondencje, fotografie i książki
poświęcone Adamowi Bieniowi, można również oglądać wystawy
książek autorstwa Zygmunta Wójcika , słowackie widokówki i foldery oraz
fotografie Jerzego Czernego. W sandomierskiej galerii BWA można
oglądać wystawę malarstwa Marka Sołowieja , nauczyciela w szkole pla·
stycznej w Zamościu.
"Straszny dwór"
po raz ostatni
Po raz ostatni w tym sezonie zapras.zamy do Kieleckiego Centrum Kul·
tury na widowisko "Straszny dwór", w reżyserii Marii Fołtyn . Spektaklod·
będzie się w sobotę , 24 kwietnia, o godz. 19.
Niedziela
w muzeum
Kieleckie Muzeum Narodowe zaprasza na kolejne spotkanie z cyklU
"Niedziela w muzeum'. Tym razem o godz. 12 w dawnym pałacu biskU'
pów krakowskich Anna Myślińska przedstawi temat , Galeria portretówbtskupich w pałacu kieleckim".
Studium
bioetyki
W sobotę, 24 kwietnia, w Wyższym Seminarium Duchownym w Kie/·
cach odbędzie się studium bioetyki i sesja pl. "Przemoc niejedno ma
i m i ę ". Początek - godz. 10.
W teatrach
Teatr im. S. Żeromskiego zapra sza w sobotę i niedzielę na , Korowód",
w reżyserii Piotra Szczerskiego. Początek spektaklu - godz. 19. ~iIUsln~
skich zapraszamy na godz. 11 do "Kubus ia' na sztu kę "Kro lewn
Kuk ułeczka ".

- ,Malarstwo' - wystawa Marka Solowieja.
•

Muzeum Diecezjaln e

- wystawa projektów
•

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

Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach

- ,Górnictwo krzemienia w neolicie', ,Dwie
podziemne galerie turystyczne', , Skansen
wioski neolitycznej". ,Muszle i minerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-sobola w godz. 9-t S, niedziele w godz. 11-15.

•

Poradnictwo i pom oc
dla r odzjn wychowujących
małe dzjecko (0 -5 l at)

Muzeum ffistorycznoArc h eologiczne

- wyslawy stale: ,Zabytikowe rajanse i porcelana ćmie l owska'. ,Poczet królów i książąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego',
.ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy",
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle , , Gujana - zielony raj". Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16.30, soboty w godz. 814.30, niedziele w godz. 13-16.30.

- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
w godz. 14.1JO..18.00.

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

• Kino "zdrój"
- .Mamuśka' USA, I. 15, g. 17, 19.

USA, I.

• BWA
- Galeria, ul. Siennieńska 54, telJfax (047 )
263-20-48. Nieczynna.

poniedziałek-piątek

•

wiadomość'

• Apteka dyżurująca
- apteka ,Krasnar, ul. Kopemika.

•

- Inrormacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Tełeron Zaufania KlubuAA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Straż
Miejska: 986, _Lor: 832-41-30.

• Kino "Uciecha"
-,Gorzej być nie może' USA, I. 15, g. 16,1 8.

OSTROWIEC

• Kino"zoK"
- al. 3 Maja 6; ,Masz
15, g.18.

Telefony

KAZIMIERZA WIELKA

• Kino ,.Adria"
- brak tenninarza.

"Omnia ",

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

.

PIŃCZÓW

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

Komunikacja Międzynarodowa

-ŻóŁTA LINIA, tel. 94-34.

dr 44160

teł .

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

• Kino
- brnk tenninarza.

KOŃSKIE

RADIO TAXI " OMEGA",
tel. 36.{)0.{)00.
dr 45018

345-77-43,
345-77-46.

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

• Kino " Syrena"
- brak tenninarza.

• Szpital
-

•

JĘDRZEJÓW

BUSKO

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

dr 48327

d r 48322

WYSTAWY

• Kino ,.Jedność"
- brnk terminarza.

INNE USŁUGI

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

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

• "Stud yjne"
- ,Historia kina w Popielawach' pol., I. 15,
g. 16.30, ,Szeregowiec Ryan' USA, I. 15, g.
18.30.

STĄPORKÓW

•

RADIO TAXI " LIDER" ,
K i elce, tel. 96-66,

345-88-88.

• Kino "Kuźnica"
- _Totalna magia' USA, I. 15, g. 17, , Ogniem i mieczem' pol.,l. 12, g . 20.15.

SĘDZISZÓW

• " Romantica"
- OOLBY DIGITAl: ,Ogniem i mieczem'
pol .• I. 12, g. 10.45, 16.30, ,Stan oblężenia'
USA, l. 15, g. 14.15,20.

SUCHEDNlÓW

dr 45195

• Pogotowie pediatryczne
- 7.1JO..22.00, leI. 368-46-36.
dr 45583

tel. 864-32-58,
czynne 10-14.30

• Apteka dyżurna
- ul. Mickiewicza 11 .

• Kino "Miejskie"
- brnk tenninarza.

D. R. Szczukoccy

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), s0boty, niedziele i święta - 10.1JO..20.00, tel.
4124J99
(041) 331-80-68.

Telefony
-

Pomoc Doraźna dla

24-25 kwietnia 1999 r.

ołtarza

papieskiego.

Motel Królowej Jad wigi

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

• Kawianll3 "W Zamku"
- wystaNa pn.,Stare rOOgrafie Sandomierza'.
• WSHP Biblioteka Główna
- , Sandomierz w dawnei rotografii'.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W kinach

Miłośnikom mocnych wrażeń polecamy film "Stan oblęże~ia' (,~~
S
mantica", Kielce) - opowieść o terrorystach pa raliżujących życie I11If. ai
W rolach głównych zobaczymy Denzela Washingtona, Bruce'a WII ~o
Anette Bening. Kieleckie kino ,Moskwa' zaprasza na najnowszy fi I111
ody Allena pl. ,Celebrity' . Jest to historia dziennikarza ZafaSCynowan~
życiem amerykańskich artystycznych elil. Miłośnikom X Muzy poleca e'
film Jana Jakuba Kolskiego ,Historia kina w Popielawach" (.Study]n '
Kielce).
(nieb,)

CO GDZIE KIEDY?

kwietnia 1999 r.

sf 1.30 Slodki zapach śmierci (powl.)
2.40 Ziemia - ostatnie starcie - serial
sf 3.20 Dom 3 (powl.)

080,.A

y

,
POLSAT·

życie

7.15 Agrolinia 7.45
o działce i ogrodzie 8.10
- mag. gospodo 8.30 Wiad.
Prognoza
pogody
8.45
Wspbł c,ze ś;n i wojownicy 9.05 Ziarno
, katol. 9.30 Dla młodych wi5-1 0-15 9.55 Wizje na wizji
Wal t Disney przedstawia: Kapaczka , Kochanie , zmniejdzieciaki (teletekst) 11 .40
ograniczeń 12.00 Wiad .
gotowy dziś do drogi : Hii Portugalia - teleturniej
- te13.
k (4) Cypr
wycieczki do Egiptu i Izraela turyst 13.35 Studio Sport: I Iinoż nej : GKS Bełchatów - Le\/'}o" 07"W" 15.40 Twoja gwiazda
Frasier (76 ) - serial kom . USA
Teleexpress 17.25 Jaka to
- quiz 17.50 Wiadomośc i I specjalne 18.05 Napoleon i
(3) - serial hist USA 19.00
"" __ ,~_"n~ ~ '
Mapeciątka
19.30
19.55 Prognoza pogoDorwać małego - kOm .
(teletekst) 21 .50 50-lecie
Wywiad z prezydentem RP
Olgi Lipińskiej 22.50
TO. Szczy1 w WaszyngSportowa sobota 23.45
gra - thriller USA 1.20 Klan
O, 211) (powt) 2.30-4.05
lm.,·vk:.ń ~ki świat podziemia krym. USA
.

droga do NATO 7.25
(powl.) 7.30 Tacy sa8.00 Sandokan '(3) - serial
OProgram lokalny 9.30 PoŻycie obok nas: Przede
natura: Królestwo Góry
se rial dok. 10.05 B. Kaprasza: Muzyczne spotzn akiem zapytania 11.00
cywilizacje (12) Ogród boigraszek - fr.-pol. film dok.
Kino bez rodziców: Spotkanie
Barberą - seriale anim.
bez rodziców: Cudowne
Pełni a księżyca - serial
13.05 Ballykissangel
kontakty - bryt serial
13.55 Mag . sztuk pięknych
B, Kaczyński zaprasza : Muzyia ze znakiem zapytarn7~'I;"7'"
zagadki 14.30 Animag. 15.00 Familiada - teletu5.30 Złoto polscy (133) Brudne
i
- telenowela pol. 16.00
- teleturniej 16.55 Kariera
Dyzmy (6) - pol. seria l
Panorama 18.10 Pro18.35 Duety do mety 19.05 M.A .S.H. (139) USA 19.35 Dla dzieci:
20.00 Benefis Hanny Ba) - pr. artyst 21 .25 Projekt
pod lodem - rep .
na niedzielę 22.00 Pa22. 30 Prognoza pogody
Spotkanie z nieznajomą obycz. USA 0.10 Benefis
Banaszak (2) - pr. artyst.
Doktor Fitz: Być kimś (2) serial krym.

Skrzydlaci tancerze - serial
, 7.25 Przygód kilka Wróbla
. serial anim. 7.35 Blagusie I i
8.00 Podróże z małą
serial anim. 8.30 Kronika
i życie 9.10 Podpowiedzi
- mag. 9.30 Ivanhoe - se, 10.00 Niebezpieczna zato10.30 Świat ogrodów - se11 .00 Rajd Pekin -' Paryż 11 .25 Zawody zwykłe i
, - serial dok. 11.40 DynaI
(9) 12.30 Portrety - pr.
, 13.00 Filmy Festiwalu U
zielonej Bukowinie - film
Koncert muzyki poważnej
, - teleturniej 15.00 Nasz
felieton 15.20 Sztuka patrze.30 Wyprawy do królestwa
o· serial dok. 16.05 Nasz dom
, OPasaż - mag. 18.00 Pano, 18.10 Kronika 18.30 Pełna ku l, , Ostrowska 19.00 Marginałki
19.1 5 Mały jazz 19.30 Czer- serial 20.00 Siedlisko
K Studio Sport: Siatkówka
Ś ronlka 21 .45 Wiad. sport.
Sz~lat ogrodów - serial dok.
oła tańca - kom . muz. USA
LUdwig van Beethoven -

S

IV

6.00 Disco Relax 7.00 Fundacja PolSat 7.30 W drodze - mag. 8.00 Faceci
w czerni (7) - serial anim. 8.25 Power
Rangers (161 )- serial sfUSA 8.50 Kalambury - pr. dla dzieci 9.20 Talent za
talent 9.50 Owocmocna lista przebojów - pr. muz. 10.00 Strażnik Teksasu
(11 7) - serial sens. USA 10.55 A nuż
się uda - kom. USA 12.40 Długa podróż do domu - film woj . USA 14.30 Gospodarz: gra - zabawa 15.00 Mag,
15.30 Fundacja PolSat 16.00 Inform.
16.10 Zepter Sport Magazyn 16.20
Człowiek , którego nie ma (10) - serial
sens. USA 17.15 Młody Indiana Jones (9) - film przyg. USA 18.10 Xena ,
wojownicza księżn iczka (53) - serial
przyg. USA 19.05 Disco Polo Live
20.00 Idż na całość - show z nagrodami 20.50 Losowanie LOnO i szczę
śliwego numerka 21 .00 Macie, co
chcecie, czyli najlepsi na świecie - pr.
rozr. 21 .30 Adam i Ewa - pr. rOZL
22.00 Łowcy nagród - film sens. USA
23.45 Ogłoszenie wyników LOTTO
23.50 Opowieści z krypty (10) - serial
kom. USA 0.20 Playboy: Beverly Hills
BordelIo oraz M iędzy snem a jawą serial erol. 1.20 Kto zabił Buddyego
Blue? - film erol. USA 2.55 Muzyka na
BIS 3.55 Pożegnan ie
! .,

TV POLONIA

~

7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza
7.05 Klan (204, 205, 206) - telenowela
pol. 8.20 Liga przebojów - Szczęśliwa
13 9.00 Wiad . 9.10 Dla dzieci: Zaczarowany ołówek - film anim. 9.20 Dla
dzieci: Wesoła Ludwika - film anim.
9.30 Dla dzieci: Ala i As (powt.) 9.50
Dla dzieci: Szafiki 10.20 Zwierzolub mag. 10.40 Brawo! Bis! 12.00 Film na
życzenie: Awans - pol. kom. obycz.
[audiotele: 0-70015061]: Koniec grypol. film obycz. [audiotele: 070015062]: Śluby ułańskie - kom. pol.
[audiotele: 0-70015063] 13.30 Skarbiec - mag. 14.00 Molly (2) - poL-bryt.
serialobycz. 14.30 Piraci - teleturniej
15.00 Mag. polonijny ze Słowacj i
15.30 Muzyka łagodzi obyczaje: Sekrety skrzypiec (3) 16.00 Wieści polonijne 16.15 Mówi się ... - mag. 16.35
Ludzie listy piszą 17.00 Teleexpress
17.15 Sport z satelity: Historia polskiego judo 18.15 Wiadomości - wydanie specjalne 18.25 Złotopolscy
(67,68) Piękne plany, Zaproszenia telenowela pol. 19.15 Dobranocka:
Pampalini, łowca zwierząt (2) 19.30
Wiad . 19.50 Prognoza pogody 19.55
Studio Sport 20.00 Zenon Laskowik pr. rozr. 20.50 Psy 2 - Ostatnia krew pol. film sens. 22.30 50-lecie NATO.
Wywiad z prezydentem RP 22.45 Panorama 23.10 Prognoza pogody
23.15 50-lecie NATO. Szczy1 w Waszyngtonie 23.45 Gwiazdy tamtych
lat: Lidia Korsakówna - rep. 0.15 Pr.
dnia 0.20 Zlotopolscy (67, 68) Piękne
plany, Zaproszenia (powt.) 1.10 Teledyski na życzenie (powt.) 1.20 Pa mpalini, łowca zwierząt (powl,) 1.30
Wiad ., Sport i Prognoza pogody 2.00
Zenon Laskowik (powl.) 2.50 Psy 2 Ostatnia krew (powl.) 4.30 Panorama
4.55 Prognoza pogody 5.00 U pana
Krzysia: Piraci (powl.) 5.50 Teledyski
na życzenie 6.00 Sport z satelity: Historia polskiego judo (powl.)

