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ógł złapać
policję .

Trzy radiowozy zablokoparking , złodzieje wpadli w
popłoch i zaczęli uciekać. Świadek
nie rozłączał się z oficerem dyżur
nym instruując go, w którą stronę
biegną podejrzani. Dzięki niemu
udało s ię zatrzymać obu . 19-1etni
Grzegorz M. niedawno opuścił
zakład karny, gdzie odbywał karę
za włamania i kradzieże. W
ubiegłym roku zatrzymano go w
Ćmielowie w związku z serią
włamań do sklepów i pojazdów.
Jego nieco młodszy kolega Dariusz G. również dał s~ we znaki
organom ścigania . Obaj trafili do
Policyjnej Izby Zatrzymań . IAOI

wały

zastępcą

lecznegu
chał żegnać Pola i powołać Tadeusza Cieleckiego na komendanta w
Kielcach powiedział , że na pewno
dla Pola znajdzie się miejsce w innej jednostce na podobnym stanowisku . Ale nikt Polowi konkretnej
propozycji nie złożył.
Wczoraj okazało się , że Jan Pol
wrócił na stanowisko poprzednio
zajmowane, czyli został zastępcą
komendanta stołecznego. Rzecznik prasowy KGP Paweł Biedziak
potwierdził , że Pol dosta ł nominacj ę i wróc ił do pracy w Warszawie.
IAOI

"Solidarność"
godz. 14 w Ję
ul. Reymonta,
PKPiPKS.
raQiczln~""nwypa_

Kozioł.

szokująca

- Dwa
liczba.

tysiące

to

nie podał jednak, jakie atuty są po
stronie załogi , które będzie można
wykorzystać w rozmowach z
zarządem . - Mamy dwa tygodnie
na przygotowanie się i udzielenie
odpowiedzi - wyjaśnia przewodniczący Kozioł. - Na pewno wypracujemy wspólne stanowisko z pozostałymi organizacjami związko
wymi w zakładzie.
Huta , Ostrowiec' jest spółką
akcyjną, w której pakiet kontrolny
należy do ,Stalexportu'. Pracuje
w niej prawie cztery tysiące ludzi.
Połowa z nich będzie musiała
odejść w związku z restrukturyzacją zakładu , jak uzasadnił w piśmie do związkowców i Powiatowego Urzędu Pracy prezes spółki
Zygmunt Żywczyk, zatrudnienie
ma zostać dostosowane do rnożli-

wości sprzedaży firmy. - Sytuacja
w całym polskim hutnictwie jest
bardzo zła - mówi przewodniczący Samorządnego Niezależ

nego

Związku

Zawodowego
i Spółek Huta
,Ostrowiec' Henryk Rożnowski. Brakuje zbytu na nasze wyroby
nie tylko w kraju , ale i za granicą.
Stal z ostrowieckiej huty eksportowana była do krajów azjatyckich. Załamanie się tamtejszych
rynków zmusza do poszukiwania
nowych europejskich i amerykań
skich. Najpierw jednak musi zostać uleczona sytuacja i krajowy
rynek hutnictwa. Kraj zalewa tania
stal z krajów Unii Europejskiej,
gdzie hutnictwo jest dotowane
przez państwa . Sytuację pogarsza perspektywa zniesienia ceł na
stal naptywającą do Polski. W
przyszłym roku mają zostać
zmniejszone do 3 procent. Największym rynkiem dla huty w
Ostrowcu było budownictwo.
Oczywistą konsekwencją recesji
w tej branży jest załamanie się pozycji huty. - Gdyby rząd wprowadził preferencje dla budownictwa
mieszkaniowego, skorzystałoby
na tym hutnictwo - uważa przePrzedsiębiorstw

wodniczący Rożnowski.

Związkowcy podkreślają, że konieczne jest jak naj szybsze wprowadzenie przepisów wykonawczych do hutniczego pakietu socjalnego. - Najważniejsze jest dla
nas teraz, aby zapewnić zwalnianym pracownikom świadczenia i
zasiłki przedemerytalne - wyjaśnia

Zwłoki

W Ostrowcu

w Wiśle

Ukradł

Zwłoki mężczyzny znaleziono w
nurtach Wisły w okolicach Brzostkowa (gmina Nowy Korczyn).
Wczoraj jeden z mieszkańców
Brzostkowa powiadomił Komisariat
Policji w Nowym Korczynie o odkryciu przez niego zwłok w Wiśle . Funkcjonariusze wyłowili z rzeki ciało.
Ze wstępnych oględzin wynika, że
mężczyzna o nie ustalonych personaliach, w wieku około 60 lat, pozostawał w wodzie od co najmniej
trzech tygodni. Decyzją prokuratora
ciało przewieżione zostało do buskiego prosektorium, gdzie poddane zostanie szczegółowym badaniom z udziałem lekarza medycyny
sądowej.
(ALI)

16-letn i chłopak w Ostrowcu
po kradzieży saszetki z pieniędzmi wpadł pod samochód . Uciekał przed właści
cielem, który próbował go
zatrzymać. Złodziej trafił do
szpitala.
Tomasz M. ma w ostrowieckim
sądzie rodzinnym dość pokaźną
kartotekę. Mniej więcej od 13 roku

Awanlura

W skarż

Komisja Zakładowa " S" Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z 0 . 0 . w Skarżysku
wystąpiła do Zgromadzenia
Wspóln ików i władz miasta z
wn ioskiem o odwołanie z dotychczasowego stanowiska prezesa firmy Waldemara Mazura.
Zgromadzenie Wspólników rozpatrzy ten wniosek w najbliższy

sądz ie.

wiele zarzutów wobec prezesa. Zdaniem związkowców, systematycznie zaniża on fundusz osobowy płac , a od 1994 do 1998 r. odpisy na zakładowy fundusz świa
dczeń socjalnych. W tej ostatniej
sprawie swe orzeczenie wydał
już Sąd Pracy, który zasądził na
wspomniany cel kolejne 11.200
zł. W opinii . S· w dalszym ciągu
jest to za mało o 39 tys. zł i sprawa ponownie znalazła się w

Zdaniem związkowców, z
KZ . S' Janem
Bodo na czele , z winy prezesa
nie były potwierdzane składk i na,
ZUS , co w zasadniczy sposób
wpłynęło na kształtowanie uposażeń tych, którzy odeszli na
emerytury. Według ,S', zawarte
we wniosku zarzuty potwierdziła
kontrola NIK. Z kolei Państwowa
Inspekcja Pracy miała stwierdzić
n i eprawidłowości w obliczaniu
zasiłków chorobowych . W opinii
związkowców, prezes Mazur nie
stworzył polityki gospodarczej
przedsiębiorstwa . Również zakupy sprzętu , których dokonuje
firma , są zdaniem .S· chybione.
Wśród licznych zarzutów znalazł
się i ten , że jako radny powiatu
bierze udział w posiedzeniach
samorządu w godzinach pracy w
firmie, łamiąc ustawę antykoruprzewodniczącym

pcyjną.

iej
Przypomnijmy,
że
Komisja
. S· w skarżyskiej MKS
już w grudniu 1997 r. doprowadzila
do referendum, w którym ponad
91 proc. załogi wyraziło negatywną opinię o swoim prezesie, dla
którego wkrótce przygotowano ...
taczki. Głównym problemem byla
wówczas chęć sprzedaży majątku
firmy partnerowi niemieckiemu .
Prezes uczestniczył wtedy w rozmowach z niedoszłym kontrahentem, które zaaranżowały ówczesne, lewicowe władze Skarżyska .
Sam prezes Mazur nie mógł
wczoraj ustosunkować s i ę do
przedstawionych zarzutów, gdyż jak stwierdził - ich treści nie znał.
Obiecał uczynić to, gdy zarzuty . S'
będą mu znane. Waldemar Mazur
nie ukrywa swych lewicowych
poglądów. Lewicę reprezentuje
również w Radzie Powiatu.
(G.B.)
Zakładowa

http://sbc.wbp.kielce.pl

opuścili
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Czytaj na str. 5

Jesień życia

Henryk Rożnowski. - Chcemy, aby
jak najwięcej ludzie mogło skorzystać z uprawnień , jakie gwarantuje
im pakiet socjalny.
Uprawnienia te, to na przykład
jednorazowe odprawy dla pracowników, którzy zdecydują się odejść
dobrowolnie. Dla nich w pakiecie
przewidziane są odprawy w wysokości 30 tysięcy złotych .
Ostrowiec zaliczany jest to rejonów zagrożonych bezrobociem
strukturalnym. Prawo do świad
czeń i zasiłków przed e me,rytalnych przysługuje więc kobietom,
które przepracowały co najmniej
31 lat i mężczyznom z 36-letnim
stażem pracy. - Na razie nie wiadomo, ilu spośród załogi huty znajdzie się w grupie mogącej ubiegać się o zasiłki i świadczenia mówi kierownik Powiatowego
Urzędu Pracy w Ostrowcu Świę
tokrzyskim Jerzy Stupnicki. - Rozmawialiśmy już o tym z prezesem
Żywczykiem , ale jeszcze za wcześnie na ustalenia.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w
Ostrowcu Świętokrzyskim, który
oprócz samego Ostrowca obejmuje
swym zasięgiem gminy BaltÓ'N, Bodzechów, Kunów, ĆmielÓ'N i Waś
niÓ'N zarejestrowanych jest 9370
bezrobotnych, z czego ponad
połowa to kobiety. W kwietniu zatrudnienie znalazły 424 osoby. Stopa bezrobocia w Ostrowcu Święto
krzyskim przekroczyła w kwietniu
16 procent, w województwie sięg
nęła ona prawie 14 procenł.
Agnieszka WICHA-DAUKSZA

z dolegliwościami
Kobiety żyją dłużej, wieś
starzeje się szybciej.

Czytaj na str. 3

Może

kredyt na

pierwszą

komunię?

Czytaj na str. 3

W Busku,
W samo południe

Rozbój
W biały

i wpadł
pod samochód

ma dość prezesa

piątek.
. Solidarność· przedstawiła

dalej, bo
niespodzierowerkiem
wprost na ulicę.
IA.Z.I

niczący zakładowej ,Solidarności '

Andrzej

Przewodniczący , Solidarności '

dziei

wojewódzki
Jan Pol zocą
komendanta
Wczoraj otrzymał
wprowadzo-

Zwolnien ie po łowy spośród
prawie czterotysięcznej załogi
Huty " Ostrowiec" zapowiedział zarząd spó łki. Dwa tysiące ludzi stracić ma pracę w
ciągu tego i następnego roku.
Jeszcze do niedawna oficjalnie
wiadomo było, że w tym roku
pracę utraci 1000 osób. Zmiana decyzji nastąpiła po zmianie
zarządu. W najbliższych dniach
rozpoczną się w tej sprawie negocjacje ze związkowcami.
- Będziemy dążyć do tego, żeby
grupa zwalnianych była jak najmniejsza - deklaruje przewod-

Rekordziści

proc. godzin lekcyjnych.

życia

para się złodziejskim procederem, ale bez większych sukcesów. Ile razy coś ukradnie,
to wpada, choć żadnych wniosków ze swojego pecha nie wyciąga. Tomek od czasu do czasu odurza się rozpuszczalnikiem albo klejem. Jest dość
częstym klientem sklepu chemicznego przy ul. Sienneń
skiej. Trzy dni temu już po
godz . 18 widział właściciela
sklepu, który zamykał pomieszczenia i robił porządk1. Saszetkę z dokumentami zostawił przed wejściem, wystarczyło po nią sięgnąć. Ale Tomek najpierw musiał spowodować, by mężczyzna odszedł.
Dlatego poprosił o sprzedaż
butelki rozpuszczalnika. Męż
czyzna wszedł do środka, a
wtedy 16-latek złapał saszetkę
i zaczął uciekać . Na ulicy został potrącony przez małego
,fia ta '. Został przewieziony do
szpitala .
(AD)

Ile dostaniemy za

dzień
Do brutalnego pobicia doszło
w miniony weekend w Busku
Zdroju.
Incydent miał miejsce w niedzielne południe w pobliżu sklepu spożywczego przy ul. 1 Maja, w zdrojowej części miasta, gdzie grupa
podchmielonych wyrostków zaatakowała dwóch braci, mieszkań
ców Tarnowa, którzy przyjechali
do Buska, aby odwiedzić leczącą
się w sanatorium matkę . Napastnicy rzucili się na starszego z braci,
po czym - na oczach kuracjuszy
oraz wychodzących z pobliskiego
kościoła ludzi - przewrócili go na
ziemię, bestialsko bijąc i kopiąc.
Mężczyzna cudem zdołał zadzwonić z posiadanego przy sobie telefonu komórkowego na policję.
Przybyły błyskawicznie na miejsce
zdarzenia patrol obezwładnił i zatrzymał agresorów. Okazali się nimi mieszkańcy jednej z podbuskich wsi, w wieku 18-21 lat.
Wszyscy byli mocno pijani. , Rekordzista· - jak wykazały badania
przy użyciu alkomatu - mial... 3,2
promila alkoholu we krwi. Krewcy
młodzieńcy osadzeni zostali w policyjnej izbie zatrzymań . Po zakoń
czeniu dochodzenia, dzisiaj zostaną oddani do dyspozycji prokuratora . O ich dalszym losie zadecyduje sąd .
(ALI)

naszą pracę?

Emeryt przy kasie (II)
nasze emerytury za kilkadziesiąt lat. Czy bardziej
do Ił filaru, czy też zostać w starym systemie.lle dostaniemy emerytury, gdy przez jakiż czas pozostawaliśmy na bezrobociu? Kiedy warto przejść na zasłużony odpoczynek? Dziś drugi odcinek naszego cyklu - symulacja emerytalna
dla kobiety 31-letniej po studiach.
Czytaj na str. 6
Jakie

będą

opłaca się przystąpić

WIADOMOŚCI LOKALNE

STRONA 2

Kielczanin od ponad 20 lat skła d uje w chałupie i na podwórku
tony śmierdzących odpadów

Temat dnia:
Jak dobrze mieć sąsiada ...
Z jednej strony sąsiedzi to
wspaniała sprawa. Pod naszą
nieobecność przypilnują mieszkania, w niedzielę wieczorem
poratują szklanką mąki. Jednak
sąsiedztwo może być uciążliwe.
Wszędobylska sąsiadka

z w ie-

ujadającym psem nieżle
może dać się we znaki. Lokato-

cznie

rzy jednego z wieżowców przy
ulicy Hożej w Kielcach mają
sąsiada , który składuje w domu
" skarby" ze śmietnika. Czy zdarza się, że narzekamy na sąsia
dów? - zapytaliśmy wczoraj kieIczan.

Jerzy Dudek: - Niestety, sąsiad
Sam przekonałem się o tym na własnej skórze.
Miałem kiedyś sąsiada , który na
pierwszy rzut oka sprawiał miłe
wrażenie . Ot, sympatyczny, bezkonfliktowy chłop. Jednak wystarczyło tylko, że raz poprosiłem go,
by przestawił samochód , bo nie
mogłem wyjechać z parkingu, a
pokazał swe prawdziwe oblicze.
Obrzucił mnie takimi wyzwiskami,
że wstyd powtarzać.
może być uciążliwy.

RUPIECIARNIA
W CENTRUM
- Pani, my to już sił do tego
nie mamy. Swój dom w
rupieciarnię zamienił. Co rusz
nowe " skarby" ze śmietnika znosi. Cuchnie u niego niemiłosier
nie - żalą się mieszkańcy jednego
z wieżowców przy ulicy Hożej w
Kielcach i wskazują na ruderę
pod numerem 59, która wprost
tonie w śmieciach. W Straży Miejskiej już stracono rachubę, ile razy nakazywano właścicielowi
uporządkować teren.
- O tym ,.zbieraczu" spod 59 chcecie pisać? - upewnia się jedna z lokatorek wieżowca przy ulicy Hożej i
prowadzi nas na balkon, skąd doskonale widać zasypane śmieciami
włości zbieracza. - On tam wszystko
składuje . Nawet trzy lodówki ze
śmietników przytargał . Co noc na
"poszukiwania" wyrusza i nowe
"skarby" znosi. I tak od ponad dwudziestu lat sodomę i gomorę w centrum miasta robi - załamuje ręce kobieta.
- Najpierw to sami próbowaliśmy
mu do rozsądku przemówić. Nawet
delegacja do niego poszła. ProSKa,
by ten bałagan zlikwidował. Popatrzył na nich przez chwilę, a potem
takimi wyzwiskami obrzucił, że
wstyd powtarzać. Do tego zaczął
straszyć, że psem ich poszczuje,jak
się sami nie wyniosą. Pani, ta delegacja tak uciekała , że aż się kurzyło.
A on przed domem to jeszcze z godzinę stał i klął jak szewc. Od tej wizyty to już z 151at upłynęło. Nikt wię
cej nie odważył się do niego zapukać - opowiada jeden z sąsiadów
zJbieracza.
- Pani, my to już sił do tego
człowieka nie mamy. Interweniowaliśmy w administracji, w Straży Miejskiej. ł wszystko na nic. Jak śmieci
zJbiera/, tak dalej zJbiera. A śmierdzi
tam niemiłosiemie . Nawet czuć na
drugim końcu ulicy - żalą się mieszczłowieka

kańcy.

- A jak ma nie śmierdzieć?! Przeon u siebie w chałupie i na
podwórku tonu odpadów trzyma.
To wszystko pordzewiałe, pognite.
Jeszcze jakieś choróbsko może
się z tego ulęgnąć! Zresztą tego
nie da się opisać. To trzeba samemu zobaczyć - instruuje starsza
kobieta.
Ruderę .wyczuwamy" już na kilometr. Zatykając nosy docieramy do
pomalowanej na zielono furtki. Na
niej napis: "Uwaga, zły pies"~ Za
bramą podwórko tonie w śmieciach .
Zza następnej bramy, prowadzącej
do czegoś, co kiedyś było ogrodem,
wystają sterty "śmietn ikowych" znalezisk. - A wy tu czego? - wita nas
właściciel , starszy mężczyzna w
czapce bejsbolówce, której lata
cież

Władysław Pasoń :

- Owszem,
i sąsiedzi są uciążliwi, jednak nie miałem takich doświad
czeń. Wręcz przeciwnie, zawsze
mam sympatycznych sąsiadów,
którzy chętnie służą pomocą.
Również z obecnymi żyję w zgodzie. Może to wynika z mojego pokojowego charakteru. A może
mam szczęście do ludzi i nie mieszkam obok .dobrze zorientowanej" sąsiadki. Bo, niestety, takie
może

się zdarzają.

świetności już

na

dawno

minęły.

I nie
pyta: - A
Żeromskiego to znacie? No, znacie
" Rozdziobią nas kruki, wrony..."? A
"Wiemą rzekę" widzieli? Kiedy
stwierdzamy, że bardziej interesuje
nas jego "kolekcja", denerwuje się.
A co w tym takiego dziwnego? No,
czekając

odpowiedź

Mężczyzna pragnący

zacho- Oczywi-

ście , że sąsiedzi mogą być uciążli

wi i to jak. Za bardzo się wszystkimi i wszystkim interesują, za głoś
no słuchają muzyki, ich pies ujada
całe dl)ie. Ale trudno. Takie są uroki mieszkania w bloku.
R.J., kobieta po trzydziestce: Sama mam taką sąsiadkę, że nie
życzyłabym podobnej najgorszemu wrogowi. Bez przerwy wszystkich podgląda . Bo albo siedzi w
oknie, albo podsłuchuje pod
drzwiami. A potem wychodzi na
dwór i każdej napotkanej osobie
opowiada, co dziś udało się jej wyśledzić.

IWET/
Fot. A. Pitkarski

skargę

pracowników
.

Wójcicki
przegłosowan

gdzie się stąd nie ruszę . Tu jest mi
dobrze i już .
W Straży Miejskiej sprawa kolekcjonera śmieci z ulicy Hożej jest
doskonale znana. - M i eszkańcy z
pobliskich wieżowców od lat skarżą
się na tego męźczyznę . Za każdym
razem interweniujemy. Juź stracili-

Fol. A. Piekarski
zJbieram i już. Przecieź to wszystko
może mi się do czegoś przydać. O,
z tej blachy to taką rureczkę zrobiłem , co to dzięki niej szybciej kwiatki podlewam - spieszy z wyjaśn ie
niem, wskazując na zardzewiałą
wannę . - Naprawdę kwiatki podlewam. Ajakie piękne rosną! Przyjdź
cie, jak będą aksamitki. Pozwolę
wam nazrywać ich do woli - obiecuje. Nie chce wpuścić nas do środka ,
bo jak twierdzi, jemu jest dobrze samemu. - Ale patrzeć to sobie moźe
cie - zezwala.
Wi ęc ruszamy
obejrzeć
tyły
włości . Połamane meble, brudne lodówki, sterty desek, ubrań - tak prezentuje się ogród. Na środku, na
brudnej kapocie leżą stare ochłapy
mięsa , które obsiadły roje much. - ł
znowu tu przyszli. Ale uparci. A ja i
tak do przytułku nie pójdę - denerwuje się właściciel. I podkreśla: - Ni-

Pięć godzin pisania
Godzina zero dla tegorocznych maturzystów wybije dziś o
dziewiątej rano. Zanim wszyscy
siądą na wyznaczonych miejscach i zanim rozpieczętowane
zostaną koperty, zdenerwowanie osiągnie punkt kulminacyjny. Potem pozo~tanie już tylko
pisać , pisać , pisać ...
W województwie św iętokrzyskim
do matury przystąpi około 18 tysię
cy abiturientów. Dzisiaj wszyscy
zdają język polski, jutro przedmiot
wybrany: języki obce, matematykę, biologię, historię lub chemię.
We wszystkich szkołach dziennych egzaminy rozpoczynają się o
godzinie 9, w szkołach dla dorosłych - o 15.30. Z języka polskiego nie ma w tym roku różnych tematów dla klas humanistycznych,
matematycznych czy ogólnych .
Wszyscy będą mieli do wyboru teń
sam zestaw: trzy zagadnienia o

Radni odrzucili
szpitalika

- To skandal! To granda! - mów ili pracownicy Wojewódzkiego Szp itala Dziecięcego w Kielcach po przyjęciu przez sejmik św i ętokrzyski projektu
uchwały,
który
odmownie
załatw ił ich skargę złożoną na
Za rząd Województwa w spraw ie odwołan i a ze stanowiska
dyrekto ra płacówk i Ja rosława
W ójci c ki ego. Proj ekt przyj ęt o
23 gł os ami " za", przy 12 przeciwny c h i 4 wstrzymującyc h.
Wczoraj odbyła się V II sesja
Sejmiku Samorządowego Województwa Świętokrzyskiego.
Obrady zdominowały sprawy
związane z odwołaniem dyrektora szpital ika Jarosława Wójcickiego. Wcześniej jednak radni
jednomyślnie przyjęli uchwałę o
likwidacji Świę tokrzyskiego Centrum Ped iatrii. Jego kompetencje
przejmie Wojewódzki Szpital
Dz iecięcy.

Najtrudniejszy pierwszy egzamin

wać anonimowość :

11

charakterze przekrojowym oraz
jedno dotyczące konkretnego
utworu poetyckiego, ze szczegółowym poleceniem odnośnie
sposobu jego interpretacji.
Na jakiekolwiek douczanie już za
późno . Zresztą, ściągi przygotowane. Oby ich tylko nie pomylić i
nie zgubić przed komisją. I nie panikować, jeśli się okażą nieprzydatne, bo kurator wymyślił pytania ,
których nikt nie przewidział . Coś
przecież w głowie zostało po intensywnymwkuwaniu . Pustkajesttylko chwilowa . Może kanapka albo
łyk napoju rozjaśni umysł? Czasu
jest wystarczająco dużo , aż pięć
godzin, nie ma się co spieszyć .
Rodzicom też przyda ' się łyk
orzeźwiającej wody. Zaufajcie
dzieciom , są przecież dorosłe . To
ich egzamin dojrzałości, nie wasz.
Wy już nie music1e go zdawać.
/JOKl

śmy rachubę ,

ile razy nakazywalimu uporządkować teren. Bez
skutku. Dalej gromadzi u siebie
śmieci. Nadal próbujemy pomóc
mieszkańcom . Może wreszcie się
uda - mówi z nadzieją w glosie rzecznik Straźy Miejskiej Andrzej Pasikowski.
Magdalena PORWET
śmy

Znacznie dłużej trwały dyskusje
nad projektami uchwał , dotyczącymi złaźonej skargi, procedurach głosowan i a i osoby dyrektora Wójcickiego. Przewodniczący sejmiku Henryk Długosz
zaznaczył , źe skargi obywateli na
działalność zarządu
powinna
rozpatrywać Komisja Rewizyjna.
Jednak , ze względu na brak wol i
uczestnictwa w niej członków
AWS - jeszcze nie działa w
pełnym składzie - będzie to pierwszy i jedyny przypadek, kiedy
skargę rm:patruje się na forum
sejmiku - dodał.
Pracown icy szpitala licznie
przyt1y Ii na posiedzenie. - Zwracamy się z prośbą o obiektywne i
n i ezaleźne rozpatrzenie naszej
skargi - mówiła w imieniu załogi
Elżbieta Kołodziej . - Jeśli tak się
nie stanie , nasz protest będzie
trwał nadal i osiągnie rozgłos
ogólnopolski.
Marszałek Józef Szczepań czyk
przedstawiał swoje racje . - Gdyby doktor Szalecki od początku
tego roku pełnił funkcję dyrektora
to nie byłoby źadnych problemów

ZChN będzie współp raco wało ze " swoim"
wicewojewodą

Poparcie regionalne
-Jeśli ktoś chciałby powołanie

/I wicewojewody wykorzystać
do rozbicia ZChN to srodze się
zawiedzie - powiedział Marek
Ciuraszkiewicz, pełnomocnik
ZChN w Kielcach. Poprzemy
taką kandydaturę na wicewojewodę świętokrzyskiego, która
przysporzy ZChN i regi onowi
dodatkowych impulsów do rozwoju. Nikt nie powiedz iał, że bę
dziemy mniej współpracować z
Marianem Dojką, jeśli to on
otrzyma nominację.
Jak informowal iśmy w ubiegłym
tygodniu, poważnym kandydatem
na stanowisko Ił wicewojewody
świętokrzyskiego jest Marian Dojka z Tarnobrzega. Wcześniej jednak oficjalnie mówiło s i ę o poparciu dla Mariana Idzika. Obaj kandydaci są członkami ZChN .
- Ci , którzy liczą na rozbicie
ZChN , srodze się zawiodą - uważa
Marek Ciuraszkiewicz. - P ierwszą
osobą zgłoszoną na to stanowisko
był Marian Idzik i chcąc te ustalenia uszanować, to właśn i e on powinien zostać wicewojewodą. Natomiast jeśli zostanie powołany
Marian Dojka, to zarząd regionu
ZChN będzie ściśle z nim
współpracował.
Najistotniejsze
jest, aby kandydatura miala poparcie regionalne. Myślę również, że
obowiązujące
procedury, dotyczące po~oływania na to stano-
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wisko nie są dobre. Zdecydowaną
przewagę w tych decyzjach ma
Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych i Administracji, a opinie ciał
statutowych AWS odgrywają znacznie mniejszą rolę .
/MAF/

Koledze

Czesławowi Dawidowi
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Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej
SBM "PIONIER" w Kielcach wyrazy l1łeholO Ce'1
[Zegóbl.1
współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają:

Rada Nadzorcza,

i pracownicy SBM " PIONIER " w /1·lOtrzat,...

",r..

WIADOMOŚCI LOKALNE
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kredyt na pierwszą komunię?

szlowna
oczyslość
kosztuje tam 250 zł i to
jest średnia cena za tego typu strój. Najdroż
szy, jaki udało nam się
spotkać,

Ceny

wahają się

znacznie. Wisukienki już od 250 zł
(raczej brzydkie) do ... 550! Śred
nio jednak należy się liczyć z wydatkiem rzędu 300-350 zł.
- Takie ' właśnie mają najwięcej
nabywców. Są ładne , ceny nie
szokują i nawet w tej chwili jest w
czym wybierać , choć dwa miesiące temu fasonów było o 50 procent więcej - mówi Halina Zalewska ze sklepu "Moda Dziecięca "
Do tego jeszcze buciki, rękawicz
ki, stroik na głowę. I znów rozpię
tość cen wysoka, od 80 do 150 zł.
Z chłopcami jest gorzej. Bądżmy
szczerzy: przeważają dość tandetne garniturki pretendujące do
miana smokingów, uszyte z kiepskich materiałów i nie najlepiej wykończone. Producenci podrabiają
też - niestety nieudolnie - najnowsze trendy mody męskiej, szyjąc
marynarki z krótkimi klapami, zapinane na trzy guziki. Szczupły
chłopiec wygląda w czymś takim
koszmarnie. Ładne rzeczy udało
nam się znależć w niewielu miejscach , np. w kieleckim sklepie "Dora". Grafitowy garnitur z kamizelką

dzieliśmy

ubranka kona ostatnią

:~odaltków

wszelką
rtw'''_!r7V

,r~ulr:~Wc)lftl~ nia Z

tygodnie
sklepów

podstawówek,

przyjęcia

kosztował

310 zł.
Trudno było w tym roku dostać ładne buty
dla chłopców - ale jeżeli ktoś ma pieniądze ,
to jeszcze teraz może
kupić w "Puchatku"
piękne ,
francuskie
półbuciki za prawie 80
zł. Polskie są niemal o
połowę
tańsze .
Z
resztą elementów komunijnego stroju nie
ma już takich problemów: są i białe koszule, i krawaty, muszki
czy rękawiczki.
W ostatnich latach
coraz częściej organizujemy
komunijne
przyjęcia nie w domach , lecz w lokalach . Bardziej przypominają
małe wesela niż skromną, rodzinną uroczystość .

