Katastrofa
kolo D,blina
17 osób zostało rannych we wczorajszej katastrofie kolejowej na stacji Zarzeka koło wsi Borowa pod
D ęblinem . Wykoleiły się tam lokomotywa i osiem
wagonów pociągu pospiesznego nSztygar" z Lublina do Wrocławia i Bielska-Białej . Najciężej poszkodowany jest maszynista pociągu , który doznał urazów głowy i kręgosłupa. Badanie przyczyn katastrofy rozpoczęła specjalna komisja. Nieoficjalnie
mówi się , że pociąg jechał ze zbyt dużą prędkością,
a maszynista nie odpowiadał na ostrzeżenia i wezwania do wolniejszej jazdy przekazywane mu przez
radio.
Czytaj także na str. 4

Ukazuje się w

yJojewództwa~h: świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim

• " Logistyka" i " Granica '99"
Wicepremier chwalił urzędników,
komendanta policji nie przywiózł

cemy

być

•

••

• Akcja policji przed wizytą papieża
• Zatrzymano blisko 200 osób

Miss

CUDZOZIEMCY
POD ESKORTĄ

wygrała

z pechem

zpleCZDI

nicznej "Granica" zgromadziły
ponad stu pięćd zi es i ęciu wystawców z kraju i zagranicy. Uroczystego otwarcia obydwu imprez dokonał wicepremier, minister spraw
wewnętrznych i administracji Janusz Tomaszewski. - O znaczeniu
organizowanych przez ' Święto
krzyską Agencję Rozwoju Regionu SA targów świadczą najlepiej
wyniki ubiegłorocznej edycji, w
której uczestniczyła ponad setka
wystawców zagranicznych - mówił
podczas uroczystości otwarcia Janusz Tomaszewski. - Nie bez znaczenia dla rangi tej imprezy
jest również fakt, że kraj nasz
jest w tej chwili największym w
Europie rynkiem modernizacji
s przętu wojskowego.
Goście pierwszego dnia targów, na czele z o sobistościami
polskiego rządu, wojska, policji i Straży Granicznej, mieli
okazję obejrzeć pokazy w wyko naniu służb specjalnych,
które zap rezen towały jak zatrzym uje s i ę p rzestępców. Tradycyjnie atrakcj ą były pokazy
st ra ży pożarnej oraz tresury
psów i mody mundurowej.
Do niezwykłego za liczyć nal eży spotkanie ministra Szeremietiewa z szefami polskich
firm, którego przewodnim tematem była wojna na Bałka
nach i zagrożen ie świ atowy m
konfliktem.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

z wyborów
Miss Ziemi
Świętokrzyskiej
Dominika Milewska, 20letnia studentka z Kielc,
otrzYmała w niedzielę tytuł Miss Ziemi Święto
krzyskiej '99.
Czytaj na str. 9

Blisko 200 nielegalnie przew naszym kraju
obcokraj owców zat rzymała
bywających

KOŃSKIE OSTROWIEC

372-20-20"

265-45·54

STARACHOWICE
273-41-73

wczoraj święto krzyska policja. Jest to n ajwiększa, jak
do tej pory, akcja deportacyjna przeprowadzona w regionie.
Policyjna akcja pod kryptonimem
.Cudzoziemiec· została przeprowadzona na terenie powiatów:
sandomierskiego, staszowskiego i
opatowskiego. Od samego rana
funkcjonariusze policji i Straży
Granicznej zatrzymywali na targach i bazarach obcokrajowców
nielegalnie prze bywających w naszym kraju.

Czytaj na str. 2

Kielce

europejską stolicą

raperów?

Hip-hop na Kadzielni
Liroy dopiął swego - z inicjatywy znanego świętokrzyskiego
rapera 3 lipca w amfiteatrze na
Kadzielni wystąpią gwiazdy hiphopu światowego formatu. Koncert ten zapowiada się na jedną z
największych atrakcji sezonu
artystycznego.
Na "Rappmanię '99" - bo taką nazwę nosi impreza - przyjadą z USALordz of Brooklyn, z Niemiec Walkin' Large i z Austńi grupa .Ap-

' polskichsąd6w :szuka sprawiedliwości "

hrodelic". Nie zabraknie polskich
wykonawców tego jakże popularnego wśród młodzieży nurtu muzycznego: .Kaliber 44", "Thinkadelic" i "TU Waandal". Podczas
koncertu, który rozpocznie się w
południe , a zakończy następnego
dnia nad ranem znajdzie się też
miejsce na konkurs tańca break
dance i electric boogie, konkurs
amatorskich kapel (wystąpi ich
najprawdopodobniej około 10-15)
oraz promocję najnowszej płyty
Liroy'a. Dodajmy wreszcie, że
gdyby nie wydatna pomoc ze strony Urzędu Miasta, przedsięwzię
cie byłoby znacznie trudniej zorganizować

Liroy i animatorzy imprezy mają
tegoroczna "Rappmania" nie będzie ostatnią. jaką zobaczą Kielce.
- Chcielibyśmy, aby stała się ona
nieodłącznym elementem kulturalnym miasta - mówi Jarosław Chlewicki z biura organizacyjnego koncertu. - Kielce mogłyby zasłynąć jako
europejska stolica tego rodzaju muzyki, tak jak Mrągowo zasłynęło z festiwalu muzyki country, a Jarocin
muzyki rockowej. Jakkolwiek by na
to spojrzeć jest to szansa na promocję Kielecczyzny.
Wszystko jednak zależy od tego
jak " Rappmanię" przyjmą sami kielczanie. Organizatorzy zapewniają.
że będzie to świetna okazja przekonania się, iż muzyka, jaką kochają
młodzi ludzie niekoniecznie musi kojarzyć się tylko z obscenicznymi tekstami. Jeśli .Rappmania" przyjmie
się u nas, kto wie czy w przyszJym r0ku nie ściągną do nas fani z całej hiphopowej Europy?
/ton/
Czytaj ta kże "Temat dnia".
nadzieję , że

Kolejna sprawa "pr~ec iwko
Rzeczypospolitej Polskiej na
wn iosek mieszkańca . woj e
wództwa świętokrzyskiego
trafiła do : Try b'unału Praw
Człowieka

VIi"

~Strasburgu .

Wniósł ją

Kilka

koncepcji lokalizacji
w Kunow ie.
Czytaj na s tr. 10

Ro man Pluta z Buska Zdroju, który w 1996 rok u
z rezygn ował z ce ntralnego
o grzewania w s w oim mieszk aniu w blo k u na rzecz ogTZewania elektrycznego i p rzes tał pł a cić za c .o : Sp ółd z i e l
nia m ieszk ani owa p ozw ała
g o d o sąd u j w o b u instancj ach wygra ła pro ,"es. Podobna spr awa miała 'miejsce w
.Ki e lcach .~ r o Jsj't\' Vłcźeśniej.
W6w czas lokator"' łak'Że zas kaTŻył •
. Rżeczp ospo li tą
PO.
l ską do TrybunałU
St ras.
l';:f,:~!
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@
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burgu, ale postanoWienie jeszcze nie zapadło.
W ~wietnju 1996 rOku Roman
Pluta zdemontował grzejniki w
swolm mleszkanlu:.,zaizolował termicznIe piolJY c,Q. i zainstalował
ogrzewanie
elektryczne
podłogowe w łazie n ce, a piece
olejowe w innych pomieszczeniach. - Koszty c.o. były bardzo
wysokfe, a mieszkanie wciąż pozostawało nie dogrzane - mówi.
ZaJ<ladaj ąc nowy sy stem grzewczy dodatkowo ocieplono ściany.
Tym sposobem koszty ogrzewania O1ieszkania spadły o 70 procenł.

O swoim postępowaniu lokator
powiadomił spÓłdZfelhię młesz
kaniową i poprosi( jjy zaprzestano naficzania munależnośd za
1)(..

N,'_:_:'; .......

'~~~ ••• ~~;j."

'_:-:".~~J

korzystanie z centralnego ogrzewania. Jednak spółdzielnia nie
wyraziła zgody na takie rozwiąza
nia. Podobnie jak Komunalny
Związek CIepłownictwa .Ponldzie". Zaczęła się wymiana pism
między
zainteresowanymi.
S półdzielnia wzywała do zapłaty
rosnących - jej zdaniem - należ
noścl,lokator przekonywał, ze nie
będzie płacił za coś z czego nie
korzysta. zaś rachunki za ogrzewanie ma uregulowane,
Po dwÓCh latach spółdzielnia
wystąpiła na drogę sądową· Sąd
Rejonowy w Busku na niejawnym
posiedzeniu przyznal rację powodowi l zasądził od Romana Pluty
żądaną przez spó!dZielnię kwotę ,
tj. 1 873zł plus koszły procesu , Od
tel decyzji pozwany odwołał się

http://sbc.wbp.kielce.pl

do Sądu Okręgowego w Kielcach. Tu również przegrał sprawę. Musi zapłacić 1666 zł.
Roman Pluta jest rozgoryczony.
Uważa, że sądy, które mają być
bezstronne i obiektywne zawsze
stają po stronie instytucji, a nie po
stronie obywateli. - Polskie prawo
nie nakłada obowiązku korzystania z centralnego ogrzewania podkreśla.
Lokator uważa. że postanowienia sądowe, wydane
imieniu

w

Rzeczypospolitej
Polskiej,
złamały przepisy Konwencji Praw
Człowieka. Dlate.go w ubiegłym
tygodniu zaskarżył Polskę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Magdalena FUDAlA

WIADOMOŚCI LOKALNE
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* Akcja policji przed wizytą papieża
* Zatrzymano blisko 200 osób

Temat dnia:
Kielce światową stolicą rapu?
3 lipca w ~mfiteatrze na Kadzielni po raz pierwszy odbę
dzie się "Rappmania '99". Na
tej niespotykanej imprezie wymyślonej przez Liroya wystąpią
gwiazdy rapu z całego świata.
Zapowiada się niezła zabawa. A
może będzie ona za rok kontynuowana. Zapytaliśmy kielczan, cz:y Kielce mogą stać się
światową stolicą rapu? A może
w urzeczywistnieniu tej niezwykłej idei przeszkodzą obsceniczne teksty raperskich hitów?

Mateusz Piasta, 11 lat: - Kielce
światową stolicą rapu?
To jest
bardzo możliwe . Gdyby się udało,

dla Liroya byłby to wielki zaszczyt.
Ale by się cieszył.

Piotr Kuta, asystent projektan-

ta: - Wszystko zależy od organizatorów tej imprezy. Jak zrobią to perfekt. dobrze rozreklamują .Rappmanię", a bilety będą po przystęp
nych cenach, to może się uda. Jednak. gdy o takim wydarzeniu nie
wspomni ani słowem żadna z telewizji, to o Kielcach jako o światowej
stolicy rapu będziemy mogli tylko
pomarzyć. W końcu nasze miasto
nie jest jedynym, które o ten tytuł
zabiega. Walczy o niego cały świat

Cudzoziemcy
pod eskortą
Blisko 200 nielegalnie przebywających w n aszym kraju obcokrajowców zatrzymała wczoraj świętokrzyska policja. Jest to najwię
ksza, jak do tej pory, akcja deportacyjna przeprowadzona w regionie.
Policyjna akcja pod kryptonimem
.Cudzoziemiec· została przeprowadzona na terenie powiatów:
sandomierskiego, staszowskiego i
opatowskiego. Od samego rana
funkcjonańusze policji i Straży Grani<;mej zatrzymywali na targach i
bazarach obcokrajowców nielegaInie przebywających w naszym kraju. Cudzoziemcy byli eskortowani
do Ośrodka Sportu i Rekreacji w lewobrzeżnej części Sandomierza.
Cały teren został szczelnie otoczony kordonem policji i Straży Granicznej. Funkcjonańusze mieli samochód ze specjalnym urządze
niem do wykrywania niebezpiecznych przedmiotów. Na parkingu
przed ośrodkiem ustawiono kilkadziesiąt samochodów, przeważnie
z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi. Mundurowi, uzbrojeni w karabiny maszynowe, nie dopuszczali nikogo w pobliże ośrodka .
- Akcja .Cudzoziemiec" została
przygotowana
przez
sandomierską policję pod nadzorem funkcjonańuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Współpracowano
również ze Strażą Graniczną oraz
Urzędem
Celnym. Zatrzymani
obcokrajowcy to przeważnie Ukraińcy, Rumunii i Bułgarzy - poinformowała Anna Zielińska-Brudek z
zespołu prasowego komendanta
wojewódzkiego policji w Kielcach.
- Wielu zatrzymanych zarobkowało nielegalnie - uzupełnia komi- .
sarz Zbigniew Plewa, zastępca komendanta powiatowego policji z
Sandomierza. - Wśród obcokrajowców, szczególnie rosyjskojęzycz
nych, sporo jest elementu przestę
pczego. W ostatnim czasie mieliśmy przypadki wymu5Żania okupów przez Ukraińców od swoich
ziomków handlujących na sandomierskiej giełdzie warzywnej.
Do wczesnych godzin popołud
niowych w Sandomierzu zatrzymano około 120 Ukraińców oraz 15
Rumunów. Działania policji mają
związek z poprawą bezpieczeń
stwa przed zbliżającą się wizytą Ojca Świętego w Sandomierzu. Podobna akcja została przeprowadzona na terenie powiatów staszewskiego i opatowskiego.
- W powiecie opatowskim zatrzymaliśmy dziewięciu obcokrajowców, z czego ośmiu przebywało w
naszym kraju nielegalnie. Wszyscy zatrzymani to Ukra ińcy - powiedział podinspektor Jan Nowak, komendant powiatowy policji z Opatowa.

- W Staszowie zatrzymaliśmy 26
osób, przeważnie Bu/garów, którzy
handlowali na targu. Byli także
Ukraińcy i Rumuni. Wszyscy byli
bardzo zaskoczeni. Jeden z nich
tak się wystraszył, że zaczął uciekać przez rzekę Czamą, jednak po
chwili został złapany - poinformował podinspektor Henryk Kaczmarczyk' komendant powiatowy policji
ze Staszowa.
- Dla Rumunów przygotowany
jest specjalny samolot, który
przewiezie ich do Bukaresztu. Zobowiązują nas do tego umowy
graniczne pom iędzy naszymi krajami. Na granicę wyślemy pierwszy autokar z cudzoziemcami uzupełnia Anna Zielińska-Bru
dek.
Wobec obcokrajowców, którzy
przebywają w naszym kraju nielegalnie, sporządzane są wnioski
deportacyjne. Wczoraj do godziny
15 sporządzono ich ponad 80. Cudzoziemcy, którzy podczas zatrzymania nie mieli przy sobie paszportów zostaną wysiani do ośrodka
deportacyjnego, a stamtąd odstawieni do granicy. Koszty akcji .Cudzoziemiec' zostaną sfinansowane przez policję i Straż Graniczną.
Urząd Miasta Sandomierza zgodził
się przekazać pieniądze na wyży
wienie zatrzymanych w ośrodku
obcokrajowców.

lAGA}

Pos.eł

powiem. Zgoda? To proszę pytać.
Co, w lipcu ma być rap ... Co?
.Rappmania'. A co to takiego? A
taki styl muzyki. Nie słucham. Wolę muzykę poważną·

/WETI

W Muzeum Narodowym w
Kielcach trwa przygotowanie do transportu 150 eksponatów broni do Niemiec. Przygotowanie tej wystawy
jest baj:dziej pracochłonne
niż w przypadku ekspozycji
malarskiej - mówi Marek Mazurek, główny konserwator
muzeum. Broń trzeba oczyścić, wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Najwięcej
pracy wymagał XVII-wieczny
muszkiet, w którym przeprowadzono kompleksową konserwację części drewnianych.
- To nie jest pierwsza podróż
broni - mówi Ryszard de Latour, wicedyrektor ds. naukowych Muzeum Narodowego,
uznany znawca broni. - W 1984
roku nasze eksponaty były prezentowane w Ośrodku Kultury
Polskiej w Berlinie. Obecnie
przygotowywana ekspozycja
jest wynikiem współpracy z
muzeum w Hoxłer w północnej
części Nadrenii-Westfalii. W
Kielcach gości liśmy wcześniej
dwie wystawy grafik niemieckich pochodzących z tej placówki.
Muzeum w Hoxłer m ieści się
w malowniczo położonym zamku Corvey. Od połowy maja
znajdą s ię tu kieleckie eksponaty pochodzące od XVI do XX
wieku. Będą to zbroje, tarcze,
miecze, szable, sztylety, pistolety, strzelby. Dużą grupę stanowią regulaminowe szable
XIX- i XX-wieczne. Najwięcej
przygotowano polskich, w tym
tzw. ludwikówki produkowane
w Kielcach. Efektownie prezen'tuje się grupa karabel
XVIII-wiecznych i tzw. szabel
husarskich. Broń prezentowana będzie w Hoxłer do paździe
rnika.
Danuta PAROL

Jugosławii?

Przeciwny NATO
Mariusz Olszewski chce z dedo Republiki Serbskiej, a także do Macedonii i Albanii, by " z bliska
przyjrzeć się sytuacji". - Nie wia-.
domo jednak, czy milrszałek Sejmu wyda zgodę na użycie paszportów dyplomatycznych - mówi Olszewski.
- Chcielibyśmy, by z Polski wyjechała delegacja poselska, złożona
z przedstawicieli wszystkich ugrupowań
politycznych
zasiadających w parlamencie - dodaje
poseł. Wcześniej chęć wyjazdu
zgłosili
posłowie SLD: Izabela
Sierakowska, Piotr Gadzinowski i
Piotr Ikonowicz.
Zdaniem posła Olszewskiego z
, Naszego Koła", Sejm .RP powi-

Klaudia Wojciechowska: - Liroy to drugi gość obok KAS.Y.,
który od lat promuje pozytywnie
nasze miasto. Trzeba przyznać,
że nieźle im to wychodzi. Jeżeli teraz Uroy zaangażował się w tego
typu imprezę, to wszystko wskazuje. że osiągnie sukces. Dlatego
jest szansa, by po lipcowym koncercie Kielce stały się światową
stolicą rapu. Czy przeszkodzą w
tym brzydkie słowa w raperskich
tekstach - zdecydowanie nie. Te
kawałki są dziś, niestety, modne.
Mężczyzna po pięćdziesiątce:
Tylko żadnych zdjęć, bo nic nie

Transport broni
jedzie
do Niemiec

Olszewski jedzie do

legacją posłów pojechać

27 kwietnia 1

nien raz jeszcze zweryfikować
przystąpienie Polski do struktur
Sojuszu Północnoatlantyckiego ,
gdyż urósł on do rangi świ atowego
policjanta. - Lokalny konflikt na
Bałkanach na skutek interwencji
NATO przekształcił s ię w regularną wojnę - uważa . - W wyniku
błędnych decyzji politycznych Poiska ponosi współodpowiedzial
ność za taki rozwój sytuacji. Konsekwencje wojny oddziałują także
na Polskę , może się okazać , że
wojna ta dotrze i do nas.
- Słuszne jest angażowan ie się
Polski w akcje humanitarne na
rzecz ludności cywilnej , ale powodelT] naszego wstydu jest udostę
pnianie lotnisk dla bombowców
lecących nad Jugosławi ę oraz wysyłanie polskich żołn ierzy, by zabijali i byli zabijani w imię obcych , impeńalnych interesów. Sprawiedliwy ład międzynarodowy może być
oparty tylko na poszanowaniu
suwerenności
praw narodów
państw..
IMAFI

Otwierając

Fot. A. .
targi wicepremier Janusz Tomaszewski przeciął

cyjną wstęgę·

Chcemy

być

bezpieczni

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Lecą bomby, bo znalazł się w
Europie prezydent, który uważa ,
że kilka tysięcy ludzi można wypę
dzić z ich domów. Czy można wyobrazić sobie w i ększe okruc i eń 
stwo? - pytał minister Szeremietiew obecnych na spotkaniu.
Duże znaczenie kieleckiej imprezie w aspekcie międzynarodowym
przypisuje wicepremier Tomaszewski. - Mam świadomość wyjątko
wego znaczenia właśnie tej edycji
targów - mówił wczoraj wicepremier. - Jest bowiem związana z nowym usytuowaniem Polski w strukturach NATO.

Premier chwali
urzędników
- Powołanie drugiego wicewojewody to problem trudny. Rozmowy trwają. Mam nadzieję , że
decyzja zosłanie podjęta w
ciągu najbliższego miesiąca oświadczył na wczorajszej konferencji p rasowej w Urzędzie
Wojewódzkim wicepremier Janusz Tomaszewski.
Minister spraw wewnętrznych
zn a lazł wczoraj czas na spotkanie
z dyrektorami Urzędu Wojewódzkiego. Wysoko ocen ił ich zaanga. żoytanie w przygotowanie i wdraźanie reformy administracyjnej .
Według jego oceny przebiega ona
bez zakłóceń. Bez zakłóceń pracują też służby specjalne podległe

wojewodzie - m iędzy innymi
pożarna i policja. W

Okazja dla

Książ,cego

budżecie dostały
więcej pieniędzy

na
dykolwiek wcześniej , co
powinno im ułatwić pracę ,
kreśl ał kilkakrotnie
szewski. Dla policjantów
mier m i ał wczoraj dobrą
- Sądzę , że
dzki policji w Kielcach
wołany j uż w środę - oŚ\Nia,dcZ)
Nie chciał jednak
zwiska. Podobnie, jak nie
zdradzić naZWiska drugiego
wojewody.
- Myś lę, że będzie to jednak
ba z ZChN - stwierdził.

dow~
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już S

spra
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Około

dwóch godzin spędził
wczoraj w Skarżysku wicepremier Janusz Tomaszewski, który odwiedził powiatowe komendy straży pożarnej i policji.

tym

dzili
wizd

śmie!
bośr
bąbe

Gość oglądał powstające nowe
stanowisko dowodzenia PSP, które powinno spełn i ać wszystkie wymagania XXI wieku, choć skarżys
cy strażacy tworzą je własnymi
środkam i. - Nowoczesna powiatowa straż podnosi równ ież presti ż
tego miasta, stąd z pewnością w
przebudowie jej obiektów pomagać będą wszyscy, z władzami powiatu i miasta włącznie - wicepremier zapewnił komendanta powiatowego Jerzego Kurka , który
og lądał również wyposażenie skarżyskich

Komendanta nie

strażaków,

gotO
wysc
razy

miał

Wład

n a l eżących

przywieźli

"w teczce"
się

Być może

Fot. A Piekarski
Skrzyżowanie ulic Manifestu Lipcowego i Świętokrzyskiej (dawnej
M. Konopnickiej) w Kielcach nadal jest pechowe dla niektórych kierowców, którzy nie mogą sobie poradzić bez tzw. powtarzaczy na
świetlnych sygnalizatorach. Wczoraj zderzyły się tam "fiat 126p" i
"toyota". Pasażerkę "malucha" z poważnymi obrażeniami nogi odwieziono do szpitala.
lalpl

jutro znane będzie
nazwisko nowego komendanta
policj i województwa święto 
krzyskiego. Wczoraj - wbrew
przewidywaniom
minister
spraw wewnętrznych ani komendant główny nie przywieźli
"w teczce" kandydata, którego
miałby zatwierdzić wojewoda.
Po wydaniu opinii, że Jan Pol nie
może być komendantem wojewódzkim, bo nie ma tytułu magistra,
Komenda Główna zaczęła szukać
takiego kandydata, który byłby

http://sbc.wbp.kielce.pl

godny przejąć pałeczkę po Janie
Polu. - A to nie jest takie łatwe mówił doradca komendanta głów
nego policji Andrzej Przemyski. Rozważaliśmy kilka rozwiązań ,
ale ostatecznej decyzji jeszcze nie
ma. - Komendant główny Jan Michna nie uznał za trafne powiadamianie o nowym szefie policji w
dniu otwarcia Targów Logistycznych w Kielcach - poinformował
rzecznik KGP Paweł Biedziak. Decyzja powinna jednak być pod-

jęta w najbliższych dniach, na

wno do końca tygodnia.
.
Na tzw. giełdzie pojawiają Się
żne nazwiska, wśród nich były
mendant z Opola, zastępca
krakowskiej KWP, a także
nie Tadeusz Grzybowski,
zastępca dyrektora Biura
cji w Komendzie Głównej.
drzej Przemyski, ani
dziak nie chcieli Od nn\N1P.O.lJIOu
pytanie, czy te kandydatur)'
brane pod uwagę.
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Wyrokiem sądu I instancji nauczycielka, już po raz drugi, została
przywrócona do pracy w szkole w Mzurowej. Nadal nie uczy.

CZEKANIE Z

NADZIEJĄ

Wyrokiem Sądu Pracy w Jędrzejowie , który zapadł 21 kwietnia, nauczycielka Olga Ch. już po raz drugi została przywrócona do pracy w Szkole Podstawowej w Mzurowej. Wyrok
nie jest prawomocny. Obecnie Olga Ch. nadal nie uczy, czeka
na decyzję dyrektor Krystyny Ciesielskiej. Niestety, nie
udało nam się skontaktować z dyrektorką, natomiast wójt
Sobkowa Krystyna Idzik odmówiła komentarza.

Na polu mieszkańca Sukowa od blisko roku z rurociągu ulatniał się
gaz. Awarię usunięto dopiero wczoraj.

ĄBELKI

ZIEMI

· Jak deszcz popadał albo śnieg sypał, to z ziemi szły takie bąbelki,
jakby się coś tam w glebie gotowało. A śmierdziało niemiłosie'rnie na
całą wieś - denerwuje się mieszkaniec Sukowa Władysław Godowski, na którego polu od blisko roku ulatniał się gaz z wadliwego ruro c iągu. - Już wielokrotnie zgłaszaliśmy problem. Wszystko koń
czyło się na obiecankach. Taka opieszałość jest karygodna - Mirosława Duda, nie kryje oburzenia sekretarz gminy Daleszyce. Ekipa
pogotowia gazowego dopiero wczoraj usunęła awarię.
Jedziemy na miejsce awarii. J uż ni edługo będzie rok. jak zauważyliśmy. że na polu gaz nam
się ulatnia. Jak wiatr mocno zawiał. to nie można było wyjść z domu tak cuchnęło - wita nas właści
ciel feralnego pola Władysław Godowski. - Oj. śmierdziało pani kochana. Śmierdziało na całą wieś.
Nawet dzieciom zabroniliśmy na
pale chodzić . bo jeszcze do jakiego nieszczęścia dojść mogło wtrąca 'jego żona . I podkreśla . że
już straciła rachubę. ile razy w tej
sprawie w gazowni interweniowała. - Nawet siostra zaczęła do
nich wydzwaniać. Wreszcie w luIym przyjechali. teren taśmą ogrodzili i na tym robotę skończyli - mówi zdenerwowana. - A gazem dalej
śmierdziało. Jak deszcz padał albo śnieg sypał. to z ziemi szły takie
bąbelki. jakby się coś tam w ziemi
gotowało . Trawa naokoło wycieku
Wyschła. szczura zdechłego dwa
razy tam widziałem . więc jak się
mi ałem nie bać - oburza się
Władysław Godowski i prowadzi
nas na pole. gdzie od rana pracuje
ekipa pogotowia gazowego. Przyjechali. bo sprawę nagłośnili
snny. gdzie tylko było można. naWet w telewizji. No i pomogło - cieszy się gospodarz.
· To drobiazgowa awaria. Rura
bYła żle zespawana. powstała
SZczelina o średnicy łebka od szpilki. Tamtędy gaz się ulatniał. Teraz
JUż uszkodzenie zostało naprawione -1hformuje nas Piotr SobierajeWicz. kierownik działu sieci i instalacji z Zakładu Gazowniczego w
Kielcach. ł zapewnia: - Gaz. który
się ulatniał na powierzchnię. nie
stan owił zagrożenia . Dziś rano jego stężenie było grubo poniżej dolnej granicy wybuchowości.
· Bez względu czy awaria była
"!ebezpieczna •• czy nie powinno
Się ją z miejsca usunąć. Już wielokrotnie zgłaszaliśmy problem.
Wszystko kończyło się na obiecankach. Taka opieszałość jest
karygodna - nie kryje oburzenia
Sekretarz gminy Daleszyce MirOsława Duda.
. . Mie szkańcy dwa razy nas o niej
Informowali. Kiedy 23 kwietnia za-

dzwoniliśmy

do pogotowia gazowego powiedziano nam. że na
miejscu są właśnie ich pracownicy
i badają teren. Natychmiast
wysłałam do domu państwa Godowsk ich swego pracownika. Ten
jednak ekipy nie spotkał. Nic nie
wskazywało . by tam wcześn i ej byli. Dlatego zwróciliśmy s ię po pomoc do Wydziału Zarządzan i a
Kryzysowego. Ochrony Ludności i
Spraw Obronnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - wyjaśnia .
- Poinformowaliśmy o sprawie
starostwo. pracowników obrony
cywilnej UG w Daleszycach . kiele-

"Arbeit macht frei" -

ckich

strażaków.

