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beczek piwa

Fot. G.
C h o ć Juwenalia '99 w Kielcach zaczęły się w minioną środę,
wczoraj kieleccy ża cy przemaszerowali ulicami miasta prosto
przed ratusz, gdzie od prezydenta otrzymali klucze do grodu nad
S i ln icą. Ustęp uj ącego na kilka dn i szefa Kielc przyjęli owacyjnie,
tak jak wia d omość, że miasto należy do nich.
W przyszłą środę to samo uczynią radomscy studenci, ale bawić
się będąjuż od poniedziałku. Gwiazdą XXVIII Radomskiej Wiosny
Studenckiej będzie zespół "Piersi".
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STRONA 5

Stanie na stacji

lokomotywa?

Fot. G. Romański

Fot. archiwum
W

NR 2 (SOBOTA - 8 maja)

ponie dzi ałe k

straj k ko lejarzy.

Tylko Sandomierz "zaspał". Już od dwóch lat w mieście nie odbywa się Studencka Wiosna Kulturalna, bo nie ma jej kto zorganizować. Czy niedługo czeka to także Kielce i Radom, skoro w obu
miastach są coraz większe kłopoty z pieniędzmi na Juwenalia?

STRONA 20
Paweł

Kapsa bohaterem naszej

Chopin
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............. ...... .. ... ... .. .. .. .. ..

Ogromny sukces odniosła piłkarska reprezentacja
Polski do lat 16 w mistrzostwach Europy rozgrywanych w Czechach. Podopieczni Michała Globisza
okazali się rewelacją imprezy, zdobywając srebrny
medal.
We wczorajszym finale . b i ało- czerwon i"' ulegli 1:4 nie pokonanym w
mistrzostwach Hiszpanom . Do 62 min. toczyli jednak w Olomuńcu
wyrównany bój z faworyzowanym rywa lem , zbierając zasłużone
brawa od dwutys i ęcznej grupy polskich kibiców. Wie lk ą klasę w
spotkaniu z Hiszpanami potwierdził bramkarz KSZO Ostrowiec,
Paweł Kapsa , który w calym turnieju błyszczał wysoką formą i przez
trenera Andrzeja Zamilskiego uznany został bohaterem naszej
drużyny narodowej. - Jestem bardzo szczęśliwy. Na razie nie myślę o
dalszej karierze, przede wszystkim chcę podnosić swoje
umiejętności. W piłce młodzieżowej dużą rolę odgrywa przypadek,
czego najlepszym dowodem jest mój przykład . Gdyby nie kontuzja
kolegi, nie grałbym w tych mistrzostwach - podkreślił Paweł Kapsa .
Udział w końcowym sukcesie . bialo-czerwonych" miał też Paweł
Strąk, wychowanek Alitu Ożarów, który obecnie reprezentuje barwy
krakowskiej Wisły .
Idor, PAPl

do wygrania telewizor i 15 nagród niespodzianek
Wytnij kupon z dzisiejszego "Echa Dnia", dołącz kupon z piątkoweg o wydania
(7 maja), zaznacz krzyż yk i em prawi dłową odpowiedź , wyślij lub p rzynieś do naszej
redakcji, ul. Targowa 18, 25-520 Ki elce. Na kupony czekamy do czwartku - 13 maja .
Ustę nagrodzonych osób wydrukujemy w następną sobotę .

http://sbc.wbp.kielce.pl

drużyny

Polacy wicemistrzami
Europy!

dramatu .Sen nocy letniej" jest:

D

Romański
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Prawo jest bezlitosne

ZAMIESZANIE
NA ALEI•
ZASLUZONYCB
Dygnitarzy spoczywających na kieleckich cmentarzach wojskowych pochowano wbrew prawu. Ich bliscy, którzy chcą po śmierci
przy nich spocząć, muszą zwłoki ekshumować i przenosić na inne
cmentarze. Z kolei w kwaterze zasłużonych w nekropolii w Cedzynie
rzadko odbywają się pogrzeby. Nie wiadomo kogo tu chować , bo
odkąd nie ma PZPR, nie ma kryteriów określających osobę
zasłużoną·

Zgodnie z ustawą o cmentarzach
i grobach wojennych z 1933 roku,
wciąż obowiązującą, na cmentarzach wojennych można chować
tylko osoby, które zmarły w wyniku
ran odniesionych na wojnie lub
bezpośrednio na niej zginęły. W

Kielcach mamy cztery takie nekropolie. Cmentarz Wojsk Polskich,
utworzony jeszcze przed II wojną
światową został oficjalnie zamknięty
wraz z zakończeniem działań wojennych. Mimo to wiele osób pochowano na nim w latach 70., jedni otrzy-

Proces w sprawie "Fosko" znów odroczony

Czy sąd zdąży
przed urlopem?
Proces przeciwko ośmiu osobom z byłego kierownictwa " Fasko" odroczony został wczoraj
przez Sąd Rejonowy w Skarży
sku do 21 czerwca_ Powodem
była tym razem nieobecność
dwójki z ośmiorga oskarżonych
- byłego dyrektora firmy Andrzeja K i kasjerki Haliny R
Sprawa ciągnie się od kwietnia
1998 roku. Jednak dotychczas nie
udało się doprowadzić do choćby
jednego posiedzenia sądu . Zawsze na przeszkodzie stawała
nieobecność któregoś z oskarża
nycłl. Andrzej K już raz przedstawił zwolnienie lekarskie, usprawiedliwiają::e niestawienie się przed
sądem. Wczoraj slalo się tak po
raz drugi. Halina R przedstawiła
zwolnienie lekarskie po raz pierwszy. Na najdluższy okres sprawa
została odroczona we wrześniu
1998 roku, na czas odbycia badań
lekarskich przez jednego z oskarżonych, byłego prezesa .Fosko· i

przewodniczącego

Rady Miasta

Skarżyska Jacka N. Gdy wreszcie,

na

początku

lutego, okazalo sie,
radny aktualnej kadencji, pomimo schorzenia może
brać udzialw sprawie, powierzono
ją nowemu sędziemu referentowi.
Poprzedni, prowadzący ją od
kwietnia 1998 roku , przeszedl w
stan spoczynku. Niestety, nowy
referent w kwietniu korzystał z urlopu i sprawa znów · została
odłożona na póżniej . Po fiasku
wczorajszej rozprawy jest mało
prawdopodobne, by jakiekolwiek
ustalenia udało się sądowi poczynić przed przerwą urlopową
Przypomnijmy, że prokuratura
zarzuca ośmiu osobom z byłego
kierownictwa . Fosko' nadużycia i
działalność na jego szkodę w lalach 1994-96.
IG.BJ
że oskarżony,

Już

mali na to

zgodę władz,

inni nie.

Pozostałe trzy cmentarze: Partyzancki, Jeńców Radzieckich i

Żołnierzy Radzieckich założono
póżniej z przeznaczeniem tylko na
chowanie prochów żołnierzy ekshumowanych z innych cmentarzy.
Tutaj również leżą zwłoki wielu
działaczy parłyjnych i ich rodzin,
którzy zmarli wiele lat po zakoń
czeniu wojny. - Pochowano ich
wbrew wciąż obowiązującej ustawie z 1933 roku - mówi Zofia Klimas z Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Kielcach. - Na
część pochówków byłych dygnitarzy wydali zgodę wbrew prawu ówcześni prezydenci Kielc, potem robiono tzw. dochówki naj bliżej rodziny i te były na "dziko". Wciąż
zwracają się do nas rodziny osób
leżących na cmentarzach wojskowych o zgodę na pochowanie kolejnych zmarłych . Nie wydajemy
ich. Wiele osób, którym za leży na
spoczęciu w jednym grobowcu z
mężem czy ojcem, decyduje się
na ekshumację prochów z cmentarza wojskowego i przenosiny na
cmentarz komunalny w Cedzynie.
Jest to wykonywane na koszt
Urzędu Miasta, jeśli na pochówek
była kiedyś wydana zgoda prezydenta, w przeciwnym razie płaci za
to zainteresowana rodzina.
Nekropolia w Cedzynie ma wydzieloną kwaterę dla zasłużonych,
ale grobów z lat 90. jest tu niewiele,
bo nie ma kryteriów kwalifikacji
zmartego do grona zasłużonych. Gdy były komitety partyjne PZPR
przedstawiliśmy im kilka wersji warunków, pozwałających uznać kogoś
za zasłużonego. Wybrano wówczas
te najlagodniejsze, ale wraz ze
zmianą ustroju przestały one 0bowiązywać. W tym roku prezydent
Kielc wydał jedną zgodę na pochowanie zmar1ego w alei zasłużonych
na cmentarzu komunalnym.
Agata KOWALCZYK

Po wypadku na ul. Krakowskiej w Kielcach.
Do

tragicznego wypadku
w czwartek na ulicy
Krakowskiej, w kieleckiej dzielnicy Białogon .
Według
zeznań
nielicznych
świadków, jadący od strony Kielc
motocyklista zaczął gwałtown i e
hamować, gdy zobaczył wj eż
dżającą na jego pas ruchu , skrę
cającą w lewo, ciężarówkę . "Yamaha", na której jechał, przewródoszło

.

operacja
o tym, że okazja czyni złod
zieja przekonała się przedwczoraj ordynator oddzialu
wewnębzl1ego sandómierskiego szpitala.
lekarka wyszła na chwilę z
gabinetu pozostawiając nie zan*nięte drzwi ~ ponownie
wróciła spostJzegła. że z gabinetu ~ jej torebka, w której byto 800 zJotych oraz
piecząIki . lekarka wyceniła
łącznie sIrnty na 1500 ztotych.

IAGAJ

Ekonomik

zaprasza
Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Oskara Langego
w Kielcach serdecznie zaprasza
uczniów szkół podstawowych oraz
rodzX:ów dzisiaj · o godz. 10 na
• ~ otwartej szkoły'".

. Na kieleckiej wystawie pierwszy raz pokazany ~ostanie jedyny w Polsce perro de presa
canario - pies bojowy, który znalazł się na liście psów niebezpiecznych . Pochodzi z Hiszpanii i
lam rasa ta uważana jest za spokojną i zrównoważoną. Niestety,
w XIX wieku używano ich do
psich walk. Stąd zła sława. Również z tej listy jest dog argentyń
ski,
także
pierwszy
raz
goszczący w Kielcach. W Polsce
jest ich jedenaście.
Rarytasem wyslawy będą rnastify angielskie - największe psy na
świecie, ich waga dochodzi do 120
kilogramów, oraz potężne i poroś
nięte gęstym futrem mastify tybetańskie . Będzie także berger de
beaute, pies pasterski podobny do
dobermana, ale z dłuższą sierścią, gryfen brukselski - ozdobny,
niewielki piesek do towarzystwa i
trzy malutkie spanielki cavalier,
hodowane na dworze angielskim,
w Polsce rzadkość.

- Dodatkową atrakcją będzie
pokazanie flay-ball. Jest to tor
przeszkód połączony z grą w
piłkę - wyjaśnia Bartłomiej Tośta
z Polskiego Związku Kynologicznego w Kielcach . - W tej konkurenci startować będą gościn
nie border collie, specjalnie
sprowadzone na wystawę . Energiczne i niezmordowane w zabaw ie.
- Przygotowaliśmy laury nie tylko
tlla najpiękniejszych - podkreśla
Tośta . - W ringu posłuszeństwa
staną psy, które ocenimy pod
względem wyszkolenia i zachowania. Wygląd w tym przypadku nie
gra roli.
Nie będzie można w czasie wystawy kupić szczeniaków, na stadionie i w pobliżu . - Mam nadzieję ,
że Straż Miejska tego dopilnuje zaznacza kynolog. Handlu w takich warunkach zabron ił Zarząd
Główny Związku Kynologicznego.
Chętni będą mogli wziąć adresy i
obejrzeć rodziców.

i wraz z kierowcą wpadła
pod przyczepę ciężarowego samochodu . Auto odjechało nie zatrzymując się na miejscu wypadku . Ciężko rannego , niespełna
dzi ewiętńastoletniego motocyklistę , do szpitala zabrała "erka".
Jego życia nie udało się uratować .

IALPI

Miody gigant kopiuj
W czwartek kielecka policja zatrzymała młodego mężczyznę,
który w domu kopiował programy komputerowe. Biegli ocenili, że czarnorynkowa wartość nielegalnie przegrywanych
programów wynosi... 2.000.000 zł..
Informacje operacyjne o tym, że
w mieszkaniu prywatnym 23-letni
mężczyzna zorganizował kopiarnię profesjonalnych programów
komputerowych, policja otrzymała
kilka tygodni temu. Na rynku w
całej Polsce pojawiły się bowiem
specjalistyczne program~ po zani-

jutro w Kielcach

Jutro odbędzie się w Kielcach XXX Świętokrzyska Wystawa Psów
Rasowych. W ringach stanie 600 psóww 120 rasach, kilka ras wystawionych będzie po ~ pierwszy w kraju:

ciła się

Policja ocenia wartość nielegalnych programów
na DWA MILIONY ZŁOTYCH

Psie rarytasy

Złodziejska

koł

Motorem pod

" Ze

względu

na

okrągłą rocznicę

przygotowaliśmy wyjątkowo dużo,

bo
150 pucharów - mówi Tośta . - Obdarowany zostanie każdy zwycięzI:,a
w grupie. Głównym i ofiqalnym sponsorem imprezy jest firma .Pedigree·,
a odbywać się ona będzie pod patronatem prezydenta miasta.
Zapraszamy jutro od godz. 10
na stadion lekkoatletyczny KS
. Budowlani· w Kielcach , ul. BoczIDOKl
na.
aż

Sto· litrów
Wczoraj na drodze do Ostrowca policjanci zatrzymali dwa samochody z ukraińską rejestracją. Znaleziono w nich 300
litrów przemyconego ze Wschodu spirytusu. Akcję przeprowadzono razem z celnikami. Troje
obywateli Ukrainy zatrzymano.
Około godz. 11 za Ostrowcem
policjanci z ,drogówki" czatowali
na dwa samochody ze wschodnią
rejestracją. Zatrzymano ,opla" i
"golfa". W bagażnikach znalezio-

http://sbc.wbp.kielce.pl

żonych

cenach, a nabywcy twierdzili , że kupili je w Kielcach. W
czwartek policjanci z Wydziału
Przestępstw Gospodarczych kieleckiej Komendy Miejskiej razem
ze specjalistami w dziedzinie praw
autorskich z Warszawy postanowili te rewelacje sprawdzić . Nie
było innej możliwości udowodnienia winy podejrzanemu, jak zatrzymanie go na gorącym uczynku. Po
południu funkcjonariusze weszli
do obserwowanego mieszkania .
Właściciel właśnie przegrywał kolejne wersje prqgramów "Microsoft", "Symantech", "Autocat" . Jeden z nich służy do opracowywania projektów budynków, a wykorzystywany jest przez architektów.
Oryginalna wersja programu kosztuje 5000 marek niemieckich.
Zabezpieczono trzy zestawy komputerowe, kopiarki, kilkaset czystych płyt CD, drukarkę laserową,
programy . matki', które przegrywano. Nie wiadomo jeszcze od jakiego czasu 23-latek sprzedawał
nielegalne programy. Prawdopodobnie nie działał sam. Oceniono, że gdyby wszystkie programy
znalazły się na rynku, Rosztowałyby 20 miliardów starych

oprogramowaniem
galne wersje "Windows '
go oficjalnie nie było ie;lCllkntjl.g(
sprzedaży.

•

złotych .

na glow,
no w sumie 300 litrów czystego
spirytusu w butelkach bez akcyz.
Wszystko wskazuje na to, że spirytus przemycono i zamierzano
rozmieszać z wodą, nadając takiemu .trunkowi" różne nazwy. Alkohol miał si ę znależć w sprzedaży
na bazarach. Dwóch mężczyzn i
kobietę zatrzymano do wyjaśnie
nia. Jak oceniono wstępnie , czarnorynkowa
wartość
tak
przyrządzonej wódki wyniosłaby
kilka tysięcy złotych.
(AO)

ważnie

ni Łukasz B
M ., 37-letni
Piotr W. i 34-letni Rol~'PISZiPOltaL~.
j ę li jednak to ryzyka.
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Kości były,

z roszczeniami sejmiku samorządowego do
na których usytuowane jest lotnisko w Masłow i e ,
onowaniem bezprawia. Obecna sytuacja jest wynilitery prawa na początku lat siedemdzies iątych Aeroklubu Kieleckiego Krzysztof Kwapisz.

siedemdzieGospodarki
Narodowej
i p rzekazały PoNarodowej z zaaby oddano je aerosię jednak nie sta ło ,
decyzje ministeriallotn isko Wojewódzkiej
Transportu Sanitarnego
dyrektor aeroklubu
Dudzik. - Teraz władze
że grunty powinnalizowane na rzecz
n, ,,f<,.,oh •.,,,

komu

sku odprawy przeprowadzane są
obecnie co najmniej dwa razy w
tygodniu. - To zwiększa atrakcyjność naszego regionu dla inwestorów, perspektywa utworzenia
portu lotniczego była atutem w
walce o utrzymanie województwa
- mówi prezes Kwapisz. - Jeśli
spór o własność gruntów będzie
się przedłużała, to na pewno
wszyscy na tym stracą. Kto wie,
może przez to nie zmieścimy się w
planach Polskich Linii Lotniczych
rozbudowy lokalnych lotnisk.
Istnieje także zagrożenie, że Kielce stracą posterunek celny. Złoże
nie wniosku o zawieszenie jego
działalności zapowiedział aeroklub,
gdyż brakuje mu pieniędzy na przeprowadzanie odpraw. - To byłaby
wielka strata dla województwa
przyznaje wojewoda Lubawski.

Wszyscy

są

zgodni

co do tego, że potrzebne są pien i ądze na rozb u dowę lotniska w
Masłowi e , jak równi eż do tego, że
najlepszym rozwiązaniem byłoby
utworzenie spółki prawa handlowego. Jej akcjonariuszami mógłby
być obok aeroklubu również sejmik województwa świętokrzyskie
go, gmina Masłów, prywatni i instytucjonalni inwestorzy. - To bardzo
dobry pomysł - mówi starosta
Gałka. - Nie możn a go jednak zre-

Po dwóch latach
nieobecności

Po prawie dwuletniej nieobena swoje miejsce

cnośc i wró ciła

szanse na to,
lotnisko
zdarzenia jest
gruntów sejminie byłoby wówproblemów jak
powstało

zostały

zasypane

Sensacja
sprzed lał

A-rAJ CA
PRA

,...n',!7; '.... V się

ale

" Papież

pojedzi e na obiad
na ludzkich kościach . ( ... ) Na kilkunastometrowym odc inku przebrukowanej
właśn i e u liczk i leży nowa kostka, dalej z nierównej ziemi wystaj ą ludzkie koś ci i po pę kane
czaszki " - nap i sał jeden z ogólnopolskich dziennik ów. Artykuł
drogą ułożoną

alizować

bez uregulowanej włas
gruntów.
Pomimo tej zgodności trwa jednak konflikt. Każdy bowiem chce
wnieść do ewentualnej spółki jak
największy majątek, po to, aby zapewnić sobie dobre miejsce na liście akcjonariuszy. - Pas startowy
o długości 900 metrów, drogi do
kołowania są własnością aeroklubu i dziesięciokrotnie przewyższają wartość samego gruntu powiedział prezes Kwapisz.
W planach jest wydłużenie o dodatkowe 600 metrów pasa startowego, aby lotnisko mogło przyjmować średnie samoloty rejsowe. Inwestycja kosztowałaby jednak kilka milionów złotyc h . Konieczne
jest
także
zainstalowanie
urządzeń radiolokacyjnych, specjalnych latarni, aby ruch lotniczy
od bywać mógł s ię w nocy i przy
złej pogodzie. Aeroklub poczynił w
tym kierunku wiele starań, wykonując studium projektowe i czyniąc przygotowania do wykupu
okolicznych działek. Teraz jednak
plany są już zdezaktualizowane,
na wykonanie nowych potrzeba co
najmniej kilku d ziesi ęc i u tysięcy
no'ści

złotych.

- W lokalnym ruchu lotniczym
Polska jest bardzo zapóżni ona mówi Leszek Kaleta. - Każde śred
niej wielkości miasto europejskie
posiada port lotniczy, a ruch jest
zaplanowany.
Kolejną rozprawę w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie ustalenia włas
ności gruntów lotniska Masłów zapowiedziano na 17 maja.
Agnieszka WICHA-OAUKSZA

wzb udził

niemałą

wśród mi eszkań ców

sens a cję

miasta.

Zdaniem
autora
artykułu,
na ulicy Jana Długosza
odsłonili robotnicy, którzy zdjęli
dotychczasowy bruk z remontowanej ulicy. Potem mieli je zostawić na rozkopanej ziemi na cały
długi weekend. Dziennikarz twierdzi, że widział je jeszcze 1 i 2 maja.
Informacje podane we wczorajszej gazecie zdementował Marek
Juszczyk, miejski konserwator zabytków w Sandomierzu. Twierdzi
on, że był na terenie budowy w
p iątek w południe i nie widział żad
nych kości. - Byłem tam również razem z archeologiem we wtorek. Nic
jednak nie widziałem - zapewnia.
- Kości zostaly znalezione 26
kwietnia, około 30 metrów od bramy wjazdowej na teren Collegium
Gostomianum - poinformował nas
Andrzej Lebida, prezes firmy
budowlano-konserwatorskiej .Arkada", zaj m ującej się remontem
ulicy Długosza. - Grób odkryliśmy
w czasie prac związanych z budową nowych instalacji gazowej i
wodociągowej . Zaraz po natrafieniu na znalezisko ściągnęliśmy archeologa. Przyszedl także ksiądz
proboszcz parafii katedralnej.
Wszystkie kości na czas robót zostały wyjęte z dołu. Potem większe
zostały przejęte przez Państwową
szczątki

Fot. R. Biernicki
Szczątki

ludzkie odnalezione na placu przy Collegium Gostomianum we wrześniu ubiegłeg o roku.
Służbę

Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu, pozostałe zaś, przykryte
folią, trafiły z powrotem do dołu, a
potem zostały zasypane ziemią. Wszystko odbyło się w odpowiedni
sposób, z należnym spokojem mówi Andrzej Lebida.
Prace na ulicy Długosza są prowadzone pod stałym nadzorem ar-

,

"TE LA" W OCILA
p rzy Rynku w Kie lcach odnowi ona f igura św. Tekli. Od wcze-

snych godzin rannych w czwartek g romadzili się bywalcy
" g rzę dy", aby obejrzeć jak przy
pomocy dżwigu święta ustawiana jest na cokole.
Ostatni raz figura św. Tekli była
konserwowana przy okazji przenosin sprzed .Sołtyków" na przeciwny kraniec Rynku w 1836 roku. Od tego czasu została poważnie zniszczona, przede wszystkim przez spaliny samochodowe oraz sadze z domowych pieców. Kamienna figura pokryła się
ciemnym nalotem. Uszkodzeniu
uległ materiał, z którego ją wykonano, spoiwo kamienia się
rozeszło,

częściowo

wypłukane

zostało

przez deszcz i uległo
rozwarstwieniu . W najgorszym
stanie były cokół i fundamenty.
Bez ich renowacji figura mogłaby
się zawalić. I to skłoniło Urząd
Miasta do poddania jej renowacji.
- Tekla została wymyta, usunięto
z niej warstwę ciemnego nalotu
oraz zasolenie naniesione przez
deszcze. Uzupełniono ubytki oraz
wzmocniono kamień preparatem
krzemowo-organicznym - mówią
Małgorzata i Paweł Osełkowie , w
których pracowni figura była odnawiana.
Święta dostała nową aureolę,
którą wiele lat temu skradziono,
oraz krzyż . Oba atrybuty wykonano z blachy pomalowanej na zloty
kolor. Zrekonstruowano również
kamienną głowę lwa, która kiedyś
się ukruszyła . Wykonano ją na
podstawie starych zdjęć . Obok
świętej ustawiono dwa nowe, żeli
wne aniołki.
Czy figura wytrzyma tak długo
bez konserwacji jak poprzednio?
Będzie to zależało od stanu środo
wiska. Kamienne zabytki są

http://sbc.wbp.kielce.pl

szczególne podatne na niszczenie
przez spaliny samochodowe oraz
pyły wydobywające się z domowych pieców, a tych w kamienicach przy Rynku jest jeszcze wiele.
Usytuowanie figury też nie jest
korzystne dla utrzymania jej w nie
zmienionej kondycji przez lata.
Stoi ona w miejscu zacienionym,
wilgotnym, wśród drzew. Co jakiś
czas trzeba będzie ją umyć z ptasich odchodów i lepkiej substancji
spadającej z kwiatów i liści kasztanowców. Usytuowanie figury nie
sprzyja również jej dobrej ekspozycji. Wciśnięta między drzewa,
kiosk "Ruchu· i budki z kwiatami
jest niewidoczna z Rynku. Jej odbiór psuje również kabel elektryczny przechodzący tuż obok figury.
Warto, aby władze miasta pomyślały o estetycznym zagospodarowaniu skweru, na którym stoi figura św. Tekli.
(ATA)

Asy

Z

"kabla"

Telewizja Kablowa "Kielce"
firm wyróż
nionych w edycji "Asy '99". Do
tej pory wyróżnienia, złote, srebrne i bursztynowe Asy wręczo
no 350 przedsiębiorcom.
Asy przyznawane są przez Polish Promotion Corporation od
1992 roku polskim firmom, które
odniosły sukces. Celem fundacji
jest promowanie rodzimej produkcji. Asy dostają przede wszystkim
firmy i osoby ze świata kultury, polityki i gospodarki.' W tym roku w
kategorii mediów wyróżniono Teznalazła się wśród

cheologicznym. Z ramienia Urzę
du Miasta sprawuje go Marek Florek.
W okolicach dzisiejszej ulicy
Długosza przed ośmiuset laty znajdował się cmentarz, powstały przy
nie istniejącym już kościele Św.
Piotra. - Kościół i cmentarz zostały
zlikwidowane w 1821 roku - wyjaś
nia Marek Florek. - Wszystkie kości
z
cmentarza
oraz
grobu
mieszczącego się wewnątrz kościoła zostały złożone w dużym dole, głębokim na półtora metra,
położonym na peryferiach placu
przy Collegium Gostomianum. Został zasypany ziemią. Potem w tym
miejscu wybudowano mur. Przez
ponad 150 lat nikt nie wiedział o
cmentarzysku. Natrafiono nań dopiero jesienią ubiegłego roku, kiedy budowano tu nową instalację
gazową. Wtedy także kości zostały
pozbierane, a dół zasypany.
Marek Florek również dementuje
informację, że wykopane pod koniec kwietnia kości leżały odkryte
przez kilka dni.
- Byłem tam 28 kwietnia - opowiada. - Żadne szczątki ludzkie
tam nie leżały. Nic nie zauważyłem
również 30 kwietnia . Owszem,
mogło się zdarzyć , że jakaś pojedyncza kość, nie zauważona
przez robotników, gdzieś się zapodziała. I to wszystko.
- W Sandomierzu jest wiele pozostałości po istniejących tu niegdyś cmentarzyskach. Byly one
przecież pod płytą Rynku, na placu Poniatowskiego przy Urzędzie
Miasta, na wzgórzu świętojakub
skim - dodaje archeolog. (GOP)

lewizję Kablową .Kielce" za popularyzację miejskiej telewizji w śro

dowisku i bogatą ofertę programową.
Dyplom odebrała w
Pałacu Wilanowskim w Warszawie dyrektor TKK Jolanta Różań
ska.
- Cieszymy się, że została dostrzeżona na forum ogólnopolskim
telewizja, która od początku istnienia nie schlebia tanim gustom i
modelom komercyjnym - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Jolanta Różańska, dyrektor
TKK.
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8-9 m
Odwołanie poniedziałkowego strajku
związkowców

"Miloszević musi spełnić wszystkie warunki"

Drugi szczyt

od dzisiejszego spotkania
z Zarządem PKP

Przez bomby do pokoju STANIE NA STACJ
Bombardowania sił lotniczych NATO zmusiły Serbów do zaprze- ' dniu , noc po nocy, ażdo momentu,
stania ataków w Kosowie w 44. dobie nalotów - podały wczoraj
gdy Belgrad zaakceptuje pięć waźródła Sojuszu.
runków Paktu, w tym wycofanie

- Fot. PAP/CAF
W Nancy (Francja) rozpoczął
wczoraj szczyt
Trójkąta
Weimarskiego - powołanej 8 lat
temu platformy współpracy
Francji, Polski i Niemiec.
Jest on poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa europejskiego oraz przyszłości Unii Europejskiej, w perspektywie jej rozszerzenia. Jest to drugie już śpot
kanie na szczycie polityków
Trójkąta Weimarskiego; pierwsze
odbyło się w Poznaniu w lutym
1998 r.
Na zdjęciu: prezydenci Niemiec Gerhard Schroeder, Francji Jacques Chirac i Polski Aleksander Kwaśniewski przed
rozpoczęciem rozmów.
się

NATO podało, że pomimo złych
warunków
ątmosferycznych,
bombardowania trwały pełną dobę : Atakowano czołgi , pozycje
artyleryjskie, przejścia graniczne i
stanowiska obrony przeciwlotniczej .
Zbombardowane zostały również cele strategiczne, w tym most
we wschodniej Serbii , magazyny
paliw w Prahovie, Niszu i Pirane,
wojskowy zakład naprawczy w

uposażeniu

żołnierzy

przyjął

wczoraj Sejm. Nowela wejdzie w
życie 1 lipca.