RTl7
6.00 Teleshopping 7.00 Trzecia planeta od Słońca - serial kom . 7.25
Świat pana trenera - serial kom. 7.50
Sunset Beach - serialobycz. 8.35
Słodka dolina - serial 9.00 Odjazdowe
kreskówki: Calvin i pulkownik, Tomcio
Ząbek, Donkey Kong, Kochany urwis,
Pogromcy zła, Wing Command.er
11 .20 My i inne zwierzęta - senal
przyr. 11.50 Gwiazdy Hollywood: Mel
Gibson - serial dok. 12.20 Bastion (4)film sf USA 14.00 Ukryta kamera - pr.
rozr. 14.25 Rodzina Potwornickich serial kom. 14.50 Trzecia planeta od
Słońca - serial kom. 15.15 Legenda
Wilhelma Tella - serial przyg. 16.15
Czynnik PSI 2 - serial sf 17.05 W cudzej skórze - serial sens. 17.55 Komando Malolat - serial sens. 18.507
minut - wydarzenia dnia - pr. inform.:
19.00 Extra Zoom - mag. sensaCji
19.30 Prognoza pogody 19.35 Alfred
Hitchcock przedstawia - serial sens.
20.00-23.55 Sobota mocnych wrażeń : 20.00 Slodki zapach śmierci film sens. USA 21 .25 Ziemia - ostatnie starcie - serial sf 22.15 Dom 3 horror USA 23.55 W cudzej skórze serial sens. 0.45 Czynnik PSI2 - serial

TVN

7.00 Telesklep 8.00 Omer (17) - serial
anim, 8.30 Latarnia Solusia (33) - serial anim. 8.45 De De Reporter - pr. dla
dzieci 9.00 Twój problem nasza głowa
- pr. dla dzieci 10.00 Mag, NBA 10.30
Skrót meczu NBA z piątku 11.15 Szalony świat (18) - serial USA 11 .45 Babilon V (13) - serial sf USA 12.45 Miniaturowe miasto - film sf USA 14.1 5
Big Star Party - pr. muz. 15.15 Conan
(2) - serial anim. 16.15 Multikino - filmy, gwiazdy, plotki 16.45 Czas to pieniądz - teleturniej 17.15 Maraton
uśmiechu - liga dowcipów 17.45 Ale
plama - PL rozr. 18.00 Siłacze 99 - eliminacje do Pucha nu Polski 18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Tylko samotni - kom . USA
21.25 Buffy - postrach wampirów (2)serial przyg. USA 22.20 Dziewięć i pół
tygodnia - film erol. USA 2.15 Granie
na zawołanie - pr. rozr.

8.00 Muzyczny relaks 8.15 Teleshopping 8.25 Miecz i krzyż - film hist.
10.00 Teleshopping 10.15 Mały festiwal filmów animowanych 10.45 Teleshopping 11 .00 Jaki ojciec, taka córka kanad. film'obycz. 12.35 Dwory i pała
ce ziemi szczecińskiej 12.45 Gustawserial 12.50 Teleshopping 13.00 Zabijamy to, co kochamy 13.25 Teleshopping 13.30 Medycyna tradycyjna
w Afryce 14.00 Kreskówkowy świat
14.20 Koleś prowadzi samochód
14.25 Teleshopping 14.30 Przygody
zwierząt 15.00 Jaki ojciec, taka córka
- kanad . film obycz. 16.35 Dwory i
pałace ziemi szczecińskiej 16.45 Gustl!w - najlepszy przyjaciel człowieka
16.50 Teleshopping 17.05 Muzyczny
relaks 17.1 5 Prognoza pogody i wiad.
TKK 17.35 Omówienie programu
17.40 Ruszaj w znane i nieznane
18.00 Komentarz tygodnia 18.10
Człowiek i jego praca 18.30 Pod obcym niebem 19.30 Kreskówkowy
świat 19.50 Koleś prowadzi samochód 19.55 Teleshopping 20.00 Prognoza pogody i wiad . TKK 20.20 Frajerska miłość - kom . USA 22.00 Muzyczny relaks 22.15 Raport medyczny
22.45 Prognoza pogody i wiad . TKK
23.05 Pr. na jutro

TVK Darni Skarż sko
8.00 Muzyczna Darni 8.25 Miecz i
krzyż - film hisl. 10.00 Skarżyski kalejdoskop 10.25 Moim zdaniem - sonda
uliczna 10.30 Eleni - koncert 10.45
Muzyczna Dami 11 .00 Jaki ojciec, taka córka - film obycz. 12.35 Dwory i
pałace ziemi szczecińskiej 12.45 Gustaw - serial 13.00 Zabijamy to, co kochamy 13.30 Medycyna tradycyjna
w Afryce 14.00 Pr. dla dzieci 14.30
Przygody zwierząt 15.00 Jaki ojciec,
taka córka - film obycz. 16.35 Dwory i
pałace ziemi szczecińskiej 16.45 Gustaw - serial 17.05 Muzyczna Darni
17.15 Skarżyski kalejdoskop 17.40
Moim zdaniem - sonda uliczna 17.45
Eleni - koncert 18.00 Przygody zwierząt 18.30 Pod obcym niebem 19.30
Pr. dla dzieci 20.00 Muzyczna Darni
20.20 Frajerska miłość - kom. 22.00
Skarżyski kalejdoskop 22.25 Moim
zdaniem - sonda uliczna 22.30 Eleni koncert

6.00 Pierwszy rok jelenia - bryt, film
przyr. 6.55 Spice Girls - koncert na
Wembley 8.50 Wszyscy mężczyżni
są tacy sami - kom . hiszp. 10.35 Randka z córką prezydenta - kom . USA
12.05 Daleko od domu 2 - Zagubieni
w San Francisco - film obycz. USA
13.25 Randka z wrogiem - kom. USA
15.20 Ernest jedzie do Afryki - kom.
USA 16.55 Pokochałam mordercę thriller USA 18.25 Faceci w czerni kom. sf USA 20.00 Chłopcy panny
Evers - dram. sens. USA 22.00 Wielki Biały Ninja - kom . USA 23.30 Czę
ści intymne - kom . USA 1.20 Od
zmierzchu do świtu - horror USA 3.1O
Na własne ryzyko - thriller USA 4.45
Nad rzeką Tortuguero - austr. film
przyr.

TVK Ostrowiec
8.25 Miecz i krzyż - film 10.15 Pr. dla
dzieci 11.00 Jaki ojciec, taka cór1ka film 12.35 Dwory i pałace ziemi szczecińskiej 13.00 Zabijamy to co kochamy 13.30 Medycyna tradycyjna w Azji
14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Przygody
zwierząt 15.00 Jaki ojciec, taka cór1ka
- film 16.35 Pr. lokalny TVK Ostrowiec
18.30 Pod obcym niebem 19.30 Pr.
dla dzieci 20.20 Frajerska miłość - film

STRONA 11
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7.00 Rolnictwo na świecie 7.10 Nasza gmina 7.20 Proszę o odpowiedż
7.30 Notowania 8.00 Poranek film.
8.25 Teleranek 8.55 Elza z afrykań
skiego buszu (11) Biały nosorożec serial przyg. USA 9.50 Wiad . naukowe 10.00 W Starym Kinie: Japońskie
tournee - kom . USA 11.40 Franciszka Starowieyskiego gawędy o sztuce: Wyjazd Ossolińskiego do Rzymu
12.00 Anioł Pański 12.15 Czasy mag. 12.25 Salomon - teleturniej
12.45 Tańce polskie: Tańce opoczyń
skie 13.00 Wiad . 13.25 Tydzień
13.45 Moc - mag. motoryz. 14.05 O
co chodzi? - teleturniej 14.3020000
mil podmorskiej żeglugi (3) - serial sf
USA 15.25 Zaproszenie do Teatru
TV: Płaszcz 15.30 Zwierzęta świata:
Żyjąca Europa (12) Obszary trawiaste niegdyś i dzisiaj (2) - bryt. serial
dok. (teletekst) 16.05 Rozbijamy zabawę - film dok, 17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte - pr. rozr. 17.50
Dziennik Telewizyjny - pr. satyr.
18.10 Akademia policyjna (26-osl.)serial kom , USA 19.00 Wieczorynka :
Gumisie 19.30 Wiad ., Sport 19.55
Prognoza pogody 20.05 Dwie panie
Grenville (3) - serial obycz, USA
21.00 Wojna w Kosowie 21 .05 Taksówka Jedynki: Banalne 21.20 Audiotele - rozwiązanie konkursu 21 .30
Zwyczajni-niezwyczajni 22.10 50-lecie NATO. Szczy1 w Waszyngtonie
22.40 Sportowa niedziela 23.05
Spółka Merchant-Ivory przedstawia:
Bośtończycy - bryt. dram. kostium .
1.00 Wiolinem i basem 1.30-2.30
Proces Laszlo Rajka - fr. film dok.

6.00 Disco Polo Live 7.00 Twój lekarz - mag. med . 7.15 Wystarczy
chcieć 7.30 Jesteśmy - mag. red . katol. 8.00 Faceci w czerni (8) - serial
anim. 8.30 Power Rangers (162) serial sf USA 9.00 Kalambury - pr.
dla dzieci 9.30 Dyżurny satyryk kraju
- pr. satyr. 10.00 Disco Relax 11.00
Oni, Ona i pizzeria (8) - serial kom .
USA 11 .30 Sabrina, nastoletnia czarownica (44) - serial USA 12.00 Zapy1aj Harriet (9) - serial kom. USA
12.25 Zabawka - kom . USA 14.25
Klub PolSatu 14.35 Młody Indiana
Jones (10) - film przyg. USA 15.30
Rekiny kart: gra - zabawa 16.00 Inform . 16.10 Zepter Sport Magazyn
16.20 100% dla stu: gra - zabawa
16.45 Milość od pierwszego wejrzenia - pr. rozr. 17.20 Xena, wojownicza księżniczka (54) - serial przyg ,
USA 18.15 W slońcu Kalifornii (7)serialobycz. USA 19.05 Idż na
calość - show z nagrodami 20.05
Strażnik Teksasu (117) - serial sens.
USA 20.50 Losowanie LOTTO
21.00 Quiz Show - dram. obycz,
USA 23.20 Ogloszenie wyników
LOTTO 23.25 Na każdy temat - talk
show 0.35 Mag. sport. 1.55 Muzyka
na BIS 3.50 Pożegnanie

TVP2
7.00

Echa

tygodnia
(dla
7.30 Dwie panie
Grenville (3) - serialobycz. USA (dla
niesłyszących) 8.25 Słowo na niedzielę (dla niestyszących) 8.30 Program lokalny 9.30 Powitanie 9.35
Wzwyż: Pien iądze Kościoła 10.00
Szalone liczby - teletumiej 10.30 Krę
cioła 11.00 Stulecie zwykłych ludzi
(23) Rok 1975. Niepokonani partyzanci - bryt. film dok. 12.00 Księga
dżungli - film przyg. USA 14.00 Dla
dzieci: Ulica Sezamkowa 14.30 30
ton! lista, lista -lista przebojów 15.05
Familiada - teletumiej 15.35 Z/otopolscy (134) Weksle - telenowela pol.
16.05 Bezludna wyspa - pr. rozr., goś
ćmi programu będą: Hanka Bielicka,
Beata Kozidrak i Renata Gabryjelska
17.00 Chłopi (5) Gody - pol. serial
obycz. 18.00 Panorama 18.10 Program lokalny 18.35 Duety do mety teleturniej 19.057 dni świat 19.30 Dla
dzieci: Dlaczego to my? 20.00 Przychodzi Piachu do lekarza ... (2) - pr. artyst. 21 .00 Nowojorscy gliniarze (76) serial sens. USA 21 .50 Dw6jkomania
22.00 Panorama 22.25 Prognoza pogody 22.30 Chopin, jakiego nie znamy
(1) Skąd ten geniusz? - pr. publicysI.
23.05 Rewelacja miesiąca : Jacques
Offenbach - Piękna Helena - operetka
w trzech aktach 1.25-2.55 Poryw dnugiej młodości - film obycz. USA
niesłyszących)