Skontaktowaliz pogotowiem.
Obiecano szybko pomóc. I słowa
dotrzymano - mówi główny specjalista z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Ochrony Ludności i
Spraw Obronnych. Włodzi m i erz
Kuszak.
. - Sprawa awańi była nam znana
od dawna. W lutym ogrodziliśmy
teren taśmą. Potem co dwa tygodnie nasi pracownicy sprawdzali jak
się sprawy mają. Nie mogliśmy z
miejsca przystąpi ć do usuwania
awarii. bo czekaliśmy na zakoń
czenie sezonu grzewczego - wyjaśnia kierownik Sobierajewicz.
- Ale sezon grzewczy jeszcze
trwa. Więc skąd ten pośpiech? pytam. - Sprawa została za bardzo
nagłośniona . Dlatego w poniedzi ałek przystąp iliśmy do robót opowiada po chwili zastanowienia
kierownik Sobierajewicz.
Magdalena PORWET
śmy się również

napisał

nad

wejściem

Przypomnijmy. że 29 maja 1998
roku dyrektor i wójt Sobkowa poinformowały nauczycielkę . że od 31
sierpnia zostaje przeniesiona w
stan nieczynny. Olga Ch. skierowała sprawę do Sądu Pracy w Ję
drzejowie. Wyrok zapadł 25 czerwca. Przeniesienie w stan nieczynny uznano za bezskuteczne i
dopuszczono j ą do pracy. Dyrektor
Ciesielska złożyła do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach apelację od
wyroku. , Wyrok sądu ł instancji
» wiąże ręce« dyrekcji pozwanej
szkoły
nie dając możliwości
zmniejszenia personelu. co z pewnością spowoduje dotkliwe skutki
ekonomiczne dla tejże szkoły.
Szkoła
jest
specyficznym
zakłade m
pracy. Tolerowanie
przychodzenia do pracy nauczyciela. który za nic bierze pieniądze
z pewnością nie będzie działać
wychowawczo na dzieci ani nie
poprawi atmosfery w szkole' - napisano między innymi w apelacji.
26 pażdziernika Sąd Wojewódzki
apelację oddalił. , Powódka jako
nauczyciel nauczania początko
wego o naj krótszym stażu pracy w
pozwanej szkole przeniesiona zost8ła w stan nieczynny. Zdaniem
sądu o takim wyborze decydować
powinny przede wszystkim kwalifikacje zawodowe. te zaś powódka
miała najwyższe spośród nauczycieli prowadzących zajęcia w tym
zakresie w pozwanej szkole. Nie
tylko ma ona ukończone studia
wyższe w kierunku zgodnym z nauczanym
przedmiotem.
ale
ponadto ukończyła studia podypłomowe w zakresie nauczania geografii oraz kurs dający uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej"
- napisano w !1zasadnieniu.
Jednak Olga Ch. nie została
przywrócona do pracy w szkole w
Mzurowej. 6 listopada poprosiła o
pomoc wójt Sobkowa. Nie otrzymała odpowiedzi. Interweniowała
w kieleckim kuratorium. Państwo
wej Inspekcji Pracy. Zarządzie
Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach . Wszystko na darmo. 9 marca 1999 roku
dyrektor Ciesielska wręczyła jej

wypowiedzenie. 15 marca Olga
Ch. złożyła do Sądu Pracy w Ję
drzejowie kolejny pozew przeciw
dyrektorce.
Wyrokiem, który zapadł 21 kwietnia nauczycielka została przywrócona do pracy w szkole w Mzurowej. - Sąd w Jędrzejowie przywrócił powódkę do pracy, ponieważ
nie stwierdził, aby dopuściła się
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
Zasądzone zostało wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy oraz koszty procesu. Nauczycielka została przywrócona do
pracy. Wczoraj pełnomocnik dyrektora szkoły złożył wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku.
~ Musimy je przygotować w

Co czwarty PIT na

terminie 7 dni - poinformowała prezes Sądu Rejonowego w Jędrze 
jowie Ewa Kalinin.
Tymczasem Olga Ch . nadal nie
uczy. - W czwartek, na drugi dzień
po zapadnięci u wyroku zgłosiłam
dyrektor Ciesielskiej gotowość do
pracy. Nie bardzo wiedziała , co ma
ze mną zrobić. Początkowo mówiła , bym poszła do domu , ostatecznie kazała odsiedzieć mi godziny etatowe. Gdy na drugi dzień
przyszłam do pracy, oświadczyła ,
że wyrok nie jest prawomocny,
wi ęc najlepiej będzie , gdy wrócę
do domu i nie pokażę się w szkole,
póki ona nie podejmie decyzji w
mej sprawie. Więc czekam - mówi
z nadzieją w głosie nauczycielka.
Próbowaliśmy porozmawiać z
dyrektor Ciesielską. Niestety,
cały dzień była nieuchwytna .
Natomiast wójt Sobkowa Krystyna Idzik, odpowiedzialna zgodnie z ustawą o samorządzie za
całość polityki oświatowej na te, renie gminy, odmówiła komenta·rza.
Magdałena PORWET, fAZJ

ostatnią chwilę

Pylania
O

reni,

W najbliższych dniach do
urzędów skarbowych województwa

świętokrzyskiego

wpłynie jeszcze kilkadziesiąt tysięcy PIT-ów - szacują pracownicy fiskusa. Co czwarty podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym w ostatniej chwili. Kielczanie korzystający z ulg jeszcze wczoraj pytali o najwyższą
kwotę renty, jaką można przekazać osobie prywatnej tak, aby
nie płacila ona podatku. - Te pytania nasuwały r-rzypuszczenia,
że odliczenia będą fikcyjne mówili urzędnicy. Zeznania podatkowe składamy do piątku.
- Do naszego urzędu wpłynęło od
początku roku ponad 26 tysięcy
zeznań , w roku ubiegłym mieliśmy
około 38 tysięcy PIT -ów. To po-

do klatki schodowej

zwala przypuszczać, że w ostatnim tygodniu rozliczania się z fiskusem swoje dokumenty złoży co
najmniej 10 tysięcy podatników mówi naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Wiesław
Świątek. - Uruchomiliśmy dwa dodatkowe stanowiska w sali operacyjnej, mimo to największego tłoku
spodziewamy się w targowy czwartek.
Zdaniem naczelnika, pomyłki w
zeznaniach zdarzają się sporadycznie. Podatnicy mylą odliczenia
od dochodu z odliczeniami od podatku oraz kwoty limitów. Urząd
zwraca już nadpłaty podatku osobom, które złożyły zeznania do 25
marca. Największy do tej pory
zwrot opiewał na 9 tys. złotych .
Podatnik, który otrzymał od fiskusa pieniądze, korzystał z ulg budowlanych.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach przyjął do tej pory ponad 44
tys. PIT-ów. Do piątku powinno
wpłynąć jeszcze co najmniej 10 tysięcy zeznań .

20-latek z Ostrowca podejrzany jest o sprofanowanie figurki Matki Boskiej trzy lata temu, o udział we włamaniach i rozbojach. Przy
okazji tegoroczny maturzysta okazał się propagatorem faszystowskich ideologii, a także sympatykiem satanizmu. W domu trzymał
obraz Rudolfa Hessa, a nad klatką schodową, w której mieszka,
wypisał " arbeit macht frei".
6 sierpnia 1996 r. w dzielnicy
Denków w Ostrowcu zniszczono
figurkę Matki Boskiej, wykonaną
z piaskowca. Ktoś utrącił figurce
głowę i kopal ją po rynku. Zdarzenie widziało kilka osób, ale przez
trzy lata nie udało się odnaleźć
sprawców profanacji. W Denkowie mówiło się . że winni są czterej
młodzi mężczyźni, znani z nadużywania alkoholu, awantumiczego usposobienia i braku szacunku dla wszelkich świętości. Choć
nikt nie złapał ich za rękę , ani nie
udowodnił udziału w zdarzeniu,
mieszkańcy Denkowa byli niemal
przekonani, że to oni. Podejrzani
mieli wyjątkowego _ha. Dwaj z
nich popełnili samobójstwo, trzeci
spadł z dachu i się zabil, a czwarty
zginął w wypadku. Cała histońa
obrosła w legendę, że zadziałała

kara Boska i choć policja nie zatrzymała nikogo z całej czwórki.
los zemścił się na nich za zbezczeszczenie miejsca kultu. Skoń
czyłoby się na tym, gdyby nie
ostatnie ustalenia policji ostrowieckiej.
Przy okazji rozpracowywania
grupy trudniącej się rozbojami i
włamaniami do piwnic i samochodów natrafiono na ślad istnienia
faszyzującej grupki satanistów.
Jak się okazało, byli wśród nich
członkowie słynnego HOST, którzy jeszcze nie mieli wiele na sumieniu, ale też uczniowie kilku
szacownych szkół średnich. Na
cmentarzu spotykali się na grobie
19-1atka, który należał do Hutniczej Organizacji SatanistycznoTerrorystycznej,
a
jesienią
ubiegłego roku popełnił samob6j-

stwo. Tam zaczęły się kontakty towarzyskie ostrowieckich sympatyków ideologii satanistycznych.
Wspólne wyznawanie zła dało
początek

działalności

przestę

pczej niektórych uczestników
cmentarnych spotkań . Wspólnie
okradali piwnice, samochody, dokonywali rozbojów. Kiedy policjanci przesłuchiwali podejrzanych. wyszło na jaw, że jeden z
ich kolegów, 20-letni uczeń technikum przyznał się do profanacji
figur1<i w Denkowie. Chwalił się ,
że ,urwał łeb bałwanowi' .

Policja przeszukała mieszkanie
chłopaka. Już nad klatką schodową wypisał

hasła

faszystowskie, wśród nich .arbeit macht
frei' . W domu wisiał portret Rudolfa Hessa, a na urodziny Hitlera,
20 kwietnia, urządził imprezę .
Miał całkiem niezłą biblioteczkę z
książkami poświęconymi faszyzmowi i nacjonalizmowi w najbardziej skrajnym wydaniu, pełno
było symboli szatana, miał także
esesmański mundur z niemieckimi odznaczeniami, który czasami

http://sbc.wbp.kielce.pl

zakładał. 20-latek w tym roku zdaje maturę . nie uważa , by jego
zainteresowania były szkodliwe. Wiele osób zna mlodych ludzi ,
którzy zachowują się dziwnie. wyznają ideologie satanistyczne,
odprawiają czarne msze. zło czyniąc jedynie słuszną drogą w
swoim życiu - mówi komendant
powiatowy policji w Ostrowcu Tadeusz Winiarski. - Uznaje się, że
to nieszkodliwa moda. Tymczasem często takie zainteresowania prowadzą do poważnego wypaczenia charakteru i są pierwszym krokiem do dokonyWania
przestępstw.

Dyrekcja szkoły. do której chodzi
20-Iatek i nauczyciele wiedzieli o
jego poglądach . Nie uznali jednak
za stosowne w porę porozmawiać
ze swoim wychowankiem. Sąd zastosował wobec niego dozór policyjny. Niewykluczone, że zostanie
mu również postawiony zarzut ,popierania i propagowania systemów
totalitamych·, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch.
Agnieszka OGONEK

- Jeszcze wczoraj podatnicy pytali o maksymalną kwotę renty, od
której rentobiorca nie musi płacić
podatku - dziwiła się Hanna
Łączka, zastępca naczelnika I US
Kielce. - Kiedy nasi urzędnicy pytali o kwotę j aką podatnik w roku
ub i egłym rzeczyw i ście przekaza ł

komuś w form ie renty, nie było odpowiedzi. A przecież gdyby renta
była ufundowana podatnik nie
ukrywałby jej wysokości.
Rentobiorca bez dochodu nie
wykazuje w zeznaniu otrzymanej
od osoby prywatnej renty, jeże li jej
wysokość nie przekroczyła w roku
ubiegłym 1771 złotych . Jeże li rentobiorca mial dochód, każdą kwotę
renty do niego dolicza. Odliczenia
z tytułu renty ufundowanej dla osoby prywatnej są korzystne dopiero
wtedy, gdy fundator obn i ży dzięki
nim próg podatkowy.
- Coraz częściej stwierdzamy, że
podatnicy odliczyli sobie kwoty
wydane na przedmioty nie uj ęte w
przepisach o ulgach - mówi Hanna
Łączka . - Ludzie nadal pytaj ą o to,
dlaczego można uwzg l ędn ić w odliczeniach zakup kuchenki, a nie
można kupna zamrażar1< i, kontaktów czy kamiszy. Z tego wynika ,
że dopiero zabrali się do wypełni a
nia PIT-ów.
Ma/gorzata PAWELEC
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NATO szuka dyplomatycznych rozwiązań kryzysu w Kosowie

Zamach w centrum Moskwy

Ostatni most zniszczony

Jak kilogram trotylu

Samoloty NATO zniszczyły podczas nocnych nalotów ostatni most
na Dunaju w Nowym Sadzie, odcinając Wojwodinę od reszty Serbii.
Pogłoskom

o operacji lądowej
po powrocie ze szczytu
NATO brytyjski minister obrony
George Robertson. Wykluczyl
.całościową inwazję· w Kosowie.
Wskazał , że NATO jedynie analizuje ponownie koncepcję użycia
wojsk lądowych po zakończeniu
bombardowań w Jugosławii.

Byl to most kolejowy i drogowy,
ostatnia z trzech przepraw
lączących Wojwodinę na północy
Serbii z resztą kraju i ostatnie
polączen i e Belgradu z Europą
Środkową. Podczas piątego już
nalotu ostatecznie legł w gruzach .
Pozostale dwa mosty przez Dunaj
w rejonie Nowego Sadu zostały
zniszczone 1 i 3 kwietnia.

zaprzeczył

nych 596,5 tys. osób. Od czasu,
gdy w marcu ubiegłego roku w Kosowie wybuchły starcia zbrojne,
prowincję tę opuściło 611 ,9 tys.
osób.
W Albanii przebywa 363,1 tys.
uchodźców z Kosowa, w Macedo-

nii - 135,2 tys. , w Czarnogórze 65,7 tys. , a w Bośni - 32,5 tys.
Macedonia zapowiedziala, że
będzi e musiała zaciągnąć 250 mln
dolarów pożyczki na utrzymanie
stale napływających z Kosowa
uchodźców.

Szukanie kompromisu
NATO nie przestaje
W ramach zabiegów dyplomatycznych na ten tydzień zapowiedziano intensywne kontakty z
Moskwą. Do Rosji mają pojechać
ministrowie i przedstawiciele kilku
państw NATO, a także sekretarz
generalny ONZ Kofi Annan.
Na spotkania w Europie wybierają się przedstawiciele Rosji. Jutro
w Strasburgu , w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady
Europy oczekiwany jest Wiktor
Czernomyrdin, specjalny wysłan
nik prezydenta Jelcyna do Jugosławi i. 8 maja rosyjski minister
spraw zagranicznych Igor Iwanow
ma pojechać do Londynu na rozmowy z brytyjskim szefem dyplomacji Robertem Cookiem.

W Wojwodinie Sojusz zaatakowal po raz kolejny lotnisko w Somborze przy granicy z Węgrami. W
środkowej Serbii pociski zniszczyły zbiorniki paliwa kolo Valjeva .
W Kosowie samololy NATO atakowaly lotnisko wojskowe Slatina
kolo Prisztiny.
Wczoraj syreny alarmowe rozl egły s i ę ponownie w Nowym Sadzie oraz w Niszu na poludniu Serbii.

Co z

operacją lądową

Sojusz twierdzi, że zniszczył mosty w Nowym Sadzie, by zapobiec
dalszemu rozmieszczaniu wojsk
serbskich w Kosowie. Jednak kontynuowanie nalotów na strategiczne cele cywilne na północy Serbii
agencja AP wiąże z narastającymi
spekulacjami o wysianiu wojsk
lądowych NATO do Jugosławi i.
Mogłyby one wej ść od strony Wę
gier, jedynego członka Sojuszu
graniczącego z Jugosławią.

Bilans

uchodźców

komisarz ONZ ds.
(UNHCR) podał , że
od 24 marca , czyli od rozpoczę 
cia przez NATO ataków lotniczych na Jugosławię, z Kosowa
zbieglo lub zostało wypędzo-

Fot. PAP/ CAF
Fabryka chemiczna w Lucani w Serbii, zniszczona podczas nalotu
NA TO w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wy ko l eiła s i ę

lokomotywa i osiem wagonów

z mafią, jego znajomym
Wiaczesław Iwankow ps.
.Japończyk", którego aresztowa.
no w USA.
byt m.in.

Nie znaleźl i. ..
Płetwonurkowie nie zn aleźli
zwłok 3,S-letniej Magdy ani żad.

nych śladów świadczącyc h o
tym, że wpadła ona do wody. Za.
kończyli oni przeszukiwanie
Wisły między stopniami Wodny.
mi Kośc i uszko i Dąb ie w Krako.
wie.
Wczoraj przed poludniem obniżone zostalo o metr lustro wody
między stopniami Kościuszko i
Dąbie . Policja - na podstawie informacji kobiety, która we wtorek wieczorem widziala w rejon ie mostu
Powstańców Śląskich samotne,
małe dziecko - nie wykluczała , że
dziewczynka mogla utonąć. 3,5letnia Magda zaginęla we wtorek
20 kwietnia . Poszukiwania trwają
nieprzerwanie od siedmiu dni.

pospiesznego "Sztygar"

Katastrofa pod Dębline
17 osób zos tało rannych wczoraj rano w katastrofie kolejow ej na
stacji Zarzeka koło wsi Borowa pod D ę b linem. Wyko l e iła się tam lokomotywa i osiem wagonów po ciąg u pospiesznego " Sztygar" z Lublina do Wrocław i a i B ie l ska-B i ałej.
Ranni zostali przewiezieni do
szpitali w Dęblin i e i Puławach .
Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo . Najciężej poszkodowany jest maszynista pociągu ,
który doznał urazów glowy i krę
goslupa .
Badanie przyczyn katastrofy rozpoczęła specjalna komisja. Człon
kowie ekip ratowniczych na miejscu wypadku mówili nieoficjalnie,
że pociąg jechał ze zbyt dużą prę
dkością, a maszynista nie odpowiadał na ostrzeżenia i wezwania
do wolniejszej jazdy przekazywane mu przez radio.
Według kierownika pociągu Mariana Winiarskiego, prędkość w
chwili katastrofy wynosiła okolo 80
km/h. Lokomotywa elektryczna
ciągnąca 10 wagonów po minięciu
budynku stacji, na rozjeździe wy-

głębokim żalem

Z

Podziękowania

za liczny udział w ceremonii pogrzebowej
mojej ukochanej
MAMY
składa syn Tomasz
Podziękowania składa również mąż i rodzina
........

Śp .

skoczyla z szyn i zacze piła o słup
trakcji elektrycznej.
S iła uderzenia była tak duża, że
lokomotywa o bróciła się o 180 stopni. Dwa wagony przewróciły się ,
jeden przeskoczył na sąsiedni tor,
trzy następne zsunęły się z nasypu
i mocno przechyliły, a dwa dalsze
wyskoczyły z szyn. Dwa ostatnie
wagony utrzymały się na szynach.
Najbardziej uszkodzony został
pierwszy wagon za lokomotywą.
Obrócony wskutek uderzenia o
słup elektrowóz wbił się w dach
pa d ającego wagonu pierwszej
klasy. Jechały w nim tylko cztery
osoby, a w przedziale, gdzie zderzaki lokomotywy dotarły niemal
do siedzeń pasażerów, nie było nikogo.
W pociągu jechało ok. 450 osób.
Akcja ratunkowa przeb ieg a ła

zawiadamiamy,

że

Z

Jadwigi Tamborowskiej

głębokim żalem

zawiadamiamy,
23 kwietnia 1999 r.
po długiej i ciężkiej chorobie
zmarła w wieku 41 lat

śp.

Msza żałobna odbędzie się 27.04.1999 r.
o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Ćmińsku
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na
miejscowy cmentarz

Serdeczne podziękowania
dla Dyrekcji, Koleżanek i pracowników
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach
oraz okazaną pomoc

koleżance

mqż

i rodzina

każdym

Dodatkowo wagony, które jeżdżą
prędkością 140 km i więcej na
god zi n ę , przechodzą co rok tzw.
naprawy rewizyjne. Pozostałe taki
przeg l ąd mają co 1,5 roku .

z

I

o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim
smutku i żalu
mąż, córka, rodzice i rodzina

Stronę

przygotowano na podstawie

materiałów

http://sbc.wbp.kielce.pl

pociąg .

P·a nu
mgr. inż. Januszowi
Głazowi

Jolanta

Wiączkowska

syn Tomasz,

PKP zapewnil, że
wyruszeniem pociągu ze stacji przeprowadzane są
oględziny techniczne skład u i próba hamulców.
Każdy wagon - po przejechaniu
1200 km - przechodzi na stacji
dokła dniej szy przegląd . Szcze·
g ółowe ekspertyzy techniczne
przeprowadzane są w specjalistycznych zakład a ch po przejechaniu
60 tys. km - poinformował Hajdrowski.
przed

Jadwiga J agielska

że

dla lekarzy, pielęgniarek oraz personelu medycznego
Oddziału Chirurgii Szpitala Miejskiego
przy ul. Kościuszki w Kielcach
składają syn Tomasz, mąż oraz rodzina

Dziękuje

s ażerskich

24.04.1999 r. zmarła

Wykolejony

Serdeczne podziękowania

Jadwidze Tamborowskiej

sprawnie , w ciągu kilkudzi es i ęciu
minut ranni znaleźli się w szpitalach . Okolo 30 osobom udzielono
pomocy na miejscu katastrofy. Pasażerowi e , którzy nie ucierpieli w
katastrofie, odwiezieni zostali podstawionymi przez kolej autokarami.
Ruch po ciągów mi ędzy D ębli 
nem a P uławami , od chwili katastrofy, około godz. 7, został
wstrzymany. Ekipy remontowe kolei przystąpiły do likwidacji skutków wypadku . Naprawy wymagają tory oraz słupy i trakcja elektryczna zniszczona na odcinku
okolo 150 m.
Roman Hajdrowski, rzecznik
prasowy dyrekcji przewozów pa-

przeżywszy 71 Lat
Msza św. odbędzie się 28.04.1999 r., godz. 16.00
w Kielcach w kościele św. Wojciecha
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz w Cedzynie
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
mąż, synowie. synowa, wnuczki, rodzina

z wyrazami szacunku za troskliwą opiekę i pomoc
w ostatnich chwilach życia pacjentki

pamięć

pociągu

związki

Wysoki

uchodźców

Fot. PAP/CAF
Ponad 60 tysięcy ludzi wzięło w niedzielę udział w uro czystościach żałobnych ofiar strzelaniny w szkole w Littleton w stanie
Colorado. Wśród gości był wiceprezydent USA Al Gore. W miniony wtorek w szkole w Littleton uczniowie Eric Harris i Dylan
Klebold zastrzeli1i12 uczniów i nauczyciela.

za troską,

11 osób zostało rannych , w
tym jedna c i ężko w brzuch, gdy
wczoraj w hotelu " Inturist" w
centrum Moskwy dokonano zamachu bombowego.
Jak powiedzieli dwaj oficerowie
moskiewskiej milicji z dowództwa
akcji, ladunek wybuchowy eksplodowal w szybie windy na wysokości 19-20 piętra budynku . Inne
żródla mówią o 17 piętrze .
Początkowo milicja twie rd ziła , że
eksplodował . ręczny granat lub
niewielki ła dunek domowej roboty·. Według ostatnich informacji,
siła wybuchu była równa kilogramowi trotylu.
- Eksplozja wybila szyby w okolicznych budynkach, u nas też - powiedziała studentka drugiego roku
Instytutu Psychologii , którego siedziba sąsiaduje z hotelem.
Od 19 p i ętra w hotelu znajdują
s i ę biura różnych firm , wśród nich
spółki .Moskowita·, należącej do
znanego piosenkarza Josifa Kobzona . Utrzymujący się na fali
popularności od trzydziestu lat Kobzon byt wielokrotnie oskarżany o

PAP

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Zarząd,

Rada Nadzorcza
i Pracownicy
Elektrowni" Stalowa Wola" S.A.

kwietnia 1999 r.

REKLAMA
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W wielu polskich rodzinach jeżdżenie Polonezem to już tradycja,
.
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
W solidnym, mocnym Polonezie podróżuje się wygodnie
i bezpiecznie. Założyłeś rodzinę? Pójdź w ślady ojca
i kup Poloneza. To wybór godny prawdziwego mężczyzny,
głowy rodziny.

POLONEZ - DOBRY WYBÓR DLA CAŁEJ RODZINY
•
•
-

Dobry wybór

Grójec - TONG HEU NG POLSKA, ul. Laskowa 29A, (0-48) 6644386 • Kielce - EURO-AUTO, ul. Krakowska 161, (0-41) 3664472
POLMOZBYT AUTO KI ELCE , ul. l -go Maja 191, (0-41) 3455771 • Nowe M iasto n/Pili cą - LEO, ul. Tomaszowska 65, (0-48) 6741017
Opatów - P. H.U. J. C IAMAGA , ul. l-go Maja 66, (0-15) 8682205 • Radom - AUTO CORTES , ul. Sobieskiego 23, (0-48) 3331262
SATAL, ul.1 905 Roku 49, (0-48) 3627471 • Sandomierz - POLSERWIS, ul. Kwiatkowskiego 75, (0-15) 8327933 • Skarżysko Kamienna
PO L SKAR, ul. Piłsudskiego 2, (0-41) 2539928 • Stalowa Wola - AUTO KOMPLEX, ul. Niezłomnych 68, (0-15) 8423764
PO LSERWIS, Al. Jana Pawła" 10, (0-15) 8444868 • Starachowice - POSiCZ POLMOZBYT, ul. Krzosa 27, (0-41) 2747626 • Staszów
POLSERWIS, ul. Krakowska 51, (0-15) 8643024 • Tarnobrzeg - AUTO KOMPLEX, ul. Św. Barbary l, (0-15) 8221627

Szczegółowe informacje mogą Państwo otrzymać pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800 120 500 oraz w internecie: www.daewoo.com.pl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Budownictwo
w statystyce

Nic tak nie wprawi

,

sąsiadów

w zdumienie, jak krzewy

rosnące

na dachu

S FI'I'E

Więcej

mieszkań
Od początku roku w Święto
krzyskiem przybyły 393 mieszkania. - To więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym poinformował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach Józef
Wołoszyn.

Budownictwo jest bra!1żą. która
w naszym regionie rozwija się najlepiej. Kieleckie firmy budowlane
należą do krajowej czołówki . Efekty ich działalności są widoczne w
całej Polsce, choć najmniej w Kieleckiem. Po dwumiesięcznym zastoju na początku roku budownictwo, podobnie jak inne dziedziny
gospodarki, bardzo się zaktywizowało. W marcu do użytku oddano
w naszym województwie 74 mieszkania, o powierzchni prawie 10
tysięcy metrów kwadratowych.
Wykonawcą wszystkich byli inwestorzy prywatni.
W pierwszym kwartale tego roku
rozpoczęto budowę 153 mieszkań, z czego tylko 15 w Staszowie,
pozostałych w Kielcach. Na zakończenie inwestycji oczekują jeszcze 543 mieszkania w budynkach
wielorodzinnych.
Więcej n iż w pierwszym kwartale
1998 roku wydano pozwoleń na
budowę osobom fizycznym. Urzę
dy gmin i starostwa powiatowe w
Swiętokrzyskiem zgodziły się na
wybudowanie 331 mieszkań.

Kiedy patrzymy na dachy domów w naszym regionie, większość z nich wygląda prawie tak samo. Jedyne różnice widać w kształcie czy kolorze ich pokrycia. Z pewnośc ią na tak śmiały pomysł, jak rośliny na
dachu wielu z nas wytrzeszczyłoby oczy. Tymczasem jest to już u nas możliwe . A korzyści płynące z
ogrodu dachowego wynagrodzą nam koszty jego założenia .
Decyzję o założeniu ogrodu na
szczycie naszego domu musimy
podjąć już na etapie projektowania budynku . Wiąże srę to z odpowiednim przygotowaniem dachu . Aby możliwe było posadzenie tam roślin, konieczne jest
zbudowanie tak zwanego dachu
odwróconego. Oznacza to , że
warstwy poszczególnych materiałów pokrycia ułożone są w innej kolejności niż w dachu trady-

cyjnym . Poza tym materiały budowlane muszą być w tym przypadku lepszej jakości: bardziej
szczelne, zabezpieczające konstrukcję dachową przed przecie kaniem.
Decyzja o budowie ogrodu na
budynku ma też inne konsekwencje. Aby utrzymać ciężar roślin , konieczne jest odpowiednie wzmocnienie całej konstrukcji domu ,
przede wszystkim stropu.

W krajach zachodnich odwrócone dachy są spotykane niemalże
na każdym kroku. Nie chodzi tutaj
o warstwę najbardziej widoczną,
czyli roś lin ność. ale samą konstrukcję. Inna kolejność poszczególnych wa rstw zapewnia w ię kszą
trwałość dachu . W Polsce szczególnie te płaskie kryte są papą. Jej
trwałość wynosi 15-20 lat. W dachu odwróconym ta trwałość zwię
ksza się nawet do 50 lat.

Z czego wynika taka różnica? W
dachu
tradycyjnym najpierw
izolację

chroniącą

strop przed przedostawaniem się
do niej pary wodnej, następnie
warstwę termoizolacyjną, czyli
wełnę mineralną lub styropian i dopiero na koniec papę, która chroni
cały dach przed przeciekaniem. Jako że papa jest warstwą ostatnią.
szczególnie zagrażają jej mróz czy
wiatr. W dachu odwróconym papa
jest warstwą pierwszą. potem jako
druga występuje wełna lub styropian. Dopiero na to kładziemy geoWłókninę,
która zabezpiecza
przed
przedostawaniem
się
cząstek ziemi do warstw niższych.
Na to nanosimy żwir lub ziemię , w

IWiDal

Zalety
Nie tylko kolejność poszczególnych warstw jest inna. Także materiały różnią się od normalnie uży
wanych. Do dachu odwróconego
konieczna jest specjalna papa z
wkładką miedzianą. Chroni ona
konstrukcję dachu przed przebiciem korzeni roślin .
- Wśród zalet dachu odwróconego warto wymienić dużą trwałość

Z

Konstrukcja

kładziemy

za l eżności od tego, co zaplanowali śmy na naszym dachu.

udziałem

takiej konstrukcji. Poza tym
chodzą wa lory estetyczne.
I
ność na dachu jest nnrn\l<,lo~
typowym , co wyróżn i nasz
innych. Częściej jednak w
kraju zielone dachy spotyka
wbrew nazwie nie na dachach,
na tarasach domów. Jest to
niż zagospodarowanie
chu. Wykonanie metra
wegodachu
od 50 do 80 złotych . z
ma powierzchnia dachu
nego to nie mniej niż 100
DOKOŃCZE NIE NA STR.

naszych firm

Meble w Poznaniu
Ponad dziewięciuset wystawców
zgromadzą
r ozpoczynające się 5 maja w Poznaniu
Targi Mebli i Wyposażenia
Wnętrz oraz Międzynarodowy
Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna.
. Meble· to największa wystawa
w kraju, licząca się w europejskiej
branży meblarskiej. W tym roku
obecni na niej będą wystawcy z 22
krajów, w tym Austrii, Belgii ,
Białorusi, Czech, Danii, Finlandii,
Francji, Hiszpanii , Holandii , Kanady, Niemiec, Polski, Rosji, Słowa
cji, Słowenii . Szwajcarii, Szwecji.

Ukrainy, USA, Węgier,
Brytanii i Włoch. Obecni
nież producenci mebli
krzyskiego.
kuchenne,'~~·;a~.vn', .. a
ogrodowe i
szkolne, bankowe,
półfabrykaty, elementy
niowe, materiały nhidowp.
kalia,
artykuły
wnętrz .

Targom towarzyszyły będą
stawy "Sztuka a przemysł" i
zwykle atrakcyjna
.Feng shui".

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
STALEWSKI
25-613 Kielce. ul. Jagiellońska 9 . tel. (04 1 ) 345-56-76. 346-18-92
Ostrowiec. ul. Żabia 15. tel. (047) 265-40-65

Ponad 40 lat na dachach w całej Europie.
Dachówka Braas.

