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Kielcach

,

,.HAGICZNY, POWHO,.
POLICJA ,.OW
Dwaj policjanci zginęli , a trzeci jest ciężko ranny w wypadku,
do jakiego doszło wczoraj po godz. 14.30 na drodze między
Szałasem a Samsonowem. Funkcjonariusze jechali prywatnym samochodem, wracal i z giełdy w Słomczynie . Najstarszy miał 29 lat.

KRZYSKIE 2
Ukazuje się w województwach : ś:--iętokrzyskim , mazowieckim, podkarpackim
Poniedziałek,

26 kwietnia 1999 r. Nr 96 (6923) Cena 90 groszy

Prze mysł świętokrzyski

ma jedne

z najgorszych wyników w kraju

o lEC
EGESJI

Piękności

Nikt nic nie

i gwiazdy

darczym, który pozwolił nadrobić
poniesione straty. Nie udało się to
jednak w całości w Swiętokrzy
skiem, choć w ubiegłym miesiącu
przychody ze sprzedaży i usług
wzrosły o ponad 31 procent. - Zadowalające są natomiast wyniki ,
jakie osiągają firmy budowlane twierdzi dyrektor Wołoszyn.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

~

Miss Polonia
Ziemi
Świętokrzyskiej '99

nich chciał sprzedać na giełdzie
,golfa'. Spędzili tam pół dnia. Nie
udało się ustalić, czy dokonali
transakcji, wracali również ,golfem', ale na próbnych numerach.
Niewykluczone więc, że kupili nowszy typ "volkswagena". Byli już
pod Kielcami, w pobliżu Szałasu,
kiedy kierowca stracił nagle panowanie nad kierownicą, samochód
koziołkowal i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Na miejscu zginęli

Wczoraj rano trzej funkcjonariusze z kompanii patrolowej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Kielcach umówili się na
wyjazd do Słomczyna . Jeden z

I:

Wczoraj na dużej scenie
Kieleckiego Centrum Kultury odbył się finałowy koncert
z udziałem 14 dziewcząt pretendentek do tytułu .najpiękniejszej Kielczanki.
Gospodarzem wieczoru był
Mariusz Szczygieł , gwiazda
telewizyjnego programu ,Na
każdy temat", zaś muzyczną
część
imprezy
wypełniły
Małgorzatą Ostrowska i Halina
Frąckowiak. W chwili zamykania numeru wybory jeszcze
trwały. Relacja z imprezy w jutrzejszym " Echu Dnia".
IMAFI

29-letni sierżant Sławomir K., od
10 lat pracujący w policji i 25-letni
starszy posterunkowy Tomasz S.,
mający za sobą 4 lata służby. Trzeci uczestnik wypadku, 25-letni sierżant Piotr R. Gest w policji 4,5 roku) w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
Zeznania świadków wypadku
są różne . Jedni mówią, że auto
jechało z nadmierną prędkością,
dlatego kierowca przestał panować nad kierownicą. Inni, że
,golf" jechał , normalnie" i dopiero
gdy kierujący zaczął wyprzedzać, zahaczył trochę o pobocze,
wpadł w poślizg i nie dał rady już
zahamować . - Z tego, co wiem,
prawdopodobną przyczyną wy-

padku był poślizg, w jaki samochód wpadł w czasie wyprzedzania - mówi rzecznik kieleckiej policji Jerzy Rzońca . - Nie wiadomo
jeszcze, który z policjantów kierował. Samochód zabezpieczono na naszym parkingu, przeprowadzono oględziny z udziałem
prokuratora . Okoliczności wypadku wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Kielcach .
Wszyscy trzej policjanci, którzy
uczestniczyli w tragicznym wypadku , pełnili służbę prewencyjną w
Kielcach. Byli dobrymi kolegami.
Jak twierdzą osoby, które były przy
wypadku, z ,golfa' niewiele zostało .

(AO)

pamięta

MO D PO PIJAKU

WfZSZA. SZKOłA IlANDWWA
WIiielcaeh, ul. Peryferyjna 1S

.. _.

NAJSTARSZA I NAJWięKSZA UCZELNIA
NIEMŃSTWOWA W REGIONIE
NAJLEflSZA KADRA NAUKOWA
NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA STUDIÓW
UZUflEł.NIAJ~CYCH MAGISTERSKICH
W SIEDZIBIE SZKOł.Y

Wybrali
C lopa
R ku

"
Prowadzimy nabór na studia licencjackie na trzech kierunkach:

w Racławicach
Chłopem Roku został Józef
Slonina z gminy Rzezawa w
Województwie małopolskim.
Wczoraj

ZARZĄDZANIE I MARKETING, EKONOMIA

i

ORAZ ADMINISTRACJA
DO WYBORU 12 SPECJALNOŚCI!!!

Czytaj na str. 6

Szczegółowe informacje w pokoju

LUBMEAT S.A ..
OFERUJE POPRZEZ

HURTOWN"EWĘDLIN

HAWED

7 40

BOC~~!e~!!~~!~d:a~!~ąW!s~~aCh
Promocja

127 lub telefonicznie: 331-74-10, 368-51-29

Fol. A. PiekarskI

SUPEROFERTA!!!

obowiązuje

NASTĘPNA

zł/kg !

od 26.04.99 r. do 8.05.99 r.

~

Ani sprawca, ani świadko
wie nie potrafią podać motywu zabójstwa, do którego
doszło w sobotnie popołud
nie w Oblęgorze koło Strawczyna. Wszyscy byli za bardzo pijani, by pamiętać okoliczności zbrodni.

SUPEROFERTA ZA DWA TYGODNIE

qzytaj na str. 2

Wyższa Szkoła

OFERUJEMY:

1'rła,ti2

.. PoLonez Ca,ro
~ PoLonez

Atu.

,

Jedyna Wyższa Uczelnia Niepaflstwowa w Polsce, która posiada
profesjonalnie wyposażoną pracownię telewizyjną i radiową

Citroen. Bertin,go
~ Citroen. CIB

.. PoLonez Truc1c
prowadzi nabór na rok akademicki 1999 (zaoczne kierunki)

~-;,j ..~~

La,n.os
Nu.bira,
Lega,n.za,

Dziennikarska
im. Melchiora Wańkowicza

• ekonomia
• politologia
TRZYLETNIE STUDIA DZIENNE
(miesięczny koszt nauki: 250 zł)
TRZYLETNIE STUDIA ZAOCZNE
(miesięczny koszt nauki: 160 zł)
(Opiaty za studia takie same jak w bieżącym roku
akademickim).

Informacje i zapisy: Kielce, ul. Mielczarskiego 51,
tel. 345-69-19, 345-65-85, 345-75-25

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Studenci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z nauką
- Wpisowe wplacane tylko raz w czasie trwan ia studiów
- Wykłady prowadzone w małych grupach
- Nieograniczony dostęp do pracowni komputerowej oraz sieci Internetowej
- Możliwość uczęszczania na dodatkowe lektoraty - za darmo!
Kierunek: Politologia i nauki społeczne o specjalnościach:

Dyplomacja; stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe: integracja europejska
Stosunki międzynarodowe: wsp6lpraca gospodarcza
Stosunki międzynarodowe: obsługa celna i graniczna
Dziennikarstwo (prasowe, radiowe, telewizyjne)
Dziennikarstwo sportowe
Rzecznik prasowy samorządu
Administracja publiczna i gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Kierunek: Wydział filmowy i telewizyjny
Nabór kandydatów na studia dzienne i zaoczne rozpoczyna
1S kwietnia 1999 r.
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

się

Kielce, tel. (041) 346-28-28, 345-31-74, ul. Ponurego Piwnika 49
Radom, tel. (048) 363-27-55, ul. Tartaczna 16/18
ł

WIADOMOŚCI LOKALNE
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Temat dnia:

Wzrasta liczba nielegalnych zjazdów i reklam

Jak finansować sport młodzie

PRZYDROZNA
SAMOWOLKA

żowy?

Coraz bardziej niepokojąca
jest sytuacja sportu młodzieżo
wego w naszym kraju. Uczniowskie kluby sportowe przeży
wają duże problemy finansowe,
nie ma funduszy na zajęcia SKS
w szkołach, a prywatni sponsorzy wolą przeznaczać środki na
profesjonalne kluby, oczekując
w zamian szybkiej reklamy. Jak
rozwiązać ten problem? Co zrobić, żeby dzieci i młodzież miały
stworzone odpowiednie warunki do uprawiania sportu?

Fot. A. Piekarski
Wiktor Pyk, trener łuczników
Stelli Kielce: - Mamy sprawdzony
system rozwoju sportu młodzieżo
wego, polegający na tym, że
ciągłoŚĆ szkoleniową UKS i SKS
przejmują kluby i nie trzeba tego
zmieniać. Lepszy i szybszy powinien być tyłko przepływ środków finansowych na ten cel. Spore pieniądze na kulturę fizyczną dzieci i
młodzieży przemacza .Totalizator
Sportowy", tylko za dużo jest pośredników i po drodze te pieniądze
gdzieś się rozpływają.
muszą dołożyć gminy, ale

Resztę

te przez

kilka miesięcy zastanawiają się, czy
mogą finansować jednostki niepubliczne, czy nie. Efekt jest taki, że trenerzy nie mogą zaplanować żad
nych obozów i zgrupowań . Idorl

Zjazdy z dróg niszczące odwodnienie, zasłaniające widoczność reklamowe tablice, obiekty handlowe zmuszające kierowców do przystawania w miejscach niebezpiecznych - liczba
nie legalnie ustawionych przydrożnych obiektów gwałtownie
wzrasta. Od początku roku przy
głównych drogach województwa świętokrzyskiego pojawiło
się prawie 30 nielegalnych zjazdów i reklam. Wydane zostały
pierwsze decyzje o rozbiórkach
obiektów w pasie drogi.
- Ustawa o drogach publicznych
wyrażnie zaznacza, że wszelka
działalność w pasie drogowym wymaga zgody zarządcy drogi - mówi
naczelnik wydziału utrzymania w
kieleckim biurze Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Ewa Sayor.Przepisy określają ponadto odległości obiektów od poszczególnych dróg, jakie muszą być zachowane. Niewiele osób zdaje sobie
sprawę z tego, że przepisy te dotyczą także reklam i zjazdów do
posesji. Generalnie staramy się
ogran i czać
liczbę
wszelkich
urządzeń poza znakami w pasie
drogowym. Tymczasem zjazdy do
posesji czy odwracające uwagę
reklamy stawiane są bez naszych
zezwoleń .
Najwię cej

nielegalnych zjazdów do posesji powstało w ciągu
ostatnich miesięcy w okolicy
Skarżyska i Suchedniowa przy

Poseł

drodze krajowej nr 7 Warszawa Kraków, w okolicy Opatowa i Miedzianej Góry na drodze 74 oraz
na odcinku Kielce - Busko. - Ludzie starają się o zgodę na budowę posesji, nie zdając sobie
sprawy, że budowa zjazdu wymaga podobnych formalności z zatwierdzeniem projektu włącznie mówi Ewa Sayor. - Najgorsze jest
jednak to, że dzikie zjazdy wykonywane są na zasadzie zasypania przydrożnego rowu bez zapewnienia jakiegokolwiek odwodnienia . W efekcie tego woda po
pierwszym
deszczu
zalewa
sąsiednie gospodarstwa , a ich
właściciele kierują do nas skargi.
Takie przypadki mieliśmy na trasie Kielce - Busko. Z kolei w Skarżysku uzyskaliśmy zgodę na rozbiórkę nielegalnego zjazdu . W
Suchedniowie mieliśmy natomiast ogromne trudnośc i z ustaleniem właściciela posesji , do
której prowadził nielegalny zjazd
kilkunastometrowej szerokości.
Urząd Miasta odmówił podania
nazwiska
właściciela,
zasłaniając się ochroną danych
osobowych . Z takim zjawiskiem
nasi pracownicy spotkali się po
raz pierwszy.
Ustawa o drogach publicznych
mówi o odległościach w jakich
mogą być stawiane przydrożne
obiekty budowlane, również reklamy. Specjalnej zgody zarządu drogi wymagają np. obiekty ustawio-

Olszewski w Porozumieniu Polskim

Fundamenty nowej partii
Poseł

Fot. P. Mazur
Robert Korzeniewski, trener kajakarzy górskich Gerlacha Drzewica i reprezentacji Polski: - Sytuacja finansowa sportu mł0dzieżowe
go jest bardzo trudna. Począ.yszy od
gmin, miast. województw, a skoń
c::z.ywsz:y na Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, nikt zbytnio nie przejmuje się wspieraniem sportu mł0d
zieżowego. Jeżeli ten problem nie
zostanie dostrzeżony, nie będziemy
mieli rozumianego na szeroką skalę
sportu wycz:yrowego. Wyjściem z tej
sytuacji jest opracowanie i zatwierdzenie odpowiednich dokumentów
prawnych. Sport młodzieżowy musi
być zauważony i wspierany finanso-

wo.

/W.U

Fot. P. Mazur

Piotr Pyr1tosz, dziennikarz tarnobrzeskiego oddziału Nowin: Blak pieniędzy na sport młodzieżo
wy jest niepokojący. Coraz częściej
sIychać

o ołbrzymich problemach
uczniowskich klubów sportowych, a
przecież późniejsi mistrzowie swą
przygodę ze sportem zaczynają w
najmodszych latach i wtedy właś
nie powinni mieć stworzone atrakcyjne warunki do jego uprawiania.
Mniej pieniędzy na młodzież to w
konsekwencji obniżenie poziomu
sportu profesjonalnego. Skąd zdobyć pieniądze? Z budżetu państwa ,
nie wszystko bowiem musi być uzależnione od sponsorów, którzy wolą
dać na drużynę ligową niż na juniorfNł czy trampkarzy.
IPISZ}

" Naszego Koła" Mariusz
Olszewski został sygnatariuszem ogólnopolskiego Porozumienia Polskiego, które ma się
stać fundamentem stronnictwa
politycznego. Dokument podpisali przedstawiciele: "Naszego
Koła ", Stronnictwa Narodowego, Stowarzyszenia "Rodzina
Polska", Młodzieży Wszechpolskiej i Stowarzyszenia Siedlisk
Wiejskich i Małych Miasteczek.
Połączyły ich sprzeciw wobec
akcesji Polski do Unii Europejskiej, a także wspieranie rolnictwa, wytwórczości, obrona polskiej tożsamości i suwerenności.

W piątek na szczeblu ogólnopolskim zawiązano porozumienie
środowiskowe , które . ma doprecyzować program dla niepodległej Polski' - jak zapisano w
oświadczeniu . Podpisali je m in.
Mariusz Olszewski, Jan Łopusza
ński, Halina Nowina-Konopka ,
Mariusz Grabowski, Piotr Krutul ,
Zygmunt Wrzodak, Piotr Jaroszyński. Połączyla ich troska o rolnictwo i wytwórczość, które - według
nich - są zagrożone procesami
przystosowawczymi związanymi
z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Są przeciwni polskiej akcesji do struktur unijnych.
Uważają również, że ,edukacja i
kultura nie mogą być przedmiotem zewnętrznej manipulacji' i
będą bronić polskiej własności
przed wyprzedawaniem jej w obce ręce .
- Sygnatariusze porozumienia
zadeklarowali, że oddzielnie nie
podejmą żadnych działań w wyborach do Sejmu, Senatu czy na
urząd prezydenta RP - mówi poseł Mariusz Olszewski. - Porozumienie przekształci się w sJronnictwo polityczne, które stanie do
wyborów parlamentarnych w
2001 roku .
Olszewski podkreśla , że najważ
niejsze
jest
sprecyzowanie
dokładnego programu , jako pod-

stawy funkcjonowania . - W tym
tygodniu powołamy zespoły programowe, które będą się zajmować konkretnymi dziedzinami ży
cia - mówi. - Poza tym chcielibyśmy

otworzyć

dyskusję

społeczną.

by był to nie tylko program dla Polski, ale także przez
Polskę , przez Polaków tworzony.
Zaprosimy też inne organizacje ,
które zadeklarowały już chęć
współdzi ałania z nami. Bronimy
się przed tym , by nie powstał zlepek różnych podmiotów, z których
każdy będzie ciągnął w swoją stronę i targował się o stołki. Chcemy
monolitu, którego podstawą bę
dzie solidny program. Warunkiem
przystąpienia do Porozumienia
Polskiego jest akceptacja tego
programu. We wrześniu przewidu, jemy zakończenie prac programowych.
Magdalena FUDALA

•

ne w odległości do 10 metrów od
drogi krajowej w terenie zabudowanym i do 25 metrów w terenie
nie zabudowanym. W stosunku do
dróg ekspresowych kryteria są
bardziej
zaostrzone.
Zarządzający może zgodzić się na
umieszczenie reklamy w pasie
drogowym za określoną opłatą.
Takie decyzje podejmują częściej
miejskie zarządy dróg.
- Często trzeba wybrać co waż
niejsze - zysk czy bezpieczeństwo
- mówi naczelnik wydziału utrzymania w biurze GDDP. - Z racji tego, że zarządzamy najruchliwszymi i najważniejszymi drogami postanowiliśmy nie wydawać zgody
na montowanie urządzeń nie
związanych z bezpieczeństwem
ruchu w pasie drogowym. Niestety, przy odcinkach dróg, które dopiero przejęliśmy na terenie takich
miast jak Ostrowiec czy Skarżysko
już stoi mnóstwo reklam . Kilkanaście z nich jest nielegalnych. Inne
postawiono zbyt blisko, ale za
zgodą poprzednich zarządów. Najwięcej , bo aż sześć odwracających
uwagę tablic zamontowano na jed- nym skrzyżowaniu w Skarżysku .
Drogowcy dziwią się najbardziej
reklamom z wypisanym drobnym
maczkiem tekstem , numerami telefonów, adresami, na widok których zainteresowani kierowcy
muszą przyhamować . Zdecydowanie bezpieczniejsza i skuteczniejsza , ich zdaniem, jest widoczna z daleka plansza z ogromnym
logo firmy.
Małgorzata PAWELEC

Nikt nic nie

pamięta

MORD
PO PIJAK
Ani sprawca, ani świadkowie
nie potrafią podać motywu zabójstwa, do którego doszło w
sobotnie popołudn ie w Oblęgo
rze koło Strawczyna. Wszyscy
byli za bardzo pijani, by pamię
tać okoliczności zbrodni.
W prywatnym domu jednorodzinnym około 14 spotkalo się pięciu kolegów na zakrapiane spotkanie towarzyskie. Impreza trwała w najlepsze dwie godziny. Potem z zupełnie
niewiadomych powodów między
uczestnikami doszło do awantury.
Kto z kim zacząl s ię bić - nie wiadomo. Na miejsce o 16.30 wezwano
policję , ta jednak z początku była
przekonana, że trzeba interweniować przy ostrej bójce. Dopiero po jakimś czasie okazało się , że w Oblę
gorze potrzebni będą ekipa techników kryminalistyki i dochodzeniowcy, a także prokurator, bo bójka skończyła się tragicznie. 49-letni Bro-

Koniec recesji
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Budownictwo po glębokim
załamaniu powróciło na pozycję lidera , osiągaj ąc wzrost przychodów w porównaniu z lutym o
ponad 76 procent. Przewidujemy,
że portfele zamówień w tym sektorze pozwolą na systematyczną poprawę sytuacji finansowej firm.
Najtrudniejsza sytuacja w pierwszym kwartale tego roku była w
górnictwie
i
kopalnictwie ,
zakładach zajmujących się produkcją metali, tkanin, pojazdów
mechanicznych, przyczep i naczep. Wzrostami przychodów
mogą poszczycić się natomiast
prowadzący działalność poligraficzną, producenci odzieży, futer i
mebli oraz firmy związane z
branżą wodociągową. Zadowoleni
powinni być także przedstawiciele

-

sektora prywatnego, zajmujący
s i ę handlem, transportem i łącznością.
.
Poza firmami z branży budowlanej, w minionym roku niemal wszystkie przedsiębiorstwa osiągnęły
zyski mniejsze niż w roku 1997, na
co wpływ miała między innymi polityka schładzania gospodarki.
Wynik finansowy brutto zmniejszył
się w 1998 roku w województwie
świętokrzyskim prawie o połowę,
przy czym w większości było to
zasługą firm państwowych. Obecnie jednak, jak podają specjaliści z
Urzędu Statystycznego, prognozy
dla wszystkich branż są optymistyczne. - Po dokładnej analizie moż
na z całą pewnością stwierdzić , że
gospodarka w naszym województwie wychodzi z recesji - zapewnił dyrektor Wołoszyn .
lWi Dal

nisław

S. sięgnął po nóż i ugodzH
nim w klatkę piersiową 20-letniego
Zbigniewa S. Mężczyzna wykrwa·
wił się. Policja zabrała do Komen·
dy Miejskiej w Kielcach zarówno
sprawcę , jak i świadków. Ża den
nie potrafił powiedzieć , jaki był po·
wód dokonania zabójstwa. Wczo·
raj jeszcze trudno było od uczesl·
ników zajścia wydobyć konkrelne
zeznania.
(AD)

Kolejny komputer

Pomagamy
szkołom
Kolejny komputer trafił za dar·
mo do szkoły w ramach akcji
"Echa Dnia" i firmy "WeM an .
Elektronika Biurowa". Tym ra·
zem prezent dostały dzieciaki
Górek Szczukowskich.
Szkoła Podstawowa w tej
cowości liczy okolo 140
To pierwszy komputer, z
mogą korzystać podczas
szkolnych .
- Dotychczas nie mieliśmy
pomocy naukowych
się , że nasza szkoła
otrzymała . Dzieci na
często korzystać z
Chcemy, aby uczniowie ,
mają je już w domach,
kolegów, którzy jeszcze
zetknęli się z takim
wi wicedyrektor szkoły w
Szczukowskich Maria SZl3łajSKa .
Przypominamy - akcja
my szkołom' trwa. Zan.~~ '7<,mv
·oddawania zużytego sp'rzętu
rowego do firmy ,WeMan ktronika Biurowa'. W zamian za
można kupić nowy z upustem.
stary po remoncie i reg
fi do potrzebujących szkół.

Szaleli zamroczeni kierowcy

NA PROS"'EJ PROS"'O W ŚCIANt;
Tym razem na drogach szaleli
pijani kierowcy i ci, którzy
jeżdżą dwukrotnie ponad normę. Policji udało się zatrzymać
kilka osób na gorącym uczynku. Na szczęście niewiele odnotowano włamań i kradzieży.
W Chrobrzu jadący . volkswagenem· nietrzeźwy kierowca nie
dość, że jechał za szybko, to jeszcze nie ustąpil pierwszeństwa i
zderzył się z , maluchem'. Kierowca ,fiata' doznał urazu głowy. W
Skrzypaczewicach na mokrej nawierzchni 19-1atek jadący , polonezem' potrącił rowerzystę, który
trafił do szpitala ze złamanym
przedramieniem i nogą. W Bilczy
nie ustalony kierowca zachodn iego auta na zakręcie zjechał na

prawy pas i uderzył w drzewo, na
skutek czego pasażer doznal obrażeń. Lekko rannego mężczyz
nę odtransportowano do szpitala,
sprawca odjechał. W Kielcach na
ul. Wesołej nieznany kierowca
dużego ,fiata' cofając najechał na
zaparkowaną przy chodniku ,toyotę ', której kierowca szedł właś
nie do swojego auta i został przez
,fiata' potrącony. W Bilczy pijany
rowerzysta (miał ponad 3 promile
alkoholu w organizmie) zderzył
s ię z ,lublinem' i jest ciężko ranny.
W Staszowie kierujący ,fordem
escortem' nietrzeźwy kierowca
(stwierdzono u niego 2 ,52 promila) na prostej drodze wyprzedzał ,
ale stracił panowanie nad pojazdem i otarł się o wyprzedzanego

http://sbc.wbp.kielce.pl

,peugeota', a następnie wjechał
na chodnik i uderzył w ścianę budynKU . Ranni są sprawca wypadku i dwaj pasażerowie Jorda' .
W Oleśn icy rolnik znalazł w swojej stodole zwłoki 40-letniego mę
żczyzny, który powiesił się na
sznurze do snopowiązałek.
W Pińczowie na ul. Legionistów
20-letni Tomasz S. i jego rówieś
nik Mirosław Dz. pobili przechodnia, któremu zabrali 10 zł, kurtkę i
dokumenty. Zostali zatrzymani
przez patrol policji. W Kielcach na
ul. Młodej dwaj młodzi ludzie
włamal i się do mieszkania Stanislawa M. Pobili właściciela , zabrali mu 150 zł i uciekli. Przy ul.
Jana Pawia II w Kielcach w sobotę około 10 czterej sprawcy pobili

przechodnia, zabrali mu 7 zł, z~'
garek i okulary. Na ul. Zag n~n
skiej patrol zatrzyma I mieszkanC3
Iwanisk, który włamywal Się do
, malucha'. Jak się okazalo, ws o,
botnią noc ,obrobił' jeSZcze Jed'
nego ,fiata 126p', do czego
zresztą się przyznał. W SobkoWle
trzej mężczyźni wtargnęli do mle~
szkania Jerzego C., zabrali m
kurtkę i 100 zł. Policja zatrzymala
podejrzanych.
.
W Olesznie 23-letni Artur G. ra
zem z ojcem ciąl na podWó~~
drewno. Niespodziewanie cZę:
piły oderwała się , cale urządzeni:
upadło na 23-latka. Mę~CZYZ:i.
ma odciętą prawą rękę I zm l
dżoną nogę ·

(AO)

w
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" Logistyka" i " Granica" w CTK

Jubileuszowe V Międzynarodowe Targi "Logistyka '98" i
"Granica '99"otworzy dziś w Centrum Targowym wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Janusz
Tomaszewski. Przez trzy dni Kielce będą gościły przedstawicieli ponad 150 firm z kraju i zagranicy. Targi odwiedzą: wiceministrowie obrony narodowej Polski - Romuald Szeremietiew i Czech - Jindri ch Tomas, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gene rał broni Henryk Szumski, komendant
główny policji Jan Michta, komendant główny Straży Granicznej Marek Bieńkowski , podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Marek Dukaczewski.

Mistrzem polski w m odelarstwie balonowym jest kielczanka

ALON
Niebo nad Masłowe m usiane
jest koł orowymi balonami. Dopiero jednak z bliska widać, że
nie są to prawdziwe balony, ale
modele dużo mniejsze od prawdziwych. Porywisty wiatr porywa barwne kule wysoko, gon ią je dzieciaki, by nie stracić

swoich skarbów. - A wie pani, że
mistrzem polski w modelarstwie balonowym jest kielczanka Mirosława Tyszkiewicz - mówi Kazimierz Pela, kielecki spec
od miniaturowych balonów. Matka dwóch synów, którzy zajmowali się modelarstwem. Sa-

ma

zrob iła

model balonu i wy-

grała.

W sobotę na lotnisku w podkieleckim Masłowie odbyły się XVł Kieleckie Zawody Modeli Balonów.
Wzięło w nich udział 35 dzieciaków z Kielc, Białegostoku, Dąbro
wy Górniczej, Piekoszowa i Skarżyska-Kamiennej oraz ich opiekunowie. Najmłodszy uczestnik ma
10 lat, a najstarszy koło 40. Zabawa jest przednia . Organizatorami
są Aeroklub Kielecki oraz modelarnia przy Kieleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. - Pogod ę mamy
jak na zmówienie, trochę wieje i
trudno napełnić modele ogrzanym
powietrzem, ale nie pada. To najważniejsze - podkreśla pan Kazimierz. Modele balonów zrobione
są z delikatnej barwnej bibuły.
Modelarze od lat już marzą o zorganizowaniu w Kielcach zawodów
prawdziwych balonów. - Jest tylko
jeden problem - wyjaśniają zgodnie. - Duży balon kosztuje dwa miliardy starych złotych .
IDOKl

Podczas kieleckiej wystawy bę
dzie można oglądać oferty zarówno światowych i krajowych potentatów produkujących na potrzeby
wojska, policji i służb specjalnych,
jak również małych i średnich firm
ubiegających się o zamówienia
publiczne. W CTK zaprezentowane zostaną mundury, kamizelki kuloodporne , kuchnie
polowe,
urządzenia i sprzęt medyczny,
broń i amunicja, sprzęt noktowizyjny, samochody, zarówno specjalistyczne, jak i osobowe, a także
najnowsze rozwiązania technologiczne i techniczne służące polskiej Straży Granicznej . Wśród
oferujących swoje wyroby zna ~
lazły się takie firmy, jak ,Ford',
,Iveco', .Autosan', kielecka SHL,
,Stimil', ,Radmor'.
Podobnie jak przed rokiem ,
atrakcją imprezy będą pokazy
tresury psów policyjnych . Efektownie zapowiada się pokaz ratownictwa technicznego, podczas
którego swoje umiejętności w sytuacjach zagrożenia prezentować będą strażacy. Służby graniczne pokażą, jak walczyć z przestępczością na granicach . Odbę 
dzie się także prezentacja , mody' mundurowej. Modelki i modele prezentować będą wojskowe ,
policyjne , stra ż ackie mundury,
ognioodporne kombinezony oraz
fartuchy dla sanitariuszek i kucharek.
Po raz pierwszy wystawcy rywalizować będą o nagrodę komen-

danta głównego Straży Granicznej Złoty Monolit oraz uczestniczyć w sympozjum ,Skuteczni i
nowocześn i na progu XXI wieku".
Podczas spotkania omawiane
będą m iędzy innymi problemy
związane z ochroną granicy Unii
Europejskiej .

Przedsiębiorcy, nie tylko obecni
na targach, wezmą udział w konferencji .Biznes z NATO', podczas
której natowscy specjaliści mówić
będą między innymi o zasadach
uczestnictwa w przetargach dla
armii Paktu Północnoatlantyck ie
go. Swój dzień na targach będzie
miała także policja, której Komenda Główna przygotowała seminarium na temat najnowszych rozwiązań w zakresie konstrukcji i zastosowania osłon balistycznych.
Ekspozycja udostępniana bę
dzie do zwiedzania do środy od
godziny 11 do 17. Organizatorzy
informują również o zmianie organizacji ruchu przy ulicy Zakładowej
w Kielcach. Dojazd do CTK będzie
możliwy tylko od ulicy Łódzkiej .
Agnieszka WłCHA-DAUKSZA

Zamieszany w wymuszenie

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

'°'fi'<r

s

_~_~

Od poniedziałku 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
· POPołUdniowe .Aktualności dnia" również poświęcone będą
Postaciom z życia powiatu w cyklu .Sami o sobie" - . Kto jest kim
w Powiecie'
·'!' poniedziałkowym ,Radiu po kolacji' od 20.15 historia, kultura
I zabytki wybranego powiatu

W tym tygodniu wszystko lub prawie wszystko
o powiecie sandomierskim
Zapraszamy do radioodbiorników
~

18-łetniego mieszkańca Radomia, zamieszanego w sprawę
wymuszania okupu za kradzione rzeczy, zatrzymała poł icj a.
Decyzję, czy zostanie aresztowany, podejmie sąd w Skarży
sku.
14 kwietnia w Skarżysku ukradziono ,volkswagena transportera' wraz z ładunkiem 280 par obuwia. Z właścicielem pojazdu wkrótce potem skontaktowali się przestępcy, proponując oddanie samochodu i łupu, w zamian za kilkadziesiąt tys ięcy złotych . Do przekazania p i eniędzy miało dojść 16
kwietnia w Radomiu, w tym samym dniu radomska policja odnalazła jednak ,volkswagena' na ulicy Żeromskiego . Wtedy właś ciciel
pojazdu otrzymał telefonicznie kolejną propozycję od przestępców,
tym razem dotyczącą wykupienia

tylko samego obuwia . 18-letni mę
żczyzna , którzy przyszedł po pieniądze , został zatrzymany przez
policję wraz z jedną parą kradzionych butów. Policja prowadzi obecnie czynności zmierzające do odzyskania zaginionego towaru i
schwytania innych, zamieszanych
w przestępstwo osób.
(pok)

Hormann

komfort i bezpieczeństwo
Potrzebujesz bramy, która będzie się cicho i lekko
otwierała , wyglądała
zamknięcie?

atrakcyjnie i sta nowiła solidne

My mamy dokładnie to, czego

szukasz. Teraz musisz s i ę już tylko zdecydować,

n

1101••, al. BataU •• 6w Chłopski"
tel./IaJ 345-71-91 , 345-54-27
•• 6sI<1e, al. llełecb 3, teł. 372-32-92
JtdmJ6w, II. Slrabcb 5, tel. 38&-2IHI1

okno l PCV • okno drewnione • okno
dachowe • drzwi tloaone • drzwi ~
aluminiowe • bromy garoiowe •
• parapety

czy wolisz bramę uchylną czy też może otwieraną
w pionie bramę segmentową.
Oczywiście

najlepiej od razu z napędem.

Skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli.
On Ci pokaże , co to znaczy jakość .

RATY

Telekomunikacja Polska S.A. ~ .

