ckich strażników miejskich wylądowała na bruku
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IA,.OWA
MOSFERA
Straż Miejską powołano jako
służbę pomocną Urzędowi Miasta, mającą dbać o porządek .
Czas pokazał , że funkcjonariusze

chcieliby być czymś więcej , najlepiej - "prawie policją" . Im dłużej
istnieli, tym więcej pojawiało się
głosów im niechętnych . Wreszcie

koszt utrzymania policjanta. Wtedy też zaczęły się zakusy na likwidację Straży Miejskiej, pomyślnie
przeprowadzone w kilku polskich
miastach. W naszym regionie nigdzie nie wdrożono tak intensywnych działań. Ale .. . Najliczniejsza
dotychczas kielecka Straż Miejska

w minionym tygodniu zredukowana o ponad połowę . Teraz
najwięcej strażników jest w Radomiu - osiemdziesięciu.
Co będzie dalej ze Strażą
Miejską? Do likwidacji czy do
policji?

ktoś gdzieś WYliCZYł,,;
.~e~u~t:rz:y:m:a:-~_z:o:s~ta~ła~:::::::::::::::::::::_--::::~~:
miejskiego
trzykrot-

cieszę się, że

nie
nie

strażnika

przewyższa

najbliższe ~.~ilk~a~d~n~i:K:O~Z:ie:n:i:c:es~ta~n~ą~S~ię~S:tO:I:ic:ą~E:U:-_J.----~;:;~
otwierając 27
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gospodarz tego miasta
przez
siatkówki - powiedział burmistrz Kozienic Tomasz Smietanka,
turniej siatkówki kobiet "Spring Cup". Fanta"tn~nc, f",,~ stworzyli uczniowie szkół poddopin gując każdą re-

STRONA 4

a nad Jelcynem

Fot. PAp/CAF
samo południe odbędzie się głosowanie nad procedurą
. Prawdopodobnie zostanie przyj,ty przynajmniej
z pięCiu punktów oskarżenia wobec prezydenta Borysa Je/dotyczący wywołania wojny w Czeczenii. Przeciwny impeprzywódca nacjonalistów Władimir tyrinowskl (na
Obrzucając wyzwiskami pytających dziennikarzy, zapewnaWet ten punkt nie otrzyma większości.
IV
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Podłożenie

Tel'...·IZOI VI nagI
.

od.~

IW

bomby w oczach lokatorów

Ladunek w deszczu

Fot. M.

Strudziński

Dochodziła godzina 20. Nad Radomiem rozszalała się burza,
deszcz zacinał ze wszystkich stron. Tych, którzy zmierzali w stronę ulicy Kusocińskiego czekała niespodzianka - wjazdu w ulicę z
obu stron strzegli policjanci. " Proszę się cofnąć. Otrzymaliśmy informację o podłożeniu ładunku wybuchowego".

.
Fot. A Piekarski
W wyniku losowania kuponów nr 1 i 2 wyłoniliśmy zwycięzców naszego konkursu. Główną nagrodę - telewizor kolorowy - wygrała Marta
Gałązka ze Staszowa, natomiast nagrody niespodzianki otrzyma~:
Danuta Brożek z Radomia, Justyna Wawrzeńczak z Kunic, Maria Iskra
z Niska, Izabela Gołębiowska z P ińczowa , Dorota Dziurzyńska z Wierzbicy, Marian Lis z Nowej Dęby, Wioletta Równicka z Jędrzejowa, Jan
Król z Ostrowca Sw., Wiesława Obara z Radlina, Anna Opala z Sandomierza, Bolesław Wojtas z Tarnobrzega, Magdalena Wac/awik i Anna
Domagańska ze Skarżyska-Kam ., Mariola Cholewińska i Anna Kubrak
z Kielc.
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do dalszego udziału w weekendowej zabawie.
W sprawie odbioru nagród prosimy o kontakt z Biurem Konkursów
"Echa Dnia", tel. (041) 343-04-56.

Wygraj radiomagnetofon i 15 nagród niespOdzianek
Wytnij kupon z dzisiejszego "Echa Dnia", dołącz kupon z piątkowego
odpowiedź , wyślij lub przynieś do naszej redakcji , ul. Targowa 18, 25-520
20 maja. Listę nagrodzonych osób wydrukujemy w następną sobotę .

http://sbc.wbp.kielce.pl

wydania (14 maja), zaznacz prawidłową
Kielce. Na kupony czekamy do czwartku
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Dyrektorzy szpitali

składają

rezygnacje

Szukanie agentów w magistracie

PO,.RZEBA
POPARCIA
Wczoraj złożył rezygnację zastępca dyrektora szpitala w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Dwa dni wcześniej zrobił to samo dyrektor naczelny
szpitala, twierdząc, że nie widzi możliwości wprowadzania restrukturyzacji szpitala bez poparcia organu założycielskiego, czyli starostwa. Od
wyniku restrukturyzacji w szpitalu zależy wynik renegocjacji umów z
kasą chorych.
- O rezygnacji dr. Wiesława Wojarskiego dowiedzialem się Pół godziny
temu, nawet nie miałem możliwości
zapytać go o powody tej decyzji. ale
przypuszczam. że są takie same jak
moje - powiedział nam wczoraj dr Maciej Szymczyk, dyrektor naczelny szpt.
tala, który zlożyI swoją rezygnaąę ze
stanowiska w środę.
O ostrowieckiej służbie zdrowia zr0biło się głośno dwa tygodnie temu, kiedy okazało się, że ostrowiecki PGM zamierza przeprowadzić eksmisję w
przychodniach podstawowej opieki
zdrowotnej w związku z zaleganiem
ZOZ z opłatami za czynsz. Zaległości
sięgały prawie miliarda starych zlotych.
Po interwencji starostwa i negocjaqach
w sprawie spłaty długu eksmisję
wstrzymano. Starosta powiatu ostrowieckiego Madej Gierrnasiński wyjaś
n~ nam, że dług ma swój początek w
pewnym niedopatrzeniu przy kontraktowaniu uslug POZ ze Świętokrzyską
Kasą Chorych. Ponieważ procedury
kontraktowe są obwarowane klauzulą
tajności, dyrektor ZOZ ostrowieckiego
kontraktując uslugi medyczne w ŚKCh

Chłopiec ciężko

nie znał liczby podopiecznych, którą
zadeklarowaly dwa inne zakłady na terenie starostwa. W związku z tym podpisano kontrakt na uslugi dla mniejszej
liczby podopiecznych (o ok. 20 tys.).
Nie ujęci w kontraktach podopieczni
trafili do ZOZ, dlatego potem w trakcie
realizowania umowy narósł tak duży
dług. Kasa zapoznana z tym faktem
miała wziąć go pod uwagę przy renegoqacji UrTlÓlN.
Ledwo sprawa ucichła, 12 maja
zlożyI rezygnację ze stanowiska dr Maciej Szymczyk, dyrektor szpitala w
Ostrowcu. - 30 marca zIożylem starostwu biznesplan na ten rok, w którym
zawar1em propozycje restrukturyzacji
szpitala - wyjaśnia dr Szymczyk. W pIanie byiy m.in. propozycje sprywatyzowania przez pracowników szpitala takich uslug, jak prowadzenie w szpitalu
pralni, kuchni, obslugi technicznej , g0spodarczej, sprzątania , a także propozycje zwolnień pracowników (141 osób
w tym roku i ok. 160 w przyszlym). - To
decyzje trudne, Z'łAaszc:za że szpital
jest drugim po hucie pracxxJawcą w
mieście , dlatego potrzebowalem akoe-

ptacji planu przez organ założycielski,
czyli starostwo - tłumaczy dr Szymczyk. - Nie doczekałem się odpowiedzi.
Szpital jako jedyny w regionie nie ma
jeszcze nowej Rady Społecznej, co
bardzo utrudnia nam funkcjonowanie,
podejmowanie decyzji. Za wyOOr rady
odpowiada także organ założycielski
szpitala. Od wyniku restrukturyzacji
szpitala zależy też wynik renegocjacji
umów z kasą chorych. Dlatego nie widziałem wyjścia z tej sytuacji.
Starosta powiatu ostrowieckiego Maciej Gierrnasiński był zaskoczony decyzją obu dyrektorów. Twierdzi, że razem z wicestarostą zapoznali się z biznesplanem restrukturyzacji szpitala. Mam do niego pewne zastrzeżenia, ale
dr Szymczyk dostał od starosty Proksy
ustną akceptację planu. Żeby dostał
dokument na piśmie, musi zapoznać
się z tym planem zarząd starostwa, co
uczyni w najbliższy wtorek - powiedział nam starosta Giermasiński.
Uważa, że decyzje obu dyrektorów o
rezygnacji są przedwczesne. - Myślę , że to wynik niedopracowania reformy zdrowia, wprowadzania wielu
zmian ŻYWiolowo . Decyzję o rezygnacji obu dyrektorów rozpatrzy
zarząd starostwa na najbliższym
posiedzeniu.
Na razie obaj dyrektorzy pełnią
nadal swoje obowiązki.
Iza BEDNARZ

Radni z opozycyjnego klubu SLD podjęli próbę zlustrowania
starachowickiego Zarządu Miasta. Z oficjalnym pismem zwrócili się w tej sprawie do przewodniczącego lokalnego samorządu.
członków

Według

intencji pomysłodawców
czteroosobowego
Zarządu Miasta, pismo miało być
poufne. Mimo to, na czwartkowej
konferencji lewicowych radnych
zdecydowano s ię na jego upublicznienie. W imieniu Klubu RadO
nych SLD Zenon Krzeszowski i
Sylwester Kwiecień, którzy podpisali się pod tym, do niedawna tajnym dokumentem, zwracają się
do przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Nosowicza: •...
prosimy o wyjaśnienie czy człon 
kowie Zarządu Miasta byli lub są
współpracownikami służb specjalnych'.
- Ustawa lustracyjna w zasadzie
nic nie mówi i nie zobowiązuje ani
przewodniczącego , ani kolegium
rady do tego typu sprawdzania.
Każdy sam może się poddać lustracji. Ja nie mam prawa wyciągać wniosków na zasadzie pomówień , żeby zgłaszać je do Sądu
Lustracyjnego o sprawdzenie danej osoby, bo "Są to pomówienia lustracji

pogryziony

Wszedł
Dziewięcioletni

chłopiec zopo południu w czwartek pogryziony przez dwa duże psy na
dziedzińcu nowo budowanego
stał

gdzie nie trzeba

kościoła

w Kielcach. Dziecko
prawdopodobnie przeszło poza
ogrodzenie, na którym wisiała
tabliczka "złe psy".

Ranny chłopiec leży na Oddziale
Chirurgii Szpitala Dziecięcego
przy ul. Langiewicza w Kielcach.
Rany, jakie odniósł , są poważne,
ale nie zagrażają życiu . Ma ślady
ugryzień glównie na twarzy, uchu,
rękach. Jeszcze w czwartek przeszedł kilkugodzinną operację .

W czwartek dzieci, które za tymają przystąpić do pierwszej komunii świętej z parafii Św.
Maksymiliana Kolbe przy ul.
Szczecińskiej miały próbę, zorganizowaną przez wikarych. Próba
miała się odbyć o godz. 18.30.
Uczestniczyło w niej okolo 100
małych parafian, którzy w wię
kszości przyszli z rodzicami. Dziewięcioletni Mateusz K. przeprowadził się niedawno, ale nie zmienił
szkoły ani parafii. Około 18.15
przed kaplicę przywiózł go samochodem ojciec i zaraz odjechał.
Nie ustalono, dlaczego chłopiec
nie wszedł do środka, tylko był za
kaplicą, przed ogrodzeniem prowadzącym na plac budowy kościoła . - Z tego, co wiem , to
chłopiec wszedł na bramę prowadzącą na ogrodzony ze wszystkich stron plac - opowiada proboszcz parafii ksiądz Józef Zbroszczyk. - Podobno ktoś go
zepchnął i dlatego psy zaatakowały. Nie wydaje mi się to możliwe ,
bo znalazłem go kilkanaście metrów od ogrodzenia. Matki, które
czekały na dzieci usłyszały krzyk,
czy widziały atak, już nie wiem. To
szczęście , że bylem wtedy w kościele , bo one słuchają tylko mniemówi ks. proboszcz. - Odwolałem
je i zamknąłem w · kojcu . Brama
prowadząca na plac była zamknię
ta na kłódkę, na niej jest wyraźne
ostrzeżenie , że psy były ostre. Nie
zaatakowały
bez
powodu .
Chłopiec musiał wejść na górę , leżał przy taczkach, tam dopadla go
suka i pies.
Nigdy nie było tu przypadków pogryzień. - Za to notorycznie okradany był plac budowy, ginęły ryndzień

Fot. A. Piekarski

Zakończyły się

Targi
Budownictwa Drogowego

"Autostrada" z medalami
Tylko jedna kielecka firma zamedal z zakończonych
wczoraj V Międzynarodowych
Targów Budownictwa Drogowego "Autostrada Polska". Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych zostało nagrodzone za
technologię budowy mostów
brała

metodą nawisową- i urządzenie

do sprężania konstrukcji typu
UMT.
Spośród firm; które zgłosiły swoje wyroby i technologie do konkursu, jury pod przewodnictwem. profesora Wiesława Trąmpczyńskie
go wyróżniło cztery, a medalami

nagrodziło sześć przedsiębiorstw.

Medal za aranżację stoiska otrzymał warszawski " Mostostal'.
Targi zgromadziły ponad dwustu
wystawców z dwunastu państw
europejskich. Przedstawiciele firm
z Austrii , Belgii , Białorusi, Czech,
Francji, Holandii, Niemiec, Słowa
cji, Szwecji, Wielkiej Brytanii ,
Włoch i Polski prezentowali maszyny i sprzęt drogowy, surowce i
materiały do budowy dróg , mostów, wiaduktów i tuneli, oznakowanie i oświetlenie dróg , mostów,
wiaduktów i tuneli.
IWiDal

ny, materiały budowlane, wybijano
szyby, niszczono mienie. Całość
ogrodziłem na wysokość dwóch
metrów, wszędzie są potężne
kłódki, żeby nikt niepowolany nie
wchodził na budowę. Muszę bronić mienia, za które jestem odpowiedzialny. Mam do tego prawo stwierdził ksiądz . - Kiedy odbywają się msze lub inne zajęcia, raczej nie spuszczam psów. Nie wiedziałem, że w czwartek, przy świę
cie, zorganizowano próbę pierwszokomunijną. Dlatego dwa psy
wypuściłem z kojca . One nie
szczekają przy ogrodzeniu, biegają po
całym terenie. Ten
chłopczyk musiał tam wejść zaraz
po przywiezieniu przez ojca, nawet nie wszedł do kaplicy, tylko od
razu wszedł na ogrodzenie. Po co,
nie wiem.
Rannego chłopca jeden z parafian zawiózł swoim samochodem
do szpitala. Tam dziecko poddano operacji. Ojciec pojawił się
przy kościele zaraz potem . Spytał księdza , czy to on uratował syna. - Podziękował , ale zaznaczył,
że będzie dochodził swoich praw.
Jest prokuratorem - mówi ks .
Zbroszczyk. - Nie mam pojęcia,
jak zakończy się ta sprawa. Ja
uważam, że zrobiłem wszystko,
co mogłem, takich zabezpieczeń , jakie ja stosuję u siebie, nie
. ma w innych parafiach . Jeśli ktoś
będzie twierdził , że psy były nie
zabezpieczone, a brama otwarta , będę się bronił , bo to nieprawda .
Od godz. 21 w czwartek do 1 w
piątek trwały czynności policyjne
przy kościele Św. Maksymiliana.
Technicy zrobili zdjęcia , to oni
zdjęli bramę z kłódką. by lepiej sfotografować teren. Matka chłopca
nie chciała , by nadawać sprawie
rozgłos . Martwi się, że syn prawdopodobnie w tym roku do komunii nie pójdzie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Agnieszka OGONEK

oznajm i ł

_ przewodn iczący Rady
Miejskiej Ryszard Nosowicz.
- Krótko powiem, że ani w
przeszłości, ani teraz nie miałem
styczności ani nie współpraco
walem ze slużbami specjalnymi powiedział nam prezydent Starachowic Janusz Wierzbicki.
Podobne oświa dczen ie usłysze
liśmy z ust wiceprezydenta Eugeniusza Majchrzyka: - Współpraco
wnikiem służb specjalnych nie
bylem i nie jestem, zawsze bylem

że nie
wielokrotnie już lo
Nie bylem i nie
wspólpracownikiem
służb specjalnych członek Zarządu Miasta

-

Oczywiście ,

Zresztą
rzałem .

Łyczkowski.

-

Jedyne

współpracuję

służby,

z

i mam

dal współpracować , to
munalne oczyszczania
żad nym i innymi speqallnYnis
bami w rozum ieni
wiadu wojskowego
dy nie miałam żadn ej
stwierdziła wiceprezydent
Żłobecka .

niezależny.

Za dwudziestym którymś razem
ukradli... zabawki

Trójka
z plusem
W nocy z czwartku na p iątek
do przedszkola
w Bodzentynie. Ukradł trzy aparaty t elefon iczne, zabawki L ..
łyżki. Pol icja zatrzymała troje
nieletnich, którzy przy tej okazji
przyznali się do ... dokonania
ponad 20 innych włamań na terenie całej gminy.
Włamanie nie spowodowalo wielkich strat. Złodzieje wzięli trzy telefony, ograbili dzieciaki z zabawek, a przedszkolną kuchnię z
łyżek. Widelce i noże zostały na
swoim miejscu. Policja ustali/a,
kim są włamywacze. Okazało się ,
że to troje nieletnich: 15-letnia
dziewczyna i dwóch chłopców (16
i 17 lat). Dwoje mieszka w Bodzentynie, trzeci w pobliskim Podgórzu. Zatrzymano ich jednak nie
w miejscu zamieszkan ia, a w miejscowości Celiny, gdzie od tygodnia chronili się w opuszczonym
domku w lesie. Ukrywali się przed
rodzinami , bo tydzień temu uciekli
z domów. Nie wiadomo zresztą,
ktoś włamał się

Studia magisterskie na kierunku
ekonomia w Wyższej Szkole
Biznesu i Przedsiębiorczości
12 maja br. przedstawiciele
WSB iP podpisali z Wydziałem
Ekonomicznym
Politechniki
Radomskiej umowę w sprawie
uruchomienia
w
s iedzibie
WSBiP w Ostrowcu Świętokrzy
skim, uzupełniających studiów
magisterskich na kierunku ekonomia (specjalności: zarządza
nie przedsiębiorstwem, ubezpieczenia, finanse i gospodarka
komunalna).
Studia będą trwały trzy semestry.
Wykładać będą profesorowie z
WSBiP i Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
W roku akademickim 1999/2000
będą prowadzone jedynie studia

zaoczne. Rekrutacja na
studia rozpocznie się 17
siedzibie WSBiP
osiedle Pułariki 52, I
16). Przyjmowani będą
ci wydziałów e
zarządzania , marketingU,
tytułem licencjata.
Przewiduje się , że w
demickim 1999/2000
warte analogiczne
wersytetem J~ni'o"l,nTl"""
w Krakowie w
mienia w siedzibie
Ostrowcu Św.
studiów magisterskich '3
ku socjologii i wychowani
nego.
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ocnik rządu do spraw rodziny w Kielcach

~DZA,

CIASNO, BLODNO oczekajcie do ' ro ,!
Fot. Aleksa7lder Piekarski
Trzy osoby zostały rann e w wypadku, do k tórego doszło wczoraj w
Skalbmierzu na trasie Kielce - Lublin. Sprawcą wypadku był kierowca "ż u ka", który wymusił pierwszeństwo na "daewoo lanosie".
Wszys cy poszkodowani jechali "żukiem", który przewrócił się na
drodze.
lalpl

Czy Zgromadzenie Wspólników
prezesa skarżyskiej MKS?

"S" chce

odwoła

wyrzucić

branżow' cy bronią
W

najbliższych

dniach rozlosy prezesa skarżyskiej spółki gminy Miejska
Komunikacja Samochodowa.
"Solidarność" tejże firmy żąda
odwołania pełniącego tę funkcję Waldemara Mazura (informowaliśmy o tym 11 maja). Z
kolei NSZZ Kierowców, MKS
broniąc swego prezesa twierdzi, że zarzuty kierowane przeciw Mazurowi są zwykłymi paszkwilami.
"S" uważa, że za sprawą prezesa
w latach 1994-98 systematycznie
zaniżany był w firmie zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych
oraz osobowy fundusz płac .
Zdaniem przewodniczącego "S"
Jana Bodo , zarzuty związkow
ców potwierdziły kontrole NIK. Z
kolei Państwowa Inspekcja Pracy miała stwierdzić nieprawidłowości w obliczaniu zasiłków chorobowych. W opinii
"Solidarności", prezes Mazur
sprawuje w MKS " władzę absostrzygną się

Obrady w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim poprzedziły recytacje wierszy.

rze m sympozj um w
ewódzkim w Kie lwoielA/oli" św i ętokrzysk i
Lubawski. Wz i ęli w nim
bp Kazimierz Ryczan ,
riusz kielecki oraz ks. bp
Świerzawski , ordynasandomierski, przedstawiwładz powiatowych i StowaRodzi n Katolickich .
przebi ega ły
pod
rość to blask zasłońc a ", pon i eważ
został o głoszo n y przez

rodowym Rokiem
Dlatego też u świ etn i ł
Grupy Teatralnej UniTrzecieg o Wieku . Sebez żenady recytowa li
miłosne Marii Pawlikoasnorzewskiej, d zi erżąc
nabrzmiałe ki śc i e bzów.

- Cncemy, by rodzina sta n ęła
wreszcie na własnych nogach, bo
teraz jest tak, że aby uzyskać pomoc, trzeba ud owo dnić bezradność - dodała Maria S m ereczyń 
ska.
Tymczasem wyższym od przeciętnego odsetkiem rodzin ubogich odznaczaj ą s ię rodziny ludzi
młodych, zaczy naj ących samodzielne życie, co jest szczególnie
n i epokojące ze s połecznego punktu widzenia, może bowiem doprowad zić do utrwalania się ubóstwa.
Ale to nie koniec. - Co drugie
dziecko jest bite przez swoich rodziców i co piąta kobieta maltreto-

wana przez męża lub syna - podają zgodnie specj a liści od polskiej rodziny.
- Żeby temu zara dzić, musimy
zmodyfikow ać polskie prawo rodzinne. Usprawn i ć kodeks karny
tak, by moż n a było błys kawiczn ie i
surowo kara ć za wykorzystywanie
dzieci do pornografii, pozbaw i a ć
praw wyrodnych rodziców. Wtedy
dzieciaki z domów dziecka
miałyby szanse na a dopcję i normalne życie - wyli czał Kapera. - A
jest to zaledwie wie rzch ołe k góry
lodowej .
Pierwszym krokiem w ramach
wsparcia rodziny było prawne
usankcjonowanie dwa tygodnie

temu separacji, która zdaniem poseł S mereczyńskiej , pozwoliła na
unormowanie spraw
między
małżonkami bez definitywnego
rozwiązania małżeństwa .
W środ ę zostanie przedstawiony

w Sejmie program naprawczy polskiej rodziny, opracowany na podstawie opisanego wyżej raportu. Ale że b y rodzina odzyskała swoją
ran gę, trzeba wielu lat wytężonej
pracy - podkreślił pełnomocnik . Dążymy do tego, żeby wzorem
stała się rodzina wielopokoleniowa, w której każdy znajdzie swoje
miejsce.
Dorota KOSIERKIEWICZ

lutną",

lekceważy

związkow

ców, jest człowiekiem konfliktowym i nerwowym . Lista zarzutów przeciw niemu, zawarta w
piśmie skierowanym do Zgromadzenia Wspólników, z trudem mieści się na czterech
znormalizowanych stronach .

52 osoby zapłaciły Krystynie Ć . , żeby poj ec hać do pracy we Włoszec h .
Na m iejscu okazało się , że zostały oszukane.

RZYMSKIE
Pani Krysia z Ostrowca Świętokrzyskiego najpierw dawała
ogłoszen i a w lokalnej prasie, że poszukuje chętnych do pracy we
Wło szech. Potem spotykała s i ę z nimi, brała zaliczkę . O szukała 52
osoby. Niektórzy nawet wyj eżdża l i do słonecznej Italii. Ty lko, że ju ż
na miejscu okazywało s i ę , iż wcale nikt na nich nie czeka, a pracowa ć mogą, jeżeli sami sobie coś znajdą. Pani Krysia siedzi w areszcie. 13 maja bieżącego roku Prokuratura Rej onowa w Ostrowcu

Świętokrzysk i m s ki erowała do s ądu akt oskarżen i a przeciw niej.

Krystyna C., 46-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskie
go, matka pi ę ciorga dzieci, już
ki ed yś zadarła z prawem . Chodziło o p rzestę ps twa przeciwko
dokumentom. Skazano ją. ale wyrok był w zawieszeniu, więc
areszt poznała dopiero w tym roku. Ś ciślej, od 19 lutego. Ostrowiecka Prokuratura Rej onowa
oska rżyła j ą w miniony czwartek o
dokonanie pięciu przestępstw.

e

Urząd

Poczty

W

Kielcach informuje,

że

Urzęd u Pocztowego Kielce 25 przy ul.
nr 3 będzie w dniach od 17 maja do19 czerwca

posiadaczom skrytek pocztowych będzie
korespondencja codziennie w godzinach
praszaj ąc

P.T. Klientów za to utru dnienie

~~sza my do naj b liż s z y ch placówek ,ZagÓrskiej 60'i Pocieszka 17.

Najbardziej

intensywne
C. prowadziła od listopada 1997 roku do
stycznia 1999 roku na terenie
Ostrowca , Ki elc i S ł u pca . Najpierw dała ogłosze ni a do lokalnej prasy. N a pi sa ła , że kto
chciałby pojechać do intratnej
pracy we Włosz e ch, powinien
się skontaktowa ć z ... Tu nu mer
telefonu. Bezrobocie w Świ ęto
krzyskiem, zwłaszcza w Ostrowcu co i rusz n ę ka nym zwolnieniami grupowymi j est duże , więc
chętnych nie b rak ow a ło . Zainteresowani oferfą Krystyny C.
przychodzili czasem codziennie .
I wychodzili od . pośrednicz ki "
zadowoleni. Kobieta obiecywała , że praca będ zi e legalna,
do tego z wyżywieniem i zakwaterowaniem . Ze by j ednak ją dostać, należało kilka
groszy
zapłacić Krystynie C. C hętni
płacili, bo czym że było 200 czy
600 złotych wobec przewidywanych włoskich zarobków? W ten

działania Krystyn a

sposób, za pośrednictwem zmyśl
nej mieszkanki Ostrowca, pracę
miały dostać 52 osoby. Na miejscu, we Włoszech, miał na nich czekać pracodawca. Niektórzy klienci
Krystyny C. rzeczywiście pojechali
we wskazane egzotyczne miejsce. Jakież było ich zdziwienie na
miejscu, kiedy okazało się, że nikt
na nich nie czeka, a praca im obiecywana była jedynie wymysłem
fantazji nieuczciwej pośredniczki.
Łącznie Krystyna C. wyciągnęła w
ten sposób od złaknionych pracy
ludzi ponad 19 tys ięcy złotych . Kolejne 1000 złotych zarobiła od pewnej kobiety, której obiecała wynajęcie mieszkania. Ta dała "pośredniczce" zadatek. Mieszkania
nie wynajęła, pieniędzy też nigdy
więcej nie ujrzała . Tak "jak dwóch
kolejnych
"klientów·, . którzy
zapłacili Krystynie C. po 300
złotych za załatwienie pracy. Za
wszystkie te czyny grozi jej kara do
5 lat pozbawienia wolności.
Ostrowiecka prokuratura oskarżyła Krystynę C. także o to, że w
pażdzierniku 1998 roku groziła teściowej jednej z pokrzywdzonych
zabójstwem i spaleniem mieszkania. Najpoważniejszym jednak
zarzutem (za który grozi do 10 lat
wi ę zienia) był u d zi ał pani Krysi w
rozboju. Udział polegał mi tym, że
.wspólnie z innymi, których spra-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wy

są wyłączone

do

odrębnego

postępowania" napadła

na mieszOstrowca i "po uderzeniu
go w twarz, doprowadziła go do
stanu bezbronności ". Zaatakowany w ten sposób mężczyzna okradziony został przy okazji z odtwarzacza wideo marki "Orion".
Krystyna C.jest osobą doskonale znaną w ostrowieckim półświat
ku. Mówi się , że obcowała z nim
na tyle intensywnie, iż każde z jej
pięciorga dzieci ma innego tatę .
Jedna z córek pani C. zamieszana była niedawno w sprawę istniejącej nieopodal agencji towarzyskiej . Sama pani Krystyna,
choć na stałe zamieszkała w
Ostrowcu, wcale nie tak od razu
dała się złapać policji, w związku z
tym postępowanie dwukrotnie
było zawieszane. Za pierwszym
razem okazało się , że kobieta ma
złamaną rękę w związku z czym
wymaga hospitalizacji. I jak tylko
ją umieszczono w szpitalu, tak natychmiast z niego uciekła . Udało
ją się umieścić w areszcie dopiero
w lutym 1999 roku . Akt oskarże
nia przeciw niej powstał 13 maja
br. Sprawa w Sądzie zapewne też
odbędzie się bardzo szybko, jako
że kobieta wci ąż przebywa w areszcie.
kańca

Sylwia

BŁAWAT

Zupełnie

odmienną

ocenę

działalności

prezesa Mazura mają
związkowcy z NSZZ Kierowców
MKS. Według wiedzy jego człon
ków, żadna z kontroli , które w
ostatnim czasie odwiedzały firmę
nie potwierdziła zarzutów "Solidarności" . Człon kowie "S" zbojkotowali spotkanie, na którym odczytano protokół NIK, ponieważ ich zdaniem kontrole były nieuczciwe, zostały przekupione, a zresztą są
"czerwone" i trzymają stronę prezesa, który jako radny powiatu z
ramienia SLD, nie ukrywa swych
lewicowych przekonań. W swym
piśmie związkowcy z NSZZ Kierowców twierdzą. że przewodniczący "S' Jan Bodo mnoży urojone pomówienia i plotki na terenie
miasta i okolic. "Nie świadczy to
dobrze o firmie i jej pracownikach,
dlatego, aby położyć kres niech lubnemu procederowi żądamy wyciągnięcia konsekwencji służbo
wych wobec Jana Bodo" - pisząje
go oponenci w piśmie adresowanym do Zgromadzenia Wspólników MKS.
- Żadna z kontroli PIP nie ujawniła
nieprawidłowości w naliczaniu zasiłków chorobowych. Z kolei w zakresie zaniżan ia odpisu na zakłado
wy fundusz świadczeń socjalnych
faktycznie miał miejsce błąd interpreiacji przepisu, popełn iony przez
pracownika dokonującego naliczenia tego funduszu w części dotyczącej naliczenia zwiększonego
odpisu na zatrudnionych kierowców. Ten sam błąd został popełnio
ny we wszystkich firmach komunikacyjnych na terenie województwa, ale błąd naprawiono, a pracownicy nic nie stracili na korzystaniu z
tego funduszu - twierdzi prezes Waldemar Mazur. Prezes nie zgadza
się również ze stawianym mu zarzutem o nie trafnych zakupach inwestycyjnych autobusów. - Zakup autobusu mało pojemnego został dokonany w oparciu o przekonanie, że
kursowanie małych autobusów jest
bardziej uzasadnione w związku z
systematycznym, zmniejszaniem
się liczby przewożonych pasaże
rów. Coraz częściej pozyskujemy
kontrahentów, którzy wynajmują taki autobus do przejazdów okazjonalnych - twierdzi prezes Mazur. Nie
zgadza się on również ze swoją
ocenąjako człowieka , z którym nie
można znależć porozumienia o
czym mają świadczyć m.in. dokonywane podwyżki płac, których wys0kość oraz zasady każdorazowo są
uzgadniane z przedstawicielami
związków.