Bezpośredni

WYSOKIEJ KLAS

DOMOFONY, BRAMOFONY, VIOEODOMOFONY

oraz

Nowoczesny system produkcji. oparty o ścisłą kontrolę surowców
naturalych, gwarantuje niezmienną jakość produkowanych dachówek.
System krycia dachu Braas:
• szeroka gama kształtów i kolorów
• pełell" asortyment elementów wykończeniowych
• system rynien z utwardzonego PCV Braas StabiCor

głową

niemieckie - balcom elektrOnie

przewody, korxenlry\i, osprzli eleklryany,
!arMi, iwieilówki oprawy ogrodowe,
loimy E~ systemy alarmowe, domofony, videorlornafony . monlai

~
Nova.
-,...,""-

Pewny dach nad

• okna dachowe Braas Smart

importer

B RAAS

ŚCIEt;"NE MD~

.,

=DDC ~V~X~

.~
~

cena promocyjna od 7.99*mt
PODŁOGOWE (t1 tY~f obr.)
2
cena promocyjna 27,90*m
HURTOMM~
,,1
Kielce, ul, urzępnicza 'pO,

i
'oC

~

tel. il/58-4tl-30 !j;
.. o
BOAZERIA DREWNIANA
listwy wykończenIowe
~
Kielce. tJl. Mila 14a, tel. 345-66-22 :
'"

Kielce, ul. Zalesie 23
tel. (041) 366-74-40
. 0604 55 73 93

B L A C H V '·KO.U!/

DACHÓWKOWE ITRAPEZOWE
SYSTEMY RYNNOWE .J\-'AfARLEY
30 lat
gwarancji
Braas

OKNA DACHOWE

a ' F AKRO·

·:;!!{if;JJEśY&L'l

STYROPIAN

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

włącznIe l

mtozoodpor·
nOSCIa zgodnte l doku
rnentem gwatBncy)nym

1

SPRĘŻARKI
wraz z wyposażeniem dodatkowym
Partnerzy handlowi:
Radom : DACH-KOMPLEX. ul. Okulickiego 47. 048/38 1 0380

Kielce :

MELLE POLSKA. ul. Skrzetlewska 4. tel. 041/34540 12

LEKON. ul Tartaczna 1. tel. 048/ 362 96 00
PROFIL DACH, ul. Chorzowska 12, tel. 048/ 381 41 80
Grójec: GEN-BUD. ul.
Nisko:

Kępina

66. tel 048/664 21 59

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

Ostrowiec Świętokrzyski : LEWANDOWSKI ul. Sandomierska 87 a. tel. 047/265 20 43
Stalowa Wola :

STALMET, ul. Przemysiowa 5. tel. 015/844 47 42

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTlTE
- Układy pneumatyki i elementy hydrauliki s ił owej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
- filtry do chłodziw ObrÓbczych i gwinciarki
stołowe

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

ABN PROFIL. ul. Lubelska 9, tel. 015/ 841 2442

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

kwitnące

•

wiosną
W ka żdym nawet najmniejszym ogrodzie wśród tak lubianych obecnie krzewów iglastych powinno znależć się miejsce dla kwitnących wczesną
wiosn ą forsycji , migdałowców i
pigwowców. Wprawdzie zrzucają one liście na zimę , ale rekomp e n sują to obfitym kwitnieniem, które oznajmia nam, że
wiosna na dobre zagościła w
naszym ogrodzie.
Do najbardziej znanych krzewów
kwitn ących o tej porze roku należy
oczywiś cie forsycja . Oprócz wysokich, d orastających do 3 m gatunków, takich jak forsycja pośrednia
(Forsythia intermedia) istnieją gatunki i odmiany nadające się do
mniejszych ogrodów. Półtora metra os iąg a odmiana "maluch", a do
całki em małych ogrodów lub do
sadzenia w pojemnikach nadaje
się forsycja pośrednia "na na". Ta
karlowata odmiana osiąga tylko 60
cm wysokości. Forsycje wymagają gleby lekko kwaśnej lub obojętnej, najobficiej kwitną na stanowiskach słonecznych.
Innym znanym i lubianym wiosennym krzewem jest migdalowiec trójklapowy (Prunus triloba), popularnie zwany migdalkiem. Krzew ten ma pełne różo
we kwiaty. W formie krzewiastej
dorasta do ok. 2 m wysokości , ale

istnieją też rośliny szczepione
różnej wysokości pniu.

.

na

Najczęstszym błędem
lęgnowaniu odmiany w

przy pieksztalcie
drzewka jest dopuszczenie do rozwijania się pędów wybijających z
podkładki u podstawy rośliny. Odrosty te szybko zagłuszą formę
szlachetną, jeśli nie będą systematycznie usuwane. Migdałowce
szczepione na pniu wymagają
również przycinania korony, aby
zachowała ładny kulisty kształt.
Ponieważ kwiaty pojawiają się na

,

ubiegłorocznych pędach , cięcie
formujące i pielęgnacyjne prze-

prowadzamy dopiero po kwitnieniu w maju lub jesienią, nigdy zaś
wczesną wiosną. Migdałowce , podobnie jak forsycje , potrzebują ży
znej gleby ogrodowej i stanowiska

A przecież jeszcze trzeba dokupić roś liny - wyjaśnia wiceprezes
kieleckiej firmy "Te s", Tomasz Wożniak.

Krwistoczerwoną barwą kwiatów
pojawi ających się w kwietniu i ma-

DO STYROPIANU a 25 kg

ju wyróżniają się pigwowce. Pigwowiec okazały (Chaenomeles
speciosa) osiąga 2 m wysokości i
charakteryzuje się inten sywną
barwą kwiatów, mniejszy od niego
(ok. 1m) jest pigwowiec japoński
(Chaenomeles japonica), którego
twarde owoce z woskowym nalotem nadają się na przetwory. Pigwowce wymagaj ą żyznej, nieco
wapiennej gleby i okrycia liśćmi na
zimę . Agnieszka SKRZYPCZAK

już

,

zł/op.

+ 7% VAT

białego
świerka
podłoże

" conica" albc> odmiana
czarnego " nana". Aby
pod nimi było chociaż
częściowo zabezpieczone przed
wydmuchaniem ziemi przez wiatr,
można posadzić skalnice lub jakieś rośliny sezonowe . Wiosną
mogą to być bratki, latem aksamitki, a jesienią astry - radzi architekt
krajobrazu Małgorzata Skowron.
Jak taki ogród będzie wyglądał

nasz dach będzi e
wszystkie. wymogi
strUkcyjne, pora
pom yśl eć o rośli
nach.
Mamy
dwie możliwo
ści. Pierwsza z
nich to tak zwana płaszczyzna
zieleni. Zastosujemy tutaj roślin
ność,
która
utworzy na naszym
dachu
Swego rodzaju
dywan. Rośliny
te mu szą wytrzymYWać niedobory wody, znaczne nasło neczWarstwy dachu od góry: ziemia, membrana kunienie i porywi- belkowa, papa i deski.
sty wiatr. Nana dachu naszego przyszłego dodadzą się tutaj trawy ozdobne ,
mu, możemy zobaczyć w kompuskalnice. byliny, na przykład karterze, dz i ęki specjalnym programnik ościsty. Druga możliwość to
mom, jakimi w większości przypaumieszczenie na dachu roślin w i ę
dków operują projektanci krajokszych, takich jak krzewy, jałowce ,
brazu .
karłowate świerki, irgi. Te rośli ny
Zielony dach jest dużą atrakcją
także muszą wytrzymywać znacznaszego domu i z pewnością warne różni ce temperatur oraz wszyto trochę za i nwestować, aby uzystkie inne, niekorzystne czynniki
skać nie tylko efekt estetyczny, ale
atmosferyczne.
_
i praktyczny w postaci naturalnej
- W przypadku zielonego dachu z
izolacji.
rOś lin am i wyższymi , ładn i e preKinga KAN GIER
zentuje się odmiana świerka
Kiedy

spełni ał

kw. + 7% VAT

ZAPRAWA KLEJĄCA

słonecznego.

Ogród nad sufitem
DO KOŃCZENIE ZE STR. 6

zł/m

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

Spółka

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

OKNA I DRZWI

z

0.0

.

,.

FS 15JM20

3
92,52
złlm
+ 7% VAT

4 19
' ~~:
AGIPSOWO· 14
. ,94
A9,5 mm
"'"
MINERALNA 3 54
ROCKMIN 50 mm
' ~~
ZAJ!RAWA KLEJĄCA 27.
.
SZKLANA
UNI MATA 50 mm

+

2

VAT

złlszt.

,---=-..,....,--+....,...7...,...%_V_A--JT

+

DO STYROPIANU 25 kg

2

VAT

'~~o~:/~~~

MotLlWOŚĆ UZVSKĄNłA RABATÓW.
ATAAKCYJNEWARUNKI HANDLOWE
DLA FlAM

----

MI

DREWNIANE

/

• Okna o dowolnych wymiarach, kształtach i kolorach
• Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

Poszukujemy Przedstawicieli handlowych
na terenie całego kraju

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dach pokryty

SWI,~TOKRZY5KIE
CENTRUM FARB I LAKIERÓW

'PCV · ~

Kielce, ul. Zagnańska '232, tel.jfax 331·9041, tel. 362-61-60
POSIADAMY W SPRZEDAŻY, W CENACH FABRYCZNYCH WYROBY NAJLEPSZYCH
POLSKICH FIRM: farby, lakiery, kleje, silikony, rozc ieńczalniki, akcesoria malarskie

• DREWNO
• ALUMINIUM :e~~~~t18-60

PONIEDZIAlEK · PIĄTEK 8.30-17.00
SOBOTA 8.30-12.00

ATESTY - C ERTYFIKATY

DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM NA TERENIEMIASTA

'823/)w

ELMIX
Kielce
ul. Grunwaldzka 28

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
Podejmując

decyzje sprawdź
stosunek ceny do jakości

O
RW.
Pińczów
OkA,"'?ct.A
Skrzypiów 33.

telJfax (041) 357-53-24 cen z gwa ra ncją
tel. kom. (090) 301 159 optymalnej satysfakcji
(0604) 574922 Nie wierzysz?

SZYBA CLlMA PLUS
k=1.1 W/m kw. , kzargonem

To przyjedź lub zadzwoń !
Udzielimy Ci rzetelnej informacji.

PRODUKCJA

CZYSTY ZYSK około 35%

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

OS ZCZĘDZA SZENERGIĘ

Producent
" Różański"

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

praktycznie bez dopłat
Karta
Stałego Klienta
Rabat 5%

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

płytą

OSB buduje

się

o wiele szybciej

Niezastąpione
Czy można czymś zastąpić deski, którymi kryjemy dach przed
położeniem gontów bitumicznych i blachodachówki? Czymś, co bę
dzie równie wytrzymałe i szybsze w montażu? Można. Takie wymagania spełn ia płyta 058. Ma ona zastosowanie przede wszystkim w
konstrukcj ach szkieletowych domów i jako podłoże pod pokrycia
dachowe, a także w przemyśle meblarskim.
Płyta

OSB jest wysokiej klasy
drewnopochodnym .
Pnie sosnowe zostają najpierw
pozbawione kory. a następn ie
przetworzone na wióry. Potem, w
wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu , są prasowane. W
procesie produkcji dodawane są
wodoodporne żywice . Ta masa
jest następnie cięta na płyty róż
nych wymiarów. Wśród
zalet tego produktu warto wymienić bardzo
materiałem

dużą

pełnienie konstrukcji w domach
szkieletowych oraz jako podłoże
głównie pod gonty bitumiczne i
blachodachówkę . Te pokrycia wymagają idealnie równej powierzchni, a płyta OSB ta ką zapewnia.
Pełni też funkcję dodatkowej izolacji cieplnej i akustycznej. co na
przykład przy dachu z blachy nie
jest
bez
znaczenia .
Płyta

Płyta OSB to materiał
jednorodny. Jednak aby
wyrób ten był jeszcze
bardziej
wytrzymały,
część wiórów ułożona
jest
równolegle
do
długości

płyty,

część

'~~~~~~~~;Ii~~~~!:b..~]~~

Zastosowanie
Płyty OSB znajdują zastosowanie przede wszystkim jako wy-

wyg łusza

bowiem bębni e nie deszczu w dach. Produkt ten nie wymaga dodatkowej impregnacji,
czyli zabezpieczenia przed ogniem i mikroorganizmami, poniewa ż w procesie produkcyjnym,
dzię ki dodaniu odpowiednich materiałów, zostaje fabrycznie zabezpieczony. W budowie szkieletowej, ze względu na małą na-

Spółdzielnia

Mieszkaniowa
"Budowlani"
ul. Planty 15 w Radomiu

Melle Polska Sp. z 0 . 0.
31-305 Krak6w, ul. Radzlkowskiego 5, tel. (012) 636·55·16, fax (012) 636·55·31
25·656 Kielce, ul. Skrzetlewska 4, tel. (041) 345-40-12, fax (041) 345-39·00

prowadzi nabór

do plqtlru 8.00-17.00, w soboty 8.00-13.00

możliwość

• STABILNOŚĆ, EKONOMlUNOŚĆ IłAlWOŚĆ OBRÓBKI
• WIELE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA, GłADKIE POWIERZCHNIE
• BRAK BRUZD INSTALACYJNYCH

chętnych na realizację
mieszkań

transportu

ŚCIANA DZIAłOWA SZKIELETOWA
• PROSTY, SZYBKI ISUCHYMONTAŻ
• łATWY DEMONTAŻ WPRZYPADKUZMIAN
• DUŻA ELASTYUNOŚĆ PRZY PROJEKTOWANIU

"""9"1,,,;.. PaństwO:

o 2/0 mkw. płyty gipsowo·kartonowei
gr. 12,5 mm
O 0,8 mb. profilu ściennego typu .U· 75 mm
O 26 szt. wkręlów doszybkiego montażu
od/. 25 mm
O 2szt. kołków rozporowych <I> 8
O 1,3 mb. taśmy akustycznejoszer. 70 mm
O 0,3 kg masy szpachlowej .Fugenfuller·
O 2/0 mb. profilu ściennego typu .C" 75 mm
O 2,6 mb. tośmy wzmacniajqco·fugowej
O 1,0 mkw. wełny mineralnej o grubości 75 mm

- własnościowych na osiedlu Zamłynie
ł
- własnościowych na osiedlu Wośniki
- lokatorskich - na osiedlu Wośniki
wymagany wkład 30 proc. wartości mieszkania.
Mieszkania kategorii M-2, M-3, M-4 w energooszczęd
nych budynkach mieszkalnych rea lizowanych w latach
1999-2000-2001. Okna PCV, nowoczesne systemy
instalacyjne, kómpleksowe opomiarowanie. Wszelkich
informacji udziela dział techniczno-inwestycyjny (pokój
nr 11) w godzinach pracy Spółdz ie l n i, tel. 36-218-10,
36-224-85, 36-226-19.

między innymi kora. pył drzewny i
wiórowy, są palone. D zięki temu
mogą być żródłe m energii dla producenta tego wyrobu. Do tego do·
chodzą takie zalety jak łatwa obró'
bka, prostota montowania ele·
mentów, dobra izolacja akustycz·
na i termiczna, ogni oodpo rność.
Poza tym zaoszczędzimy na robo·
ciżnie , pon i eważ płyty te maj ą duo
że rozmiary. Tak więc ułożenie
podłoża z desek o tradycyj nych
rozmiarach zajęłoby o wiele więcej
czasu niż położenie kilku OSB.
Na na~zym rynku możemy dostać
płyty OSB krajowej produkcji o roz·
miarze 250 x 125 mm i różnej gru·
bości. Metr kwadratowy płyty o gru·
bości 12 mm kosztuje 17 złotych. Z
kolei metr kwadratowy 15-milimetrowej płyty to wydatek około 21
złotych . Na rynku dostępne są też
płyty o g rubości od 6 do 25 mm, ale
cieszą s ię mniejszym zainteresowaniem klientów.
(iga)

~r

2So701 Kld.., uL Krokowska 62 (obok 1I00JI CPN,
przy wlodukd.).ttUf.. (G4 I) 346-17-47

Oodllfkowe rabaty, 'transp;,rt gratis,
tachowe doradztwo I montsi
RABAT do 10%

BEZPOŚREDNIIMPORTE

CENA SYSTEMOWA ZA 1 m kw.

29,99
DLA W YKONAWCÓW
ZADZWOŃ: TEl. (041) 362- 46- 0 1

(041) 331 - 62 - 03

C I(WOO l!
OCHRONA

oraz jako ściana działowa .
Zakres zastosowania płyt OSB
jest wprost nieograniczony. Może
my ich u żyć do ogrodzenia placu
budowy, produkcji sk rzyń transpo.
rtowych, jako element konstrukcy.
jny altanek. Może my także zbudo.
wać reg ały, półki , blaty stołowe .
Płyty OSB są przede wszystkim
bardzo wytrzym a łe , do tego ekolo.
giczne. Świad czy o tym fa kt, że
pozostałości po produkcji, czyli

długości.

prostopadle. D zię ki dodatkom w postaci emulsji parafinowej i specjal-

kosztorysy, doradztwo techniczne,

s i ąkli wość ,
odpo rnoś ć
na
działan i e wilgoci i wysoką wytrzy.
małość sprawdzi si ę jako element
stropu , podłoże dla podłóg panelo.
wych lub wykładzi n dywanOWYch

wytrzymałość ,

ta ń sza .

poniedzi ałku

wióry

uzyskuje s i ę poprzez odpowiednie ukierun kowanie
wlorow.
Wszystkie strzępy drewna mają około 100 mm

płyta

Bezpłatne

tradycyjny

którą

nemu klejeniu
OSB
jest odporna na wpływy ~
atmosfe ryczne. W normach budowlanych stawia się ją, pod wzg lęd e m parametrów budowlanych, na równi ze
sklejką. Jednak w porównaniu z tą
ostatnią płyta OSB jest zn acznie

od

niż

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

NAJWIĘKSZA

KIELECKA
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inika Milewska - Miss Ziemi Świ ętokrzys kiej '99

YGRALA Z PEC E

Dominika Milewska - 20-letn ia
z K ielc ot rz y mała w
Miss Z iemi Świę
'99. W orszaku znata kże Edyta Mróz - I Wi i Marta Szydłowska - II
Najp i ękniejsza w rejest studentką Wyższej
Ekonomii i Adm in istracji
ch , marzy, by w
IDrz~'szł'o SCI prowadz ić włas ną,

pros pe rując ą firmę . Jej
to sport, fotografika I muDominika ot rzym ała rówtyt u ły Miss P ubl i c z n o ś c i
Miss Czytelników " Echa

keja "Echa Dnia", licencjoprzez Biuro Miss Polonia
organizator wyboMiss Ziemi Świętokrzyskiej
oraz producent koncertu CenI Age ncja Reklamowa przynie lada niespodzianki.
NiM17ip·lnv wieczór, widownia
l~ele c kiE~go Centrum Kultury wypo brzegi, zapowiada się
gala. Już za chwilę na daKCK ma wylądować helikopz gospodarzem wieczoru MaSzczygłem. Huk! Zgrzyt!
miał kiepski dzień . Z
się twarz znana z
okienka. Mariusz
garnitur. To nie było
mleKKle l3rl0VV::Inie. Czyżby była to

Dzi ewczęta nie dają s i ę jednak
zbi ć z tropu. Czternaście kandyda-

tek w kostiumach fi rmy . Dan Fashion Bis· dziarsko wskakuje na
scenę · Wskakuj e, bo czy można
nie skakać przy muzycznym przeboju "Zakrę con a "? Renata LipskaSoltyk, choreograf, która przez
miesiąc ćwi czyła z dzi ewczętami
układy, za kulisami mocno trzyma
kciuki za dziewczyny i dodaje im
odwagi. Finalistki radzą sobie doskonale . Oklaski , oklaski, oki aski. ..
Tempo jest naprawdę szalone.
Pora od etchnąć . Najlepiej przy lirycznych i nastrojowych piosenkach. Oto pierwsza gwiazda tego
wieczoru - Halina Frąckowiak .
"Nie bój się żyć", " Mały elf, "AlIan-

Tymcza sem

dziewczyny

j uż

przeb rały s i ę w kostiumy. To ciekawe, ale o kazało s i ę , że strój kąp ie

lowy może być również elegancki.
Kandydatki w granatowych kostiumach ufundowanych przez katowi cką firmę "Riviera· wyglądająja
kby zeszły prosto ze słonecznej
pl a ży. Nic dziwnego, że jurorzy coraz bardziej zdecydowanie typ ują
faworytki.
A teraz czas na eleganckie suknie ślubne, które specjalnie na wybory Miss Ziemi Świętokrzyskiej
'99 przywieziono prosto z Paryża .
Salon Mody Ślubnej "Dexa· w Kielcach zaprezentował paryską kolekcję "Catherin Cymbeline". Nie tylko panowie na widowni wzdychają
na widok kandydatek, teraz i panie

Po raz pierwszy w historii konkursu dziewczęta spośród siebie wybrały naj milszą finalistkę: Została
nią Edyta Mróz, która nie potrafiła
ukryć łez wzruszenia. - To dla mnie
najwspanialsze wyróżnienie - powiedziała
po koncercie tuląc
wielką pluszową maskotkę ufundowaną przez CAR.
Przez blisko miesiąc czytelnicy
"Echa Dnia", słuchacze radia "FaMa" i miłośnicy Internetu mogli wybrać swoje faworytki, których zdję-

wróżba?

wita Mariusza owa- Kielce, naprawdę lubię to
- pozwala sobie na dyg rerz wieczoru. - Ślad 
Chmielnik, to miejsca
dzieciństwa, moja rodzina
nnlchrlfhi. - Trafione! Publicz!
taneczny z Wyż-szej
Ubezpieczeń kierowany
lżbietę Szlufik rozładowu
napięcie. Jeszcze tylgdy jury pod przewodAndrzeja Załuckiego,
naczelnego "Echa
zasi ądzie na wyznaczomiejscach . Póżniej na scesię czternaście paku 18-22 lata, które
do
najpięknieji
roku 1999. We
niałych wieczorowych sukfirmy "I nes" wyglądają czaWita ich burza braw, dzięmogą pozbyć się paralitremy. Większość finaIimieszkanki Kielc, ale jest
przedstawicielka Ożaro
Uczą się w szkołach średnich
stu diują. Każda marzy o kaprawnika, aktorki, biznesa nawet... detektywa.
ą aerobik, jeżdżą na ro, pływają. Wybór wcale nie

~łlhllr7n".;r

Tytuł II Wicemiss Ziemi Święto
krzyskiej '99 przypadł Marcie
Szyd/owskiej (otrzymała odkurzacz "philips"), I Wicemiss została
Edyta Mróz i w nagrodę otrzymała
telewizor "telestar" . Dziewczyny
udekorowano szarfami od Biura
Miss Polonia i diademami od hurtowni Biżuterii Sztucznej "Marbo" .
Utytułowana trójka otrzymała także specjalne zestawy kosmetyków
od firmy "Avon".
Miss Ziemi Świętokrzyskiej '99

Podziękowania należą się lakże

Dominika Milewska na tronie, obok: Edyta Mróz i Marta
Szyd/owska.
tyda" ... Zrobiło się naprawdę sentymentalnie.
A w chwilę póżniej gorąco , bo jak
wiadomo "kobiety są gorące". A finałowa czternastka wygląda naprawdę

imponująco.

Wyraźnie

czuć powiew lata, gdy wychodzą
na scenę w kostiumach i garnitu-

rach uszytych przez firmę "Ines" .
Do nich obuwie ufundowane przez
sklepy "A miro" Agnieszki i Mirosława Giejców. Misterne fryzury
i sceniczne makijaże to zasługa
Salonu Fryzjerskiego "Elf Edyty
Łatasiewicz i Studia Kosmetycznego "Astona" Anny Soprych.
Jury skrupulatnie robi notatki.
Decyzja wcale nie jest prosta.
Gdyby tak można było przyznać
14 tytułów i ukoronować 14 głów ...
Niestety, w ścisłym finale znajdzie
się tylko sześć dziewcząt, a na tronie - jedna.
Ale zanim zobaczymy je w najbardziej emocjonującym wejściu
- w kostiumach kąpielowych, widownię rozgrzeje królowa polskiego rocka Małgorzata Ostrowska. Filigranowa postać piosenkarki i jej niewiarygodnie mocny głos oczarowały publiczność, nawet tę ze starszego pokolenia. Taki kontakt z widownią
to prawdziwa sztuka.

głównemu

sponsorowi "Avon Cosmelics Polska" oraz Bankowemu
Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Heros" SA. Oficynie
Poligraficznej "Apla", Przedsiębio
rstwu Handlowemu "Polo", Radiu
Taxi "Europa", firmie "Euro Aulo",
Przedsiębiorstwu
Handlowemu
"PolweII" , Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "Maja" z Chmielnika,
Telekomunikacji Polskiej SA Centrum Usług Satelitarnych w Psarach, .PIK Elektronik" oraz Biuru
Podróży "Do Centa".

wzdychają,

na widok .. . sukien. Kolekcja jak marzenie.
Fatum najwyraźniej chce zadomowić się tego wieczoru w teatrze,
bo co pewien czas na scenie pojawiają się niespodziewani "goście".
Po czarnym kocie przemknęła zakonnica. Ale kiedy tuż za plecami
Mariusza zaczęła spacerować baba z pustymi wiadrami, tego jest
już za wiele. - Już nic więcej nie
może się zdarzyć - przekonuje
prowadzący, dodając dziewczynom otuchy tuż .przed ogłosze
niem finałowej szóstki.
Kandydatkom łatwiej w to uwierzyć, kiedy na scenę dziarsko
wkracza kominiarz - symbol
szczęścia i powodzenia. Wystarczy tylko złapać się za guzik.
Półfinałowy werdykt jest już gotowy. Jury zadecydowało . Do
ścisłego finału wchodzą: Martyna
Kutwin, Katarzyna Zapała, Edyta
Mróz, Dominika Milewska, Marzena Góra, Marta Szydłowska . Kandydatki prezentują się w teatralnych sukniach, które powstały w firmie "Da n Fashion Bis~ Jerzego
Dankowskiego. Teraz przed nimi
seria "bolesnych" pytań od samego Mariusza Szczygła, który - jak
wiemy - tak łatwo nie da się zbyć
rozmówcy. Ta konkurencja jest
ostatnią przed oficjalnym werdyktem - stawka jest więc wysoka.
Na Miss Ziemi Świętokrzyskiej
'99 czeka już wspaniały tron w morzu róż z kwiaciarni "Sonia" oraz
kwiatówzsalonu "Cyklamen". Która z sześciu dziewcząt zasiądzie
na nim i przez najbliższy rok pełnić
będzie honory naj piękniejszej w
regionie? Dowiemy się zanim
Małgorzata Ostrowska wyśpiewa
swoje najnowsze przeboje. A to
może chwilę potrwać, gdyż publiczność nie chce jej puścić ze sceny.
Za kulisami przewodniczący jury
liczy głosy. Krótkie podsumowanie. Już wszystko w iadomo. No,
~ <.b ::.Ll2e e sq5tkim W.. dyl<t,'-Iżjes. I a s"" . I .. Zaczynamy
tufów
n eme am, h.

zyka. Każdą wolną chwilę spędza
w fitness clubie.
Michał Trocki, prezes Biura Miss
Polonia na sam koniec zostawił
niespodziankę . - Katarzyna Zapała otrzymuje tzw. dziką kartę
BMP, co uprawnia ją do startu w
ćwierćfinałach Miss Polonia razem z obydwiema wicemiss ogłasza ze sceny.
Teraz chwila dla fotoreporterów,
by uwiecznić wszystkie piękności.
A w tle przewodni motyw muzyczny koncertu z fiłmu "Podróż za jeden uśmiech". Nad całością opracowania muzycznego czuwał Marcin Sołtyk . Być może finalistki
czeka taka właśnie bajkowa podróż . Wystarczy jeden uśmiech!
Magdalena FUDALA

cia i krótkie dossier prezentowano
w tych mediach. Miss Czytelników
"Echa Dnia" została Dominika Milewska, którą również publiczność
w KCK uznała za najmilszą tego
wieczoru. W nagrodę otrzymała
radiomagnetofon "sony" i czajnik
elektryczny od redakcji "Echa"
oraz ekspres do kawy. Tytuł Miss
Radia "FaMa" oraz wielofunkcyjny
robot kuchenny "philips" otrzymała
Marzena Góra. Miss Internetu została Martyna Kutwin i dostała w
prezencie kuchenkę mikrofalową
"samsung".
Fotoreporterzy za najbardziej fotogeniczną
uznali
Martę
Szydłowską, którą obdarowano
aparatem fotograficznym "canon" i
zestawem kosmetyków do włosów
firmy . Kadus".
Wszystkie dziewczęta, które
wzięły udział w konkursie otrzymały kolekcję strojów firmy "Dan
Fashion Bis·, kolekcję butów ze
sklepów "Amiro", kostiumy kąpie
lowe firmy "Riviera", kosmetyki
głównego sponsora "Avon Cosmetics Polska", zestaw rajstop "jolie folie", których wyłącznym dystrybutorem na nasz region jest hurtownia IRIS oraz kwiaty od kwiaciarni "Sonia".
A teraz pora na werdykt finałowy.
Na scenie jest już Miss Ziemi Kieleckiej '98 i III Wicemiss Polonia
'98 Milena Talik. W tym momencie
kończy się jej panowanie. Jeszcze
ty ko c' a SiC'
na rożM nanie . Życz IlU "J II
, uy >1-' l d/O ją
tak ·ele dobrego J m Je by
ała cudo

http://sbc.wbp.kielce.pl

została ...

Dominika Milewska z Kielc.
Miss w prezencie olrzymuje wieżę
.sony" wartości

2500

Będzie

nJez

zł.

rówrepre-

zentować

nasz region
podczas
półfinałów

Miss Polonia,
a być może
lakże jesienią w wielkim
finale w warsżawskiej

Sali Kongresowej.
Fanfary,
kwiaty, gratulacje, owacje.
Nowa
miss ma 20
lat. studiuje w
Wyższej

Szkole Ekonomii i Administracji
w
Kie l cach,
marzy, by"'w
przyszłości
prowadzić
własną.

dobrze prospe'UląCą firmę.