KRAKÓW 3
7.00 Miś Rupert - serial anim. 7.25
Ja i moje zwierzęta - serial dok. 7.40
Księżniczka Szeherezada - serial
anim. 8.05 Animaniacy - serial anim.
8.30 Przeboje TV Kraków 9.00 Kalejdoskop sport. 9.30 Wielki świat pHki
nożnej - serial dok. 10.00 Opowieści
antykwaryczne - serial dok. 10.30
Sztuka i rzemiosło - serial dok. 11 .00
Świat bliski i daleki - serial dok.
11 .25 Tajniki niemieckiego tenisa serial dok. 11 .40 Europejskie rodowody - serial dok. 12.30 Rola - mag.
12.50 Gazdówka- mag. 13.10 Z plecakiem i walizką - mag. 13.35 Kinomania - teleturniej 14.1 0 Kufer babci
Aliny - mag. 14.30 Budujemy mostyteleturniej 15.00 Był sobie człowiek
serial anim. 15.30 Drużyna marzeń
serial 16.05 Nasz dom (16) 17.00
The Shadows - koncert na 3D-lecie
18.00 Panorama 18.10 Kronika
18.30 Studio Sport: Koszykówka
20.00 Golem - pol. film sf 21.30 Kronika 21 .45 Gość TV Kraków 22.00
Studio Sport 22.30 Sprawozdawczy
mag . sport. 23.00 Na ratunek (3)
23.50-0.40 Gwiazdy raz jeszcze - pr.
rozr.

http://sbc.wbp.kielce.pl

TV POLONIA
7.00 Pr. dnia 7.05 Notacje: Erwin
Sówka - rep . 7.35 Slowo na nieazielę 7.40 Złotopolscy (67, 68) Piękne
plany, Zaproszenia (powt.) 8.30
Przez lądy i morza: Ludzie i atole
8.50 Dzień dobry na dzień dobry
9.50 Panteon - wydarzenia kulturalne 10.05 W labiryncie (19, 20) Portret pamięciowy ; Pocalunek - pol.
serialobycz. 11 .00 Hulaj dusza mag , 11 .30 Mała Księżniczka - serial
anim. 12.00 Polskie ABC - mag.
12.30 Mag. polonijny ze Skandynawii 13.00 Transm. mszy św. 14.05
Teatr familijny : H. Kowalewska Wieczór z Lalką 14.50 Podwieczorek z ... Polonią - pr. rozr. 15.40 Biografie: Twórcy naszej tradycji - Juliusz Słowacki - film dok. 16.25 Czy
nas jeszcze pamiętasz? - pr. muz.
16.45 Teledyski na życzenie 17.00
Teleexpress 17.15 Hrabia Kaczula
(30) - serial anim. 17.40 Wspomnień
czar: Dwie Joasie - melodram. pol.
19.1 5 Dobranocka: Przygody Bolka
i Lolka 19.30 Wiad . 19.50 Prognoza
pogody 19.55 Sport 20.00 Obywatel
Piszczyk - pol. dram, obycz. 21.45
Taksówka Jedynki 22.00 Teledyski
na życzenie 22.10 50-lecie NATO.
Szczy1 w Waszyngtonie 22.45 Panorama 23.10 Prognoza pogody
23.15 Dzieje kultury polskiej: Jagiellonowie (1) - film dok. 0.15 Pr. dnia
0.20 Matki, żony i kochanki 2 (3)
(powl.) 1.20 Dobranocka: Przygody
Bolka i Lolka (powl.) 1.30 Wiad .,
Sport i Prognoza pogody 2.00 Obywatel Piszczyk (powl.) 3.45 Kiedyś
Hersz dziś Grzegorz (powl.) 4.15 Taksówka Jedynki (powl.) 4.30 Panorama 4.55 Prognoza pogody 5.00
WSpomnień czar: Dwie Joasie
(powl.) 6.30 Hulaj dusza (powl.)

RTl7
6.10 Teleshopping 7.10 Komando
Małolat - serial sens. 8.00 Legenda
Wilhelma Tella - serial przyg. 9.00
Odjazdowe kreskówki : Calvin i
pułkownik, Tomcio Ząbek , Donkey
Kong , Kochany urwis, Pogromcy
zła, Wing Commander 11 .25 Wyprawy z National Geographic - serial
dok. 12.15 Łap ducha - kom . USA
13.50 Autostrada do Nieba - serial
14.40 Siódme niebo - serial kom.
15.35 Savannah - serialobycz.
16.25 Zbawca ludzkości - serial
kom . 16.50 Zróbmy sobie dobrze serial kom . 17.15 Przebój komediowy: Apetyt na życie - kom. USA
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
inform. oraz prognoza pogody 19.05
McCall - serial sens. 20.00-23.10
Przebojowa niedziela: 20.00 Bob
Roberts - film obycz. USA 21 .55
Wieczór z wampirem - talk show
23.10 Oblicza Nowego Jortku - serial
krym. 23.55 Pogoda dla bogaczy serialobycz. 0.45 McCall - serial
sens. 1.35 Ciemnia - film sens. USA
3.05 Oblicza Nowego Jorku - serial
krym.

7.00 Telesklep 8.00 Nudnik (6) - serial anim. 8.30 Mandy i zwierzaki
(12) - serial 9.00 Twój problem nasza głowa - pr. na żywo 1 0.00 Tarzan
(16) - serial przyg. USA 10.50 Tylko
samotni - kom . USA 12.40 Studio
tramwaj 12.55 Gotuj z Kuroniem mag. kulinarny 13.25 West Side Story - musical USA 16.15 Teleplotki kulisy wielkiego świata 16.45 Czas
to pieniądz - teleturniej 17.1 5 Zwariowana forsa - pr. rozr. 17.45 Zostań
gwiazdą - pr. rozr. 18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty 19.25 Sport 19.30
Kochaj mnie, dzieciaku - kom, USA
21 .20 Pod napięciem - talk show
21 .50 Telewizjer - mag . sensacji i
rozrywki 22.20 Ale plama 22.35 XX
wiek wg Davida Frosta (25) - serial
dok. 23.30 Mecz NBA - Seattle Utah 2.00 Granie na zawołanie - pr.
rozr. 4.30 Granie na ekranie - pr.
rozr.

",

TKK

8.00 Muzyczny poranek 8.10 Teleshopping 8.20 Rozkoszny łotr - film
przyg. USA 10.00 Teleshopping
10.05 Muzyczny relaks 10.15 Blękit
ny ludzik 10.30 Bajki 10.45 Teleshopping 10.50 Muzyczny relaks
11 .00 Na przelaj przez PRL 11 .05
Pierwszy start - pol. film fab. 12.55
Teleshopping 13.00 Znajlepszymi
życzeniami 13.50 Historia sentymentalna 13.55 Teleshopping 14.00
Pomnik Katyński Trzech Krzyży
14.30 Powitanie 14.40 Wiad . TKK przegląd tygodnia 15.10 Teleturniej
na telefon 15.30 Zapamiętane z tygodnia 15.45 Wydarzenie kulturalne
16.00 Filmowy zawrót glowy 16.30
O całą i suwerenną 16.45 Obrazki
końca wieku 17.05 Rozmaitości
Wladka B. 17.15 Nasze podróże
male i duże 17,45 Bajki Wróżki Dobroduszki 17.55 Muzyczny relaks
18.00 Mały festiwal filmów animowanych 18.30 Zabijamy to, co kochamy 18.55 Teleshopping 19.00
Medycyna tradycyjna w Afryce
19.30 Błękitny ludzik 19.45 Kreskówkowy świat 20.00 Zapamiętane
z tygodnia 20.15 Muzyczny relaks
20.30 Konwój - western USA 22.15
MŚ formuly 1 22.45 Wiad . TKK przegląd tygodnia 23.15 Pr. na jutro

TVK Darni Skarż sko
8.00 Muzyczna Darni 8.20 Roszkosznyłotr-filmprzyg.10.05Muzycz

na Dami 10.15 Błękitny ludzik 10.30
Pr. dla dzieci 10.50 Muzyczna Dami
11 .05 Pierwszy start - film przyg.
13.00 Z najlepszymi życzeniami
14.00 Pod obcym niebem 15.05
Pierwszy start - film przyg . 17.00
Muzyczna Dami 17.15 Skarżyski
kalejdoskop 17.40 Moim zdaniemsonda uliczna 17.45 Eleni - koncert
18.00 Mały festiwal filmów animowanych 18.30 Zabijamy to, co kochamy 19.00 Medycyna tradycyjna
w Afryce 19.30 Blękitny ludzik
19.45 Pr. dla dzieci 20.00 Muzyczna Darni 20.30 Konwój - western
22.00 Skarżyski kalejdoskop 22.25
Moim zdaniem - sonda uliczna
22.30 Eleni - koncert

6.00 Kopernik - pol. film biogr. 8.15
Czule słówka - Ciąg dalszy - film
obycz, USA 10.20 Polubić czy po' ślubić - kom . USA 12.10 Osobisty
pamiętn i k grzesznika przez niego
samego spisany - pol. film przyg .
14.10 Prefontaine - film biogr. USA
16.00 Ślepy traf - kom . USA 17.50
Prosto z Hollywood - mag. 18.20
Białe wilki 2 - film przyg. USA 20.00
Con Air - Lot skazańców - film
sens. USA 22 .00 Chwała - dram .
woj . USA 0.00 Arachnofobia - horror USA 1.50 Zmarły w chwili przybycia - film sens. USA 3.30 W imię
prawdy - fr. film krym . 5.15 Białe wilki 2 - film przyg. USA

TVK Ostrowiec

.

8.20 Rozkoszny łotr - film 10.15
Blękitny ludzik 10.30 Pr. dla dzieci
11 .00 Pr. Lokalny TYK Ostrowiec
13.00 Z najlepszymi życzeniami
14.00 Pod obcym niebem 15.00 Na
przełaj przez PRL - W. Kot zaprasza
na film 15.05 Pierwszy start 17.15
MŚ samochodów Formuły I 18.00
Pr. dla dzieci 18.30 Zabijamy to co
kochamy 19.00 Medycyna tradycyj- .
na w Azji 19.30 Błękitny ludzik
19.45 Pr. dla dzieci 20.30 Konwój film
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DROBNE

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

ZNIZKI NA
Jeże li ogłoszen i e

drobne zamieszczone w . Echu Dnia· nie odniesie skutku,

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG

przyj dż do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżel i w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszen i a okażesz rachunek na to ogłoszen ie , dostaniesz zniżkę na jedno

ogłoszen i e tej samej treści : 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach
pon iedzi ałek , wtorek, środę , czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

"Mabud" - Wełna mineralno
Styropian, folie, orynnowania, system
kominkowe. Kielce,
Zagnańska 72, tel. 344-84-19; Skrzetlewska 4, 368-44-40. J ęd rzejów, Reymonta
12, 386-13-52.
Wl2514
odwod ni e ń, wkłady

OGłOSZENIA

DROBNE
IMODUłOWE

AAA MA MA MA MA Auta kup ię powypadkowe, 0604-228-214.

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

·_ i

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany montaż , dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.
W21554

~

DO NASZYCH ,
BIUR I PUNKTÓW :
Biuro
Re/clam I Ogłoszeń

CEBOX -TV Przemysłowo

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

Podniet kwalifikacje - kursy księgowo
- tanio, skutecznie. KKO Radom
362-61-63, Czachowskiego 4; Kielce
344-47-75, Duża 8.

'41161

11-41159

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

Wl2553
'l

I

Oprogramowanie, serwis.
Mała 16, 041/343-26-10.

lombard UMor narza"
I

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

Hotel ,Łysica"
tei.Jfax (041) 265-45-54

.

Chęcińska

14, 361-37-49.

Pokr cia dachowe
dachy, izolacje . .,Izobud",
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.
Kompłetn e

kk/595

Klub, entrum
ul. Wspólna 5, I p., pck. 2
tel. (047) 262-1.6-65

BUDOWf.UClWO

_._..._._..._......_............_... _-_._.__._....._........- .. I!~~'.
STROPY TERIVA. 041/302-12-90.
~48 1 lO

ul. atorego 1
i piętro
tel. (041) 378-73-77

Biuro
Re/clam 10 łoszeń

INFORMATOR
Autohołowa nie

kraj, zagranica,
teI.041/344-21-71 , 090-26-48-06. «48326
Radio Taxi ,;lider". Kielce, tel. 96-66,
tel. 345-88-88.
«44321

KOSMETYKA
ul. Moniuszki 5134
telJfax (015) 823-26-02

Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.

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

tanio,

....._......_..........__..........._....................................._.......!..1a.~
Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71 . Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewc e 39 k. Kielc,
041/346-52-05.
;'1194

NAUKA
Kursy komputerowe .Computex",
041/344-32-02.
Kursy komputerowe. Podstawy, pakiet
OFFICE, grafika. lWP Św. Leonarda 18,
041/344-65-41, 344-63-50.

"8946

....

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

Biuro
Re/clam I Ogłoszeń
al. Niepodieglości 14/10
tel.lfax (017) 583-75-10

«48912

Dr ginekolog. Najtaniej!