Honnann

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH ~

Jakość bez kompromisów

TEJ.EJ(OMUNllACJA POlSlA S.A. WtAD TlUKOMUNłUCJl WKIElCACH
TP SA Zaklad Telekomunikacji w Kielcach informuje abonentów. iż z uwagi na
konieczność przeprowadzenia ważnych prac technicznych w dniu 27.04.1999 r. w godz.
00.10 do 00.40 (w nocy) dla abonentów Kielc o numerach: 345lO1JUt, 3460""", 3461""",
3462xllX, 3463xxx, 3464XlO1, 3683xxx. 3684"""

Hórmann Polska Sp. Z 0.0.
ul. Otwarta 1 62.Q52 Komomiki
tel. 0.61 819 73 00, fax 0.61 810 75 75, http://www.hoermann.de

oraz dla abonent6w central·
Ćmlńsk, MIedziana Góra, Nowiny (o numerach 3459""", 3465"""), ObitlIorek,
Plekoszów, Samaonów, Slrawczyn, Zagnańs\(, Zalllczków

mogą wystąpić zakłócenia i przerwy w łączności.
Zakład Telekomunikacji w Kielcach przeprasza za zakłócenia w funkc/onowaniu stacji
telefonicznych.
I11M1a

http://sbc.wbp.kielce.pl

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

KRAJ. ŚWIAT
TO manifestuje jedność *

Jugosławia

- bomby trafiły w

największy

,

19

państw

NATO zebrani na szczycie w Waszyngtonie
ogólne zasady działania Sojuszu w nadchodzących latach nowego stulecia, wykazując większą niż zwykle
skłonność do kompromisu w związku z kryzysem w Kosowie.
w

sobotę

W komunikacie

podstaw prawnych działań NATO
poza terytorium jego członków był na tyle ogólny, że reprezentujące skrajne stanowiska w tej
sprawie USA i Francja interpretowały go jako swe zwycięstwo.
Zdefiniowano NATO jako .sojusz
narodów przywiązanych do Traktatu Waszyngtońskiego i Karty
NZ". Traktat założycielski NATO
uznaje "główną odpowiedzialność
Rady Bezpieczeństwa ONZ za
utrzymanie międzynarodowego
pokoju i stabilności·.
Nie ograniczono więc działań Sojuszu poza własnym obszarem do

podkreślono , że

członkowie NATO są zdecydowani .wykorzystać punkty zbieżne z
Rosją w

reagowaniu

społeczności

międzynarodowej"

Szczyt, zwołany na 50-lecie
NATO, przyjął nową wersję koncepcji strategicznej, dokumentu
"programowego" NATO, na nastę
pne 5-10 lat. Ale - jak powiedział
na sobotniej konferencji prasowej
sekretarz generalny Sojuszu Javier Sola na - "na tym szczycie koncentrowaliśmy się na kryzysie w
Kosowie".
Otwarte drzwi Sojuszu
- Ten szczyt przebiegł w atmosferze ogromnej j edności i determinacji. W najważn i ejszych kwestiach,
jak strategiczna koncepcja NATO,
rozszerzenie NATO i kwestia Kosowa , jest zdecydowana, potwierdzona i bezdyskusyjna jedność 19
człon ków - ocenił prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wraz z premierem Jerzym Buzkiem reprezentowal i Polskę na tym pierwszym
szczycie NATO w nowym, poszerzonym składzie 19 członków.
Obaj pod k reślali , że sukcesem
Polski jest wyrażne potwierdzenie
polityki "otwartych
drzwi·
i
wzmianka w komunikacie szczytu
o sąsiadach Polski - Litwie i Słowa
cji - jako kandydatach do Sojuszu .
Tak jak w lipcu 1997 roku na
szczycie w Madrycie, który zaprosił
do Sojuszu Polskę , Czechy i Węgry,
wspomniano najpierw o . ciągłych
wysiłkach i postępach " Rumunii i
Słowenii. Po nich, po raz pierwszy
wymieniono z nazwy Estonię, Litwę
i Łotwę, a następnie Bułgarię i
Słowację . Stawkę kandydatów zamykają Macedonia i Albania.
Nie sprecyzowano terminu następnego poszerzenia, którego
Sojusz "spodziewa się ( ... ) w nad-

"One nie

żyją,

bo

się

chodzących

latach".
Nowy
procesu poszerzania
zapowiedziano na następnym
szczycie "nie później niż w 2002
roku·.
. przegląd·

na kryzys w
Kosowie. Ukłonem w stronę Rosji
jest zgoda Sojuszu, aby zawiesić
bombardowania, gdy tylko Belgrad zacznie wycofywać swe siły z
Kosowa .

mających wyrażne upoważnienie
Rady Bezp ieczeństwa, jak chciała

tego grupa europejskich sojuszników z Francją na czele. Ale utrzymano zapisy uniemożliwiające
NATO działanie w zupełnym oderwaniu od ONZ, co nie do końca
podoba się Amerykanom .
Do podstawowych zadań Sojuszu - utrzymania bezpieczeństwa ,
konsultacji, odstraszania wraz z
obroną - dopisano zarządzanie
kryzysami oraz partnerstwo z innymi krajami Europy i WNP. Wykonywanie tych zadań ograniczono
do obszaru euroatlantyckiego, rozumianego jako terytorium NATO i
państw partnerskich.
Jak tłumaczyli później dyplomaci , teoretycznie Sojusz może angażować się w operacje pokojowe
w dawnym ZSRR (choć nikt o tym
nawet nie wspomina). Wyklucza ,
zaś takie zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Zadbały o to państwa europejskie z Francją na
czele w obawie, że USA dążą do
"globalizacji" działań NATO.
Nalot na propagandę
W
cieniu
waszyntońskiego
szczytu trwały naloty na Jugosławię . NATO poinformowało,
że unieruchomiło największy jugosłowiański nadajnik telewizyjny.
Wczoraj we wczesnych godzinach
rannych przecięte zostały między
narodowe transmisje satelitarne
serbskiej telewizji państwowej .'
Również w Belgradzie nie można
odbierać telewizji. - Zniszczyliśmy
radiową i telewizyjną stację transmisyjną w pobliżu Belgradu - powiedział agencji Reutersa przedstawiciel wojskowy NATO.
Oficjalna jugosłowiańska agencja prasowa Tanjug podała wcześ
niej, że siły NATO trafiły generator,
przerywając dopływ elektryczności do masztu nadawczego TV na
wzgórzu Avala pod Belgradem .
Przedstawiciel NATO w Brukseli
powiedział, że mimo złej pogody
ataki powietrzne były kontynuowane. Wszystkie samoloty, które
uczestniczyły w nalotach z soboty

Fot. PAP/ CAF
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przyjmuje gratulacje od
prezydenta USA Billa Clintona podczas szczytu NA TO w Waszyngtonie. W środku prezydenci Francji Jacques Chirac (drugi od lewej) i
Czech Vaclav Havel.
Jednomyślnie o Kosowie
Jednomyślność co do Kosowa
sprowadzała się do woli kontynuacji bombardowań , aż do spełnienia
przez Belgrad warunków społecz
ności międzynarodowej (zaprzestanie represji, wycofanie wojska i
sił paramilitarnych , zgoda na obecność międzynarodowych sił wojskowych i na powrót uchodżców
oraz gwarancje woli rozwiązania
politycznego ).

ze mnie

W dokumentach szczytu nie
wspomniano o ewentualnej inwazji lądowej . Sojusznicy zapowiedzieli natomiast, że wprowadzą
embargo na dostawy paliwa dla
Jugosławii, poniekąd rozszerzając

ONZ-owski zakaz eksportu do tego kraju broni i "materiałów
związanych z bronią".
Co wolno NATO?
Kompromis w jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw -

wyśmiewały"

Krwawye-mail
Sprawca masakry uczniów i nauczycieli - która wstrząsnęła całą
- pozostawił list przestrzegający, że zginie więcej osób. W
sobotę wyraz zaniepokojenia "kulturą przemocy" dał prezydent Bill
Clinton.

Ameryką

Policja w Littleton, na przedmieDenver, otrzymała list od
sprawcy niedawnej strzelaniny w
miejscowej szkole średniej . Oskarża on rodziców, nauczycieli i
"dzieci, które się ze mnie wyśmie
wały· - podala w sobotę agencja
Associated Press. Kilka dni wcześniej doszło tam do masakry - zginęło 15 osób, kilkanaście zostało
rannych.
Prezydent Clinton, nawiązując
do tego krwawego dramatu zaapelował w sobotę do Amerykanów, by zerwali .z kulturą przemocy·, a Senat wezwał do zaostrzenia prawa dotyczącego posiadania broni.
.
List od sprawcy strzelaniny w Columbine High School na przedmieściu Denver znaleziono w poczcie
e-mailowej, którą policja otrzymała w czwartek lub piątek, a więc
w kilka dni po strzelaninie - poinfo rmowała agencja AP.
Według dziennika .Denver Rocky Mountain News", list był podpisany przez jednego ze sprawców
strzelaniny Erica Harrisa i datowany dzień przed tym, jak wraz z Dylanem Kleboldem zaatakował on
w szkole uczniów i nauczycieli.
ściu

Natomiast policja nie podała ani
tego, kto napisał list, ani tego, kto
wysłał zawierającego go e-maila.
.Teraz to już koniec. Gdy będzie
cie czytać to, moja misja będzie
skończona· - napisano w liście.
Autor przestrzega, by za masakrę
nie winić muzyki, jakiej słuchali czy
ubiorów, jakie nosili zabójcy, lecz
nauczycieli i rodziców,
"Wasze dzieci, które się ze mnie
wyśmiewały, które mnie nie akceptowały, które traktowały mnie jak
kogoś nie wartego, by mu poświę
cić czas, nie żyją. ONE NIE ŻY JĄ"
- napisano w liście . •Nauczyciele,
rodzice, niech ta masakra spadnie
na wasze barki, czujcie się za nią
odpowiedzialni aż do waszej śmie
rci",
Do strzelaniny w liceum Columbine High School na przedmieściu
Denver - Littleton doszło w ubiegły
wtorek.
Tego dnia , około godziny 11 .30
czasu miejscowego dwóch zamaskowanych, uoranych w czarne, długie płaszcze i uzbrojonych młodych ludzi zaczęło
strzelać z broni automatycznej
do uczniów w stołówce i w bibliotece.

mgr Reginie i mgr. Henrykowi
ZAPALA
wyrazy

głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA
Szkoły
mcI1547

składają pracownicy
Podstawowej w Tumlinie

Strzelali przede wszystkim do
osób kolorowych i uprawiających
sport. Potem chodzili po całej szkole, strzelali, rzucali ładunki wybuchowe domowej produkcji i zaśmie
wali się do łez. Następnie weszli do
biblioteki, gdzie popełnili samobójstwo. Ich zwłoki znaleziono
obok tuzina ciał zamordowanych
wcześniej kolegów. Na zwłokach
jednego z zamachowców znajdował się ładunek wybuchowy.

Nowy

ślad

była

Policja bada nowy ślad, jaki
w sprawie zaginionej
we wtorek w Krakowie 3,5-letniej Magdy. - Zgłosił się nowy
świadek - kobieta, która widziała dziewczynkę nad Wisłą
we wtorek około godziny 19.15 poinformował w sobotę nadkom. Dariusz Nowak, rzecznik
małopołskiej policji.
Kobieta schodziła z Mostu Powstańców Śląskich i na bulwarach
nadwiślańskich zauważyła dziecko, Szło w stronę mostu Lajkonik.
Dopiero potem, po usłyszeniu komunikatów o poszukiwaniach zaginionej Magdy przypomniała sobie, że dziecko było samo.
W sobotę policja doprowadziła
psa na miejsce koło mostu wskazane przez kobietę. - Pies podjął
ślad i doprowadził do domu, skąd
zniknęła dziewczynka. Wydaje się
więc, że ślad jest prawdziWy - powiedział nadkom. Nowak ..
3,5-letnia Magda, która przyjechała do Krakowa z babcią z Gdańska, zaginęła we wtorek po
połudńiu, Szukało jej blisko 400

Stronę

śnią.

Zaatakowano

również fabrykę

w mieod Bel-

gradu .
Tanjug podał wcześniej, że pięć
rakiet trafiło w zakład chemiczny Milana Blagojevicia w
Luczani. Był to czwarty atak
na ten zakład, zatrudniający
o.k. 3 tys. ludzi.
NATO
zakomunikowało
również , że bombardowano
trzecie co do wielkości serbskie miasto Nisz i stolicę Kosowa - Prisztinę. Celowano w
mosty, jak również w serbskie
czołgi i działa w Kosowie.
Czystki trwają
Uchodżcy z Kosowa, którzy
przekroczyli wczoraj granicę
j ug osłowiańsko- ma cedońską na przejściu w miejscowości Blace, opowiedzieli,
że około tygodnia temu Serbowie dokonali masakry ludFot.
ności cywilnej w Kosowie.
Rzecznik Urzędu Wysokie- Radość albańskich dzieci po
go Komisarza ds. Uchodż maniu zabawek, przywiezionych
ców (UNHCR) Ron Red- portem z pomocą humanitarn ą z
mond powiedział wczoraj, że w obozie dla uchodźców w Durres.

Areszt dla napastnika

Obronili ·do'"
Trzy miesiące tymczasowego
aresztu orzekł w sobotę sąd wobec jednego ze sprawców napadu na dom we wsi Pfotrkówek k.
Słubic (Mazowieckie), do którego doszło w miniony czwartek w
nocy. Z wnioskiem o jego aresztowanie wystąpiła Prokuratura Rejonowa w Gostyninie, która prowadzi tę sprawę.
Aresztowany to 40-letni mieszkaniec Warszawy - dowiedział się
dziennikarz PAP ze żródeł policyjnych.
Mężczyznę zatrzymali broniący
się przed napastnikami. Innego
uczestnika napadu jeden z domowników postrzelił z broni myśliwskiej.
Zmarł on w drodze do szpitala.
Policja wciąż poszukuje trzech
pozostałych bandytów, którym
udało się zbiec z miejsca przestę
pstwa.

w sprawie zaginionej dziewczynki

Magda
pojawił się

na niedzielę, bezpiecznie wróciły
do baz.
NATO poinformowało, że trafiona została pewna liczba radarowych stacji przekażnikowych, w
tym jedna w miejscowości Banja
Koviljacza , w pob liżu granicy z Bo-

materiałów wybuchowych
ście Luczani, na południe

nad

policjantów i strażaków. Przeszukano krakowską dzielnicę Kazimierz oraz Wisłę w rejonie zaginię
cia. Rodzinie i policji pomagali
mieszkańcy Krakowa.

oddziały

dokonały

ZYT W CIENIU NALOTOW
Lo,

par,.nn",,~" __ •
wówczas
trzech wsiach albańskich LdL'lIal:łrl':
56 osób.
Powołując się na relację
ców, twierdzi on , że
żołnierze z oddziałów oal"anlilit."
nych dokonali gwałtów na
rech kobietach
czym zostały one zarnol,dowaI1'"
Rzecznik powiedzia ł,
dniach 16-18 kwietn ia
oddziały paramilitarne
do kosowskich wsi: H
Ribar Ivogel oraz Slavi i
wali kilkudziesięciu mlleS2'kań rrlw
- We wsi Ribar Ivogel za
osób, w tym cztery lub pięć
w wieku od 15 do 20 lat, które
stały zgwałcone i zamordowane
twierdzi rzecznik UNHCR.

serbskie

nadajnik telewizyjny

Wisłą
Do tej pory nie natrafiono jednak na
przyczynę nagiego zniknięcia dziecka. Za
wskazówki mogące wyjaśnić tę zagadkę wyznaczono 12 tys. zł nagrody.

Do napadu doszło w czwartek
godz. 23. Napastnicy byli
skowani w kominiarki i uzbrojeni
broń gazową.

Jak przypuszcza policja,
oni do domu, mając
na zdobycie większej
nęli

konkUl

zajmuje s ię bowiem skupem
dy chlewnej.
W tym czasie w domu
wało pięć osób, dwie
trzech mężczyzn . Doszło do
motaniny. Przypuszczalnie
pierw strzelił jeden ze
Potem broni użył jeden z
ników. Postrzeli! ba ndytę
nerek, jak się potem

które L
niej lic.
2:najdu
gulami

śmiertelnie .

Drugiego ze sprawców 40-letniego mieszkańca
wy - udało się zatrzyma ć
domownikom . W trakcie
niny doznał on urazu rę
szpitala, gdzie został M·",tnonv.
Pozostali trzej bandyci
tem, którym przyjechali
dom.
Policja ustaliła wstępn ie, że
grupa może pochodzić z
Warszawy i może być 7<>r""''' SZ~'
na w inne podobne napady w
ju.

żaden ślad, mogący wyjaśnić

Narko-łest

na drodze

Fot. PAP/ CAF
Policjanci przeszukują miejsce, do którego doprowadził ich pies
tropiący.

przygotowano na podstawie materiałów PAP
http://sbc.wbp.kielce.pl

Waru

.niędzy. Właściciel gosp()daJSll~a

przewożono go na
badania w pracowni
szpitala wojewódzkiego.

cach (,

jemny(

kwietnia 1999 r.
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FELICJA
KOZIOROŻEC . W decydującą fazę wkraczają ważne

sprawy, a więc
sobie pozwolić na de-

możesz
koncentrację ·
WODNIK. Pam iętaj

nie
In\oIest- MOCSp z o.a.

Zgórsko 36A
26.Q62 Sitkówka

tel. 041 346-13-42
tel}fax 041 345-14-39

Nasza czytelniczka Helena Beck z Kielc wygrała w kategorii "coś d la domu" czajnik elektryczny. Gratuluje-

my.

KUPON KONKURSOWY

ważne.

Dzień

ZACHOWAJ I WYTNIJI

37

FELICJA I TY

ZAC HOWAJ I WYTNIJI

I

o tym, że dopóty dzban wodę nosi, póki się ucho nie
urwie. Nie prowadż niebezpiecznej
gry.
RYBY. Gromadzenie dóbr leży w
Twojej naturze, ale czy warto to robić
kosztem tak dużego wysiłku?
BARAN. Zanim podejmiesz decyzję, odpowiedz sobie na pytanie, czy
naprawdę wiesz, czego chcesz. To

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 danegookienka.

Z g łoszen ie wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej
otrzymania, powinno na stąp ić do godz. 16 drugiego dnia
po opublikowaniu w "Echu" ostatniej szczęśliwej liczby zakre śl onej w danym okienku. Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne należy składać w Biurze Konkursu w Kielcach , ul.
Targowa 18, VIII p iętro, pokój 828, tel. (041) 343-04-56, w
godz. 8-16. Wygrane z p i ątku i soboty można zgłaszać w
po ni edziałek do godz. 16.

Odbiór nagród

BYK. Zamiast chować glowę w piasek, przyznaj się do błędu . Przestaną Cię dręczyć koszmary.
BLIŹNIĘTA. Nie przyjmuj bezkrytycznie tego, co ktoś Ci powie. Wiesz,
że nie jest to wiarygodna osoba.

RAK. Krążą kolo Ciebie pieniądze.
Wprawdzie niezbyt duże , ale takie,
na które nie liczyleś .
LEW. Nie wciągaj osób trzecich w
konflikt osobisty. Wiadomo, że brudy
najlepiej prać w czterech ścianach.
PANNA. Jakaś premia lub inne niespodziewane pieniądze podreperują
Twój częściowo zrujnowany budżet.
WAGA. Rzeczowo i racjonalnie
podchodż do tego, co przyniosą najbliższe dni. To będzie wlaściwa postawa.
SKORPION. Dobry nastrój nie tylko będzie się utrzymywał, ale nawet
się wzmocni. Chyba znana Ci jest
przyczyna.
STRZELEC. Wszyscy dziś będą
dla Ciebie wyjątkowo mili. Być może
wiedzą o czymś, o czym Ty nie masz
pojęcia .

Angielski
bez problemu
Czytaj w " Echu Dnia", słuchaj
w Rad iu "Kielce" o godz. 15.55 i
19.50
And how do you łike my new
place?
Całkiem niezłe to twoje nowe
gniazdko.
My rooms are in the garret.
Twoje pokoje są na poddaszu?
Ale super, zawsze tak chciałem
mieszkać.

Take a look at the garden around the house.

W lecie można by w nim urządzić
grillowanie.
Listen carefully, I have a fireplace in one of my rooms.
No nie , nie dość , że mieszkasz
na poddaszu, to jeszcze masz
tam kominek. Masz n i ezłego farta .
But there's one defect.
Defekt? Jaki defekt?
The door creaks.
No wiecie co? Takie warunki , a
jej przeszkadza skrzypiąca furtka .

Eksplozja w Londynie
Skrajnie prawicowe ugrupowanie podało , że jest odpowiedzialne
za sobotni bombowy atak we
wschodniej części Londynu. W rezu ltacie wybuchu siedem osób odniosło rany - podała policja . Wybuch nastąpił ok. godz. 19 czasu
Eksplodował
warszawskiego.
ładunek podłożony w ,volvo" w rejonie zamieszkiwanym przez
społeczność bang la deską, na ruchl iwej, pełnej sklepów i restauracji ulicy Brick Lane, na którą
ściągają tłumy kupujących . Na
zdję"ciu: policja i straż pożarna na
miejscu eksplozji - z prawej strony
widoczne skutki eksplozji.

KRZYŻÓWKA NR 96
1

2

3

4

••••
••••
••••
••••
••••
••••
5

Warunkiem.otrzymania nagrody jest przedstawienie karty
konkursowej ze wszystkimi kuponami wyciętymi z "Echa",
które ukazały się w gazecie do dnia opublikowan ia ostatniej liczby zakreślonej w danym okienku. Pełny regulamin
Znajduje się do wglądu w Biurze Konkursu w Kielcach . Regulamin został zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kielcach (zgodnie z ustawą o grach losowych i zakładach wzajemnych).

6 7
11

12
Hurtownia Fabryczna "Zelmer" i
.. Niewiadów", Kielce, ul. Górna 9, tel.
GOS343-11-58.
MIX oferuje swoim klientom duźy wybór sprzętu agd:
Odkurzacze , krajalnice, miksery, roboty, aparaty telefoniczne, suszarki do włosów, okapy kuchenne, czajniki
elektryczn e, żelazka, maszyny do szycia.

•

osrnlx

Za praszamy w godzinach 9-17.

KUMAN-ART A-Z
POSZUkuje pracowników działu organizacji
imprez oraz reklamy i promocji.
Wym agania : inteligencja, kreatywność, zdolność
dyn ami cznego i samodzielnego działania , wyższe
Wykształcenie.
Kontakt wyłącznie osobisty (CV) w Oddziale Agencji Kielce,

ul. Sienkiewicza 11 w godz. 15.00-16.00.

KONKURS
ECHA DNIA I ENIGMY
Wkolejnej emisji kuponów , Enigmy" nagrody wylosowali:
' Zofia Oziubińska z Komorowa - 50% zniżki na kurs prawa jazdy
' Tomasz Wolanin z Hajnówki - sprzęt AGO
, Ąrtur Zieliński z Kielc - wypożyczenie samochodu na 1 dobę
wRENT A CAR ENIGMA
W sprawie odbioru nagród prosimy o kontakt z Biurem Konkursów
.Echa Dnia', tel. (041) 343-04-56

10
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8

13

14

15
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POZIOMO: 1) podkładana pod
uszka, 5) przyodziewek na 1, 6)
ROZWłĄZANłE
KRZYŻÓWKI
(nadali bali), 11) baktrian lub dromader, 12) brrr, jak tu zimno i ciemno, 16) zostawia matkę i leci pracować , 17) narciarskie wiązanie.
PIONOWO : 1) z brzucha do
świata, 2) wety pod koniec fety, 3)
dantejska estrada, 4) lalka zaciś
nięta w pięść, 7) pocztowe nie
popłyn i e , 8) bombowy na metalu,
9) rolki na głowi e , 10) z młódką i
kłódką, 12) kamizelka uszyta z kopki, 13) ogórkowy dla leniuchów,
14) rzeczy imię, 15) . S' wydłużone
i pocienione.
labl
Rozwiązania krzyżówki (wystarczy podać hasło 6 poziomo) prosimy przesyłać pod adresem redakcji . EO· - wyłącznie na kartach pocztowych - w terminie 7 dni od daty
numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana nagroda książkowa . Na karcie z rozwi ązan i em należy umieścić dopisek: " Krzyżówka nr 96" .
Rozwiązanie krzyżówk i nr 74:
POZIOMO: Piwowski, płotkarz ,
Holandia, redaktor, zginanie.
PIONOWO:
ziółko ,
kostka ,
oskard , liszka, herszt, Ludwik, nektar, ironia.
Rozw. główne: HOLANDIA.

... zdecydowałam się na Pilicką·· .
...działają szybko i niezawodnie .. .
...mogłam wybrać najkorzystniejszą dla mnie ofertę...
... i na dodatek przy połączeniach lokalnych
mogę rozmawiać dwa razy dłużej
za tę samą cenę
.. .naprawdę dbają o klienta!

~
PllICKA TELEFONIA
Radom, lA. ŻenxnsIóogo 17
Pionki. lA. o,bowo 7A
_T~ IA. s....-45

_
MamwIocId. lA. 1: K<*IuszId 10
-...g, lA. Soeroko lZ
Sondamion. lA. Rynek 6
Stalowa Wolo. IA. Jono _

. 13

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Imieniny Wojciechów i Bartoszów w

stko

Racławicach

WIOSE NY CHLOP
ROKU 1999
V

Ogólnoświatowy Zlot Bartoszów i Wojciechów oraz
Roku 1999 miały miejsce wczoraj w Racławicach .

Chłopa

wybory
Impreza

oraz w minirecitalu kabaretowy m.
Było
co oglądać i czego
posłuchać. Tym bardziej. że na
scenie prezentowali się nie tylko
c hłopi. Zjechały do Racławic zespoły folklorystyczne niemal z
całej Polski. Była więc i muzyka , i
śpiew, i taniec, m.in . w wykonaniu
,~Jędrzejów" z Jędrzejowa . Byli kosynierzy i strzelcy armatni. Przybył
nawet sam Król Kurkowy ze swymi
marszałkami.

ny powiewał transparent takiej oto
treści :

setki zainteresowanych z całego kraju. O tytuł Chłopa
Roku ubiegało s ię siedmiu rolników. Był także reprezentant Kielecczyzny Kazimierz Łebek z gminy Chęciny_

"Kazia s ię nie boimy, z Chłopem
Roku powrócimy. Małorolny? No
to co? Ale ŁEBEK to ón mo".

Z okazji 205 rocznicy bitwy pod
Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Kultury
Wsi z Warszawy, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Malopolska Izba Rolnicza oraz "Cepelia" i ARTIM Kraków
zorganizowały w pierwszą niedzielę

Na

zgromadziła

początkach Polski Ludowej,
1953 roku . Po reaktywowaniu
w 1956 r. przeżywało okres
ności w latach
I
Jest członkiem Federacji Eu
skiej oraz Zjednoczenia B
Kurkowych w Poznaniu.
- Jesteśmy najliczniejszą organi_
zacją obronną - mówi Król Kurko_
wy. - W Europie jest nas pięć milio.
nów_ Czym się zajmujemy? Przede wszystkim kultywujemy polskie
tradycje , uczestniczymy w uroczy_
stościach patriotycznych . Spotykamy się na strzelnicy, doskonali_

już było załatwione, można

było się odprężyć . Jak? W tańcu
regionalnym, z wybraną partnerką

chłopski

rozum

Imieninowe podarki

Racławicami Racławickie

Skoro imieniny, to musiały być i prezenty dla wszystkich, którzy zgłosili
się na scenę, oczywiście Bartoszów
lub Wojciechów. Było ich około czterdziestu. Redaktorzy Leszek Mazan i
Leszek Czuma z "Przekroju", prowadzący imprezę, hojnie obdarowywali wszystkich. Nieważne , czy przyszli sami czy przyniosły ich mamy na
ręku . Ważne, że nosili imię sławnego
obrońcy ojczyzny.
Specjalne nagrody-niespodzianki
były też przewidziane dla żon Wojciechów i Bartoszów. Ponieważ
straciły z nimi "wianki", przygotowano dla nich nowe. Niestety, znalazła się tylko jedna odważna - Anna Kasprzyk z Katowic, żona Wojciecha. - Mąż stwierdził, że jeśli nie
wyjdę na scenę , to znaczy że się go
wstydzę - powiedziała po przystrojeniu jej kolorowym wiankiem. Pa ń
stwo Kasprzykowie przyjechali do
Racławic zachęceni przez znajomych. Słyszeli, że można się tu
bardzo dobrze zabawić. - I nie zawiedliśmy się - dodaje pani Anna.

po świętym Wojciechu imieniny
Wojciechów, Bartoszów oraz wybory najlepszego Chłopa Roku 1999.
Honorowy patronat nad imprezą
objęło Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
U stóp Bartosza Głowackiego ,
na racławickich polach, zgromadzili się nie tylko Bartosze i Wojciechowie w wieku od lat dwóch do

Jury, pod przewodnictwem Jacka
Soski, byłego wiceministra rolnictwa, Chłopa Roku 1996, obecnego
rzecznika prasowego Polskiego
Stronnictwa Ludowego, przygotowało dziewi ęć konkurencji. Ocena
rozpoczęła s ię od strojów: oryginalności, zgodności z tradycją.
Drugie zadanie wymagało sporej
wiedzy z zakresu rolnictwa . Kandydaci musieli udzielić pisemnych
odpowiedzi na dwanaście pytań
testowych. Laik na pewno by się z
nimi nie uporał. Bo proszę spróbować wybrać spośród czterech podanych prawidłową odpow i edż na
pytanie:
Głównym składnikiem bonitacji
gleby jest:
a) urodzajność potencjalna gleby
b) urodzajność aktualna gleby
c) kultura gleby
d) skład granulometryczny gleby

Jedna

z konkurencji - rzut czapką,

"bartoszowianką ".

Wiwatówką

na wiwat

my się w strzelaniu.
Król Kurkowy jest wybierany co
roku. Tytuł ten przypada temu. kto
w strzelaniu do kura ma szczęście
trafić ostatni jego element. Pozostali dwaj najcelniej strzelający bracia kurkowi zostają marszałkamI.
Eugeniusz Kowalski, oprócz tego.
że zdobył najwyższy tytuł swojego
bractwa , jest wicemistrzem Europy
w strzelaniu do kura.

Krakowskie Bractwo Kurkowe
pod
Racław ice
własną armatę-wiwatówkę . licencjonowany strzelmistrz strzelał z
prochu specjalnie sprowadzanego
z Wiednia, przygotowywanego
według starej receptury. Huku było
co nie miara . Trup się na szczęście
nie słał gęsto ...
przyci ągn ęło

Najważniejszą częścią racławic

kiego spotkania była rywalizacja o
miano Chłopa Roku . Do udziału w
niej zgłoszono 10 kandydatów.
Trzech nie dojechało, więc w
szranki stanęło "siedmiu wspaniałych ": Andrzej Służalec , Edwin
Kucharczyk, Józef Nowak, An-

Wybory prowadził Leszek Mazan.

Przed pomnikiem Bartosza
nego strzału z "salutówki".

Głowackiego

osiemdziesięciu dwóch oraz liczni
wielbiciele tradycji kościuszko
wskiej , ale też liczący na dobrą zabawę mieszkańcy nawet bardzo
odległych regionów.

przygotowania do kolej-

drzej Kuśmierski , Kazimierz Moryc, Józef Słonina i Kazimierz
Łebek . Poparcie dla tego ostatniego było najbardziej widoczne
wśród publiczności . Tuż obok sce-

OGÓLNOPOLSKI TYGODNIK ~
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
INFO~

Po sprawdzeniu teoretycznego
przygotowania do pracy, nadeszła
pora na praktykę . Wiadomo, chłop
musi mieć krzepę , trafiać precyzyjnie do celu, być wygadany. Zgodnie z regulaminem, na początek
miał być rzut piłką lekarską. Piłkę
zamieniono na całkiem sporych
rozmiarów kamień, okrąglutki ,
wygładzony.
Po próbie siły
nastąpił sprawdzian celności rzutu. Czapką krakuską trzeba było
trafić do wytyczonego okręgu. Oj,
nie było to łatwe.

Do

tańca

Chłop

i do ... ministra

nie tylko powinien
ale i z

uprawiać ziemię ,

i Gazeta

Aktualności

~ Samorządowa

I PUBLICZNEJ
WSZYSTKICH SZCZEBLI.

t
t
t

t

18.30 - Muzyka filmowa - usłyszymy fragmenty słynnego
przed laty - sfilmowanego musicalu - "Hair"

BIEŻĄCE
INFORMACJE
KOMENTARZE
OPINIE
PORADY PRAWNE

W poniedziałki w kioskach!
Bezpłatna informacja

[!g

16.45 - Spotkanie z wicepremierem, ministrem Spraw
Wewnętrznych Januszem Tomaszewskim
poprowadzi Marzena Sobala

Cl

SAMORZĄDOWEJ

(poniedziałek)

101.4 MHz 71.15

~
lNFOR.

o.

RADNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

a kiedy potrzeba - na rękach ją nosić . Kto
więcej kobiet przeniesie, ten wygrywa. Mieli szczęście ci , którym
trafiły się najlżejsze ... Po tych
"słodkich" ciężarach chwila wytchnienia - ścinanie baloników. Tylko na pozór wydawało się, że to
takie proste.
Pon ieważ niełatwo wyżyć z uprawy roli i bez finansowej pomocy
państwa się nie obejdzie, trzeba
umieć się o nią upominać, najlepiej bezpośrednio u ministra . Do
niego to musieli się zwrócić kandydaci do zaszczytnego miana
Chłopa Roku w krótkim, jednominutowym przemówieniu, z prośbą
o dotacje dla gminy. A kiedy wszy-

Polskie Radio Kielce poleca ...
26.04.99 r.

NIEZBĘDNY W PRACY

umieć
babą

właściwie postępować,

0-800 122 222

20.15 - Radio po kolacji: Sandomierz - o tradycji , kulturze
i historii tego miasta i powiatu z zaproszonymi do
studia gośćmi rozmawi ać będzie - Krzysztof Irski.
***

Ponadto informujemy, że:
od 9.00 do 14.00 - przerwa konserwacyjna na UKF 71,15
i 10,40 Mhz - RADIO KIELCE oraz
program l, III Polskiego Radia, Radio Bis
175/99

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zdjęcia A. Piekarski
Atrakcją

imprezy

były występy

ludowych

Eugeniusz Kowalski, aktualny
Król Kurkowy, z dumą opowiadał o
stowarzyszeniu , istniejącym nieustannie od 1253 roku. Nawet w
czasie zaborów Bractwo Kurkowe
nie zawiesiło swojej działalności.
Przerwa ło ją jedynie na trzy lata w

zespołów.

W racławickich uroczystościach
krakowskie Bractwo Kurkowe po'
kazało się od najlepszej strony.
Król prezentował się iście po królewsku , a wiwatówka grzm iała na
wiwat.

~A'RCENTRALNA AGENCJA REKLAMOWA

(3A

Zaprasza

Producentów i dealerów zabawek, gier, artykułów
szkolnych i papierniczych, odzieży i obuwia dziecięcego,
gier komputerowych; właścicieli wesołych miasteczek,
producentów placów zabaw, a także art. sportowych
i turystycznych, biura podróży, fitneSS-cl j bY

do

"II

wzięci a udziału

@' ~~a~i\~C~ ~
~ lWOJE WAKAC~'€.I
28 - 30 maja 1999r.
HALA WlDOWISKOWO-SPORTOWA
KIELCE
UL.
Wszelkich informacji udziela
organizator:

tvTNlA 1

CEHTRAlNAAGENCJĄ REKlAMOWA Sp.z 0.0.

KIelce ul. _ 1 2

tel. 0-41 344-94-49
fax 0-41 344-35-63

e-maI:car@radIofamacom.pI
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Po ,iBPwBle...
wspomaganie oraz
regulacja kierownicy,
niezbędne w nowoczesnym samochodzie

Po dl'll,le...

Po tI'lecle...

Po czwlll'te•..

mocne zawieszenie

hamulce "Lucas",

umożliwiające

zwiększające

- wybór opcji silnika
(benzynowy 1.6
j diese/1.9)
w zależności od
wlasnych potrzeb

transportowanie
znacznych ciężarów

bezpieczeństwo jazdy

i skracające
hamowania

drogę

Po /lIlIIe...
różne

rodzaje
nadwozia i zabudów, ,
dopasowanych do wielu
zastosowań
/
,.