- Istotnie, popyt na takie usług i
jest teraz ogromny - mówi Irena
Górecka, właścicielka restauracji
"Mikrus" w Kielcach. - Pierwsi chę
tni rezerwowali sobie u nas miejsca już w lutym. Do dziś musiałam
odprawić z kwitkiem kilkadziesiąt
osób.
Przyjęcie w restauracjach kosztuje od 20 do 50 zł za osobę .
Średnio uczestniczy w nim 40 gości. I, co ciekawe: zwykle bez alkoholu.
- Króluje szampan - mówi pani
Górecka. -I to często bezalkoholowy.
Z dość prowizorycznych obliczeń
wyszło nam, że najskromniejsza
komunia ma szansę zamknąć się
sumą 800-1000 zł. Ale jeżeli mamy liczną rodzinę i ochotę na uroczystość w dobrym lokalu - dobrym wyjściem jest kredyt.
Zapłacimy bowiem nie mniej niż
2500-3000 zł.
Tomasz NATKANlEC

Fot. P. Mazur

Kobiety

żyją dłużej, wieś

•

,

starzeje

się

szybciej

•

•

eSie zycla

z

egliwościami

Na ponad 1 milion 326 tys. mieszkańców województwa świętokrzy
skiego 212 tys. to ludzie w tzw. wieku poprodukcyjnym. Demografowie biją na alarm - z roku na rok stajemy się coraz starszym
społeczeństwem. Wprawdzie w porównaniu z takimi krajami jak
Wielka Brytania czy Szwecja nie wypadamy jeszcze tak źle, ale
według przewidywań w 2020 r. będzie w Polsce około 10 mln ludzi
starszych. Czy będziemy w stanie zapewnić im bezpiecznąjesień ży
cia?
Demografowie starzenie się naszego społeczeństwa tłumaczą
zmniejszającą się w ostatnich latach liczbą urodzeń i jednoczesnym spadkiem poziomu umieralności. Przez ostatnie dziesięciole
cie można było zaobserwować w
naszym województwie malejący z
roku na rok przyrost naturalny.
Najgorszy był rok 1997, kiedy to po
raz pierwszy zanotowano na Kielecczyźnie ujemny przyrost naturalny. Na koniec ubieglego roku w
naszym
województwie
było
1.326.218 mieszkańców. Z da-

nych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach wynika, źe
212 tys. to ludzie w wieku poprodukcyjnym (czyli mężczyźni po 65
roku życia i kobiety po 60). W grupie tej zaledwie 69 tys. to panowie,
zaś 143 tys. panie. Jak widać te
ostatnie trzymają się lepiej, cieszą
się dluższym życiem, mniej narzekają na zdrowie.
Starzeje się przede wszystkim
świętokrzyska wieś, coraz mniej
zawieranych jest tam małżeństw,
coraz mniej rodzi się dzieci.
Wiedzą o tym najlepiej pracownicy

do gimnazjów

uczycielu, bez paniki!?
alena
_ ,.fCI"" . "vciele będą zwalniani, inni przyj mowani do pracy. Jest to
niżu demograficznego, z drugiej - wprowaO dejść muszą nauczyciele u czący w klasach
pnlOCIIRlth.. Poszukiwani są specjaliści w zakresie nauczania języ

zacbodrllch.
!Sfaiłec_ł dE~cv7ip o reorganizaw szkołach jeszcze
a razie arkusze orgastarczyli władzom
~ktorzy podstawówek.
u najbl i ższych dni
lany Przedstawią dy~na;.zjó\",. Dopiero wtedy
!JZII~ m~_ Jednoznacznie odponauczycieli musi
ilu przejdzie z pod_
a ilu trzenowych.
studiów

Inik Zenon Nowacki. - Jednak zanim
podejmiemy decyzje o zatrudnieniu
nowych nauczycieli, przedstawimy
propozycje przejścia do gimnazjów
najlepszym
pedagogom
pracującym dotychczas w szkołach
podstawowych. Zależy nam b0wiem na bardzo dobrej kadrze.
W Skarżysku w związku z reorganizacją szkół i niżem demograficznym z podstawówek musi odejść 39
nauczycieli. 19 z nich nabyło j uż
prawa do emerytury. Spośród pozostatych 20 większość znajdzie zatrudnienie w trzech gimnazjach.
Ogółem do gimnazjów będzie przyjętych 53 nauczycieli. Okazuje się
więc, wbrew wcześniejszym prognozom, że przyjęcia przewyższą
zwolnienia. Niestety, szans na pracę nie mają zwalniane nauczycielki
nauczania początkowego.
Podobna sytuacja jest w innych
gminaCh. - Klas rozpoczynających

naukę szkolną jest

znacznie mniej
cykl nauczania
początkowego - mówi Sławomir
Kopański , naczelnik ostrowieckiego Wydziału Edukacji. - Wlaściwie
caty problem kadrowy sprowadza
się do nauczania początkowego i
wychowania przedszkolnego. Nauczyciele przedmiotów gimnazjalnych są w znacznie lepszej sytuacji. W klasie pierwszej gimnazjum
jest więcej zadań niż w dotychczasowej klasie VII. Refonma pomaga
w zagospodarowaniu kadry nauczycielskiej.
W Ostrowcu na emeryturę
mogłoby odejść około 50 pedagogów. Gdyby wszyscy się na to zdecydowali, ograniczyłoby to znacznie
liczbę osób zwalnianych. Do tej pory jednak tylko część z uprawnionych do przejścia na emeryturę zadeklarowało chęć skorzystania z
niej. Władze nie chcą zmuszać ich
do korzystania z przywilejll Na razie trwają rozmowy. Sytuacja powinna się wyjaśnić do 20 maja. Do
końca tego miesiąca muszą być g0towe wszystkie projekty organizacyjne.
niż kończących

Nie ma godzin dla nauczycieli kieleckich szkół, którzy nabyli prawa
emerytalne. Będą oni musieli
odejść z pracy. Nie rozwiąże to w
pełni problemu kadrowego. W najgorszej sytuacji, jak wszędzie, są
nauczyciele nauczania początko
wego. Wynika to z utrzymującego
się od kilku lat niżu demograficznego. Zaczyna on dotykać także starsze klasy. Problemy z pracą mogą
mieć biolodzy, geografowie, historycy, fizycy. Ale, jak zapewnia Barbara
Kątna, zastępca naczelnika kieleckiego Wydziału Edukacji, nie będzie
tak tragicznie jakby się wydawało.
W niektórych szkołach są jeszcze
wakaty, będzie więc można dokonać przesunięć. Część nauczycieli
znajdzie zatrudnienie na pól etatu.
Ze starachowickich szkół odejd ą
przede wszystkim osoby zatrudnione na czas określony, np. zastę
pujące nauczycieli korzystających z
urlopów zdrowotnych, wychowawczych. Wśród pozostatych mogą
być tylko jednostkowe zwolnienia.
Gmina planuje ·.m.in. zmniejszenie
liczebności klas,' co automatycznie
przyczyni się do wzrostu zapotrze-
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bowania na

pomocy społecznej,
którzy zgodnie twierdzą. że wię
kszość problemów związanych
jest z ludźmi starszymi. Wydłużają
się również kolejki do domów pomocy społecznej . Na wolne miejsce trzeba czekać czasami po kilka
lat.
- W tym roku sytuacja trochę się
rozładowała - w kolejce czeka
około 10 osób, ale w ubiegłym było
ich około 40 - mówi Grażyna
Łęska-Baranowicz, dyrektor Ośro
dka Pomocy Społecznej przy ul.
Tarnowskiej w Kielcach. - Zauważamy, źe nasze społeczeństwo się
starzeje, zawsze mamy 100-procentowe obłożenie . Niepokojące
jest również to, że trafia do nas coraz więcej osób schorowanych , z
takimi dolegliwościami jak stwardnienie rozsiane czy Alzheimmer.
Jeśli próbować to ująć statystycznie, to dawniej mieliśmy 50 proc.
sprawnych pensjonariuszy, teraz
zaledwie 30 proc.
Dyrektor Łęska-Baranowicz potwierdza, że kobiety żyją zdecydowanie dłużej i dłużej zachowują
sprawność fizyczną i intelektualną:

kadrę nauczycielską

i
pozytywnie na
Szanse na zatrudnienie młodych nauczycieli są
jednak minimalne i dotyczą głównie
absolwentów filologii angielskiej,
niemieckiej bądź francuskiej. Na
pewno nie znajdą pracy specjaliści
nauczania początkowego . Z dotychczas pracujących w najlepszej
sytuacji są ci, którzy dodatkowo
ukończyli studia podyplomowe, np.
wychowanie fIZYczne, infonmatykę
bądź języki obce.
W mniejszych gminach sytuacja
jest analogiczna, dotyczy tylko
mniejszej grupy. W Chęcinach na
przykład odejdzie około 20 nauczycieli, którzy mieli umowy na czas
określony. Emerytów w tym roku nie
ma. Najwięcej jest nauczycieli ze
średnim stażem zawodowym. Dla
nich gmina znajdzie zatrudnienie.
Nie będzie zwolnień wynikających z
niżu demograficznego w Małogosz
czy. Zmiany kadrowe spowoduje
natomiast wprowadzenie refonmy

oczywiście wpłynie
jakość kształcenia .

. oświaty.
Jolanta

ośrodków

KĘPA

- Na 102 pensjonariuszy 86 to kobiety, dwa lata temu mieliśmy dwie
103-latki, w ubiegłym roku trzy panie w wieku 99 lat, teraz mamy
jedną 100-latkę . Pań , które przekroczyły dziewięćdziesiąty rok ży
cia jest około dziesięciu . Natomiast najstarszy nasz pensjonariusz ma 87 lat.
Ponieważ ten rok ogłoszony zostal przez ONZ Rokiem Seniora,
Glówny Urząd Statystyczny przeprowadził szczegółowe badania
dotyczące ludzi starszych. Wynika
z nich, że w Polsce mamy ponad 6
mln osób starszych, ale prognozy
na rok 2020 wskazują. że będzie
ich blisko 10 mln. Starzejemy s ię
więc, choć daleko nam jeszcze do
takich krajów jak Wielka Brytania
czy Szwecja. W badaniach tych lepiej wypadają panie, analiza stanu
cywilnego wykazała , że zdecydowana większość kobiet powyżej
60 lat to wdowy. Polki w wieku starszym mają średnio o 5 lat więcej
do przeżycia niż mężczyźni. Dane
GUS wykazują. że niewielki odsetek osób starszych - około 6 proc. utrzymuje się w Polsce z pracy.
Większość kobiet i mężczyzn, którzy przekroczyli 60 rok życia , określa swój stan zdrowia jako zły lub
nie najlepszy.
Agata NIEBUDEK

KRAJ. ŚWIAT
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odwrocie?
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Oddziały
wać się
wołując

Jest ustawa o ochronie byłych
hitlerowskich obozów zagłady

na audiencji prywatn ej Ibrahima Rugovę

armii jug osłow iańskiej i pol icji serbskiej zaczęły wycofyz Kosowa - podała wczoraj oficjalna agencja Tanjug, posię na sztab generalny armii.

Wedlug oświadczenia sztabu generalnego, wycofywanie rozpoczęto w niedzielę o godzinie 22 .
Nie wiadomo, jak wielu żołnierzy
i policjantów opuściło Kosowo i jak
dużych sił dotyczy rozkaz wycofania się z prowincji.

ża 10 państw NATO uczestniczących w operacji lotniczej o

NATO kontynuuje

czystki w Kosowie". - To tak, jakby
(iracki prezydent) Saddam Husajn
zlożył skargę domagając się odszkodowania po operacji "Pustynna Burza" - oświadczył rzecznik
NATO Jamie Shea .

NATO kontynuowało wczoraj
bombardowania w Jugoslawii, mimo komplikacji wywołanych atakiem na ambasadę chińską. Podczas nocnych nalotów samoloty
Sojuszu omijały Belgrad.
W niedzielę , w 47 dniu operacji,
naloty były mniej intensywne z powodu nie sprzyjającej pogody. Samoloty Sojuszu odbyły tylko 317
lotów, podczas gdy poprzedniej
nocy - ponad 500.

bezprawne bombardowanie swego kraju i domaga się odszkodowań.

Skargę tę Sojusz ocenił jako "cyniczną i nieprzyzwoitą próbę przerzucenia odpowiedzialności za

dzynarodowych
Kosowie.

Są

to ofiary czystek etnicznych w
rejonie Pecia i Djakovicy. Nowo
przybyli opowiadają. że za nimi idą
następne , ogromne grupy uciekinierów.
Od początku kosowskiego konfliktu w marcu ubiegłego roku Kosowo opuścilo ponad 900 tys. uchodżców. Ponad 745 tys. znalazło
schronienie w ościennych krajach
- wynika z wczorajszych danych
UNHCR.
Najwięcej kosowskich uchodż
ców znajduje się w Albanii - 422
tys., -w Macedonii - 241 tys . i w
Czarnogórze - 63,2 tys. W Bośni i
Hercegowinie jest ich 18,5 tys.

Rugova u

Pow iedział też , że zaapelował

do Belgradu , by nie przeciwstawial się calernu światu i zaakceptował stawiane mu warunki , aby
ocalić Kosowo , Serbię i cały region .
Rugova nie zamierza wracać do
Jugosławii. Wyjaśnił , że ma zaproszenia z Londynu, Paryża , Bonn
oraz Stanów Zjednoczonych i
chce robić "coś konkretnego" na
rzecz powrotu swych rodaków do
Kosowa .

papieża

Po audiencji u papieża Jana
II umiarkowany przywódca
kosowskich Albańczyków Ibrahim
Rugova zaapelował do Belgradu o
zgodę na rozrnieszczenie mięPawła

Spokojnie w Belgradzie
Po raz pierwszy od rozpoczęcia
kampanii 24 marca Belgrad przeżył spokojną noc. Syreny ogłosiły
alarm przeciwlotniczy dopiero
wczoraj o godz. 13.20.
Rzecznik NATO Jamie Shea zapewnił, że nie miało to związku z
pomyłkowym zbombardowaniem
chińskiej ambasady w Belgradzie .
Wyjaśnił , że jedynym powodem
zmniejszenia liczby lotów była zła
pogoda. - Nie należy się w tym dopatrywać niczego szczególnego podkreślił Shea.
Sojusz zbombardował w nocy z
niedzieli na poniedzialek lotnisko
w Niszu, trzecim co do wielkości
mieście Jugosławii , wojskowy nadajnik radiowy w Kosovskiej Mitrovicy i sklad paliw w Prisztinie. Atakował też siły serbskie w Kosowie,
w tym dwa czołgi koło Rznika i
dziesięć wozów opancerzonych
koło Kalavaja.
Agencja Tanjug podała , że w Niszu bomby spadły na obiekty przemysłowe w północno-zachodniej
części miasta . Według agencji,
trafione zostaly tam również domy
mieszkalne.

Sesja w Hadze
W Hadze rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Międzynarodo
wego Trybunału Sprawiedliwości
(MTS), poświęcona rozpatrzeniu
skargi Jugosławii. Belgrad oskar-

Oświadczenie

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 pomników zagłady.

Leszka Moczulskiego

Konfederacja Polski Niepododcina się od działalności
posłów KPN- Ojczyzna : Adama
Słomki i Tomasza Karwowskiego - poinformował wczoraj lider
partii Leszek Moczulski.
Według niego, posłowie ci "bezprawnie posługują się nazwą i
godłem KPN , zawłaszczając i koległej

mpromitując dorobek Konfederacji". Moczulski przypomina , że
Słomka i Karwowski zostali wyrzuceni z KPN w 1996 roku .
"Posłowie Adam Słomka, Tomasz Karwowski i związan i z nimi
działacze na przestrzeni ostatnich
pięciu lat wielokrotnie działali
przeciwko
interesom
Polski ,

posługując się szantażem, kłam
kradzieżą i bojówkarskimi

stwem,

Polski autokar wpadł w

poślizg

Zginęli na wycieczce
Fot. PAP/CAF
Amerykańsaki żołnierz

piechoty

morskiej sprawdza stan zniszczeń
c:tzwi frontowych ambasady USA w
Pekinie wczoraj, powstałych podczas
antyamerykańskich
demonstracji.
Demonstracje w Chinach odbywają
się po tym jak ambasada ChRL w
Belgradzie została zbombardowana
podczas nalotu sił powietrznych
NATO.

W centrum Warszawy eksplodował ładunek wybuchowy. Bomba
w samochodzie zaparkowanym przy ulicy
Grzybowskiej i wybuchła, gdy mężczyzna - właściciel samochodu wsiadał do swego czarnego " audi".
Na zdjęciu : ekipa policyjnych pirotechników na miejscu wypadku.

została podłożona

Dwóch polskich uczniów zgia 11 zostało rannych wczoraj na północnym zachodzie
Grecj i, gdy autokar, którym jechali, wpadł na ciężarówkę - poinformowała tamtejsza policja.
Autokar w i ózł 47 pasaże rów.
Jak dowiedziano się w konsulacie polskim w Atenach , autokar
należał do Biura Turystyki Szkolnej "Eurotramping" z Opola. Uczniowie odbywali trzydniową wycieczkę
po
Grecji.
Nazwiska
zmarłych i rannych są nadal ustalane.
Najciężej ranni zostali przetransportowani do szpitali śmigłowca-

mi. Pozosta łych umieszczono w
hotelu . Polskich uczniów otoczył
opieką burmistrz greckiego miasta
Ikumenica.
Do wypadku doszło w okolicach
miasta Preveza, 440 km na półno
cny zachód od stolicy kraju , Aten.
Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną wypadku mógł być
ulewny deszcz i śliska nawierzchnia.

nęło,

są

zawiadamiamy, że w dniu 6 maja 1999 r.
nasz kolega i przyjaciel

Krzysiek Stemplewski

Ustawa ma um
przez skarb
wiska
w
ubiegłego roku
tam , bez zgody
stawiania k rzyży.
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badań

Nieznany sprawca polewał fotele w rocławskich tramwajów
kwasem siarkowym - wyn ika z
badań przeprowadzonych przez
policyjne laboratorium kryminalistyki. Do tej pory niegroż
nie zostało poparzonych 1O
osób.
- Na razie nie ma kolejnych ofiar
"Kwasiarza " - poinformował wczoraj Janusz Rajces, rzecznik Miejskiego Przedsięb iorstwa Komunikacji we Wrocławiu. MPK wyznaczyło 500 zł nagrody i darmowe bilety komunikacji miejskiej dla osoby, która pomoże w ujęciu przestępcy.

Natomiast policja powołała specjalny zespół patrolujący od kilku
dni tramwaje, w których polewane
były fotele. Również MPK zwię
kszyło liczbę osób kontrolujących
podróżnych. - Ostatnie poparzenie miało miejsce w piątek . Od tamtej pory nie ma kolejnych ofiar powiedziała sI. sierż. Beata Tobiarz z Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu.
W sumie poparzonych zostało 10
osób, które w kwietniu i maju podróżowały trzema tramwajami, kursującymi jedną trasą. Za każdym
razem kwas siarkowy był wylewany tylko na jednym fotelu . Ilość

substancji nigdy nie
ża , jednak
palić ubranie pasaże ra
parzyć mu pośla dki. u'l-_ _~
część pleców.
By ć może - podej
cjanci - "Kwasia
działalności po a
prasy, by podróż ni
czym siadają. Na
zwiększone w
troi e przynajmniej
uniemożliwiają mu
rozlewanie substanCji
Również sami podróżni
wyczuleni na to, co
tramwajach .

Pani

Kol. Jolancie Kukli

mgr Danucie Opalskiej

wyrazy szczerego współczucia
z powodu

11 .05 .99 r. , o godz. 14 w kościełe pod
wezwaniem św. Krzyża w Kiełcach.
Wyprowadzenie zwłok nastąpi o godz. 14.45 na Cmentarz w Cedzynie.
Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.
Pogrążeni w wielkim smutku - przyjaciele motocykliści
i Kielecki Klub Motorowy NO VI
Msza

wywłaszczan ia

Siarkowy "Kwasiar

tokaru, do którego doszło w niedzielę na autostradzie w pobliżu
Nowego Orleanu . Przyczyny tragedii nie są znane. Wiadomo tylko,
że autobus nagle zjechał z lewego
pasa ruchu na prawy, staranował
balustradę, przekoziołkował i uderzył w betonowe ogrodzenie. Autokar, wynajęty przez jedno z tamtejszych kasyn gry, przewoził 46 pasażerów. Większość z nich - to
osoby w podeszłym wieku . Stan
kilku rannych jest krytyczny.

zginął

wyniki

napaściami na swoich przeciwników" - napisano w oświadczeniu
Konfederacji.
Zdaniem
Moczulskiego,
posłowie KPN-Ojczyzna, zarzucając premierowi Jerzemu Buzkowi współpracę z PRL-owskimi
służbami specjalnymi dążą do
skompromitowania lustracji.
"KPN była i pozostaje zwolenniczką i inicjatorką procesów lustracji i dekomunizacji. Aby mogły
się one zrealizować, musi im towarzyszyć atmosfera poszanowania
prawa, działanie zgodne z polską
racją stanu , nie zaś awanturnictwo
politycznych chuliganów" - głosi
oświadczenie konfederatów.

śmiercią tragiczną

śp.

KPN

Odbywa nie zgrnn"",,,.""
miejscach będ
dy wojewody, sple,~~~lne:~:::a
wania
będą

Żydów.

Co najmniej 23 osoby zginęły, a
19 zostało rannych w wypadku au-

głębokim żałem

Prezydent A leksander Kwaś 
niewski pod pis ał 8 maj a usta wę
o ochron ie byłyc h hitle rowskich
obozów zagła dy - poinformowało wczo raj Biu ro Informacji i
Kom unika cji Społecznej Kan celarii Prezy denta.
Ustawę , po poprawkach Senatu, Sejm przyj ął w ubiegły piątek .
Dotyczy ona ośmiu byłych obozów zagłady : w Oświęcimiu , Majdanku, Sztutowie, Rogo żnicy,
Treblince , Chełmnie, Sobiborze i

Kompro~itują

Śmi e rć
w autobusie

Z

pokojowych w

Papież przyjąl na audiencji prywatnej Rugovę wraz z rodziną: trojgiern dzieci, szwagierką i brataAkiern. Towarzyszył im ksiądz Vinzenzo Paglia ze Wspólnoty Św.
Idziego, która dziala na rzecz pokoju na całyrn świecie .
Rugova , którego władze jugosłowiańskie w ubiegłą środę wypuściły do Włoch , podziękował Ojcu Świętemu , że zgodził się
przyjąć jego prośbę o aud iencję
zaraz po powrocie z podróży do
Rurnunii.

Nowa fala
Najnowsza serbska ofensywa w
Kosowie wywołała nową falę
uchodżców. W czasie weekendu
granicę przekroczyło 16 tys. ludzi .

sił

Prezydent
podpisal

śmierc i

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

OJCA

MATKI
składają
moI2S81

Stronę

dyrekcja oraz wspólpracownicy MOMP nr 2 w Kielcach

przygotowano na podstawie

materiałów

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Rekordziści opuścili
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80 proc. godzin lekcyjnych
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Uczniowie potrafią wymyślać najbardziej nieprawdopodobne
usprawiedliwienia swoich nieobecności. Choroba, wyjazd - to iuż
jest sztampa. Uczennica kieleck iego .. ekonomika" przy ul. Langiewicza tłumaczyła swoim rodzicom , że od kilku miesięcy nie chodzi
na lekcje, bo szkoła ". jest w remoncie .

do nagrody
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Fundacji

Jeszcze kilka lat temu podstawą
usprawiedl iwienia nieobecnoś ci
w szkole było zaświadczenie lekarskie. Byli jednak i tacy nauczyciele, którzy usprawiedliwiali godziny jedynie po osobistej wizycie
rodziców ucznia. Teraz zwo l n i eń
wydanych przez lekarza nie przyjmuje s i ę, obow i ązują natomiast
usprawiedliwienia
podpisane
przez rodziców. Gdy uczeń skoń 
czy 18 lat i wejdzie w dorosłe ży
cie , może sam tłumaczyć przed
wychowawcą swoją absencję na
zajęciach. W wielu przypadkach
rodzice chcą jednak w dalszym
ciągu kontrolować swoje pociechy i mimo że skończyły one 18
lat, w dalszym ciągu sami piszą
usprawiedliwienia. Sąjednak i tacy, którzy mówią: " Jest dorosły,
niech sam decyduje o sobie i za
siebie odpowiada".
Wychowawcy najczęściej zatrzymują usprawiedliwienia napisane przez pełno letnich uczniów i
na wywiadówkach pokazująje rodzicom.
- Jak widać , pod tym względem
szkoła się zl i beralizowała - mówi
Stanisław Raczkowski, zastępca
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza w Kielcach. - Chcemy wierzyć młodzie
ży i w wielu klasach ten partnerski
układ sprawdza się , choć oczywiście są od tego wyjątki.
Jedna z uczennic " ekonomika"
zaczęła opuszczać lekcje w trzeciej klasie. Nie m i ała problemów z
nauką, ale wdala się w tzw. złe towarzystwo. W pierwszym semestrze wysyłano do rodziców w tej
sprawie polecone listy, a ponieważ korespondencja nie wracala,
więc wychowawcy sądz ili, że trafiła ona do właściwych rąk . Rodzice jednak nie zjawiali się, na nic
zdały s i ę równ i eż telefoniczne
prośby o kontakt. Na rozmowę z
wychowawcą przyszli dopiero w
grudniu. Obiecali, że przypilnuj ą
swojej córki, by nie opuszczała
zajęć . Ale przyszedł drugi semestr i sytuacja znów s i ę powtórzyła .

- Wysłaliśmy do rodziców pismo
informujące, że w zwi ązku z po-

/MAF/

rzuceniem przez córkę szkoły, została ona skreś lona z listy uczniów - wspomina dyrektor Raczkowski. - Zgłosili się po dwóch
tygodniach i stwierdzili, że nie

CENTRAlNA AGENCJA REKLAMOWA

mieli pojęcia, że córka wagaruje.
Dziewczyna powiedziała im, że
nie chodzi na zajęcia , bo szkoła
jest w remoncie . Zastanaw iające
jest, jak mogli uwierzyć w taką historię. Na szczęśc i e takich uczniów, którzy notorycznie opuszczają zajęcia nie jest
wielu - mamy może
dwie , trzy osoby z ok.
80 proc. absencją.
Zdarza się , że z powodu dużej liczby opuszczonych
godzin
uczeń nie jest klasyfikowany.
- Jeśli uczeń ma opuszczonych ponad 50
proc. zajęć , to może nie
być klasyfikowany z
jednego
lub
kilku
przedmiotów. To rada
pedagogiczna decyduje wówczas , czy są
podstawy do wyraże
nia zgody na egzamin
klasyfikacyjny - tłuma
czy dyrektor Raczkowski.
Nauczyciele zgodnie
tw i erdzą, że wielu rodziców broni swoich
dzieci.
- Niektórzy usprawiedliwiają wszystkie nieobecności , nawet ewidentne ucieczki. To
nam burzy całą pracę
wychowawczą - mówi
Barbara Salwa, zastę
pca dyrektora X LO w
Kielcach . - Tłumaczą,
ze dziecko musiało zostać w domu, by przypilnować młodszego rodzeństwa lub nagle wyjechać . Z naszych obserwacji wyn ika , że
najwięcej zajęć opuszczają dzieci z miasta , bywają i tacy, którzy mają po 200, 300 nie
usprawiedliwionych godzin . Na
szczęście
należą
oni
do
wyjątków. Według regulaminu, taki uczeń otrzymuje najpierw pisemne upomnienie, a gdy to nie skutkuje - warunkowy pobyt w szkole.
Gdy i ta sankcja nie przynosi skutku , wówczas rada pedagogiczna
może podjąć decyzję o skreśleniu
go z listy uczniów.
Co wówczas z nim się dzieje niektórzy szukają sobie nowej

zamieniają

na zana wie-

czorową,

inni idą do OHP.
- Często są to uczniowie ze śro
dowisk wiejskich, więc gdy rezygnują ze szkoły, to po prostu zaczynają pracę na gospodarstwie mówi Władysław Blicharski, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Jędrzejowie .
Trochę inaczej wygląda sytuacja w podstawówkach, w których
nie można dziecka skreślić z listy

Zaprasza

11.05.99 r. (wtorek)
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dzi ś : O szkoleniach przed reformą - dla
nauczycieli - prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek
Melodyczny - z przedstawicielami Ośrodka rozmawiać
będzi Magdalena Sitek - Majewska.

11 .10 - Sprawa na

20.15· Radio po kolacji: Piotr Szczerski i Jego aktorzy· audycja

28 - 30 maja 1999r.
HALA WJDOWJSKOWO-SPORTOWA
zYTNlA 1

Bohdana Gumowskiego.

"....

- Dziewczynka jest w szóstej, a
w siódmej klasie. Oboje
mają opuszczonych ponad sto
godzin , uczą się słabo, ale jakże
mogłoby być inaczej skoro mają
takie zaległości - mówi dyrektor
Kurek . - Z ich starszym rodzeń
stwem , które opuściło już naszą
szkołę , było podobnie. Rodzice
starają się w jakiś sposób tłuma
czyć ich nieobecności , usprawiedliwiają na kartkach wszystkie godziny.
Niektórzy rodzice są inspiratorami szkolnych nieobecności swoich pociech - uważają, że nic
złego się nie stanie, jeśli zamiast
siedzieć w ławce szkolnej, pomogą im w gospodarstwie.
- Miałam takiego ucznia, który
znikał ze szkoły na całe tygodnie.
Gdy poprosiłam rodziców na rozmowę okazało się, że prowadzą

przez Janusza Wosia: piosenki o miłości w wykonaniu
zachodnich gwiazd estrady min.: Stevie
Wondera, Toma Jonesa, Poula Anki, grupy The Drilters.

I

jedną rodziną.

oni sklep i chłopiec pomaga im w
pracy. Tłumaczyli mi, że sami nie
dają sobie rady, a na zatrudnienie
sprzedawcy ich nie stać - mówi
kielecka nauczycielka.

słynnych

'7WOJE DZ\EC~O ~

skutkuje rodzice ot rzy muj ą pisemne upomnienia , m uszą s ię oni
również li czyć z sankcjami finansowymi. Jeś li absencja ucznia wyn ika ze zlego wpływu
środow i ska , to dwaj dyrektorzy
mogą się porozumieć i przenieść
dziecko zjednej szkoły do drugiej .
W większości podstawówek nie
ma uczniów, którzy mieliby opuszczonych po kilkaset godzin .
Owszem są wagarowicze, ale tacy, których można by nazwać , ,sezonowymi" - przyjdzie wiosna i zamiast na lekcje wędrują na łono
natury.
- Większość klas ma frekwencję
powyżej 90 proc., najniższa wynosi 83 proc. - mówi Ryszard Sideł, dyrektor SP w Górnie.
Stanisława Kurek, dyrektor podstawówki w Samsonowie mówi ,
że mają właściwie problem z

chłopiec

9.15 . Muzyka dla wszystkich - w programie przygotowanym

'';

uczniów. Do 18 roku życ i a ma ono
bowiem obow i ązek uczęszczan i a
do szkoły.
- Szkoła podstawowa jest obowiązkowa , od września obowiązkowe będzie również gimnazjum - mówi Elżbieta Kątna , zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kielcach . Jeżeli zdarzają się przypadki nagminnego opuszczania ' szkoły
przez dziecko , to pedagog prowadzi z uczniem rozmowy, gdy to nie

łOO NA LE.KC:JE1 ...
NIE IS0... \,50 ...
NtE ,~6 ...