Fot. PAP/ CAF
Ręka młodego uchodźcy albańskiego

w Rumunii

"Dobrze,

że przybyłeś"

Okrzykami " Bine Ati Venit! "
("Dobrze, źe przybyłeś") tłumy
powitały wczoraj na rumuń
skim lotnisku Baneasa Jana
Pawła II. - Witam drogą ziemię
rumuńską, którą od dawna
pragnąłem odwiedz ić - pozdrowił papież obecnych.
- Ucałowałem tę ziemię i dzię
kuję prezydentowi Constantinescu za wielokrotnie ponawiane od 1993 roku zaproszenia - powiedział Ojciec Święty
po przylocie do Bukaresztu. Papież podziękował również rumuńskiemu
patriarsze prawosławnemu Teoktystowi "za

Rumuński

fotoreporter poktóry
zasłabł podczas ceremonii powitania Ojca Świętego na lotnisku w Bukareszcie.

maga

żołnierzowi,

Jan

Czaczaku oraz

składy

amunicji w
Sjenica , Ponik-

va i Nisa .
Glównym celem ataków lotnictwa NATO było trzecie co do wielkości miasto Jugoslawii - Nisz,
gdzie w wyniku nalotów bombowych zginęło 9 osób - w zaatakowanym szpitalu i na miejscowym
bazarze.
Wczoraj sekretarz generalny
NATO Javier Solana powiedział,
że prezydent Jugosławii Slobodan
Miloszević powinien zaakceptować plan pokojowy państw G-8 w
sprawie Kosowa, gdyż w przeciwnym razie Sojusz zmuszony bę
dzie go narzucić . Sojusz domaga
się również spełnien ia swoich warunków. - NATO będzie kontynuować bombardowania dzień po

wszystkich s ił serbskich z Kosowa
- zapowiedział rzecznik NATO Jamie Shea.
Tymczasem w nocy z czwartku
na p i ątek w Bułgarii , ok. 20 km od
. stolicy - Sofii, znowu spadla rakieta . Rakieta spadla w okolicach wsi
Liulin w okręgu Pernik, tworząc
niewielki krater. Ofiar ani strat materialnych nie bylo.

Spadł

MIG

Wczoraj na polach koło wsi Morany, niedaleko Malborka, przed
godz. 19 rozbił się samolot wojskowy, najprawdopodobniej MIG
21 - podała policja . Pilot katapultował s i ę i przeżył katastrofę .

Paweł

muński

II i patriarcha ruTeoktyst.

braterskie powitanie i uprzejme
zaproszenie" .
- Po raz pierwszy Boża Opatrzność dala mi możność podjęcia
podróży apostolskiej do kraju o
prawosławnej większości. Odbywam ją za zgodą patriarchy Teoktysta - powiedział papież . - Wierzę, że moja wizyta przyczyni się
do zbliżenia Kościoła katolickiego i prawosławnego - mówił Ojciec Święty.
Prezydent Rumunii Emil Constantinescu, który powitał papieża przy trapie samolotu i wraz z
nim przeszedł przed kompanią
honorową wojska rumuńskiego ,
zaczął swe przemówienie od
słów: "Witam w Rum unii nastę
pcę Świętego Piotra, którego wizyta jest historycznym wydarzeniem zarówno w sensie religijnym, jak i politycznym".
Uroczystość powitania papieża
na lotnisku bukareszteńskim
transmitowało 50 zagranicznych
sieci telewizyjnych.

Zginęło pięć

Dnia 6 maja 1999 r.
zmarła

śp.

Rozalia Pianko
z d. Jankowska

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
w kościele pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Skarżysku-Kam.
10 maja 1999 r. o godz. 12
po czym trumna zostanie złożona na
cmentarzu parafialnym w Skarżysku-Zach.

w głębokim smutku
córki i syn z rodzinami

osób

"Toyotą" W

"autosan"

Cztery kobiety i mężczyzna
a kilkanaście osób zostało rannych wczoraj wskutek
zderzenia "toyoty camry" z autobusem marki "au tosan " na
drodze nr 10 w miejscowości
Skępe k. Lipna (KujawskoPomorskie).
Prawdopodobnie kierowca autobusu nie zachował należytej ostrożności wjeżdżając na główną dro-

Śmierć poniosły pasażerki autobusu, które powypadały przez okna i zostały przygniecione przez
przewracający się pojazd. Zginął
też kierowca osobowego auta z
warszawską rejestracją. "Toyota"
została doszczętn i e zniszczona.
Dokładnie pięć tygodni wcześ
niej w Skępem zginęło p i ęciu
młodych mężczyzn , którzy .fiatem
1?6p" zajechali drogę dostawczemu "volkswagenowi".

zginęli ,

gę·

pujące poc iąg i:

Religijne symbole w obozach

zagłady

Krzyżowa

droga uslawy

Sejm odrzucił wczoraj popraSenatu , gwarantującą zachowanie wszystkich symboli
religijnych na terenach byłych
obozów i w strefach ochronnych, jeżeli zgodzą się na to
władze kościołów lub związków
wyznaniowych.
Za odrzuceniem tej poprawki
głosowało 309 posłów (większość
AWS, UW i SLD), przeciwko było
86 posłów (m.in. ZChN, PSL, Nasze Koło, KPN "O' oraz ROP). 10
posłów wstrzymało się od głosu
(m.in. Waldemar Pawlak i Mirosław Pietrewicz z PSL oraz Kazimierz Kapera i Teresa liszcz z
AWS).
Przeciwnicy tej poprawki twierdzili, że może ona doprowadzić do
sytuacji, w której dowolny kościół
lub zwi ązek wyznaniowy mógłby
wyrażać zgodę na postawienie dowolnego symbolu religijnego na
terenie byłych obozów i w strefach
ochronnych.
Negatywnie odn iósł się do tej poprawki w liście do szefa AWS Mariana Krzaklewskiego sekretarz
generalny Episkopatu bp Piotr libera. Wskazywał, że powinna być

wkę

Pogrążeni

z Kos owa trzymającego drut

kolczasty, okalający obóz dla uchodźców w pobliźu Kukes (Albania).

miejscowościach

Papież

Prawdopodobnie w pon ieod godziny 6 do 8 staną
w Polsce wszystkie pociągi.
Tym razem ruch wstrzyma nie
Związek Zawodowy Maszynistów, a Zw iązek Zawodowy Dyżurnych Ruchu. Tymczasem o
strajku nic nie wiedzą stacje kolejowe. Nikt nie odsyła pasaże
rów i nadal na pon ie dz i ałkowe
kursy sprzedawane są bilety.
Na razie właściwie nikt nic nie
wie. Kasy biletowe na dworcach w
Kielcach , Radomiu, Tarnobrzegu,
Stalowej Woli i Sandomierzu
sprzedają na poniedzialkowe wyjazdy bilety kolejowe. Nikt nie informuje pasażerów o potencjalnym
strajku. Tymczasem na razie jest
on już proklamowany i jedyną
szansą na odwołanie mogą być
rozmowy związkowców z Dyrekcją Generalną PKP.
- Czekamy na spotkanie z szefostwem. Jeszcze dziś powinniśmy
wyznaczyć termin negocjacji z Dyrekcją Generalną i Zarządem PKP.
Jeśli pracodawca wysłucha naszych argumentów i szybko zgodzi s i ę na realizację postulatów,
poc i ąg i będą j eżdzić normalnie .
Natomiast jeśli podczas sobotniego spotkania nie dojdzie do
ustępstw, między godziną 6 a 8
staną wszystkie składy w całej
Polsce - zapowiada wiceprzewodniczący Rady Krajowej Zw i ązku
Zawodowego Dyżurnych Ruchu
PKP Adam Golec.
Zwykle strajk inicjowali maszyniści , tym razem zaprotestowali dyżurni ruchu .
- Uważamy, że pieniądze dzielone są niesprawiedliwie. Nasza
praca niewiele różni s ię od tego,
co robią kontrolerzy lotów. Ale nikt
tego nie docenia . Stąd jednym z
postulatów jest podwyżka płac dodaje Adam Golec.
Na dworcach kolejowych nie widać jeszcze paniki, ale niektórzy
podróżn i już pytają o strajk. Co ciekawe , zwykle w i edzą więcej niż
panie w informacji.
- Jest pan drugą osobą. która zapytała , czy w poniedziałek będą jeżdzić pociągi. A nam nikt nic nie
mówi. Potem podróżni nas wyzywają, do nas mają pretensje, a nie
do organizatorów strajku - usłysze
liśmy na dworcu w Kielcach.
Jeśli dojdzie do strajku, to ze
stacji K ielce nie wyjadą nastę
działek

Urlop od armii
Student, któremu udzielono urlopu w nauce, nie może być powołany do wojska - taką senacką
poprawkę do noweli ustaw o powszechnym obowiązku obrony i o

LOKOMOTYWA?

Stronę

ona . zmieniona lub zmodyfikowana".
AWS już zapowiedziała nowelizację ustawy o ochronie terenów
byłych
hitlerowskich obozów
zagłady, tak, aby zapewnić pozostawienie papieskiego krzyża w
Oświęcimiu .

Ustawa dotyczy ośmiu byłych
obozów zagłady : w Oświęcim iu,

Majdanku, Sztutowie, Rogożnicy,
Treblince , Chelmnie, Sobiborze i
Bełżcu . Zgodnie z ustawą, wokół
tych miejsc mają być utworzone
strefy ochronne o szerokości maksymalnie 100 metrów, gdzie m.in . .
zabronione będzie wznoszenie
budowli , z wyjątkiem obiektów
służących zabezpieczeniu i utrzymaniu w ładzie pomnika zagłady.

"Żrące" tramwaje we Wrocławiu

Kwas na siedzeniach
Kolejna osoba poparzyła się
wczoraj kwasem, który nieznany sprawca rozlewa na fotelach
wrocławskich tramwajów. To
już dziesiąta ofiara "kwasiarza" .
Policja powołała specjalny zespół, który usiłuje złapać sprawcę·

Miejskie Przeds i ębiorstwo Komunikacji Miejskiej wyznaczyło
wczoraj nagrodę dla osoby, która
pomoże ująć sprawcę . Osoba taka

przygotowano na podstawie

http://sbc.wbp.kielce.pl

materiałów

PAP

może liczyć na darmową jazdę
miejskimi środkami komunikacji i
500 zł nagrody.
Od kilku tygodni nieznany sprawca
polewa
kwasem
fotele
wrocławskich tramwajów. .Kwasiarz" - jak nazywaj ą go policjanci i
pracownicy MPK - rozlewa substancję żrącą w tramwajach kursujących tylko na jednej trasie. Za
każdym razem niewielką ilością
kwasu polewa tylko jeden fotel.

RAPORT Z KRAJU
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vców p ......hlnczone kompetencje i brak aktualnych uprawnień - sprawa katastrofy "iskry" trafiła do sądu
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0cI1III'" cie młodo, zdecydowanie za młodo i z tym nikt z nas
nie pogodzi. Każdy z nas, pilotów, nieraz zaglądał
......Nrw oczy na miarę ceny ryzyka-zawodowego i odpowiei. Szczególny ciężar tej odpowiedzialności spoczyna lotniczym dowódcy. Nigdy więc nie zdecydoon powierzać niewykonalnych misji. Ta prawda nie
tych, którzy nie znają lotniczej profesji i wiedzą le~!1~t~~!POdczas pogrzebu pilotów Mariusza Oliwy i Toma:.
dowódca wojsk lotniczych, generał Kazimierz

gólne typy samolotów. Nasza
»iskra« różni się od innych, pomalowana jest w pasy, należy do zespołu akrobacyjnego jedynego w
Polsce. Nieraz przecież dygnitarze
się nią szczycili' - mówili następne
go dnia.
Potem przyszedł czas kontrol i ra-

,0

roku minister obrony narodowej
zatwierdził scenańusz defilady powietrznej w dniu Święta Niepodległości. Dz ień później zastępca

dowódcy wojsk lotniczych i obrony
powietrznej podał wytyczne dotyczące lotów, które istotnie odbiegały od obowiązujących w regulaminie bezpieczeństwa w ruchu powietrznym , zaniżając kryteńa bezpieczeństwa planowanych zadań .
Te właśnie wytyczne prokuratura
uznała za najbardziej istotne decyzyjnie dokumenty.

•••
Ustalono

między

innymi, że zani-

żona została do 200 i 300 metrów
wysokość lotu kluczy samolotów w

strefie, w której

obowiązuje

zakaz

Na cmentarzu
Uznano,

że

tysiące

osób

żegnało

w dniu planowanej

uroczystości generał W. miał pełną
wiedzę na temat warunków pogo-

dowych , a pomimo to wydał telefonicznie rozkaz przelotu. Jedyną
zmianą
jakiej dokonał
było
wysłanie dodatkowo samolotu na
zwiad meteorologiczny. W następ
stwie tego rozkazu dowódca zgrupowania zlecił kierownikowi lotów
rozkaz dodatkowego lotniczego
rozpoznania pogody na samolocie
TS-11 ,iskra' . Do wykonania tego

Mariusza

Oliwę

i Tomasza Pajórka.

zadania wyznaczył jedynie pilota z
Radomia Mańusza Oliwę , który w
tym czasie nie posiadał aktualnych
uprawnień do wykonywania lotów
w istniejących wówczas warunkach atmosferycznych . Drugi z pilotów natomiast nie posiadał aktualnych uprawnień do pilotowania
tego typu samolotów.
,Iskra' rozbiła się niemal tuż po
starcie nad Otwockiem . Pomimo
tego, że samolot zniknął z ekranu
radaru, że nie było łączności z pilo-

tami, a nawet po wiadomości o katastrofie generał nie odwołał lotów,
rezygnując jedynie z przelotu kluczowego , iskier".

•••
Śledztwo wykazało takźe , że w
niebezpieczeństwie były również
pozostałe

samoloty. , Migi', które
zgodnie z rozkazem z lotniska w Mińsku Mazowieckim ominęły, niemal w o.statniej chwili , na

wyleciały

Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kpt. Jerzy Kwieciński przedstawia akt
i kontrolera lotów z Miń
Jacka Sz.
_ _ J >8Ici"iiYm grozi kara pozbawieod sześciu miesięcy
~~I'i~~clzilliN!ciu lat. Przedwczoraj gotrafił do Woj-

:~~~:~fą(IUOkręgOwegowwa-

domskiej jednostki. Specjalnie poprzez Ministerstwo Obrony
Narodowej komisja pracowała w
Radomiu przez kilka tygodn i. W
tym . samym czasie radomscy
dziennikarze zwrócili s ię do swoich
parlamentarzystów o powołan i e
Specjalnej Komisji Sejmowej dla
wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Obawiamy s i ę , że Ministerstwo
Obrony chce całą sprawę rozmydlić - mówiła w Sejmie posłanka Danuta Grabowska, argumentując
słuszność powstania komisji.

wołana

•••

wykonywania przez samoloty wojskowe lotów poniżej dwóch tysięcy metrów. Nie określono też
bezpiecznej wysokości lotu, niema lże dwukrotnie zaniżając przyj ęte tak zwane minimalne warunki atmosferyczne, dotyczące wartości podstawy chmur oraz o jeden ki lometr granice minimalnej
widzialności dla lotu wzrokowego.

•••
Na dzi eń przed defi l adą odbyła
odprawa, podczas której gen .
Mieczysław W. zmn i ejszył jeszcze
parametry bezpieczeństwa . Dla
.iskier" z 200 do 100 metrów, dla
SU z 300 do 125, a dla .migów· z
350 do 150 metrów.
się

5 maja prokuratura zakończyła
fakty, które doprowadziły do katastrofy radomskiej ,iskry'. 20 paździemika 1998
śledztwo . Usta liła

Zespół

akrobacyjny " Iskra " w locie.

Nauczycielu!
Wystarczy, że zadzwonisz.
Nasz przedstawiciel handlowy przyjedzie do Twojej szkoły,
pomoże wybrać odpowiednie podręczniki WSiP
i złożyć zamówienie.
Książki same do Ciebie przyjadą.

Spotkaimy się W Twoiei szkole...
P.S. Przed wakacjami

niższe

ceny!

Zdjęcia

00
WSiP

Wydawnictwa Szkolne

I Pedagogiczne
Spółka

Akcyjna

archiwum

swojej drodze maszt telefonii komórkowej, dźwig budowlany i komin. W momencie, gdy jeden z pilotów spostrzegł, że samoloty znajdują się na wysokości połowy budynku hotelu ,Marriott· zdecydowano, by wzbić się w chmury i zawrócić. Nad placem defilad przeleciały jedynie dwa samoloty SU.

•••
W akcie oskarżenia znalazła się
informacja o bezpośredniej
przyczynie katastrofy. . Nieprzystosowanie do wykonywania lotów przy występującym oblodzeniu w chmurach i opadach podczas lotu , w strefie oblodzenia samolot zwiększył swoją masę ,
zmniejszył siłę nośną i krytyczny
kąt natarcia , a także zwiększył
opór aerodynamiczny, co spowodowało - pomimo prawidłowego
zachowania załog i - zwalenie si ę
samolotu".
też

Jołanta WALKIEWłCZ,

(pok), (PM)

. .__________________________________________
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Losowanie!

W maju zakwita wiele roślin
znanych z leczniczych właści 
wości.
Wprawdzie suszone
kwiaty, liście czy kłącza można
kupić w wielu sklepach, ale niektórzy wolą zioła przygotować
samemu.

nadmiernym poceniu się . Polecany jest również jako środek wspomagający u osób chorych na cukrzycę , niedokrwistość , spowodowaną niedoborem żelaza , w kamicy nerkowej i skazie moczanowej.

drugą litra spirytusu 70-procentowego. W przypadku uporczywego
kaszlu pijemy po 20-30 kropli dwa,
trzy razy dziennie. Osoby uczulone na przetwory z pierwiosnka nie
powinny ich spożywa ć .

Pierwiosnek lekarski

Podbiał

Zbieramy pierwiosnki tylko te z
uprawy, bo rosnące dziko są pod
ochroną. Kwiaty zrywa się wraz z
kielichami, suszy w miejscach
ocienionych lub suszarniach w
tem peraturze nie prze kraczającej
40 stopni C. W maju też wykopuje
się korzenie pierwiosnka. Myje s i ę
je, rozdrabnia i suszy w temperaturze poniżej 40 stopni C.
Napary z kwiatów i korzeni pierwiosnka pomagają przy uporczywym kaszlu , towarzyszącym przeziębieniu czy zapaleniu oskrzeli ,
także u osób pa l ących tytoń lub
pracujących w warunkach silnego
zanieczyszczenia powietrza.
Z korzeni pierwiosnka można
przygotować nalewkę, 100 gram
suszonych korzeni zalewamy jedną

Zrywamy same koszyczki kwiatowe. Suszymy je, rozkładając pojedynczo w miejscach ocienionych
lub suszarniach , gdzie temperatura nie powinna przekraczać 40-50
stopni C. Liście podbiału zbieramy
bez ogonków w dni pogodne i suszymy podobnie jak kwiaty. Nie
należy zrywać liści, na których pojawiła się rdza .
Napar z podbiału pijemy w czasie
przezięb i eń , angin, zapa leń krtani
i błon śluzowych jamy ustnej oraz
uporczywego kaszlu .

pospolity

Pokrzywa pospolita
W ludowej medycynie podkreślano , że najlepsze wlaściwości
ma pokrzywa zebrana w maju.
Współcześni badacze potwierdzili, że najwięcej substancji leczniczych w liściach tej roŚliny jest
przed kwitnieniem, czyli właśnie w
maju. Pokrzywę zrywamy w dni
pogodne. Po ścięciu zostawiamy
ją na kilka godzin, aby straciła
właściwości
parzące .
Potem
rozkładamy

rośliny

cienką

warstwą.

aby uschły. Ususzoną
pokrzywę
przechowujemy w
płóciennych woreczkach, w suchych pomieszczeniach.
Napar z pokrzywy pijemy, gdy
mamy kłopoty z trawieniem i wydałaniem moczu oraz w lecie przy

Ślub przełomu wieków

Nocne

małżeństwa

Parlament Nbwej Zelandii
w tym tygodniu dokument, zezwałający oficjałnie na
zawieranie małżeństw między
godzinami 22 i szóstą rano.
Wszystko po to, by przyciągnąć
jak najwięcej turystów na rozpoczęcie roku 2000.
Nowozelandzkie urzędy stanu
cywilnego będą więc udzielać
ślubów przez całą noc z 31 grudnia tego roku na pierwszy stycznia roku 2000. Nowa Zelandia
jest jednym z kilku krajów, w których rok 2000 nadejdzie jako pierwszy na kuli ziemskiej ze wzglę
du na bliskość umownej linii
zmiany dat, biegnącej przez Pacyfik. Miejscowy przemysł turyuchwalił

styczny spodziewa się więc olbrzymich wpływów.
Oczekuje się , że do tego kraju
przyjadą młode pary z całego
świata , by pobrać się jako jedni z
pierwszych w nowym tysiącleciu .
Uruchomiono już wspierany przez
rząd program turystyczny "Pierwsi
do przyszłości", mający na celu
promocję Nowej Zelandii jako miejsca na rozpoczęcie nowego życia
pierwszego stycznia 2000 roku .
Nikomu - ani organizatorom , ani
potencjalnym turystom - najwyraź
niej nie przeszkadza fakt, że tak
naprawdę nowe tys i ąclecie rozpocznie się dopiero rok później - pierwszego stycznia 2001 roku. Magia
liczb jest silniejsza.

Jasnota

b iała

bru, j askółczego ziela , kwiatostany głogu , liście maliny właściwej ,
koszyczki rumianku , liście szałwii,
porzeczki czarnej i borówki brusznicy.
lATAJ
w tekście wykorzystano porady

z miesięcznika " Działkowiec ".

UWAGA!
W losowaniu nagród :vezmą
kursowe.

udział

tylko podpisane

"Echo kierowców"

WEEKENDOWY

•

"POMIAR"

Wzmożone działania w ramach
akcji .. Pomiar" prowadzić będzie
radomska policja - uprzedza
nadkomisarz Jerzy Wysiadecki.
Na głównych drogach dawnego
województwa radomskiego możecie natknąć się na posterunki
blokadowe, na których policja
sprawdzać będzie stan trzeżwo
ści kierowców i stan techniczny
samochodów. Apełujemy o cier. płiwość i pomoc funkcjonariuszom połicj i. Wtedy kontrola
przebiega ć będz ie szybciej.
Jutro posterunek blokadowy ustawiony zostanie w okolicy Gozdu na
Bez czarny
trasie 44 Radom - Kozienice oraz w
rejonie Odrzywołu na trasie nr 728.
Kwiaty zbiera się w pełnym rozW niedzielę wzmożone kontrole
kwicie i suszy, rozwieszając na . prowadzone będą w samych Koziesznurkach jak bieliznę . Wysuszone
nicach na ulicy Lubelskiej. Podczas
kwiaty o barwie żółtej oddziela się
następnego weekendu posterunku
od szypułek i przechowuje w pojeblokadowego spodziewajcie się w
mnikach szczelnie zamkniętych .
okolicy Skórowa na trasie nr 7 WarNapary z bzu pije się w przypadszawa - Kraków.
ku przeziębień , używając do
W niedzielę od godziny 17 do wiepłukania ust i gardła , do przemyczora główne drogi województwa
wan ia oczu przy zapaleniu spojómazowieckiego patrolowane będą
wek oraz do inhalacji w kartach na
przez policję z samolotów w ramach
.. przetkanie" nosa .
akcji "Bezpieczne powroty z PZU".
W maju warto zb i erać również liW nagłych i poważnych wypadkach
ście i kwiaty poziomki, kwiaty chamożecie skontaktować się z samolotem za pośrednictwem oficera dyżurnego radomskiej policji pod numerem telefonu 048/340-25-55.
Drogowcy natomiast apelują o ostrożność na widok ekip malujących pasy.
Farba musi schnąć 00 najmniej kilkadziesiąt minut. dlatego już z daleka należy omijać malowarki. - Zmycie śladu
po najechaniu na mokrą farbę jest bardzo trudne - informuje Ewa Sayor z biura Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Kielcach. - Jeżeli najedziemy
na pas przed wyschnięciem farby, stra-

Podobna jest do pokrzywy, ale nie
ma parzących włosków, zakwita na
biało dość dużymi kwiatami. Zrywamy same korony kwiatowe w pogodne dni. Wyskubujemy je delikatnie z
koszyczków. Suszymy w ogrzewanych pomieszczeniach, w innych
warunkach kwiaty ciemn ieją i tracą
właściwości. Wysuszone kwiaty
mają kolor kremowy i należy je trzymać w zamkniętych pudelkach.
Substancje zawarte w kwiatach
mają właściwości zatrzymywania
krwawień z dróg rodnych .

d ona również vAaściwości odblasko-

we.
Najwięcej ekip malujących pasy
napotkacie na drodze nr 7 oraz 74 na

KOZIOROŻEC . Jeśli nie chcesz
sobie biedy, zachowaj
maksymalną dyskrecję w miejscu
pracy.
WODNIK. Zb ierają się chmury.
Spróbuj rozeznać się dziś w sytuacji. To ci pomoże przygotować się
do obrony.
RYBY. Kłopotów, których się
spodziewasz nie należy lekceważyć , ale też nie ma co ich demoninapytać

Fot. PAP/ CAF
Para homoseksualistów Guenther Bloechl (z lewej) i Rainer Kuehnerl całuje się przed wejściem do
urzędu stanu cywilnego w Hamburgu po tym, jak po raz pierwszy w Niemczech do rejestru urzędu
wpisano siedem związków homoseksualnych. ·Nie dało to parom dodatkowych praw, jednak zostało
uznane za pierwszy krok w kierunku zagwarantowania równości związkom homoseksualnym.

Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Izbę
Kielcach uczestnicy (posiadacze kart i kuponów
konkursu " FELICJA I TY" mogą wziąć udział
gród. Podpisane karty konkursowe (imię, nazwisko.
wszystkie kupony) należy dostarczyć osobiście lub
18 maja 1999 r. (decyduje data wpływu) do Biura
" Echa Dnia", ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
Losować będziemy samochód osobowy "skoda felicia"
nagrody niespodzianki. .

zować .

BARAN. Jak długo możesz się
posługiwać półprawdami? Wcześniej
czy póżniej i tak wszystko się wyda.

http://sbc.wbp.kielce.pl

odcinku od Kielc w kie runku Łodzi.
Nadal trzeba uważać na utrudnienia spowodowane remontami na
moście w Poła ńcu , moście w Brze-

gach , ulicy Lwowskiej w
mierzu i Krakowskiej w
Pam iętajcie o audycjach
wcach w Radiu .Kielce".

Skutki
tornad

Tornada, które w poniedziałek i wtorek
stany Oklahoma, Kansas,
spowodowały śmierć 43 osób. W Oklahomie
średnicę 1,6 km i szalało przez prawie 4
za sobą pas martwej ziemi o długośc i 97
szerokości
około
dwóch
kilometrów.
sklasyfikowane jako F-5 - najpotężniejsze z m
tornad. Prędkoś ć wiatru w nim sięgała 418 '{I,om"",
godzinę. Po drodze unosiło ciężarówki na
kilkuset metrów. Na zdjęciu : zniszczone przez toma
w Moore w Oklahomie.
amerykańskie

BYK. Obow iązki, które dobrze
znasz, nie przyczynią kłopotów.
Wolny czas poświęć na relaks.
BLIŹNIĘTA. Szybko przyznaj się
do błędu . Wprawdzie usłyszysz kilka przykrych słów, ale uzyskasz
przebaczenie.
RAK. Zostaw sobie otwartą furtkę do odwrotu. Wcale nie jest pewne, że wszystko s i ę uda , choć
powinno.
LEW. Ostentacyjne okazywanie
zazdrości wcale nie świadczy o
uczuciu. Bywa , że jest przykrywką.

PANNA. Ożywien ie .
kania, nie tylko 7;l\/IIoclow'e.
skoczy rozwój
_~ "hl~lr·;........ ~, ·
WAGA. Jak za dotkn iE~CI6l" i'o!."
rodziejskiej różdżki,
spod nóg . Wszystko
dobrze układać.
SKORPION . Użyłeś
kimś, kto w niczym nie 7<>'.1111·,_ ......
sisz pomyśleć o jakiejś
mie przeprosin.
STRZELEC. Za[lowiad81j'~1IIv 11lA
dni na wysokich
dla kariery zawodowej .
spore wydatki.

ECHO NA WEEKEND

nazwisko jakiegoś ważnego VIP-a, kopomieszały się kartki z przemówieniem i rozpoczął
tej co trzeba. Ktoś potknął się i wyłożył jak długi na
o
h setki ludzi albo w towarzystwie policjantów zaczął
sypać brzydkimi kawałami na temat stróżów prawa. Kom~ z nas nie zdarzyła się jakaś wpadka czy towarzyskie
fauxpas. O popełnionych przez siebie gafach opowiadają
znaA ludzie.
,

przekręcił

zaszla zmiana
AIoją Oborny,
e karty d/n .... Muzeum
ego w
N

r

KIeIc:acII :
- Ta
toria wydarzyla ię dawno
temu.

w

1958 r.

Oopielo co

skoń

czyłem

studia i
pracował em jako
młodszy asystent
w Muzeu m Wnętrz
PałacoWych
w
Pszczynle . Moim
7<ł1'loIni·iDm
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KlD lak je?
Henryk Rozen , dyrektor artystyczny rzeszowskiego Teatru
im. Wandy Siemaszkowej :
- Zdarzenie na granicy gafy...
Otóż, kiedyś zacząłem podejrzewać osoby, które chciały mi powiedzieć coś miłego, że są złośliwe.