Związkowcy z .S· twierdzą. że
ich wniosek jest merytoryczny i nie
ma nic wspólnego z polityką. domagając się dymisji prezesa. Czy
ich argumenty zwyciężą nad tymi,
które podnoszą pracownicy drugiego związku i sam Waldemar
Mazur, zadecyduje niebawem
Zgromadzenie Wspólników. Jedno wydaje się nie ulegać wątpliwo
ści , atmosfera w MKS daleka jest
od tej, służącej normalnej pracy
gminnej spółki. Winnych tego stanu rzeczy wskaże zapewne Zgromadzenie Wspólników.
IG.BJ
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Zginęło

ponad 100

albańskich uchodźców

- twierdzą Serbowie

Dziś

OFIARY NA,.O?
W bombardowaniu wsi Korisza pod Prizrenem zginęli albańscy uchodźcy - twierdzą przedstawiciele serbskiej obrony cywilnej i przedstawieni dziennikarzom świadkowie , którzy
przeżyli nalot. Obrona cywilna
podala, że w nocy z czwartku na
piątek w Koriszy śmierć ponioslo co najmniej sto osób, a
50 zostalo rannych.
Albańczyk Fehmi Ahmeta powiedział dziennikarzom, że we wsi
znajdowało się ok. 500 uchodż
ców, którzy przez ostatnie 10 dni
kryli się w lasach. Ostatnią noc
prZed powrotem do domów spę
dzali w Koriszy. Według Ahmety,
na wioskę spadło w czwartek o
godz. 23 .30 sześć rakiet. Atak
trwał 10 minut.
Dziennikarze ujrzeli wczoraj wioskę ze zniszczonymi domami i rozrzucone wokół trupy. Kilka ciał było
zwęglonych, niektóre wciąż jeszcze dymiły. Policjanci ładowali na
ciężarówkę czarne
plastikowe
worki ze zwłokami.
- Większość ofiar bombardowania
w wiosce Korisza przy granicy z Albanią to kobiety, dzieci i starcy - twierdzą
Serbowie. Według nich, w pobliżu
wsi, na którą spadło około północy
osiem pocisków kasetowych, nie ma
żadnych obiektów militamych.
NATO poinformowało, że bada
dóniesienia o bombardowaniu.
Na razie przedstawiciele Sojuszu
NATO oświadczyli, że nie mogą
ani potwierdzić , ani zaprzeczyć
serbskim informacjom. Gdyby
doniesienia te potwierdziły się,

Skargi

Za

złożone

do

Fol. PAP/CAF

Wypalone

zwłoki

we wsi Korisza.

byłby

to incydent z największą
ofiar cywilnych w czasie
operacji NATO.
liczbą

sądu

pracę przymusową

Tymczasem NATO potwierdziło
wczoraj utratę dwóch bezzałogo
wych samolotów zwiadowczych,
które nie powróciły z misji nad Jugosławią. Według rzecznika wojskowego NATO, na razie nie są
znane przyczyny utraty tych samolotów.
Kolejna rakieta, szósta od rozpoczęcia ataków NATO na Jugosławię, spadła wczoraj na terytorium Bułgari i. W odróżn i eniu od
pozostałych pięciu rakiet, które
należały do NATO - na tej są napisy po rosyjsku. Jak poinformowało tamtejsze MSW, rakieta
spadła około godziny 13.30 w
północno-zachodniej Bułgari i, nie
powodując ofiar w ludziach ani
strat materialnych . MSW nie podało jednak, o jaki typ rakiety chodzi.

w samo

południe głosowanie

impeachmentu

DUMA NAD JELCYNE
Rosyjski parlament ustalił, że głosowanie nad procedurą
impeachmentu odbędzie się dziś w południe, Prawdopodobnie zostanie przyjęty przynajmniej jeden z pięciu punktów
oskarżenia wobec prezydenta Borysa Jelcyna.
Przewodniczący Dumy, komunista Giennadij Sielezniow sądzi, że
większością głosów
przejdzie
punkt oskarżający prezydenta o
wywołanie wojny w Czeczenii.
Przeciwny
impeachmentowi
przywódca nacjonalistów Władi
mir Żyrinowski , obrzucając wyzwiskami pytających dziennikarzy,
zapewniał , że nawet ten punkt nie
otrzyma większości. Poza tym , w
trakcie debaty Żyri nowski udowadniał, że "Chiny posuną się na
Zachód", a on - lider LiberalnoDemokratycznej Partii Rosji - jest
największym
człowiekiem
na

ta w Dumie Aleksander Kotienkow
zerwał się ze swego miejsca w loży i zapewniał , iż to nie;: winy Kremla . - Podjęl iśmy specjalną decyzję, by nikomu niczego nie wzbraniać - mówił. Deputowani powitali
to wybuchem śmiechu.
Pod wieczór jeden z przywódców
partii komunistycznej Aleksander
Krawiec oznajmił , że po Dumie
krąży grupa kilku osób, próbując
przekupywać deputowanych - oferują 30 tys. dolarów za głosowanie
przeciw impeachmentowi.

świecie .

Po incydencie na cmentarzu

Mimo to piątkowa debata była
jednak krótsza niż planowano.
Spoś ród 40 ekspertów i świadków
oskarżenia, do Dumy przyszło jedynie pięciu - mało znanych . Nie
pojawili się m.in. Michaił Gorbaczow, były minister obrony Paweł
Graczow, były minister spraw wewnętrznych Wiktor Jerin , były wiceprezydent Aleksander Ruckoj.
Gorbaczow obraził się, że dostał
jedynie formalny telegram z zaproszeniem. - Mogliby zadzwonić powiedział o przywódcach parlamentu.
Gwałtowna wymiana zdań mię
dzy deputowanymi o tym , .dlaczego goście nie przyszli, spc~odo
wała, że przedstawiciel prezyden-

już

Tablicy

Nie ma już spornej tablicy na
Grobie NieznanegoZolnierza na
cmentarzu "Orląt" we Lwowie.
Tablicę zdjęto w nocy z czwartku na piątek. Zamieniono ją na
płytę bez żadnego napisu.
W czwartek rano, na kilka godzin
przed wizytą prezydentów Polski i
Ukrainy na tym cmentarzu, na polecenie władz Lwowa na Grobie
Nieznanego Żołnierza robotnicy
położyli nową płytę z napisem po
polsku i po ukra i ńsku . Jego treść
uchwaliła Rada Miejska Lwowa .
Polska wersja brzmiała : "Nieznanym wojakam polskim poległym w
wojnie polsko- ukraińskiej".
Polskie MSZ uznało , że umieszczenie nowej płyty na cmentarzu
"Orląt" łamie dwustronne porozumienia.
Problem z napisem na płycie pojawił się w ubiegłym roku. Ukraińcy
twierdzili, że przedwojenny napis,
w którym oddawano hołd "Pol egłym w obronie Lwowa i Ziem

Rolnicy
•

grozą
Jeżeli rząd w wyniku rozmów
z rolniczymi związkami zawodowymi do 25 maja nie zapewni opłacalności produkcji rolnej, to 27 maja rozpocznie się
protest - poinformowali wczoraj
szefowie Kółek Rolniczych i
"Samoobrony".

czas przerwy w OlJ.rac'acl~ DLI""

Południowo-Wschodnich" obraża

ich uczucia. Dlatego ten fragment
postanowiono zastąpić nowym:
" Poległym w walce o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej".
Mimo tego porozumienia , lwowskie władze twierdziły, że tekst

"Orląt"

nie ma

napisu na płycie Grobu i
go Żołnierza pod Łuki em
wciąż nie jest ostatecznie
ny, a w czwartek ZdE~Cv,d o\\lałV~
na wersję "nieznanym
polskim".
Tego dnia na czas pobytu
dentów na cmentarzu
syjną tablicę przykryto
Prezydent
wski uważa, że strona
przede wszystkim nrp,7vrlen!
nid Kuczma , wvka2:ała
wanie w tej sprawie. prezydenta Kuczmę ,
słowa ( ...) Co chcecie?
być większa

niewski dodał , że Mi i
Spraw Zagranicznych u
go przed podróżą do
ewentualnej prowokacji na
tarzu "Orląt" .
Prezydent Kwaśniewski
do Lwowa w czwartek.
rozpoczął się tam nWllnrllUW.
Szczyt Prezydentów Europy
kowej.

Krok od tragedii

Czarny marsz w Bydgoszczy

"Czy musiała zginąć?"
Fol. PAP/ CAF
W imieniu 22 tys. Polaków, byłych więżniów obozów koncentracyjnych,
niemiecki adwokat Dieter Wissgott złożył do sądu we Frankfurcie nad Menem 2700 skarg przeciwko Dresdner Bank. Adwokat poinformował wczoraj, że skarżący żądają odszkodowań za przymusową pracę w okresie II
wojny światowej w wysokości 2,7 miliarda euro. Skarga musiała zostać
złożona w pośpiechu w związku z orzeczeniem Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego, w świetle którego sprawa może ulec przedawnieniu 14 maja. Na zdjęciu: Dieter Wissgott wykłada skargi.

Polskie Radio Kielce poleca ...

101.4 _Ha 71.15

liJ

15.05.99 r. (sobota)
_ _ -.. ....
8.15 - Tematem "Radia CUP" będzie - trudna sztuka rozmowy.
Program poprowadzi Robert Kałuża.
12.30 - .Na Przypiecku" - usłyszymy relację Czesława Kussala
z pobytu zespołu .Gorzkowianie" w Szwajcarii.
20.15 - W koncercie ,;z. piosenką przez lata" - przygotowanym przez
Janusza Wosia wystapią min.: Petula Clark, grupa "Pod
Budą" , Frank Sinatra.
24.00 - Nocne Kielce - Klub Przyjaciół - na spotkanie zaprasza
Magdalena Smożewska-Wójcikiewicz .
16.05.99 r. (niedziela)
9.07 - "Muzy i muzyka" w bloku literacko-muzycznym m.in. reportaż
Marii Bednarskiej z inauguracji obchodów jubileuszowych
600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, reportaż
z otwarcia wystawy pl. "Modele Świata" w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku i wystawy malarstwa Aldony Mickiewicz
w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Ponadto stałe
felietony: Alojzego Obomego, Jerzego Jopa, Jerzego Gruma.
17.15 - "Muzyczne popołudnie": "W krainie łagodności" - wystąpią
Mikroklimat, Czerwony Tulipan, Edyta Geppert. Program
przygotował Jerzy Jop.

Blisko 10 tysięcy mieszkańców Bydgoszczy wzięło wczoraj udział
w czarnym marS:lU przeciwko przemocy. Byli wstrząśnięci zamordowaniem przed dwoma dniami 16-letniej Dominiki M., która uczyła
się w VII Liceum Ogólnokształcącym.
Początkowo w pochodzie szło kilkuset kolegów Dominiki, którzy
wyruszyli w południe sprzed VII
LO. Na czele w milczeniu szli uczniowie klasy Ig, do której uczęsz
czała Dominika. Nieśli jej portret i
transparent z napisem "Czy mu-

siała zginąć?" .

Na trasie marszu dołączali kolejni protestujący, m.in. młodzież innych szkół , parlamentarzyści ,
przedstawiciele
władz
samorządowych i kierownictwo miejscowej policji.

Pochód na krótko zatrzymał się
na ulicy Gańskiej, przed domem,
w którym mieszkała i zginęła Dominika. Zapalono znicze i złożono
kwiaty. Czarny marsz zakończył
się przy jazie na Brdzie, gdzie w
środę, po kilku godzinach od morderstwa, znaleziono zwłoki dziewczyny.
Dominika M. została zamordowana w środę przez swego sąs ia
da, 19-1etniego Jacka B. Została
wielokrotnie ugodzona nożem.
Tragedia rozegrała się w mieszka-

'

niu, które dzieliły rodziny zabójcy i
ofiary.
Jacek B. włożył zwłoki dziewczyny do torby i taksówką za-wiózł na peryferie miasta, gdzie
zrzucił z mostu do Brdy. Spłynęły
dwa kilometry w dół rzeki i zatrzymały się na jazie przy Wyspie
Młyńskiej. Sprawca został zatrzymany po kilku godzinach i
przyznał się przestępstwa, ale
nie wyjawił motywów swego zachowania.
Według nieoficjalnych informacji, Jacek B. , który ma ukończoną
tylko podstawówkę i przyuczał się
do zawodu, w śledztwie przyznał
się też do zabójstwa 2,5 roku temu
14-letniego Dawida K.
Wówczas zwłoki chłopca z dużą
liczbą śladów od noża znalazła jego siostra, która wróciła ze szkoły.
Sprawę, po długotrwałym śle
dztwie, umorzono z powodu niewykrycia sprawcy.

Wyrazy

- Gdyby nie interwencja
wia gazowego, blok z 50 i
niami mógł wylecieć w
powiedziała kom.
wska, rzeczniczka kralkmYSKII~~
licji.
Mężczyzna chodził po
ubrany w strój roboczy,
pracownika remontowego.
cił kilkanaście łączy przy
rzach, a jeden całko1Nicie
Zapach ulatniającego
czuć było nie tylko w blokU,
zewnątrz.

Pracownicy pogotowia
go stwierdzili duże
co groziło
lub wybuchem. K"""S lIV'<
spowodować nawet
mofonu.
Zatrzymany 53-letni
Zabierzowa wyjaśnił,
matury dla mężczyzny,
cał mu , że odkupi każdą
Rencista wybrał się więc do
kowa, wypił dwa piwa i
do demontażu .

gł~bokiego współczucia

Koleżance

Urszuli Szunke
z powodu śmierci

TEŚCIA
Fot. PAP/CAF
Uczestnicy "czarnego marszu" w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono ciało Dominiki.
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strony formalnej to jednak

STRONA 5

przestępstwo ...

lityka

W

cieni

wymierzamy kary, bo nie możemy dopuścić do tego,
był pan kozłem ofiarnym polskiej polityki i tego, co się w
z/ego dzieje. Nie pan taki sposób postępowania wobec
przeciwników politycznych wymyślił i nie pan jeden
zasltOSIOWiaf. Od strony formalnej - podkreślam - jest to
przestępstwo i takim musi ono pozostać - mówił przeiczący składu sędziowskiego Maciej Gwiazda, uzasadumorzenie postępowania wobec Zygmunta S. Oskargo o to, że wożąc w swoim dostawczym "lublinie" przydo szyby. plakaty, znieważał publiczne prezydenta
1"1c,,,..,nl·;:! Kwaśniewskiego.
radiowóz, w którym siekilku funkcjonariuszy, pojai przed małym sklepikiem 24
1998 roku około godziny
wyjech ał z komendy na
naczelnika wydziału
Pół godziny wcześniej
Danuta G. zatelefonoprokuratora rejonowego
Radomia Małgorzaty
.,~·· u a" "",,, oraz do komendanpolicji
Marcinkowskiego, infogdzie i w jaki sposób

Oleksego i Aleksandra Kwaśnie
wskiego - oraz napis: »Tu możesz
pluć« i »SLD = KGB«. Podobny
plakat, z fotografiami tych samych
polityków, tylko z napisem »Poczet zdrajców i złodziei« umieszczony był na szybie z drugiej strony pojazdu".
Prowadzone czynnośc i zostały
utrwalone Kamerą wideo i aparatem fotograficznym , dowody przestępstwa odklejono z szyb i zabezpieczono, a Zygmunta S. zaprowadzono
na
przesłuchanie .
Trwało prawie do godziny 22.
Zygmunt S. tłumaczył , że plakaty
zostały wywieszone w jego samochodzie przez członków jednego z
komitetów wyborczych . Widząc
treść afiszy, nie zgodził się na ich
umieszczenie w sklepie, gdyż bał
się , że mogą one wywoływać kłót
nie między klientami.
- No bo plakat jest trochę bulwersujący ( ... ) nie wszyscy muszą uznawać, że SLD jest agenturą KGB
- wyjaśniał .
Zygmunt S. utrzymywał podczas
przesłuchania , że nie wie, kto jest
prezydentem Polski ani jak wygląda
prezydenl. Stwierdził też: - W róż
nych gazetach widziałem tytuł "SLD
KGB". Dlatego nie sądziłem, że
będę miał z tego tytułu jakieś nieprzyjemności. Po przesłuchaniu policja zwolniła Zygmunta S. Będąc
drugi raz przesłuchiwany, w prokuraturze, odmówił składania wyjaś
nień . W styczniu do Sądu Okręgo
wego trafił akt oskarżenia . Ponieważ była to pierwsza sprawa w nowej jednostce, zadekretowano ją z
numerem "1".
" Niewątpliwie używane w stosunku do głowy państwa określe-

=

Fot. P. Mazur
Zygmunt S. przy samochodzie, na którym umieszczone

nia typu »zdrajca« i »zło dziej«
oraz zachęcanie do plucia na jego
wizerunek, w rozumieniu powszechnym i obiektywnym stanowi rażące naruszenie czci i szacunku , jakie należy się prezydentowi RP. (... ) Zygmunt S. działał
publicznie, gdyż samochód z opisanymi powyżej plakatami poruszał się po terenie Radomia i okolicach, więc bez wątpien ia w miejscach dostępnych dla nieograniczonej liczby osób" - napisano w
akcie oskarżenia. Zygmunt S. był
zaskoczony, że będzie musiał stawać przed sądem . Komentował :
- Nie spodziewałem się , że mojej
osobie zostanie poświęcone tyle
wysiłku i pracy organów ścigania.
Jest przecież tyle prze stę pstw i ty-

erwsza flaga na maszt
ŚWiec~ek zgasi w sobotę
Jozef Nagrodzki, bur, podczas
icy nadania

czej bożogrobcami. To właśnie bożogrobcy w 1162 roku otrzymali
prawo z rąk komesa Radosława
do władania Skaryszewem. Zaś w

roku 1264 książę Bolesław Wstydliwy, późniejszy król Polski, zezwolił na lokalizacj ę Skaryszewa nadając mu prawa miejskie .
Isokl

były

plakaty z podobizną prezydenta RP.

lu przestępców do złapania . Tylko
w styczniu czterokrotnie mnie
okradano w sklepie. Nawet nie
zgłaszałem policji , bo gdy dawniej
zgłaszałem, to i tak zawsze się to
kończyło przysłaniem postanowienia o umorzeniu postępowania
z powodu "niewykrycia sprawców". Traciłem tylko swój czas.
Proces rozpoczął się 1 kwietnia.
Pierwszą rozprawę odroczono,
gdyż nie było wiadome, czy Kancelaria Prezydenta została o niej
zawiadomiona. Na drugiej rozpra. wie stawił się przedstawiciel kancelarii, który nie chciał jednak ujawnić swego nazwiska. Zygmunt S.
przyznał się do okłamywania policjantów podczas przesłuchania .
Mówił, że tak naprawdę znał Aleksandra Kwaśniewskiego i wiedział, że jest prezydentem. Co
więcej - sam na Kwaśniewskiego
oddał głos w czasie wyborów.
- Ale on okazał się nie tą osobą,
na którą głosowałem . Przywłasz
czył sobie tytuł, brał za to pieniądze . Poczułem się zawiedziony
i oszukany, dla mnie jest to jak
zdrada - przekonywał . Na pytanie,
czy w jego odczuciu nie znieważał
prezydenta, odparł: - Nie miałem

rn I E!JS~(icll. Najważniejszą

będzie je dflagi na maszt.
pierwszym miaradomskiego, który
Własnej flagi. Na postworzenia wpadł w
roku Józef Nagrodzki,
przewodn iczącym

Gminy. Przez rok
IUlU'W""V"n,,, dokładnie wzór

Fot. T. Klocek
Flagę Skaryszewa prezentuje Emilia Banaszkiewicz, sekretarka w Urzędzie Miasta i Gminy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

takiego

wrażenia ,

bo nie można
który oszu-

obrażać człowieka,
kując ,

sam nas

obraża.

Sąd przed wydaniem wyroku postanowił
przesłuchać
jeszcze
świadka.

13 maja poseł Danuta G.
punktualnie. Zarówno
prokurator, jak i obrońca odstąpili
od żądania złożenia przez nią
stawiła się

przys ięgi.

- Zatelefonowała do mnie kobieta, która poinformowała o samochodzie pana S., na którym wywieszone są obrażające prezydenta
plakaty. "Niech pani coś z tym zrobi, jest pani przecież posłanką"
zeznawała parlamentarzystka.
Zdaniem Danuty G., takich sygnałów było kilkadziesiąt, żaden

jednak z rozmówców nie zgodził
się na ujawnienie swego nazwiska. - Po kolejnym telefonie zadzwoniłam na policję i do prokuratury. Obojętnie, kto byłby prezydentem, nie pozwolę na to, by majestat Rzeczypospolitej był plugawiony.
Danuta G. nie widziała osobiście
samochodu z plakatami, jak twierdziła jednak, zasięg
ich oddziaływania był szeroki. Świadczyć
miały o tym tak liczne interwencje.
Posłanka przytoczyła również jeden szczegół : - Jedna z rozmówczyń powiedziała mi nawet, że
choć pan S. ma w swoim sklepie
dobre, ciemne pieczywo, to przestała u niego kupować ... Prokurator Urszula Zajkowska w całości
podtrzymała stawiany w akcie
oskarżenia zarzul. Domagała się
ukarania Zygmunta S. karą 1 roku
więzienia w zawieszeniu na 3 lata i
2 tysiącami złotych grzywny.
Obrońca Marek Jagielski przytaczał fragmenty podpisanych przez
Polskę międzynarodowych konwencji, mówiące o prawie człowie
ka do posiadania i głoszenia włas
nych poglądów politycznych, przypomniał wyborcze perypetie Aleksandra Kwaśniewskiego związa
ne z jego wykształceniem i prosił o
uniewinnienie swego klienta. Zygmunt S. w swojej ostatniej mowie
jeszcze raz przytoczył wygłaszane
wcześniej argumenty. Dodał, że
czytając ostatnio nowe rewelacje z
życia Kwaśniewskiego, tym bardziej utwierdził się w przekonaniu,
że nie jest on osobą godną reprezentowania Polski.
- To, że pan Kwaśniewski reprezentuje mnie za granicą, stanowi
dla mnie obrazę - podkreślił.
Sąd OkręgQWY zadecydował o
warunkowym umorzeniu postępo
wania i wyznaczeniu okresu próby

na 1 rok. Przy takiej kwalifikacji
jest to przewidywane kodeksem
minimum.
- Osoba prezydenta, czy nam się
on podoba czy nie, pozostaje w
sferze ochrony prawnej. Nie przyjmujemy tłumaczenia, że pan nie
zdawał sobie sprawy z tego, że
znieważa prezydenta. Wiedział
pan o tym i świadomie to czynił,
naruszając w ten sposób prawo .
To jedna strona zagadnienia,
związana z prawniczym spojrzeniem na sprawę . Pozostaje jeszcze druga strona, którą też należy
rozpatrzyć przed ogłoszeniem wyroku. W tym aspekcie nie sposób
oderwać się od tego, co w Polsce
w związku z polityką i w polityce
się dzieje . Mówiąc naj oględn i ej,
nasze obyczaje polityczne są bardzo liberalne (...) Nie możemy zapominać ,
że
prominentni
działacze opcji politycznej, z której
wywodzi się prezydent, nie tak dawno, również w tym m i eśc i e ,
wygłasza l i poglądy wielce kontrowersyjne pod adresem innych polityków, obrzucając ich równ i eż
wyzwiskami typu "złodziej" itd . Nie
możemy uciec od ' tego, co s i ę
dzieje na manifestacjach
przykłady petard w Warszawie - i
od całego zdziczenia obyczaj ów
politycznych w Polsce. W tym kontekście , w obliczu tego co widzimy
na co dzień w wydaniu wielkich polityków, to co pan zrobił nie może
być uznane za działan i e o wysokim stopniu społecznej szkodliwości ( ... ). Mam nadzieję, że nie bę
dzie to jakaś wyrwana, odosobniona , sensacyjna przez tydzień czy
kilka dni sprawa, w której ktoś obraził polityka wysokiego szczebla i
w związku z tym się o niej mówi.
Chciałbym , aby sprawa ta była
przynajmniej drobnym krokiem w
kierunku poprawy relacji między
ludżmi w ogóle, a szczególnie w
polityce. Relacji między osobami,
które sterują krajem,
a na co
dzień obrzucają się epitetami jeszcze bardziej obraźliwymi niź to
widniało
na tych plakatach.
Przykład nie idzie z góry chciałoby się powiedzi eć, ale w
tym przypadku tak powiedzieć nie
moźna - uzasadniał wyrok przewodniczący składu sędziowskiego

Maciej Gwiazda.
Zygmunt S. nie był do końca
usatysfakcjonowany.
- Powinienem zostać całkowicie
uniewinniony - skomentował . To,
czy wniesie apelację , uzależn ia od
rozmowy ze swym obrońcą.
Piotr KUTKOWSKI

ROZMAITOŚCI
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Kamyczek do ogródka

FELICJA
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Warzywa

ciepłolubne

maja można przystąpić do sadzenia warzyw
Jest jednak pewne ryzyko wystąpienia przymrozków, więc rośliny wyjątkowo wrażliwe na spadki temperatur trzeba
wysadzić do gruntu dopiero w czerwcu.
W drugiej

połowie

ciepłolubnych.

Do warzyw ciepłolubnych zaliczamy rośliny, które wymagają do
prawidłowego rozwoju temperatury od 18 do 30 stopni C. Dlatego
ich uprawa gruntowa udaje się najlepiej w lata wyjątkowo ciepłe i
słoneczne . Te zdarzają się stosunkowo rzadko, więc kawony, melony, paprykę i oberżynę lepiej jest
uprawiać pod osłonami. Rośliny te
sązupelnie nieodporne na spadek
temperatury poniżej Ostopni C i reagują zamieraniem. Dla niektórych temperatura poniżej 10 stopni
C prowadzi do trwałych zaburzeń
fIZjologicznych,
uniemożli
wiających dalszy prawidłowy roz-

wój. Nie należy wię c sp i eszyć się z
rozpoczęciem uprawy gruntowej
warzyw ciepłolubnych.
Zwykle warzywa ciepłolubne wysadzamy czy siejemy, gdy minie
obawa majowych przymrozków,
czyli po "zimnych ogrodnikach"
czy "zimnej Zośce" . Wybór metody
uprawy - z siewu czy rozsady - zależy od długości okresu wegetacji
roślin oraz zdolności systemu korzeniowego do regeneracji po
przesadzeniu. Kukurydza i fasola gatunki o słabej regeneracji korzeni - powinny być wysiewane
wprost do gruntu, gdy jego temperatura na głębokości 10 cm wynosi

"Echo kierowców"

Weekendowe blokady
• Radomska policja znów was
będzie nękać akcją " Pomiar".
Dzisiaj na posterunek blokadowy możecie się natknąć na trasie nr 7 Warszawa - Radom - Kielce w okolicy Skórowa w rejonie
Grójca. Przypominamy - kontrolowane będą stan techniczny
pojazdu i trzeźwość kierowcy.
Dziś i jutro planowane są blokady
w na drodze 727 w okolicy miejscowości Chlewiska w rejon ie
Szydłowca . Kto trafi na blokadę,
niech cierpliwie poczeka na kontrolę . Protesty nie skutkują. a niezdyscyplinowani kierowcy opóź
niają działania policji.
Trwa akcja "Bezpieczne powroty
z PZU". Jeżeli wybieracie się na
weekend poza nasz region pamię
tajcie o tym, że z dwóch samolotów policja patrolować będzie drogi dojazdowe do Warszawy. Akcja
prowadzona będzie w niedzielne
popołudnie . W razie nagłych wypadków z samolotami można
połączyć się za pośrednictwem

dyżurnego

komendy radomskiej
pod nr telefonu (0-48) 340-25-55.
Kto planuje podczas weekendu
zwiedzanie Sandomierza, niech
przygotuje się na nie lada utrudnienia w centrum miasta, gdzie
trwają generalne remonty ulic.
Uważać trzeba przede wszystkim
na Lwowskiej oraz na Żwirki i Wigury. Porządkowane są także drogi dojazdowe do miasta.
Wahadłowo jeździmy po dwóch
mostach wzdłuż naszych dróg
krajowych . Zwolnić przed wjazdem na most w Połańcu powinni
jadący nadwiślańską drogą nr 777
Kraków - Sandomierz, a przed mostem w Brzegach drogą nr 7.
Z kolei ulicą Zakładową w Kielcach
będziemy jeżdzić w obu kierunkach.
Nadal uważamy na ekipy malujące
pasy na drogach krajowych.
Radio "Kielce" ma dla was
bieżące informacje o sytuacji na
drogach naszego regionu. Audycje dla kierowców nadawane są o
godz. 5.30 , 6.30,7.30 i 14.10.
IMPBI

co najmniej 10 stopni C. Gatunki o
długim okresie wegetacji musimy
uprawiać z rozsady, np. pomidory
wysokie, paprykę , oberżynę , karczochy czy szpinak nowozelandzki. Obiema metodami możemy
uprawi ać ogórki, dynię i pomidory
karłowate . Wybór zależy m.in. od
terminu, w którym chcemy zb i erać
plony. Przy uprawie z rozsady
będą one wcześn i ej o k il kanaście
dni.
Ze względu na duże wymagania
cieplne, pod te warzywa wybieramy gleby ciepłe, o dużej zawartości próchnicy, przewiewne, ale
jednocześnie
dobrze zatrzymujące wodę . Pod uprawę warzyw ciepłolubnych nie nadają się
gleby ciężkie i mokre, bo otrzymamy niskie plony. Teren powinien
być osło nięty od wiatru i dobrze
nasłoneczniony. W pierwszym roku po nawożeniu ziemi obornikiem , zalecana jest uprawa
zwłaszcza dyniowatych, oberżyny,
karczochów i kukurydzy. Dobrze
jest też zastosować nawozy zielone. Jeżel i gleba jest kwaśna , należy
zastosować wapno dolomitowe,
aby uzyskać odczyn gleby o pH 6,5.
Jedynie pomidory możemy uprawiać na glebie lekko kwaśnej. Jesien ią na grządce , na której zamierzamy uprawiać warzywa ciepłolub
ne, stosujemy nawożenie fosforowe i potasowe. Wiosną. przed rozpoczęciem
uprawy nawozimy
grządki azotem w formie saletrzaku
(pod pomidory można zastosować
siarczan amonu), a potem, wczasie
wegetacji, dwukrotnie używamy saletry amonowej 2-3 lub 5-6 tygodni
po posadzeniu lub wschodach roślin . Jedynie fasol ę można nawozić
tylko przed siewem, bo w czasie
wegetacji, azotu będą dostarczały
bakterie brodawkowe.
Jak postępujemy z warzywami
ciepłolubnymi w czasie wegetacji?
Dyniowate
W trakcie wegetacji przycinanie
pędów wykonujemy tylko u melona - po pojawieniu się szóstego liścia skracamy pęd główny
za
piątym liściem , a wybijające pędy
boczne za trzecim liściem . Gdy
zawiązane
owoce
pierwsze

"SOBOTA BĘDZIE DLA NAS"
na antenie Polskiego Radia Kielce gościem Piotra Kozery
101.4 MHz 71.15
HALINA FRĄCKOWIAK

-

osiągną wi e lkość piłki

pingpongoza nimi skracamy, pozostawiając dwa liście. Na roślinie
zostawiamy 4-5 zawiązków owoców rokujących dalszy rozwój . Podobnie u dyni olbrzymiej zostawiamy po 2-3 zawiązki owocowe, jeżeli zależy nam na uzyskaniu owocówo dużej masie - 50 kg i więcej .
Częste i regu larne zbieranie owoców ogórka, cukinii i patisona pobudzi rośliny do wytwarzania kolejnych, więc w ten prosty sposób
możemy sobie zapewnić wysokie
plony.
Pomidory
C ięcie pomidorów zalecane jest
tylko u odmian wysokich , które
prowadzimy przy tyczkach . Aby
otrzymać wczesny plon , zaleca s ię
uprawę na jeden pęd . Na początku
sierpnia roś lin y ogławiamy za drugim liściem nad ostatnim dobrze
rozwin i ętym kwiatostanem . Ten
zabieg pozwoli na otrzymanie pionu z tego grona jeszcze przed nastaniem chłodów. Podobnie może
my zrobić z pędam i oberżyny.
Kukurydza cukrowa
Jest rośliną wiatropylną. dlatego,
aby mieć gwarancję dobrego zapylenia kolb, kukurydzę należy uprawi ać na grządkach w kształci e jak
najbardziej zb liżonym do kwadratu.
Kolby zbieramy w fazie dojrzałości
mlecznej - po naciśnięciu ziarnka
paznokciem wypływa z niego "mleczko". Jest to okres bardzo krótki i
dlatego jeżeli za l eży nam na doskonałej jakości kukurydzy, nie możemy go przegapić .
Karczoch
Jadalne są mięsiste dno kwiatostanowe oraz jego dolne, mięsiste
wej,

pędy

Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Izbę "K:,.,,,,,,,,
cach uczestnicy (posiadacze kart i kuponów
.Felicja i Ty" mogą wziąć udział w losowaniu nagród. I-'n,1ni,,,""
konkursowe (imię, nazwisko, adres oraz wszystkie kupony)
rczyć osobi ście lub przysłać do 18 maja 1999 r. (decyduje data
do Biura KOJ;lkursów "Echa Dnia", ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
Losowanie głównej nagrody - " skody felicii" odbędzie się 20
(czwartek) o godz. 10 w siedzibie " Invest-Mot" Sp. z 0.0. wZaclrsk:uw
UWAGA!
W losowaniu nagród wezmą udzi ał tylko podpisane karty kon kurSOY,~

UWAGA!