101 . 4 MHz 71 . 15

M1:XIIli celntń,w i dealerów zabawek, gier, artykułów

TWOJE WAKAC~'t.'

liceum

Polskie Radio Kielce poleca ...

(3 A

w Targach

szkoły,

wodówkę , szkołę dzienną

23.30 • Razem, bracia do lin - magazyn morski Marka
Siurawskiego. W programie: szanty, interesujące
opowi eści o ludziach, morzu i okrętach.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ile dostaniemy za

FELICJA

naszą prac ę

- kobiet a 31-letnia po studiach

Emeryt przy kasie ( I

~~!.p~oo

Zg6rsko 36A
26-062 S itk6wka
tel. 041 346-13-42
teL/fax 041 345-14-39

Wczoraj podaliśmy przykład
emerytury dla kobiety
31-letniej, absolwentki liceum.
Dziś kolejna symulacja. Tym razem powiemy, ile może wynieść
emerytura kobiety w tym samym wieku, która ma za s ob ą
studia i zarabia trochę po nad
wyliczeń

Losowanie!
Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Izbę Skarbową w
Kielcach uczestnicy (posiadacze kart i kuponów konkursowych)
konkursu "FELICJA I TY" mogą wziąć udział w losowaniu nagród. Podpisane karty konkursowe (imię, nazwisko, adres oraz
wszystkie kupony) należy dostarczyć osobiście lub przysłać do
18 maja 1999 r. (decyduje data wpływu ) do Biura Konkursów
"Echa Dnia", ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
Losować będziemy "skodę felicię" oraz nagrody niespodzianki.
UWAGA!
W losowaniu nagród wezmą udział tylko podpisane karty konkl}rsowe.

krajowej. Tyle będzie
do końca kariery zawodowej . Przed 35 rokiem życia pójdzie na roczny urlop wychowawczy.

si około 1400 złotych brutto. Przez
rok była na urlopie wychowawczym . W przyszłości pracodawca
pani Alicji doceni jej zaangażowa
nie i nawet podniesie jej płacę do

Przejście

1,3

średniej

zarabiać

emeryturę

na

średnią krajową.

Pani Alicja ma 31 lat. W wieku 24
lat skończyła studia. Od tego czasu przepracowała łącznie 6 lat, zarabiając w tym czasie około 1,2
średniej krajowej, która dzi ś wyno-

60 lat

62 lata

2,500 zł

Konkurs "Echa Dnia"
i "PI K Elektronik"
Przypominamy naszym czytelnikom, iż nagrody rozlosowane w
konkursie .PIK Elektronik· i .Echa

I

Dnia· są do odebrania w siedzibie
firmy .PIK Elektronik· w Kielcach,
ul. Żytn ia 1.

w wieku:

Wykres pokazuje, ile
emerytura pani
żności od tego, w
'cyduje się ona prl:e IScna " L1~
rę oraz w zależności od IJ
· .1JOI~1o'"
przys t ąpi do fun duszu
neg o, czy też nie.
nieść

Jeszcze raz przypominamy laureatów: Marcin Szemraj z
Włostowa, Leszek Jarząb z
Kielc, Jerzy Pycior z Tarnobrzega , Joanna Łukawska z Sandomierza , Ewa Rajkowsk a -Bąk i
Anna Dobrowolska z Kielc, Dariusz Jedynak ze Stąporkowa ,
Janina Łabędż z Buska Zdroju,
E l żb i eta Walczyk ze Skarżyska
Kamiennej.

2 ,000

zł

-

~

1-

--

1.7:';

l.i~

-

II

1,000 zł

o zł

~

r

1,500 zł

500 zł

....:.

,...,

-

If:

-

'~

warianty:

O

P

O

P

jasny słupek - emerytura tylko z I filaru, pani Alicja wol a ła pozostać tylko przy ZUS
c iemny słupek - emerytura z I i II filaru, pani Alicja przystąpiła do jednego z funduszy emerytalnych i pobiera emeryt u rę z dwóch żród eł
O - wariant optymistyczny, P - wariant pesymistyczny

5tewardessa wyszła z samolotu w samej bi e liźnie

"Rozbierany" zaklad
Fot. A. Piekarski
Losowanie nagród w konkursie " PIK Elektronik" i "Echa Dnia" .

Ku czci bohaterów

Pięć

dni Leningradu

Na pięć dni w roku
będzie zmieniał się

Petersburg
w ... Leningrad - o decyzji tej poinformował w piątek burmistrz miasta
Władim ir Jakowlew.
Jakowlew podpisał dekret, na
mocy którego w dni, w które obchodzone są święta związane z
drugą wojną światową. miastu bę
dzie przywracana jego nazwa z
czasów ZSRR - Leningrad.
Zgodnie z dekretem, w ciągu
tych pięciu dni miasto obok nazwy
Petersburg, może oficjalnie nosić
nazwę .Miasto-Bohater Leningrad". Decyzję tę podjęto na dwa
dni przed obchodami Dnia Zwycię
stwa nad hitlerowskim faszyz-

Ważne

r ozmowy
znakornici goście
Tylko w
Radiu o Jedność Plus
Od poniedziałku do piątku

8.12
Twarzą w twarz-

poranna rozmowa
Bogdana Rymanowskiego

21.07

mem, jednego z

świąt w Rosji.

najważniejszych

.
Przywrócenie Petersburgowi nazwy z czasów drugiej wojny świa
towej jest postrzegane jako wyraz
szacunku wobec naj starszych
mieszkańców miasta, którzy przeżyli trwające trzy lata oblężenie
niemieckie. Według historyków, w
mieście zmarło w tym czasie około
miliona osób.
Jakowlew poinformował także o
tym, że z muzeum przy cmentarzu,
na którym pochowanych zostało
wiele ofiar oblężenia, skradziono
eksponat w postaci kromki chleba.
Taką rację żywnościową otrzymywali dziennie mieszkańcy miasta
w czasie blokady. .

Stewardessa linii lotniczych British A irways 31 -letnia A ndrea
O' Neill wyraziła zaskoczenie wrzawą, która pod niosła się w londyń
skiej prasie na wieść , że w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Genui
wyszła z samolotu ubrana tylko w bieliznę.
- Wszystko to było niewinnym ża
rtem - powiedziała stewardessa
brytyjskim mediom . - W ogóle nie
wiem, o co ten cały hałas. Na lotnisku nie było pas ażerów, samolot

stał daleko od wieży
Myślałam , że nikt mnie
ży.

Tymczasem niekonwencjonalne
zachowanie stewardessy wpadło

Angielski bez problemu
Czytaj w " Echu Dnia", słuchaj
w Radiu " Kielce " o 15.55 i 19.50
Pojedziesz dzisiaj ze mną na wycieczkę?

Where to?
Muszę pojechać za miasto do
mojego znajomego po jedn ą
rzecz.
You're going there by tram?
Nie, tramwaj tam nie dojeżdża.
Maybe by bus?
W sumie możemy pojechać autobusem, ale trzeba będzie dojść
około 2 kilometrów.

Do you have a car?
Niestety, samochodu też nie
mam.
I supspect that wedon't have a
puddle jumper?
Mały samolot też odpada , mój
znajomy ma tylko hektar pola.
5 0 how are we gonna get there?
Pojedziemy tam z ojcem mojego
kolegi. .. dorożką.
By taxi? You must be kidding?
Nie żartuję, wozi turystów po starym mieście i za trzy godziny wraca do domu.
Well, 1'11 be a monkey's uncJe!

~~I
~' XWI51~1J%1(09{OCWE
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kontrolnej.
nie zauwa-

m®ru®0m®EP

KONKURENCYJNE CENY

k'\N"iaty rabato'\N"e, zieITIię, :n.a""óz,
skrzynki balko:n.o'\N"e, doniczki '\N"iszące

obsadzamy skrzynki kW'iatami,
służymy f'achoW'ą poradą

Zapraszamy od 24 kwietnia na kiermasze "RAdkOM-u"
*Pl.Jagielloński *ul.Żeromskiego (przy fontannach)

Debata Radia
Jedność Plus
- prowadzi Jacek Łęski

*Park Kościuszki */IUSTRONIE/I ul.Jana Pawła II obok REMY

KIELCE 71,95 107,9 FM

UWAGA! OCŁOSZONO KONKURS NA "NA]PIĘKNIE]SZY BALKONRAOOMIA"

lub do Zakładu Zieleni ul, Witosa 76. tel, 442-17

Życzymy udanych zakupów!

Rozwiązan i e

POZI OMO:
Śniardwy, potylica ,
szyk, artystka.
PIONOWO: łosoś ,
dziel, intryga, intendent,
ursus, taksa.
Rozw. gł.: litera N
razy.

HOROSKO P

produkcji Firmy RAdkOM

SURFlNIE W' pełnej garnie koloróW'
TAPIEŃ, BIDENS
sprzedajemy również:
~

w oko personelowi pokła dowemu ,
bagażowym i innym pracownikom
obsługi lotniska.
Początkowo
British Airways
podeszły do .. incydentu" - jak nazwały zachowanie stewardessy ze śmiertelną powagą, zapowiadając przeprowadzenie dochodzenia . Późn iej uznały jednak, że
Andrea zrob iła im .cenną reklamę·
i zrezygnowały z ukarania stewardessy.
Powodem niecodziennego zachowan ia Andrei O'Neill było to, że
przegrała zakład z kolegami o to,
iż samolot wyląduje w Genui z
opóżn ie niem . Tymczasem maszyna przybyła 10 minut przed czasem.
Nawiasem mówiąc , Andrea wygrałaby za kład , gdyby nie fakt, że
jeden z pilotów w rozmowie z
wieżą kontrolną na lotnisku w Genui popros ił, aby z powodu .bardzo ważnych okoliczności· samolot BA został dopuszczony do
lądowania w pierwszej kolejności.
Stewardessa przeprosiła pracodawcę, ośw iadczając, że jej zachowanie .nie było objęte programem szkolenia personelu British
Airways·.

I-ł

KOZIOROŻEC. Masz szansę na
ujawnienie swych zdolności organizacyjnych i sprawdzenie się w
trudnej sytuacji.
WODNIK. Zamiast oczekiwać
zbyt wiele od innych , sam zabierz
się do pracy. Pamiętaj. że nadmierna
szczerość
nie zawsze
popłaca.

RYBY. Postaraj się dziś umiejęt
nie rozładować konflikt między
współpracownikami. Będą Ci za to
wdzięczn i.

BARAN. Wiele dziś załatwisz , jeśli nie poddasz się emocjom i nie
pokażesz jak bardzo Ci na tym zależy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

c=::> 15 c=::> ~ I< <=:>
BYK. W przypadku domowych
lub partnerskich konfliktów zamiast roztrząsać problem, podejmij konkretne działania.
BLIŹNIĘTA . Zwróć uwagę na
zdrowie. Mimo dobrej kondycji
psychicznej Twoja fizyczna forma pozostawia nieco do życze
nia .
RAK. Masz szansę na sprostanie stawianym Ci wysokim wymaganiom , między innymi dzięki odporności psychicznej.
LEW. Zły humor będziesz chciał
sobie poprawić między innymi
przez kupowanie rzeczy, które nie
są Ci niezbędne .

PANNA. PracowitośĆ
dziś Twoją mocną c:trr)ną, l~_

trafisz narzucić innym
widzenia.
WAGA.
Partner
wpływa na Twój nastrój
potrzebę okazywania
rób tego jednak
SKORPION.

urozmaicaniu ";~.r7'\lWi5,1·ł.1raj[)l\I
na nudnych ObIOWllązl,o":·.J:ol}U!~1!
STRZELEC.
bry dzień . W pracy
nieść znaczące su
umocnią Twoją wiarę
możliwości.

PUBLICYSTYKA
rzlEtdlllf8łmierowy
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pokaz filmu o księdzu Kotlarzu

I CICBO CIALO SPOCZNIE W GROBIE"
DI:I."'tmierowym pokazie filmu o księdzu Roman ie Kotlarzu
były łzy, podz iękowan ia i gratulaznamienne słowa , które wypowiedz iał 17 -letni uczeń
Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w
1;/d4_IU._-=ZI~pcm Kowalik: - Boję s i ę , że jeśli jest już film , opracoi tablice, to w ślad za tym pojawi s ię "warto by już
.... rozdział. Ja mówię " nie" !

cicho'.'" spocznie w grobie"

Czterej uczniowie VI LO w 1998
roku napisali pracę o ks ię dzu Kotlarzu. Udało im s i ę dotrzeć do wielu świadków, dokumentów, rozmawiali również z funkcjonariuszem
MO. licząca około 800 stron praca
zdobyła n agrodę w konkursie historycznym ośrodka "Karta" i została wręczona Janowi Pawłow i II .
Stała się też jeszcze jednym przyczynkiem do powstania filmu.

Film powstawał na zamówienie"
Programu TVP i we współpracy z
Ag encją Produkcji Filmowej. Finansowo wspomogli go równ ież
Komisja Zakładowa " So li darności "
w "Łuczniku " oraz Komisja Krajowa " So lidarności", która podjęła
taki krok na wniosek Zarządu Regionu Ziemia Radomska.
Równie ważne było zaangażo
wanie wielu osób, mieszkańców
tych parafii , w których pracował
ksiądz Kotlarz, w tym szefa rolniczej "Solidarności" Tomasza Świt
ki, a także ludzi zupełnie obcych.
Znacznie gorzej układała się
współpraca filmowcom z tymi , którzy decydują o dostęp ie do archiwów Ministerstwa Spraw Wewnę
trznych - filmowcy bezskutecznie
przez kilka m iesię cy czynili starania o możl iwość zapoznania się z
dokumentami dotyczącymi księ
dza Kotlarza. Tłumaczono im, że
ponieważ tworzony jest Instytut
Pam ięci Narodowej , jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych .
- Po zakończeniu prac zdjęcio
wych przyszła odpowiedż na piśmie - mówi asystent reżysera
Bron isła w Kawęcki. - Wynikało z
niej, że w zasobach nie ma takich
materiałów...
W lutym 1998 roku film był już
montowany. Z wielu godzin nagrań reżyser Wojciech Maciejewski musiał wybrać 55 minut. Dokument pomyśln ie przeszedł kolaudację, pojawił się też na taśmie
wideo.
Przedpremierowy pokaz odbył
się 9 maja w Pelagowie - miejscowości, gdzie ksiądz Kotlarz służył
przed śmiercią jako proboszcz.
Uroczy stości zaczęły się złoże

niem kwiatów przed

tablicą

po-

św ięconą pamięc i kapłana. Mszę
św i ętą w ko ści ele w Pelagowie odprawiał ksiądz biskup sufragan

- Tworzenie dokumentu o księ
dzu Roman ie Kotlarzu stanowi/o naturalną kontynuację tryptyku o 1976 roku - wspom ina
scenarzysta " .. . 1 cicho ciało
spocznie w grobie" Jacek Indelak. - Po przesłuchaniu taśm z
nagraniami kazań księdza Kotlarza byłem chory. Przez dwa
tygodnie nie mogłem dojść do
siebie . Zrozum iał em , że mamy
do czynien ia z kimś wyjątko
wym , postac i ą wielkiego formatu ...

diecezji sandomierskiej Edward
Frankowski.
Homilia ,
którą
wygłosił, została nagrodzona brawami.
Film prezentowano na dużym ,
umieszczonym przed ołtarzem
ekranie. Scena pierwsza - zaśnie
żoną drogą idzie czterech uczniów
VI LO. " Posta ć księdza Kotlarza
jest syntezą sytuacji ludzkiej w
okresie PRL" - zaznacza jeden z
nich. Zdjęcie rodzinne księdza Kotlarza. Relacja jego sióstr - Leokadii Gołdy i Michaliny Kawalec. I
słowa samego księdza : "Z myślą,
by zostać kapłanem , nosiłem się

już

od lat najmłodszych ". Parafia
Koprzywnica - pierwsza , w której
ksiądz Kotlarz służył jako wikariusz. Od razu konflikt z władzami
państwowymi - ksiądz przygotował dzieci szkolne na powitanie
prymasa Wyszyńskiego , część
nauczycieli chciała uczniów od tego odciągnąć. Zaczęły się prześla
dowania . Cytat z sygnowanego
przez Urząd do Spraw Wyznań dokumentu z 1959 roku . Zakazuje
się w nim księdzu Kotlarzowi nauczania religii. Zawarta w kolejnym dokumencie państwowym
decyzja nie pozwalała księdzu na
sprawowanie posługi kapłańskiej

jeszcze przed 1976 rokiem. A potem
wydarzenia radomskie. Przypomnienie sylwetki kapłana, który
błogosławił protestującym robotnikom, szedł z nimi i upominał się głoś
no o ich prawa. Za to był bity, m.in. na
plebanii. Na ekranie kontury twarzy.
Jedyna osoba, która nie zgodziła się
na publikację nazwiska. Mężczyzna
mówi, że znał "mordercę", który po
pijanemu chwalił się , jakie tortury
stosował wobec księdza . Miał być
przypalany papierosem, bity poprzez przykładaną do ciała deskę
młotkiem . Jacek Nowakowski, funkcjonariusz MO twierdzi co innego: On był chory, choruteńki człowiek , a

w miastach i osadach. Mógł pracować jedynie na wsiach. Pisemna
prośba uczniów z Koprzywnicy o zatrzymanie księdza Kotlarza w parafii.
Wypowiedź Marii Bilskiej: "Oprócz
przykazań uczył jedzenia przy stole,
posługiwania się nożem i widelcem.
Przynos~ też magnetofon i uczył nas
śpiewać i tańczyć". Słowa księdza:
"Wyrzucili mnie, bo uczyłem waszych dzieci przykazań . Wyrzucili,
bo uczyłem ich, co dobre, a co złe ... ".
Kolejne parafie. Kunów - tylko trzy
tygodnie. Kazań , które tam wygłos~,
wystraszył się proboszcz.
- Od proboszcza ksiądz Kotlarz
usłyszał drugie kazanie - opowiada
w filmie siostra organisty. - Powiedział mu: "Jak tak dalej będzie , wię
cej cię na ambonę nie puszczę . Nie
chcę siedzieć za ciebie". Na drugi
dzień był UB ... Ksiądz nawet nie roz-

że dostał

pakował

rzeczy.

Z każdą minutą filmu narasta jego
dramaturgia. Potęgują ją oryginalne
fragmenty kazań księdza i relacje o
przr c;I l

~

:.,p

lt

l r h i;tk irh n r

po ryju , żeby się zamknął.
Sine pręgi na szyi kapłana, czame
od bicia plecy. Z relacji świadków
wyłania się przerażający obraz
człowieka skatowanego, który na
sam dźwięk samochodu czy pociągu dostaje nerwowy~ ataków. I
człowieka , który nie skarży się na
prześladowców nawet rodzinie i
swoim przełożonym, by nie sprawiać
im kłopotów.
- Bogu dzięki , że ten człowiek był.
Ocam honor. Kościoła może ... - mówi
ojciec Hubert Czuma.
Kolejne relacje . Ksiądz Kotlarz
l eżący krzyżem na podłodze
świątyni. Szpital, w którym umiera . I o tym, jak zadzwon ili z SB.
Gdy dowiedzieli się, że ksiądz nie
żyje ucieszyli się . • Nie będziemy
już mieli z nim kłopotu " - mieli powiedzieć .
Głos zza planu jednego z uczniów:
.Doszliśmy do wniosku , że ksiądz

/n;-'\\I;1ł

"GEORGE MUSIC COOPERATlON"- KIELCE, UL STRUGA 8/38, TEL (041)3314929
WOJEWÓDZKA POLICJI W
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Piotr KUTKOWSKI
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KIELCACH

WIELKI KONCERT
pod

po łbie , to inna sprawa. Jak

odjeżdżali służbową "wołgą" dostał

ko zamęczony, a właściwie zaszczuty".
Ostatnia scena to fragment homilii
wygłoszonej przez Ojca Świętego
Jana Pawła" podczas jego wizyty w
1991 roku w Radomiu. Napisy i podziękowania . Film oglądano w Pelagowie w kompletnej ciszy. Wiele
osób ze łzami w oczach.
- Nieopisane wrażenie . Nawet nie
mogłam
tego filmu spokojnie
oglądać, łzy same się cisnęły - przekazywała swoje wrażania siostrzenica księdza Kotlarza , Maria Chwazik.
- Mnie najbardziej wzruszył głos
księdza - mówiła druga siostrzenica,
Jolanta
Garczewska.
Nie
słyszałam go od ponad 20 lat. Czego
najbardziej mi brakowało? Prawdy,
która nie została jeszcze do końca
wypowiedziana. Ale jak mogła zostać, skoro filmowcy nie dostali zgody na zapoznanie się z archiwami
MSW. Na pewno powinien być jeszcze ciąg dalszy.
Podobnego zdania był też bratanek kapłana Eugeniusz Kotlarz i
chyba każdy z widzów.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy film
".•• 1 cicho ciało spocznie w grobie"
zostanie wyemitowany w publicznej
telewizji. Wiadomo, że na razie nie
wolno emitować tryptyku o Czerwcu
'76. Zakazał tego sąd, na wniosek
byłego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Janusza Prokopiaka, którego wypowiedż - wbrew
jego sprzeciwowi - została w filmie
zamieszczona. Sprawę rozpatruje
obecnie sąd II instancji.
Bronisław Kawęcki zdradził, że istnieje szansa na nakręcenie przez
ekipę "Contra Studio" piątego filmu o
sprawach związanych z Czerwcem
'76.
- Powstawanie pomnika, stan wojenny, aresztowania za składanie
kwiatów. Póżniejsze lata ze wszystkimi paradoksami, jakich doświad
czamy. Dotychczas ofiary tamtych
wydarzeń nie doczekały się sprawiedliwości , śledztwo w sprawie wydarzeń Czerwca '76 prowadził
współpracownik SB, a oprawcy i ludzie odpowiedzialni za prześlado
wania nie tylko nie zostali ukarani,
ale .mają się dobrze", a niekiedy nawet sprawują ważne funkcje. I jeszcze jedno - parlament już dwukrotnie
odrzucał inicjatywy senatora Maszkiewicza dotyczące uregulowania ustawowego tych spraw. Ten
film powinien powstać, ale na razie
jest to tylko projekt...
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PRODUCENT ŻALUZJI
WEWNĄTRZ HERMETYCZNIE
ZESPOLONYCH SZYB

ZERW"CA 1999, GODZ. 19.30
r_~CE

- AMFITEATR KADZIELNIA

jeśli

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

erwone Gitarl

-~"''''''eu.sz GRECKI

nSZ

SPONSOR@ TE ICZNY

Laskowski Gospodmekoncer1u:(p'~~ ~

._ . .- n Tiu t aj~IQJInlLr

ZESPÓL ARTYSTYCZNY

MARIOLA BERG

PARODIE

JAROStAWŁYSEK

at:rakcj e! !! ANDRZEJ KONOPACKI

~. ~
... .. "

iii~:g ~

~ 1i<1. ~ ~ HUATOWHlAĄLKOHOUI

;;

!/{O&!M.9ł.

., ,,. ,'M 'Ol

$

S.A.

PRODUKCJA: LEKOMIN 2
26-050 Zagnańsk Kielc
tel./lax 0-41 / 3001175, 3001137
BIURO HANDLOWE: Kielce ul. Duża 24
tel.,lax 0-41 / 3432121 , 3432122, 3432123

..... POJOW
KIELCE. UL 20lN1ERZY RAOZJECKłCH 1

ady pracy, ORBIS, Sklep Muzyczny - Sienkiewicza 60, Music Market - Seminaryjska 25,
aciarnia " U OLI" - Warszawska 6, Salon "Kolportera" - d. Hotel " Centralny"
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PRZEDSIĘBIORSTWO
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PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHO

Ki~lcc

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

45płyny chłodnicze

Zarząd

ogłasza

EBLOWY
OKAZJA
•
WIELKA WYPRZEDAZ

na stanowiska dyrektorów w niżej
wymienionych sam orządowyc h
placówkach ośw iatowyc h:
2.

Szkoła

Podstawowa Nieznamierowice.

3. Szkoła Podstawowa
4.

~

i

. .........

Szkoła

O PRZEr
NIEOGRANICZONYM

Przystałowi c e Małe.

Podstawowa Rusinów.

5. Szkoła Podstawowa Zychorzyn.
6. Przedszkole Publiczne w Krzesław i cach.
7. Przedszkole Publiczne w Nieznamierowicach.
8. Przedszkole Publiczne w Rusinowie.
Wymagania stawiane kandydatom na stanowiska dyrektorów okreś
la Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r.Dz. U. Nr 14 p. 126.

Urząd

Gminy w Iwaniskach

ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie kotłowni olejowej z 1n~;talaClil. IllllllIIłf;~.
c.o. w budynku Szkoły Podstawowej
w Przepiórowie (instalacji wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektrycznej
w pomieszczeniach kotłowni).
Termin realizacji do 30 lipca 1999 r.
Wadium - 1.500 zł.
Zapoznanie się z dokumentacją techn i czną w siedzibie
stawowej w Przepiórowie.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Ewa Malinoś ,
tel. (015) 868-18-33 w godz. 8-11 .
Oferty należy składać w Urzędzi e Gminy Iwaniska do 24
do godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi 25 maja 1999 r. o godz. 10.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do sw()bol:lnegJ~
ru ofert, uznania, że przetarg nie dał wyniku lub jest "" "~"/ II."""'"
podania przyczyny.

Oferty kandydatów pOWinny zawierać :

.............................................
......................................
..
....•.•.••...........................
..................................
.............
.....
.............
...............
.............
.
.. :::::::::::
::::::::::::::
.......••..••••.•...•..
.::::::
..................
..... ::::::::::::::
............•.
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::::::::::::::
.......•.••.•
............
......••.••
..........
.........
::::::::
.......
......
.....
.........
..·
PROMOCJA.
··
;.;,.~

- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- kserOkopię dokumentów stwierdzających wykształcenie i staż pracy,
- kserokopię oceny pracy,
- zaświadczenie lekarskie.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem .konkurs" do 21 maja 1999 r. w pokoju nr 10 Urzędu
Gminy w Rusinowie .
Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem nr 23 lub nr 5
Urzędu Gminy.

199,-.

Zarządu

Gminy Zakrzew w sprawie pr:retllil\i.n .1iiDJ
na modernizację kotłowni w Przedszkolu
i Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie.
Zarząd Gminy ogłasza
przetarg dwustopniowy na ww. zadanie. 1111'1• • •

składania ofert wstępnych 24 maja 1999 r.
Pozostałe warunki jak w ogłoszeniu z 6.05.1 999 r.

Termin

PAŃSTWO
331-29-98,331-14-76

Salon Firmowy INTERKOM
ul.Sienkiewicza 66
Kielce
tel. (0-41) 344-30-81
fax. (0-41) 344-30-85
...ów JIT01YIOCl1f1l'd> ogr.onlaona.
wyqanłe

ogłoszenia

KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KIE--r1l"';

Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
ul.Sienkiewicza 48/50
Kielce
tel. (0-41).344-45-31
liczba _
Tcłd'on chiaJ.

Sprostowanie

PRZEDSIĘBIORSTWO

DOfYCIIIID 'lA'

AUTOayzOWAHY
PRZEOSTAWlClU

OGŁOSZENIE

konkurs

1. Szkoła Podstawowa ~rogowa.

MEBLI MIESZKANIOWYCH
I KUCHENNYCH
Kielce, ul. Wesoła 33
tel.lfax 368-00-57,344-92-29

Gminy w Rusinowie

z b~ akt;ywM:dn~ sieci Plus GSM

:1_
V

Plus
GSM

Trzymaj
rękę

- autobusów, tjJ1""'~'R'J.r1.
• diagnostyczne
- stacja kontroli pojazdów,
• holowanie I pomoc drogową
tel. 362-38-22

na Plusie
www.lnterkom.plusgsm.pl

ET-M, ON, oleje, kosmetyki samochodowe,
teł.

362-38-22

133/90

http://sbc.wbp.kielce.pl

'BI. 362-32-07.