Wtedy jeszcze pracowałem w radiu. Zdarzyło mi się, że reprezentowałem polską radiofonię na spotkaniu Europejskiej Unii RadiowoTelewizyjnej. Rzecz działa się pod
Palermo na Sycylii. Wytypowano
mnie wówczas do wygłoszenia
przemówienia w imieniu krajów
wyzwolonych z poprzedniego
ustroju. Dlatego na przyjęciu, na
którym miałem wygłos ić to przemówienie, siedziałem wśród bardzo ważnych ludzi - obok znanego
argentyńskiego producenta anten
satelitarnych, szefa BBC i pary lordowskiej. ..
Lordostwo
było
niesłychanie
sympatycznie do
mnie nastawione i cały czas ze
mną "fli rtowało" przez stolik.
P rzyszła kolej na moje przemówienie. Gdy mówiłem, czułem , że
pot ścieka mi po plecach. Zakoń
czyłem mowę . Wzniesiono toasty i

rozpoczęła się

kolacja . Na tym
jak to zwykle przy takich
okazjach,
było
mnóstwo
"urządzeń" (sztućce, zastawy, kielichy i kieliszki), którymi trzeba było
umieć się posługiwać . Z tym akurat nie miałem kłopotów.. .
Nawiązałem rozmowę z szefem
BBC. Wyłączyliśmy się z towarzystwa.. . Rozmawialiśmy o sprawach zawodowych, o tym, jak
zmienia się radiofonia . W pewnym
momencie dobiegło do mnie, że lady mówi do lorda:
"Popatrz, jak on pięknie je". Pomyślałem sobie: czy to do mnie jest,
czy o mnie? Spojrzałem kątem oka
i dostrzegłem , że lordostwo gapi
się na mnie. A ja właśnie jadłem ...
To znaczy jadłe m i rozmawiałem z
szefem BBC. Mówiłem po angielsku, słuchałem po angielsku, a pomyślałem sobie po polsku: cholera
jasna, widocznie jem jak prosię .
Skończyła się wymiana zdań z
szefem BBC. Powróciliśmy' tlo pogawędek "gromadnych". Także do
konwersacji z lordostwem. Zrobiłem
głośną aluzję.
Powiedziałem, że jak człowiek jest zatoprzyjęciu,

Fot. j. Lisiecki

Henryk Rozen

piony w rozmowie, czasem ląduje
z palcem w sosie, ale przypuszczam, iż nic takiego mi się nie zdarzyło.

Lordostwo popatrzyło na mnie i
"Czy odniósł pan wraże
nie, że ktoś chciał panu ubliżyć?" .
"Nie" - odparłem. Na to oni: "Bo
właśnie rozmawialiśmy o tym, jak
okropnie jedzą w Anglii młodzi ludzie". Ja: "To przytyk do mnie?".
Oni: "Nie, myśmy właśnie dostrzegli, że pan je jak człowiek".
Mój ojciec miał sposób na gafy.
"Gdy w mieszkaniu przyjaciół wejdziesz do łazienki i zobaczysz panią domu w wannie - powtarzał - to
powiedz: O, bardzo pana przepraszam."
Notował : JAL
zapytało:

było

zanie od
nocy wya tych

Obrazoburca aktorskich świętości
Fa!. A. Piekarski

Dyrektor Alojzy Obomy.
dziłem , że coś

jest nie tak. Jedn i
na zdziwionych , in ni
na wielce rozbawionych . Odwróciłem się w stronę obrazu i
zamiast "Adora cji Trójcy Świę
tej" zobaczyłem "Wenus " Tycjana . Ja opowiadałem o adoracji,
a oni widzieli przepiękny kobiecy akt. Okaza ło się, że dyrektor
muzeum, bez uprzedzenia
wyglądali

mnie , zabrał obraz Durera do
konserwacji. Cała historia zakończyła s ię na wesoło . Nie wiem,
czy uczestnicy tej wycieczk i
wiele z niej zapamiętal i, ale na
pewno w pam ięci pozostało im
to , że w muzeum w Pszczyn ie
wiszą dwa obrazy - "Adoracja
Trójcy Świętej" i " Wenus".
(nieb.)

Marek Wikiński jest najmłod
szym parlamentarzystą z dawnego województwa radomskiego. Zanim został posłem , był
zw iązany z radomskim teatrem .
I właśnie wówczas przydarzyła
mu się największa - jak zaręcza życiowa gafa.
- Byla jesień 1991 roku. P ełniłem
funkcję asystenta dyrektora Wojciecha Kępczyńskiego - wspomina Marek Wikiński. - Właśnie przygotowaliśmy się do przejęcia pomieszczeń wyb udowanego wreszcie po wielu latach nowego budynku teatru . Czasy były ciężkie.
Kon i ecznością było jak najlepsze

zagospodarowanie
gmachu .
Sprowadzało się to do "ścieśnie
nia" pomieszczeń dla aktorów i reszty personelu teatralnego. Zaoszczędzona w ten sposób powierzchnia miala być dzierżawiona różnym firmom i instytucjom, a zarobione w ten sposób pieniądze planowano przeznaczyć na utrzymanie teatru. Pamiętam , że wspólnie
z kierownikiem ds. technicznych
Tadeuszem Kobiałko głowiliśmy
się, jak to najsensowniej rozwiązać .
Jako nowIcJusz nie
miale m pojęcia, że świętością są
garderoby aktorów, że każdy artysta musi mieć tam swój prywatny
kącik -lustro i szafkę , gdzie trzyma

wszystkie n iezbęd ne przybory.
Tak więc rzucony przeze mnie
pomysł , aby kilku aktorów korzystało z jednego takiego stanowiska, wywołał wielką konstemację i
oburzenie. Uzmysłowił mi to dopiero póżniej , przy wódeczce, Tadzio
Kobiałko. Na szczęście ta gafa nie
wpłynęła negatywnie na moje kontakty z aktorami, wśród których do
dziś mam wielu przyjaciół . Szkoda
tylko, że - jak się okazuje - po latach
wyszło jednak na moje. Teraz mamy rok 1999 i z tego co mi wiadomo, radomscy artyści zmuszeni są
gnieżdzić się w swoich "ścieśnio
nych" garderobach.
I szall

Wpadka przy kardynale
ców. Na widok szklanki soku w
moich rękach , kardynał Macharski zapytał mnie dlaczego nie p iję
wina. Wtedy odpowiedziałem mu
całkiem humorystycznie, że piłem
za komuny, bo miałe m wtedy
zdrowie i pieniądze . A teraz, gdy
komuna s ię j uż skończyła , to przestałem pi ć. Wtedy kardynał cały
skamieniał. Nie mówił nic przez kilka minut. Po chwili jednak
uśmiechnął się i podszedł do
mnie. Poklepał po ramien iu i odparł , że w swoim życiu różne rzeczy słyszał , ale tak oryginalnego
wytłumaczenia na abstynencję jeszcze nie. P óżniej rozmawiało się
nam już całk iem miło i sympatyczlAGA!
nie.

Fot. T. Klocek
Posel Marek Wikińs ki (z lewej) zdecydowanie lepiej radzi sobie
teraz w środowisku sportowców.

Fa.! R. Biernicki

Na

zdjęciu

w

środku

Marceli

Czerwiński.

Psychotest

Ty i

ostrożność

1. Czy łatwo decydujesz się na
co może być ryzykowne?
a) Tak (O)
b) Nie (10)
c) Tylko czasami (5)
2.
Czy
przystępując
do
działan ia
sporządzasz sobie
plan poszczególnych czynno-

coś ,

Często zaglądał do kieliszka. Nie
interesował się rodziną. Z dziećmi
- jak twierdził póżniej w sądzie - widywał się tylko na ulicy.
O bliskich przypominał sobie tylko wówczas, gdy potrzebował pieniędzy. We wrześniu 1996 roku został oskarżony o usiłowanie rozboju, kiedy to gwałtem próbował wymusić gotówkę

od żony.
Pech chciał , że 14 listopada
1996 roku małżonkowie spotkali
się w autobusie miejskim . Zdaniem oskarżonego, rozmawiali o
sprawie, którą żona założyła w
prokuraturze o
kradzież.
Chciałem , żeby wycofała oskarże
mówił. - Byłem spokojny, rozmawialiśmy normalnie, bez krzy-

nie -

ków.
Poszli razem do mieszkania Teresy F. nap ić się herbaty. Andrzej
F. tak opisał . zdarzenie: - Kiedy

wchodziliśmy żona zatrzymała się

na chwilę przy drzwiach do sąsiad
ki. Rozmawiała z nią, ale nie
słyszałem o czym. Nagle powiedziała do niej : ,On tu jest, dzwoń
na policję!" . Poczułem , że chce
mnie w coś wrobić . Wtedy coś we
mnie wstąpiło . Szarpnąłem ją, że
by już szła do mieszkania . Wtedy
podstawiła mi nogę . Nie bardzo
pamiętam, co dokładnie się działo .
Wiem, że zaczęła się przepychanka na korytarzu . Chwyciłem jakiś
przedmiot, który leżał na stercie
śmieci i uderzylem nim kilka razy.
Ciosy okazały się śmiertelne . Na
ciele Teresy F. stwierdzono trzy rany kłute w okolicy klatki piersiowej .
Kobieta zmarła .
Podczas śledztwa Andrzej F. powtarzał , że nie chciał zabić swojej
byłej żony. - Nie miałem takiego
zamiaru - powtarzał. Przed sądem

odmówił składania wyjaśnień . Odczytano protokół z postępowania,
którego treść potwierdził. - Żona
chciała mnie zniszczyć - dodał. Groziła mi. Powiedziała , że "zmiecie mnie z powierzchni ziemi". Dlatego zakładała przeciwko mnie kolejne sprawy w prokuraturze.
Sąsiadka , która była świadkiem
zajścia uważa , że Andrzej F. wyjął
nóż z kieszeni i uderzył nim Teresę . Oskarżony zaprzeczał: - To
niemożliwe .

Sędziowie nie dali wiary wyjaś
nieniom oskarżonego . Uznali, że
chciał on zabić, bo właśnie w tym
celu zabrał z sobą nóż . Sąd orzekł
Andrzeja F. winnym zabójstwa Teresy F. i skazał go na 151at więzie
nia i 10 lat pozbawienia praw publicznych .

Magdalena FUDALA

http://sbc.wbp.kielce.pl

ści?

a) Tak (10)
b) Nie (O)
c) Bardzo ogólnie (5)
3. Czy rozpatrujesz wszystkie
" za" i " przeciw" planowanego
przedsięwz ięcia?

a) A kto by się bawił w takie detale (O)
b) Tak (10)
c) Częściowo (5)
4. Czy ubezpieczyłeś swoje
mieszkanie od różnego rodzaju
przypadków?
a) Szkoda na to pieniędzy (O)
b) Tylko od kradzieży z włama
niem (5)
c) Tak (10)
5. Czy wychodząc z domu w
dz ień pochmurny zabierasz z
sobą parasol?

a) Czasem zapominam (5)
b) Tak (10)
c) Nie (O)
6. Zaplanowałeś sobie urlop
nad jeziorami w lasach. Czy zaszczepi/eś się przeciw kleszczom?
a) Tak (10)
b) Zapomniałem to zrobić w odpowiednim terminie (5)
c) Nie (O)
JEŻELI MASZ

0-15 punktów: Brak Ci przezorraczej ryzykantem, a
to nie zawsze popłaca . Zastanów
się czasem, zanim wpakujesz się
w kolejną kabałę .
20-35 punktów: Do różnych
spraw tego świata podchodzisz w
sposób beztroski, choć czasem
stać Cię na rozumną ocenę sytuacji
i możliwości. W żadnym przypadku
nie pójdziesz na całkowite ryzyko.
40-60 punktów: Jesteś człowie
kiem bardzo ostrożnym i przewidującym . Niestety, zdarzają się w
życiu i takie przypadki, których
przewidzieć się nie da.
ności, jesteś

GAZETA MUZYCZNA
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Kayah i Goran
w podwójnej platynie
Kayah i Goran Bregović odebrali w czwartek w nocy w Warszawie podwójnie platynową
płytę za album "Kayah i Bregović".

Album w ciągu niespełna miesprzedano w Polsce w
ponad 200 tysiącach egzemplarzy. Wręczenie wyróżnienia poprzedził krótki koncert Kayah w
warszawskim klubie "Quo Vadis".
siąca

zyki do filmów "Underground" czy
"Królowa Margot"). Na' albumie
znalazły się przede wszystkim
znane kompozycje Bregovicia w
nowych aranżacjach . Muzycznie
artystów wspiera li m.in. górale z
Zakopanego.
- Chciałem zrobić płytę staromodną, bo nie lubię nowoczesności - mówi Bregović o swoim najnowszym materiale. - Nagranie tego albumu było ciekawym doświa
dczeniem dla producenta . Myślę, że niewielu może się poszczycić takimi doznaniami. Najpierw Kayah
była w ciąży, potem nagrywała płytę pomię

dzy karmieniem synka
- opowiada Bregović .
Kayah z Bregoviciem
spotkali się ponad rok
temu na rozdaniu nagród
miesięcznika
"Machina". Artyści pytani o efekt ich wspólnej pracy przyznają, że
pracowali nad "nową
jakością",

połącze

niem swoich muzycznych fascynacji.
Kayah niebawem bę
dzie nagrywać nową,
" nowoczesną" solową
płytę,

a

Bregović

Muzycy pomagają ofiarom wojny na Bałkanach

GWIAZDY DLA KOSO
Wojna domowa na Bałkanach odbiła się głośnym echem także w świecie muzyki rozrywkowej. Gwiazdy rocka i popu
biorą udział w akcjach charytatywnych, z których dochód
przeznaczony jest na rzecz pomocy albańskim uchodżcom z
Kosowa.
Słynny brytyjski śpiewak George

Michael wystąpił podczas minionego weekendu w specjalnej
akcji, zorganizowanej przez popularną stację radiową "Capital
Radio". - Cześć. Jestem George
Michael i proszę was o pomoc w
imreniu głównych organizacji charytatywnych Zjednoczonego Królestwa. Wielki kryzys humanitarny na Bałkanach trwa , setki tysię
cy ludzi żyje tam dziś bez jedzenia
i schronienia . Dzieci i starsi potrzebują naszej pomocy, to największy kryzys dla uchodżców od
czasu II wojny światowej . Proszę ,
wesprzyjmy ich - przemawiał piosenkarz do serc rodaków. Zdaniem rzeczniczki prasowej "Capital", apel Michaela , który emitowano w czasie przeznaczonym
na płatne ogłoszenia. spotkał się
z szerokim odzewem wśród Anglików.
James Dean Bradfield , lidergrupy Manic Street Preachers, wyróżnionej w tym roku dwiema prestiżowymi nagrodami Brit Awards
(dl a najlepszego brytyjskiego zespołu i za najlepszą płytę długo
grającą) , wystąpił na początku
maja z recitalem w Blackwood
Miner's Institute w walijskim
Gwenl. Pierwszy od dziesięciu lat
koncert gwiazdora w rodzinnym
mieście, połączony z występami
innych artystów, wieczorem po-

na
maja i czerFot. PAP/CAF wca przyjedzie na konKayah i Goran Bregović podczas " platyno- certy
do
Polski.
wej" uroczystości.
Wystąpi m.in. w Kielcach.
Program występu wypełniły utwoZłote
i Platynowe
ry z płyty "Kayah i Bregović". W zePłyty w Polsce przyznawane są za
spole Kayah zagrała m.in. skrzysp rzedaż odpowiednio 50 i 100 typaczka Patrycja Jopek (siostra
sięcy egzemplarzy.
Anny Marii Jopek), która na co _
dzień gra muzykę poważną.
Goran Bregović nie wystąpił .
Pod patronatem księcia
Przyjechał
tylko, aby razem z
Kayah odebrać platynowe wyróż
nienie. Wręczenie odbyło się tak
póżno, ponieważ wcześniej Bregović był gościem na premierze filmu
"Operacja
Samum"
Władysława Pasikowskiego, do
którego Bregović napisał muzykę.
Wspólny koncert Kayah i Bregovicia prawdopodobnie - bo nie ma
jeszcze w tej sprawie potwierdzenia - odbędzie się w połowie września na warszawskim Torze Wyścigów Konnych "Służewiec" .
Płyta "Kayah i Bregović" ukazała
się 12 kwietnia . Jużwdniu premiery album zyskał status Złotej Płyty,
za sprzedaż 80 tysięcy (Złota
Płyta) . "Kayah i Bregović" to płyta
nagrana przez polską wokalistkę i
słynnego kompozytora (m.in. muprzełomie

,

ezji oraz aukcją muzycznych memorabiliów, został zorganizowany
na rzecz albańskich uchodźców.
Wpływy z biletów - wejściówki do
liczącej 400 miejsc hali kosztowały
od 5 funtów (około 8 dolarów)
wzwyż - przekazano na konto fundacji pomocowej "Kosovo Crisis
Appeal".
3 maja ukazał się okolicznościo
wy singiel sławnej amerykańskiej
grupy rockowej Pearl Jam . Całko
wity doćhód ze sprzedaży płytki,
zawierającej wersje okładkowe
przebojów "Last Kiss" The Cavaliers i "Soldier Of Love" Arthura

Oskarżona

przez

Alexandra, zgodnie z życzen ie m
członków
muzyków, zostanie
przeznaczony na pomoc dla ofiar
wojny z Kosowa. Także macierzysta wytwórnia zespołu "Sony Music" zapow i edziała wydanie kompilacyjnego albumu z nagraniami
różnych wykonawców, zaś pie-.
niądze uzyskane z jego sprzedaży zasilą konto funduszu pomocy
dla Kosowa.
Milion koron duńsk ich (około
140 tys ięcy dolarów) to dar dla
uchodźców od "The Roski lde
Foundation ", organizatorów jednego z największych rockowych
festiwali w Eu ropie. Od czasów
powstania w 1971 roku duńska
fundacja bierze aktywny udział
w akcjach dobroczynnych , przekazując pieniądze dla Czerwonego Krzyża, Amnesty Interna-

tiona l, organizacji
Ch ildren" ("Ocalmy
tegorocznym 29 festi I
ski Ide , który odbę dzie
dniach 1-4 lipca , wystąpi
150 wykonawców, w h'm'.---·--· William s, D';~~~':iClrątlkłelm
Man icStreet
Marilyn Manson , C
hers , Kashmir.
Jutro w Piasecznie ~ ~I.,",-,'-,·-,
wy zorganizowany
koncert charytatywny
gwiazd polskiej sceny
m.in. Urszuli ,
Stanisława Sojki,
fect , Maanam , De
Dwa Trzy, Gang Olsena. U-:'9II~:PflIIq
z imprezy przezna
na pomoc dla dzieci
Kosowa .
Robbie

R.Ę. M .,

byłego menażera

Cher przed sąde
Słynna amerykańska

przed

piosenkarka i aktorka Cher stanie już wkrótce
przez swojego byłego menażera .

sądem , oskarżona

Bill Sammeth , który - jak twierdzi
- przez 22 lata był "osobistym menażerem" i "bliskim przyjacielem"
artystki, został przez nią zwolniony
kilka tygodni temu w nie wyjaśnio
nych do dziś okolicznościach .

S kładając pozew sądowy, domaga
się przyznania mu 15 procent zy-

sków ze sprzedaży najnowszej,
bestsellerowej płyty długogrającej
Cher pl. "Believe". Sammeth podkreśl a , iż jego wkład w powstanie

płyty

(na

okładce

albumu
mu "speCJcjU~Al
dziękowania " ) nie
wynagrodzony. Żąda
ty finansowej, zaś swoich
stanowił dochodzić na
sądowej . 53-letnia Cher
jakichkolwiek komentarzy
karka

złożyła

roszczeń eks -menaźe ra .

Monako

SWIATOWE AGRODY MUZYCZ
Amerykańsk i e gwiazdy piosenki, słynna Cher i nie mniej
znany Will Smith oraz francusko-kanadyjska grupa komediowa Notre Dame de Paris są
głównymi łaureatami tegorocznych Swiatowych Nagród Muzycznych.
Nagrody te po raz jedenasty
przyznano w środę wieczorem za
najlepsze osiągnięcia w sprzedaży płyt . Ceremonii wręczania nagród, podczas koncertu w Sporting-Club w Monte Carlo, patronował książę Albert.
Wśród laureatów są równieź :
Janet Jackson, Ricky Martin, Lauryn Hill, zespoły Modern Talking i
The Corrs oraz Lara Fabian.

lennon
na znaczkach
ukazała się okoseria znaczków
pocztowych, upamiętniająca 30

W Gibraltarze

licznościowa

rocznicę

ślubu

nieżyjącego

członka

legendarnej grupy The
Beatles Johna lennona i japoń
skiej artystki Yoko Ono.
Składająca się z trzech znaczków seria, wydana z inicjatywy organizacji filatelistycznych "Crown
Agents Stamp Bureau" i "Gibraltar
Philatelic Bureau", zawiera podobiznę lennona oraz pamiątki z
przyjęcia weselnego, które odbyło
się 20 marca 1969 roku w tej brytyjskiej kolonii nad Morzem Śródzie
mnym. - John Lennon był postacią
kontrowersyjną, lecz niósł światu
przesłanie pokoju. Królowa Elż
bieta II doceniła to i wyraziła zgodę
na emisję znaczków bez jakichkolwiek zastrzeżeń - wyjaśnił szef
"Crown Agents Stamp Bureau" Nigel Fordham.
Znaczki z Beatlesem mogą być
używane tylko na terenie Gibraltaru. Nie znalazła się na nich twarz
Yoko Ono, gdyż zgodnie z obo-'
wiązującą w Zjednoczonym Królestwie procedurą, przywilej ten należy
się
wyłącznie
osobom
zmarłym .
(Al)

Zdjęcia

PAP/CAF

Pamela Anderson i jej mąż, amerykański piosenkarz rockowy, Tommy Lee Jones.

Po pierwsze zabawa - na zdjęciu prowadzący
Pamela Anderson i amerykański aktor Damon Wayans.
galę

http://sbc.wbp.kielce.pl

Spektakl , który prowadzili Damon Wayans i Pamela Anderson ,
zarejestrowano na potrzeby póź
niejszych retransmisji w stacjach

ECHO WOJEWÓDZTWA ŚWI

r.

, Skariysku urzędnicy
eliczyli kadrę

l ic zeń

Wydziału

•

Skarżysku ,

z
D';:~,~rątlklem owego roku szkolnych placówkach
39 nauczycieli. 19

nl" "I.t'.'--"-~ odejdzie na emerytuosiągnęło

upraw-

owiek.
~ulJ;awI_Qdr:) bnie powyższe

I

wyliw rzeczywiubytku miejscotrzech powołanych
RaIlIIIIIlasta gimnazjach ma
v:;. ,.~"", ___ 50 nauczycieli. Naj,:toZIIIJ puKllI I\IVlI'" ni będą specjazachodnich i na-

SPOKOJNE ŻYCIE Z WYROKIEM
W I,Ibiegłym tygodniu nie doszła do skutku kolejna , trzecia już próba eksmisji w Busku Zdroju. Zaległości lokatorów wobec Spółdziel
ni Mieszkaniowej sięgają miliona złotych . " Rekordzista" nie płaci
czynszu ... od dziewięciu I.at.

uczyciele wychowania fizycznego.
W pierwszej kolejności mają być
przyjmowani pedagodzy, którzy
utracą pracę w szkołach podstawowych , ale z możliwie najwyższymi kwalifikacjami. Według zapewnień Wydzialu Edukacji, dyrektorzy szkół mają dołożyć wszelkich starań, by zwolnień było jak
najmniej . Niestety, spora liczba
nauczycieli pozostanie, przynajmniej w pierwszym roku reformy,
na nie pełnych etatach. Zapadla
również decyzja, że w Zespole
Szkół Publicznych nr 2 powołana
zostanie klasa sportowa.
IG .B.!

Mieszkająca na osiedlu Świercze
wskiego pani G. jest jedną z ponad
dwudziestu osób, które posiadają
sądowe wyroki eksmisyjne. Nie reguluje należności od 1993 roku. Jej dług
wobec spółdzielni przekroczyl17 tysięcy złotych, a groźba eksmisji wisiała nad nią dwa razy. Po raz pierwszy, tuż przed przymusową przeprowadzką trafiła do szpitala, gdzie
miała ponoć poddać się poważnej

operacji. Tymczasem po 00stąpienU
pzez kf:nnni<a od rxoceduY j:XZeSied-

_."llnr;.,.:v z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Przyrodniczą
~.'Iaf!_~1 QOS:ZCl~ąCV w środę w Sandomierzu przedstawiciele

Marii

Curie-Skłodowskiej

Bryłą,

w lublinie.

w ice starostą Wiesławem

Baską

oraz rektorem Wyższego
Seminarium Duchownego ks. Michałem M ierzwą. W spotkaniu
uczestniczyli też sponsorzy uczelni z Elektrowni "Połaniec".
- Goście z UMCS wyrażali bar'dzo pozytywne oceny pod adresem naszej uczelni - powiedziała
Ewa Gądek . - Wyrazili opinię, że

1er1a, kika dni póżJiej wK:Iziaro ją .. spacel\ft:ąpo nEście. PaUMie l.dab się

trów kwadratowych - zameldowała w

jej ~ eksrris; 29 kwiebia, zaś po-

mieszkaniu dodatkONO 11~tnie dziecko. Co ciekawe, dotychczas tam nie
meldowane.
W
świetle
0bowiązujących przepisów (każda eksmitowana osoba ma prawo do przydziału 5 metrU.v kwadratowych w pomieszczeniu zastępczym) przeznaczony na ten cel lokal nagle okazał
się ... o metr kwadratowy za mały. Do
eksmisji nie doszIo, za to zagrożona
lokatorka zdołała w ciągu ostatnid1

chętnie

widzieliby ją w strukturach
UMCS jako filię . My jednak jesteśmy zdania, że WSHP powinna
być uczelnią samodzielną. Obiecali dalszą współpracę, jeśli chodzi o tworzenie studiów magisterskich na kolejnych kierunkach. Jesteśmy zatem pewni, że decyzja
dotycząca uruchomienia magisterium na administracji - o co zabiegamy w tej chwili - będzie pozytywna. Sponsorzy z kolei zadeklarowali gotowość dalszej pomocy.
(GO P)

Udana kwesta

I

Blisko 5 tys. złotych zebrano w
czasie ulicznego kwestowan ia
w Starachowicach. Zbiórka dobrowolnych datków odbyła się
w ramach tygodnia PCK.
Na starachowickich ulicach kwestowało prawie 70 osób, byli to
uczniowie starszych klas szkół
podstawowych i średnich . W
ubiegtym tygodniu zebrano ponad
2 tys. złotych. Efektem drugiej,
czwartkowej zbiórki, było kolejne
2700 zł . Dobrowolne datki miesz-

wodem niewykonania wyroku było
tym razem orzeczenie komornika,
który stwierdził, iż pani G. ma chore dziecko, któremu należy się dodatkowe pomieszczenie.
Skutecznego fortelu użyła również
dłużniczka z osiedla Sikorskiego.
Głowa trzyosobowej rodziny, zalegająca z zapłatą czynszu na sumę 20
tysięcy zlotych, w przeddzień wyznaczonej eksmisji, w grudniu ubiegłego
roku-dopie~otrzyma~
spółdzielnię od gminy lokalu
zastępczego o powierzchni 19 me-

aeja na WSBP
u._, rS'/r~I[U
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Trzecia eksmisja w Busku zakończyła się fiaskiem

czyciele
a zwolnienia
'''_1 ___--..-1 ~Itury Urzędu Miej-

KRZYSKIEGO

czego

miasta przeznaczone zostaną na sfinansowanie dożywia
nia dla uczniów z najuboższych rodzin.
Jednym
z
najważniejszych
akcentów obchodów
BO-lecia
PCK jest również pokonkursowa
wystawa . Pomagamy potrzebującym - Bądź z nami". Ekspozycję prac plastycznych dzieci i
młodzieży otwarto w Starachowickim Centrum Kultury.
/M.B.!