Jej
oby I:>
sport
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Jeden z najważniejszych problemów ZSZ nr 2 w Starachowicach

Suknie ślubne, komun ijne ubrania, środki czystości i obuwie
dostarcza na Ukra in ę samodzielnie

Akcja "na plecach" REMON,. SPł;DZ

SEN Z OCZU
- Remont sali gimnastycznej

spędza mi sen z oczu - mówi Ryszard Ludwiński , dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w

Zbigniew

Lewiński

Zbigniew Lewiński - znany
starachowicki
wolontariusz,
pomagający polskim dzieciom
na Wschodzie - zgro madzone w
Polsce ubiory i produkty zawozi na Ukrainę osobiście . Jak
sam mówi, prowadzi akcj ę charytatywną "na własnych p iecach".
Każdorazowo, gdy wyjeżdża do
Winnicy lub Koziatynia, zabiera
zgromadzone w Starachowicach
dary od dobrych ludzi, instytucji i

W

Końskich wzrosną

sponsorów. Jego bagaże s ą wypełnione ubraniami komunijnymi,
ślubnymi sukniami, środkami czystości ,
obuwiem
i
polskimi
książkami. Kilka lat pracy na Ukrainie pozwoliło panu Zbigniewowi
na dobre poznanie tamtejszych realiów, więc unika cła na granicy.
Jak nas zapewnił, ta skromna pomoc sprawia wiele radości tamtejszym Polakom, a szczególnie polskim dzieciom.
(CuK)

Magistrat na ·gimnazjum?

kłopotów władzom <:t",~ ('ł,nWlrJcll'l

Władze

miasta i gminy Kunów
podjęły decyzję , że będzie tu
j edno dobre gimnazjum w Kunowie. Szkopuł w tym , że nie ma
na nie dobrego obiektu. Szkoła
Podstawowa jest za mała , by

czynsze za mieszkania komunalne

KOSZ'rA

ROSNĄ

Wszystko wskazuje na to, że w trakcie najbliższej czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Końskich zapadnie decyzja o wzroście opłat za
mieszkania komunalne w wysokości 10 procent. Planowana podwyżka dotyczy około 900 lokali mieszkalnych pozostających w zasobach koneckiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Ostatnia podwyżka opłat za mieszkania komunalne miała miejsce w
Końskich dokładnie rok temu. Jednak, jak przekonują przedstawiciele
koneckich władz samorządowych ,
systematycznie rosnące koszty
utrzymania całych bloków komunalnych, a co za tym idzie poszczególnych lokali, zmusza Radę Miejską
do corocznego choćby powiększo
nego o inflację zwiększania opłat. Ponieważ ze wzrostem opłat za
mieszkania komunalne związana
jest odpowiednia procedura, to jeśli

Kilka

Starachowicach. - Jej stan jest
taki, że najpóźniej w przyszłym
roku musi być wyremontowana,
a pieniędzy brak - dodaje.
Problemy remontowe ma wiele
szkół, ale remont sali gimnastycznej
w ZSZ nr 2 ma szczególny wydżwi ę k . Dyrektor jest chyba jedynym w Starachowicach,
który bardzo szeroko
użycza jej na organizacj ę imprez rangi klubomiędzyszkol nej.
wej.
miejskiej, m iędzygm i n
Dyrektor Ryszard Lu,awmSKI
nej, a ostatnio także poprawej) często wyróżnia
wiatowej. Tak intensywuczniów, osiągających
na eksploatacja przysportowe.
spieszyła zużycie wyposażen i a obiektu. Wię
płacą. Udział władz miasta i
kszość proszących o
skich agend we wspólfina
udostępn i en ie zapewniu remontu - zdaniem
Sala gimnastyczna ZSZ nr 2 jest wykorzynia, że zapłaci za salę ,
Fot. ]. Cuch
będzie sprawdzianem
ale jak zauważa dyre- stywana do organizacji imprez wszystkich
tencji użytkown ików sali i
ktor, przeważn ie nie szczebli.
na jej używanie po remoncie.
takiego zaangażowania
dyrektor - wzorem swoich
koncepcji na lokalizację szkoły w Kunowie
ograniczy dostęp do
Warto przypomnieć, że rvV"lnnr,~ rl~
cyzja dyrektora ZSZ nr 3,
nują i grają <:t",.,."nmAli"'''''1
rze i koszykarki,

projekt zarządu zostanie zaakceptowany na najbliższym posiedzeniu rady, wówczas nowe stawki
opłat będą mogły wejść w życie dopiero za miesiąc, czyli od 1 czerwca
- mówi burmistrz Końskich Henryk
Popik. - Przewidujemy, że czynsze
wzrosną w granicach około 10 procent. Za lokale najlepiej wyposażo
ne, czyli posiadające gaz, centralne
ogrzewanie, wodę i kanalizację stawka będzie wynosiła 1,26 złotego
za m kw. powierzchni mieszkalnej.
W stosunku do tej kwoty będą natu-

FESTYN RODZINNY
2.05., godz. 16.00
Boisko sportowe przy ul. Jaszowskiego
w Małogoszczy
PROGRAM:

• Mecz piłki nożnej
Old Boys "Wierna" Małogoszcz - Old Boys "Buc~via" Bukowa
• Koncert kapeli estradowej "Ziemia staszowska"
• Koncert zespołu wokalno-muzycznego "Iskierki"
• Koncert zespołu "Galaktyka"
• Dyskoteka plenerowa

raInie

stosowane

poszczególnych mediów. W skrajnych przypadkach, mam tu na myśli mieszkania pozbawione mediów, obniżka będzie sięgała nawet 70 procent w stosunku do
kwoty bazowej . Takich mieszkań
jest jednak w mieście niewiele i są
to zazwyczaj lokale tzw. zastę
pcze.
Jednocześnie pragnę zapewnić

cę

pomiędzy

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Małogoszczy

klubów sportowych.
W ramach remontu należy
lić i pomalować śc iany z
wym i en ić i nsta l acj ę el
sfatygowany parkiet na
ni ą

wy kładzi nę ,

n nrna h)wa(

wewnątrz, zmodern i zować
sażen i e

sportowe sali.

Niewykluczone, że kunowskie gimnazjum
cnym magistracie.

będzie działa ć

w

Obwodnica

Stąd

Pod~

20st
mu,

infon

proponowaną

WYm

stawką bazową

a faktycznym kosztem utrzymania musimy pokrywać z wynajmu lokali użytkowych,
jak również w formie dotacji z kasy
miejskiej na remonty budynków.
Tylko w roku ubiegłym była to
znacząca kwota 300 tys. złotych
przeznaczona na remonty budynków - dodał burmistrz.
Tomasz GŁĘ BOCKI

skie
jak:

Zdjęcia j.

Docelowo budynek i boiska gimnazjum powstaną

Cuch
na tym placu.

giewicza, Słowa ckiego i Krzywej.
Jest tam 3,5-hektarowa działka

Tarnobrzeg ul.Wyspi a ński ego 12
t el. 01 5 823 66 55

TYLKO P RZEBOJE
Stalowa Wola al.Jana P awła 1\ 25A

radio lei iwa
71.57 &98.3 FM

Spc

sent
ucza

Iniej
na ch

RA DIO LELIWA

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

przystosowany do tego celu .
Urząd przeniesie s i ę wtedy do
przej ętego przez gm i nę biurowca
.Agrometu· . Jednak burmistrz stanowczo podkreś l a , że jest to rozw iązanie na krótką metę . Docelowe gimnazjum, po uzyskaniu pieni ędzy na budowę , powstanie w
obręb i e ulic: Ostrowieckiej, Lan-

wszystkich użytkowników, że proponowana podwyżka ma charakter minimalny, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z trudności finansowych , z jakimi borykają się rodziny w Końskich . Dodam, że faktyczny koszt eksploatacji mieszkań komunalnych w roku ubiegłym ukształtował się na
poziomie 1,65 złotego za jeden
metr kwadratowy. Tak więc, różni

PONADTO:

"ANONSE"

zniżki,

przykładowo dotyczące czwarle- ·
go piętra, . ślepej kuchni· czy braku

docelowo pomieścić obydwie
placówki i dodatkowo 450 uczniów. Wśród kilku propozycji
rozważana jest możliwość przeznaczenia na nie obecnego budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Na razie radni na tak zwanej sesji
szkolnej podjęli uchwałę o budowie
nowego gimnazjum, ale bez określe
nia terminu i źródeł finansowania.
Burmistrz Andrzej Jabłoński potwierdził, że prowadzone są pod tym
kątem
analizy techniczno-funkcjonalne budynku urzęd u. Pod
względem konstrukcyjnym budynek
s pełnia wymogi obowiązujących
przepisów. Natomiast cała nieruchomość (budynek plus teren) nie
spełnia . Zgodnie z przepisami na
jednego ucznia gimnazjum niezbęd
ne jest 50 m kw. powierzchni budynków dydaktycznych, sal gimnastycznych, boisk. Stąd - zdaniem burmistrza - docelowo konieczna będzie
budowa nowej placówki. Doraźnie
przez najbliższy rok szkolny gimnazjum będzie funkcjonować w Szkole
Podstawowej. Jeśli analizy pozwolą
na okresowe wykorzystanie budynku urzędu, to przez ten rok zostanie

tel 015 843 25 25

www.leliwa .p l

http://sbc.wbp.kielce.pl

Obwodnica w Ostrowcu
krzyskim nadal nie cieszy
na niem kierowców, a
Przejazd po obwodnicy
jadących tranzytem jest o
łatwiejszy i szybszy.

stanowiąca wspólnotę gruntową
mieszkańców Kunowa. Burmistrz
już podjął

rozmowy co do warun-

przejęcia przez gminę dla
przyszłego gimnazjum. Także o

ków jej

tym problemie będą dyskutować
dzisiaj radni Kunowa na sesji Rady
Miasta i Gminy. I to oni ostatecznie
zdecydują
o
poczynaniach
Zarządu Miasta i Gminy w tej sprawie.
K azimierz CUCH

TELEFON interwencyjny
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KOŃSKIE OSTROWIEC
372-20-20

265-45-54

STARACHOWICE
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Mistrzowie ortografii walczyli w Katowicach

La~ry ' dla uczniów

z Włoszczowy

i Skarżyska
Prz emysław

Niziołek,

ze
Podstawowej nr 13, zdobył trzecie miejsc e podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficzneg o w Katowicach w kategori i s zkół podstawowych . W
ogóln opolskim
dyktandzie
uc z e stniczyło 2 tysiące najskarż yskiej Szkoły

D ostaną podwyżkę

z wyrównaniem
Pi eniądze

dla

oświaty

Dzi ś lub jutro otrzymają obiecan ą na marzec podwyżkę płac

pracownicy

oświaty

w gminie

Skarżysko.
Przy najbliższej
wypłacie ąwoje pieniądze do-

stan ą również osoby zatrudnione w szkołach powiatowych.
Podwyżki dla nauczycieli, pracowników
administracyjnych
i
obslugowych w szkolach podstawowych dotyczyć będą dziesięciu
gminnych placówek. Otrzymaj ą
oni wyrównanie zaległych podwyże k za marzec i kwi ecień . Z kolei w
powiecie, przy pensj i majowej ,
pracownicy oświaty otrzymaj ą
pod wyżki za marzec, kwi ecień i
maj. Jak poinformował nas naczelnik Wydzi ału Edukacji Urzędu Powiatowego Tadeusz Andrzejewski, dotyczy to 800 osób. Pieniądze na podwyżkę uwzględnio
ne zostały w subwencji dla powiatu, a dodatkowe środki na oświ atę
otrzym ało starostwo w ostatnich
dniach.
IG.BJ

TELEFON interwencyjny

-zr

KOŃSKIE OSTRO~C
372-20-20
265-45-54

STARACHOWICE
273-41-73

Tak gaśnie
kaganek?
Sp ołeczności wiejskie z wielkim
sentymentem odnoszą się do nauczania swoich dzieci i do szkół .
Stąd tak wielkie protesty przy ostatniej reformie sieci szkół w gminach. Widoczna na zdjęciu Szkola
Podstawowa w Borze Kunowskim
Zostala zlikwidowana kilka lat ternu, ale do dziś pozostały tablice
informacyjne z godłem państwo
WYm. I nikt we wsi , idąc tu na wiejskie zebranie, nie powie inaczej
Jak: , Idę do szkoły".
ICuKl

fjny

zdolniejszej młodzieży z całego
kraju.
Przemek, który chodzi do klasy
ósmej, imponuje wszechstron nością zainteresowań . W tym roku
zakwa lifikow ał s ię m.in. do wojewódzkiego
finału
olimpiady
przedmiotowej z matematyki. Do
konkursu ortograficznego przygotowywała go wychowawczyn i,
a zarazem polonistka Mirosława
Raczy ń ska-Łyżwa . W - katowickich zawodach ortograficznych
i mponująco wypadli również uczniowie SP 1 z Włoszczowy.
Szós tą l okatę zdobyła Katarzyna
Tajchman (kI. VIII ), którą przygotowa ł polonista Tomasz Szymkiewicz. Uczniowie tej samej szkoly
zdobyli również trzy wyróżn i en i a :
Magdalena Dorninik (kI. V - opiekun Małgorzata Stryjewska), Anna Tatar (kl. VII - opiekun Katarzyna Nowak) i Aleksandra Witkowicz (kI. VIII - opiekun Tomasz
Szymkiewicz).
(G.B.)

Sesja absolutoryjna w

W Ostrowcu chcą połączyć
Miejskie Centrum Kultury
z Biurem Wystaw Artystycznych

go MCK zachowa

Sprawa absolutorium dla skarmiDoraźnej ds. analizy gospodarowania mieniem gminy w minionej kadencji będą najważniej
szymi punktami obrad czwartkowej sesji Rady Miasta. Radni
mają również przyjąć uchwałę o
głównych k ierunkach prac rady
na bieżącą kadencję.
Przy rozpatrywaniu absolutorium
za miniony rok brane będą prawdopodobnie pod uwagę prace
n9wego, powstałego w listopadzie
1998 roku Zarządu Miasta. Oceną
pracy poprzedniego zajmuje się
Komisja Dorażna . Choć swój raport w tej sprawie miała ona przedstawić do końca marca, ma poprosić radę o przedłużenie swej
działalności do 30 czerwca. Trudno powiedzieć na ile jej przyszły
raport dotyczyć będzie działalno
ści byłych władz Skarżyska w
1998 roku . Aktualny prezydent
miasta Lubosław Langer zadeklarował , iż nie obawia się , by Rada
Miasta nie zechciała uchwalić absolutorium dla kierowanego przez
niego zarządu .
Wśród projektów uchwał, które
staną w czwartek przed radnymi,
będzie również sprawa udzielenia
władzom miasta upoważnienia do

dużą

autono-

mię ·

Na dowód tego prezydent dodaje, że j eśli szef MCK będzie dyrektorem to kustosz BWA jego zastępcą i na odwrót, za leżnie od
osobowości. Decyzję tę poprzedzono ponad 3-miesięcznym sondażem opinii publicznej miasta.
- Większość wypowiedziała się
za polączeniem , ale były głosy kry-

"urystyczna
promenada

Fot. ]. Cuch
Na miejscu tej polnej, wyboistej drogi będzie promenada.

Fot. ]. Cuch
Wejścia

do MCK i BWA

sąsiadują

Skarżysku

"Tlusty"
czwartek
żyskiego Zarządu Miasta za
niony rok i działan i a Komisji

Droga z parkingami wzdłuż zalewu
w Brodach Iłżeckich

Strategia kultury
Władze Ostrowca Świętokrzy
skiego zamierzają połączyć
administracyjne Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych. To wzbudza pewne obawy, szczególnie w BWA.
Wiceprezydent Zygmunt Waszka stanowczo podkreśla , że jest
to połączenie administracyjne,
a nie programowe i każda z placówek wchodzących do nowe-
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zaciągnięcia pożyczk i

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej na
budowę kanalizacji sanitarnej przy
ul. Paryskiej. Ustalone też zostaną
nowe zasady spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta oraz określone dni i godziny
funkcjonowania placówek handlowych , zakładów gastronomicznych i usługowych.
IG.B.I

Pięć

godzin w

z

sobą.

tyczne, nieuzasadnione obawy o
likwidację BWA - wyjaśnia wiceprezydent. - Nie mamy takiego zamiaru . Chcemy, aby administracja
i obsługa niemerytoryczna była
zintegrowana, tym bardziej że
obydwie placówki mieszczą się w
jednym budynku, wymagającym
jednego zarządu i administrowania. Pozostawimy jako oddzielne
sprawy programowe BWA i MCK.
Chcemy, aby bardzo popularne tu
wystawy w BWA (na wernisaże
przychogzi nawet 300 osób - dop.
K. C.) były przygotowywane całym
personelem MCK, w jeden dzień ,
a nie jak teraz przez tydzień . Nowemu dyrektorowi MCK będzie
też podlegał były ZDK, przejęty
przez miasto. Wykorzystamy
wszystkie dobre strony centralizacji zarządzania , uważając, by nie
ograniczyła ona inwencji twórczej
ludzi kultury i nie zakłóciła jej funkcjonowania - zakończył Zygmunt
Waszka.
Kazimierz CUCH

niedzielę

Grali
dla Kosowa
500 zł zebrano podczas aukcji
na skarżyskim koncercie charytatywnym na rzecz Albańczy
ków z Kosowa i ośrodka dla
dzieci niepełnosprawnych w
tym mieście. Przez pięć godzin
na placu przed Miejski Centrum
Kultury występowały w niedzielę skarżyskie grupy muzyczne i
kabarety.
Inicjatorami niedzielnego wystę
pu byli: Socjaldemokratyczna Frakcja Młodych, Stowarzyszenie Pomocy dla Kosowian oraz dwaj
najmłodsi w Polsce skarżyscy radni - Łukasz Urban (Rada Powiatu) i
Rafał Lewandowski (Rada Miasta). Podczas imprezy przeprowadzono aukcje dwóch obrazów i atlasu sztuki przekazanych przez
właściciela miejscowego Forum
Anticum Andrzeja Grabkowskiego. Sprzedano również ... zapalniczkę, której aukcyjna wartość wyniosła ostatecznie 150 zł. Obok
środków

pieniężnych

skarżysz

czanie ofiarowali uchodżcom z
Kosowa ręczniki, kurtki itp. W najbliższych dniach Stowarzyszenie
Pomocy dla Kosowian w tym mie-

sCle prowadzić będzie kolejne
zbiórki darów dla ofiar wojny. Ponieważ występy zespolów ,Vivid",
,Nieosiągalni', ,Bezimienni", . Empdy Inside' oraz kabaretu ,Kaftan
bezpieczeństwa' cieszyły się wielkim powodzeniem, ich organizatorzy postanowili powtórzyć całą imprezę charytatywną już w najbliższą niedzielę.
IG.B.I

Przede wszystkim z myślą o
turystach władze Brodów lłżec
kich wybudują w tym roku
ponad 2 km drogi asfaltowanej
wzdłuż zalewu, z licznymi parkingami, od Rudy do Stykowa.
W ten sposób - zdaniem wójta
And rzeja Sliwy - wzrośnie dostęp
ność obrzeży zbiornika, a dojazd
nie będzie stanowił utrapienia dla
kierowców. Parkowanie pojazdów
nie powinno już mieć negatywnego wpływu na otoczenie zbiornika.

Komu i ile z

Na obrzeżach zbiornika wydzielone są działki rekreacyjne pod budowę, planowane do komercyjnej
sprzedaży. Po wybudowaniu drogi
ich atrakcyjność niewątpliwie
wzrośnie . Po bardzo kosztownej i
realizowanej z dużym rozmachem
kanalizacji wsi okalających zbiornik wodny, jest to kolejne działanie
dla podniesienia czystości i atrakcyjności turystycznej tego akwenu.
ICuKl

nadwyżki budżetowej?

Dzielenie
w Końskich
Poszczególne komisje Rady
Miejskiej w Końskich dokonały
szczegółowej analizy propozycji zarządu w zakresie podziału
nadwyżki
budżetowej
opiewającej na 1441 tys. złotych .
Ubiegłoroczny budżet miasta i
gminy po stronie dochodów został
przekroczony w sposób znaczący,
między innymi z tytułu zwiększo
nych wpływów przekazywanych
przez miejscowy Urząd Skarbowy
z podatków, jak również za sprawą
zwiększonych wpływów z podatków od nieruchomości. Przykłado
wo spora kwota podatku od nieruchomości wpłynęła po likwidacji i
przekształceniu dużej koneckiej firmy ,Prelbud', gdzie miasto zaległą kwotę podatkówodzyskało .
więc nadwyżkę budżetową

Tak

przekraczającą 1.4 miliona złotych

można

teraz podzielić , dofinansonajbardziej wymagające tego przedsięwzięcia w mieście i
gminie.
- Pieniądze , o których mowa postanowiliśmy kierować na najważ
niejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i modernizacyjne, aby nie
uległy zbytniemu rozdrobnieniu i
nie poszły na tzw. przejedzenie informuje burmistrz Henryk Popik.
- I tak, największa kwota 370 tys.

wując

Turnieje, biegi, konkursy

sprawnościowe,

złotych

przeznaczona zostanie na
inwestycje, z czego 290 tys .
złotych zabierze budowa nowego
wysypiska śmieci i 80 tys. modernizacja urządzeń komunalnych w
Siei pi. Druga pozycja pod wzglę
dem wielkości to są drogi, ich
modernizacja i remonty, co będzie
nas kosztowało 300 tys. złotych.
Potrzeby w tym zakresie są ogromne i doskonale widoczne gołym
okiem. Wspólnie ze starostwem
planujemy
również
ułożenie
trzech nowych odcinków nakładki
asfaltowej, dwóch w Sokolowie w
stronę Dęby i Sokolowa Nowego
oraz odcinek drogi do Nałęczowa .
Następna dosyć wysoka pozycja
to oświata , na którą planujemy
przekazanie 250 tys. złotych,
głównie na remonty i wyposażenie
szkół . Ponadto już mniejsze kwoty
przeznaczymy na następujące
przedsięwzięcia :
telefonizacja
gminy - 150 tys., kultura fizyczna 120 tys. złotych . Z pieniędzy na
kulturę fizyczną 30 tys. otrzyma
MKS, 40 tys. przeznaczymy na dokończenie modernizacji hali sportowej i 50 tys. zł na dofinansowanie pływalni, aby nie podnosić ceny biletów.
Tomasz

GŁĘBOCKI

dyskoteki

ajowe dni sportu
Przez trzy pierwsze dn i maja
na obiektach sportowych w
Brodach lłżeckich odbędz ie się
wiele imprez w ramach Gminnych Dni Sportu.
Na 1 maja zaplanowano turniej
piłki nożnej szkół podstawowych.
Niedziela , 2 maja, to dzień biegów
przełajowych , konkursów sprawnościowych i dyskoteki na świe-

http://sbc.wbp.kielce.pl

żym

powietrzu od godz. 19 do 21 .
Na 3 maja zaplanowano turniej
piłki nożnej drużyn amatorskich z
terenu gminy Brody. W ubiegłoro
cznym turnieju do najciekawszych
akcentów należały oryginalne nazwy niektórych drużyn: Pogoń
Bydło , Ślepa Furia, Lewe Gnojostoczki. Mamy nadzieję, że w tym
roku piłkarzom amatorom oprócz

kondycji dopiszą też humory. Po
turnieju podobnie jak w niedzielę
zaplanowano dyskotekę . Organizatorami święta sportu są:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Stowarzyszenie Sportowe .Kamienna", Szkolny Związek Sportowy.

ICuKl I
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GDZIE KIEDY?
331-58-50. Wizy1y domowe w godz. 14.3022.00 (dni powszednie), 11.00-21 .00 (dni wol·
2901/99
ne).

.-rOREK
~"0i. TYLkO

Imieniny obchodzą:
Zyta i Teofil

(~

27 kwietnia jest 117 dniem roku.
Przed nami 248 dni 1999 roku.

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

27.04.1999 r.
JrIELCE. \

TEATRY I KINA
• Teatr im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00; ,Balladyna' g. 11.

11.

• "Romantica"

345-88-88.
96-22, 344-44-44.

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

Kielce, tel.

kit 7597

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

• Infonnacja Gospodarcza
- ŻóŁTA LINIA, tel. 94-34.

)r 2

• Postoje taksówek
- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-3399, ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11, ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 368-40-40. ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; bagatowe: ul. Armii Czerwonej: tel.
368-06-68. TAXI Dalnia. ul. Szajnowicza: tel.
368-96-66.

• Galeńa 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.

• Ostre dyżury szpitali
- wewnętrzny i chirurgiczny - Kościuszki.

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich, pl.
Zamkowy l, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: ,Współczesne malarstwo połskie'. ,Sanktuarium marszałka Józefa P iłsudskiego',
,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku'.
Skrzydło północne: ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej".

• APteki
- dyż"r całodobowy - ul. Żeromskiego
dyżur do godz. 23 - ul. Kryształowa 4.

38140,

• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezpłatna infolinia).

• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stałe :
,Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .2 pradziejów regionu
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średnio

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

• Zespół Pomocy

wleczna-; czynne codziennie , oprócz ponie-

Rodzinie przy PZP
- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel.
(041) 345-08-94 w. 345 codziennie od 8.00 do
14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Usług i bezpłatne .

śród.

w godz. 9.00-16.00. W niewolny.

• Oddział
- Muzeum lat Szkoln~'Ch S. Żeromskiego
(Oddzial Muzeum Narodowego). ul. Jana
Pawia II 5. tel. 344-57-92. ,Wystawa matenałów biograficznych i literackich z młodzień
czych lat pisarza'. Czynne: wtorki. czwartki.
piątki. niedziele w godz. 9-16. w środy w godz.
11·18. W niedziele wstęp wolny.

•

Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
poniedziałek-piątek w godz. t4.00-18.oo.

• Oddzial
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddzial Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa stała : ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wystawa biografICznOliteracka'. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu
pl. ,Ogniem I mleczem'. Stroje bohaterów
•Ogniem i mieczem". Czynne codziennie,
oprócz ponoedziałków i wtorków. w godz. 1016. Czwartki - wstęp wolny.

• P sycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń, tel. zau1ania 36617-41, poniedziałki i czwartki w godz. 15.0017.00.

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

Młodzieżowy

Telefon Zaufania
- dyżury specjahslbw psychołog6w i padagog6w w środy i w czwartki w godz. 18-2O,lel.
34-463-56.

• Park Etnograficzny w Tokarni
- tel. 31·54-171. Sezon letni: skansen
czynny od wtorl<u do niedzieli W godz. 10-17
(wstęp do godz. 16). Wnętrza XIX-WIecznych
chałup, XIX-wieczna apteka. dwór z Suchedmowa. wystawa rzeźby Jana Bemasiewicza.

USŁUGI LEKARSKIE

dr 44160

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

OSTROWIEC
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Hotel "Łysica",
al. 3 Maja 13,
teL/fax (047) 265-45-54.
Czynne 1 0.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel . (047) 62-16-65.
Czynne 11 .00-15.00.

I

SĘDZISZÓW
• Kino "Ballada"
- ,Billboard' pol., I. 15, g. 18.

• Kino ,..Jedność"
- brak terminarza.

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

Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów
- wizy1y domowe pediatrów. chirurgów
dziecięcych. internISIów, laryngołogów, orlopedów, neurolog6w, badania EKG. Z!Jloszeewgodz.l \ .G.O"
041)
... cod

• Szpital
Telefony
• Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania KlubuAA: 832-89-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Straż
Miejska: 986, ,lor: 832-41·30.

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

• Muzeum Ziemi Staszowskiej
- ul. Jana Pawia II 17, tel. 864-33-44; .Po.
czt6wki staszowskie ze zbiorów Mariana Ja.
kubczyka i Macieja Zarębskiego', .Adam BIeń
• dokumenty, korespondencja, książki i foto.
grafie', amatorskie prace malarskie o tematy.
ce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze Slaszowa pt
,Przed jubileuszem roku 2000'. Wystawy
źna zwiedzać w poniedziałki i czwartki w godz.
12-16.

mo:

• Staszowski Ośrodek Kultury
-leI. 864-23-19; wystawy: Galeria ,Punkt'.
,Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'
Galeria ,Piwnice' - wystawa amatorskich pra~
plastycznych mieszkańców Bretanii. Klub
Osiedlowy - wystawa prac malarskich Violetty
Kozioł .

• Apteka
- ul. 11 Listopada 22.

• Szpital

Kino "Studyjne"

- tel. 864-22-81 .

- nieczynne.

Telefony

• APteka
- ul. Żapinowska 2.

-Informacja PKS: 864-23-19, PKP: 64-21.
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06. czynny 1622. Pomoc Drogowa: 864-24-00, PogotoWIe
Ciepłownicze : 993.

• Szpital
- tel. 868-24-66.

• Kino
- brak terminarza.

•

• Kino "Syrena"
• brak terminarza.

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

STĄPORKÓW

Telefony

• APteka
- ul. Askenazego 2.

POŁANIEC

• Galeria BWA "zielona"
- ul. Mickiewicza 7. Wys1awa malarstwa
Marka Wawro pl. ,Terra, materia, energia,
duch'. Galeria czynna codziennie, opn6cz poniedziałków, w godz. 11.00-17.00, w niedziele
wgodz. 11.00-15.00.

PIŃCZÓW
• Kino "Belweder"
- ,Blade wieczny łowca' USA, I. 15, g. 17.

ZAWICHOST _

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

Kino "zdrój"

- nieczynne.

.

• APteka
- ul. 11 Listopada 15.
• Kino"Pegaz"
- brak terminarza.

STASZÓW

.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Czysta 1

OŻARÓW

•

• Kryzysowy telefon zaufania
- 861-03-72: alkoholizm: poniedzialki i sro.
dy w godz. 17-21 ; punkt przeciwdzialanoa
przemocy: wtorki i piątki w godz. 16-18; ogOl·
ne poradnictwo uza leżnień : czwartkI w godz.
16-18.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w

terminarzach.

• Kino "Uciecha"
- nieczynne.
Koncert muzyki Straussów

WŁOSZCZOWA
•

• APteka dyżurująca
- apteka .Krasnar, ul. Kopernika.
• BWA
- Galeria. ul. Siennieńska 54, telJfax (047)
263-20-48. Nieczynna.
Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stałe : ,.Zabytkowe fajanse i porcelana Ćffiieiowska', ,Poczet krółów i książąt
polSkich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego',
.2e skrzyni malowanej - polski strój ludowy",
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle. ,Gujana - zielony raj". Muzeum czynne: wtorekpiątek w godz. 9-16.30, soboty w godz. 814.30, niedziele w godz. 13-16.30.
•

•

RezeIW3t i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- ,Górnictwo krzemienia w neolicie', .Dwie
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen
wioski neolitycznej:, .Muszle i minerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-sobota w godz. 915, niedziele w godz. 11 -1 5.
Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciętarowe
i autobusy. czynne całą dobę: 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.
ECHO-TAXI, tel. 262-11-11 ,
dojazd do klienta bezpłatny.

SKARŻYSKO-KAM,
• APteka
- ul. 1 Maja 34.
Muzeum im. Orla Białego

- Rej6w, ul. SIoneczna 90, tel. 531-331 . Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.

• Kryta pływa1nia

- ul. Spółdzielcza 19. tel. 539-345, czynna:
poniedziałek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.
POSTÓJ TAXI
"PRZY DWORCU",
nie pobiera opłaty za dojazd,
tel. 513-705.
boIu

Kino

-,Długo i szczęśłiwie'

USA,I. 15,g. 18.30.

STOPNICA
• Kino "Powiew"
- brak terminarza.

• Kino.,znK"
• al. 3 Maja 6; nieczynne.

•

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

(róg Świerczewskiego),
tel. 864-32-58,
czynne 10-14.30

KAZIMIERZA WIELKA

• Kino"Adria"
- brak terminarza.

• BIM
- Informacja o prywatnych usługach medy·
cznych: tel. (041) 342-76-97.
•

• Kino "Kuźnica"
- brak lerminarza

KOŃSKIE

Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
maJe dziecko (0-5 Jat)
- tel. 346-53-11; poniedziałki w godz.
15.00-1800.

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

dr 48326

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

•

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

SUCHEDNIÓW

BUSKO . ···'!·

dr 48322

Komunikacja Międzynarodowa

• Galeńa BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA ,Piwnice'.
ul. leśna 7. Wystawa prac dyplomowych uczniów PSSP w Kielcach pl. ,Impresje austriackie'. Galeria czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-17.00. w niedziele w godz.
11 .00-15.00, w soboty - nieczynna. Gateria
BWA ,Na PIętrze' . ul. lesna 7. Wystawa fotografii Jerzego Bednarskiego i matarstwa Waldemara Oleszczaka pl. .Inspiracje'. Galeria
czynna od poniedzialku do piątku w godz.
9.00-15.00. W soboty i niedziele- nieczynna.

t

INNE USŁUGI

• Kawiarnia "W Zamku"
- wystawa pn. ,Stare fotografie Sandomierza'.

• APteka dyżurna
- ul. SchinzJa 13.

dr 48327

wYSTAwY

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21. tel. 361-25-37. Wystawa
stała. ,600 milionów lat historII Gór ŚWIętO
krzysloJch', ,Skały, m nerały I s~amlenoałości
K e ecc2
Muzeul'" uyrne ponledzlalek-

Stomatologiczny
Gabinet
"Centrum"
- Kielce, ul. leśna l , tel. 343-16-71 . lek.
stom. Salwa, Skrzypiński : pon .-p iąl. 15.0020.00, sob. 10.00-15.00.
dr <7925
•

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

• "Echo"
·.Joe Black' USA, I. 15, g. 17.

dziele wstęp

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

Kino "Miejskie"

- brak terminarza.

Prywatna

090-26-48~6.

" Omnia",

i

•

0602-382-693.

