w agencji..

postrzelony w
Na dodatek prawie odrąbali mu drugą nogę.
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li kominiarki i

W nocy z poniedziałku na wtorek w Ostrowcu, w aaencji towarzyskiej przy ul. Swiętokrzy
skiej, między ochroniarzami a
kilkoma bywalcami doszło do
bójki. Jeden z poszkodowanych
zosłał postrzelony w klatkę pier-

broń

A DYCI
KASIE

siową,

drugi w
na

prawą miał

lewą nogę, zaś
wysokości

uda

niemal odrąbaną siekierą.
Policja jest przekonana, że chodziło o porachunki przestępczego
świata. W agencji, będącej włas
nością mieszkańca Starachowic,
zadomowili się ostrowieccy przedstawiciele półświatka. Prawdopodobnie chcieli przejąć kontrolę
nad agencją. która przynosiła
niezłe zyski. W nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 1.35
między dwoma ochroniarzami i
przebywającymi w środku męż
czyznami doszło do awantury.
Użyto1<ijów bejsbolowych , noży, w
końcu sprawcy zaczęli strzelać . Od dyspozytorki pogotowia oficer
dyżurny dowiedział się, że do szpitala przewieziono mężczyznę z
raną postrzałową klatki piersiowej .
39-letni Jacek S. powiedział, gdzie
go zaatakowano, kula utkwiła w
plecach - mówi komendant powiatowy ostrowieckiej policji Tadeusz
Winiarski. - Na miejsce wysłano kilka radiowozów, a kiedy te dojeż
dżały do agencji, funkcjonariusze
zobaczyli tłum , który zebrał się

Przydrożne

pierś,

WBP w
drugi w

przed budynkiem. Kilku mężczyzn
Czterech zatrzymano w pościgu , prawdopodobnie
brali udział w strzelaninie. Potem
przeszukano
pomieszczenia
agencji. Policjanci znależli krótką
broń kaliber 9 mm, kominiarki, kije
bejsbolowe, noże, a nawet kuszę,
młotek i siekierę . Przeszukując teren zobaczyli , że przy obiekcie
KSZO, tuż za siatką ogrodzeniową boiska sportowego, leżał
34-letni Marek B. Miał przestrzeloną lewą nogę i niemal odrąbaną
prawą.
'.
Stracił wiele krwi. Prawdopodobnie uciekał już ranny w nogę, kiedy
dogonili go napastnicy i użyli siekiery. Mężczyzna będzie miał najprawdopodobniej amputowaną
kończynę . Półprzytomny Marek B.
trafił na stół operacyjny. Lekarze
przeprowadzili
kilkugodzinny,
skomplikowany zabieg. - To pierwszy od dawna przypadek w
Ostrowcu tak drastycznych porachunków półświatka - mówi komendant Winiarski. - Do tej pory
nie mieliśmy żadnych zgłoszeń , że
w agencji dzieje się coś niedobrezaczęło uciekać.

go. Nadal zatrzymujemy osoby,
które mogły mieć coś wspólnego
ze strzelaniną. Przesłuchaliśmy
kilkudziesięciu świadków.

Śledztwo w sprawie prowadzi
Prokuratura Rejonowa. Nie ustalono na razie motywu ani przebiegu zdarzenia. Nie przedstawiono
jeszcze nikomu konkretnych zarzutów.
(AO)

Dziecięce

dramaty
za zamkniętymi
drzwiami
Czytaj na str. 5

Ostatni akt
w Szczecnie

automaty dla kierowców

Czarny punkt
z telefonem

zamaskowanych
mężczyzn

napadło

przed godz. 16.30 na ka-

maja saperzy dokonają
montażu
mostu
"'(OrlOWeon przygotowywaOjca Świętego
V·"'~0I11ier71

Następnego

zostanie zdemontoi ponownie złożony tuż
Przybyciem papieża.
WCZorajszej konferencji
wicewojewoda Mańa
dziennikarzy z
przygotowań do um-

sę Przedsiębiorstwa

Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Pieszej w Kielcach. Kasjerce grożono bronią. Sprawcy zabrali kilkaset złotych, uciekli spłoszen i
przez pracowników. .
Administracja spółdzielni PGM
czynna jest do godz. 15. We wtorki i
czwartki kasa czynna jest do godz.
16.30, wielu lokatorów wpłaca w te
dni czynsze. Sprawcy weszli do budynku tuż przed.zamknięciem kasy,
mieli nadzieję na duży /up. Mieli na

twarzach kominiarki, kasjerce grozili przedmiotem przypominającym
pistolet. Kazali wydać pieniądze .
Kobieta wstała i powoli wydawała
gotówkę . Jednocześnie udało jej się
nacisnąć przycisk alarmu. Pracownicy, którzy byli na górze zbiegli,
płosząc napastników. Udało im się
uciec, a wszystko wskazuje na to,
że byli pieszo, zniknęli na osiedlowych alejkach. Policja do późnych
godzin wieczomych poszukiwała
podejrzanych.
IAOI

Specjalnie oznakowane automaty telefoniczne zamontowane będą przy drogach w najniebezpieczniejszych
punktach
województwa świętokrzyskie
go. Takie miejsca wyznaczyło
na wniosek Zakładu TP SA kieleckie Biuro Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Telekomunikacja zamontowała już
trzy takie aparaty z myślą o kierowcach potrzebujących nagłej
pomocy.
- O wyznaczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych na najważniejszych drogach województwa świętokrzyskiego Zakład Telekomunikacji zwrócił się do nas jeszcze w roku ubiegłym - powiedziała Iwona Pods iadło z Wydziału
Utrzymania Dróg Biura GDDP
Kielce. - Przygotowaliśmy listę 21
odcinków, na których szczególnie
często dochodzi do wypadków.
Właśnie z tych miejsc wzywano
najczęściej służby ratownicze. Nowe, specjalnie oznakowane apa-

raty telefoniczne, czynne przez
całą d obę, w razie na głej potrzeby
m ogą p rzyspieszyć wezwanie po-

I mocy.

Pierwsze automaty zamontowano w Mniowie na drodze 74 Sulejów - Kielce - Kraśni k , przy niebezpiecznym skrzyżowani u tejże drogi z trasą na Przedbórz oraz w
Ostojowie na .siódemce· . Oznakowane telefony pojaw i ą s i ę również m.in. we Wrzosach, Łącznej ,
Gożdzie, Barczy, Kajetanowie,
Mnichowie i przy wężle Chęciny
na trasie Warszawa - Kielce - Kraków, w Górnie, Woli Jachowej, Radlinie na drodze 74, w Sudole na
trasie Jędrzejów - Zawiercie, w Bilczy i Stopnicy na drodze Kielce Tamów oraz w Motkowicach i Nowym Korczynie. Automaty będą
montowane przy obiektach użyte
czności publicznej i prywatnych
posesjach . Telefony będą łatwo
dostępne i poprzedzone znakiem
informacyjnym.
(MPB)

Od 30 lat znęcał

się

nad ro-

dziną·

Czytaj na str. 3

Dzieci
na marginesie
Dzieci głuche muszą uczyć
w zintegrowanym gimnazjum, bo utworzenie oddziału dla nich byłoby... zbyt
kosztowne.
się

Czytaj na str. 7

NIK ostrzega przed "efektem roku 2000"

Bomba wybuchnie I stycznia
Jeżeli resorty i urzędy administracji publicznej nie zrobią nic,
by zapobiec "efektowi roku
2000" - to 1 stycznia czeka je
nieprzyjemna niespodzianka wynika z raportu opracowane:
go przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dane NIK są szczególnie
niepokojące jeżeli chodzi o
służbę zdrowia.
Co to jest " efekt roku 2000"? To
niezwykle groźne zjawisko, które
może zagrażać mnionom komputerów na qałym świecie . Na skutek drobnego defeKtu zapisu daty
W. systemie komputerowym, ma-

szyny, w których ów defekt nie zostanie usunięty, mogą odmówić
działania .

Pod tym właśnie kątem NIK
skontrolowała 16 urzędów wojewódzkich (w tym Urząd Wojewody Świętokrzyskiego) - instytucji
bądź co bądż niezwykle' istotnych
dla sprawnego funkcjonowania
administracji państwowej . Bardzo
źle wypadły urzędy śląski i mazowiecki. Nasz nie będzie miał wię
kszych kłopotów z "bombą milenijną" · .
- Do zneutralizowania problemu
przygotowywaliśmy się od 1997

roku. W maju 1998 roku powołany
który zinsystemy
informatyczne w urzędzie właśnie
pod tym kątem - mówi dyrektor
Jarosław Kaczmarski, odpowiadający w UW za sprawy informatyczne. W rezultacie sprawdzono
214 komputerów i 34 rodzaje
oprogramowania narzędziowego
oraz 102 programy użytkowe . 21
komputerów zakwalifikowano jako niezgodne ze standardem
2000. Osiem z nich wymieniono.
Dostosowanie UW do wymogów
bezpieczeflstwa pochłonęło niezostał specjalny zespół,
wentaryzował sprzęt i

http://sbc.wbp.kielce.pl

małą kwotę :

72 tys. zł . Za te pieprzed 31 grudnia dokoń
czona zostanie modernizacja
sprzętu i oprogramowania. W rok
2000 wejdziemy zupełnie bezpieczni.
Jednostki służby zdrowia są w
trakcie usuwa nią problemu roku
2000.
- Na szczęście nie ma u nas tak
dużo sprzętu medycznego opartego na mikroprocesorach uży
wająCYCh daty, oyśmy mieli z tym
jakieś poważne kłopoty. Niemniej
jednak staramy się znaleźć
urządzenia mogące
d?:iałać po
niądze

1 stycznia wadliwie - mówi Konrad Surma, technik-informatyk z
Wojewódzkiego Szpitala Zespalonego w Kielcach . Aby je znaleźć, zwrócono się do producentów o certyfikaty zgodności z
normą roku 2000. Sam sprzęt
komputerowy w szpitalu jest - jak
nas zapewniono - badany i nie
sprawi niespodzianki. Podobnie
ma być w Szpitalu Miejskim w
Skarżysku-Kamiennej . Tamtejszy
informatyk Zdzisław Kasprzyk za.pewnia, iź wszystkie problemy gdyby takie wykryto - zostaną na
/toni
czas usunięte .