Młodzi

urodzeni w dniach

1.05.1979 r. -1 .05.1981 r.

Oddaj krew
• dostaniesz bilel
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem w Kielcach zawiadamia, że w ramach
promocji honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży - pierwsze
35 osób, które w dniach 1721 .05.1999 roku zgłoszą się do
RCKiK w godzinach 7-13 i oddadzą honorowo 450 mi krwi,
otrzymaj ą bezpłatny bilet na koncert.

W kolejnej emisji kuponów
" Enigmy" nagrody wylosowa-

zaplanować

łi:

miejsce uprawy. Kar-

rośliną dekoracyjną,
więc można go posadzić na eks-

czoch jest

ponowanym miejscu.
l ATA!
W tekście wykorzystano porady

z miesięcznika " Działkowiec ".

Pierwsze 15 osób na
goOOa lub Vanessy Mae, a
20 osób na koncert Vanessy
Osobom zamiejscowym
zapewnia zwrot kosztów
w dniu oddania krwi.
Przyjazd na kon cert na
własny.

Adres:
Regionalne Centrum
stwa i Krwiolecznictwa w
ul. Jag i e ll ońska 66.

Konkurs "Enigmy"
i "Echa Dnia"

1,5 metra , dlatego dobrze trzeba

łuski. Rośl iny os iągają średnicę

* Justyna Tuz z Brodów - 50
procent zniżki na kurs prawa jazdy
* Wiesław Grdeń z Tarnobrzega - sprzęt agd

* Daniel Zagrodzki z Kielc·
pożyczen ie samochodu na 1
bę z RENT A CAR ENIGMA

W sprawie odbioru nagród
simy o kontakt z Biurem
sów "Echa Dnia", tel. (0-41 )
304-56.

HOROSKOP

m®rucoom®EP
<=> <=>

będzie

I-ł

101.4 MH" 71.15

- o pseudonimie artystycznym
~
najładniejszych nogach
~
- swoim synu
~
--......,......
- domu rodzinnym
- _ ............
- energii życiowej
i wielu innych sprawach opowie HALINA FRĄCKOWIAK w sobotniej rozmowie z Piotrem Kozerą .
Początek już w porannych "Aktualnościach Dnia"
ZAPRASZAMY!! !

:1(,
~

Zg6rsko 36A
26-062 Sitk6wka
leI. 041 346-13-42
lel.lfax 041 345-14-39

:1(,

KOZIOROŻEC . Sobota powinna
przynieść dobry nastrój i dużo

psysku-

chicznej energii, ułatwiającej
teczne działania.
WODNIK. Najbliższy weekend
przeznacz w całości na odpoczy-

1:5

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

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

niższe

ceny!

ewentua lną kuracj ę .

Poczasu rodzinie .
RYBY. Sobota to doskonały
dzień na nadrobienie zaległości w
pracy lub domowe porządki . Miła
atmosfera domowa w niedzie lę
nek lub

święć trochę

Nauczycielu!
I

2

00
WSiP

Wydawnictwa Szkolne
I Pedagogiczne
Spółka Akcyjna

K

<=> b

BARAN. Ten weekend
rodzin ie i .
osób Ci bardzo bliskich. Nie
wiaj im pomocy.
BYK. Jeśli możesz przeznacz na relaks w
ści, unikając towarzyskich
i załatwiania ważnych
BUŻNIĘTA . tleClzle:s Z
nastroju, ale nie ro2'OOICZYlld)":
nych przedsięwzięć , bo
cież weekend i. .. rela ks.
RAK. Tak zaplanuj
poświęcić

wypełniony był

bo tylko to przyniesie CI
większą satysfakcję·
LEW. Chociaż masz
rozrTlCMIę wyjaśniającą

rem, pcJIv'Strzymaj <oP r1>l re,"", PANNA. Ktoś z
weekendowe spotkanie
wrze na Tobie duże
swoją błyskotliwością.

WAGA. Postaraj się wte
ekend połączyć przyjemne,
tecznym , a znajdziesz
go, co już osiągnąłes.

n

SKORPłON. Możesz

trochę pieniędzy na dom i
i na pewno sprawisz tyJTl
sobie i rodzinie.
STRZELEC. Troch ę
Ci będą w ten weekend e.
nastroje, chwilami sam ~
dziesz wiedział, o co CI ch

http://sbc.wbp.kielce.pl

1999 r.

ECHO NA WEEKEND

oś przekręcił nazwisko jakiegoś ważnego VIP-a,
uŚ. p omieszały się kartki z przemówieniem i
zpoczął nie od tej , co trzeba. Ktoś potknął się i
ył jak długi na oczach setki ludzi albo w towatwie policjantów zaczął sypać brzydkimi kałam i na temat st różów prawa. Komuż z nas nie
arzyła się jakaś wpadka czy towarzyskie faux
s. O p opełnionych przez siebie gafach opowiają znani

ludzie.

-gwa jest
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Szarmancki rzecznik zawsze całuje w rę kę
w życiu rzecznika praw dziecka
Włodzimie rza

Wo lskiego, który
na co dzień zajmuje s ię sprawami
wielce poważnym i, by nie powiedz i eć - wstrząsającym i, nie brakuje jednak momentów wywołującyc h uś mie c h na ustach.
O jednym z ta ki ch ś m iesznych
zdarze ń zgodził s ię opowiedzieć

na łamac h " Echa Dnia".
- To było w marcu ubiegłego roku,
kiedy dyskusja na temat akcji
" Małolat" osiągnęla swoje apoge-

m,żczyzną!

um. Tym

zainnawet media zagraniczne. Swój przyjazd do Radomia zapowiedzieli dziennikarze
BBC World z jej głównym korespondentem na Wschodzie. Umówiłem się z nimi na godzinę 21 w
siedzibie Komendy Wojewódzkiej
Policji przy ulicy 11 Listopada. Gdy
powiadomiono mnie o ich przyjeż
dzie, wyszedlem z budynku, aby
ich powitać. Pamiętam , że przyjechali ..fordem transitem". Kiedy
otworzono drzwi samochodu ujrzalem postać z długimi włosami
związanymi w kucyk. Bez namyslu
wyciągnąłem na powitanie dłoń w
kierunku tej - jak mi się zdawało kobiety, a gdy mi podała swoją szarmancko ją ucałowałem. Trochę dziwilem się, że natrafilem na
tak duży opór, ale zlożyłem to na
karb innych niż nasze, zachodnich
zwyczajów. Jednak to nic w porównaniu z moim zadziwieniem,
gdy tylko okazalo się, że to nie jest
kobieta , lecz facet. Długo musialem tłumaczyć, że z przejęcia
popadłem w stan otęRiającego
roztargnienia, że w mrok'u nie za
dobrze widzi alem i że w Polsce panują takie zwyczaje, iż kobiety
przedsięwzięciem

teresowały się

Fot. P. Mazur

całuje się

w rękę . Mimo to jeszcze
przez długi czas goście patrzyli na
mnie z wielką podejrzliwością. Na
szczęście nie wpłynęło to na
naszą współpracę. Razem z ekipą
BBC do póżnej nocy jeżdziliśmy
po mieście, pokazałem dziennikarzom miejsca , gdzie spotyka się
młodzież , z którą chcieli porozmawiać i myślę , że udalo im się nakręcić calkiem niezły reportaż .
Notował /szał!

delegacj,
na muraw,!
Polożylem

Henryk Bronowicki - były pilot
w mieleckich
Zakładach Lotniczych, znany był
z brawurowego latania. Ponieważ było to poparte najwyższym
kunsztem pilotażu, wszyscy, którzy obserwowali jego powietrzne
wyczyny, doznawali niesamowitych emocji.
- Mój sposób latania - wspomina 8mr1CIvVicki - niejednokrotnie przysporzyl
mi wielu kłopotów natury dyscyplinarnej. Pilotowanie jest określone bardzo rygorystycznymi przepisami. Nie
zawsze jednak, będąc młodym
czlowiekiem, potramem okielznać temperament, co nader często koń
czyle się na dywaniku u szefa. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu,
dostrzegam, jak często igra/em z ży
ciem.
doświadczalny

wystę puje się

na scenie
trzeba l i czyć s ię z tym,
się j akaś wpad ka. Zatekstu nie należy
rza dkości , ale na
w kabarecie m ożna
UWIZO~,,,,'" i często widz na-

wet nie zorientuje się , że coś
było nie tak. N ajważniejsze, by
chwyc i ć publiczność. Czasami
zdarza s i ę , że kt oś opacz nie
przyjmie nasz występ .
C oś takiego przydarzyło mi się w
latach 70. W hali widowiskowej w

śm iechnij się
b) nie

lubię psuć

sobie oczu nad

książkami O
c) mądre , skłaniające

powodu - nie 5
jest dość trudno wyz równowagi 10
miewasz chandry i narzelos, na otoczenie, na cały
, bo wiem, że narzekanie w
nie pomaga 10
często

O

lubisz naj barw napięciu , sensa-

do zastanowienia się, a jeśli autor ma do tego poczucie humoru, to już sama
ra dość 10
Jeżeli uzyskałeś ...
0-15 punktów: Jesteś malkontentem, a to jest bardzo zła postawa wobec życia. Lepiej pomyśl sobie, ile to już kłopotów i problemów
przetrwa łeś , a jakoś żyjesz . Powiesz pewnie: "co to za życie?" ale jest wielu ludzi, którzy mają
więcej kłopotów i mniej pieniędzy
niż ty, a nie biadolą, nie zazdroszczą innym i jakoś się z losem borykają.
20-35 pu nktów: Wolisz działać
niż rozszczepiać włos na czworo, nie przejmujesz się byle
błahostką, ale trochę cię tam w
środku kłuje , kiedy sąsiad wyjeż
dża z fasonem nowym "audi", a
ty ciągle tym samym sfatygowanym "maluchem ". Nie żywisz
jednak z tego powodu zawiśc i
ani nie posądzasz go o nieczyste
dochody. Zadowalasz się tym co
masz.
40-60 punktów: Jesteś trochę
romantykiem i potrafisz znależć
dużo zadowolenia w tym, na co inni nie zwracają nawet uwagi. Cieszy cię piękny dzień, dobra lektura, umiesz zachować spokój w
trudnych sytuacjach. Nie unikasz
sytuacji stresowych , ale też im nie
ulegasz. Można ci pozazdrościć
spokoju i pogody ducha.

Łodzi występowałem

z Laskowikiem i innymi znanymi artystami w
programie "Kolorowe jarmarki ".
Impreza odbywala się z okazji
Dnia Kob iet. Akurat na scenę
wyszła Genowefa Pigwa z konferansjerem , który zadawał jej
pytania . Publiczność bawiła się
dobrze, była wspaniała atmosfera. Na drugi dzień okazało się
jednak, że łódzkie włókniarki,
które oglądały mój występ , na
znak protestu i oburzenia
wysłały petycję do pierwszego
sekretarza. Były zbulwersowane
tym , że konferansjer naśmiewał
się z biednej. wiejskiej kobiety,
czyli z Genowefy Pigwy. Dla nich
- kobiet pracujących - był to
afront. Całą sytuację musiał
tłumaczyć ówczesny dyrektor
"Estrady Łódzkiej", prostował,
że Pigwa w rzeczywistości jest
mężczyzną i że wcale nie chodziło o naśmiewanie się z kobiet.
O całej tej sprawie było wówczas

dość głośno, petycję

Kochał, zaufał, poszedł

do wojska

przedrukowywała

wlókniarek
nawet "Polity-

ka".
/nieb.!

Jednak

naJczęsCleJ

wspominam

wpadkę, której konsekwencje oparły
się o sfery prawie dyplomatyczne.
Były to lata siedemdziesiąte - okres
największej prosperity mieleckiego lotnictwa. Latałem wówczas między in-

nymi na "dromaderze" - samolocie
przystosowanym do prac agrolotniczych. Był piękny, sIoneczny dzień, a
więc warunki idealne. Otrzymałem polecenie oblotu "dromadera" w wersji
pożarowej . W zbiorniku byle ponad tysiąc litrów wody. Wystartowałem punktualnie o godzinie 10. Wszystko przebiegalo zgodnie z planem, czyfi było
nudno - aż za nudno. Po kilku nawr0tach nad lotniskiem, zauważyłem na
murawie grupkę ludzi, niestety, nie dostrzegłem krawatów u tych panów...
Lotem koszącym , a więc niemalże
liżąc kołami trawę lotniska, wziąłem
namiar na wspomnianą grupkę. Nie
dałem im żadnych szans - padali na
murawę jak mIode kwiaty. Oczywiście,
w odpowiednim momencie wyrwałem
maszynę do góry. Przy drugim nawrocie poprawiłem jednak wodą ze zbiornika. Po chwili przez radio dowiedziałem się, kogo utytJaIem w wodzie i
trawie. Lądowalem z duszą na ramieniu, bowiem - jak się okazale - była to
delegacja rządu indyjskiego, która
przyjechała do Mielca w sprawie zakupu wojskowych samolotów "iskra".
To co uslyszałem z ust moich szefów
nie nadaje się do publikacji, zwłaszcza
że nie miałem na swoją obronę żad
nych argumentów. Póżniej, zanim
miałem wykręcić podobny numer, wytężalem wzrok, czy aby nie widać ...
krawatćm.

Fot. archiwum

wysłuchał

Janusz MAZUREK

KOBIETA plus WINO .. •
- Czy związek mło d eg o chło paka z prawie 10 lat sta rszą kobietą może być udany? - zastanawiali się ludzie w Skarżysku,
kiedy wieść o usiłowaniu zabójstwa rozeszła się po okolicy.Wiek tu nie ma nic do rzeczy, to wszystko przez wódkę - mówili inni.
Jednak co by o tym nie mówić i
jakby tego związku nie oceniać, to
faktem jest, że zakończył się tragicznie. Poważnie ranny mężczyz
na, wyrok więzienia dla kobiety.
A było tak. 33-letnia Marzena G.,
mieszkanka Skarżyska-Kamien
nej żyła w konkubinacie ze znacznie od niej młodszym 22-letnim Arkadiuszem M. Z tego związku urodziła się córka. W chwili tragedii
miała 3 lata. Marzena G. z wcześniejszego związku miała dwoje

dzieci, ale sąd pozbawił ją praw rodzicielskich.
W 1997 roku Arkadiusz M. dostał
wezwanie do wojska i wkrótce wyjechał do jednostki. Tymczasem w
domu pod jego nieobecność czę
sto
odbywaly się
imprezy,
urządzane przez konkubinę . Alkohol, libacje i goście nie mogły być
nie zauważone. Arkadiusz M. dowiedział się o tym i będąc na przepustce czynił wyrzuty Marzenie G.
Kobieta obiecała , że więcej taka

http://sbc.wbp.kielce.pl

sytuacja się nie powtórzy. Wybaczył i wrócił do jednostki.
. Nie musiał jednak długo czekać, by
przekonać się o nieszczerości zapewnień konkubiny. Wkrótce po powrocie do jednostki wziął urlop i nie
zapowiedziany zjaw~ się w domu.
Zastał Marzenę G. w trakcie libacji z trzema mężczyznami. W mieszkaniu bylo również ich trzyletnie
dziecko. Zdenerwowany zabrał
córeczkę i pojechał do matki. Był
wściekły, wyrzucał kobiecie brak
odpowiedzialności. Odgrażał się,
że wystąpi

do sądu o pozbawienie
jej praw rodzicielskich .
Ta grożba zaniepokoiła kobietę.
Sąd pozbawił ją praw do dzieci z
poprzedniego związku, obawiała,
że sytuacja może się powtórzyć .

Do zdarzenia, które stalo się póż
niej przedmiotem procesu doszło
18 czerwca 1997 roku. Tego dnia
Arkadiusz M. wraz z dzieckiem byl
u znajomych . Kiedy opuszczał
mieszkanie napadła na niego Marzena G. i zadała mu ciosy nożem
w brzuch . Rana okazala się poważna, ale dzięki szybkiej pomocy lekarskiej udało się uratowae życie
mężczyzny.

Marzena G. stanęła przed
Wojewódzkim w Kielcach .
Prokurator oskarżył ją o usiłowa
nie zabójstwa i zażądał kary 10 lat
więzienia . Proces zakończył się
wyrokiem skazującym . Sąd uznał
ją winną i skazał na 81at więzienia i
5 lat pozbawienia praw publicznych.
/MAF/
Sądem

GAZETA MUZYCZNA
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Barbra Streisand i Frank Sinatra

Proces o odzyskanie

pamiątek

po Beatlesie

oskarża

GtOSY STULECIA Yoko Ono
Barbra Streisand wybrana została najlepszą śpiewaczką, zaś
Frank Sinatra najlepszym śpiewakiem XX wieku w ankiecie, której
wyniki ogłoszono w kwietniu w Stanach Zjednoczonych.
Streisand, znana również jako
wybitna aktorka i reżyser filmowy,
uzyskała 14 procent głosów wyprzedzając kanadyjską piosenkarkę Celine Dion (8,6 procent) oraz
czarnoskórą gwiazdę w stylu popsoul Whitney Houston (7,5). Na
dalszych miejscach uplasowały
się
pieśniarki
country: Reba
McEntire (4,5), Dolly Parton (3,5) i
Shania Twain (3,2 proc. głosów) .
Siódmą lokatę zajęła n ieżyjąca już

"pierwsza damajażzu" Ella Fitzgerald (2,8), kolejne - ex aequo "królowa soul u" Aretha Franklin i diva
pop Mariah Carey (po 2,5 proc.)
oraz gwiazda country Loretla
Lynn, która zdobyła 2,4 proc.
głosów.
Męski głos stulecia - amerykań
ski piosenkarz i aktor Frank Sinatra uzyskał 21 ,2 procent głosów,
pokonując "króla rock'n'rolla" Elvi-

3.0 lat po debiucie

Honory
dla Santany
Wirtuoz gitary rockowej Carlos Santana uhonorowany został w kwietniu specjalną nagrodą za całokształt swojej kariery artystycznej.
Urodzony w Meksyku, mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych 52-letni muzyk, kompozytor i lider zespołu o nazwie Santana
- znanego m.in. z przebojów "Samba Pa Tj", "Europa", "Oye Como Van
- został laureatem tegorocznej
American Latino Media Arts Award.
Nagrodę wręczono mu w uznaniu
zarówno jego zasług muzycznych,
jak i osiągnięć w działalności humanitamej, na rzecz wolności i praw
człowieka. Podczas uroczystej gali
w "Pasadena Civic Auditorium" w
Kalifornii, obchodzący w tym roku
3D-lecie profesjonalnego debiutu
Carlos Santana wykonał premierowy utwór "Dale Yaleo" z mającego
się wkrótce ukazać jego nowego albumu. 16 kwietnia, koncertem w sali ,Fillmore" w San Francisco, rozpoczęło się wielkie amerykańskie tournee promocyjne artysty, które zakończy się 28 sierpnia w Denver, w
stanie Kolorado.
(AL)

sa Presleya (8,7) i najpopulamiejszego obecnie wykonawcę muzyki country Gartha Brooksa (5,7).
Czwartą pozycję zajął włoski supertenor Luciano Pavarotti (3,6),
piątą podzielili sir Elton John oraz
Bing Crosby (po 3,1 proc. głosów) .
Na siódmym miejscu uplasował
się kolejny gwiazdor country George Strait (2,4), na ósmym zmarły w
latach 60. śpiewak i pianista jazzowy Nat King Cole (2,3). Pierwszą
dziesiątkę wśród panów zamykają
piosenkarz pop Perry Como (1,8)
oraz ciemnoskóry wykonawca
rhythm'n'bluesowy Luther Vandross, zdobywając 1,7 proc. ogólnej liczby głosów.
Plebiscyt przeprowadzony został
w dniach 5-7 kwietnia bieżącego
roku w Stanach Zjednoczonych na
zlecenie agencji prasowej Reuters. Głosowan ie odbyło się z
udziałem reprezentatywnej próby
916 ankietowanych - obojga płci ,
w wieku powyżej 18 lat. Część krytyków muzycznych z zaskoczeniem przyjęła fakt, iż wśród najwybitniejszych śpiewaków XX wieku
zabrakło tej miary artystów co
m.in. Billie Holiday, Edith Piaf, Maria CalIas, Madonna , John Lennon, Mick Jagger, Al Jolson, PIacido Domingo.
Zdaniem wielu , sukces Franka
Sinatry wiąże się głównie z jego
długowiecznością.
Zmarły
w
ubiegłym roku gwiazdor utrzymywał się na szczycie przez blisko 60
lat. Wylansował w tym czasie serię
przebojów, w tym uznane za klasyki - ,My Way' i ,Strangers In The

Night' . Barbra Streisand, która
ukończyła niedawno 57 lat, jest jedyną artystką w historii muzyki
rozrywkowej , która umieściła swoje płyty na pierwszym miejscu list
bestsellerów w latach 60., 70., 80. i
90.

IAU

Ave

Japońska pieśniarka i malarka Yoko Ono, wdowa po liderze grupy The Beatles - John ie Lennonie , wytoczyła
proces sądowy byłemu asystentowi muzyka Fredowi Seamanowi , żądając zwrotu bezcennych
pamiątek
po
zmarłym mężu .

ariah
Supergwiazda amerykań
skiej muzyki pop Mariah
Carey otrzymała nagrodę
" The 1999 Horizon Award ",
przyznaną jej w uznaniu
zasług w działalności charytatywnej na rzecz bezdomnych dzieci.
, W ubiegłym roku Carey
ofiarowała ponad milion dolarów na konto dobroczynnej
organizacji ,The Fresh Air
Fund", założyła również obóz
swojego imienia w miejscowości Fishkill w stanie Nowy
Jork, przeznaczony dla dzieci
i młodzieży z rozbitych rodzin, pozbawionych dachu
nad głową. - Jestem wzruszona, że mogę być częścią tak
wspaniałego ruchu niosące
go pomoc i schronienie dzieciakom - powiedziała 29-letnia piosenkarka podczas
wręczania jej nagrody w
,Congressional Award Foundation". - Wierzę, że będzie
mieć to wielki wpływ na ich
przyszłość,
a także na
przyszłość nas wszystkich.
(AL)

Ostatni singiel Johna Lennona?

,

Rarytasy Beatl s w
35 lat po premierze powraca na ekrany pierwszy pełnometrażowy
film legendarnej brytyjskiej grupy The Beatles pt. "A Hard Oay's
Night" ("Noc po ciężkim dniu").
Wyreżyserowany w 1964 roku
przez Richarda Lestera, rewolucyjny jak na owe czasy "A Hard
Oay's Night" przeszedł do historii
jako obraz ,typowego dnia z życia '
Wielkiej Czwórki z Liverpoolu . 17
września br. trafi do kin nowa ,

Kontrowersyjny klip

wydłużona wersja filmu wraz z wydaną na płycie kompaktowej muzyką

ze

ścieżki dżwiękowej .

Także jesienią odbędzie się

powtórna prezentacja innego głoś
nego obrazu Beatlesów, zatytułowanego "Yellow Submarine'
("Żółta łódż podwodna' ). Animowana fantazja z 1969 roku, określana przez krytyków jako , ukoronowanie psychodelicznej ery dzieci-kwiatów", wspierana będzie
również albumem z muzyką filmową, zawierającą fragmenty nie
prezentowanych wcześniej nagrań zespołu .

Jako

sensacyjną określa się

potym tygodniu wiadomość o
odnalezieniu i zamiarze wydania
nieznanej piosenki "The Beatles'
zaśpiewanej przez Johna Lennona. Nie posiadający tytułu utwór
daną w

Michael Jackson

jest prawdopodobnie odrzutem ze
słynnej sesji zespołu do płyty "Abbey Road" (1968). Jeśli wierzyć
angielskiej prasie muzycznej, ma
to być równocześnie ostatnie oficjalnie wydane nagranie z
udziałem zmarłego w grudniu
1980 roku Beatlesa.
Wcześniej ukazały się
śmiertne

na , które stały się światowymi
przebojpmi. Pochodzące z prywatnej kolekcji nagranie "Free As A
Bird" doszło w 1995 roku do 2 miejsca na brytyjskich listach przebojów, zaś wydany rok póżniej utwór
, Real Love', oparty na linii wokalnej Lennona z 1979 roku i fragmentach różnych wersji starych
piosenek kwartetu , stał się wizytówką drugiej części cieszącej się
wielkim powodzeniem u słuchaczy
kompilacji "The Beatles Anthology".

IAU

przegrał

Transseksualista Dana International, zwycięzca konkursu piosenki Eurowizji w 1998 roku, podczas kręcenia wideoklipu przy Ścianie
Płaczu w Jerozolimie. Pojawienie się transseksualisty Dany International przy najświętszym miejscu judaizmu spowodowało gwałtow
ne protesty ortodoksyjnych Żydów.

Hołd

w wydawnictwach
I
prezentowanych podczas
mów telewizyjnych.
Seaman w 1983 roku
stał przez sąd winnym
czterech żurnali i przez
przebywał pod dozorem
nym. W 1991 roku napisal
lizującą książkę o
Ono, której majątek
obecnie na 480 m'
przedstawiona tu zostala
rny charakter - osoba
żądna władzy, rozpustna,
niona od heroiny.
Od rębny proces sąd owy
czyła Fredowi Seamanowi
kańska
kompania
"Capitol Records".
sporu są zdjęcia
jego syna Seana ,
na okładce jednego z
nych albumów Beatlesa,
aman uznał jako włas ne.
rzecznika prasowego
sposób świadomy dop uścił '
naruszenia praw autorskich.

dla Madonny

Dziewicze giD Y
Ukazała się płyta długogrająca

z przeróbkam i największych
przebojów amerykańskiej syre- .
ny muzyki pop Madonny.
Album zatytułowany "Virgin Voices - A Tribute To Madonna, Volume One" ("Dziewicze głosy - hołd
dla Madonny, tom pierwszy') wydany został przez firmę "Cleopatra
Records' i jest zbiorem naj popularniejszych piosenek 41-letniej
artystki w wykonaniu
gwiazd

przez amerykańską fo rmację
Voluptous Horror Of Karen
W gronie wykonawców I
także m.in. Gene Loves
Information Society oraz
śpiewak pop Boy George.
Prawdopodobnie jeszcze
roku ukaże się częś ć d
dawnictwa "Virgin Voices".

współczesnej

estrady. I tak,
sztandarowy
utwór
Madonny "Like A
Virgin '
zaśpiewała

znana z zespołu
Bow
Wow
Wow
ekscentryczna Birmanka
Annabella
Lu-Win. ,Live
To
Tell"
usłyszymy w
brawurowej
interpretacji
tria
Berlin,
zaś

nową

wersję

"Vogue" prezentuje tu grupa
Astralasia.
Jako sensacyjną krytycy
określili przeróbkę
szlagieru
"Express Yourself', za prop o no wa n

ą

'--___________==-____-

proces o plagiat

3
Michael Jackson, pisząc swój
przebojowy utwór " Will You Be
There" dopuścił się naruszenia
praw autorskich włoskiego
kompozytora Al Bano - brzmi
wydany w minioną środę werdykt sądowy w procesie o plagiat, jaki toczył się w Rzymie
przeciwko " królowi muzyki
pop".
Śpiewak i kompozytor Al Bano, lider popularnego duetu Romina
Power & Al Bano, oskarżył w 1993
roku Jacksona, że główny motyw
muzyczny w .WiII You Be There·
został ukradziony z jego piosenki

dwie popiosenki Johna Lenno-

W złożonym pod koniec kwietnia
pozwie w sądzie federalnym w Nowym Jorku, 66-letnia Ono oskarża
Seamana, że w grudniu 1980 roku
- tuż po zamordowaniu Lennona
przed jego apartamentem "Dakota
House" na Manhattanie - ukradł on
znaczne
ilości
dokumentów,
przedmiotów osobistych i pamiątek . Łupem Seamana , jak
twierdzi, padły m.in. unikatowe,
nie publikowane wcześn iej nagrania muzyczne, obrazy i akwarele,
listy miłosne, nowela pt. "Skywriting By Words ot Mouth", a także
pamiętniki, które Beatles prowadził od 1975 roku.
Fred Seaman, który w latach
1979-1981 pracował dla rodziny
Lennonów w charakterze osobistego asystenta Johna, miał zgodzić się na zwrot wszystkich pamiątek, lecz - według Yoko - nie
dotrzymał słowa. Japońska artystka utrzymuje, iż w jego posiadaniu nadal znajdują się setki bezcennych fotografii i dokumentów,
wykorzystywanych bez jej zgody

F YCH

pl. "I Cigni Oi Balka", zaś dwa lata
później wytoczył mu proces sądo
wy. Powołany przez rzymski trybunał ekspert muzyczny uznał , że
37 nut w obydwu utworach jest
identycznych, co stało się dowodem koronnym w wydanym przez
sędzi ego Mario Frigenti wyroku o
popełnienie plagiatu. Michael Jackson został zobowiązany do
zapłacenia Al Bano 4 milionów lirów (około 2,5 tysiąca dolarów)
tytułem odszkodowania .• Król popu· musi także pokryć koszty
sądowe trwającego 'cztery lata
procesu.