Q§.Q1.:Is.Qj!?.!!:__._.._...... __..... _._ . _..........~4~!

MOTORYZAUA
AAA MA MA MA MA Absolutnie,
auto zniszczone, 090-354-003.

każde

_ _ _-.:..:
il'47158

muzyczny, 041/342-83·59

16.00.

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

RÓŻNE

Kielce - Mannheim, 041 /332-47-60.
dr48231

AAA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041/366-40-93, 344-22-15. Czynne
także w niedziele 10.00 -14.00. Wl258a
Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-31 9-354.

Przew6z osób Monachium Norymberga - Landau, 041/31 1-1 7-33.
'44354

USŁUGI

SPRZEDAŻ

Alabaster. Malowanie, szpachlowanie,
041 /345-98-1 1 kom. 0602-465-651 .
_...

Cinquecento (1 996),
tel. 041/366-77-33.
«48952

Fiat 125p (1988/89)
041/331 -52-95.

kość sł oni owa,

_-_....._._...._..._........__..._...._................._........._548219
._........

Domofony 041/369-88-21 .

m o ntaż,

Herbuń

Adam zgubił
przez ZSZ Nr 9

szkol ną wyd a ną

w Kielcach.

naprawy,
'*1453

Glazura - terakota, 041/344-96-05.

Janus Piotr zgubi ł legitymację
Liceum Handlowego.

&48800
łnstalarslwo elektryczne,
9i1!~?i.~~.?.:~~:. . _...................._. . ._._. __. _. . J!'1.~

Fiata 126p (1990) FL, (1 985) standard, 015/864-10-55.

Frydrych Henryka zg u b iła bilet
jazdy MZK.

Montaż zamków,
041/331-65-25.

u s łu g i ślusarski e ..

Zabrzuch Marek zgubił
"Alty"
041/386-37-1 6.
szkolną

~48392

Ga raże ,

041/311-50-16.

_._........._._-_..._...._._....................._...-..._....._Wl2593
.._._-

........

Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
nabór na rok
szkolny 1999/2000. Kielce, Romualda
3, 368-17-43.
kl8005

Wańkowicza ogłasza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. M. Wańkowicza (młodzieżowe) ogłasza nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
ll/llO
Rzet e łny kurs komputerowy. KKO Radom 362-61-63, Czachowskiego 4;
Kielce 344-47-75, Duża 8.

łSUZU
Wł

Polo

- Lotus (1990) lub zamienię na
041/369-90-81.

(biały),

«48115

Jełcz 317W (1983), cena 6800 pilnie,
0604-595-432.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom murowany, stan surowy - działka 3500 m2• Piaseczna Górka
16a, tel. 041/362-55-36 po 16.00.
Sprzedam działkę - O~ice,
041/311-87-35.

Kombajny zbożowe, prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możliwy transport, tel. 034/362-86-81, 032/435-50-63,
033/875-45-06.
ll/694

Kos i a rkę rotacyjną

i

snopowiązałkę,

041/311-87-35.
2107 (1989), 041/361-44-58.
«48830

Nissan Almera 1,4i 16V (1998) bezwypadkowy, zsalonu, alufelgi, poduszka powietrzna, el. lusterka i świat/a, autoalarm,
centr. zamek, przebieg 13 tys. km,
041/331-12-61 , 0604-562-899.
«48943

«48951

Odstąpię 5 rat na Matiza,
041/362-48-36.

PRACA-ZATRUDNI
Adresowanie, roznoszenie matereklamowych, składanie długo
pisów, cały kraj - zatrudnimy. Wysokie
wynagrodzenie, umowy. Informacje
bezpłatne , koperta zwrotna. P rzeds ię
biorstwo "Tele-Top· , 99-300 Kutno box
85.
ll/933

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

Iii

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
w Radomiu, ul. Planty 15
tel. (0·48) 36·218·10, 36·226·19

s .... BUDOWlANI
ogłasza

prz etarg nieograniczony

«48184

Łada

riałów

MEDYCYNA

(

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

Zesp6ł
«48660

ll/956

Tegoroczne absolwentki szkó ł ś red
nich i gastronomicznych zatru d nię,
041/346-13-08.

ll/961

"SACHS"- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana .Kim-Auto - Części ,
Słowackiego
6, 041/344-23-73,
041/361-61-06.
",1191

Vertikale, żal uzj e , produkcja,
detal. Diżalex, Ściegiennego
041 /361-32-01 . Zapraszamy 9.00·

~48659

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

«48335

Transport towarowo- osobowy,
aotolaweta, 041/332-~4-27 ,
0603-258-643.

Monika u siebie, 0604-897-184.

0604-406-785.

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

.,1566

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
041 /368-53-05.

«48658

Składanie dłu gopi sów,
~47160

Autoalarmy atestowane,
041/344-29-67.

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

«48921

«48956

zakres

Wl260l

ul. Mickiewicza 17a
tel.lfax (015) 832-10-69

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

PANELE
041/368-50-94.

&48651

Rem-Wod w Kielcach ul. Legnicka 28
przyjmie do pracy w charakterze dozorcy
re n cistę (II I grupa).

kI8064

Tatuaże artystyczne, pełny
usług kosmetycznych. Kielce,

Ania u siebie, 0604-302-398.

~18!.l1

.,2590

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

«41590

do pracy w gastronomii,
041 /361-44-58.

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

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

«41989

AAA,041/366-05-71 .

"'1195

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

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

Przyjmę

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

Orawa Obrazów
Kielce.

Pracodawco I Bezpłatnie - oferty pracowników biurowych, ks ięgowośc i. KKO
Radom 362-61-63, Czachowskiego 4;
Kielce 344-47-75, Duża 8.

TOWARZYSKIE

46109

Wl2565

*

kI8063

Uno 1,0 Fire (1994), 041/369-95-69,
041/331-44-80.

46101

AAA MA MA MA MA Auta
skorodowane, zniszczone ku p ię,
0601-189-334.

Kielce,

-_.................................._ ................_--_.._._!'.!!!~

'!.·Wl~1!'itiwr4MiiM1.

śc i

46108

Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu , sygnalizacje krad zieży,
centrale telefoniczne.

Kom ufery - Mediokom

Połudn i owy
ll/955

99186

CEBOX -ALARMY

Sprzedam dom drewniany, Czajków
19 a.

pracę domową

«41151

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

ARGOS

Odpowiedzialnym
0604-477-894.

UWAGAI
Tylko dla osób fizycznych umieszczających
W ,Echu Dnia' ogłoszenia prywatne

w

Okazjal Sprzedaż nowego ci ągnika za
zdany stary z bon ifikatą 5000,00 zł "Moto
- Agromax", Kostomłoty 26B,
tel. 041 /303-13-49, 041/303-13-51.
"'1826

Siano, 041/311-87-35.
«48955

Sprzedam .Solarium·, 041 /369-23-88
po 17.00.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zad. I osiedle Planty:
Młodzianowska

3 (częściowa wymiana
pokrycia dachowego i wymiana obró
blacharskich),
- Cicha 2/4 (remont pokrycia dachowego),
Zad. II osiedle Borki:

- Batalionów Chłopskich 3 (remont
pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszącym i).

«48942

W21604

na wykonanie robót dekarsko-blacharskich
na następujących budynkach:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projąkt umowY,
rientacyjny zakres robót wraz z przedmiarem robót można
w biurze Spółdzielni, pokój nr 11 w godz. 8-15 (cena 10 zł).
Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową, proponowaną
boczogodziny wraz z narzutami oraz kosztorys ofertowy.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych
w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej . Budowlani" w
18.05.1999 r. do godz. 12.
Otwarcie kopert nastąpi 18.05.1999 r. o godz. 14.00 w
Spółdzielni.
f rłY
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru o e
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

M
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INFORMACJA-HANDEL

Zarząd

KOMUNIKAT
Zarządu

ogłasza przetarg nieograniczony

Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 i 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Gednolity tekst w Dz. U. Nr 13 z dnia 25
lutego 1999 r. poz. 139) podaje się do publicznej wiadomości, że

USŁU G I-PRODUKCJA

w formie ofert p isemnych

na dzierżawę budynku położoneg o
przy ul. Rynek w Iwaniskach.

20 maja 1999 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń nr 25 Urzędu Miasta
I Gminy w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 10, odbędz i e s i ę sesja
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, na której rozpatrywane będą nie uwzględnion e protesty złożone do projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój
iwsi Wełecz, Zbludowice, S iesławice oraz uproszczonego szczegóło
wego planu zagospodarowania terenu osiedla Sikorskiego w Busku-Zdroju w rejonie Parafii B ożeg o C iała.

~
KIELCE

TAI OGÓLNOPOLSKA
INFORMACJA
GOSPODARCZA
9477

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA

W skład nieruchomości wchodzą: grunt o powierzchni 0,02 ha, budynek jednop i ętrowy o kubaturze 898 m sześc. ogrzewany piecami. Bardzo dobre położenie, budynek w centrum Iwanisk, grunt i budynek
znajduje się na terenach uzbrojonych: wodociąg, energia elektryczna,
kanalizacja.
Cena wywoławcza - 300,00 zl.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia z dopiskiem "Przetarg na budynek".
W przypadku złożenia oferty należy wpłacić wadium w kasie Urzędu
Gminy w wysokości 500 zł.
Wadium przepada, jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta , uchyli się od zawarcia umowy.
Zarząd zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych
negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.

Zarząd

Prze wodniczą cy Zarządu

mgr inż. Stefan Komenda

8IlO1J1l

kk/HOSl

P.E.B. FABET S.A.

oraz informacje o ogłoszeniach drobnych
z trzech ostatnich numerów. Echa Dnia'

http ~lwww. ta l.oom . pl

Jed nocześn i e informuje się, że na ww. sesji nastąpi rozpatrzenie
projektu zmian ww. planów i niniejszy komuni~at jest równocześnie 0gloszeniem o te rmini e sesji przewidzianym w art. 18 ust. 2 pkt. 12 ww.
Ustawy.

Za

Gminy w Iwaniskach

posiada
do odsprzedaży
żuże l kotłowy
Informacja: 361-64-36

S PRĘŻARKI
wraz z wyposażenłem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środk i smarujące firmy LOCTlTE
- Układy pneumatyki i elementy hydrauliki si/owej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
- wiertarki, wkrętak i i przewody pneumatyczne
wgodz. 7-15
- filtry do chłodzi w obróbczych i gwinciarki
BESY
stołowe

PNEUMATIC

- urządzen i a do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

25·729 Kielce,
ul. Urzędnicza 16
tel. 345-04·57. let./laI345-24-n

O GŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "MICHALÓW'

Spółdzielnia Mieszkaniowa "MICHAŁÓW'

Spółdzielnia Mieszkaniowa "MICHALÓW"

O PRZEfARGU
NIEOGRANICZONYM
w Radomiu, ul.
ogłasza

Jagiellońska

O PRZEfARGU
NIE O GRANICZONYM

2

w Radomiu , ul.

przetarg nieograniczony

ogłasza

na przegląd instalacji
gazowej w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej "MICHAŁÓW"
w Radomiu.

I

Jagiellońska

O PRZEfARGU
NIEOGRANICZONYM
w Radomiu, ul.

2

ogłasza

przetarg nieograniczony

Wadiu m: 2.000,00 zł n al eży wpłac ić w kasie Spółdzi e lni, ul. Jagiel2 do 7.05.1999 r. do godz. 14.00.
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia możn a od eb rać w budynku Aministracji Osiedla przy ul. Królowej Jadwigi 12a, pokój nr 6
wgodz. 7.00-15.00.
Pracownikiem u poważni o nym do kontaktowania si ę z oferentami
jest Krzysztof Wdowski - pełnomocnik Zarządu , tel. 333-1 2-08.
Termin skł adan i a ofert do 7.05.1 999 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdz ielni przy ul. Jag i e ll o ń s ki ej 2 w Radomiu.
Otwarcie ofert odbędzie s ię w budynku Zarząd u Spółdzielni przy ul.
2 w dniu 10.05.1999 r. o godz. 11.00.
ków przetargu do 17.05.1 999 r. o go dż. 11.00.
ugł,lSZiłją(;y przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wybouznania, że przetarg nie dał wyniku lub jest nieważny bez
przyczyn.

Wadium: 35.000,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni, ul. Jagiel2 do 7_05.1999 r. do godz. 14.00.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w budynku Administracji Osiedla przy ul. Królowej Jadwigi 12a, pokój nr 3
w godz. 7.00-15.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania s i ę z oferentami
jest Leszek Klimowicz - inspektor nadzoru, tel. 333-11-70.
Termin składan ia ofert do 7.05.1999 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółd z ielni przy ul. Jagiellońskiej 2 w Radomiu.
Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul.
Jag i ellońskiej 2 w dniu 10.05.1999 r. o godz. 12.00.
Ogłoszenie wyników przetargu do 17.05.1999 r. o godz. 12.00.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, uznania, że przetarg nie dał wyniku lub jest n i eważny bez
podania przyczyn.