Dobry wybór
MOTOZBYT S.C., Kielce, ul. Karczówkowska 11a, tel. (0-41) 3684444; EURO-AUTO, Kielce, ul. Krakowska 161, tel. (0-41) 3664472; EURO-POLMOZBYT Sp. z 0.0., Kielce,
ul. 1-g0 Maja 191, tel. (0-41) 3663900; Ostrowiec Św., Osiedle Słoneczne 41, tel. (0-47) 476840; POL-SKAR Sp. z 0.0., Skarżysko Kamienna, ul_Piłsudskiego 2, tel. (0-47)
2530448; POSiCZ, Starachowice, ul. Krzosa 27, tel. (0-47) 2747626; TONG HEUNG ZTS, Grójec, ul. Laskowa 29a, tel. (0-48) 8643061; LEO, Nowe Miasto n/Pilicit pl. Armii
Krajowej 3, tel. (0-48) 6741131; POLMOZBYT AUTO KIELCE Sp. z 0.0., Radom, ul. Warszawska 35, tel. (0-48) 42483; CORTES, Radom, ul. Sobieskiego 23, tel. (0-48) 639643;
BIBMOT S.c., Mielec, ul. Drzewieckiego 1, tel. (0-17) 5834444; POLSERWIS S.C., Stalowa Wola, ul. Jana Pawia" 10, tel. (0-15) 8444868; AUTO KOMPLEX, Stalowa Wola,
ul. Niezłomnych 68, tel. (0-15) 8420736.

POLONez TRUCK ATRAKCYJNE MIEJSCE PRACY
Bezpłatna

infolinia O800 120 500

• www.daewoo.com.pl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Coraz więcej samotnych kobiet

DZIEDZICZNA SAMO"'NOŚĆ
Nie umieją u/ożyć sobie życia osobistego. Trudno im znaleźć partnera
albo gdy znajdą, to ich związki trwają zwykle krótko. Nierzadko bywa, że
zawrą nawet małżeństwo, by po nied/ugim czasie się rozwieść. Coraz
więcej jest wokół nas kobiet samotnych, które udają, że ta samotność im
nie przeszkadza. Muszą udawać, żeby nie stracić wizerunku silnej, niezależnej kobiety, przygnębienie przeszkadzaloby im też w pracy zawodowej. Ale o tym, jak wiele osób poszukuje drugiej połówki świadczy
m iędzy innymi wzrastająca liczba ofert matrymonialnych, które pojawiają się w gazetach, również w naszym "Amorku". Ma/o kto uświada
mia sobie, że jedną z przyczyn braku umiejętności współżycia z męż
czyznąjest brak ojca w dzieciństwie albo fatalne małżeństwo rodziców.
Rozmawiałam z kil koma kobietami, które od kilku lat są klientkami
biur matrymonialnych. Trafiły tam,

pon ieważ mają dość samotności .
z nich była wychowywa-

Większość

nieszczęśliwych
Twi erdzą, że dopiero

na w

rodzinach .
teraz mają

świadomość tego, jak przeszłość
wpłynęła na ich zachowanie wobec
mężczyzn . Mają nadziej ę , że

ro ta wiedza pozwoli im

dopie-

odnal eżć

małżeńs kie szczęście .

Mężczyżni

to dranie

Matka Ewy całe życie wmawiała
jej, że mężczyźni są tylko przydatni
do wydania na świat dzieci i zarabiania pieniędzy. Na tym ich rola się kończy. Takim myśleniem zaraziła nieświadomie córkę. Ojciec opuścił rodzi n ę , gdy dziewczynka była mała ,
skończyła pięć lat. Wcześniej trochę
popijał, potem związał się z inną kobietą. Ewa całe życie słyszała o ojcu
jedno: "To drań , nic nie jest wart, tacy
są wszyscy mężczyźni". Była to jedyna prawda, jaką przekazała jej matka. Ewa w młodości opiekowała się
dwójką młodszego rodzeństwa. Starała się być silna, dzielna, nie pokazywać swoich sła bości, ani tego, że
cierpi z powodu braku pełnej rodziny.
Z ojcem nie m iała żadnego kontaktu.
Przed trzydziestką wyszła za mąż.
Marzyła , że stworzy udaną rodzinę ,
całkiem i nną od tej, w jakiej wychowywała się . Okazało się to niemożl i
we. C iągle krytykowała i strofowała
męża , była dominująca , wszystkim
rządziła. Kiedy ktoś wyrażał pod adresem jej męża słowa uznania, aprobaty, chwal ił go, od razu zaczynała
boleć j ą głowa , robiło jej się słabo,
ucinała szybko taką rozmowę . - Mąż
był zszokowany, a potem zniecierpliwiony i rozdrażniony, kiedy wściekła
kazałam mu wzywać taksówkę i
wracałam z ogromną m ig reną od
znajomych do domu - wspomina
Ewa. - A ja nie mogłam znieść tego,
że ktoś go chwali, ceni, bo stale ja
chciałam być najważn iejsza, na piedestale. Bałam się , że jak on będzie
lepszy, to mnie zostawi, tak jak matkę ojciec. Wiecznie kłóciliśmy s ię
przy dzieciach. Wiedziałam , że cierpią tak, jak ja kiedyś, ale nie mogłam
się opanować - opowiada kielczanka. - Do naszego ostatecznego rozstania bezpośrednio przyczynił się
remont. Wszystko, co zrobił mój
chłop wydawało mi się złe , niepotrzebne. Chciałam mu udowodnić,
że to ja jestem mąd rzejsza, zaradniejsza i dam sobie ze wszystkim radę . Tak jak kiedyś w domu z rodzeń
stwem, gdy była m dla nich autorytetem i wzorem. Kiedy mąż poma lował

do połudn ia pokój, ja pod wieczór tapetowałam go, bo wydawało mi się ,
że tak będzie lepiej. Gdy on ustawił
meble w tę stronę , ja poprawiałam
zaraz w inną. Po kilku latach takiej
walki on wyprowadził się ode mnie.
Wziął rozwód. Nie był złym człowi e
kiem, ale dzi ś wiem, że nie wiedziała m jak z nim postępowa ć, bo
nie nauczyła mnie tego matka, nie
m iałam żadnego wzorca w rodzinnym domu. Zostałam sama z dzieć
mi, a moja matka mi powtarza, że to,
co mi mówiła cale życie o facetach
potwierdziło się , są nic nie warci.
Szukałam

opiekuna

Grażyna zdecydowała

się dać

wreszcie ogłoszenie matrymonialne w prasie, bo jest przed czterdziestką i ma dosyć nieudanych
związków z dużo starszymi od siebie mężczyznami. Mieszka z matką,
która wciąż domaga się od niej wnuków. Przez te ciągłe wymówki i
przezwiska matki, która nazywa ją
starą panną, atmosfera w domu jest
nie do wytrzymania. Grażyna
wiązała się z różnymi mężczyzna
mi , odkąd skończyła dwadzieścia
lat, ale zwykle byli kilkanaście lat
starsi od niej. Pierwsza sympatia,
profesor z kieleckiej WSP, stanowiła
dla niej niedościgniony wzór intelektualny. Dziewczynie nie przeszkadzało to, że córka profesora jest
dwa lata starsza od niej, bo niezwykle ceniła jego czułość i opiekuń
czość. Miała nadzieję, że po rozwodzie z żoną ożeni się z nią, ale kiedy
j uż rozstał się z małżonką, okazało
si ę, że Ewa jest tylko jedną z jego
zdobyczy. Wszystkie atrakcyjne
studentki znajdowały si ę w kręgu
za i nteresowań naukowca, zwłasz
cza gdy zbliżało się zaliczenie albo
pisanie pracy. Zapraszał je wtedy
do domu celem przedyskutowania
zagadnienia i od tej pory rozpoczynała się bliższa znajomość. Ale o
tym Ewa dowiedziała się dużo póż
niej . Jej kolejny partner miał 39 lat, a
ona dwad zieści a kilka. M i ała nadzieję, że zostanie jej męże m , a
wyszło na jaw, iż ma w Warszawie
żonę , a w Kielcach robi tylko chwilowo interesy. - Zaproponował mi
wspólne mieszkanie w wynajętym
mieszkaniu, pod wa ru nkiem, że
zgadzam się na to, iż weekendy bę
dzie s pędzał z żoną - wspomina
G rażyna . - Marzenie o szczęśliwym
małże ń stwie i posiadaniu dzieci
znów legło w gruzach. Potem były
jeszcze dwa kolejne związki , w których znów chciałam s ię poczu ć jak
mała dziewczynka. Wtedy zastanowiłam się nad tym, dlaczego nie

FINANCIAL MANAGEMENT S.A.
W zw i ązku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
poszukujemy osób - fizycznych lub prawnych zainteresowanych współpracą w charakterze

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO
ds. leasingu
Od kandydatów oczekujemy:
• orientacji na rynku usług finansowych
• samodzielności
• kontaktów handlowych
Pisemne oferty prosimy przesiać na adres finny:

FINANCIAL MANAGEMENT S.A.
BIURO HANDLOWE
ul. Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa
lub fax: (022) 857-35-75

podobają mi się moi rówieśnicy, tylko ciągle komp l ikuję sobie życie .
"Brakuje ci ojca" - podpowiedziała
mi jedna z moich przyjaciółek .
"Masz nadzieję , że w starszym
mężczyźnie znajdziesz opiekuna i
poczucie bezpieczeństwa , którego nigdy w rodzinnym domu nie
zaznałaś". Przyznałam jej rację potwierdza Grażyna . - Dla mojej
matki temat mego ojca był tematem tabu . Wiedziałam tylko, że był
pijakiem i szwenda się gdzieś po
Kielcach . Mieszkał z nami tylko
dwa pierwsze lata. Matka nie pow i edziała mi kto nim jest, wmawi ała mi, że z moją pozycją zawodową byłoby wstyd przyznać się
do takiego ojca . Chyba jednak nie
miała racj i, w jakimś sensie oboje
zmarnowali mi życi e .

Rywalizowali o mnie
Agnieszkę wszyscy postrzegają
jako kobietę sukcesu. Elegancka,
zadbana, zewnętrznie zadowolona.
Mało kto wie, że samotność
zagłusza tabletkami i alkoholem. Ci,
którzy spotykają ją po raz pierwszy
są przekonani, że kto jak kto, ale
ona ma na pewno ułożone życie
osobiste. Ale ci, którzy znająją bliżej
wiedzą, że przez jej życie przewinęło się kilku dobrze sytuowanych
narzeczonych i wszystkie związki
rozpadły się . Po każdym z męż-

Nie ma

pieniędzy

czyzn zostało jej mnóstwo prezentów i miłe wspomnienia z wakacji.
Ale ona pragnie tego jedynego, z
którym mogłaby spędzić całe życie.
Jest jedynaczką. Przez całe życie
rodzice, którzy żyli w jednym mieszkaniu, ale byli w separacji, rywalizowali o jej względy. Każde chciało
być lepsze od drugiego. Zarówno
matka, jak i ojciec kupowali jej wszystko, co tylko chciała, aby tylko pozyskać jej względy i uczucia. - Przy
wręczaniu tych prezentów każde z
nich nie omieszkało dorzucić coś
negatywnego na temat drugiego rodzica. - To powodowało w mojej
głowie niesamowity zamęt i chaos mówi Agnieszka. - Już nie wiedziałam kto jest dobry, kto zły i o co
komu chodzi. Obydwoje byli dla
mnie dobrzy, mili, opiekuńczy, tylko
szkoda, że siebie nienawidzili.
Ciągle się z sobą żarti, a do mnie robili słodkie miny. Nauczyłam się ich
wykorzystywać dla własnych korzyści. Po skończeniu szkoły średniej
traktowałam wszystkich mężczyzn
w ten sam sposób, zupełnie nieświadomie zresztą. Najpierw wydawało mi się , że kogoś kocham, a
wkrótce patrzyłam tylko na to, co mi
może dać. Zawsze trafiał się ktoś
bogatszy, hojniejszy od poprzedniego. Nienawidziłam siebie za to, że
taka byłam, ale nie potrafiłam być
inna. Nie miałam żadnych skrupułów ani sentymentów. Ale moi ro-

26 kwietnia 1999
dzice też nie mieli obiekcji przed
się
nawzajem
obrzucaniem
błotem , opluwali się przez kilkanaście lal. Gdy dorosłam , ojciec wyprowadził się. Przez to wszystko
cierpię. Do końca jeszcze nie
wiem, co mam zrob ić , jak mam się
zmienić, aby umieć być tylko z
jedną osobą, chciałabym też, aby
ten człowiek wytrzymał ze mną.
Ciągle szukam tego jedynego.
Bronię się

zobowiązań, tego, że w czymś
dopisze, czuła też strach przed
skością. - Nigdy przecież nie
działam na co dzień jak
kobieta i mężczyzna , mama
Skąd mam wiedzieć, na czym
ga dobre małżeństwo , "u ",u ' a '"~1
kłótnia, kompromisy czy
swoich racji? Gdzie miała
go nauczyć jak nie w
mężczyzna zaczyna mi
dać, jak będzie wygląda ć
wspólne życie, od razu ro b ię
sztywna i dzika - przyznaje się .
Uciekam od niego, rozpaczam.
Udany związek, dziecko, to
stko istnieje tylko w sferze
wyobrażni , a pragnęłaby m ,
tak wyglądało moje prawdziwe
cie.

przed

małżeństwem

Matka E lżbiety wychowywała samotnie ją i jej siostrę . Elżbieta mieszka sama, mimo że skończyła 42 lata.
- Mój ojciec odszedł od matki, gdy
rozpoczynałam

podstawówkę

przypomina sobie. - Wkrótce ożenił
s ię i wyjechał do innego miasta.
Znienawidziłam go za to. Po kilku latach, kiedy mama poznała pewnego
pana, miałam nadzieję , że on będzie
naszym ojczymem. Gdy się pojawił,
od razu ' poprawiła nam się sytuacja
finansowa, znajomy mamy miał samochód, jeżdziliśmy na wycieczki. Z
nim było zawsze wesoło, nigdy się
nie nudziliśmy. Ale mama zerwała tę
znajomość, bo uznała, że żaden mę
żczyzna nie zaakceptuje do końca
jej dzieci, czyli nas. Tą swoją
bzdumą decyzją pozbawiała nas
możliwości wychowywania się w
pełnej rodzinie. Takie życie odbiło się
na moim stosunku do mężczyzn,
spotykałam się z wieloma, ale gdy
tylko zaczynało robić się między nami poważnie, przychodził czas na jakieś konkretne deklaracje co do
wspólnego życia, od razu wpadałam

Małżeństwa rozpadają się ,

więcej

jest rozwodów, a cierpi ą
tym przede wszystkim dzieci. To
slogan, tylko rzeczywistość.
bywa tak, że samotne s ą
matka i córka. Samotność
dzi z pokolenia na nrI""'''',n,o
tanie, jaki jest najlepszy
który od rodziców mogą
dzieci, wielu odpowie, że
kiem jest ich wzajemna miłość. i
więcej. Udana rodzina, w jakiej
wychowują, to dla dzieci wielki
tencjał na całe życie . Gdy
z sobą szczęśliwi, to istnieje
prawdopodobieństwo, że ich
też stworzą szczęśliwe

przeciwnym razie, tak jak
z tym
kłopoty. Agnieszka, Grażyna ,
bieta, Ewa nadal są same.
Iwona ROJEK
artykułu, mogą mieć

na utrzymanie rzeczników konsumentów

Starachowice
Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i
ochronie interesów konsumentów nakłada obowiązek powołania
powiatowych rzeczników. Spośród czternastu p owiatów województwa świętokrzyskiego, tyłko jeden - starachowicki - takiego rzecznika już ma. W większości przypadków przyczyną opóźn ienia w
powołaniu rzecznika jest brak pieniędzy.
Aktami prawnymi, z których kow swojej działalno
ści powiatowy rzecznik konsumentów jest nie tylkó ustawa z
1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym ,' lecz
również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o Państwo
wej Inspekcji Handlowej oraz kodeks postępowan i a cywi lnego.
- Formalnie na stanowisko powołany zostałem 25 marca tego
roku - mówi powiatowy rzecznik
konsumentów w Starachowicach
Marek Kam i ńsk i . - Na razie ludzie
nie bardzo wi edzą, z j akimi sprawam i mogą s i ę zwrac ać . Miałem
j u ż interwencje doty czące konfliktów rodzinnych , eksmisji. Tymczasem rzeczn ik ma się zająć
bezpłatnym poradn ictwem prawnym dla konsumentów, podejmowaniem interwencji w sprawach
spornych ,
przeciwdz i ałan i em nieuczciwej konkurencji oraz praktykami monopolistycznymi na rynku . Powołanie
instytucji prawnej , jaką jest stanowisko rzecznika , to następ
stwo aspirowania Polski do struktur Unii Europejskiej . W pań
stwach unijnych ingerencja organów państwowych na rynku jest
znacząca od wielu lal. Rzecznik
ma spore uprawnienia , może
przeprowadzać kontrole poprzez
Państwową Inspekcję
Handlową, ma uprawnienia prokuratorskie , czyli może występować z
' powództwa cywilnego. Docelowo mają powstać biura rzecznika
konsumenta. ZrobioJ)o nawet symulację , zgodnie z którą na 100tys . powiat przewiduje się około
czterech etatów tego biura . Rzecznik ma zająć s i ę nie tylko takimi
sprawami jak gwarancje, rękoj
mie, lecz również ubezpieczeniami , kredytami, wo l ną sprzedażą.
Siedzibą rzecznika w Starachowicach jest Starostwo Powiatowe przy ul. Mrozowskiego 9, tel.
274-81-45, pokój 101 . Petenci
mogą zgłaszać się codziennie,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15.30, osobiście lub
telefonicznie.
rzystał będzie

w panikę i rezygnowałam z takiej
jorności. Elżbieta twierdzi, że bala

- W tej chwili mamy dwie propozycje kandydatur na to stanowisko
- mówi wicestarosta powiatu kieleckiego Ryszard Barwinek. - Najpierw zostaną one omówione na
merytorycznych komisjach Rady
Powiatu , póżniej przedstawione
całej radzie na najbliższej sesji,
która odbędzie się w maju. Tymczasowo, do momentu powołania
rzecznika
konsumenta ,
do
załatwiania interwencji oddelegowany został jeden z pracowników
Wydziału Spraw Obywatelskich.
- Ponieważ na cały etat nie mamy pien i ędzy, prowadzone s ą rozmowy z sąsiedn i m i powiatami, pińczowskim i buskim, o powołaniu
wspólnego rzecznika - mówi wicestarosta powiatu kazimierskiego Jan Nowak. - Ustalimy, na jakich zasadach będzi e działał , nie
wiadomo, czy nie ustanowimy dyżurów w poszczególne dni w tych
trzech miastach .
- Nie mamy na razie pienię
dzy. Nie poradzimy sobie z powołaniem rzecznika w najbliż
szym czasie - powiedział nam
wicestarosta powiatu włosz
czowskiego Waldemar Domagalski. - Obecnie sprawa jest
wciąż na etapie projektu. Stanowisko zostan ie jednak najprawdopodobn iej utworzone
do końca pierwszego półrocza
1999 roku.
- Przygotowujemy uchwałę radnych w tej sprawie - poinformował
nas przewodniczący Rady Powiatu Skarżysko-Kamienna January
Lewandowski. - Musimy jeszcze
zadecydować , na jakich zasadach ma on działać na naszym terenie , jaką pełn i ć rolę . Czy ma
biernie oczekiwać na petentów,
czy też sam wyszukiwać sprawy
do załatwienia .
- Zakładamy, że do końca pierwszego półrocza uda nam się powołać rzecznika konsumenta mówi sekretarz powiatu koneckiego Tadeusz Szymański. - Ponieważ nie mamy na to pieniędzy,
szukamy innych rozwiązań . Być
może tymczasowo problemami
konsumentów zajmie się prawnik

http://sbc.wbp.kielce.pl

wyjątkie

merytorycznego wydziału starostwa.
- Rzecznika nie mamy, ale mamy
za to kłopoty finansowe. Byliśmy
zmuszeni do zwolnień prawników,
a musimy utworzyć nowe stanowisko. I na dokładkę to stanowisko
musi być nie najgorzej opłacone mówi starosta powiatu sandomierskiego Mieczysław Sawa . - Gdyby
jeszcze było jakieś duże zapotrzebowanie na tego typu pomoc, ale
są ważniejsze kwestie, na przykład
Centrum Pomocy Rodzinie.
- Nie ma ustawowego terminu, w
którym samorządy powiatowe
muszą powołać rzeczników konsumenta - mówi zastępca dyrektora Urzędu Ochrony Konkuren-

cji i Konsumenta Delegatura
Łodzi Barbara Romańcza k- G
ca. - Niemniej jednak ustawa,
właściwie jej poprawki we szły
życie 1 stycznia tego roku , co
żna interpretować w ten
że rzecznicy powinni zosta ć
wołani również 1 stycznia . Zd
my sobie sprawę z tego, że jest
niewykonalne. Jednak sprawa ta
powinna zostać jak najszybciej
uregulowana . Niektóre powialy
radzą sobie w ten sposób, że
cownicy niektórych
pełnią tymczasowe fun
nika. I nie jest to złe rn7W "' Ld'
gdyż wówczas konsumenci
do kogo się zwrócić .
Monika
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Z komendantem

głównym

•

policji Janem

Michną
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rozmawia Piotr Kutkowski

El BYLEM OKRA II
ł O gląda pan "Ekstradycję"?
- Częściowo .
ł Kto jest pana głównym bohaterem?
· Filmy są piękne , można w
nich wiele pokazywać i tak się
robi. Natomiast policja i każda
instytu cja
strzegąca
prawa
I mus zą działać w obrębie obowiązuj ących przepisów. Tworzy
I je parlament, a my jesteśmy zob'Iigawani do ich przestrzegania .
Są one podstawą naszej pracy.
Instru menty, które posiadamy, a
więc świadek koronny, świadek
incog nito, zakup kontrolowany,
prze sy łka niejawnie nadzorowana, to in strumenty daj ące nam
ogromne możliwości. Wprowadzono je przed rokiem, od tego
czasu zdobyliśmy wiele doświa
dcze ń , stąd teraz mamy już rezultaty. Maleje chociażby ta najgroż ni ejsza
przestępczość
prze ciwko życiu .
ł Li czba rozbojów i napadów
z bronią w ręce jednak roś
nie ...
· To prawda , staramy się temu
zapobi ec.
ł M arzą się panu takie uprawnienia, jakie posiada amerykańska policja?
· My ślę , że nie chodzi tu nawet
o uprawnienia policji. Chodzi o
uprawnienia całego wymiaru

spra wi edliwości. Posłużę się
przy kł adem . Przebywaj ąc w tym

roku w Chicago

obserwowałem

rozp raw ę prowadzoną przez sę
dziego, a potem uczestniczyłem

- Wystąpi liśmy z propozycjami
zmiany przepisów, są one rozpatrywane przez Min isterstwo
Spraw Wewnętrznych . Czekamy
teraz na podjęci e przez szefa resortu decyzji.
• Krąży pogłoska , że siedziba
w Radomiu dla mazowieckiej
komendy to tymczasowe rozwiązanie. Na ile ta pogłoska
jest prawdziwa?
- Nie m i eliśmy i nie mamy zamiaru przenosić siedziby Komendy Wojewódzkiej z Radomia
do Warszawy. Za taką lokalizacją przemawiają racjonalne
przesłanki . Są: stosowna baza ,
odpowiedn ia infrastruktura łączność , informatyka, przede
wszystkim jednak ludzie , którzy
tu pracuj ą i będą pracowali.
• Czy to, że w Radom iu wprowadzano różne programy prewencyjne, miało wpływ na ulokowanie siedziby Komendy
Wojewódzkiej w Radomiu oraz
powierzenie funkcji komendanta Zdzisławowi Marcinkowskiernu?
- Realizowane tu programy
prewencyjne rzeczywiście przysporzyły sukcesów tej placówce
i nale~y pogratulować za nie komenda ntowi Marcinkowskiemu .
Ocen iamy go jako człowieka
pracującego dobrze i dynamicznie, stąd też nasza nominacja.
Ale o umiej scowieniu siedziby w
Ra domiu zadecydowały te elementy, o których j uż wspo-

• Czy będąc komendantem
czuje się pan bezpiecznie?
- Tak. Jeżdżę bez ochroniarza ,
a przecież c i ągle jestem w trasie . Po Warszawie równ i eż poruszam się bez asysty.
• Był pan of iarą przestęp
stwa?
- Pełn iąc funkcję komendanta
wojewódzkiego policji w Bielsku-Bialej zostałem okradziony.
• Co panu zginęło?
- Z piwnicy bloku, w którym
mies zk ałem , skradziono mi dwa
rowery. Takjak każdy, jestem narażony na różne do le gliwości , jakie wszystkich nas mogą dotykać .

• Czuje się pan bezpiecznie, a
jednak jeden z pana poprzedników został zabity. Okoliczności tej śmierci do dziś nie
zostały
wyjaśnione .
Czy
będą?

- Nie łączyłbym ogólnego poczucia bezpieczeństwa obywateli ze śmiercią generała Papały.
W tej sprawie prowadzimy bardzo intensywne czynności operacyjne. Oczekujemy, że doprowadzą one do finału , ujęcia sprawcy i pociągnię cia go do odpowiedzialności.

• Prasa spekulowała , że jeden ze śladów prowadzi do
Radomia ...

dowód
zalety
konta

na

mniałem .

w posiedzeniu , na którym byli
Jak
programy
typu
obecni sędz i a , prokurator i ad" Małolat " są postrzegane w
wokat. W c i ągu 40 minut rozpolicji?
strzygni ęto trzy sprawy o handel
- Na teren ie kraju powstało
narkotykami. Zakończyły s i ę
około 1000 lokalnych prograone wyrokami pozbawienia wolmów, realizowanych przez pol iności. Tyle . Tymczasem nasze
cję wspólnie z samorządam i. Jeprawodawstwo, o 9zym wszyscy
żeli chodzi o . Mało l ata · , były podejmowane próby również w indoskonale wiedzą, nie stwarza
nych województwach . Każde z
takich możliwości.
Sprawy
ciąg ną się latam i. Nawet te najnich dostosowuje oczyw iście
pow ażni ejsze . To demoralizuje .
założenia programu do lokal, Z mi eniają się policyjne
nych uwarunkowań .
struktu ry, zmieniają się prze- ' , • Jakie są obecnie najwię
pisy, zmi eniają się także metoksze zagrożenia dla stanu bezdy dzi ałania przestępców. By
pieczeństwa?
nadążyć za tym wszystkim,
- Obserwujemy wzrost drobkoni eczne jest doskonalenie
nych przestępstw przeciwko
mieniu , czyli kra dz ieży i włamań .
wiedzy i umiejętności. Czy policja dostrzega taką potrzebę?
Są one doleg liwe i dokuczliwe
dla ludzi. Istotnym zagrożeniem
· Mamy przygotowane programy szkolen iowe dla kadry - kojest dz i ała ln ość zorgan izowamendantów komisariatów, a jest
nych grup przestępczych . Przestępczość taka godzi w podstaich ponad 2 tysiące , ponadto dla
wowe interesy ekonom iczne pa kom endantów powiatowych i
Wojewód zkich . Ci ostatni będą
ństwa . By z nią walczyć , podjęli
szkol eni w Chicago, a także w
śmy wiele działań . Po łącz en ie
Anglii. Komendanci powiatowi
wydzi a łów przestępczośc i zorganizowanej i narkotyków oraz
mają uczestniczyć w zajęciach w
SZczytnie i Legionowie. Z myślą
włączenie ich do struktur Koo nich przygotowano programy
mendy G łównej przynosi spodoskon alące
umiejętności
dziewane rezu ltaty. W wyn iku
zrealizowan ia kilku poważnych
zarząd zani a i decydowania.
spraw uszczupliliśmy w znaczny
• A co z szeregowymi policjantami? To przecież z nimi
sposób dochody wielu grup
ZWykle spotyka się obywatel.
przestępczych . Zarekwirowali· Każdy policjant przechodzi
śmy im nie tylko p i en i ądze , ale i
Prze szkolenie
podstawowe ,
majątek . Kolej nym zagrożeniem
POdoficerskie , aspiranckie. Niesą narkotyki. Dzisjaj w Polsce są
Zależnie od tego, przy każdej koone już dość powszechnie zaży
mendzie istniej e system doskowane przez młodzież . Przestalinalenia zawodowego.
śmy już być tylko krajem tranzytowym , stając się krajem docelo• Jednymi z najbardziej
wym . Grupy przestępcze loka liiwych przestępstw dla
" połe c;teń stwa są kradz i eże
zują tutaj środki finansowe i
tworzą . narkobiznes·.
ch odów. Najw i ęcej ich
• Czy policja w c elu skutew województwie mazoim ...
czniejszego zwalczania "na rkobiznesu " zamierza w wię
· Mamy świ adomość , że i w Warszawie, i w województwie makszym stopn iu współpraco
wać z takimi i nstytucjam i,
~OWieckim zdarza się najwięcej
radzi eży samochodów. Pojak chociażby urzędy skartwierdza to statystyka. I ta dobobowe?
- Współpracujemy z nimi i ta
wa, i roczna . Oczywiście , podejwspółpraca przynosi efekty. By
ne są dz iał an i a , obecn ie
były one jeszcze większe , wyi eż wspólnie z komendanstępujemy do różnych instytucji
stołecznym . Szczegółów nie
z inicjatywami. Muszą one zw ię
zdradzał.
kszyć swoją rolę i działać w barś .Sami policjanci podkredziej zdecydowany sposób. Na
laJą, że dla skutecznej walki
wspólnych spotkaniach i naraZe ZłOdziejami samochodów
dach mówimy, że nie tylko poliPotrzebna j est jednak przede
cja jest odpowiedzialna za stan
m zm iana przepisów
bezpieczeństwa i porządku . Są
: ~"ll'CZlaC\,ch rejestracji pojazjeszcze takie instytucje , jak .fiCzy za słowami i dą rówskus', urzędy celne. UOP.
CZyny?

- Była to jedna z wer- I-----~iiii~~----l
sji. Została ona wyjaś
niona . Pon ie waż nie
potwierdziła się do końca , podjęliśmy dalsze działania wynikające z uzyskanych
informacji.
• Na jakim etapie
znajduje się postę
powanie?
- Trudno mówić o etapach .
Powtórzę :
trwają czynności operacyjne . Proszę być
cierpliwym.
• Dziękuję za rozFot. P. MaZUT
mowę ·

Jeśli

masz dowód osobisty, możesz
od razu założyć KONTO OSOBISTE
w naszym Banku. Zalety?
• pa~et kart bankowych, a w nim
międzynarodowa karta bankomatowa Cirrus za darmo,
• rozbudowana sieć bankomatów,
• związany z kontem limit kredYtowy,
• bankofon, by w każdej chwili
kontrolować stan konta,
• korzystne oprocentowanie,
• oraz krajowe ubezpieczenie NNW* *,
a teraz dodatkowo: szansa na najwyższej jakości osobisty
komputer SONY VAIO 505 TS 300, jeśli do 31 MAJA 1999 r.
założysz konto i weźmiesz udział

9,5"*

w ZA BA WIE KONKURSOWEJ.

Dla aktywnych i pomysłowych
- nagrody renomowanych firm.
Osobiście czekamy na Ciebie!
• oprocentowanie wg stanu na

dzień

Regulamin konkursu

12.04.1999 r.
,

•• NNW przy minima1n~j ~oci.e wpływu
na konto - 1000 zł

dostępny

BEZPŁATNA

mIesIęczrue

we wszystkich ptacówkach Banku .

INFOLlNIA: O 800 120 360

fK} KREDYT SANK PS, S.A.
WSZYSTKO

W

JEDNYM

BANKU

Centrala Kredyt Banku PBI S.A., ul. M. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, tel. (()"22) 634 54 00, fax (()"22) 634 53 35, telex 824129, 81S267, komerteI3912-{)7SS.
Kielce, Oddział: ul. Śniadeckich 33. Filia: Busko Zdr6j, ul. Partyzantów 27. Radom, Oddział: ul. Żeromskiego 43/4S. Filia: Białobrzegi, ul. Krakowska 34.
Tarnobrzeg, Oddział: ul. 1 Maja 6. Filie: Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 4A, Jan6w Lubelski, ul. Sienkiewicza 11; Sandomierz, ul. Rynek S. Agencja:
Sob6w, Sob6w k. Ożarowa.
http://www.kredytbank.com.pl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kolarstwo tandemowe zyskuje coraz

26

NIEWIDOMY MISTRZEM
Od 12 do 16 maja kolarze przejadą cztery etapy szosowe , po 80
km każdy oraz jeden etap na torze

jazdy indywidualnej na czas. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Niewidomych i
Slabowidzących CROS S, organizator wyjazdu ze strony polskiej ,
przysłało zaproszenie już w lutym.
Nazwisko Waldemara Jopkiewicza
znalazło się wśród siedmiu osób
reprezentujących Polskę, obok
członków klubów .. Hetman" i .. Ikar'"
z Lublina oraz kolarzy z Warszawy i
Olsztyna.
Na świ ecie niewidomi jeżdżą na
rowerach od kilkunastu lat, w tandemach z wi dzący m i pilotami. Pierwsze mistrzostwa Polski odbyły
się w czerwcu 1997. roku. Waldemar Jopkiewicz i Artur Kondracki
zajęli wówczas trzecie miejsce,
zdobywając brązowy medal. W
tym samym roku w prologu Tour de
Pologne rozgrywanym w Słu p sku
pan Jopkiewicz s tartował z
Pawłem Solarskim, zd o bywając
drugie miejsce. Rok późn iej na
sprawdzianach przed wyjazdem
do Belgii para Jopkiewicz - Kondracki była najlepsza w Polsce. W
Belgii zdobyła medal dla aktywnych.
Wyścig rozp o czynał się prologiem na torze kolarskim koło Antwerpii. Jopkiewicz i Kondracki uzyskali najlepsze wyniki w ekipie polskiej . Zwyciężyli wtedy Szwajcarzy.
W nastę pnych dniach kolarze ści
gali się na ulicach belgijskich miasl.
Codziennie przemierzali wiele kilo-

Zarząd Przedsiębiorstwa
Spółka

z

metrów, transportowani autokarami, aby po przejechaniu kolejnego
etapu wró cić do miejsca zakwaterowania .
- To było bardzo m ę czące - wspomina Waldemar Jopkiewicz. - Czasem w ciągu jednego dnia rozgrywaliśmy dwa etapy w różnych miastach. Pokon ywaliśmy dziesiątki
kilometrów. W dniu rozpoczęci a
wyścig u, po prologu na torze, odbył
się etap uliczny na dysta nsie 85
km, rozegrany w szaleńczym tempie, głównie pod dyktando kolarzy
hiszpań s kich i fra ncuskich. Ten
pierwszy wyścig u stawił w zasadzie całą k la syfika cję . Ale najbardziej morderczy był trzeci dzie ń,
sobota. Przed połud niem przejechaliśmy 60 km, a po południu kolejne 55 na trasie od l eg łej o 150 km
od poprzedniej. Łączn ie ze ściga-

niem się na rowerach byliśmy wtedy w podróży 13 godzin.
W najważn iej szej klasyfikacji czasowej - Jopkiewicz i Kondracki
znów byli najlepsi spośród Polaków. W ogólnej klasyfikacji zajęli 24
miejsce. To sprawiło , że znaleźli się
i w tegorocznej reprezentacj i.
Skład tandemu jednak nieco się
zmienił. Teraz pilotem Waldemara
Jopkiewicza jest Dariusz Duda.
Kolarstwo tandemowe niewidomych budzi coraz większe zainteresowan ie. Silne grupy kolarzy
działaj ą VI Lublinie, Kielcach , Warszawie, B i ałymstoku , Olsztynie.
Kielczanie zrzeszeni są w Święto
krzyskim Klubie Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Niewidomych i
Słabowid zących .