. Zdjęcia PAP/CAF

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zeznając

UTE

przed sądem Jackson
istnieje .pewne podobieństwo' między obydwoma nagraniami, choć jego zdaniem, jest to
zbieżność ..zupełnie przypadkowa".
Powiedział, że nigdy nie spotkał Al
Bano, nigdy też nie słyszał "I Cigni
Oi Balka", aż do dnia rozpoczęcia
procesu. Prawnicy piosenkarza, dla
których "proste podobieństwo piosenek nie może być dowodem popełnienia plagiatu·, zapowiedzieli
wniesienie apelacji.
Al Bano, który w ubiegłym roku
przegrał z Jacksonem proces cywilny o naruszenie praw autorskich,
przyznał, iż

teraz zaprosH r.7:~rnlosK.ortlYv ,
zdora do wspólnego
koncercie r.h:~rvt;!l\lWrMn
pomocy dzieciom z
Piosenka .WiII
pochodząca z bestselleroll/t'!i"n{
bumu Michaela
gerous" z 1991

ECHO WOJEWÓDZTWA ŚWI

1999 r.
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ie z " Universalu" przyjec.hali do zakładu z umowami o pracę

ERYKANIE KUPILI
RZEJOWSKI "TYTOŃ"
koncern tytoniowy "Universal" U.l.T. spółka z
wczoraj jest właścicielem jędrzejowskiej Wytwórni
Przemysłowego, którą kupił od francuskiej "Seity".
wi elką tajemnicą sprzedaż wyszła na światło
kiedy przedstawiciele nowych właścicieli zjawili się
z umowami o pracę.
Tytoniu
Przeod grudnia 1996 r.
francuskiego koncer"Seita" z siedzibą
~prm p,nt~lwnli:ł, bo tak
I
nazywa, była odradomskich Zakładów
Tytoniowego; od styczj uż samodzielną jedO sprzed aży zakładu
była

amerykańsk i emu "Universalowi"
zaczęto mówić już pod koniec
ubiegłego roku . Oficjalnie nikttego
chciał potwierdzić . Przed
zakładem widywano samochody z
rejestracją warszawską, w War-

nie

szawie jest polska siedziba "Universalu", również od ubiegłego roku pracuje w Jędrzejowi e przedstawiciel Amerykanów od techno-

logii, który codziennie dojeżdżał z
Krakowa z tłumaczem .
Plan badawczy Ośrodka Doświadczalnego w Skroniowie został na rok 1999 zrobiony już
według wskazań "Universalu". W
marcu agronom "Universalu" na .
Po lskę Jacobus Steyn spotkał się
ze służbą plantacyjną. wybranymi
plantatorami i przedstawił im wymogi a merykańsk iej firmy odnoś
nie produkcji rozsady i uprawy tytoniu w polu. Ale dyrektor wytwórni
Marian Kozera zapytany przez
nas jeszcze na początku tygodnia
o termin sprzedaży odpowiedział:
.. nie wiem". - Dlaczego to taka tajemnica? - na całym świecie od da-

howicka "Solidarność" oburzona

orne arkusze
"Soli darność "

jest oburzona faktem, iż arkustarachowickich szkołach podwprowadzono bez opinii związku zawodowego.
stał si ę głównym powodem wszczęcia sporu zbioroz dyrekcjami tych placówek oświatowych .

I rn~lnb'" rvine W pięciu

do projektów arkuszy organizacyjnych.
Stosowne przepisy stanowią, iż
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrekcję szkoły w
porozumieniu z radą pedagogicznąjest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę , czyli gminę , bez wymogu opiniowania go
przez związki zawodowe . Dlatego
według opinii naszych prawników
brak jest podstaw faktycznych i
prawnych do wstąpien i a w spór
zbiorowy - stwierdził Andrzej Wróbel , rzeczn ik prasowy Zarządu
Miasta.
. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
iż przyczyną związkowego protestu są obawy dotyczące ewentualnych zwo lni eń nauczycieli ze starachowickich podstawówek. - Różne strony różnie mówią o zwolnieniach nauczycieli, a le-jeżeli się
dobrze przypatrzymy to nie musi
być tych zwolnień - oznajm ił Stanisław Piętak .

miał

4 lata, najstarsza 80

owi

złodzieje
Niedawno usiłował dokonać krapewien biznesmen!
Asortyment, po który sięgają
sklepowi złodzieje jest różnorod
ny: od pieczywa, owoców i słody
czy poprzez obuwie aż do kosmetyków renomowanych firm i drobnej b iżuterii.
Komendant powiatowy policji w
Ostrowcu Tadeusz Winiarski uważa,
że przyczyną tych zachowań w przeważającej liczbie przypadków jest
trudna sytuacja materialna i ekonomiczna sprawców. Nie bez znaczenia
jest też fakt, że w znowelizowanym
kodeksie kamym kradzież mienia o
wartości mniejszej niż 250 zł traktowana jest jako wykroczenie, za które
grozi kara grzywny do 5 tysięcy zł,
podczas gdy kiedyś było to poważne
przestępstwo karane nawet 10 l<jami
pozbawienia wolnośd. Złodzieje,
znający dobrze kodeksy, wykorzystują ten fakt i bez większych obiekcjr
uprawiają swój proceder, często wykorzystując małe dzieci do złodziej
skich wypraw.
dzieży

' .aJICZ~!sts:z.vrni

spraw-

SKlen,,,,h

są oso-

bezrobotne lub
patologicznych. Byże na kradzieży
są ludzie z zamoż
a dzieci lekarzy, nanaWet... adwokatów.

JKKRI

- Nie

będzie żadnych zwolnień

wśród nauczycieli
Spośród obecnie

podstawówek.
zatrudnionych
24 osoby odejdzie na emerytury.
Redukcje nie są więc przewidziane, przeciwnie - 10 nauczycieli bę
dzie brakować - oświadczył magistracki rzecznik Andrzej Wróbel.
Marek BARAŃSKI

W

Skarżysku

Matury
na półmetku
544 tegorocznych abiturientów przystąpiło do egzaminu
dojrzałości w trzech skarży
skich
liceach
ogólnokształcących. Podczas ich pierwszej części obyło się bez żad
nych dramatów, a wszyscy uczniowie dopuszczeni przez rady
pedagogiczne do egzaminów
wzięli w nich udział.
Największy tłok panował w I LO,
gdzie w ławkach zasiadło 198 abiturientów. W drugim dniu egzaminów pisemnych najczęściej wybierali oni do zdawania matematykę ,
którą preferowało 77 osób. Druga
pod względem popularności okazała się biologia - 53 zdających, a
następna historia - 52 osoby. Wyniki pisemnej matury powinny tu
być znane 20 maja. Ewentualne
egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą dzień póżniej. W
części
ustnej ponownie największą popularnością cieszy się
matematyka, którą zdawać chce
66 osób. Kolejnych 45 abiturientów wybrało historię, 37 biologię. Z
języków największe wzięcie ma
angielski, który zdawać mają 122
osoby. Na ustne matury w I LO
przewidziano około dwóch tygodni. Potrwają od 24 maja do 2 czerwca.
W II LO egzamin pisemny zdawało 173 abiturientów oraz jedna
osoba, której nie powiodło się
przed rokiem. Tu w drugiej części
egzaminu pisemnego największą
popularnością cieszyła się matematyka przed biologią i historią.
Podobnie będzie na egzaminach
ustnych. Z języków największym
zainteresowaniem cieszy się angielski, wyprzedzając niemiecki i
łacinę. Ustna część matur w II LO
potrwa od 20 maja do 11 czerwca.
JG.BJ

wna są w biznesie przyjęte pewne
normy, teraz i my z tym światem
się zrównaliśmy. Wszelkie informacje, nawet te najmniej istotne,
muszą
pochodzić
z jednego
źrodła, a Jędrzejów nim nie jest.
"Bomba" wybuchła, kiedy w
zakładzie zjawili s i ę przedstawiciele "Universalu" z oficjalnymi dokumentami. Pracownicy stali i kontraktowi podpisywali umowy o pracę na dotychczasowych warunkach. Prysnął mit o amerykań
skich dużych pieniądzach. Podwyżki mają być , ale we wrześniu i tylko o 2,6 proc. Ci, którzy liczyli na
wię ksze pieniądze są zawiedzeniwynika z rozmów z pracownikami.
Opinie zresztą są jak zwykle podzielone. Niektórzy cieszą się, że
mają pracę, "bo jak Amerykanin to
musi oznaczać pieniądze, dobrze,
że nie mówili o zwolnieniach, a w
Jędrzejowie o pracę ciężko". Inni
pytani o zdanie, tylko machali
ręką: - Teraz nikomu nie można
wierzyć, a czy to wiadomo, co oni z
nami zamierzają zrobić. Czy pani
wie, że tu ciężko się załapać nawet
na pracę sezonową?
Na temat ewentualnych zwolnień
dyrektor Kozera również nie chce
się wypowiadać. Za to entuzjastycznie wypowiada się Jerzy Kowal,
wiceprezes zarządu Zakładów
Przemysłu Tytoniowego w Radomiu , upoważniony do rozmów z
prasą.

- Fermentownia była wykorzystana do tej pory tylko w 50 procentach. Teraz już wiadomo, że
dzięki amerykańskiemu "Universalowi", największe mu producentowi tytoniu na świecie, bę
dzie to 1 00 procent. Już do tej pory przerobiliśmy 11 tysięcy ton liści , a nie 6 tysięcy jak poprzednio. Zakład będzie miał dwukrotnie większy przerób, powiększy
uprawy tytoniu w okolicach, a to
oznacza większe podatki. I oczywiście dodatkową pracę dla sezonowych pracowników. Jestem
przekonany, że pracownicy nie
mają podstaw do obaw.
"Universal" to pierwsi Amerykanie w Jędrzejowie. Jędrzejowski
"tytoń " jest kolejnym zakładem kupionym przez "Universal". Amerykanie od pięciu lat uprawiajągo na
Lubelszczyźnie, a od czerwca
1997 roku są właścicielami Wytwórni Tytoniu Przemysłowego w
Grudziądzu .

AnnaZYGAN

Pielęgniarki

Fol. R. Biernicki

Sandomierz

Wciąż

niezbyt
bezpiecznie

30 wypadków i prawie 220 kolizji wydarzyło się na terenie Komendy Powiatowej Policji w
Sandomierzu od początku tego
roku. Zginęły w nich 4 osoby,
ponad 30 zostało rannych . Najczęstszą przyczyną wypadków
jest przekroczenie prędkości
oraz wymuszenie pierwszeństwa.
- Najczęśdej sprawcami wypadków
są kierowcy samochodówosobowych - mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w KPP Sandomierz
Jerzy Zybała . - Latem zwiększa się liczba poszkodowanych pieszych.
Główne przyczyny wypadków to
nadmiema szybkość nie dostosowana do warunków na drodze oraz
brak ostrożności przy wyprzedzaniu.
Na terenie powiatu sandomierskiego nie ma ani jednego czamego
punktu. Jednak, jak mówi naczelnik
wydziału Jerzy Zybała , jest kilka
miejsc, które są bardzo niebezpieczne.
- Jednym z takich odcinków jest
droga numer dziewięć w okolicach
Łoniowa - mówi. - Od początku tego roku doszło tam do pięciu wypadków, w których zginęła jedna
osoba. W roku ubiegłym wystąpili
śmy do wójta Łoniowa z prośbą o
dofinansowanie paliwa do naszych radiowozów. Pełniliśmy
wtedy służbę całodobowo. Dzięki
temu znacznie zmniejszyła się wypadkowość . W tym roku mamy zamiar również prowadzić tego typu
akcję ·

Drugi punkt, który jest uznany za
najbardziej niebezpieczny, to odcinek ulicy Przemysłowej oraz Żwirki i
Wigury w Sandomierzu. Tutaj najczęśdej dochodzi do wypadków, w
których udział biorą piesi.

ze Staszowa nie

Normalny
Pielęgniarki

w Slaszowie nie przy-

12 kwietnia czamych stro-

jów. Nie wiedziały, że w województwie świętokrzyskim ma to być
.święto w czemi·. - Nie otrzymałyśmy żadnych dyspozycji ani
wskazówek i pracowałyśmy w normalnych strojach - wyjaśnia sekretarz związku zawodowego Małgo
rzata Banaś , pracująca na oddziale
neurologicznym. Związek powstał
przed rokiem pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgnia
rek i Położnych Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa przy Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie i zrzesza ponad połowę zatrudnionych pielęgniarek i położ
nych (182 osoby). - Być może w na-

http://sbc.wbp.kielce.pl

bezpieczeństwo.

JAKUJ

wiedziały

dzień

Środa była dla staszowskich pielęgniarek i położnych normalnym
dniem pracy. - Rano otrzymatyśmy życzen i a od naszych przełożo
nych oraz zaproszenie na ognisko, które odbędzie się 29 maja, a potem każda z nas wróciła do swoich obowiązków - powiedziała pielęg
niarka Wiesława Derkacz z poradni chirurgicznej istniejącej w szpitalu. - W ubiegłych latach Dzień Pielęgniarek i Położnych obchodzony był w naszym szpitalu podobnie.

wdziały

- Ludzie wracający z targowicy
zwykle nie zachowują ostrożności mówi naczelnik. - Szczególnie niebezpieczne są poniedziałki.
Jednak w porównaniu z rokiem
ubiegłym, liczba pieszych uczestniczących w wypadkach zmniejszy/a się .
- Najczęściej wypadkom ulegają
pijani przechodnie - mówi Jerzy Zybala. - Staramy się przeciwdziałać
tego typu sytuacjom. Nasze patrole
zatrzymują pijanych pieszych. Ponieważ nie ma u nas izby wytrzeźwień , odwozimy ich po prostu do
domów.
Na bezpieczeństwo na drogach
wpływa również stan techniczny
ulic.
- Brak chodników, dziury w jezdni,
to wszystko powoduje, że na drodze
jest niebezpiecznie - mówi naczelnik. - Poza tym nasze drogi są źle
oznakowane.
W tym roku sandomierski Wydział
Ruchu Drogowego wystosował pismo do Zarządu Dróg w Kielcach dotyczące ustawienia wysięgników na
najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych. - Niestety, jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi mówi Jerzy Zybala.
Naczelnik sandomierskiego 'NDR
zapewnia, że w tym roku funkcjonariusze jeszcze zaostrzą kontrole
drogowe. - Chodzi przecież o bezpieczeństwo . Na przykład w mieśde będziemy zwracali szczególną
uwagę na pojazdy zaparkowane w
miejscach utrudniających ruch.
Przede wszystkim dotyczy to okolic
sandomierskiego szpitala. Zdaję
sobie sprawę, że to nie przysporzy
nam sympatyków, ale zwiększy.

stępnych latach nasz związek
wygospodaruje jakieś środki, aby
w jakiś sposób zaakcentować to
nasze święto - powiedziała Małgo
rzata Banaś.

pracy
Wszystkie staszowskie pielęg
niarki, z którymi rozmawialiśmy na
temat akcji protestacyjnej odpowiadały, że nic o niej nie wiedziały.
Nie czuły się też pokrzywdzone
tym, że w dniu swojego święta pracują tak, jak w inne dni. - Trudno
sobie wyobrazić taką sytuację , że
my świętujemy, a nasi pacjenci są
pozostawieni bez opieki. Dzień
Pielęgniarek i Położnych jest tylko
świętem symbolicznym.
Jpetit!

Dziś W

66 .60

MHz 100.80

Po godzinie 12-tej z wokalistą zespołu

Jm

lADY PANK - .Januszem Ponasewlaem
będzie rozmawiała

-

Dagmara

o fascynacji Stonsami
o swoich nałogach
przygodzie z filmem
nowej płycie, koncertach
i fanach

Gąsowska
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Podłożenie

bomby w oczach lokatorów

La

Puchar Wiosny w siatkówce

rozpoczęty

nek
eszeza

Dochodziła godzina 20. Nad
miastem rozszalała się burza,
deszcz zacinał ze wszystkich
stron. Tych, którzy zmierzali w
stronę ulicy Kusocińskiego
czekała niespodzianka - wjazdu
w ulicę z obu stron strzegli policjanci. " Proszę się cofnąć.
Otrzymaliśmy
informację
o
podłożeniu ładunku wybuchowego".
Przedwczoraj o godzinie 19.37
do oficera dyżurnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Radomiu

wysadzić ,

chcial nas

to nie infortym. Stoi teraz pewn ie
gdzieś tutaj i świetnie się bawi.
Łeb bym takiemu wariatowi ukrę
ci!". "A mało tu takich . O niech pan
spojrzy na tych gówniarzy po drugiej stronie . Matka z ojcem nie pilnują, a oni ch od zą jak święte krowy" - glośno wyrażała swoje opinie starsza pani patrząc w stronę
grupy
młodzieńców
przyglądających się akcji. "Co się
babo czepiasz? Stać nie wolno,
czy co?" - odpowiedział natychmiast jeden z gapiów.
mowałbyo

Ludzie rozmawiali , snuli domysły, a
kierujący akcją zastanawiali się , co
począć z ewakuowanymi. Wezwano
ludzi z administracji budynku . Wspólnie postanowiono
sprowadzić w pobliże bloku autobus, w którym ludzie mogliby się
schronić. Niewiele
osób skorzystało
jednak z tego dobrodziejstwa , ludzie starali się być
jak najbliżej włas
nego
domu ,
przyglądając

zadzwoniła przerażona

lokatorka
bloku przy ulicy Kusocińskiego
10. Anonimowy rozmówca powiadomił ją, że w budynku umieścił
bombę , która wybuchnie dokład
nie o godzinie 21 .

Akcję przeprowadzono błyska
wicznie . Na miejscu pojawili się
policjanci i wszystkie służby miejskie . Wokół bloku zgromadzili się
strażacy,
pogotowia gazowe ,
energetyczne i dwie karetki pogotowia . Zaczęto ewakuację mieszkańców. Ludzie wychodzili przed
blok z podręcznym bagażem .
Jedni dyskutowali inni przeklinali
nie bardzo wiadomo kogo, ale
wielkiej paniki nie było . Płakało
dziecko, które niosła na ręce
młoda kobieta , było wybudzone
ze snu , a z nieba lało jak z cebra.
"Gdzie mamy iść , co z naszymi
mieszkaniami?" - pytali lokatorzy
opuszczający budynek miejskich
strażników, kierujących ewakuacją. "Cholera. Jakjużjakiś wariat
chciał się zabawić, to mógł wybrać pogodniejszy wieczór" - mówił pan z pierwszego piętra ociekający wodą. "Módl się pan , żeby
wszystko w powietrze nie wylec i ało , a nie gadaj o pogodzie" - odpowiedziała mu sąsiadka z drugiej klatki. Uspokajał ich wysoki ,
tęgi pan : "Spokojnie . Jakby ktoś

Z minuty na minutę zwiększał
gapiów z okolicznych bloków. "Bomba? Gdzie podłożyli?
Znależli coś" - pytali jedni drugich.
" Proszę się rozejść ' do domów.
Zrobić przejście " - raz po raz alarmowali strażnicy miejscy. Na
się tłum

chwilę tłum cofał się pomiędzy

bloki , a po chwili był znowu na poprzednim miejscu . Pirotechnicy
sprawdzili cały budynek. "Wszystko w porządku" - te krótkie
wywołały

ogromną ulgę

wśród

wszystkich. Deszcz przestał
padać
i ludzie jeszcze
tłumniej wylegli na ulicę . Do bloku
weszli pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego . Strażacy i policjanci szykowali się do
odjazdu , ulica Kusocińskiego
stała się przejezdna , a dziesięć
minut przed godziną 22 w oknach
bloku zapaliły się pierwsze
światła .

Jolanta WALKIEWICZ

Fot. M.

P Mazur

się

bacznie pracy policjantów.
O godzinie 20.30
policjanci zameldowali , że blok jest
już pusty i żadnej
osobie nie grozi niebezpieczeń
stwo. Po kilku minutach okazało
się jednak, że w środku zostały
dwie kobiety. Jedna nie chciała
opuścić mieszkania i głośno informowała , że żaden wybuch nie
zrobi na niej wrażenia , druga to
starsza pani , która ma poważne
kłopoty ze słuchem .

słowa

Zdjęcia

Strudziński

Lasse Svensson, przedstawiciel Europejskiej Federacji Piłki .
kowej, w towarzystwie prezydenta Radomia Janusza Zycha.
- Jako gospodarz tego miasta
przez najbliższe
kilka dni Kozienice staną się
stolicą Europejskiej siatkówki,
powiedział burmistrz Kozienic
Tomasz Śmietanka, otwierając
27 międzynarodowy turniej siatkówki kobiet "Spring Cup". Fantastyczną atmosferę stworzyli
uczniowie szkół podstawowych, dopingując każdą repre-

Ponad

cieszę się , że

połowa

strażników

•

miejskich

wylądowała

na

RAZ I

zentację ·
Już na kilkanaście

minut przed
uroczystym rozpoczęciem turnieju
w hali
Kozienickiego MiejskoGminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji panowała niesamowita
wrzawa . To za sprawą uczniów
szkół podstawowych, którzy byli
zorganizowani w grupy dopingujące poszczególne reprezentacje. Wchodząc do sali, ekipy wyszukiwały i pozdrawiały "swoich"
kibiców.
Z zainteresowaniem przypatrywał się wszystkiemu członek
zarządu Europejskiej Federacji
Piłki Siatkowej Lasse Sveńsson .
- Jestem bardzo zadowolony z
atmosfery i spokojny o organizację turnieju. Pod tym względem
nie było żadnych wpadek ani w
Radomiu , ani w Kozienicach . Teraz czekam już tylko na mecze powiedział naszym reporterom
tuż przed oficjalnym rozpoczę
ciem .
- Wierzę , że pobyt zagranicznych
gości w Kozienicach będzie przez
nich mile wspominany.
" Turniej o Puchar Wiosny uważam za otwarty" - wygłosił tradycyjną formułkę burmistrz Śmietan
ka .
Do prezentacji wyszło 14 uczestniczących ekip , w ostatniej chwili
wycofała się drużyna Łotwy (grupa
B rozgrywająca mecze eliminacyjne w Kozienicach). Po powitalnym
okrzyku , zespoły podbiegły do
swoich kibiców i rzucały piłki oraz
maskotkę kozienickiego turnieju ,
pluszowego niebieskiego jelonka.
Po oficjalnym powitaniu , w krótkim programie artystycznym zaprezentowały się dziecięce pary

kieleckich

W ciągu dwóch dni w kieleckiej Straży Miejskiej wręczono 62 wypowiedzenia. " Poleciało" 15 osób z administracji, czterech strażników zatrudnionych dotychczas na kierowniczych stanowiskach. 12 funkcjonariuszy postanowiło przejść do podobnej pracy - na rewirowych policjantów. To nie koniec potyczek osławionej już kieleckiej płacówki , o
której - ku przestrodze - opowiadają strażnicy w trzech województwach: świętokrzyskim i byłych radomskim i tarnobrzeskim. Po kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dwie kolejne sprawy skierowano do Prokuratury Rejonowej w Kielcach.
O kieleckiej Straży Miejskiej nie da
nie wiedzieć na przestrzeni co
najmniej stu kilometrów kwadratowych. Od dawna bowiem cieszy się
nie słabnącym zainteresowaniem to
prokuratury, to policji albo chociaż
prasy. Najpierw był to plon poczynań
ówczesnego komendanta Romana
Strzębały, złośliwie nazywanego
przez niektórych nieprzychylnych
mu funkcjonariuszy "generałem" .
się

Historia w

pigułce

Wtedy to między innymi po bardzo
w szczegółowe doniesienia z "wnętrza" straży anonimie
sprawa trafiła do prokuratury, gdzie
dochodzenie trwało kilkanaście
miesięcy. Było i o karanych funkcjonariuszach, i o gwałtach . Potem
doszły do tego także sprawy natury
gospodarczo-finansowej . Głośna
była "afera" z kupowaniem "mazd",
które teraz zresztą (razem z amerykańskim "jeepem", również pomysłem komendanta Strzębały)
mają zostać sprzedane, bo ich
utrzymanie przewyższa możliwości
finansowe Straży Miejskiej. Śledz
two częściowo umorzono, częścio
wo w dalszym ciągu jest prowadzone.

Potem była sławetna wojna w kieleckim ratuszu , gdzie żywy udział
Straży Miejskiej objawiał się respektowaniem poleceń tylko jednej obsady gabinetów prezydenckich i to,
jak się okazało , tej nielegalnej.
Nastała nowa władza, komendantowi Strzębale wręczono wypowiedzenie. Na jego miejscu posadzono
najpierw
.Tadeusza
Orłowskiego , potem Jerzego Ryraka, władającego strażnikami po
dziś dzień.

62 wypowiedzenia ...

obfitującym

http://sbc.wbp.kielce.pl

Już

kiedy Romana Strzębałę
Tadeusz Orłowski , strażni
cy podzielili się na dwie grupy. Jedni tęsknili za swoim byłym szefem,
reszta odetchnęła z ulgą, że odszedł. Tym bardziej że zanim to
zrobił , wypowiedzenia otrzymało
ok. 30 osób. Komendanta Ryraka
strażnicy powitali już spokojniej. I
tak było aż do minionej środy, kiedy
to poszczególni funkcjonariusze
zaczęli otrzymywać wypowiedzenia.
- Decyzja o redukcji w Straży Miejskiej zapadła już w marcu, na posiedzeniu Zarządu Miasta. Wtedy też
nam powiedziano, że ze 120 etatów
zastąpił

ne umowy na
tomiast zwolnieni
rzy mają wcześniejsze
emerytury (3), rentę albo
żliwość zarobkowania ;
średniego wykształce nia
było około

15!), ci,
przejść na rewirowych do
(12) i których stanowisko
zostanie zlikwidowane, nie
kający w Kielcach lub zbyt
chorujący, ci z kiepską
niskimi
wynikami.
zmniejszono też
czyli ludzi siedz;;ICVlch
z 23 osób zostało
- Jak do tej pory na
uciekło tylko trzech
pracowników. Nie
specjalnie n
.
zaskoczonych - komentuje
Ryrak.
.
- Schemat działania StrażY
skiej teraz zupełnie się
widujemy wszystkie
wyjątkiem tego w U
który ma czuwać
w ratuszu i ć:rrot1l'Y""~;ClU
czej też wygląda już
troli zmotoryzowanych.
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N iemcy patrzą na Wschód

KSIIiŻ
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KROLES.,WIE
Na spotkanie w biurowcu . Siarkopolu" Niemcy spóżnili si ę ponad
godzinę , bo gości nni
mielczanie zatrzymali
ich dłużel niż oczekiwano. Biurowiec zwany jest potocznie "Pentagonem ", gdyż był
czas, kiedy zapadały tu
decyzje o św i atowym
znaczeniu . Teraz czasy się zm i en iły. Mówcy
przyznają ju ż oficjalnie , że siarka kopalniana nie ma szans konkurować z odzyskiwaną z gazu. Dlatego
potrzebni są Niemcy z
kap i tałem .

Z

ciepłym

piwem

do Europy

Spóźniona delegacja wysiadła z autobusu.
Zawitała

w Tarnobrzeskie
oczekiwana Niemiecka
Misja Gospodarcza - oficjalna
delegacja z Północnej Westfalii,
jednego z bogatszych krajów
. związkowych
Niemiec.
Po
długo

wylądowaniu na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem , goście
zwiedzili Specjalną Strefę Ekonomiczną w Mielcu, a następnie
przyjechali do Tarnobrzega i
Stalowej Woli. Piątkowy wie-

czór spędzili na biesiadzie w za- '
mku w Baranowie Sandomierskim, który stał się od niedawna
reprezentacyjną placówką warszawskiej Agencji Rozwoju
Przemysłu .

"SPOCZ II"?
Mieczysław Lis, komendant
SM w Tamobrzegu: - U nas nie
ma tak, jak w Kielcach. Tam
było zbyt wielu strażników, nie
liczyli się z budżetem . Nas jest
15 i jesteśmy rzeczywiście potrzebni. Nikt nie mówił o żad
nych likwidacjach czy rewirowych. To sąjakieś bzdury!
Andrzej Kaniewski, komendant SM w Ostrowcu Święto
~rzyskim: - Radni ocenili naszą
pracę na ocenę d o brą, więc o likwidacji nie ma mowy. Za to
jest przygotowywany projekt
przejścia 10 albo 15 strażników
do policji na rewirowych. Ostatecznie jednak zadecyduje rada, która podjęła na razie tylko

uchwałę intencyjną.
Romuald Liwiński,

ców posterunku w mieście. Za
Strzębały był nie do ruszenia , robiIw
posterunku, co mu się żywnie podobało , a nami pomiatal. Teraz to się
sko ńczylo - opowiada jeden ze strażn i ków, który zostal, proszący o
anoni mowość.