...
WIADOMOŚCI L.:OKALNE
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Temat dnia:

Dla ósmoklasisty nie zreformowanego

CZAS DECYZJI

Giną dzieci. Policja poszukuje
rocznie ponad sześć tysięcy
dzieci. Ponad 100 pada ofiarą
porywaczy. Ostatnie porwanie i
zamordowanie
pięcioletniej
Ewy z Ustrzyk Dolnych zbulwersowało cały kraj. Jak chronić
dzieci przed porywaczami i zboczeńcami? Czy rodzice mogę je
ustrzec przed grożącymi niebezpieczeństwami? Na te pytania odpowiedzieli czytelnicy.

Niespełna dwa tygodnie, do koń
ca maja, zostało ósmoklasistom
na złoże nie dokumentów do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Od decyzji, jakie teraz podejmą,
będzie
zależeć
ich
przyszłość.

Uczniów obecnych klas VII i VIII reforma edukacji jeszcze nie obejmie.
Tak samo jak ich starsi koledzy będą
s ię oni kształcić w wybranym liceum
ogólnokształcącym, technikum, liceum zawodowym lub zasadniczej
szkole zawodowej. Do szkół śred
nich, kończących się maturą, obowiązują egzaminy wstępne, do pozostałych nabór odbywa się na podstawie świadectw ukończenia szkoły
podstawowej, czasem z dodatkową
rozmową kwalifikacyjną.

.

Fot. A Piekarski
Komendant Cie/ecki (w środku) przedstawił swoich zastępców: z lewej Ryszard Mochocki, z prawej Je-

rzy Fabijański.

Komendant
Barbara

Mikołajczyk

z Kostomłotów,
matka czworga
dzieci: - Boję się o swoje dzieci.
Od naj młodszych lat dużo z nimi
rozmawiam. Ostrzegam je przed
paleniem papierosów, alkoholem i
narkotykami. Zwracam uwagę,
aby nie odpowiadały na zaczepki
obcych osób, nie przyjmowały od
nikogo słodyczy. Najbardziej boję
się o najmłodszą córkę, która dojeżdża do szkoły trzy kilometry. Martwię się o młodszego syna, na którego duży wpływ mają koledzy.

Krzysztof Mróz z Górna, właści
ciel firmy budowlanej: - Rodzice
mogą osbzegać dzieci, rozmawiać
z rWni.. Mam 1JZy córki. najstarsza
dojeżdża do liceum w Kielcach. Bardzo boję się o nie. Moje obawy
wzrrx;Jy, kiedy mIodszą córkę wra'cajcpt ze szkoły w Górnie za1JZyrnywał kierowca Uciekła. Od tej pary dowożę córki do szkoły. W domu
rozmawiamy, przestrzegamy przed
obcymi, przypadkowo spotkanymi
osobami, a zHlaszaa mężczyzna
mi.

przedstawił

zastępców

Powolania

W

Komendant wojewódzki policji przedstawił wczoraj dwóch nowo
powołanych zastępców. Zostali nimi podinspektorzy Ryszard Mochocki i Jerzy Fabijański. Obaj dotychczasowi zastępcy komendanta wojewódzkiego złożyli raporty o przejście na emeryturę. Na konferencji prasowej dziennikarzy poinformowano także o pracy policji
w czasie zbliżającej się wizyty Ojca Świętego w Sandomierzu.
Jeszcze w poniedziałek oficjalnymi zastępcami Tadeusza Cieleckiego byli Krzysztof Cieślikiewicz
i Eugeniusz Obarski. Przedwczoraj szef policji świętokrzyskiej był
w Warszawie i wtedy na jego wniosek powołano nowych jego zastę
pców.
Podinspektor Ryszard Mochocki
będzie odpowiedzialny za sprawy
kryminalne. Ma'40 lat, jest żonaty,
ma dwoje dzieci w wieku szkolnym. Skończył wydział prawa i administracji Uniwersytetu Jagielloń-

skiego. W policji pracuje od 1979
r., jest absolwentem podyplomowego studium w Wyższej SZkole
Oficerskiej w Szczytnie, studium
przestępczości
zorganizowanej
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Narodowej Policji w
Cannes Ecluse. W WSP w Szczytnie skończył kurs menedżerski kadry kierowniczej policji. W 1992 r.
został naczelnikiem wydziału kryminalnego KWP w Kielcach, w latach 1995-96 był szefem wydziału
zaopatrzenia, a w 1997 r. po-

Pakiet promocyjny Świętokrzyskiego
opracował Urząd Wojewódzki

Do trzech zeszytów sztuka
Podczas wczorajszej konferencji prasowej wojewody świę
tokrzyskiego po raz pierwszy
zaprezentowany został, przygotowywany od kilku miesięcy
w UW, pakiet materiałów promocyjnych naszego województwa.
To właśnie one zostaną wręczo
ne dziennikarzom z całego
świata, którzy będą obsługiwać
wizytę Ojca Swiętego w Sandomierzu.
- Informator powstawał w wyniku
pracy bardzo wielu ludzi. To było
dość trudne zadanie, bowiem po
zmianie kształtu naszego województwa większość danych należało
zebrać od nowa. Planowaliśmy
wydanie już w marcu, ale okazało
się, że trzeba jeszcze dopracować
szczegóły. Udało się jednak przed
wizytą papieża - mówił dyrektor
Maciej Frankiewicz, odpowiedzialny w Urzędzie Wojewódzkim za
promocję·

Andrzej Sasal z Kielc, inż.. bu,dowIany: - Bulwersujące są doniesienia o porwaniach, morderstwach dzieci. Mam dorosłego syna, który studiuje w Warszawie.
Codziennie dzwoni do domu, my
często bywamy u niego. Syn przebywa w dobrym środowisku. Ale
czy dziś można gdziekolwiek czuć
się bezpiecznie?
Weronika Krawczyk z Kielc,
inż.. geodeta: - Uważam, że r0dzi.ce mają duży wpływ na wychowanie dzieci, przygotowanie do ży
cia. Z moją córką bardzo dużo rozmawiam, mówię o niebezpieczeń
stwach, które mogą s ię zdarzyć.
Obecnie ma 16 lat i od czterech lat
ćwiczy karate. Odkąd zna karate,
czuje się bezpieczniej i odważniej .
Ja też jestem o nią spokojniejsza.
Danuta PAROL

swoich

Na pakiet składają się trzy zeszyty: pierwszy prezentuje panoramę

gospodarczą naszego regionu ,
drugi omawia walory turystyczne i
krajobrazowe Świętokrzyskiego ,
trzeci wreszcie prezentuje szczegółowe informacje o naszych gminach. Wszystkie zostały wydane
na znakomitym papierze, a ich bogatej szacie graficznej nie można
nic zarzucić . Obok nich, w pięciu
wersjach językowych wydano ulotkę .Atuty województwa święto
krzyskiego" oraz wizytowniki branżowe o budownictwie i przemyśle
spożywczym .

Informator ma, niestety, niewielki
- zaledwie 1300 egzemplarzy. Jednak wydrukowanie wię
kszej liczby bez angażowan ia pieniędzy podatników nie było możli
we, a urząd nie chciał, byśmy
dołożyli
do projektu choćby
złotówkę (druk pokryli sponsorzy,
których reklamy znalazły się w pakiecie). Informator będzie rozdawany dziennikarzom z całego
świata podczas wizyty Jana Pawła
" w Sandomierzu.
/toni
nakład

Fot. A. Piekarski

policji
wołano

go na stanowisko szefa
Wydziału ds. Narkotyków, który od
ub. roku podlega Komendzie
Głównej . - Jako zastępca komendanta wojewódzkiego chcę wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę . Mam kilka pomysłów dotyczących pracy operacyjnej, sposobu zdobywania informacji - powiedział Mochocki. - Ale jak to bę
dzie wyglądało, zobaczYmy. Uważam, że nie słowa się liczą, a czyny.
Za sprawy prewencji kryminalnej i ruchu drogowego odpowiedzialny będzie podinspektor Jerzy Fabijański. Ma 39 lat, wyższe
wykształcenie zawodowe, skoń
czył Wyższą Szkołę Oficerską w
Szczytnie, w policji jest od 1980 r.
Mieszka i pracował w Busku
Zdroju. Zaczynał w sekcji
operacyjno-dochodzeniowej, potem został mianowany na stanowisko szefa wydziału prewencji i
ruchu drogowego, od 1990 r. był
komendantem rejonowym w Busku. - Muszę się najpierw rozejrzeć, zobaczyć, co trzeba by
usprawnić w pracy pionów prewencji i "drogówki". Teraz trzeba
będzie powołać naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP,
bo Tadeusz Solarz przechodzi na
emeryturę - powiedział dziennikarzom Fabijański. - Zgadzam
się jednak z tezami komendanta
wojewódzkiego, że policja musi
być dla ludzi, bliżej społeczeń
stwa .
Rzecznik prasowy policji Jerzy
Rzońca
nakreślił, jak będzie
wyglądała praca policji w czasie
wizyty papieża w Sandomierzu.
Przedstawiono plany objazdów,
parkingów, porady dla pielgrzymów.
Agnieszka OGONEK

Kandydatów do liceów i techników
z języka polskiego
i matematyki. Wszędzie będą one
przeprowadzone w formie pisemnej.
Za każdy z nich można uzyskać maksymalnie po 30 punktów. Z języka
polskiego kandydaci będą pisać wypracowanie oraz rozwiązywać krótki
test, Składający się z 4-5 pytań. Za
wypracowanie mogą zdobyć do 18
punktów, za test do 12. Z matematyki
czekają egzaminy

otrzymają dziewięć zadań . Należy

rozwiązać wszystkie. Za trzy trudniejsze będzie można uzyskać po 4 punkty, za pozostałe sześć po 3 punkty.
Egzamin uważa się za zdany, gdy
kandydat zdobędzie przynajmniej 10
punktów z każdego przedmiotu . Ich
suma, powiększona o punkty za
świadectwo , zdecyduje o przyjęciu
do szkoły. Maksymalnie uczeń może
uzyskać 80 punktów: 60 za egzamin i
po cztery za każdy z pięciu przedmiotów na świadectwie ukończenia
VIII klasy, wybranych przez daną
szkołę . Zasada przy punktowaniu
ocen ze szkoły podstawowej jest następująca : za szóstkę - 4 punkty, za
piątkę - 3, za czwórkę - 2 i za trójkę 1. Oceny mierne nie są punktowane.
Każda szkoła ponadpodstawowa ma
obowiązek informowania kandydatów o tym, jakie przedmioty będzie