• "Studyjn e"
- ,Historia kina w Popielawach' poł .• I. 15,
g. 16.30. ,Szeregowiec Ryan' USA, I. 15, g.
18.30.

działków

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

RADIO TAXI " ALFA" Kielce,

• "Moskwa"
- .GoŚcie. goście II" fr., I. 15, g. 10. 14.
20.15, ,Babe świnka w mieście' USĄ bo.. g.
12.15.16.15, ,Celebrity' USA, I. 15, g. 18.

•

• Dyżury stomatologiczne

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

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

- DOL BY DIGITAl; ,Ogniem i mieczem'
poł .• I. 12. g. 10.45. 16.30. ,Stan oblężenia'
USA. I. 15. g. 14.15.20.

• APteka
- ul. Marszałkowska 17.

dr 43401

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

• PTUA "Kubuś"
· tel. 368·02-93; ,Królewna Kukuleczka' g.

dr 45195

• Wizyty domowe pediatrów
- Sieczko, tel. (041) 331-89-04.

- Strat Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
całądobę); 368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: śródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie: 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.·
Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1833. czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS: J66.02-79, Informacja PKP: 366-93-28.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, tel.lfax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.

• Pogotowie pediatryczne
- 7.00-22.00. tel. (041) 331-14-94.

STARACHOWICE

• Pogotowie pediatryczne
- 7.00-22.00, tel. 368-46-36.
dr45583

Telefony

KIELCE

Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. R. Szczukoccy
- wizy1y domowe, gabinet lekarski, leI.
(041) 368-48-91, Kielce, ul. Połowniaka 4 m.
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574/99
•

27 kwietnia 1999 r.

SANDOMIERZ
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA",
telJfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A19, II p.,
czynne 9-15.
• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65; Zamek,
tel. 832-38-58. Muzeum czynne: wtorek-piątek
w godz. 9-16, soboty w godz. 9-15, niedziele w
godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartkidzień bezpłatny. Wyslawa stała : ,Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponalbw: ,Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schyłku XI wieku. Wyslawa czasowa: ,Dawne i wsp6Iczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów własnych muzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel.Jfax 832-38-58. Czynne: wtorek-piątek w godz. 9-16, sobola 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 XI do XX wieku, ,Historia
WZJJórza zamkowego w ikonografii', ,Ekspozycja etnografICZna' - prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i l.asowiaków, .Ekspozycja archeołogiczna' - naczynia, broń , ozdoby z
tzw. ,Grobu książęcego' z Sandomierza - Krak6wki oraz cmentarzyska kuliury przeworskiej z
okresuwplyw6wrzymskich i IVw. n. e. Wyslawy
czasowe: ,Krocząc drogami aniołów. Anioły w
sztuce i tradycji judocłvześcijańskiej', .Malar·
stwo i grafika Marii i Słanislawa Dawskich', ,Indywidual Behavior Janusza Barana. Rysunek" .
Oddział Muzeum literatury
- uj. Katedralna 517, tel. 832-21-47. Czynne:
wtorek-piątek w godz. 9-16, soboty w godz. 915. niedziele w godz. 10-15, poniedziałki - nieczynne, czwartki - dzień bezpłatny. Wystawy
stałe: .Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja poświęcona związkom Jarosława Iwaszkiewicza z
Sandomierzem. Wystawa czasowa: ,Polscy pisarze w karykaturach Eryka Lipińskiego' ze
zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie.

•

•

Muzeum Bistoru
Polskiego Ruchu Ludowego

- Rynek 719, tel. 832-21-41, godzinyotwarcia: ponIedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. .Adam Bień 1899-1998'.
• BWA Sandomierz
- ,Malarstwo' • wystawa Marka Solowieja.
• Muzeum Diecezjalne
- wystawa proiektów ołtarza papieskiego.
• Motel Królowej Jadwigi
-,Bnsko i daleko' - wystawa JunJa Sulimowa z Kry u. M .:na również podZó lać zblćr
sta ...,c; zegarowo

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kieleckie Centrum Kultury i Instytut Kultury Austriackiej - Warszawa
zapraszają na koncert muzyki Straussów pn . " Enseble Johhan Strauss
Wien" W wykonaniu Wiedeńskiej Orkiestry Salonowej . Koncert odbędzie
się 15 maja o godz. 18 na dużej scenie KCK. Informacj e i bilety: Impresa·
riat KCK. tel. 344-90-54.
Apel

Muzeum Narodowe W Kielcach zwraca się z apelem do Czytelników o
pomoc W zebraniu informacji o pozostających W rękach prywatnych
pracach artysty malarza Henryka Czarneckiego (1889-1972), twórcy portretów i pejzaży, społecznika , pedagoga, konserwatora, założycie la i pie·
rwszego dyrektora kieleckiego liceum plastycznego (obecnie Państwo
wej Szkoły Sztuk Plastycznych) , zasłużonego dla K ielc i regionu święto
krzyskjego _ Muzeum przygotowuje wystawę monograficzną tego artysty,
wszystkie obrazy CVj dokumenty zostałyby wystawione lub zamieszczo·
ne W katalogu. Kontakt z Muzeum z Działem Malarstwa i Rzeżby, tel. 34440-14 wew. 245.

"Echo kierowców"

Uwaga
remont!
Przygotujcie się na utrudnienia w samej Morawicy. W tym
tygodniu drogowcy kładą nawierzchnię na moście pozostającym w

ciągu drogi nr 73
Kielce - Busko - Tarnów. Ruch
odbywać
się
będzie
wahadłowo , nie jest więc wykluczone, że w godzinach szczytu
na przejazd przez most trzeba
będzie poczekać.
Kolejne kłopoty W samym Busku na tej samej trasie. Trwają remonty ulic przelotowych . Uważaj
my także na odcinku Słup ia Pacanowska - Szczucin na poważne
zniekształcenia nawierzchni. Po
kilku kilometrowym
fragmencie
drogi trzeba jechać wolno i ostroż
nie.

Roboty cząstkowe prowadzone
są na trasie Radom - Kozienice .

Drogowcy pracują w różnych miejscach i szybko się przenoszą. Kto
ma jechać tranzytem przez Sandomierz. niech lepiej ominie miasto. Trwa remont ulicy Lwowskiej i
innych Jc w cen rum PrC'wizorrczny obJnzd pokonu e

• z t:""dzo

małą prędkością. Nadal jeździmy
wahadłowo po moście w PołańcU

pozostającym w ciągu nadwiślań
skiej drogi Kraków - Sandomierz.
W samych Kielcach trwa malowanie pasów. Drogowcy pracują
również nocą, dlatego nie pęd źmY
pusłymi ulicami, bo w każdej ChWili
możemy się natknąć na ekipę ma'
larzy. Pas ulicy Zagórskiej zajmą
do końca miesiąca gazownicy.
Przekopywana będzie także ulica
Chopina . Radzimy wybranie obja:
zdu ulicami osiedlowymi. Uważac
trzeba do jutra w okolicach ulicY
Zakładowej . W związku z targ ami
logistycznymi
ruch
ulicą
Zakładową odbywa się w jed nym
kierunku. Przed centrum targ owym dyżurują również policyjne
patrole .
Rad io " Kielce" już od rana spieszy z bieżącymi informacjami o
utrudnieniach na drogach. p orady'
fachowców
od
motoryzaCji
usłyszycie natomiast w audyCji
.. Auto radio-molo radio' o godzinie
14 11)

/MP6'

KIEDY?

Hil dnia

iej

Frankenstein
Akcja fil mu rozgrywa się w 1794
roku. Na dalekiej Północy załoga
statku badawczego spotyka na
wpół obłąkanego naukowca Victora Frankensteina, który pracuje
nad metodą pozwa lającą przywracać życie zmarłym . Wdzięczny za
uratowanie życia Victor opowiada
zalodze o własnych eksperymentach nad stworzeniem ludzkich
istot. Najbardziej niesamowita jest
Horror, USA, 1994. Reży
seria: Kenneth Branagh.
Występują: Robert De Niro,
Kenneth Branagh, Helena
Bonham Carter i Tom Hulce
(na zdjęciu) .
PolSat, godz. 20.35

." .

TVP 1

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Pan

Złota

Rączka

(59) - serial kom . 8.20 Giełda 8.30
8.40 Prognoza pogody 8.45
&blioteka Lizzy (1) - serial anim . 9.10 Dla
dzieci. Mama i ja (powt.) 9.25 Dla dzieci:
Domowe przedszkole 9.55 Porozmawiajmyodzieciach 10.05 Milagros (128) - senalobycz. 10.50 Aukcja - czyli jak kupić
Gogha 11.20 Nasz wszechświat (15)
Dokąd w przys?łości? - serial dok. 11 .30
Jak znaki na niebie 11.45 Nasz wszechświat (16) Historia astronomii - serial dok.
12.00 Wi adomości 12.10 Agrobiznes mag. inform. 12.20 Magazyn NotoBuraczane A BC, Co znaczy eko
Klu b samotnych serc 13.15 JapoRodzina w społeczeństwi e - serial
3.45 Patrz w serce 13.55 Dom
zw ie rząt 14.10 Dla dzieci : Ciuchcia
Po prostu życie (17) - serialobycz.
15.05 Serenada dla Zgorzelca - rep.
15.30 Teleexpres Junior 15.40 Raj - mag.
16.05 Rower Błażeja 16.30 Moda na su(837) - serialobycz. 17.00 Teleex17.25 Klan (213) - telenowela 17.50
.
. 18.00 Miliard w rozumie 360 stopni dook oła ciała
18.50 Reporter 19.00
starym misiem 9.30 Wi adomości, Sport i
20 .10 Szpital Dobrej
. obycz. 21.00 Debata
pielgrzym ką Ojca Świętego
Pop Kanał 22.45 EuroexWiadomości i Sport 23.15
hip hop - rep. 23.50 Przewodnik. 1.30 Co orzeknie sąd : Dziadek,
krym i nał? 1.45 Pogotowie
czyli jak lepiej rozwiązywać
I
w bok (powt.) 2.05
Wiadomości

opowi eść o

przywróceniu do życia
powieszonego mordercy. Niestety,
wyobrażenia uczonego nie sprawdzają się , a jego dzieło obraca si ę
przeciwko twórcy. Znana powieść

rtrety : Antoni Dziatkowiak - pr. publicys!.
19.05 Marimar - serial obycz. 20 .00 Coronation Street - serial obycz. 21 .00 To
jest temat - rep. 21.15 Magazyn żużlowy
21.30 Kronika 21.45 Stu dio sport 2 1.50
Nasza antena 22.00 Nic nie stoi na przeszkodzie - pol. dram . psych. 23.25 Sentymenty 0.25 Zakończen i e programu

POLSAT

J

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 (1 4) - serial anim.
8.30 Dziedziczna n ienawiść (40) (pow!. )
9.30 Lar młodości (69 1) - serialobycz.
10.30 Słoneczny patrol (111) (powt.)
11 .30 Najemnicy (9) (powt.) 12.30 Życie
jak poker (58) - telenowela 13.00 Idź na
całość - show z nagrodami 14.00 Link Journal- mag . mody 14.30 100% dla stu : gra
- zabawa 15.00 ReBoot (4) - serial anim.
15.30 Podravka gorąco poleca - mag. kulinarny 16.00 Informacj e 16.15 Pira mida:
gra - zabawa 16.45 Dziedziczna nienawiść (41) - telenowela 17.40 Roseanne
(100) - serial kom. 18.10 Allo, Allo (40) seri al kom. 18.45 Informacje 18.55 Prognoza pogody 19.05 Słoneczny patrol
(112) - serial sens. 20.00 Miodowe lata
(17) - serial kom . 20 .35 Film tygodnia:
Frankenstein - horror USA 20.50 Losowanie LOnO i Szczęś li wego Numerka [w
przerwie filmu] 22.50 Telewizyjne Biuro
Śledcze - mag. krym. 23.20 Wyniki losowania LOnO 23.25 Informacje i biznes
informacje 23.40 Prognoza pogody 23.45
Polityczne graffiti 0.00 Życi e jak poker
(58 ) - telenowela 0.30 Motowiadomości mag. motoryz. 1.00 Muzyka na BIS 2.50
Pożegnanie

TV POLONIA
telegram (powt.) 7.30 Dzien7.50 Studio urody 8.00 Prolokalny 8.30 Złotopo l scy (134 )
) 9.00 Swiat kobiet - mag . [audiote9.35 Krok za k rokiem
kom. 10.00 Walka o przei Wzb ić się w powietrze - serial
Duety do mety (powt.) 11 .00
do lotu (3) - serialobycz.
sport: Motocyklowe MŚ
Familiada (pow!.) 13.00
13.20 Dziennik krajowy
) 13.40 W krainie wła dcy smoków
serial przyg . 14.10 Bezlud na wy) 15.10 Doogie Howser, lekarz
(58 ,59) - serial kom . 16.00 Pa10 Krzyżówka szczęścia - te6.40 Apetyt na zdrowie 17.10
Stwórcy 17 .30 Program lokal Panorama 18.10 Program lokaVa banque - teleturniej 19.05
- mag . konsumentów kultury 19.35
.
Ewa Pawlikowska 20.00
Marian KrzakleWski [au- 0-70015055, nie - 021 .00 Z archiwum X - serial sf
22 .00 Panorama
pogody 22 .35 Sport teSzpital Dziec i ątka Jezus
i An eta - telenowela 23.15 Czar13 lat po katastrofie - film dok.
artystyczny: Art-noc - WRO
99 0.55 Mistrzowskie kreacje
- seri al 1.20 Zakończenie programu

I

:16'

- serial dok.
Coronation Street - serial obycz.
Bohaterowie Amazonii - film dok.
Nic nie stoi na przeszkodzie - pol.
psych. 14.15 Telewizyjna encyklomultimedialna - serial popularno14.35 Gorzkie dziedzictwo - se15.30 Program dnia 15.35 Na15.40 Kronika 15.45 O. N.A 16.40 Legendy krakowskiej piłki
6.55 Podpowiedzi w plenerze 17.15 Temat dnia - pr. publi7.30 Na celowniku - mag. wojsko7.50 Ludzie I wydarzenia 18.00
Panorama 18.10 Kronika 18.30 Po-

7.00 Program dnia - TV Polonia za prasza 7.05 Dziennik krajowy 7.25 Sporttelegram 7.30 Wielka historia małych
miast - Jędrzejów 8.00 Południk dziewiętnasty : Przys tanek - Kanary - mag .
geograficzny dla dzieci 8.20 Z dzi e cię 
cej półki - pr. dla dzieci 8.30 Mała księż
niczka - serial anim . 9.00 Wiadomości
9.10 Spojrzenia na Po l skę (pow!. ) 9.30
C zarno-b iałe i w kolorze : Milczenie
(pow!.) 11 .05 Mała rzecz a cieszy: Pechowiec(pow!.) 11 .15 U pana Krzysia :
Piraci (pow!. ) 12.00 Wiadomości 12.10
Sportowy tydzi eń 12.30 Klan (208) - telenowela 12.55 Auto-Moto-Klub (pow!.)
13.05 Krzyżówka szczęścia (powt.)
13.30 Magazyn polonijny ze Skandynaw ii (pow!. ) 14.00 Pogranicze w ogniu
(12) (pow!.) 15.00 Panorama 15.20 Program dnia 15.30 Swój (17) - pr. dok .
16.00 Klan (208) (pow!.) 16.30 Sześć
milionów sekund (14 ) Na tropie - serial
17.00 Teleexpress 17.15 Zaproszenie:
Wokó ł rOltacza się Roztocze - pr.
krajozn . 17.35 Liga przebojów - S zczę
ś liwa 13 (skrót) 18.00 Tylko Muzyka - liga Przebojów - propozycje 19.00 Wi eści
polonijne 19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Reksio - serial anim. 19.30
Wiadomości 19.55 Prognoza pogody
20 .00 Studio sport 20 .05 Urodzony po
raz trzeci - pol. dra m. woj . 21.35 Chcę
inaczej - Izabela Trojanowska (1 ) - pr.
muz. 2 1.55 W ieczór reporterski: Tam ,
gdzie ptaki zawracają - rep. 22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23 .05 Debata 0.00 Ks. Karol Messerschmidt - film
dok. Zbigniewa Kowalewskiego 0.20
Program d nia oraz Powitanie widzów
ameryka ński ch 0.30 Klan (208) (pow!.)
0.55 Liga przebojów (powt.) 1.20 Reksio
(pow!.) 1.30 Wi ado mości , Sport i Prognoza pogody (powt .) 2.00 Urodzony po
raz trze ci (pow!.) 3.30 Chcę inaczej Izabela Trojanows ka (1) (pow!.) 3.55
Wieczór reporterski : Tam , gdzie ptaki
zawracają (pow!.)
4 .30 Panorama
(pow!.) 4.55 Prognoza pogody (pow!.)
5.00 Tylko Muzyka - Liga Przebojów
(pow!.) 6.00 Egzarha Stefan (pow!.)
6.15 Klan (208) (pow!.) 6.40 Zaproszenie: Wokół roztacza się Roztocze
(pow!.)

RTL 7
6.20 Świat pana trenera - serial kom. 6.45
Sunset Beach - serialobycz. 7.30 Słodka
dolina - serial dla młodzieży 7.50 Odjazdowe kreskówki: Kacper, Woody Woodpec-

Mary Goodwin Shelley ekranizowana była j uż wielokrotnie. Najnowszy film o szatonym doktorze
Frankensteinie odbiega nieco od
literackiego pierwowzoru.

ker, Klejnot snów 9.05 Ludzie tacy jak my seri al sens. 10.00 Angel Falls (3) - film
obycz. USA 11.40 Zoom - mag. sensacji
12.10 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 dla młodzieży
15.05 Odjazdowe kreskówki: Kacper, Woody Woodpecker, Klejnot snów 16.15
Wszystko s ię kręci - seri al dla młodzieży
16.40 Potwórz bagien -seri al przyg. 17.10
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 Świat pana trenera - serial kom.
20.00-22.50 Komediowy wtorek: 20.00
Amazonki na księżycu - kom. USA 21 .35
Wieczór z wampirem - talk show 22.50 7
minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz
prognoza pogody 23.00 Darkman 3 - thril ler USA 0.30 Szczury nabrzeża - serial
krym. 1.15 Murder Cali - serial krym . 2.00
Teleshopping

TVN

.

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad i 7.15
Opowieści z Zielonego Lasu (16) - serial
anim. 7.45 Troskliwe misie (27) - seri al
anim. 8.10 Kucyki i przyjaciele (10) - serial anim . 8.35 Bosco (8) - serial anim .
9.00 Paulina (31) - serial obycz. 9.50 Maria de Nadie (6) - telenowela 10.40 Rozwi nąć sk rzydła (66) - telenowela 11.30
Telesklep 12.00 Maria Izabela (81 ) - serial obycz. 12.30 Fakty, ludzie, p i eniądze
- Home&Market- mag . 13.00 Czas to pieniądz - teleturniej 13.35 Opowie ści z Zielonego Lasu (16) - serial anim. 14.00 Troskliwe misie (27) - serial anim. 14.25 Ku cyki i przyjaciele (10) - serial anim. 14.45
Bosco (8 ) - serial anim . 15.15 Szkoła
złamanych serc (99) - serial dla młodzi e
ży 15.45 Szkolny odlot (2) - seri al dla
młodzieży, USA 16.15 Bajer w Be l-Ai r
(18) - serial obycz. USA 16.45 Nie do
wiary - opowi e ści niesamowite 17.15
TVN Fakty Regionalne 17.30 Telewizjer mag . sensacji i rozrywki 18.00 Paulina
(32) - serial obycz. 18.55 Pogoda 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria Izabela (82) - serialobycz. 19.55 Pogoda
20.00 Komandosi z Navarony - bry!. fil m
woj . 22.15 Milenium (7) - serial sens.
USA 23.15 TVN Fakty 23.20 Kropka nad
i 23.42 Pogoda 23.45 Telewizjer - mag .
sensacji i rozrywki 0.15 Prawnicy z Miasta Aniołów (96) - seri al obycz. USA 1.05
Superg liny - mag . policyjny 1.35 Granie
na zawołan i e - pr. rozr. 4.05 Granie na
ekranie - pr. rozr.
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8.00 Muzyczny relaks 8.20 Teleshopping
8.30 Goście pr. rozr. 9.20 Teleshopping
9.25 M iędzy nami, smakoszami 9.55 Teleshopping 10.05 Muzyczny relaks 10.15
Wylcigi motocykli 500 ccm 10.45 Teleshopping 11 .00 Czterdziestolatek serial
11 .45 Pierwsza pomoc ratuje życie 11 .50
13. baran 12.00 Videowizyty 12.30 Dwory
iŻpałace ziemi szczecińskiej 12.40 Morskie krajobrazy 12.45 Teleshopping 13.00
Śladem rodzaju ludzkiego 13.25 5 wieków
sztuki holenderskiej 13.50 Ekonomia? Nic
trudnego! 14.00 Kreskówkowy świat 14.20
Koleś telefonuje 14.25 Teleshopping
14.30 Przygody zwierząt 14.55 Gustaw
serial 15.00 Czterdziestolatek
serial
15.45 Pierwsza pomoc ratuje życie 15.50
13. baran 16.00 Videowizyty 16.30 Dwory
iŻ pałace ziemi szczecińskiej 16.40 Morskie krajobrazy 16.45 Teleshopping 17.05
Muzyczny relaks 17.1 5 Prognoza pogody
i wiad. TKK 17.35 Omówienie programu
17.40 Stoper teleturniej 18.00 Worek
sportowy 18.30 Śladem rodzaju ludzkiego
18.55 5 wieków sztuki holenderskiej 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 Życiowe dylematy serial
21 .10 Dwory iŻ pałace ziemi szczecińskiej
21 .20 Teleshopping 21 .30 Sherlock Holmes iŻtloktor Watson 21.55 Gustaw najlepszy przyjaciel czlowieka 22.00 Muzyczny relaks 22.15 Filmowy zawrót glowy
22.45 Prognoza pogody i wiad. TKK 23.05
Pr. na jutro

,

HBO

6.45 Prosto z Hollywood - mag. 7.15
Fucha - pol. film obycz. 8.25 Hipomowa bryt film przyr. 9.20 Faceci w czerni - kom.
sf USA 11.05 Jak dobrze być psem - kom.
USA 12.40 Partner niedoskonaly - kom.
USA 14.20 Elza z afryka ńskiego buszu Nowe przygody - film przyg. USA 16.00
Hamlet - dram. kostium. USA 20.00
Krytyczna terapia - thriller USA 22.00
Matka za stę pcza - thriller USA 23.35
Prosto z Hollywood - mag. 0.05 Faceci w
czerni - kom. sf USA 1.45 Seksykon - film
dok. USA 2.15 HBO Na Stojaka 2.45
Ucieczka z Kuby - fil m sens. USA 4.20
Więzy - dram. obycz. USA

TVK DAMI
8.00 Muzyczna Darni 8.30 Goście pr.
rozr. 9.25 Mi ędzy nami, smakoszami
10.05 Muzyczna Dami 10.15 Wylcigi motocykli 500 ccm 10.50 Muzyczna Dami
11 .00 Czterdziestolatek seńa1 11 . 45 Pierwsza pomoc ratuie życie 12.00 Videowizyty 12.30 Dwory i2palace ziemi szczecińs
kiej 13.00 Śladem rodzaju ludzkiego 13.30
5 wieków sztuki holenderskiej 13.50 Ekonomia? Nic tru dnego! 14.00 Pr. dla dzieci
14.30 Przygody zwierząt 14.55 Gustaw
serial 15.00 Czterdziestolatek
serial
15.45 Pierwsza pomoc ra tuje życie 16.00
Videowizyty 16.30 Dwory iŻpalace ziemi
szczecińskiej 16.55 Muzyczna Dami 17.15
Ska rżyski kalejdoskop 17.40 Mag. sport.
17 .45 Dzieciak 17.50 Muzyczna Dami
18.00 Przygody zwierząt 18.25 Gustaw
serial 18.30 Siadem rodzaju ludzkiego
18.55 5 wieków sztuki holenderskiej 19.20
Ekonomia? Nic trudnego! 19.30 Pr. dla
dzieci 20.00 Muzyczna Darni 20.30 LYciowe dylematy serial 21 .10 Dwory i pałace
ziemi szczecińskiej 21.30 Sherlock Holmes i doktor Watson 21 .55 Gustaw 22.00
Ska rżyski kalejdoskop 22.25 Mag. sport.

TVK OSTROWIEC
8.30 Goście 9.25 M i ędzy nami smakoszami 10.15 Wyścigi motocykli 500 ccm
GP94 11 .00 40 latek 11 .45 Pierwsza pomoc ra tuje życie 12.00 Videowizyty 12.30
Dwory i pałace ziemi szczecińskiej 12.40
Morskie krajobrazy 13.00 Śladem rodzaju
ludzkiego 13.25 Wyobrażni a zniewolona
przez rzaczywistość 13.50 Ekonomia? Nic

Komandosi

Warlo

z Navarony

Wraz z
mają

grupą

podkomendnych

zn i s zczyć strategiczny
na Bałkanach , który umoż

łączność z ich
włosk i mi sprzym i erze ń cam i. Nie
będz i e to zadanie łatwe , gdyż

most jest w zasadzie kondo wysadzenia. W dodatku samolot oddz i a ł u zostaje zestrzelony nad
J u gosław i ą i poza Mallorym i
Millerem przy życi u pozostaje jedynie garstka żołn i erzy. Ekran izacja jednej z bardziej znanych
pow i e ś c i Allista ira Mac Leana .
Na zdj ęc i u scena z fil mu.
strukcj ą niemoż l iwą

Brytyjski

film

wojenny,

Retyseria: Guy Hamilton.
Występują: Robert Shaw,
Edward Fax, Franco Nero,
Harrison Ford.
TVN, godz. 20.00

Misja specjalna dotycząca wysadzenia dz i ał Navarony dawno
zosta ła zakończona , lecz przed
dwoma p ozost ały mi przy życiu
bohaterami tej akcji - obdarzonym cynicznym poczuciem humoru majorem Mallorym (Robert Shaw) oraz niewzruszonym
specem od ła dunków wybuchowych Millerem (Edward Fox) pojawia się nowe wyzwanie .

dzaju ludzkiego 18.55 Wyobraźnia zniewolona przez rzeczywistość 19.20 Ekonomia? Nic trudnego! 19.30 Pr. dla dzieci
20.30 Lyciowe dylematy 21 .1ODwory i pałace ziemi szczecińskiej 21 .30 Sherlock
Holmes i doktor Watson

RADIO KIELCE

fon 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

0.00-9.00 Wiad. (co g odzinę) 5.00 Nowinki
z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania cen targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na
drogach 5.50, 1.30 Lapidaria 6.00, 16.00
Aktualn. dnia 6.05, 7.05, 12.10, 17.30,
20.10 Sport 6.15,9.05, 13.10, 19.05 Komunikat dla alergików 8.05, 10.15, 11 .55,
12.15, 17.35 Kuriery ogłosz. 8.50 Radiowa
giełd a pracy 11 .00, 13.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 19.00, 21 .00, 23.00 Wiad.
9.05 5 minut o reformie ubezpieczeń
społecznych 9.10 Nie czytałeś - posłuchaj
9.15 Muzyka dla wszystkich 10.00, 12.00,
14.00, 18.00, 20.00 Mag. inform. 10.20
Radio Kielce poleca ... 10.30 Pół godziny
dla rodziny 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 rytmach 13.10 Rozmai!. i muzyka
13.50 Dzieje grzechu S. Leromskiego
14.15 Autoradio- moto radio 15.10 Radiowy Konkurs Szkół Średnich - Superszkoła
99 15.55, 19.50 Język angielski 18.00 Plus
18.30 Zmagania - prezentacja reportaży
19.10 Świat filmu 19.50 Opowieści dla starszaków 20.15 Radio po kolacji 21 .50 Ogniem i mieczem - prawda i legenda 22.00
BBC 23.00 Mag. studencki 23.30 Razem
bracia do lin - mag. morski 0.00 Nocne Kielce

. RADIO FAMA
6.20 Serwisy inform. (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 Kwadrans z Ratuszem 12.15 Otwarty telefon -dzwonić każ
dy może 14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu
FaMa 15.05 Przebój za przebojem 18.00
Muzyczna przestrzeń 21 .00 Nie tylko rock
0.00 FaMa nocą

RMFFM
6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze świata
(co godzinę) w tym wiad. regionalne: 7.45,
9.45, 11 .45, 13.45, 15.45 18.45-5.45
Wiad. (co godzinę) 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 9.00, 15.00, 15.30 , 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Traffić - region. inform. dla
kierowców 5.00-9.00 Ni w pięć. ni w dziewięć 9.00-12.00 Byle do piątku 12.0013.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45
wiad. i region . mag. inform. 13.00-15.00
Na językach 15.00-17.00 Poza zasięgiem
17.00-18.00 Radio Muzyka Fakty, w tym
17 .45 wiad. i region. mag. inform. 18.0020.00 Lista Hop- Bęc (Hop: 0-700 060 22;
Bęc: 0-700 060-33) 20.00-20.00 Granie na
żądanie 22.00-1.00 O zmRocku 1.00-5.00
Kobranocka

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

obejrzeć

most
liwia Niemcom

1978.

trudnego! 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Przygody zwierząt 15.00 40 latek 15.40 Pierwsza pomoc ratuje życie 16.00 Videowizyty 16.30 Dwory i pa łace ziemi szczeciń
skiej 16.40 Morskie krajobrazy 17.00 Pr.
Lokalny TVK Ostrowiec 18.30 Śl ad em ro-

Przewodnik
Piotra Skrzyneckiego - szefa i
animatora krakowskiej .Piwnicy

człowie ka

6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę)
20.00, 21 .00, 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych
6.30 7.30, 13.30, 16.30, 19.05 Sportowe
TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne
Moto-info 9.45 Notowania walutowe 15.15
Notowania giełdowe 9.55, 13.55, 16.55
Komunikaty 6.00-10.00 Poranny program:
Razem od świtu 8.10 Poranny gość Radia
TAK 8.30 Raport reporterów 10.10 Hyde
Park 11.1 0 Konkurs: Tak Czy Nie 12.0015.00 W przestrzeni 13.30 Spotkania z
ekspertem 14.1 0 Informator kulturalny
15.00-17.00 Na fali - mag . inform. 17.0019.00 Tak mi graj 19.00-21.00 Lista przebojów Radia TAK 21 .00-23.00 Tak i tak wieczorny blok muz.: inform .. wydarzenia i
wywiady 23.00-1.00 Nie taki straszny Jazz
1.00-6.00 Noc z Radiem TAK: Po zachodzie słońca oraz konkurs - Co wiesz o
N~S?