OLEJ

OPAŁOWY

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

oczynają się
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,

matury

PROGU DOJRZALOSel
ów - olimpijczycy zwolnieni
"lWIllł'm

dniu matur do egzaminu przystępuje 644 abszkół średnich w Jędrzejowie : Liceum
.~IIIIII"*lłc'łCE~gO im. Mikołaja Reja, Zespołu Szkół Eko!mIicZllIII* i Zespołu Szkół Zawodowych im. Grota-Rowec-

'Iw......" trzech

będzie

lnokształcące

zdany co najmniej na oceegzamin przed komisją
uczeln ianą. Chętnych do spróbowania swych sil jest 25 maturzystów.
- Mimo wielu kłopotów organizacyj nych zwi ązanych z tym egzaminem bardzo s i ę z niego cieszę, ze
względu na uczniów - mówi dyrektor liceum Kazimiera Straszak. Jest to dla uczniów dodatkowa
szansa i poza 55 złotymi opłaty nic
na tym nie tracą, gdyż wyniki tego
egzaminu nie mają wpływu na wynik egzaminu dojrzałości w naszej
szkole.
Zespół Szkół Ekonomicznych
Tegoroczną maturę zdają 184
osoby z 5 klas dziennych, w tym:

zaminu dojrzalości
~• •.lt72 osoby z 9 klas. Z
z historii
--~~~,!!~:II;""';i"7VI< Bartosz
zostal już przyjęty
na Uniwersytecie
osób wybrało na

nę dobrą

"Przejście"

działań prowafunkcjonari uszy
_~!IJ ."I(j r<>gc,we~Qo oraz pio[pN. . . . jest poprawa stanu
_
_ -=::==~!iIP~:rz:e:c~~h~~odniów. W
ostatnio

ma charakter profilaktyczny. W ramach kontroli, prowadzonych ze
szczególnym nasileniem w dni targowe (wtorki i piątki), policjanci
będą prżede wszystkim pouczać
niesfornych przechodniów. W sytuacjach drastycznych , jeżeli zajdzie taka konieczność , mogąjed
nak karać mandatami bądź kierować wn ioski do Kolegium ds. Wykroczeń . Pierwsza, zakrojona na
tak szeroką skalę .akcja pińczo
wskiej "drogówki", kontynuowana
będzie również w przyszłości.
(ALI)

78 z Liceum Handlowego i 106 z
Liceum Ekonomicznego. Oprócz
tego do matury przystępuje 38
uczniów z drugiego rocznika liceum Handlowego dla Doroslych .
Pierwszy stres maturzyści mają w
tej szkole już za sobą, gdyż wcześ
niej odbyły się matury zawodowe,
średnia ocen wyniosła 3,76. W klasach dziennych średnia była jeszcze wyższa - 4,25. - Ponieważ są
to stosunkowo wysokie wyn iki,
mamy nadzieję , że egzamin dojrzałości wypadn ie naszym absolwentom równie dobrze - powiedziała "Echu" zastępca dyrektora
Ewa Kosińska .
Zespół Szkół Zawodowych
Tutaj maturzystów jest 150: 78 z
Techn ikum Mechanicznego 5-letniego, 40 z Technikum Mechanicznego 3-letniego (w tym trzech
ubiegłorocznych) , 32 z Liceum Zawodowego. Wszyscy uczniowie,
którzy ukończyli szkołę, zadeklarowali przystąpienie do egzaminów. Dwóch uczniów z Technikum
Mechanicznego o spacjalności
mechanizacja rolnictwa - Artur Kisiel i Mariu;;z Stęp ień - zostało
zwolnionych z egzaminu z przygotowania zawodowego ze względu
za zajęcie wysokich miejsc w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych. Wśród zdających są tylko
trzy dziewczęta .
- Dobrą zaprawą do egzaminu
były próbne matury w ubiegłym roku. W tym roku nie było ich i widzę,
że uczniowie "nie czują" tych egzaminów tak jak w ub iegłym roku ich
koledzy - uważa dyrektor szkoły
Władysław Blicharski. - Wystąpił
chyba brak mobilizacji. Ale poziom
prac dyplomowych był dość wysoki, prace zostały przygotowane
rzetelnie, wierzę więc w moich
uczniów.
AnnaZVGAN

Busko • wszyscy zdają
w swoich szkołach

Pińczów

- króluje
matematyka

592 buskich maturzystów rozdzisiaj swój najważniej
szy sprawdzian - egzamin doj rzałości. Najw ięks zym powodzeniem
wśród
zdających
c i eszą się matematyka, geografia i język rosyjski.
W najstarszym, obchodzącym
80·lecie
Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościu
szki w Busku Zdroju do egzaminu
przystąpilo w tym roku 182 abiturientów. Zgodnie z tradycją, królują tu języki. Oprócz języka polskiego, który dzisiaj obowiązkowo
piszą wszyscy, podczas jutrzejszego sprawdzianu szczególnym
wzięciem cieszyć się będą: francuski (57 zdających osób), angielski (49) oraz rosyjski (41). Najwię
cej, bo aż 102 spośród 179 maturzystów z Zespołu Szkół Zawodowych, jako przedmiot dodatkowy
poczęło

484 osoby przystąpiły dziś do
egzaminów maturałnych w lice·
ach i technikach zawodowych
na terenie powiatu p iń czo
wskiego.
Najwięcej, bo 199 maturzystów
wywodzi się z Zespołu Szkół Zawodowych w P ińczowie , w skład
którego wchodzą Technikum Mechaniczne oraz licea Handlowe i
Zawodowe. Po dzisiejszym pisemnym sprawdzianie z języka polskiego, któremu poddają się wszyscy abiturienci, zdecydowana wię
kszość z nich (154 osoby) wybierze jutro matematykę . Ze 153
zdających w pińczowskim Liceum
Ogólnokształcącym, 99 uczniów
reprezentuje klasy o profilu matematycznym bądż matematycznofizycznym. Znacznie mniej chęt
nych mają kierunek biologiczny
(39) oraz historia (11 osób).
Matematyka króluje także wśród
maturzystów z Zespołu Szkół Rolniczych z Chrobrza. Z grona 71 osób,
wywodzących się z techników Rolniczego i Przemysłu Spożywczego
oraz Liceum Zawodowego, przedmiot ten zdecydowały się pisać jutro
aż 63, pozostali wybrali biologię .
Właśnie biologia będzie .. numerem
pierwszym"
w
ogólniaku
w
Działoszycach - zdawać ją postanowilo 18 spośród 33 dopuszczonych
do matury absolwentów.
Swego rodzaju rekord padł w jedynej niepublicznej szkole ponadpodstawowej - Średnim Studium
Zawodowym w P ińczowie, gdzie
na 28 abiturientów matematykę,
jako przedmiot dodatkowy, wybrało ... 28.

wybrało matematykę.

W Zespole
Mechanicznych dla odmiany najpopularniejsza jest geografia (50 na 91 zdających), zaś w
"budowlance" chemia (wybrało ją
20 procent maturzystów).
Wśród
absolwentów Liceum
Ekonomicznego ze Stopnicy, najwięcej osób zdecydowało się pisać jutro geografię oraz historię. W
szkole specjalnej - Liceum Zawodowym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo przy buskim centrum
rehabilitacyjnym "Górka" (17 abiturientów) - prym wiodą matematyka i historia .
Ogółem , w gronie 592 maturzystów znalazło się 22 absolwentów
z lat poprzednich. Żadna osoba
nie zdecydowała się na zdawanie
macierzystą
egzaminu
poza
Szkół

szkołą.

IALlI

Fol. A. Ligiecki
Do egzaminu dojrzałości w najstarszym buskim ogólniaku im. Tadeusza Kościuszki przystąpiło w tym roku 182 maturzystów.

IALlI

e.

Rozmowa z Adamem Jarosem, komendantem powiatowym policji w

Ludzie
* W pierwszym kwartale tego
roku Komenda Powiatowa odnotowała ponad 1800 wykroczeń. Ale statystyka to tylko cyfry. Gdzie najczęściej na terenie
powiatu jędrzejowskiego popełniane są przestępstwa?
- Najwięcej przestępstw notowałiśmy dotąd na terenach miej-

"... . . .'-iltC na apel

woj~

~::~~~~~~~~! ~

uchodźców

o

zgmin~

~ J~"pw.skfli!OO przeznapieniądze

ze

zaczynają

rzenia są do nas zgłaszane . Ale w
jest to tak zwana
ciemna łiczba . Boją się dzieci,
boją s ię rodzice i wycofują wcześ
niejszą skargę , a wtedy z braku
zawiadomienia jesteśmy praktycznie bezsilni. Nie wiem, czym te
lęki są spowodowane. Rozumierzeczywistości

* Trzy lata temu powstał w Ję
drzejowie program " Bezpieczne miasto", ałe dość szybko zaniechano jego realizacji. Tymczasem mieszkańcy czują się
coraz bardziej zagrożeni. Czy
nie ma potrzeby powrotu do tego przedsięwzięcia?

skich, niestety Jędrzejów był w
"centrum wydarzeń". Ale ostatnio
niepokojący zaczyna być "teren",
na
przykład
Sędziszów
i
Małogoszcz. Niedawno w ciągu
jednej nocy były w Sędziszowie
dwa włamania do mieszkań w bloku. ZJodzieje wybili szyby kamieniami, wynieśłi telewizor. Niemoż
liwe, aby dokonali tego w zupełnej
ciszy, tymczasem nikt nie zareagował. I lo jest bardzo niepokojące.
działa

Zauważyliśmy też,

coraz więcej grup

że

fońa, zjakąprogram przyjęto,
częła słabnąć. Działają tylko

nie informacji anonimowo, bez
nazwiska. I każda taka informacja
będzie sprawdzana. A tymczasem jest tak ... Podam przykład :
zgłosił się do nas mieszkaniec
bloku, któremu okradziono samochód. Sam przyznał, że widział
wcześniej jak ktoś okrada auto jego sąsiada, ale bał się nawet zadzwonić. To naprawdę niepojęte.
* Może ta nieufność wynika
częściowo z tego, że ludzie uważają was za maIo widoc:2nych?
- To całkiem możliwe. Ale ludzie
nie rozumieją, że nie WSZ'fSCI policjanci są umundurowani. Mwldur - to działanie prewencyjne,

to

się być

wama .

na.

słt2ówpowiału~.

,.

__

lim~to--

m&ji~~
. . . . P\lI_łlltńaf ptiiIIft';

sit

połj..
c:jancizpowiaCu~

go?
- W tym rofcu miełiśmy dwa
~ przypadków wymuszeń na mIodzieźy szkolnej. ale
nie bezpośrednio na terenie
szkoty. W traJcdie ~
ustaliliśtl
' IJY" że fakjcfl przesłępSłW
było pięć. Zdaję sobie' sptaWę, że
niestety nie ~ takie- zda..

http://sbc.wbp.kielce.pl

ulać

zapanie w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i oprócz tego nic się nie dzieje. Myślę, że na pewno powrócimy do tego programu, który w
swych założeniach jest słuszny i
potrzebny. Ale społeczeństwo
musi zrozumieć, że połicja nie
chce się nim wyręczać w pracy.
Chodzi o lo, aby powołać odpowiednią grupę osób, ludzi dobrej
woli, która będzie w stanie efektywnie wspierać program. Będzie lo
przykładowo: doświetlenie ulic,
parlWw, właściwe oznakowanie
skrzyżowań, zorganizowanie placów zabaw dla dZieó. W.ąre się

Starosta, jako zwiefZchnik administrac; zespolonej. odpowiada
między innymi za bezpieaeń
w powiecie.
fet
pomoc konwentu wójtów i turni-

przestę

wymuszeniadI pieniędzy
,.enach szkolnych.. Czy z tym

IA.Z.J

nam

oczywiście ze środkami finansowymi, ale liczę tu na poparcie
władz gminnych j powiatowych.

pczych przyjezdnych. na przykład
z Kielc. Wykrycie ich jest:znacznie
cięższe i staje się to coraz wię
kszym problemem.
.. Coraz częściej mówi s' ł o

.".obIemem zełknfłi

Jędrzejowie

o-"To my

ma też działać odstraszają:::o. Ale
chcąc złapać

zJod:zieja, staramy
riewidoczni. W ten sposób udaIo nam się w dużym st0pniu ograniczyć działalność kieszonkowców podczas c::zwar1ko..
wydt łargoIirisk.. Ludzie:zaś bIęd
nie przypuszczają,. ;te. policjanci
konIrolują sprzediMców.
~todonaszupe*lieniie
naIe.2y.
•
je pclłM!i

1'3""iiV~ ten ~~ I\rclw-

zesp&1tec:za'fl.a.. .
. . . . . .Ia
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Zebrano już prawie 100 tysięcy

"Caritas" pomaga
Trwa zbiórka pieniędzy na
pomoc dla uchodźców z Kosowa. Organizatorem akcji
na terenie diecezji sandomierskiej jest miejscowy oddział " Caritas". Do tej pory
wolontariusze zebrali 97.710
złotych. Ochotnicy z "Caritas" kwestują przed kościołami w każdą n ie dzi e lę.
- Organizujemy przede wszystkim zbiórki pieniężne - powiedział
ksiądz Bogusław Piducha, sekretarz sandomierskiej .Caritas". - Nasi wolontariusze kwestują przed
wszystkimi kościołami w diecezji.
Jesteśmy zaskoczeni, że ludzie
tak chętnie dzielą się pieniędzmi z

- Najbardziej potrzebne są środki
i odzież - powiedział
ksiądz. - Jest jednak warunek ubrania muszą być nowe . Można
również przynosić zabawki. W

czystości

ubiegłym tygodniu sandomierski
sklep "Pluszak" wysłał dla przebywających w Lublinie uchodżców z
dziećmi dużo zabawek.

IAKU/

Uczniowie I LO w Sandomierzu

W geografii
znakomici

potrzebującymi.

Wolontariuszy uczestniczących
w zbiórkach jest bardzo dużo. Po
mszach przed kościołami kwestuje po kilka osób. Dzięki temu przez
ostatnie tygodnie w sandomierskiej . Caritas· zebrano prawie 100
tysięcy złotych . Zebrana kwota zostanie przekazana na konto "Caritas Polska· w Warszawie.
- W ubiegłym tygodniu odbyło
się w Warszawie spotkanie wszystkich oddziałów .Caritas" - powiedział ksiądz Bogusław Piducha. - Zastanawialiśmy się , w jaki
sposób wykorzystać zebrane pieniądze.

Zdecydowaliśmy,

że

połowa wpływających

do "Caritas
Polska" funduszy zostanie przeznaczana na dorażną pomoc dla
uchodżców przebywających obecnie na terenie naszego kraju.
Druga połowa zostanie zarezerwowana na pomoc długofalową.
Uznaliśmy również, że skoncentrujemy się przede wszystkim na
pomocy na terenie kraju. Jest to
związane z problemami, jakie
mają transporty humanitarne wyjeżdżające za granicę .
Do "Caritas" można również
przynosić dary rzeczowe.

Barbara Radzimowska, w icedyrektor i nauczyciel geografii
w I Liceum Ogólnokształcącym
w Sandomierzu oraz uczniowie
tej szkoły zaję li czołowe miejsce
w ogólnopolskim rankingu podsumowującym osiągnięcia w
Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej w latach 1974-

1999.
Po raz pierwszy w roku szkolnym

1974-75 do etapu centralnego dotarła

Joanna Rosół, potem - mniej
co dwa lata - sandomierskie
liceum miało swych finalistów w
centralnych zawodach . W roku
szkolnym 1995-96 Barbara Radzimowska przygotowała do udziału
w zawodach olimpijskich aż 12
uczniów. Sześcioro z nich wzięło
udział w zawodach ogólnopolskich i ukończyło je ze znakomitym wynikiem . Anna Rozmuszcz i
Jarosław Dyląg zdobyli wyróżnie
nie w zawodach finałowych, Rafał
Dziura uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej. Anna Kmiecicka zdobyła tytuł laureata Olimpiady Nautologicznej, zaś Piotr
Pogorzelski i Patryk Pytlak - tytuł
finalisty Olimpiady Nautologiczwięcej

W Kielcach, Tarnowie i Krakowie

Sandomierzanie
wygrywają

- W przeglądzie uczestniczyło 25
zespołów z całej Polski, m.in. Malborka, Poznania i Rybnika - poinformował Marek Harańczyk z CEKDiM. - Najlepsza okazała się
najmłodsza grupa, pięcio- i sześciolatków z .Flika".
Młodzi artyści z centrum
i
działającego przy nim Sandomierskiego Studia Piosenki przywieżli
również kilka znaczących nagród
z rozgrywanego w tym samym
czasie ogólnopolskiego festiwalu
piosenki szantowej . Bazan" w

Tarnowie. Pierwsze miejsce w kategorii 'piosenki autorskiej zajęła
Katarzyna Abramczyk. Joanna Tomkiewicz otrzymała wyróżnien ie ,
zaś Marek Sochacki, opiekun
Sandomierskiego Studia Piosenki, nagrodę specjalną im. Marka
Ziółko za całokształt pracy z dzieć
mi. Wyróżnienie przyznano także
Agacie Szewczyk i grupie "Wnuki
Kapitana Cooka".
Podopieczni sandomierskiego
centrum zaznaczyli swoją obecność na jeszcze jednym waż
nym festiwalu - Monika Skromak wystąpiła w finale Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie .
CEKDiM od roku działa pod patronatem Rady Miasta i Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .
(GOP)

RADIO LELIWA
Tarnobrzeg ul.Wyspiańskiego 12
tel. 015 823 66 55

TYLKO P 'R ZEBOJE
Stalowa Wola al.Jana

radioleliwa
71.57 & 98,3 FM

(GOP)

Przed

•

Zespół
taneczno-wokalny
"Flik" działający przy Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i
Młodzieży w Sandomierzu zdobył główną nagrodę na odbywającym się w miniony weekend w Kielcach IV Tanecznym
Sabacie "O Złotą Miotłę BabyJagi".

nej . Podobnie było w następnym
roku, kiedy to pięcioro uczniów I
LO trafiło do zawodów ogólnopolskich i aż czworo (Tomaśz Jesionek, Małgorzata Michalak, Piotr
Pogorzel ski i Sebastian Teter) zostało finalistami Olimpiady Geograficznej.
W tym roku natomiast Seweryn
Bandura zdobył tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej, zaś Monika
Wójcik została finali stką Olimpiady
Geograficznej i Nautologicznej . W
dowód uznania Komitet Główny
Olimpiady zdecydował o przyznaniu dwóch dyplomów olimpijskich
XXV Jubileuszowej Olimpiady
Geograficznej. Jeden z nich otrzymała Barbara Radzimowska, drugi
zaś cała szkoła . Nie jest to pierwsze tego typu wyróżnienie dla
sandomierskiego liceum. Dwa lata
temu, biorąc pod uwagę osiągnię
cia jego uczniów w konkursach z
tego przedmiotu, Międzynarodowa
Unia Geograficzna uznała Sandomierz za najwłaściwsze miejsce do
zorganizowania tu dorocznego
sympozjum Komisji Historii Myśli
Geograficznej . Uczestnicy sesji,
odbywającej się zresztą po raz pierwszy w Polsce, reprezentowali tak
odległe w świecie ośrodki naukowe, jak Buenos Aires, Tel Aviv, Salamanca, Messyna, Tel Hai - Górna
Galilea, Barcelona, Malezja - Selangor.

Pawła

II 25A

tel 015 843 25 25

www.leliwa.pl

Dlaczego akurat

Kręta?

DROGO
OCIE
Stan sandomierskich dróg od
dawna budzi w mieszkańcach
miasta duże emocje. Dziury i
wyrwy w asfalcie skutecznie
utrudniają ruch nawet na głów
nych i najbardziej ruchliwych
ulicach miasta. Nic dziwnego,
że czytelnicy natychmiast zareagowali , kiedy zobaczyli nowy asfalt na odcinku ulicy Krę
tej, która nie dość, że jest
położona na obrzeżach miasta,
to jeszcze bardzo mało uczęsz
czana.
- Jak to możliwe , że ulice, którymi codziennie przejeżdża setki
samochodów są w opłakanym
stanie, a na tej małej uliczce na
krańcu miasta położono piękny
asfalt - mówi zdziwiony czytelnik,

p ragnący

zachować anonimo- Zastanawiam się , czy ta
nierozsądna decyzja nie wyn ika
stąd , że właśn i e przy tej ulicy mieszka nasz nowy burmistrz. Rozumiem oczyw iści e , że jeżeli ma s i ę
takie możl iwośc i, to trzeba je wykorzystać chociażby kładąc asfalt na swojej ulicy. Tylko nie w sytuacji, kiedy prawie wszystkie
drogi w Sandomierzu są dziurawe. Szkoda w takim razie , że nikt
z naszych władz nie mieszka przy
ulicy Żeromski ego czy przy szpitalu . Byłoby to z korzyścią dla
wszystkich.
Na temat ulicy Krętej nikt z kompetentnych osób w Urzędzie Miasta nie chciał udziel i ć informacji.
Dopiero sam burmistrz Sando-

mierza Andrzej
decyzja o
cy Krętej została
długo zanim został
- W czasie
dwa lata temu droga
powiedział . bruk, powstały
przednie władze
na remont tej ulicy.
p i eniądze , za które
stał asfalt pochod zą
powodziowych. Nie
to zatem funduszy
nych w tym roku na
w mieście . Poza tym i
taj żadnego związku z
nowiskiem.

jaśnił, że

wość.

pielgrzymką

Duchowe przygotowane
. Diecezja sandomierska przygotowuje się do spotkania z Ojcem
Swiętym nie tylko pod względem organizacyjnym, ale i duchowym.
Jak poinformował ksiądz dr Jacek Łapiński, rzecznik prasowy diecezji, w parafiach już od września organizowane są różnego rodzaju
nabożeństwa, podczas których wierni modlą s i ę w intencji papieża i
poznają nauczanie papieskie z poprzednich pielgrzymek.
Przygotowaniu do spotkania z
Ojcem Świętym podporządkowa
na była tegoroczna wizyta duszpasterska oraz tematyka parafialnych rekolekcji adwentowych i
wielkopostnych.
Katecheci w ramach lekcji religii
przybliżają dzieciom - w formie
konkursów, przedstawień i quizów
- osobę Jana Pawła II.
Działalność wznowiły Eucharystyczne Ruchy Młodych . Ich
członkowie co najmniej jedną
komunię świętą ofiarOWUją w intencji papieża ijego pielgrzymki.
Jak poinformował ks . Łapiński,
w ostatnim czasie powstało 500
nowych kół żywego różańca . Każda z 235 parafii naszej diecezji i
każda szkoła otrzyma serię czterech plakatów i 29 przemówień
papieskich z poprzednich pielgrzymek do Polski, a skierowanych do dzieci , młodzieży, rodziców i nauczycieli. Opracowana
została także seria katechez papieskich dla różnych grup wiekowych wraz z pomocami. Młod
zieżowy Ruch Światło - Życie
przygotowuje m.in. modlitewne

czuwania . Zo rganizował również tzw. papieskie oazy modlitwy oparte na nauczaniu Ojca
Świętego . Oazy organizowane
były osobno dla dzieci, osobno
dla młodzieży w kościele pw. Św.
Barbary w Tarnobrzegu i Tuszowie Narodowym koło Mielca.
Członkowie ruchu będą pełnić
różne obowiązki podczas pielgrzymki - będą zasilać służby
porządkowe , podejmą funkcje liturgiczne, a także jako jedna z liczniejszych zorganizowanych
grup młodzieżowych wezmą
udział w nabożeństwie, tworząc
tzw. sektor młodzieżowy.
Tradycyjnie nabożeństwa w intencji papieża odprawiane są 16
dnia miesiąca. Na 18 maja przypadają jego urodziny. Z tej okazji w
parafiach i szkołach odbędą się
akademie i wieczornice. oa 31
maja do 2 czerwca zaplanowano
triduum przed przyjazdem Ojca
Świętego do Polski.
- Kulminacją tej celebracji powinna być uroczystość Bożego
Ciała - powi edział ks . Łapiński. W ramach triduum proponujemy

http://sbc.wbp.kielce.pl

zorganizować spowiedż dla wszystkich uczestników mszy świętej z
udziałem pap ieża w Sandomierzu.
Duchowni zachęcają także dzieci pierwszokomunijne i młodzi eż
bierzmowaną do ofiarowania na
rzecz owocnego przeżycia piel-

grzymki do ~,,,nrirlm iE!fZjl ~
komun ii świętej .
We wszystkich n"r·"fialtk.::~
cowości ach diecezji
konane generalne
gotowane nk,~lic:zn()$CI'Il'1.._
racje oraz wota.

NA KONCERT MUzyl{J STRAUSSÓW
W WYKONANIU

WIEDEŃSKIEJ ORKIESTRY SALO

ENSEMBLE
JOHANN STRA
WIEN
15 maja 1999 r.
Inforrn~cje

.18.00
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ZATRUCIA
KARMOWE
s i ę gorący

okres uroczys tości pierwszej komunii świ ę 
pożegnań , chrztów i wese l. Pora letnich u pa łóW'
,,,trll,,i,nm pokarmowym , których ofiarami są niejednokrot-

7. N ies pożywanie mięsa , wędlin,
lodów, ciastek pochodzących od
nieznanych wytwórców, przygodnych sprzedawców.
8. Zabezpieczenie żywności
przed d ostępem much, gryzoni.
9 . Zwracanie uwa gi podczas
za kupu środków spożywczych
na ich przyd a tność do spoży
cia .

10. Niestosowanie w produkcji
potraw, ciast, deserów przepisów
kulinarnych, wedlug których jaja w
pló>staci surowej znajdują się w
produkcie gotowym do spożyci a .
11. Picie wody i mleka tylko po
przegotowaniu, najlepiej zalecane
są wody mineralne lub stołowe w
jednostkowych opakowaniach firmowych.
- Pamiętajmy, że w razie
wystąpienia objawów chorobowych należy natychmiast zglosić
się do lekarza - apeluje Anna Zbrojkiewicz.
IAGAJ

Społeczna

rada
powiatu staszowskiego
Radni powiatu staszowskiego

powoła li

Radę

Społeczną

działającą

rażaniu

i

żywnożywności

looloavvanie
wysokiej temperatury
ie, pieczenie, duszenie).

przy Samodzielnym.
Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
Przewodniczącym rady został starosta Czesław Pargieła . W skład
rady wchodzą ponadto: Tadeusz
L:muda - członek , przedstawiciel
wojewody, burmistrzowie i wójto-

wa W Muzeum Literatury
domierzu

ież

poetycko

Literatury im. Jaszkiewicza Muzeum
o w Sandom ierzu
m Diecezjalnym
~ związku z pielSwiętego wystarafii..,,..,,. i lustrującą
poetycki Ka rola Woj-

".'0

doiraI.

we
- zapowiawystawy.
przybliża także wyz biografii pap i eża .

Zgromadzone prace malarskie obrazują rodzinne Wadowice, Kraków, wielokrotnie przemierzane z
plecakiem góry. Eksponaty pochodzą z Muzeum Narodowego w
Krakowie, Muzeum Diecezjalnego
w Sandomierzu , Zgromadzenia
Sióstr Albertynek w Krakowie oraz
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Otwarcie wystawy nastąpi 22
maja. Podczas wernisażu odbę
dzie s i ę także koncert muzyki na
pozytywie szkatulnym z XVII wieku, przeplatany fragmentami
utworów Karola Wojtyły w interpretacji Danuty Michałowskiej z
Teatru Rapsodycznego w Krakowie.
(GOP)

MAnJRA'99
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Radio

Piesi pod

kołam i

godz. od 8,00 do 14.00
tel. antena 368 25 24
368-23-20

relacji jest
WYŻSZA SZKOŁA DZIENNIKARSKA
INSTYTUT W KIELCACH
im. Melchiora Wańkowicza
tel.
346-28-28 345-31-74

mają zaległości

w powiecie opatowskim

STAROSTA
PODSUM WAL
- Nie mamy żadnych zaws zystkie sprawy
załatwiane są w terminie - powiedział Kazimierz Kotowsk i,
starosta opatowski , podsumowując pierwsze cztery miesiące funkcjonowania powia ległości ,

Podczas

Nagłe wtargnięcie dwóch pieszych pod koła rozpędzonej ,toyoty' było przyczyną tragicznego wypadku, do jakiego doszło w p i ątek
we Wlostowie.
W pob li żu stacji paliw, na prostym odcinku drogi, dwóch męż
czyzn wtargnęlo nagle pod koła
nadjeżdżającej ,toyoty' kierowanej przez Ludwika M. W wyniku
potrącenia 48-letni Zygmunt Z.
zginął na miejscu , natomiast drugi
pieszy, 52-letni Kazimierz S., w
stanie ciężkim został przewieziony
do szpitala . Pomimo zabiegów lekarzy pieszy zmarł . Ponieważ ża
den z mężczyzn nie mial przy sobie dokumentów, policja miała
początkowo problemy z ustaleniem ich tożsamości. Ofiary zostały rozpoznane dopiero przez

- W tym roku w rejonie Opatowa
w wypadkach drogowych zginęlo
już 11 osób, z czego siedem ofiar
to piesi - poinformował nas komisarz Jerzy Bukała, zastępca komendanta powiatowego policji z
Opatowa.

Z kuchenki

100,80

Nie

Kronika
policyjna

najbliższych .

Słuchaj c ie
66,60 MHz

wie wszystkich gmin należących
do powiatu staszowskiego oraz
przedstawiciele
n ajwięks zych
zakładów pracy. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbędzie
się 28 maja.

Fot. R. Biernicki

pożar

Zapalenie się instalacji kuchenki
gazowej było przyczyną pożaru ,
do jakiego doszło w piątek nad ranem w Marcinkowicach (gm. Opatów).
Od instalacji kuchenki gazowej
zapaliły się kuchnia letnia oraz
drewniany warsztat. Poza budynkami w ogniu spłonęły kuchenka,
pralka , sprężarka, wiertarki oraz
inne narzędzia z warsztatu. Gospodarz wycenił łącznie starty na
10 tys. zł.

skrętu

W niedzielę nad ranem doszło do
wypadku w Zimnowoli (gm. Bogorial. Na skręcającego na skrzyżo
waniu ,fiata 126p' najechała ,łada
samara' kierowana przez 17-letniego Łukasza G. W wyniku wypadku kierowcy doznali jedynie niegroźnych pot/uczeń .

S płoszen i złodzieje

W miniony weekend zJodzieje probowali włamać się do baru ,Duer
przy ulicy Ostrowieckiej w Ożarowie .
Rabusie zdołali już wybić szybę i
wygiąć kraty. Jednak zostali przez
kogoś spłoszeni. Podobna próba
włamania miała miejsce tej samej
nocy w miejscowości Męczennice
(gm. Opatów). W tym przypadku
złodzieje próbowali włamać się do
sklepu spożywczego . Zostali jednak spłoszeni przez właścicielkę
sklepu. Wcześniej zdążyli jednak
wyłamać kłódki przy drzwiach .