Sesja

punktować.

sję

Kuratorium Oświaty
dodatkowy
przedmiot na egzaminie. W Zespole
Szkół Leśnych w Zagnańsku będzie
to biologia. Test przygotują pracownicy kuratońum. Jest to jedyna placówka w województwie, gdzie kandydaci
będą zdawać egzamin z trzech
przedmiotów. Pozostałe zasady naboru są takie, jak dla innych szkół.
Dla kandydatów, którym nie powiodło się na jednym z egzaminów
pisemnych, a mieli na świadectwie z
tego przedmiotu przynajmniej ocenę
dostateczną, może być zorganizowany poprawkowy egzamin ustny.
Decyzję podejmuje w tym przypadku
szkoła, jeśli w klasach pierwszych są
jeszcze wolne miejsca.
Preferencje przy przyjmowaniu do
szkół mają laureaci i finaliści zawodów
ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Bez egzaminu wstępnego są przyjmowani laureaci konkursów z języka polskiego i nowożytnych języków obcych, matematyki, histońi, biologii, chemii, fizyki i geografii. Warunkiem jednak jest co najmniej ocena dobra na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z
Za

zgodą

szkoła może wprowadzić

o honorowym

obywatelu
- Podczas ostatn iego
Herlinga-G rudzińsk iego

cach towarzyszyłe m mu
spaceru po ulicy S'
parku, dzisiejszym
ści. Zaskoczyło m
na le pamiętał w<:2vstkie
góły, przywoływał

ty. Sądzę , że ten kielecki
warł na nim bardzo
- mówił podczas WC:ZOr<ljszeJ
pośw i ęconej

prof. Adam
zorganizowano
urodzin H .. rlirm.,-uruaZlm,'"
honorowego obvwatela
W Kielcach pisarz

świata "

młodość, kształcił się

Liceum im. S. 7PlrnrT1SkleoO.
niem był przeciętnym ,
jednak z języka polskiego,
szkolnych gazetkach.
- Niestety, w kieleckim
nie zachowała się teczka
cami maturalnymi. I
funkcjonariusze Urzęd u
ństwa , albo jakiś badacz jego
mówił podczas wczorajszej
prof. Massajski.
Zgromadzeni w pałacyku
skiego licealiści i studenCi
wysłuchać kilkunastu
tyczących pisarstwa,
tora . łnnego świata " .
stosunku do takich
drzejewski czy
wiano się nad odbiorem
pisarza, którego nazwiskO do
było na indeksie.
Dziś drugi dzień sesji
Herlingowi-Grudzi
wać się ona będzie w
logii Polskiej WSP przy ul.

Kielecka Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
wkrótce rozpocznie nabór

Najmlodsza .startuje
120 studentów na pierwszym
roku studiów dziennych i czesne w wysokości około 320
złotych miesięcznie to plany na
najbliższy
rok
akademicki
najmłodszej kieleckiej uczelni Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej. 11 maja 1999 roku
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej
na jej uruchomienie.
Nowa uczelnia powstała na bazie istniejącej w Kielcach od dziesięciu lat Pomaturalnej Szkoły Samorządu i Administracji, jednej z
czterech takich szkół w Polsce ,
działających pod eg i dą Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej . Bę
dzie kształcić studentów w specja-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Iności administracja publiczna systemem dziennym, wieczorowym i
zaocznym.
- Mamy bardzo dobre kontakty z
instytucjami szkoleniowymi w Unii
Europejskiej . Ponad połowa naszych absolwentów tam właśnie
miała praktyki. Chcemy wypełnić
lukę między uczelniami a wyższy
mi szkołami zawodowymi. Stąd
największy nacisk położony bę
dzie na języki obce i praktyki - mówił Andrzej Bednarz, dyrektor
szkoły, podczas konferencji prasowej.
Zajęcia prowadzić będzie czterech profesorów, sześciu doktorów i około 20 praktyków. Uczelnia
prawdopodobnie rozpocznie nabór na studia już za kilka tygodn i.

Podstawą przyjęcia na studia
dzie rozmowa kwalifikaCyjna

jęcia początkowo mają się
wać w budynkach
Świętokrzyskiej oraz

I

"
skiego Centrum FundaCji I
Demokracji Lokalnej przYu·
kiewicza w Kielcach .
- Mamy poparcie
kalnych władz,
przez marszałka ...ń""W-UV··
prezydenta Kielc.
twem fundacji
skiwać pieniądze z
mocowych i dzięki
gm i nę . Poza tym w
świętokrzyskim

wykwa lifikowanych
dodał dyrektor Bednarz.

WIADOMOŚCI LOKALNE
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Dwa tysiące dolarów w nag rodę

30 lat znęcał się nad rodziną

u y ZA WIERZBł;

statni akt
Szczecnie
znęc ał s i ę nad
56-letni Ryszard
w Szczecnie w pozam ordował ją, a
się pow iesił. Wszyswsi wiedzieli, że w doco kilka dni wybuawantury, mężczyzna

lat

żoną

podejrzewał kobietę

od wielu lat. Dwa
ie temu Marię B. namąż, w jej obronie
syn. Wszyscy zostali
awan turze, jaka wy-

wszczął postępowa

w sprawie
się nad rodziną. Synorównież spowodował u

nie przedstawi 0ając , że działał w
- Nie można było
rW'_7 .. rn" B., bo leżał
- powiedziała An~Ielln<" ~~" rudek z zespołu
KWP w Kielcach. żon a
nigdy nie
że była bita.
ii Marii B. wiedzieli niemieszk ańcy Szcze-

Dwa tysiące dolarów nagrody otrzymało Radomsko-Kieleckie Towal+Ystwo Przyrodnicze, laureaci konkursu fundacji Henry'ego Forda. Ich praca i pomysł ogłoszenia dnia wagarowicza świętem sadzenia wierzby uzyskał przychylność jury.

cna. - Wiele razy ją bił , a ona tylko płakała - opowiadali w poniedziałek . - Nie chciała sprawie nadawać rozgłosu, nie chciała, by
ktoś jej pomógł. Kiedyś jedna z
sąsiadek próbowała porozmawiać z B., ale szybko uciekła z
podwórka, bo chciał ją pobić .
Jak ustalono, Ryszard B. po kolejnej awanturze zabił żonę młot
kiem, zadaj ąc jej kilka ciosów w
głowę . Próbował ukryć zwłoki w
kopcu z ziemniakami, który był
za domem . Potem powiesił się w
stodole . .Ciała rodziców znalazł
14-letn i syn , gdy wrócił ze

Uroczystą galą wręczenia nagród
w warszawskim Zamku Ujazdowskim zakończyła się polska edycja
prestiżowego konkursu ekologicznego fundacji Henry'ego Forda. Jego celem jest wspieranie i nagradzanie inicjatyw, zmierzających do
ochrony środowiska i zasobów na-

dzenia wierzb z ochroną tego ptaka i tak powstał uwieńczony tegoroczną nagrodą projekt. Startowaliśmy z tą samą pracą w konkursie
Henry'ego
Forda
także
w
ubiegłym roku, jednak dopiero w
tym nasza praca została doceniona. Teraz możemy się pochwalić -

IAOI

***
Na mieJscu zbrodni policja,
rodziny często traktują
nas - dziennikarzy jak osoby
żądne sensacji, żerujące na cudzym nieszczęściu. Prokuratorzy i policjanci nie chcą udzielać
informacji, czasem - skutecznie
- Iltrudniając pracę fotoreporterom . To na nas patrzy się jak na
osoby, które niezdrowo emocjonują się tym, co widzą. Ale to
nie my przychodzimy na miejsce zbrodni z kilkuletnimi dzieć
mi, jak to było ostatnio w Szczecnie . Nie wchodzimy na płoty,
by zobaczyć, jak wyglądają
zwłoki zamordowanej kobiety,
nie
przedostajemy
się
chyłkiem, by obejrzeć wisielca .
Ludzie chcą wiedzieć czy ich
sąsiadka, którą widzieli żywą
kilka godzin wcześniej, miała
zmasakrowaną głowę, czy nie.
Namawiają dzieci, aby przedostały się przez ochronę policji
i obejrzały, co się stało z , ciocią
Marysią '. Nie ekscytują nas
dramaty. Ale często taka jest,
niestety, rzeczywistość, którą
mamy obowiązek opisywać .
Takie są zadania dziennikarzy.
I rozumiemy, że czasem koliduje to z pracą policji czy prokuratury, szkoda tylko, że organa
ścigania nie zawsze potrafią
nas zrozumieć .
sąsiedzi,

Agnieszka <?GONEK

s O zabójstwo handlarza wa lutą z

1/ nagroda w konkursie przypadła Radomsko-Kieleckiemu Towarzystwu Przyrodniczemu.
turalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Podczas tegorocznego konkursu najwięcej projektów dotyczyło ochrony środowiska
naturalnego. Pierwszą nagrodę
otrzymał Lubuski Klub Przyrodników za plan ochrony muraw,
połączony z hodowlą owiec w rejonie centralnej Odry. Jury doceniło
pracę ze względu na coraz większą
opłacalność chowu tych zwierząt,
przez co projekt ten już niedługo
może całkowicie się finansować. Za
zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Lubuski Klub Przyrodników
otrzymał 5 tysięcy dolarów nagrody.
Drugą nagrodę otrzymały jednocześnie dwa projekty. Jeden z nich
przedstawiło Radomsko-Kieleckie
Towarzystwo Przyrodnicze za pracę dotyczącą ochrony pójdźki i
wierzbowych zadrzewień śródpol
nych. Aby spopularyzować budowanie budek lęgowych dla pójdźki ,
towarzystwo proponuje, żeby popularny dzień wagarowicza został
ogłoszony dniem sadzenia wierzb.
- Projekt ten powstał blisko 20 lat
temu. Zauważyłem, że zamiast
sadzonek wystarczy posadzić
gałązkę wierzby, aby wyrosło
drzewo. A ponieważ w wierzbie
żyją pójdźki , połączyłem akcję sa-