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-0.00 Wiad. (co godzinę) 6.30-19.30
Wiad. lokalne (co godzinę) 7.50, 8.50,
19.25 Sport 6.15, 8.45, 11.55, 20.55 Nauczanie Jana Pawła II 7.10, 7.40, 8.10,
14.55, 15.25, 15.55 Sytuacja na drogach
7.55, 9.55, 13.15, 17 .45 Komunikaty
5.55-8.00 Wczoraj plus dzisiaj 6.45
Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20 Kalendarium na dziś 7.35 100 dni do wizyty Ojcia Świętego 8.00-9.00 Poranny puls dnia
8.10 Twarz w twarz - poranna rozmowa
Radia Jedność Plus 8.35 Przegląd prasy
9.00-12.00 Samo życie 9.10 Jeden plus
jeden - gość w studiu 9.40 Rynek pracy
10.10-10.55 Temat dnia 11.35 Konkurs
RJP 11 .55 Anioł Pański 12.00-13.00
Południk Plus + konkurs 13.00-1 4.00 Radio Plus Rozmaitości 13.1 0 Notowania
giełdowe 14.00-15.00 Muzyczny puls
dnia (album tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.05-15.55 Plusy dodatnie - plusy
ujemne 16.05-16.55 Świętokrzyski puls
dnia 17.00-19.00 Wiara plus życie 17.10
Serwis Radia Watykańskiego 18.00
Transm. mszy św. 19.05-20.55 David Fox
Show 21 .05-22 .00 Debata Radia Jedność Plus 23.00-0_00 Przykazania i pytania 0.05-5.55 Noc na wzgórzu

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, 18.1 3, 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 11 11 .30 Dziś w mieście
12.00 Notowania walutowe 12.30 Giełda
nieruchomości 12.45 Audycja ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych 14.30
Giełda pracy 14.45 Auto Motor i Sport
15_30 Dziś w mieście 18.25 Kalendarz muzyczny 19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście 22.00 Wiad. Głosu Ameryki 22.1 OMuzyka Non-stop 0.00 Love songs

Amazonki

pod Baranami' - reżyser filmu
ukazuje jako przewodnika po
dziejach kabaretu, po Krakowie,
a także po życi u . Fragmenty filmu
u kazuj ą Piotra Skrzyneckiego
opow iadaj ącego o swoim dzieciń stw i e , rodzinie, marzeniach.
Lyciową fil ozofią tego niezwykle
i nte res ującego

RADIO TAK

na księżycu

b yło

przekonanie, wed ług którego najszczę śliwszy może być ten, kto
nie przywiązuj e wagi do rzeczy
materialnych i potrafi wyzwolić
się z ich niewoli. Wolny człowiek
w każd ej chwili jest w stanie
pój ś ć, dokąd tylko zechce. Na
zdjęci u fragment spektaklu .Piwnicy pod Baranami'.

Komedia, USA, 1987.
Reżyseria : Joe Dante/Carl
Gottlieb/Peter Horton, John
Landis/Robert K. Weiss.
Występują: Miche/le Pfeiffer, Griffin Dunne, Rosanna
Arquette, Steve Guttenberg.
RTL7, godz. 20.00

Zgrabnie

powiązane

epizody

parodiujące amerykańską telewi-

Polski film

dokumentalny,

1984.
Reżyseria:

Tomasz Zygad/o.
Piotr Skrzynecki
oraz jego znajomi i przyjaciele
związani z .Piwnicą pod Baranami".
TVP1 , godz. 23_ 50
Występują:

http://sbc.wbp.kielce.pl

zję . Gwarancją dobrej

zabawy są
na pewno nazwiska reżyserów:
Joe Dante (,Gremliny rozrabiają'), Carl Gottlieb (.Jaskiniowiec"), John Landis (.Blues Brothers", ,Ucieczka w noc', .Szpiedzy tacy jak my"). Na zdjęciu scena z filmu.

ROZMAITOŚCI
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FELICJA i T
Zgórsko 36A
26-002 Silkówka
tel. 041346-1342
telJfax 041345-14-39

Do zakończeni a konkursu

zostały

tylko cztery dni, a do wygrania wśród atrakcyjnych nagród jest nadal samochód osobowy
"skoda felicia" .

KUPON KONKURSOWY

FELICJA I TY

27 kwietnia 1
PANNA. Było milo, ale m in ęło . Dzi ś
trzeba wrócić do prozy życia .
Zwłaszcza że uzbierały się za-

Angielski
bez problemu

l egłości.

Czytaj w " Echu Dnia", słuchaj w
Radiu " Kielce" o godz. 15.55 i 19.50
Lubisz pływać?
I love to swim.
To może poszlibyśmy na basen?
You mea n today?
Dlaczego nie dzisiaj? Masz jakieś
plany?
No, we can go to swimming pool.
Dobra, ale najpierw pójdziemy po
sprzęt.

I have to geł my swimsuit and a
towe\.
... a ja kąpielówki i ręcznik.
Is there a diving board?
Jest i trampolina, i wieża do skoków.
I practiced diving in high school.
000, to musisz mi pokazać kilka
skoków.
I hope that lifeguard lets me dive.
Nie bój się, ratownik to mój dobry
znajomy.
In that case -Iet's go swimming.
Spływamy na basen.

KOZIOROŻEC. Energii wyznacz

ramy, emocje trzymaj pod kontrolą.
Narzuć sobie dystans do spraw.
WODNIK. W życiu osobistym drobne komplikacje wynikające z Twojej
nietolerancji. Nie pogłębiaj tego stanu.
RYBY. Obiecujące perspektywy,
ale pamiętaj, że we wszystkim należy zachować umiar. Krok za daleko i
klapa.
BARAN. Pora, abyś podleczył nerwy. W końcu nie tylko Ty masz problemy ze związaniem końca z końcem.
BYK. Niczego nie zaniedbuj. Ktoś
konkurujący z Tobą też ma wiele atutów i asa w rękawie .
BLIŹNIĘTA, Całą energię i wys iłek
poświęć starej sprawie. Masz jej już
dosyć, ale trzeba ją wreszcie sfinali-

WAGA. Coś cię niepokoi, choć
sam nie wiesz co. Może warto zastanowić się nad przyczyną i wkroczyć.
SKORPION. Nadal nie reaguj na
zaczepki i nie pozwól si ę sprowokować do wypowiedzenia słów, których
mógłbyś żałować .

STRZELEC. Akurat teraz brak Ci
Szkoda, bo okoliczności
będą dla ciebie wyjątkowo sprzy-

zapału .
jające.

zować.

RAK.

Nadchodzą

trudne dni. Gdy

się rozchmurzysz, życie stanie się
łatwiejsze. Nie trać pogody ducha.

LEW. Otrzymasz dziś chyba dobrą
wiadomość dotyczącą finansów.
Jednak nie zapożyczaj się na konto
przyszłych zysków.

rozmowy
znakomici goście

Ważne

Tylko w
Radiu oJedność Plus
Od poniedziałku do piątku
POZIOMO: 1) nadstawiony
5) rozwaga co sąd
6) Ducha Świętego , 11) po
karmi zwierzę, 12)
krzyżówki (z I grupą) , 1
zasadzie prztyczka, 17)
nie musi być wiekowy.
PIONOWO: 1) długi (bez
dla akrobaty, 2) czy
wazelinie?, 3)
nym stanie, 4)
I
mały, gdy biały, 8) dosiada
konia , 9) jak filtrują. to ludzie
rują, 10) na mnie się nie mnie, 12)
tuacja z pisma, 13) dla górala
spala , 14) podObno nie śpi , ale
15) bity ze złota .

8.12

cmoknięcia,

Twarzą w

Jak

grać?

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

Zgłoszenia
Zgłoszenie wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania,
powinno nastąpić do godz. 16 drugiego dnia po opublikowaniu w
.Echu· ostatniej szczęśliwej liczby zakre ślonej w danym okienku.
Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne należy składać w Biurze Konkursu w Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro, pokój 828, tel. (041) 343-0456, w godz. 8-16. Wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w poniedziałek do godz. 16.

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

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

Informacje codziennie pod numerem
(048) 362·25·82
oprócz sobót lub osobiście w godz. 8·14
w siedzibie Fabryki Kuchni "ACANTA" S.A.
w upadłości.
Wejście od ul. Młodzianowskiej 26.

27.04.99 r.

101.4 MHz 71.15

21.07

(wtorek)
POUKIE RADIO KIELCE SA

9.15 - Muzyka dla wszystkich - W koncercie
przygotowanym przez Małgorzatę Janiszewską
- muzyka taneczna. Posłuchamy znanych
przebojów w rytmie rock and rolla i twista
11.10 - Sprawa na dziś: Gimnazja - program
z udziałem zaproszonych gości i słuchaczy poprowadzi Magdalena Sitek-Majewska
~
15.10 - Prezentacje zwycięzców III Radiowego
Turnieju Szkół Średnich SUPERSZKOŁA '99 dziś Liceum Ogólnokształcące z Pińczowa zdobywca tytułu "Superszkoły"
20.15 - Radio po kolacji: Literatura Regionalna
- na spotkanie z literatami Oddziału
Kieleckiego ZLP zaprasza Bohdan Gumowski

Debata Radia
Jedność Plus
- prowadzi Jacek Łęski

Rozwiązania krzyżówki

KIELCE 71,95 107,9 FM

czy podać hasło 12 poz:iomlo)
simy przesyłać pod ad
kcji . ED· - wyłącznie na
cztowych - w terminie 7 dni od
numeru. Pomiędzy prawidiowe
powiedzi zostanie wylosowana
groda książkowa. Na karcie z

&-:a==
VAKPOL ®
Kl.le., ul. Batalionów Chłopskich 77
telJfax 345-71· 91 , 345-54·27

wiązaniem należy umieścić

Koiiskle, ui. Kielecka 3, tel. 372-32·92
J,dnelów, ul. Sbażacka 5, tei. 386·20-01

okna z PCV • okno drewniane • okna
dachowe • drzwi tłoaone • drzwi
aluminiowe • bramy garażowe •
• parapety

" Krzyżówka nr 97".
Rozwiązan ie krzyżówki

nr 75:
POZIOMO: defilada, dobrobyt.
lambur, maszkara, recydywa .
PIONOWO: metoda, siarka,
bab, jantar, komora, leszcz.
uprawa.
Rozw. główne: KALAMB UR.

i

RATY

Zarząd spółki

Pilicka Telefonia SA informuje, że Z dniem 1 maja 1999 ulegną zmianie ceny abonamentu miesięcznego,
W taryfie podstawowej cena zmienia się z 11 zł na 15 zl,w taryfie srebrnej z 16,60 zł na 20,60 zł + 22 % podatku J-at,
Zmienia się również sposób naliczania taryf, za podstawę naliczania przyjmujemy stały impuls w wysokości 0,21 zł.
TARYFA

BRĄZOWA

Abonament ml •• ltczny

TARYFA SREBRNA

(podstawowa)

2Q,60 PLN

15PLN

'pnykladowa

cena za

ponldzJa/ok • IObota .
0.04

180.'
300.00

lokain.
oooidzialek • sobota ..
niedziela

O,
0,21

1.00· 8.00
' _ 100 km

',76

16,511

O•.

'.311

22.11
.15

O,2t
O•

.00.
SieC <om

8.00.18.00
18.00.22.00
22.~ . 00

, powvtal100km
8.00.18.00
18.00.22.00

MI
0 ,90

.74
26,52

0.46

0,2'
'.2t

ml""tę

długość

impul&U w cena impulsu

sec.

wPLN

006
004

21000
36000

021
021

0.54
040
0,26

2334
31.50
48.47

0.21
021
021

073
054
0.35

17.27
23.34
3600

0.2t
0,21
O2t

1.40
1,05
0.70

9,00
12,00
18,00

0.21
0,21
0.21

1,39
155
1.69
1.87
210
3.46
8.24

9,08
8 t4
746
67.
600
364
202

0,21
0,21
0.21
021
O2t
0.2t
0,21

1,2Q
1.39
155
169
1.87
2.00
2,10
346
3.99
624

1050
908
81.
746
6.74
6,30
6,00
364
3.t6
2,02

021
0.21
0.21
0,21
0.21
02t
O,2t
O 2t
0.21
0,21

,<"

MI~~odo100km

8.00.18.

22 . ~.00

Siecl kom6rłtowe

'owo

18. ().'I.OO
.00. 1.00

0,74

' ,05

1.

8.

1,21

8.()().18.00
18.00.22.00

'.21

22. ~ . 00

O.

1,6,
5.
3.1

6,'

mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi

~arodowel

2
tzynarodowe3
4

tzynarodowe5
tzynarodowe6
tzynarodowe7

AUDlOTEKS

AUDlOTEKS

107000
107001
107002
107003
07004
0700
0700
0700
0700

07000
07001
07002
07003
07004
07005
07006
07007
07006
07009

IllQ()

Infollnla

O,,

O,,

I"falinla

000

Skrócone wYbiemnle

O.'

O.'

SI<rócone wvbiorani.

0.00

0.21

Kommertel

0,07

180.'

O.

Sktóoon. wvbiera,.. płatne

180.00

o.

Internet 0202122

180,00

O,Z'

Połpager

Kommertel

1,01

180,00

Sktóoon. wYbiera", płatne

1.0,

Inleme10202122

1.07
0.01

• pay1dady zakładają t.

rozmowa trwa określoną liczbę peI'1ych Impulsów

• pay1dady zaldadają t. rozmowa

O
O

180,00

0.21

007

180,00

021

0,07

18000

0,21

007

18000

O 2t

trwa określoną liczbę pełnych Impulsów

.. Od 01.05 do 30.0& lpecjalna promocja rozmowy lobin. w soboty dwa razy dłu:isza za t, A"",cent

- Od 01.05 do 30.08 lpecjalna promocja rozmowy lokalna w tobotę dłubze o 71%za tę sam, ~

SzCZ8g6ly w BIUIlICh 0b0IugI Klienta

Szczsgćly w Biurach

0b0IugI Kllonta
Podan. ceny ą cenami netto.

Podane ceny ą cenlml netto.

:ift@

Mielec ul. Solskiego 10. rel./Fax. 788 44 88

twarzporanna rozmowa
Bogdana Rymanowskiego

@

PłUCKA TELEFONIA

~

GlówlUl siedziba: Radom 26-600" uL PotJwnowska 54 a, e-mail:radom@pilicka.com.pl

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

PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

ZOBACZ CO DLA CIEBIE MAMY ...

W JĘDRZEJOWIE

\!AM~M'~~~

28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 11, tel. (041) 386- 18-71 , 386-22-16, teL/fax (041) 386 -2 2-23

29-30

UillZ4~

KVVIETN

W GODZINACH
DO 8.00 DO 17.00

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

~

płyny chłodnicze

.

~~J;iłl..\lllilPIOPJ:r$WPiKll"]łUW~I,$łMQGHODQWEJ~p. Z 0 ..0.

28-:2PO Staszów, ul. Krakowska 51
t 1.«01 5) 864·26·65,
864:23-42

SI(UPUJEMY
używane
BALETY

EURO I Przemysłowe nowe I
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ,

.-,..

OLSZTYN, ul. Metalowa 6 c=:::;:;:::::~~~
tel. (089) 533-87-14
GODZINY OTWARCIA
pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-14.00

Zakłady Urządzeń Kotłowych

oferuje
• Przewozy
• wycieczki krajowe i zagraniczne,
okolicznościowe, umowne dla zakładów
pracy i szkół
• Salon· serwis DAEWOO
• Sklep części zamiennych

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 3
w Kielcach

Kielce, ul. Wesoła 33
tel./fax 344-92-29
368-00-57

prowadzi

'Z'apisy do ,klas
I-III
na rok szkolny
1999/2000
Informacja w sekretariacie
SP 19, ul. Targowa 3
tel. 368-13-49

_...

;rL

17l1' ~<i;::\

.~.•! • ~"
n
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NOWA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

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

TAN A
POWlEazc NIA
BUKOWA
DO WYNAJĘCIA!

"Stąporków"

S.A.

w S4porkowie, ul. Górnicza 3, tel. (041) 37-41-016
ogłaszają

na

przetarg nieograniczony
nw. środków trwałych:

sprzedaż

L Prasa mimośrodowa typ LEXN-I 00 c, rok prod. 1980,
cena wywoławcza 16.000 zł.
2. Wiertarka promieniowa typ GRY-553, rok prod. 1974,
cena wywoławcza 11.200 zł.
3. Tokarka pociągowa TOS typ SU 63A12000, rok prod. 1958,
cena wywoławcza 7.000 zł.
4. Tokarko-kopiarka typ TGC 8/R, rok prod. 1977,
cena wywoławcza 14.300 zł.
5. Urządzenie do indukcyjnego hartowania typ GIS-50,
rok prod. 1975, cena wywoławcza 7.000 zł.
6. Lokomotywa spalinowa typ 409 Da, rok prod. 1976,
cena wywoławcza 22.000 zł.
7. Agregat sprężarkowy typ WS-I 00, szt. 2
- rok prod. 1973, cena wywoławcza 3.000 zł,
- rok prod. 1983, cena wywoławcza 4.000 zł.
8. Tokarka uniwersalna typ TR-90, rok prod. 1948,
cena wywoławcza 7.000 zł.
9. Żuraw warsztatowy, szt. 2
- Q - 1500 kG, rok prod. 1968, cena wywoławcza 2.800 zł,
- Q - 500 kG, rok prod. 1968, cena wywoławcza 2.500 zł.
10. Samochód osobowy marki FSO POLONEZ l, 4,
rok prod. 1996, cena wywoławcza: 12300 zł.
II . Silnik marki Rover 1,4 do.remontu, cena wywoławcza 1.100 zł.
12. Telefon komórkowy MOTOROLA 2000, rok prod. 1996,
cena wywoławcza 150 zł.

Oferujemy:
KREDYT NA SAMOCHÓD

Kable i przewody

o

Oprawy oświetleniowe
FAEL

NOWE
i
OD 9,5 0/ 0
- UŻYWANE
SAMOCHODY

~KIii'K /'

Kielce, ul. Piotrkowska 12, parter,
teL/lax 343·06-46, 090-39·26-39

OSRAM

Źródła światła

-FAR..E.L.:

Aparaturę zabezpieczajQcQ
Osprzęt elektroinstalacyjny

Rozdzielnice i obudowy

8,5%

.,..--_a /

,-_,l

II
ELGO
[KARWASz....]

Osprzęt sieciowy

Zapraszamy

Kielce, ul. 1 Maja 196

* PROFILE ALUMINIOWE
* MASZYNY
* AKCESORIA

Kielce, ul. G6rna 20
teL/fax 344-60-30

344-60-35
368-12·97
godz. otwarcia od 7.30 do 18.00

do produkq1 okien, drIW~ fasad
ROzpoczęci e

22 .04.99 r.• godz. 16
w sali 22 (II p.). Czas trwania kursu
5 tygodni. Opiaty w ratach.

NOWINY k. Kielc, ul. Składowa 3
tel.tfu (041) 346-52·94

http://sbc.wbp.kielce.pl

13. Dwanaście działek o łącznej powierzchni 3,7423 ha,
cena wywoławcza za 1 m kw. od 1,53 zł do 5,35 zł
- prawo wieczystego użytkowania gruntu.
Do ceny nabycia poz. 10-12 będz ie doliczany podatek VAT, pozostałe pozycje bez podatku VAT.
Ponadto posiadamy do wydzierżawienia budynek o pow. zabudowy
94,5 m kw. nadający się na działalność handlową, produkcyjną oraz
część pomieszczeń biurowych o pow. użytkowej 110m kw. w budynku
biurowca.
Przetarg odbędzie się 11.05.1999 r. o godz. 10.00 w świetlicy zakła
dowej.
Maszyny i urządzenia można oglądać codziennie w godz. 7-15
w ZUK .Stąpork6w· S.A.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie zakładu .
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, kt6rego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna oraz jeżeli ża
den w uczestnik6w przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej.
Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni traci prawo
wyn ikające z przybicia oraz złożone wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Nie bierzemy odpowiedzialności za wady ukryte maszyn i urządzeń . Informacji o przetargu udziela Dział Głównego Mechanika,
teł. (041) 37-41-016 wewn. 241.
IOIOfo
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OGŁOSZENIA
E
\1\1 DO\l\lOLNIE \NYBRANVM PRZEZ CIEBIE DN IU
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

Jeżeli ogłoszen i e drobne zamieszczone w .Echu Dnia" nie odniesie skutku,
przyjdż do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedzialek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

BUDOWNłGWO

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

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

99186

01.1501

Afromen

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

.

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

oi1408

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

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

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

Wll\89

AD-DRĄGOWSKI,

041/368-24-34.

Wl1554

CEBOX - TV Przem słowa

.. 106

Okland - producent okien i drzwi
PCV w systemie Komerling zaprasza do nowego biura handlowego.
Kielce, ul. Staszica 1, I p.,
041/343-04-66.
01.1411

Profesjonalne systemy kamerowe, kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży, centrale
telefoniczne.
Wll553

Centrum Rowerowe Fomox
ul. Prosta 32, ul. Podklasztoma
117A. Hurt - Detal.

"Okno" S. C. - producent okien
PCV, niemiecki system ,Thyssen",
każdy wymiar, mikrowentylacja
gratis. Kielce. Łódzka 308,
041/346-19-17. Przedstawiciel :
Radom. Lubelska 83,
048/365-52-32.
-_._-------~
PANELE - PODŁOGOWE SCIENNE - RATY
- UKŁADANIE - ,SZUMEN",
..1505
041/345-84-53.

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

_..._......_...._.___._..._..........__....._.__..... _... _... _.......J~.~84~

Panele podłogowe, boazeryjne.
Tanio! Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke-Bosaka), 041/362-05-00.
"1411

Drukarki

Parapety, 041/362-05-00.
Profikop,
048104

KOMPUTERY -,,MEDIAKOM/I
Oprogramowanie, serwis,
komis. Kielce, Mała 16,
041/343-26-10.
..........._..........................................................._...... !WIM4

Siding amerykański firmy Alcoa
- elewacje winylowe, najchętniej
kupowane w USA. Importer
- Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke-Bosaka), 041/362-05-00.

_

m....... _._............_.............. ......._. __......._..................__01.1.......
Stropy Teńva , 041/302-12-90.
048941

Kseroko iarki

WKŁADY

KOMINOWE

SPRZEDAż,

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

MONTAż.

.MA.JA.MI".
KIELCE,
ZAGNAŃ SKA 27,
041/345-28-05,363-15-08.

lombard fIU Mar narza"
Natychmiastowe
pożyczki.
Kielce, 041/368-22-42. Kantor
Kielce, 041/368-22-24.
Także w niedzielę!
WllS61

048411

INFORMATOR
Autoholowanie kraj, zagranica, teI.041/344-21-71,
090-26-48-06.
.41316
Radio Taxi ,Lider". Kielce,
teI.96-66, teI.345-88-88.
'18321

O rawo Obrazów

KOSMETYKA

Kielce. Chęcińska 14,
361-37-49.

Tatuaże

!WIlli

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

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

KUPNO
Kupię działkę l:x.IdcJMa1ą na

Końskich,

1erer1e

Do wynajęcia : M-2, M-3, M-4,
domy, lokale usługowe . Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65-12,
346-18-61 .

- - - - - - - -Wl2643

" Faktor",
041/344-88-03.
Mieszkania nowo budowane (Klonowa, Wawrzyńskiej,
Turystyczna, Baranówek).
Jednopo"kojowe - Podkarczówka, Slichowice - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65-12,
346-18-61.
Wl1642
2

m

używane,

Q~Jl~..t1::§.§=.?.Q:.._. __...__ .____.__ ._J!ł~

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

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

049010

dzierżawę

sklepu
w centrum Kielc (20 + 17 m2),
tel. 0603-167-252.
._.. ... ..........._.....__......._-_.__.... _..._........o4ml
_.......
Sprzedam 37 m2 2-pokojowe
KSM, 59 tys., 48 m2 73 tys., 60 m2
3-pokojowe IIIIV Barwinek 90 tys.,
041/342-33-60.

_._ __

Sprzedam mieszkanie 3-letnie,
70,1 m2 , komfortowe, wysoki parter, zabezpieczenia, Kielce Szwedzka, 361-00-65.

MEDYCYNA
Badanie włosów,
0601-214-388.

lOKALE
111191

AAA AAA AAA AAA AAA Auta
kupię - powypadkowe,
0604-228-214.
AAA AAA AAA AAA AAA Auta
kupimy zniszczone,
0601-617-279.
-_._-_..
.._--_._-----~ ~~~
AAA AAA AAA AAA AAA Auta
kupimy rozbite, spalone,
090-615-163.

_-_

..

AAA AAA AAA powypadkowe,
skorodowane, 0601-646-274. .
Alufelgi, opony, tuning - również sprzedaż ratalna. Kielce,
041/362-20-06.
WIlIOl

Autoalarmy 041/344-34-79.

całodobowo,

_..__..........._...._........_._..............-.._...._.... _.........._...~.I!~~
Autoalarmy - telefon GSM gratis, Kielce, Mahometańska 6a,
041/361-90-60,0602-266-984.
Autoalarmy atestowane, tanio,
041/344-29-67.
!W111O
Autoalarmy,
041/343-17-57.

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

cena 81.000 zł . ,Eurolocum-1',
041/344-66-33.
118010
........ _-_.._ ..__.........._...._ ....':'-=-----:-...:-. -=.-._._-

Naprawa pralek,
041/331-78-94.

Sprzedam dom nie .. v"unle7(\..
ny, zabudowa szeregowa
ny), osiedle Dąbrowa,
041/366-47-53 po 16.00.
Sprzedam działkę 041/311-87-35.
Sprzedam

działkę

I

Autoszyby ,Autofenix" Kielce,
Wrzosowa 25, 041/361-61-71 .
Radom, Dębowa 4,
048/362-60-15. Szewce 39
k. Kielc, 041/346-52-05.
!WIM6
Autoszyby. Kielce,
041/361-57-17.
!W1191
Autoszyby. Kielce,
041/361-57-17.

_._.._.... -_._.-..__ .._-_.....__.---_._._._....... __ .!'!!.~.I

Ford - pełny wybór części. ........ .
Montaż amortyzatorów - gratis.
Kielce, Górników Staszicowskich '
15, tel./fax 041/345-02-52.
!Wln4

Chcesz aby wybrali Ciebie?
Wybierz nas! Policealne Studium
Finansów i Rachunkowości, Sekretarsko - Asystenckie. KKO Kielce 344-47-95, Duża 8. Absolwenci
- praca.
118031

Chcesz aby wybrali Ciebie?
Wybierz nas! Policealne Studium
Finansów i Rachunkowości , Sekretarsko - Asystenckie. KKO Radom 362-61 -63. Czachowskiego
4; Absolwenci - praca.
1i8061

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

Wll591

Kursy komputerowe. Podstawy,
pakiet OFFICE, grafika . TWP
SW. Leonarda 18, 041/344-65-41 ,
344-63-50.
Wl1193

Matematyka, 041/366-49-68.
Prywatne Gimnazjum im. Melchiora Wańkowicza ogłasza nabór na rok szkolny 1999/2000.
Kielce, Romualda 3, 368-17-43.
ll8OO5

Liceum Ogólnoim. M. Wańkowicza
(młodzieżowe) - ogłasza nabór
na rok szkolny 199912000. Kielce,
Romualda 3, 368-17-43.
111130
kształcące

Rzetelny kurs komputerowy.
KKO Radom 362-61-63, Czachowskiego 4; Kielce 344-47-75,
Duża 8.

.,1111

• 48988

Pilnie sprzedam VW Transporter, uszkodzone turbo (1988),
041/345-77-32.

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

.41911

.41211

" SACHS" - Amortyzatory,
wymiana

bezpłatna

. Kim-Auto-Części, Słowackiego

6,041/344-23-73,
041/361-61-06.

sięcy, zajęcia

NIERUCHOMOŚCI
al194

!W1141

Domy, działki - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65-12,
346-18-61 .
_ _ _ _ •_ _ _- - 'wz26"

1l1\31

bielactwo
- leczenie, 0601-214-388.
.41814

Schudnij wiosną!
041/369-90-81 .

Autoryzowane Centrum Serwi·
sowe zatrudni techników elektroników do napraw sprzętu RTV,
041/331-80-91 .
Biur«;lwą pracę w domu zleci re·
dakcja katalogów branżowych,
050-107-21-00.

- Katalizatory - Amortyzatory. Sprzedaż - wymiana - gwarancja. Bracia Opala,
ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01 .
• 41118

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

.41196

~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wll111

Do 4000 zł każde mu
umieszczenie reklamy na poje·
ździe, budynku lub działce . In·
formacje znaczek 6 zł 90 gr,
Agencja Reklamy
02-303 Warsz;:ma 79 skr. 171. .4!!~
Elite Model Loot< - szukamy
nowych twarzy, 012/413-60-36.
~111I

-----------------Praca w Anglii, 0'604-321-402.

---------------------~
Praca w Anglii, 0604-321 -402.
~
-----------------Praca w księgowości po szkole-

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

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

... ..

1i8II1

Pracowałeś legalnie w Niem~

czech 97-98, odbierz niemieckI
podatek,012/269-00-23 .
Przyjmę do pracy - koszenie
mechaniczne,
041/344-98.98
w godz. 14.00-15.00. -

0604-406-785.

~a1I'

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

Zatrudnię
ekspedientkę
do lat 30, do sklepu chemiczno-kosmetycznego .ARIZ": znajomOŚĆ
kas fiskalnych . Kielce,
ul. Wojewódzka 2.

---_.

__._-_.--.41!14

Działka 3000 m , Bukówka - że
zwolenie na budowę . Woda, prąd ,
telefon, 60 zllm2 , 041/317-45-72 .

Zatrudnię hydraulika,
tel. 041/331-42-10, 0602-346-903
po 20.00.

.48981

----------------Zatrudn ię kierownika apteki'

2

Tłumiki

Łuszczyca,

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

Składanie długopisów,

AAA, 041/366-05-93. Swięto
krzyska G iełd a Nieruchomości.
Kielce, ul. Sienkiewicza 67.

!W1191

.Kim -Auto-Części, Słowackiego

.48183

111m
Atrakcyjną pracę domową,

048981

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

.4I3l3

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

Adresowanie, roznoszenie
reklamowych,
i
długopisów, cały kraj - zatrudnimy.
Wysokie wynagrodzenie, umowy.
Informacje bezpłatne , koperta
zwrotna. Przedsiębiorstwo
-.Tele-Top", 99-300 Kutno box 85.
teriałów

0604-477-894.

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

Szansa - Liceum w ciągu 8 miew ZSP Chęciny.
Rozpoczęcie
29.04.99
r.
godz. 15.00. Tel. 041/315-13-87.

"SACHS" - Amortyzatory,
bezpłatna wymiana

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

NAUKA

Prywatne

6,041/344-23-73,
041/361-61-06.

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

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

od Kielc, 40
Kielce, 344-85-92.

",1194

.41113

Bioenergoterapeuta,
0604-532-588.

62 m2 , IV piętro, Slichowice,

dr48904

central-zamki,
ob169

. 41115

Bezoperacyjne leczenie kamicy żółciowej, nerkowej, prostaty,
hemoroidów, łysienia,
041/344-87-18
(15.00-17.00).

..1449

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

KSM,

.41881

Pokr do dachowe
Pokr da dachowe

Naprawa lodówek, lad
chłodniczych , pralek,
041/368-02-38, 0604-632-287.

om60

"Complex-Dom" ,
041/368-43-86.
_...__.__ .. __... _.._........__ .._... __.._.......___ .. ~,!!3
Do wynajęcia pomieszczenia
biurowe w Kielcach,
ul.
Hauke-Bosaka
2,
041/361-46-12.

Odstąpię

01.1411

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

Agrotex, 041/362-04-74.

041/373-52-28.

9911

Palety

Wl1166

.48991
04óSó3

Wll511

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

Sprzedam meble biurowe
Lugano, 041/368-94-58.