" Maluchem" w drzewo
Tylko przez dwa dni cieszyła się
prawem jazdy 19-1etnia dziewczyna, która kilka dni temu zakoń
czyła jazdę ,maluchem' na przydrożnym drzewie w okolicach Leszczkowa (gm. Lipnik).
Do wypadku doszło na prostym odcinku dość ruchliwej krajowej drodze
pomiędzy Sandomierzem a Opatowem. Świeżo upieczony kierowca,
19-łetnia Ewa M., z nie wyjaśnionych
przyczyn zjechała na prawe pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo.
Jadąca z nią 19-1etnia Klaudia T. ma
złamaną kość miedniey, natomiast
kierująca ,maluchem' doznała ogólnych potłuczeń ciała.
IAGAJ

http://sbc.wbp.kielce.pl

tu. Starosta zapow ie dz i ał m.in.
uruchomienie w Opatowie punktu przyjmowan ia wniosków
paszportowych.
- Każda z podległych nam jednostek administracyjnych ma
pieniądze na funkcjonowanie .
Do tej pory - zgodnie z planem wykorzystaliśmy 25 procent budżetu - poinformował starosta .
Najtrudniejsza sytuacja jest w
domach pomocy społecznej .
Środki , które starostwo otrzymało na ten cel są ciągle zmniejszane. W ubiegłym roku na roczne utrzymanie jednego mieszkańca w DPS była kwota 170-180
tys. zł, tym rok'u zaś tylko 110112 tys. zł.
Nie rozwiązanym dotąd problemem jest sprawa ZUS, przekształconego z wojewódzkiego
oddziału w inspektorat.
- Będziemy nadal zabiegać o
utrzymanie dotychczasowego
zatrudnienia w ZUS . Mamy
nadzieję, że nie dojdzie do wywożenia stąd sprzętu i składan i a
pracownikom propozycji przenoszenia się do pracy w Kielcach - stwierdził Kazimierz Kotowski.
Jeszcze w maju zostanie uruchomiony punkt przyjmowania
wniosków paszportowych . Mimo
iż jest to zadanie rządowe, koszty funkcjonowania punktu ponosić będzie starostwo. - Znajdziemy lokal i pieniądze na etatzapowiada starosta . - Pozostaje
tylko pytanie, dlaczego realizację rządowego zadania ma finansować samorząd?

roku gminy mają
publiczne przychodnie i
ośrodki zdrowia. W Iwan iskach i
Tarlowie gmina podjęła już decyzję
w tej sprawie i zdecydowała o
utworzeniu
nie publicznego
zakładu . W Lipniku zdecydowano,
że powstaną dwa niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej - jeden
przy ośrodku w Malicach, drugi we
Włostowie. Samorząd wOpatowie
przejmie przychodnię w lipcu, samorząd w Ożarowie zaś w paździe
rniku.
Jak poinformował Marek Gołasa ,
kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, od września w
działających w powiecie szkołach
zawodowych wprowadzony będzie
nowy typ kształcenia . Przy Zespole
Szkół Zawodowych w Ożarowie
zostanie uruchomione liceum zawodowe kształcące pod kątem elektroniki, zaś w ZSZ w Opatowi e
funkcjonować będzie takie samo liceum o specjalności krawiecsprzedawca .
Do

końca

przejąć

- Wspieramy finansowo Opatowski Dom Ku ltury - powiedział
Marek Gołasa . - Pomoc polega
na dofinansowywaniu organizowanych przez placówkę imprez
o charakterze ponadpowiatowym . Do tej pory starostwo
współuczestniczyło w przygotowaniu m.in. Przeglądu Zespołów
Weselnych, Kół Gospodyń Wiejskich, w tej chwili pomaga w organizacji Jarmarku Opatowskiego, Święta Ludowego we
Włostowie i turnieju rycerskiego
w Ujeździe .
Jednym z najwaźniejszych zadań stojących przed starostwem
jest przyspieszenie prac przy
rozbudowie szpitala w Opatowie . Aby zgodnie z planem zakończyć prace do 2002 roku, konieczne jest trzykrotne zwię
kszenie funduszy z budżetu centralnego . Władze powiatu prowadziły rozmowy na temat z Ministerstwem Zdrowia .
- Otrzymaliśmy ostatnio 1 milion złotych z generalnej dyrekcji
dróg - poinformował wicestarosta Piotr Stępień . - Pozwoli nam
to na położenie nowych dywaników asfaltowych na ulicach
Sienkiewicza i Kilińskiego .
W tej chwili powiat przygotowuje
się także do wielkiej imprezy plenerowej - Tumieju Rycerskiego w ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe.
Odbędzie się on w dniach 29-30
maja. W programie imprezy przewidziane są m.in. tumieje łuczniczy i
kuszniczy, walk pieszych oraz - po
raz pierwszy - tumiej szpady dworskiej. Będzie prezentowana inscenizacja szturmu wojsk szwed~kich
na zamek. Dużo będzie również tańca i muzyki dawnej.
Do Ujazdu zjadą zbrojnie m.in.
z grupy Lorica i Ligi Baronów z
Warszawy, Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubelskiej oraz Bractwa Rycerskiego Rodu Korczak.
Przyjedzie też 15-osobowa grupa jeźdźców ze Stowarzyszenia
Miłośników Barwy i Tradycji 11
Pułku Ułanów Legionowych im .
E. Rydza-Śmigłego Marszałka
Polski. Turniejowi towarzyszyć
będąjarmark rzemiosła , prezen tacja faktów i legend związanych
z Krzyżtoporem , kuchnia staropolska i karczma XVII-wieczna .
- Według mnie, za kilka lat turniej ten będzie ogromną, bardzo
dochodową imprezą - powiedział Karol Bury. - Będziemy
chcieli przekształcić go w turniej
międzynarodowy.

Koszty imprezy szacuje
50 tysięcy złotych .

się

na

około

IGOPI

CO GDZIE KIEDY?
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(fil

Jakub i Lutogniew
/

11 maja jest 131 dniem roku,
Przed nami 234 dni 1999 roku,
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
. ECHA DNIA", u l. Targowa 18,
tel. 343~21 , tel.Jfax 332-45-40,
czynne w gocłz. 7.30-18.00.

PIUA .,KaWuś"
- Iel 368-02·93; ..Baśń o
<22- 9- 9. 11.

23dęIym

• Wiz>1Y domowe pediatrów,
· Sieczko. lei. (041 ) 33Hi9-04.

Jr/ElCE ..

15 fax); ....Ierunki. czynne w godz. 7.0022.00: śródmieście· 67-00-13. dworzec PKS:
366-01·10. os. ŚwiętDIazyskie: 331·1 5-41 ;
Pomoc Drogowa: 366-00-65. Pogolowie
Energetyczne 1<ieIc4HniasIo: 991. Pogolowie
Gazowe: 331·20-20 i 992. Pogotowie Wod.·
Kan.: 994. c.o.• EIeldryczne RPGM: 361· 1833. czynne w godz. 15.00-23.00 w dni P<>wszednie. w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16--47 i 344-~94 . Informacja
PKS: 366-Q2·79. lnformacja PKP: 366-93-28.

- _Wróg publiczny" USA. L 15. 9- 11.30.
.Dd<a:r DoiIIIe" USA. bo... 9- 13.45. J(3riera

• ..Saudyjoe'"
-.AmoIl'" uSA. L 15.9-16. 20. J(arieraF....
jera" USA. l 15. g. 18.

15.9- 16. 18.

RADIO TAXI " OMEGA",
tel. 3łHIO~.
"' 49544

I

... 49023

wYSTAWY
•

Komunikacja Międzyn ....odowa

Galeria B\VA

" O mnia ",

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

na..,-

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza,
ogłoszenia drobne
z gazet " Ech o Dnia "
z 3 o s tatnich d ni,
tel. (041) 94-77.

na od poooiedzialw do piąIIw w godz. 9-15. w
sobaIy i nied2iele • rM!czynna

•

Galeria FoCografii

· ul Paderewskiego 12. PawIa ~
--.go. waldemara KazdIa. Galeria czynna:wIIDn!t-piąłek wgodz. 11.00-17.00. sobaIy

•

wgodz. 11.00-16..00.

- 2ótTA UNIA. teL 94-34.

............ ·arodowe
-.-.y paIrae bisIwpów kr.IIuJwsIóch. pl
~ ' . teL ~18. ~C23S0wa: _Wsp6Ic:zesne ........-. poIskie-. ,.SankIuarWJm lI13ISZlAa Józefa PiIsudstiego-.
-Wnętrza >3byIkowe z XVII i XVIII wieIw".
p{IkJocne: _Galeria _
ptIIC
~

sIOego i szIl*i zdotIdiczJ!j".

_WspóIt:zesroa sztIAIa ludowa KieIea::zyzny'".
WysIlMy CZ3SOIIe::
pradziej600r regionu
~- i .J(ieIecczyzna średtio-
wieczna-; czyrne CDdziennie. oprócz ~
cIzaIrbor i śród, w godz. 9~16J1O.. W ....

.:z

-wslęp-*'Y"

Oddział

PawIa R 5,. Iel 344-57-92. _Wystawa małe
...... biugialitaiJdr i Iiterac:kir:b z rDodzieI'>cqdJ lał pisiIaa-. Czyro-Je: wbili,. Cl!IIaIIIó.
piąti, _wgodz. 9- t~ wśrodywgodz.
11-18. -wstęp-*IJ.

Oddział

- ........... Ii.. SieliIUewiua w

0bIęgaI1w

(0dd2iaI""""'"
NaudoM!go -1el3lJ3..04'26).
WysI;Ma _ _
OdIwor2D-Iy~1De-

_
pis;Iu;r ~,Wystawa biugialic:a ....
1Ioeracka'". Wystawa czas<Ma: F<*Jsy z fiIna.o
pl. _0!Pem i mieczem'. S1nJje bohab!rów
,ag"iem i rniec:zem'". Czynne cocI:zierne.
oprócz poniedliaIrów i - . w godz. leJ-

16.. C2wart1Q. wstęp ~

• Zobawt.ar_a
- ~ ~ Daekiego WsdIodu-.
.........- . nDlkqjne'• .LaIIa i jej QDSP<>-

-

-..,EIosibris

dziecięcy'".

czynne CDdziennie. oprócz paniedziaIróIIf w
godz. leJ-17.
si

1el344-92~7. ..D*Ippol$liiw ~-czyn

na od poooiedzialw do piąIIIu i . niedzielo; •
gadz. teJ-t5,. • niedzielę wstęp be>pIaa1J.

Padt EbMJe:aIiaay w y .......

- Iel 3Hj4.171. Se2IIII letni:: - .
c:qrtI'IT od . . . . . do niedzioIi w godz. tO-f7
(wstępdogodz.

t6). ~~

c:toaIup. XIX'łIieczna",-, _zSUctled-

. - . ""-12IIOlbf Jana Bel . . za
.

. . . . . G ....

1. do

• TeIełun zaaI3nia KGP
- 0-800-121J-226 (bezpIaIna infolinia).

• TeJdoD:z3ufania w KWP
- Kielce.1el ·34-32~. pod Idórym matna
•

•

PIml:t Konsnllx)jny
do Spraw U:r.aIeinień.

- aIcoboizm. narto ...... - feL 344-39-86
I" ieo b _-1'iąIeJt w godz. 14.00-18.00.
•

I'Sjc:bulug. pedaeIg
a -zadz!oIo'r. aeL zaUańa 366-17·
41. poroiedziaIIi i C2!IIiIIłci. godz. 15.00-17.IIJ.
- jIIJIIIIl!Ją

• P

~15

(czpIne

J68-15.33(Wgodz. 7-t5,...,godz.

RWA

• wystawy sIaIe: .,ZabytIu»e fajanse i P<>n:ełana brieIowska"• .Poc:zeI królów i książąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wysIawy cza,
sowe: .Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego
b skrzyni rnaklwanej • polski slrćj ludowy"
""""-' Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzet.m Regionalnego w Jaśle. a6sIr20wie _ _ - Henryk i Tomasz Gry-wtorek-piątek

w

godz. 9-16.30. sobaIy w godz. 3-14.30. __
dzieIe.godz.l3-16.3O.

• Rez>erwa j IUZIeUID

· Górnid., krzemienia. neoIicie' • .Dwie

~

galerie turystyczne'. ,Skansen
wioski nedityc2nef• .Muszle i mineraIy ze
,
zbiorów Muzet.m P\'2yI"'" lic2ego z Krakowa
Rezerwat czymy: wIoJrek-piątek w godz. 9-18.
sobc!Ia w godz. 9-17. niedziele. godz. 11-17.

Telefony
- Informacia i rezerwacja biletów PKS: 65-

i.....,.,

rodzin wycbowująqdl

maIe dziedro (0-5 lał)
- leL J46..53.11; poolied:zialki w godz.

T~65-2340.

ECłfO..TAXI,

dojazd do

I

tel. 262-11-11 ,

~ bezpłatny.

SKARŻYSKO-KAM.

•

Zamek Sandomierski
z.an-.. 14. IeIJrax 832-38-58.
Czyfw1e: wIoJrek · niedziela. godz. 1~17. P<>niedziaIek · rEczynne. Wysfa«y sIaIe:.KucI>- lA.

kriIIewska- - _

.Ekspozycja elnograliczna' • ~ laAb.>rę materialną Sandomierzan i lasowiakiiw.
.Ekspozycja aochedogK::zlla" - naczynia.
broń. ozdoby z tzw. ,Grobu ksiątęcego' z
Sando" ieoza . KtaIIówki oraz cmenIarzyska
rwar..y przewor.;kiej z okresu WjlIyMM aymsIIich i III w. n. e. Wystawy~.r<nxząc
drogami anioIów. Anioły w szIuce i tradycji
judodvześcijai",kier. wystawa ~
wa prac uc:zniów szkól średnich.5andomierz i

• Oddział

Kryta~

- ul SpńMzieIcza 19, 1el539-345. czynna:
poo oiedziaIek-1'iąleJt.godzinach 3-20. sobaIy

i _ . godzinach

~

ełospazyqa

poświęcuna

Iwaszkiewicza z Sando-

1UIeUID lIisłorii

Polskiego Ruchu ~
- Rynek 719. 1el832·21-41. godziny_o
cia: poooiedzialek - roieczyrne. wIoJrekiJiąłek .
godz. leJ-f7.soboła-niedzieIw godz. leJ-14.
~ pl. .Adam Bień 189!J-1998".

•

RWA Somdomiesz

· _0łJieklY i lruIa:źe graficznie- wystawa Jarusza Cywid<iego.
•

Muzeum Diec:ezjałne

• wysIawa ...,;eIIIów c&Irza 1'4 ·

POSTÓJ TAXI
.,PRZY DWORClr,
nie pobiera opiaty za dojazd,
teI.. 51~705.
_

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

_

I· g •

•
Iafeł lbóIoooej Jadwit!J
-..Bisko i daleko" .wysIawa ....... SUimI>wa z Krymu. loIab1a ro-.ieź

I

•

podzMiać _

zegaa...

KoIIriaraia ..WZ-U'"

• wysIawa pL .$aIei*'!lr'a6e Sandonje.
rz;J' .

• WSIJP ~. GIiJwga -

USt.UGI LEKARSKIE

. . . . . 9 · badania EJ(G. ~
lliaClllłlielDe w godz. 11~2Il.OO.1el (04t)
Wizyty _
w godz. 14~

~

1~2Il

J4..463.5&.

- MąlJ-~~
ctzieot:ięq<:Ą ............. ta,..,...",.,... arI!>-

1UIeUID

- ul ~ 517. Iel 832·21-47. Czynne: wturek - niedziela w godz. 9-16. parW>ctzaek - roieczynIe. Wystawy sIaIe:.Jazdy do

STARACHOWICE

"-""i tuąrraIa".

• ApRb dyiIu.a

• ApRII:a

- ul. llU*iewitza 12.

-ul ....""...----'" 17.

•

- ..5;nbnieu w

KiIoo~

• l1iec:zJIWIe-

• SipiłaI
-1el832-22-22 i 832~~
Tełefony

SUCHEDNlÓW

- WDrmaqa PKS: 832-23-02,. PKP: &l2-23-74........... ZafaniaICllbJM:832-łi9-96.
Pmmc ~ 832-39-69
9&37. s.:at
lIIiI!i*a: ~ .Id': 832--łt-3ll

http://sbc.wbp.kielce.pl

""L.I'f'!V

,Kopciuszek"

Kieleckie Centrum Kultury zaprasza 25 maja o godz. 19 na
KCK na spektakl
baletowy Sergiusza Prokofiewa _I'.(JLl<-IIU""'!
wykonaniu . Royal Ballet Flanders·. Bliższ informacje i bilety w"",•. ,..........
80 zł: Impresańat KCK tel. 344-90--54.
poszukiwane zdjęcia

Do założenia kroniki Koła nr 1 , Brzana· w Kielcach Dotrzelbll,.ańa
z lal 1933-1953: sędziego (prezes), Andrzeja Niemirko (sekretarz), G~~ta~a Stl~C2:vńI;kie!1:U"
prezesa Okręgu PZW oraz Władysława BUnl~Wlcza
adaczy zdjęć wymienionych osób bardzo prosImy o kontakt tel.
22 w godz. 8--15 i 361-87-50 - telefon prywatny autora.
zdjęcia działaczy

Apel
Muzeum Narodowe w Kielcach zwraca się z apelem do vLY""" - ,.
pomoc w zebraniu informacji o pozostających w rękach
artysty malarza Henryka Czarneckiego (1889-1972).
pejzaży, społecznika. , pedagoga, konserwatora. załov,'ciela
dyrektora kieleckiego rtceum plastycznego (obecnie Partstwowe)
Sztuk Plastycznych), zasłużonego dla Kielc i regionu
Muzeum przygotowuje wystawę monograficzną tego
obrazy czy dokumenty zosłaIyby wystawione I~ 7!.m.i,P<::7C'ZonE
logu. Kontakt z Muzeum z Działem Malarstwa I Rzeżby. teL .Ył"'" ,.............

_

. 245.

WIdubie
Klub'poIonez" w Kielcach, ul. Pocieszka 17,

dzieci i

mIodzież

tel. 34-27-874,

na kurs tańca disco oraz panie na aerobik.

"Echo kierowców"

Sandomierz lepiej orni

Roieuem..

•
f .......... im. Orła BiaIego
• Re;ów. ul SIoI-=>na 90. teL 531-331.
Czyfw1e axIzierrie: ekspozyqa plenerowa c3y dzień. ekspozy<:ja w budyr*u -wgodz. 917.
•

Koncert muzyki Straussów

Sa lldollieo:zaoie' 2llfgani2Dwana jII2e'Z .....
zeum 0Icręg0we • Sandomierzu i Krąg
MIodych MiIośników Sallduuieoza

słaIydI

.~ ...-.; ~
~ .. ;r4i4..

europeł-

- ul 1 Maja 34.

T ....... 7.aodaaia
- cIy2J.wy 5p" jA..... psydidogów i pedagogów ..środy i .. Cl!IIaIIIó. godz. 13-211. Iel

- inbmacj;ro p,_JyCh uslugachmedyc:znydrlel (041)342--76-97.

sreber i cyrty

sIóej XVlI-X1X-wiec:znej. ,Gabinet runizmaIyc:zny" • monety polskie od XI do XX wieIw. .Historia wzgórza 23mIwwego w ikonografii".

Sandomieua' -

f5~t8.oo.

-<la ludzi zprotEmem aI<oIOowym- P<>.oiuf>iaEk pęek w godz. 18.00-20.00. iel
345-73-46 (piąIki - riMneż narkmnania).

•
f UZIeUID Okręgowe Ratusz
• dyrekcja. Rynek 1. lei. 832·22-65; lamek. tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
poniedziałek w godz. 9-16. we wtorek nieczynne. Wystawa s1aIa: .Dzieje Sandomierza' • zbiooy z zakresu rzemiosla arIysIycznego. malarstwa. numizmatyki. dyplomatyki.
wśród eI<sponatów: .Szachy sandomierskie'
pochodzą:e ze ~ XI wieku. Wystawa
czasowa: ..Dawne i wspóIczesne widoki Sar>domierza" ze zbiorów wfasnych muzem.

związIIom Jarosława

ApłH:a

•

Redakcj a nie odpowiada za
lenninarzach.

Kieleckie Centrum Kultury i Instytut Kultury Austriackiej na koncert muzyki Straussów . Enseb~e
Wien· w wykonaniu Wiedeńskiej Orkiestry Salonowe~. 1\••0"
. cel"
się 15 maja o godz. 18 na dużej scenie KCK. Informaqe I bilety:
iat KCK tel. 344-90-54.

BI URO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA" ,
"te I./fax 832-10-69,
ul • Mickiewicza 17A19,1I p~
czynne 9-15.

DI3

i autobusy. c:zyme caIą dobę: 65-33-28. BUn

•

- Kielce. ul Grunwaldzka 47 zaprasza
poroied:ziaIki i czwar:tki od 15.00 do 18.00. teL
(041) 34!H111-94l1L 345 axtDennie od 8.00 do
14.00.
- terapia rodzin i maIżeńsIw. sy\Uacjach
~terapia rodzin zd:ziedUem przej;Miającym liudDuści emoc::junak1e. Ierapia i
pooadllicMo <la riodzieży. Usługi be2pIatne.

~

- SIiat .......... ~

• Apteka dyiurująca

JIH;4; "'*"""'>waoóe:: samochody cię2amwe

Zespół
P.......".
RodDiaie
_
PZP

_

- ul. ZgatIf 21. Iel 36l-25-37. Wys-a
siak JiOO ........ !ol bisIarii Gór- ŚOIięb
r.z,smm-. ~ - . . , i ....._Jduśti
-=12Dt". -.-CZJIIłII"-- . I ·
I
...... wgodz. &-15. WsQJ~

caIIt

Wolności

• TeIełioa~

lGełedóej

- DIouek~ uLJana~'~

•

Apłeti

- dym- caIodobowy • pl
godz. 23 - ul Wośniuwa 6 .

• Muzeum Ziemi SIasz:owskiej
• ul. Jana PawIa II 17. lei. 864-33-44; .P~
czIówki staszowskie re zbiorów Mariana Ja-

zapraszają

• Kino ,.powiew"
· nieczynne.

• Kino.,zDK"
• nieczynne.

:rowie. Muzeum czynne:

Kino.,$yrena"

• Krnysowy teJefon zaufania
· 861-03-72: alkohotizm:
dy w godz. 17·21; punkI
przemocy: wtor1<i i piątki w godz.
ne poradnictwo uzaIebIień: c:zwar1ij
16-18.

Kino wUcieclla"

STOPNICA

An:f>eoIop-znr
w.KnemionkaclJ

ZJiIaszai:. paIdogie. pupeIniooe puesłęp5lwa.

- ........... lałSzkdnydl S. lauii''''go
(0dd2iaI _
NamdawegD). ul Jana

•

368-96-66.

•

• .......... PRY RyuIm 3/5
- 1el 344-4G-14. EI<spozy<:jj! stale:

•

• PosłDje~
- osobowe: plac dworcowy: tet 363-3399. lA. Piek.oszowska: 1el 34-5'!>-1' . ul. Jesionowa: teL 331-79-19. ul. MieIczarskiego:
tel. 366-40-40. ul Szymanowskiego. Iel 3448&-.c.5; bag:arź..-: ul Amii C2awonej: lei
368-06-68. TAXI DaInia. ul Slajnowicza: teł

•

· brak~.

• Kino
- .Blade wieczny !owca' USA. I. 15. g.
18.lO.

ArcbeoIogiczDe

jr 2

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA", ul. Cżysta 1
(róg ŚWierczewskie90),
tel. 864-32-58,
czynne 10,14.30.

WlOSZCZOWA

• MIIllI'!UID Historyczno-

~rmacja Gospodarcza

·.. !'it~ STASZÓW

• nieczynne.

BI URO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA",
"H olei "Łysica",
al .3 Maja 13,
te I./fax (047) 265-45-54.
C zynne 10.00-15.00. .
C entrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul . Wspólna 5, I p., pok. 2,
te I. (047) 62-16-65.
C zyn ne 11.00-15.00.

•

993.

• brak terminarza

w

KAZI,\1IERZA WiElKA

• Galeria. ul Siennieńska 54. telJfax (047)
263-z0..48. Nieczynna

boIu

Ciepłownicze:

- ,Totalna magia' USA. I. 15. g. 17.

•

Telefony

Kino"P~

•

• Kino,.Belweder"

• apteka J(rasnaI". ul Kopernika.

s-e-yn - wystawa 1iIo!P"afii". Galeria czyn-

• ul. Krakowska 3 .

PIŃCZÓW

OSTROWIEC

RADIO TAXI BEXPRESS",
KIELCE, TEL 366-11-11 ,
CAŁODOBOWO , EXPRESOWO.

· teL J44.-63.-19; Gaeńa SWA ,.PIwnice-.
ul leśna 7. _Wad:iM Sławecki-reIrospeldyw
r2f1!ib('. Gaeńa c:zytWI3 od parW>dziaIiw do piąIIw w godz. 11·17. w nied2ieIe w
godz. 11-15. w sobaIy • nieczynna. Galeria
SWA .Jola Pięłrre-. ul leśna 7 . .MaIgoczała

... 48326

• Szpital
. lei. 864--22~1 .

· Informacja PKS: 864--23-19.
42. Telefon kIyzysowy: 864--30-06.
22. Pomoc Drogowa: 864--24-00.

• Apteka

Galeria BWA ..z;eJona
- ul. M"od<iewicza 7. •Wystawa
przeglądowa • 1O-łecie Galerii'. Galeria czynna codziennie w godz. 11·17. w niedziele w
godz. 11·1 5. w poniedziaIki. nieczynna.

• Kino.,Adria"
• brak lem1inarza

"' 48322

Frajera- USA. l 15. g. l!i30. 20.30. _D!JW!m i
mieC2em- pol.• L 12. 9- 17.15.

POłANIEC

•

BI URO REKlAM I OGŁOSZEŃ
DECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel · 372-20-20,
czynne 10.00-14.00.

RADIO TAXI .,AlFA",

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

BUSKO

KOŃSKIE

Kielce, teł. 96-22, 344-44-44.

,.Moskwa/"

.. :

• Apteka
• ul. Rynek lO.

Telefony

1,.30. 15.30. 19.

090-2648--06.

... <ł8327

• Szpital
· lei. 868-24-66.

• Kino,:ldrój"
· ,Ogniem i mieczem' pol .• I. 12. g. 8.

IN NEUSŁUGI

partner! ... 46397

345-88-88.

• Apteka
• ul. 2:apinowska 2.

SIU RO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"E CHA DNIA",
Do m Handlowy " Piast",
p la c Kościuszki (Rynek),
leI. 386,55-09,
czy nne; 10-14, czwartek: 9,14.

· rejestraqa 7.00-18.00. tel. (041) 366-31·
_ 203
21 . 345-47-44.

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

RADIO TAXI " UDER",
Kielce, lei. 96-66,

• Kino ftStudyjne"
• nieczynne.

•

Kino ,.Jedność"
brak lenninatZa.

• Kino
· nieczynne.

Prywatna Przychodnia
Specjal.isthw ftOmeg;lft

•

kaczo-

,.Romamica"

• ,.Ecbo'"

• Dyżury stomatologiczne
· Kielce. ul. Tal1Zańska91 (Uroczysko). soboty· niedziele i święta • 10.00-20.00. lei.
(041 ) 331~.
5600/99

RADIO TAXI BEUROPAB,
Kielce, tel. 3-611-611 , 3-311-311.
www.complex..com.pU-europa.

- 00L8Y DIGfTAL; _Operac:ja Samum'"
poI~ L 15. 9- 12. 16. 18. 211. J(ariera Fr.!jefa"
USA. L 15. 9- 10. 14.

SI PORKÓW

·.'

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

JĘDRZEJÓW

do-46554

Właściwy

•

do- 49267

11.05.1999 r.

•

-.J(iIe(" pol. L

Kino .,Balladaft
· leI. 38-11·251 ; .w stronę Marakeszu'
USA, I. 12. g. 18.

Aułoholowanie

• T_im. S. Żeromskiego
-Iel 34-475-00; .,BaIIadyna- 9- 11 .

•

Pomoc Dorama dla Dzieci
D. R. Szczukoccy
· wizyty domowe. gabinet lekarski. leI.
(041 ) 368-48-91 . Kielce. ul. PoIowniaka 4 m.
25. codziennie: 16.00-22.00. soboly 10.002574/99
16.00.
• Pogotowie pediatryczne
· 7.00-22.00. tel. (041) 331·14·94.

TEATRY I KlNĄ

•

SĘDZISZÓW

•

~Ui TYLI(O

Imieniny obchodzą:

OPATÓW

22.00 (dni powszednie). 11 .00-21 .00 (dni wal2901/99
ne).

K~sięmalowanie pasów
na ,.siódemce- Warszawa - Radom - Kielce - Kraków. Jeszcze
jutro na tej drodze napotkacie
pojedyncze maIowarki Przypominamy
o
zachowaniu
szczegółnej
ostrożności na
widok drogowców i omijaniu z
daleka maIarsIóch eJUp. Nie najeżdżajcie także na świeżo ma-

lowane pasy.
MaIowarki napoIf<acie riMnież na
odcinku Kiefce - Annopol Ó"agi f1f 74
SuIejów - Kielce - KIaśniŁ Od' jutra
rozpoczItie się malowanie pl)zosłalydJ dróg krajoIIIyd1 na tererie
województwa święłduzysIóegn
KieroM:y z naszego terenu mają
najwięcej kłDJdów w Satduluieu.u.
Przejazd przez miasIo jest rzs:zywiście cię:źIó. Remontowana jest
większość wainydI uic, miL
lwu.slca oraz ŹWirIIi i Wigmy. 0bjazdy rD2kopanycb odcinków są
częsłouciąźiwe.. dIaIegD pclłrcrqcie
je
ą pręcI<nśrią. PmacIo
.azpr-:zęiI' się ~ dróg
ci .pll'..,ch do samego Sandontier:za Na wszysIkicb trasach
p_łzą,.::h do
·
lIWa cb-

z.. ..

na zmianę' orgl'ri~

KIEDY?
20.00 Letni sen - historia zespołu Beach Boys - film muz. USA 21 .45 Wieczór z wampirem - talk show 23.00 7
minut - wydarzenia dnia - pr. inform.
oraz prognoza pogody 23.15 Pam ięt
nik Dekkera - film sens. USA 0.45 Zoom - mag. sensacji 1.15 Policjanci z
Miami - serial krym. 2.00 Letni sen - historia zespołu Beach Boys (powt.)
3.35 Teleshopping

dnia
Reynolds został właś
Oddziału Onkologiczna._lIIical Center w Los An-

.

każdy pada::,!rn:R~eiy~noldsa
tylko kolejny
kariery.

Skazany za

mc........o ojczyma, szesnastoon . Blue· Monroe, któnie przywiozła na odwięzienna, to dla
prostu jeszcze jena raka . Jednak
Reynolwać własne życie, gdyż wierzy w

uzdrawiającą moc Świętego Jeziora Navajo.

Film
1996.

obyczajowy,
USA,
Michael Ci-

Reżyseria :

abecadło - pr. motoryz. 8.35 Marimartelenowela 9.25 Czy wiecie , że ... - serial dok. 9.30 Mag. żużlowy 9.45 To
jest temat - rep. 10.00 Cuda pogodyserial popUlarnonaukowy 10.30 Sto
niemieckich lat - serial dok. 11 .05 Corona tion Street - telenowela 12.00 Odkrywanie dawnych cywilizacji - serial
popularnonauk. 12.55 Superwizja pol. film sf 14.20 TV encyklopedia multimedialna 14.35 Serce Klarity - telenowela 15.30 Pr. dnia 15.35 Nasza antena 15.40 Kronika 15.45 XXXIII Studencki Festiwal Piosenki (1) 16.40 Legendy krakowskiej piłki nożnej 16.55
Pod powiedzi w plenerze - mag.
krajozn . 17.15 Temat dnia - pr. pubIicyst. 17.30 P ejzaż regionalny - pr. publicyst. 17.50 Ludzie i wydarzenia
18.00 Panorama 18.10 Kronika 18.30
Portrety - pr. publicyst. 19.05 Marimar
- telenowela 20.00 Coronation Streettelenowela 21 .00 To jest temat - rep.
21 .15 Mag. żużlowy 21 .30 Kronika
21 .45 Studio Sport 21 .50 Nasza antena 22.00 Serce Klarity - telenowela
22.50 Superwizja - pol. film sf 0.151.15 Sentymenty: Przeżyjmy to jeszcze raz - pr. rozr.