1k,f8041

kk,I8041

lońska

Spółdzielnia Mieszkaniowa "MICHALÓW"
w Radomiu , ul.
ogłasza

Jagiellońska

2

przetarg nieograniczony

na utrzymanie czystości
w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej "MICHAŁÓW"
w Radomiu.
Wadium: 5.000,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni, ul. Jagiel2 do 7.05.1999 r_ do godz.14.00.
kacj ę istotnych warunków zamówienia można odebrać w buI-\mlni"t.",·" Osiedla przy ul. Królowej Jadwigi 12a, pokój nr 6
7.00-15.00.
ikiem upoważn i onym do kontaktowania się z oferentami
Wdowski - pełnomocn i k Zarządu , tel. 333-12-08.
składania ofert do 7.05.1999 r. do godz. 14 w siedzibie ZaVl-'lJ1 Ul~l el lnl przy ul. Jag i ellońskiej 2 w Radomiu.
ofert odbępzie si ę w budynku Zarządu Spółdzieln i przy ul.
"ijlt)IIOń .:!t'n ; 2 w dniu 10.05.1999 r. o godz. 9.00.
ików przetargu do 17.05.1999 r. o godz. 9.00.
" · ~·.Ldl ... r ·\1 przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboUznania, że przetarg nie dał wyniku lub jest n ieważny bez
przyczyn .

• Sameln 2l-łałia . z okolic Tarnobrzegu. studentka. 168 cm wzrostu pozna
kulturalnego chlopaka do 32 lat. z wyksztalceniem minimum średnim.
Skrytka głosowa:290 1
• Jeżeli umiesz ,rzywricić mi wiar, w ~
łlŚc. jesteś odpowiedzialny. tryskający
humorem. masz me więcej niż 55 lat
i dość wysoki-zadzwoń do atrakcyjnej
5()'latki z woj. śląskiego.
Skrytka glosowa:29\9
• 39~alrt. miły. sympatyczny. z wyż.
szym wyksztaiceOlem pozna mlodą Panią do 30 lat. najchętmej z Radomia lub
okolic.
Skrytka głosowa:2 9511
• Bllndy.ia z W..,." 'liszalezn śred
wykszt'-. komWll tYw
nie
cięto
na. wię t nil wad. pozna wysrr
kiego
ed . wykszt, nieza.
leżnego.
wego i szlacheinego. do
I. 55.
Skrytka głosowa:2956
• 3 2-łatka. wyższe humanistyczne. wy.
kszt.. panna. praCIJląca szuka przyjaciela-spokojnego. wykszta~ wysokiego. bez nal ÓW,
jthę ie!
z Kielc lub K wa, pray.
Stalego zfiiązku.
8 glosowa:2833
• \3 168/55. roZW1edZlona. brunetka,
niezal. fin., sympatyczna. nie szukająca
przygód lecz UCZCiwej drugiej polowy
pozna Pana niepijącego. wolnego. zaradnego. uczciwego. do 55 lat.
Skrytka głosowa:28\0

przetarg nieograniczony

Wadium: 8.000,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni , ul. Jagiellońska 2 do 7.05.1999 r. do godz. 14.00.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w budynku Administracji Osiedla przy ul. Królowej Jadwigi 12a, pokój nr 6
w godz. 7.00-15.00_
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami
jest Krzysztof Wdowski - pełnomoc ni k Zarządu , tel. 333-12-08.
Termin składania ofert do 7.05.1999 r. do godz. 14 w siedzibie Zarządu Spółdzi eln i przy ul. Jag i e lloński ej 2 w Radomiu.
Otwarcie ofert odbędzi e s i ę w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul.
Jagiellońsk i ej 2 w dniu 10.05.1999 r. o godz. 10_00.
Ogłoszen ie wyników przetargu do 17.05.1999 r. o godz. 10.00.
Ogłaszaj ący przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, uznania, że przetarg nie dał wyniku lub jest nieważny bez
podania przyczyn.
1k,f8043

• 38-łalli. szczupły. wysoki. pozna
bezprudel}'jną Panią w celach lowarzy·
skich. nilJchętmeJ Radom. Pulawy. lila
Skrytka głosowa:2902
• 5iH111i ,rnd,"lilrcl. samotny pozna
Panią do lat 30. reprezentaCYlną brunetkę. dobrze zbudowaną. Zapewniam
absolutny komfort teraz i na przy.
szlość.
Skrytka giosowa:29\2
• W.,,,t! 18-letli ""dyl pozna Panią
CooZlENNIE 00 8'"' 00 2' '"'
Nadal ogłoszenie , pody!<luj ueść. a OIrzymasl m.mer SkrylJ<l głosowel w celu tow.• 30-451.. która dyskretnie
do nagfanoa dOOa1~ ,"formaci oraz taJ'lY kod do oos..~nlwa/lla
mogłaby zająć się moim Intymnym ży.
naoanycn do CIebIe ... adomoSCl
ciem. Dyskrecja. kultura. higiena i inne
walory 100l6.woj. świętokrzyskie .
Skrytka głosowa: 2947
• \9-1etJil bllld"ka, z województwa • 32411111 ..,.lil Irmlu. zgrabna, bar·
lódzkiego, z poczuciem humoru szuka dzo ladna. finansowo niezaleina. weso- • WilIJ. lat 53. wykształcenie śre i ,
4
odpowiedZialnego. rodzinnego Pana. do ła. miła szuka fatnego i dobrego męz zmotoryzowany pozna Panią
czyzny.
Skrytka glosowa:2685 z Warszawy lub o
lat 55.
Skrytka głosowa:2811
a:t805
• Miła i ,amalll, 46/170. jasnowiosa. • Ciel byt dll Cill~ IlClIŚciem. ale me
•
i ' iell, ktO\B
3Ia. się 4.04.
mleligentna pozna wolnego Pana. za- mewolmcą. Ty dla MOle bądź milośc
nkę
!)lOsową
nr
2499.
proszrr
dbanego. kulturalnego. bez nalogów. wsparciem. ochroną! Masz luz
a o ponowne nagranIe SIę na staniezaleinego finansowo, w stosownym ko. 35 lal WZWYŻ . w glowie 'e
rą skrzynkę·
Skrytka gIosowa:2851
a blakuie Ci obi
.
wieku z Rzeszowa i okolic.
SKr
gł050W3:266\
Skrytka głosowa: 2866
• 2\-lelli clł."i. wesoły. zamreszkalx
,
• Panam Pana d, 55 1.. kultural .• I odprr • AIt.icllla. olna 45-1atka. wykszta~ w Szwec~ pozna Panie do lat 3 z
Skrył
'28
wiedzialnego. Powaznie myślą ego eona, Qlezale!l1a hnansowo. energlcz- Polski.
.nleszukiljąca przygód. lecz uczCIWel
o ZYCOU. zaonleresowanego dZJe
• I'ImlIilll.
drugiej polowy w wieku 45-55 lat. o drr blln
l
po 40. sympalYcz wrażll
y wP
pozna na diuzej symbrym serCIJ, z I'I.Yiszym wykszt.
stworzema trwale
zIw.
Sklytka głosowa:2\\ I pllyClllą;:'ladlną dZIewczynę. o zgrabnej
klytl(a gIosowa:2881
IwelCe. do lat 27.
I,
• ~ I,
62. zamIeszkała od 15 lal • J.~i lealri Strzelce , 47 2.
Skrytka gi05()W3:2703
.
w IIlemczech. zamierzająca poWOÓCIĆ do wym na Plę no. liCZ
m UblSl prr • 3fHatti. mezalezny. zmotoryzowany
Polski. mezal. finansowo. wesoła. gospo- dlIa ym. z adnyn\Z
pozna
zadbaną
Pamą w celu spotkań
{
ntę
to
znajdziesz
we
darna pozna odpOWIedniego Pana. bel
towarzyskich. Skrytka glosowa:2618
aciela i partnera.
ZObowIąZań.
Skrytka gł.J!
1683
Skrytka glosowa:2315 • 38 lat. niezalezny hnansowo. pozna
• 23-lelliadzieWCZYIł. ~ p~sto
go i zadb8!1
spon a z znama • Chcę byt iodw1l. AtrakC}'lna. kultu- Panią do lat 40. lubiącą seks. Kielce
lub
lic.
SkI ka głosowa:2778 lalna. studia wyzsze. długowłosa bru- I okolice. Możliwość. sponsorowania
Skrytka g1osowa:241
• 29~1ka. dobfa. uituralna, mezalez- ne1ka pozna odpOWiedZialnego. opena. o wszechstronnych zaInteresowa- ratywnego. placuJ'lcego i mądrego • Stadu!. 24 lata. 180 cm, z Klakowa.
lach pozna Pana do 40 lat. przedSIę męzczyznę na resztę życie . Woje- pracujący, lubiący góry pozna sympatyczną dziewtzYllę. o szerokich zaimebiorczego. dobrego. mogącego zapew- wództwo świętokrzyskie.
Skrytka głosowa: 2373 resowaniach, ceniącą UCZUCIe. przyJaiń
mć mi zyCIe na odpowiednim pOZIomie
Skrytka glosowa:2678
Skrytka głosowa:2672 • llllY'l I. bardzo kobieca hhgranrr i zaufanie.
• \3-lellla W.III IIIUIiI. 168/ 70, prr wa szatynka. lal 41. lubiąca ciepło drr • 37 III. 176 cm. blondyn. wysportrr
wany.
przyslOJny
zaopie uje SIę Pamą.
mowego
ogruska.
pozna
inteligentnego.
zna brunela. dobrze zbudowanego i wy.
sokiego. spokOJnego. zrównowazone- dOJrzałego Pana. lat 4()'52. ceniącego dysponulącą czasem w godzinach
przedpoludniowych. Cel towarzyski.
tradyC}'Jne wartości. Woj. maz.
go, wolnego. zmotoryzowanego.
Skrytka głosowa: 26\1
Skrytka głosowa:2222 Kieke i okolice. Skrytka głosowa:2\33

http://sbc.wbp.kielce.pl

2

na peł ną o bsł u gę w zakresie
konserwacji zasobów
mieszkaniowych w Sp ółdzielni
Mieszkaniowej "MICHAŁÓW"
w Radomiu.

na budowę 38 garaży
w zasobach SpÓłdzielni
Mieszkaniowej "MICHAŁÓW"
w Radomiu.

OGWSZENIE O PRZEfARGU
NIEOGRANICZONYM

Jagiellońska

°

• PllJIlnjly 22-łaIli. o miłym wyglądzie
pozna Panią, blondynkę do 21 lat.
z okolic Kielc. Skrytka glosowa:2821
• '0/11 8, zmoloryzowany. domator.
bez nalogów pozna szczuplą Pamą
w odpowiednim wieku. ceniącą sobie
cieplo domowego ogniska, która prr
ważnie patrzy w przyszlość. Woj. podkarpackie.
Skrytka glosowa:2\99
• AlnicJiIlJ. niezaJeŻlly 44~etni. samrr
dzielny kawaler. zrównowazony psychicznie, delikatny. z mieszkaniem prr
zna Panią w stosownym wieku. noeza.
leżną I zdecydowaną na stały związek.
Skrytka glosowa:2\22
tojny. intehgentny. 27
ą. atrakcyjną dziewkrytka glosowa:2695
5 Idlil pielęgnowałem Dziką Drchldeę i kiedy wplynąłem do Delty Venus. .. Czy potrafimy stworzyć ciekawy
scenariusz? Jacek.
Skrytka glo
• WIym II' . iaII '
rll. ab _ rr
je cIl
I
, a
m pierw·
Ty ,śl teresuJe Cię 28JaktuJ SIę ze mną. Mogę
I Ć mlelsce zamoeszkaOla.
Skrytka głosowa:2520
•
MItdr. przyslojny
blUnet.
40/184/80. wykształcenoe muzyczne
pozna alrakC}'Jną. bez nałogów i zobrr
wiązań Panią, do lal 35
Skrytka gIosowa:2521
• MłIdJ, przystOJny. chętnie pozna Panią do 35 lat w celu lowarzyskim, Kle~
ce I okolice.
Skrytka glosowa:2\86
• IllIrt"jący, wysoki, przystOJny. wykształcony I zdrowy 35-łatek pozna Panią do lal 40. Gwarantuję kulturę i dyskreCJę. Kielce. Skrytka głosowa:20U
• 331180 ,IIIMIl IfZJIlllłJ. lubiący
spacery. przyrodę . rozrywkę. mepijący
pozna ladną. inteligentną. gospodarną
dziewczynę z Kielc lub okolic.
Skrytka glosowa:233\
• 3fHatek, kawaler 177 cm. wykszt.
średnie. szatyn. przystojny. dobrze s-r ;
tuowany, luboący PfZYIodę pozna atrak·
cyjną Panią w podobnym wieku. Ce~
stały związek. Skrytka glosowa:23\7 l>

ECHO DLA DZIECI. MUZYKA

STRONA 14

"Nie

Witamy po raz siedemdziesiąty
trzeci. Mamy dla Was dwa konkursy przygotowane przez uczennice
Szkoły Podstawowej w Piotrowie quiz Moniki Dziarmagi i krzyżówkę
ułożoną przez Anię Sitarską.
Ponadto tradycyjny już labirynt z
"Urwisem" - tym razem trzeba odgadnąć, który z chłopców popisał
się celnym strzałem w .okienko".
Po rozwiązaniu wszystkich zagadek wypełnijcie kupon i prześlijćie
do naszej redakcji w Kielcach .
Czekamy do 8 maja . A oto zwycię
zcy z "Urwisa" nr 72: Klaudia Kubicka, ul. Klonowa 12/2, Zagnańsk;
Marta Pyrz, ul. Żeromskiego 40,
Oleśnica; Kasia Wrona, ul. Leszka
Czarnego 32, Sandomierz; Mag-