- Jazda na rowerze wymaga od
niewidomego wielkiej odwagi - mówi Waldemar Jopkiewicz. - Wszystkie decyzje podej muje pilot
si edzący z przodu. Przy jeździe IN
ruchu ulicznym podaje mi komendy: lewa, prawa, stop, ja pokazuję
ręką zmiany pasów ruchów.
Kolarstwo wymaga znacznych
nakła d ów finansowych , zwykle z

Jeden z etapów szosowych Ronde van Belgie '98.

Komunikacji Samochodowej

ograniczoną odpowie dzialnością

prawnionych pracowników (Dz. U. Nr 33 poz. 200)

wzywa uprawnionych pracowników do składania
pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego
nabycia udziałów
w terminie do dnia 1 wrześn ia 1999 roku
w siedzibie SpÓł ki
28-200 Staszów, ul. Krakowska nr 51
(Dział Spraw Osobowych, pokój nr 47).
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębio rstw
państwowych przez uprawnionych pracowników rozumie się :
a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego p rzedsiębiorstwa pań
stwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Sam ochodowej
w Staszowie, tj. w dniu 1 marca 1999 r., pracownikami tego przed siębiorstwa,
b) OSOby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa pań,
stwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych były stroną umowy o zarządzanie
przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstaWie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przeds iębiorstwach państwOWYCh (Oz. U. z 1991 r. nr
18, poz. 80 z późń. zm.).
c) osoby. które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsię
biorstwie państwowym , a rozwiązanie stosunku pracy nastąp i lo wskutek przejścia na
emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych wart. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnYCh zasadach rozwiązywan ia z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotycząCYCh zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r.
Nr 4 poz. 19 z późń . zm.),
d) osoby, które po przepracowaniu dzies ięciu latw przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybieart. 23 Kodeksu
pracy.
Niezłożenie oświad zen ia w podanym terminie powoduje ut ratę prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów.
Qo składanego oświadczenia należy d ołączyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym do dnia jego komercjalizacji.
Wspomniane zaświadczenia wydawane są przez Dzi ał Spraw Osobowych
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z 0 .0 . (p. nr 47) na wniosek
zainteresowanych.
Usty uprawnionych pracowników zosta n ą wyłożone w siedzibie P rzedsi ębior
stwa Komunikacji Samochodowej Sp. z 0 .0 . w Staszowie, ul. Krakowska nr 51
w dniu 15 września 1999 r.
Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liści e lub sprostowania okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwi e państwowym należy składać w formie
pisemnej do 29 września 1999 r. w siedzibie Przedsi ębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z 0 .0 . w Staszowie, ul. Krakowska nr 51 w sekretariacia Zarządu , pokój nr 41 .
Rozpoznanie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania udziałów uprawnieni zostaną poinformowani w ogłoszeniu o przystąpieniu do nieodpłatneg o zbywania udziałów, które Spółka zamieści w imieniu Ministra Skarbu Państwa w prasie o zasię
gu lokalnym i ogólnokrajowym oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie
Spółki i we wszystkich jej zakładach i oddziałach.
64/_

kieszeni. Rok temu na
wyjazd do Belgii wszyscy członko
wie kadry otrzymali nowę rowery
od stowarzyszenia CROSS . Niestety, wymagały one od razu przeróbek. W porównaniu z rowerami
innych reprezentacji były wi ęcej niż
skromne. Podczas jazdy indywidualnej na czas kieleckiemu tandemowi dwa razy spadł łańcuch . Polacy byli też gorzej niż inni kolarze
ubrani. Dostali jednakowe koszulki
i buty, ale już spodenki mieli różne ,
klubowe .
- Nadrabiamy amb i cją - śm ieje s ię
Waldemar Jopkiewicz. - Dla nas
ten sport to nie tylko ści ga n ie si ę ,
ale sposób na życie , zachowanie
kondycji, zdrowia. To jest znakomita rehabilitacja ruchowa . Żeby wyjechać wiosną na u li cę , całą zi mę
muszę trenowa ć w domu na rowerze stacjonarnym. Gdy tylko warunki pogodowe się poprawią, wyjeżdżamy z pilotem w trasę. W
ub iegłym roku miałem przej echanych około 7000 km . Teraz z Darkiem przejecha liśmy j uż 1200. W
niedziele dołączamy do kolarzy
.Cyclo-Korony", jeździmy z młod zi e
żą kol arską i z mastersami.
W grupie jeździ się łatwiej. Nie
trzeba się wówczas obaw i ać każ
dego zakrętu , niespodziewanego
wyjazdu samochodu . Wtedy moż
na rozwijać większe szybkości , nawet do 65-70 km na godzinę. Przeciętna szybkość na dłuższej trasie
wynosi około 30 km na godzinę .
Osoby wi dzące często boją s ię
usiąść z tyłu na tandemie , bo rower
jest długi , z przodu nic nie widać i
jest się zdanym niemal całkowicie
na pilota.
Piloci trenują przez cały rok, głów
nie na rowerach górskich. Darek
wstępny etap pokonuje w mieści e 
jeździ z domu na osiedlu Święto
krzyskie do pana Waldemara na

na

kolarzy to podjazd
na Czerwoną Górę ,
do Chęcin od strony Korzecka , na
Bukówkę , jazda do
Małogoszcza.

Ję

drzejowa .
W kieleckim klubie
jest Sześć tandemów, w wyścigach
startują dwa. Kłopo
ty finansowe uniemożliwiają udział w
wielu
imprezach.
Pod znakiem zapytania stoi wyjazd do
Belgii. Mimo wcześ
niejszych zapowiedzi, że kadra nie bę
dzie ponos i ć żad
nych kosztów, od
wszystkich wymaga się wpłacenia
. wpisowego · ,
około 900 zł plus
koszty podróży, bo
stowarzyszen i u
CROSS zabrakło
p i eniędzy. Nie wiadomo też , czy w
Zdjęcia archiwum prywatne
tym roku odbędą
Zimą Waldemar Jopkiewicz trenuje w domu na
s i ę kolarskie mirowerze stacjonarnym.
strzostwa Polski.
- Gdyby znalazł
się jakiś warsztat , który mógłby
K ielecka eki pa tandemowa
sponsorować naprawy rowerów dz i ękuje wszystkim , którzy oka·
marzy Waldemar Jopkiewicz. zali pomoc w przygotowaniach
Nie chodzi o części, które też są
do wyścigów. Równo cześnie
bardzo drogie, ale o samą robocizwraca się z prośbą do osób i in·
zn ę . Klubu nie stać na częste restytucji, które mogłyby udzielić
monty rowerów, konserwację , dowsp arcia finansowego przed ko·
j azdy na wyśc i gi. Ja nawet jeśli
lejnymi startami. Oprócz wyści.
będę się musiał zapożyczyć , wezgu belgijsk iego w tegorocznych
mę udział w wyścigu . Po to trenuplanach j est M iędzynarodowy
ję ·
Wyścig Tandemowy dla
Przez całą zimę oprócz treningów
domych i Sła bow i d zących o
na rowerze kolarze korzystali z
char Poznania pod koniec
s iłowni . Panu Jopkiewiczowi dwa
w ca oraz wyści g po ziemi kartu·
razy w tygodniu nieodpłatnie udos kiej mi es iąc wcześniej.
stępniał sprzęt dyrektor VIII LO im.
Numer konta Świętokrzyskiego
H. Sienkiewicza w Kielcach Roman
Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i TuBielenda. Niewidomy sportowiec
rystyki Niewidomych i Słabo
mógł ćwiczyć razem z młodzi eżą
widzących: Lukas Bank Świętokrzy
szkol ną. To pozwolilo przygotowa ć
ski SA 19401050-14560-2702-111
si ę do wiosennych treningów w terenie.

...

'oKNA

27-500 Opatów, ul. M. Konopnickiej 2
tel. (015) 868-30-18, fax 868-30-97
og łasza przetarg nieograniczony

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn o zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby
akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez u-

własnych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny wOpatowie

z siedzibą w Staszowie, ul. Krakowska nr 5 1
działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

1999

Podkarczówkę ·
Stałe trasy obydwu

większą po pu l arność

Każdego roku w maju czołówka światowego kolarstwa tandemowego niewidomych i słabo widzących spotyka się na wyścigu w Belgii.
W ubiegłym roku po raz pierwszy w tej prestiżowej imprezie wzięli
udział polscy kolarze z upośledzeniem wzroku. W reprezentacji znal azł s ię przedstawiciel Kielc Waldemar Jopkiewicz. Jego pilotem był
Artu r Kondracki. Teraz również pan Jopkiewicz, jako członek kadry
n arodowej, otrzymał zaproszenie na Ronde van Belgie.

kwietn ia

•

akt.

Termin realizacji zamówienia: dwa tygodn ie od momentu podpisania
umowy.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowi ązuj ących preferencji krajowych .
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać osob i ście w siedzibie Oddziału w Opatowie. Cena formularza wynosi 10 zł.
Wyso kość wadium 4.000 zł (cztery tysiące złotych).
Termin składani a ofert upływa 15.06.1999 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 15.06.1999 r. o godz. 11.00 w pokoju 31 w siedzibie Zamawi ającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone
wart. 22 pkt 2 Ustawy o zamówieniach publicznych z 10.06.1994 r. z póź
niejszymi zmianami oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uprawniony do kontaktu z oferentami - mgr Tadeusz Piwniuk
tel. (015) 868-30-18 W. 133.

,
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BUSKO ZDRÓJ. KAZIMIERZA WIELKA. PIŃCZÓW. J DRZEJÓW. WŁOSZCZOWA
Autobusy

kursują

bez zmian

40 lat Kazimierzy Wielkiej

KS J~DRZEJÓW
BO"'ES"'UJE
przedsiębiorstwo PKS Jędrzejów przyłączyło się do ogólnopolskiego protestu, prowadzonego przez NSZZ " Solidarność" PKS.
Akcję protestacyjną popiera cała załoga jędrzejowskiego przedsię
biorstwa. - Pracujemy za głodowe pensje i jesteśmy wyrozumiali dla
dyrekcji do przesady - mówią pracownicy.

Przed

wejściem

do budynku
przed siębiorstwa PKS w Jędrzejo
wie powiewają dwie flagi: biało-czer
wona i .Solidamośa~. - Popieramy
ogólnopolski protest przez oflagowanie budynku i prowadzenie rozrr!Jw z całą załogą, .Solidamość" w
jędrzejowskim PKS reprezentuje
całą załogę - mówi Ireneusz Nawrot,
czlonek Komisji Zakładowej NSZZ
,S" PKS. - Mamy odgómie narzucone przez rząd respektowanie ulg dla
dużej grupy ludności, a my nie jesteśmy instytucją charytatywną. Na tych
ulgach tracą przedsiębiorstwo i cała
zaIoga - wyjaśnia Nawrot
Przedsiębiorstwo PKS w JędrzejOwie nie otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego , zgodnie z ustaleniami, dostatecznej refundacji kosztów. Przykładowo, za luty Urząd

Marszałkowski przesiał

dopiero 8
kwietnia zaledwie 35,5 proc. utraconych wpływów.
- I przez to my musimy pracować
za głodowe pensje - żalą się pracownicy zakładu . - Jesteśmy też
zobowiązan i

ność

prowadzić

działal

ponadpodstawową,

mógł na tym skorzystać
pasażer" .

aby
. nieznany

Miasto świętuje
jubileusz

- Ale my to rozumiemy, wolimy
marne pensje niż upadek przedsiębiorstwa . jesteśmy wyrozumiali
aż do przesady.
Przedsiębiorstwo PKS Jędrze
jów, do którego należy również
Włoszczowa , liczy 405 pracowników. Oprócz NSZZ .S· PKS, która
liczy 176 członków, w przedsięb io
rstwie działają jeszcze Związek
Zawodowy Kierowców Autobusów
i NSZZ Pracowników PKS.
Protest, według zapewnień ję
drzejowskich związkowców, nie
spowoduje zmian kursów autobusów.
lALI

Jubileusz 40 rocznicy nadania praw miejskich obchodzi w tym roku Kazimierza Wielka.
Niespełna

7-tysięczne miasto.
centrum gospodarczym i
kulturalnym południowego regionu
województwa świętokrzyskiego,
przygotowuje się do swojego świę
ta bardzo starannie. Powołany decyzją Zarządu Miasta i Gminy komitet organizacyjny już wkrótce. na
pierwszym posiedzeniu, ustali plan
obchodów i szczegółowy harmonogram jubileuszowej gali.

będące

- Wstępnie planujemy, że rocznicowe uroczystości odbędą się w
czerwcu albo w sierpniu. Chcemy,
aby stały się one nie tylko świętem
naszego miasta, lecz także dla
mieszkańców sąsiednich gmin i
powiatów - powiedział nam zastę
pca burmistrza Kazimierzy Wielkiej Adam Migórski. - Pragnęliby
śmy, by do obchodów włączyli się
również przedstawiciele biznesu,

Jak się dowiadujemy, PKS Ję
drzejów prowadzi z tego powodu
usługi dla klientów z zewnątrz. Należą do nich naprawa samochodów, myjnia , przeglądy techniczne
pojazdów, usługi ksero, sklep z
akcesoriami samochodowymi.
- W ubiegłym roku nie otrzymaliśmy obiecanej podwyżki , a takie
były ustalenia związków z dyrekcją - mówią pracownicy.

biin·

zielić

•••

Jęd rzejowska młodzież będzie zbierała
pien iądze

"

Jędrzejowie.
Pieni ądze
zebrane podczas
kwesty będą przeznaczone na dożywia nie dzieci szkół podstawowych z naj uboższych rodzin .

Młod zież będzie kwestować na uli-

cach i w sklepach, nie będzie natomiast wchodzić do domów. Będzie
zaopatrzona w plastikowe, czerwone puszki z charakterystycz-

ża.

- Każdy uczeń będzie miał odpowiednie upoważnienie z podpisem
zarządzającego akcją i pieczęcia
mi PCK, które powinien pokazać w
razie wątpliwości darczyńcy - mówi Danuta Chaja , starszy instruktor PCK z jędrzejowskiego oddziału . - Jest to ważne także dla
kwestujących , gdyż zdarzało się ,

niektóre osoby,

wykorzystując

Każdy

ma

szans.ę!

okazję, wyłudzały pieniądze .
Dodatkowe informacje można

Kup sokll:ll !łl"IJ w opakowaniu promocyjnym oznaczonym specjalnym kuponem konkursowym .

uzyskać

Wytnij i zbierz zestaw trzech S Geden kupon z symbolem 3xS lub trzy kupony oznaczone S).

w Zarządzie PCK, pl. Ko19 (OH . Piast"), nr tel.
386-16-74.
lALI
ściuszki

Zestaw trzech S naklej na kartkę pocztową i razem ze swoim pełnym adresem
wyślij

"Załatają" drogę

do nas: ,,Promocja", Skr. Poczt. nr 146,05-555 Tarczyn.

Wygraj

L twiej na Klekot
Wszystko wskazuje na to, że
Wreszcie skończą się problemy
'Nłosz czo wian z dojazdem na
"'1I"ell ~;KO Klekot, gdyż wkrótce
e zmodernizowany najgorszy odcinka drogi Łachów Klekot, pełnej wyrw i dziur.
W poprzednim roku samorząd
gminy Włoszczowa sfinansował
remont drogi do Łachowa , póżniej
asfaltowy dywanik położono również w samej wsi. Na upragniony
remont czekał tylko odcinek, prowadzący z wioski do kąpieliska . W
roku samorządowcy przy koraniu gminnego budżetu
uwagę nie tylko interesy
"lIe~;7k ,.ń,.r..., Łachowa, ale także
, którzy podczas lata
z uroków Klekotu - zatam kąpieli słonecznych i

3 samochody Hyundai Atos,
13 zestawów kina domowego,
23 lodówki
oraz ponad tysiąc innych nagród

nym znakiem Czerwonego Krzy-

że

wspaniałe

nagrody!

Twoja kartka wraz z zestawem trzech

S weźmie udział w lo owaniu cennych nagród .

Konkurs soków ",~J ! I.ł"lltrwa tylko do 15 czerwca 1999 r.
wodnych, pływają na kajakach,
łowią ryby.
Mimo że do lata zostało jeszcze
trochę czasu, Zarząd Gminy już
myśli o zapewnieniu włoszczowia
nom i gościom dobrego wypoczynku. W tym celu przeprowadzono rozmowy z Wodnym OchotniczYJ11 Pogotowiem Ratunkowym, które, podobnie, jak w roku
poprzednim, będzie dbało o bezpieczeń stwo kąpiących się . Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i
Dom Kultury opracowują szczegółowy program festynów rodzin·
nych, które ubiegłego lata cieszyły
się wśród mieszkańców ziemi
włoszczowskiej ogromną popularnością.

IMiKi

Włamanie w Solcu Zdroju

Nocą po papierosy
ZUChwałego włamania i kra.
papierosów dokonano w
rllJni ony weekend w Solcu ZdrolU (POWiat buski).
IN sobotę w godzinach nocnych
sprawcy obrabowali
jednej z głównych ulic
. Po urwaniu kłódki i wywadrzwi dostali się do środka ,
zabrali znaczne ilości papieo wartości około 5 tysięcy

SAMOCHÓD!

W super konkursie soków [j[illil~m[j] do wygrania:

a talerz zupy"

Od jutra na ulicach Jędrzej owa
i całe go powiatu j ędrzejowskie
go pojawi ą s ię kwestujący uczniowie ze szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych. Akcja , która potrwa do 8
maja, jest przeprowadzana
przez Za rząd Rejonowy PCK w

handlowcy. dyrektorzy fimn i
zakładów pracy. Swój udział oraz
pomoc zapowiedziało już nasze
starostwo. Niezależnie od dwudniowych uroczystości oficjalnych
planujemy zorganizować wiele imprez towarzyszących . między innymi plenery malarskie. koncerty.
pokazy. Wspólnie z kazimierzowskim Ośrodkiem Kultury chcemy
zaprosić na występy znanych artystów estradowych , piosenkarzy.
zespoły muzyczne - dodał wiceburmistrz Migórski.
(ALI)

S

aśnie

,d
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złotych.

Co ciekawe, solecki
. skok· przypomina do złudzenia
niedawne włamanie w pobliskim
Nowym Korczynie. Tam także nocnych rabusiów interesowały tylko papierosy, zaś reszta towarów
pozostała nie tknięta . Niewykluczone, iż obie kradzieże były
dziełem tej samej grupy przestę
pczej .
(ALI)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Żadna li nia w Sandomierzu nie zosłanie zlikwidowana

Jednocześnie

26 kwietn ia 1999 r.

w kilku kierunkach

ŚWIATLOWÓD

KU SD

W RYTWIANACH
Telekomunikacja Polska SA
do wybudowania
sieci światłowodów łączącej
centrale w gminach: Staszów,
Rytwiany, Połaniec , Łubnice ,
Osiek.

Do czerwca żadna linia sandomierskiej miejskiej komunikacji
nie zostanie zlikwidowana. Jak
zapewnia prezes PGKiM w Sandomierzu Witold Jurkowlaniec,
jakichkolwiek zmian w kursowaniu autobusów można się
spodziewać dopiero we wrześ
niu.

przystąpiła

- Oczywiście , mamy kłopoty finansowe - mówi prezes. - Część
lin ii szczególnie zamiejskich jest
n i eopłacalna . Niemniej jednak
postanowiliśmy, że do wakacji autobusy będą kursowały bez
zmian .
Największe straty przynoszą
ZKM linie zamiejskie, szczególnie
kurs do Zawichostu. Częściowo
jest to wina wzrastającej liczby mikrobusów, które kursują do podsandomierskich miejscowości. Je-

Fot. R. Biernicki
d yną linią zamiejską,

Dwa

zes poły szkół

w Sandomierzu

DYREK,.ORIY
PULĄCIEN.
Dwa zespoły szkół powstaną w
Sandomierzu z połączenia nowo tworzonych gimnazjów i
szkół podstawowych nr 5 i 3.
Funkcję dyrektorów zespołów
pełnić będą dotychczasowi dyrektorzy szkół podstawowych.
Zespół Szkół nr 1 powstanie z
połączenia Szkoły Podstawowej
nr 5, która będzie stopniowo likwidowana i założonego Gimnazjum

Sprzątanie

skarpy
Trwają

prace przy p o rządko 
waniu sandomierskiej skarpy.
Od kilku dni robotnicy usuwają
z muru przy skarpie napisy oraz
wykonują niezbędne naprawy.
Po zakończeniu prac przy murze grupa robotników rozpocznie porządkowanie skarpy.
Prace porządkowe wykonują
dziesięcioosobowe grupy interwencyjne.
- Na razie doprowadzamy do
porządku mur na Rybitwach poniżej skarpy - mówi Marek Juszczyk,
miejski konserwator zabytków w
Sandomierzu . - Robotnicy zacierają napisy i uzupełniają ubytki w
murze. Po skończeniu tego odcinka rozpoczną prace bezpośrednio
na skarpie .
Prace porządkowe zostaną zakończone prawdopodobnie dopiero w czerwcu .
(AKU)

nr 1 przy tej szkole. Zespół Szkół
nr 2 natomiast zostanie utworzony
na bazie "trójki" przy ulicy Flisaków
i Gimnazjum nr 2.
"Przepisy ustawy o systemie
oświaty
łączenia

przewidują możliwość
w zespół szkoły podsta-

wowe i gimnazja. Tworzenie zespołów usprawni współdziałanie
obu szkół w jednym budynku. Uczniowie obu szkół bowiem będą
musieli korzystać z tych samych
sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych. Aby wykorzystać racjonalnie istniejące sale lekcyjne i
pracownie przedmiotowe, jak i racjonalnie zatrudnić kadrę dydaktyczną, obydwoma szkołami winien zarządzać jeden dyrektor.
Powołanie zespołu, zgodnie z
ustawą o systemie oświaty jest w
gestii organu prowadzącego, czyli
samorządu i nie wymaga zgody
kuratora , niemniej zamiar utwo- rzenia zespołu skonsultowano z
pełnomocnikiem kuratora ds. reformy" - podano w uzasadnieniu
ustawy.
- Decyzja taka ma także uzasadnienie ekonomiczne - powiedzial
Jan Cież, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta. - W ten
spósób zmniejszy się koszty wprowadzenia reformy.
Jak poinformował burmistrz Andrzej Tenderowicz, zespołami kierować będą dotychczasowi dyrektorzy szkół podstawowych. Oba
zespoły funkcjonować będą do
2001 roku, tj. do czasu, kiedy gimnazja osiągną pełny stopień organizacji.
(GOP)

która przynosi zyski jest linia Sandomierz - Gorzyce .
Od kilku miesięcy już mówi s i ę
o ewen tualnej likwid acji częś ci
kursów san domi erskich autobusów.
- Jest to prawdopodobnie nieuniknione - mówi W ilold Jurkowlaniec. - P rzes unięcie decyzji o
likwidacji li nii o kilka mie s ięcy
spowodowane jest wi zy tą papieża . Obecnie ruch jest więk szy, a
w czerwcu osiągnie szczyt. Likwidacja linii w takiej sytuacji
byłaby
po
pierwsze
nierozsądna , a po drugie pielgrzymi
i mieszkańcy Sandomierza będą
potrzebowali komunikacji miejskiej .
Zmiany kursów sandomierskich
autobusów rozpoczną się już ' w
okresie wakacyjnym, kiedy to
część z nich zostanie zawieszona
na dwa miesiące. We w rześn i u
mają zapaść ostateczne decyzje
dotyczące linii zamiejskich.

za kł;

nia
zarz;

W

Fol. R. Biernicki
mieszkańców zainteresowanych
posiadaniem telefonu. Po wybudowaniu świ atłowodów telekomunikacja przystąpi do drugiego etapu zadania - poprowadzenia linii telefonicznej zasilaj ącej
abonentów. W 11 wsiach wybu-

W najbliższą n i edzielę odbę
dzie się trzecia już edycja ogólnopolskiego turnieju karate w
konkurencji kata dzieci o Puchar Sandomierza oraz turn iej
kumite, w którym z kolei swe

umiejętności zaprezentują starsi karatecy. Organizatorem imprezy jest sandomierska sekcja
karate kyokushin, której trenerem jest posiadacz 3 dana sensei Andrzej Orłowski. Patronat

•

Mocne

uderzenie
w Sandomierzu

IAGAI

telefon iczną

o

a w części napowietrzną) . Telefonizacja gminy ma być za kończo
na jeszcze w tym roku .
(petit)
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Fot. Rafal Biernicki

Założycielami zespołu "Night
Gallery" byli dwaj gitarzyści: Thrashu i Mumin. Później do grupy
dołączyli : Melon - na perkusji,
Anioł- na gitarze basowej i P. Hom
- śpiew. Na urodzinowym koncercie jako goście zagrali: grupa .Trauma" z Elb l ąga, "Damnable" z Warszawy, "The Junkies· (Nlemcy)
oraz .Nathaniel" z Kielc. Patronat
prasowy nad imprezą objęło "Echo
Dnia".

siec

Turniej karate o Puchar Sandomierza

inte~encyjny

832-10-69

się

łącznej długości ponad 25 kilometrów (w części d rogą ziemn ą,

prze(
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Z Rad iem " Lei iwa" i "Echem Dnia"

(AKU)

W sali wid owiskowej s an domiers kiego " FunK lubu" od była
się w sobotę trzecia edycja koncertu "Negative Zo ne" . Impreza
została zorganizowana z okazji
piątej roczn icy powstania san domiers kiej f ormacj i "Night
Gallery" .

Fot. R. Biernicki

Budowa świ a tłowo d ów prowadzona jest równ o cześnie w kil ku
kierunkach przez różne firmy
telekomunikacyjne. W gminie
Rytwiany wyko nawcą zad ania
jest "Trans-Energo" Radom, który zo bowiązal s ię do końca czerwca br. poprowadzić świ a tłowód
ze Staszowa do Rytwian i Sichowa , a stamtąd do Łubn ic. Aktualnie firma prowadzi prace w Rytw ianach . Na niektórych odcinkach n i emożliwe jest wykorzystanie koparek i kopanie rowów odbywa się przy użyciu łop at. Do robót ziemnych w Rytwianach zatrudniono t rzydzi estoosobową
g ru p ę bezrobotnych.
Gmina Rytwiany od kilku lat
oczekuje na komp l eksową telefonizacj ę . W 10 sołectwa c h - po 
wstały społeczne komitety, które
zebra ły pien i ądze od około 400

W
ktro'
ki S.
Koni
ska
Or9·

nad imp rezą objęły " Echo Dnia"
oraz Rad io " Leliwa".
Sandomierska sekcja karate kyokushin istnieje j u ż od 17 lat. Jej
za łożyc i e l am i byli braci a Waldemar i Andrzej O rłowscy. Obecnie
sekcja dzi ała przy Sandomierski m
Klubie Sportowym "W isła ", a trenuje ją sensei Andrzej Orłowski.
Niedzielny turniej odbę d zie się w
hali sportowej Szkoły Pod stawowej nr 5. W zawodach kata dzieci
w 14 kategoriach wie kowych
wystąp i ponad 180 zawodników
reprezentujących
Przeworsk,
Jasło , Rudnik, Leżaj sk , Kłyżów,
Ko l buszową, Nową Dębę , Mielec,
Sta lową Wolę , Tarnobrzeg, Kielce
oraz Sandomierz.
W drugiej częśc i imprezy dorośli
karatecy zaprezentują swe umiejętności w turn iej u kumite. Swój
przyjazd do Sandomierza zapowied ziało j uż około 20 zawod ni·
ków rep reze ntuj ących Nową D ę
b ę , Przeworsk, Kielce i Sandomierz.
Puchar dla najlepszego zawod~
nika turnieju ufu nd owała Straz
Miejska w Sandomierzu. Trzy pu~
chary ufund owała redakcja naszej
gazety. Imprezy nie udałoby Się
zorga nizować bez pomocy lokalnych sponsorów, którymi są:
Urząd Miejski w Sandomierzu,
P rze d siębiorstwo Budownictwa
Wodnego, PKO BP, Biuro Reklamy i Promocji "Koncept", Ark~
diusz Obitko - kawiarnia "UFO ,
Robert Mazur - usługi gastronomiczne, Alicja Orłowska - sklep .He~
baty Świata" , firma .JiB Kwasek ,
sklep "Domator", Jadwiga i Edward Zdyb - producent zabawek
"Pluszak" oraz Maciej Ozdoba:
przedstawiciel branży muzycznej
z Bostonu (U SA).

Fot. R. Biemicki

Do trzech razy sztuka
Zesp ół Junio r ów M łodszy ch
Sekcji Piłki Ręcznej zos tał nagrodzo n y p rzez władz e mi asta. Na ostatn iej sesji Rad y
Miasta z rąk burm istrza A ndrzeja Tenderowicz a i wi cep rze wo dn i czącej
Agni eszki
Krzes im owskiej mł o dzi piłk a 
rze o tr..ymali gratu lacje i dyp lomy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zespół Juniorów Młodszych Sekcji Piłki Ręcznej Klubu Sportowego "Wisła" po raz drugi trafił do
półfinałów mistrzostw Polski. Poprzednio sandomierska drużyna
zajęła trzecie miejsce, przegrywając tylko jedną bramką. Po raz
drugi w półfinałach w Lesznie sandomierscy zawodnicy także zajęli
trzecie miejsce. - Do trzech razy

sztuka - powiedzieli trener . RYszard Kiliański i kierownik drużYny
Jerzy Gach.
Agnieszka Krzesimowska pogratulowała drużynie i podziękow.ała
za promocję Sandomierza. Pierwszego miejsca i miejsca w kadrze narodowej życzył im natomiast burmistrz.

parą,
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W ubie g łym tygod niu w Elektrowni im. Tadeusza Koś ci usz
ki SA w P o ła ń cu od była si ę II
Konferencja Ochro ny Środowi
ska w Energetyce i Przemyśle .
Organizato rami spotkan ia by li
zakła dowe K oło Stowarzyszenia Elektryków Po lskich oraz
zarząd elektrowni.
W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele 55 firm z Polski:
Niemiec, Danii i Holandii, reprezen tujących branżę elektroenergetyczną. W części merytorycznej
konferencji firmy prezentowały
wlasne rozwiązania dotyczące
ochrony środowiska w zakresie
ograniczenia emisji substancji
szkodliwych, zagospodarowania
odpadów, ochrony wody i powietrza przed skażeniami. Kilka firm
zaprezentowało własne produkty
maj ące zastosowanie w przemyśle i służące ochronie środowiska.
Uczestnicy konferencji zwiedzili
elektrow nię i zapoznali się z funkcjonowaniem oddanej 'niedawno
do użytk u instatacji odsiarczania
spalin, najWiększej inwestycji ekologicznej w Połańcu . Kiedy przed
trzema laty w elektrowni odbywała
się pierwsza
międzynarodowa
konfere ncja poświęcona problemom ochrony środowiska, budowa instalacji była dopiero rozpoczęta. Dziś lOS pracuje pełną
parą, a efektem tej pracy są czyste
powietrze i gips syntetyczny, powstający w procesie oczyszczania
spalin. - Całkowity koszt inwestycji
wyni ósł 620 milionów złotych , a 40
procent nakładów stanowiły środki

własne

- powiedział na spotkaniu z
dziennikarzami prezes zarządu
elektrowni Marek Wołoch . - Instalacja budowana była ogromnym
wysiłkiem organizacyjnym i finansowym i będzie s ię ona zwracała w
bardzo długim okresie czasu. Zoo'
bowiązania, które musimy spłacać
z tego tytułu, stanowią duże obci ążenie dla elektrowni. O budowie tej inwestycji na pewno nie decydowały względy ekonomiczne,
lecz wymogi norm ekologicznych.
Trzeba pamiętać o tym, że cena
energii wyprodukowanej na blokach 5-8 obarczona jest kosztami
ekologicznymi zw iązanymi z realizacją instalacji. Być może będzie
to przeszkodą w sprzedaży odpowiedniej ilości energii elektrycznej.
A patrząc z drugiej strony, po wejściu do Unii Europejskiej, gdzie
obowiązują zaostrzone normy
emisji, posiadanie instalacji może
być naszym atutem. Stając się
producentem czystej energii, bę
dziemy mogli eksportować nasz
produkt do krajów Unii i uczestniczyć w tworzeniu europejskiego
rynku energii.
Na konferencji prasowej prezes
Wołoch poinformował dziennikarzy, że w elektrowni nie przewiduje
się zwolnień pracowników ani w
najbliższym czasie, ani póżniej .
Pierwsze odejście z zakładu znacznej części załogi nastąpi dopiero
w latach 2010-2015, kiedy to prawie połowa pracowników przejdzie
na emeryturę . Do tego czasu każdy
pracownik będzie miał zagwarantowaną pracę. Pierwszy kwartał

br., pomimo

wdrożenia

programu

oszczędnościowego , zakończył się
zakładu niewielką stratą - powiedział prezes i wyjaśnił , że sytua-

dla

cja ta spowodowana była brakiem
taryfy na energię i kontraktu długo
terminowego. W lutym br. elektrownia złożyła taryfę, która została zatwierdzona 20 kwietnia i zacznie
obowiązywać od 4 maja. Pozwoli to
na planowanie przychodów spółki
do końca roku . Prezes Wołoch zapowiedział , że proces prywatyzacji
elektrowni, zapoczątkowany w
1996
roku
przekształcen iem
zakładu w jednoosobową spółkę
skarbu państwa , może zostać sfinalizowany jeszcze w tym roku.
Ipetit!
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MAJOWE ZAWODY
WĘDKARSKIE
Sandomierskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje zawody wędkarskie
" Spinning-Start '99". Zawody o
puchar posła Jerzego Jaskiern i
odbędą się pierwszego maja na
Wiśle od 266 km do 272 km, tj.
od Koćmierzowa do moslu kolejowego w Sandomierzu.
Będą to kolejne zawody wędkar
skie z cyklu Grand Prix okręgu tarnobrzeskiego . W ubieglym roku
wzięło w nich udzial ponad siedemdziesięciu zawodników.
- Tegoroczny "Spinning-Start '99"
rozpoczniemy o godzinie siódmejpowiedział Adam Socha, członek
sandomierskiego Koła PZW. Wszyscy zawodnicy spotkają się
przy moście w Sandomierzu. Za kończenie zawodów przewidujemy na godzinę siedemnastą. W
związk u z zawodami chcielibyśmy

lV.· ocić się do wędkarzy amatorow, którzy nie będą brati udziału w
zawodach o zastosowa nie sie do

[Hl

I

regulaminu amatorskiego
ryb .

połowu
(AKU)

CZĘŚCI

SAMOCHODOWE

HOLBEX
Ogólnopolski importer i dy:trybutor oCeruje

znakomite warunki zakupu
części samochodowych !!!
Il!.!!HLC
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Zapraauamy;
Błyt.k.awiana

ponil..>d'loiaJek·pi.ąt.ek od 8.00 do 18.00, tiOboUl od HOlI du 13.00
doetawa w dowolne miejace w PolICe. Wyeta.rez:y fu lub l.eleCon

Dostępność.

asortyment, bardzo konkurenCyjn e ceny i rubuty.
Nasz przed stawiciel w Kielcach Pan Paweł Ko%ubek
z przyjemnością odpowie D 8 Państwa pytaniu
Kraków:
,.I.fon, (0602) 607 860

Holbex Sp. z 0 .0., ul.