Zwolniono 15 fu n kcjona ńuszy bez
wymaganego wyksztalcenia śred
niego. - Tylu ich bylo, chociaż wcześniejszy komendant publicznie mówi! co innego. Ale oni właśn ie dzięki
niemu mogli tu pracować, a teraz
muszą szu kać innej roboty - dodaje
nasz rozmówca .
Związki zawodowe kieleckiej Straży Miejskiej nie maj ą systemowi redukcji prawie nic do zarzucenia. Rzeczywiście konsultowano z nami
regulamin zwol n ień i większość wy-

powiedzeń jest uzasadniona. Bę
dziemy jednak chcieli walczyć o 15
funkcjonariuszy, którzy naszym
zdaniem powinni w dalszym ciągu
w straży pracować - komentuje Jacek Zegadło , szef związków.
- Wiem, wiem. Trzeba było zwolnić
także kilku dobrych strażników, ale
nie mieliśmy innego wyjścia . Ostateczną liczbę etatów, jaka ma pozostać - 52 - narzuciły nam władze
Kielc - dOdaje komendant Ryrak.
A to jeszcze nie koniec potyczek w
Straży Miejskiej. Po kontroli Komisji
Rewizyjnej kieleckiej Rady Miejskiej
dwie sprawy trafiły do Prokuratury
Rejonowej w Kielcach. Tak jak kolejne anonimy, zdaje się , że już w tej
chwili specja l ność kieleckich .czarnych·.
Sylwia BŁAWAT

komendant SM w Stalowej Woli: - Zła
opinia Straży Miejskiej bierze
się właśnie z przypadków takich jak kielecki, gdzie są przerosty kadrowe, a całe rozbudowane szefostwo i administracja
siedzi i zajmuje etaty. U nas się
pracuje w terenie, więc o likwidacji nie ma mowy.
Marian Zwierzyk, komendant
SM w Sandomierzu: - Kiedyś
rzeczywiście były takie zakusy,
żeby
M iejską,

zlikwidować

Straż

ale radn i widocznie

przemyśleli sprawę . Przeci eż

my wykonujemy inne zdania
niż policja, takie, za które oni nigdy się nie wezmą, bo są zbyt
błahe .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Gospodarze niecierpliwie spogląd ali na zegarki i na g rzejące się .
na szwedzkim stole
polskie piwo. Ciepłym
"żywcem " trudno przekonać Niemców, że
Księżna Irina zu Sayn Wittgenstein.
Polacy dojrzeli już do
ktoryzują i chętnie eksponują ten
współpracy z bogatą Europą. Nie
tytuł , bo to dodaje im powagi. W
doczekał się na delegację nieprezydium zasiadali dr Thomas
miecką prezydent Tarnobrzega
Hardieck i dr Christian Hausmann .
Jan Dziubiński. Wzywany przez
Dla równowagi Polacy wystawili
pilne obowiązki musiał odjechać
do prezydium swoich doktorów:
na kilka minut przed przyjazdem
Kazimierza Pukę - szefa "Siarkodostojnych gości.
polu", Euzebiusza Murawskiego z
Gdy już gospodarze zaczęli się
Agencji Rozwoju Przemysłu i Anniepokoić , na plac przed .. Siarkotoniego Magdonia.
polem" zajechał autobus. Jako
W liczbie doktorów była mniej
pierwsza wysiadła księżna Irina zu
więcej równowaga . Gorzej wypadSayn Wittgenstein, która była duliśmy w ekonomii. Gdy dyrektor
chem sprawczym niemieckiej misji
Puka mówił o prowadzonej przez
gospodarczej w Polsce. Księżna
siebie firmie , Niemcy wyciągnęli
jest nie od dziś znana z - rzec by
kalkulatory i przecierali oczy ze
można - kojarzenia par polsko-niezdumienia . W niemieckiej firmie
mieckich w biznesie. Robi to
OBI na jednego zatrudnionego
zresztą
zawodowo ,
jako
przypada 400 tys. marek obrotu , a
współwłaścicielka firmy 1&0 Interw .. Siarkopolu" dokładnie dziesięć
national Relations, która mieści
razy mniej. Oznacza to, że po drosię w zamku Strauweiler w Północ
dze do Europy trzeba albo zwolnić
nej Westfalii.
z "Siarkopolu" 2300 osób albo każ
demu z zatrudnionych dołożyć
Jeden z dziesięc i u
dziesięć razy tyle roboty niż ma teraz.
Księżna organizuje wyjazdy na
targi międzynarodowe i ekskluzyCud lingwistyczny
wne spotkania biznesmenów, którzy cenią sobie jej kontakty w
Nie najgorzej wypadliśmy też w
Szwecji , Polsce i na Litwie . Do
znajomości języków. W konwersaStalowej Woli sprowadziła firmę
cji po niemiecku nieżle sobie radził
Stahlschmidt&Maiworm .
Teraz
szef Tarnobrzeskiego Centrum
przyszła kolej na całą strefę tarnoKapitałowego Marek Indyk. Dyrebrzeską i mielecką. Przyjechali
ktor z tej firmy Jerzy Jaślan
przedstawiciele 25 firm dość mocwygłaszał po niemiecku referat
no nastawieni na robienie w Polwprowadzający.
Jednocześnie
sce interesów. Niektórzy z nich zazręcznie wodził po wyświetlanych
trudniają nawet Polaków na eksponowanych stanowiskach prezena planszy mapach wykresach
wskażnikiem laserowym.
sów warszawskich oddziałów albo
Niemcy kręcili się jednak niesposzefów od public relations.
Najmniejsza firma , której przedkojnie, bo nawet z pierwszych rzę
dów niewiele było można rozczystawiciel zjawił się na Podkarpatać . Poza tym prezentacja potencji
ciu , to FeSa , która wytwarza terekonomicznej wszystkich pod stref
moizolacyjne okna do remontowatrwała dość długo . Z mównicy synych budynków zabytkowych . Zapały się hektary hal i kilometry totrudnia 7 pracowników i ma i 750
rów, a na stołówce .Siarkopolu·
tysięcy marek obrotu . Największa
stało na szwedzkim stole prawdzifirma - OBI , to .numer 1" w branży
produkującej
dla majsterkowiwe polskie piwo. Eksportowy .. ży
czów. 6,5 miliarda marek, 16 tysię
wiec" w małych flaszkach i obfitość
cy pracowników i 80 milionów
śledziowej sałatki sprawił , że Nieklientów. Dla porównania roczna
mcy niemal natychmiast zaczęl i
mówić po polsku .
sprzedaż . Siarkopolu" wynosi 200
milionów złotych przy 2600 zatrudAle nie był to żaden cud lingwinionych.
styczny. Po prostu na wycieczkę w
Podkarpacie przyjechała liczna
grupa polskich pracowników nieRównowaga w doktorach
mieckich firm . Niemcy nie od dziś
Kolejny kolos - ALSTOM, który
przygotowują się do ekspansji na
zatrudnia 13 tysięcy osób ma roczWschód i obsadzili już stanowiska
ne obroty 4,5 miliarda marek. Re.. konsultantów
międzynarodo
prezentował tę firmę dr Herbert
wych", ..specjalistów od public relations·, reprezentantów na .EuroGienow. Doktorów przyj e chało
pę Wschodnią· itp.
zresztą sporo.
Niemcy, pra cujący w polityce alPiotr PIASEK
bo wielkim biznesie chętni e s ię do-

GDZIE KIEDY?

STRONA 12

USŁUGI LEKARSKIE

SOBOTA-NIEDZIELA

Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów
- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
d ziecięcych, intemistów, laryngologów, ortopedów, neurologów, badania EKG. Zgłosze
n ia codziennie w godz. 11 .00-20.00, tel. (041)
331-56-50 . WIZyty domowe w godz. 14.3G22.00 (dni powszednie), 11 .00-21 .00 (dni w0lne).
2901/99

Wieńczysław

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998

Pogotowie Policyjne - 997

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21, tel./fax 33245-40,
czynne w godz. 7 .30-18.00.
TEATRY I KINA
• Teatr im. S. Żeromskiego
• tel. 34-47!HlO; .Korowód· g. 19.

• PTliA "Kubuś"

- Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śródmieście- 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie: 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 36&-oG-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991 , Pogotowie
Gazowe: 331-2G-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1833, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-3().94, Informacja
PKS: 366-02-79, tnformacja PKP: 366-93-28.

• " Romantica"
- OOLBY DtGITAL; .Operacja Samum·
pol.. I. 15, g. 12, 14, 16, 18. 2O,.Armaggedon.
USA, I. 15, g. 9.45.

RADIO TAXI " EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611, 3-311 -31 1,
www.complex.com.pll-europa.
Właściwy partner! dr.6397

• "Moskwa"
- .Kariera Frajera· USA, I. 15, g. 11 .30,
15.30, .Pleasantville· USA, I. 15, g. 13.1 5,
20.30, .Ogniem i mieczem· pot., I. 12, g.
17.15.

RADIO TAXI " LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88,
dr 018327

dr 48322

• "Echo"
- .Kiler" pał. , I. 15, g. 16, 18.

RADIO TAXI " OMEGA",
tel. 36.{)0.{)00.
dr .954-4

wYSTAwY

• Oddział
- Muzeum Lat Szkolnych S. 2:eromski~o
(Oddzial Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawła II 5, teł. 344-57-92 .•Wystawa materiałów biograficznych i literackich z miodzie .....
czych lat pisarza·. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki, niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedziele wstęp wolny.
• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddział Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wyslawa stała: .Odtworzony wystrój mieszkania pisarza· oraz .Wyslawa biograficzno.
literacka·. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu
pl. .Ogniem i mieczem·, Stroje bohaterów
.Ogniem i mieczem·. Czynne oodziennie,
oprócz poniedziałków w godz. 1G-17; piątki wstęp wolny.
• Zabawkarstwa
- wystawy: .Lalki Dalekiego Wschodu·,
.Modelarstwo redukcyjne·, .Lal~a i jej gospodarstwo·, .Ekslibris dziecięcy·. Muzeum
czynne codziennie, oprócz poniedziałków, w
godz. 1G-17.
•

Muzeum Wsi Kieleckiej

- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II 6,
344-92-97 .•Chloppolski w Brazylii· -czynna od poniedziałku do piątku i w niedzielę w
godz. lG-15, w niedzielę wstęp bezpłatny.

RADIO TAXI " EXPRESS",
KIELCE, TEL 366-11-11,
CAŁODOBOWO - EXPRESOWO.
dr.9023

Komunikacja Międzynarodowa

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

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

Park Etnograficzny w To-

kami

Informacja Gospodarcza

- 2:ÓŁTA UNIA, tel. 94-34.
•

jr 2

Postoje taksówek

- osobowe: ptac dworcowy: tel. 368-3399, ul. Piekoszowska: teł . 34-515-11, ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mietczarskiego :
tel. 366-40-40, ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; bagażowe : ul. Armii Czerwonej: tel
368-06-68, TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: tel
368-96-66.
• Apteki
- dyżur całodobowy - pt.
godz. 23 - ul. Wiśniowa 6.

Wolności

l, do

• Telefon zaufania KGP
- 0-800-12G-226

(bezpłatna

infolinia).

• Telefon zaufania w

KWP

- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym można
zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa
•

Zespół Pomocy
Rodzinie przy

PZP

- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel. (041 )
345-08-94 w. 345 oodziennie od 8.00 do 14.00
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem prze
jawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezpłatne

•

Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień

- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86
poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18.00.
•

Prywatna
Przychodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, teł. (041) 366-31aw 203
21,345-47-44.

•

JĘDRZEJÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
ECHA DNIA",
"Dom Handlowy " Piast",
plac Kościuszki (Rynek),
tel. 386-55-09,
czynne: 10· 14, czwartek: 9-14,
• Kino
- .Szeregowiec Ryan· USA,I. 15, g. 18.

I

•

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

poniedziałki

w godz.

• Telefon zaufania

- tel. 31-54-171 . Sezon letni: skansen
czynny od wtorku do niedzieli w godz. 1G-17
(wstęp do godz. 16). Wnętrza XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawa rzeźby Jana Bernasiewicza.

- dla ludzi z problemem alkoholowym - pow godz. 18.0G-20.00, te I.
345-73-46 (piątki - również narkomania).

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

- dyżury specjalistów psychologów i ped agogów w środy i w czwartki w godz. 18-20, te l.
34-463-56.

niedziałek-piątek

•

Młodzieżowy
Telefon Zaufania

'

- tel. 864-23-19; wystawy:
.Grafika ze zbiorów BWA
Galeria .. Piwnice"

plastycznych mi,..zltań<:6w
Osiedlowy - wystawa prac malarskich Vi...
Koziol.
• Apteka
- ul. Rynek 30.
•

Szpital

- tel. 864-22-81 .

• Kino " Studyjne"
- nieczynne.

Telefony

• Apteka
- ul. 2:apinowska 2.

-Informacja PKS: 864-23-19,
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06,
22, Pomoc Drogowa: 864·24-00,
Ciepłownicze: 993.

• Szpital
- tel. 868-24-66.
Telefony

BUSKO

Autoholowanie - kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21-71 ,
090-2648'{)6.
dr 018326

·'

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

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

Kino "zdrój"

-.Maszwiadomość· USA , I . 15 , g . 17,19 .

Galeńa BWA "zielona"
ul.
Mickiewicza
7. •Wystawa
przeglądowa - 1G-Iecie Galerii·. Galeria czynna codziennie w godz. 11-17, w niedziele w
godz. 11-15, w poniedziałki - nieczynna.

POŁANIEC

'.

•

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

, PIŃCZÓW

• Kino "Adńa"

OSTROWIEC

17.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Hotel "Łys ica",
al. 3 Maja 1 3,
t e l.lfax (047) 26545-54.
Czynne 10.00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11 .00-15.00.

• Apteka
- ul. Krakowska 3.
• Kino "Pegaz"
- 15.05 - .Armaggedon· USA, I. 15, g. 20.

STASZÓW

• Kino "Belwed er"
-16.05 - .Długo i szczęśliwie· USA,I. 15, g.

<'

- 861-03-72: alkoholizm:
dy w godz. 17-21; punkt
przemocy: wtorki i p i ątki w godz.
ne poradnictwo uza leżnień: czwartl<i w
16-18.

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

KAZIMIERZA WiElKA
•

Kino "Uciecha"

-.Maszwi adomość·USA,1.15,g . 16,18 .

WŁOSZCZOWA
• Kino
- .Billboard·

.W ystawy
W Osiedlowym Domu Kultury . Ziemowit" w Kielcach {ul.

pał .,

można og l ądać wystawę malarstwa Alberta Begłaria ną . W

I. 15, g. 18.30.

STOPNICA

• Kino"zDK"
- . Babe świnka w mieście· USA. bo., g. 17
.Gorzej być nie może· USA. I. 15, g. 19.
• Apteka dyżurująca
- apteka . Krasnar, ut. Kopemika.

• Kino "Powiew"
-1 6.05 - .Ksi ążę Egiptu· USA, bo., g. 17.

• BWA
- Galeria, ul. Siennieńska 54, teł.Jfax (047 )
263-2G-48. Nieczynna.
Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stałe : ,;zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska·, .Poczet kr6l6w i książąt
pałskich wg M. Bacciarellego·; wystawy cza
sowe: .Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego·
.:ze skrzyni malowanej - pałski strój ludowy"
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle, Mistrzowie modelarstwa - Henryk i Tomasz Gry
zowie. Muzeum czynne: wtorek-piątek w
godz. 9-16.30, soboty w godz. 8-14.30, niedziele w godz. 13-16.30.
•

Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- .Górnictwo krzemienia w neolicie·, .Owie
podziemne galerie turystyczne·, .Skansen
wioski neolitycznej", .Muszle i minerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa
Rezerwat czynny: wtorek-piątek w godz. 9-18
sobota w godz. 9-17, niedziele w godz. 11 -17
•

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64; autohOlowanie: samochody ci ężarowe
i autobusy, czynne całą dobę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.
ECHO-TAXI, tel, 262·11-11,
dojazd do klienta bezpłatny.

Kieleckie Muzeum Narodowe zaprasza k ie lczan na kolejne
Z cyklu " N iedzie la w muzeum·. 16 maja o godz. 12 w dawny m .
skupów krakowskich Krzysztof Myśliński przedstawi sylwetki
kieleckich kolekcjonerów.

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

O Stefanie Czarnieckim

• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek l , tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
pon ied zi ałek w godz. 9-16, we wtorek nieczynne. Wystawa stała: . Dzieje Sandomierza· - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: .Szachy sandomierskie·
pochodzące ze schyłku XI wieku. Wystawa
czasowa: . Dawne i współczesne widoki Sandomierza· ze zbiorów wtasnych muzem.
• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel.nax 832-38·58.
Czynne:-wtorek - niedziela w godz. lG-17, pon iedziałek - nieczynne. Wystawy stałe : .Kuch'nia królewska· - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, .G?binet num,izmatyczny" - monety polskie od XI do XX wieku, .Historia wzgórza zamkowego w ikonografii·,
.Ekspozycja etnograficzna· - prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i Lasowiaków,
. Ekspozycja archeologiczna· - naczynia,
broń , ozdoby z tzw.• Grobu książęcego· z
Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: .Krocząc
drogami aniołów. An ioły w sztuce i tradycji
judochrześcijańskiej", wystawa pokonkursowa prac uczniów szkół średnich .Sandomierz i
Sandomierzanie" zorganizowana przez Mu-

zeum

Okręgowe

w Sandomierzu i
Sandomierza.

SKARŻYSKO-KAM.

•

Krąg

Oddział Muzeum literatury

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.
• Muzeum im. Orła Białego
- Rejów, ul. Sloneczna 90, tel. 531-33 1.
Czynne oodziennie: ekspozycja ptenerowa
cały dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 917.

-

• Kryta pływalnia
- ul. Spółdzielcza 19, teł. 539-345, czynn a:
poniedziałek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach lG-20.
POSTÓJ TAXI
.. PRZY DWORCU",
nie pobiera opiaty za dojazd, _
tel. 513-705,
boi

- ul. Katedralna 517, tel. 832-21-47. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 9-16, poniedziałek - nieczynne. Wystawy stałe : "Jazdy do
Sandomierza· - ekspozycja poświęcona
związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.

•

Muzeum Historii
Polskiego
Ruchu
dowego

Dzisiaj ,

15 maja , o godz. 10 W Domu Kultury w e Włoszczowie

się konferencja naukowa . Stefan Czarniecki - W

.

.

cę urodzin". Referaty pośw i ęcone życiu i działa l ności politycznej

ckiego wygłoszą znani naukowcy. Po konferencji planowany Jest
do Czarncy i zwiedzanie pamiątek po Stefanie Cza rni eckim.
Busko z folklorem
Wczoraj rozpoczęła się najważniejsza w naszym województwie
za poświęcona folk lorowi - XXIII Buskie Spotkania z .
Przeglądy konkursowe odbywać się będą jeszcze W sobotę I
parku zdrojowym . Początek - godz . 10.

I .

Wieczorek taneczny
Dom Kultury . Sabat" W K ie lcach i Klub Seniora zapraszają W.
godz. 16.30 na w ieczorek taneczny. D o tańca będZie
wał zespół Michalskich.

16 maja , o

Mu:tYka Straussów
Kieleckie Centrum Kultury zaprasza dzis iaj , 15 maja, na
ki Straussów W wykonaniu Wiedeńskiej Orkiestry salonowej
Johann Strauss Wien". Początek koncertu - godz. 18.
N i edziela z

Vanaksem"

W godz. 11-19 w k ie leckim parku miejskim będzie można
muzyki młodzieżowej. Odbędzi e się F in ał VIII Festiwalu
.Śpiewogranie '98", wystąpią również: . Iskierki", "3 M ",
szka Kowalczyk, "Mr Lonely", Szkoła Muzyczna . Yamaha" i
macje taneczne . Podczas imprezy przewidzia no również kiermaSZ
książki.
Wteałrach

Teatr im . S , Żeromskiego zaprasza w sobotę i niedzielę na godZ.
spektakl . Korowód" w reżyserii P iotra Szczerskiego . Milusiń~klCh
szamy do "Kubusia" na spektakl " Słowicza wyspa· w reżyse nl
W ieczorkiewicza. Początek spektaklu - godz. 11 .
W kinach

Lu-

- Rynek 7/9, tel. 832-21-41, godziny otwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. lG-14.
Wystawa pl. .Adam Bień 1899-1998·.
• BWA Sandomierz
- .Obiekty i kolaże graficznie· wystawa Janusza Cywickiego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

mocji kieleckiego Domu Środowisk Twórczych prezentowane
fi e Jarosława Korbińskiego i Andrzej a Micuły. Ga leria Fotografii
go Centrum Kultury W Ostrowcu Świ ętokrzyskim poleca wystawę
Jana Zycha .
Niedziela w muzeum

SANDOMIERZ

Młodych Miłośników

Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)

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

OPATÓW

• Kino "Jedność"
-"Joe Black· USA,I. 15, g. 17.

USŁUGI

Psycholog, pedagog

- pomogą Ci - zadzwoń, tel. zaufania 386
17-41, poniedziałki i czwartki w godz. 15.00
17.00.

teł.

•

•

Kino "Syren a"

Telefony

STĄPORKÓW

- brak terminarza.

• Galeria Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. Pawia Marcinkowskiego, Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorek-piątek w godz. 11.00-17.00, soboty
w godz. 11 .00-16.00.

• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-4G-14. Ekspozycje stałe:
.Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .:z pradziejów regionu
świętokrzyskiego· i .Kielecczyzna średnio
wieczna·; czynne oodziennie, oprócz poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wołny.
.

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), s0boty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
56OQ/99
(041) 331-80-68.

KOŃSKIE

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

• "Studyjne"
-.Amok· pał ., I. 15, g. 16, .Lulu na moście·
USA, t. 15, g. 18, 20.

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich, pt.
Zamkowy l , tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: .Współczesne malarstwo pałskie·, .Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego·,
•Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku·.
Skrzydło p6Inocne: .Galeria malarstwa pał
skiego i sztuki zdobniczej". Czynne oodziennie oprócz poniedziałków w godz. 9-16, niedziela wstęp wołny.

SĘDZISZÓW

dr oI65S.

I NNE

• Szpital
- teł . 832-22-22 i 832-32-03.

• Kino " Ballada"
- tel. 38-11-251; 16.05 - . Szeregowiec
Ryan· USA, I. 15, g. 18.

dr.9267

•

- .Ogniem i mieczem' pol., I. 15
12, 20.30.
'

- ul. Jana Pawła II 17, tel.
cztówki staszowskie ze zbiorów
kubczyka i Macieja Zarębskiego'
- dokumenty, korespondencja, i
grafie·, amatorskie prace "'~larsKleClle...
ce sakralnej Jadwigi Kotlarz
.Przed jubileuszem roku
żna zwiedzać w poni edZiałki i
12-16.

• WSHP Biblioteka Główna
- .Sandomierz w dawnei fotografii·.
• Apteka dyżurna
- ul. Oobkiewicza 12.

• Kino "Kuźnica"
- .Mamuśka· USA, I. 15, g. 17, ~ 9.

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

(róg Świerczewskiego),
tel. 864-32-58 ,
czynne 1 0-14.30 ,

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

SUCHEDNIÓW

całą dobę) ;

• Motel Królowej Jadwigi
- . Blisko i daleko· - wystawa Jurija Sulimowa z Krymu. Można równ ie ż podziwiać zbiór
starych zegarów.

rza-.

• Kino "Miejskie"
- .Godziny szczytu· USA,I. 15, g. 17, 19.

- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kiełce, ul. Po\owniaka 4 m.
2 5, oodziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0G16.00.
2574'99
• Pogotowie pediatryczne
- 7.00-22.00, tel. (041) 331-14-94.

- teł . 368-02-93; .Słowicza wyspa. g. 11 .

• GaleńaBWA
- teł . 344-63-19; Galeria SWA .Piwnice·,
ul. Leśna 7.•Wadaw Stawecki - retrospektywna wystawa rzeźby". Galeria czynna od poniedziałku do piątku wgodz. 11-17, w niedziele w
godz. 11-15, w soboty - nieczynna. Galeria
BWA .Na Piętrze·, ul. Leśna 7. .Matgoaata
Seweryn - wystawa Iitografir. Galeria czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, w s0boty i niedziele - nieczynna.

STARACHOWICE

D. R. Szczukoccy
krzyskich·, .Skały, minerały i skamieniałości
Kielecczyzny". Muzeum czynne poniedziałek
piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

_/bo

• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

Pomoc Doraźna dla Dzieci

•

Telefony

KIELCE

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

t

•

Imieniny obchodzą:
sobota - Zofia i Nadzieja
niedziela -Andrzej
i

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

• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektów ołtarza papieskiego.

Miłośnikom

mocnych

wrażeń

i szpiegowskich h istorii

pole~fTIY

Władysława Pasikowskiego . Operacja Samum· {.Romantlca .'.

Jest to osnuta na autentycznych wydarzeniach opowieść o akCJI
go wywiadu w Iraku. Wszyscy spóżn ialscy będą j eszcze mogli
"Ogniem i m ieczem· Jerzego Hoffmana ("Moskwa", Kielce).
również komedię "Kariera frajera". M i eszka ńcy Ostrowca
skiego mogą obejrzeć film "Gorzej być nie może".

CO GDZIE KIEDY?

OBOTA
7.15 Agrolinia
działce i ogro- mag . gospod o
i 8.40 Prognoza pogoWspółcześni wojownicy:
libańskich cedrów - rep.
O kłamstwi e - pr. red.
9.30 5-10-1 5 - pr. dla młod9.55 Wizje na wizji: Ogród
Walt Disney przedstawia:
i Pumba. Kochanie. zmniedzieciaki (teletekst) 11.40
domu 12.00 Wiad.
gotowy dziś do drogi12.40 Zabawy języ
- teleturniej języko
filmowa 13.30
13.55 Śnieżyn
przyg. 15.40 Od
do Opola: Jacek Cypr. rozr. 16.30 Wszyscy koRaymonda - serial USA
Teleexpress 17.25 Jaka to
. - quiz 17.50 TojestTeleNapoleon i Józefina
hisl. USA 19.00 WieMapeciątka
19.30
i Sport 19.55 Prognoza po20.05 Wyspa piratów - film
. USA 22.15 Piotr Froncze. Przepraszam. czy
dostąpić...

żeby

i

23.00 Sportowa sobonek - film sf USA
(218.219.220) (powt.)
Ostatnia Carowa hisl. USA

szwadronu - rep.
telegram (powt.) 7.30
- mag. ludzi niepełno8.00 Sandokan (6) . 8.30 Program lokalny
e 9.35 Życie obok
wszystkim natura:
biją rekordy - bryt.
10.05 Yo-Yo Ma i jego
Bachem (5) Samotny
. - film dok. USA
cywilizacje (14) - fr.11.55 Kino bez ro: Spotkanie z Hanną Barseriale anim. 12.25 Kino
i
. Cudowne lata (76)·
- serial obycz. USA
Sport: I liga piłki noż
ch Chorzów - Wisła
Familiada - teletur~'V"VI-"JI::>l;Y (140) Ku16.00 Wiel16.55 Opowie1"I'"'Kerlr1"""",· Damski interes
18.00 Panorama
ram lokalny 18.35 Du- teleturniej 19.05
. (142) - serial kom. USA
Sport: Wyścig PokoJerzego HoffmaProjekt X: Konie - rep.
na niedzielę 22.00
22.30 Prognoza pogoMoja rodzina - film
FUSA 0.45-1.45 Studio
Inał Pucharu Francji w

z Donem - serial
laci tancerze .40 Blagusie - serial
~odróże z małą
• serial anim. 8.30 KrooWiara i życie - pr. red.
POdpowiedzi w plenekrajozn. 9.30 Ivanhoe _
10.00 Niebezpieczna
Przyg. 10.30 Świ at
p' se.ńal dok. 11.00 Rajd
aryZ - serial dok. 11 .25
1~kłe i niezwykłe - se.40 Morze wiary - serial
Portrety - pr. publicyst.
Butler pOdrÓŻUje - pr.
30 Festiwal Muzyki
Łańcucie 14.30 Pi·.... ·O"""'i~: 15.00 Nasz świat
Sztuka patrzenia
do królestwa

zwierząt - serial dok. 16.05 Nasz
dom (21) - serial obycz. USA
17.00 Bywalec - mag . 17.45 Dni
Ady Sari 18.00 Panorama 18.10
Kron ika 18.30 Pełna kultura
19.00 Marg inałki - pr. rozr. 19.15
Mały jazz 19.30 Czerwony karzeł
- serial kom. 20.00 Siedlisko (6) pol. serialobycz. 21 .00 Studio
Sport: Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży 21 .30 Kronika 21.45
Wiad . sport. 22.00 Świat ogrodów
- serial dok. 22.30 Jak zdobyto
Dziki Zachód? (ost.) - western
USA 23.40-0.40 Mayerling - balet

6.00 Disco Relax 7.00 Oskar mag. film. 7.30 W drodze - mag .
red. katol. 8.00 Faceci w czerni
(13) - serial anim. 8.25 Power
Rangers (167) - serial sf USA
8.50 Kalambury - teleturniej dla
dzieci 9.20 Talent za talent - teleturniej dla młodzieży 9.50 Owocmocna lista przebojów - pr. muz.
10.00 Strażnik Teksasu (119) serial sens. USA 10.55 W pogoni
za latem 2 - film dok. USA 12.50
Simon Bolivar - wl.-fr. film his!.
14.30 Family Secrets 15.00 Gospodarz: gra - zabawa 15.30
Oskar - mag. film. 16.00 Inform.
16.10 Zepter Sport Magazyn
16.20 Człowiek, którego nie ma
(13) - serial sens. USA 17.15
Młody Indiana Jones (15) - serial
przyg. USA 18.1 0 Xena. wojownicza księżniczka (59) - serial
przyg. USA 19.05 Disco Polo Live
20.00 Idż na całość - show z nagrodami 20.50 Losowanie LOTTO i szczęśliwego numerka 21.00
Macie, co chcecie, czyli najlepsi
na świecie - pr. rOZL 21.30 Ned i
Stacey - serial kom . 22.00 Elektroniczny człowiek - film sf USA
23.40 Ogłoszen ie wyników LOTTO 23.45 Opowieści z krypty (13)
- serial kom. USA 0.15 Playboy:
Beverly Hills BordelIo oraz Mię
dzy snem a jawą - serial erot. 1.15
Ostre spięcie - film erot. USA 3.00
Muzyka na BIS 4.00 Pożegnanie

. . TVPOlONIA
7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05 Klan (213. 214, 215)
(powt.) 8.15 Liga przebojów Szczęśl iwa 13 9.00 Wiad . 9.10
Zaczarowany ołówek - film anim .
9.15 Dixie - serial anim. 9.30 Ala i
As: Zeszyt w kratkę (powt.) 9.50
Szafiki - pr. dla dzieci 10.20 Zwierzolub - pr. poradnikowy 10.40
Brawo! Bis! 12.00 Film na życze
nie Och, Karol - kom. pol. ; Pogrzeb kartofla - pol. dram. obycz.;
W . zawieszeniu - pol. dram .
obycz. 13.30 Wielka mała emigracja : Mieć szczęście - film dok.
14.00 Molly (5) - poL-bryt. serial
obycz. 14.30 Piraci - teleturniej
15.00 Muzyczny Festiwal - Łań
cut 99 15.30 Mag. polonijny z
Wielkiej Brytanii 16.00 Wieści polonijne 16.15 Mówi się ... - pr. poradnikowy 16.35 Ludzie listy
piszą 17.00 Teleexpress 17.15
Benefis Ryszarda Poznakowskiego - pr. rozr. 18.15 Złot9Pol
scy (73, 74) Podchody, Podstęp
telenowela pol. 19.05 Teledyski
na życzenie 19.15 Dobranocka:
Pa mpalini. łowca zwierząt (5)
19.30 Wiad. 19.50 Prognoza pogody 19.55 Studio Sport 20.05 IV
Gala Piosenki Biesiadnej: Biesiada Śląska (1) - koncert 21 .15 Kawalerskie życie na obczyźnie pol. film obycz. 23.00 Panorama
23.25 Prognoza pogody 23.30
Maanam: Klucz - koncert 0.15 Pr.
dnia 0.20 Złotopo lscy (73, 74)
Podchody, Podstęp (powt.) 1.10
Teledyski na źyczen i e (powt.)
1.20 Pampalini, łowca zwi erząt
(powt.) 1.30 Wiad., Sport i Prognoza pogody 2.00 IV Gala Piosenki
Biesiadnej:
Biesiada
Śląska (1) (powt.) 3.05 Kawaler-

skie życie na obczyżnie (powt.)
4.45 Panorama 5.10 Prognoza
pogody 5.15 Maanam: Klucz - pr.
rozr. 5.50 Teledyski na życzenie
(powt.) 6.05 Benefis Ryszarda
Poznakowskiego - pr. rozr.