śpij

kochanie, słuchaj "

KAYAR I GORAI
staną przesłane pocztą. Zwyci ęz

com gratulujemy. Zapraszamy do
dalszej zabawy.
Isial

QUIZ MONIKI
1. Co to jest depresja?
a) podziemna krypta, b) wywieranie na kogoś nacisku, c) teren
poniżej poziomu morza.
2. Daktyl to owoc:
a) palmy, b) sosny, c) jodły.
3. Bikini to:
a) rodzaj muzyki, b) kostium kąpielowy, c) zgrabna kobieta.

położony

Kayah narazem z Goranem Bregoviciem, co samo w sobie zasługu
je na miano wydarzenia artystycznego. Przypomnijmy tylko, że
Bregović - syn Chorwata i Serbki - to legenda rocka ze starych
dobrych czasów " przedwojennej" Jugosławii.
Swój pierwszy zespół (Kodeksi )
założył mając niespełna siedemnaście lat. Póżn i ej było Jutro, bardzo szybko przemianowane na Bijelo Dugme. Ich debiutancki album
"Kad bi bio bijelo dug me" z 1974
roku od razu zdobył ogromną popularność, a kolej ne płyty os i ągały
nakłady, o jakich inni jugosłowi ań 
scy wykonawcy mogli tylko marzyć. Nie będzi e wielkiej przesady
w stwierdzeniu, że cały kraj ogarnęła "bijelodugmemania".
- Posiadam niezwykłą zdolność
układani a melodii - wspominał po
latach Bregović - ale popularność
tych piosenek w dużym stopniu
opierała się na tekstach. Nikt
wcześniej nie opisywał w ten sposób m iłosnych wyznań .
Bijelo Dugme w 1977 roku z wielkim powodzeniem koncertował
równ i eż w Polsce. Przestał istnieć
dwanaście lat póżniej . Wówczas
to Bregovi ć nawiązał współpracę z
reżyserem z Sarajewa - Emirem
Kusturicą i napisał muzykę do jego
filmów: . Czas Cyganów· , "Arizona
Dream" i .Underground", która nie
tylko przyniosła kompozytorowi
uznanie krytyki, ale i pieniądze ,
gdyż znakomicie sprzedawała się
jako . soundtracki·.
P ubliczność była oczarowana
sposobem, w jaki przetworzony
został przez Bregovicia folklor
bałkański. To był początek jego
międzynarodowej kariery, którą
grała

ko ntynuował komponuj ąc muzykę

Który z

chłopców popisał s ię

tak precyzyjnym

strzałem?

KRZYŻÓWKA ANI
1

I
2

3

I

młodej parze", melodii
nej przez film
Kayah przemyca coś
funky-soulowej maniery,

Swoją nową płytę

dalena Nowak, ul. Szeroka 21, Bodzechów; Kasia Surgiel, os.
Słoneczne Wzgórze 23/55, Kielce;
Agn ieszka Szulc, ul. Mała 114, Lipsko; Pa weł Kowalski, ul. Słowac
kiego 33/16, Skarżysko-Kamien
na .
Zwycięzców z Kielc zapraszamy
po odbiór nagród do naszej redakcji przy ul. Targowej 18, na VIII
piętrze, pozostałym nagrody zo-

I I

r

I

m.in. do filmów francuskich "Królowa Margot·, "Patrice Chereau" i
nagrywając płyty z najpopularniejszymi wykonawcami z krajów należących do tego samego kręgu
kulturowego - głównie z Turcji i
Grecji.
Narodził się zatem pomysł , by
Goran B re gović nagrał wspólną
płytę z polskim artystą. Wybór padł
na Kayah, której wysoka pozycja
na polskiej scenie muzycznej jest
niekwestionowana i która jest
j edną z na p rawdę nielicznych polskich wokalistek zasługujących na
miano gwiazdy. I tak powstała
płyta, która wprawdzie nosi silne
piętno osobowości artystycznej
Bregovicia, ale dzię ki polskim tekstom Kayah i oczywi ście jej

wcześn i ejszych

"Kayah i Bregović"
Czas: 39 min. 52 sek. Utwory: 1. " Śpij kochanie, śpij"; 2. "To
nie p tak "; 3. " 100 la t młodej parze"; 4. " Byłam różą "; 5. " Trudno
kochać"; 6. " Prawy do lewego"; 7. " Ta-bakiera " ; 8. " Ćaje
Śukarije "; 9. "Jeśli Bóg istnieje"; 10. " Nie ma, nie ma ciebie".

I

głosowi przydała jego

muzyce element jakiejś zupełn ie nowej wrażli

wośc i.
Łatwo s i ę

o tym przekon a ć, pointerpretacje Kayah z
oryginalnymi wersjam i niektórych
utworów, znanymi z wcześniej 
szych "filmowych· płyt . To muzyka
. pu lsująca n ie okiełznanym i rytmami, pełna nagłych zmian harmoni- '
cznych i zwrotów melodycznych .
To muzyka ludowa, a jednak w
cudny sposób wym ieszana z elerównuj ąc

1.

Rozwiązanie

quizu

2. Który Urwis trafił
w okienko?

3.

Rozwiązanie krzyżówki

krok w roc

w nocnym klubie swoj ą so l ową płytę " Pra-

Prezentacja odbyła się w moskiewskim klubie nocnym . Dolls".
Sam Żyrinowsk i zaśp iewał podczas niej cztery piosenki z płyty,
chcąc udowodn i ć , że album nie

7

Kupon nr 73

Podobnie jest w innych utworach . W wyciszonym, uroczo monotonnym "To nie ptak" subtelnie
śpi ewaj ącą Kayah wspomaga wokalnie pięcioosobowy ze spół góralski spod Zakopanego. Do ,,100 lat

Wład i m ir Żyri nowsk i. ultra nacj onalistyczny polityk rosyjski · zap rezen tował w czwartek
wdziwy p ułkownik".

6

WIERCIPIĘTA
Rzecz doprawdy niepojęta,
Ile sił ma wiercipięta.
Tutaj wskoczy, tam się wdrapie,
Śpiewa , gwiżdże, zieje, sapie,
Lecz zmęczenia ani śladu .
Od śniadania do obiadu,
Hop na szafę , z niej na stołek,
Obrót, podskok i fikołek .
Raz na nogach, raz na rękach,
W kufrach, szafach, dziurach, wnękach,
Radzi sobie wyśmienicie ,
Na podłodze, na suficie,
I choć nie brzmi to rozsądnie.
Gdzie nie można też zaglądnie,
W mysie dziury, schowki, szparki,
Najciemniejsze zakamarki,
Stoją przed nim jak otworem,
Tak przedziwnym jest on stworem.
Włosy po prostu dęba stają
Jakie rzeczy mu się udają.
Skok przez tapczan, lot przez stół,
Mam już siwej głowy pół!
Bez ustanku, przez dzień cały,
Może skakać urwis mały.
Co jeszcze potrafi? Puszczam fantazji
wodze,
lecz patrzeć na to nie będę,
Przepraszam - wychodzę.
Andrzej Rym

liwą mel9dyką.

Władimira

I I I

1. W parze z dziadkiem.
2. Huczna zabawa w Andrzeja.
3. Od jakiego imienia powstała
barbórka?
4. Malujesz je.
5. Umalowane jajka.
6. Pierwsza kobieta.
7. Mały kot.

mentami popowymi i zg oła rockowymi. Dobrym tego przykładem
może być otwierająca płytę , niezwykle chwytliwa piosenka "Śpij
kochanie, śpij" , w której polski
tekst idealnie współbrzm i z osob-

po
jak najprawdziwsza .. .
W zgoła innym
na jest piosenka
"Trudno kochać", której bliżej
głównie dzięki smyczkom w tle
dokonaniom celtyckiego
niż serbsko-chorwackim
niom Bregovicia . Podobniejest
wstępie do . Prawy od
który rozpoczyna się
ukłonem w stronę "naszej"
ńskości - w końcu zaczyna
zaśpiewu jak najbardziej
nych górali z Tatr - aby w
części p rLenieść s i ę już na
ny. Z kolei "Ta-bakiera" .
udziwnionym akompa
zespołu smyczkowego - ma w
bie coś z lekka rosyjskiego.
Zadziwiająco brzmi również
dycyjna melodia cygań ska
Śukarije " z woka lnym
Henia Rutkowskiego ka wywodzącego
dziny królewskiej. Laljzl~viaiclcC
bo Bregović zaara nżował
chłopca w sposób zb liżo ny
perskich klimatów. Mamy
cze zn a ną z ekranu,
p i e śń "J e śli Bóg
maną w konwencji
stającym stopniowo
powy dla ziem dawnej
ze wszystkimi ar;m7"r.vinvl
smaczkami - .Nie ma , nie ma
bie".
Ta płyta to przede wszystkim
wód niezwykłe go tale ntu
która idealnie potrafiła s ię
w estetyce całki em innej od
której utrzymane były jej
niejsze płyty. Murowany
fonograficzny 1999 roku ...

• "Prawdziwy pułkownik" - solowa płyta Żyrinowskiego
• Przed wyborami będą następne ...

4
5

nagra ń ,

" Byłam różą" zaśpiewać

jest "sprytnym, komputerowym
mon taże m". Piosenkarz wypadł
tak sobie.
Nie wiadomo, gdzie nagrano album . Współpracownicy Żyrino
wskiego odmówili podania tej informacji , jak również wysokości jej
nakładu . Album nazywa się "Prawdziwy pułkownik" , ponieważ ta ki
stopień (w rezerwie) ma Żyrino
wski. Awans dostał w 1995 roku od
ówczesnego ministra obrony
Pawła Graczowa (jak większość
deputowanych , rutynowo awansowanych). Żyrinowski lubi pokazywać się w mundurze.
Żyrinowski nagrał sobie płytę, by
uczcić swoje 54 urodziny (25 kwietnia). Poza tym, jak powiedział: Stare . metody propagandy nie

Przedwyborcza kampania czy nowy gatunek muzyczny " political rock"? W akcji wielce kontrowersyjny rosyjski polityk Wł;~dim'" t.y'
Na zdjęciu z lewej: śpiewa (i jak widać nie tylko) jedną z piosenek ze swojej płyty, z prawej - prezentuje płytę oraz wódkę swojego

http://sbc.wbp.kielce.pl
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* Petrochemia pewna swego * Nadzieje w Ostrowcu

Ważny

Inte resująco zapowiadają się

Irochemię·

Po p orażce w Łęcznej szanse
KSZO na awans znacznie zmalały, ał e Petrochem i ę , Górnika i
Cerami kę również czekają jeszcze ci ę żk i e mecze i wszystko może się zdarzyć . By jednak myśłeć
owłączen i u się do walki o I ligę,
KSZO musi w dzisiejszym pojedynku za i nkasować komplet punklów. Podopieczni trenera Henryka Apostela na pewno są w stanie
lo osi ągn ąć , tym bard ziej że przeciwko Stali będzie mógł grać Arkadiusz Bilski. Dzisiejszy mecz w

Ostrowcu rozpocznie się o godzinie 17.
Faworytem jutrzejszej konfrontacji na stadionie przy ut. Szczepaniaka w Kielcach są . nafciarze", którzy na wiosnę nie stracili
jeszcze nawet punktu i chyba
zdają sobie sprawę , że ewentualne " potkn i ęcie" w meczu z Koroną
może znacznie zmniejszyć szanse na ich awans do ekstraklasy.
To właśn i e Korona NG w rundzie
jesiennej zatrzymała zwycięsk i
marsz "Petry". Działacze Petrochemii powiedzieli nam, że nie lekceważą Korony, jednak l i czą na
wygraną swojej drużyny, która na
w i osnę prezentuje równą, wysoką
formę . Czy tak będzi e istotnie?
Warto przyjść jutro na stadion w
Kielcach, bo emocji sportowych
nie powinno zabra k nąć . Podopieczni Włodzi m i erza G ąs i o ra za po-

wi adaj ą wa l kę

o zwycięstwo , ale
podobnie jak trener podkreślaj ą,
że remis równ i eż będ zi e sukcesem w tym meczu.
Przypominamy o naszej stalej
zabawie. Wszyscy, którzy przyj dą
na mecz Korona - Petrochemia i
zamieszczony ponłzeJ kupon
wrzucą do ustawionej na stadionie urny, wezmą udzi ał w losowaniu upominków ufundowanych
przez .Echo Dnia" i Radio , Kielce".

Im ię

- Petrochemia

' Medaliści

Płock

i nazwisko ................................................................................. .