Obrońców

Modlina 9

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

~
Fot. R. Biemicki

http://sbc.wbp.kielce.pl

A company or !.be RHlAG Group Lt.d
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CO GDZIE KIEDY?
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POIIEDZIALEK

25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574/99

•

- brak terminarza.

• Pogotowie pediatryczne
-7 .00-22.00, tel. (041) 331-14-94.

rza-,

SUCHEDNIÓW

dr 45195

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

Klno "Kuźnica"

• Szpital
- tel. 832-22-22 i 632-32-03.

Kino "Ballada"

- nieczynne.

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

Tele fony

STĄPORKÓW

- łnformacja PKS: 632-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania Klubu AA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 632-39-59 lub 9637. Straż
Miejska: 986, ,lot": 832-41-30.

Kino "Jedność"

•

- brak terminarza.

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

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

22.00: $ródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. $więtokrzyskie : 331-15-41 ;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992. Pogotowie Wod.Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1633 , czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie. w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS: 366-02-79, Infonnacja PKP: 366-93-28.
RADIO TAXI "EU ROPA",
Kielce, tel. 3-611-611 , 3-311-311 .
www.complex.com.pll-europa.
Właściwy partner! dr 46397

• PfUA "Kubu ś"
- tel. 368-02-93; nieczynny.

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

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

• "Moskwa"
- ,Goście . goście II" fr.. I. 15. g. 10. 14.
20.15. ,Babe świnka w mie ś cie' USA. bo .. g.
12.15. 16.15. ,Celebrity' USA. I. 15. g. 18.

•

dr 48322

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

"Omnia",

"Echo"

wYSTAWY

• Galeria Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. Pawła Marcinkowskiego. Waldemara Kozuba . Galeria czynna: wtorek-piątek w godz. 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: "Wsp6/czesne malarstwo połskie ", "Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego" ,
,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku'.
Skrzydło północne : ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej".
• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stale:
,Wsp6lczesna sztuka łudowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: ,Z pradziejÓ'N regionu świę
tokrzyskiego- i "Kielecczyzna średniowieczna";
czynne codziennie, oprócz poniedziałków i śród,
w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.
• Oddział
- Muzeum lat Szkolnych S. Żeromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawła II 5, tel. 344-57-92. ,Wystawa material6w biograficznych i literackich z młodzień
czych łat pisarza'. Czynne: wtorki. czwartki,
piątki, niedziełe w godz. 9-16. w środy w godz.
11-16. W niedziele wstęp wolny.
• Oddzial
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddział Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa stała: ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wystawa biograficznołiteracka '. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu
pł. _Ogniem i mieczem'. Stroje bohaterów
"Ogniem i mieczem". Czynne codziennie,
oprócz poniedziałków i wtorkÓw, w godz. 1016. Czwartki - wstęp wolny.
• Zabawkarstwa
- wystawy: ,Transport i komunikacja'.
,Przyjaciele dzieciństwa', ,Lalka i jej gospodarstwo'. ,Modelarstwo redukcyjne'. Muzeum czynne codziennie, oprócz poniedziałków,
w godz. 10-17.
• Muzeum Wsi Kleleckiej
- Dworek laszczyków, ul. Jana Pawła II 6,
tel. 344-92-97. _Chłop polski w Brazylii' - czynna od poniedziałku do p i ątku i w niedzielę w
godz. 10-15, w niedzielę wstęp bezpłatny.
• Park Etnograficzny w Tokarni
- tel. 31-54-171 . Sezon letni: skansen
czynny od wtorku do niedziełi w godz. 10-17
(wstęp do godz. 16). Wnętrza XIX-wiecznych
chałup , )(lX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawa rzeźby Jana Bernasiewicza.
• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21 , tel. 361-25-37. Wystawa
stała : ,600 milionów łat historii Gór $więto
krzyskich', ,Skały. minerały i skamieniałości
Kielecczyzny'. Muzeum czynne pon iedziałek
p i ątek w godz. 6-15. Wstęp wolny.
Telefony
-

Straż

Miejska: 966. 366-75-15 (czynne
366-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
t5 fax); posterunki. czynne w godz. 7.00-

całą dobę);

•

Gabinet Stomatologiczny
"Centrum"
- Kielce, ul. leśna 1, 343-16-71 . lek. stom.
Salwa, Skrzypiński: pon . - piął. 15.00-20.00,
sob. 10.00-15.00.
dr 47925

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza ,
ogłoszenia drobne
z gazet " Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni ,
tel. (041) 94-77.
bolu
• Informacja Gospodarcza
- ŻÓlTA LINIA, tel. 94-34 .

jr 2

• Postoje taksówek
- osobowe: płac dworcowy: tel. 368-33-99,
ul. Piekoszowska: tel. 34-515-1 1, ul. Jesionowa:
tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego: tel. 366-4040, ul. Szymanowskiego: tel. 34-488-45; bagażowe: ul. Armii Czerwonej: tel. 366-06-68, TAXł
Dalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-66.
• O stre dyżury szpitali
- wewnętrzny i chirurgiczny - Czerwona
Góra.
• Apteki
- dyżur całodobowy - ul. Żeromskiego
36/40, dyżur do godz. 23 - ul. Orkana 14a.
• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezpłatna infolinia).
• Telefon zaufania w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym można
zgłaszać patołogie. popełnione przestępstwa.

• Zespól Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kieloe, ul. Grunwałdzka 47 zaprasza w poniedziałki i czwartki od 15.00 do 16.00, 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 bezpłatne.
Punkt Konsultacyjny
d o Spraw Uzależnień
- alkoholizm. narkomania - tel. 344-39-66,
poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18,00.

Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
male dziecko (0-5 lat)
- tel. 346-53-11; pon i edziałki w godz.
15.00-16.00.
•

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - poni edziałek-piątek w godz. 16.00-20.00, tel.
345-73-46 (piątki - również narkomania).
• Młodzieżowy Telefon Zaufania
- dyżury specjalistów psychologów i pedagogów w środy i w czwartki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.
USŁUGI LEKARSKIE

• BrM
- informacja o prywatnych usługach medycznych: tel. (041) 342-76-97.
Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów
- wizyty domowe pediatrów, chirurgów dziecięcych . internistów, laryngologów, ortopedów,
neurologów, badania EKG. Zgłoszenia codziennie w godz. 11 .00-20.00. tel. (041) 331-56-50.
Wrz:yty domowe w godz. 14.30-22.00 (dni powszednie), 11.00-21.00 (dni wolne), 2901/99

•

Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. R. Szczukoccy
- wizyty domowe. gabinet łekarski, tel.
(041) 368-48-91. Kiełce. ul. PoIowniaka 4 m.
•

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

B IURO REKLAM
I OGŁOSZE Ń
" E CH A DN IA ",
Do m Hand lowy " P iast",
plac Koś c iuszki (R yn e k),
t e l. 386 -5 5-09,
czynn e : 10-14,
czwartek: 9-14.

•

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

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

~ KOŃSKIE

BUSKO
• Klno ,,zdrój"
- ,Mamu śka ' USA, I. 15, g. 17. 19.

• Klno .,Adria"
- brak terminarza.

•

Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stałe : ,Zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska· , ,Poczet krółów i książąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca $więtokrzyski ego' .
,Ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy'.
malarstwo Ignacego Pinkasa (1688-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle, ,Gujana - zielony raj". Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16.30, soboty w godz. 814.30, niedziełe w godz. 13-16.30.
•

Rezerwat i Muzeum
ArcheolOgiczne
w Krzemionkach
- ,Gómictwo krzemienia w neolicie', , Dwie
podziemne gałerie turystyczne', ,Skansen
wioski neolitycznej", _Muszle i minerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-sobota w godz. 915, niedziele w godz. 11-15.
Telefony
- Informacja i rezerwacja biłetów PKS: 6538-64 ; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy. czynne całą dobę: 65-36-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.
ECHO-TAXI , tel . 262-11 -11 ,
dojazd do klienta bezplatny.

SKARŻYSKO-KAM,

• Muzeum im. Orła Bialego
- RejÓ'N, ul. Słoneczna 90, tel. 531-331 . Czynne codziennie: ekspozycja płenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.
• Kryta pływalnia
- ul. Spółdzielcza 19. tel. 539-345, czynna:
poniedziałek-pi ątek w godzinach 6-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.
POSTÓJ TAXI
" PRZY DWORCU",
nie pobiera opIaty za dojazd,
tel. 513-705.
boIu

STARACHOWICE
• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

STASZÓW

Kozi oł.

• Apteka
- ul. 11 Listopada 22.
• Szpital
- tel. 864-22-61 .

ZAWICHOST

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA D NIA ",

•

• Apteka
- ul. Askenazego 2.

OŻARÓW

-.

• Kryzysowy telefon zaufania
- 861-03-72: alkoholizm: poniedzialki i sro·
dy w godz. 17-21 ; punkt przec iWdział ania
przemocy: wtorki i piątki w godz. 16-18: ogólne poradnictwo uzależnien : czwartki

16-16.

w godz.

•

Konlr.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w

terminarzach.

12. 30

pomóc
Spotk,
Szkol,

może'

ństwo

WŁOSZCZOWA
•

Klno

- nieczynne.

Koncert m uzyki Straussów

STOPNICA

Kie leckie ' Centrum Kultury i Instytut Ku ltury Austriackiej - Warszawa
zapraszają na koncert muzyki Straussów pn . " Enseble Johhan Strauss
Wien" W wykonan iu Wiedeńskiej Orkiestry Sa lonowej . Koncert odb ędzi e
s ię 15 maja o godz. 18 na dużej scen ie KCK. Info rmacje i bilety : Impre sariat KCK, tel. 344-90-54.

• Kino "Powiew"
- brak terminarza.

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
tel.lfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A19, " p .,
czynne 9-15.

Ap e l

• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek l , tel. 632-22-65 ; Zamek. tel. 832-36-56. Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny. Wystawa stała:
, Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego. malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki. Wśród eksponatów: ,Szachy
sandomierskie' pochodzące ze schyłku XI
wieku.

Wystawa

współczesne

rÓw

własnych

czasowa:

. Dawne

widoki Sandomierza' ze zbiomuzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel./fax 632-38-58.
Czynne: w torek-piątek w godz. 9-16. sobota
w godz. 9-15, niedziela w godz. 10-15. Czwartek jest dniem bezpłatnym . Wystawy stałe :
,Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, ,Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od Xł do XX wieku, .Historia wzgórza zamkowego w ikonografii', , Ekspozycja etnograficzna" - prezentuJe kulturę materialną Sandomierzan i lasowiaków, , Ekspozycja archeologiczna' - naczynia, broń , ozdoby z tzw. ,Grobu książęce
go' z Sandomierza - Krakówki oraz cmenta rzyska kuł tury przeworskiej z okresu
wpływów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: ,Krocząc drogami aniołów. Anioły w
sztuce i tradycji judochrześcijańskiej" . ,Malarstwo i grafika Marii i Stan isława Dawskich',
,Indywidual Behavior Janusza Barana. Rysunek'.

Oddział

Muzeum literatury
- ul. Katedralna 517, tel. 832-21-47. Czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, soboty w
godz. 9-15. niedziele w godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny.
Wystawy stałe: ,Jazdy do Sandomierza' ekspozycja poświęcona związkom Jarosława
Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Wystawa
czasowa: , Poł scy pisarze w karykaturach Eryka Lipi ńskiego' ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie.
•

Muzeum HistorU
Polskiego Ruchu Ludowego
- Rynek 7/9, tel. 632-21-4 1, godziny otwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17. sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. .Adam B ień 1699-1996'.

• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektów ołtarza papieskiego.
• Motel Królowej Jadwigi
- , Błisko i daleko' - wystawa Jurija SuI/mowa z Krymu. Można równ ież podziwiać zbiór
starych zegarów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Muzeum Narodowe' w K ielcach zwraca się z apelem do Czytel ników o
pomoc W zebraniu 'i nformacji o pozostających W rękach p rywatnych
pracach artysty malarza Henryka Czarneckiego (1889-1972), twórcy portretów i pejzaży, społecznika , ped agoga , konserwatora . założyciela i pierwszego dyrektora kieleckiego liceum plastycznego (obecnie P aństwo 
wej Szkoły Sztuk Plastycznych) , zasłużonego dla Kielc i reg ionu świ ęto
krzyskiego. Muzeum przygotowuje wystawę monograficzną teg o artysty,
wszystki e obrazy czy dokumenty zostałyby wystawione lub zamieszczone W k atalogu . 'Kontakt z Muzeum z Dzi ałem Malarstwa i Rzeżby, tel. 34440-14 wew. 245 .
Isial
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• BWA Sandomierz
- , Malarstwo' - wystawa Marka Sołowieja .
uIbo

M

na
niel
letr
pro
się
rze l
że j

Galeria .. Piwnice" - wystawa amatorskich prac

16.

•

• Apteka
- ul. 1 Maja 34 .

Klno " Pegaz"

Kino " B elweder"

SANDOMIERZ

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

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

•

U
A

plastycznych m i eszkańców Bretanii. Klub
Osiedlowy - wystawa prac malarskich Violetty

-Infonnacja PKS: 864-23-19, PKP: 64-21·
42. Telefon kryzysowy: 664-30-06. czynny 16·
22, Pomoc Drogowa: 864-24-00, Pogotowie
C i epłown icze : 993.

nieczynne.

• Klno "zDK"
- al. 3 Maja 6; nieczynne.
• Apteka dyżurująca
- apteka , Krasnal", ul. Kopemika.

• Staszowski Ośrodek Kultury
- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria ,PunkI' _
,Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'.

• Apteka
- ul. 11 Listopada 15.

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

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.

kubczyka i Macieja Zarębskiego', .Adam Bień
- dokumenty, korespondencja , książki i fotografie', amatorskie prace malarskie o tematy.
ce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze Staszowa pl.
,Przed jubileuszem roku 2000'. Wystawy mo.
żna zwiedzać w pon i edZiałki i czwartki w godz.
12-1 6.

• Szpi tal
- tel. 868-24-66.

POŁANIEC

KAZIMIERZA WIELKA

OSTROWIEC

cztówki staszowskie ze zbiorów Mariana Ja-

Telefony

- brak terminarza.

•

• Muzeu m Ziemi Staszowskiej
- ul. Jana Pawła 1117, tel. 864-33-44; .Po-

- Infonnacja PKS: 868-22-27, Poradnia
Odwykowa: 666-27-33.

PIŃCZÓW
~

Klno "Syrena"

• Apteka
- ul. Żapi nowska 2.

Telefony

• 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
w godz. 11.00-15.00.

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

•

Kino "Studyjne"

- nieczynne.

• Klno
- brak terminarza.

•

• Psycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń , tel. zaufania 368-1741 . poniedziałki i czwartki w godz. 15.00-17.00.

OPATÓW

JĘDRZEJÓW

INNE USŁUGI

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

- nieczynne.

• Gal eria BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA .Piwnice", ul. leśna 7. Wystawa prac dyplomowych uczniów
PSSP w Kielcach pl ,Impresje austriackie'. Galeria
czynna od poniedzialku do piątku w godz. 11.0017.00. w niedziele wgodz. 11 .00-15.00. w sobotynieczynna. Galeria BWA.Na Piętrze". ul. leśna 7.
WjstaoNa fotografii Jerzego Bednarskiego i malarstwa Waldemara OIeszczaka pl ,Inspiracje". Galeria czynna od poniedmku do piątku w godz. 9.0015.00. W soboty i niedziele - nieczynna.

Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-1 8.00, tel. (041) 366-3121,345-47-44.
AWl19

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

• "Romantica"

• "Studyjne"
- ,Historia kina w Popielawach' poł .• I. 15. g.
16.30 ..SzeregowiecRyan' USA. I. 15.g. 18.30.

•

ul. Czysta 1
(róg Świerczewsk i ego) ,
tel. 864-32-58,
czynne 10-14.30

- brak terminarza .

• Apteka dyżurna
- ul. Schinzla 13.

SĘDZISZÓW
•

dr 43401

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

- nieczynne.

• Wizyty domowe p ediatrów
- Sieczko, tel. (04 1) 331-69-04.

26 kwietnia jest 116 dniem roku.
Przed nami 249 dni 1999 roku,

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

Klno "Miejskie"

•

Imieniny obchodzą:
Marzena i Klaudiusz
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" Echo kierowców"

. bryt.
(POWI.]

Punkt,

nalob)
(2) Ch

12.20 I

ostrożności
Ostrzegamy przed następny
mi czarnymi punktami na dro gach całej Polski. Wykaz m iejsc
szczególnie niebezpiecznych ,
w których w ostatnich latach
powtarzały się trag iczne wypadki , opracowała Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych . Przed
czarnymi punktami ostrzegamy
już od kilkunastu dni. Dziś wyruszamy na kolejne drogi krajowe.
Podróżujący
nadmorską
" szóstką" , czyli trasą Golen iów Koszalin - Słupsk - Gdańsk , n iech
koniecznie zwolnią W takich miejscowościach, j ak Ramiewo, Bolesławice oraz na odcinku Sąbo
rze - Mianowice. Kto wybierze się
W trasę tranzytową "dwójką" Frankfurt - Poznań - Warszawa Brześć, niech uważa szczególnie
W Sławacinku, Białej Podlaskiej,
Rumienku , Tarnowie Podgórnym ,
Tarnowie Sadach , Baranowie, Poznaniu, Swarzędzu , Koninie, Kole ,
Kłodawie , B ramkach, Buczy.
Jadącym .trójką", czyli drogą
Jelenia Góra - Legnica - Z iełon a
Góra - Szczecin, przykre niespo-

dzianki mogą się przytrafić W Pyrzycach ,
Skwierzyn ie,
Niedo:
radzu-Otyniu . Na , p iątce", c~yll
drodze Bydgoszcz - p oznan Wrocław, koniecznie zwalniamy w
Żninie i Pawłowie . przypominam Y,
że drogowe czarne punkty to przede
wszystkim
niebezpiec~ne
skrzyżowania , ostre łuki , przeJscła
d la pieszych i ciasne przejazdY
przez m i ejscowości. Do w iękSZO
ści wypadków w takich miejscach
dochodzi głównie z powodu nadmiernej prędkości .
Listę czarnych punktów na drogach całego kraju dru kować. bę
dziemy w kolejnych wydaniach
" E cha kierowców'. powtól7ymY Ją
tuż przed wa ka cj ami. O bieżących
utrudnieniach na drogach ~słys:Y
my w audycjach Radia , Kielce o

godz. 5 .30 , 6 .30, 7 .30 i 14.10. h
Przypominamy o
lokalnyc
utrudnieniach na drogach naszego reg ionu , czyli objeżdzie uliCY
Lwowskiej w Sandomierzu , ruchU

wahadłowym na moście w
Poła ńcu i koleinach na odcinKU
Szczucin drogi 73 .

Słupia pacanow;~
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hObby
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18.35 ,

darzen
Krzyżó
Upraw;

21 .25 .

CO GDZI

kwietnia 1999 r.

Uprowadzenie
Agaty
Młod y Cygan ucieka z wi ęzien ia
na siedem dni przed zakończe
niem kary. Wkrótce poznaje nie-

l etnią Ag a tę, córkę wpływowego

prominenta. Młod zi zakochuj ą
się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ojciec Agaty obawia s i ę ,
że jej wybryki mogą zaważyć na
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TVPl .'~

,

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Pan Złota
Rączka (58) - serial kom. USA 8.20
Giełda 8.30 Wiad. 8.40 Prognoza pogody 8.45 Bajki dla Jasia i innych dzieci serial anim. 9.15 Dla dzieci : Mama i ja
(pawt.) 9.30 Dla dzieci: Domowe przedszkole 10.00 Porozmawiajmy o dzieciach 10.10 Raven (16) - serial sens.
USA 11.00 Smiechu warte (powt. ) 11 .30
Egipt Słowackiego (powt.) 12.00 Wiad.
12.1 OAgrobiznes-roln . pr. inform. 12.20
Kon trasty - świat, ludzie. pieniądze
12.30 Wielki sprzątan ie 12.40 Chcemy
pomóc - mag. 12.50 Taksówka Jedynki:
Spotkanie z agentem (pow1.) 13.05 TV
Szkoła Teatralna: Nie każdy śpiewać
może 13.3 0 Ja i moje życie : Moje rodzeństwo i ja 13.45 Sto lat - mag. ubezpieczeń społecznych 13.55 Refomny emerytalne na świecie i w Polsce 14.10 Dla
dzieci: Tik tak 14.35 Po prostu życie (16)
. kanad . serialobycz. 15.05 Czas na komputer 15.30 Teleexpress Junior 15.40
Rower Błażeja 16.30 Moda na sukces
(836) - serialobycz. USA 17.00 Teleexpress 17 .20 Klan (212) - telenowela pol.
17 .45 Studio Sport: I liga koszykówki
mężczyzn - finał play-olf: Zepter Sląsk
Wroclaw - Nobiles Włocławek 19.20
Wieczorynka 19.30 Wiad., Sport i Prognoza pogody 20.10 Gliniarz z dżungli
(32) - serial krym. USA 20.55 Wojna w
Kosowie 21.05 Teatr TV - J. Tuwim wg
opowiadania Mikołaja Gogola: Plaszcz premiera 22 .40 Goniec kulturalny 22.55
W centrum uwagi - pr. publicyst. 23.1 0
Wiad. oraz Sport 23.25 Rewizja nadzwyczajna: Tajemnica Smigłego 0.00 Mistrzowie kina - Joseph Losey: Zabójstwo
Trockiego - thriller wł. 1.35-2 .05 Mistrzowie: W. Stróżewski

.:

:,: TVP2

7.30 Dziennik krajowy 7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny 8.30 Złotopolscy
(133) (pow1.) 9.00 Swiat kobiet - mag.
(audiotele: 0-70035277] 9 .35 Krok za
krokiem (137) - serial kom. USA 10.00
Walka o przetrwanie: Mieszkańcy urwisk
- bryt. serial dok. 10.30 Duety do mety
(powt. ) 11 .00 Jake i Ben (25) - kanad . senalobycz. 12.00 Nieustająca Love Story
(2) Chcesz to mnie bierz - pr. artyst.
12.20 Podróże sentymentalne po statucie (7) Kultura w dziele budowy socjalizmu 12.30 Fami/iada (pow1.) 13.00 Panorama 13.20 Dziennik krajowy (pow1.)
13.40 W krainie władcy smoków (13) POI.-austral. serial przyg. 14.10 Scena
mlodego widza : K. Siesicka - Łukasz
15.10 Doogie Howser, lekarz medycyny
(56. 57) - serial kom. USA 16.00 Panorama 16.10 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 16.40 Gol - mag. pi/karski 17.05
Male ojczyzny: Życie wewnętrzne, czyli
hObby - film dok. 17.30 Program lokalny
18.00 Panorama 18.1 0 Program lokalny
18.35 Va banque - teleturniej 19.05 Wydarzenie tygodnia 19.35 Dla dzieci:
Krzyżówka 13-latków - teleturniej 20.05
Uprowadzenie Agaty - pol. film obycz.
21 .25 Tele-Wizje kultury: Kanon na koniec wieku 21.50 Dwójkomania 22.00
Panorama 22.25 Prognoza pogody
22.35 Sport telegram 22.40 Latający
CYrli Monty Py1hona (40) - bry1. serial
kom. 23.1 0 Ogród sztuk: Sceny dantejskie 23.45 Encyklopedia sztuki XX wieku: Świadkowie - Italo Calvino - bry1.-fr.
film dok. 0.30 Mag. sztuk pięknYCh 0.552.25 Szaleńcy - kom. ros.
",*,\.

-'.

,

KRAKOW3

~.oo Skrzydlaci tancerze - serial anim.

.25 Przygód ki/ka Wróbla Ćwirka - senal anim_ 7.35 Niebezpieczna zatoka setynal 8.00 Kronika 8.10 Z medycyną na
- mag. 8.35 Gorzkie dziedzictwo - se~1 9 .30 Hobby - mag_9.45 To jest temat
0.00 Afrykańscy królowie - serial dok.
~0.45 TV encyklopedia multimedialna
s1.0 5 Coronation Street - serial 12.00
~'Ia ognia - serial dok. 12.30 Rzeka
amstwa (2) 14.00 Szlakiem odkrywCów - Serial dok. 14.35 Gorzkie dziedzictwo - serial 15.30 Pr. dnia 15.35 Nasza
antena 15.40 Kronika 15.45 Zespół na-

STRONA 15

0.50 Namiętność - szwed. film obycz.
2.40 Granie na zawołanie - pr. rozr. 5.10
Granie na ekranie - pr. roZ(.

it dnia

Po/ski film obyczajowy,
1993. Reżyseria : Marek Piwowski. Występują : Karolina
Rosińska, Sła womir Federowicz (na zdjęciu), Marek Piwowski, Jerzy Stuhr.
TVP2, godz. 20.05

KIEDY?

jego karierze politycznej , dlatego
też dokłada wszelkich sta ra ń , by
rozdzie lić zakochanych. Próbuje
nawet u m ieścić córkę w zakł a 
dzie psychiatrycznym, a chłopa-

zywa się Swietliki - koncert 16.40 Kundel
bury i kocury - pr. dla mi/ośników
zwierząt 16.55 Mag. rodzinny 17.15 Temat dnia 17.30 Zalatwmy to razem 17.50
Ludzie i wydarzenia 18.00 Panorama
18.10 Kronika 18.30 ABC refomny - pr.
publicyst. 18.45 Krakowskie legendy pr. krajozn. 19.05 Marimar - serial 20 .00
Coronation Street - serial 21 .00 To jest
temat 21.15 Hobby - mag . 21 .30 Kronika
21 .45 Studio Sport 21 .55 Nasza antena
22.00 S iła ognia - serial dok. 22.30 Rocknroll i inni - pr. muz. 23.00 Społeczeń
stwo informatyczne - pr. publicyst.
23.30-1.00 Rzeka kłamstwa (2)

.

POLSAT

..

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00
Czarodziejka z Księżyca (13) - serial
anim. 8.30 Dziedziczna nienawiść (39)
(powt.) 9.30 żar młodości (690) - kanad.
serialobycz. 10.30 Sloreczny patrol
(110) - serial sens. USA 11.30 Ocłlrona
absolutna (11) - serial sens. USA 12.30
Życie jak poker (57) - telenowela pol.
13.00 Idź na całość - show z nagrodami
14.00 Disco Polo live 15.00 Magiczny
kapelusz (24) - serial anim. 15.30 Ręce ,
które leczą 16.00 Infonm. 16.1 5 Piramida:
gra - zabawa 16.45 Dziedziczna nienawiŚĆ (40) - telenowela 17.40 Roseanne
(99) - serial kom. USA 18.1 0 Allo. Allo
(39) - bry1. serial kom. 18.45Inform. 18.55
Prognoza pogody 19.05 Sloneczny patrol
(111)-serial sens. USA 20.00 MEGAHIT:
Wygrać ze śmiercią - film sens. USA
20.50 Losowanie LOnO i szczęśliwego
numerka (w przerwie filmu) 21 .55 Ally
McBeal (15) - serialobycz. USA 22.55
Wyniki losowania Lono 23.00 Infomnacje i biznes infomnacje 23.15 Prognoza
pogody 23.20 Polityczne graffiti 23.35
Życie jak poker (57) - telenowela pol. 0.05
Mag. Teatru Otwartego 1.10 Muzyka na
BIS 3.00 Pożegnanie

TV POLONIA
7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05
Dziennik krajowy 7.30 Polskie stada i
stadniny koni (powt.) 8.00 Dla dzieci: Szafiki (powt.) 8.30 Mołly (2) - pol.-bry1. serial
obycz. 9.00 Wiad. 9.1 0 Czasy (powt.) 9.30
Obywatel Piszczyk (powt.) 11.15 Jestem
(powt.) 12.00 Wiad. 12.1 5 Wieści połonij
ne (powt.) 12.30 Klan (207) - telenowela
poł. 12.55 Panteon (powt.) 13.1 0 Czy nas
jeszcze pamiętasz? (powt.) 13.30 Mag.
połonijny ze Słowacji (powt.) 14.00 Fitness
Club (13) (pow1.) 14.30 Maska (pow1.)
15.00 Panorama 15.20 Pr. dnia 15.30
Auto-Moto-Klub - mag. 15.40 Spojrzenia
na Połskę (powt.) 16.00 Klan (207)(powt.)
16.30 Teleprzygoda - pr. dla dzieci 17.00
Teleexpress 17 .1 5 Sportowy tydzień
17.35 Krzyżówika szczęścia - teletumiej
18.00 Pogranicze w ogniu (12)- poł . serial
sens. 19.00 Dziennik Telewizyjny - pr. satyr. 19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Pomysłowy Dobromir 19.30 Wiad.
19.55 Prognoza pogody 20.00 Studio
Sport 20.05 Czamo-białe i w kolorze: Mił
czenie - pol. dram. psych. 21.40 Mała
rzecz, a cieszy: Pechowiec - film anim. dla
dorosłych 21 .50 Znaki czasu: Karuzela film dok. 22.30 Panorama 22.55 Prognoza
pogody 23.05 Gość w dom- Tarn6w 23.40
Rok Chopinowski - Chopin, jakiego nie
znamy - pr. publicyst. 0.05 W centrum
uwagi - pr. publicyst. 0.20 Pr. dnia 0.30
Klan (207) (powt.) 0.55 Krzyżówka szczę
ścia (pow1.) 1.20 Pomysłowy Dobromir
(pow1.) 1.30 Wiad., Sport i Prognoza pagody 2.00 Czamo-białe i w kolorze: Milczenie (powt_) 3.35 Mała rzecz, a cieszy
(powt.) 3.45 Znaki czasu: Karuzela (powt.)
4.20 Teledyski na życzenie (powl) 4.30
Panorama 4.55 Prognoza pogody 5.00
Pogranicze w ogniu (12) (powl) 6.00 W
centrum uwagi (powt.) 6.15 Klan (207)
(powt.) 6.40 Sportowy tydzień (powt.)

.