-

STRONA 13

NIEDZIELA

.' RTL7 . e' ••

6.00 Teleshopping 7.00 Świat pana trenera - serial kom. 7.25 Su nset Beach - serialobycz. 8.10 P ię
kna i Bestia - serial przyg. 9.00
Odjazdowe kreskówki: Panna
Wiercipiętka .
Tomcio Ząbek .
Donkey Kong. Kochany urwis.
Zabójczy smok 11.20 W cudzej
skórze - serial sens. 12.10 Ziemskie dziewczyny są łatwe - kom .
sf USA 14.00 Legenda Wilhelma
Tella - serial przyg. 14.55 Ukryta
kamera - pr. rozr. 15.20 Detektywi
- serial kom. 15.50 Lano i Woodley - serial kom . 16.20 Ziemia ostatnie starcie - serial sf 17.10
Strażnik czasu - serial sf 18.00
Czynnik PSI 2 - serial sf 18.50 7
minut - wydarzenia dnia - pr. inform. 19.00 Extra Zoom - mag .
sensacji 19.30 Prognoza pogody
19.35 Swiat pana trenera - serial
kom. 20.00-1.05 Sobota mocnych wrażeń: 20.00 Tor 29 - bryt.USA film sens. 21.40 Bat 21 - film
woj. USA 23.30 Ojczym 2 - horror
USA 1.05 Czynnik PSI2 - serial sf
1.50 Bat 21 (powt.) 3.30 Ojczym 2
(powt.)

'. TVN '

'

7.00 Telesklep 8.00 Omer (20) serial anim. 8.30 Latarnia Solusia
(36) - serial anim. 8.45 De De Reporter - pr. dla dzieci 9.00 Twój
problem nasza głowa - pr. dla
dzieci 10.00 Skrót meczu NBA z
piątku 10.50 Tarzan (19) - serial
przyg. USA 11.45 Babilon V (16)serial sf USA 12.30 Doścignąć
marzenie - kom. USA 14.25 Big
Star Party - pr. muz. 15.20 Conan
(5) - serial przyg. 16.15 Multikino filmy. gwiazdy. plotki 16.45 Czas
to pieniądz - teleturniej 17.15 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
17.45 Ale plama - pr. rozr. 18.00
Wszystko albo nic - teleturniej
18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Śniadanie do
łóżka - film obycz. USA 21.20 Buffy - postrach wampirów (5) - serial
sens. 22.15 Napad - film sens.
USA 0.05 Inspektor Knight (6) serial krym. USA 1.00 Big Star
Party - pr. muz. 1.55 Granie na zawołanie - pr. rozr. 4'.25 Granie na
ekranie - pr. rozr.

6.55 Czarodziej Kazaam - kom .
USA 8.30 Nauczyciel z przedmieścia , Nowe wyzwanie - film
obycz. USA 10.00 Kochanie,
zmniejszyłem dzieciaki - kom .
USA 11.35 Na planie filmu Teoria
spisku - rep. 11.55 Muppety na
Wyspie Skarbów - film przyg .
USA 13.35 Wielka mała liga kom. USA 15.35 B i ałe wilki 2 - film
przyg . USA 17.10 Naga splówa
97 i 10/12 - kom. USA 18.40 Karaluchy pod poduchy - kom. USA
20.00 Kiedy byliśmy królami - film
dok. USA 21.30 Jerry Maguire film obycz. USA 23.50 Halloween
6. Zemsta Michaela Myersa - horror USA 1.20 Seksykon - film dok.
USA 1.50 Siedem - thriller USA
3.55 Naga prawda - kom . USA
5.35 Królestwo niedżwiedzi szwed. film przyr.

.

TVPl

7.00 Liderzy 7.10 Notowania 7.30
Polskie 10 lat: Nasze triumfy. nasze klęski 7.35 Śniadanie na farmie - mag. 8.00 Poranek film. 8.25
Teleranek 8.55 Elza z afrykańskie
go buszu (13-osl.) Pantera śnież
na - serial przyg. USA 9.50 W Starym Kinie: Zabierz mnie na mecz kom. muz. USA 11.25 Zaproszenie
do Teatru TV: Jury 11 .30 Gość w
dom 12.00 Anioł Pa ński 12.15
Czasy - katol. mag. inform. 12.25
Ludzki świat 12.50 Światowy
Dzień Telekomunikacji 99 13.00
Wiad. 13.10 Tydzień 13.35 Świato
wy Dzień Telekomunikacji 99
13.45 Moc-mag. motoryz.14. 050
co chodzi? - teleturniej 14.30 Przygody Sindbada - serial przyg. USA
15.15 Światowy Dzień Telekomunikacji 99 15.30 Zwierzęta świata :
Żyjąca Europa (15) Mieszkańcy
miast (1) - bryt. serial dok. (teletekst) 16.00 Przyjaciele 16.40 Czytadło 17.00 Teleexpress 17.15 Polskie 10 lat: Nasze triumfy. nasze
klęski 17.20 Śmiechu warte - pr.
rozr. 17.50 Dziennik Telewizyjny pr. satyr. 18.05 Supergrupa (3) bryt. serial krym. 19.00 Wieczorynka: Gumisie 19.30 Wiad .. Sport
19.55 Prognoza pogody 20.05 Fort
Saganne (2) - fr. dram. obycz.
21.05 Taksówka Jedynki : Jak zdobyć kobietę? 21.20 Decyzja należy
do ciebie: Rozpaczliwie szukając
Esmeraldy - widowisko publicystyczne [audiotele: 0-70055580 tak;
0-70055590 - nie] 22.00 Ktokolwiek widział . ktokolwiek wie ...
22.05 Polskie 10 lat: Nasze triumfy.
nasze klęski 22.1 0 Sportowa niedziela 22.40 Poskromienie złośni
cy - wł.-USA kom . kostiumowa
0.35 Wokół wielkiej sceny - mag.
operowy 1.05-2.30 Rene Gościnny
- zawód humorysta - fr. film dok.

' TVP2
7.00

.'

Echa

tygodnia
(dla
niesłyszących) 7.30 Fort Saganne
(2) - f L dram . obycz. (dla
niesłyszących) 8.25 Słowo na niedzielę (dla niesłyszących) 8.30
Program lokalny 9.30 Powitanie
9:35 Wzwyż : Jesteśmy Kośc i ołem
- pr. religijny 10.00 Szalone liczbyteleturniej 10.30 Kręci oła 11.00
Opowieść o bitwie (2) - film dok.
12.00 Perły z lamusa - koniec wieku: Cyganka i dżentelmen - melodram. bryt. 13.55 Ulica Sezamkowa - pr. dla dzieci 14.30 30 ton! Lista . lista -lista przebojów 15.05 Familiada - teleturniej 15.35 Złotopol
scy (141) Cichy ślub - telenowela
pol. 16.05 Szansa na sukces: Formacja Nieżywych Schabuff - pr.
muz. 17.00 Chłopi (8) Gospodynie
- pol. serialobycz. 18.00 Panorama 18.10 Program lokalny 18.35
Duety do mety - teleturniej 19.057
dni świat 19.35 Dlaczego to my - pr.
dla dzieci 20.00 Kabaret Potem
przedstawia: Serca jak motyle
21.00 Nowojorscy gliniarze (79) serial sens. USA 21.50 Dwójkomania 22.00 Panorama 22.25 Prognoza pogody 22.30 Audiotele - rozwiązanie konkursu 22.40 Studio Teatralne Dwójki: L Wilk - Julia 0.452.30 Pies ogrodnika - hiszp. kom.
kostiumowa

TVK OSTROWIEC

KRAKÓW 3

8.30 Numer 17 - film 9.40 Dzień
za dniem 10.15 Morskie opowieSCI
11.00
Przyjaciółka
z
przeszłośc i 12.25 Zautomatyzowany dom 13.00 Noce i dnie film 14.00 Pr. dla dzieci 14.30
Podróże w świat sztuki 15.0040latek - serial 16.00 Muzea na
całym św i ecie 16.30 Pr. lokalny
TVK Ostrowiec 18.30 Zabytki w
Chinach 19.30 Pr. dla dzieci
20.25 Gdy nadchodzi czas - film
22.15 Boks - Rocky Marciano Archie Moore 1954

7.00 Ja i moje zwierzęta - serial
dok. 7.15 Miś Rupert - seńal anim.
7.40 Księżniczka Szeherezada serial anim. 8.05 Animaniacy - serial anim. 8.30 Klub działkowicza mag. poradnikowy 8.45 Przeboje
TV Kraków 9.05 Kalejdoskop sport.
9.30 Wielki świat pi/ki nożnej - serial
dok. 10.00 Grillowanie na ekranie mag. kulinamy 10.25 Wyprawa nad
rzekę - serial dok. 11 .00 Swiat bliski
i daleki - serial dok. 11.25 Tajniki
niemieckiego tenisa - serial dok.
11.40 Europejskie rodowody - serial

http://sbc.wbp.kielce.pl

dok. 12.30 Rola - mag. roln. 12.50
Olimpijskie szanse - pr. publicysl.
13.10 Z plecakiem i walizką - mag.
turysl. 13.35 Życiorysy z refrenem
14.10 Kufer babci Al iny - mag. poradnikowy 14.30 Budujemy mostyteleturniej 15.00 Był sobie człowiek
- serial anim. 15.30 Drużyna marzeń - seńa116.05 Nasz dom (osI.) serialobycz. USA 17 .00 Party w
Parku - relacja z koncertu 18.00 Panorama 18.10 Kronika 18.30 Studio
Sport: Międzynarodowe Zawody
Jeżdzieckie w WKKW w Białym Borze 20.00 Studio Sport: I liga żużla
Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław
21.00 Sprawozdawczy mag. sport.
21.30 Kronika 21.45 Gość 'TV Kraków: Bogusław Nowicki z Kielc
22.00 Maraton. panda i milion dolarów - kom. przyg. Hongkong-USA
23.25 Na ratunek (5) - austral. serial
sens. 0.15-1.05 Gwiazdy raz jeszcze - pr. rozr.

, .," POLSAT
6.00 Disco Polo Live 7.00 Twój lekarz - mag . med. 7.15 Wystarczy
chcieć 7.30 Jesteśmy - mag. red.
katol. 8.00 Rupert - serial anim.
8.30 Power Rangers (168) - serial sf
USA 9.00 Kalambury - teleturniej
dla dzieci 9.30 Dyżurny satyryk kraju - pr, satyr. 10.00 Disco Relax
11.00 Oni. Ona i pizzeria (11 )-serial
kom, USA 11.30 Sabrina. nastoletnia czarownica (47) - serial USA
12.00 Zapytaj Harriet (12) - serial
kom. USA 12.30 Tecumseh - film
his!. USA 14.25 Klub PolSatu 14.35
Młody Indiana Jones (16) - serial
przyg. USA 15.30 Rekiny kart: gra zabawa 16.00 Inform. 16.10 Zepter
Sport Magazyn 16.20 100% dla stu:
gra - zabawa 16.45 Miłość od pierwszego wejrzenia - pr. rozr. 17.20
Xena. wojownicza ks i ężniczka (60)
- serial przyg. USA 18.15 W słońcu
Kalifornii (10) - serialobycz. USA
19.05 Idż na całość - show z nagrodami 20.05 Strażnik Teksasu (120)
- serial sens. USA 20.50 Losowanie
LOnO 21.00 Chłopaki na bok - film
obycz. USA 23.00 Ogłoszen i e wyników LOnO 23.05 Na każdy temat - talk show 0.05 Mag. sport,
1.30 Muzyka na BIS 3.30 Pożegna
nie

.

TV POLONIA

7.00 Pr. dnia 7.05 Notacje: W Lipnicy Wielkiej - rep. 7.35 Słowo na
niedzielę 7.40 Złotopolscy (73 . 74)
Podchody. Podstęp (powt.) 8.30
Przez lądy i morza: Od Sany do
Adenu - Jemen 8.50 Dzi eń dobry na
dzień dobry 9.45 Goniec kulturalny
- mag. kulturalny 10.05 W labiryncie
(25. 26) - pol. serialobycz. 11 .00
Hulaj dusza - mag. folklorystyczny
11.30 Mała Księżniczka (22) - serial
anim. 12.00 Muzyczne koło - teleturniej rodzinny 12.30 Mag. polonijny
z Niemiec 13.00 Transm. mszy św.
14.05 Teatr familijny: T. Seweryn Żywot Wowry wśród żywotów świę
tych 14.45 Podwieczorek ... z Polonią - pr. rozr. 15.30 Biografie: Igor
Mitoraj - więzy - film dok. 16.30 Czy
nas jeszcze pam iętasz? - pr. muz.
17.00 Teleexpress 17.15 Hrabia
Kaczula (33) - serial anim. 17.40
Wspomnień czar: Królowa przedmieścia - pol. kom. obycz. 19.00 Teledyski na życzenie (powt.) 19.15
Dobranocka: Przygody Bolka i Lolka 19.30 Wiad. 19.50 Prognoza pogody 19.55 Sport 20.00 Reżyser
miesiąca - J. Kidawa: Sprawa się
rypia - pol. kom. obycz. 21 .20 Muzyczny gwiazdozbiór: Budka Suflera koncert 21 .45 Latamik - mag. kulturalny 22.15 Taksówka Jedynki: Banalne 22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05 Dzieje kultury
polskiej: Jagiellonowie (3) Polska
Jagiellonów - film dok. 0.05 Teledyski na życzenie (powt.) 0.1 5 Pr. dnia
0.20 Matki, żony i kochanki 2 (6)
(powt. ) 1.20 Dobranocka: Przygody
Bolka i Lolka (powt.) 1.30 Wiad.,

Spart i Prognoza pogody 2.00 Re- J. Kidawa: Sprawa
się ryp/a (powt.) 3.20 Muzyczny
gwiazdozbiór: Budka
Suflera
(powt.) 3.45 Latarnik (pawt.) 4.15
Taksówka Jedynki: Banalne (powt.)
4.30 Panorama 4.55 Prognoza pagody 5.00 Wspomnień czar: Królowa przeqmieścia (pawt.) 6.15 Teledyski na życzenie (pawt.) 6.30 Hulaj
dusza (powt.)

żyser miesiąca

- . ',

RTL7

6.10 Teleshopping 7.1 OUkryta kamera - pr. rozr. 7.30 Świat pana trenera - serial kom. 7.55 Detektywi serial kom, 8.25 Lano i Woodley serial kom . 9.00 Odjazdowe kreskówki: Panna Wiercipiętka. Tomcio Ząbek . Donkey Kong. Kochany
urwis, Zwierzątka z niebieskiej
półki . Zabójczy smok 11.30 Wyprawy z National Geographic - serial
dok. 12.20 Abbott i Costello w Meksyku - kom. USA 13.40 Alfred Hitchcock przedstawia - serial krym.
14.05 Autostrada do Nieba - serial
15.00 Ukryta kamera - pr. rozr.
15.20 Zbawca ludzkości - serial
kom. 15.45 Zróbmy sobie dobrze serial kom . 16.10 Detektywi z wyższych sfer - serial sens. 17.05 Siódme niebo - serial 18.00 Savannah
- serialobycz. 18.507 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 19.05 McCall- serial
sens. 20.00-23.15 Przebojowa niedziela: 20.00 Jedyny cel - Tttanic bryt. film sens. 22.05 Wieczór z wampirem - talk show 23.15 Oblicza
Nowego Jorku - serial sens. 0.05
Seks. cenzura i srebrny ekran: Kusicielka Ewa - serial dok. 0.55 Alfred
Hitchcock przedstawia - serial
krym. 1.20 Pogoda dla bogaczy serialobycz, 2.10 Oblicza Nowego
Jorku - serial sens.

TVN '.:" , ..:.,',
7.00 Telesklep 8.00 Nudnik (9) serial anim. 8.30 Feniks i dywan (2)
- serial 9.00 Twój problem nasza
głowa - pr. na żywo 10.00 Szalony
świat (21 ) - serial 10.30 Pepsi Chart
- pr. muz. 11.00 Śniadanie do łóżka
- film obycz, USA 12.45 Studio Tramwaj - mag. rOZL 13.15 Gotuj z Kuroniem - mag. kulinarny 13.45 Prywatne życie Sherlocka Holmesa kom. bryt. 16.15 Teleplotki - kulisy
wielkiego świata 16.45 Czas to pieniądz - teleturniej 17.15 Zwariowana forsa - pr. roZL 17.45 Zostań
gwiazdą - pr. roZL 18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty 19.25 Spart 19.30
Rozgrzeszenie - film sens. USA
21 .25 Pod napięciem - talk show
21.55 Telewizjer - mag. sensacji i
rozrywki 22.25 Ale plama - pr. roZL
22.40 Mecz koszykówki NBA 1.00
Granie na zawołan ie - pr. roZL 3.30
Granie na ekranie - PL rozr.

"

HBO .

".

6.55 Kobiety mafii - bryt. film dok.
7.45 Gniazdo - pol. film his!. 9.20
Kręglogłowi - kom. USA 11.15 Kolor purpury - dram. obycz. USA
13.45 Od pierwszego wejrzenia kom . USA 15.15 Równina Serengeti - bryt. film przyL 16.10 Obywatele prezydenci - kom . USA
17.50 Prosto z Hollywood - mag.
18.20 Mała milionerka - film
obycz. USA 20.00 Kontakt - film sf
USA 22.30 Okup - dram . sens .
USA 0.35 Huśtawka - bryt. dram.
obycz. 2.20 Miasto lęku - film
sens. USA 3.55 Opowieści przy
ognisku - horror USA 5.20 Motylem jestem czyli romans czterdziestolatka - kom. pol.

TVK OSTROWIEC
8.25 Gdy nadchodzi czas - film
10.15 Pr. dla dzieci 10.50 Pr. Lokalny TVK Ostrowiec 12.45 Mistrz Nikifor 13.00 Z najlepszymi życze
niami 14.00 Między nami smakoszami 14.30 Muzea na całym świa
cie 15.00 Zabytki w Chinach 16.00
Muzyka Ameryki 16.30 Dwory i
pałace ziemi gorzowskiej 17.15
Morskie opowieści 18.00 Medycyna tradycyjna w Azji 18.30 Królowa
Bona 19.30 Pr. dla dzieci 20.30
Blaszany bębenek - film

_

.....

STRONA 14

REKLAMA

-

OGŁOSZENIA DROB N e
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE D NIU
w rubrykach: kupno, sprzedaż , lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zg

ZNIZKI NA

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

Systemyantynapadowe, monitoring, ochrona,
tel. 366-08-22 , 366-32-15.

OGłOSZENIA

DROBNE
I MODUłOWE

~
DO NASZYCH
BIUR I PUNKTÓW

9'/331

Lokal handlowy 16 m 2 wc, co,
telefon , regały, 041/362-15-77,
331-02-33.

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

Sprzedam mieszkanie 48 m2 ,
041 /368-47-42,
311-40-68.

Wl26SJ

Sprzedam mieszkanie 32 m2 ,
IV p. Kielce, 362-12-15.

CEBOX :1'V Przem

słowa

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

Kielce
"
ul. Targowa 18
tel. (041) 343-06-21
tel.lfax (041) 332-45-40
e-mail: briecho-<lnia.com.pl

Łazlenn~3·~,4iłl.

ul.
teL/fax (041) 372-20-20
Jędrzejów

plac T. Kościuszki
OH .Piast". II piętro
tel.lfax 041 386-55-09

'!~'Bil!'łfmm;łcJij.

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

.....................__ .......__.....__ ._..___... __._.._ ..~IS.~

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

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

Wl2S6S

Mobud ~ Chemio budowlana
Starachowice

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

NAUKA . '.
Kursy komputerowe
"Computex", 041 /344-32-02.
Wl2S90

Prymus, kursy komputerowe,
Kielce, 361-28-68.
049618

Prywatne Gimnazjum im.

MEDYCYNA )t/,:

Melchiora
Wańkowicza
nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda
3, 368-17-43.
\k800S

'

Kupię , wynajmę lokal o pow.
300 - 1000 m . Grunty pod zab.
handl. w atrakcyjnym mi.ejscu
o pow. 1500 - 10000 m. Tel.
071 /398-73-37, 071 /398-73-38,
fax. 071/398-73-36.
kl8334

Chałupnictwo

2100

Autoalarmy atestowane,
tanio, 041 /344-29-67.
!W1820

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25,
041 /361-61-71. Radom, Dębo
wa 4, 048/362-60-15. Szewce
39 k. Kielc, 041 / 346-52-05.
Iw1846

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

Prywatne

Liceum
Oim. M. Wań-

gólnokształcące

kowicza

(młodzieżowe)

ogłasza

nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda
kt821S
3, 368-17-43.
Szkoły "Pro - Fil": Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ,

Policealne Studium Zawodowe:
finanse i rachunkowość, kosmetyka, obsługa ruchu turystycznego, projektowanie architektoniczne
z
projektowaniem
wnętrz, technik administracji z
obsługą ubezpieczeń, Technikum fryzjerskie. Kielce,
B.9.r.D.lJ.?ląą.;3.,.. ;3.ę.ę~.1.?~.4.;3.., ....... ~~7.

NIERUCHOMOŚCI

"SACHS"Amortyzatory,
bezpłatna wymiana "Kim-Auto-Części, Słowackiego 6,
041/344-23-73,
041/361-61-06.
jw1847

zł ,

0604-477-894.

Elegancki komplet
czynkowy, szafa, stolik.
300-13-13.

Fiat Marea 1,8 ELX,
km (1997), 041
7.00-15.00.

\k8328

Praca w Anglii, 0604-321-402 .

"mss

047887

Grzybica - skuteczne leczenie. Bezpłatna infolinia
0800-666-999.
049460

Rewelacyjne systemy
multilotka, 0604-31 9·354.

PRACA-ZATRUDNI

ogłasza

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

. Organizacja przyjęć ,
041 /301-15- 19, 0604·61

~4988S
~49870

~49881

Wl2654

Biuro
Reklam i Ogłoszeń

Kupię mieszkanie w dobrym
stanie - minimum 50 m 2 z garażem w Kielcach , 041 /345-22-01 .

Telewizory - Rzepa,
041 /302-19-19.

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

KIELCE • RADOM • TARNO

Servisco Sp. z 0 .0 ., filia Kielce, zatrudni przewoźników z samochodem o ład. do 4 ton (mile
widziana winda).
Tel. 041/369-28-78, 79.

Kombajny zbożowe ,
zachodnie, duży
możliwy
transport,
034/362-86-81, U3~14;j~·óIJ<
033/875-45-06.
słomy

Peugeot 405 (1988),
041/346-41-28.

Składanie długopisów,

0604-406-785.
\k8330

Zatrudn ię pracownika fizycznego ze znajomością ję
zyka niemieckiego,
tel. 0602-505-653.

Polonez 1500,
041/346-29-81 , (]6(]~-!l!l:J-t.'

', . " .-

Kupię gospodarstwo rolne o
powierzchni około 5 ha wraz z
zabudowaniami (w woj. święto
krzyskim), najchętniej w gminie
Jędrzejów - Pińczów,
tel. 0601-520-345.

AAA

Lombard - Komi s.
pod zastaw. Kielce,
Sienkiewicza 64,
041/366-40-93, 344-22-15 .
Czynne także w niedzielę
10.00 - 14.00.
Wl2682
Pożyczki

Chmielnik

Oprawo Obrazów

ZARZĄD

Kielce. Chęcińska 14,
361-37-49.

MIASTA KIELCE

działając
!W1821

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115,
poz. 741 ze zmianami)
. informuje

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

BUDOWNICTWO
Tarnobrzeg
ul. Moniuszki 5/34
telJfax (015) 823-26-02

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

ul. 1 Sierpnia 12i214
telJfax (015) 842-67-17

BntiJ·)'·'
róg Swie'rczewskiego
i Czystej przy Rynku
tel. 015) 864-32-56

Ocieplanie budynków - technika niemiecka - praktyka, Kielce
303-15-50,
332-55-29 ,
19.00-21 .00.

"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.
...................................................................................... ~1.8.21.

Opatów
HEWOs.c .
ui. 16 Stycznia 26/5
tel.lfax (015) 666-27-46

Biuro
Reklam I Ogłoszeń
al. Niepodległości 14/ 10
tel Jfax (017) 583-75-10

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

O wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia położonych
przy ulicach:
1) ul. Kujawska, dz. ewid. nr 1610/5, pow. 49 m kw.,
2) ul. Wojska Polskiego, dz. ewid. nr 530, pow. 396 m kw.,
3) ul. Jaracza, dz. ewid. nr 2025/11 , pow. 43 m kw.,
4) ul. Jaracza, dz. ewid. nr 2025/10, pow. 49 m kw.,
5) ul. Batalionów Chłopskich , dz. ewid. nr 324/28, pow. 1192 m kw.,
6) ul. Olgi Boznański ej , dz. ewid. nr 1848, pow. 339 m kw.,
7) ul. Massalskiego, dz. ewid. nr 442 i nr 443, pow. 787 m kw.,
8) ul. Skib ińskiego , dz. ewid. nr 48/2, pow. 19 m kw.,
9) ul. Skibińskiego , dz. ewid. nr 48/1 , pow. 225 m kw.,
10) ul. Chełmońskiego , dz. ewid. nr 2011/6 i nr 1979/4, pow. 2355 m kw.,
11) ul. Różyckiego , dz. ewid. nr 1878, pow. 294 m kw.,
12) ul. Styki, dz. ewid. nr 1882, pow. 316 m kw.
Wykaz ten zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Kielce,
Rynek 1 w dniach od 17 maja do 7 czerwca 1999 r. do publicznej wiadomości.

Zawiadamia się byłych właścicieli tych nieruchomości, którzy zostali
pozbawieni prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszcze
nia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz gminy na
podstawie innych tytułów, bądź ich następców prawnych, że zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 oraz z 1998 r. Nr 106, poz.668),
służy im prawo p i erwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości za cenę
ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego i oczekuje się złożenia
przez nich oświadczeń woli w terminie 21 dni od dnia niniejszego
zawiadomienia.
.
Szczegółowych informacji udziela Wydzi ał Gospodarki Nieruchomośc i am i i Geodezji Urzęd u Miasta Kielce, Rynek 1, " p i ętro , pokój nr
218.

http://sbc.wbp.kielce.pl

oraz informacje o og/o:szeni,aCli
z trzech ostatnich

Iiiil

TAI INFORMACJA

KIELCE

Wyższa Szkoła

Humanistyczno-Przyrodni
ogłasza

SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚC I
położonej w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej 20

w skład której wchodzi działka o pow. 1 ara.
oraz prawo wieczystego użytkowania dział~1 ie
o pow. 73 ary, 14 m kw. wraz ze znajdującyrT1 1 s.
na nich budynkami i urządzeniami

Pisemne oferty z podaniem ceny należy
w terminie do 20 maja br., godz. 9 w s
Wyższej Szkoły Humanistyczno-P
w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej 26

1999 r.
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substrat,

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

makro-

Tynki gipsowe mokre
(maszynowe), 090-368-621 .
• 49326

Jesteśmy

.49682

Przewóz osób Monachi um Norymberga - Landau ,
041/311-17-33.
251 ,
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międzynarodową

prowadzącą
Układanie

kostki,
04 1/311-55-96.

.48354

.49501

sprzedaż

konsumpcyjnych .
Tworzymy samoobsługowe Hale na
terenie całej Polski, w których
zakupów mogą dokonywać osoby
prowadzące

Układan i e

345-61-29 ,

.49118
ł41989

ł494 1 1

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

u siebie, 0604-302-398.
.49182

.... _............ _..................._.. _.._.._._ .............._......•.._....,,~9.8.2S.
. 49052

u siebie, 0604-313-221 .
. 49583

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

_......... _........_--_............__.__..._...__...._.._-.!~'.'.
Oan-Bud ocieplanie
styropianem, 041/368-47-42.

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
I
WODY, KOTŁOWNIE OLEJOWE, GAZOWE. WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE, 041/345-27-25,
0602-535-567.
Instalatorstwo elektryczne,
041/362-31-82.

ZGUBY
Gula Dorota zgubiła
i kartę

legitymację szkolną

.49198

AKCJĘ

Niebrzydowski Filip zgubił
TH.

Radek Eliza zgubiła legitymację szkolną Z.S.P. im. B. Prusa.

Zgubiłam legitymację
studencką - Magdalena Gajdek.
.49816

Transport towarowo-osobowy, autolaweta, 041/332-44-27,
0603-258-643.
.i48ll1

Zgubiono legitymację
studencką - Guzera Luiza.

ł48331

ł49818

Maria Gołębiowska
przeprasza

Radomskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spółka Akcyjna RADPEC
w Radomiu

oskarżycielkę prywatną
Marię Ewelinę

oglasza przetargi nieograniczone na roboty budowlane:
I.
~"UOW:ł przyłącza cieplnego do węzła cieplnego
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
przy ulicy Jacka Jerza 5 w Radomiu.
't'tl~IOłOlwe informacje dotyczące zakresu przetargu jak równi eż
stotnych Warunków Zamówienia moż n a uzyskać
,,,erm"-"'n, RADPEC przy ul. Żelazn ej 18, pokój nr 101 , tel.
-32 wewn. 211
formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zanim otworzymy naszą halę
w Kielcach, już w maju br.
rozpoczynamy

leg itymację szkol ną

.49891

Remonty, glazura,
malowanie,
041/368-80-79.

ZAOPATRYWAĆ SIĘ MOGĄ

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

rowerową.

. 49629

łm85

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

.49646

przyłącza ,

działalność

gospodarczą.

kostki,

041/361 -1 8-97,
346-25-22.

AAA Telewizyjne,
041/303-16-47.