"GEORGE MUSIC COOPERATlON" - KIELCE, UL STRUGA 8/38, TEL (041)3314929
KIELCACH

i za każ
dym razem odstę
puje od wykonania
wyroku eksmisyjnego z niezrozumiałych
dla
spółdzielni powodów - twierdzi prezes Smulczyński. Rozmawialem na
ten temat z prezesem Sądu Rejonowego ,
przedstawilem swoje uwagi,
uzyskując obietnicę , że sytuacja pod
tym względem się
poprawi. Niestety,
tak się nie stalo. W
tej sytuacji musimy
sami wystąpić na
drogę postępowa

Fot. A ligiecki
na drogę
postępąwania sądowego wobec komornika twierdziAndrzej Smulczyński, prezes Spółdziel
ni Mieszkaniowej w Busku Zdroju.
- Po uzyskaniu

nia
sądowego .
Obecnie oczekujemy wyjaśnienia pisemnego od komornika , dlaczego
nie doszło do ostatniej eksmisji 29
kwietnia , zaś po uzyskaniu wyjaś
nienia zaskarżymy do sądu sposób wykonywania przez niego
czynności komorniczych. Jeśli w

wyjaśnień wystąpimy

Busku nie potrafiono sobie z tym
poradzić , jako prezes spółdzielni
rozważam

również

możliwość

ściąg nięcia

komorników z innych
miejscowości. Takich, gdzie eksmisje wykonywane są skutecznie.
Adam lIGIECKI

miesięcy dziesięciokrotnie Z1Miejszyć

swoje zadłużenie i obecnie zalega ze
spłatą tylko 2 tysięcy zlotych.
Ogółem, zaległości buskich lokatorów z tytułu niepłacenia czynszów
wynoszą około 1 miliona zIotych. 70
osób nie płaci za mieszkanie przez
czas dłuższy niż rok. Swego rodzaju
Jekordzistą" jest jeden z mieszkań
c:i:JoN osiedla Sikorskiego, który nie regulując rachunków praktycznie od
1990 roku, winien jest dzisiaj
spółdzielni ponad 35 tysięcy zIotych.
Wobec dwudziestu trzech osób, n0torycznie uchylających się od płace
nia czynszu, po pozbawieniu ich
przez Radę Nadzorczą praw czIonka
spółdzielni wystąpiono do sądu z
wnioskami o wyroki eksmisyjne, z
dziesięciu dłużników znalazjo

się na tej liście w kwietniu

kańców

WOJEWÓDZKA POLICJI W

przez

wiązków

1999 roku.
- Rozumiemy trudną sytuaqę ek0nomiczną, jaka panuje w Busku wzrastające bezrobocie, pauperyzaqę spoIeczeństwa. ludziom odpoNiedzialnym, którzy przeżywają kbpotyfi.
nanso.Ye i sami zgłaszają się po po-

moc do
Iegłości

spółdzielni, rozkładamy

za..

na raty - mówi Andrzej SmJI.

czyński,

prezes ZarząI:lu Spółdzielni
Mieszkaniowej. - Jest jednak znaczna
grupa osób, które nie płacąjakby ,.dla
samej zasady", czując się bezkarne.
Oni żyją kosztem innych, gdyż to
>Maśnie inni lokatorzy, w sposób pośredni, muszą za nich płacić.
- Nie możemy dłużej godzić się z
tym, że komornik, jako urzędnik pań
stwowy, nie spełnia swoich obo-

Uroczystości

w weekend

Odslonięcie oltarza'
Dzisiaj

odbędzie się

uroczyste
w
bodzentyńskim
kościele
pod
wezwaniem Świętego Stanisława.
Historyczny ołtarz poddany został gruntownej renowacji, którą
wykonali specjaliści z Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace konserwacyjne sfinansowano z
funduszy MKiS.
Pochodzący z pierwszej połowy
XVI wieku ołtarz początkowo znajdował się w krakowskiej Kolegiacie Wawelskiej. Blisko sto lat póż
niej trafił do katedry kieleckiej.
odsłonięcie ołtarza głównego

Pod koniec XVIII w. ten zabytek
sztuki sakralnej przeniesiony został do kościoła w Bodzentynie.
Dzisiaj o godz. 11.45 w bodzenpatrona
parafii, odbędzie się msza odpustowa. Nastąpi również uroczyste
odsłonięcie ołtarza głównego, który wrócił do parafii po kilkuletniej
renowacji. Homilię wygłosi również ekspert ds. zabytków sztuki
sakralnej ksiądz profesor Zygmunt Nocoń .
IM.BJ

tyńskim kościele, w święto

Strażackie obchody
Jutro w

Wąchocku odbędą się

uroczystości

z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody
połączone zostaną z jubileuszem SO-Iecia wąchockiej OSP.
Organizatorami
rejonowego
święta strażackiej braci są Zarząd
Powiatowy Związku OSP RP oraz
OSP w Wąchocku. Po zbiórce
uczestników przed siedzibą Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Kultury.
strażackie jednostki przemaszerują na plac przyklasztorny, gdzie
odprawiona zostanie uroczysta
msza święta. Najbardziej zasłuże
ni strażacy ochotnicy uhonorowani zostaną odznaczeniami i medalami. Uroczystości zakończy akademia w sali widowiskowej
MGOK.
IM.BJ

WIELKI KONCERT~
ha~ł:(z1T1
Mlodych pomysl
r:~~!j
11 PRZEMOC :~~a~:J~~~~~~!:r;E~a~~~~~~fi!~?~~!~~=~!}:::~~~~!i
młodzież złożyła oficjalną prośbę
działać. :t~'wi,endzą~:=~;:f
ZEM POKO MAC
Dorośli pomogą Młodzieżowej

pod

°l

Radzie Miasta

•

o poparcie dla utworzenia
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_ AMFITEATR KA.D ZIELNIA

tary
Gl
erwone
e
U.SZ GRECKl

ZESPÓŁ

SPONSOR STRAHGICZNY

ARTYSTYCZNY

nsz Laskowski Gospodamkoncertu:t
n

• u t aj-

rr.

MARIOLA BERG

PARODIE

JAROSLAWŁYSEK

ANDRZEJ KONOPACKI
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Młodzieżowej

Rady Miasta.

Pomysł zrodził się wśród samej

taką opinię podziela 546 spośród

kilka mie-

724 ankietowanych, czyli uczniów

młodzieży szkół średnich

Niech
na czym polega samorząd-żewspólnie rządzimy,

aleiwspólni~odpowi~d.amy..

- Powołanie MłodzlezoweJ Rady
Miasta będzie dużą korzyścią dla

~:~~~;~i=~~ ~~~~ ~~: s~~y~~~~~~ka wywiązała się po ~~~s~~~~a - ~~~~t~~ę~~ż ~;~~
log", programu Świętokrzyskiego
Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. (Jędrzejów jest jedną
z siedmiu gmin w województwie
świętokrzyskim, gdzie .Dialog· jest
prowadzony - przyp. red.).
- Widzimy dużą potrzebę utworzenia takiej rady. Uważamy bowiem, że
interesy młodzieży nie są w naszym
mieście dostatecznie reprezentowane
- uzasadniała Marta Znojek, przedstawicielka liceum Ogólnokształcącego. - Może ten udział w rządzeniu okaże się dla nas, młodzieży, takim
przełomowym

krokiem.

Dotąd dorośli

zbyt nam nie pornagali, teraz prosimy o
poparcie.
Jak się okazało , na podstawie
wcześniej przeprowadzonej ankiety,

http://sbc.wbp.kielce.pl

tych słowach, wynikło, że dorośli są
.za" i popierają projekty młodych ludzi.
- Myślę, że dojrzeliśmy, jako dorośli, do tego, aby młodzież włączyła
się w samorządzenie - powiedziała
przewodnicząca RM. - Przedstawię
ten projekt na sesji w postaci
uchwały. W skład naszej rady wchodzi dużo młodych ludzi, sporo nauczycie li i myślę , że nie będzie żadnych problemów.
- Powiat również będzie wspierał i
koordynował działania młodzieży obiecał Janusz Stankiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty w starostwie.
Konkurencji ze strony "młodej" rady
nie obawia się burmistrz Jędrzejowa
Henryk Michałkiewicz . - Bardzo

wdzaJą I na szerszym forum. Jest to
u nas nowość, ale myślę , że zaistnieje i będzie funkcjonować już
ciągle .

I tak

też

obiecuje ze swej strony

młodzież: - Teraz, kiedy jest już zgoda władz, zaczniemy działać szybko.
propagować ideę
wśród młodszych kolegów.

Zaczniemy

rady

Mlodzieżowa Rada Miasta będzie
dzialać przy Radzie Miasta Jędrze-

jów, jest to głównym zalożeniem
opracowanego już statutu. Wybory,
które odbędą się we wrześniu ,
będą rozpisane przez przewodniczącego Rady Miasta.
My życzymy młodym ludziom dużo
sukcesów na trudnej samorządowej
drodze.
Anna ZYGA N

SAMOŻVCIE
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Studenci jeszcze

rządzą

Po wizycie

Kielcami i Radomiem

8-9
papieża

zostanie na skarpie sandomierskiej

JUWENALIA

,.0

PRZEży,.EK?

Studenckie słoneczko zaświeciło nad Kielcam i. Ucieleśniło si ę
wczoraj, w postaci kilkuset żaków owacyjnie witających prezydenta
Kielc i odbierających od niego klucze do miasta. Takie samo
rozbłyśnie w poniedziałek na radomskim nieboskłonie. Wszystko t o
oczywiście za sprawą Studenckiej Wiosny Kulturalnej, czyli Juwenaliów '99. W Kielcach mówi się , że tegoroczne są sła bsze niż poprzednie. Radom cieszy się, że będzie lepiej niż zwykle. Sandomierz
od dwóch lat przestał się bawić zupełnie.

Ochrony Środowiska . Wzorem lat
minionych jej studenci utworzą barwny korowód i przemaszerują w
poniedziałek ulicami Radomia.
P lanują także przygotowanie impreztowarzyszących, m.in . wystę
pówartystycznych .

W nowodębskich Zakładach Mechanicznych " Dezamet" SA wykonany został wielki krzyż, który ma stanowić element dekoracyjny ołtarza
papieskiego w Sandomierzu. OHarzjest IŃznoszony pod skarpą, poniżej budynku Collegium Gostomianum. Krzyż o sześciometrowej rozpiętośc i ramion i ponadjedenastometrowej wysokości będzie ustawiony nieco w tyle i ma górować nad konstrukcją ołtarza .
.

W Sandomierzu pusto
W Kielcach brudno
z daleka było
słychać, że przed kieleckim ratuszem bawi się studencka brać .
Skandowane hasła i wesołe śpie
wy reklamowały organizatorów cztery kieleckie wyższe uczelnie.
Żacy wykazali wiele przemyślno
ści, zwłaszcza jeśli chodzi o strój.
Hitem tegorocznych juwenaliów
niewątpliwie
były
farbowane
włosy, tak u panów, jak u pań. Podobnie rzecz się miała z malowanymi buziami i kolorowymi przebraniami. Studenci bawiliby się zapewne świetnie przed ratuszem,
gdyby nie fakt, że ich przyśpiewki
skutecznie były tłumione przez
ogłuszającą muzykę dudniącą z
głośników, które na początku korowodu jeszcze działały.
Do zgromadzonych przed magistratem kilkuset studentów kieleckich uczelni wyszedł we własnej
osobie prezydent Kielc Włodzi
mierz Stępień ze swoim zastępcą
Alojzym Soburą. Studenci powitali
głowę Kielc owacyjnie. Równie
gromko przyjęli fakt, że prezydent
oddał im klucze do miasta, w którym do niedzieli mogą robić wszystko.
- Ludzie dzielą się na tych , którzy
studiowali, studiują i będą studiowali. Chcielibyśmy, żeby wasze
studia łączyły się z nauką, to jest z
radością i zabawą - przejęzyczył
się , pewnie ze wzruszenia, prezydent Stępień , wręczając klucze do
Kielc burmistrzyni juwenaliów Annie Boczniewicz i burmistrzowi
Robertowi Rosińskiemu. Następ
nie porwał w tany nową szefową
Kielc, to samo zrobił nowy burmistrz. Jego partnerka, dr Barbara
Goszczyńska , prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, była jedyną
przedstawicielką władz kieleckich
uczelni. Żaden inny rektor nie poWczoraj

już

fatygował się, żeby cieszyć się
młodością swoich wychowanków.

Po korowodzie, który prosto
sprzed ratusza przemknął do hali
sportowej przy ulicy Żytniej na turniej uczelni, został przede wszystkim bałagan . Plac przed magistratem wyglądał jak pobojowisko.
Fakt, że studenci zostawiają po
sobie chlewik był kilka lat temu
jedną z prz.yczyn zlikwidowania
żakowskich balów na świeżym powietrzu . Teraz takie imprezy nie
dość, że odbywają się w stołówce ,
to jeszcze są ściśle tajne - z obawy, by nie pojawiło się na nich
"miasto", czyli brać pozastudencka, którą obarcza się robieniem
zadym w poprzednich latach.
Śmiało można powiedzieć, że kieleckie juwenalia są coraz słabsze.
Choć w mieście nowe uczelnie po-

" Śpij kochanie, śpij... ".

jawiają się

jak grzyby po deszczu,
liczba studentów wciąż wzrasta, to
nijak nie przekłada się to na aktywność żaków, hojność uczelni i
sponsorów.

W Radomiu ubogo
XXVIII Wiosnę Studencką na
Politechnice Radomskiej miało zainaugurować wczoraj otwarcie
Studenckiego Ośrodka Kultury Piwnej na placu przy ulicy Chrobrego. Plany nie powiodły się z braku
funduszy. Planowane są natomiast koncert zespołu "Piersi", ka-

W Sandomierzu w tym roku jl!wenalia się nie odbędą, ponieważ
nie miał ich kto zorganizować . W
czteroletniej historii Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej studenci obchodzili swoje
święto dwa razy. Pierwszy raz,
cztery lata temu, juwenalia święto
wano hucznie przez trzy dni. Nie
zabrakło przemarszu żaków głów
nymi ulicami miasta ani obrzędu
przekazania studentom kluczy do
bram grodu . Były występy gwiazd
polskiej sceny rockowej na czele z
"T. Love".

Tadeusz Walec opowiada,

bareton z udziałem "Kabaretu im.
Romana w
Radomiu" i "No to
cyk-I", rajd samochodowy oraz nocne dyskoteki. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna wiosna
będzie największą z dotychczasowych.
Większość imprez odbędzie się
w radomskim Klubie Studenckim
"Atrium". Od poniedziałku, codziennie o godzinie 15 w kinie "Resursa" będą pokazy filmowe.
Wśród propozycji znajdują się: ,Armaggedon", "Maska Zorro" i nagrodzony Oscarem "Lepiej być nie może" z Jackiem Nicholsonem. Natomiast w środę ulicami miasta przemaszeruje barwny korowód .
- Szczególnie polecamwtorkowy
kabareton i sobotni koncert zespołu "Piersi" - zachęca przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki Radomskiej Tomasz Paduch . Zapewniam , że każdy znajdzie
tam coś dla siebie.
XXVIII Wiosna Studencka na
Politechnice Radomskiej zakoń
czy się w niedzielę, 16 maja , imprezą w parku Kościuszki , pod
hasłem "Studenci dzieciom".
Większość pozostałych radomskich uczelni nie planuje organizowania juwenaliów. Wyjątek stanowi Prywatna Wyższa Szkoła

W następnym roku zawiodła organizacja . Wielu mieszkańców
Starego Miasta skarżyło się na
hałas. Wieczorem, kiedy zaczynały się koncerty, część młodych
widzów była już kompletnie pijana.
Kłopoty z nagłośnieniem sprawiały z kolei, że wszystkie koncerty zaczynały się z opóżnieniem ..
B rakowało toalet, co powodowało,
że studenci szturmowali okoliczne
lokale gastronomiczne. Sandomierskie juwenalia uświetniły wtedy: kabaret studencki, legendarna
grupa "Voo Voo", kielecki zespół
ANKH oraz miejscowy "Hambawennah".
Rok temu juwenaliów już nie
było, nie będzie ich i teraz.
- Większość studentów zasiadających w samorządzie studenckim w lutym ukończyła studia i
opuściła uczelnię. Nowych wyborów jeszcze nie przeprowadzono.
Nie miał zatem kto zorganizować
imprezy - powiedziano nam w
WSHP.

Duch w studentach
zamiera?
Kieleccy studenci w tym roku
przygotowali kilkanaście imprez.
Był i kabareton, i gwiazda " Dżem ". Tradycyjnie zawody, na
poły rozrywkowe , na poły sportowe. Wśród nich po raz pierwszy turniej gry w "tysiąca " oraz międzyu
czelniane zawody żeglarskie . Ale
sami organizatorzy skarżą się , że
"duch w studentach zamiera ".
Wielu chciałoby się bawić , narzekają na kiepskie imprezy. Tyle że
jak przychodzi do organizowania ,
znajduje się tylko grupka zapaleń
ców. Gdyby nie aktywiści z samorządów, po kieleckich juwenaliach, tak jak po sandomierskich,
słuch by zaginął . Zważywszy, że
sponsorzy specjalnie nie interesują się dofinansowaniem studentów.
Sylwia BŁAWAT,
Magdalena SULlCH-KOSIEC,
Małgorzata PŁAZA

że blachę

Wczoraj odbyła się prezentacja
gotowego krzyża, który jest wielokrotnie powiększoną repliką Krzyża
Walecznych. Autorem projektu jest
krakowski rzeźbiarz profesor Wincenty Kućma, który wygrał konkurs
rozpisany przez sandomierską Kurię Diecezjalną. Kqmisji, która zadecydowała o wyborze, przewodził
sam ks. Biskup Wacław Świerza
wski.
Wykonanie powierzono
"Dezametowi", którego kierownictwo zaoferowało nieodp/atną pomoc przy organizacji pielgrzymki
Ojca Swiętego do Sandomierza.

trzeba

było łączyć

na styk i

"heftować "

Elektryczne spawanie blach z
nie jest typową robotą dla
"Dezametu", więc trzeba było opracować technologię. Spawano w
osłonie gazów szlachetnych, argonu i helu, co zapewnia mocne
łączenie i zapobiega utlenianiu metalu.
brązu

Trudna sztuka

g i ęcia

- Fundatorem
pomnika jest
"Dezamet". Starostwo ziemskie
dołoży 20 procent - mówi Marian

co kilka

powa , więc nie będzie
ka okazja zdarza się '
raz pierwszy w
nie żałuje kosztów
za tym załoga ma
że krzyż pozostan ie na
wizytówką "Dezametu".
pieskiej wizycie ołta rz
zdemontowany, ale
przedstawiający Krzyż

nych pozostanie, jako
ment sandomierskiej
Dlatego musi być
i
le wykonany.

Robili w święta
"Echo Dnia" było w "Dezamecie"
podczas powstawania krzyża-po
mnika. Rozmawialiśmy z ludźmi,
którzy pracowali przy jego konstruowaniu i montażu . To odznaczenie,
obok Krzyża Virtuti Militari, najtrwalej
chyba związane jest z wojen ną i patriotyczną historią Rzeczypospolitej.
Pracownicy doskonale to czują, a
prezes Stan isław Wójcik mówi
wręcz, że krzyż jest pewnym rodzajem wotum dziękczynnym za 60 lat
istnienia "Dezametu".
Pomnik wykonany jest z brązowej
blachy zamocowanej na stalowym
szkielecie i waży prawie dwie tony. Z naszymi grzechami krzyż będzie
cięższy. Robota była cięźka, nietypowa, więc przeklinaliśmy trochę .
Poza tym robiliśmy w święta, bo
trzeba było się spieszyć - śmieją się
pracownicy, którzy przerwali na moment szlifowanie mosiężnych spawów. Po chwili na hali znów rozlega
się wściekły jazgot szlifierek.
Ramię poziome, nad którym właś
nie pochyla się robotnik ze szli~
fierką, waży 400 kilogramów. Dwa
pionowe ramiona - to prawie tona.
Tablica z orłem , odlana w Krakowie
(na koszt organizatorów pielgrzymki), która znajdzie się na awersie
krzyża w centralnej jego części, waży prawie 100 kilogramów. Orzeł nie
jest wzięty z godła państwowego .
Ma koronę zamkniętą, zwieńczoną
krzyżem. Dwa razy cięższe są miecze z wieńcem laurowym, które
przy02:clobią rewers.
Bezpośrednio przy cięciu blach,
montażu i wykończeniu pracowało
pięć osób. - Pracujemy od półtora
tygodnia, codziennie do godziny ósmej albo dziewiątej wieczorem. Te
blaszane elementy są oddzielnie
cięte "boschem", potem gięte i pasowane. To nie jest produkcja seryjna - wyjaśnia Tadeusz Walec, spawacz.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kielecki organizator "koncertu stu

Nie odbędzi e się niestety kielecki " koncert stulecia", na
m iały wystąpić zespoły " Mazowsze" i " Śląsk".
niusz Koprowski uzasadnia, że uniemożliwiły go
zła " oraz " skandaliczna postawa władz miasta Kie
innych władz". Nie wspomina ani słowem , że nie pod
z zaproszonymi zespołam i, ani z właścicielami ,s~~a~l ;i~z~~:e~;~i~;=~~.r~
koncertować . Dodaje natomiast, że tych, którzy "
m odl itwy prę dzej czy póżn i ej zniszczy sam Pan Bóg". Laf~1PóIJ.k-r
też rychłą sprzedaż biletów na następn ą organ izowan ą
imprezę , tym razem w warszawsk iej Sal i Kongresowej ...
Jak już pisaliśmy, organizowane
przez Eugeniusza Koprowskiego
"koncerty stulecia" pod hasłem
" Dedykuję , ofiaruję Ojcu Święte
mu, w obronie życia" , miały się odbyć 8 maja bieżącego roku w Kieleckim Centrum Kultury, które przy
tej -okazji zyskałoby imię Jana
Pawła II. Organizator zaprosił zespoły pieśni i tańca "Śląsk" oraz
"Mazowsze", wielu polityków i duchowieństwo . Mieli przyjechać i
premier Buzek i kardynał Glemp.
Władze Kielc poinformowane zostaly właściwie o fakcie dokonanym, kiedy goście zaczęli już potwierdzać swoje przybycie . Podobnie dyrekcja KCK. Potem sprawa
ucichła .

"Moce zła"
Aż do 6 maja, na dwa dni przed
obiecywanym koncertem, kiedy to
pan Koprowski rozesłał swoje
oświadczenie:

SAMOŻVCIE

• 1999 r.
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Wolny przejazd beczek piwa

KLOPO,.y NA , WISLE,
D NAS POMYSLNIE

Marian Piechota pokazuje orła oraz dwa
miecze, k tóre zawisną na awersie i rewersie pomnika.
łączyć

na styk i "heftowa ć" co kilka
centymetrów. Projektanci to zaakceptowali - tłumaczy Tadeusz
Walec.
Szlifowanie to ostatnia faza
wykończeniówki. Pomnik ma kolor
jasnego, lekko czerwonawego
brązu, bo w stopie jest znaczna
przewaga miedzi nad cyną. Powierzchnia jest lekko matowa. Po
kilku tygodniach brąz pokryje się
szlachetną. brązową patyną. raczej z odcieniem zielonkawym.
Jak będą kwaśne deszcze, to nawet szybciej.
Pomnik miał być transportowany
w miniony piątek do Sandomierza ,
ale zaszły nieoczekiwane kłopoty
z wykończeniem . Przewóz elementów przewidywany jest na poniedziałek . Jeszcze nie wiadomo,
czy ramiona zostaną skręcone z
sobą, czy pojadą osobno.
Piotr PIASEK

Radomski Zakład Transportu
Energetyki zabezpieczał na terenie Polski transport wielkogabarytowych ładunków przeznaczonych dla Browarów Wareckich. - Największe kłopoty
wystąpiły w Grudziądzu na Wiśle i w porcie przeładunkowym
w Górze Kalwarii. Na naszym
obszarze przewóz przebiegał
bardzo sprawnie - powiedział
specjalista ds . logistyki transportu ciężkiego w ZTE Tomasz
Makarski.
ZTE jest jednym z największych
przewoźników
wielkogabarytowych ładunków. Robi to na tyle dobrze, że w Polsce ma niewielką
konkurencję. W ostatnich dniach
zakończył kolejną operację transport dzies ięciu zbiorników dla
Browarów Wareckich z Gdańska
(drogą morską dostarczone były
od francuskiego producenta).
Zbiorniki były przewożone w
dwóch ratach po pięć sztuk - w śro
dę i czwąrtek. - Najdłużej nam
zeszło pierwszego dnia. Transport
trwał cztery godziny. Dziś poszło
szybko, niecałe dwie - powiedział
nam jeden z kierowców Jarosław
Sieradz, dla którego był to trzeci
przewóz.
Wielkie "beczki', każda o pojemności 320 tys. litrów, skutecznie
tarasowały ruch na trasach z Góry
Kalwarii do Potycza, a stąd do
Warki. Po ruszające się w przeciwnym kierunku pojazdy były "spychane" przez policyjnego pilota na
pobocze. Ciężki sprzęt zajmował
na drodze 5,50 m szerokości i był
wysoki na ponad 6 m. Do przewozu służyły specjalne naczepy,
dwu- i czteroosiowe, gdzie na
każdą przypadały po cztery koła.
Jeden zestaw miał 24, a drugi 28
m długości.
- Było bardzo spokojnie, żadnych
problemów
z
kierowcami.

P osłuszn i e

ustę

powali drogi - mówił policjant z granatowego
.vw
passata ", gdy w
czwartek towarzyszyliśmy transportowi .
Za niecodzienną
ko l umną

jechało

kilka
samochodów. Niektórych z
kierowców denerwowało, że muszą

poruszać z małą
prędkością. Jesz-

cze bardziej to, że
w kilku przypadkach trzeba było
zatrzymać
konwój.
- To dlatego, że
należało wyłączać
prąd
w liniach
energetycznych przy drogach albo
zdejmować znaki drogowe czy
przycinać gałęzie drzew - tłuma
czył Makarski, kierownik ekspedycji.
Najdłuższy postój miał miejsce
na ulicy Gośniewskiej, kilkaset
metrów przed Browarami Wareckimi. - Musimy poczekać na
wyłączenie prądu . Najpierw w
przewodach Zakładu Energetycznego, a następnie, o godzinie 8, w
przewodach należących do Polskich Kolei Państwowych - wyjaś
niał nasz rozmówca .
Dodał, że postój potrwa jakieś
pół godziny. Co bardziej niecierpliwi rezygnowali ze stania w kolumnie i postanowili wybrać trasę objazdową. Chciał to uczy nić również kierowca TIR-a , ale policjant
wytłumaczył mu, że jego manewry
mogą tylko zatarasować drogę.
Perswazja stróża porządku była
skuteczna i okazało się, że miał on
duże wyczucie. Kilka minut póź-

gresowej sprzedaje bilety, których nie ma

DCY
ZLA"
"
od pana Koprowskiego , informujące , dlaczego koncert się nie
odbędz i e . Teraz pozostaje kwestia następnego koncertu w Warszawie, który też ma być wspólny
ze . Ś l ąskiem ·. A le umowa musi
zostać podpisana najpóźniej na
dwa tygodnie przed koncertem wyjaśnił Wacław Egeimajer, organizator koncertów .Mazowsza".
. Śląsk·, cieszący się na myśl o
wspólnym występie z . konkurencją' , już prawie miał dopięte
wszystko na ostatni guzik.
- Wysłaliśmy do pana Koprowskiego podpisaną przez nas
umowę , w której dokładnie omawialiśmy wszystkie warunki naszych występów, także te finansowe. Po dwóch tygodniach odesłał
ją nam, zaznaczając, że dośle jeszcze aneks. Ten zaś przyszedł
już po godzinach urzędowania
naszych biur. Okazało się , że ten
.aneks· to właściwie zupełnie nowa umowa, która nie dotyczy koncertu w Kielcach, a jedynie w Warszawie . Oczywiście w takim
kształcie nie mogliśmy jej podpisać - tłumaczy Adam Pastuch , dyrektor . Śląska · . - Przedwczoraj
pan Koprowski dosłał nam wyjaś
nienie, dlaczego nie odbędzie się
koncert w Kielcach . Było tam dużo o . mocach zła ' o .złej woli
władz' ale ani słowa o konkretach. Co o tym myśleć? Bez ko-

mentarza. Podchodzimy do sprawy ostrożnie . Organizator przysłał
nam dokładny program koncertu w
Warszawie, ale weźmiemy w nim
udział pod jednym warunkiem: jeżeli umowa zostanie podpisana na
15 dni przed koncertem. W tym samym czasie musi też na nasze
konto wpłynąć połowa honorarium
- dodaje, mówiąc , że po wcześnie
jszych doświadczeniach musi już
uważać.

Historia lubi
się powtarzać?