POLSAT
starym misiem
i Prognoza pogody
Nadziei (14) - seW centrum uwa.20 Przed piel"nl~nrn;on Zamość 21 .45
Tata, I love you Oblicza mediów 23.00
23.10 Wiad . i Sport
10 lat: Nasze triumfy,
Rep. 0.00 Pulapka
USA 1.35-1.50 Co
- Gdy bieda zagląda

STRONA 13

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto
się boi wsta ć? - pr. poranny 7.45 Polityczne graffiti 7.55 Poranne informacje 8 .00 Czarodziejka z Księżyca (21)
- serial anim . 8.30 Dziedziczna nienawiść (50) (powt.) 9.30 Żar młodo ści
(700) - kanad . serialobycz. 10.30 Legendy kung-fu (26) (powt.) 11.30 Ally
McBeal (17) (powt.) 12.30 tycie j ak
poker (62) - telenowela pol. 13.00 Idż
na całość - show z nagrodami 14.00
Link Journal- mag. mody 14.30 100%
dla stu : gra - zabawa 15.00 ReBoot (8)
- serial anim . 15.30 Podravka gorąco
poleca - mag. kulinamy 16.00 Inform.
16.15 Ja się zastrze lę! (6) - serial kom.
USA 16.45 Dziedziczna nienawiść
(50) - telenowela 17.40 Roseanne
(105) - serial kom. USA 18.10 Przyjaciele (3) - serial kom. USA 18.45 Inform . 18.55 Prognoza pogody 19.05
Legendy kung-fu (27) - serial sens .
USA 20.00 Miodowe lata (19)-pol. serial kom . 20.35 W pogoni za śmiercią
thriller USA 20.50 Losowanie LOTTO i
szczęśliwego numerka (w przerwie filmu) 22.45 Telewizyjne Biuro Ś ledcze
mag . krym. 23.15 Wyniki losowania
LOTTO 23.20 Informacje i biznes informacje 23.35 Prognoza pogody 23.40
Polityczne graffiti 23.55 Życie jak poker (62) - telenowela pol. 0.25 Motowiadomości - mag. motoryz. 0.55 Muzyka na BIS 2.55 Pożegnanie (przerwa techniczna)

mono. Występują : Woody
Harrelson (na zdjęciu), .;on
Seda, Anne Bancroft, Alexandra Tydings.
TVN, godz.

20.00

(13) - pol. serial sens. 19.00 Wieści polonijne 19.1 0 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Reksio 19.30 Wiad. 19.55
Prognoza pogody 20.00 Studio Sport
20.05 Akwarium, czyli samotność
szpiega (2) Trening - pol.-niem. serial
psych. 20.55 Maryla Rodowicz na bispr. rozr. 21 .25 Muzyczny Festiwal Łań
cut 99 - koncert w Bazylice 00 Bernardynów w Leżajsku 22.30 Panorama
22.55 Prognoza pogody 23.05 Znaki
czasu - Tajemnice Rosji (2) Udacznyj miasto diamentów - film dok. 0.05 W
centrum uwagi - pr. publicyst. 0.20
Program dnia 0.30 Klan (214) (powt.)
0.55 Krzyżówka szczęścia (powt.)
1.20 Reksio (powt.) 1.30 Wiad ., Sport i
Prognoza pogody 2.00 Akwarium,
czyli samotność szpiega (2) Trening
(powt.) 2.50 Maryla Rodowicz na bis
(powt.) 3.20 Znaki czasu - Tajemnice
Rosji (,2) Udacznyj - miasto diamentów
(powt.) 4.15 Na czasie - rep. 4.30 Panorama 4.55 Prognoza pogody 5.00
Pogranicze w ogniu (13) (powt.) 6.00
W centrum uwagi (powt.) 6.15 Klan
(214) (powt.) 6.40 Polska piosenka :
Ludzie, zjawiska, epizody (powt.)

RTL7

.

6.00 Świat pana trenera - serial kom.
6.25 Au tostrada do Nieba - serial 7.15
Sunset Beach - serialobycz. 8.00 Odjazdowe kreskówki : Kacper, Rocky
Łoś - superktoś, Klejnot snów 9.10
P ię kna i Bestia - serial przyg. 10.05
Trzecia planeta od Słońca - serial
kom. 10.30 Policjanci z Miami - serial
krym. 11 .20 Prawnicy - serialobycz.
12.10 Teleshopping 12.50 Zoo m mag. sensacji 13.20 Autostrada do
Nieba - serial 14.15 P iękn a i Bestia serial przyg . 15.10 Odjazdowe kreskówki : Denver - ostatni dinozaur, Rocky Łoś - superktoś , Klejnot snów
16.20 Dziewczyna z komputera - serial kom. 16.45 Potwórz bagien - serial
przyg . 17.10 Rodzina Potwornickich serial krym. 17.35 Trzecia planeta od
Sło ńca - serial kom. 18.00 Sunset Beach - serialobycz. 18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform . oraz prognoza pogody 19.00 Zoom - mag. sensacji 19.30 Świat pana trenera - serial
kom . 20.00-23.00 Komediowy wtorek:

TVN

6.30 Prądy oceaniczne - bryt. film
przyr. 7.25 Tom i Huck - film przyg.
USA 8.55 Selena - film biogr. USA
11.00 W poszukiwaniu CM 24 - niem.
film sf 12.35 Roxanne - kom. USA
14.20 Szpieg w genach - bryt. film dok.
15.15 Ernest na wojnie - kom. USA
16.45 Lotna - pol. film woj . 18.20 Nic
do stracenia - kom . USA 20.00 Picasso. Twórca i niszczyciel - film biogr.
USA 22.05 Kolor purpury - dram.
obycz. USA 0.35 Seksykon - film dok.
USA 1.05 Departament policji w Memfis. Wojna na ulicach - film dok. USA
1.55 Anakonda - thriller USA 3.25 Picasso. Twórca i niszczyciel- film biogr.
USA 5.30 Równina Serengeti - bryt.
film przyr.

TVK Ostrowiec ".
8.30 Goście 9.15 Każdy ma prawo
1 0.15 Morskie opowieści 11.00 Podwodny świat 12.00 Amerykańscy gladiatorzy 13.00 Królowa Bona - serial
14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Czy wiesz ...
15.00 Noce i dnie - film 16.00 Videowizyty 16.30 Dwory i pałace ziemi
szczeciń ski ej 17.00 Pr. Lokalny TVK
Ostrowiec 18.30 40-latek - serial
19.30 Pr. dla dzieci 20.30 tyciowe dylematy 21.10 Każdy ma prawo 22.15
Boks: Joe Louis-Jersey Joe Walcotl
1948

Warlo

W pogoni

Waran Stantin , agent FBI , ściga
niebezpiecznego złodzieja i mordercę. Ślad z San Francisco prowadzi do małej górskiej miejscowości. Po przybyciu na miejsce
agent dowiaduje się, że poszukiwany wmieszał się w grupę węd
karzy i ruszył w góry. Korzystając
z pomocy Jonathana Knoxa,
przyjaciela przewodniczki grupy
wędkarzy, Stantin kontynuuje pościg.

Thriller, USA, 1988. Reżyse
ria: Roger Spottiswoode, Występują: Tom Berenger i Kristie
Alley (na zdjęciu), Sidney Poitier, Richard Masur.
PolSat, godz. 20.35

Historia legenda mego zespołu
. Beach Boys·, który przebojem
pl. . Surfing USA· stworzył całą
subku lturę w połowie lat sześć
dziesiątych . Sukces grupy był tak
oszałamiający, że zaskoczył nawet samych muzyków, którzy nagie
z
nikomu nie znanych
młodzieńców zamienili się w idoli
swojego pokolenia . Tak błyskotl i-

we kańery niosą zazwyczaj wiele
niebezpieczeństw, których nie
uniknęli też członkowie . Beach
Boys·. W pewnym momencie
grupa ' zawiesiła nawet działal
ność . Histońa zespołu rozgrywa
się na tle burzliwej dekady lat sze-

http://sbc.wbp.kielce.pl

0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania
cen targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30
Sytuacja na drogach 5.50, 1.30 Lapidaria 6.00, 16.00 Aktualn. dnia 6.05, 7.05,
12.10, 17.30, 20.10 Sport 6.15, 9.05,
13.10, 19.05 Komunikat dla alergików
8.05,10.15, 11.55,12.15, 17.35 Kuriery
ogłosz. 8.50 Radiowa giełda pracy
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00,19.00,21 .00,23.00 Wiad . 9.05 5
minut o reformie ubezpieczeń społecz
nych 9.10 Nie czytałeś - posłuchaj 9.15
Muzyka dla wszystkich 10.00, 12.00,
14.00, 18.00, 20.00 Mag. inform. 10.20
Radio Kielce poleca ... 10.30 Pół godziny dla rodziny 11.10 Sprawa na dziś
12.00 Plus w południe 12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy
12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmait. i muzyka 13.50 Dzieje grzechu S.
L:eromskiego 14.1 5 Auto radio - moto
radio 15.10 Radiowy Konkurs Szkół
Średnich - Superszkoła 99 15.55, 19.50
Język angielski 18.00 Plus 18.30 Zma!lania - prezentacja reportaży 19.10
Swiat filmu 19.50 Opowieści dla starszaków 20.1 5 Radio po kqlacji 21.50
Ogniem i mieczem - prawda' i legenda
22.00 BBC 23.00 Mag. studencki 23.30
Razem bracia do lin - mag. morski 0.00
Nocne Kielce

RADIO FAMA
6.20 Serwisy inform. (co godzinę )
6.30-8.30 i 14.30-17.15 Wiad. dla kierowców(co 15 minut) 7.15 Cow prasie lokalnej piszczy? 7.50, 11.50, 14.50,
18.50 Wiad . lokalne 8.15 Poranna kawa
z Radiem FaMa 9.15 Konkurs 7 x 7, czyli
cudze chwalicie, swego nie znacie
10.15 Kwadrans z Ratuszem 12.15
Otwarty telefon - dzwonić każdy może
14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu FaMa
15.05 Przebój za przebojem 18.00 Muzyczna przestrzeń 21.00 Nie tylko rock
0.00 FaMa nocą

RMFFM
6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze
świata (co godzinę) w tym wiad. regionalne: 7.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45
18.45-5.45 Wiad . (co godzinę) 6.30,
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 , 15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00, 17.30 Traffić
- region . inform. dla kierowców 5.009.00 Ni w pięć, ni w dziewięć 9.00-12.00
Byle do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45 wiad. i region.
mag. inform. 13.00-15.00 Na językach
15.00-17.00 Poza zasięgiem 17.0018.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 17.45
wiad. i region . mag. inform. 18.00-20.00
Lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 060 22; Bęc:
0-700 060-33) 20.00·20.00 Granie na
żądanie 22.00-1.00 O zmRocku 1.005.00 Kobranocka

MTM FM RADIO .
NAD KAMIENNĄ
7.00-22.00 Serwis inform., 6.00 Poranny blok prezenterski: muzyka, aktualn., inform., konkursy: 6.00 Otwórz
oczka 7.05 Piosenka dla solenizantów i
jubilatów 7.20 Strzał w dziesiątkę, czyli
przebój dnia (co godzinę) 7.30 Konkurs
- Torebka szalonej . reporterki 8.15,
11 .15, 13.15, 16.15 Komunikaty i
ogłoszenia 8.30 Płyta dnia 9.15 Konkurs
prasowy 10.05 Aktualn. sport. 10.45

Przegląd prasy 11.25 Radiowa giełda
pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 Popołudniowy blok prezenterski: 14.3017.00 Publicystyka, temat dnia, sonda ,
rep. 18.05 Aktualn. sport. 18.15 EkoKonkurs 21 .05 Wieczór z czarną płytą
22.05-6.05 Muzyka Nocnych Marków

RADIO TAK
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę) 20.00, 21 .00, 23.00-5. 00 Skrót inform. 19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń
lokalnych 6.30 7.30, 13.30,16.30,19.05
Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45,
7.45 Poranne Moto-info 9.45 Notowania
walutowe 15.15 Notowania giełdowe
9.55, 13.55, 16.55 Komunikaty 6.0010.00 Poranny program: Razem od świ
tu 8.10 Poranny gość Radia TAK 8.30
Raport reporterów 10.10 Hyde Park
11.10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.0015.00 W przestrzeni 13.30 Spotkania z
ekspertem 14.10 Informator kulturalny
15.00-17.00 Na fali - mag. inform.
17.00-19.00 Tak mi graj 19.00-21 .00 lista przebojów Radia TAK 21 .00-23.00
Tak i tak - wieczorny blok muz.: inform.,
wydarzenia i wywiady 23.00-1 .00 Nie
taki straszny Jazz 1.00-6.00 Noc z Radiem TAK: Po zachodzie słońca oraz
konkurs - Co wiesz o NAS?

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-0.00 Wiad . (co godzinę) 6.3019.30 Wiad. lokalne (co godzinę) 7.50,
8.50, 19.25 Sport 6.15, 8.45, 11 .55,
20.55 Nauczanie Jana Pawła II 7.10,
7.40,8.10,14.55,15.25, 15.55 Sytuacja
na drogach 7.55, 9.55, 13.15,17.45 Komunikaty 5.55-8.00 Wczoraj plus dzisiaj
6.45 Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20
Kalendarium na dziś 7.35100 dni dowizyty Ojcia Świętego 8.00-9.00 Poranny
puls dnia 8.10 Twarz w twarz - poranna
rozmowa Radia Jedność Plus 8.35
Przegląd prasy 9.00-12.00 Samo życie
9.10 Jeden plus jeden - gość w studiu
9.40 Rynek pracy 10.10-10.55 Temat
dnia 11 .35 Konkurs RJP 11 .55 Anioł Pański 12.00-13.00 Południk Plus + konkurs 13.00-14.00 Radio Plus Rozmaitości 13.10 Notowania giełdowe 14.0015.00 Muzyczny puls dnia (album tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.0515.55 Plusy dodatnie - plusy ujemne
16.05-16.55 Świętokrzyski puls dnia
17.00-19.00 Wiara plus życie 17 .10 Serwis Radia Watykańskiego 18.00
Transm. mszy św. 19.05-20.55 David
Fox Show 21 .05-22.00 Debata Radia
Jedność Plus 23.00-0.00 Przykazania i
pytania 0.05-5.55 Noc na wzgórzu

RADIO LELlWA
6.00-9.00 Wiad. (co pół godziny) 6.13,
7.13, 8.13 , 9.13,10.13,11.1 3,14.13,
16.13, 18.13, 20.13 Kalendarium hist.
6.38,8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8.00,
17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00 Wiad.
(co godzi nę) 9.30 GoŚĆ dnia 10.30
Giełda pracy 10.48 3 przed 11 11.30
Dziś w mieście 12.00 Notowania walutowe 12.30 Giełda nieruchomości 12.45
Audycja ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych 14.30 Giełda pracy
14.45 Auto Motor i Sport 15.30 Dziś w
mieście 18.25 Kalendarz muzyczny
19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście
22.00 Wiad. Głosu Ameryki 22_10 Muzyka Non-stop 0.00 Love song s

Pułapka diabła

obejrzeć

Letni sen - historia
zespołu "Beach Boys"

TV POLONIA
7 .00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza
7.05 Dziennik krajowy 7.25 Sport telegram 7.30 Wielka historia małych
miast: Nieborów 8.00 Południk 19: Jaskinia niedżwiedzia - mag. 8.20 Z dziecięcej półki - pr. dla dzieci 8.30 Mała
ksi ężniczka - serial anim. 9.00 Wiad .
9 .1 0 Spojrzenia na Pol skę (powt.)
9 .30 Czarno-białe i w kolorze : Dom
Świętego Kazimierza (powt.) 11 .05
Mała rzecz, a cieszy (powt.) 11 .25
Sprawa Bulskiego (powt.) 12.00 Wiad.
12.10 Wojownik sztuki (powt.) 12.30
Klan (214) - telenowela pol. 12.55
Auto-Moto-Klub (powt.) 13.05 Liga
przebojów (powt.) 13.30 Mag. polonijny z Ukrainy (powl.) 14.00 Tylko muzyka (powt.) 15.00 Panorama 15.20 Pr.
dnia 15.30 Swój 16.00 Klan (214)
(powl.) 16.30 Sześć milionów sekund
(16) Kłusownicy w ZOO - serial pol.
17.00 Teleexpress 17.1 5 Polska piosenka: Ludzie, zjawiska , epizody - pr.
muz. 17.35 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 18.00 Pogranicze w ogniu

:

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad i
7.15 Opowieści z Zielonego Lasu (26)
- serial anim. 7.45 Troskliwe misie (37)
- serial anim. 8.10 Kucyki i przyjaciele
(20)- serialanim. 8.35 Bosco(18)-serial anim . 9.00 Paulina (41) - serial
obycz. 9.50 Maria de Nadie (15) - telenowela 10.40 Rozwinąć skrzydła (75)
- telenowela 11 .30 Telesklep 12.00
Maria Izabela (91) - serialobycz.
12.30 Fakty, ludzie, pieniądze - Home
& Market - mag. 13.00 Czas to pieniądz - teleturniej 13.35 Opowieści z
Zielonego Lasu (26) - serial anim .
14.00 Troskliwe misie (37) - serial
anim. 14.25 Kucyki i przyjaciele (20) serial anim . 14.45 Bosco (18) - serial
anim . 15.15 Szkoła złamanych serc
(108) - serial austral. 15.45 Szkolny
odlot (11) - serial austral.16.15 Bajer
w Bel-Air (26) - serial kom. USA 16.45
Nie do wiary - opowieści niesamowite
17.15 TVN Fakty Regionalne 17.30
Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki
18.00 Paulina (42) - serialobycz.
18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Maria Izabela (92) - serial
obycz. 19.55 Pogoda 20.00 Rajd ku
słońcu - film obycz. USA 22.15 Milenium (9) - serial sens. USA 23.15 TVN
Fakty 23.20 Kropka nad i 23.42 Pogoda 23.45 Telewizjer - mag. sensacji i
rozrywki 0.15 Prawnicy z Miasta
Aniołów (103)-serial obycz. USA 1.10
Supergliny - mag. policyjny 1.40 Granie na zawołanie - pr. rozr. 4.1 O Granie
na ekranie - pr. rozr.

RADIO KIELCE

śćdziesiątych. (Na zdjęciu - sce-

na z filmu .)

Film muzyczny, USA. 1990.
Michael Switzer_
Występują: Bruce Greenwood,
Greg Kean, Arien Dean Snyder,
Casey Sander.

Reżyseria:

Nasza

TV, godz. 20.00

"Wieści

-z

spod

Łysicy"

zagadką

Autorzy dzisiejszego , 39 z kole i wydan i a telewizyjnych .Wieśc i spod Łysicy·, zapraszają
na :
- relację galerii artystycznej
.zielona· w Busku-Zdroju, która
doczekała się jubileuszu 1O-lecia
istnienia,
- oraz na spotkania ze święto
krzyskimi rzemieślnikami, sposobiącymi się do obchodów 70lecia swojego samorządu, czyli
Izby Rzem ieślniczej w Kielcach .
Będzie też tradycyjna filmowa
zagadka do rozwiązania w trakcie
emisji programu .
Począte k

program II TVP.

godz.

17.30,

Caine , osierocony przez matkę
narkomankę chłopak , wychowuje się na ulicy. Na co dzień styka
się z bezwzg l ędnym i młodocia
nymi przestępcami. Jego jedynym prawdziwym przyjacielem
jest nastolatek z sąsiedztwa Pernell. Kiedy pewnego dnia
Pernell trafia do więzienia, Caine, zgodnie z obietnicą, opiekuje
się jego dziewczyną i jej 6-letnim
synkiem .

Drama t sensacyjny, USA.
1993_ Reżyseria: Allen Hughes/Albert Hughes. Występują:
Jada Pinkett (na zdjęciu), Tyrin
Turner, G/enn Plummer, Samuel L. Jackson.
TVP 1, godz.

0.00
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REKLAMA

-

OGŁOSZENIA
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE D NI
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, ni e ru cho m ości i

ZNIZKI NA

Jeżeli ogłosze ni e drobne zamieszczone w "Echu Dnia" nie odniesie skutku,
przyj dż do Biura Reklam i Ogłoszeń . J eże li w ci ągu 5 dni od daty ukazania s i ę
og łoszen ia okażesz rachunek na to ogłosze nie , dostaniesz zn iżkę na jedno
ogłoszen ie tej samej treści: 30% w wydaniu p i ątkowy m , 60% w wydaniach w
pon i edz iałek , wtorek, środę , czwartek i a ż 90% w wydaniu sobotnim.

CEBOX - ALARMY
Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany m ontaż, dystrybu cja. Kielce Polna 7,
041 /368-23-68.
Wl1613

CEBOX -TV Przem

PANELE - PODŁOGOWE - ŚCIENN E RATY - UKŁADANI E , 041/362-70-40,
ZAGNAŃSKA 71.
atll46
boazeryjne. Tanio!
Kielce, Wrzosowa (róg Hauke - Bosaka),
041/362-05-00.
Pane ł e podłogowe ,

słowa

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

atlS41

Parapety,041/362-05-00.
Rem onty, ocieplenia, tynki gipsowe
(VAT). Nova-Tex, 041/344-40-29.

Centrum Rowerowe Fomax

1111111

ul. Prosta 32, ul. Podklasztorna 117A.
Hurt - Detal.

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

Chłodnictwo

Bioenergoterapeuta, 0604-532-588.
Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

atl143

WI1614

kł7817

Bezoperacyjne leczenie kamicy żółc io
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łys ie nia , 041/344-87-18 (1 5.00-17.00).

.

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

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

WIJI

Łu szczyca ,

bielactwo - leczenie,
0601-214-388.

aldl41

---_._---_.

101848

KOMPUTERY - EDIAKOM

tI

Oprogramowanie, serwis, komis.
Kielce, Mała 16, 041/343-26-10.
......................................................... .........~.1~4.4

Kseroko iarki

KOSMETYKA

Schudnij do lata! 041/369-90-81.

Anglia - wyjazdy maj, 0604-492-343.
"'49610

NAUKA

Cha ł upnictwo

"Budowlanka" - 041/346-16-00. Kielce, Jagielloń ska 90. Zapisy - rok szkolny
1999/2000. Szkoły zaoczne: Liceum Ogó l no kształcące (z informatyką) . Policealne: technik budownictwa, technik
urządze ń sanitarnych, technik BHP,
technik elektronik.

salon kosmetyczny w Kielcach
lub okolicy, ewentualnie samo
wyposażenie, tel. 0604-321-957.

klB091

lombard nU Marynarza'i
Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Także w ni edziel ę !
",1161

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

lit49611

Tatuaże

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

KUPNO

"Marksolt" - kursy komputerowe:
Windows, Office - Kielce, 343-06-28 .

Amortyzatory z wymian ą,
041/368-35-71.

Autoał army

m....................... -...._.... _---_.......__........ _............_....._atl
........

atestowane,

Prymus, kursy komputerowe, Kielce,
361-28-68.

AAA "Lokum" - Nieruc h o m oś c i ,
041 /344-22-48.
..1668
nieruch om ości ,

AAA "Medium"
041/368-07-74.

,um

tanio,

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

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71. Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewce 39
k. Kielc, 041/ 346-52-05.
.......___........_._._...._ ..._ .._ .._ ..._ ..._._ 101846

041/344~17-41 .

AD- Drągowskl,041/368-24-34 .

",117

..1660

"Complex-Dom", 041/368-43-86.

......................................_........................._........._........!.'~~ .
wynajęcia

M-3 osiedle

Świętokrzyskie, 041/362-41-62.

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

041481

BUDOWNIOWO
AAA Solidne okna PCV, belgijski system "Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: "Self", Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34. 101860
Blach odach6wka,
orynnowanie.
- wykonawstwo.
"PPHU Pamar", 041/366-19-17.E
Sprzedaż

Dwupokojowe: Chęcińska, Piekoszowska, Świętokrzyskie, Stok, Ślichowi
ce - sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12, 346-18-61.
",1707

"Faktor", 041/344-88-03.
Podkarczówka - atrakcyjny segment,
rozbudowany, własne ogrzewanie.

. 486
.............•••••••...............•.... _.-•.•..•••........_....................._.__
.._..
...

Ford - częśc i zamienne. Górników Staszicowskich 15, 041/345-02-52.
Mazda Nissan Toyota - części. Marko
Serwis - Bis, Kielce ul. Karczówkowska
20, tel. 041/368-35-71 .

Opony, akumulatory
041/345-63-59.

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

Kawalerkę, 35
Śródmieście Kielc,
komfortowa, 041/344-61-94,
0601-483-650.

m2,

części,

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

twardy,

miękki ,

0601-~~8-§9R .... .................

~4ąI9

Kolektory słoneczne, oszczędne
systemy grzewcze, 0604-220-585.

Mieszkanie umeblowane

niepalącym

wynajmę,041/3 61-69-37.

"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.

lokal 45 m2
na Sienkiewicza, 0604-776-080.

Badanie włosów, 0601-214-388.

Firma zatrudni: Przedstawiciela Handlowego na terenie Kielc. Wymagania:
dośw iadczenie , wykształcen i e średn i e ,

prawo jazdy kat.B. Oferty prosimy
składać : DU ET II S.C., 05-555 Tarczyn,
,,49600
ul. Rynek 18 .
Fundusze Emerytalne, ubezpieczenia. Szkolenie, licencja,
041/394-20-15 po 19.00.

Do sprzedania dział ka ouaolwe;UiWI
Nowej D ę b ie z częściowo
budynkiem, tel. 015/846-28-77.

dr49614

Mł odych ,

bezrobotnych
z samochodem, 015/832-25-26,
wewnętrzny 26.
Monterów rigipsów, 0602-697-056.
049633

Nie narzekaj, nie zwlekaj, rozpocznij
pracę w P.T.E. Polsat, 041 /344-99-56,
0604-586-643.
abJ80

Praca w domu na 1/2 etatu zleci
Wydawnictwo 740 zł brutto,
090-282-682.

NIERUCHOMOŚCI
....._........ _.........._......... _.......__.. _..........._.. _..............."!I'.!
Hala 700 m2 z suwn i cą - wynajmę ,
041/361 -67-09.

lokal o pow. 300 1000 m2• Grunty pod zab. handl. w
atrakcyjnym miejscu o pow. 1500 10000 m2• Tel. 071/398-73-37,
071/398-73-38, fax. 071 /398-73-36.
kł8J34

Pomieszczenia magazynowo - produkcyjne. Kielce - Dyminy, 800 m2, wynajm ę , 041'/362 - 05-22 .
101810

Sprzedam dom bliźn iak nowy, woda,
gaz, ga raże osobne, dz iałka 2200 m2 ogrodzona. Masłów I Świerszczyny, tel.
0604-461-008.

Pokr cia dachowe

Praca w ks i ęgowośc i po szkoleniu.
KKO Kielce, 344-47-75, Duża 8. Radom,
362-61-63, Czachowskiego 4.

PracodawcoI Bezpłatn ie - oferty pracowników biurowych, ks ięgowości. KKO
Kielce, 344-47-75 D uża 8. Radom,
362-61-63, Czachowskiego 4.

Ford Courier (1 993), 1.80,
041 /357-42-51.
Ga raże , blaszaki (3x5 - 1400
ko - solidnie. Transport gratis!
041 /263-27-42, 090-314-885.

Kombajny zbożowe, prasy do
zachodnie, duży wybór, możliWi
port, tel. 034/362-86-81 ,
033/875-45-06.

kł8111

Pracowałeś legalnie w Niemczech
(1 997/98), odbierz niemiecki podatek
012/269-00-23.
-

KonIener chłodni czy 4 x 3 x
idealny, tel. 015/832-74-07.

kł81 ..

Kosiarka rotacyjna,
tel. 015/823-46-05 do 15.00.

Składan i e długopi sów,

0604-406-785.
kł8330

Zatrudn i ę Chałupn ikÓW : krawcowe
z overlockiem + stebnówką. Kielce,
33-22-484.
,,49618

RÓŻNE

Opel Kadett diesel (1988),
041/361-73-40.
Opony używane , Kielce,
Domaszowska 41 .

AAA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewi cza 64,
041/366-40-93, 344-22-1 5. Czynne
także w ni edzie l ę 10.00 - 14.00. ",1681
"Agrokop " - hydraulika si/owa. Części
zamienne do koparko - spycharek. Kielce,
Zagnańska 226,362-67-36.

Polonez (1 986) stan bardzO
041/362-36-11 .
Polonez (1 990). Kielce,
Pilnie.

Wl1671

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

Firma poszukuje 30 osób z nadwag ą,
041/345-41-10.

Połonez 1'500, 041 /346-29. 81 ,
0602-555-730.

Maszyny szwalnicze - Adler, podwójny,
potrójny transport, stoły do krojenia
skóry oraz waga do 50 kg,
tel. 0604-475-006.

Polonez Caro
041/345-43-87.

\k8089

Pokr cia dachowe
klB09l

.48743

11143

PRACA-SZUKAM
Mężczyzna

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

Fial 126p (1 994), 041/301-1

kł8394

101811

K upi ę , wynajmę

Fial 126p (1 990/91) 3.300
041/315-19-78.

Fiaty 126p (1990, 1992),
tel. 041/306-23-97.

b91
--_..._---_.._---_._-----_._--._.._..._.__._-

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

Naprawa pralek, 041/331-78-94.
Piecyki, kuchenki, Kielce 331-13-41 .

MEDYCYNA

0601 -936-917 .

49334
----_...._-- - -----_.__.._---

Naprawa lodówek, lad chłodniczych ,
pralek, 041/368-02-38, 0604-632-287.
.49618

Dddzieriawię

regeneracja kaset,

kł8119

",1670

pralek.

kł8318

Chałupnictwo

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

",1611

"SACHS"- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana " Kim-Auto-Części,
Słowackiego
6, 041/344-23-73,
041/361-61-06.
101847

Automatycznych
041/369-82-22.