W niedziel,

rajdowa "Wiosna"
Automobilklub Kielecki informuje, że w niedzielę (25.04) organizuje Samochodowy Rajd
Popularny " Wiosna '99", który
jest jed n ocześnie jedną z eliminacji Raj dowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Kieleckiego PZM. Rajd zostanie rozena trasie ok. 50 km, którą
Irzeba będzie pokonać przy pomocy itinerere strzałkowgo . Na
trasie raj du zostanie zorganizoWanych około 10 prób sprawnościowo-zręcznościowych .
W rajdzie muszą uczestniczyć
. dwuosobowe (kierowca i piktórzy powinni m ieć ukończo16 lat).
dokumentów
rajdu
. w dniu imprezy, tj . w niegodz. od 10 do 11" , w biu(siedzbia klubu przy ut.
UlUWaCl<łen n 16).
rajdu pierwszego zaod będzie się o godz.
parkingu przed budynkiem
przy ut. Wesołej .
udzialu w imprezie zapraszaWszystkich pasjonatów sporsamochodowych, a szczególtYch, którzy chcą pod nl esć
w kierowaniLi samopublikujemy rysunki
WVlor::tnvr,h prób sprawno. . Rysunki pozos tałych
zawodnicy wraz z
. dokumentami rajdu .

Numerek : 16 (S, 26, 39, 42)
l~Ulti Lotek :3, 4, 9, 10, 13,
51' 19, 25, 39, 45, 46, 49,
80: 57, 59, 62, 63, 66, 76,

Numerek : 6 (8, 11 , 12, 33)

21MUlti
22 Lotek '. 4 , 6 " 9 10, 16,

50' 5 , 23, 24, 35, 36, 40, 43,
, 7,60, 67, 70, 78, 79

Trzecioligowi piłkarze Błękitnych
w kolejnym meczu o ligowe punkty
zmierzą się dziś o godzinie 15 w Kielcach z wiceliderem rozgrywek Wisłoką Dębica. W tym ważnym meczu (ewentualne zwycięstwo znacznie poprawiłoby nastroje w zespole i
pozycję w tabeli) gospodarze zagrają niestety mocno osłabieni . Ze
względu na kontuzje zabraknie
Gołąbka, Rogali, Łuszczyńskiego i
Słępniewskiego, nie zagra również
odsunięty od zespołu 8artkowski.
Trener Marek Kostrzewa wierzy jednak w swój zespól.
- Mecze z trudnymi rywalami dodalkowo nas mobilizują - mówi trener
Kostrzewa, który, podobnie jak w kilku ostatnich meczach, wspomoźe
swoich podopiecznych na boisku.
Na pewno Wi słoka będzie chciała
za i nkasować w Kielcach komplet
punktów, ale my zrobimy wszystko,
by punkty zostały u nas.
ISTACHI

ISTACHI

~ Korona Nida Gips

~

mecz

Błękitnych

IEKAWIE
DROGIEJ LIDZE
drugoligowe mecze piłkarskie z
udziałem naszych drużyn. Dziś
w Ostrowcu KSZO zmierzy się
ze Stalą Stalowa Wola, natomiast jutro w Kielcach Korona
Nida Gips podejmuje płocką Pe-

KRZYSKIE

Możemy tylko zdradzić, że próby,
których nie publikujemy, odbędą
się na torze "Kielce" w Miedzianej
IGR!
Górze.

CI)
N
CI)

•
s% 4

mistrzostw Polski na Pakoszu

Miotacze

inaugurują

Ciekawie zapowiada się inauguracja sezonu lekkoatletycznego w Kielcach. Dziś o godz.
10 na stadionie Budowlanych
rozpoczn ie się silnie obsadzony
mityng " Dzień Miotacza", w którym weźmie udział ponad dwustu przedstawicieli " królowej
sportu" z całego kraju.
Do Kielc za powie d ziało przyjazd
kilka medalistek mistrzostw Polski
w rzucie mIotem i dyskiem, m.in.
Renata Tokarz i Katarzyna Sekuła
z AZS AWF Kraków. Zabraknie natomiast najprawdopodobniej podopiecznych Krzysztofa Wolińskie
go z STS Skarżys ko, którzy odczuwają jeszcze trudy rozegranych kilka dni temu przełajowych
mistrzostw Polski. Silną, prawie
80-osobową ekipę wystawią gospodarze - Budowlani Kielce.
- Mam nadzieję, że inauguracja
sezonu lekkoatletycznego będzie
stała na wysokim poziomie i dostarczy kibicom wielu emocji. Do wal-

STRONA 15

Szczypiornistki Progressu
w pierwszej czwórce MP!

Odjechaly pO przerwie
Wczoraj w Kielcach rozpoczął
turniej mistrzostw
Polski juniorek w p i łce ręcznej.
Gospodynie imprezy - Progress
Łysogóry Kielce - w pierwszym
meczu pokonały Beskid Nowy
Sącz 28:20 (13:11 ).
się finałowy

Zagnińska , Działa 8, Forma 8, Rutka 5,
Rusak 3, Kmiecik 2, Apanowicz 1,
Miszczyk 1, Chudzik, Pyczek.
Początek spotkania należał do
Progressu, który po trafieniach
Apanowicz i Rutki objął dwu bramkowe prowadzenie. Okres między
15. a 20. minutą był fatalny w wykonani u kielczanek. Oddawały
one nie przygotowane rzuty z drugiej linii, słabo spisywały się w obronie i g oście niespodziewanie objęli prowadzenie 9:6. Na domiar
złego plac gry z powodu skręcenia
nogi musiała opuścić pierwsza
bramkarka Progressu - Zagniń
ska. Reprymenda Ewy Kruk podziałała jednak mobilizująco na

Progress:

Tarłowska

ki z najlepszymi powinni się
nasi juniorzy młodsi:
Grzegorz Ciosk w rzucie młotem i
Adam Hutnik w dysku, a kilkoro innych ma szanse poprawić rekordy
okręgu w swoich kategoriach wiekowych - powiedział Adam Jóźwik ,
trener Budowlanych Kielce.
Idorl

włączyć

Łucznicze

zawody
w hali Stelli

Uczcili
nadanie
W hali Stelli Kielce odbyły się
zawody mło dzików i
dzieci dla upamiętnienia nadania imienia " O rląt Lwowskich"
Szkole Podstawowej w Nowinach.
Wzięło w nich udział 104 zawodniczek i zawodników z 6 klubów z
Kielc, Sitkówki, Suchedniowa, Nowin i Wolbromia.
Wyniki, młodziczki : 1. Agnieszka
Walerowicz (Stella Kielce) 273, 2.
Anna Machuiska (Spartakus Sitkówka) 260, 3. Joanna Bockenheimer (Przebój Wolbrom) 243;
młodzicy : 1. Tomasz Nawara
(Orzeł Kielce) 283, 2. Damian Dembski 242, 3. Tomasz Przepióra
238 (obaj Spartakus); dzieci starsze, dziewczęta : 1. Joanna Łap iń
ska (Orzeł) 295, 2. Magdalena Ję
drocha (Gwiazda) 291 , 3. Izabela
Niemiec (Olimp Dwójka Suchedniów) 283; chłopcy : 1. Wojciech
Zawiasa (Spartakus) 312, 2. Dariusz Grzeszczyk (Orzeł) 287, 3.
Tomasz Bockenheimer (Przebój)
264; dzieci młodsze, dziewczęta :
1. Sylwia Barucha (Orzeł) 301 , 2.
Marta Kowalska (Gwiazda) 300, 3.
Beata Kabała (Orzeł) 293;
chłopcy : 1. Paweł Gryń (Spartakus) 323, 2. Karol Sokołowski 322,
3. Maciej Obara 316 (obaj GwiazIPKt
da).

łuczni cze

80 sztafet

rywalizowało

Puchary od "Echa"
dla Leszka Drogosza i Antoniego Czortka

Pięściarski
Dz i ś w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia boksu na Kielecczyźnie. W uroczystości wezmą udział zawodnicy,
trenerzy i działacze zasłużeni
dla rozwoju pięściarstwa w naszym regonie. Dwaj najbardziej
utytułowani bokserzy Leszek
Drogosz i Antoni Czortek otrzymają puchary od "Echa Dnia" .
Jednym z punktów obchodów jubileuszu będzie III Turniej Pięścia
rski o Puchar Zdzisława Sikory.
Walki eliminacyjne odbędą się
dziś wieczorem (godz. 17) w hali
Błękitnych, a finały zaplanowano

W mistrzostwach startowaly reprezentacje klas VII i VIII szkól

http://sbc.wbp.kielce.pl

jubileusz
na jutrzejsze przedpołudnie (godz.
10).
- Mam nadzieję że w jubileuszowym spotkaniu wezmą udział
wszyscy, którzy przyczynili się do
rozwoju sportu w naszym regionie
- powiedział prezes Okręgowego
Związku Bokserskiego w Kielcach
Marek Podsiadło , główny organizator imprezy. - Z powodów zdrowotnych nie będzie mógł przybyć
Kazimierz Pażdzior, ale nie zabraknie pozostałych mistrzów, którzy
w przeszłości stanowili o potędze
kieleckiego boksu.
Dzisiejsze uroczystości rozpoczynają się o godz. 11 .
Imirl

Patronuje " Echo Dnia"

W pilkarskiej lidze firm
Na boisku ZSZ nr 7 przy ul. Helenówek w Kielcach wznowiła
rozgrywki piłkarska liga firm,
której patronuje redakcja "Echa
Dnia". Kilka sp otkań było bardzo zaciętych i stało na wysokim poziomie.
Wyniki. Grupa 1. Wodociągi Elektrociepłown ia 1:4, Guinness Biomedic 5:1, Foksdrob - Wodociągi 6:0, Nomi Bis - Farmer 1 :3,
Guinness - Nomi Bis 7:2, Foksdrob - PKP Sol idarność 2:0, Guinness - Elektrociepłownia 6:2, Nomi
Bis - Wodociągi 3:0, Foksdrob Promesta 5:3, Biomedic - Che mar
2:9, Guinness - Foksdrob 2:3.
1. Foksdrob
8 22
27:9
2. Guinness
9 19 41:15
3. Chemar
8 18 32:11
4. Farmer
8 14 23:12
5. PKPSołidamość8 12 28:30

w

6. Biomedic
7 9 18:23
7. Nomi Bis
8 9 20:41
8. EIektrociepIown7 3
8:28
9. Wodociągi
8 O 3:43
10. Promesta
1 O
3:5
Grupa 2. Unimax - Poligrafia 8:1,
WSP Społem - Quatro 4:0, Dajar Alpinex 4:4, Unimax - Dajar 7:2,
WSP Społem - CPN 3:3, WSP
Społem - Nomi 4:3.
1. Unimax
8 18 33:12
2. CPN
8 17
21:9
3. Drewmex
9 14 18:18
4. Alpinex
9 13 23:23
5. WSP Społem 9 12 22:21
6. Dajar
9 12 22:26
7. Atest
9 11 17:17
8. Poligrafia
6 7 15:20
9. Quatro
8 5 11:26
10. Nomi
7 3 12:22
ISTACHI

Końs ki ch

Szkolne
80 zespołów wyst artowało w
Wojewódzkic h Sztafetowych
Biegach P rzełaj owych , j akie odbyły się w miniony czwartek w
K o ński c h. Impreza zorganizowana zo stała przez Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy w
Kielcach.

gospodynie, które po indywidualnych akcjach Tarłowskiej wyszły
na prowadzenie 13:11 . Na
początku drugiej połowy kieleckie
szczypiornistki zdeklasowały rywalki, zdobywając 5 bramek z rzę
du (w tym 4 Forma) i do końca meczu kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie. - Caly zespól
zagrał dobrze w obronie, w ataku
wyróżnienie
zaslużyły
na
Tarlowska i Forma . Cieszymy się
ze zwycięstwa , które przy równoczesnej wygranej AZS Gdańsk
zapewniło nam awans do pierwszej ,czwórki' mistrzostw - powiedziała Ewa Kruk, trenerka Progressu .
W innych wczorajszych meczach: Jelfa Jelenia Góra - Znicz
Kętrzyn 27:13, Słupia Słupsk Łącznościowiec Szczecin 34:21
(grupa 1), AZS Gdańsk - Sośnica
Gliwice 24:20 (grupa 2).
Dziś o godz. 18 Progress gr"f! z
AZS Gdańsk .
Idorl

przełaje

podstawowych i reprezentacje
szkól średnich .
Wyniki. S z koły podstawowe.
Dziewczęta (10x800 m) 1. SP
Strawczyn , 2. SP Łopuszno, 3. SP
2 Końskie , 4. SP 3 P ińczów, 5. SP
Wzdól Rządowy, 6. SP Bodzentyn.
Chłopcy (10x1000 m) 1. Wzdól
Rządowy, 2. SP 33 Kielce, 3. SP
Rytwiany, 4. SP Bodzentyn, 5. SP
2 Zagnańsk , 6. SP 2 Włoszczowa .

Szkoły

średnie.