A drugi , po kieleckim , . koncert
stulecia", tym razem w warszawskiej Sali Kongresowej, ma się
odbyć wedle wyliczeń pana Koprowskiego 13 czerwca 1999 roku .
- Sala została zarezerwowana
przez pana Koprowskiego na 13
czerwca. Podpisaliśmy stosowną
umowę . Jednym z jej warunków
jest wpłacenie zaliczki do 30 kwietnia. Termin minął , a ten pan pienię
dzy nie wpłacił. Dzwonił , że zrobi
to jeszcze w tym tygodniu, ale nie
wywiązał się - wyjaśniała wczoraj
Katarzyna Figiel z Biura Imprez
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. - Jeżeli nie zrobi tego do poniedziałku , nie udostępnimy sali.
Tymczasem pan Eugeniusz w
swoim oświadczeniu wyrażnie w

dalszym ciągu jest organizatorem
warszawskiego koncertu. Czytamy bowiem pismo przez niego
podpisane, w którym stoi: , Osoby,
które kupiły kupon konkursowy z
chorągiewką za 2,5 zł. i nadesłały
kopertę zwrotną z opłatą pocztową zostaną zaproszone na
Koncert w dniu 13. VI. 1999r. do
Sali Kongresowej w Warszawie .
Posiadacze zaproszeń pisemnych mają prawo pierwszeń
stwa do nabycia biletów na Koncert w warszawie 13. VI. 1999r. z
pięciozłotową bonifikatą tylko w
dniu 8 maja br. (. ..), w dniu 8 maja
br. będzie można nabyć bilety na
Koncert w Warszawie '. Wskazuje
też dokładną godzinę sprzedawania biletów, miejsce oraz ich cenę .
Dodaje, że nagrodą dla pierwszych dwóch tysięcy osób, które
wpłacą na podane przez pana Koprowskiego konto 150 złotych do
12 maja, będą bilety na warszawski koncert.
- Co takiego? Jakie bilety? Bilety
leżą u nas i nie zostaną wydane,
dopóki nie dostaniemy zaliczki denerwuje się zaszokowana Katarzyna Figiel. - Wszystkie "wejściówki' na koncerty w Sali Kongresowej muszą być podstemplowane przez zarząd Pałacu Kultury i Nauki. Wszystkie inne są nieważne - komentuje.
Sylwia BŁAWAT

http://sbc.wbp.kielce.pl

niej ekipy energetyków podniosły
przewody i transport mógł ruszyć
dalej.
- Zbiorniki są tak wysokie, że nie
ma innego wyjścia jak podniesienie sieci. Wprawdzie wzięliśmy
odpowiednie naczepy, by ładunek
był jak naj niżej osadzony przy ziemi , ale jak widać , nie pomogło to i
trzeba zawiesić wyżej linie - powiedział Makarski.
Dodał ,

że

centymetrów

byłoby

kilkanaście

luzu, ale lepiej
wyłączyć prąd , by nie nastąpił
przeskok iskry elektrycznej . Zwarcie nie dość, że pozbawiłoby
prądu budynki na określonym obszarze, to również groziłoby niebezpieczeństwem dla uczestników konwoju. Wyłączenie sieci
energetycznej następowało etapami na trasie przejazdu kolumny.
Między godz. 6 a 7 prądu nie było
między Górą Kalwarią a Pot yczem, godzinę póżniej na terenach wokół drogi Potycz - Warka
(kolej wyłączała prąd o 8). Kilka
minut po 8 zbiorniki znalazły się na
terenie zakładu. Potem pozostało
je tylko zamontować na specjalnych betonowych stojakach .
- Dziś przebiegło to niezwykle
sprawnie , ale procentowało doświadczenie z poprzednich dni.
Każdy wiedział , co ma robić . By
szybko się z tym uporać , wcześ
niej zrobiliśmy dziesięciokrotny
objazd trasy - wytłumaczył Makarski.
Jak nas poinformował, przejazd
z Góry Kalwarii do Warki to był najmniejszy problem. Najtrudniej było

z przetransportowaniem zbiorników drogą rzeczną z Gdańska do
Góry Kalwarii oraz w samym porcie przeładunkowym . - Najwię
ksze kłopoty pojawiły się w Grudziądzu , gdzie musieliśmy podtopić pontony, na których transportowaliśmy pojemniki. Dopiero to
umożliwiło płynięcie dalej - poinformował nasz rozmówca. - W
ogóle Wisła nie jest łatwą rzeką.
Ma dużo mielizn , a szczególnie na
odcinku od Warszawy w górę nurtu .
Drugi problem ppjawił się w Górze Kalwarii, porcie przeładunko
wym . - Tam jest stromy nasyp. Musieliśmy najpierw wyłożyć zbiorniki na naczepę przed nasypem, a
potem przejechać z nią na podstawione na drodze - wyjaśnił Makarski.
Dodał , że w najbliższym czasie
ZTE musi wykonać kolejne zlecenie. Przetransportować olbrzymie
elementy do Nowej Sarzyny. - Bę
dziemy je przewozić Wisłą. znacznie dalej niż do Góry Kalwarii.
Dojdą mielizny, a poza tym już wiemy, że nie przepłyniemy pod mostem w Grudziądzu . Trzeba bę
dzie wyładować towar przed mostem, a później, za nim, znowu go
załadować - mówił kierownik ekspedycji.
- To jeszcze nic. Obecnie prowadzimy poważną akcję do sieci
transformatorowej koło Słupska.
Zestaw o długości 76 m waży 427
ton. To wypadałoby zobaczyć - powiedział Makarski.
(rf)

Zdjęcia

P. Mazur
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KIELCE
B I URO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", u l. Targowa 18,
te l. 343-06-21 , t e L/fax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA

• Teatr im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00; .Korowód· g. 19.

• PTLiA "Kubuś"
- tel. 368-02-93;
rze' g . 11 .

.Baśń

o

zaklętym

- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kielce, ul. PoIowniaka 4 m .
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.00-

- DOlBY DIGITAl; .Operacja Samum'
pol .. I. 15. g. 12. 16. 18.20 .•Kariera Frajera'
USA. I. 15, g. 10, 14.

• W izyty domowe pediatrów

345-88-88.

RADIO TAXI " EXPRESS",
KIELCE, TEL. 366-11-11,
CAŁODOBOWO - EXPRESOWO.
dr 49023

Komunikacja Międzynarodowa

"Omnia",
345-77-43,
345-77-46.

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

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

• Zabawkarstwa
- wystawy: . lalki Dalekiego Wschodu·,
.Modelarstwo redukcyjne·, .Lalka i jej gospodarstwo·, . Ekslibris
dziecięcy ·. Muzeum
czynne codziennie, oprócz poniedziałków, w
godz.l0-17.

• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawia II 6,
tel. 344-92-97 .•Chlop polski w Brazylii- - czynna od poniedziałku do p iątku i w niedzielę w
godz. 10-15, w niedzielę wstęp bezpłatny.

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

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21, tel. 361-25-37. Wystawa
stała : .600 milionów lat historii Gór Święto-

.'

- brak term inarza.

J DRZEJÓW
BIURO REKLAM I

OGŁOSZEŃ

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

• Kino

BIURO REKLAM I

OGŁOSZEŃ

" ECHA DNIA",
Biuro Obsług i Prawnej,
ul. 16 Stycznia 28/5,
t e l. 86-82-748, czynne 9-17.

• Apteka

• Kino "Studyjne"

· ul.

· .Ogniem i mieczem· pol., I. 12, g. 8,
11 .30, 15.30 , 19.

• Gal eria BWA ,,zielona"

• Kino "Belweder"

Złota

2.

- 8.05 - .Joe Black' USA, I. 15. g. 20.

• Szpital

• Apteka

- tel. 864-22-81.

- ul. Żapinowska 2.
Telefony

• Szpital

- Informacja PKS: 864-23-1 9,
•
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06,CZjIl, ~le~
22, Pomoc Drogowa: 864-24-00, P czeń
CiepłOWnicze : 993.
kadr.

- tel. 868-24-66.
Telefony

- .Ogniem i mieczem· pol., I. 12, g. 16.30, 20.

- 9.05 - .Totalna magia' USA, I. 15, g. 11.

~śli

- Informacja P KS: 868-22-27, Poradnia
Odwykowa: 868-27 -33.

.

POŁANIEC "

nie

~"""'::Io&6O~-!eJ t

• Apteka
· ul. Askenazego 2.

• Apteka

OŻARÓW

- ul. Żapinowska 2.

• Kino "Pegaz"

• Kryzysowy
telefon zaufania

- brak term inarza.

STASZÓW ". ,~,
BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECH.A DNIA" , ul. Czysta
(róg Swierczewskiego),

1

·861-03-72: alkoholizm: oon,iedliilli l LJd
dy w godz. 17-21; purlkt . lrzeciw(jzjala"lJ
mocy: wtorki i piątki w godz. 16-1 8;~forynł,,*
radnicłwo uzależnień: czwartki w godz.

Redakcja nie Odpowiada za
terminarzach.

KAZIMIERZA WIELKA
OSTROWIEC
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
Hotel "Łysica " , al. 3 Maja 13,
tel./fax (047) 265-45-54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum K lub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2 ,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11 .00-15.00.

kk 7597

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza,
ogłoszen i a drobne
z gazet " Echo Dni a "
z 3 ostatnich dni,
tel. (041) 94-77.
bolu

• Informacja Gospodarcza
- t ÓlTA LINIA, tel. 94-34.

Jr 2

• Postoje taksówek
- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-3399, ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11 , ul. Jesionowa: lei. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 366-40-40, ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; ba gażowe : ul. Annii Czerwonej: tel.
368-06-łi8, TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: tel.
368-96-łi6.

• Apteki
- dyżur calodobowy - ul. Paderewskiego
37/39, do godz. 23 - os. Stoneczne Wzgórze
18F.

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

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

• Zespół Pomocy
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 malżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Uslugi bezpłatne.

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
poniedzialek-piątek w godz. 14.00-18.00.

• Psycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń, tel. zaufania 366-1741, poniedziałki i czwartki w godz. 15.Q(}.17.00.

• Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)
tel. 346-53-11; poniedzialki w godz.
15.00-18.00.

• Kino "zDK"

.. •

Młodzieżowy

• BWA
- Galeria, ul. S iennieńska 54, tel.lfax (04 7)
263-20-48. Nieczynna.

• Muzeum HistorycznoArcheologiczne

USA, I. 15, g. 16, 18.

WŁOSZCZOWA

• Kino
- brak te rminarza.

, STOPNICA

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

• Muzeum Okręgowe Ratusz

- wystawy stale: .:zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska', . Poczet królów i książąt
polSkich wg M. Bacciarellego·; wystawy czasowe: . Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego' ,
.Ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy·,
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle , Mistrzowie modelarstwa - Henryk i Tomasz Gryzowie. Muzeum czynne: wtorek-piątek w
godz. 9-16.30, soboty w godz. 8-14.30, niedziele w godz. 13-16.30.

• Rezerwat i M uzeum
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-piątek w godz. 9-18,
sobota w godz. 9-17, niedziele w godz. 11-17.
Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne calą dobę: 65·38-28, Biuro
Tu rystyczne: 65-23-40.
ECHO-TAXI , tel. 262-11-11,
dojazd. do klienta bezpłatny.

- dyrekcja, Rynek l, tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38·58. Muzeum czynne: ś rod a 
poniedzialek w godz. 9-16, we wtorek nieczynne. Wystawa stala: . Dzieje Sandomierza" - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: .Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schylku XI wieku . Wystawa
czasowa: .. Dawne i współczesne widoki Sandomierza" ze zbiorów własnych muzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel.lfax 832-38-58. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, poniedziałek - nieczynne. Wystawy stałe: . Kuchnia
królewska" - zbiór sreber i cyny europejskiej
XVII-XI X-wiecznej, .Gabinet numizmatyczny' monety polskie od XI do XX wieku .• Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii', . Ekspozycja etnograficzna' . prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i l asowiaków, . Ekspozy·
cja archeologiczna· - naczynia, broń. ozdoby z
tzw.•Grobu książęcego' z Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska kultury przeworskiej z
okresu wpływów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy
czasowe: .Krocząc drogami aniołów. An ioły w
sztuce i tradycji judochrześcijańskiej", wystawa
pokonkursowa prac uczniów szkól średnich
"Sandomierz i Sandomierzanie" zorganizowana
przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i
Krąg Młodych Miłośników Sandomierza.

• Oddział
Muzeum literatury

SKARŻYSKO-KAM.

. ul. Katedralna 5f7, tel. 832-21-47. Czynne:
wtorek - niedziela w godz. 9-16, poniedziałek nieczynne. Wystawy stale: .Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja poświęccna związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• Muzeum im. Orła BiaIego
- Rejów, ul. Stoneczna90, tel. 531-331 . Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.

• Kryta pływalnia
- ul. Sp6Idzielcza 19, tel. 539-345, czynna:
poniedzialek-piątek w godzinach 8-20, soboty

• Muzeum Histoń i
Polskiego Ru chu
Ludowego
- Rynek 7/9, tel. 832-21-41 , godziny otwarcia: poniedzialek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. .Adam Bień 1899-1998·.

• BWA Sandomierz

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

Telefon Zaufania
- dyżury specjalistów psychologów i peda·
gogów w środy i w czwartki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.

. Półmrok ·

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

i niedziele w godzinach 10-20.
- dla ludzi z problemem alkoholowym - pow godz. 18.00-20.00 , tel.
345-73-46 (piątki - równ ież narkomania).

-

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

• Telefon zaufania
niedzialek-piątek

• Kino "Uciecha"

• Kino "Powiew':

- .Stan oblężenia- USA, I. 15, g. 19.

• GaIeńa Fotografii

• Oddział

• Kino ,,Adria"

Kielce , tel.

- ul. Paderewskiego 12. Pawła Marcinkowskiego. Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorek-piątek w godz. 11.00-17.00, soboty
w godz. 11.00-16.00.

- Muzeum lat Szkolnych S. teromskiego
(Oddzial Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawia II 5, tel. 344-57-92. _Wystawa materialów biograficznych i literackich z mlodzień
czych lat pisarza'. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki, niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedziele wstęp wolny.

' STĄPORKÓW

- brak terminarza.
RADIO TAXI " OMEGA",
tel. 36-00-000.
dr 49544

WYSTAWY

• Muzeum pr zy Rynku 3/5

• Kino "Ballada"

- ul. Mickiewicza 7.•Wystawa przeglądo
wa - lO-lecie Galerii·. Galeria czynna codziennie w godz. 11-17, w niedziele w godz. 11-15,
w pon i edziałki - nieczynna .

KOŃSKIE

nej Jadwigi Kotlarz ze
leuszem roku 2000'. Wvsta,w "'O;"",J

- tel. 38-11-251; 9.05 - .Dawno temu w trawie' USA, bo., g . 16, .W stronę Marakeszu'
USA, I. 12, g. 18.

• Kino "Zdrój"
Autoholowanie - kraj , zagrani ca ,
tel. (041 ) 344-21-71,
090-26-48-06.
dr 48326

amatorskie prace malarskie o

Telefony
- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania Klubu M : 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Straż
Miejska: 986, . l or: 832-41-30.

BUSKO

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

dr 48322

- .Kiler" pol., I. 15, g. 16, 18.

- tel. 344-4(}'14. Ekspozycje stałe :
_Wsp6lczesna sztuka ludowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .:z pradziejów regionu świę
tokrzyskiego. i .Kielecczyzna średniowieczna·;
czynne codziennie, oprócz poniedziałków i śród,
w godz. 9.Q(}.16.00. W niedziele wstęp wolny.

- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-3121,345-47-44.
aw203

dr 48327

RADIO TAXI " ALFA",
K i elce, te l. 96-22, 344-44-44.

• "Echo"

- dawny pałac biskupów krakowskich, pł.
Zamkowy l, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: .Wsp61czesne malarstwo polskie·, . Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego' ,
.Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku'.
Skrzydlo p61nocne: .Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej".

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"

RADIO TAXI " LIDER",
K ie l ce , tel. 96-66,

• "Studyjne"

• Muzeum Narodowe

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), soboty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
5600/99
(041) 331-80-68.

czyka i Macieja Za rębskiego',
kumenty, korespondencja, i

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

SĘDZISZÓW ;

INNE USŁUGI

-.Amok· USA,I.15,g. 16, 20,.KarieraFrajera' USA, I. 15, g. 18.

- tel. 344-łi3-19; Galeria BWA ,Piwnice',
ul. Leśna 7 . ,Wacław Stawecl<i - retrospektywna wystawa rzeźby" . Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11-17. w niedziele w
godz. 11 -15, w soboty - nieczynna. Galeria
BWA , Na Piętrze' , ul. Leśna 7. .Małgorzata
Sewewryn - wystawa litografii'. Galeria czynna od poniedziałku do piątku", godz. 9-15. w
soboty i niedziele - nieczynna.

dr 49267

- Sieczko, tel. (041) 331-69-04 . dr 46554

- .Wróg publiczny' USA, I. 15, g . 11 .30,
• Doktor DoIitUe· USA, bo., g. 13.45, , Kariera
Frajera' USA, I. 15, g . 15.30, 20.30, .Ogniem i
mieczem· pol., I. 12, g . 17.15.

• GaIeńa BWA

• Kino "Kuźnica"

• Kino ,,J e dność"

-7.00-22.00, tel. (041) 331-14-94.

cztówki staszowskie ze zbl("ó,y M""" .l

• Szpital

- . Godzinaszczytu·USA,1.15, g.17, 19.

2574/99

- Straż Miejska: 986. 368-75-15 (czynne
calądobę) ; 368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śródmieście - 67 -łi(}'13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie: 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-2(}'20 i 992, Pogotowie Wod.Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1833, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.

• "Moskwa"

• A pteka dyżurna
- ul. Jana Pawia II 17, tel.

SUCHEDNlÓW

• Pogotowie pediatryczne

Telefony

RADIO TAXI " EUROPA",
Kie lce, tel. 3-611-611 , 3-31 1-311.
www.complex.com.p l/-eu ropa .
Właściwy partn erl dr 46397

19.

- ul. 11 Listopada 3.

• P om oc Doraźna dla Dzieci
D . R. Szczukoccy

kaczo-

• " Romantica"

-.Maszwiadomość·USA,1.15,g.17,

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów dzieintemistów, laryngologów, ortopedów,
neurologów, badania EKG. Zgłoszenia codziennie w godz. 11 .Q(}.20.00, tel. (041) 331-56-50.
Wizyty domowe w godz. 14.3(}.22.00 (dni po29 01 /99
wszednie), 11 .00-21 .00 (dni wolne).

16.00.

- brak terminarza.

- "Sandomierz w dawnej fotografii ".

cięcych,

krzyskich·, . Skały, minerały i skamienialości
Kielecczyzny·. Muzeum czynne poniedzialekp iątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

• Kino "Syrena"

• WSHP Biblioteka Główna

- ul. Marszatkowska 17.

• Kino " Miejskie"

• Nagła p omoc lekarska
lekarzy specjalistów

Imieniny obchodzą:
w sobotęIza, Stanisław i Liza
w niedzielę Bożydar, Grzegorz
i Karena

- wystawa pn .•Stare fotografie Sandomierza'.

• Apteka

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

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

• Kawiarnia "W Zamku"

STARACHOWICE

- .Obiekty i kolaże graficznie· wystawa Ja·
nusza Cywickiego.

• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektów ołta.rza papieskiego.

• Motel Królowej Jadwigi
DAR EX - Radio Taxi,
tel. 25-37-378, 96-28.

uIbo

- . Blisko i daleko· - wystawa Jurija Sulimowa z Krymu. Można również podZiwiać zbiór
starych zegarów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Giełda

staroci

Znów będzie można poszperać W starych bibelotach - Wn,i~\WI ;';'
Dom Kultury zaprasza W sobotę na godz. 8 na giełdę staroci.

Niedziela

W

muzeum

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza na kolejne spotkanie
"Niedziela W muzeum". W najbliższą niedzielę. 9 maja. o godz. 1
nym pałacu biskupów krakowskich Danuta Krawczyk przedstawi
"Problemy literackości w malarstwie".

W teatrach
Teatr im. S. Żeromsk iego zaprasza w sobotę i niedzielę na godz.
spektakl pl. "Korowód" W reżyserii Piotra Szczerskiego. Mil
mogli obejrzeć W Teatrze " Kubuś " sztukę pl. " Baśń o zaklętym
Marii Kann . w reżyserii Ireny Dragan. Początek spektakli - godz.

Wystawy
W kieleckim Biurze Wystaw Artystycznych można oglądać
tog rafii Małgorzaty Seweryn oraz retrospektywną wystawę
Wa cława Staweckiego. W Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach
og l ądać niezwykłą ekspozycję lalek Dalekiego Wschodu.
W Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury W Ostrowcu
krzyski m czynna jest wystawa fotografii Jana Zycha .
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na ekspozycje
mentów, korespondencji Ad ama Bienia , wy sta wę książek .Im·c!wa:.lu ...•
munta Wójcika oraz wydawn ictw, folderów i widokówek słrIW,ICKI" m
Muzeum Ziemi Staszowskiej można również obejrzeć
"Konie z Kurozwęk" autorstwa Jerzego Czernego oraz ek:sD()ZY';Jl lIety
powstawała »Solidarność« w ZOZ?".

Muzyczne konfrontacj e
8 maja o godz. 14 w muszli koncertowej w Połańcu odbędzie "IZE!QI~ltł..
- Muzyczne Konfrontacje. W programie n"· P.WIU'1I."'~
także inne atrakcje - pokazy rycerskie oraz zawody kosynierów.
Przegląd Zespołów

Dni Ostrowca
Przez sobotę i niedzielę

będą trwały

Dni Ostrowca . 8 maja o
Kapela Rembertowska. o
"Wąskiej uliczce" będzie można obejrzeć wystawę prac ~,~,~ .. .~7 nw
będzie się również koncert akustyczny. Od godz. 17.30 do 21
ku będą prezentowały się teatry uliczne. zagrają także
ne. W niedzielę od godz. 6 do 12 mieszkańców Ostrowca
Orkiestra Dęta MCK. zaś o godz. 16 rozpocznie się i
czyżnie " (wystąpią m.in. kabaret "Klika". zespoły "Żuki " i
notki").

17 w sali teatralnej ZDK

wystąpi

W kinach
"Operacja Samum" ("Romantica". Kielce) odsłania kulisy akcji
go wywiadu . który odbił z rąk Irakijczyków amerykańskich
i
sensacyjną historię wyreżyserował Wladysław Pasikowski ,
głównych wystąpili: Marek Kondrat. Bogusław Linda i Olaf Lu
Jedyną kobietą w obsadzie jest Anna Korcz.
W kin ie "Balladyna" w Sędziszowie można obejrzeć film "Dawn~
w trawie", animowaną opowieść z wytwórni Disneya . MieszkańcO'I
drzejowa zapraszamy na film "Ogniem i mieczem" Jerzego H~ff
zaś mieszkańcy Pińczowa mogą obejrzeć fantastyczną opowie sC
rownicach, którym przyszło żyć we współczesnej Ameryce. pl. •
magia".

GDZIE KIEDY?

życzenie (powt.) 1.20 Pampa lini.
łowc a zwierz ąt (powt.) 1.30

BOTA

al(l"l.l~UU

Samo

życi e

7.15 Agrolinia
wazy.tko o dzi ałce i ogro8.10 nek - mag. gospodo
Wiad. 8.40 Prognoza pogoI
8.45 W ółcześ n i wojownicy:
jednej onie muru 9.05 Ziar- pr. red. katol. 9.30 5-10-15 dla mIod zieży 9.55 Wizje na
Ruch 10.25 Walt Disney
rzedstawla: Timon i Pum ba . Kodzi eciaki
~::Etlet4"lłf.ł1.40 NATO bez ograWiad. 12.10 F ałszy
nek Berlin 12.35
ford . to co? - teletu rla R-M 13.30 Z ka-

Tatarska baśń - film dok. 13.30
Koncert Orkiestry PRiTV 14.30
Piraci - teleturniej 15.00 Nasz
św i at - felieton 15.20 Sztuka patrzen ia - mag. 15.30 Wyprawy do
królestwa zwierząt - serial dok.
16.05 Nasz dom (19) - serial
obycz. USA 17.00 Pasaż - mag.
18.00 Panorama 18.10 Kronika
18.30 P ełna kultura : Republika
19.00 Ma rg inałki - pr. rozr. 19.15
Ma ły jazz 19.30 Czerwony karzeł
- serial kom. 20.00 Siedlisko (5) pol. serialobycz. 21.00 Studio
Sport 21.30 Kronika 21.45 Wiad.
sport. 22.00 Świat ogrodów - serial dok. 22.30 Jak zdobyto Dziki
Zachód? (1/2) - western USA
23.50-0.50 Mayerling - balet

POLSAT
6.00 Disco Relax 7.00 Oskar 7.30
W drodze - mag . red . katol. 8.00
Faceci w czerni (11) - serial anim .
8.25 Power Rangers (165) - serial
sf USA 8.50 Kalambury - teleturniej dla dzieci 9.20 Talent za talent
- teleturniej dla młodzieży 9.50
Owocmocna lista przebojów - pr.
muz. 10.00 St ra ż n i k Teksasu
(1 18) - serial sens. USA 10.55 Rodzina z przeszłością - kom. USA
12.55 Wszystko dla pa ń - kom. fr.wi. 15.00 Gospodarz: gra - zabawa . 15.30 Oskar 16.00 Inform.
16.10 Zepter Sport Magazyn
16.20 Człow i ek . którego nie ma
(12) - serial sens . USA 17.15
Młody Indiana Jones (13) - fil m
przyg. USA 18.10 Xena . wojownicza księżn i czka (57) - serial
przyg . USA 19.05 Disco Polo Live
20.00 Id ź na całość - show z nagrodami 20.50 Losowanie LOTTO i szczęś liwego numerka 21 .00
Macie. co chcecie - czyli najlepsi
na świ ecie - pr. rozr. 21 .30 Ada m i
Ewa - pr. rozr. 21.55 Okrutne prawo - film sens. USA 23.25
Ogłoszen i e
wyników LOnO
23.30 Żużel : Grand Prix Czech w
Pradze 0.30 Opowieści z krypty
(12) - serial kom. USA 1.00 Playboy: Beverly Hills BordelIo oraz
Mi ędzy snem a jawą - serial erot.
2.00 Kto skorzysta? - film erot.
USA 3.40 Muzyka na BIS 4.40
P ożegnanie

.

-~

TV POLONIA ...

7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7 .05 Klan (210. 211. 212)
(pow!.) 8. 15 Liga przebojów Szczęśliwa 13 9.00 Wiad . 9.10
Zaczarowany ołówek - film anim .
9.20 Dixie - serial anim . 9.30 Ala i
As: O czym mówią kwiaty?
(powt.) 9.50 Szafiki - pr. dla dzieci 10.20 Zwierzolub - mag. 10.40
Brawo! Bis! 12.00 Film na życze
nie : Antek policmajster - pol.
kom . obycz. [audiotele : 070015061]; Biały smok - pol.-USA film przyg. [audiotele: 070015062]; Giuseppe w Warszawie - pol. kom. woj . [audiotele: 070015063] 13.30 Skarbiec mag. 14.00 Molly (4) - pol.-bryt.
serialobycz. 14.30 Piraci - teleturniej 15.00 Mag. polonijny ze
Szwajcarii 15.30 Muzyczny Festiwal Łańcut 99: Przed festiwalem 16.00 Wieści polonijne 16.15
Mówi się ... - mag. 16.35 Ludzie listy piszą 17.00 Teleexpress
17.15 Od La Scali do Piwnicy pod
Baranami. czyli pieśni Jana Kiepury 18.15 Złotop olscy (71. 72)
Przygotowania. Slub - telenowela pol. 19.05 Teledyski na życze
nie 19.15 Dobranocka: PampaIini . łowca zwierząt 19.30 Wiad.
19.50 Prognoza pogody 19.55
Studio Sport 20.00 Drozda Show-Show - pr. rozr. 20.55 Tylko
strach - pol. dram. psych. 22.30
Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05 Benefis Kazimierza
Kutza 0.15 Pr. dnia 0.20 Złotopo
lscy (71 . 72 ) Przygotowania.
Ślub (powt.) 1.10 Teledyski na

Wia d .• Sport i Prognoza pogody
2.00 Drozda Show-Show (powt.)
2.45 Tylko strach (powt.) 4.15 Teledyski na ży czenie (powt.) 4.30
Panorama 4.55 Prognoza pogody 5.00 Benefis Kazimierza Kutza (powt. ) 6.10 Od La Scali do Piwnicy pod Baranami czyli pieśni
Jana Kiepury (powt.)

RTL7
6. 00 Teleshopping 7.00 Świat
pana trenera - serial kom. 7.25
Sunset Beach - serialobycz.
8.10 Piękna i Bestia - serial
przyg. 9.00 Odjazdowe kreskówki: Panna Wiercipiętka . Tomcio
Ząbek. Donkey Kong. Kochany
urwis . Zabójczy smok 11.30 W
cudzej skórze - serial sens.
12.20 Wykluczony z gry - kom.
USA 14.00 Legenda Wilhelma
Tella - serial przyg . 14.55 Ukryta
kamera - pr. rozr. 15.20 Detektywi - serial kom. 15.50 Lano i Woodley - serial kom. 16.20 Ziemia ostatnie starcie - serial sf 17.10
Strażnik czasu - serial sf 18.00
Czynnik PSI 2 - serial sf 18.50 7
minut - wydarzenia dnia - pr. inform. 19.00 Extra Zoom - mag.
sensacji 19.30 Prognoza pogody
19.35 Swiat pana trenera - serial
kom. 20 .00-1.05 Sobota mocnych wrażeń : 20 .00 W desperacji - film obycz. USA 21.40 Kapitan Jack - kom . sens . USA 23.30
Ojczym - thriller USA 1.05 Czynnik PS I 2 - serial sf 1.50 Kapitan
Jack (powt. ) 3.30 Ojczym (powt.)

.....

TVN

7.00 Telesklep 8.00 Omer (19) serial anim. 8.30 Latarn ia Solusia
(35) - serial anim. 8.45 De De Reporter - pr. dla dzieci 9.00 Twój
problem nasza głowa - pr. dla
dzieci 10.00 Mag. NBA 10.50 Tarzan (18) - serial przyg. USA
11 .45 Babilon V (1 5) - serial sf
USA 12.40 Love Me Tender western USA 14.20 Big Star Party
- pr. muz. 15.10 Conan (4) - serial
przyg. 16.05 Multikino - filmy.
gwiazdy. plotki 16.35 Ale plama pr. rozr. 16.50 Sport: I liga piłki nożn ej - mecz Wisła Kraków - GKS
B ełchatów 18.55 Pogoda 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Na
ostrzu - kom . romantyczna USA
21 .35 Maraton uśmiechu - liga
dowcipów 22.05 Buffy - postrach
wampirów (4) - serial sens . 23.05
Pięć serc - film muz. USA 1.20 Inspektor Knight (5) - serial krym.
USA 2.15 Big Star Party - pr. muz.
3.1 5 Granie na zawołanie - pr.
rozr. 5.45 Granie na ekranie - pr.
rozr.

HBO

.

6.40 Głupole - kom. USA 8.15 Ernest na wojnie - kom. USA 9.45
Koncert na dachu - film obycz.
USA 11.25 Pierwsze dni - fr. film
przyr. 12.25 Bezpieczna przystań
- western USA 14.00 Kłopotliwy
więzień - film obycz. USA 15.30
Same kłopoty - kom. USA 17.05
Mój przyjaciel B iała Łapa - film
przyg. USA 18.35 Kto. gdzie. z
kim?-kom. USA20.00 Romans z
duchami - kom. USA 21.35 O Angliku. który wszedł na wzgórze. a
zszedł z góry - bryt. film obycz.
23.10 Więżniowie nieba - film
sens. USA 1.20 Protokół windsorski - film sens. USA 3.00 Miłość.
seks i internet - fr. film dok. 3.45
Czas odnowy - dram. hist. USA
5.40 Tajemniczy świat węży - bryt.
film przyr.