RTL7

6.00 Zbawca ludzkości - serial kom . 6.25
Zróbmy sobie dobrze - serial kom. 6.45
Siódme niebo - serial 7.35 Savannah -

ka wtrącić do więzienia. Agata
ucieka wraz z ukochanym i bierze
z nim ślub według cygańskiego
obrządku. W trakcie ceremonii
dochodzi do tragedii.

serialobycz. 8.25 Apetyt na życie - kom.
USA 10.00 Bob Roberts - film obycz.
USA 11 .45 Zoom - mag . sensacji 12.15
Potwórz bagien -serial przyg. 12.50 Teleshopping 13.25 Piękna i Bestia - serial
przyg . 14.20 Ukryta kamera - pr. rozr.
14.45 Słodka dolina - serial 15.0Ś Odjazdowe kreskówki: Kacper, Woody Woodpecker, Klejnot snów 16.1 5 Wszystko się
kręci - serial 16.40 Potwór z bagien - serial przyg. 17.1 0 Szczury nabrzeża - serial krym. 18.00 Sunset Beach - serial
obycz. 18.50 7 minut - wydarzenia dnia pr. inform. oraz prognoza pogody 19.00
Zoom - mag . sensacji 19.30 Swiat pana
trenera - serial kom. 20.00-22.40 Romantyczny poniedzialek: 20 .00 Angel
Falls (3) - film obycz. USA 21 .45 Ludzie
tacy jak my - serial sens. 22.40 7 minut wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 22.55 Ciemnia - film sens.
USA 0.35 Szczury nabrzeża - serial
krym. 1.20 Swiat Discovery: Niedźwiedż
polarny - serial dok. 2.05 Darkman ·3 thriller USA 3.00 Teleshopping

6.40 Telesklep 6.55 Mag. NBA 7.15 Opoz Zielonego Lasu (15) - serial
anim. 7.45 Troskliwe misie (26) - serial
anim. 8.1 0 Kucyki i przyjaciele (9) - serial
anim . 8.35 Bosco (7) - serial anim. 9.00
Ibisekcja - talk show 9.50 Maria de Nadie
(5) - telenowela 10.40 Rozwinąć
skrzydła (65) - telenowela 11 .30 Telesklep 12.00 Maria Izabela (80) - serial
obycz. 12.30 Maraton uśmiechu - liga
dowcipów 13.00 Czas to pieniądz - teleturniej 13.35 Opowieści z Zielonego Lasu (15) - serial anim. 14.00 Troskliwe misie (26) - serial anim. 14.25 Kucyki i przyjaciele (9) - serial anim. 14.45 Bosco (7)serial anim. 15.15 Szkoła złamanych
serc (98) - serial austral. 15.45 Szkolny
odlot (1) - serial USA 16.15 Skrót meczu
NBA z piątku 17.1 5 TVN Fakty Regionalne 17 .30 Telewizjer- mag . rozrywki i sensacji 18.00 Paulina (31) - serialobycz.
18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Maria Izabela (81) - serial
obycz. 19.55 Pogoda 20.00 Gwiezdne
wrota (34) - serial sens. USA 21 .00 Portret zabójcy (16) - serial sens. USA
22.00 Supergliny - mag . policyjny 22.30
Fakty, Ludzie, Pieniądze - Home&Market 23.00 Fakty 23.05 Kropka nad i 23.27
Pogoda 23.30 Telewizjer 0.00 Prawnicy
z Miasta Aniołów (95) - serialobycz. USA

wieści

Zabójstwo
Trockiego

8.00 Teleshopping 8.10 Muzyczny relaks
8.1 5 Konwój - westem USA 10.00 Teleshopping 10.05 Muzyczny relaks 10.15 MS
fomnuły 1 10.45 Teleshopping 10.50 Muzyczny relaks 11 .00 Królowa Bona (1) poł . serial hist. 11.55 Teleshopping 12.00
Podwodny świat 13.00 Siadem rodzaju ludzkiego 13.30 5 wieków sztuki holenderskie 13.50 Ekonomia? Nic trudnego! 14.00
Kresk6wkowy świat 14.25 Teleshopping
14.30 Przygody zwierząt 15.00 Królowa
Bona (1) - pol. serial hist. 15.55 Teleshopping 16.00 Podwodny świat 17.00 Teleshopping 17.05 Muzyczny relaks 17.15
Prognoza pogody i wiad. TKK 17.35 Omówienie programu 17.40 Nasza połszczyz
na - teleturniej 17.55 Policyjne 5 minut
18.00 Ludzie i sprawy 18.15 Warto wiedzieć 18.30 Siadem rodzaju ludzkiego
19.00 5 wieków sztuki holenderskie 19.20
Ekonomia? Nic trudnego! 19.30 Kreskówkowy świat 19.55 Teleshopping 20.00 Prognoza pogody i wiad. TKK 20.15 Muzyczny relaks 20.30 Goście - pr. roZ(. 21.20 Teleshopping 21.25 Między nami, smakoszami 21.55 Teleshopping 22.00 Ludzie
i sprawy 22.15 Wyścigi motocykli 500 ccm
22.45 Prognoza pogody i wiad . TKK 23.05
Pr. na jutro

TVI< Darni

Skarź

sko

8.00 Muzyczna Dami 8.30 Konwój - western 10.05 Muzyczna Darni 10.15 MS samochodów fomnuły 1 10.50 Muzyczna
Dami 11 .00 Królowa Bona (1) - serial hist.
12.00 Podwodny świat - film przyr. 13.00
Siadem rodzaju ludzkiego 13.30 5 wieków sztuki holenderskiej - film dok. 13.50
Ekonomia? Nic trudnego! 14.00 Pr. dla
dzieci 14.30 Przygody zwierząt - film
przyr. 15.00 Królowa Bona (1) 16.00 Podwodny świat 17.00 Muzyczna Dami 17.15
Wyścigi motocykli 500 ccm 17.50 Muzyczna Dami 18.00 Przygody zwierząt - film
przyr. 18.30 Siadem rodzaju ludzkiego
19.00 5 wieków sztuki holenderskiej - film
dok. 19.20 Ekonomia? Nic trudnego!
19.30 Pr. dla dzieci 20.00 Muzyczna Dami 20.30 Goście - pr. roZ(. 21.25 Między
nami, smakoszami 22.00 Muzyczna Dami 22.15 Wyścigi motocykli 500 ccm
22.45 Muzyczna Dami

7.05 Tajemnice CIA - bry1. film dok. 7.55
Kłopotliwy więzień - film obycz. USA
9.25 Kontakt. Podróż do serca wszechświata - film dok. 9.50 Miłość z marzeń film obycz. USA 11 .25 Hokus pokus kom. USA 13.05 Duchy Mississippi - dram. obycz. USA 15.15 Idealna para kom. USA 16.55 O czym szumią wierzby
- film obycz. USA 18.25 Kochanie,
zmniejszyłem dzieciaki - kom . USA
20.00 Kto, gdzie, z kim? - kom. USA
21 .30 Szalone serce - kom . hiszp. 23.35
Terror w Nowym Jorku - film sens. USA
1.10 Bela Donna-kom. USA 3.00 Hokus
pokus - kom. USA 4.40 Sekcja zwłok 3Głosy zza grobu - film dok. USA 5.35 Tajga - Las mrozu i ognia - bryt. film przyr.
" .--- o,.

TVK Ostrowiec

8.15 Konwój - film 10.15 MŚ samochodów Fomnuły 111.00 Królowa Bona - film
12.00 Podwodny świat 13.00 Siadem rodzaju ludzkiego 13.30 Wyobrażnia zniewolona przez rzeczywistość 13.55 Ekonomia? Nic trudnego! 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Przygody zwierząt 15.00 Królowa Bona - film 16.00 /I liga PHki Nożnej :
KSZO-Stal S.W. 16.50 Pr. lokalny TVK
Ostrowiec 17.20 Teleserwis 18.00 Przy-

Warto

na. Ten poznaje Trockiego osobii stopniowo zdobywa jego zaufanie. Na zdjęciu scena z filmu .

Ciemnia

Thriller wł. -fr.-bryt., 1972.
Joseph Losey.
Występują: Richard Burlon,
Alain De/on, Romy Schneider, Valentina Corlese.
TVP1, godz, 20. 00

I

Film oparty na żródłach historycznych , a zwłaszcza na pismach
samego Lwa Trockiego. Przebywający na wygnaniu w Meksyku
Trocki, żyje wraz z rodziną w
strzeżonej niczym twierdza willi
Cayoacon. 24 maja 1940 roku
grupa zabójców usiłuje zabić krytykującego stalinowski reżim Trockiego. Po nieudanym zamachu
zostają zaostrzone środki bezpieczeństwa .

Tymczasem sowiecka ,bezpieka'
wynajmuje zabójcę Franka Jacso-

Znudzony drobnomieszczanin
Ray Sangster nawiązuje romans z
Nicky, rówieśnicą swojego syna
Mike'a. Gdy Mike odkrywa romans
ojca, postanawia poznać bliżej Nicky i zatrudnia się pod przybranym
nazwiskiem w domu mody, w którym pracuje dziewczyna. Ray
wkrótce dowiaduje się o ich znajomości. Pomiędzy ojcem i synem
wybucha konflikt z taką siłą, że ten
ostatni musi opuścić dom. Mike zaczyna szantażować ojca, licząc, że
ten zerwie romans, ale dzieje się
odwrotnie. Roy postanawia porzucić rodzinę , aby rozpocząć z Nicky
nowe życie. Dziewczyna ma jednak inne plany.

Film sensacyjno-obyczajowy, USA. 1982. Reżyseńa: Pau/ Harmon. Występują: Svet
Kovich, Alan Cassefl, Anna
Jamieson.
•
RTL7, godz. 22.55

I

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nic trudnego! 19.30 Pr. dla dzieci 20.00
Teleserwis 20.30 Goście 21 .25 Między
nami , smakoszami

RADIO KIELCE

7.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45 18.455.45 Wiad . (co godzinę) 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 9.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Traffić - region. infomn. dla kierowców 5.00-9.00 Ni w pięć.
ni w dziewięć 9.00-12.00 Byle do piątku
12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym
12.45 wiad. i region. mag. infomn. 13.0015.00 Na językach 15.00-17.00 Poza zasięgiem 17.00-18.00 Radio Muzyka Fakty. w tym 17.45 wiad . i region . mag. infomn. 18.00-20.00 lista Hop-Bęc (Hop:
0-70006022; Bęc: 0-700 060-33) 20.0020.00 Granie na żądanie 22.00-1 .00 O
zmRocku 1.00-5.00 Kobranocka

0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 3.00 Country w drodze 4.00 Stajnia WC 5.00 Nowinki
z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania cen targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sy1uacja na
drogach 6.00, 17.00 Aktualn. dnia 6.05,
7.05,12.10, 17.30, 20 .10 Sport 6.15, 9.05,
13.10, 19.05 Komunikat dla alergików
8.05, 10.15, 11.55, 12.15, 17.35 Kuriery
ogłosz . 8.50 Radiowa giełda pracy 11.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21 .00,
23.00 Wiad. 9.10 5 minut o refomnie ubezpieczeń społecznych 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 12.00, 14.00, 18.00,
20.00 Mag. infomn. 10.20 Radio Kielce poleca ... 10.30 Aud. literacka 11 .10 Sprawa
na dziś 12.00 Plus w południe 12.10 300
sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy
12.30 W ludowych ry1mach 13.10 Rozmait. i muzyka 13.50 Dzieje grzechu S. Żero
mskiego 14.15 Auto radio - moto radio
15.10 Gitarowe harce 15.55, 19.50 Angielski bez problemu 16.05 Debata poselska
18.00 Plus 18.30 Muzyka film. 19.10 Rock
po polsku 19.50 Opowieści dla starszaków
20.15 Radio po kolacji 21 .50 Ogniem i mieczem - prawda i legenda 22.00 BBC 23.00
Z wielkiej symfoniki 0.00 Nocne Kielce

RADIO

FAMAł.IIł'i

6.20 Serwisy infomn. (co godzinę ) 6.308.30 i 14.30-17.15 Wiad . dla kierowców
(co 15 minut) 7.15 Co w prasie lokalnej
piszczy? 7.50,11.50, 14.50,18.50 Wiad.
lokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem
FaMa 9.15 Konkurs 7 x 7, czyli cudze
chwalicie, swego nie znacie 10.15 Mag.
turystyczny 12.15 Otwarty telefon dzwonić każdy może 14.15 Konkurs Dzień dobry, tu FaMa 15.05 Przebój za
przebojem 18.00 Muzyczny coctail
21 .00 Hip-hopowo-rapowa audycja radiowa 0.00 FaMa nocą

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00'{).00 Wiad. (co godzinę) 6.30-19.30
Wiad . lokalne (co godzinę) 7.50, 8.50 ,
19.25 Sport 6.15,8.45,11.55,20.55 Nauczanie Jana Pawła /I 7.10, 7.40, 8.10,
14.55, 15.25,15.55 Sy1uacja na drogach
7.55, 9.55, 13.15, 17.45 Komunikaty
5.55-8.00 Wczoraj plus dzisiaj 6.45
Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20 Kalendarium na dziś 7.35 100 dni do wizy1y
Ojcia Swiętego 8.00-9.00 Poranny puls
dnia 8.10 Twarz w twarz - poranna rozmowa Radia Jedność Plus 8.35 Przegląd
prasy 9.00-12.00 Samo życie 9.1 0 Jeden
plus jeden - gość w studiu 9.40 Rynek
pracy 10.1 0-10.55 Temat dnia 11 .35 Konkurs RJP 11 .55 Anioł Pański 12.00-13.00
Południk Plus + konkurs 13.00-14.00 Radio Plus Rozmaitości 13.10 Notowania
giełdowe 14.00-15.00 Muzyczny puls
dnia (album tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.05-15.55 Plusy dodatnie - plusy
ujemne 16.05-16.55 Swiętokrzyski puls
dnia 17.00-19.00 Wiara plus życie 17.10
Serwis Radia Watykańskiego 18.00
Transm. mszy św. 19.05-20.55 David Fox
Show 21 .05-22.00 Debata Radia JednoŚĆ Plus 22.00'{).00 Muzyczny wieczórBlondynka plus blondynka 0.05-5.55 Noc
na wzgórzu

RMFFM
6.45-17.45 Mag. inform . z kraju ize świa
ta (co godzinę) w tym wiad. regionalne:

obejrzeć

ście

Reżyseńa :

gody zwierząt 18.30 Siadem rodzaju ludzkiego 18.55 Wyobrażnia zniewolona
przez rzaczywistość 19.25 Ekonomia?

Wygrać
" .

ze

MTMFMRAOIO
NAD KAMIENNĄ
7.00-22.00 Serwis infomn ., 6.00 Poranny
blok prezenterski: muzyka . aktualn., infomn .. konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów
7.20 Strzał w dziesiątkę, czyli przebój
dnia (co godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej reporterki 8.15, 11 .15, 13.15,
16.15 Komunikaty i ogloszenia 8.30
Płyta dnia 9.15 Konkurs prasowy 10.05
Aktualn . sport. 10.45 Przegląd prasy
11 .25 Radiowa giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 Popołudniowy blok prezenterski: 14.30-17.00 Publicystyka . temat dnia , sonda, rep. 18.05 Aktualn.
sport. 18.15 Eko-Konkurs 21 .05 Wieczór
z czarną płytą 22.05-6.05 Muzyka Nocnych Marków

RADIO TAI<
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę)
20.00, 21 .00 , 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych6.307.30, 13.30 , 16.30, 19.05Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne Moto-info 9.45 Notowania walutowe 15.15 Notowan ia gieldowe 9.55,
13.55, 16.55 Komunikaty 6.00-1 0.00 Poranny program: Razem od świtu 8.10
Poranny gość Radia TAK 8.30 Raport reporterów 10.10 Hyde Park 11.10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.00-15.00 W przestrzeni 13.30 Z pierwszej ręki 14.10 Infonmator kulturalny 15.00-17.00 Na fa li mag . inform . 17.00-18.00 Soulatack
18.00-19.00 tAKWSPAk 19.00-21 .00 lista przebojów Radia TAK 21 _00-1 .00
Tak i tak - wieczorny blok muz. : infomn ..
wydarzenia i wywiady 1.00-6.00 Noc z
Radiem TAK: muzyka różna i różn ista

RADIO LELlWA
6.00-9.00 Wiad . (co pół godziny) 6.13,
7.13, 8.13 , 9.13, 10.13, 11 .13, 14.13,
16.13, 18.13, 20.1 3 Kalendarium his!.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8.00,
17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00 Wiad.
(co godzinę) 9.30 Gość dnia 10.30
Giełda pracy 10.48 3 przed 1111 .30 Dziś
w mieście 12.00 Notowania walutowe
12.30 Giełda nieruchomości 12.45 Audycja ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 14.30 Gielda pracy 14.45Auto Motor i Sport 15.30 Dziś w mieście
18.25 Kalendarz muzyczny 19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście 22.00 Wiad .
Głosu Ameryki 22 .10 Muzyka Non-stop
0.00 Love songs

Namiętność

.

s m lerclą

Detektyw policji wpada na ślad
spisku wysoko postawionych polityków. Niedługo potem jego najbliżsi zostają zamordowani, zaś
on - ciężko ranny - zapada w siedmioletnią śpiączkę .

Film sensacyjny,
USA.
1990. Reżyseńa : Bruce Malmuth. Występują: Steven Seagal (na zdjęciu), Kefly Le
Brock, Bill Sadler, Frederic
Coffin.
PolSat, godz. 20.00

Dramat o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Umiejscowiona na odludnej wyspie historia czworga ludzi, którzy
pragną prawdy, ale żyją w
zakłamaniu . Studium miłości i
nienawiści, zazdrości , sadyzmu,
szaleństwa - w wykonaniu największego psychologa szwedzkiego kina - Ingmara Bergmana i
jego ulubionych aktorów. Oszczędny w formie, ambitny, lecz
okrutny film, stawiający py1anie o
przyczyny i istotę przemocy we
współczesnym świecie .

Szwedzki film obyczajowy,
1969. Reżyseńa: Ingmar Bergman. Występują: Max von
Sydow, Liv Uflmann (na zdję
ciu), Bibi Andersson, Erland
Josephson.
TVN, godz. 0.50
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OGŁOSZENIA
\N DO\l\lOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE DNI U
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

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

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

Korn
gramóv
041 /34

Kurs

"TWP

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

041/3
Ku rs
OFFICE
041 /34 L

"Mar
WindolI

Kosy fiskalne -komputery
Schody strychowe, świetliki dachowe,
okna połaciowe, bramy garażowe , oście
żnice. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów,
Reymonta 12, 386-13-52.
wlllll

,,sOLNA-PROFi'i-NOWOŚCI
Oprawa prac dyplomowych. Kielce,
Solna 8, 041/366-00-66.
",1\98

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

Wolności

6, II

pi ętro ,

SYSTEMY ANTYNAPADOWE,
MONITORING, OCHRONA. KIELCE,
366-08-22, 366-32-15.
97186

Klimat zac'a

KOMPUTERY -flEDIAKOM"
.... _._.._......................................... _........... _................... 1".1.8.4!

Kseroko iorki

Kseroko iorki

9'171

wz2112

",2114

CEBOX - TV Przem

słowo

Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży,
c..e..n.!r.~I~ ..t.eJ.ę,f~_n.~z.n.E!.:_.._._._. __.__..... _!!m~

Centrum Rowerowe Fomax
ul. Prosta 32, ul. Podklasztorna 117A.
Hurt - Detal.

Duńskiej Firmy H 0. Kielce, Piotrkow·
2
ska 10, 041/368-28-47.
wz2162
---------_._-----

lombard tfU Mar narza"
Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Także w niedzielę!
wz2161

O rawo Obrazów
Kielce . Chęcińska 14, 361-37-49.
__.... _........._............._. ________...__ ._._21!2~

WilI

Bramy automatyczne, ogrodzenia producent, 041/366-19·17.
Drut - wiązałkowy, twardy,
0601-598-699.

miękki,

"Cool" Agregaty, chłodnice.
Doradztwo, 041/342-54-44,
090-228-548.

_. _._____....___ . __. _.__.__. .__._. ___.__._..~I.~a.

aniowe

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

Papier do drukarek atramentowych i
laserowych. Wszystkie formaty, niskie
ceny, teUfax, 041/346-44-96,
346-45-17.
9'118

Pokrycia dachowe

IWI460

WI93

SPECJALISTYCZNY
GABINET
DERMATOLOGICZNY

=

KIELCE, UL. SEMINARYJSKA 15A
TEL. 368-24-17; 368-75-70
M. Szaiewska· Kruk

sobota

klt1191

"/nterplex": plexi, plexi do solariów,
PCV spienione, poliwęg lan kanalikowy
(Marlon), pokrycia dachowe (Ecolux,
PCV). Docinanie na wymiar. Kielce,
Jana Pawła 12, 041/368-12-55,
362-13-17.
Kominki, schody, tralki z piaskowca,
041/311-23·12.
Kosztorysowanie robót budowlanych.
Kielce, 368-10·83.
kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów 700 wzorów. Import, raty. Kielce,
ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz),
368-01-65. Sklep: Szydłówek Górny 4
(róg Warszawskiej), 368-60-86.
IWII12

Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Kiimerling zaprasza do nowego biura handlowego. Kielce,
ul. Staszica i , I p. 041/343-04-66.

* krajalnice
* żelazka
* telefony

dr48413

Siding amerykański firmy Alcoa - elewacje winylowe, naj chętniej kupowane w
USA. Importer - Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke - Bosaka), 041/362-05-00.
01.1414........•..._..... _....... _................ __......_........._............................

SIPOREKS 60 BIAŁY (4,30), CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE
- ETERNIT" STYROPIAN, WAPNO, CEMENT. CENY PRODUCENTA - I:lPUSTY! "ROLSKŁAD ", CHEŁMCE 134,
GM. STRAWCZYN, 041/30'30-293;
090-33-64-04.
illl/4
STROPY TERIVA. 041/302-12-90.

363-15-08.
Zakład

.48411

robót drogowych wykona

race zlecone, Kielce tel. 331-72·50.

Palety używane , 041/311-85·70.
drm61

dr4111J

62 m2, IV piętro , Ślichowice , cena
81.000 zł. "Eurolocum-1',
041/344-66-33 .
kIt8010

AAA
"Eurolocum-1'
założone
1984,Kielce Sienkiewicza 9,
041/344-66-33.
Internet www.pronet.com.pl/kgn.
ill610

AAA "Medium"
041/368·07-74.

nieruchomości,
..1483

AAA " Nieruchomości " "Piasecki&Górecka", 041/343-04-35.
AAA "Optimum", 041/344-17-41.

Autoholowanie kraj, zagranica,
teI.041/344-21-71 , 090-26-48-06.
dr48326

Radio Taxi "Lider". Kielce, tel. 96-66,
teI.345-88-88.
dr48321

KOSMETYKA
Tatuaże

tel. 343-11-58
* suszarki do włosów
* okapy kuchenne
* czajniki elektryczne
* maszyny do szycia ~
* roboty kuchenne ~
* I Inne

tanio, szybko, solidnie, z

gwarancją

(0-41) 366 24 23, (0-41) 344 41 51

AD-DRĄGOWSKł,041/368-24-34 .
..106

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

Staszica

1,

Bioenergoterapeuta, 0604-532-588.
Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.
Ginekolog - leczenie, zabiegi.
0602·335-083.

Łódź,

Łuszczyca, bielactwo - leczenie,
0601-214-388.
Ośrodek Diagnostyki Medycznej Kielce, 041/368-73-01 . Laboratorium poniedziałek · piątek, 368·73·03, RTG i mammografia poniedziałek· piątek,
368-73-04; endokrynologia środy i piątki,
368-73·01 , pracownia EEG poniedziałek ·
piątek, 368-03-71 .
._.............._....._. __.....__•__.._._.•__._.____ ._~1.!1.4

Schudnij wiosną! 041/369-90·81.
Stomatolog - Marzena Kałwa • Tatar,
przyjmuje Kielce, Duża 24, poniedzialek
17.00 - 19.00, tel. kom. 0604-244-975,
domowy 041/386-41-11.

Agrotex, 041/362·04·74.
"Akcent" Targowa, Turystyczna, Baranówek, Wawrzyńskiej - Raty, ulga,
041/368-70·93.

II

NAPRAVVY

wz211!

AAA MA MA Naprawa telewizorów,
magnetowidów, głowice hiperband, piloty, telegazeta, inż. Piekarski. Kielce,
332-23-31,0602-786-041.
AAA AutomatycznYCh pralek, lodówek.
Kielce, 331-22-32.

041/344-67-80,
Automatycznych
041/369-82-22.

pralek.

"Complex-Oom", 041/368-43-86.
Do wynajęcia M·4, Kielce, Śląska 8,
041/342-53-61 .
Kupię dwupokojowe lub dom do 15 km
od Kielc, ok. 50.000 zł, 041/354-92-07.

Błaul - telewizorów, 041/344-74-53,
331-21-43.

JKN - sprzedaż, komis, serwis RTV,
Żeromskiego 44, 041/361-05·62.

dr48940

M-3 dwupokojowe, trzypokojowe KSM, Chęcińska, Świętokrzyskie, Ślicho
wice, Stok, Czarnów sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65·12,
346·18-61.
wz2640

Mieszkanie dwupokojowe - sprzedam,
041/361-69·37.

~

Kopet - telewizorów, 041 /332-22-45.
dr48fl4
.................._ ................__ .... __.m __.._...___._.__
Naprawa pralek, 041/331-78-94.

._._--

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

dr4VIJ

"Pal-Secam" - anteny, kineskOPY(regeneracja), piloty - sprzedaż, montai,
serwis. Kielce, Warszawska 2,
344-34-37.

~J.@§J~?Q:.1Q:.._..... _...__ .....__...__...___ dr4iG

NAUKA

iI

Chemia, 041/345-72-21.

n1115

lokal w centrum Stalowej
Woli na Sklep, usługi, wystawę - 50 m2 w
Piwnicy, wejście z chodnika oraz 140 m2
powierzchni biurowej na piętrze,
0602-704-408.

.a ft

leasing

OSOBOWE ALE CIĘŻAROWE
WSZYSTKIE MARKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
W24GODZINY

http://sbc.wbp.kielce.pl

Indywidualne kursy komputerowe:
pakiet biurowy MSOFFICE (Word, Exel);
grafika komputerowa, programy finans o'
wo - księgowe . Szkoła Zarządzania
i Marketingu, 041/362-35-07.

li WYNAJ~M AUTOKARÓW:
==:;111
i
m 1 ął4UtD ~ t

BDK·DAEWOO

:a

- Jelcz - 47 miejsc
z koncesją na wyjazdY
zagraniczne krajowe
- Kapena-City
- 14 miejsc - wyjazdY !
krajowe
-

DRUKARNIA

TELEFON: (041) 251-28-95

dziś zlecenie
_ jutro odbi6r
ekspres-I godz.

765/oh

,.Euro

Pralek 041/331-35-25.
Telewizor6w, Walczak,

Wynajmę

KIelce, ul. Piotrkowska 12 (parter)
telJfax 343-06-46, 090-39-26-39
,......

zawodo
Podst. t
zaprasz;

.,2\69

Sprzedam mieszkanie 80 m2, tel.
015/844-29-00 po 20.00.

•

cownik~

..19'1

Sprzedam 50 m2 KSM,
041/342·35-68.

GOSMIX
Kielce, ul. Górna 9

RATY· TRANSPORT

AAA "Partner" wynajmie lokal handlowy 50 m2, centrum, 041/344-98-98.

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

.,1602

SPRZEDAŻ· MONTAŻ

Bezoperacyjne leczenie kam icyż6łcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łysienia , 041/344-87-18 (15.00-17.00).

lOKALE

01.1441

INFORMATOR

Polico
cownikc
29/31, (

Polic

Komputery tanio, 041/362-08-08.
dr46\63

Małe

Badanie włosów, 0601-214-388.

041/311-23-04.

"Bil-Dom",
362-18'98.

01.1418

,.f.tI'_ _

dr41114

do Audi 80 (1 985),

dr48839

ELEKTRONIKA

-

Kielce . ul. Ściegiennego 280A
(obok Fabryki Domów)
..
tel. (041) 3111-83-95
,
Radom . ul. Lubelska 77
..
tel. (048) 365-28-11, wewn . 2

Kupię karoserię

Agencja P ielęgniarska oferuje usługi :
lekarzy,
pielęgniarek,
opiekunek
041 /346·52-1 5.
'

Agencja "PLUS", 041/368-08-73.
WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,
MONTAŻ. "MA.JA.MI". KIELCE,
ZAGNAŃSKA 27,041/345-28-05,

Zapraszamy w godz. 9,00-16,30

"US-POL"

na terenie

. 48130

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

16.00-18.00

Kupię działkę budowlaną
Końskich, 041 /373-52·28 .

wz2611

.11482

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

HURTOWNIA FABRYCZNA

* kawiarki
* malaksery

Remontowo - budowlane. Kostka,
transport towarowo - osobowy.
041/366-71-30.

~

MEDYCYNA

011411

10.00-12.00

2001. .

* odkurzacze

Parapety,041/362-05-00.

01.1412

piąlek

'. ZELMER

011411

11.00-18.00

M. Grabowska-01ejarczy1<

E. Klujszo

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

KUPNO

.,lln

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

Największa

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

PANELE - PODŁOGOWE - ŚCIENNE
RATY - UKŁADANIE· "SZUMEN",
041/345-84-53.
.11\01

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

Pa ier

Chłodnictwo

Drzwi Gerda a

01.1\02

Elewacje z dociepleniem, tynki
strukturalne, 041/342-37-53,
0602·777 -951.

Kurtki sportowe, odzież

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

B/achodach6wka ,
orynnowanie.
Sprzedaż - wykonawstwo.
"PPHU Pamar", 041/366-19·17.

01.1408

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

montaż,

jol821

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

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

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

CEBOX .. ALARMY

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

BUDOWNIClWO

Klimatyzacja, wentylacja, kurtyny po·
wietrzne. "Aquaklim" • Kielce,
~JfaxJ68-86-0_
0' ______.l!lli.j

wIn

Atrament

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

",2115

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

ARGOS

Pokrycia dachowe

~

L-

~~

l

ft ft

Sprze

VI Sandc

I

<,

14

15

J-

v,

Jl

26 kwietnia 1999 r.

Komputerowe kursy
gramów
biurowych
0411344-32-02.

REKLAMA

pro.Computex",

obsługi

..~91

Kurs dla wychowawców kolonijnych.
"TWP", ŚW. Leonarda 18,
0411344-65-41 , 344-63-50.
..2634
Kursy komputerowe. Podstawy, pakiet
OFFICE, grafika. TWP ŚW. Leonarda 18,
041 1344-65-41 , 344-63-50.

._._.____.__________.. .,25.!!

PRACA-ZATRUDNI

kiJ933
Atrakcyjną pracę domową ,

0604-477-894.
_......_._.._._.._. __ ._..._ ._____ ....._.........~~

_... _ _ _ _ _ _ _ _.___ .~2580

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

Matematyka - Kielce, 345-38-15.
';48364

Policealna Szkola Detektywów i Pracowników Ochrony. Radóm, Wernera
29/31, 048/331-07-37.

__..__..._ .••• _ .•••__________ ~1.~
B i urową pracę w domu zleci redakcja
katalogów branżowych , 050-107-21-00.

kiJ155

kiJ58Z

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - dwuletnie studium
zawodowe. Kielce, Gagarina 3 (Szk.
Podsl. 22), tel. 361-55-65 wew. 8 zapraszamy chłopców i dziewczęta.
._________._...__._""199
Policealne Studium Kosmetyczne,
Kielce, Warszawska 6, 041/343-20-49.
Oglasza nabór na rok szkolny 1999/2000.
Dyplomowany technik usług kosmetycznych. Roczny kurs masażu klasycznego.

_.__ ._......._.___.._...__ ....__._....._........____.._.~'.2.!
Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
oglasza nabór na rok
szkolny 1999/2000. Kielce,
Romualda 3,368-17-43.
ki8001
Wa ńkowi cza

Prywatne liceum Ogólnokształcące
im. M. Wańkowi cza (młodzieżowe) og łas za nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-1 7-43.
kimo
Rozpocznij naukę - Jednoroczne Studium; Marketingu i Reklamy, Informatyczne. KKO Kielce 344-47-95, Duża 8.
W066

Rzetelny kurs kmputerowy. KKO Kielce 344-47-75, D uża 8; Radom
362-61-63, Czachowskiego 4.
.... __ ...
......_...... ......._._..._..__ ._~

_

_-_._

__

Terapia dla dzieci z dysleksją, dysgrai dysortografią . Badania "TWP" Radom ul. limanowskiego 26/30,
362-26-28.

Ch a łupnictwa ,

0603-377-707.

_...........•......................................_._.........._....... _........•.~!.4~
Ch a ł u pnictwo, pewne oferty. Wynagrodzenie, urządzenia, zbyt zagwarantowane umową . P rześ lij znaczki 2,75. ARP
"Martin" Kapusta Mariusz. Kwasów 46,
28-133 Pacanów.
_...........•_......_.__.............._......_...... .•.. _.. _....._...~

......_..__._..... _...._......._.............._ .....~!.z~
- tłumacz j ęzyka
angielskiego, 041/345-37-16,
0601 -408-968.

i stębnówką oraz
041/342-83-25.

krojczynię ,

tel.

MA, 041/366-05-93. Świętokrzyska
Gielda Nieruchomośc i. Kielce,
ul. Sienkiewicza 67.
..........................................................................~.~,~

Do wynaj ęc ia garaż. Kielce,
Pomorska 11.

ZAPRAWA KLEJĄCA

Do 4000 zł każdemu za umieszczenie
reklamy na poje!dzie, budynku lub
działce. Informacje znaczek 6 zł 90 gr.
Agencja Reklamy 02-303 Warszawa
79 skr. 171.
'4&\14

DO STYROPIANU a 25 kg

Firma zleci składanie d ługopi s ów,
0604-529-568.
ki8003

Niemcy, praca sezonowa, wrze sień
1999 r. kwiecień , maj 2000 r.
Tel. 044/649-90-23.
"8451
Nowo powstały Bank Kadr czeka na
Twoia oferte, 041/332-69-19.
kiJ19l
Podnieś kwalifikacje- kursy księgowo
ści

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

,

\1.8061

,"op. + 1% VAT

Poszukujemy Pań do opieki nad dzieć
mi i do sprzątan i a . Firma .Calder", tel.
041/344-90-20, 0601-45-84-93 poniedziałek,
środa ,
czwartek, godz.
9.00-14.00.
Praca w Ang lii, 0604-321-402.
Praca w Anglii, 0604-321-402.
00171

Pracę dodatkową na umowę - zlecenie
Oferujefirma "Serinus· - Kontrola biletów
w MZK dla mężczyzn powyżej 25 lat - ul.
Zagnańska 84A p. 112 (k. zajezdni PKS).
';48341

. ....... _...__...................-.......... _...............!!!.~~
"Eurolocum-1" patrz "Lokale'.
........•.•..•.............................. _.......................•...~'.1.1

Sklep - centeum sprzeda Biuro Mieszkaniowe, 041/361-65-12, 346-18-61.

._..._._---_.._._--_...._._... __ ._~.!~
Sprzedam dom nie wykończony, zabudowa szeregowa (skrajny), osiedle
Dąbrowa, 041/366-47-53 po 16.00.
.....•........_ ...... _.................._......._ .....................48~

Sprzedam dom w Sandomierzu 10x9,
bUdynek gospodarczy (możliwość prowadzenia dzi ałalnośc i gospodarczej),
dZlalka 24 ary, 015/832-38-62,
0602-464-582.

-'--........ _....._............._._.-._.. __ ..!.!I.!!
Sprzedam działki budowlane
015/832-31-94.
._._---_.._._--_._-~

'II Sandomierzu,

SPrzedam działkę - Marzysz,
041/342-35-68.

Pracodawco! Bezpłatn ie - oferty pracowników biurowych, księgowości. KKO
Kielce 344-47-75, Duża 8; Radom
362-61-63, Czachowskiego 4.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _~ki805'

Pracowałeś

legalnie w Niemczech
97-98, odbierz niemiecki podatek,
012/269-00-23.
......._._.. _..._. __..._•.... _......_ ........._

..• __....__..~.6.11.

• Rezerwacja telefoniczna, zniżki, bezpłatna dostawa, cały kraj_
• Pośrednictwo wizowe (USA, KANADA) , autoryzacja konsulatów_
(ponad 90% przyznawaJnoścl, LeJ.: (022) 629 15 23)

***

S~ładanie długopisów,

Linia Bez~atna do rezelWacJL(9JBOO.120-022

0604-406-785.