chcąc pożyczyć gotówkę . Marek
H. nie zgodzil się , wówczas Krzysztof M. wyjął pistolet i strzelił. Z
mieszkania zginęły złoty łańcu

szek i portfel z pieniędzmi.
Krzysztof M. nie przyznaje się do
winy, twierdzi, że w dniu, kiedy zastrzelono Marka H. nie było go w
Końskich . Tak naprawdę nie wie,
kto zabił handlarza walutą. Natomiast zeznania obciążające Roberta F. złożył pod naciskiem policji,
gdyż obiecano mu łagodne potraktowanie w sprawie o uprowadzenie, która toczy się przeciwko niemu.
Na wczorajszą rozprawę przybyło 12 świadków. Przesłuchano
m.in. policjantów, którzy przyję li od
M. doniesienie w sprawie okoliczności śmierci Marka H. - Krzysztof
M. złożył w tej sprawie zeznania
dobrowolnie, miał swobodę wypowiedzi i osobiście, bez nacisków
podpisał protokół . Wszystko odbyło się z zachowaniem zasad kodeksu postępowania karnego mówili.
Z prawa odmowy składan ia zeznań nie skorzystała naj bliższa ro-

nasze towarzystwo założyło już
150 budek dla ptaków, posadziliśmy kilka tysięcy wierzb. Do
naszej akcji wlączyliśmy ponad 40
szkól, między innymi z byłych województw: rado'mskiego, kieleckiego i tarnobrzeskiego. Wygraną
przeznaczymy na umocnienie naszej organizacji oraz kontynuowanie akcji. Chcielibyśmy, aby ogarnę/a całą Polskę - wyjaśnia Sławo
mir Chmielewski, prezes Radomsko-Kieleckiego
Towarzystwa
Przyrodniczego.
około

jektu jest Stowarzyszenie dla Natury Wilk, propagujące zbudowanie systemu pomocy rolnikom,
którzy ponieśli straty w związku z
atakami wilków na ich stada hodowlane. W projekcie stowarzyszenie podkreśla dwa aspekty: pierwszy przedstawiający wilka jako
atrakcję turystyczną oraz drugi
promujący wiedzę na temat tych
zwierząt. Finaliści drugiego miejsca otrzymali po 2 tysiące dolarów.
Trzecie miejsce otrzymał program . Bociania wieś Żywkowo·,
zgłoszony przez Północnopodla
skie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Biorąc pod uwagę, że właś
nie w Żywkowie znajduje się
ponad 40 bocianich gniazd, grupa
ta dąży do zakładania nowych
gniazd tych ptaków oraz ochrony
terenów ich żerowan i a. W najbliż
szych planach towarzystwa 'jest
promowanie Żywkowa jako miejs-'
ca atrakcyjnego turystycznie. W
związku z tym grupa ta prowadzi
działania w celu zbudowania wieży widokowej . Za swój projekt towarzystwo otrzymało tysiąc dolarów nagrody.
Przyznano również nagrodę honorową Towarzystwu Przyjaciół Helu za projekt .Bio-Hel·. Dzięki
dzialaniom tego ugrupowania zmieniło się nastawienie ludzi, a przede
wszystkim rybaków, do foki szarej.
Potwierdzeniem może być znajdujące się na Półwyspie Helskim fokańum , które w ubiegłym roku odwiedziło ponad 200.000 osób.
W tym roku odbyła się szesnasta
edycja konkursu Henry Ford European Conservation Awards. Uczestniczyło w niej ponad 30 państw.
Konkurs cieszy się poparciem ~a
dy Europy oraz Rady Dziedzictwa
Światowego UNESCO.
Kinga KANGIER

Pod patronatem
"Echa Dnia"
wystąpi w Kielcach
Królewski Balet
Flandryjski
Przeżycie

z "Kopciuszkiem"
Za kilka dni, 25 maja br.
sztuki baletowej
czeka wielkie przeżyc ie. Na
dużej
scenie Kieleckiego
Centrum Kultury Królewski
Balet Flandryjski zaprezentuje "Kopciuszka".
Królewski Balet Flandryjski
jest jednym z najlepszych europejskich zespołów. Od kilkunastu lat dyrektorem artystycznym jest Robert Denvers,
wcześniej solista u Maurice'a
Bejarta. To on stworzył młody i
prężny zespół składający się z
absolwentów Szkoły Baletowej z Antwerpii i tancerzy zagranicznych . Zespół posiada
w repertuarze zarówno klasykę ba l etową, jak i dzieła
współczesnych mistrzów. Perfekcyjna wręcz technika, znakomity repertuar sprawiają, że
każdy spektakl baletowy jest
wydarzeniem artystycznym .
Balet często gości za granicą
zarówno w Europie, jak i krajach Dalekiego Wschodu, USA.
Międzynarodowe
sukcesy
sprawiły, że nadano mu tyluł
"Królewskiego
Ambasadora
Belgii".
miłośników

.Kopciuszek" w wykonaniu tego znakomitego baletu będzie
niezwykłym wydarzeniem artystycznym. Są jeszcze wolne
miejsca. Informacje można uzyskać w Impresańacie Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach,
pl. Moniuszki 2B, tel. (0-41)
344-90-54 .
Danuta PAROL

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W KIELCACH '
ul. Peryferyjna 15

NAJSTARSZA I NAJWIĘKSZA
UCZELNIA NIEPAŃSTWOWA W REGIONIE
Prowadzimy trzyletnie wyższe studia zawodowe na kierunkach:
ZARZĄDZANIE I MARKETING, EKONOMIA, ADMINISTRACJA.
W naszej uczelni studiuje ogółem 3400 studentów na studiach dziennych,

wieczorowych i
zaocznych , w tym 2400 na studiach licencjackich
i 1000 na studiach uzupełniaj ących magisterskich. Zatrudniamy 180 nauczycieli
akademickich, w tym 30 profesorów i 50 doktorów.
Wyższa Szkoła Handlowa posiada dwa wydziały,
które w roku akademickim 1999/2000 będą prowadzić następujące

Końskich

TO BYLO DAW O"
Sądem Okręgowym w
toczy się proces Krzyi Roberta F., na któzarzut zabójstwa
.
grudniu 1994 roku w
. I • Sprawa ta być może
Ujrzałaby światła dziennegdYby nie doniesienie
Przez jednego z oskar-

Drugie miejsce w konkursie
otrzymał również projekt pod tytułem .Wilcza sieć·. Autorem pro-

szkoły.

między małżonkami, męż

przedstawiono zarzut uszciała i znęcania się nad
Wszczęto przeciwko nieprzygotowaw7no,...,~'ni" doszło 30 kwiet. zaatakował żonę,
widział to 14-letni
, który był w poAndrzej B. od dawna
nosił przy sobie w pleWp adł na podwórko,
odepch nąć ojca , ale ten
wy rwał synowi tasak i
go w ręk ę i szyję . Anuciekł, wtedy ojciec pobił
która niedawno przeszła
serca. Ranny syn wrócił ,
z płot u sztachetę i udeuszonego ojca . Złamał
. Pogotowie zawiadomili
i którzy ze strachu woleiować w trakcie
W~7""~" troje trafili do
po 1O maja polićB . i postauszkodzenia ciała ,

STRONA 3

dzina Krzysztofa M. Jego ojciec
twierdził , iż po zabójstwie Marka
H.•całe Końskie mówiły, że go zastrzelono, bo sprzedawał fałszy
we dolary·. Na pytania sędziego ,
kto dokładnie tak twierdził, nie potratil podać nazwisk, "bo to było
dawno·. - Nie dalej jak wczoraj
mówił mi też o tym znajomy policjant, który naprawiał u mnie buty
- dodał .
W charakterze świadka wystąpił
też Andrzej Ś. - pokrzywdzony w
innej sprawie przeciwko Krzysztofowi M. Został on porwany i postrzelony przez - jego zdaniem - nieznanych sprawców w lutym
ubiegłego roku . W związku z tym
toczy s ię przed sądem proces
przeciwko Krzysztofowi M. i pięciu
innym mężczyznom oskarżonym
o rozboje i wymuszenia. Jednak w
procesie o zabójstwo Marka H.
świadek Andrzej S. nie miał wiele
do powiedzenia. Twierdził, że nie
rozpoznaje oskarżonego . - Wiem
tylko, że w mojej sprawie przewija
się nazwisko M. - dodał.

WYDZIAŁ

EKONOMII
I ADMINISTRACJI (tel. 362-60-26)

specjalności:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

I MARKETINGU
(tel. 368-51-28)

kierunek: Ekonomia
studia dzienne i zaoczne
w specjalnościach :
- doradztwo podatkowe i finansowe
- bankowość
- ubezpieczenia
- gospodarka regionalna
kierunek: Administracja
studia dzienne i zaoczne
w specjalnościach:
- administracja samorządowa
- ochrona i kształtowanie środowiska
studia dzienne w.speCjalności :
- administracja systemami bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła

kierunek: Zarządzanie i Marketing
studia dzienne i zaoczne
w specjalnościach :
- menedżerska
- handel zagraniczny
- zarządzanie jakością
- turystyka i hotelarstwo
- zarządzan i e w agrobiznesie

Handlowa w Kielcach, ul. Peryferyjna 15
teł. 331-74-10; tel.lfax 368-51-29
e-mail: info®Wshkielce.edu.pl; strona ·www.wsh-kielce.edu.pl

Magdalena FUDALA

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

KRAJ • ŚWIAT

4

Naruszył

Belgrad mówi o kilku tysiącach zabitych cywilów

Myśliwce

Fortuna
przepadła
Do wrocławskiego oddziału
Totalizatora Sportowego nie
zgłosił się właścic i el 1 mln 736
tys. zł, wygranych w zakładach
Dużego Lotka. Termin upłynął w
poniedziałek o godzinie 20.30.
Pojawiają się jednak osoby
żądające

wypłacenia

pieniędzy

bez okazania właściwego kuponu
- poinformowano wczoraj w oddziale Totalizatora.
- W lutym bieżącego roku anonimowy wrocławianin prawidłowo
skreślił sześć cyfr w Dużego Lotka i
w ten sposób wygrał prawie 2 mln zł.
Na odebranie wygranej miał trzy
miesiące . Po upływie tego terminu
pieniądze - zgodnie z regulaminem
- przekazano na konto reklamacji
Totalizatora - powiedziała kierownik
wrocławskiego oddziału Totalizatora Sportowego Dorota Pazderska.
- Kasa zajmująca się wypłaca
niem pieniędzy normalnie czynna
jest do godz. 15. Wczoraj jednak

do Turcji Spór o

ński minister spraw zagranicznych
Żivadin Jovanović podczas spot-

pracę,

aby

umożliwić

Bobana Milenkovicia i Setko Tairovicia wzi ęli przed kilkoma tygodniami do niewoli partyzanci albańskiej Wyzwoleńczej Arm ii Kosowa i przekazali Amerykanom . Jednego z Serbów schwytano w kwietniu , o drugim Pentagon poinformował 1 maja.
Serbskich jeńców uwolniono w
kilka tygodni po wypuszczeniu 2
maja
trzech
amerykańskich
żołni erzy, wziętych do niewoli
przez Serbów 31 marca na granicy
jugosłowiańsko-macedoń
skiej .