TVK Ostrowiec

-.

8.30 Intruz - film 10.15 KAT 11 .00
Toby McTeague - film 13.00 Noce
i dnie - film 14.00 Pr. dla dzieci
14.30 Podróże w świat sztuki
15.00 40-latek - serial 16.00 Muzea na całym świecie 16.30 Pr. lokalny TVK Ostrowiec 18.30 Zabytki w Chinach 19.30 Pr. dla dzieci
20.25 Skazani na siebie - film
22.15 Zulu Gula
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NIEDZIELA
TVPl .

.

7.00 Rolnictwo na świecie 7.10
Nasza gmina 7.20 Proszę o odpowiedż 7.30 Notowania 7.50 Polskie 10 lat: Nasze triumfy. nasze
klęski 8.00 Elza z afrykańskiego
buszu (12) Najeżdźcy - serial
przyg. USA 8.45 Zaproszenie do
Teatru TV 9.00 Transm. mszy św. z
Rumunii 11.55 Nasza Świątobli
wość 12.20 Czasy - katol. mag. inform. 12.35 Salomon - teleturniej
wiedzy religijnej 13.00 Wiad .
13.10 Tydzień 13.40 Zwierzęta
świata: Żyjąca Europa (14) Morze i
wybrzeże (2) - bryt. serial dok. (teletekst) 14.10 O co chodzi? - teleturniej 14.35 Przygody Sindbada
(17) - serial przyg. USA 15.25 Studio Sport: I liga koszykówki męż
czyzn - finał play-oft - mecz Zepter
Śląsk Wrocław - Nobiles Azoty
Włocławek 17.00 Teleexpress
17.15 Polskie 10 lat: Nasze triumfy. nasze klęski 17.20 Śmiechu
warte - pr. rozr. 17.50 Dziennik Telewizyjny - pr. satyr. 18.05 Supergrupa (2) - bryt. serial krym . 19.00
Wieczorynka: Gumisie 19.25 Konkurs abonentów 19.30 Wiad .•
Sport 19.55 Prognoza pogody
20.05 Fort Saganne (1/4) - fr.
dram. obycz. 21 .00 Taksówka Jedynki : Filipek 21.15 Audiotele rozwiązanie konku rsu 21.25 Ktokolwiek widział. ktokolwiek wie
22.05 Polskie 10 lat: Nasze triumfy. nasze klęski 22.10 Sportowa
niedziela 22.40 Matka Królów pol. dram. polityczny 0.35 Archiwum gwiazd 1.00-1.55 Wojsko
XXI wieku - fr. film dok.

7.00

Echa

tygodnia
(dla
7.30 Fort Saganne
(1/4) - fr. dram. obycz. 8.25 Słowo
na niedzielę (dla niesłyszących)
8.30 Program lokalny 9.35 Kosowo 10.05 Szalone liczby - teleturniej 10.35 Kręcioła 11 .00 Opowieść o bitwie (1) Wchodząc na
ring. pozdrawiam poprzedników film dok. 12.00 Wielka bitwa Asterixa - fr. film anim. 13.20 Impresje
chopinowskie: Ivo Pogorelić - pr.
muz. 13.50 Ulica Sezamkowa - pr.
dla dzieci 14.20 30 ton! Lista. listalista przebojów 14.55 Familiada teleturniej 15.20 Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy dla Kosowa
15.30 Złotopolscy (139) Prezent telenowela pol. 15.55 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla
Kosowa 16.10 Chłopi (7) Bór - pol.
serial obycz. 17.00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla Kosowa 17.10 Studio sport: Tenis
ziemny - turniej Warsaw Cup
18.00 Panorama 18.10 Program
lokalny 18.35 Duety do mety - teleturniej 19.00 Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy dla Kosowa
19.10 7 dni świat 19.30 Studio
Sport: Wyścig Pokoju 19.55 Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy
dla Kosowa 20.05 Studio Sport:
Tenis ziemny - turniej kobiet Warsaw Cup 21 .00 Nowojorscy gliniarze (78) - serial sens. USA 21 .50
Dwójkomania 22.00 Panorama
22.30 Prognoza pogody 22.35
Studio Teatralne Dwójki: W. Smarzowski - Małżowina 23.40 Mieszane uczucia : Czy mężczyźni myślą
tylko o jednym? 0.25 Musi tu gdzieś
być kucyk - melodram. USA 2.00·
2.30 Studio Sport: Motocyklowe
MŚ - GP Hiszpanii w Jerez
niesłyszących)

7.00 Ja i moje zwierzęta - serial
dok. 7.15 Miś Rupert - serial anim.
7.40 Księżniczka Szeherezada serial anim. 8.05 Animaniacy - serial anim. 8.30 Przeboje TV Kraków 9.00 Kalejdoskop sport. 9.30
Wielki świat pilki nożnej - serial
dok. 10.00 Opowieści antykwaryczne - serial dok. 10.30 Wyprawa
nad rzekę - serial dok. 11 .00 Świat
bliski i daleki - serial dok. 11.25 Taj-

http://sbc.wbp.kielce.pl

niki niemieckiego tenisa - serial
dok. 11 .40 Europejskie rodowody
- serial dok. 12.30 Rola - mag. roln.
12.50 Gazdówka - mag. zakopiań 
ski 13.10 Z plecakiem i walizką mag . turyst. 13.35 Kinomania - teleturniej 14.10 Kufer babci Aliny mag . poradnikowy 14.30 Budujemy mosty - teleturniej 15.00 Był
sobie człowiek - serial anim. 15.30
Drużyna marzeń - serial 16.05
Nasz dom (20) - serialobycz. USA
17.00 Party w Parku - relacja z
koncertu 18.00 Panorama 18.10
Kronika 18.30 Studio Spdrt: Koszykówka 20.00 Studio Sport:
Rozgrywki żużlowe 21.00 Sprawozdawczy mag . sport. 21 .45 Dni
Ady Sari 22.00 Kosmiczna pułap
ka - kom. obycz. USA 23.25 Na ratunek (4) - austral. serial sens.
0.15-1.15 Gwiazdy raz jeszcze pr. rozr.

6.00 Disco Polo Live 7.00 Mag.
7.30 Jesteśmy - mag. red. katol.
8.00 Faceci w czerni (12) - serial
anim. 8.30 Power Rangers (166)serial sf USA 9.00 Kalambury - teleturniej dla dzieci 9.30 Dyżurny
satyryk kraju - pr. satyr. 10.00 Disco Relax 11.00 Oni. Ona i pizzeria
(10) - serial kom. USA 11 .30 Sabrina. nastoletnia czarownica (46) serial USA 12.00 Zapytaj Harriet
(11) - serial kom. USA 12.30 Duchy przeszłości - film USA dla
dzieci 14.25 Klub PolSatu 14.35
Młody Indiana Jones (14) - film
przyg. USA 15.30 Rekiny kart: gra
- zabawa 16.00 Inform. 16.10 Ze pter Sport Magazyn 16.20 100% dla
stu: gra - zabawa 16.45 Miłość od
pierwszego wejrzenia - pr. rozr.
17.20 Xena. wojownicza księżni
czka (58) - serial przyg. USA 18.1 5
W słońcu Kalifornii (9) - serial
obycz. USA 19.05 Idż na całość show z nagrodami 20.05 Strażnik
Teksasu (119) - serial sens. USA
20.50 Losowanie LOTTO 21 .00
Świat Waynea - kom. USA 22.50
Ogłoszenie
wyników LOTTO
22.55 Na każdy temat - talk show
23.50 Stabat Mater - retransm.
uroczystego koncertu w rocznicę
zbrodni katyńskiej z kościoła Św.
Krzyża w Warszawie 1.00 Muzyka
na BIS 3.00 Pożegnanie

POLONIA·~.~. / ;p}
7.00 Pr. dnia 7.05 Notacje: Straśl i
we wilczyska - rep. 7.35 Słowo na
niedzielę 7.40 Złotopolscy (71. 72)
Przygotowania . Ślub (powt.) 8.25
Przez lądy i morza: Andy - Góry
czarnoksiężnika 8.45 Dzień dobry
na dzień dobry 9.50 Panteon - wydarzenia kulturalne 10.05 W labiryncie (23. 24) - pol. serial obycz.
11 .00 Hulaj dusza - mag. folklorystyczny 11.30 Mała Ks iężniczka serial anim. 12.00 Polskie ABC
12.30 Mag . polonijny z Ukrainy
13.00 Transm . mszy św. 14.00
Muzyczny Festiwal Łańcut99
14.15 Teatr familijny: J. Godlewska - Mojżesz i Katarzyna 14.45
Kraina uśmiechu - pr. muz. 15.35
Kultura duchowa narodu : Maria
Konopnicka - film dok. 16.20 Muzyczny Festiwal Łańcut 99 16.45
Teledyski na życzenie (powt.)
16.55 Muzyczny Festiwal Łańcut
9917.00 Teleexpress 17.15 Hrabia Kaczula (32) - serial anim.
17.40 Wspomnień czar: Sygnały
poI. dram. obycz. 19.15 Dobranocka: Przygody Bolka i Lolka 19.25
Muzyczny Festiwal Łańcut 99
19.30 Wiad . 19.50 Prognoza pogody 19.55 Sport 20.00 Fortuna pol. film sens. 21.00 Muzyczne Festiwal Łańcut 99: Koncert inauguracyjny - Sinfonia Varsovia
22.15 Taksówka Jedynki 22.30
Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05 Dzieje kultury polskiej:
Jagiellonowie (2) - film dok. 0.05
Teledyski na życzenie (powt. ) 0.15
Pr. dnia 0.20 Matki. żony i kochanki 2 (5) (powt.) 1.20 Dobranocka:

Przygody Bolka i Lolka (powt.)
1.30 Wiad .• Sport i Prognoza pogody 2.00 Fortuna (powt.) 3.00
Kraina uśmiechu (powt.) 3.45 Polscy artyści w Danii: Zostawić swój
ślad - rep. 4.15 Taksówka Jedynki
(powt.) 4.30 Panorama 4.55 Prognoza pogody 5.00 Wspomnień
czar: Sygnały (powt.) 6.30 Hulaj
dusza (powt.)

.

RTL7

6.10 Teleshopping 7.10 Ukryta kamera - pr. rozr. 7.30 Świat pana
trenera - serial kom. 7.55 Detektywi - serial kom. 8.25 Lano i Woodley - serial kom . 8.55 Odjazdowe
kreskówki: Panna Wiercipiętka.
Tomcio Ząbek. Donkey Kong. Kochany urwis . Zwierzątka z niebieskiej półki. Zabójczy smok 11.15
Wyprawy z National Geographic:
Śledziowe szaleństwo - serial dok.
12.05 Mały olbrzym - kom. USA
13.40 Alfred Hitchcock przedstawia - serial krym. 14.05 Autostrada
do Nieba - serial 15.00 Ukryta kamera - pr. rozr. 15.25 Zbawca ludzkości - serial kom. 15.50 Zróbmy
sobie dobrze - serial kom. 16.15
Detektywi z wyższych sfer - serial
sens. 17.10 Siódme niebo - serial
18.00 Savannah - serialobycz.
18.50 7 minut - wydarzenia dnia pr. inform. oraz prognoza pogody
19.05 McCall- serial sens. 20.0023.20 Przebojowa niedziela:
20.00 Orły Temidy - film sens. USA
22.05 Wieczór z wampirem - talk
show 23.20 Oblicza Nowego Jorku - serial sens. 0.05 Seks. cenzura i srebrny ekran - serial dok. 1.05
Alfred Hitchcock przedstawia - serial krym. 1.30 Pogoda dla bogaczy - serialobycz. 2.15 Oblicza
Nowego Jorku - serial sens.

7.00 Telesklep 8.00 Nudnik (8) serial anim. 8.30 Feniks i dywan
(1) - serial 9.00 Twój problem nasza głowa - pr. na żywo 10.00 Szalony świa t (20) - serial 10.30 Pepsi
Chart - pr. muz. 11 .00 Śpiewający
pies - film dla dzieci 12.45 Studio
Tramwaj 13.15 Gotuj z Kuroniemmag. kulinarny 13.45 Ci wspaniali
mężczyźni w swych latających
maszynach - bryt. film przyg .
16.15 Teleplotki - kulisy wielkiego
świata 16.45 Czas to pieniądz - teleturniej 17.15 Zwariowana forsa pr. rozr. 17.45 Zostań gwiazdą - pr.
rozr. 18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Okno na
podwórze - film sens. USA 21.15
Pod napięciem - talk show 21 .45
Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki 22.15 Ale plama - pr. rozr. 22.30
Pepsi Chart - pr. muz. 23.00 Mecz
koszykówki NBA 1.30 Granie na
zawołanie - pr. rozr. 4.00 Granie na
ekranie - pr. rozr.

HBO '

o:.ot« '.

6.30 Chłopcy panny Evers - dram .
obycz. USA 8.25 Szakal. Ruletka
życia - bryt. film przyr. 9.20 Jezioro
osobliwości - pol. film obycz. 11.00
Wczoraj i dziś - dram. obycz. USA
12.45 Na planie filmu Obywatele
prezydenci - rep. 13.00 Fenomenfilm obycz. USA 15.00 Randka z
córką prezydenta - kom. USA
17.05 Matka zastępcza - thriller
USA 18.40 Spy Hard. czyli
szklanką po łapkach - kom . USA
20.00 Krzyk - horror USA 21.45
Siedem - thriller USA 23.50 Feeling Minnesota - dram. obycz. USA
1.30 Nuklearny szantaż - film
sens. USA 3.00 Zjazd - dram .
obycz. USA 4.30 Nauczyciel z
przedmieścia. Nowe wyzwanie film obycz. USA

..

TVK Ostrowiec

8.25 Paulina w niebezpieczeń
stwie - film 10.15 Pr. dla dzieci
11.00 Pr. Lokalny TVK Ostrowiec
13.00 Z najlepszymi życzeniami
14.00 Między nami smakoszami
14.30 Muzea na całym świacie
15.00 Zabytki w Chinach 16.00
Podwodny świat 17.15 Zulu Gula
18.00 Pod obcym niebem 18.30
Królowa Bona 19.30 Pr. dla dzieci
20.30 Lumiere i spółka - film 22.15
Morskie opowieści
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OGŁOSZENIA
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE D N
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i

ZNIZKI NA
Jeżeli ogłoszenie

drobne zamieszczone w "Echu Dnia" nie odniesie skutku,

przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania s i ę
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zn iżkę na jedno

ogłoszen i e tej samej treści : 30% w wydaniu p iątkowym , 60% w
pon i edziałek , wtorek, środę, czwartek i aż 90% wwydaniu sobotnim .

.

Sprzedam mieszkanie 50 m2 ,
Barwinek, 041/361-22-49.

"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.

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe w P i ńczowie na osiedlu
Grodzisko: M-4, 66 m2 , parter.
Tel. 041/357-29-02.

BUDOWNIGWO

_..._....._....._ ... _._................................................_..........~1.8~1.

Stropy Teriva, 041/302-12-90.

sklep
w Czerwonej Górze,
tel. 041/315-21-42.
M-5 na M-2,
041/342-51-24.

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany - montaż , dystrybucja . Kielce
Polna 7, 041/368-23-68.
",1613

CEBOX -TV Przem słowa
Profesjonalne systemy kamerowe, kontrola dostępu , sygnalizacje kradzieży,
centrale telefoniczne.
",1614

KOMPUTERY -,,MEDlAKOMIl
Oprogramowanie, serwis, komis. Kielce, Mała 16,
041/343-26-10.
...................................................................................~1.84~

Lombard ,U Marynarza"
Natychmiastowe
pożyczki.
Kielce, 041/368-22-42 . Kantor
Kielce, 041/368-22-24.
Także w niedzielę!
",1\61

Mabud ~ Pustaki szklane
Blachy szwedzkie, powlekane,
gips-karton, Knauf, gips budowlany, szpachlowy, gazobeton, siatki,
papy, cegły, narzędzia budowlane.
Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
Skrzetlewska 4, 368-44-40.
Jędrzejów, Reymonta 12,
386-13-52.
",lU4

&49111

MEDYCYNA

Sprzedam

Pokr do dachowe

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

KOSMETYKA
Tatuaże

artystyczne, pełny zakres usług kosmetycznych . Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.
",1689

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

Grzybica - skuteczne leczenie. Bezpłatna infolinia
0800-666-999.
d,49460

MOTORVlAOA
Autoalarmy atestowane, tanio,
041/344-29-67.
!w181O
..................._................._........_..............•..•............................
_.
Autoszyby .,Autofenix· Kielce,
Wrzosowa 25, 041 /361-61-71 .
Radom, Dębowa 4,
39
048/362-60-15.
Szewce
k. Kielc, 041/346-52-05.
!w1846

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

_.........__ ......_.. _._._..........._... _...____.... __...._~.IS.~~
"SACHS"·
Amortyzatory,
bezpłatna wymiana
" Kim-Auto-Części, Słowackiego

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

NAUKA

!w1841

Do wynajęcia pomieszczenia
2
40 m , celem przechowywania towaru.
Kielce,
361-60-56
(11 .00-19.00).
&49101

Do wynajęcia pokój pracującej,
041/331-02-08.
Pokoje biurowe do wynajęcia
w pomieszczeniach
Rzem iosła ·.
Kielce,
. Domu
ul. Warszawska 34. Szczegółowe
imformacje - Spółdzielnia
. Rzemieślnik", tel. 041/345-16-04.

PRACA·ZATRUDNI

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

Prywatne

Liceum Ogólnoim. M. Wańkowicza
(młodzieżowe) - ogłasza nabór
na rok szkolny 1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
kształcące

118111

NIERUCHOMOŚCI

0604-477-894.

- wynajmę ,
041/361-67-09.

Golf
1.6B
041/345-99-13.

(1989),

Jelcz skrzyniowy turbo (1989)
na części , 090-324-005,
041 /345-72-72.
Kombajny zbożowe , prasy do
słomy zachodnie, duży wybór, możliwy transport,
tel. 034/362-86-81,
032/435-50-63, 033/875-45-06.
Okazja! Sprzedaż nowego
ciągnika za zdany stary z bonifikatą 5000,00 zł . Moto - Agromax·,
Kostomłoty 26B,
tel. 041 /303-13-49,
041/303-13-51 .

&49444

Hurtownia AGO zatrudni rencistę (20-45 lat) na stanowisko magazynier - kierowca z prawem
jazdy kat. BC, 041/344-59-49.

Pilnie sprzedam Ford Transit
2500, Rok produkcji (1 988), niski,
015/866-96-74.

&49141

PPUH Kontin S. A. zatrudni
główną księgową,

tel. 041 /361-28-74.

. 49441

Praca w Anglii, 0604-321-402.

_......._...._----_._._...._-_._--_._~~
Polonez 1500, 041/346-29-81,
0602-555-730.
dr49141

Sprzedam tanio
stan bardzo dobry,
015/832-17-44.

meblościankę,

&49111

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

Praca, obsługa rożna, prawo
jazdy, teren Skażyska ,
0601-350-770.

Suzuki Vitara furgon, 1.6JLX
(1995), I właściciel , stan bardzo
dobry, przebieg 60 tys. km, cena
do uzgodnienia , faktura VAT,
041/362-44-48
w godz. 8.00-18.00.

b91

Składanie długopisów,

0604-406-785.
118118

Szwaczki i pomoc,
041/366-42-38.
studentki,
0601-949-240.

&49111

Żeliwna wanna, 3 sztuki
kaloryferów i bojler,
041 /366-11-54.
&49\31

&49\36

RÓŻNE

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

Przyjmę

AAA

Lombard
Komis.
Pożyczki pod zastaw. Kielce,
Sienkiewicza 64,
041/366-40-93,
344-22-15.
Czynne także w niedzielę
10.00-14.00.
",1681
Maszyny szwalnicze - Adler, podwójny, potrójny transport, stoły
do krojenia skóry oraz waga
do 50 kg, tel. 0604-475-006.
0543
..............................................•.........................•.........•.•............

AAA,041 /366-05-71 .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.::.:.
&49411

Ania u siebie, 0604-302-398.
&49340

Anmar, 041/362-62-53,
0604-342-514.
&49i111

Emanuelle - 041/342-82-78.
&49186

Ewa u siebie, 0604-313-221.

Najtańsze wakacje rodzinne,
obozy młodzieżowe, kolonie, wycieczki szkolne - krajowe i zagraniczne. "Omikron·, Kielce,
~tasz i ca 1 041/344-40-29.
nod231

Przewóz osób Monachium
- Norymberga - Landau,
.9.~.y~!J.:.E.~.~.~ :. ______....... _............_.._&~~!.

USłUGI
AAA - Telewizyjne,
041/303-16-47.
.•.•...•.................................. ....•...•...•................._.. _..........dr49364
-.-......
~

Alabaster. Malowanie, szpachlowanie, tel. 041 /345-98-11,
kom . 0602-465-651 .
&49043
Glazura, hydraulika, panele,
remonty, Kielce, 368-95-94.

Kopeć Małgorzata

legitymację

II LO ::;arloonro;l9l1111D.

&49138

Instalatorstwo
elektryczne,
041/362-31-82.

przyłącza ,

&49198

Skradziono dowód

Malowanie, solidne,
041/368-18-08.
_ _ _ __ __ _ __

gitymację kombatan cką, I
...:;
&4...;.;.,
9181

cję

rencistów na

Ba

Panele, 0604-581-039.
Remonty, glazura, malowanie,
041/368-80-79.
&49141

Sławom ir Grabka
osobisty, legitymację
dowód rejestracyjny,

Transport towarowo-osobowy,
autolaweta, 041/332-44-27,
0603-258-64.~ .: ......... .........'.~3.3!

Polskie Radio Kielce ...
8.05.99 r. (sobota)
8.15 - Radio CUP zat. "Klasa na obcasach - czyli świat
aud. wopr. Ewy Okońskiej .
18.05 - Radio Sport - II liga piłki nożnej: KSZO
Petrochemia Płock , Stal SW - Hetman Zamość ,
Opoczno - RKS Radomsko
20.15 - Nowości płytowe - w opracowaniu Jerzego
W programie m.in. : Era, Enigma 4, Fish , Gus G US ,IJ\.\~_ _":'
Dog i Natasha Atlas

9.05.99 r. (niedziela)
14.30 - " Przemyślenia księdza Stanisława Kudelskiego"Bohdana Gumowskiego
17.15 - Muzyczne popoludnie. Usłyszymy audycję
pl. : "VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki
w Tarnowie" - koncert muzyki cerkięwnej
chóru z Ukrainy "Bojan Drohobycki" oraz
Ślusarskiego z konkursu młodych p
. Nad Kamienną", który odbył się pod koniec
w Skarżysku
23.00 - Muzyczne klimaty - posłuchamy słynnych
w wersji instrumentalnej z repertuaru
. hiszpańskiego piosenkarza Julio Iglesiasa

&49341

Poszukuję

wspólnika,
0603-501-447.

SPRZEDAŻ

____

Monika u siebie, 0604-897-184.
&49343

......::&~
494::::.J
93

Elegancki komplet wypoczynkowy, szafa, stolik. Kielce
300-13-13.
........................ __._--_ ............ .._- ..__............__..~~.~
FSO kombi (1989) stan bardzo
dobry, 041/346-55-70.

_

Hala 700 m2 z suwnicą

Kielce - Mannheim,

.Q1J.1.~~?~'!?:ęQ.: ................... _............... J4.9ł1.!.

118111

~=====

Domy, działki - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65-12 ,
346-18-61 .

041 /311-50-16.

Opel Vectra 1,7TD (1 995),
041 /362-75-46 po 20.00.

Atrakcyjną pracę domową,

Zatrudnię

Komputerowe kursy obsługi
programów biurowych
"Computex·, 041/344-32-02.

Garaże ,

wydaniach w

1w 181~

&49110

'

",1646

",1660

&49116

,1141881

IIBOOI

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

działkę budowlaną,

uzbrojoną23

Dr ginekolog . Najtaniej!
0601-380-958.

Wll191

101811

Pomieszczenia magazynowo produkcyjne. Kielce - Dyminy,
800 m2 , wynajmę , 041 /362-05-22.
!w1850

Oprawa Obrazów
Kielce. Chęciń ska 14,
361-37-49.

pow.
zab.
handl. w atrakcyjnym miejscu o
pow.
1500-10000
m2 •
Tel. 071/398-73-37,
071/398-73-38,
118314
fax 071/398-73-36.
Lokal centrum, atrakcyjny
do wynajęcia, 041/361 -07-27,
0604-566-773.

Wydzierżawię

Zamienię

CEBOX - ALARMY

Kupię, wynajmę lokal o
300-1000 m2 . Grunty pod

KIELCE • RADOM '* TARNO

Sylwia u siebie, 0603-226-372.
Zatrudnię panie,
041/366-05-71 .
&49411

TURYSTYKA
Frankfurt
041/332-40-08.

Mannheim,

101811

&48111

"SOBOTA BĘDZIE DLA NAS"
na antenie POLSKIEGO RADIA KIELCE
gościem Piotrka Kozery będzie
ANDRZEJ SIKOROWSKI z grupy Pod Budą

101.4 MHz 71.15

~<
POUKI. 1tAlH0 K1ua SA

o fascynacji Grecją, "Malinie", jeździe na rolkach, kuchni orientalnej, wychowaniu córki,
Annie Treter i wielu innych sprawach opowie w sobotniej rozmowie z Piotrkiem Kozerą _
Andrzej Sikorowski. Początek juź w porannych "Aktualnościach Dnia "

!

ZAPRA SZA MY//I

118100

http://sbc.wbp.kielce.pl

NOWY CYKL NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA KI

"Co wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie."

""l"--_ii:.

Od poniedziałku do soboty przez cały dzień kilkanaście
o wybranym powiecie:
- w porannych .,Aktualnościach Dnia" od pon i edziałkU do
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin
lokalnej społeczności
- w p i ątki "Sprawa na dziś " o 11 .05 z udziałem władz
powiatowych
- ,,300 sekund o sporcie· o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji "Prosto z gminy" także o
powiecie
- o 12.30 muzyka ludowa - kapele w powiatach
- popołudniowe .,Aktualności dnia· równ ież poświ ęcone
postaciom z życia powiatu w cyklu "Sami o sobie" - .Kto
w powiecie"
- w pon iedzi ałkowym "Radiu po kolacji" od 20.15 historia, "~ZC:zetil6k*
i zabytki wybranego powiatu

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

REKLAMA

C ooZlENNIE 00 8 00 DO

21 00

Nadaj ogklszenle • podykluj Irest. a OIrl)\1lasz nllf1er skrytki giooowel
00 nagrania OOIIatkowych "'formac/, oraz tafny karl do odsIuchrwaOla
naoanych 00
adomośa

aeb'" ..