Komputery tanio,
041/362-08-08.

Zaprawy, kleje, posadzki samopoziomujące, cement, wapno, plastyfikatory, masy hydroizolacyjne,
impregnaty. Kielce, Zagnańska
72, 344-84-19, Skrzetlewska 4,
368-44-40. Jędrzejów, Reymonta
12, 386-13-52.

Automatycznych pralek.
Rybak, 041/369-82-22.

MOTORYZAUA

Blokady, 041/368-78-33.

ELEKTRONIKA

Mabud -Chemia budowlana

Agencja . Lokum" Staszica 1,
041/344-22-48.

Mieszkanie 48
041/344-21-73.

UWAGA!
Tylko dla osób fizycznych umieszczającYch
w . Echu Dnia· ogłoszenia prywatne

uzbrojoną 23 km

miękki,

CEBOX -ALARMY

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

IIWO

AAA "Medium" - nieruchomości,
041/368-07-74.
oil483

Bramy automatyczne, ogrodzeniaproducent, 041/366-19-17.

9911

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

'KIELCE • RADOM • TARNOBKZf'-

"Eurolocum-1" patrz "Lokale'.
111611

---H~I~ 700 ;T;·~~;~k.;···---·--·

.4~

Warszawa,0601-360-141 .

ł4!'1l 4

-wynajmę,041/361-67-09 .

----------------------Zatrudnię ochronę do baru,

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

090-326-615.

Pomieszczenia magazynowo produkcyjne. Kielce - Dyminy,
800 m2 , wynajmę,
041/362-05-22.
!W181O

Zatrudnię szwaczki spodni, 041/332-30-35,
8.00-12.00.

-

J

REKLAMA
samochód,

117756

~ÓiNE

Kosiarkę e l ektryczną . Partner"
po gwarancji, cena do uzgodnienia,
Q.t~j1l1~-7~t-.1.9 po 20.:.Q9._
. _,~
Kosiarkę rotacyj n ą

i snopowiązałkę , 041/311-87-35.
';48959

Komis.
Kielce,
344-22-15.
..2588

rokop" - hydraulika siłowa .
zamienne do koparko-spyKielce, Zagnańska 226,
-36.
.,2561

1i48195

.48538

Laguna (1995), salon,
bezwypadkowy, 041/357-42-51 .
';49032

Łada

kil961

';48932

8,

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

~4§:ę,S.,:.ę~:,""''''"....."'''''', ....... _,,,.,'' , .... "._..,'!!2.!.!1

- ...-..-....-.......-----._._._'' ..''''..__ ........._._.___.__~~89~

Okazjal Sprzedaż nowego
ciągnika za zdany stary z bonifi-

9.~,~,!~_S..E5.:.9.~:!J":.._"_,_" .._"_, __,,..,,.._.!!~!.~.1

katą 5000,00 zł .Moto - Agromax",
Kostomłoty 268,

tel. 041/303-13-49,
041/303-13-51 .
Opony używane , Kielce
Owies w ilości 20 t, 041/387-10-46,
387-10-200 po 20.00
.................•.•...........................••....................._....... ......~48974
_......
Pilnie Jelcza 325 D H, turbo,
skrzynia VI + przyczepa 0-83.
Stan dobry, 0602-731-545.

__

Polonez (1982). Kielce,
346-41-28.
Producent odz i eży roboczej .
Pełny asortyment. Sprzedaż : Kielce. 1 Maja 136, 041/346-24-64,
041 /306-13-50 . Pińczów, 3 Maja

O?Q, ..Q4JI~§?~?I3.:4.§ :".. ,......"""",,,,,,,,,,~!.!!.!

.48844

Sprzedam Alfa Romeo 156, 1.8 I
(1998), 041 /368-20-20 po 16.00.
• 48886

Sprzedam T25A fabrycznie
nowy, tel. 015/811-96-13 po 16.00,
,lł..ą.r:.dzo atr~jna cena.
'1581
Sprzedam garaż w centrum
Sandomierza, 015/832-59-33 po
999;z:iOlę, 1ę:Q.Q,,,,,,,.,, "'''''' ",_,,,,,,,,, ,"'Ill)
Suknia Komunijna - lanio!
Q4.,1!:3.4.4,:ęQ,:,s.~:., . "..,"'".......",., ..."... ,,"",..!!.9~9.
Wyposażenie łazienek . Producent mebli łazienkowych . Sprzedaż ratalna . Sklep . Kranik"
- Kielce, Rynek 12, 368-13-81 :

«49016

Tempra 1.6 (1994) pierwszy
srebrny metalik, stan
tel. 015/831-12-85,

Panie,

TURYSTYKA
Mannheim,

Q4,~!33~:40:.9..~ : "....".. "."" .. _, _.... 48227

",2564

TOWARZYSKIE

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

(1993),

1.80,
.49033

styropianem,

Domofony - montaż , naprawy,
041/369-88-21 .
ak1453
Glazura, 041/369-91-79.
1i48978

Glazura, panele,
041/346-43-38.
Glazura, panele, hydraulika,
remonty, 041/331-27-81 .
...._...•.. _._...__..._...._... _.....__............. ........_....._. __1i48995
._.._...
Hydrauliczne, 041 /361-54-12.

-

~

Instalarsłwo

elektryczne,

Q,4J.!~.?4:J .S.:?.§l,:."" ..".."......_"....""""""",.,,..\!!?.!
Kom inki, 0604-303-481 .

~48354

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

kil8/8

.

Krycie dachów - obróbki blacharskie,
041/345-54-57
po

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

~Q:,Q,Q,:".""""",." ..",.".",....,'"..,""""..,,,...,,...._,,.~!1.1!!~

';44910

1i49011

AAA Ocieplanie styropianem ,

Malowanie, glazura, szpachlowanie, gips kartony,
Q.4J.!~4S.:,14.:§l§",_"_....",.. _""""",,....._..,,'~!.!!!.l
Malowanie, tapetowanie, glazura, rigips - adaptacja poddaszy.
,K.ięlfęJ..~~?:.??:?.,§,:,,,...._...,,.,,.. _, .... ,!J'!.l,'
Montaż zamków, usługi

układanie
kostki
041/362-59-16,

brukowej.

kom. 099.:,~ !!.~?_1.!,: .,.".. ".""", ..",,._....~!,,1.~

AAA Szklarstwo

całodobowo .

Kościuszki

7/9, 041/362-47-07.
-_._...... _...... .._..._._...._.............. ............._._ .._._.,2570
......

_

_-._

Panele - 041/361 -26-56.
. 49015
ak1506

"Budgar" wykonuje: Ocieplanie
wtryskowe budynków - Układanie
kostki brukowe - Usługi koparką +
wywrotka - VAT, 041/331-39-20,

Q?.9.?.:~~_s..:,~"ą~~""""""""'_''''_'''''', .....,,_.. ~!.!!!9
Cyklinowanie

Malowanie - czyslo,
tapelowanie, 041/368-36-66.

ślusaI§.k..ię,_041/331 -6 5-2?-=---.l~!.1

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

bezpyłowe ,

Parkiety,

boazerie,

'dywanów,
1i41184

AAA Roxana, 041/346-20-68.

1i48469

(;(;Radoskór~~

RadolDiu SA W'

1i4/868

• 48/84

bajny zbożowe , prasy do
zachodnie, duży wybór,
transport,
v",+,.,OL-ISt)-1S1 ,
'V<J'I·j b-~iO_63 .

033/875-45-06,
kil694

panele,

Q4.J!ł!§:§.1.:,?J:""",,_._., __ ..___.., __ .&.~71

Przeprowadzki - kompleksowo,
041 /361-94-68, 090-683-376.
Przeprowadzki,
9.4J!~ęę,:,?§:JQ.:" __,_,,__"",,._.__ ,_._.!!!!~

Q4Jl~,ęJ.:,I3.I:,!§l :"",_,_..._""'".. _.,,'_"'_!!!.!.8
Re m o n towo -b u d ow I a n e ,
Q1J.'-ł!§,:,?c?:§,§.,..___,__.._... ".___.._,~.I!.'1

Vadlum przepada na rzecz sprzedającego, jeiell
oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

kupujący,

tel. (048) 36-536-01 w.425.
Sprzedający

Kielce
ul. Targowa 18
'tel. (041) 343-06-21
tel./fax (041) 332-45-40
e-mail: brio@echo-dnla.com.pl

Wynajem
samochodów,
041/331-65-25, 0602-1 59-698.
.......... " .....-..........._....... _..._................................. _....._1i48391
......._.
Zakład Kamieniarski Wierzbicki, nagrobki. 041/345-90-25.

Jędrzejów

plac T. Kościuszki
OH .Piasf, II piętro
tel./fax (041) 386-55-09

.48325
----_._--_._-_.__._---._-

..... ~ą!\!~j~1 ..Q4Jl:3..4:?:!??.:§,?":,,...........~,86.
Żaluzje, verticale, roletki, rolokasety, tapicerka, 041/368-96-19,
Qę,QJ:ą4J:dąL..G.Wąfąr:u;:ią.!.."."..,,!!l)!J

Hotel .Łysica"
tel./fax (041) 265-45-54

WIDEOFILMOWANIE

,-

AUTORYZOWANY

PJtZEDSTAWIOEl

zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz

odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
Sprzedający zastnega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowego
przetargu ustnego w przypadku ofert równorzędnych.

http://sbc.wbp.kielce.pl

'i

•• _

1i4«137

••• _ . _ _ •••••

Demon
Videofilmowanie.
041 /;331-38-76.
. 48362
Starachowice
.48361

Wideo Film, 041/362-12-79.
.48477

ZGUBY
Bożek Waldemar zgubił
!.ęgjJYm,ągę,,,§J\!_g,ę.!J.91P..$.K.•.__ !!.~
Pedryc Izabela zgubiła
!ęg.Łt'mągję,,§!IJ.,g,ę,IJ.C;;.k..ą ,e.$.K,:..._...~!.

Zgubiono dokumenty na nazwisko Świat Alojzy, 041/368-45-33 Nagroda dla znalazcy.
1i49000

Salon Firmowy INTERKOM
. ul.Sienkiewicza 66
Kielce
tel. (0-41) 344-30-81
fax. (0-41) 344-30-85

•

m łcl wl4*j}W§@'łlłi•

8 ••

Chmielnik
PPHU ..Amir"
Rynek 11
tel. 041 354-33-23
Pińczów

~l?E'ą.(fpJ

ul. Batorego 1
I piętro
tel. (041) 378-73-77

Biuro
Reklam I Ogłoszeń
Radom
ul. 25 Czerwca 60
tel.lfax (048) 360-05-18

Biuro
Reklam i Ogłoszeń
Tarnobrzeg

Sandomierz
ul. Mickiewicza 17a
telJfax (015) 832-10..09
Stalowa Wola

-'

Trzymaj
rękę

na Plusie

.

Klub . Centrum
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2
II
~
~_1.~(~~7)~2~6~
2-~1~~~5~____~1 ~

~

Plus

I\

Acortvideo, 041/332-58-80 .
_ _ . M · · _ _ _ . . . . M . . . . . . . . . . . .M.M ••••••••• M ••• _ _ . _ •• _ •••• _

Llc:zho usblWÓW ~ ogronlczDN.
Td<ron dzI.b wyąanlc: z korq .k\)'wKXjn~ sIc:d Plus ....

GSM

Aluminium
puszki 1,5 zł/kg
Kielce, ul. Kolberga 2
tel. 346-22-85

Biuro
Reklam i Ogłoszeń

o..ę9.2:?.ę4.:.1,U· .,'' ,."'' '"._,_.__...__,,..,W,~

Z&OTftM au VAT

Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
ul.Sienkiewicza 48/50
Kielce
tel. (0-41) 344-45-31

BIUR I PUNKTÓW

Sprzedaż
czynników, części,
agregatów. Eko-Szron. Kielce
Armii Krajowej 48,
!ellf,ą?<"9.41/36J:l,:.?4::?~,:."......,"".. ,,",,.&.~!.9.
Usługi koparkami,
tel. 041/361-76-32 do 16.00,
9.4.t!.~ęJ:l:.4:?::??"p9.,J.!tQQ , . """',,.... !~.~.9
Wanny - renowacja,

199,-

którego

Szczegółowych Informacji dotyczących sprzedaży udzieli
zainteresowanym Wydział Służb Technicznych w siedzibie przedsiębiorstwa

klimanaprawy.
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.........
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PROMOCJA.
··

Szczegółowe wykazy oferowanych maszyn I urządzeń wraz z cenami
podane są do publIcmej wiadomości w siedzibie flnny przy
ul. Domagaiskiego 7 I moina je oglądać codziennie od godziny 8.00 do
14.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.1999 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
firmy.
Oferty pisemne z propozycjami udziału w przetargu składać naleiy w
zamkniętych I opieczętowanych kopertach w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia przetargu. Zgłoszenia przyjmować będzie Sekretariat Dyrektora
ds. Produkcyjno·Technicznych •
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata vadlum w wysoko§cl10 %
ceny WYWOławczej, którą należy zrealizować gotówką w kasie
przedsiębiorstwa, najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert.
Vadium złoione przez nabywcę maszyny będzie zaliczone w poczet ceny
nabycia.

montaże,
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.
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.
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.....................
.............
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ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż maszyn i urządzeń obuwniczych
oraz do obróbki metalu

DO NASZYCH

Urządzenia Chłodnicze ,

_ • • • • • •..;.~
••~••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••
••....•...•.•.......
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....•.........•........••.......
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upadłości

~

Układanie
kostki brukowej.
9.4t!~ęJ.:ę:?:??, . Y..ĄI:, .._,_.,_"_".. ,,,,!~,9!1J.l

Przeprowadzki,

wywoławczymi

kil810

.Q§Q~,:?,S.§.:ę.4~:__ ...,,_.......___"',....._...._,~~!.

Videofilmowanie.
041/331-91-22.

PANELE - PROFESJONALNE,
041 /368-50-94.
aklS04

Q,~ ,y~?s.,:!,~,~.?~.:...._."............___._'''",&.!.~,I,
Czyszczenie
041/311-04-16.

DROBNE ·
I MODUłOWE

Transport od 3 d024 ton: Dłuży
ce, niskopodwozie, meblowozy,
plandeki, chłodnie w ruchu
!s.r.ąj9.Y.Y.ym • .Q.4J!~,§.?_:Q§:?? :, ...."..!!,!m
Transport towarowo-osobowy,
autolaweta, 041/332-44-27,

tyzacyjne,

.47/93

§y~y.I,i~.'-!.~I,:_Q~_1.!ą,??:,?,E5.:~~:,',..,_W,5,52.
Przewóz osób Monachium
- Norymberga - Landau ,
041/311-17-33.

biur, mieszkań,
041/362-52-29, 090-382-810.

.4902/

Q~,~.!.~~?:,~?::s.g:. . . . . "._..., '_. . . . . __. _~~1!1
Przejazd - Appia, Rzym,

OGŁOSZENIA

Sprzątanie

Transport - 1,7 t, 041/366-23-11 .

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

Kielce - Mannheim,

Rolety - antywłamaniowe Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy Heroal. Rolokasety, bramy, parapety, verticale,
rolety tekstylne, markizy. Paderewskiego 3, 041/343-07-04.
Zapraszamy!!!
rwl74!

.490n

.48937

"s y n d y k

';4900/

Docieplanie
041/345-25-79.

Hydrauliczne, 041 /300-34-84.

Pr:;z:yjmęf.'ąr1Ję", ...",.",.,."""",.,._",...,...,J4!.9.!.9

W'

, ......................._, ......., ......, ...__"_,, ..,_,_, ........,'_,,_,~~3~

1i41816

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

RZPS

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

.48738

.49018

Sprzedam . Solarium",

li48862

Zatrudnię

Frankfurt

".""........ "."."_ .... ".. ""."""" .......",.,"',,...... ,,........_,.,,~1.8.2~

6399

Magda _ prywatnie, Radom,

Odzież robocza w pełnym asor-

Q11L3.§9-2~-8!Lp..QJ 7 . 00 .

049001

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

Monika u siebie, 0604-897-184.

.48958

ak1511

.._,__,__.__.........__.._,_,_ ..._., .."", __... _.._" ........,,_,!:4,87,s.s

Q.s.g_~_~?,~.9.,:,E5.~?,:......"...._......,..._" ..,,""""_.. ,~,1IQ!:!

Siano, 041/311-87-35.

ą.

.... !'!'!.!.O

Emanuelle - 041/342-82-78,

DOSKO-

TAPICERKI, 041/366-00-76.

Ostrowiec,

(1ęl3.ę), Q4Y~~:?:§,ę,:4?:,,"'''''''_, ...&.!!.9!.!

' 1584

AAA! Ale - rowery! Sklep rowerowy . Pi ątek - Sport" oferuje ro•Hawk" oraz komunijne,
wybór. Akcesoria, napra, Kielce, ul. Piotrkowska 6,
344-52-86 (sklep przenie-

" Bangkok"
04 1/266-40-67.

......,,~~9.1J
Łada Samara 1,3, 3-drzwiowa

tymencie. Kielce, Wspólna

CZYSZCZENIE
NAŁE : DYWANÓW,

- ..._""_....... ,-..._._._._,_..,.."._.. _"'_........___ '''''''''~~!1,3()

__.....""'_,_ ....,__,.._._...___,,....,_,_ ...,_...,..,___.. ,~~!1.3 .~

2103 tanio,
Q4,J!~ęJ:,S.J:§1,:",.

P9.mą§.~.QY.Y.§~ą4 L """",.,,"" , ~4.!I!!.2
~48217

...",Ą,ĄAJ ..Q4J.!~ę.ę.:,Q§:?J..:,_"",...".._,!4.1)9.9
Ania u siebie, 0604-302-398.
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al. Niepodległoścl14/1 0
tel.lfax (017) 583-75-10

STRONA 18

REKLAMA

Zarząd

Gminy w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16,26-067 Strawczyn
ogłasza

27 kwietnia 1

Zarząd

Konecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Końskich

przetarg dwustopniowy

ogłasza

Orońsku

informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych z 21.04.1999 T.
Nr 41 pod poz. 13898 ukazało się
OGŁOSZENIE

na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy
w miejscowościach:

Gminy w

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

sieci wodociągowej
wraz z przyłączami
we wsi ehronów Kolonia Górna.
na

przetarg nieograniczony

na krycie dachów.

budowę

l. Oblęgór, Strawczynek - Trupień - Zad. nr l .

2. Niedźw i edź, Hucisko z równoczesnym rozwiązaniem gospodarki
śc iekowej dla miej scowośc i Niedźwiedź - Zaskale - Zad. nr 2
Termin składan i a ofert upływa 21.05 .1999 r. o godz. 10 (Urząd
Gminy, pokój nr 15).
Otwarcie ofert nastąpi 21 .05.1999 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawi aj ącego , pokój 26.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ oraz wniesienie wadium
w kwocie 5000 zł.
Specyfikacja do nabycia w Urzędzie Gminy, pokój 26 (15 zł -1 egz.)
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w przedmiotowej
sprawie jest Henryk Wrzecionowski, tel. (041) 30-38-002.
11/1101

Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Warszawie
00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3
tel. (022) 621-16-75
ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie 34.697,00 m kw. cienkowarstwowego
poziomego oznakowania jezdni przy grubości
znakowania od 0,3 do 0,8 mm i trwałości
co najmniej 1 rok, na drogach wojew6dzkich na terenie
Rejonu Drogowego Radom.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji próg Miejskich Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3, pokój 24 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 10 zł (bez podatku VAT).
Oferty należy składać do 14.05.1999 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. WDDM Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3,
pOkój 28.
Otwarcie ofert nastąpi 14.05.1999 r. o godz. 10.30 w WDDM,
pokój 26.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Ustawie o zamówieniach publicznych i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
11/1109

Spółdzielnia

Mieszkaniowa
"Budowlani"
w Radomiu, ul. Planty 15
tel. «(MB) 36-218-10,36-226-19,
36-224-85
ogłasza przetarg nieograniczony

użytkowych

na najem wolnych lokali
w Radomiu:
1. Pomjeszczenia w budynku
przy ul. Wośnickiej 34B:

a) o powierzchni użytkowej 36,00 m kw.,
b) o powierzchni użytkowej 46,00 m kw.

2. Pomieszczenia w budynku przy ul. 1905 Roku 19A o powierzchni użytkowej 67,00 m kw.
3. Pomieszczenia w budynku przy ul. Okulickiego 58170 o powierzchni użytkowej 62,00 m kw.

Przystępujący do przetargu winni złożyć pisemną ofertę w zamknię
tej kopercie z dopiskiem na kopercie .Przetarg na krycie dachów"
w sekretariacie KSM przy ul. Wojska Polskiego 3 w Końskich
do 14.05.1999 r. do godz. 9.30.

Oferta powinna zawierać:
1. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta, tj.:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZUS.
2. Referencje.
3. Cenę za 1 m kw. krycia dachu:
a) w technologii tradycyjnej,
b) z użyciem papy zgrzewalnej.
4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
5. Termin wykonania robót.
Informacje o zakresie i sposobie wykonania uzyskać można w biurze
KSM, pokój nr 7, tel. (0-41) 372-69-17 w. 132.
Warunkiem przystąpi enia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.200 zł w kasie Spółdzi eln i w terminie do 14.05.1999 r.
do godz. 9.30.
W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi 14.05.1999 r. o godz. 10.00.
Zastrzega się prawo unieważni enia przetargu bez podania
przyczyn.
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni.
113/pk

Konecka

należy skł adać w zamkn i ętych kopertach w
Spółdzi eln i Mieszkaniowej . Budowlani· w terminie do

Oferty

~

do godz. 12.00.

sekretariacie
10.05.1999 r.

Wyżej wym ienione lokale można oglądać codziennie w godz.
od 7.00 do 15.00 pod wskazanymi adresami po uprzednim zgłoszeniu
się do administracji osiedlowej.

Otwarcie kopert

nastąpi

10.05.1999 r. o godz. 13.00 w biurze

Spółdzi eln i.

Waru nkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacen ie wadium w kasie Spółdziel n i lub na jej konto PKO BP l O/ Radom
10204317-6028-270-1 w wysokości 10,00 zł za 1 m kw. powierzchni
użytkowej lokalu w terminie do 10.05.1999 r. do godz. 12.00.
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

oferty

oraz

przetarg nieograniczony

na wykonanie robót posadzkowych
związanych z usuwaniem
środka toksycznego w mieszkaniach
o powierzchni ok. 400 m kw.

Spółka

Oferta powinna zawierać:
1. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta, tj.:
a) wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz z informacją czy jest płatnikiem podatku VAT,
b) zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZUS.
2. Referencje.
3. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
4. Cenę jednostkową robót 1 m kw. oraz składniki do kosztorysowania.
Informacje o zakresie i sposobie wykonania robót oraz kryteria oceny ofert
uzyskać można w biurze KSM, pokój nr 7, tel. (0-41) 372-@-17w. 132.
Warunkiem przystąpien ia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3300 zł , w kasie Spółdz ielni w terminie do 14.05.1999 r.
do godz. 12.30.
W przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego przetarg
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi 14.05.99 r. o godz. 13.00.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez pOdania
PrzyCZYfI·
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni.
114/pk

Akcyjna w Stalowej Woli
ogłasza

konkurs

na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU
DYREIITORA NACZELNEGO
HSW - ZAKłAD TRANSPORTU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPO~ED~OŚC~
W STALOWEJ WOli.

Zarząd

SBM
· · r"
" P lome
W Kielcach

informuje, że zebrania
grup członkowskich odbędą się
w następujących terminach:
1) Szkoła Podstawowa nr 32 - os. Barwinek w Kielcach,
godz. 17.30.
I grupa 10.05.1999 r. - członkowie Spółdzielni zamieszkali
w blokach od nr l do nr 9 - os. Barwinek.
II grupa 11.05.1999 r. - członkowie Spółdzielni zamieszkali
w blokach od nr 10 do nr 25 - os. Barwinek.
2) Świetlica Klubu "Barwinek" SBM "Pionier", godz. 17.30.

m grupa 12.05.1999 r. - członkowie Spółdzielni zamieszkali
w os. Ściegiennego (bloki nr 8, 16, 18 przy E. Plater
bloki nr 99, 109, 121 przy ul. Ściegiennego).

KOMUNIKAT
Sp6łdzielni Mieszkaniowej "Domator"
w Kielcach

Prt

WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
• staż pracy: minimum 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku kiel·OWlnir.",m:
• doświadczenie w zarządzan iu dużymi zespołami
• zmysł organizacyjny, myślenie strategiczne, umiejętnośc i
wania, dokonywania analiz, zdolność szybkiego podejmowania
cyzji
• znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem
• dobry stan zdrowia.
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
• list motywacyjny
• dyplom ukończonych studiów oraz inne dokumenty nntwiert1 7;li~r.p.
kwalifikacje
• kwestionariusz osobowy z fotografią
• życi orys (curriculum vitae)
• referencje
• zaświadczenie o stanie zdrowia .
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie ofert w
do 12 maja 1999 r. pod adresem: SZEF BIURA KADR I.:::>LI"V"'''''jjn
HSW SA 37-450 STALOWA WOLA, Ul. KWIATKOWSKI
REKCJA NACZELNA HSW SA , POKÓJ NR 103 Zastrzega się
nieskorzystania z oferty bez podania przyczyny.

Przystępujący do przetargu winni złożyć pisemną ofertę w zamkn ię
tej kopercie z dopiskiem na kopercie . Przetarg na remont posadzek ksylamit" w sekretariacie KSM przy ul. Wojska Polskiego 3
do dnia 14.05.99 r. do godz. 12.30.

Zarząd
cenę najmu za 1 m kw. podziałalności przewidzianej

,

.

ogłasza

4. Pomieszczenie przy ul. Młodzianowskiej 8A
o powierzchni użytkowej 7,80 m kw.
Oferta powinna zawierać proponowaną
wierzchni użytkowej lokalu oraz rodzaj
w lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Końskich

Huta Stalowa Wola

3) Świetlica Zarządu SBM "Pionier" przy ul. Seminaryjskiej
28 A, godz. 17.30.

• B~
wice
dryka

Błę ~

Kuna
cki,K,
niarz
nako
Star

Stę pi,

Recz.

Jędry
· K~

Wola

' Zd
Koroc

NO\l

Chrat

Paso'

drzejE
. Bie

siołov

'Al
jów4

jkieW
MG

0:2, E
dom (
ski - ~

-

zawiadamia, że tegoroczne zebrania grup członkowskich odbędą się
w Klubie Osiedlowym ~Domatorek~ przy ul. Massalskiego 4
w następujących terminach:

IV grupa 12.05.1999 r. - członkowie Spółdzielni zamieszkali:

5.05.1999 r., godz. 17 - grupa I - członkowie zamieszkali w osiedlu
Pod Dalnią i przy ul. Hożej 27.

a) w os. Podhale (ul. Żołnierzy Radzieckich, DąbrowszczakÓW,
Grenadierów, Bąkowa, Świerkowa, Rakowska),

6.05.1999 r., godz. 17 - grupa II - członkowie zamieszkali w 0siedlu Ślichowice I.

Wk
'Nym
nilab
teCki,

b) os. Podlesie (ul. Modrzewskiego, Podlesie, Prusa),

oraz
Ścig o

7.05.1999 r., godz. 17 - grupa III- członkowie zamieszkali w osiedlu
Ślichowice II.
10.05.1999 r., godz. 17 - grupa IV - członkowie zamieszkali w osiedlu
Zacisze.
11.05.1999 r., godz.!7 - grupa V - członkowie oczekujący na mieszkania w budynkach przy ul. Massalskiego 19 i Jurajskiej 3 i 4
na os. Ślichowice II oraz pozostali członkowie Spółdzielni.
Porządek obrad zebrania grup członkowskich jest zamieszczony
na tablicach ogłoszeń w Siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na kłatkach
schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdziełni.

11I2/1l

11/8106

http://sbc.wbp.kielce.pl

c) os. Oleszno.

Ch ał

renej

OSIe

V grupa 13.05.1999 r. - członkowie Spółdzielni zamieszkali w os. J. Czarnockiego, os. J. Kochanowskiego oraz
członkowie zamieszkali przy ul. Radostowej, Mąchockiej,
Zagórskiej, Jasieńskiego, Mazurskiej.

Pierw

VI grupa 14.05.1999 r. - wszyscy członkowie SpÓłdzielni
oczekujący na mieszkania.
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Czy Korona

mogła

nie przegrać z Petrochemią?

Fot. S. Stachura
Pod bramkę Petrochemii przedziera się Dariusz Kozubek.

Wligach juniorów

Finisz KSZO
Bardzo ładny mecz rozeg rali juniorzy KSZO Ostrowiec ze Stalą
Stalowa Wola. Gospodarze przegrywali już 2:3, ale w drugiej
połowi e udanie "finiszowali" i rozstrzyg nęli losy meczu na swoją
korzyś ć. Korona Kielce odniosła
pewne zwycięstwo w Grójcu, a w
Kielcach Błękitni ulegli Starowi
Starachowice.
JUNIORZY MŁODSI
• Błękitn i Kielce - Star Starachowice 2:2 (1 :2), Gacek 2 - Tchórz, Ję
dryka.
Błękitni: Pedrycz (30 Domagala) Kuna, Bąk, Basąg, Wrona - Czarnecki, Kowalczewski, Bełtowski, Skrzyniarz (67 Rutkowski) - Gacek, Jedynak.
Star: Luba - Góra, Lewandowski ,
Stępień , Ponikowski, Rymarczuk ,
Reczek, Tchórz, Dobosz, Anduła ,
Jędryka .

lcacb,
:szkali
:szkali

• KSZO Ostrowiec - Stal Stalowa
Wola 0:0.
• Zdrój Busko - Nowiny 0:3 (0:2),
KOrban, Jesiołowski, B ieroński.
Nowiny: N i edbał - Gąś (65
Chrabąszcz), Adamczyk, Jaros (60
Pasowski) - Korban , Ubożak, Ję
drzejewski, Szczepański (60 B iałek)
. Bi eroń ski (60 Wożniczka) , Jesiołowski.

. ~ Alit Ożarów - Naprzód Jędrze

1.30.

JOW4: 2 (0:1), dla Naprzodu: MatyJklewicz 20, Kościński 70.

:szkali

MG MZKS Kozienice - Radomiak
0:2, Broń Radom - Beniaminek Ra-

:r oraz

rjskiej

zkal i:
~óW,

dom 0:2, Janowianka Janów Lubelski - Siarka Tarnobrzeg 1 :3.

-Wyniki rajdu
Wiosna '99

Wkieleckim rajdzie samochodowym " Wiosna '99", którego organizatorem był Automobilklub K ieleCki, wystartowało aż 32 załog i
?r~z znany kiełecki kierowca wySClgOwy Paweł Kałuża , który pojechał w tej imprezie poza konkurenCj ą.