***
Dwaj serbscy żołnierze , uwolnieni wczoraj przez Amerykanów,
wrócili do Jugosławi i. Po południu
przekroczyli granicę węgiersko-ju
gosłowia ńską - podała agencja
Reuters, powołując się na ambasadę USA w Budapeszcie.

NATO

odbiór

Fot. PAP/CAF
Uchodźca

z Kosowa pobie-

rający przydział

chleba w punkcie dystrybucji na terenie obozu, prowadzonym przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w
Kukes. W Kukes przebywa obecnie ponad 100 tysięcy uchodź
ców.

Po wyborach w Izraelu

Euforia i rozczarowanie

Jeńcy,

przetrzymywani przez
Amerykanów
w
Niemczech ,
wylądowali około południa w Bu-

poinformowało

wczoraj ,
że rozmieści w Turcji do końca maja 72 samoloty myśliwsko-bom
bardujące F-15 i F-16.
- W Turcji rozmieszczone zo. staną 72 samoloty F-15 i F-16, które osiągną gotowość bojową w
ostatnim dniu tego miesiąca - powiedział rzecznik Sojuszu Jamie
Shea . Wcześniej agencje mówiły
o 75 samolotach.
Zapowiedż ta potwierdziła doniesienia tureckiego dziennika ,Rad ikal', który informował w poniedziałek, że An kara rozważa możli
wość udzielenia NATO zgody na
korzystanie z jej lotnisk w zachodniej części Turcji ijest bliska podję
cia takiej decyzji.

Prezydent Rosji Borys Jelcyn
w łóżku chory na bronchit podał wczoraj w Moskwie rzecznik rządu Hiszpanii.
leży

Josepa Pique, rosyjscy
poinformowali delegację towarzyszącą w Moskwie premierowi Jose Marii Aznarowi, że
Jelcyn jest chory i nie przybędzie

Jeżeli rząd

na spotkanie z Aznarem, zaplanowane na wczoraj rano .
- Prezydent ma problemy ze
zdrowiem. Ma bronchit i leży w łóż
ku - powiedział Pique agencji Reutersa.

nie zacznie

Prezydent Rosji Borys Jelcyn
cierpi na ,niedokrwienie mózgu' dowiedziała się wczoraj hiszpań-

działać

"idmmo protestóWl
Szef

~

pozostałe

partie które

15 ugrupowań i bloków

1,5%,
ale nie mają więcej nit

wyborczych (1 20 osób)

po 6 mandatów

AZ@

Skandowano hasła , Rabin zwycięży/" i ,Pokój zwyciężył'.
Wczoraj, kiedy media podały
wstępne wyniki wyborów do
Knesetu, nastroje jednak opadły.
Okazało się bowiem, że ugrupowanie desygnowanego na premiera Ehuda Baraka - za którym
opowiedziało się 56 procent wyborców - będzie dysponować w
120-osobowym parlamencie zaledwie 27 mandatami.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu

rolniczych
Serafin zapowiedział, że jeżeli rząd do 25 maja
nie podejmie działań - jak mówił
- zapobiegających dalszemu
spadkowi dochodów rolników,
to wznowione zostaną przerwane w lutym protesty.
Według Serafina , by zapobiec
protestom rząd powinien podjąć
m.in . decyzję o , natychmiastowym wprowadzeniu ceny urzędo
wej skupu żywca, która pozwoliłaby rolnikom ustabilizować dochody'.
- Od zawarcia porozumienia ze
związkami z 8 lutego, rząd nie
podjął żadnych działań, które by
stabilizowały rynek rolny - podkreślił prezes kółek rolniczych .
Ka linowski poinformował, że
PSL skieruje w najbliższym czasie
do marszałka Sejmu projekt

śmierci

uchwały, zobowiązuj ącej rząd do
przedstawienia informacji o realizacji tegorocznego budżetu oraz o
założeniach budżetowych na najbliższe 2-3 lata.

- Z filmu wynikało, że nie ma on
nic do powiedzenia o tym, co się
stało i ogólnie wyszedł na głupka ,
a przecież wystarczyło - bez szkody dla filmu - wyciąć jego wypowiedzi - mówił wczoraj przed sądem
mec. Lech Właszczuk, pełnomoc
nik Prokopiaka .
Spór między stronami dotyczy
kwestii, czy film jest utworem artystycznym czy materiałem prasowym . Prokopiak uważa , że to ma-

"szystko mmu' się
Główny
świadek
gazety
"Życie" w procesie wytoczonym jej przez prezydenta, kelner
z pensjonatu " Rybitwa", wycofał wczoraj wcześniejsze oświa
dczenia, że obsługiwał tam
Kwaśniewskiego
siedzącego
przy jędnym stoliku z nie zna-

nym mu Rosjaninem.

Koleżance

Teresie Tokarz
wyrazy współczucia z powodu

koleżance

śmierci

OJCA

składają

składa

Dyrekcja i pracownicy PSM I i II st. w Kielcach

Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie SP w Tum/inie

Stronę

ska agencja EFE ze żródeł zbliżo
nych do Kremla.
Według tych żródeł, Jelcyn ,znajduje się pod stałą opieką lekarską', jednak nie sposób przewidzieć, kiedy może nastąpić wylew krwi do mózgu.
, Największym problemem zdrowotnym Jelcyna jest niedokrwienie mózgu' - powiedziano agencji
EFE, dodając, że prezydent .. żyje
dzięki lekarzom'.
W ubiegłą sobotę Jelcyn był w
centralnym szpitalu klinicznym w
Moskwie na "okresowych badaniach lekarskich' - według oficjalnej wersji Kremla.
Wczoraj Jelcyn miał spotkać się
z premierem Hiszpanii Jose Maria
Aznarem, ale spotkanie zostało
niespodziewanie odwołane krótko
przed jego rozpoczęciem . Zamiast
tego Jelcyn przeprowadził z Aznarem rozmowę telefoniczną.

fil m

teriał prasowy o cni3raikterzeill

mentalnym . - Tu nie ma
gdzie aktorzy mówią Swoje
więc trzeba m i eć zgodę od
lającego informacji Właszczuk . TVP
jest utworem
i
gralną całość , z której nie
niczego usuwa ć.
Dwa lata temu Prokopiak
stował w TVP, która
emisję filmu w
kolejną rocznicę

stkie trzy części fil mu
jednak w TVP w
W lipcu 1997 r.
czył TVP proces o
osobistych. Ządał od
wódzkiego w vV,"'::""AIIP
emisji filmu z jego
prosin od TVP oraz
50 tys. zadośćuczynienia
bie i 70 tys. na cel
argumentowała , że

wizerunku powoda
go zgody, bo jest
li
Wtedy sąd w ramach tzw.
pieczenia powództwa
TVP dalszych emisji I
1998 r. zapadł wyrok.
zał TVP przeproszenie
ka w najlepszym czasie
wym - przed głównym
,Wiadomości'. I-'nlw,p,n70no

zakaz emisji filmu z
woda. Oddalono jednak
czenia finansowe . Już
wym zakazie film pokazala
lonia.
Sąd uznał wtedy, że
jest obecnie " osobą
zgoda na pokazanie
ku była potrzebna .
dóbr osobistych ł 7n "nn.lp711l1!1
wszechnianie w fil mie jego
bez jego zgody.
TVP złożyła ape lację ,
gając się oddalenia
, Sąd bezpodstawnie
wo powoda do swolilsteqo
zurowania i dokonania
zakazującego emisji
twórcy mieli inną niż
pcję na film" - napisano
cji TVP. Podkreślono w i
takie stanowisko sądu
prawa twórców i prawo
ństwa do informacji,
ratyfikowanej przez
pejskiej
Konwe ncji
Człowieka .

Według apelacji , sąd I
nie wzi ął pod uwag ę , że
nie wyraził zgody na
wszech nianie filmu
film mu się nie SDIJd()OGII.
po jego obejrzeniu
pełnił ze swego pu
błąd , biorąc udział w
argumentuje w
Stwierdzono też w niej,
wa do ochrony wizerunkU
że korzystać , osoba
nie znana ', a jest
gdyż wydarzenia r7"rwCOW'
dziś budzą , powszechne
teresowanie' .

Główny świadek gazety "Życie" wycofuje zeznania

.

MATKI
mgr Annie Kita

kółek

Władysław

przekroczyły próg

zasiądą przedstawiciele

Po obejrzeniu roboczej we rsji filmu odmówił on zgody na rozpowszechnianie w nim swego wizerunku i wypowiedzi, bo uznał , że
został przedstawiony w niekorzystnym świetle .

Klopoty Jelcyna
Według

,

Dokumentalny film w reżyserii
Wojciecha Maciejewskiego opowiada o robotniczym proteście w
1976 r. przeciw drastycznym podwyżkom cen i opisuje represje wobec uczestników (milicyjne "ścież
ki zdr9wia', pozbawianie pracy
itp.). W kilku miejscach. wypowiada s ię ówczesny szef KW PZPR w
Radomiu Janusz Prokopiak (dziś
66-letni przedsiębio rca ' budowlany).

Bronchit czy niedokrwienie?

urzędn i cy

Po ogłoszeniu wstępnych
wyników poniedziałkowych
wyborów w Jzraelu, w kraju zapanowała euforia.
Przez całą noc z poniedziałku
na wtorek trwała zabawa zwolenników zwycięskiej Partii Pracy i jej przywódcy Ehuda Baraka
na placu im. Icchaka Rabina w
centrum Tel Awiwu, a pomnik zamordowanego w 1995 roku premiera pokryty wiązanki kwiatów.
W niebo wystrzeliły fajerwerki.