. . . . . . .inieskil:~ lezacl, średnie
go"" . i masz 176 cm lub wię
CIIi. dl ZłWł jesteś z okolic Zwolenia
11* łIIIIIIII- o odezwij się·
Skrytka głosowa:3069
. ....... pogodna, optymistka,
.........czka aczkolwiek realnie
_ _ _ trcie, 4!Hetnia tegniczanIca •
ich ksztaHach szuka

-i':rMii;iL;ńl~SakNrytCzk~aa glosowa:3116

..

i atrakcyjna

~

3ai~~ z dosyć
dużym samotności
poczuciem

• 39-11ltk, miłY.' sympatyczny, z wyż.
szym wykształceniem pozna młodą Panią do 30 lat, najchętniej z Radomia lub
okolic.
Skrytka głosowa: 2950
• 32-ł.IiJ, wyższe humanistyczne, wy.
kszt., panna, pracująca, szuka przyjaciela-spokojnego, wyksztalconego, wy.
sokiego, bez nalogów, najchętniej
z Kielc lub Krakowa, pragnącego stale·
go związku,
Skrytka głosowa: 2833
• 43/168/56, rozwiedziona, brunetka,
nieza!. fin" sympatyczna, nie
przygód lecz uczciwej
pozna Pana

• WIIn., lat 62, zamieszkala od 15 lat
w Niemczech, zamierz3jąca powrócić
do Polski, niezal, finansowo, wesoła, gospQdarna pozna odpowiedniego Pana,
bez zobo ,',;ązali. Skrytka głosowa:2663
• 29-ł1tk., dobra, kuHuralna, niezal "
na, o wszechSlfonnych
niach pozna Płna do 4
biorczego, dobre
nić mi ży ,' na

jak ona nie lubi

energicz·
gód, lecz uczciwej
w wieku 45·55 lat, o doym sercu, z wyż szym wykszl.
Skrytka głosowa: 2H1
• J eśli jesleś Strzelcem, 47·52 , wrażli·
wym na piękno, uczciwym, odpowie·
dzialnym, zaradnym z gestem lubisz podróże i dobrą kuchnię to znajdziesz we
mnie przyjaciela i partnera,
Skrytka glosowa:23t5
• Chcę być kochana, Atrakcyjna, kultural·
na, studia wyższe, długowiosa brunet·
ka pozna odpowiedzialnego, operatyw·
nego, pracującego i mądrego mężczy·
znę na resztę życie, Województwo
świętokrzyskie, Skrylka glosowa:2373
OłOwy

głosowa:2866

do 55 l, kultura!., i odpo-

Poważnie dziewczyną
myślącego
o życiu,
~~II;t.;~I~~::'ił'wiedZialnleao.
_ ,nik"tvw,n., nieprzecięl·
t niż wad, pozna wyson, średn, wykszl., nieza·
. ego i szlachelnego, do
Skrytka glosowa:2956

po 40, sympatycz"ą, wrażliwą, w celu
stworzenia trwałego związku,
Skrytka glosowa:288t
• 321etaia ""ok. brunelka, zgrabna, bar·
dzo ladna, finansowo niezaleina, wesola, mila szuka fajnego i dobrego męż·
czyzny,
Skrytka glosowa:2685

• Billes... , przystojny, wysoki, szczupły pozna atrakcyjną kobietę, spragnioną szaleństw i rozkoszy, odniesienia
sukcesu towarzyskiego nie linansowe·
go, Cały kraj, Skrytka glosowa:30B2
• Z.,rzyjai,i, się l alflkcyj'I, i reprezenlacyjną Panią do lat 30, Zaoleruję dużo:
atrakcyjne urlopy i weekendy, stalą pomoc finansową a w zamian oczekuję
przyjażni.
Skrytka glosowa:3107
• Samot" 50111ek, inżynier, niezależny
finansowo, zadbany, bez nalogów szuka swojej Wagi· Węża
Skrytka glosowa:3115
• Ja'" Ul11Itu, chcesz poznać przyjaciela i kochanka. a masz nie więc '
32 lata· czekam na T
Polska.
Sks
• Przysll'
t
, k fUIaIn
czny przedpoz"",Panią w wieku 20-40
ną, atrakcyjną, wykszt. min,
średnie,
Skrytka glosowa:2991
• 47-ł1tek z 'lClICiem IImlrl, bez nalogów, lubiący spacer
sp
i turystykę , zmotoryz
nią w wieku
lic,
gI
:3000
a
at S, przystojny,
l /~. z zobowiązali i nalogów,
otoryzowany, z mieszkaniem pozna
atrakcyjną. szczuplą Panią, bez nalogów, do lat 55, z Kielc lub okolic,
Skrytka glosowa:30U
• 3&-łatek, szczupły, wysoki, pozna
bezpruderyjną Panią w celach towarzy·
skich, najchętniej Radom, Pulawy, Iłża,
Skrytka glosowa:2902
• 5fHel,i przedSiębiorca, samotny pozna
Panią do lat 30, reprezentacyjną bru·
netkę, dobrze zbudowaną, Zapewniam
absolutny komlort teraz i na przy·
szlość.
Skrytka glosowa:2942
• Wysoki lB·lel,i blondyn pozna PaOlą
w celu tow" 30-45!., która dyskrelnie
moglaby zająć się moim intymnym ży.
ciem, Dyskrecja, kuHura, higiena i inne
walory 100%, Woj, świętokrzyskie ,
Skrytka glosowa:2947
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• Wol,y, lat 53, wyksztaicenIe średOle ,
zmotoryzowany pozna Panią do lat 48
z Warszawy lub okolic,
Skrytka glosowa:2805
• 241elli ebł"ak, wesoły, zamieszkały
w Szwecji pozna Panie do lat 30 z calej
Polski,
Skrytka gIosowa:2BB3
• Przyst~I1I, wysportowany, inteligentny
biznesmen z Niemiec, 37/180/80, przeby·
wający w Polsce pozna na dlużej sympa/yCZną, ladną dziewczynę, o zgrabnej sy1wetce, do lat 27, Skrytka glosowa:2703
• Pni Elżi~II, która nagrała, się 4.04.
na skrzynkę głosową nr 2499, proszona jest o ponowne nagranie się na starą skrzyn
Skrytka glosowa: 2851
•
'ny, zmotoryzowany
ią w celu spotkań
ytka glosowa:2618
• 3B łat, niezależny linansowo, pozna
Panią do lat 40, lubiącą seks. Kielce
i okolice, Możtiwość sponsorow '
Skryt~ giD
• StlduL 24 I
8ó', z
a,
pr
niqcą uczucie, przyjażń
anie.
, Skrytka.glosowa:2678
• 37 lit, 176 cm, blondyn, wysportowany, przystojny zaopiekuje się Panią,
dysponującą czasem w godzinach
przedpoludniowych, Cel towarzyski.
Kielce i okolice, Skrytka głosowa: 2433
• Przystlj,y 22-ł1tek, o miłym wyglądzie
pozna Pan ią, blondynkę do 21 lat,
z okolic Kielc. Skrytka glosowa:2821
• 40/178, zmotoryzowany, domator,
bez nalogów pozna szczuplą Panią
w odpowiednim wieku, ceniącą sobie
cieplo domowego ogniska, która powaznie patrzy w przyszlość, Woj. podkarpackie,
Skrytka glosowa:2499
• Alrakcyjny, niezależny 441etni, samodzielny kawaler, zrównoważony psy·
chicznie, delikatny, z mieszkaniem pozna Pani ą w stosownym wieku, nie za·
leżną i zdecydowaną na stały związek.
Skrytka głosowa: 2412
• Wysoki, przystojny, inteligentny, 27
lat pozna wrażliwą, atrakcyjną dziew·
czynę,
Skrytka glosowa:2695

.-

•

A,,,ojo
M"o''',. S"dł.w'o
S[aszowskl Dom Ku ltury

•

,

Elektrownia

j

zapraszają

Połaniec

na

III Przegląd Zespołów
Muzyczne Konfrontacje,
który

~

odbędzie się

8 maja o godz. 14

't!Jł

w muszli koncertowej w Połańcu

IKIUDY

~

. IWDOMO"T U"
'" A&,elo",l..

W programie także inne atrakcje:
pokazy rycerskie
kosynierzy na start

PdsłIieSieci

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

Pdir8sp.zo.o,

~ ,'1\"-'7:

7

POlPRZEM

rlJ.fn:c",:;::~

ZARZĄD MIASTA I GMINY
ENREM • POŁANIEC Sp, z 0 .0 ,
BANK SPÓŁDZIELCZY
CENTRUM HANDLOWE
TERESA I PIOTR PARJASZEWSCY
ADAM RYJO - PIEKARNIA
MARIANNA WITEK.STAŃKOWSKA
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
ZAKŁAD PROOUKCYJNO-REMONTOWY REMA><
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ sp. z 0 .0 .
SALON - SERWIS DAEWOO
PRZYCZEPY FABRYKI NIEWIAOOW
L----.:ZAKŁAD
=-:=_WY
__R..,:,
O_OO...:.W
_
WĘ
...!.."
DL_IN_IAR
_S_K_IC_H_.K_ZAL
_IN
_S
'_K_I_ - '

Zelron~SIl:leCI(]

w Kielcach

A:rtur Schnitzler
,

KOROWOD
7.0 5 ., godz. 19.00
8 .05., godz. 19.00
9.05. , godz . 19.00

KOMEDIA EROTYCZNA

reżyseria Piotr Szczerski

makro-

NajUulCUlllque poIndIlictwo reklamowe
Kielcc:

Jesteśmy międzynarodową firmą
prowadzącą sprzedaż artykułów

konsumpcyjnych .
Tworzymy samoobsługowe Hale na
ter-enie całej Polski, w których
zakupów mogą dokonywać osoby
prowadzące
działalność
gospodarczą. W Polsce dynamicznie

45-0601

rozwijamy

się

od 1992 roku.
15 Hal Makro: dwie
w Warszawie, po jednej
w Sosnowcu . Łodzi , Wrocławiu,
Krakowie , Poznaniu, Gdyni , Lublinie,
Bydgoszczy, Szczecinie , Zabrzu ,
Rybniku, Bielsku-Białej i Białymstoku ,
w których zatrudniamy razem
6500 osób
W CENTRACH MAKRO
CASH AND CARRY
Uruchomiliśmy już

ZAOPATRYWAĆ SIĘ MOGĄ

SPRĘ

..
..
..
..

AR K I

Sklepy detaliczne
Restauracje , Hotele, Bary. Stołówki
Biura i Urzędy
Osoby prowadzące działalność
gospodarczą

Zan im otworzymy naszą halę
w Kielcach , już w maju br.
rozpoczynamy

wraz z wyposażeniem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zSL'Jwacze tapicerskie i sL'Jbkozłączki
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
- filtry do chłodziw obróbcL'Jch i gwinciarki

AKCJĘ

stołowe

PROMOCYJNĄ

- urząd ze nia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

Jeśli

.P.H.U. "BUDOMONT-II" Spółka z

chcesz pomóc nam w dotarciu
do potencjalnych kliel")tów, wyjaśn i ć
im naszą koncepcję sprzedaży,
zachęcić do zakupów
i zarejestrować jako klientów
Centrum Zaopatrzen ia Makro:

0.0

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

OKNA I DRZWI
DREWNIANE
kształtach

•
dowolnych wymjarach,
• Drawtaewnętrzne i wewnętrzne

i kolorach

POSzukujemy Przedstawicieli handlowych
na terenie całego kraju

Zarząd

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !
Kielce
ul, Grunwaldzka 28

DREWNO
• ALUMINIUM :e~~~~r18-60
I

ATESTY' CERTYFIKATY

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

Gminy w Odrzywole
ogłasza

przetarg

na budowę dróg gminnych w miejscowościach:
Dąbrowa, Wysokin, Kłonna.

S?

specyfjkację można uzyskać w Sekretarjacie Urzędu Gminy w Od~ole, ul. Warsz?wsk~
Informacji dot. zakresu zadanja udzielają pracownjk Urzędu Gminy Jerzy Maclerzynskl,
. 1 w. 76 lub Ewa Matuszczak, tel. (0-48) 75-66-78,
anta ofert upływa 12 czerwca 1999 r, (SObota) do godz, 9,

IJ!W

Zatrudnimy
150 reprezenta ntów
firmy,
którym zapewnimy:
- tygodniowy cykl szkoleniowy
sprawdzony w 16 krajach świata
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość poznania sprawnie
działającej firmy
- dla najlepszych szansa stałego
zatrudnienia w MAKRO
po zakończeniu akcji promocyjnej

--------=---m kro

http://sbc.wbp.kielce.pl

KOMUNIKATY
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ZARZĄD

Zarząd
posiadający

Gminy Nowy Korczyn
siedzibę w Nowym Korc~e

W SKARYSZEWIE

Zarząd

ul. Słowackiego 6, tel. (048) 61-03-095
tel./fax (048) 61-03-089

ul. Krakowska l, tel. 378-24-74 w. 3
ogłasza

oGWSZENIE

MIASfA I GM;INY

Plac

przetarg nieograniczony
ogłasza

Zadanie nr 1

Modemizacja drogi Badrzychowice p. wieś mieszanką mineralno-bina odcinku 0,6 km.

tumiczną

Zadanie nr 2

Modemizacja drogi gminnej.Żukowice p. wieś mieszanką mineralno-bitumiczną na odcinku 0,5 km.

Modemizacja drogi gminnej Grotniki M. p. wieś
no-bitumiczną na odcinku 0,25 km.

mieszanką

mineral-

OGŁASZA

na budowę chodnika w ulicy Rynek
w Skaryszewie o pow. 525 m kw.

- malowanie ścian I suflt6w - 4449,43 m kw.
- malowanie lamperII - 433,33 m kw.
- malowanie grzejnlk6w· 67,7 m kw.

Termin realizacji zamówienia - 20.06.1999 r.
Termin składan i a ofert upływa 17.05.1999 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi 17 maja 1999 r. o godz. 11.15 w siedzibie
zam awiaj ącego, sala nr 18.

- malowanie rur -130,4 m kw.
Specyf i kacj ę istotnych warunków zamówienia m oż na ,.k-- - +""i
w pokoju nr 4 w siedzibie zamaw iającego .
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami i
pok. nr 4 w siedzibie za m awiającego , tel. 868-20-20 w. 13.
Termin zakończenia prac - 20.07. 1999 r.
Termin składania ofert - 18.05.1999 r. , godz. 10.
Otwarcie ofert - 18.05.1999 r. , godz. 10.20 - świetlica.

kl/8316

Zadanie nr 6
Modernizacja drogi gminnej Czarkowy p.
na odcinku 0,2 km.

Spółdzielni a
Rzem i eślnicza-Budowlana

mine-

O wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o długo śc i
i szerokości 4,5 mb. przy Szkole Podstawowej w

Kielce, ul. Stolarska 3/5, tel. (041 ) 345-16-04, fax (041) 344·14-40
SPRZEDAż MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W GODZ. 7-1 5

wieś mieszanką

Pustaki, Cement, Wapno, Gips, Kreda, Farby, Siatki do ociepleń,
Styropian, Kleje, Tulejki mocujące, Materiały budowlane firmy
" KRE/SEL ", "CERES/T", Elektronanędzia "BOSCH", "MAK/TA ",
" CELMA"
CENY PROMOCYJ E
Wykonawstwo usług remontowo-budowlanych

mineral-

Specyfikację

istotnych warunków zamówienia można odew siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Stefan Majcher,
tel. 378-24-74 w. 3, pokój nr 9 w godz. 9.00-14.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 6.
Termin składania ofert upływa 22.06.1999 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 22.06.1999 r. o godz. 11 .00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na
podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte
wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
brać

Zarząd

Zarząd

Gminy w Wierzbicy
ogłasza

Gminy w

Bejsca~h

28-512 Bejsce

konkurs

ogłasza

na stanowisko
dyrektora

przetarg nieograniczony

na wykonanie opracowania
"Studium uwarunkowań i kierunków .0--zagospodarowania przestrzennego

Zespołu Szkół

kl/8310

- Publiczna Szkoła Podstawowa
i Publiczne Gimnazjum
w Rudzie Wielkiej.

KOMUNIKAT

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nrio,~r,;l--+-i
feracie Drogownictwa i Komunikacji w siedzibie zarna~'łiając~fl!!i!!.1
ba uprawniona do kontaktu z oferentami - Janusz
tel. 868-20-20 w. 30.
Termin zakończenia prac - 15.08.1999 r.
Termin skła dania ofert - 18.05. 1999 r. , godz. 10.
Otwa;cie ofert - 18.05.1999 r., godz. 10.40 - świetlica.

Cegła,

no-bitumiczną

PRZETARGI NIEOGRANICZONE ~1It-----IH

usług malarskich w nowym budynku i:--~"ł-i
Podstawowej w Kobylanach w zakresie:

Dokumentację przetargową, zaw i erającą szczegółowe informacje
o przedmiocie zamówienia i warunkach przystąpi eni a do przetargu,
możn a u zyskać w siedzibie zamaw i aj ącego , pokój 35 w dniach
i godzinach u rzędowan ia.

Modernizacja drogi gminnej Stary Korczyn p. wieś mieszanką minena odcinku 0,3 km.

mieszanką

fax 868-27-12

o wykonanie

ralno-bitumiczną

Modernizacja drogi gminnej Brzostków Zamoście
ralno-bitumiczną na odcinku 0,3 km.

868-2~20,

Pokoju 34

przetarg nieograniczony

Zadanie nr 4
Zadanie nr 5

Obrońców

tel. (015)

na wykonanie modernizacji dróg gminnych , tj.:

Zadanie nr 3

Miasta i Gminy w

.

wg wymagań określonych ustawą
z 7. lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415
z późniejszymi zmianami) .
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone napisem .Studium
do godz. 8.30 w siedl!łi:-.....
du Gminy w Bejscach, 28-512 Bejsce w pokoju nr 10. Otwarcie
rzędzie Gminy w Bejscach - sala konferencyjna - 10
9.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
1000,00 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
tu przetargu można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zarrlawiająCll9O,
cztą . Osobą uprawnioną do kontaktu jest Zbigniew
Wszelkie dodatkowe informacje m ożna u zyska ć h,., nnl" ArlnIO '
bie Urzę du Gminy w Bejscach, pokój nr 10 lub telefonicznie pod
(041) 3524-670 w. 25 lub 10.
należy składać w terminie do 10 czerwca 1999 r.

Zarządu

Miasta
SkarŻYska- Kamiennej
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 - jednolity
tekst) oraz uchwał Rady Miasta Skarżyska-Kamien nej: Nr 3/44/98
z 30 kwietnia 1998 r. i Nr 1/13/99 z 24 lutego 1999 r., zawiadamia s i ę
o przystąpieniu do sporządzen ia :

- zmiany w części szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po
południowej stronie ulicy Paryskiej pomiędzy ulicami Metalowców i Krasińskiego, uchwalonego
uchwałą
nr
4/94 Rady
Miasta
Skarżyska-Kamiennej z 3 lutego 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 3, poz. 27
z 1994 r.) oraz oceną aktualności planu ogólnego
miasta Skarżyska-Kamiennej (Dz. Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 12, poz. 139 z 15.12.1994 r.),
w obrębie terenu położonego po południowej
stronie ulicy Paryskiej , pomiędzy ulicą Metalowców i Krasińskiego, z zamiarem przeznaczenia
tetenu pod usługi rekreacyjno-sportowe, zieleń
rekreacyjną oraz zabudowę usługową i handlową
z parkingami.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych
zmian planu. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miejskim
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pokój 58 w terminie
do 4 czerwca 1999 r.
Wniosek powinien zawierać : nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełn i ać warunki okreś
lone w Rozporządzen i u Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego
1999 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze
w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.
Kandydaci obowi ązan i są do dostarczenia ofert zawierających :

do konkursu wraz z motywacją ubiegania s ię
o stanowisko dyrektora,
- kwestionariusz osobowy, życi orys ,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadane
kwalifikacje,
- świadectwo lekarskie potwierdzające wa runki zdrowotne
niezbędne do zajmowania stanowiska nauczycie la.

-

zgłoszenie

Oferty w kopercie z napisem .konkurs· n ależy składać pod adresem:
Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój 17, tel. 18-20-15
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłosze ni a w prasie.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisj ę Konkursową .
O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
KomiSja zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania
przyczyn.
Urząd

Rejonowy ZaJdod
EnerJe<yc:my KIelce

zawtadamla,
'" wystąpią przerwy
w dostawie energii
elektrycznej dla następuRcYcb odbiorców:

13.05.1999 r. W godz. 8-15
Wolica ze stacji nr 64. 136, 523, 1018.
1019, 1020. Przymiarki ze stacji nr 81.
682. Starochęci ny ze stacji nr 628. Chęci·
ny Baza GS ze stacji nr 546. Chęciny Wodoci ąg ze stacji nr 294. Technikum Rolni·
cze Podzamcze ze stacji nr 533. Tokarnia
IV ze stacji nr 887

oraz informacje o nnJt".7~rIJaa'l"
z trzech ostatnich

fiil T~'NFORMJ~
K I ELCE

.../lSIJ

Miejski

Zakład

Komunikacji w Kielcach
ul. Jagiellońska 92

ogłasza

przetarg dwustopniowy

na wykonanie remontu
pokrycia dach owego
na nowej hali Stacji Obsługi
papą termozgrzewalną.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla ofert wstępnych
można otrzymać w Dziale Utrzymania Infrastruktury (u p. Grzegorza
Łukasika) MZK Kielce, ul. Jagiellońska 92, pokój 207, tel. 368-42-73

w godz. 7-14.
Oferent i składane oferty muszą ściśle spełniać wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferty należy składać w sekretariacie MZK, ul. Jagiellońska 92 w terminie do 8.06.1999 r. do godz. 14.
Rozpatrzenie ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie MZK
9.06.1999 r. w świetliCY zakładu o godz. 9.

kl/831l

131ljll.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zarząd

Gminy Piekoszów
konkursy

ogłasza

na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych w
Piekoszowie, Szczukowsldch Górkach, Rykoszynie i
1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przedstawić
spełniają ce wymagania określ one w Rozporządzeniu Minisli1
Narodowej z 15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 126).
2. Oferty kandydatów powinny zawi e ra ć:
- pisemne zgłoszeni e do konkursu zpOdaniem motywacji ubieganiasię o
rektora danej placOwki z informacją o dotychczasowym przebiegu n"",rn-_
- aktualne świadectwo lekarskie, potwierdzające posiadane warunki
do zajmowania stanowiska naUCZYCiela w szkole pOdstawowej,
- aktualną ocenę pracy,
- świadectwo pracy,
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje.
3. Ponadto kandydaci mogą złożyć :
- opinię przełożonego o dotychczasowym przebiegu pracy w ostatnich
-odpisy dokumentOw potwi erdzające pOSiadanieinnych form doskonalenia
- odpisy posiadanych nagrOd i wyrOżoień .
4. Oferty kandydaci winni składać osobiśc i e w sekretariacie
w Piekoszowie do 20 maja 1999 r., gdzie uzyskają Informację
mających s ię Odbyć konkursów.

..........
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52-17-0-59- D) pisemne sprawozdanie z zebrania 36-47-0-16-61-4522-60- E) admirał angielski, pokonał
flotę Napoleona 7-43-0-18-25-30F) przenikanie cząsteczek jednej
substancji w obręb drugiej (poprzestawiane: DUFY+JAZ) 40-31-0-1927-54-35- G) Hieronim z .Teleex-
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• głos owcy, • ćwikłowy lub pastewny, • obłoczek, • zrzeszenie rzemieślników, • Adam Asnyk, • przezroczysta tkanina bawełniana , •
podstawowa jednostka dziedziczenia, • nie sen, • zdrowy, pożyw
ny napój , • Douglas, aktor amerykański , • duży statek żaglowy z
XV-XVI wieku , * twarz, oblicze, •
kolejne miejsce w klasyfikacji , •
okapnik, * najsłynniejszy Chiński , •
komin wulkaniczny, • miasto w Japonii na Honsiu (poprzestawiana:
RANA), • niezbędne w karetce , •
kobieta łatwowierna, • zero, •
skrzydlata bogini zwycięstwa , •

Określenia wyrazów podano w
przypadkowej kolejnośc i. Ujawnione litery mają ułatwić ustalenie miejsca wpisania odgadnię
tego wyrazu. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą
rozwiązanie - przysłowie polskie.
• wkładka w tekście większa od
kart książki , przedłużek , • nauka o
budowie organizmu człowieka , •
anglosaska jednostka powierzchni gruntów, • rozkaz dla psa, • ptak
wodny, • autor trylogii "Przed potopem", • syn Zeusa i Latony, • spina
mury, • składa się z protonów i neutronów, • grecka bogini mądrości,

,

zmiana,
"II• •~kiej kara ciężkich rojazda na wrotkach
na łyżwach, • topq.ltClnV środkami trans- . . . ,lUU. sobek, • jedna z
•
rawowych, np . bretry występ na powiedmiotu, • kobieta
rci ą nienaturalną, •
Edison w 1879 ro'"PI. _clo załatwienia , • strosamotnik, • zadrzucenie, * gliniana
r~ni a maku, • niejehnowej, * przewaga,
kimś (poprzesta.
* duża ryba
Ikra przerabiana
młody koń, * chlosamochodowa •
płaskostopie , • ob~
skóry nOSzone w
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pressu" 57-24-0-34-38- H) z politowaniem o kimś wynędzniałym 6333-0-26-12-50-29-53- I) uroczysta
przemowa, oracja 10-13-0-48-37-8J) antonim większości 4-20-0-5156-44-41-46-62-14- K) manifestacja 39-42-0-32- L) napisał "Syzyfowe prace" 6-55-0-5-58-15-21-2-.
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Trzecie litery odgadniętych wyrazów, oznaczone cyfrą O, utworzą
imię i nazwisko autora maksymy,
której treść powstanie po przeniesieniu pozostałych liter do diagramu.
A) żarłacz 11-3-0-28-49- B) posag
23-64-0-1-9- C) Ogai , 1862-1922,
pisarz japoński (anagram z: MIRO)

KREWNY
PO
MATCE

NARCIARKA
LUB
KOMI·
NIARKA

2
L
14

B
5

KU
DLA
NIEUKA

STRONA 17

And rycz lub Terentiew, • z szybą w
ramie, • ze stolicą w Maskacie, •
achtel, * miłośnik czegoś, * część
rękawa marynarki, * niejedna w
segmencie, * pieśń pochwalna, *
rakieta sygnalizacyjna , * szwajcarskie uzdrowisko z gorącymi
źródłami w dolinie Renu , * rary1as ,
frykas, * miara węgla , * kotlina ilasta w obrębie pustyń piaszczystych w Azji Środkowej (poprzestawiany: TRIAK), * słow i cze śpiewy,
* obóz, obozowisko cygańskie , •
coś nietykalnego, zakazanego, *
ptak z rodziny krukowatych , * upał ,
gorąc , spiekota .

- SZYFR
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1

Ostatnia litera jednego wyrazu
jest zarazem pierwszą następ
nego. Wszystkie litery napisane
kolejno od 1 do 41 utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

.

4-14) dekoracja plastyczna wnę
trza, 14-1) mały pies myśliwski , 132) miasto na Mazurach nad rzeką
Guber, w czasie II wojny światowej
w pobliskiej Gierłoży kwatera Adolfa Hitlera, 32-33) nie posiada dowodu osobistego, 33-40) uchwyt
ślusarski, 40-19) składacz, 10-15)
surowiec mineralny służący do
otrzymywania metali, 15-21) Szalom (1880-1957), pisarz żydowski ,
21-18) opisał dzieje Nany kurtyzany.

NASZE ŁAMIGŁÓWKI . ECHO DLA DZIECI

STRONA 18

RAKLA ARKA
W każdej parze odgadywanych
wyrazów powtarzają się na tych
samych miejscach trzy litery (pola
z kropką), które czytane rzędami
(w prawym lub lewym diagramie)
utworzą rozwiązanie - imię i nawisko pisarza oraz tytuł powieści.
A) słychać go z Wieży Mariackiej
• ruptura , przepuklina, B) czajnik
do parzenia herbaty· duchowny,
C) karma dla kanarków • psie
owłosienie, D) narcyz· tlenek cynku, E) środki płatnicze w obrocie
międzynarodowym· w opozycji do
prawicy, F) dawne naczynie na wino • skorupa stłuczonego naczynia, G) męski, żeński lub nijaki·
uznanie H) pora roku· stolica Albanii, I) dwie ćwiartki· po wypolerowaniu, J) wygnaniec· syn dziedzica , K) podłużne obniżenie terenu • ośrodek turystyczny w woj.
suwalskim, L) pożyczanie pienię
dzy na bardzo wysoki procent·

A
•
• • •B
C
D
• •
E
•
F
•
G
•
• •H
I
J
•
K
• •
L
•

• •
• • •
•
.1 •
• •
• •
•
• • •
• •
•
• •

imię Wołodyjowskiego .
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Witamy po raz siedemdziesiąty
czwarty. Przygotowa li śmy dla Was
quiz przysłany nam przez Monikę
Oziarmagę ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie oraz labirynt i wierszyk. Po rozwiązaniu wszystkich
zagadek wyp ełnijcie kupon i prześlijcie do naszej redakcji w Kielcach . Czekamy do 15 maja. A oto
zwycięzcy z . Urwisa nr 73": Oa ruś i
P i otruś Wrona, ul. Chęcińska

15/12, Kielce; Karolina, Ilona i Mateusz Rutkowscy, Ruszkowice 29,
Borkowice; Paweł Kowalski , ul.
Słowa c kiego 33/16, Skarżysko 
Kamienna; Dominika Pala , Zagnańsk - Osiedle Wrzosy.
Zwyc ięzców z Kielc zapraszamy
po odbiór nagród do naszej redakcji przy ul. Targowej 18, na VIII
p ię trze , pozostałym nagrody zo.

com gratulujemy.
dalszej zabawy.

staną przesłane pocztą. Zwycięz-

Ciekawski

•
• •
•

wierszyk

KONSONANTKA
Do diagramu należy wpisać rzeczowniki pospolite w mianowniku liczby pojedynczej, tak, aby powstała
prawidłowa krzyżówka . Kropką oznaczono wszystkie pola, w których
powinny znależć się samogłoski.
Wszystkie wyrazy krzyżówki wystę
pują w Nowym Słowniku Ortograficznym PWN 1997 pod redakcją
prof. Edwarda Polańskiego .

A czy wiecie drogie dzieci
Czemu słońce jasno świeci,
Czemu tato krawat nosi ,
Czemu Krzyś nie lubi Zosi,
Czemu mleko w garnku kipi,
Ile piegów miała Pipi,
Skąd przychodzi do nas zima ,
A gdzie ziemia się zaczyna,
Jaki adres'ma Mikołaj ,
Czemu jutro, to nie wczoraj ,
Jak wysoko jest do nieba ,
Ile kromek wyjdzie z chleba,
A jak szybko rosną włosy,
Ile jest na łące rosy,
Ile słoni jest w Afryce,
Czemu duzi są rodzice ,
S kąd to mama wszystko wie ,
A ja ciągle jeszcze nie?
An drzej Rym

1. Ile dni ma wiosna?
a) 100 b) 93 c) 365
2. Kiedy zaczyna

się

wiosna?

a) 19 111 b) 21 II I c) 22 111
3. Kiedy

kończy s i ę

wiosna?

a) 24 XII b) 21 III n a stępn e go roku c) 2 1 VI

A oto wszystkie spółgłoski wystę
w diagramie: 1-B, 5CCCCC, 1-G, 1-J, 2-KK, 2-LL, 7. NNNNNNN, 1-R, 1-S, 3-TIT,
3-WWW,1-Z.
pujące

LOGO-PflnT~OPA
1

4

5

6

8

2

3

7

9

10
11

Pogrubione linie wskazują sposób wpisywania wyrazów. Litery
oznaczonych kolumn parzystych
utworzą rozwiązanie - przysłowie
polskie.

1) produkt odpadkowy z tartaku,
2) oskoma, ochota na coś, 3) dumny ptak, 4) profesja, 5) płytka
czapeczka bez daszka, 6) miejsce stałego przebywania zwierzy-

ny, 7) knur, opas, 8) żagnica,
szklarz lub świtezianka, 9)
południowo-wschodnia dzielnica
Polski, 10) natura, 11) wstrzemię
źliwość.