0604-477-894.

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

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

",1701
okll16

Prywatne Liceum Ogó l nokształcące
im. M. Wańkowicza ( młodzi eżowe) ogłasza nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
IkIlII

AAA, 041/366-05-93. Świętokrzyska
Kielce,
ul. Sienkiewicza 67.

kł8389

Do wynajęcia lokal, 041/362-67-31 .

Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
nabór na rok
szkolny 1999/2000. Kielce, Romualda
kł8001
3, 368-1 7-43.

G iełda N i eruc homości.

Blokady, 041/368-78-33.

"Promont-Serwis", 041/361-36-12.
klB09l

Chałupnictwo 2100 zł,

Wańkowi cza ogła sza

041/344-29-67.
101810

LOKALE

kł8306

........................................................................................... ~S.4.~.
kł8388

.49333

Palety-Euro (u żywan e),
041/346-32-95, 0601-942-232.

Do

Pokr cio dachowe

",2684.
......................_.-....................................................................

Autoalarmy ARO, 041/362-30-45.

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

\18089

.,1\90

Palety używa n e, 041 /311 -85-70.

101811

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

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

101763

wz'I688

Pokr cia dachowe

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

. 49618

AAA "Optimum",

Kielce. Chęci ńska 14, 361-37-49.

049397

Autoalarmy - cało d obowo,
041/344-34-79.

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

o rawa Obrazów

Chemia, 041 /332-23-41.

MOTORYZAOA

- składan i e ,

0604-529-568.

kł8m

"Budowlanka " - 041/346-16-00. Zapisy: Sz koły zaoczne: Liceum Zawodowe murarz. Technika: Budowlane, Urządzeń
Sanitarnych, Drzewne, Elektryczne, Elektro niczne, Mechaniczne, Zasadnicze
S zko ły Zawodowe (różne zawody).

Kupię

",16119

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

wiązałkowy,

PRACA-ZATRUDNI

J

• 49110

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

Drut -

Telewizor6w, Walczak
041/361-20-40.

KIELCE • RADOM • TARNOB

zaplaci za załatwienie pracy fizycznej (oprócz budownictwa).
Kielce, 303-90-76.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Me bł e . Sprzedam szuflady 80/40
z rowadnicami,090-326-615. .mn

Polonez Caro 1,6 GLi (1995),
~J(~§ą.:~§:.~?.P(l.1.§.:QQ· ..._---

Producent odzieży roboczej.
asortyment. Sprzedaż: Kielce, I
136, 041/346-24-64, 041 ?8-4::-_';;';;;'
Pińczów, 3 Maja 20, 041

REKLAMA

TURYSTYKA
kUJII

.' ",

Kominki , 0604-303-481 .

Układan i e

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

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

&49326

Przew6z osób Monachium Norymberga - Landau, 041/311-17-33.
kl.8J15

USłUGI
furgon. 1.6JLX (1995),
bardzo dobry, przebieg
do uzgodnienia, faktura
wgodz. 8.00-18.00.
~49512

piecyków gazowych. Hydrauliczne.
Kielce, 361-60-56.
&44910

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

Alabaster. Malowanie, szpachlowanie, tel. 041/345-98-11 ,
kom. 0602-465-651 .
«49043

Malowanie natryskowe,
041/331-24-86,

Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041 /368-86-55.
011506
Alarmy stacjonarne ARO,
041/362-30-45.
&49385

Czyszczenie
Profesjonalne- dywanów, 041/369-83-79,
9604-492-343,

wykładzin

&49619
~19651

CZYSZCZENIE DOSKONAŁE :
DYWANÓW, TAPICERKI,
041/366-00-76.

....................._...__.._...._....._...._.... __..._.......!!.!~.4

&49602

Malowanie, 041 /368-18-08.

~49644

Domofony 041/369-88-21 .

montaż,

naprawy,

&49S4l4
-_.._._._._-_._._._----_.,._-

Ocieplanie styropianem.
strukturalne, 041/315-25-40.

_

«49JIJ.
.__.... .. -........_.-.....__......................_._ ....._..........__.............

Hydrauliczne, 041/361 -54-12.

&496JI

&49266

Hydrauliczne , 041/345-67-17.
~m85

Hydrauliczne, przyłącza , montaż
kot/ów, 041/368-83-44, 0602-477-044,

-_..........................._.........................._.......

&19411

, .._ ..._ ............__ ....._............_ ........:&::49:.::
58:.2

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

&49S12

Instalatorstwo elektryczne, przylącza ,
041/362-31-82.

Żaluzje , verticale, rolokasety, roletki Tanio! 041/366-38-26.

Rolety aluminiowe (zabezpieczające)
Bramy garażowe zwijane automatyka , napędy.

PRODUKOA • MONTAŻ • SERWIS • RATY ~
~ 251-16-18,266-36-57,090346690

&49393

Żaluzje , verticale, 041/331-04-97.

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

_-_.._._._.._._.._--WIDEOFILMOWANIE

~-._-_

.._----_...

",2611

"Contest" Video, 041/362-12-63,
0601 -511-384.

_.._-_.

__.._-_._---

PEGAZ Sp. Z 0.0.
Agencja Reklamy Bezpośredniej
poszukuje kolporterów prospektów reklamowych
na terenie
byłego woj. radomskiego.
Jest to forma pracy dodatkowej wykonywanej w ciągu 2 dni co dwa
tygodnie. Praca ta nie jest ciężka fizycznie, mogą ją wykonywać
równ i eż kobiety oraz uczennice (ukończone 16 Iat).
Zgłoszen i a prosimy kierować pod nr telefonu 032-25-45-002 w. 397
i 398 w dniach od 10.05 do 15.05.99 r. w godzinach od 8 do 17.

&49610

Wideo Film, 041/362-12-79.

ZGUBY
Honorata Smolarczyk zgubila bilet
PKS,

PEGAZ Sp. Z 0.0.
Agencja Reklamy Bezpośredniej
poszukuje klerowc6w do rozwolenla prospekt6w na terenie
byłego woj. radomskiego.
Od kandydatów oczekujemy: dobrej znajomości terenu, posiadania
samochodu osobowego lub dostawczo-osobowego, posiadania
telefonu, samodyscypliny, lojalności i rzetelności w pracy.
Jest to forma pracy dodatkowej odbywająca się w ciągu 4 dni co dwa
tygodnie.
Zgłoszen ia przyjmowane są pod nr telefonu 032-25-45-002 w. 397
i 398 w dniach od 10.05 do 15.05.99 r. w godzinach od 8 do 17.
_

miesięczny

Przeprowadzkl - Tanio!
041/361-94-68, 090-683-376.

~41616

&49116

Kidawa Justyna
WSP.

zgubiła legitymację

stu dencką

..___._.._ ..__.._,..._..._.........__!.4!!'.2
aw201

Marcin Ostachowski zgubił legitymanr 335925 i studencką UW
nr ZSD 126.

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

cj ę kolejową

OST "GROMADA" ODDZIAL
W KIELCACH
25 520 KIelce, uJ. Targowa 18,
Tel. 343 02 31, 3322971,
Fax 343 02 34. E-mail :
2romada@comDlcx.com.pl

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

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

OfERTA SPECJALNA

Zaginęła

legitymacja studencka na nazwisko Magdalena Borek.
&49612

Wczasy w Mlędzywodzlu
pokoje l 1azienkami. wyżywienie
28,oe - 08.07, - 695 zł (10 dni)
27.07 - oe.08, - 750 zł (10 dni)
24.07 - 07.08. - 1,030 li , dzłeci do 12 I.
mim (14 dni)
KOLONIE I OBOZY

J ••trz,bl. Gór.
pokoje l łazienkami . basen kryty
29.oe - 13.07·1 .055 zł (15 dni)
26.07 - 11.08 -1.120 zł (15 dni)
02,08 -18.08 -1 .130 zł (17 dni)

,.1852

&49591

INSTALACJA
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WODY, KOTŁOWNIE
OLEJOWE "GAZOWE. WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE,
041 /345-27-25, 0602-535-567. &49646

.. 9511

Tynki

Przeprowadzkl,041/366-25-10.

Glazura, fachowo, 041/368-58-70.

Żaluzje , 041/342-67-52.

«48361

&41911

&19552

&49S01

Videolllmowanie . 041 /331 -91-22.

Montaż drzwi, okien, panele,
041/344-26-21 , 368-50-41 .

011520

Glazura, 041/369-91-79.

kostki, 041/311-55-96.

Demon Videolilmowanie.
041/331-38-76,

Malowanie, czysto, tapetowanie,
remont, 041 /368-36-66.

PANELE
PROFESJONALNIE,
041/345-84-53.
011 SIl
63"

Układan i e

Skarżysko Kam ., ul. Fabryczna 11 , Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 57

&19623

._.._ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ &19669

~49!10

km,

Malowanie - najnowsze metody, glazura, terakota itp. Zapraszamy do wzorcowni, Kielce, Ściegiennego 5,
0601-845-792, 331-89-09,

Malowanie natryskowe, tradycyjne,
041/331-01-41 .

2.

(1993), 55.000

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

Malowanie natryskowe, tradycyjne,
041/315-25-40.
&49543

MA Szklarstwo całodobowo .

Daewoo Nexia (1996),
klimatyzacja, air bag,
wsp. kierownicy, poj. 1,5
041/369-93-55,

kl.8J90

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

&496SO

MA MA Montaż - naprawy kuchenek,

Kościuszki

Malowanie - natrysk - tapetowanie,
Gwarancja, 041/344-58-11 ,

!eOLETS SERVICE Sp.c.
IMPORT-EXPORT

Krycie dachów, 041/345-27-87.

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

~4962 5

kostki brUkowej, Kielce

306-14-10.
&49358

&49155
~4966 4

STRONA 15

Transport od 3 do 24 ton: Dłużyce, niskopodwozie, meblowozy, plandeki,
chłodnie w ruchu krajowym,
041/362-05-22,

M IędzywodzIe

pokoje l 1azienkaml. 100m od morza
26.oe - 09.07 - 970 zł (14 dni)
27.oe -11 .07 - 995 zł (15 dol)
01 .07 - 20.07 - 1.290 zł (20 dni)
11 - 25,07, 25,07.Q8,08, 1035 zł (15 dni)

............................_. _ _....... _ .............._......_ .....,.... ~1.1.2~

KOLONIE I OBozy

Rytro
13.07 - 28.07, 29.07 - 13.08 - 980 zł (16 dni)
14.08 - 26.08 - 630 zł (16 dni)
WŁOCHY - Gargano
26.07 - 09.06.99, 1.550 zł (15 dni)
09.07 - 20.07, 16.07 - 29.07 - 1.350 zł (12 dni)

GRECJA - Peloponez
03,07 - 16.07, 17.07 - 30.07. 07.08 - 20.08, c.
1.475 (prom z WIoch, autokar Lux. pokoje z
łazienkami. Klub Unesco)
ANGLIA Brtghton
01.06 - 17.08 2.615 zł (z naukąjęz.
angielskiego)

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

&49629

&48331

Wyższa Szkoła
«4958J

Pedagogiczna
im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach

ogłasza

- .\siebie, 0604-897 -'184.
«49584

«49585

przetarg nieograniczony

na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych sali konferencyjnej Rady Wydziału Pedagogicznego WSP znajdującej s i ę w budynku przy ul.
Krakowskiej 11 w Kielcach.

Kielce, ul. 1 Maja196

00/2581
«49421

W związku z dynamicznym rozwojem
na rynkach środkowoeuropej skich

::~~~~n

_ . . . ._ ... mn..,

. . . . . . 'h.ralJS ...

----------------------

Angielska Firma Handlowa

MAJOWA PROMOCJA!

poszukuje
_ _ A_aA

OKNA:
DREWNIANE

Handlowych

Regionie Świętokrzyskim i Radomskim

Ty jesteś osobą z którą możemy
_~;o
e związać naszą przyszłość.
Oferty prosimy składać pod adresem :
25-007 K ielce , ul. S ienkiewicza 30/6

BDK-DAEWOO
leaSing

EALE CIĘŻAROWE
STKIE MARKI

35),
_

,oJ "" .. "

CZEŃ

GODZINY

@1)
•

COMPACT
DISC
NOl,łlTY

____

~
~
~AKPOL

:au-.zt.ł1

l!

a

ZWOŁOMINA

KP Księga Podatkowa
KH Księga Handlowa
FPP Firma ++ .
PiK Płace i Kadry

Najlepsze programy dla firmy poleca

u',łNOf~()L sp.zo.o.

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

39-400 Tarnobrze , ul. Sandomierska 6 tel. 0-15 822 82 32

http://sbc.wbp.kielce.pl

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

.
arplow
,

WTOREK, 11 MAJA 1999 R.
"Autostrada Polska" w CTK

a czy
od 20 lat, gonty bitumiczne - od
około 10. Tak więc jeszcze nie wiemy co naprawdę warte są te materiały i ile wytrzymają.

Dach, zwany często piątą elewacją, jest niezmiernie waż
nym elementem domu. Dobrze zaizolowany zapewnia pomieszczeniom ciepło i chroni przed wilgocią. Dlatego tak
niezwykle ważny jest odpowiedni wybór pokrycia dachowego. Dziś prezentujemy wady i zalety dachówki ceramicznej.
Już

w starożytności pokrywano
dachy dachówką ceramiczną. W
XV wieku w dziele . 10 ksiąg o sztuce budowy· napisano: . Po wypróbowaniu wszystkiego, mimo najskrzętniejszych poszukiwań i trudu śmiertelnych, nie znaleziono
nic lepszego na dach niż dachówki
wypalane z gliny·. Ta maksyma
jest aktualna chyba do dziś .

•

Mrozy niestraszne
Kolejne ważne parametry dachówek to mrozoodporność i nasiąkli·

Na polskim rynku nowoczesne blachodachówki funkcjonują dopiero

7
•

wość. W naszym klimacie w poszczególnych porach roku temperatury znacznie się różnią. Dlatego
dachówka musi być wytrzymała
na częste zamarzanie i rozmra ża 
nie .
- Im większa n as iąkliwość, tym
mniejsza mrozoodporność .
DOKOŃCZENIE NA STR. 18

Na kilkaset lat
Wybierając pokrycie dachowe
musimy wziąć pod uwagę przede
wszystkim dwa zagadnienia. Pierwsze z nich to gwarancja
trwałości. Wszystkie dostępne rodzaje pokryć dachowych mają od
10 do 50 lat gwarancji.
Druga cecha to żywotność . Nikt
dokładnie nie sprecyzował jej dla
poszczególnych pokryć, poza
przybliżoną właśn ie w przypadku
dachówki ceramicznej. Żywotność
mówi nam, ile dane pokrycie bę
dzie w określonym czasie zachowywało swoje prawidłowe parametry. W przypadku dachówek historia pokazuje, że mogą one służyć
dobrze nawet przez kilkaset lat. W
przypadku innych materiałów nie
mamy tak długich doświadczeń .

Fol. A. Piekarski

Ponad 40 lat na dachach w
Dachówka Braas.

Europie.

Mieszkaniowa
"Budowlani"
ul. Planty 15 w Radomiu

Nowoczesny system produkcji. oparty o ścisłą kontrolę surowców
naturalych. gwarantuje niezmienną jakość produkowanych dachówek.

prowadzi nabór
chętnych na realizację

A
~vo.

mieszkań

---

Pewny dach nad

• okna dachowe Braas Smart

Międzynarodowe Targi
Budownictwa Drogowego " Autostrada Polska", największa tego
typu impreza w Polsce, rozpocznie się jutro w Centrum Targowym Kielce. Piąta , jubileuszowa
edycja wystawy zgromadzi
ponad dwustu wystawców z
dwunastu państw europejskich.
Uroczystego otwarcia targów dokonać ma dyrektor generalny Dróg
Publicznych Tadeusz Suwara.
Przedstawiciele firm z Austrii, Belgii, B i ałorus i, Czech , Francji, Holandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji,
Wie lkiej Brytanii, Włoch i Polski
zaprezentuj ą maszyny i sprzęt
drogowy, surowce i materiały do
budowy dróg , mostów, wiaduktów
i tuneli, oznakowanie i oświetlen ie
dróg, mostów, wiaduktów i tuneli.
Obecne
będą
także
firmy
świadczące usługi finansowe , towarzystwa ubezpieczeniowe na
czele z największym ubezpieczycielem firm budowlanych BTU iR
. Heros", towarzystwa leasingowe
oraz banki.
Wśród wystawców swoje oferty
zaprezentują między innymi producenci s przętu do budowy dróg
oraz farb i urządzeń do ich znakowania, jak Huta .Stalowa Wola·,
.Polmark·, . Schmidt Polska", .Wa-

Spółdzieln ia

całej

System krycia dachu Braas :
• szeroka gama kształtów i kolorów
• pełen asortyment elementów wykończe niowych
• system rynien z utwardzonego PCV Braas StabiCor

TARGI

głową

B RAAS

- własnościowych mi osiedlu Zamłynie
- własnościowych na osiedlu Wośniki
- lokatorskich - na osiedlu Wośniki
wymagany wkład 30 proc. wartości mieszkania.
Mieszkania kategorii M-2, M-3, M-4 w enl~ral:>OSZ."
nych budynkach mieszkalnych realizowanych w
1999-2000-2001. Okna PCV, nowoczesne
instalacyjne, kompleksowe opomiarowanie.
informacji udziela dział techniczno-inwI'><::I·vr.\JlnV
nr 11) w godzinach pracy Spółdzielni , tel.
36-224-85, 36-226-19.

HURTOWNIA ELEKTRYC
STALEWSKI
25-613 Kielce. ul. JagiellOńska 9. tel. (041) 345-56-76 . 346Ostrowiec. ul. Żab i a 15. tel. (047) 265-40-65

Bezpośredni .rn •.lul'· ..

WYSOKIEJ

DOMOFONY, BRAMOFONY, VI

30 lat
gwarancji
Braas

niemieckie - balco rn
przewody, kOlKlt1lryki, 0!jIII!I elektryany,
koreańskie'
żarówki, !wietI6wki oprawy ogrodowe,
łaśmy El, sy!Iemy alarmowe, domolony, videodomolony . monIai

DI1Il

wtącznie

z mrozoodpornością zgodnie z dokumentem gwaral'lCyJnym

1

ES LACHY . .DłirT"II.
DACHÓWKOWE ITRAPEZOWE

Partnerzy handlowi :
Radom: DACH-KOMPLEX, ul. Okulickiego 47 . 048/381 0380

Kielce :

PROFIL DACH. ul. Chorzowska 12, tel. 048/381 41 80
Grójec: GEN-BUD. ul.
Nisko:

Kępina

66. tel. 0481664 21 59

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

SYSTEMY RYNNOWE ~AfARLEY
OKNA DACHOWE O"'FAKRO'

MELLE POLSKA. ul. Skrzetlewska 4, tel. 041/345 40 12

LEKON, ul. Tartaczna 1, tel. 048/ 362 96 00

Ostrowiec Świętokrzyski : LEWANDOWSKI ul. Sandomierska 87 a, tel. 047/2652043
Stalowa Wola :

STALMET. ul.

Przemysłowa

5. tel. 015/844 47 42

-

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

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

...... " ..... 'L-

DOMU

STRONA 17

CENT R UM
BUDOWNICTWA

potrzeby remontowe

~W()l1ztwle świętokrzyskim

wierzchnia
odnowy
• •

~hRR

g na terenie kraju
nemu pogorszeniu .
procent s ie ci dróg
wymaga
naty,eglo remontu , druga przeprowaw c iągu najbliżlat. Tylko co piąty
i dróg krajowych
ie dobrym lub zado.. - czytamy w speporcie o stanie teerzchni w 1998
nym w kwietBiuro Studiów
Generalnej DyPublicznych w Wa-

UMYWALKA ,,55"

kiem remontu wymaga 41 procent dróg, w Pod karpackiem 29
procent. Również na Kielecczyż
nie aż 44 procent dróg wojewódzkich wymaga natychmiastowych
zabiegów powierzchniowych .
Oszacowano , że w sumie na same remonty dróg krajowych i wojewódzkich powinno się przeznaczyć 7 mld złotych. Jednocześnie
z raportu wynika, że najwięcej
pieniędzy na remonty dróg zarówno krajowych, jak i wojewódzkich powinno dostać województwo świętokrzyskie. Dane te nie
zostały uwzg lędnione w podziale

,

+ 7% VAT

budżetu.

Drogi krajowe

li"

drogach krajowych i
ch opracowano na
ych zebranych w
.mI8ClIl'JII~slernl Oceny Stanu
_ _Bn; SOSNo Oszacowanatychmiastowe rekrajowych tylko w
roku trzeba wydać
złotych . Wszystkie
wymagają

u 2,7 mld złotych.
m razie stan tych
z roku na rok się popotrzeby finansowe
""-.~-.- większe. Tymczasem
iowe zaplatym roku 437 mln
że

wynika,

wciąż

długość

skoleinoków dróg. Znie-

głębokości wię
znajdują się na co

rze

sieci

dróg
naj-

UsZa(:o~lano, że

biegi wymagające
ruchu całych odcinbyć wykonane na
krajowych, wzmocrzchni na 4,4 tys.
powierzchniowe na

kilometr sieci

~~:~~:~:k:i~~ jest w stanie

Największe po-

niowe ma , zda, wojewóAż 64 pro-

Tylko co dziesiąty kilometr dróg
krajowych ma odpowiednią.
zgodną z parametrami europejskimi, nośność. Trzydzieści procent sieci dróg krajowych ma wymaganą równość , 17 procent nie
ma jeszcze kolein, a jedynie 7
procent ma odpowiednią szorstkość. Parametry techniczne
dróg oceniano w czterostopniowej skali. Okazało się, że do najgorszej klasy D zakwalifikowano
26 procent dróg krajowych ze
względu na głębok i e koleiny i 14
procent ze względu na bardzo
małą szorstkość nawierzchni.
Najwięcej odcinków o niskiej szorstkości stwierdzono w województwach
świętokrzyskim,
małopolskim i lubelskim . Okazuje się, że na terenie woj. święto
krzyskiego natychmiastowego
remontu wymaga 63 procent
dróg krajowych , dla porównania
na terenie woj. mazowieckiego
powinno się wyremontować 47
procent tych dróg, a w podkarpackim 34 procent.

,

"dach na wymiar"

DACHOWKA

PODWÓJNA
RZYMSKA

kolory:
ceglasty
czerwony
brązowy

antracyt
czarny

Przyczyny degradacji
Za

główną przyczynę

pogarstanu dróg krajowych uznano ich niedoinwestowanie. Z raportu wynika, że środ
ki przeznaczane na likwidację
zaległości remontowych stanowią niewielką część szacowanych potrzeb, co powoduje stały
wzrost odcinków o złym stanie technicznym . Ponadto w latach
1987 -97 nakłady na drogi realnie
malały. Kolejna przyczyna degradacji dróg to zwiększające się natężenie ruchu - szacuje się nawet, że w roku 2003 ruch ulegnie
podwojeniu w stosunku do roku
1990. Trzeci czynnik wpływający
na pogorszenie stanu dróg to
przeciążenie pojazdów i ich przestarzała konstrukcja oraz zanik
transportu kolejowego. Wiele do
życzenia pozostawia również sama konstrukcja drogowa, zaprojektowana według parametrów
sprzed kilkudziesięciu lat.
By zmieni ć niekorzystną sytuację w drogownictwie, należałoby
w ciągu najbliższych trzech lat
wykonywać rokrocznie odnowy
co najmniej 2,5 tysiąca kilometrów dróg krajowych. Najwię
ksze korzyści osiągnięte zostałyby, gdyby w pierwszych
dwóch latach na zabiegi remontowe przeznaczano kwotę dwukrotnie wyższą od obecnej, czyli
około 900 mln złotych rocznie .
Przy czym środki te powinny być
przeznaczane na remonty natychmiastowe . W przeciwnym razie nawet przy niewielkim wzroście nakładów na drogi zaległości remontowe będą narastać, a stan dróg będzie się pogarszał - czytamy w raporcie
Biura Stud iów Sieci Drogowej
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
szającego się

STYROPIAN FS 15/M20
WEŁNA SZKLANA

UNI MATA 50 mm
PŁYTA GIPSOWO·

3
92,S2
zł/m
+ 7% VAT

4

19

'