1 czerwca warszawski Sąd
Apelacyjny orzeknie, czy film pt.
"Miasto z wyrokiem" o radomskim Czerwcu 1976 r. naruszył
dobra osobiste b. szefa KW
PZPR w Radomiu. Sąd I instancji na jego wniosek zakazał TVP
emisji filmu.

***

pieniędzy. Ostatecznie pieniądze
można było odebrać do godz.

20.30, bo do tej pory włączony jest
nasz system komputerowy sprawdzający dane właściciela kuponu wyjaśniła Pazderska.
•
Szczęśliwy właściciel prawie 2
mln zł nie zgłosił się. Przychodzili
natomiast - jak twierdzi Pazderska
OSZUSCI, którzy próbowali
wyłudzić pieniądze. - Była pani ,
która twierdziła, że wygrana należy do niej, tylko że ma remont w
domu i nie może się wylegitymować kuponem. Inny pan twierdził,
że zgubił kupon, ale to on właśnie
skreślił sześć prawidłowych liczb,
bo zawsze takie liczby skreśla powiedziała Pazderska . Dodała,
że
termin odbioru pieniędzy
upłynął i teraz nawet właściciel nie
otrzyma wygranej.

gosławią.

kania z wysoką komisarz ONZ ds.
praw człowieka Mary Robinson.

zadecydowaliśmy, że przedłuży

my

dapeszcie. Stamtąd zostali pod
eskortą Czerwonego Krzyża przewiezieni samochodami do przejścia Roeszke na granicy z Ju-

Belgrad podał wczoraj, że w ciągu ośmiu tygodni bombardowań
NATO w Jugosławii zginęło " kilka tysięcy " cywilów.
- NATO zabilo dotąd kilka tysięcy
cywilów. Bilans ofiar rośnie z godziny na godzinę - oświadczył rzecznik jugosłowiańskiego MSZ Nebojsza Vujović. Dodał, że ponad
tysiąc ofiar zostało zidentyfikowanych .
Według Vujovicia, dokładna liczba
zabitych zostanie ustalona, gdy "zakończą się prace dochodzeniowe".
Bilans ofiar podawany ostatnio
przez Belgrad mówił o 1200 zabitych i 5 tysiącach rannych . Takie liczby podał w czwartek jugosłowia -

dobra osobiste?

przygotowano na podstawie

materiałów

http://sbc.wbp.kielce.pl
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30-letni dziś Cyryl S. w lipcu 1994
r. podp i sał oświadczen i e dla
.. Życia ' , znajdujące s i ę w aktach
procesu, w którym twierdził , że w
1994 r. obsług iwał Kwaśniewskie
go siedzącego przy jednym stoliku
z mieszkającym również w .. Rybitwie" Rosjaninem.
- Nigdy nic takiego nie mówiłem powiedział świadek przed Sądem
Okręgowym w Warszawie. - Oświa
dczenie podpisałem dla świętego
spokoju - dodał. ,Nie dawać spokoju' mieli mu dziennikarze.
Pytany przez sąd , czy jego
oświadczenie jest prawdziwe, odparł : - Nie wiem. Dodał , że prawdą
jest, iż Kwaśniewski przyjeżdżał
do Cetniewa . Świadek podkreślił,
że ma kłopoty z pamięcią i ,wszystko mu się zlewa'.
Cyryl S. dodał , że dziennikarze
nie naciskali, żeby podpisał to

złeWla ...
oświ adczenie ; niemniej
ono z ich inicjatywy. Nie
czy mówili mu do czego
służyć. Dodał, że ,raczej
dzał się" na
oświ adczen ia .

Cyryla

S. poddano
py1aniom przez
cników pozwanych.
.
czegoś boi, zapewnił , że I
Jeden z pozwanych,
powiedział
dzienni
gółowym

świadek kłam ie,

wach z nim, które są
dy nie kwestionował
oświadczenia . - Jeżeli sąd
wysłuchać tych nagrań , to
dla tego młodego
i
się skończyć bardzo
gdyż składanie fałszywych
przed sądem jest karalne '.
dział. Łęski dodał, że bYC
ktoś zastraszył Cyryla S.

PUBLICYSTYKA
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przymocy seksualnej padają coraz młodsze dzieci

ELKIE .DZIECI~CE DRAMATY
ZAMKNI~TYMI DRZWIAMI
17i",~il!.~vc: n dramatów zostaje szczelnie zamkniętych w czterech ścianach rodzinnych
tak na prawdę nikt nie wie. Policyjne raporty i tak są wystarczająco przerażające - wynich, że ofiarami przemocy seksualnej stają się coraz młodsze dzieci. Najmłodsze modziecko, które trafiło do kieleckiego " szpitalika" miało pięć lat. W Radomskiem w
roku odnotowano aż 70 czynów lubieżnych popełnionych na nieletnich.

zbije" popełniają błąd , bo maluch
zacznie żyć w kręgu nieustan-

są bezbronne, czę sto
i i wstydzą. To można zro. Ale jak wytłumaczyć, że
ojciec czy babcia milczą
dziecię cą tragedię? - zai się głośno radomski rzedziecka Włodzimi erz

6-letnia córka nie musi się już bawić z młodszym o dwa lata bratem. Wstał z fotela, rozebrał się, a
potem nakazał zrobić to samo córce. Położył zdziwione dziecko na
wersalce i usiłował je zgwałcić.
Dziewczynka nie protestowała,
jak okazało się później nieraz już
musiała oglądać .. męskość " tatu-

I - Rodziców
powinno zastanogdy dziecko zaczyna zachowić ,

otworzyły się

drzwi
w nich matka
dzieci. Nie wahała się ani przez
moment. Natychmiast wezwała
policję . - Wyrzucam sobie ciągle,
że byłam taka ślepa . Ale kto by
przypuszczał? - mówiła w sądzie .
Dzisiaj mieszka sama z dziećmi i
powoli stara się wrócić do normalsia. Nagle
wejściowe

i

stanęła

ności.

Opiekunowie często popełn i ają
dzieci bezwzględne 
go posłuszeństwa wobec dorosłych . Dziecko ma prawo do
swojego zdania, ma prawo nie
ufać i poddawać w wątpliwość to,
co mówią lub robią starsi. Może
zdarzyć się tak, że maluch wychowany w duchu .. tylko dorosły ma
rację", bez cienia sprzeciwu zaakceptuje przemoc wobec siebie.
- Nie powi nniśmy też namawiać
dzieci do całowan i a jakiejś cioci
czy wujka, jeśli tego nie chcą - dodaje Jolanta Uhryn. - Jeśli tego typu zachowania nie są spontaniczne, naturalne, to nie należy dziecka do niczego zmuszać. Ono ma
przec ież prawo kogoś nie lubić .
Nie ma sensu zmuszać dziecka
na siłę do serdeczności.
błąd , ucząc

***
7-letnią

Agatkę zgwałcił jej
dziadek. Jeszcze długo
po odkryciu prawdy nikt nie mógł
w to uwierzyć . - On ma prawie 60
lat - przekonywała babcia. - Poza
tym kocha Agatkę i zrobi/by dla
niej wszystko . Całą sprawę odkrył ojciec dziewczynki, który
pracuje w innym mieście i mało
czasu spędza w domu. Podczas
jednego z weekendów zajmował
się córką przez cały dzień, a wieczorem przygotowywał ją do
kąpieli... Ty się nie rozbierzesz? "pytało dziecko. "Nie będziesz bawi/ się ze mną w doktora? ". Ojca
zamurowało . Zostawił dziecko w
łazience i pobiegł do domu tewłasny

gOdzina 17. Ciepłe wiosen. 11-letnia Marta
grupy rówieśników
lreSOWi3n A Sklepową wywpatrzonej w kolorowe
dziewczynki podszedł
.
i korzystając z dzienaiwności pod byle pretezaprowadził ją do opuszbudynku szkoły przy uliw Radomiu. Marta
hole przestraszyła
Ten miły pan zmienił
chwili w złego bajkoBrutalnie ściągnął z
dotykał intymMarta bała się nawet
tym bardziej że
mówić cokol-

ściów.

Molestowane seksualnie dzieci
często wchodzą w dorosłe życie z
psychiczną skazą. nie potraf ią

nych

podejrzeń

będzie stanow ił

i każdy człowiek
dla niego zagro-

żenie .

Trzeba więc znależć złoty
i nauczyć malucha ostroż
ności, a nie lęku przed obcymi.
- Nie można dziecka straszyć,
bo raz na zawsze zostanie zniszczony jego świat - przekonuje Jolanta Uhryn. - Budzeniu atmosfery przerażenia z pewnością
sprzyja og ląd an i e niektórych programów telewizyjnych, takich jak
choćby audycje policyjne, gdzie
występuje szczególne nagromadzenie przemocy.
środek

***
Basia jeszcze pewnie bardzo
twarz pijanego, obleśnego mężczyzny,
starszego od jej ojca. Czy mogła
kiedykolwiek pomyśleć, że na
świecie są tacy źli ludzie? - przecież miała dopiero siedem lat. Bawiła się na łąkach obok placu targowego. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, bo dzieciaki z przysuchy często traktują je jako plac
zabaw. Tego dnia była to dla Basi
ostatnia zabawa w tym miejscu.
Zgwałcił ją pijany 38-letni męź
czyzna. Napastowane dziecko
krzyczało, drapało i gryzło zboczeńca, jak go później nazwało.
Mimo gróźb i ogromnego strachu
Basia nie milczała, nie rozumiała
tego co się stało. Wiedziała tylko
podświadomie, że było to złe, bolesne i niemiłe - policja zatrzydługo będzie pamiętała

mała sprawcę niespełna godzinę
później.

wywać się w zupełnie

inny sposób
dotychczas: jeśli np. dziecko
do tej pory śmiałe zaczyna się izolować , unika kontaktów z dorosłym i, nie pozwala rodzicom dotykać się i rozbierać . Jeśli nic
złego nie dzieje się w domu , to takie zachowanie może być sygnalem , że dziecko było molestowane - mówi Jolanta Uhryn.
O tym , że dziecko mogło być wykorzystane seksualnie mogą
świadczyć również męczące malucha koszmary nocne, lęk przed
badaniem lekarskim, przytulanie
się do dorosłych w dziwny, nie
dziecięcy sposób lub też upodobanie w używa niu słów dotyczących życi a intymnego. Sygnałem dla rodziców mogą być
również objawy fizyczne: zaczerwienienie , ból, krwawienie z
narządów płci owych , infekcje
dróg moczowych, bóle w podbrzuszu . Ostatecznym potwierdzeniem tego, że dziecko było
molestowane, powinno być badanie lekarskie.
Według Jolanty Uhryn, nie moż
na lekceważyć żadnego sygnalu
wychodzącego od dziecka . Trzeba mu wierzyć i każdą niepokojącą informację n a l eży zweryfiniż

I

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

~

kować .