CZEPKA
Litery z pól oznaczonych kropką
czytane rzędami utworzą roz-

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

wiązanie.

1-1) pracuje w kotłowni, 1-2)
gra na punkty, polegająca na wybijaniu małej piłki, 22) greckie miasto ze świątynią
Apollina, 2-3) .świński· talerz, 3-3)
puszka rogowa otaczająca ostatnie człony palców u ssaków, 3-4)
duża łyżka drewniana, 4-4) więcej
niż przyjaźń, 4-5) Czesław, poeta,
laureat Nagrody Nobla , 5-5) pogardliwie o jurorze piłkarskim, 5-6)
sklepienie czaszki ludzkiej, 6-6)
część koła rowerowego, 6-7) Andrzej Piaseczny, 7-7) mały doberman, 7-8) przechodzień, 8-8) osobiste drobiazgi, 8-9) bohater .Lal-

•

młodzieżowa

Rozwiązan ie co naj!l1niej dwóch
dowolnie wybranych zadań prosimy przysłać pod adresem redakcji
.EO· wyłącżnie na karcie pocztowej w terminie 7 dni od daty ukazania się numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody:

•
•
3

4

5

6

7

Czym
8

9

•

10

Kupon nr 7

11

•
ki· B. Prusa, 9-9) .głośna· dzielnica Wrocławia , 9-10) linia łamana,
10-10) sprząta w szpitalu, 10-11)

I - radiomagnetofon
11- 4 książki
Na karcie pocztowej z rozwiąza
niem należy nakleić zamieszczony kupon. Odpowiedzi bez kuponu
oraz pełnego i czytelnego adresu
nadawcy zostaną pominięte w trakcie losowania nagród.

się b awić?

wierzchnie okrycie damskie w formie peleryny, 11-11) Stary Kontynent.

Zadania opr. M.Ch. i K.F.

"Nasze łamigłówki"
Ku on nr 1

Kasia opowiada
Przyznaj się , że ściągaleś odpowiedzi od Mariana .. .
- A skąd pani to wie?
- Bo .przy piątym pytaniu Marian
napisał: .nie wiem·, a ty napisałeś :
,ja też".
Kochanie, przecież cię prosiłem,
mi ugotowała jajka na mięk
ko, a te są twarde.
żebyś

http://sbc.wbp.kielce.pl

- To ja już nie wiem, gotowała m
prawie pół godziny i ci ąg le twarde?
Po treningu zdenerwowany trener krzyczy do dżokeja :
- Przecież na ostatniej prostej
mogłeś pobiec szybciej.
- Pewnie, że mogłem , ale szkoda
mi było zostawić konia.
/s./

Rozwiązanie quiZU:

1............... .

2 ....................... .

3 . ......................... .

ECHO SPORTOWE ŚWI

999 r.

",,"igowe emocje w Kielcach i Daleszycach

Udany

kawie zapowiada się ten weekend na trzecioligowych
kach naszego województwa. W Kielcach dojdzie
dO nmalych derby", a w Daleszycach miejscowy Spartakus
poctejnMMłJać będzie Górnika Wieliczka .

j\
Zapra

Błękitni Kielce prezentują się
statnio bardzo korzystnie i zapene bQdIł chcieli powiększyć
swój punktowy dorobek w meczu
z ożarowsk im Alitem. -Wreszcie
stąpimy w optymalnym skład
zie i myśl ę, że podtrzymamy
tlobrą
ę . Nie ma mowy o
adnyct.l ładach, gramy dla kiic6w,
y, mam nadzieję, coaz liczniej będą przychodzić na
asze mecze. Kluczem do zwycięstwa powinno być wyeliminoanie z
Dariusza Sajdaka i
omana uczka - powiedział
arek Kostrzewa, trener Błęk itych.

ność , wpuszczę go na
większym
atutem
jest...grający trener,

boisko. NajBłęk itnych

Marek Kostrzewa , który imponuje spokojem
i znakomitą techniką. Nasi napastnicy muszą jednak znależć sposób na to, by choć raz oszukać kierowaną przez niego defensywę zaznaczył Anton i Hermanowicz,
szkoleniowiec Alitu . Ten niezwykle
ciekawie zapowiadający się mecz

rozpocznie się
godz. 15.30.

dziś

początek

olimpiady

(sobota) o

W drugim trzecioligowym meczu rozegranym na naszym terenie Spartakus spotka się z Górnikiem . Daleszyczanie stracili już
praktycznie szanse na pozostanie w lidze, ale zapewne tan io
skóry nie sprzedadzą i jak zapewnia sekretarz klubu , Stanisław
Golmento , będą chcieli pokazać
się z jak najlepszej
strony.
Początek meczu jutro (niedziela)
o godz. 14.30.

Bardzo dobrze spisują się judocy województwa świętokrzyskie
go podczas trwającej w Świdniku
Ogólnopolskiej Olimpiady Młod
zieży kadetów i kadetek. Kadeci
Ostrovii Ostrowiec Świętokrzy
ski zdobyli dwa brązowe medale.
Wywalczyli je Łukasz Gawlik i
Łukasz Wesołowski. Dziś walkę o
medale rozpoczynają kadetki.
Nasze województwo reprezentowane jest na olimpiadzie przez
przedstawicieli trzech klubów :
Ostrovii , Błękitnych i Żaka Kielce. Przez dwa dni o medale walczyli kadeci. - Mieli naprawdę
trudne zadanie . Wyjść z eliminacji i znaleźć się w ścisłej czołów
ce było nie lada zadaniem. W
Swidniku pojawiła się rekordowa

Imir, dorl

Fot. S. Stachura

Kieleccy Błękitni podejmują Alit Ożarów. Pny piłce zawodnik
e zmagania rozpoczęli
z III klas.
rozpoczęci u turnieju w
JOrIllMllJllo.llrowym wydaniu naszej
IEVAI

I""II--ężyli gośc ie.
MŁODSI

rachowice - Naprzód

...---;ęcII...6ii3:0 (0:0), Jędryka , An-

Błękitnych

Piotr

Wołoszyn.

Nasz telefon

W kadrze siatkarskich juniorów

368-22-09

Do Tajlandii
przez Sosnowiec

ycięstwa
KSZO Ostrowiec
" , - , ,·. z przewidywaniami
rPlllIIIIMII.ali rówieśników z RaIa-_W
". zawiódł też Alit Ożaując u siebie RadoI I"I-~lrno ambitnej postawy
,......- -...... ielce musieli uznać
,.JPJiI".tarnobrzeskiej Siarki,
Stali Stalowa Wola.
!Onllli-walczyła zaledwie reycach, a w meczach
lIOI*ifilllbrzodem, w grupie jur.
dszych punkty przyodarzom, a w junio-

liczba uczestników - 191. Bardzo
dobrze spisali judocy Ostrovii, którzy zostali bardzo dobrze przygotowani do startu w OOM przez trenerkę Katarzynę Leśniak. - powiedział trener Blękitnych Marian Blicharz.

SPR

Wisła

Miejsca naszych judoków, kat.
66 kg: 3. Łukasz Gawlik, 5. Paweł
Wąsik (obaj Ostrovia); kat. 73 kg :
3. Łukasz Wesołowski (Ostrovia),
9. Sebastian Oleksiak (Błękitni).
Dziś walkę o medale rozpoczynają
kadetki.
IEVAI

Sandomierz

Nowa nazwa i prezes
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz - pod taką nazwą
teraz występować sandomierscy szczypiorniści. Prezesem
zarządu autonomicznej sekcji zostal Kazimierz Płaza.
Do zarządu weszli ponadto wiceprezesi Leszek Sajda i Robert Pytka
oraz w funkcji członka Marian Rojek. Jedno miejsce w zarządzie zostawiono wołne , dla przedstawiciela ewentualnego strategicznego sponsora
drużyny seniorów. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Bożenę Kiliańską, WaIPK!
ldemara Guza i Waldemara Gacha .
będą

~WSP i

"Echa"

.:~:=~ koszykarze

Lukasze

Akademickie mistrzostwa koszykarzy

Dla podopiecznych trenera Anoniego
rmanowicza mecz w
ielcach a ogromne znacze~ie . Alit jest zagrożony spadkiem
III ligi i ka żdy punkt jest mu poebny. - ój zespół potrafi się
rmobilizować na mecze z wyma~ającymi walami i wierzę, że w
~ielcach zaprezentuje się z kostnejs ony. To będzie dla nas
ię:tkie spotkanie i jakakolwiek
.dobyc:z unktowa bardzo nas
cieszy.. 00 pełnej dyspozycji po
ontllZ'l, raca już Tomasz Si'zek i .i taka będzie koniecz-

)
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Brązowi

ALEDERIY
~rdzo

KRZYSKIE

KSZO

6. Beniaminek 20 33 23:23
20 30 27:30
7. Kozienice
8. NOWINY
21 30 34:40
9. KSZO
20 27 25:26
21 25 28 :44
10. Janów
11. NAPRZÓD 21 19 23 :40
21 18 36:40
12. BŁĘKITNI
13. Broń
21 9 15:68
14. ZDRÓJ
20 3 11 :60
JUNIORZY
• KSZO Ostrowiec - Bro ń Radom 5:0, Star Starachowice - Naprzód Jędrzejów 0:1 (0:0), Błęk it
ni Kielce - Siarka Tarnbbrzeg 0:2,
Tłoki Gorzyce - Korona Kielce 1: 1,
Mazowsze Grójec - Stal Stalowa
Wola 0:2, Wisan Skopanie - Radomiak Radom 1 :2. Mecz KozieBeniaminek Radom
nice
przełożony.

1. Siarka
2. KORONA
3. Stal
4. Radomiak
5. KSZO
6. BŁĘKITNI
7. STAR
8. Kozienice
9. Mazowsze
10. Tłoki
11. NAPRZÓD
12. Beniaminek
13. Broń
14. Wisan

21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
20
21
21

57
45
40
40
37
32
28
26
25
22
21
19
15
8

69:9
45:15
44:16
52:31
48:32
40:35
28:26
17:29
38:46
29:44
27 :45
36:48
17:59
12:69

Imirl

Siatkarska reprezentacja Polski juniorów zna już swych rywali w majowych eliminacjach
do mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej. Reprezentacja,
której filarem jest skarżyszcza
nin Michał Jaszewski (obecnie
AZS Yawal Jurajska Bank Czę
stochowa) zmierzy się w Sosnowcu z ekipami Łotwy, Słowacji i
Grecji.
Szczególnie ten ostatni rywal jest
dla bialo-czerwonych niewygodny.
Wlaśnie Grecy pozbawili naszą
młodzieź szansy na awans do finałowych meczów mistrzostw Eu-

W

Kraśniku

ropy i świata , jeszcze w kategorii
kadetów. Turniej w Sosnowcu zaplanowano na 28-30 maja . Spotkanie Polska - Grecja odbędzie się
30 maja. Awans do finałów mistrzostw
świata,
które
na
przełomie sierpnia i września odbędą się w Tajlandii, zdobędzie tylko jeden zespół. Aktualnie biało
czerwoni przebywają na zgrupowaniu w Międzybrodziu Bialskim,
skąd wyjadą na . Spring Cup- do
Brna. Stamtąd już bezpośrednio
do Sosnowca , na eliminacyjne boje.
IG.B.I

W poniedziałek w hali ZOOSiR
przy ul. Żytniej rozpocznie się
prawdziwe święto akademickiej
koszykówki. Przez dwa dni, podczas XX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski Wyższych
Szkół Pedagogicznych i filii Uniwersytetów, będą rywalizowały
najlepsze akademickie drużyny
naszego kraju. Nad mistrzostwami patronat medialny objęły
"Echo Dnia" i Radio " Kielce".
Kielce reprezentowane będą
przez zespół Wyższej Szkoły
Pedagogicznej . Swój start w mistrzostwach potwierdziło sześć
drużyn: z Bydgoszczy, Rzeszowa,
Częstochowy, Zielonej Góry i Piotrkowa Trybunalskiego. Mecze
będą rozgrywane w dwóch grupach. W poniedziałek rozpoczną
się o godz. 8 i trwać będą do 22.
Na godz. 11 planowane jest uroczyste otwarcie. We wtorek zostaną rozegrane półfinały i finały.
Spotkania rozpoczną się o godz. 8
i potrwają do 15.30. Na tę godzinę

BIEGI W FAŁKOWIE ...
Ponad 250 uczestników wystartowalo w Trzeciomajowych Gminnych Biegach Ulicznych, które odbyły się w Fałkowie . Program zawodów, zorganizowanych przez
Radę Gminna Zrzeszenia LZS,
obejmował cztemaście biegów w
siedmiu kategoriach wiekowych.
Zwycięzcy : 9 lat i mlodsi: Paulina
Dąbrowska (Fałków) i Wojciech
Kozieł (Starzechowice); 10-11 lal:
Anita Taźbierska (Fałków) i Mariusz Sobczyk (Starzechowice);
12-13 lat Sylwia Luzeńczyk (Sta-

zainaugurowano sezon letni w tenisie

Jak pierwsza, lo pierwsza

filie

planowane jest uroczyste zakoń
czenie mistrzostw. Na wszystkie
spotkania wstęp wolny.
IEVAI

Granat nie zagra
z Granicą
Zaplanowany na
ligowy pojedynek

niedzielę

IVpomiędzy skarżyskim Granatem a
Granicą Chełm nie dojdzie do
skutku.
Działacze
Granicy przysłali
wczoraj do Skarżyska potwierdzoną przez lubelski OZPN informację ,
że
ich drużyna nie
przystąpi do spotkania . Miejski
Klub Sportowy z Chełma , zajmujący dotychczas przedostatnią
lokatę w tabeli IV ligi, informuje, że
zmuszony jest odwołać przyjazd
ze względu na brak środków finansowych.
IG.B.I
piłkarski

rzechowice) i Łukasz Grodek
(Falków); 14-15 lal: Katarzyna Leskiewicz (Fałków) i Robert Mucha
(Falków); 16-20 lal: Małgorzata
Ostrowska (Wola Szczucka) i Artur Kania (Końskie); 21 -30 lal: Renata Majchrzak (Falków) i Grzegorz Mandygrał (Końskie); powyżej 30 lat: Malgorzata Oleksak
(Fałków) i Jerzy Majchrzak (Wola
Szczucka).
... SZACHY W KOLEJARZU
W świetlicy kieleckiego Kolejarza odbyły się dwa turnieje szachowe z okazji 3 maja . W pierwszym zwyciężył Wojciech Moranda 10 pkt, a kolejne miejsca zajęli : 2. Wojciech Urban 9,5, 3. Leszek Bakalarz 9,5, 4 . Tadeusz Relidzyński 6,5, 5. Krzysztof Bębeni
sta 6, 6. Jan Sadlocha 5,5; w drugim także tnumfowal Moranda - 9
pkt., a dalej znaleźli się : 2. Robert
Misiak 6,5, 3. Urban 6, 4. Relidzyń
ski 6. 5. Katarzyna Moranda 6, 6.
Krzysztof Gajos 5,5. 4. Marek Porębski 5. Organizatorzy dziękują
sponsorowi turnieju PHU Fart.
Imir, P K!

Czwartek
Podczas otwartego regionalnego turn ieju w tenisie ziemnym młodzików w Kraśniku
Marta Sołtys , zawodniczka Tę
czy-Społem Kielce, zdeklasowała wszystkie przeciwn iczki.
W grze pojedynczej i deblu zajęła pierwsze miejsce. W turn ieju wystartowały również Małgo
rzata Sołtys i Izabela Dubowik,
jednak udalo im się przejść tylko pierwszą rundę .
W turnieju in augurującym sezon
letni bardzo dobrze zaprezentowała się Marta Sołtys . Kielczanka

byla rozstawiona z numerem 1 i
jak się później okazalo zostala najlepszą zawodniczka tych zawodów. Nie dała żadnych szans swoim przeciwniczkom zarówno w
grze pojedynczej jak i deblowej.
W drodze do finału w singlu Marta pokonała : Marcelinę Koper
(SKT Kraśnik) 6:0, 6:0, Dorotę Domagałę (Return Radom) 6:0, 6:1,
Agnieszkę Wlizło (Avia Swidnik)
6:0, 6:2, i Agn ieszkę Nowak (Wawel Kraków) 6:2, 6:0. W grze deblowej w parze z Agnieszką Nowak w półfinale pokonały debel

http://sbc.wbp.kielce.pl

Joanna Matuszczyk i Malgorzata
Sołtys 6:3, 6:3, w finale wygrały z
parą Agnieszka Mozgawa i Paulina Bigos 6:3, 6:2. Małgorzata
Sołtys w pierwszej rundzie wygrala z Karoliną Myć (Górnik
Łęczna) 6:0, 6:0. W drugiej przegrała z Anną Chomik (Olsza Kraków) 1:6, 4:6. Izabela Dubowik w
pierwszym pojedynku pokonala
Katarzynę Golewską (SKT Kraś
nik) 6:3, 6:1, w drugim przegrała z
Agn ie szką Nowak (Wawel Kraków) 2:6, 1:6.
IEVAI

Numerek : 16 (4, 7, 22, 33)
Multi Lotek : 2, 4, 8, 9, 12,
14,15,26,27,29,39,42,49,
52, 54, 60, 67, 69,72, 80.
P iątek

Numerek: 1 (6,12,15,37)
Multi Lotek: 1,6,7,13,14,
20, 25, 26, 27, 31, 37, 40,
49, 52, 58, 60, 63, 64, 66,
72.

SPORT
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Polska - Hiszpania 1:4 (1:1) w finale piłkarskich ME do lat 16

•

•

I
W finałowym meczu piłkarskich
mistrzostw Europy do lat 16 rozegranym w Ołomuńcu Polska
przegrała z Hiszpanią 1:4 (1:1).
Bramki zdobyli: Rafał Grzelak w
28. minucie dla Polski oraz Jorge
Perona (20), Pedro Mario (62), Ernesto Gomez (70) i Elias Molina
Prado (80 - głową) dla Hiszpanii.

Polacy zdobyli "Polish Cup"

,

TLUCZYNSKI
OBJĄL ISKRt;
Już w czwartek reprezentacja Polski zapewniła sobie zwycięstwo
w międzynarodowym turnieju " Polish Cup". Wczoraj w Kielcach
podopieczni Zygfryda Kuchty zremisowali z Algierią.

Mecze drugiego dnia tumieju .Polish
Cup' odbywały się w hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Radomiu . W pierwszym Łotwa pq,.
konała Algierię 27:26 (14:13), a wdrugim reprezentacja Polski pokonała
Grecję 29:24 (15: 12).
Polska: Stęczniewski , SuchowiczGrobelny 8, Obrusiewicz 6, Nowakowski 5, Lis 4, Będzikowski 3, Kliszczyk 1, P epliński 1, Pagos 1, Wasiak,
Siódmiak.
Najwięcej dla Grecji: Grammatikos
8, Karipidis 4 , Porub 4, Tzamtzis 3.
Choć Polacy wygrali pewnie, trener
naszej reprezentacji Zygfryd Kuchta
nie miał po meczu zbyt zadowolonej
miny. Narzekał głównie na rozegranie
z prawej strony boiska. Udział w turnieju miała również i nasza redakcja ,
od której nagrodę rzeczową otrzymał
najlepszy szczypiornista grecki Poroub Doru Nikolae. Najlepszymi zawodnikami w naszej drużynie byli Daniel
Grobelny i Robert Nowakowski, którzy także otrzymali nagrody specjalne
od organizatorów - MOSiR.
Wczoraj Grecy wygrali z Łotwą
25:23 (12: 12), a Polacy zremisowali
z Alg i e rią 22: 22 (1 0:12).
Polska: Bemacki, Stęczn iewski - Lis
6, Obrusiewicz 4 (2), Będzi kowsk i 4
(2), Nowakowski 3, Wasiak 2, Pepliń
ski 1, Lijewski 1, Grobelny 1, Szczucki,
Siódmiak, Wleklak, Kliszczyk.
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• W p iątym finałowym meczu mistrzo!>tw Polski koszykarzy Zepter
Śląsk Wrocław pokonał po dogrywce
Nobiles Anwil Włocławek 78:71
(69:69, 34:39 ). Stan rywalizacji 3:2
dla Zeptera . Kolejny mecz we
Włocławku niedzielę.

• Na hokejowych mistrzostwach
seniorów grupy A zakończo
no spotkanie eliminacyjne. O miejsca 1-8 grać będą następujące zespoły: Czechy, Rosja , Szwajcaria,
Kanada , Słowacja , Szwecja, Finlandia i USA. A oto rezultaty ostatnich
spotkań eliminacyjnych: Szwajcaria
- Francja 6:0, Szwecja - Łotwa 4:3,
Ukraina - Białoruś 1:6, Rosja - Finlandia 3:3. W pierwszych spotkaniach II rundy uzyskano następujące
wyniki : Kanada - Szwajcaria 8:2,
Czechy - Rosja 1:6.
• Trenerem piłkarzy pierwszoligowej drużyny Amiki Wronki został Ste- .
fan Majewski. Funkcję dyrektora i
menażera klubu objął Paweł Janas.
Opr. Ijl
świata

Dla Algierii najwięcej : Labane 6,
Graiche 6.
Słaby, ale bardzo emocjonujący
mecz. Algierczycy zdobyli wyrównującą bramkę 4 sekundy przed koń
cem pojedynku. Przed spotkaniem
Robert Nowakowski otrzymał statuetkę i telefon od firmy .WiBTronic· za
10 miejsce w 3. Plebiscycie . Echa
Dnia' i Radia . Kielce· .
Kolejność : 1. Polska - 5 pkt, 2. Grecja - 4 pkt, 3. Łotwa - 2 pkt, 4. Algieria
- 1 pkt.
Wczoraj Zarząd Iskry Lider Market
Kielce przyjął rezygnację Giennadija
Kamielina i powołał na to stanowisko

pierwszego trenera drużyny mistrzów Polski Zbigniewa Tłuczyń
skiego. Szerzej napiszemy o tym w
poniedziałkowym dodatku sportowym .
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się , że
kielecki klub zrezygnuje z usług
Krzysztofa Skwarqyńsk iego, a
Zagłębie Lubin chce pozyska ć Giennadija iDymitra Kamielina . Natomiast na . liście życzeń ' Iskry Lider
Market pojawiły się dwa nowe nazwiska: Daniela Grobelnego (DSV Dessau - Niemcy, poprzedn io Śląsk
Wrocław) oraz Filipa Kliszczyka

Zawadzki, Grzelak, Hajduczek Madej, Mierzejewski.
Hiszpania: Reina - Corrales, Mario , Ruben - Arpeta , Parri , Ernesto ,
Jego Alegre , Jonathan (66 Albert)
- Nano (72 Elias), Perona (77 Sancet) .
Sędziował Eric Tou lat (Francja ).
Widzów ok. 4000.
Polacy zdobyli w Ołomuńcu srebrny medal i trzeba przyznać , że
do 62. minuty toczyli równorzędny
bój z faworyzowanymi Hiszpanami. Wtedy to ostatni stoper finałowych rywali - Mario - po sporym zamieszaniu na naszym polu
karnym uzyskał prowadzenie dla
swojego zespołu . Po stracie tej
bramki polska drużyna zupełnie
się rozsypała , natomiast Hiszpanie, których opuściły nerwy, zaczęli grać swobodn ie i wykorzystując błędy naszej defensywy,
zdobyli kolejne dwa gole. Mimo
porażki , polski zespół zasłużył na
wielk ie słowa pochwały, ponieważ , jak powi edział trener Andrzej
ZamiIski , jako pierwszy w tych mistrzostwach zmusił Hiszpanów do
tak dużego wysiłku.
Pierwszą połowę Polacy zagrali
wręcz koncertowo , długimi okresami dyktując warunki na boisku .
Prowadzenie w finałowym spotkaniu objęli Hiszpanie (20. min), po
strza le zawodnika Barcelony Perona , który wykorzystał znakomite

(Śląsk). Pojawiła s ię też pogłoska, że

Edward Strząbała ma objąć posadę
szkoleniowca w drużynie Śląska

Apel

Dębskiego

podanie od wyróżniającego się na
boisku Ernesto, na co dzień wystę
p ujące go w Realu Madryt. Jednak
już osiem minut póżniej . bialo-czerwoni' doprowadzili do remisu po
kapitalnej akcji Rafała Grzelaka.
W pojedynku o .złoto· dużą klasę
potwierdził Pawel Kapsa , ' bramkarz KSZO Ostrowiec, który, zdaniem trenera Zamilskiego , był bohaterem całego turnieju. Udział w
końcowym sukcesie naszej druży
ny narodowej miał też Paweł
Strąk , wychowanek Alitu Ożarów,
obecnie reprezentujący barwy
Wisły Kraków.
Polacy wywalczyli w Czechach
znakomite drugie miejsce , które
zapewnia im, podobnie jak Hiszpanom i Niemcom (w meczu o
brąz pokonali gospodarzy 2 :1),
udział w mistrzostwach świata w
Nowej Zelandii. W Ołomuńcu

rozpoczęciem

zwolono
pucharu za sukces w
stwach Europy.
Jedną z osób, która
przeżywała finałowy

skich

piłkarzy,

byla

naszą reprezentację oklaskiwało

blisko 2 tysiące Polaków, którzy za
obejrzenie w akcji swoich piłkarzy
musieli zapłacić po 20 koron , czyli
2 zł 40 gr. Obserwatorzy finału
podkreślali , że biorąc pod uwagę
przebieg gry, . biało-czerwoni " nie
zasłużyli na tak wysoką porażkę .
Podobnego zdania był Paweł Kapsa , który stwierdził , że decydujące
znaczenie dla końcowego wyniku
miała druga bramka zdobyta przez
Hiszpanów.
Trener mistrzów Europy Juan
Troyano na pomeczowej konferencji prasowej komplementował
Polaków, mówiąc , że podobali mu
się jako zespół. Natomiasi Michał
Globisz, szkoleniowiec naszej
drużyny narodowej. zaznaczal, że

Wrocław.

Jacek

IPK, W.Ł.I

Fot. G. Rommiski
Fragment wczorajszego meczu Polska-Anglia. Na
rzuca Radosław Wasiak.

Ruszył Wyścig

"

Polska: Kapsa - Roga lski , Napie.rała , Wisio, Nawotczyński - Łobo
dziński (15 Sierant, 70 Janicki),

bramkę gości

Dębski,

prezes UKFiT,
do delegatów na
zjazd PZPN, aby zobowiąza li nowy Zarząd Polskiego Związku
Piłki Nożnej do poważnego traktowania szkół mistrzostwa
sportowego i polskiego piłkar
stwa młodzieżowego.
- Wicemistrzostwo Europy drużyn do lat 16 w piłce nożnej jest
niekwestionowanym sukcesem
polskiej piłki młodzieżowej i zespołu trenerskiego Michała Globisza - stwierdził prezes UKFiT Jacek Dębski.
Reprezentacja Polski awansowała do mistrzostw świata w Nowej Zelandii. Jacek Dębski wapelu do delegatów na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej podkreślił ,
że ten znakomity wynik jest także
efektem prawidłowego procesu
szkoleniowego prowadzonego w
szkołach mistrzostwa sportowego.
zaapelował

IPAPI

Pokoju

Podwójne

zwycięstwo

Wczoraj w czeskim mieście
Znojmo przy granicy z Austrią
rozpoczął się 52. Wyścig Pokoju. W wyścigu wystartowało 19
drużyn - 11 zawodowych i 8 reprezentacji narodowych, w tym
trzy polskie zespoły - zawodowa
grupa Mróz z kielczaninami Tomaszem Brożyną i Zbigniewem
Piątkiem oraz dwie " amatorskie" ekipy - Sprandi MAT Jelcz
laskQwice Uako Polska 1) i legia Siemens Romar Warszawa
Uako Polska 2).
Pierwszy etap ze startem i metą
w Znojmie (157,5 km), zakończył
się podwójnym zwycięstwem niemieckich kolarzy grupy Telekom.
Wygrał Danilo Hondo przed Stef-

Niemców

fenem Wesemannem. Najlepszy z
Polaków, Radosław Romanik
(Sprandi) był ósmy, a tuż za nim finiszował Piotr Wadecki (Mróz). W
klasyfikacji generalnej Wadecki
jest jednak na trzecim miejscu, za
Hondo i Wesemannem, a to dzięki
bonifikatom za wygranie dwóch lotnych finiszów. Szósty w klasyfikacji generalnej jest Marcin Gębka z
Mroza. Miejsc Tomasza Brożyny i
Zbigniewa Piątka agencje nie po-

rze jechali razem , w bardzo wolnym tempie i losy wyścigu rozstrzygnęły się dopiero na ostatnich
kilometrach .
Oprac. Ijl

8.05. SOBOTA
Finał drużynowych

dały.

Wyścig rozpoczął się zgodnie z
przewidywaniami. Pierwszy etap
prowadził po płaskim terenie
południowych Moraw, więc nie należało się spodziewać brawurowych ataków. I rzeczywiście - kola-

W Warszawie rozgrywany jest turniej tenisowy kobiet
by Heros. Niestety, nie mamy już w turnieju żadnej Polki.
18-letnia tenisistka ze Słowenii Tina Pisnik cieszy się ze
w ćwierćfinale nad Słowaczką Henrietą Nagyovą 6:4,6:4.

II Liga Piłki

Mistrzostw Polski
w tenisie stołowym kobiet:
Telwolt Tarnobrzeg - Cyfra I Zagrodniki Łódź
Nożnej: KSZO Ostrowiec - Petrochemia Płock
Ceramika Opoczno - RKS Radomsko
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