Firma PARTNER: ul. E. Plater 13
(os. Barwinek)
Kielce, tel. (041) 361-61-62

MARCO POLO

TANIE BILETY LOTNICZE! + WIZY!

tel. (22) 621 0056,62 1 8837

6220081 , 6220082
fax (22) 628 76 41

Www: marcopolo.com.pl
e-mail: marcopol@marcopolo.com.pl

oferuje:

•

kurtki skórzane
I (nowe wiosenne
~
wzory)
•
kożuchy EKO
Ceny producenta

W069

Szukasz pracy? zarabiasz za mało?
z Funduszem Emerytalnym niezależnie od wieku i wykształcenia zdobędziesz p i en iądze i
wiedzę na bezpłatnych szkoleniach,
041/368-23-56.
.1110
Współpracując

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 3
w Kielcach

FIRMA INSTEX - KlE
ul. Witosa 660, tel. 362-44-48, fax 362-44-49 , tel./fax 362-74-49
Cod ziennie: godz_ 7_30-18_00, soboty: godz_ 9 _00-14_00

NOWOCZESNE SYSTEMY 6RZEWCZE I INSTALAaJNE

Zarobisz dodatkowo, 0700-670-67.
'41184

~ ._---_._---------_.-

···-....- ...._._._. __....___ ._.. _...~~1
SPrzedam działkę - Obice,
041/311-87-35.

Zatrudnię bezrobotnych z samochodem, 041/361-65-83.
.48311

'41'/51

no~przedam lokal w centrum,
"l1l.I3-91 2-095.

Zatrudnię ochronę

•

Informacja w sekretariacie
SP 19, ul. Targowa 3
tel. 368-13-49

do baru,

090-326-615.

- - - - ._.._-'~
.Sprzedam parcelę gruntową 12 arów
~,.ędzy Stalową Wolą a Pysznicą obok
1Ialek, 015/844-25-05 po 16.00.
"Sł2

no~ynalmę halę 300 m2 w Kielcach,
"Il\J2-698-681 .
__

kw. + 7% VAT

..............__.................................._......_......... _........IliI.!1

NIERUCHOMOŚCI

____

zł/m

'41161

......_........._ .. _......................•..............._..•..•....!4!~.1

_

,

_

Chałupn i ków ; krawcową zowerlokiem

fią

Tłu m aczen i a

CENTRUM
BUDOWNICTWA

Adresowanie, roznoszenie matereklamowych, składanie długo
pisów, cały kraj - zatrudnimy. Wysokie
wynagrodzenie, umowy. Informacje
bezpłatne , koperta zwrotna. Przedsię
biorstwo •Tele-Top·, 99-300 Kutno box
85.
riałów

"MarksofI" - kursy komputerowe:
Windows, Oftice - Kielce, 343-06-28.

STRONA 17

.41961

....~~ec~dowanie kuplę dom z zabudo·",'aml, 041/344-60-95 wieczorem.

~b8kUIJ

Z l ec ę reklamę na samochód,
korzystne warunki, 050-170-75-30.
kiJlSi

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

• PROFILE ALUMINIOWE
• MASZYNY
• AKCESORIA

t

do proclWcjI oklen. drzwi. 'a.sad
IOWIIIY k. IUele, ul. Składowa 3

t.lJIu (041) 34&-52-94

.41962

http://sbc.wbp.kielce.pl

kotły

gazowe i olejowe
• podgrzewacze ciepłej wody
• grzejniki stalowe i aluminiowe
• pompy obiegowe i cyrkulacyjne
• kominy i wkładki kominowe
• artykuły wyposażenia łazienek
• armatura instalacyjna
DLA FIRM INSTALACYJNYCH

Kotły Delta i Alfafirmy ACV ·10%bonifikaty do 30.04.1999 r.

~

STRONA 18

Firma

REKLAMA

(Za kład

Pracy Chronionej) w
Skarżysk~ - Kam. produkcja rękawa i
worków foliowych HO i LO - wolne
moce przerobowe. Tel. 090-644-039,
W891
090-296-169.
Firma poszukuje 30 osób z nadwagą ,
041 /345-41-10.
"Fol-PI ex" - Plexi, PCV, folie
samoprzylepne, kasetony,
Tarnowska 50B, 041/362-12-11 .

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

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

Zagnańska

wl2587

Posiadasz własny lokal 30-60 m?
Otwórz działalność gospodarczą
sklep z odzieżą na wagę, Firma zdużym
doświadczeniem zapewni Ci regularne
dostawy dobrej jakości towaru, terminy płatności oraz wyposażenie sklepu.
Gwarantujemy pewny zysk,
tel. 090-296-169, 090-212-142. kil898
Pożyczki

niskoprocentowe,
041 /344-41-06.

Drut - wiązałkowy, twardy,
0601-598-699.

miękki,

Ekoterm - Plus olej opałowy
"onex",
041 /346-53-60.
Ford Mondeo Turnier (10. 1997) ciemno niebieski 1,6 ben. 63 tys. km. Serwo,
ABS, alarm, klimatyzacja, centralny zamek, elekt. siedzenie kierowcy 47.900 zł,
015/864-20-46.
961

komunijne, weselne.
RestauracjaJodłowa. Kielce, 361-04-87.

port gratis! 041 /263-27-42,
090-314-885.

kil961

Garaże ,

Zatrudn i ę

Pompę

AAA. Kserokopiarki. Faxy. Nowe i
używane . "Top Serwis·. Kielce,
Chodkiewicza, 041/343-13-31. IW1131
"Agromax" Sklep Ogrodniczy oferuje:
nasiona warzyw, kwiatów - kwiaty balkonowe - drzewka owocowe - iglaki - krzewy ozdobne - ziemię - akcesoria ogrodnicze. Niskie ceny! WKielce,
Karczówkawska 44, 346-29-91 .
011489

041/311-50-16.
sprzedaż,

Preferencyjny kredyt na zakup ciągni 
ka T25A, Farmmot 2500, przyczepy wywrotka 2 t. 40-ty rok życia 4,5% powyżej
8,99%. Ceny promocyjne,
015/823-22-34, Tarnobrzeg,
Sienkiewicza 189 "Agazel".
01161

Renault Megane 1ART (1996)
serwisowany, 0602-275-382.

wz2S86

Auto-Komis - "Centrum" - największy

w Kielcach; Grunwaldzka,
041/345-08-65.

kraj,

cały

Ag ro-turystyka,
041/344-59-14.

Atrakcyjne obozy młodzieżowe w Krynicy Morskiej, we Włoszech , Hiszpanii,
Sło wacji, Czechach: Abex' Kielce, ul.
Sienkiewicza 10, tel. 041/344-23-26.

Jelcz 317W (1983), cena 6800 pilnie,
0604-595-432.
Kombajny zbożo we , prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możliwy transport, tel. 034/362-86-81 ,032/435-50-63,
033/875-45-06.
ki/69.

&.8360

Robur Furgon, disel (1989),
041/331-22-63.

Bogata , atrakcyjna oferta zielonych
kolonii, obozów, wczasów i wycieczek. ATH Kielce, Żytnia 1, 344-86-66.

Domofony - montaż, naprawy,
041 /369-88-21 .
oIUI3
Domofony, anteny, alarmy - instalacje,
serwis, 041/346-1 9-89.

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

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

.,26110

.,2631
&4111/

kolO

Siano, 041/311-87-35.

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

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

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

&41816

"'47162

i

sno p owi ązałkę,

041/311-87-35.
laminatory, bindownice,
041/344-53-13.
.,1628

&.8844

Sprzedam Alfa Romeo 156 , 1.8 L
(1998),041/368-20-20 po 16.00.
•• 8886

Tanio 1,5 tziemniaków jadalnych (Ibis)
z d ziałki ekOlogicznej, 041 /373-80-69.
VW Golf I (1 983)
zł , 0604-504-703.

składak ,

cena 4.000

"'48951

Odzież robocza w pełnym asortYmencie. Kielce, Wspólna 8, 345-65-93.

Żuk izoterma (1994) etylina t gaz,
"'48949

Pawilon handlowo - gastronomiczny o
nowoczesnej architekturze obok Dworca
PKS w Busku Zdroju. Powierzchnia użyt
kowa 205 m2t poddasze użytkowe 150 m2
t piwnice 50 m2, cena' 95.000 DM,
041/378-48-78.

wczasy zwyborem dowolnego kraju w Europie. Kielce 344-88-32,
362-49-46.

Glazury, malowanie, tapety - szybko,
041 /361-79-10.

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

Przyjmę

AAA, 041/366-05-71.
&4IS90

Przejazd - Appia, Rzym, Sycylia,
tel. 081/825-56-53.
Przewozy - cała Europa! Biuro Podróży
Comfort-Lines. Kielce - Dworzec PKP,
tel. 041 /345-60-80.

Hydrauliczne, 041/300-34-84.
"'.8937

Hydraulika , glazura, remonty,
041 /307-21 -00 w. 373, 0604-793-084.

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

Instalacje wodno - kanaliz. c.o.,
gazowe, 041/368-83-44, 0602-477-044.
Instalarstwo elektryczne,
041/374-15-79.

USłUGI
AAA Hydraulika, układanie glazury,
041 /302-22-46,0604-631-696.

\n28

Kominki , 0604-303-481 .
ki18/8

AAA Ocieplanie styropianem, układa
nie kostki brukowej, 041 /362-59-16,
kom. 090-317-617.

"'.8/94
..2110

Alarmy t Monitoring t Ochrona "Sezam·, 041/368-86-55.

_ ..... _ _ .______________._ _ _ ._ ......_. ,!!1.!0

011106

Emanuelle - 041/342-82-78.
limll

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

Ewa u siebie, 0604-313-221.
1i48931

ki808l

1i48966

Malowanie - czysto, tapetowanie,
041/368-36-66.
Malowanie - natrysk - tapetowanie.
Gwarancja, 041/344-58-11.

1i48/86

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

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

Kucharze - kelnerki - wesela,
041/345-53-07, 0603-184-727.

"'48106

"'41643

Malowanie, szpachlowanie, sufity
podwieszane, remonty pom ieszczeń sanitarnych, układan ie kafli, panele, kasetony, faktury. Stalowa Wola,
015/842-44-21 , 0604-839-204.
Malowanie, tapetowanie, glazura, rigips - adaptacja poddaszy. Kielce,
332-27-26.
"'48118

Malowanie, tapetowanie,
szpachlowanie, 041/331-91-06.

NOWA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

_.____............ _........ _ ......_._. _ _ ....._.. _ _ _... 1119

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

mieszkania

spółdzielczego, własnościowego,

w Końskich przy ulicy
Wojska Polskiego 5/84 o powierzchni
użytkowej - 58,28 m kw., 4 izby,
II kondygnacja (I piętro).

Transport towarowo - osobowy, kraj i
zagranica, tel. 041/331 -35-32,
0602-695-899 .
Układanie parkietu, mozaiki,
cyklinowanie, 041 /306-48-78.

Usługi koparką i sprzedaż mat. budowo
lanych. Zgórsko 54, 041/366-74-85.

"'.8111

Meble kuchenne, zabudowy, panele.
Ceny konkurencyjne, 041/306-15-34.

Verticale - producent,
041/362-10-30.
Vertikale, żaluzje, produkcja, montaż,
detal. Diżalex, Ściegiennego 219,
041/361-32-01 . Zapraszamy 9.00-16.00.

mn
. Więźby, pokrycia, VAT,
tel. 090-661-066.
Wykonywanie szyldów, tablic
reklamowych, 0604-813-366.
Zakład Kamieniarski - Wierzbicki,
nagrobki. 041 /345-90-25.

Żaluzje , 041 /362-20-25.
Żaluzje, Verticale, rolety - producent,
gwarancja, faktury Vat. Hauke Bosaka 7,
041/362-14-48, 368-28-47, 300-37-53.

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

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

"'48813

Montaż ~kien ,

041/368-14-50.
"'481/3

OSRAM

Źródła światła

FARE' -

FAEL

Aparaturę zabezpieczającą

~"--'-, ł

Ocieplanie domów styropianem oraz
wtryskowo pianką , 041/311-71-72.
1i48305

Ocł eplanie

domów p i anką - wtryskowo, VAT. "BUDGAR", 041/331-39-20,
0602-835-883.

\ NIFN/
\ 1026/

Osprzęt elektroinstalacyjny

\../

ił

Rozdzielnice i obudowy

ELGO
[KARWASz.....]

Osprzęt sieciowy

AudioVideo , 041/331-80-98,
0604-282-644.
Demon Videofilmowanie.
041/331-38-76.
Videolilmowanie, 041/300-35-75.

Wili
-------

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

PANELE
041/368-50-94.

PROFESJONALNE,

Videolilmowanie. 041/331-91-22.

.4IlI1

011104

Parkł et dębowy,

jesionowy, bukowy
(suchy). Profesjonalne układ anie , Kielce
Nowowiejska 22, 041/368-91-81,
090-250-936.
..._.. _._......... _...._._.._.....-._...-.. _............ ....._--_ ...1i48302
__.... -

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

Wideo-foto, 041/311-45-83.

_

Kielce, ul. Górna 20
tel.!fax 344-60-30
344-60-35
368-12-97
godz. otwarcia od 7.30 do 18.00

Zapraszamy
213099

Transport towarowo- osobowy, autola·
weta, 041/332-44-27, 0603-258-643.

drzwi, okien, upust do 30%
041/368-50-41.

Oprawy oświetleniowe

Cena wywoławcza wynosi - 64.049,72 zł.
Oferty z ceną nabycia należy składać w biurze Spółdzie ini Mieszkaniowej w Końskich przy ul. Wojska Polskiego 3 w terminie do
5.05.1999 r. do godz. 10.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni do 5.05.1999 r.,
godz. 10.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 5.05.1999 r. o godz. 10.30.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta zarachowane będzie na poczet ceny nabycia.
Osoby przystępujące do przetargu mają prawo do zapozna"ia się
z reg ułamin e m przetargu z n aj duj ącego s ię w biurze Spółdz i eln i.
Zastrzega s ię prawo un i eważnien i a przetargu bez podania
przyczyn.

Transport od 3 do 24 ton: Dłużyce, ni,
skopodwozie, meblowozy, plandeki,
ch łodnie w ruchu krajowym,
041/362-05-22.

Montaż

Kable i przewody

położonego

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

&.883.

Oferujemy:

/16/pI.

Schody - wyrób, montaż,
041/346-54-94.

Krycie dachów, 041 /303-85-19.

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

"Bangkok" Ostrowiec,
Q.41.@~.:4.9.:~?:.

Kostka brukowa, układan i e t transport, VAT. "BUDGAR", 041 /331 -39-20,
0602-835-883.
"'.84/9

"'48801

sprzedaż

n
ROlOKASETY-, ŻALUZJE - MIŁA 16,
041/345-07-90 .WIK-BART".

"'47193

• •831.

Profesjonalne wykończenie wnętrz,
rachunki VAT, tel. 041/369-19-56,
366-70-41.
"'48841
Przeprowadzki
kompleksowo,
041/361-94-68, 090-683-376,
&48089

http://sbc.wbp.kielce.pl

o
d

~1I96

..8931
\

KONECKA SPOillZIELNIA
MIESZKANIOWA
,
W KONSKICH

na

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

... 8138
ki/112

Ania u siebie, 0604-302-398.

11810/

przetarg pisemny nieograniczony

....................................._.................... _..........._...__~!'~1

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

Hydrauliczne, 941/361-54-12.

,

ogłasza

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

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

"'.8961

.,1613

Okazja! Sprzedaż nowego c iągn i ka za
zdany stary z bonifikatą 5000,00 zł "Mota
- Agromax" , Kostomłoty 26B, tel.
041/303-13-49, 041/303-13-51 .

DRZWł PRZESUWNE, SZAFY, AKCESORIA, FRONTY MEBLOWE. HOŻA 40
RÓG JAGIE~LOŃSKIEJ ,
041 /345-70-30.
o1:U9/

obl66

Wyposażenie łazienek. Producent mebli łazi enkowych . Sprzedaż ratalna. Sklep
"Kranik" - Kielce, Rynek 12, 368-13-81 .
.._...•............._.......-..... -...•......................... _............ ....W1216.
_.......

041/344-66-65, 7.00-15.00.
Mieszalniki paszowe, betoniarki.
Produkcja - hurt- detal. Najtaniej! Raty.
"Defro",
Ruda
Strawczyńska,
041/303:80-85.
oIU44

0I1 S09

Odstąpię

_

Mercedes 2080 (1993),
041/315-14-82, 0602-625-988.

Przeprowadzki ,041/361-87-19.

&.8800

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

.48861
Kos i arkę rotacyjn ą

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

.,1\83

szkół ,

-----......- ..--..............-...- ..--..-..--..--..!!1~
_......................................................................._.._.._.._!'.1!!

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

TU RYS1YKA

&48968

~.8309

IW1826

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

Czyszczenie - dywanów,
041/311-04-16.
&.818.

do fekali , 041/361-09-23.

•• 893.

AAA! Ale - rowery ! Sklep rowerowy
" P iąte k - Sport" oferuje rowery "Hawk"
oraz komunijne, duży wybór. Akcesoria, naprawa. Kielce, ul. Piotrkowska 6,
tel. 344-52-86 (sklep przeniesiony z ul.
Leonarda 12).
99198

Panie, 041/366-05-71 .

&4/868

"u Guzika " (hurtownia).Pasmanteria,
galanteria, włóczki, 041/361-86-64.
.,1621

•• 8933

kil810

.47841

Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-31 9-354.

&489.1

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

Garaże blaszaki (3 x 5 -1400 zł) . Trans-

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

Przyjęcia

Przeprowadzki , 041/366-25-10.

&48111

011386

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

&.8713

Polonez Caro (1995) tgaz,
041/311-55-02.

najwyższej jakości!

.,1\81

Cyklinowanie, układan i e ,
041 /345-14-48.

Monika u siebie, 0604-897-184.

.,1\81

Cinquecento 704 (1997),
041/369-85-19 wieczorem.

26 kwietnia 1999 r.

ZGUBY

II

Witczak Bartosz zgubił łegitymację
IV LO Kielce.

szkolną

kwietnia 1999 r.

REKLAMA
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Podejmując

decyzje sprawdź
stosunek ceny do jakości
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13 lat tworzymy
op rogra m owan i e dl a
dużych i małyc h firm .
Te raz jest dobra pora
na zakup:
I

~~ro~ramowaRla

'.1119

Nie trzeba szuk a ć
innych firm , żeby kupić:
ko mputery, druka rki ,

SZYBA CLlMA PLUS

OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ

" Różańsk i"

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

Kompleksowa obsługa

praktycznie bez dopłat
Karta
Stałego Klienta
Rabat 5%

kształtach

To przyjedź lub zadzwoń!
Udzielimy Ci rzetelnej informacji.

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

Poszukujemy Przedstawicieli handlowych
na terenie całego kraju

764/ab

P. T.I. "lUBIX" sp. z 0.0.
25-334 Kielce, pl. Moniuszki 11,
tel. 344-44-47, 8

lEORK S.A. 26-110
Skarżysko-Kamienna
al. Marszałka J . Piłsudskiego 51

ogłasza

I i /I przetarg nieograniczony na sprzedaż

nw.

/~~~~,.", .I ~POU(ZN~ GIMNAZJUM

Zapraszamy

z o-o

• Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

k=1 ,1 W/m kw" k zargonem
PRODUKCJA
CZYSTY ZYSK około 35%
szyby STANDARD k=2,9 W/mkw. k) rolet - zewnętrznych ,

Producent

Spółka

28-142 Tuczępy, Rzędów 37
teL (O 15) 864-96-52, fax (O 15) 864-96-53

OKNA I DRZWI
DREWNIANE
• Okna o dowolnych wymiarach,
i kolorach

Skrzypiów 33a
teL/fax (041) 357-53-24 cen z gwarancją
tel. kom. (090) 301159 optymalnej satysfakcji
(0604) 574922 Nie wierzysz?

Już

P.P.H.U. "BUDOMONT-II"

środków

transportowych:
zużycia

1. AVIA, nr rej. KEG 273B, rok prod.1991, st.

60%,

cena 11970 zł.

. ·".:.:)/H;;;~ PROWADZI NABÓR

2. STAR ŻS- 4, nr rej. KIG 648K, .~ok prod. 1986, st. zużycia 65%,

DO KLASY PIERWSZEJ
i
NA ROK SZKOLNY 1999/2000

3. FIAT 126p, nr rej . KEG 213 B, rok prod . 1990, st.

cena 5600 zł.
zużycia

75%,

cena 2905 zł.

Informacj e i zapisy: Kielce, ul. Ści egiennego 6 (WOK), tel. 361-33-55

4. Nysa 522, RAD 918G , rok prod. 1987, st.

zużycia

85%,

cena 2500 zł.

5. Nysa 522, RAD 966G, rok prod. 1990, st.

zużycia

85%,

cena 3800 zł.

6. Nysa 522, KIG 684K, rok prod. 1987, st.

zużycia

90%,
cena 2500 zł.

4,94
zł/szt.
+7%

7. Tarpan S 237S, KIS 4775, rok prod. 1989, st.

zużycia

90%,

cena 3100 zł.

8. ŻUK A 072, KIG 199R, rok prod. 1989, st. zużycia 90%,
cena 6750 zł.

9. ŻUK A 13B, RAD 063U, rok prod .1985, st. zużycia 85%,
cena 3050 zł.

10. Kabina kierowcy STAR 1124 rok prod. 1993 st.

zużyc i a

75%,

cena 2800 zł.

d,

*
DYRUP
PRODUCENT

Zarząd

Kielce, ul. Radiowa 4
tel. 368-12-00

~

FARB I LAKIEROW
do drewna i ścian

,
Dystrybucjo:

Radia "Kielce" SA.

HURTOWNIA FARB I LAKIEROW

"PROMESA"
ul.

25-671 Kielce, Batalionów Chłopskich 77,
34-630-83-;-84, 34-620-54, teL/fax 34-630-82

oglasza przetarg nieograniczony pisemny

na sprzedaż budynku dwukondygnacyjnego
mieszkalnego, podpiwniczonego
(przystosowanego do prowadzenia działalnośc i
gospodarczej):
- powierzchnia użytkowa 166,2 m kw.,
- działka (teren ogrodzony) 840 m kw.
położonego w Radomiu przy ul. Prusa 7 (centrum).
Cena wywoławcza 550.000,00 zł.
Wysokość wadium 10 proc. ceny y.oywoławczej należy wpłacić w kasie rozgłośni
lub
na
konto
sprzedającego
w
BPH
OlKielce
nr
10601305-320000162453 w terminie do 10.05.1999 r.
Przetarg odbędzie się w Kielcach, ul. Radiowa 4,11.05.1999 r. o godz. 14.
Oferty należy składać pod adresem: Radio .Kielce· , 25-317 Kielce, ul. Radiowa 4 w zapieczętowanych kopertach z opisem . Przetarg na budynek w Radomiu, ul. Prusa r w terminie do 10.05.1999 r.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty
oraz prawo swobodnego wyboru oferty, gdy kilku uczestników przetargu
zaoferowało tę samą cenę . Kontakt: (041) 368-12-00 wewn. 104 lub 111.
1531/ ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

Podane ceny zawierają podatek VAT.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie
do dnia 10.05.99 r. w ZEORK S.A. Zakład Usługowo-Produk
cyjny, Wydział Transportu i Mechanizacji 26-110
Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 22/24.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.99 r. w Wydziale Transportu i Mechanizacji ZEORK SA Skarżysko-Kam ., ul. Szydłowiecka 22/24 o godz. 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: złożenie oferty
w terminie, wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie ZEORK S.A. ZUP, ul. Szydłowiecka 26A najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpatrzenie ofert. Wadium
przepada na rzecz oglaszającego przetarg, jeśli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
wybrane zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty,
a nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 19.05.1999 r.
Na wniosek oferenta środki, które nie zostaną sprzedane
w I przetargu zostaną przedstawione do II ptrzetargu, który odbędzie się w tym samym dniu. Ceny w drugim przetargu zostaną obniżone o 30%.
Przetarg odbędzie się wg Szczegółowego regulaminu wewnętrznego ZEORK S.A., który jest do wglądu w Wydziale
Transportu i Mechanizacji w Skarżysku-Kam .
Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru
oferty, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez
podania przyczyny.
Środki transportowe można ogladać w godz. od 8.00 do 14.00

Poz. 7 RZE Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 110
Poz. 8 ZWN Kielce, ul. Witosa 68A
Poz. 1, 3, 10 ZUP WtiM

Skarżysko-Kam.,

Poz. 4, 5 RZE Kozienice, ul.

Przemysłowa

ul.

Szydłowiecka

11

Poz. 2, 6 RZE Miechów, ul. M. Konopnickiej 25
Poz. 9 RZE Grójec, ul. Mogielnicka 13.

22/24

[i

Pr
PONIEDZIAŁEK,

Polska premiera prasowa w

MOTORYZAUA
MAMAMAMAMAAbsolutnie, każde
auto zniszczone, 090-354-003.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _
~4_
11_
58

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

kupię

1lr47757

MA MA MA MA MA Auta kupimy
rozbite, spalone, 090-615-163.
047761

MA MA MA MA MA Auta kupimy
zniszczone, 0601-617-279.
047759

MA MA MA powypadkowe,
skorodowane, 0601-646-274.
047760

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

.,2601

"AUTO-2000" części zamienne, MERCEDES - wszystkie typy, VW Golf.
KI ELCE, SOBIESKIEGO 22,
tel. 041/362-00-89.
ki7594
Autoalarmy - całodobowo ,
041/344-34-79.

........................_...................... _..........._.... ...................!.'IL9a.
Autoa larmy - telefon GSM gratis, Kielce,
6a, 041/361-90-60,
0602-266-984.
Mahometańska

048335

Autoalarmy atestowane, tanio,
041/344-29-67.
..•..._._...........................__..........._......_................•.......~1.8.2I1

Autoalarmy, central-zamki,
041/343-17-57.
ob769

Autoalarmy, centralzamki,
041 /344-05-71, 345-04-58.
046808

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

Kieleckie Car Audio nie tylko na rynek krajowy

" Toyota yaris"
na ... lotnisku
Przez dwa dni na płycie lotniska Aeroklubu Kieleckiego w
Masłowie ponad pięćdziesię
ciu dziennikarzy motoryzacyjnych z całego kraju miało okazję do bliższego zapoznania
się z nowym modelem .. toyoty " o dżwięcznej nazwie .. ya-

ris".

Alufelgi, opony, tuning - również
sprzedaż ratalna. Kielce, 041 /362-20-06.

Masłowie

W trakcie dni otwartych w salonach "Toyoty" w całym kraju w
ubiegłym tygodniu mogl iśm y podziwiać to auto bardziej statycznie. Na kieleckim lotnisku dziennikarze konkurując między sobą
w próbach sportowych przygotowanych przez Ryszarda Żyszko
wskiego, konsultanta do spraw
sportu "Toyota Motor Poland",
mogli przekonać się o zaletach
. yaris" w skrajnych warunkach.
"Toyota yaris" jest trzy- lub pię
ciodrzwiowym
hatchbackiem .
Jej długość wynosi 3610 mm, a
wysokość - 1500 mm. Dzięki
wyrafinowanej konstrukcji ma nisko położony środek masy i zna-

Opisywaliśmy już szerzej ten
samochód po naszych testach w
Marsylii. Warto podkreślić jednak , że koszty serwisowe tego
samochodu są minimalne . "Yaris" będzie potrzebowała pełnego
serwisu tylko raz na 30.000 km
lub raz na dwa lata. Okresowa
wymiana oleju co 15.000 km lub
raz na rok zajmuje w serwisie tylko 30 minul.

Dobra muzyka
w samochodzi
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników,.przedstawimy jeden z wybranych systemów Car Audio. Jest on ciekawy
nie tylko ze wzg lę du na swą stylistykę i parametry techniczne, ale
również z uwagi na cenę i fakt, że został stworzony przez kielecką firmę·

General Music System, oferowany przez kielecki ,Audiopol", łączy
najlepszych światowych producentów Car Audio, takich jak "Philips· , "Blaupunkt", "Soundstream" ,

komitą stateczność. Powiększe

wnętrzną, wynoszącą

sześciennego .

2,5

~tra

Fot. G. Romański
.. Toyota yaris " podczas jednej z prób na lotnisku w Masłowie.

ASTRA CLASSIC

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

całą paletę głośników samochodowych do montażu wewnętrzne
go i zewnętrznego, jak również coraz bardziej modne wzmacniacze
samochodowe .

__..__...._.................................._....._._ .........._.............~!.7!1.
Blokady, 041/368-78-33.
._................................-................... _....................................

Wyróżniającą się linią spośród
giośników samochodowych jest

Części

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

TAKIE UBEZPIECZENIE
PIECHOTĄ NIE CHODZI

Chrom Line, która zgodnie z
naj nowszymi trendami świato
wymi posiada chromowane kosze,
zapewniające
wysoką
estetykę . Umieszczone są w
niej polipropylenowe membrany w różnych kolorach . Dodatkowo głośniki te pos i adają

ko9

Ford - pełny wybór części... ....... Montaż
amortyzatorów - gratis. Kielce, Górników
Staszicowskich 15, telJfax 041/345-02-52.
",17U

MECHANIKA POJAZDOWA - 9.00-20.00,
TEl. 0602-333-720, 0602-821-983.

Pierwszy rok dwuletniego pakietu
ubezpieczeniowego: OC, AC/KR, NW
I MotoAssislance, na koszl firmy Opel.
Drugi rok - preferencyJna składka płatna wdwóch równych ratach;
ewentualna szkoda nie zmnieJsza sumy ubezpieczenia.
F'='0~

Opony produkcii rosYiskiei importer. Hurt - detal,
041/361-67-09.
",1727

_________
OBRĘCKI

bozpośredni

sp_ z 0.0. Kielce, ul. Pomorska 53

" SACHS "- Amortyzatory, bezplatna wymiana "Kim-Auto-Części , Slowackiego 6,
041/344-23-73,041/361-61-06.
101797

Promocyjne ceny
pakietów wyposażenia:

_-_

Tachograty legalizacja wstępna, zamiana, regeneracja, serwis. Zagnańska 153,
041/362-49-00.
101828

IibMn. poduszka powietrzna
• centralny zamek
• obrotomierz

Tłumiki

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

SPRĘŻARKI

-m-··ł.A~ • elektrycznie regulowane

II'I'W·
.

szyby i lusterka boczne
Pakiety można łączyć!

041178

samochodów osobowych, dostawczych. Kielce 342-81-65,
0602-321-586.
*OOXI

8-15

PROMOCJA NIE DO ODRZUCENIA

Szyberdachy, blokady, autoalarmy,
041/342-22-28.
....................-. ....•-. .... ...... ........................048879...

Wypożyczalnia

DPELe-

CORSA

ki~8

Wypożyczalnia samochodów "Quattro"
- fabrycznie nowe, zachodnie,
041/346-47-50.
,*H80

w

Serwis blacharsko·lakierniczy, tel. 090 335381,
serwis elektromechaniczny, montaż zestawów głośnomówiących i autoalarmów

...........................................................................................,2551
Promocja. Montaż i regulacia urządzeń
gazowych iuż od 95 zl. Pasturka 69 k. Piń
czowa, 041/357-44-46, 041/357-34-26,
0604-574-204.

__ __ __ __

Na szczególną uwagę zasługują
samochodowe wzmacn iacze klasy Mosfed, charakteryzujące się
wysokimi parametrami tech nicznymi, które
testach niemieckiego czasopisma "Auto HiFi" klasyfikowane są na równi z prod uktami
"Soundstream" , przewyższając
nawet produkty innych renomowanych marek.
Dla klienta ważne jest, że prod ukty GMS, z uwagi na bezpośredn i
dostęp do producenta, są dwa do
trzech razy tańsze od renomowanych konkurentów.
(GR)

ZAPRASZAMY - - - - - - - - - - - - 1

Dział sprzedaży teL/fax (041) 368-10-25, pn_-pt_ 8-18, sob. 8-15
Serwis, oryginalne części I akcesoria, teL/fax (041) 344-45-64, pn _-pt. 6-18, sob.

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

.................................................................................-

"Pioneer" i wielu innych. Gwarantowana wyso ka jakość systemu
GMS, połączona z atrakcyjną stylistyką, sprzedawana w sieci "Audiopol" na terenie całego kraju
oraz na Litwie i Ukrainie, obejmuje
nie tylko radioodtwarzacze, ale i

wzmocnione układy cewek, pozwalających na obciążen ia dużej
mocy.
Druga linia głośników przeznaczona do montażu wewnętrzn ego
pod gotowe profile samochodowe
wykonana jest ze specjalnych materiałów papierowych powlekanych i charakteryzuje się nie tylko
wysokiej j akości dżwiękiem , ale i
estetyką. Głośniki GMS speln iają
też wszystkie europejskie standardy D IN .

nie rozstawu osi i przesunięc i e
kabiny do przodu, która wznosi
się nad krótką, ale mocną linią
. pokrywy silnika, dało maksymalnie powiększoną przestrzeń y,te-

................_.................._..........._.......................................~.~1.9.~

do samochodów: Ford, Opel,
BMW, Seat oraz inne. Kielce, Warszawska
34a,344-64-21.
.,2508

]
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Serwis,

ZAPRASZAMY - - - - - - - - - - - - - i

OBRĘCKI sp_ z 0 _0 _ Kielce , ul. Pomorska 53
Dział sprzedaży tel.lfax (041) 368-1 0-25, pn .-pt. 8-18, sob_ 8-15
oryginalne części i akcesoria, tel.lfax (041) 344-45-64, pn.-pt_ 6-18,

sob. 8-15

Serwis blacharsko-lakierniczy, tel. 090 335381,
serwis elektromechaniczny, montaż zestawów głośnomówiących i autoalarmów

http://sbc.wbp.kielce.pl

wraz z wyposażeniem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środki smaruj ące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki s iłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
stołowe

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze
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P rzybędzie około

900 wystawców

AJWIł;KSZE

TARGI
OTORYZACYJNE

Rekordowo i bardzo atrakcyjnie zapowiada się kolejna, ósma już
edycja Międzynarodowych Targów Motoryzacji, które odbędą się w
poznaniu w dniach 26 maja - 1 czerwca 1999.
Organizatorzy spodziewają się
prawie 900 wystawców z kilkunastu państw; targowe ekspozycje
zajm ą powierzchnię około

60.000

m kw.
Targi organizowane są pod patronatem ministFa transportu i gospodarki morskiej.
26 maja będ zie Dniem Prasowym - wystawa dostęp na będzie
dla akredytowanych przy targach
dziennikarzy oraz specjalistów zaproszonych przez wystawców. Tego też dnia o godzinie 10 nastąpi
oficjalne otwarcie targów. W pozostałe dni, tj. od 27 maja do 1 czerwca, targowe ekspozycje udostęp
nione będą handlowcom i publicz-

Uczestnicy Międzynarodowych
Targów Motoryzacji zaprezentują
nie tylko nowe modele samochodów (również premierowe na naszym rynku pokazy) - choć te, co
zrozumi ałe , wzbudzą największe

zainteresowanie - ale

także

STRONA 21

wszy-

można

opisać

niezwykle atrasamochodów.
Wyjątkowo szeroki będzie udział
producentów i oficjalnych importerów samochodów osobowych i terenowych . Na powierzchni 16.000
m kw. (pawilony 5, 9, 14 i 25) zaprezentują się : .,AImeco" ("saab"),
ASC ("chrysler", "jeep"), "Daewoo"
("daewoo", "musso"), "Da mis"
("yugo", "aro"), "Fiat Auto" ("fiat",
"lancia", .. alfa romeo"), .. Ford",
"General Motors" ("opel"), .. Honda", .. Hyundai", "Iberia" ("seat"),
"Jaguar", .. Kia ", "Kulczyk Tradex"
("VW" , "audi", "porsche"), "Łada",
"Mazda", "Mercedes", MMC ("mitsubishi"), "Nissan", "Peugeot",
"Renault", "Skoda", " Smorawiński "
(BMW, "rover", "land rover"), "Suzuki", "Toyota".
Zw iedzający będą mogli zobaczyć zdobywców nagrody Samochód roku (Car of the Year):
Jorda focusa", "peugeota 206",
"astrę II", "audi TT".
Pokazane zostaną też samochody tuningowe.
Na wystawie pl. " Samochody
XXI wieku " zaprezentowane zostaną samochody futurystyczne .
kcyjną ekspozycję

stko co w i ąże się z ich użytkowa
niem.
W targowej ofercie znajdą się samochody osobowe, terenowe, dostawcze i ciężarowe , przyczepy i
naczepy, autokary oraz motocykle. Prezentowane będą silniki ,
części zamienne i akcesoria oraz
ogumienie , a także wyroby branży
chemicznej . Wyposażenie warsztatów i stacji obsługi oraz narzę
dzia zaprezentuje kolejna grupa
wystawców. B edą też środki do
p iel ęgnacji i konserwacji pojazdów, będ zi e samochodowy sprzęt
audio. W targach uczestniczyć
będą firmy zajmujące się sprzedażą samochodów (kredytowanie ,
leasing) , a także firmy ubezpieczeniowe . Obecne bedą również
wydawnictwa motoryzacyjne.