Kobrzycką-Beczek

za zaistniałe zajście
z dn. 17.02.1999 r.
w miejscowości
Wyszmontów

ł

PROMOCYJNĄ
Jeśli chcesz pomóc nam w dotarciu

do potencjalnych klientów, wyjaśnić
im naszą koncepcję sprzedaży,
zachęcić do zakupów
i zarejestrować jako klientów
Centrum Zaopatrzenia Makro:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Zatrudnimy
150 reprezentantów
firmy,
którym zapewnimy:
- tygodn iowy cykl szkoleniowy
sprawdzony w 16 krajach świata
- atrakcyjne wynagrodzen ie
- możl i wość poznan ia sp rawnie
dz i ałającej firmy
- d la najlepszych sza nsa stałe g o
zatrud nienia w MAKRO
po zako ń czen i u akcji promocyjnej

~---makro

należy wykonać do 30.08.1999 r.
składać w kopercie z napisem - .przetarg - Budowa

w budynku WOMP w Radomiu· w sekretariacie
do 8.06.1999 r. do godz. 8.
ofert n!łstąpi 8.06.1999 r. o godz. 9 w świetlicy przedsię
Przy ul. Zelaznej 18.
Węzła cieplnego w budynku Wojewódzkiego

Medycyny Pracy przy ulicy Jacka Jerza 5
w Radomiu.
informacje dotyczące zakresu przetargu jak również
Waru nków Zamówienia można uzyskać
teCI1ni"7n",." RADPEC przy ul. Żelaznej 18, pokój nr 101, tel.
1-32 wewn. 211 .
formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

należy wykonać do 16.08.1999 r.
b
składać w kopercie z napisem - .przetarg - Budowa
8 uodynku WaMP w Radomiu" w sekretariacie przedsiębior
. 6.1999 r. do godz. 8.
Ofert n?stąpi 8.06.1999 r. o godz. 10 w świetl icy przedsię
Przy ul. Zelaznej 18.

i

Węzła cieplnego w budynku Publicznej Szkoły
- r~"QWIOIAI'l>i nr 25 przy ul. Starokrakowskiej 124/128

w Radomiu.
informacje dotyczące zakresu przetargu jak również
Warunków Zamówienia można uzyskać
RADPEC przy ul. Żelaznej 18, pokój nr 101, tel.
.211.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

należy wykonać do 15.08.1999 r.

składać w kopercie z napisem .. przetarg - Budowa
rd
PSP nr 25· w sekretariacie przedsiębiorstwa do
.. o godz. 8.
ębiO~fetwrt nastąpi 8.96.1999 r. o godz. 11 w świetlicy
s a przy ul. Zelaznej 18.
8481/ll

C ZYNNE PRZEZ 24 G ODZJNY!
Zaozwoń

Ola)

firmą

artykułów

(4 22 zł/m" zVAT) Podall'lJll1er skrytlu glosoweJ (ogkJsz~
an(J1$U Komputer odiwOlzy ządane nagra

Interesulącego Crę

CooZJENNIE 00 8 '" 00 21 '"

Naoal ogkJsz.... • podyI<tul trest. a OIlzymasz nt.mer skrytIU g - I
dO nagranra dodatkowyd1lnlormac" oraz lalny kod do odsIuchlWaIlta
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... Błondynul eiebieskiei ICllICk, średnie·
go wzrostu. Jeśli ft\iISZ 176 cm lub wię·
cej, do 28 lat I jesteś z okolic Zwolenia
łub Radomia · to odezwij się ·
Skrytka głosowa:3069
... Sympatyczn, pogodna, optymistka,
trochę romantyczka aczkolWiek realnie
patrząca na zycie, 49-łetOla legOlczan·
ka o rubensowskich ksztattach szuka
bratnieJduszy Skrytka glosowa:3116
... 2lielnia, sympatyczna, i alrakCYJna
brunetka, która ma dosyć samotn ości
pozna męzczyznę z duzym poczuciem
humoru, który tak Jak ona nie lubi samotOle spędzać wolnego czasu.
Skrytka glos a:3012
... Samolna 24-blka, z okolic Tamobrzegu, stu nlka. 68 CIII wzrostu pozna
kulturaln o chlopaka do 32 lal. z wy.
ksztatcemem mmlmum średmm.
Skrytka glosowa:290l
... Jeleli IIIIłISl przywric~ mi wiar, w m>
!"Ć , Jesteś odpOWIedZialny, tryskaj
hUffilJfem, masz Ole Wlęce ort 55 lat
I dość wysok>zad~oń do atrak .
50-Ialki z WOJ. skJego.
y\ka glosowa2949
... BłoUylb l W-WY. niezaleina. śred .
wykszt., komuOlkatywna, nieprzecięt·
na, więcej zalet OIZ wad. pozna wysokiego Pana, mln. Średn . wykszt., OIezaleznego, uCZClwego I szlachetnego. do
I. 55.
Skrytka gJosowa:Z956

... 39-łalek , miiy, sympatyczny, z wyż
szym wykształcemem pozna młodą PaOlą do 30 Jat, naJ chętmeł z Radomia łub
okolic.
Skrytka głosowa ·
... 324atkl, wyższe humamstyczne, wy.
kszt., panna, pracułąca, szuka PfZYJaclela-spokoJnego, wykształconego, wysokiego, bez natogów, najc hętni ej
z Kielc lub Krakowa. pragnącego stal~
go ZWiązku
Skrytka głosowa: Z833
... 43/168/56, rOZWł edzlOna, brunetka.
mezal. fin., sympatyczna, Ole szul<a/ąca
przygód lecz uCZClweł drugtej połuWy
pozna Pana mePIJ
o, wolneg zaradnegQ, uczciwego, do 55 lal
SkIytka głosowa: 2840
... 49·lItlia ~llIdyeka, z województwa
łódzkiego, z poczuciem humoru szuka
odpowiedZialnego, rodzmnego Pana, do
lat 55.
Skrytka glosowa 28łl
... M*a i u mot.. 46/170, Ja
sa
inteflgentna pozna w
P a, zadbanego krainego. bez logów,
tll1aIlSOWO. w stosownym
Wieku.
krytka głosowa. 2866
... p m mPili dl 55 L, kułtural , I odpoWiedZIalnego. Powazme myślącego
o życiu, za,nteresowanego dZIewczyną
po 40. sympatycz',ą wrazJlwą. w celu
stworzenia Irwałego zw ązku .
Skrytka gJosowa 2881
... 32·letRla wysoka Irmlta. zgrabna, bar·
dzo tadna. finansowo niezalezna, wesola. mila szuka falnego dobrego męz·
czyzny
Skrytka głosowa 2685

mo

http://sbc.wbp.kielce.pl

... WdIWa, lat 62, zamieszkała od 15 lat
w Niemczech, zamIerzająca powrócić
do Polski, nIeza!. hnansowo, wesoła. gospodarna pozna odpowiedniegO Pana,
bez zobo,"; ązań. Skrytka głosowa:2663
... 29-ł1tk'49bra. kunuralna. nlezalez.
na. o wsze
onnych zamteresowaniach pozna P na do 40 lat p
go zap
blorczego, dobre!)!
nić mi zyQł. na odpowiednll1) pozfomie
Skrytka glosowa.Z672
... Ckt t dll Cieb~ IltZ"crem, ale nie
niewolnicą. Ty dla MOle bądź miłością,
wsparCiem, ochr oną! Masz JUZ wszyst·
kO, 35 lat wzwop.. w gtowle nie pstro.
a bfakułe CI kobiecego ciepła
Skrytka
owa:2664
... AlrakcJlna, wolna .5· ka.
Slta~
cona. llIeza1ezna tinansDWO, energlcz·
na, n uk~ąca paygód. lecz uczCIweJ
długiej pi>Iowy w Wieku 45-55 lal. o doDfym sercu. z wyzszym wykszt
Skrytka glosowa:2441
... Jeili jnłli Strzelcem, 47·52. wrazII·
wym na piękno, uczciwym. odpowie·
dZlalnym. zaradnym z gestem lubiSZ podróze I doiJtą kuchOlę to znaJdZIesz we
mnie przy)acrela I partnera
Skrytka głosowa 2 3ł5
... Cbe, iyt kecklll. Atrakcyjna. kunural·
na, studia wyzsze, długowiosa brunet·
ka pozna odpOWiedZialnego. operatyw·
nego, pracułącego I mądrego męzczy·
znę na resztę zycie. WojeWÓdztwo
ŚWIętokrzyskie. Skrytka glosowa2373

... Wllay, lal 53. wyksztalcen:e średllle.
zmoloryzowar,~ po]~a P "n:ą Je lat 48
... Biunmll, przystOJny, WYSOki, szczu- z Warszawy luo okolIC.
pły pozna atrakCytną kobietę , spragmoSkrytka glosowa:2805
ną szaleństw i rozkoszy, O<JueSlema
... 24~elli e~l,ak, wesoły, zamIeszkały
sukcesu towarzyskiego me finansowe· w Szwecji pozna Panie do lat 30 z calej
go. Caiy kraj. Skrytka głosowa: 3082
Polski.
Skrytka głosowa: Z883
... Z"'ZJjlŹl~ lłę l atr.kcyje!, i reprezen- ... PrzysIejny. wysportowany, Inteligentny
taCYJną Panią do lat 30. ZaoferUJę duzo:
bIZnesmen z Niemiec, 37/ t80/80, przeby·
atrakcyjne urlopy i weekendy, stalą po- wający w Polsce pozna na dluiej sympamoc finansową a w zamian oczekUJę tyczną. ładną dziewczynę, o zgrabnej sy1przyjaini.
Skrytka gtosowa:3107 wetce, do lat 27. Skrytka glosowa:Z703
... SImliny 5().111ek, inżynier, niezalezny ... Pui Elżbieta, która nagrala, się 4.04.
finansowo, zadbany, bez natogów szu· na skrzynkę glosową nr 2499, proszoka swojej Wagi · Węza.
na jest o ponowne nagranie się na staSkrytka gtosowa:3115
rą skrzynklt
Skrytka głosowa: Z851
... Jntei UmilI!, chcesz poznać prZYJa- ... 3&łatek, mezaleiny, zmotoryzowany
CIela i kochanka, a masz nie WIęcej nil pozna
ą Pani ą w celu spotkań
32 lata · czekam na TwÓ[ tele n Cala !uw
Ich. Skrytka glosowa:Z618
Poiska
SkI ~ so ·298a ... 38 lal, nlezalezny finansowo, pozna
... PrzystljaJ.
010 35-(at • wySpor· Pa n ią do lat 40, lubi ącą seks. Kielce
tow y, kulturaln~
glczny przed- I okolice. Mozllwość sponsorowania.
sięb ca POZIla' Pamą w Wieku 20-4 O
Skrytka gtollOWa.Z410
lat. ną, at rakCYJną. wykszt. min. ... Stodul, 24 lata, 180 , z
a,
średnie.
Skrytka gło a:2991 pracuj
lubiący gCty PQlJla sympa... 4Halek l ,oClICiem kumo,., bez nalo- tyczną dziewczynę , Q szerokich zamtegów, tublący spacery, muzykę, sp rt resowil\llach, ceniącą uczucie, p rzyJaiń
I turystykę, zmotoryzowany. pozna Pa- I zaufanie.
Skrytka głosowaZ678
nią w Wieku ok. 40 lat. z K"\Il1c lub oko... 37 III, 176 cm, bJondyn, wysportolic.
a gł osowa: 3000
wany, przystolny zaopiekuJe Się Panią.
• ElIQanclj Po. fal 55, przystojny, dys p onującą czasem w godZinach
180/ 78. z zobOWIązań I natogów, przedpoludnIOwych Cel towarzyski.
zmotoryzowany z mieszkaniem pozna Kielce I okolice. Skrytka gJosowa:Z433
atrakCytną, szczupłą P aOlą, bez nalo... Przysllj,y 2Z-łalek, Omliym wyglądzie
gów, do lat 55. z Kielc lub okoliC.
pozna Panią. blondynkę do 21 lat .
Skrytka głosowa:3044
z okolic KleJc. Skrytka gtosowa:Z8 21
... 3B-łłitk, szczupiy. wysok, pozna ... 40/178 zmotoryzowany. domator
bezpruderyJną Pamą w celach towarzy·
bez nalogow pozna szczuplą Panią
sklch. naJchętmeJ Radom. Putawy, IIza.
w odpOWIednim wieku, ceniącą sobie
SkIytka głosowa Z9 0 2
CIepło domowego ogniska, która po... 5Siet.i ,rzed$~ ilDrtI samotny pozna waznIe patrzy w przyszłość. WOJ podPanią do lat 30, reprezeniaCVlną brukarpackJe
Skrytka glosowa Z499
netkę.
rze zbudowaną Zapewniam ... Alrakcyjoy nlezalezny 44ietnl. samoabsolutny komJort teraz i na przy· dzielny kawaler, zrównowazony psyszlość
Skrytka glosowa Z9 42 chiCZnie, delikatny, z mieszkaniem po... Wyso~ 1 8-łe lni "ORd" pozna Panią zna Panią w stosownym Wieku, nlezaw celu tow., 30-451.. która dyskretnie leiną I zdecydowaną na stały ZWiąze k .
mogłaby zaJąć SIę mOIm Intymnym zy•
Skrytka glosowa2422 ~
cIem. Oyskreqa. kunura, hl\jlena i mne ... WYSlki przystoJny. Inteligentny, i7
walory 100%. WOJ ŚWiętokrzyskie
lat pozna wrazl ,wą. atraKCYlną dZiewSkrytka glosowa.2947 czynę
S~rytka glosowa 2695 ~
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA SYNTEZA KRZYŻÓWKI
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utworzą rozwiązanie

- cytat,

inicjał

imienia i nazwisko

UKOŚNIK OD· A DO Z
Każdy

czyna

7-literowe: Knossos.
pasztet, Sza masz.
10-literowe: ekspertyza.
11-literowe: sanitariusz.

B

I

17

18

L

E

8

9

10

11

K

A

H

F

J

20

22

23

D

A

K

B

7

29

30

31

32

I

D

E

J

odgadywany wyraz za-

się literą poprzedzającą ob-

jaśnienie

(w nawiasie liczba liter).
Miejsce wpisywania do odgadnię
cia . W rozwiązaniu wystarczy podać słowa kończące się literą K.
A) rzymski Eros (4),
B)opaska na pliku banknotów (9),
C) solenizantka z 22 XI (7),
D) składany na tacę (5),
E) szkliwo używane do pokrywania wyrobów ceramicznych (6),
F) twórczość ludowa (7),
G) pełnił służbę przy rycerzu (7),
H) marynarskie łoże (5),
ł) igrek (7),
J) czarna w lesie (6),
K) głośny w samochodzie (7),
L) LOTTO i szczęśliwego numerka w każdą środę (9),
Ł) maszyna transportowa (9),
M) czułek, ozdobna bylina z Brazylii (6),
N) główna w kościele (4),
O) rytuał (6),
P) skłonność, zdolność , zamiłowanie do czegoś (9),
R) smaczny grzyb jadalny (4),
S) M-1 żółwia (7),
T) rozprawa naukowa (7),
U) bezpłatny lub dziekański (5),
W) relaksuje s i ę nad wodą (7),
Z) zasób, rezerwa (5),
Ż) płaz bezogonowy (4).

1

2

3

E

F

J

41

42

43

44

49

50 '

51

A

H

C

I

F

A

E

53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

I

E

J

I

G

B

I

E

G

J

Trzecie litery odgadn i ętych wyrazów, oznaczone cyfrą 0, utworzą
imię i nazwisko autora maksymy,
której treść powstanie po przeniesieniu pozostałych liter do diagramu.
A) nadmiar, wykonanie ponad
50_8_0_20_39_12_41_64
państwo
w
Europie
B)
5_35_0_47_59_23_
normę

6

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 42
autora.
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W NIEJ
OBRAZ

6-literowe: kulsza,
szak, pałasz , ratusz, riksza,
sa, szpada.
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POPIS
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5-literowe: alasz, Anlek
pasza, szata , szpic.
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4-literowe: atak, kosz, szal.
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właściwych kratkach.
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me kończące s ię s półgłoską
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33

PElIIA
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C) dynastia chińska panująca w
265-420 roku 26 43
D) delfin słodkowodny z dorzecza Amazonki 15 30
19
E)
nerwus. - - impetyk
1 61 18 4 51
54 31
F) urZądzeniedo pobierania wody dla celów przeciwpożarowych
27 49
2 45 24 10
nagrobkowa - lampka
38_62_0_28_57_

°
°

Gl

°
°
-

H)

niewielki pokój
do
33 42
36 52 9
1)- -mieszkaniec
14 48 56
53 6
służący

°
0_- - °-

-

-

-

J)
w
pustym
55_32_0_58_3_11_40_
K) kontrakt 46_22_0_7
L)
słowa
37_13_0_25_17_

JOLKA
Określenia wyrazów po1::.
6+-_+-_+---l-_4-_ +_-+- -+_-I-_...=..J._ -tdano w przypadkowej kolej- 1-..:.
ności.
Ujawnione litery
mają ułatwić ustalenie miejsca wpisania odgadniętego
wyrazu. litery z pól ponumerowanych od 1 do 25
utworzą rozwiązanie - aforyzm Stefana Napierskie~-+--+--~-1--4--~--r--+--+-~-~-go.

S

• chustka pod szyję,
• ukryta granica ogrodu,
• ptak wodny z rzędu mew
siewek,
• szał występujący u tubylców na Malajach,
• wulkan na Mindanao,
• kawon,
• siostra Baala,
• wprost- Trung Bo, wspak
-kasza,
L-_L-_L-_~_~_~_-L~~_-L~~_~__~• starszy pasterz u górali,
• element ogumienia pojazdu,
• podwyższony o półton
dźwięk e,
• nie m iała teściowej ,
• hak wkręcany w końce
• zapora na rzece , .
• narzędzie pracy tynkarza,
podkowy,
• sproszkowany tyton.
• dumny ptak,
• autor . Dzikiej kaczki·,
* roślina na wianki,
• w religiach
• Maurycy (1814-90), prawnik
• znak utrwalający w terenie
polski (pomieszany: BATAK),
let,
. 12
punkt sieci niwelacyjnej,
• przewozi pasażerow
• na ławę ,
zgodną z licznikiem,
• rodzaj zadania szaradziarskie• za winę ,
• drużyna sportowa,
go,
• płynie przez Jakuck,
• frezer lub tokarz,
• wprost • liczba wierszy odpowiadająca
poetycka , wspak '
• wykonanie utworu muzycznego
długości kolumny w gazecie,
ta ,
przez jednego wykonawcę ,
• stolica Omanu,
• kawalerzysta z lancą.
• homogenizowany lub biały,
• międzygórze ,
• ciężarówka z Kielecczyzny,
• samica wilka,
• faza Księżyca,
• materiał opatrunkoW)'. I~
• streszczenie,
• .Iuka, przerwa między przed• miejsce klęski Hann/ba
• rozżarzona cząstka ,
miotami,
• biała pora roku,
• drzewa owocowe,
• numer dzieła kompozytora,
• kraja!l, rodak.
• burzył mury,
* szkrab, malec,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Witamy po raz siedemdziesiąty
Przedstawiamy Wam quiz
przygotowany przez Monikę Dziapiąty.

NIEJADEK

11

A
3)
4)
5)
6)
7)

kobieta zalotna,
z żarnami na wodę,
Maria Skłodowska,
strawa , pożywienie,
poroże jelenia,

8) powraca po przebytej chorobie,
9) wielobok,
10) dzieża, makutra,
11) stop miedzi z innymi metalami.

,

GOWKA-SZYFR
28
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13) bywa przyczyną pożaru ,
14) sytuacja bez wyjścia, zastój,
15) odtworzenie oryginału, odpis,
16) jezioro w Chinach (poprzestawiana : Raksa ),

-.

jęczy,

wierci

się,

grymasi, skacze,
Ucieka, chowa się, nareszcie pluje,
Bo mu obiadek coś nie smakuje?
Buzię zatyka, na głowie staje,
Przed siebie patrzy, niemowę udaje,
A gdy z t,rudem łyżka w buzię już
trafi,
Ten przełknąć jedzenia pół dnia
nie potrafi.
Jakby to były kamienie nie zupa.
Prosisz go, błagasz i nic - jak do
Z pomocą przyszli babcia i dziadek,
Nawet nie liznął jedzenia niejadek.
Wezwano wtedy sławnego medyka.
Może
on chory, nie umie
przełykać?
Osłuchał

Zwycięzców z Kielc zapraszamy po
odbiór nagród do naszej redakcji przy
ul. Targowej 18, VIII piętro, pozostałym nagrody zostaną przesłane
pocztą. Zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy do dalszej zabawy.
Isial

długości

ma Nil?

a) 6672 b) 6437 c) 3351
go,

zbadał ,

w oczy

zagląda,

końcu
wygląda.

Na

1. Ile kilometrów

2. Jakie miasto jest

stolicą

Peru?

rzecze . - Zdrowo

Nie martwcie się zbytnio, radę
wam dam,
Jak dobrze zgłodnieje wszystko
zje sam.
Andrzej RYM

a) Kraków b) Lima c) Nowy Jork
3. Ile metrów

szerokości

ma wodospad Niagara?

a) 1140 b) 10.800 c) 1700

''0
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•
•
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19

to tak

słupa.

Ostatnia litera jednego wyrazu
jest zarazem pierwszą następnego. Wszystkie litery napisane od 1
do 45 utworzą rozwiązanie przysłowie polskie.
6-10) socjalizm lub kapitalizm,
10-19) część rękojeści broni siecznej,
19-31) mimoza,
31-34) bocianie trele,
34-27) i stołowy, i ziemny,
27-28) pojemnik na przetwory,
28-16) okres pełnienia funkcji,
16-12) część sztuki teatralnej,
12-20) M-1 Indianina,
20-1) imię carów rosyjskich,
1-4) część twarzy.

,

któż

płacze,
Głowę wykręca,

rmagę ze Szkoły Podstawowej w
Piotrowie (gm . Łagów) oraz zagadkę i wierszyk . Po rozwiązaniu
wszystkich zagadek wypełnijcie
kupon i prześlijcie do naszej redakcji w Kielcach . Czekamy do 22
maja. A oto zwycięzcy z .. Urwisa nr
74": Szymek Gałczyński, ul. Batorego 65a, Kielce; Piotr Rulski, ul.
Wojska Polskiego 82, Busko Zdrój;
Marta Bednarczyk, ul. Strażacka 3,
Łopuszno ; Dominika Piotrowska ,
ul. Nadole 19a, Busko Zdrój ;
Małgorzata Hara, Mostki 22, Staszów.

17) kłapouch,
18) hazardowa gra w karty,
19) wosku na kolanie,
20) ogłoszenie zamieszczone w
prasie.

KLADANU
parze odgadywanych
s i ę na tych
trzy litery (pola
czytane rzędami
lUb lewym diagramie)
rOZWiązanie - przysłowie
POlluksa • tkanina ba-

wbarwne wzory,
na wodę w noc świę
stolica Austrii
. '
z.lny karpiowatych'
cZYm prawica
w POdko~ zapoSię konia' cieśni

ZrO(j .

między

a zachodKanady (ułóż z li-

nie. co najmniej
· nie wybranych
Imy przysłać pod
redakcJ·i
EO"
n· a k arcie poczto"
In·
· le 7 dni od daty
Się numeru.

A
• •
•
B
•
• •
C
•
• •
• D
•
•
• E
• •
F
• • •
G
•
• •

•

•

•
•

• •
•
•

•

•

•
•

•

• •
• • •
•

•

•

E) pokrywa się nim naczynia kuchenne' ważności lub przydatnośd,
F) mały orangutan • niewielka
ilość lub liczebność czegoś,

G) największy port morski Indii • dodatkowy podatek wymierzony przez urząd skarbowy.

Pom iędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody:
I - radiomagnetofon
II - nagrody książkoy 'e
Na karcie pocztowej z r ozwiązaniem należy nakleić zal1-.ieszczony kupon. Odpowiedzi bez kuponu
oraz pełnego I czytelnego adresu

nadawcy zostaną pominięte w trakcie losowania nagród.

w którym z tych budynków ma swoje biuro ten pan?

Kupon nr 75

Kasia opowiada
- Tato, powiedz, czy dziś jest pię
kny dzień? - pyta syn.
- Raczej brzydki. Dlaczego pytasz?
- Wychowawczyni powi edzi ała ,
że któregoś pięknego dnia przeze
mnie zwariuje.

Zadanie oprac. IM.Ch.l, IK.F.I
"Nasze łami główk i"
Kupon nr2

- Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki?
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel
nie wypuszcza dziennika z rąk .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rozwi ązanie

quizu:

1 ........................................ .
- Jasiu, jaka jest wasza nowa pani?
- Bardzo fajna , już trzy razy chorowała na grypę .

...

Nauczycielka pyta dzieci:
- Kto wie, jaki instrument muzyczny jest najstarszy?
- Akordeon! - odpowiada Jaś - bo
jest bardzo pomarszczony.

IsJ

2 ........................................ .
3........................................ .
Który budynek?
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REKLAMA

SPRĘŻARKI

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie

wraz z wyposażeniem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje, środki smaruj ące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
wgodz. 7·15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
BEST
stołowe

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

PNEUMATIC
25·729 Kielce.
ul. Urzędnicza 16
tel. 345·04·57. teL/In 345-24-77

Rada i Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej "POŁUDNIE"
im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu
zapraszają

które

na Zebrania Grup

odbędą się

Członkowskich,

w świetlicy Centrum Kultury

"Południe" przy ul. Czarnoleskiej
w następujących terminach:

17

27.05.1999 r., godz. 17.00. Grupa 1- dla członków
oczekuj ących na mieszkania, członków zamieszkałych w Jedn. "G" oraz członków lokali
użytkowych w tej jednostce,

oferuje do

sprzedaży

NIERUCHOMOśCI ROLNE:
1. Staw Pogorzelec o pow. B,42 ha, położony w m. Gwizdów, gmina
Modliborzyce -atrakcyjnie położony na skraju rezerwatu przyrody.
2. Obiekt stawowy Stojeszyn-Las o pow. 147 ha, p ołożony w miejscowości Brzeziny, gmina Modliborzyce.
3. Grunty rolne w części zalesione o pow. 9,6B ha we wsi Buczek, gmina Dwikozy w cenie 1100 zł/ha.
_
4. Działka o pow. 1B, 16 ha położoną we wsi Samborzec, gmina Samborzec w cenie 2300 zł/ha.
5. Działki rolne II i III klasy bonitacji w dużych kompleksach położone
we wsi Józefków, gmina Zawichost w cenie 3500 zł za 1 ha.
6. Działki rolne położone w m. Wólka W. i Łysowody, gmina Ćmielów
w cenie 1500 zł/ha.
7. Działka rolno- leśna (sosna i brzoza) o pow. 11,7 ha, położona w m.
Zawichost, gm. Zawichost w cenie 3150 zł/ha.
B. Działki rolne II i III klasy bonitacji położone w m. Czyżów Szlachecki,
gmina Zawichost.
Ponadto oferuje do dzierżawy:
1. Zakład Rolny w Stalowej Woli - Charzewicach o pow. 13B,72 ha
w klasach bonit. II i III wraz zbudynkami i budowlami - do dzierżawy
oraz produkcją polową, maszynami -do sprzedaży okołodzierżawnej.
2. Łąki położone wśród lasów o pow. 40,12 ha położone w m. Obojna,
gmina Zaleszany.
Wszystkie ww. nieruchomości zostaną sprzedane lub wydzierżawio
ne w drodze przetargów, które odbędą się 17, 25, 26.05.1999 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w GAH Kurów,
tel. (0-15) 869-14-04 lub w OT Agencji w Rzeszowie, (0-17) 62-64-77.
SS1/ag

28.05.1999 r., godz. 17.00. Grupa 11- dla członków
zamieszkałych w Jedn. "A" i członków lokali
użytkowych w tej jednostce.
obrad Zebrania Grup Członkowskich jest zamieszczony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na
klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" odbędzie się 18.06.1999 r. o godz. 17, które reprezentować będą przedstawiciele wybrani na ww.
Zebraniach Grup Członkowskich.

ZAWODOWYCH W KLIMONTOWlE
ogłasza

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert upływa 17 czerwca 1999 r.
2610/..

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

http://sbc.wbp.kielce.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie projektu budowlanego wodociągu
wiejskiego w miejscowościach Odechów,
Kłonowiec, Koracz, Kłonowiec Kurek i Grabina,
gm. Skaryszew o długości około 20 km wraz
z przyłączami w ilości około 230 szt.
Dokumentację przetarg ową. zawi e rającą szczególowe
o przedmiocie zamówienia i warunkach przystąpienia do
można uzyskać w siedzbie Zamawiając:ego. pokój 361ub 35
i godzinach urzęd owa ni a (cena 3 zl).
Termin realizacji zamówienia - 31.07.1999 r.
Termin składania ofert i wpłacenia wadium w wysokośc i 500
wa 31.05.1999 r. o godz. 11.
Otwarcie ofert nastąpi 31.05.1999 r. o godz. 11.15 w siedzibie
Zamawiającego, sala nr 18.

ZAWIADOMIENIE
Zarządu Gminy w
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. o
darowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr 89, poz. 415 ze 7m,:>norn"
wiadamia się, że projekt miejscowego planu zaQloS~)odclrOVi'ania~
ści wsi Szczukowice 9bjęty zmianą nr 15 mieiscc)wecJo
go zagospodarowania przestrzennego gminy
łożony do publicznego wglądu od 17 maja do 16
w siedzibie Urzędu Gminy w Piekoszowie, pokój nr 16 w
pracy Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego inte res prawny lub
wnienia zostały naruszone przez ustalenia przyj ęte w
'
miejscowego może wni eść zarzut.

na wykonanie adaptacji poddasza budyku szkoły
na pomieszczenia użytkowe zgodnie ze s pecyf i kacją
Istotnych warunków zamówienia, która znajduje
się do wg l ądu w sekretariacie szkoły, tel. 866-12-61 .

_.rBnisze

MIASfA I GMINY
W SKARYSZEWIE
ul. Słowackiego 6, tel. (048) 610-31
tel./fax 610-30-89

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia
w projekcie planu miejscowego może wnieść protest.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

Porządek

ZARZĄD

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie
Gminy w Piekoszowie z podaniem numeru lI e nJcm)mo~", '
rej protest lub zarzut dotyczy w terminie nie d luższym niż 14
plywie okresu wyłożen ia projektu do publicznego wg lądu , nie
n iż do 8 lipca 1999 r. włącznie.
rządu

ECHO SPORTOWE - ŚWI r--rr",
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Madej a: Zostanę jeśli uda nam s ię awansować
ie szansa na skuteczną g rę w III lidze.