PlLlCKA TELEFONIA

***

Rodom. ul ŻoromsIóogo 17
Plcrii,uLDtt-07A
_T~
uLSdojowska45
_
_
pll: _ _ lO

Mieszkanie w Grójcu. Podobne
do tysiąca innych - w środku oj'ciec i dwójka rozbrykanych dzieci.
Tatuś, znudzony pilnowaniem potomstwa, doszedł do wniosku, że

_ _ uL_12

Sandorriorz. ul RynoIc 6
Stalowo Wolo. 111. ...... _

http://sbc.wbp.kielce.pl
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zbudować

rodziny, funkcjonować
w grupie, zaufać obcym.
-Im dłużej trwa seksualne wykorzystywanie , im drastyczniejsze
formy to molestowanie przybiera i
im ofiara jest młodsza , tym trudniej wyprowadzić dziecko na
prostą - mówi Jolanta Uhryn. Niestety, niekiedy uraz pozostaje
na cale życie . przy natychmiastowej pomocy rodziny, otoczenia i
właściwej terapii można skutki
zminimal izować do zera.

***
O pedofilii w Stalowej Woli zrobi/o się głośno przed trzema laty,
kiedy policja zatrzymała 45-letniego mężczyznę, u którego znaleziono stertę zdjęć z rozebranymi dziewczętami. Szokiem było
to, że sprawca był żonaty i miał
dzieci, pracował na niezłej posadzie.
Sprawa wyszła na jaw przypadkiem. Czternastoletnia dziewczynka opowiedzia ła o tym, źe
jest molestowana od kilku lat
przez znajomego rodziców. Lubieżnik był jej ojcem chrzestnym.
Mieszkał w bloku, w sąsiedztwie
swojej chrześnicy. Za drobne pieniądze nakłaniał dwie nieletnie
dziewczynki do pozowania nago
do zdjęć, dotykał je. Rodzice
zgłosili ten fakt policji, która znalazła u mężczyzny, trudniącego
się zawodowo fotografią , stertę
zdjęć rozebranych dziewczynek.
Mężczyzna został natychmiast
aresztowany. Sąd skazał go na
karę więzienia, którą odbywa do
dziś.

Specjaliści twierdzą, że ofiarami
pedofilów zazwyczaj padają dzieci, które czują się niekochane,
skarżą na brak zainteresowania
ze strony rodziców. Dlatego, gdy
zjawi się elegancko ubrany pan,
który zaproponuje im spacer do
cukierni, uwierzą mu, poczują się
w końcu dowartościowane i ufnie
podadzą mu rękę . A to już krok do
tragedii.
Agata NIEBUDEK
Jolanta WALKIEWICZ, (ZS )

-
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Poradnik dla turysty (3)

Ile dostan iemy za naszą pracę - mężczyzna 46-letni po studiach

Emeryt przy kasie (VII)

Cena wycieczki
Porad dla wszystkich wyjeżdżających na wczasy,
urlopy udziela Edward Turkiewicz, prezes Krakowskiej Agencji Rozwoju Turystyki, wieloletni pracownik biur podróży, założyciel Krakowskiej Izby Turystyki, wykładowca uczelni i szkół turystycznych.
Szanowni Klienci Biur Podróży
Wiecie już Państwo jak zawierać
umowę, wiecie również, że program wycieczki powinien zawierać
cenę wycieczki. Wcześniej napisałem, że wiele kwestii rozwiązuje
ustawa o uslugach turystycznych,
lecz diabeł tkwi w szczegółach. Takim szczegółem jest CENA WYCIECZKI.
Cena wycieczki jest ceną
umowną. zawartą w umowie pomiędzy klientem a organizatorem.
Jako cena zawarta w umowie podlega różnym restrykcjom, bądż z
mocy prawa, bądż z mocy zawartej umowy.
Cena winna być wyrażona w
złotówkach, jednak z uwagi na inflację i zmienny kurs walut dopuszcza się inny miernik wartości, najczęściej obcą walutę· Wymaga to
jednak określenia jaki kurs (śred
ni, sprzedaży), jakiego banku i z
jakiego dnia będzie podstawą
przeliczania ceny na złote . Szczególnie ważne jest to przy płatno
ściach w ratach. Cena nie powinna
być zmieniona, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej.
I tu, proszę Państwa , dochodzimy do sedna problemu. Ustawa o
usługach turystycznych pozwala
na podniesienie ceny wycieczki,
jeżeli jest to zastrzeżone w umowie, ale tylko w przypadku wzrostu
kosztów transportu, zmian opłat
(np. opłaty portowe, lotniskowe)
oraz zmiany kursu wymiany walut.
Cena nie może być jednak podwy-

Krzyżówka
1

2

nr 114
4

3

• • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
5

6

a

7

9

10

11

[1 2

13

POZIOMO: 1) projekt, brulion,
pierwszy szkic, 5) gniazdko w
ścianie, 6) witamina PP, 7) ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI - ptak,
11) wybawienie z opresji, 12) cewnik, 13) dzieło Ksenofonta.
PIONOWO: 2) dawna gorzałka ,
3) cytat, cytowanie, 4) palenie fajki, 7) nanoszenie poprawek, 8) zapisana na marginesie, 9) mała solenizantka z 12 XI, 10) ozdobny
węzeł z wstążki we włosach .
(M.Ch.)
Rozwiązanie krzyżówki (wyraz 7
poziomo) prosimy przesyłać pod
adresem redakcji "ED" wyłącznie
na kartach pocztowych w terminie
7 dni od daty numeru. Pom ię dzy
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę książkową. Na karcie
z rozwiązaniem należy dopisać :
"Krzyżówka nr 114".
Rozwiązanie krzyżówki nr 92
POZIOMO: Janosik, źrenica ,
izobara, cekhauz, grubość, opornik.
PIONOWO : jaźwiec, niedouk,
spirala, kramarz, Europa, Hubert,
ujście .

Rozwiązanie główne :· CEKHA

UZ

źszona

w okresie krótszym niż 20
dni przed rozpoczęciem podróży.
Dlatego organizator nie ma prawa podnosić ceny wycieczki z innych powodów, a w szczególności
w trakcie jest trwania, ani domagać się dodatkowej dopłaty, np. z
powodu błędów w kalkulacji.
Jest jeszcze jeden aspekt
związany z ceną. Cena powinna
zawierać również podatek. W Polsce jest to podatek VAT, który obecnie w turystyce wynosi tylko 7
procent. Część organizatorów
chcąc obniżyć cenę wycieczki w
Polsce pobiera tylko opłatę za
transport oraz należną sobie prowizję za sprzedaż usługi zagranicznego hotelu, natomiast za
samą

usługę

noclegową

każe

płacić na miejscu w dewizach.
Przy tak skonstruowanej umowie
o cenie, z punktu widzenia prawa
świadczenia wykupiliśmy u właści
ciela hotelu za granicą i w przypadku skargi tam musimy się zwracać z zastrzeżeniami. Jest to niestety trudne do egzekwówania,
ponieważ właściciel hotelu rzadko
chce się przyznać do tego, źe jego
usługi są na złym poziomie bądź
nieadekwatne do zapłaconej ceny.
Umowa zawarta z biurem podróży, wbrew powszechnemu odczuciu, że są w niej tylko przywileje
touroperatora, nakłada na organizatora pewne rygory oraz daje pewne uprawnienia klientowi.
Za co odpowiada organizator
Zgodnie z zawartą umową organizator odpowiada za należyte,
staranne i zgodne z programem
realizowanie świadczeń . Organizator ponosi odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań, chyba źe odpowiedzialność ta została
umownie lub ustawowo wyłączo
na bądź ograniczona . Z wyjątkiem
szkód na osobach organizator może w umowie swoją odpowiedzialność ograniczyć . Określenie to
jest jednak mało precyzyjne i znów
w sukurs przychodzi nam ustawa
o usługach turystycznych, która
tak to definiuje. Ograniczenie
odpowiedzialności może wynikać

jedynie z:
- przepisów obowiązujących w
kraju pobytu, w odniesieniu do
usług świadczonych przez miejscowych usługodawców,
- postanowień umów międZYl1a
rodowych,
- przepisów szczególnych (pod
warunkiem zastrzeźenia w umowie).
I tu, proszę Państwa, zaczyna się
kolejny problem. Z jednej strony
organizator ma prawo w umowie
ograniczyć swoją odpowiedzialność, może w umowie zastrzec, że
nie ponosi odpowiedzialności za
zamianę hotelu na równorzędny
lub zamienne realizowanie niektórych punktów programu . Problem
stanowi jednoznaczne ocenienie
ekwiwalentności
zamienionych
świadczeń .
Szczególnie jeżeli

chodzi o zamianę hoteli i zmianę w
programie.
Często hotel o tym samym standardzie bądż nawet wyższym z racji swojej niekorzystnej lokalizacji
jest mniej dogodny do wypoczynku. Przy ogólnie sprecyzowanym
zapisie o możliwości zmiany hotelu przez organizatora trudno udowodnić winę organizatorowi. Natomiast na pewno czterokrotna
zmiana hotelu w czasie 7-dniowego pobytu jest ewidentnym niewykonaniem umowy, mimo zastrzeżenia w umowie o możliwości
zmiany hotelu , gdyż taka liczba
zmian hotelu wypaczyła sens samej umowy i zmieniła pobyt wypoczynkowy na swoisty pobyt objazdowy.
Problem również stanowi jednoznaczne określenie, czy z powodu zamiany jednego z muzeów
na drugie klient doznał szkody. Nie
ulega wątpliwości ; że zamiana
programu, powodująca zmianę i
sens planowanego wyjazdu jest
ewidentnym niewykonaniem warunków umowy, np. zamiast zwiedzania Rzymu zaproponowano
nam wycieczkę do innej, być może
atrakcyjnej miejscowości.
Problem tkwi w tym, że zgodnie z
obowiązującym prawem to poszkodowany musi szkodę udowodnić . W tej sytuacji dobrze jest