Ekspozycja
Niemal pełna oferta handlowa
polskiego rynku , pokazy premierowe, zwycięzcy konkursu "Car of
the Year", auta tuningowe, pojazdy futurystyczne - tak w skrócie

IGR!

ZOBACZ· CO DLA CIEBIE MAMY...
[]l WA ~ \!A!J1 ~ ~:~ ~mID&Nl
UłWAMłl~
29-30 KVVIETNI
W GODZINACH
DO 8.00 DO 17.00

Ster Sp. z

O. O.

Autoryzowany DealerVW

@

WIOSENNA PROMOCJA!

25 % taniej
na wybrane, z bogatej oferty,
części

i akcesoria
do samocH.odów
Volkswagen
,
,
..

PRZYJEDZ!SPRA~Z ,

-

ILE

ZAOSZCZĘDZISZ!!!

RADOM
Fot. G. Romański
Tegoroczne Targi Motoryzacyjne w Poznaniu przyciągną widzów z pewnością piękną aranżacją stoisk.

SPEŁNIJ

MARZENIE

ul. Chorzowska 15
tel. 048/365-55-28

ul. Warszawska 156
tel. 048/333-07-32

Partner Combispace
Twoje drzwi do przygody

Sp. z 0.0.

SKODA

Już

od 41 .990,00 zł
w standardzie:
- ABS
- wspomaganie
kierownicy
- Immoblllser...
Dostęp na również jako
S-osobowy samochód
cięiarowy

Ta. (04 1) 346-55-88 -

SALON
(041) 346-51 - 16 - SERWIS
(041) 346-52-{)2 - CZl;SO
FĄJ( (041) 346-54-00

- UPROSZCZONA
PROCEOURA LEASINGU
BEZ ZASW1ADCZEŃ
zus I US

RITA MOTORS
Kielce, ul. Domoszowsko 52, tel. 344-30-10, 368-12-35 (36)
www.rito.peugeot.com.pl
.
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 35b, tel. 247-95-45
http://sbc.wbp.kielce.pl

PEUGEOT
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Do niedawna widok samochodu z prawidłowo zapakowanym bagana dachu stanowił na polskich drogach rzadkość. Współczesne
badania markatingowe wykazująjednak, iż w ostatnich latach sytuacja zmieniła się całkowicie.
żem

Obecnie co trzeci posiadacz samochodu dokupuje do swego pojazdu profesjonalny bagażnik dach owy. Szczególnie duży popyt
notowany jest każdej wiosny, gdy
właściciele samochodów zaczynają myśleć o weekendowych wyprawach na działkę lub z rowerem
poza miasto. Bogactwo oferty znajdującej się na rynku powoduje nie
tylko możliwość dopasowania bagażnika do typu auta, ale również
jego wyboru w odpowiedniej dla
każdego cenie.

AUTORYZOWANY DEALER

D4E\NOO
FIRMA SATAL
~

oferuje:

TICO rocznik 99 już od 19.950 zł
~
POLONEZ GSI rocznik 99 już od 24.350 zł
POLONEZ Gl! rocznik 99 już od 21.600 zł
POLONEZ TRUCK rocznik 99 już od 22.818 zł netto
LANOS rocznik 99 już od 29.600 zł
LANOS VAN 106 KM rocznik 99 już od 24.631 zł netto
NUBIRA rocznik 99 już od 39.300 zł
NUBIRA VAN rocznik 99 już od 37.295 zł netto
LEGANZA rocznik 99 już od 62.000 zł

Podstawową częścią współczes

nego samochodowego bagażnika
dachowego jest tzw. system noś
ny. Są to najczęściej dwie belki
mocowane w poprzek pojazdu. Do
nich zaś dopiero dołączane są takie elementy bagażnika jak
uchwyty rowerowe czy boksy bagażowe.
.
Systemy nośne podzielić można
na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się konstrukcje, których podstawową zaletą jest niska cena.
Brak w nich natomiast wielu udogodnień znajdujących się w droż
szych modelach, np. zamków na

klucz czy możliwości wydłużania i
skracania belek. Druga grupa - to
produkty droższe , ale zarazem
bardziej zaawansowane technologicznie.
Przykładem systemu nośnego
naj nowszej generacji jest , inter
pack universal 2000", bardzo
prosty i szybki w montażu ba ga ż
nik - pasujący do ponad 600 samochodów. Zawiera on wiele unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych , stanowiących o jego
trwałości
i
użyteczn ości.
Wewnątrz każdej belki znajduje
się taśma o wytrzymałości ponad
1,5 tony. Ma ona za zadanie
ściągnięcie obu końców belek ,
tak, aby najściślej przylegała do
dachu pojazdu. Zastosowanie
wewnętrznego
systemu naciągów ogranicza też czyn ności
związane z zakładaniem i zdejmowaniem bagażnika do minimum. Ca ły mechanizm regulujący
umieszczony
został
wewnątrz belki w ten sposób, by
wszystkie czynności mogły być
wykonane tylko z jednej strony
auta . Zabezpiecza to osoby in-

• SPRZEDAŻ • SERWIS • CZĘŚCI •
• GOTÓWKA • RATY • LEASING •

Radom, ul. 1905 Roku 49, tel. (048) 362·74·71

Tak powinien

wyglądać prawidłowo

zamontowany bagażnik dachowy.

CORSA
PROMOCJA NIE DO ODRZUCENIA
Promocyjne ceny
pakietów wyposażenia:

Bez
ZUS I

um"' .• poduszka
centralny zamek

powietrzna

zaświadczeń

URZĘDU

• obrotomierz

SKARBOWEGO

I'!'u.•
m"".-", . elektrycznie regulowane
szyby i lusterka boczne

Pakiety można łączyć!

OPEL B

.

~~-----------------ZAPRASZAJJY--------------------------

. '. ~"". Autoryzowany przedstawiciel: VAN MOTORS s.C.
'. ,;. ~ ~ KIELCE, ul. Zagnańska 84a, tel. 331-62-98, 331-73-64
~

4"

.~}

'"

RAOOM,·ul. Wyszyńskiego

~
:e
15, tel. (048) 363-36-30, SKARZYSKO-KAMIENNA, 253-27-44
•

!--."WiI~t.n~I'7V~:1ń

AUTO PLUS Sp. z 0 . 0., Radom . ul. Czarnieckiego 108
SALON , tel. (048) 360-98-26, AUTORYZOWANY SERWIS, tel. (048) 360-90-33
SKLEP - oryginalne części i akcesoria, tel. (048) 360-91-08 , KOMIS , tel. (048) 360-90-03
POMOC DROGOWA (czynna całą dobę), tel. (048) 432-93

ZAPAA$żA:MY pon ...~t. '\IV goClz. &;19, so ota 9 ..13
-zam6vvień na samochody do 30_04.99 r.

os. Słoneczne 41, tel. 263-11 -22; Radom, ul. 25 Czerwca 60, tel. 363-09-45

http://sbc.wbp.kielce.pl

MOTO-ECHO
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Regionalne giełdy samochodowe

OPULARNY
OWY LITRAŻ
Radom
W so botę na torze kartingowym
nie sta nęło wiele samochodów, bo
tylko nieco ponad 200. Dopisali
natomiast potencjatni ich nabywr:y. Z zainteresowaniem oglądano
kilka egzemplarzy, choć nie zaobserwowaliśmy zawieranych transakcji Ceny przed sezonem jakby
drgnęły nieco w górę, ale na to z
pewnością ma wpływ zwiększona
podaż . Marki spoza tabeli wycenione były następująco : "mazda
323" 91 - 21, "seat toledo" 95 - 24,
,citroe n ZX" 94 - 19,7, "hyundai"
coupe 91 - 14,9, "plymouth neon"

94 - 24,5, BMW 315 79 - 4,3, 316
77 - 4,4.
Następna giełda odbędzie się w
normalnym terminie , czyli 2 maja.
(PM)
Sandomierz
Na sandomierskiej giełdzie w
ostatnią sobotę wystawiono do
sprzedaży 420 samochodów. W
porównaniu z ubiegłym tygodniem
ceny aut nieznacznie wzrosły. W
czasie trwania giełdy zawarto prawie 50 transakcji. Największym
zainteresowaniem cieszyły się samochody małolitrażowe.
lAGA!

Kielce
Na wczorajszej giełdzie w Miedzianej Górze ruch panował wię
kszy, a to ze względu na zbliżający
się "wydłużony" weekend . Organizator giełdy Automobilklub Kielecki informuje, iż plac otwarty jest
dla sprzedaj ących i kupujących od
godziny 6. Przypominamy, że bilet
wjazdu samochodem osobowym
kosztuje 30 zł. Najbliższa giełda 2
maja (niedziela).
Podajemy ceny wywoławcze obn i żane w czasie transakcji o około
10 proc.
Aleksander PIEKARSKł

KIELCE

FIAT 126p

RADOM

Fot. A. Piekarski

Dostawcze "lubliny" prezentuje na

giełdzie

kielecki "Motozbyt".

STALOWA

98 -1 0,5, 97 - 8,8-9 ,1, 96 - 7,9, 95 - 6,8-7,2, 94 97 - 8,5-9,2, 96 - 8-8,2, 95 93 - 4,3,88 - 3,5, 86 -1 ,6, 81 98 -11 ,1-11,4, 97 - 8,9-9,7, 96 - 8,4-9 , 95 - 7-7,9, 94 - 6,2-7, 93 - 5,6-6,6,
- 5,7-6,4 , 93 -4,2-6, 92 -4 ,7-5,5, 91 - 3,8-4,6, 90 - 6,8 , 94 - 6,4-6,9, 93 - 5,2- - 1,4-1 ,6, 80 - 1,1-2,2.
92 - 4,6-5, 91-- 3,9-4 , 90 - 3,4-3 ,8, 89 - 3-3,3, 88 - 2,4-2,8, 87 - 2,2-3,2, 86 - 3,8-4 , 89 - 2,8-3,6, 88 - 2,8-3,5, 87 - 2,4-2,5, 86 5,7 , 92 - 4,7-5,6, 91 - 4,32,5, 85 -1,6, 83 - 1,1.
- 2-2 ,1, 85 - 1,3-1,85, 84 - 1,2.
4,6, 90 - 3,4-4,3, 89 - 2,63,7 , 88 - 2-3,7, 87 - 2,2 , 8685 - 1 82 - 1
88 - 2, 86 - 1,6, 85'- 1,3.

91- 5,8, 90 - 4,5-4,8, 89 - 4-5,2, 88 - 3,7, 87 - 2,7-3,1, 85 - 2,6.

FIAT 125p
97 - 17,5, 96 - 12-13,6, 95 - 10,5-12 oraz
96 - 12,5-13,6, 95 - 127,8, 94 - 8;6-10 oraz z silnikiem rovera 12,6, 94 - 10-11 , 93 - 7-8,9,
11 ,2, 93 - 6,8-9, 92 - 6,4-7 ,5, 91 - 5,7, 90 - 3,6- 92 - 6,5-7,5, 90 - 4,2, 89 4,5, 89 - 3,9-4,4, 88 - 3,1-3,2, 87 - 2,8-3 ,2, 82 - 3,8-4,85, 88 - 3,1-3,9 .
81 - 2 22 .

91 - 4,6 , 86 - 2,5.

składak

POLONEZ

ŁADA

SKODA

98 - 18,6-18,9, 97 - 16,8-16 ,9, 96 - 15,7-1 5 ,9, 95 - 12,6-12,8, 93 -11-1 1,3,
91 - 7-7,4, 89 - 5,9-6,2, 88 - 5-5,7, 87 - 2,8-3,4, 85 - 4.

89 - 4-6,7, 88 - 5,3, 87 - 3,8-4,7 , 86 - 4,65 , 82 - 92 - 8,5,88 - 4,5, 89 - 4,7- 90 -6,9, 87 - 5,2; samara 92 210796 -16 ,1 -16 ,6, 95 - 12 ,2-12,9, 94 -1 0,9-11 ,7, 93 -10-10,6, 91 - 9,1,
1,8; samary 90 - 6-7,5, 89- 7, 88 -6 ,2, 86 - 5,2. 5,2, 85 - 4 ; samara 92 - 7,5- - 8,4.
90 - 7,6-8 , 89 - 6,8, 87 - 5,5, 86 - 5,2-5,4; samara 97 - 18,8-19,1, 96 -16,195 - 1
94- 1
89 - 4,5, 88 - 3,8-5 ,5, 87 - 3,5-4, 86 - 2,6-3,7,
88 - 4,1-4,7, 85 - 2,7-4 ,5;
83 - 1,5, 82 - 1,65-2,1; favorit 94 - 15,5, 92 - 9, favorit 92 - 10,3, 91 - 9,591 - 9,5-10 ; felicia 95 - 17,5-19,5; forman 93 - 11 , 90 - 8-9,3; felicia 97 -

felicia 96 - 21 .

favorit95-1 3,6-16,2, 94 - 12,6-13,2, 93- 11,9-12,4, 91 - 10,8-11 ,2, 9010; felicia 97 - 23,5, 96 - 23,8, 95 - 21; Std 91 - 7,1-7,3, 90 - 6-6,4.

FIAT

cinquecento 700 ccm 96 - 11,2-14,5, 95 12,5,94-12,6-12,8,93-11,92-10,5, 91 -9,6;
900 ccm 94 - 13,9, 93 - 13; uno 94 - 15,3, 93 13-14,5; 131: 79 -1 ,5; punto 95 (D) - 22 ,5;tipo
93 - 15,5, 90 - 13,4; regata 88 - 6,5.
-

80: 92 - 28-28,6, 90 -18, 89 - 18,5, 86 - 10, 85
- 6,9 , 83 - 5,8-7,1 ; 100: 88 -16,5.

10095 - 35; 8087 - 16,7.

AUDI

10094 - 34, 93 - 28,9-33 ,8, 92 - 26-26,7, 91 -20-24 ,5, 90 - 21 ,6; 8094 27 ,8, 93 - 24 ,6-24 ,9, 92 - 22,6-23,5, 91 - 21 ,2-21,4, 90 - 19,2-19,7, 89 88 - 1
86 - 1

190E 89 - 24,5; 190085 -16,5; 2000 77 - 4, 190091 - 24,5; 2000 80 80 -8,5; 200E 77 - 8,5; 300092 - 55, 80 - 6,3.
11-11,5.

22082 - 7,8; 240 87 - 8,5.

190 D 94 - 34,8-35, 93 - 29,9-31 ,1, 91 - 26-27,90 - 21 ,5-22,88 -19-19,4;
190 E 93 - 27,4-27.8, 91 - 24,3-24,8,89 - 18,9-19,6; 200 D 93 - 45,8, 86300 D 94 - 42
91 - 31
88 - 24 5-24 9.

MERCEDES

OPEL

cinquecento 700 97 - uno 92 - 14,2; tempra 94- cinquecento 700 98 - 15,3-15,6, 97 -1 5,4, 96 - 14,5-15, 95 - 13,8-13, 9,
14,7-15,6,93 -11,3, 92 - 18,2.
94 - 13,1-13,4, 93 -10,6; cinquecento 900 98 -17,8-17,9, 97 - 16,3-16,5,
10,2; cinquecento 900 9596 -15,2-16, 95 -14,6-14,8; punto 96 - 22,6-22,7, 95 - 20,5-21; tempra 95
14,8, 94 - 14,5; punto 95 -28,3, 94-22-23,6, 92-18,9-20, 90 -17,8; tipo 93 - 18,8-19, 91 -15, 9; uno
20-23 ,5; seicento 98 - 20;
97 - 22,9, 96 - 19,6, 95 - 16,2-16,6, 94 - 14,9-16,2, 90 - 17,8.
ritmo 85 - 4 ,3; tipo 92 15,2,91 -17,5, 95 - 20; uno
95 -17 ,5, 93 -14 ,7-15.
Audi: 80 89 - 18,5-19,5;
85 - 9.

kadett 89 (D) - 12,5, 88 - 11,8-13, 87 - 10,5,
85 (D) - 7,6,84 - 7,683 (D) - 4 ,5-5,7, 82 - 3,7 ;
ascona 88 -11 ,7; calibra 92 -26,5; omega 94 57, 90 - 15,4; astra 98 - 46,3, 93 - 24,5; corsa
95 - 22,5-23, 90 (D) - 11 ,5; vectra 98 - 53,90 17-1
. rekord 84 -

astra 94 - 22, 93 - 21,9;
astra 96 - 26; vectra 95 - astra 97 - 39,7-40,1 , 95 - 26,8-27, 94 - 21 ,7,92 - 21 ,6, 89 -11 ,9-12,2; corcorsa 97 - 24 ,9, 87 - 8,3; 22,5; omega 82 - 6,2.
sa 97 - 26,3, 96 - 21 ,8-24,9, 94 -19 ,8-20, 92 - 16,7-20 , 91 - 15,6-16,5, 89 kadett 91 - 14,8, 90 - 13,5,
12,8; kadett 93 -18,9-21 ,5, 92 -18,6, 90 -14,5-15,9, 88 -13 ,6-14; omega
88 -1 0,7,87 -1 0,5,86 - 9,5;
96 - 38,8-39,3, 90 - 18,9-20; vectra 97 - 50-62,8, 95 - 34-37 ,6, 92 - 22,4omega 89 -14,5; vectra 92
23 ,3, 90 - 21 , 89 - 17,5.
- 215.

sierra 89 - 10,7-15,3 oraz kombi 19,2, 86 8,2,82 - 4,4; orion 87 - 10,9; escort 96 - 25 , 94
- 22,5, 92 - 18-21; taunus 81 - 5,5; fiesta 91 15, 85 - 7, 83 - 4 ,8-5, 81 - 5,3; mondeo 93 28,6-29.

escort 93 - 23 , 91 - 14,7, escort 85 - 8; scorpio 88 - escort 97 - 28,9-29,4, 95 - 26-27,2, 94 - 22,8-23,5, 92 - 18,8-1 9,1, 91 87 - 5,9, 88 - 12,5, 85 - 6.6; 14,8; sierra 85 - 7,8.
16,9-17,9, 89 -11 ,9-12,9; fiesta 97 - 25, 95 -19,8-20,4 , 92 -14,7, 90 - 10,5fiesta 93 - 17,3, 91 - 13,9;
12,4; móndeo 98 - 45,8, 95 - 34,4-35,1; probe 89 - 16; scorpio 97 - 44,9,
mondeo 94 - 29,3; sierra
95 - 38,4 , 90 -16,7, 89 -14.9; sierra 94 - 23,8-24, 93 - 21 -21 ,9, 92 -17 ,719,8, 91 -17,5-17,9, 90 -16,1-16,8, 89 - 13-14,3, 85 - 7,8.
85 -7; orion 90 -13,5, 84 -

6.

vw

golf 96 - 31,7, 9529 oraz kombi 28,6, 91 19,8, 90-15,5, 89-15,5, 88-13 , 84-9,7,82(0)
- 6,7 , 80 -4,7;jetta 89 -14,8, 86-11 , 85 - 8,3, 83
- 5,9; polo 97 (D) - 28, 93 -15,92 -15,3; passat
98 - 55, 92 (D) kombi - 25,6, 91 - 21,90 kombi 21-21 ,6 89 - 18,5, 87 - 10,5, 86 - 8,5, 84 (D) -

golf 89 - 13,5-14, 82 12,5, 80 - 3,5; jetta 90 18,6, 89 -15 ,5, 87 -11 ,5, 80
- 3,5; passat 93 - 33, 92 26,3, 82 - 5,2.

polo 82 - 5,5.

golf96 -30,9-32, 95-27,8-28, 92-21 ,8-22 , 91-19,9, 89-16 ,4-17, 8714,2;jetta 90 -18,5, 89-17; passat96 - 37 ,8, 95 - 30,9-31 , 94 -28,6-29, 92
- 24 ,6, 91 - 22,4, 90 -19,8-20,8, 87 -14,7-15,5; polo 96 - 27 ,8, 93 - 22 ,422,8, 90 - 16,7-17,1, 88 - 13,8-14; vento 94 - 28,1.

clio 96 - 26,6; laguna 97 - 39. 93 - 23,9-24.6; twingo 95 - 23,7-24, 9318,9-19,3; 1995 - 23,8-24,4, 94 -21 ,8, 92 -19 ,1, 87 -8-8,6; 2189 -13,3-14,
87 -10
205 92 - 15.5.
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10696 - 21 ,4-22, 94 - 18,8-19 ,3, 93 - 17,4; 405 93 - 21 ,5, 92 - 20 ,6, 91 18,4, 90 - 15; 406 96 - 39,4-40; 60596 - 38,9, 94 - 33.
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SPORT
70 lat boksu na

26 kwietnia 1

Kielecczyźnie

GALA W SA IL

Paździor,

Orogosz, Czortek i inni

Chlubna

przeszłość

Przed siedemdziesięcioma laty w parku fabrycznym w Ostrowcu odbywały się pierwsze walki pi ęści a rskie w naszym reg ionie, w których występowali wychowankowie inż . Władysława
Dowbora, pierwszego szkoleniowca bokserskiego na Kielecczyź n i e . W tym samym czasie w
Radomiu adepci pięśc i arstwa
trenowa li pod okiem Wacława
Panica. Takie były początki sportu, któ ry p rzyn i ósł K i e l ecczyź
nie najwięk s ze sukcesy z medalami o limpijskimi i mistrzostw
Europy.
W 1930 roku powstała pierwsza
sekcja pięściarska w RKS Broń
Radom, a dwa lata później podobna sekcja utworzona zostala w
KSZO Ostrowiec. W Kielcach animatorem błyskawicznie rozw ijającej się dyscypliny sportu był
Jan Szczygłowski. Juź w 1935 roku doszło w Kielcach do atrakcyjnego pojedynku. w którym debiutująca drużyna Wojskowego Klubu Sportowego Kielce pokonała
Broń Radom 9:5. W tym samym
roku po raz pierwszy pięściarz z
(Mieczysław
Kielecczyzny
Wojsławski z KSZO), uzyskał prawo startu w indywidualnych mistrzostwach Polski. W 1937 roku
KSZO wywalczył mistrzostwo
okręgu lubelskiego, ale w pierwszym spotkaniu eliminacji do mistrzostw Polski ostrowiecki klub
przegrał 6: 10 z Wisłą Kraków. Prawdziwym świętem świętokrzyskie
go boksu był rozegrany w 1938 roku mecz Granat Kielce - KSZO
Ostrowiec zakończony niespodziewanym zwycięstwem kielczan
10:6.
Okres wojny i okupacji przerwał
rozwój pięściarstwa . Wielu znanych
zawodników trafiło do niewoli i obo-'
zów koncentracyjnych, zginęło w
walce (m.in. Stanisław Woj sławski,
Jan Kocjan, Stanisław Frańczak z
KSZO). Bezpośrednio po zakoń
czeniu okupacji spontanicznie powstawały ogniska pięściarstwa. Już
w marcu 1945 roku rozpoczęły się
treningi w Broni Radom, a w kwietniu powstał Kielecki O kręg owy
Związek Bokserski. Pomimo ogromnych problemów organizacyjnych
i materialnych, sekcje bokserskie w
Ostrowcu, Kielcach i Radomiu systematycznie rozwijały działal n ość .
Pierwszym sukcesem był awans
zespołu Radomiaka do ósemki najlepszych drużyn w kraju, a Antoni
Czortek, jako pierwszy pięściarz z
Kielecczyzny, dostąpH zaszczytu reprezentowania barw narodowych.
Pięściarz ten w 1949 roku został
pierwszym w historii kieleckiego
sportu mistrzem Polski. Z roku na

Kolumnę

rok sukcesów było coraz więcej. W
1952 roku zaczęła błyszcze ć
gwiazda Leszka Drogosza, który
przez kilka lat był niepokonany na
krajowych i europejskich ringach.
"Czarodziej ringu" zdobył dwa tyt uły mistrza Europy, brąz na Olimpiadzie w Rzym ie oraz kilka tytu łów mistrza Polski. Drugim "eksportowym " zawodnikiem był w tym
czasie Kazimierz Pa źdz ior, który
występ uj ąc w Broni Radom zgromadz i ł złoty meda l olimpijski
(Rzym 1960) i dwa tytuły mistrza
Polski.
Bardzo szczęśliwy dla kieleckiego
boksu był 1960 rok. Dwa złote medale na MP (Drogosz i P aździo r),
,.złoto" ( P aździor) i "brąz" (Drogosz)
na olimpiadzie w Rzymie oraz trzy
brązowe medale MP. Następne lata
przynosHy kolejne sukcesy naszych
pi ęści a rzy. W latach siedemdziesiątych medale zdobywali Andrzej
Stawski i Witold Stachurski, a od
1980 roku na krajowych ringach
prym wiedli Sławomir Zapart i Sta-

W sobotę w Sali Lustrzanej
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kiełcach odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji jubileuszu
70-lecia pięściarstwa na Kielecczyźnie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kilku
pięściarskich pokoleń: zawodnicy, trenerzy, działacze. Kielecki Okręgowy Związek Bokserski przygotował dla gości okolicznościowe statuetki, a najbardziej zasłuźen i otrzymali pamiątkowe puchary. Wśród wyróźnionych była również redakcja " Echa Dnia" , która z kolei
wyróźniła pucharam i dwie legendy boksu w Polsce - Leszka
Drogosza z Kielc i Antoniego
Czortka z Radomia.

zdjęcia ·
Sławomir

Na spotkaniu wiele ciepłych słów
pod adresem obecnego prezesa kieleckiego związku - Marka
padło

Mówią

Wiceprezydent Kielc Alojzy Sobura wręcza wyróżnienia zasłużo
nym działaczom. Od lewej: Zygmunt Sikora, Ryszard Jurecki, Stanisław Kulczycki.

nisław Łakomiec.

W rozgrywkach drużynowych
najlepiej wiodło się zespołowi
Błękitnych Kielce, który kilka razy
występował w I lidze (lata 1963,
1968-69, 1970-73, 1982).

Zdzisław Gażdzik.

Kielecczyźnie .

W Sali Lustrzanej zjawili się niewszyscy ci, którzy w minionych lalach przyczynili się do rozwoju pięściarstwa w naszym regionie . Byli działacze KSZO Ostromalże

Wśród wyróżnion ych zn a lazł si ę

Ryszard Jurecki, były prezes OZB
w Kielca ch, obecnie dziennikarz
redakcji sportowej "Echa Dnia",
który pobił swoisty krajowy rekord

Podsiadło, który obowiązki
ka boksu na Kielecczyźn ie
Jureckim w 1984 roku. Pan
ma już zapewniony udział w
stwach świata, które odbędą i
tym roku w Houston oraz w i
skach olimpijskich Sydney '2000.

mistrzowie

Leszek Drogosz, brązowy medalista 10 w Rzymie w 1960 roku, dwukrotny mistrz Europy,
wielokrotny m istrz Polski: - Niestety, życie sportowe biegnie szybko. Tamte lata wspominam bardzo milo, a olbrzymią satysfakcję
sprawiają mi takie spotkania jak to
w Sali Lustrzanej. To daje mi pewność, że wybrałem dobrą drogę

gdyby

i

udało się cofną ć

czas, to
myślę, że postąpiłbym tak samo.
Myślę, że byłbym jednak j eszcze
lepszym bokserem.

III Turniej o Puchar Zygmunta Sikory

asl,pca Gololy
Jed nym z punktów obchodów
70-leci a p i ęśc ia rstwa na Kielecczyźnie był 11/ Turn iej o Puchar
Zygmunta Sikory. Na ringu w
hali Błękitnych Kielc rywalizowało 33 pięściarzy z kilku klubów. Najbardziej widowiskową
walkę stoczył w wadze ciężkiej
Adam Jurowski z KSZO Ostrowiec, który znokautował rywala

juź

w pierwszych sekundach
pojedynku , a po walce stwierdził, źe zamierza pójść w ślady
Andrzeja Gołoty.
Najs i lniejszą

ekipę

przysłala

Gwardia Warszawa i ten klub zwyci ężył w klasyfikacji zespołowej .
Tytu ł najlepszego p i ęściarza turnieju przypad ł Sławom i rowi Ziemlewiczowi z Gwardii Warszawa . Z

Mariusz Gardziński, wychowanek Błękitnych Kielce, reprezenobecnie Helex Elbląg, słucha rad Sławomira Zaparta, który
był jego sekundantem w półfinałowej walce z Marcinem
Ku/ikowskim z Gwardii Warszawa.
tujący

Stachura

Gaździk.

Puchar na ręce prezesa Marka Podsiadło dla Kieleckiego OlB
imieniu władz Polskiego Związku Bokserskiego wręczył wi,~"nr~7c

w sterowaniu związkiem w latach
1956-57 i 1958-84. Były to lata największych sukcesów boksu na

przygotowali :

Mirosław ROtAK,
Sławomir STACHURA, "

wiec, Broni Radom, Staru Starachowice oraz klubów kieleckich. Zabra kło dwóch wielkich postaci b0ksu: Antoniego Czortka i Kazimierza Paździ ora , którzy nie mogli z po.wodów zdrowotnych dotrzeć do
Kielc. Najwięcej oklasków i gratulacji zebrał oczywiście kielecki "Czarodziej Ringu" Leszek Drogosz, który jak zwykle imponował nie tylko '
zdrowiem, ale i humorem, szczególnie kiedy opowiadal swoje wrażenia
z niedawnej podróży do USA.
Na ręce prezesa Podsiadło
wpłynęły gratulacje od władz samorządowych i administracyjnych
oraz od władz Polskiego Związku Bokserskiego. Pięściarską "centralę" reprezentował wiceprezes Zdzisław

naszego regionu tylko Jurowskiemu i Grzegorzowi Stawczykowi
(Broń Radom) udało s i ę wygrać finałowe pojedynki. Ambitn ie walczył Szymon Surdy z Ruchu Skarżysko . Nasz młody bokser ma na
koncie dopiero 6 wa lk, a przez
dwie rundy toczył wyrównany pojedynek z doświadczonym Krzysztofem Bieniasem.
Wyniki walk finałowych (na pierwszym miejscu zwyc i ęzcy) : waga 51 kg : Marcin Jaworek (Gwardia) - Sebastian Szymański
(Gwardia) 3:2; 54 kg: Robert Pietrzak (Gwardia) - Paweł Pawikowski (KSZO) 4 :1; 57 kg : Dariusz
Caban (RKS Ruda Śląska) - Tomasz Krawczyk (Gwardia) 5:0;
60 kg : Michał Jaroszewski
(Gwardia) - Marcin Kowalczyk
(Gwardia) 4 :1; 63,5 kg : S. Ziemlewicz - Tomasz Kurzaj (06 Kleofas Katowice) rsc w III r.; 63,5 kg :
Paweł Berej owski (Gwarek Łęcz
na) - Marcin Kulikowski (Gwardia) 5:0; 67 kg : K. Bienias (Gwardia) - S. Surdy 4:1; 75 kg : G . Stawczyk - Radosław Urbaniak
(Gwardia) 5:0; 81 kg : Aleksy Kopeć (Gwardia) - Grzegorz Głogo
wski (KSZO) rsc w I r.; 91 kg : Karol Nowiński (Gwardia) - Grzegorz Adamczyk (Gwarek) rsc w
III r.; 91 kg : A. Jurowski - Jacek
Puchacz (Gwarek) rsc w I r.

" Czarodziej ringu ", czyli Leszek Drogosz, najbardziej unrtul'ow.an:
kielecki pięściarz otrzymał od" Echa Dnia" puchar za swoje oSliaamę<:/a.
Witold Stachurski, wicemistrz
Europy, wielokrotny mistrz Polski: - Przy okazji takich spotkań
łza się w oku kręci, bo przypominają się najwspanialsze lata
młodości. Ileż to entuzjazmu towarzyszyło nam wtedy, gdy zdobywaliśmy laury dla naszego klubu,
dla Polski. Nie pytaliśmy, ile dostaniemy za medal, za zdobycie mistrzostwa. W 1964 roku byliśmy
taką pięściarską potęgą, że mogliśmy się mierzyć

z

resztą świata .

Teraz są już inne czasy, a nasza
dyscyplina przeżywa kryzys. Mi-

minionych sukcesów, ale aby
śleć o wskrzeszeniu minionej
tęgi boksu, musimy promować
wetki byłych mistrzów, dając
samym młodzieży gotowe
Ryszard Jurecki, były
OZB Kielce. - Cieszę się, że
głem uczestniczyć w takiej
mnej uroczystości, spotkać
legami, z którymi przez
współpracowałem. Martwi
nakjedno. Cala uroczystość
cona była przeszłości, nie
o dniu dżisiejszym boksu na
czyżnie i o jego perspektywach.
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