Pińczowa
początku

obecnego sezo·

.....';~r·vm trenerem w Nidzie

Robert Madeja.
Resovii Rzeszów
Kiel ecczyz nę w 1996
to t rafił do prowatrenera Włodzim i e
-"';~~Ior .. kiele ckiej Korony
Z Koroną wywalczył
II ligi, a w sezonie
przesze dł do wystę
wtedy w III lidze Nidy PiProwa dzona przez Majest obecnie liderem
z dużymi szansami na
ińc:zovvsc:y

kibice liczą na
do III ligi. Jak pan ocenia
wygra nia rywalizacji o
Tom as ov ią Tomaszów

końca

rozgrywek pozostało
kilka kolejek i trudno już dziś
jak za kończy się rywanaszej grupie IV ligi. Mamy
punktów co Tomasovia i
nie powi nn iś my już gubić
a wtedy wszystko rozs ię w ostatniej kolejce, w
do Tomaszowa. Nie
OC2':VWISCle, że lekcewaOOZIDst,llvc:h rywali. Obawiam
w Biłgoraju (rozmowa
się przed meczem Ład a mir) oraz w Lubyczy
Nie da się też uk ryć, że
niechęć czy może brak
i ze strony lubelskich sę
w stosunku do naszego zeNie chcę tu mówić o konkretol7'V'kła(jach. ale odnoszę cza_ ,'Mo'ni" że lubelscy sędzio
awansu Tomasonadzieję, że mimo
wvi,17ip,mv Z tej rywalizacji
bar dzo widozdobywacie

Wawel Kraków - Stal Stalowa
Wola 1:2 (1 :2)

do USA?
drużynie żadnych

poi to jest też jeden
z elementów naszego
sukcesu. Jest to moja
pierwsza praca w roli trenera i muszę powiedzieć
że jestem zadowolony z
tego co udało mi się razem z kolegami zrobić.
• Wybiegnijm y nieco
w przyszłość . Gdyby
udało się wam awanso·
wać, to co potrzebne
jest tej drużynie i temu
klubowi.
- Przed wszystkim potrzebna była by stabilna
sytuacja finansowa. Musi
być grupa ludzi odpowiedzialnych i konkretnych,
którzy za g warantują, że
nie zabraknie pieniędzy
w środku sezonu. Jak na
razie dajemy sobie z tym
radę, ale w III lidze musi
Fot. A. Piekarski to być uporządkowane.
Robert Madeja
Jeśli chodzi o kadrę zespołu, to gdyby zostali
bywamy bramki, ale nie mog ę powszyscy
obecnie
wiedzi eć a byś my grali skutecznie,
grający, wystarczyłyby wzmocniebo w ka żdym nieomal meczu nie
nia dwoma zawodnikami . Mamy
wykorzystujemy mnóstwa sytuawprawdzie dość "krótką" ławkę,
cji, które powinny ko ńczyć się goale zawsze możemy sięgnąć do
lami. Dlatego w kilku spotkaniach,
zespołu rezerw.
które powin ni śmy wygrać, stracili• Czyli wypada tylko życzyć
ś my punkty.
awansu i czek a ć na debiut tre• Nida jest mieszanką r utyny i
nera Madei w III lidze...
mło dości. Jak udało s i ę panu
- Muszę powiedzieć, że nie
wiem, czy zostanę w Pińczowie,
stworzyć z tej "mieszanki" świe·
t nie rozumiejącą s ię drużynę?
bo od dawana już planuję wyjazd
do USA. Mój stary przyjaciel Jurek
- Piłka jest grą zespołową i jeśli w
drużynie są jakieś konflikty, to
Podbrożny namawia mnie, abym
trudno wtedy o wynik. Myślę, że
pograł tam w którejś z drużyn polonijnych. Nie jestem jeszcze do kou dało mi s ię przenieść do Pińczo
wa atmosferę z kieleckiej Korony,
ńca zdecydowany, bo wiąże się to
gdzie wszyscy byliśmy kolegami
z rozstaniem z rodziną. Co prawda
nie tylko na boisku. Taka wzajemteraz też widuję się z żoną i trzynana zażyłość bardzo pomaga mobistoletnim synem , mieszkającymi
lizować każdego z graczy i caly zew Rzeszowie, nie częściej niż raz
spól. Mimo że kilku zawodników
na dwa tygodnie, ale wyjazd za
d ojeżd ża spoza Pińczowa, nie ma
w

działów

••

Medal
dla Kunowa

rają

Puchaiskiego
Cóż tu dodawać . Zapraszamy
serdecznie wszystkich kibiców 3
czerwca do Starachowic, bo bę
dzie można zobaczyć w akcji wielu
czołowych piłkarzy regionu z poprzednich lat i przy okazji wesprzeć piłkarza , który ostatnio podupadł na zdrowiu. Kibice w Kielcach i Starachowicach pamiętają
zapewne Mariana Puchaiskiego
ze wspaniałych występów, gdy
.fruwał" w bramce Korony i Staru,
a póżniej wychował kilka pokoleń
piłkarzy.

ISTACHI

Monika Nowak ze Stali Kunów
z rezultatem 115 kg wywalczyła
brązowy medał w podnoszeniu
ciężarów podczas Olimpiady
Młodzieży Lubelszczyzna '99.
Monika Nowak startowała w kategorii do 69 kg, w poszczególnych konkurencjach - rwaniu i podrzucie - uzyskała odpowiednio 50 i
65 kg, co w sumie dalo jej trzecie
miejsce. Jej klubowa koleżanka
Marta Dwojak (kat. 58 kg) wywalczyła czwartą lokatę z rezultatem
92,5 kg . Na tej samej pozycji sklasyfikowana została Agnieszka
Stankiewicz (kat. 53 kg) z STS
Skarżysko-Kam ienna z rezultatem 77,5 kg.
lopr. dorl

ocean to zupelnie inna sprawa. Jeśli nawet zdecyduję się na wyjazd
do Stanów, to najpierw chcę wywalczyć awans i zostawić w Piń
czowie wszystko tak poukładane ,
aby mój następca mógł niejako z
marszu przygotowywać zespół do
gry w III lidze.
• Wyjazd do USA j est z pewnością kuszący finansowo, ale czy
jest co ś co może przeko n a ć pana do pozostania w Nidzie?
- Nigdy nie grałem i nie gram tylko dla pieniędzy. To prawda , że
człowiek musi dbać o swoje interesy, tym bardziej, kiedy ma rodzinę,
i zapewnić sobie jakieś godziwe
warunki. Ale nie tylko to się liczy.
W Nidzie, jak już mówiłem, jest
wspaniała atmosfera, dobrze nam
się razem gra, coś już osiągnęli
śmy, a jest szansa na więcej . Być
może zdecyduję się na dalsząpra
cę w P ińczowie, ale tylko wtedy
kiedy będą zagwarantowane warunki spokojnej gry wili lidze.
Dzi ękuj ę za rozm owę
M i rosław ROLAK

LUZ I MUS
W rozegranym awansem
meczu II ligi piłkarskiej Wawel Kraków przegrał ze
STALĄ STALOWA WOLA 1:2

(1 :2).
0:1 Paweł Rybak 30 min, 1:1 Marcin Rusin 34, 1:2 Krzysztof Podlasek 35 karny.
Stal: Wietecha 5 - Wieprzęć 5,
Adamus 5, Z. Wachowicz 3 (55 Fabianowski 1), Rybak 5 - A. Wachowicz 3 (60 Bieńko 1), Stopa 5, Szafran 6, Ożóg 6 - Klempka 5, Podlasek 5.
Wawel: Wrześniak - Tyrka, Szary, Szwajca, Łuszczek - Nylec (74
Pydyś) , Wołowicz, Szymanowski,
Księżyc (63. Szumiec) - Rusin,
Szeliga .
Sędziował M. Górski z Łodzi. Widzów - 150.
- Wawel grał na luzie, a my musieliśmy ten mecz wygrać . Stąd
mnóstwo niecelnych podań moich
zawodników - mówił po meczu trener .Stalówki· Stanisław Gielarek.
W 30. minucie Andrzej Wachowicz prostopadle podał do Pawła

Pokazać

wśród dz i ewcząt rywali zowały

ty lko cztery szkoły, a w gronie
chłopców sześć.

:2(1,30,31, 32)

Lotek: 2 4 711 14
9 21
'"
, ,
, ,27,29, 34, 35,

47, 48, 49, 54, 57,

- Nie przypominam sobie,. kiedy
ostatnio te zawody miały tak niską
frekwencję To przerażające , że nawet połowa szkól średn ich nie odpowiedziała na nasze zaproszenie
i nie była w stanie wystawić swoich
reprezentacji - powiedział Adam
Jóżwik , prezes Kieleckiego Okrę
gow~go Związku Lekkiej Atretyki.

ale grali zbyt niedokładnie . To
omal nie zemściło się w 85. minucie, jednak po dośrodkowaniu
Szeligi Sławomir Adamus głową
wybił piłkę, bo będący w polu karnym Rusin już na nią czyhał.

IPKl

Mariusz Jop z KSZO Ostrowiec
do reprezentacji olimpijskiej Pawła Janasa na mecz z kadrą Ligi Polskiej, który odbędzie się 18 maja
na stadionie płockiej Petrochemii.
Obrońca KSZO od poniedziałku
będzie uczestniczył w zgrupowaniu drużyny olimpijskiej w ośrodku
" Dąb Polski·, oddalonym o 20 km
od Płocka. We wtorek wybrańcy
Pawła Janasa zmierzą się z najlepszymi
zawodnikami
naszej
ekstraklasy, dla których będzie to
jeden z ostatnich sprawdzianów
przed czerwcowymi spotkaniami
eliminacji do mistrzostw Europy z
Bułgarią i Luksemburgiem. - Mam
nadzieję, że dostanę szansę gry
od początku meczu, gdyż trener
nie będzie mógł skorzystać z usług
trzech podstawowych obrońców Terleckiego, Pęczaka i Baszczyń
skiego, którzy w tym czasie mają
pojedynki Pucharu Polski. Mecz
ten będzie doskonalą okazją do
pokazania się selekcjonerowi pierwszej reprezentacji Januszowi
Wójcikowi i menażerom l-ligowych
klubów, którzy licznie mają się stawić w Płocku - powiedział Mariusz
Jop.
Idorl

si, Wójcikowi

Nasz telefon
368-22-09

Fot.}. Cuch
KSZO Mariusz Jop (z lewej) powołany został do kadry olimpijskiej, w której wystąpi z Pawłem Sobczakiem z Petrochemii Płock.
Tydzień temu grali przeciwko sobie w meczu ligowym w Ostrowcu.
Piłkarz

Turniej Skrzatów w

Częstochowie

Śladami siostry
Bardzo

dobrze

zaprezento-

wała się Małgosia Sołtys (Tęcza

niż · polowa
We wczorajszych zawodach
uzyskano kilka wartościowych wyników. Na najwyższym poziomie
stał konkurs skoku w dal kobiet, w·
którym emocjonującą walkę o
zwycięstwo stoczyły Dagmara Boksińska i Ewelina Biernacka, na co
dzień zawodniczki Budowlanych ,
oraz bieg na 100 m chłopców, który z dobrym czasem wygrał Paweł
Kamiński. W końcowej klasyfikacji
wśród dziewcząt, podobnie jak
przed rokiem, bezkonkurencyjne
okazało się V LO im. P. Ściegien
nego (1488 pkt), a w rywalizacji
chłopców Zespól Szkól Mechaniczno-Ekonomicznych z Kielc
(1375 pkt).
Ciekawsze wyniki - dziewczęta :
100 m: 1. Agnieszka Pająk (V LO

Po przerwie .stalowcy· starali
się przypieczętować zwycięstwo,

otrzymał powołanie

Młodzież szkół średn i c h nie lubi " królowej sportu"?

Z bardzo mały m zainteresowaniem młodz i eży i nauczyc ieli
wychowan ia f izycznego spotkała s i ę Wojewódzka Liga Sz kół
Po nadpodstawowych w Lekkiej
Atletyce. We wczoraj szych zawodach, rozegranyc h na stadion ie kieleckich Budowlanych,

rzystał .j edenastkę" .

Mariusz Jop w reprezentacji olimpijskiej

Społem

Mniej

Rybaka, a ten ładnym strzałem
pod poprzeczkę zdobył prowadzenie dla Stali. Nie trwało ono długo.
W 34. minucie obrońcy ze Stalowej Woli nie zdołali przeszkodzić w
oddaniu strzału z 18 metrów Grzegorzowi Szelidze. Piłka w locie
otarła się o czyjeś nogi , nieco
zmyliła Tomasza Wietechę, który
wybił ją przed siebie. Stojący
przed bramką Rusin uderzył piłkę
glową, a ta wpadła do siatki. Po
wznowieniu gry od środka na odważne wejście w pole karne gospodarzy zdecydował się Szafran , zaatakowało go dwóch obrońców, z których jeden faulował.
Krzysztof Pod lasek pewnie wyko-

Kielce) 12,26, 2. Marta Jóżwik (V
LO) 12,58; 400 m: 1. Monika Wiś
niewska (ZSE nr 1 Kielce) 63,48;
skok w dal : 1. Dagmara Boksińska
(V LO) 5,60, 2. Ewelina Biernacka
(V LO) 5,57; pchnięcie kulą: 1. Nina Szymkiewicz (ZSE nr 2 Kielce)
10,30; sztafeta 4x100 m: 1. V LO
49,68; chłopcy : 100 m: 1. Paweł
Kamiński (ZSME Kielce) 11,53,2.
Mariusz Zagdański (ZSL Zagnańsk) 11 ,57, 3. Andrzej Kaczmarczyk (ZSZ nr 1) 11,58; 400 m:
1.Dawid O lesiński (ZSME) 52,39;
1500 m: 1. Tomasz Walerowicz
(ZSH Ostrowiec) 4.14,07; skok w
dal: 1. Marcin Kolbuc (ZSL) 6,11;
pchnięcie kulą:. 1. Paweł Iwan
(ZSME) 12,44; sztafeta 4x100 m:
Idorl
1. ZSME Kielce 45,28.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kielce), biorąca udział w
VII Memoriale im. Marty Hudy w
Częstochowie. W bardzo mocno
obsadzonym
międzynarodo
wym turnieju kielczanka znalazła się w gronie 8 najlepszych
tenisistek. Memoriał zaliczany
był do Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Skrzatów
(dzieci do lat 12). Ze względu na
wysoki poziom startujących ,
częstochowski turniej otrzymał
miano turnieju najwyższej rangi.
Małgosia jest młodszą siostrą
Marty Sołtys i wszystko wskazuje
na to, że idzie w ślady swojej siostry. Z turnieju na turniej pnie się
coraz wyżej na liście rankingowej.
Start w Częstochowie z pewnością może zaliczyć do udanych. W
eliminacjach uczestniczyło 80 tenisistek . Małgosia przez gry eliminacyjne przeszła jak burza, a w
turnieju głównym w pierwszej rundzie pokonała Magdalenę Borówkę (KS Mostostal Kędzierzyn-Koż
le) 3:6,6:1,6:0. W drugiej części
wygrała z rozstawioną z nr 5 Agatą
Gawryluk (Nadwiślan Kraków)

6:4, 6:2. W

ćwierćfinale musiała

uznać wyższość

rozstawionej z nr
1 Anny Korzeniak (Olsza Kraków),
przegrała z nią 3:6, 2:6. W klasyfikacji generalnej turnieju uplasowała się na 8 miejscu.
IEVAl

Walkower
w zawie,szeniu
Wydział
Gier Lubelskiego
Okręgowego Związku Piłki Noż
nej postanowił odłożyć do najbliższego czwartku sprawę wy-

niku spotkania IV ligi Granat
S karżysko - Granica Ch~łm.
Do spotkania zaplanowanego na
ubiegłą niedzielę nie doszło, a
działacze Granicy odwołali swój
przyjazd do Skarżyska ze względu
na trudności finansowe. Aktualnie
deklarują chęć dalszego uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi.
Ich organizatorowi pozostało
przesunięcie zaległego meczu na
inny termin lub przyznanie Granatowi walkoweru.
IG.B.I
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Olech
mistrzem Europy!

Rekordowy
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Spring Cup Women's '99

DZI·s'

przysiad
Kolejny

wspaniały

sukces odOlech, atleta Tę
czy Społem Kielce . Podczas
rozgrywanych w Pułtusku m istrzostw Europy w trójboju
siłowym reprezentant kieleckiego klubu zdobył złoty medal,
ustanaw iając rekord świata w
przysiadzie (305,5 kg) i rekord
Europy w trójboju wynikiem 745
kg. To jedyny złoty medal, jaki
wywalczyli w tej imprezie reprezentanci Polski.
- Jarek, startujący w kategorii 67,5
kg kolejny raz potwierdził wielką klasę i obronił tytuł mistrza Europy wywalczony rok temu w Finlandii - powiedział nam prezes Tęczy Wojciech
Kardynalski. - W przysiadzie uzyskał
305,5 kg i jest to nowy rekord świata ,
w wyciskaniu sztangi na ławeczce
155 kg, a w martwym ciągu 285 kg .
Jarek bardzo solidnie przygotowywał się do tej imprezy i jak widać
przyniosło to wspaniały efekt.
Do wypowiedzi prezesa Kardynalskiego dodajmy, że mieszkający na
stałe w Starachowicach Olech ma na
koncie wiele tytułów, a w ubiegłym
roku oprócz mistrzostwa Europy
zdobył także brązowy medal mistrzostw świata, które rozgrywane
były w Czerkasach.
Na pomoście w Pułtusku kielecką
Tęczę reprezentuje jeszcze jeden atleta - Tomasz Tatarata, startujący w
kategorii 110 kg . Walka o medale w
tej wadze odbędzie się dzisiaj.
TymCzasem zawodniczki Tęczy
przygotowują się do wyjazdu na mistrzostwa świata w trójboju siłowym ,
które w przyszłym tygodniu odbędą
się w Danii. Wezmą w nich udział
Marzena Zięba i Zuzanna Antoniewicz.
ISTACHI
niósł Jarosław

Dwa "polskie" etapy w

Wyścigu

Pokoju

PIERWSZY
•
BROZYNA!
Czwartkowy i piątkowy etap
52. Kolarskiego Wyścigu Pokoju to popisy Polaków. Przedwczorajszy - naj dłuższy etap
wyścigu zakończył się potrójnym zwycięstwem naszych kolarzy, a wczoraj na przedostatnim etapie tegorocznej imprezy
triumfował mieszkaniec podkieleckich Bielin - Tomasz Brożyna
z grupy Mróz. W ten sposób
" Brożka " stał się pierwszym zawodnikiem z naszego regionu,
który odniósł zwycięstwo etapowe w majowym wyścigu .
Mistrz Polski wygrał wczoraj w '
wielkim stylu i umocnił się na
trzeciej pozycji w klasyfikacji
generalnej, w której prowadzi
Niemiec Steffen Wesemann ,
wyprzedzając o 9 sek. Litwina
Raimondasa Rumsasa i o 54
sek. Brożynę (obaj Mróz). Wszystko wskazuje na to, że 28-letni
Wesemann wygra majową imprezę po raz czwarty, wyrównując rekord Ryszarda Szurkowskiego i swojego rodaka Uwe
Amplera.
W czwartek, w etapie w Freitalu
do Hofu (238 km) . mrozowcy" zapowiadali atak na żółtą koszulkę lidera. Niemcy z Telekomu byli jednak czujni i nie pozwolili odjechać
nikomu , kto mógłby zagrozić Wesemannowi. Mimo to Polacy byli
bohaterami etapu, gdyż już na
początku ucieczkę zainicjował Radosław Romanik (Sprandi), wkrótce dołączył do niego Kanadyjczyk
Matt Anand (póżni ej stracił siły i
został z tyłu) , a po następnych kilkunastu kilometrach Jarosław Rę
biewski (Legia) i Piotr Przydział
Mróz). Trójka Polaków dojechała

do mety, osiągając minutę przewagi nad peletonem. Na . kresce :
pierwszy był Przydział , przed Romanikiem i Rębiewskim . Do nieprzyjemnych incydentów doszło
na trasie, gdyż kibice niemieccy
rzucali w Polaków... kamieniami.
Wczorajszy etap z Ruhau do
Weimaru (184 km) dopiero w koń
cówce był emocjonujący. Przed
ostatnią górską premią zaatakowali trzej najwyżej sklasyfikowani
kolarze - Wesemann , Rumsas i
Brożyna .

- Uciekał najpierw Rumsas , do
którego dołączył Wesemann , a
potem ja też skoczyłem za nimi.
Udało nam się w trójkę odjechać
grupie. Wesemann w ogóle nie dawał zmian, ale gdy Raimondas
próbował odskoczyć , Niemiec natychmiast kontrował. Nie wychodziło Rumsasowi to . urywanie·
Wesemanna , więc sam zaatakowałem - opowiadał na mecie Brożyna , który ostatecznie minął linię
mety z 19-sekundową przewagą
nad Niemcem i Litwinem. Tuż za
nimi przyjechała na metę pierwsza
większa grupa kolarzy, w której był
również drugi reprezentant naszego regionu - Zbigniew Piątek
(Mróz). Piątek w klasyfikacji generalnej zajmuje 13 miejsce (po Brożynie najlepsze z Polaków), tracąc
do lidera 4.05 min.
Dziś ostatni etap wyścigu z Erfurtu do Magdeburga, nazywany tradycyjnie .etapem przyjażni " i trudno liczyć , by cokolwiek zmieniło
się w klasyfikacji generalnej.
/STACH/

Wczoraj rozpoczęła się najwię
ksza impreza sportowa w historii Radomia i Kozien ic - między
narodowy turniej
siatkarski
Spring Cup Women 's '99.
Czternaście narodowych repre- .
zentacji (w ostatniej chwili wycofała
się Łotwa) w ciągu pięciu n ajbliż
szych dni rozegra blisko czterdzieści spotkań .

Uroczyste rozpoczęcie imprezy
w samo południe w Kozienicach. Także w tym mieście
rozegrano pierwszy mecz tumieju,
w którym zespół Turcji (grupa B)
nieoczekiwanie uległ Chorwacji 0:3
odbyło się

Czesi i Finowie w finale hokejowych
mistrzostw świata

Karne i dogrywka
Hokeiści

Czech i Finlandii
wystąpią w finale mistrzostw
świata rozgrywanych w Norwegii. O trzecie miejsce grać będą
Kanada i Szwecja. O tytule mistrza świata zadecydują dwa
mecze finałowe, które zostaną
rozegrane dziś i jutro.
W finale zabraknie więc obroń
ców tytułu mistrza świata , Szwe-

,,~krócie
~ XXX-<.k,'
*
O SPOJrCIC
* W czwartkowych meczach pier:
wszej rundy play-off zawodowej ligi
koszykówki NBA uzyskano nastę
pujące wyniki: Philadelphia 76ers Ortando Magic 97: 85 (stan rywalizacji 2:1), Milwaukee Bucks - Indiana
Pacers 91 :99 (0:3, awans Indiana
Pacers), Minnesota l1mberwolves San Antonio Spurs 71 :85 (2:1), Houston Rockets - Los Angeles Lakers
102:88 (1:2).
* Wydział Bezpieczeństwa PZPN
zalecił zamknięcie trybuny stadionu
ŁKS, z której pseudokibice rzucali
cegłami podczas sobotniego meczu
z GKS Katowice.
* Marek Pochopień został trenerem pierwszoligowej drużyny piłkar
skiej GKS Bełchatów.
Opr. Ij/

Fragment spotkania Grecja - Słowenia . Atak Petry Kramolc (Słowenia) powstrzymują Niki
(z lewej) i Fotini Kafetzaki (obie Grecja).

dów. Przegrali półfinałową rywalizację z Finami. Pierwszy mecz zakończył się ich porażką 1 :3, drugi
wygrali 2:1.
O awansie Czechów do finału zadecydowała seria rzutów karnych .
Mistrzowie olimpijscy z Nagano Czesi wygrali tę rywalizację z
Kanadyjczykami 4 :3 . Czwartkowy
mecz zakończył się zwycięstwem
zespołu czeskiego 6:4. Ponieważ
w pierwszym spotkaniu półfi
nałowym zwyciężyli Kanadyjczycy
2:1 - trzeba było przeprowadzić
dogrywkę , która zakończyła się
wynikiem 0:0. W serii rzutów karnych lepsi okazali się Czesi.

Opr./jl

Wspaniały finał

(23:25, 14:25, 20:25). Ubiegłoroczne
triumfatorki imprezy przyjechały jednak w bardzo odmłodzonym składzie.
Toteż grające dobrze ,środkiem" i .blokiem' Chorwatki nie miały większych
klopotów z odniesieniem zwycięstwa.
Niemal identyczny przebieg mialo drugie spotkanie (grupa D), w którym reprezentacja Czech pokonała Francję
3:0 (25:13, 25:19, 25:14).
Dosyć jednostronnie toczyła się również walka w Radomiu. W grupie C
umiejętnie kierowana przez doświad
czoną Marię Kardamanidou Grecja
pokonała Słowenię 3:1 (25:1 0, 25:20,
16:25, 25:14). Słowacja natomiast w
meczu grupy A wygrała z cieszącym
się z racji rnIodego wieku dużą sympatią publiczności zespołem Danii 3:0
(25:21, 25:22, 25:20).
Wyniki rozpoczętych wieczorem
spotkań (H iszpania - Rumunia i Be19ia - Norwegia) podamy w wydaniu poniedziałkowym .
Oto zestaw par spotkań sobotnioniedzielnych:
Radom (hala MOSiR) - sobota:
Słowenia - Rumunia (godz. 15),
Polska - Dania (17), Grecja - Hiszpania (19); niedziela: Hiszpania Słowenia (15), Polska - Słowacja
(17), Rumunia - Grecja (19).
Kozienice : (hala MGOSiR) - sobota: Czechy - Norwegia (15), Turcja - Finlandia (17), Francja - Belgia
(19); niedziela: Finlandia - Chorwacja (15), Belgia - Czechy (17), Norwegia - Francja (19).
***
Trener Jerzy Skrobecki ogłosił
ostateczny skład reprezentacji
biało-czerwonych na turniej Spring
Cup. Barw Polski bronić będzie 12
zawodniczek: Joanna Podoba, Re-

Polska

poko nała

40 minut
W pierwszym meczu
mistrzostw Europy
nych Polska pokonała w i
wie Izrael 25:19 (11:10).
Polska: Bernacki,
Grobelny 6, Bę(jzjK.oW~'KI
wicz 4 (1), Pagos 3,
Lis 2, Lijewski 2, Szczucki 1,
Wleklak.
Przez ponad 40 minut
wyrównany. Polacy,
słabo , nie mogli wyjść
dwubramkowe nmwaljZelll~.
Jeszczew43
Zygfryda Kuchty
15:14, ale potem 17r;:,p.Ic:'{!/Cf~
minut nie zdobyli
odskoczył na 20:15.
dzie się w niedzielę w Izraelu.

play oft koszykarzy

,.,Iul dla Zeplera!
Koszykarze Zeptera Śląsk
obronili tytuł mistrza
Polski wygrywając w czwartek
w siódmym, ostatnim meczu finałowym z Nobilesem Anwil
Włocławek 67:60 (38:30).
Punkty dla Zeptera: Maciej Zieliński 18, Raimondas Miglinieks 17,
Adam Wójcik 16, Joseph McNaull
9, J arosła w Zyskowski 6, Jacek
Krzykała 1.
Dla Nobilesu: Igor Griszczuk 17,
Alan Gregov 14, Vladko llić 9, ToWrocław

Fot. PAP/ CAF
W rewanżowym meczu półfinałowym MŚ w hokeju na lodzie reprezentanci Czech wygrali po dogrywce z Kanadyjczykami i awansowali do finału. Na zdjęciu radość Czechów i rozpacz leżącego na lodzie bramkarza Kanady Rona Tugnutta.

masz Jankowski 7, David van Dyke 5, Roman Prawica 4 , Dariusz
Kondraciuk 3, Bartłomiej Tomaszewski 1.
Mecz wzbudził ogromne zainteresowanie i mimo że we
wrocławskiej Hali Ludowej zasiadło ponad 7,5 tys . ludzi (nadkomplet), to chętnych do jego obejrzenia było dwa razy więcej, a cena biletów u .koników· dochodziła
do 400 złotych .

Zwyc ięstwo koszykarzY
po
nej walce. Na 2.14 min
cową syreną na
zultat remisowy
nym momencie rn7,n rvv1~J'!'"
spodarzy R",irTIrln l1:~S
rzucił za . trzy· i
znów na minimalne
63:60, którego już nie
ńca , grając bardzo mądrze
cznie.
osiągnięte zostało

Redaktor prowadzący wydania: Paweł MIJAS, redaktor depeszowy: Marek PIÓRECKI
Redaguje kolegium: Andrzej ZAŁUCKI- redaktor naczelny (368-00-12), Stanisław WRÓBEL - zastępca redaktora naczelnego, Anna MAZUR - sekretarz redakcji, Paweł MIJAS, Krzysztof KOWALIK, Janusz KANIA - zastępcy sekretarza red<3kcjii (tel.
dakcjl: 25-S53 Kielce 12, skr. 131, ul. Targowa 18, fax: 368-22-18. 0ziaIy: informacji-teł. 368-00-88. publicystyczny-tel. 368-5S-73,łączności z czytełnikami-teł. 368-22-19, sportowy-teł. 368-22.Q9, Biuro Reklam iOgloszeńKiełce, ul. Targowa 18-teł.
40, oddział radomski: dyrektor oddziału : Stefan MŁOOAWSKI, kierownik redakcji Jerzy WLAZŁO, 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 60, tel.lfax 36-00-518, 36-35-356, 36-00470, oddział podkarpacki: dyrektor oddziału: Czesław HAI:AJ, Stalowa Wola, ul. 1
(II piętro), teł. 842~7-17, kierownik redakcji: Grażyna SZAFiŃSKA, Tarnobrzeg ul. Moniuszki 5134, teł . 823-26-02, oddział w Mielcu, al. Niepodleglośd 14/10, hoteł "WISłoka" I p., teł. 583-75-10, oddziaIwKońskich, ul. Łazienna 13, tel. 372-20-20; oddział
wStarachowicach, U. RaOOmska 29, tel. 27341 -73; oddziaIwOstrowcu ŚWiętokrzyskIm, Biuro Reklam i 0gI0szeń- Hotel "Łysica', ul. 3 Maja 13, telJrax2654554, oddział w Staszowie ul. Czysta 1 (róg ŚWiert:zewskieg), tel. 864-32-58, oddział wSandomierzu,
ul. Mickiewicza 17Ą tel. 832-1().69, oddziałwSkarżysku -OH . Hemles", III p., lA. Krasi'IsIóe!;p 18, '=I. 25-25-016, cxli:!zi<iw.Jędrziejl:Mlie OH ,,Piast" -Ii KośdJszIQ, '=I. Jrax 38f>.5f>OO. Rok XXV, ISSN 0137-902)(, nr indeksu 350087. Prenumeratę pro.vadzą
wszystkie oddziaIy .Ruchu" i urzędy poczIaNe. Redakcja nie odpo.Yiada za treść reklam i ogIoszeń. Redakcja nie zwraca teksIb.v nie ZlIIl1Ć1NiOI1yC oraz zastrzega sobie prawo ich redago.vania i skrac:arla.
WYDAWCA: "Echo Media" sp. z o. o., 25-520 Kielce'12, ul. Targowa 18. Prezes wydawnictwa: Krzysztof ZDee (tel. 368-00-43). Druk: "Drogowiec' Sp. z 0.0., Kielce, ul. Sienna 2.

http://sbc.wbp.kielce.pl