+

2

~~~ VAT

14,94 z/lszt.

-KARTONOWA 9,5 mm ~====+=7=%=VA~T
WEŁNA MINERALNA
54
2
ROCKMIN 50 mm
' + ~~~ VAT
ZAPRAWA KLEJĄCA
.DO STYROPIANU 25 kg
,~~~:/~~~

3
27.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA RABATÓW.
ATRAKCYJNE WARUNKI HANDLOWE
DLA FIRM WYKONAWCZYCH
--------------~

N

roll~W,ńrl""';,,h

Małgorzata 'łWELEC

-------------------------------------------------------------------------------------------------http://sbc.wbp.kielce.pl
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Karpiówka czy mnich .

SWIIiTOK~SKIE
CENTRUM FARB I LAKIERÓW
Kielce, ul. Zagnańska '232, tel.jfax 331·9041, tel. 362-61-60
POSIADAMY W SPRZEDAŻY, W CENACH FABRYCZNYCH WYROBY NAJLEPSZYCH
POLSKICH FIRM: farby, lakiery, kleje, silikony, rozcieńczalniki, akcesoria malarskie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 16
Wynika to z tego, że w maleńkie
mikropory w dachówce wnika woda. Jeśli zamarznie, dachówka może się ukruszyć czy popękać. A gdy
przetrwa w stanie nienaruszonym
pierwsze dwa - sześć lat, możemy
być pewni, że raczej już nic się z nią
nie stanie przez następne dziesię
ciolecia - wyjaśnia wiceprezes

PONIEDZIAlEK· PIĄTEK 8.30-17.00
SOBOTA 8.30-12.00
1857/Jw

DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM NA TERENIE MIASTA

SP RĘŻARKI

przedsiębiorstwa wielobranżowego

wraz z wyposażeniem dodatkowym

"Profam" w Kielcach Jacek Nowak.

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
lapraszamv
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
wgodz. 7·15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
DEST

Łatwo konserwować,
waży!

ale ... swoje

Podstawową zaletą dachówek
ceramicznych jest trwałość , a co
PNEUMATIC
za tym idzie, niezm i enność koloru .
25·729 Kielce,
Wyn ika to z pochodzenia mate~;:
ul. Urzędnicza 16
ri ału użytego przy produkcji, czyli
leI. 345·04-57, lel./lax345·24-77
gliny. Dachówka ceramiczna .oddycha", przez co zapewnia zdrowy
mikroklimat wnętrza . Decydując
s ię na taki dach, zapewniamy sobie także ochronę przeciwogniową. Do tego dochodzi jeszcze
piękny i ponadczasowy wygląd .
- Ceramiczny dach jest łatwy w
konserwacji. Jeśli pojedyncza dachówka ulegnie zniszczeniu, wystarczy wymienić tylko ją. Nie ma potrzeby naruszać reszty - wyjaśnia kierownik biura handlowego kieleckiej fir• my .Wig· Przemysław Kowaliński.
Minusem dachówek ceramicznych jest ich ciężar. Metr kwadratowy blachodachówki waży około
4 ki logramów, a ta sama powierzchn ia kryta ceramiką waży ponad
40 kilogramów. Dachówka typu
"mnich - mniszka", często spotykana w krajach śródziemnomor
skich , waży dwa razy tyle , bo

stołowe

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

STYROPIAN FS15

S DING ·11,~~ zllm!

Ceramika z ... betonu

Barwy ochronne
Dachówki ceram iczne mogą być
angobowane i glazurowane. Te
pierwsze powleka się glinką o odpowiednim kolorze. Aby, w razie
uszkodzenia, nie było widać różni
cy pomiędzy warstwą środkową a
powłoką, do masy ceramicznej jeszcze przed wypaleniem dodawane są odpowiednie barwniki.
Z kolei do ceramiki przeznaczonej na dachówki glazurowane dodawane są odpowiednie składni
ki, takaby po wypaleniu na powierzchni dachówki wytworzyło się
szkliwo. Żywotność takiego glazurowanego pokrycia jest prawie
absolutna . Nie występuje już wtedy problem nasiąkliwości. Woda
nie ma bowiem w co wnikać, powierzchnia jest idealnie gładka.

Ceny - do wyboru, do koloru
Cena dachówki zależy m.in. od
Wzory prostsze, ' na
przykład karpiówka, kosztują w przeliczeniu na sztukę zwykle mniej niż
dachówki przeznaczone na dachy
bardziej strome. Jednak na metr
kwadratowy przypadnie ich więcej
niż dachówek zakładkowych .
Cena zależy również od koloru .
Tańsze są barwy naturalne dachówki, czyli miedziane, czerwone
itp. Dachówki kolorowe, na
przykład zielone, granatowe lub
kształtu.

Oprócz dachówek ceramicznych
możemy stosować dachówki betonowe. Doskonale imitują tradycyjne, wypalane z gliny. Dachówka
betonowa to mieszanina piasków
kwarcowych, cementu, farby i wody. Zwykle jest ona tańsza od ceramicznej o około 30 procent. Wykonywana według najnowszych
technologii, zbliża s ię żywotnością
do dachówki ceramicznej.

czarne, są drożs ze .
dachówki glazu
nieco więcej n iż za
Na naszym rynku
leżć
bardzo wiele
mujących s i ę sprzed
wek ceram icznych.
producentami są firmy
Ceny znacznie się
nią.
Podajemy
przykładowych nr7."h ;,lk ..J

wych . Generalnie za
towy dachówki za pła ci my

80 złotych.
Metr kwa dra towy
niemieckiej fi rmy "C
sztuje od 39 do 73
tutaj wybór 150 I .
niemiecka firma "
dachówki w cenie
złotych za metr kwad
dukuje swoją cera m ikę
wydobywanej koło Kunic
leko Legnicy. Inna niemi
ma "Heisterholz" p ropan~E
chówki w cenie od 38
złotych .

Dachówki ceramiczne pr
firmy: "Rupp Ceramika'
pek", "Roben", "Gu m kows~
Dachówki betonowe dasia'
w cenach od 23 do 35 zlo
metr kwadratowy. WiodąC)1ll
ducentami są: . Brass", .E
. Prodach", IBF Bo le sławiec
Na dobrym pokryciu nie
też

oszczędzać.

Pam iętaj my

kupując dachówkę ·

Ki nga

kładzie się podwójną warstwę .

DYSTRYBUTOR-IMPORTER

Spojrzenie pod
(nachylenia)

INFORMACJA TECHNICZNA
KIELCE UL. ZAGNAŃSKA 84 A, (BAZA PKS)

W zależności od stopnia pochylenia połaci dachowej możemy stosować różne kształty. przy pochyleniu połaci od 22 do 45 stopni warto zastosować dachówkę karpiówkę, marsylską lub zakładkową. Z
kolei przy pochyleniu maksymalnym, czyli 78 stopni, konieczne bę
dzie już położenie dachówki klasztornej. Skąd ta różnica?
Karpiówka ma stosunkowo prostą
budowę, bez żadnych wypustek.
Gdyby zastosować ją na dach stromy, po prostu wisiałaby na nim. Takie
ułożenie nie zapewnia szczelności.
Dachówki przystosowane do
położenia na dachy strome mają
bardziej skomplikowany kształt.
Kładąc je "zaczepiamy" jedna o
drugą. W ten sposób możemy mieć
pewność , że taka na przykład holenderka nie zsunie się z dachu.
Jak widać , wybór odpowiedniego
kształtu dachówki nie zależy jedynie od tego, czy nam się podoba.

Qmłłittlt1

Dach kryty

kątem

dachówką

nie

może

być płaski. Śnieg i deszcz muszą

leI. kom. 090-669-445

swobodnie spływać , przez co nie dostaną się przez szczeliny pokrycia .

DOCIEPLA,NIE
BUDYNKOW
MATERIAłY

I WYKONAWSTWO
ELEWA Ol

Mana Polska Sp. z 0.0.
31-305 Krak6w, ul. Radzikowsklago 5, tal. (012) 636-55-16, fax (012) 636-55-31
25-656 Kialea, ul. Skrzetlawska 4, tal. (041) 345-40-1 2, fax (041) 345-39-00
od poniedziałku do piątku 8.00-17.00. w soboty 8.00-13.00

Bezpłatne

kosztorysy, doradztwo techniczne,

moźliwość

transportu

Podejmując

decyzje sprawdź
stosunek ceny do jakości

RW
JO
Pińczów
OAZA
S krzypl ów 33a
telJfax (041) 357-53-24
tel. kom. (090) 301159
(0604) 574922

SZYBA CLlMA PLUS
k=1,1W/m kw., kzargonem

CZYSTY ZYSK około 35%
mikrowentylacja standard

Producent

korzystnych

cen z gwarancją
optymalnej satysfakcji
Nie wierzysz?
To przyjedź lub zadzwoń!
Udzielimy Ci rzetelnej
informacji.

(do szyby STANDARD k=2,9 W/m kw. k)

.

"Różański·

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

OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ

praktycznie bez dopłat

~

PRODUKCJA
rolet - zewnętrznych,
aluminiowostalowych
"MINISAFeantywłamaniowe

rolokaset VEKA
RKS-PRiX
w kasetonach
bram garażowych
- rolowanych
w systemie
Aluprof, Heroal
- oraz segmentowe
Gros

Promując niezwykłą elastyczność
możemy być

25-701 Kielce, ul, Krakowska 62

7BUlłIAr (obok stacji CPN, przy wiadukcie) telJfax (041) 346-17-47

cen zważywszy na jakość
bardziej atrakcyjni wobec klasowo zbliżonych profili .

http://sbc.wbp.kielce.pl

extra
biała

Dystryboqo:

.11KI1IItL"·

HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW

"PROMESA"

'

ECHO SPORTOWE ŚWI
Brytan: Wydaje mi
punktu.

się, że

KSZO zabraknie do awansu

Jaka

Zdaniem Dariusza Brytana z Ceramiki Opoczno, w batalii o I ligę
liczą się już tylko trzy zespoly, a w
najlepszej sytuacji jest jego obecna drużyna . - Zostaty nam już same łatwe mecze. Tylko .Petra· może nam zagrozić , ale myślę , że nie
pozbiera się tak latwo po porażce

w Ostrowcu i jeszcze gdzieś straci
punkty. Gómik lęczna odpuścil
już chyba walkę o I ligę, a KSZO
zbyt póżno zaczął finiszować i do
awansu zabraknie mu jednego
punktu - dodał były zawodnik
ostrowieckiego klubu .
Dorota KUŁAGA

widowisko w Kielcach

Wracają

"szalikowcy"

Smutna, a momentami nawet
senna atmosfera towarzyszyła
poczynaniom piłkarzy Korony
Nida Gips Kielce i Piotrcovii
Ptak w boju o drugoligowe punkty. Mimo to obie drużyny stworzyły n i ezłe w idowisko okraszone pięcioma golami.
W Koronie nie ma już Franklina
Mudoha . Obecność czarnoskórego futbolisty w kieleckim klubie
byla kością niezgody między ,szalikowcami' , a resztą kibiców i
zarządem klubu . Po skandalicznym przyjęciu Mudoha przez niektórych ,szalikowców' podczas
inauguracyjnego meczu rundy
wiosennej z tamowską Unią wład
ze Korony postanowiły nie wpuszczać na obiekt przy ulicy Szczepaniaka kibiców z szalikami, a także
zabroniono wywieszać wszelkie
transparenty i flagi na stadionowym plocie. Prawdopodobnie zakaz zostanie cofnięty już na nastę
pnym spotkaniu w Kielcach - z krakowskim Hutnikiem. Jest to efekt
rozmowy grupy kibiców z prezesem Korony Arturem Jagodziń
skim. Znów ,szalikowcy' pomogą
dopingiem pilkarzom w żółto-czer-

sekcji

piłkarskiej

Błękitnych

wonych trykotach. Miejmy nadziepowtórzy się sytuacja z meczu z Unią i kibice
staną na wysokości zadania.

ję, że już nigdy nie

Jaromir KRUK

Wyciskały
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Tylko jeden medal

będzie

przyszłość

ŻYLY NADZIEJE
Niezłe

IE

Kielce?

Dwie koncepcje
Wczoraj na spotkaniu K ieleckiego Klubu Piłkarsk iego wybrano sześcioosobowy zarząd klubu, w skład którego weszli dwaj
działacze, dwaj trenerzy i dwoje
rodziców młodych zawodników.
Klub jako główny cel postawił
sobie szkolenie młodzieży.
Wczorajsze spotkanie miało burzIrwy przebieg, gdyż okazało się, że taka koncepcja działalności nowo powstałego, na bazie likwidowanych
Błękitnych, klubu, nie odpowiada
wszystkim dzialaczom. Pozostaje pytanie, co z drużyną seniorów, grająca
wili lidze? Pojawila się nawet koncepcja, że powstanie jeszcze jeden
klub, który przejmie sekqe seniorów.
Szczegółowo o wczorajszym spotkaniu napiszemy w jutrzejszym wydaniu , Echa' .
ISTACHI

dzieci

W Kamiennej Górze odbyły się II Mistrzostwa Polski dzieci i młodzi
ków w wyciskaniu leżąc . Dobrze wypadła ekipa z Kielecczyzny zdobywając trzy złote i pięć srebrnych medali. Startująca poza konkursem, w ramach przygotowań do mistrzostw Europy juniorów, zawodniczka Tęczy Kielce Marzena Zięba, ustanowiła nowy rekord
Polski w przysiadzie wyn ikiem 165 kg.
Wyniki MP młodzików w wyciskaniu: dziewczęta : kat. 44 kg - 1. Aneta
Rutka (Tęcza) - 30 kg; 2. Jolanta Kobuz (Tęcza) - 27,5 kg; kat. 75 kg - 2.
Agnieszka Kozioł (Tęcza) - 37,5 kg; kat. 82,5 kg -1 . Anna Kierul (STS)52,5 kg; chlopcy: kat. 52 kg - 2. Piotr Nicia (STS) - 65 kg; kat. 75 kg -1 . Marcin Krakowiak (Star Starachowice) - 102,5 kg; kat. 82,5 kg - 2. Robert
Wargocki (STS)-102,5 kg; kat. 90kg-2. Karol Piechota (STS)-127,5 kg;
ponad 100 kg - 5. Wojciech Romanowski (Star) - 75 kg.
Imirl

Bokserzy slabo
Nie wiedzie się
młodym pięściarzom

Pozostali nasi pięściarze przegraH
zdecydowanie swoje walki. Marcin
Dudek (Star) przegrał 0:5 z Mariuszem Zakrzewskim z Gwardii Warszawa. w takim samym stosunku
Jakub Surdu (Star) uległ Bartlomiejowi Kondratowi z Górala Żywiec,
Marcin Ożdżyński (Siar) został poddany w Ił rundzie przez sekundanta
Januszowi Plala z Walki Zabrze, a
Kam~ Głód (Star) przegrał przez rsc
w I rundzie z Marcinem Gabrielem z
Wdy Świecie.
/j/

naszym
na Ogól-

nopolskie Olimpiadzie Młodzie
w Łęcznej . Do półfinałów,
gdzie już zapewniony jest przynajmniej brązowy medal, zakwalifikował się tylko jeden
nasz bokser Hubert Mizera (Star
Starachowice), który w ćwierćfi
nale pokonał Artura Dutkowskiego z KSZO Ostrowiec. Walki półfinałowe rozegrane zostaną dziś, a finałowe jutro.
ży

Zatańczyły

w stolicy

W Warszawie dobyły się Ił Mistrzostwa Polski Cheerleaders sezonu 1998/99. Tytuł trzeciego wicemistrza Polski w kategorii 16-18
lat zdobyły dziewczęta Święto
krzyskiego Klubu Tańcil "Jump".
- Myślę, że był to udany Występ naszej grupy - powiedziała instruktor
tańca Anna Kęćko . - Dziewczyny jak
na debiut w tego typu imprezie zaprezentowały się naprawdę bardzo
dobrze. Szybko zdobyły uznanie w
oczach kibiców i każde ich wejście
na parkiet przyjmowane było owacją
na stojąco. W mistrzostwach zaprezentowało się w sumie 35 zespołów,
które na co dzień współpracują z klubami siatkówki i koszykówki. W mistrzostwach triumfowały zespoly z
Warszawy, ale chyba trochę łaska-

wszym okiem patrzyli na nie... warszawscy sędziowie.
O tym, że dziewczęta śKT ..lump- tańczyć potrafią, mogą ~onać się ci
wszyscy. którzy przychodzą na mecze
koszykarzy Cersanitu Nami. Ich umiejętności będziemy mog~ podziwiać już
niedługo, gdy rozpocznie się pierwsz0ligowy sezon. Za naszym pośrednic
twem ekipa ..lumpa' dziękuje firmie

_Mitex" i kierownikowi klubu Cersanit
Nomi Grzegorzowi JaIowieckiem.J za
pomoc przy zorganizDwaniu wyjazdu
na mistrzostwa do storJCY. Kielecki klub
reprezentowały tam: Martyna Kutwin,
Katarzyna Smutek. Małgoaata Tkaczewska. Aneta

Łatasiewicz,

Ewefina

Stępień, Justyna Gaje/<, Katarzyna Ga-

jek i Joanna Maciejczyk.

ISTACHI

Jedenastka "Echa"
Miniona kolejka była wyjątkowo udana dla naszych drugoligowych drupilkarskich. Wszystkie odniosły zwycięstwa i przyznać trzeba, że są to
dla nich bardzo ważne punkty. W naszym dzisiejszym typowaniu przeważają gracze ostrowieckiego KSZO, którzy w meczu stojącym na bardzo
wysokim poziomie pokonali plocką Petrochemię i w Ostrowcu odżyły nadzieje na awans. Wyróżnili się w szczególności Paweł Kaczorowski i Marek
Graba.
ISTACH!

żyn

Patronuje "Echo Dnia"

Studencki basket

juniorów

z.bity Alit

22 50
22 41

69:1 6
60:16
50:18
46:40
52:29
27:24
33:30
35:44
27:27 .
28:45
23 :43
37:42

22 9
15:74
13. Broń
13:67
14. ZDRÓJ
21 3
JUNIORZY
* KSZO Ostrowiec - Błękitni
Kielce 1:3 (1 :2), Kotwa - Radkowski 2, Pać .
KSZO: Dymanowski - Kamiński,
Pietrasiak, Zieliński, M. Wójcik (46
S. Wójcik), Surowiec, Kotwa, Mastemak, Madej, Maj (31 Pater),
Kania .
* Korona Kielce - Star Starachowice 1:1 (1:1), S. Kwaśnie
wski - Dudek.
Korona: Latała - Goraj, Lulkowski, Kwiatkowski, Mikulski (70
Kozub), Jaworek (80 Stajniak), Ł.
Kwaśn iewski (60 Zając), Ubożak,
$mialowski, Stawiarski, S. Kwaś
niewski (60 Zawierucha).
Star: Szustak - Głowacki, Jop,
Zmyj, Tchórz, Brzozowski (46 Dychała), Piotrowski, Wójtowicz, Zamojski, Dudek, Hamera.
Naprzód Jędrzejów -Siarka Tarnobrzeg 3:4; Radomiak - Tłoki Gorzyce 2:2; Stal Stalowa Wola - Wisan Skopanie 3:0; Beniaminek
Radom - Mazowsze Grójec 4:2;
Broń Radom - MG MZKS Kozienice 0:1.
73:12
22 60
1. Siarka
46:16
46
22
2. KORONA
47:1 6
22 43
3. Stal
54:33
4. Radomiak 22 41
49:35
22 37
5. KSZO
43:36
6. BŁĘKITNI 22 35
29:27
2229
7. STAR
18:29
8. Kozienice 21 29
40:50
9. Mazowsze 2225
31 :46
22 23
10. Tłoki
40:50
11. Beniamin 21 22
30:49
12. NAPRZÓD 2221
17:60
22
15
13. Broń
12:72
22 8
14. Wisan
Imirl

Pacań

(KSZO)

(Korona NG)

Fot. S. Stachura

Tarnobrzeska
Klasa B
Wyniki meczów drużyn tarnobrzeskiej klasy B (grupy
1), które po reformie administracyjnej znalazły się w
województwie świętokrzy
skim :
Huragan Wilczyce - LZS Jachimowice 4:1, Zryw Zbigniewice LZS Tarłów 3:1, Powiśle Zawichost - GKS Wojciechowice 3:0,
GKS WalMar Świniary - GKS Iwaniska 1:1, LZS Koniemłoty - Zamech Rytwiany 2:3. Pauzował
loniów ,2000'.

1542
1. Świniarv
1435
2.lwaniska
14 31
3. Hura!jan
1525
4. Powiśle
1525
5. Zryw
15 19
6. Zamech
6. Wojciech. 14 16
14 12
8. Łoniów
9. Jachimow. 15 12
10. Koniemłotv14 9
15 4
11. Tarłów

38:12
34:11
38:18
26:14
28:21
40:38
29:31
20:27
21:34
20:43
11 :56
IARKA!

Wczoraj w hali przy ul. Żytniej
Kielcach rozpoczęły się Akademickie Mistrzostwa WSP i Filii Uniwersytetów w koszykówce. W mistrzostwach bierze udział 7 zespołów, w tym WSP Kielce.
W uroczystym otwarciu imprezy
uczestniczyli rektor WSP Regina
Renc i wiceprezydent miasta Alojzy
Sobura. Konkurs rzutów za 3 pkt wygrał Grzegorz Sowiński z WSP Kielce, a konkurs wsadów Paweł Ryn·
kiewicz z WSP Rzeszów. W pierwszym meczu WSP Kielce pokonało
WSP Piotrków Trybunalski 116:67
(53:26). Dziś od godz. 8 półfinały i finały.
Zakończenie
tumieju o
I EVAI
godz.15.30.

Wygrana bitwa
Drugoligowy mecz .na szczycie"
KSZO - Petrochemia wywołał
ogromne zainteresowanie nie tylko wśród kibiców, ale i dziennikarzy. Do Ostrowca przyjechało kilkunastu żumalistów . Petry" pewnych zwycięstwa swojej drużyny.
Po spotkaniu nie mieli oni jednak
zbyt wesołych min. Jeden z nich
tuż po końcowym gwizdku arbitra
powiedział: - Wygraliście bitwę,
my wygramy wojnę. Skąd ta pewność?

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ożóg

(Stal)

Stokowlec
(KSZO)
KaczorowskI
(KSZO)

Pastuszka
(Korona)

Graba
(KSZO)

B Uskl
(KSZO)

Huzia na sędziego
Gdyby zacytować wyzwiska, jakie usłyszał arbiter główny podczas trzecioligowego meczu
Błękitnych Kielce z Alitem Ożarów,
nie zmieściłyby się one w miejscu
przeznaczonym w gazecie na opisanie relacji ze spotkania. Do sę
dziego mieli pretensje wszyscy działacze gospodarzy i gości,
piłkarze, a przede wszystkim kibice. Wszyscy sugerowali, że sę
dzia jest przekupiony. Panowie,
trochę tolerancji. Arbiter z Białej
Podlaskiej, rzeczywiście popełnił
wiele błędów, ale nie znaczy to, że
można odnosić się do niego obelżywie. On nie był przekupiony, on
był po prostu słaby. Pozostaje tylko pytanie - kto ' dopuścił go do
trzeciej ligi? .

Trestka
(Korona)

Wiosna zmian
daleszyckiego Sparlakusa .pewnie kroczą" do IV ligi, ale
za to w klubie co i rusz jakieś zmiany. Zmiana dyrektora, zmiana trenera, a teraz zmiana spikera. Podczas niedzielnego meczu w tej roli
zadebiutowała sympatyczna Kasia, która wprawdzie komentuje
nieco slabiej niż poprzedni spiker,
ale za to prezentuje się zdecydowanie lepiej. Nie mamy nic przeciwko zmianom, a wręcz przeciwnie, proponujemy jeszcze dwie:
zmienić styl gry drużyny, aby wreszcie potrafiła strzelać bramki i
zmienić przyzwyczajenia niektórych kibiców, aby nie rzucali petard
pod nogi oglądających mecz. Może te zmiany przyniosą więcej pożytku?
Imir, dor, STACH!
Piłkarze

SPORT

STRONA 20

Nadal Rumsas
Niemiec Danilo Hondo z grupy Telekom w poniedzialek wygrał po finiszu z peletonu czwarty etap 52. Wyśc i gu Pokoju, z Opavy do Polanicy
Zdroj u (189,8 km).
Hondo wyprzedzil na finiszu Holendra
Jansa Koertsa (Team Cologne) i Austriaka Petera Wrolicha (Gerolsteiner).
Najlepszy z Polaków Piotr P rzydział
(Mróz) był trzynasty.
W
klasyfikacji
generalnej
nie
nastąpily żadne istotne zmiany. Koszulkę lidera utrzymał Litwin Raimondas
Rumsas z grupy Mróz, a trzeci jest Tomasz B rożyna.
IPAPI

Spring Cup Women's '99

Polki po Hiszpankach
W p i ąte k w Radomiu rozpocznie się międzynarodowy turniej Spr ing Cup Women 's '99.
O bok m istrzostw Europy obecnie j est to najw i ększa impreza
si at karska na Starym Kontynencie.
Spring Cup jest coroczn ym turniejem o zasi ę gu mię d zyn a rodo 
wym. Pierwszy raz od b ył" s i ę w
1973 roku. Po cząt kowo b ra ły w
nim udzi ał wyłączni e zespoły z
Europy Zachodniej. Od o ś m iu lat
sytuacja ta ul e g ła zm ian ie i w turnieju graj ą ró wni eż d rużyn y ze
wschod niej i środ kowej Europy.
Reprezenta cja Polski w tej prestiżo wej im prezi e po raz pierwszy wy st ąp ił a w 199 1 ro ku,
zwyciężając dwa razy - w 1995 i
1997 r.
Na trzy dni przed pierwszym meczem do Radomia przyj echała j uż
reprezentacja Polski. Po Hiszpanii, która za m e l d owała s ię już w
niedzielę, jest to druga ekipa, która
zjawiła s ię w Radomiu. Zgodnie z
harmonogramem, jako kolejne powinny pojawić s ię Rumunki i Greczynki. W sumie w rywalizacji ma

• Nie udał się naszym pięcioboi
stom start w zawodach Pucharu
Świata w Budapeszcie. Marcin
Horbacz i Maciej Czyżowicz nie
zdołali uplasować się w czołowej
dziesiątce. Zwyciężył Francuz Olivier Ibanez.
• Urszula Włodarczyk zajęła
pierwsze miejsce w międzyna
rodowych zawodach w czwórboju lekkoatletycznym, które
odbyły się w Schleswigu koło Kilonii.
• W ogłoszonym ostatnio rankingu najlepszych tenisistów
świata prowadzi Rosjanin Jewgienij Kafielnikow przed
Amerykaninem Pete Samprasem i Hiszpanem Carlosem
Moya.
• Podczas lekkoatletycznego mityngu w kalifornijskiej miejscowości Modesto, sprinter z Trynidadu
Ato Boldon przebiegł 100 m w 9,89
s, a Maurice Greene (USA) w 9,91

Fot. T. Klocek
Reprezentantki Hiszpanii podczas poniedziałkowych zajęć zapoznały się z halą MOSiR w Radomiu.
u cze st n iczy ć p i ęt n aś ci e narodowych reprezentacji. Obok już
wspomnianych zag raj ą jeszcze :
Dania, Słowacja, Turcja, Finlandia, Łotwa , Chorwacj a, Słowe nia,
Francja, Belgia, Norwegia i Czechy. Blisko czte rd zi e ści spotk a ń
zostanie rozegranych w Radomiu i
Kozienicach.
Z wybranek Jerzego Skrobeckiego, selekcjonera reprezentacji
Polski, jako pierwsza w Radomiu
zjawiła się Renata Boqzińska-Po
ciask. Zawodniczka Autopartu
Melnox Mielec przed laty przygodę ze sportem rozpoczynała w barwach Radomki . Po niej przybyły
pozostałe siatkarki,
W sumie trener Jerzy Skrobecki
powołał do reprezentacji 19 siatkarek, ale do gry zgłoszonych zostanie 12 zawodniczek. Oto skład
kadry: Jolanta Podoba , Renata

Bodzi ńska - Poci ask ,
Agn ieszka
Ś rutowska , Anna Wojtas (wszystkie Autopart Melnox Mielec),
Agata Krzysztofek, Ewa Kowalkowska , Iwona H ołowacz , Kam ila
Frątczak (Augusto Ka lisz), Agata
Obremska, Dominika Smereka ,
Joanna Jagodziń s ka ( Pała c Bydgoszcz), Beata Strząd a ła , Agnieszka O rłowska (Nafta P iła ), Jolanta Kosmol (Skra Warszawa), Ewa
Ślusarz (Wisła Kraków), Magda
. SadoYłska (Nike Węg rów), MOnika Gorszczyniecka (Gedani a
Gdańsk), Agata Karczmarzewska
(BKS Bielsko- B iała) i Renata Gil
(Kolejarz Katowice).
Przy okazji rozgrywania turnieju
Spring Cup Women 's '99 17 maja
w Radomiu odbędzie się kongres
Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej.

Imo nl

Po p rzerwanej transmisji z meczu Nobiles Anwil Włocławe k - Ze
Ś l ąs k Wrocław dyrektor sportowy "Jedynki" podał się do dymisji

TVP PRZEPRASZ
Nie milkną echa przerwania
telewizyjn ej
transmi sji
z
Wło cławka , z szóstego meczu
fin ałowego o m istrzost wo Polski koszykarzy pom i ędzy Nobilesem A nwil a Zepterem Śląsk
Wrocław. Telewizja Polska przyznaj e s i ę do błędu i przeprasza
wszystk ich kib iców, a Mar ian
Km ita, dy rektor redakcj i sportowej programu p ierwszego TVP
po d ał s i ę do dymisji.
Przypomnijmy, że TVP przerwała
transm isję , gdy do końca zostało 3
minuty efektywnego czasu gry, a
na tablicy wi dniał wynik 63:63. Nietrudno wyobrazić sobie komentarze kibiców przed odbiornikami
telewizyjnymi. W końcu ważyły się
losy tytułu mistrza Polski (wygrał
Nobiles 71:68 i ostatni decyduj ący
mecz odbędzie się w czwartek we
Wrocławiu ) . W niedzielę rozdzwon iły się nasze redakcyjnie telefony.
- To skandal. Jak tak można . Czy
rzeczywi śc i e reklamy i "Teleexpress" nie mogły poczekać? Za co
my płacimy - mówili wzburzen i kibice. I przyznać trzeba, że nasi rozmówcy mieli rację .
- Wczorajszy sposób potraktowania transmisji d opełnił czarę goryczy, ale nie był jedynym powodem
złożenia przeze mnie dymisji - powiedział Marian Kmita. - Pracuję na
tym stanowisku już trzy lata i widzę ,
że sposób traktowania sportu w .
"Jedyr:tce" jest coraz gorszy. Kibiców traktuje się jako widzów drugiej kategorii, o bra żając nie tylko
ich , ale także nas, dziennikarzy.
- Przerwanie tra nsmisji było
błędem w sztuce dziennikarskiej poinformował za pośrednictwem
PAP zastępca dyrektora Biura
Zarządu Telewizja Polska SA Paweł Sosnowski. Decyzję tę podj ął

Porażka Kanady
Zaskakujące rezultaty padły w
kolejnym dniu II rundy m istrzostw świata w hokeju na 10- .
dzie seniorów grupy A. Wśród
zespołów walczących o m iejsca
1-8 Ka nada prze g rała z Finlandią 2: 4, a S łowacj a zre misowała
z Rosja 2:2.
Natomiast
wśród
drużyn
grających o miejsca 9-12 Austria
przegrała z Białorusią 2:3.
Ijl

Opr./jl
Redaktor

prowadzący

dyżurny,

wobec którego
konsekwenW imieniu zarządu

zostaną wyci ągnięte

cje

służbowe .

Kalwat trzynasty w Pucharze Europy

Reszta w Lowi....··
W miniony weekend startowali
kieleckiego Akweduktu. Marek Kalwat reprezentował nasz kraj w Pucharze Europy w Niemczech, n atomiast
pozostali startowali w zawodach Grand Prix w Łowi czu .
W pierwszych zawodach za liczanych do PE, rozgrywanych w niemieckiej miejscowości Zeitz, Kalwat - sta rt uj ący w kategorii elita
( rywal izowało 80 zawod ników) u p l asował się na 13 pozycji. . Zawodnicy mieli do pokonania dystans 10 km biegu, 40 km jazdy na
rowerze i 5 km biegu. Po pierwszym odcinku biegu Marek zajmował 6 miejsce, potem stracił traduathloniści

Numerek
11 (16, 26, 33, 40)

Multi Lotek
Fot. PAP/CAF
W niedzielnych meczach play
w zawodowej lidze koszykarzy NBA uzyskano następujące wyniki:
San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 99:86 (1:0), Los Angeles Lakers - Houston Rockets
101:100 (1:0), Orlando Magic · Philadelphia 76ers 90:104 (1:0), Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 110:88
(1: 0). Na zdjęciu · fragment meczu Indiana Pacers • Milwaukee Bucks.

o"

I

Piłkarze Bayernu Monachium zremisowali w niedziele
rlin 1: 1 i zapewnili sobie mistrzostwo Niemiec. Na
piłkarstwa niemieckiego Lothar Matthaeus z kuflem piwa
cięstwo swojej drużyny w Bundeslidze.

Do 4 punktów powiększył lider
klasyfikacji
drugoligowców,
bramkarz KSZO Janusz Jojko.
przewagę nad gol kiperem Korony Krzysztofem Pyskatym. Natomiast w gronie trzecioligowców przewaga Janusza Hynowskiego nad swym klubowym
ko leg ą Ro manem Żuchnikiem
sto pn iała do 2 punktów.
II liga. Najlepszy mecz w minionej kolejce rozegrali pi/karze
KSZO i aż trzech graczy ostrowieckiego klubu otrzymało 9 punktów
(Rafał Lasocki, Paweł Kaczorowski i Marek Graba). Taką samą
notę otrzymał pi/karz Korony Tomasz P ietrasiński.

s.
• W towarzyskim meczu piłki rę
cznej mężczyzn , który odbył się w
Obornikach Wlkp., miejscowy
pierwszoligowy Metalpiast przegrał z młodzieżową reprezentacją
Szwecji 15:21.
• Trzej młodzi polscy żużlowcy Mariusz Franków, Rafał Okoniewski i Tomasz Cieślewicz - zakwalifikowali się do turniejów półfi
nałowych mistrzostw świata juniorów.

dyrektor

9, 12, 13, 14, 16, 25, 39, 34,
43, 47, 48,57, 59, 60, 64, 65,
67, 73, 77, 80.

chę

na rowerze i w efekcie lll\a"
cie był 13. Dwie
wywalczyli ~e l am" le .
pozycji u p l asował
W Łow iczu od były
wody duathlonowego
Wśród seniorów
U rbański z Gryfi
dził reprezentanta /,\"'W tliU"1
berta Zająca . Na CZC~owycnm
cach uplasowali
zawodnicy kiel
był Le.szekZając (pie
weteranów do 50
Za raś , a 22 . M i cha ł
mie w imprezie wzięło
zawodników.

1. Jojko (KSZO) -159
skaty (K) - 155 pkt. ,
(KSZO) - 150 pkt., 4.
148 pkt. , 5. Pacoń (K)Bud ka (KSZO), .."'''u,,."·,·
138 pkt., 8. Kozak (K)Pasionek (KSZO) -1 31
Kaczorowski (KSZO),
(S) po 130 pkt., 12.
lasek (S) po 127 pkt. ,
(KSZO) - 126 pkt.
III liga. Najwyższą
nionej kolejce było 7
kie noty otrzymało dwóch
Sławomir Samiec z Siarki i
Detka ze Spartakusa.
1. Hynowski (Siarka) Żuchn i k (Siarka) - 156
Tułacz (Tłoki) - 153 pkt..
(Tłoki) - 151 pkt.. 5.
m iec (Siarka) po 149 pkt.,
nowski (Tłoki) - 143
Kozłows ki (Siarka) - 1
Karas i ński (Tłoki) - 138 ,1 ~iZCZlIDI'!~m;
Bąk (Spartakus) - 136 pkt.,
ryszyn (Tłoki) - 135 pkt. ,
ński (Alit), Mierzwa
132 pkt., 14. Karwacki
(Spartakus) po 128
Gołębiowski (Alit) - 127
Gaweł (Siarka) - 126 pkt.,
kowski (Szydłowiank:a~)Ć)i'i~S::~;~k
19. Barnak (Siarka), u
takus), Sasal IS;",d/OWIO"'j
124 pkt., 22.
(Spartakus) po 123 pkt.,
czyk (Siarka) - 121 pkt.
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