~szka'

) oraz
,ckiej,

.zielni

Ostatecznie w klasie do 903 ccm
~erwsze miejsce zajęła załoga Filip
aJman - Arkadiusz Gradowski
(,Cinquecento"), w klasie do 1300
Ccm - Paweł Pytlewski z Tomaszem
Gilem ("opel corsa"), w klasie do
1600 ccm - załoga Hubert Dzianok z
Ma~daleną Karczewską (.honda ci~ ), a w klasie powyżej 1600 ccm . drzej Szymańs ki z Bartoszem
Glerszewskim (CC Sporting turbo).
IGRl

1. Siarka
19
19
2. Stal
3. Radom iak 19
19
4. ALIT
5. Beniaminek 19
19
6. STAR
7. Kozien ice 19
19
8. NOWINY
18
9. KSZO
10. NAPRZÓD 19
19
11 . Janów
12. BŁĘKłTNI 19
13. Broń
19
18
14. ZDRÓJ

45
44
44
35
33
31
30
30
21
19
19
15
9
3

54:14
56:15
45:17
41 :30
22:20
41 :27
26:28
34:34
21 :25
21 :33
20:41
29:35
13:61
9:52

JUNIORZY
• Błęk itni K ielce - Star Starachowice 0:2 (0:0), Szymański, Wę
grzyn.
Star. Szustak - Głowacki, Węgrzyn ,
Jabłoński, Zmyj, Jop, Tchórz (44 Hamera), Piotrowski (25 Wójtowicz),
Szymański (85 Brzozowski), Zamojski
(86 Dychała), Kasprzyk (46 Dudek).
• KSZO Ostrowiec - Stal Stałowa
Wola 4:3 (2:3), Pater 5, Masternak
32, Maj 57, 77.
KSZO prowadzil 2:0 po strzałach
Patera i Mastemaka, ale pomiędzy
20 i 30 minutą stracił trzy bramki. Dopiero skuteczna gra gospodarzy w
drugiej połowie dala im zwycięstwo.
• Mazowsze Grójec - Korona Kielce 0:4 (0:1), Ubożak 10, Zawierucha 70, Stawiarski 85, Kozub 88.
Korona: Latała - Lulkowski, Goraj,
Zając, Kwiatkowski, Jawonek (60
Ślniałowski), l . Kwaśniewski, Ubożak,
Kozub - Stawiarski (86 GorzkCM'ski), S.
Kwaśniewski (65 Zawierucha).
Gospodarze w pierwszej połowie
dzielnie stawiali opór kielczanom. W
końcówce zupełnie jednak osłabli , a
kiedy boisko opuścić musiał grójecki
bramkarz, Korona zdobyła w jeszcze
dwie bramki.
• Wisan Skopanie - Naprzód Jedrzejów 2:3 (2:1).
MG MZK S Kozienice - Radomiak
Radom 0;1; B roń Radom - Beniaminek Radom 2:2; Tłoki Gorzyce - Siarka Tamobrzeg 0:4.
62:9
19 51
1. Siarka
40:14
2. KORONA 19 41
42:15
3. Stal
19 37
45:30
4. Radomiak 19 34
40:29
5. KSZO
19 33

6. BŁĘKITNI
7. STAR
8. Mazowsze
9. Kozienice
10. Beniam.
11. NAPRZÓD
12. Tłoki
13. Bro ń
14. Wisan

19
19
19
19
19
19
19
19
19

32
28
25
23
18
18
18
12
8

40:30
28:20
38:39
16:29
33:45
26:42
25:43
14:54
11 :63
Imirl

rzeczywiście wejdzie do ekstraklakońcu nie na darmo benzyna

sy. W

·..

drożeje z dnia

na dzień - dodawali.

I jeszcze jedna, już moja osobista, refleksja. Futbolowe mecze
lubię oglądać nie z dziennikarskiego sektora, ale z boiska. Tam dzieje się najwięcej i tam jest najwięcej
emocji. Obserwując zachowanie
trenera gości Jerzego Kasalika
odniosłem wrażenie, że, mówiąc
delikatnie, jest człowiekiem nie

wychowanym. Swoich piłkarzy lżył
w taki sposób, że nawet najłagod
niejsze stwierdzenia nie nadają
się do przytoczenia i to na oczach
setek widzów. Na krytej trybunie
było pełno dzieci i niestety. musiały one słuchać wyszukanych
przekleństw pana wychowawcy szkoleniowca Petrochemii, który
po meczu nie raczył nawet przyjść
na konferencję prasową. Ponoć
żle się poczuł. Fakt, pq takich występach, kwalifikujących się na
tzw. zakaz stadionowy może
przyjść chwila refleksji. Nie sądzę
jednak, by to było powodem absencji pana Kasalika . Nie przyszedł, bo po prostu mu się nie
chciało . Taki z niego profesjonalista ...
Sławom ir STACHURA

Jedenaście

dziś

ci, którzy

Najlepsze 45 minut
Dawno już piłkarze KSZO nie
otrzymali od swoich kibiców takich braw, jak po pierwszej
połow ie
wygranego
jedną
bramką meczu ze Stalą Stalowa
Wola. Bez wątpienia to było najlepsze 45 minut ostrowieckiej
drużyny w rundzie w iosennej.
Gdyby " hutnicy" prezentowali
taką dyspozycję we wcześniej
szych spotkaniach, ich dorobek
punktowy byłby na pewno 'tię
kszy.
Po nieudanym występie w Łęcz
nej trener Henryk Apostel przemeblował skład KSZO i trzeba przyznać , że zmiany te pozytywn ie
wpłynęły na ostrowiecki zespół.

przede wszystkim agresywniej w
środku pola, próbowali .rozpracować· szczelną obronę rywala , który zadowolony z wyniku nie angażował się w akcje ofensywne, od
czasu do czasu kontratakując . Mimo ambicji Koronie nie udało się
wypracować praktycznie żadnej
klarownej sytuacji do zdobycia
bramki, choć widać byłe;> , że się
starali. - Dobre i to - mówili kibice ,
widząc schodzących do szatni zl!"
. spuszczonymi głowami ' pi/karzy
Korony. - Ta Petrochemia chyba
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Henryk Apostel: Z wyjątkiem Pasionka i Wójcika grali
zostaną w KSZO

opis, Kasalika
P iłka rze drugoligowej Korony
Nida Gips ponieśli w niedzielę
pierwsZą porażkę na własnym
boisku w rundzie rewanżowej .
Skromna przegrana z walczącą
o awans do ekstraklasy Petrochemi ą ujmy kielczanom nie
przynosi, ałe kibice w Kielcach
zadaj ą sobie pytanie czy Korona m u siała przegrać. W końcu
nie takie firmy w ostatnim czasie sc hodziły z kieleckiego stadionu pokonane.
Rozmawiałem z piłkarzami Korony kilka dni przed meczem i byli
pełni optymizmu. Chcieli za wszelką
cenę zmazać plamę po nieudanym
występie z Wawelem w Krakowie i
utrzeć nosa pewnemu siebie rywalowi. Niestety, plan się nie powiódł.
Przez pierwsze dwa kwadranse
niedzielnego meczu Petrochemia
dyktowała warunki na ,murawie .
Co chwila przed bramką Krzysztofa Pyskatego dochodziło do
ostrych spięć , ale nasz gol kiper po
raz kolejny pokazał klasę . Skapitulował jednak w 32 minucie po
strzale Miąszkiewicza , który zdobyl jedynego jak się póżniej okazalo gola spotkania . Piłkarze Korony zepchnięci na początku do
obrony wlasnego przedpola grali
bojaźl iwi e, jakby nie wierzyli, że
moźn a odwrócić losy tego meczu.
Po przerwie kielczanie wzię li się
w ga rść i grali zupełnie inaczej.

KlE

Wszechnica
najlepsza
Jak już wczoraj informowaliśmy,
znakom icie spisały się zawodniczki Wszechnicy Swiętokrzyskiej
w Mistrzostwach Polski Wyższych
Szkół Niepaństwowych w Koszykówce Kobiet. Gospodynie turnieju zdecydowanie wygrały rywalizację drużynową i zgarnęły niemał
całąpułę nagród indywiduałnych.
Podopieczne Roberta Dutkiewicza
zwyciężyły kolejno: WSZiB Poznań
85:44, WSFiZ Białystok 104:34,
' WSB Poznań 77:67, WSH Pułtus k
137:45, a w meczu decydującym o
.złocie " zdeklasowały WSHiP Warszawa 121 :62. Trzon drużyny stanowiły koszykarki l-ligowego STK Perfopol Starachowice: Anna Kędzior,
Anna Załęska i Małgorzata Wolań
ska. Oprócz nich w mistrzowskim zespole występowały : Małgorzata
loszczyk, Monika Jaszewska, Anna
Bujanowska , Martyna Wesołowska ,
Agnieszka Cieślak , Agata Drogosz,
Kamila Papis, Magdalena Slęzak i
Agnieszka Salwa.
- Nasz zespół posiadał znakomite
egzekutorki: najskuteczniejszą, a
zarazem najlepszą koszykarkę turnieju - Załęską oraz najlepiej rzucającą za 3 pkt. - Kędzior - powiedzi ał Marcin Anacki, prezes Klubu
Uczelnianego AZS na WS.
Idorl

przespaliśmy

Juniorzy Iskry
grają o medal
Dziś

w Kwidzyn iu rozpoczyna
turniej mistrzostw
Polski juniorów w piłce ręcznej ,
w którym biorą udział zawodnicy Iskry Lider Market Kielce.
Kielczanie do finału mają zal iczoną porażkę 22:27 z MetalpIastem Oborniki. Dziś zm ierzą s ię ze
Spartą Zabrze , jutro z gospodarzami - MMTS Kwidzyn , a w czwartek rozegraj ą mecz o miejsce, które - to już zależy od lokaty - zajmą
w swojej grupie. -Sam awans do fi nalu jest dla nas sukcesem. Przeci eż jeszcze niedawno zanosiło
s ię na to, że nie d okończymy rozgrywek makroregionalnych - mówi
trener zespołu Tomasz Strząbała .
- A le nie stoimy na straconej pozycji. Naszą silą jest obrona. Mało
kto potrafi nam rzucić więcej niż 20
bramek.
IPK!
s'ię finałowy

zie ekipa kielecka, gdyż z 12
osób, które wystartowały w zawodach 11 zakwalifikowało się
· doOOM.
- Zawody stały na dobrym poziomie, a nasza ekipa udowodniła , że
w makroregionie centralnym jest
prawdziwą potęgą - powiedział nam
Mańan Blicharz, trener Błękitnych .
Prawo startu w OOM, która rozgrywana będzie w Świdniku na
początku maja, z naszych klubów
wywalczyli : dziewczęta - 40 kg Kinga Kubicka (żak), 48 kg - Joanna Swiderska (żak), 63 kg - Irena
Blicharz (Blękitni), 70 kg - Aleksandra Żelazowska (Ostrovia),
plus 70 kg - Anna Wawrzycka
(żak) ; chłopcy, 66 kg - Łukasz Gawlik, Paweł Wąsik (obaj Ostrovia),
73 kg - Łukasz Wesołowski (Ostrovia), Sebastian Oleksiak, 81 kg Tomasz Rządkowski, 90 kg - Maciej Lewkowicz (wszyscy Blękitni) .
ISTACHI

IGOWE@

KRUCHY~

Cztery medale
badmintonistów
brązowe medale wywanasza badminton owa
młodzież podczas zakończo
nych w niedzielę Mistrzostw
Polski juniorów w Słupsku .
Szczegółnie okazale wypadły
one dla podopiecznych trenera
Andrzeja Kowalskiego z kieleckiegoAZS.

Cztery

lczyła

pierwszą połowę,

gdyż stać

nas było na remis. Jak
oceniam grę gospodarzy? Uważam , że zespół KSZO , w którym
występowałem był lepszy od obecnego . Grał z większą determinacją i tworzył dużo lepszy kolektyw - zaznaczył Adamus.
Trener Apostel zapytany po meczu, czy nie powinien już zacząć
budowa ć drużyny na przyszty sezon , odpowiedział : - Właśnie to robię . Dzisiaj, z wyjątki em Pasionka i
Wójcika grali ci, którzy zostaną w
KSZO. Na takich zawodnikach,jak
Budka , Graba, Misiewicz, Kaczorowski trzeba budować nową drużynę . Z zespołem na pewno poże-

Dwukrotnie na najniźszym stop' niu podium stawała kielczanka Anna Pituch, która obok "brązu · w
singlu sięgnęła po tego samego
koloru medal wraz z koleżanką
klubową Dominiką Szlachetko.
Trzecie miejsce wywalczyi mikst
Szlachetko i Tomasz Kasprzycki, a
medalowy dorobek uzupelnila
również "brązowa" para mieszana
Beata Witka (AZS) i Andrzej Rak
(Orlicz Suchedniów - trener Stefan
Pawlukiewicz.
IG.BJ

"Jedenastka »Echa«"
W kolejnym notowaniu .jedenastki", którą przypomnijmy wybieramy w oparciu o trzy nasze drugoligowe drużyny piłkarskie, przeważają gracze ostrowieckiego KSZO , którzy jako jedyni zainkasowali komplet punktów. Podopieczni
trenera Henryka Apostela pokonali inny zespół z naszego regionu - Stal Stalową Wolę. W KSZO jak zwykłe na dobrym poziomie zagrał Arkadiusz Bilski,
udany występ zaliczyło kilku innych graczy tej drużyny, w tym Rafał Lasocki strzelec zwycięskiego gola. W Stali na wyróżnienie zasłużył zawsze groźny
Mieczysław Ożóg , dobrze z roli ostatniego obrońcy wywiązywał się Sławomir
Adamus. W Koronie NG, która uległa w Kiełcach Petrochemii, dobrze zapreISTACHI
zentowali się Krzysztof Złotek i w bramce Krzysztof Pyskaty.

~

"przepustek"

W sobotę w Łodzi odbyły się
eliminacje makroregionu cen. tralnego do Ogólnopolskiej O limpiady Młodzieży w judo. Doskonale spisała się w tej impre-

gnają się Świerad i Sydorenko,
gdyż taka była umowa między klubami. Nie wiem , co będzie z obcokrajowcami. Kuta nie wystawiam
do składu dlatego, że fatalnie prezentuje się na treningach i wolę nie
ryzykować - zaznaczył ostrowiecki
szkoleniowiec.
Idorl

Sporo ożywienia do gry gospodarzy wprowadził ruchliwy Rafał Wójcik. Swoją szansę wykorzystalteż
Rafal Lasocki , który umiejętnie
wyłączył z gry snajpera gości
Krzysztofa Podlaska , a ponadto
sam wpisal się na listę strzelców. Wcześniej graliśmy pod ogromną
presją. Teraz wszyscy nas przekreśli/i i postaramy się to wykorzystać . Jestem zadowolony ze swojego występu . Podlasek to szybki,
zwinny zawodnik, bardzo dobrze
się zastawia i było go znacznie
trudniej upilnować niż Darka Brytana - powiedział Lasocki.
Wyróżniającym się piłkarzem hutniczych derbów był dobrze znany
ostrowieckim kibicom stoper gości
Sławom ir Adamus. -Stworzyliśmy
dobre widowisko. Szkoda, że

Pyskaty

(~~.~
.Jop
(KSZO)

Ożóg

(Stal)

• ... 0 godz. 16 w Szkole Podstawowej nr 10 w Kielcach odbędzie się
uroczyste zakończenie Ligi Szkół
Podstawowych w tenisie stołowym.
• ... relacja z bokserskiej Gali w
TKK, godz. 18.
IPK!

W drugiej połowie meczu KSZO
Ostrowiec - Stal Stalowa Wola, po
mocnym strzale gracza Stali Zbigniewa Wachowicza, piłka trafiła w
dach głównej trybuny. Uderzenie
było tak mocne, że z dachu odpadł
kawałek blachy i upadł kilka metrów od trybuny zajmowanej przez
dziennikarzy. Na szczęście niko-

http://sbc.wbp.kielce.pl

~-

KaczorowakI

~(-=l
Bliski
(KSZO)
Złotek

(Korona)

żelazowskI

~
Wójcik

(KSZO)

(KSZO)

mu nic się nie stało, ale na
przyszłość radzimy działaczom

daleszyccy piłkarze inaczej odebrali ten sygnał i szybko zdobyli

ostrowieckiego klubu lepiej zabezbo może dojść do
nieszczęścia. Chyba że ,polują '
na któregoś z dziennikarzy.

zwycięską bramkę.

Pomogły kościelne

Przed tygodniem piłkarze Piasta
sromotnie przegrali z
przedostatnią w tabeli Granicą
Chełm. W sobotę chęcinianie w
pełni się j ednak zrehabilitowali, remisując z liderem. Plotka niesie,
że w Chełmie piłkarze byli ,głodni",
bo zamiast obiadu zjedli przed meczem tylko suchy prowiant. Widocznie przed pojedynkiem z Tomasovią działacze Piasta dobrze nakarmili swych piłkarzy. {mir, dorl

pieczyć trybunę,

dzwony

Dziurawy dach KSZO

·,•••
DZIS

Lasockl
(KSZO)

Adamus
(Stal)

Piast syty,
to Piast skuteczny
Chęciny

Piłkarze Spartaklusa . męczyli
się " niemiłosiernie ze słabiutkim

Czuwajem i przez ponad 70 minut
bezskutecznie szturmowali bramkę zespołu z Przemyśla. W pewnym momencie w pobliskim kościele rozległ się dżwięk dzwonów, co natychmiast kibice skwitowali stwierdzeniem, że już .dzwonią Spartakusowi·. Na szczęście
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SPORT

W lidze NBA

Knicks bliżej
play off
Krok w kierunku awansu do
rundy play oft zrobili w niedzielę koszykarze New York
Knicks, którzy pokonali na
własnym parkiecie lidera
Konferencji
Wschodniej
Miami Heat 82:80.
Duży wkład w sukces Knicks miał
Chris Childs, który dwukrotnie trafił z rzutów osobistych w ostatnich
20 sekundach meczu. Najwięcej
punktów dla gospodarzy rzucił jednak Lary Johnson - 23.
Wyniki. Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 85:82, Boston Celtics
- Washington Wizards 113:84, Toronto Raptors - Detroit Pistons
83:91, Miami Heat - New York
Knicks 80:82, Phoenix Suns - Houston Rockets 95:71 , Philadelphia Sixers - Orlando Magic
103:86, Utah Jazz - Seattle SuperSonics 98:81, New Jersey

• W drugim finałowym meczu mistrzostw Polski koszykarzy Zepter
Śląsk Wrocław pokonał Nobiles
Anwil Włocławek 70:61 (32:31).
Stan rywalizacji play oft 2:0 dla Zeptera. Kolejny mecz 1 maja we
Włocławku .

• W rozegranych w niedzielę póź
nym wieczorem meczach piłkar
skich w ligach europejskich padły
następujące

rozstrzygnięcia :

Francja - Olimpique Lyon - Rennes
1:2, Paris St. Germain - Le Havre
3:0, Niemcy - TSV Monachium Bayern Monachium 1:1.
• Igor Wara bida zajął trzecie miejsce w 4 międzynarodowych zawodach pięcioboistów nowoczesnych w Darmstadt.
• Cztery medale l"(Iistrzostw Europy w kulturystyce zdobyli w Essen reprezentanci Polski. Na najwyższym stopniu podium stanęli :
Elżbieta Borecka indywidualnie w
kategorii do 52 kg oraz w parze z
Bogdanem Szczotką. Srebrne
medale wywalczyli: Halina Kunicka w kategorii 57 kg i w rywalizacji
par Joanna Krupa z Juliuszem Malikiem.
• Sukcesem zakończył się start
młodych polskich zapaśników w
międzynarodowym turnieju w stylu
klasycznym w Rydze. Polacy wygrali rywalizację w czterech kategoriach wagowych, ponadto zajęli
dwa drugie i jedno trzecie miejsce.
loprac. jl
Redaktor

prowadzący

Nets - Indiana Pacers 120:98, Portland Trail Blazers - Minnesota
Timberwolves 100:84. W poszczególnych dywizjach prowadzą: Atlantic - Miami Heat 29/14, CentralIndiana Pacers 29/16, Midwest Utah Jazz 34/1 O, Pacific - Portland
Trail Blazers. Awans do rundy play
oft zapewniły sobie: Portland,
Utah, San Antonio Spurs, Indiana,
Miami.

przetestują kadrę

Fenomenalny

Czesi

Kapsa

Rewanż

W swoim drugim meczu piłkar
skich mistrzostw Europy do lat 16
Polska zremisowała w Prostejovie
z Chorwacją 1:1 (0:0). Bramkę dla
biało-czerwonych zdobył w 65 minucie Adrian Napierała. Jednym z
bohaterów meczu był bramkarz,
wychowanek KSZO Ostrowiec,
Paweł Kapsa.
Od pierwszych minut spotkania w
Prostejovie Chorwaci zaatakowali,
spychając nasz zespół do obrony,
ale fenomenalnie bronił Paweł Kapsa. W drugiej połowie po strzale
glową Dario Sma, Chorwaci objęli
prowadzenie i cofnęli się do obrony,
oddając inicjatywę Polakom. Wyrównującą bramkę zdobył w 65 minucie
Napierała . W drugim meczu .polskiej" grupy Hiszpania wygrała w
Unicovie z Rosją 1:0. Polacy z dorobkiem 4 punktów zajmują drugie
miejsce w tabeli i do awansu do kolejnej rundy wystarczy im remis w śro
dowym meczu z Hiszpanią.
Oprac. Imirl

Jutro w Warszawie spotkają
się piłkarskie reprezentacje
Polski i Republiki Czech. Bę
dzie to drugie spotkanie drużyn narodowych obu krajów
po
rozpadzie
Czechosłowacji. Do pierwszego
meczu doszło dwa lata temu
w Ostrawie. Nasza drużyna
przegrała wówczas 1 :2.
Historia spotkań pi/karzy polskich i czeskich nie jest łatwa do
zbilansowani a. Gdy rozpadła się
Czechosłowacja , Międzynarodo

wa Federacja Piłkarska podjęła
decyzję, że federacja czeska (a
nie słowacka) będzie miała prawo do sukcesji futbolowego dorobku reprezentacji Czechosłowa
cji.

Trzy medale karateków z Kielc

Zawsze w
W Siedlcach odbyły się w nie26 mistrzostwa Polski w
karate kyokushin. Z trzema me·
dalami wrócili z tej imprezy za·
wodnicy Kie!eckiego Klubu Ka·
rate Kyokushin, którzy zajęli
czwarte miejsce w klasyfikacji
dzielę

druży,:!owej.

lopr. STACHI

Fot. PAP/CAF
Na zdjęciu: fragment meczu At/anta Hawks - Milwaukee Bucks,
Dikembe Mutombo (z piłką), po prawej Chris Gatling.

Duathloniści

27 kwietn ia 1

Akweduktu

zaczęli

od

czołówce
- Był to kolejny udany występ naszej ekipy - powiedział nam Krzysztof Borowiec, trener KKKK. - W
przyszłym roku mistrzostwa odbędą się w Kielcach i do Siedlec zabraliśmy kilku mniej doświadczo
nych zawodników, takich jak Michał Klamczyński, czy Sebastian
Woźniak , którzy potwierdzili już duże możliwości. A wracając do medalistów, to bardzo dobrze wypadł
występ Ewy Stachery, która wywalczyła złoty medal pokonującwfina
le w kategorii powyżej 65 kg utytułowaną Adriannę Bieńkowską z
Gdańska . W wadze do 90 kg Rafał
Płatek zdobył brąz. Niestety, Rafał
miał pecha, gdyż odniósł kontuzję
w teście łamania desek i sędzia nie
dopuścił go do walki o finał . Szkoda, bo był doskonale przygotowany
do tych zawodów. Drugi brąz zdobył w wadze powyżej 90 kg Andrzej
Białek . W walce o wejście do finału
spotkał się z Piotrem Banasikiem z
Koszalina . Walka była remisowa,
podobnie jak dogrywka i w teście
łamania desek o jedną lepszy był
rywal Andrzeja. W sumie jestem
zadowolony z mistrzostw, bo potwierdziły naszą przynależność do
krajowej czołówki.
Do wypowiedzi trenera Borowca
dodajmy jeszcze, że wśród oldbojów brązowe medale wywalczyli
dwaj kielczanie - Wiesław Rodzim
i Edward Błaszczyk .
ISTACHI

zwycięstw

Czwarty raz w Lubaniu
Jak już informowaliśmy su·
kcesem zakończył się start re·
prezentantów Akweduktu Kiel·
ce w zawodach Grand Prix Pol·
ski w duathlonie, jakie w niedzielę odbyły się w Lubaniu. W
klasyfikacji open kobiet bezkonkurencyjna była Katarzyna
Zataś, natomiast wśród męż
czyzn po raz czwarty w tej miejscowości triumfował Marek Kal·

wat.
- Konkurencja była naprawdę
mocna, a poziom zawodów, rozgrywanych w międzynarodowej
obsadzie, wysoki - powiedział nam
Andrzej Szołowski, trener Akweduktu. W Lubaniu sił w nowej dyscyplinie próbowal Piotrek Człeczy
ński, były lekkoatleta Budowlanych, mistrz Polski juniorów w bie-

gu na 2 km. I przyznać trzeba, że
na pierwszym odcinku biegu (zawody rozgrywano na dystansie 5
km bieg, 24 jazda na rowerze , 2,5
bieg) Piotrek podyktował takie tempo, że niewielu było w stanie je
wytrzymać . Ostatecznie zajął on
czwarte miejsce wśród juniorów
starszych.
- Jestem zadowolony z występu
swoich zawodników, bo u progu
sezonu potwierdzili niezłą formę mówi dalej trener Szołowski. Za tydzień weźmiemy udział w zawodach zaliczanych do Grand Prix
Polski w Kole , za dwa tygodnie
Marek wystartuje najprawdopodobniej w Niemczech w zawodach
duathlonowego Pucharu Europy,
23 maja w Czamkowie rozegrane
zostaną mistrzostwa Polski w dua-

thlonowym sprincie, 30 maja Puchar Europy w Głogowie , a w
dniach 10-13 czerw'ca duathlonowe mistrzostwa Europy w Austrii.
Program startowy na pierwszą
część sezonu mamy więc bogaty.
Wyniki zawodów w Lubaniu, SENIORKI: 1. Katarzyna Zaraś (Akwedukt) - 1.04,25 godz. 2. Katarzyna Syryjczyk (Mikołów) 1.07,27, 3. Marzena Górska (Sosnowiec) - 1.09,10; SENIORZY: 1.
Marek Kalwat (Akwedukt) - 56,17;
2. Marek Urbański (Energetyk
Gryfino ) - 56,22; 3. Jarosław Łaza
rowicz (Wrocławski Klub Triathlonowy) - 56,40; 7. Robert Zając 58,26; 9. Dawid Zaraś (obaj Akwedukt) - 1.00,34.

Janusza Wójcika

za

slra

W ten sposób
historię spotkań
drużyn narodowych obu krajów,
Polski i Czech ,
należałoby więc

wzbogacić

o bilans meczów naszej reprezentacji
z
Czechosłowacją ·
Spotkań
takich
było ponad 20.
Do pierwszego
spotkania piłka
rzy Polski i Czecho s ło wac ji

doszło

w 1925
roku. Polski ze-

spół

przegrał

wówczas w Pradze 1:2.
Z
zespołem
Czech
(Czechosłowacji) naszym bardzo trudno przychodziło
wygrywać. Na 25
Fot.
meczów {oficjalnych lub uznanych Wczorajszy trening polskich piłkarzy. Na
za nieoficjalne) bramkarz Grzegorz Szamotu/ski
Polacy wygrali zaPolaków. Łączny bilans .bramek:
ledwie czterokrotnie. SzeŚĆ meczów
33-54 .
IJ/,
kończyło się remisami, 15 - porażką

I

Kadra na
Puchar Deyny
Aż dziesięciu tramp karzy z naszego regionu zostało powołanych
do reprezentacji m akroregionu środkowo· wschodniego na mecz
eliminacyjny o Puchar Kazimierza Deyny z reprezentacją makrore·
gionu śląskiego. Mecz odbędzie się dziś w Zawierciu.
Oto nazwiska naszych zawodników i przynależność klubowa. Filip Frfd·
ler, Karol Gregorek, Paweł Jadczak, Norbert Okólski, Paweł S~ewczyk,
Paweł Sasi n (wszyscy Beniaminek Radom), Marcin Drabik (Stal Stalowa
Wola), Michał Pacyna (Junior Broń Radom), Hubert Różański (Naprzód
Jędrzejów), Norbert Pater (KSZO Ostrowiec Świętkorzyski).
W pierwszym meczu pomiędzy tymi reprezentacjami, który rozegrano
na stadionie Szydłowianki w Szydłowcu , wygrali goście 1:0. Pora na re·
wanż.

Prowadzący w naszej klasyfikacji Janusz Jojko (II liga) i Janusz Hynowski (III liga), po sobotniej kolejce rozgrywek, powiększyli przewagę nad rywalami.
* II liga . Najwyższą ocenę , 8 punktów, otrzymał p iłkarz KSZO
Ostrowiec Rafał Lasocki, który
zd o był zwyc ięską bramkę oraz był
wyróżniającym s i ę zawodnikiem
na boisku.
1. Jojko (KSZO) -144 pkt., 2. Pyskaty (K) - 141 pkt. , 3. Bilski
(KSZO) - 135 pkt., 4. Ożóg (S) 134 pkt., 5. Pacoń (K) -127 pkt., 6.
Kozak, Pastuszka (K) po 123

16 (3,18,29,31)

Multi Lotek
3; 5, 6, 9, 16, 18,23, 30,
33, 34, 35, 36,37,41,54,
55, 62,70,75,80

pkt., 8. Budka (KSZO) - 122 pkt.,
9. Pasionek (KSZO) -118 pkt., 10.
Szafran (S) - 117 pkt., 11 .
cha (S) - 116 pkt., 12.
wski (KSZO), Heinrich (K),
bak, Podlasek (S) po 115 pkt., 16.
Adamus (S) - 112 pkt.
* III liga. Z naszych zespołóW
najlepszy mecz rozegrały Tłoki
Gorzyce i zawodnicy tego klubU
otrzymali najlepsze noty w nasze)
klasyfikacji. Zbigniew Syg uła
otrzymał 8 punktów, a czterech ko·
lejnych graczy Tłoków po 7 pkt.
1. Hynowski (Siarka) -148 pkt.,
2. Żuchnik (Siarka) - 143 pkt., 3.
Samiec (Siarka), Tułacz (Tłoki) po
142 pkt., 5. Bilski (Tłoki)-140 pkt..
6. Dziuba (Siarka) - 137 pkt. , 7.
Pacanowski (Tłoki) - 133 pkt. , 8.
Kozłowski (S iarka), Ławryszyn
(Tłoki) po 127 pkt., 10. Karasińs kl
(Tłoki) - 126 pkt. , 11. Bąk (Sparta:
kus) - 125 pkt., 12. Sejdzińs kl
(Alit) -122 pkt., 13. Mierzwa (Spa'
rtakus) - 121 pkt., 14. Sasal
(Szydłowianka) - 120 pkt., 15. Bu'
jak (Spartakus) - 119 pkt., 16.
Gołębiowski , Karwacki (Alit), Ja'
ckowski (Szydłowianka) po 11~
pkt., 19. Rej czyk (Siarka), Dróżdz
(Spartakus) po 116 pkt., 21 . Gryz
(Spartakus) - 114 pkt., 22. Gaweł,
Barnak (Siarka) po 113 pkt. , 24.
Sajdak (Alit) -110 pkt., 25. Syguł~
(Tłoki) - 108 pkt., 26. Stefa ńs~1
(Błękitni) - 107 pkt., 27. Styczyn'
ski (Błękitni) - 106 pkt.
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