Dziewczęta

(10x800 m) 1. III LO Skarżysko, 2.
LO Bodzentyn, 3. LO Łopuszno, 4.
V LO Kielce, 5. II LO Starachowice, 6. ZSZ Włoszczowa . Chłopcy
(10x1500 m) 1. ZSZ nr 1 Końskie ,
2. ZSMech. Kielce, 3. TZN Skarży
sko, 4. Tech. Mech-Hut. Ostrowiec, 5. II LO Starachowice, 6.
ZSZ Włoszczowa .
ISTACHI
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Paweł

Kapsa w ME

Piłkarska reprezentacja Polski
do lat 16 wyjechała do Czech,
gdzie rozpoczynają się dziś finały XVIII Mistrzostw Europy.
Wśród wybrańców trenera Michała Globisza znalazł się również
utalentowany bramkarz
KSZO Paweł Kapsa. Dziś biało
czerwoni zmierzą się z Rosją, w poniedziałek zagrają z Chorwacją, a w
środę z Hiszpanią. Do ćwierćfi
nałów awansują po dwa zespoły z
czterech grup. W mistrzostwach
uczestniczy 16 drużyn . ISTACHI

Lazio Rzym i Real Mallorca w· finale PZP

Rozpacz w Londynie
W finał e piłkarskiego
Pucharu Zdobywców Pucharów, który odbędzie
się 19 maja w B irmingham, zm ierzą się Lazio
Rzym i Real Mallorca. Taki zestaw finału jest sporym zaskoczeniem. W
konfrontacji z Realem
Mallorca, odpadła bowiem w półfinale broniąca tytułu Londyńska

Chelsea.
* Lazio Rzym - Lokomotiw Moskwa 0:0. Pierwszy
mecz 1:1 .
Mecz nie stał na wysokim
poziomie. Lider włoskiej
ekstraklasy po wcześniej
szym remisie w Moskwie
grał w rewanżu defensywnie, chciał wejść do finału
najmniejszym nakładem sił
i cel zrealizował.
* Real Mallorca - Chelsea Londyn 1:0 (0:0). BiaFot. PAP/CAF
gini 14 min. Pierwszy
Na zdjęciu: zawodnik Lazio - Pavel Nevdev Iw żótej koszulcel w powietrzmecz 1:1.
Chelsea m i ała wielką nym pojedynku o piłkę z Czerewczenką I Lokomotiwl.
szansę jako pierwszy zespół wywalczyć dwa razy
cy zagrali kiepsko w pierwszym
Gospodarze, którym udało się
meczu, w rewanżu byli nieskutedwa tygodnie wcześniej wywieżć
z kolei PZP. Niestety, londyńczyremis z Londynu , od początku groczni i nic dziwnego, że wielu londyńskich kibiców było w czwartek zażnie atakowali i przyniosło to efekt
wiedzonych . Chelsea znana jest
w 14. minucie, gdy Stan ković idealnie dośrodkował do Biaginiego, a
jednak z tego, że gra "w kratkę " i
oprócz wspaniałych występów
ten ładną .. główką" rozstrzygnął losy meczu.
zdarzająjej s ię słabe mecze, takie
właśnie jak półfinałowe pojedynki
ISTACHI
z Realem.
• W spotkaniu o brązowy medal
mistrzostw Polski koszykarzy Ericsson Bobry Bytom pokonał HOOP PEKAES Pruszków 77 :65
(41 :43). Stan rywalizacji 2:0 dla
zespołu Ericsson.
• W niedzielnym finale piłkar
skich mistrzostw świata do lat 20
spotkają się zęspoły Hiszpanii i Japonii. W półfinale Japonia pokonała faworyzowany Urugwaj 2: 1, a
Hiszpania zwyciężyła Mali 3:1.
* W finale Euroligi w Monachium
Żalgi ris Kowno pokonał włoski zespół Kinder Bolonia 82:74 (45:30).
Był t~ pierwszy triumf litewskiego
zespołu w tych elitarnych rozgrywkach koszykarzy o tytuł najlepszej
drużyny klubowej na Starym Kon,
tynencie.
• Trzy złote medale i jeden brązo
wy zdobyli polscy reprezentanci w
mistrzostwach Europy seniorów i
juniorów w taekwondo ITF w
układach
drużynowych
we
włoskiej miejscowości Riccione.
* Katarzyna Klata podczas zawodów łuczniczych Grand Prix Europy w Limassol na Cyprze ustanowiła rekord Europy w strzelaniu na
dystansie 30 m., uzyskując 357
pkt.
.
• Sensacją turnieju tenisowego
mężczyzn w Monte Carlo była porażka w 1/4 finału rozstawionego z
nr 1 Hiszpana Carlosa Moya z
mało znanym Francuzem Jerome
Golmardem 7:6, 3:6, 0:6.
Opr./jl

24-25 kwietnia 1

Bez Juskowiaka, Kowalczyka i

A
Trener pi/karskiej reprezentacji '
Polski Janusz Wójcik ogłosił w
czwartek skład 18-osobowej kadry na towarzyski mecz z Czechami, który odbędzie się 28 kwietnia
na stadionie Legii w Warszawie.
W gronie tym zabrakło prawie etatowych do tej pory kadrowiczów Andrzeja Juskowiaka, Wojciecha
Kowalczyka i kapitana narodowej
jedenastki - Jerzego Brzęczka.
Cała " trójka" zdaniem sełekcjo
nera jest w słabszej formie.
Selekcjoner zdecydował się powołać na mecz z Czechami wyróż
niającego się w ekstraklasie napastnika Wisty Tomasza Frankowskiego
(debiutant), po rocznej przerwie wrócił do kadry bramkarz Legii - Grzegorz
Szamotu Iski. Uznanie Wójcika znaleźli również Grzegorz Kaliciak z Wisty i
Artur Wichniarek z Wtdzewa.
Wybrańcy Wójcika
Bramkarze: Adam Matysek (Bayer 04 Leverkusen), Grz~gorz Szamotu Iski (Legia Deawoo Warszawa). Obrońcy: Jacek Bąk (Olympique Lyon), Tomasz Kłos (AJ Auxerre) , Tomasz Łapiński (Widzew
Łodż), Jacek Zie liński (Legia Daewoo), Rafał Siadaczka (Austria
Wiedeń) , Tomasz Wałdoch (VfL Bochum), Tomasz Hajto (MSV Duisburg). Pomocnicy i napastnicy: Tomasz Iwan (PSV Eindhoven), Krzysztof Nowak (VfL Wolfsburg), Ryszard Czerwiec (Wisła Kraków),

Brożyna i Piątek

w

Wyścigu Pokoju

7 maja w Znojmie (Czechy) rozpocznie się 52 edycja kolarskiego
Wyścigu Pokoju, którego trasa
przebiegać będzie przez terytorium Czech, Polski i Niemiec. W
tym roku wyścig składa się z 10
etapów i zakończy się 15 maja w
Magdeburgu.
W wyścigu wystartuje zawodowa
grupa Mróz, której barw będą
m.in . bronić dwaj kolarze wywodzący się z naszego regionu kielczanin Zbigniew Piątek i mieszkający w pod kieleckich Bielinach Tomasz Brożyna . ISTACHI

Lublinianka Lublin - Siarka Tarnobrzeg 1:0 (0:0)

,jaz
W rozegranym awansem meczu o mistrzostwo trzeciej ligi
piłki nożnej Lublinianka Lublin
pokonała
SIARKĘ
TARNOBRZEG 1:0 (0:0).
1:0 Chmura 90 min.
Siarka: Dziuba 4 - Oleniacz 3,
Żuchnik 5, Kozłowski 5, Bednarczyk 5 - Hynowski 5, Rejczyk 5,
Kuranty 5, Barnak 5 - Gielarek 4
(75 Krzemiński) , Samiec O.
Czerwona kartka : Sa·miec (S).
Żółte kartki: Chmura (L), Samiec
(S). Sędziował Stanisław Myjak z
Nowego Sącza . Widzów 300.
O sporym pechu mogli wczoraj
mówić piłkarze tarnobrzeskiej
Siarki , którzy oprócz trzech punktów stracili w Lublinie Słowom i ra
Samca , który na początku drugiej
połowy zobaczył czerwoną kartkę. Na początku na boisku działo
się niewiele ciekawego, ale stawka spotkania spowodowała , że
był to typowy mecz o punkty, a
wiadomo, że w takich przypadkach piękno gry schodzi na dalszy
plan . W 35. minucie aktywny
Grzegorz Poleszak wymanewro-

e slra
wał obronę

Siarki i kiedy będąc 10
metrów przed bramką goś ci
składał się do strzału , odważnym
wślizgiem piłkę wybił mu Dominik
Bednarczyk. Siarka nie grała w
tym okresie najlepiej, więc w przerwie trener Jacek Zielińsk i musiał
. użyć mocnych słów. Zmobilizowało to na tyle gości, że drugą
połowę rozpoczęli ze sporym animuszem , ale zostali szybko ostudzeni przez nowosądeck ie go arbitra . W 49. minucie dopatrzył on
się zagrania ręką u Sławomira
Samca i pokazał temu zawodnikowi drugą żółtą kartkę. Gościom
przyszło więc grać w osłabieniu .•
Na boisku nie było jednak tego widać . Gra bowiem toczyła się w
śro dku pola, a podbramkowych
spięć było jak na lekarstwo. W zespole Siarki widać było brak pauzującego za żółte kartki Alfreda
Gawła . W 70. i 74 . minucie bliscy
powodzenia byli gospodarze, ale
bramkarz Siarki w ładnym stylu
obronił strzały Poleszaka i Bielaka. Bohaterem spotkania mógł

Brzęczka

gości.

IPISZI

POUKIR IlADIO KIRLeK SA

zostać młody Paweł Krzemiński,

Radosław Michalski (Widzew),
Grzegorz Kaliciak (Wi sła ), Mirosław Trzeciak (Atleti co Osasuna ), Maciej Żurawski (Lech Poznań) , Artur.Wichniarek (Widzew),
Tomasz Frankowski (Wisła) .

Bilety na mecz Polska - CZechy
nabycia od poniedziałku w
kasach Legii w cenie od 25 do 35
będą do

złotych.

Fot.
Katja Seizinger, najlepsza w historii niemieckiego n;'lrrj;,,<~w,
alpejskiego zawodniczka, niespodziewanie oznajmiła w
kończy wyczynową karierę sportową. Seizinger na an;hilwaJ'nvm
zdjęciu z Igrzysk-Olimpijskich w Nagano w 1998 r.

W lidze NBA

Derby nory
Koszykarze Miami Heat wygrali
pojedynek nie tylko o
pierwsze miejsce w Konferencji
Wschodniej, ale także o " panowanie" na Florydzie. Wygrana Miami
jest dla nich tym bardziej wartościowa , że zwyciężyl i z " Czarodziejami" na ich parkiecie.
Początek meczu nie zapowiadał
jednak wygranej Miami, bo przez
pierwsze 12 minut zdobyli tylko 8
punktów. Rozkręcili s ię po przerwie i odnieśli zasłużone zwycię
stwo, dziesiąte w ostatnich dwunastu meczach.
Wyniki. Atlanta Hawks - Boston
Celtics 106:94 , Detroit Piston s Philadelphis Sixers 96:104, Orlando Magic - Miami Heat 70:75, San
Antonio Spurs - Dallas Mavericks103 :76. W poszczególnych
prestiżowy

W piłkarskiej

który pięć minut po wejściu na boisko nie wykorzystał sytuacji sam
na sam z bramkarzem Lublinianki
Bartoszem Rachowskim. Nie wykorzystane sytuacje mszczą się mówi stare piłkarsk ie przysłowie .
Tak było wczoraj w Lublinie. Kiedy
kibice zaczęli opuszczać stadion ,
dobrze dotąd broniący Robert
Dziuba fatalnie piąstkował piłkę ,
która trafiła do Roberta Chmury, a
ten strzałem z najb liższej odległości umieścił piłkę w bramce
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ekstraklasie
Wczoraj rozegrano dwa spotkania w ekstraklasie piłkarskiej.
W Krakowie Wisła pokonała
GKS Katowice 4:1 (0:0). Bramki : Kałużny, Niciński, Frankowski, Zając - Owczarek, natomiast w Zabrzu Górnik przegrał
z Lechem Poznąń 1:2 (1 :0), Gacek - Maćkiewicz, Żurawski.
W spotkaniu" ligi grupy" Avia
Świdnik wygrała z Piotrcovią Ptak
Piotrków 1:0 (0:0), Klepacz.
Opr./j/)

dywizjach prowadzą: Atlantic
Miami Heat 29/13; Centra l na Pacers 28/15; Midwest Jazz 32/10; Pacific - Portland
Blazers 31/10 .
lopr.

Bił trójkątem
o~trzegaw
Norweski

sąd skazał

na

miesięcy więzienia

Jensena, reprezenta
kraju w piłce ręcznej - za
pobicie
gościa
trójkątem n",llrz,~a~,w(:zVlm .

Do zdarzenia
roku w mi
Sandefjord . Przed
miejscowego
pubu
pokłócił się o kobietę z
wym gościem lokalu
Svenem Vollsetem .
utarczce pijany cnr,rłr,w,,'r
samochodu trójkąt {)"l' I7~,(]a'NczY
zaatakował rywala .
zeznali, że Jensen bił tak długo,
ofiara przestała się ruszać.
ub iegłego

Sąd stwierdził , że trójkąt

gawczy jest bardzo
nym narzędziem i
.. sposób niezgodny z
niem" może nrc)w,ldZIC
nych uszkodzeń ciała .
hnny Jensen otrzymał
wyrok bezwarunl«,wF~a (]
nia, ponieważ już
1992 roku , był karany
Jensen jest jednym z
żyny narodowej .

24.04. (SOBOTA)
II liga p. nożnej: KSZO Ostrowiec -Stal SW
Baraże o I ligę koszykówki:
PKK Warta Szczecin - Stal Stalowa Wola
Bieżące wydarzenia weekendu.
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