Dziś symulacja potencjalnej
emerytury 46-letn iego mężczy
zny. dobrze zarabiającego z
wykształceniem wyższym. Kiedy dostanie najwyższe świad
czenie?
Pan Jakub ukończył studia ,
podjął pracę i do końca 1998 roku
zarabiał przeciętnie około 1,5
średniej krajowej płacy. Zakłada
my, że w ciągu dalszej zawodowej kariery jego wynagrodzenie
będzie jeszcze wyższe i wyniesie
1,6 średniej płacy. Przed 50 rokiem życia panu Jakubowi przydarzą się problemy zdrowotne i z
tego powodu przez pół roku nie

Wykres pokazuje, ile

może

na

eme ryturę w
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będzie pracował.

wy-

nieść emerytura pana Jakuba w
zależności od tego, w jakim wie-

ku zdecyduje

się zakończyć

kai od tego, czy
przystąpi do funduszu emerytalnego czy też nie.
Gap.)
Jutro sprawdzimy. jak wysoka b ędzie przyszła emerytura
m ło dej dzie wczyny na s tudiach, która nie może wybiera ć
pomiędzy
zreform o wany m
ZUS a dwoma filarami.

warianty:

rierę zawodową

O
ciemny
żadnego

O

P

p

sł upek - emerytura tylko z I filaru (pan Jakub nie
funduszu emerytalnego),

j asny słupek - emerytura z I i II filaru (pan Jakub przystąpił do'
z otwartych funduszy emerytalnych).

o - wariant optymistyczny, P - wariant pesymistyczny.

wiedzieć, źe :

- organizator nie moźe żad ną klauzulą zwolnić się z odpowiedzialności

za winy własne wynikające z zaniedbania, pomyłki czy niesolidnego
doboru współpracowników, w tym
przypadku dotyczy to pilotów, których kodeks cywilny traktuje jak pracowników własnych biura 'podróży,
- nie ma podstaw prawnych do
wyłączenia swojej odpowiedzialności za działanie osób trzecich. Z
natury rzeczy organizator wycieczki korzysta z usług różnych dostawców świadczeń, przewożni
ków, hotelarzy, restauratorów,
przewodników, innych biur podróży. Organizator ponosi winę za
szkody wyrządzone przez osoby
trzecie na zasadzie ryzyka, bez
względu na stopień swojej winy.
Organizator odpowiada za szkody
wyrządzone przez osoby w takim
samym stopniu jak te osoby. Jeżeli
odpowiedzialność osoby trzeciej
została wyłączona z powodu braku winy, to również ten brak winy
rozciąga się na organizatora.
Przedstawiłem P a ństw u obowiązki biura podróży, jutro napiszę jakie prawa mamy my. klienci oraz kto odpowiada w czas ie
wycieczki za nasz bagaż .
Edward TURKIEWICZ

Fot. PAP/CAF

Rektor krakowskiej Akademii ~
chowania Fizycznego zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji w
stosunku do studentów, którzy w
czasie juwenaliów urządzili konkurs w wyrzucaniu sprzętu rtv i agd
z najwyższych pięter akademika.
Na zdjęciu: pobojowisko pod oknami akademików AWF po juwenaliawej " zabawie".
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KOZIOROŻEC . Jesteś chyba
zbyt naiwny. Możesz się przekonać, że ludzi zawistnych nie brakuje i nie wszystkim możn a ufa ć .
WODNIK . B ądż o s trożny w interesach , bo intuicja może C ię zawi eś ć . M ożliwy szczę ś liwy zbieg

z kobietami. Musisz to
niecznie dzisiaj.
STRZELEC. To powinien
czej dobry dzień,
znajdziesz sobie jakieś
zaj ę ci e . .

oko li czn ości.

FELICJA
Zg6rsko36A
26-062 S itk6wka
tel. 041346-13-42
tel.Jfax 041 345-14-39

UWAGA, LOSOWA NIE!
Losowanie głównej nagrody - " skody felicii" o dbę dzi e s ię jutro
(20 maja) o godzinie 10 w s iedzibie INVEST-MOT Sp. z 0 .0 . w Z górsku 36A koło Kielc.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Dodatkowo w k ieleckiej redakcj i " Echa Dnia" rozlosujemy nagrody pocieszenia.

Zwycięzcy krzyżówek
W związku z tym, że ostatni numer
sobotniego dodatku pl. . Echo Dnia
z krzyżówką· ukazał się 24 kwietnia
br. wyniki losowania z numerów 14,
15 i 16 podajemy poniżej.
Kupon 14 (10.04.1999 r.):
1. Monika Kosz1ur (Strużki, woj.
świętokrzyskie ),
2. Damian Pachla (Lipa),
3. Zdzisław Dolecki (Kielce),

P rzejście

4. Magdalena
dom),
5. Tomasz

Płaskocińska

(Ra-

Błaszczyk

(Za-

gnańsk) .

Kupon 15 (17.04.1999 r.):
1. Leszek Łubek (Suchedniów),
2. Zofia Gałczyńska (Radom),
3. Zofia Krasińska (Lipsko),
4. Tadeusz Nowakowski (Koń
skie),

5. Marek Stawski (Małogoszcz).
Kupon 16 (24.04.1999 r.):
1. Mieczysława Grodowska (Kielce),
2. Tadeusz Panas (Stalowa Wola),
3. Danuta Pękaiska (Ostrowiec
Św.),
4. Agnieszka Szulc (Lipsko),
5. Dominik Daleszak (Kielce).

http://sbc.wbp.kielce.pl

RYBY. Zapowiada s i ę ciekawe
spotkanie w wi ększym gronie
osób. Będzi e miło , ale raczej nie
zabieraj głosu .
BARAN. Może C i ę pon ieść temperament i dokonasz ma ło przem yśl a n ych posu ni ę ć. Jutro będzi e
lepszy dzi e ń na decyzj e.
BYK . Złość i urażon a ambicj a też
mogą być bo d żcem do dzi ałan i a i
niewykluczone, że tak dzisiaj zareagujesz.
B LIŹNIĘTA . Decyzj e w sprawach finansowych odłóż raczej na
inny dzień lub zasięgnij opinii doświadczonej osoby:
RAK. Dzisiejszy dzień nie zapowiada się pomyślnie . Zmniejszona
aktywność , nie podejmuj więc ryzykownych działań.
LEW. Energia będzie C ię dziś
wprost rozsadzać. Staraj się , by
nie miało to złego wpływu na
układy partnerskie.
PANNA. Rośnie Twoja przebojowość i możesz wiele załatwić, ale
licz się z tym , że nie wszystkim , się
to spodoba .
WAGA. Będziesz chciał dziś za
wszelką cenę postawić na swoim,
co może być korzystne w pracy,
ale nie w miłości.
SKORPION. Nie odkładaj na jutro spraw wymagających rozmowy

Angielski
bez problem
Czytaj w " Echu Dnia".
w Rad iu " Kielce" o godZ. 1
19.50.
I jak? N i eżl e s ię jeździ
mochodem?
.
It's p retty fast.
Szybki, ale nie czuć tel
ści?

I hope that w e aren't
on radar.
Co, widziałaś policję? . d
They we re h iding behln
bu shes near the speed
s ign.
e
Teraz to mam przechlapan .
It's too late. Look in the I
Tak, policja . Muszę
pobocze.
.
They've turned on the lr
and lights.
Przecież już zjeżdżam .

L

I think we will get a ticke ~
Może się jakoś z tego ~ng
And just how are yoU gOI
do that?
Zostaw to mojemu
urokowi.
God help us.
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głuche muszą uczyć się w zintegrowanym gimnazjum, bo utworzenie oddziału dla nich byłoby ... zbyt kosztowne
'"

•

•

•

•

zlecI na mar IneSle
o troj e dzieci albo po prostu o zasadę . Reforma
która praktycznie wejdzie w życie zakłada, że każdy
prawo wyboru szkoły, do której chodzić będzie jeTym czasem okazuje się, że kieleck ie władze
trojgu dzieciom takiego wyboru nie dadzą. One
się uczyć w gimnazjum integracyjnym , czy im się to
czy nie. Po prostu w województwie świętokrzyskim
innej takiej szkoły, w którym mogłyby się uczyć dzieci
Utworzenie dla nich oddziału gimnazjum byłoby za

chodzi tylko o troje dzieci i
nas lekceważą. Troje
dzieci - opowiadają mat- Teraz chodzą one do
Specjalnych przy
. w Kielcach , ale to
bo niestety, jest refor... Żeby mogła ponaszych dzieci klasa,
ich być sześcioro , a
my wziąć jeszcze trosposób będą musiały
szkoły integracyjnej
w Kielcach. Już kieI co? Nic .. .
i zdajemy sprawę, że te
się nie zintegrują z
bez wad. One nie słyszą i
nie usłyszą. dlatego zawsze
szukały przyjaciół wśród im

po~bnych - opowiada pani Helena. - Mój syn już kiedyś , w czwartej
klasie, chodził do szkoły przy Jasnej, więc dobrze wiem , jak to
wygląda: nazywa się to integracja,
tylko że w praktyce nasze dzieci
były odsunięte.

- Ręce do tyłu , nie wolno "migać"
- tak im mówili. Pani sobie wyobraża? Do głuchych dzieci? Nie pozwolono im używać języka migowego ... Aja wiem , że moje dziecko nigdy nie nauczy się mówić uzupełnia pani Jola, a jej koleżan
ka dodaje, że po tych kilku latach
"integrowania" się w "jedenastce"
jej syn nawet nie wiedział, jak ma
na imię.
- Oni tam traktowal i te nasze
dzieci jak "głucholi ". Chwała Bo-

gu ,

że

potem

przeszły

na Jagiel-

lońską - obie zgodnie dodają, że
tamtą szkołą są

zachwycone, bo i
nauczyciele świetnie znają fonogesty i nikt nie traktuje dzieci jak
zjawiska.
- Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ta nieszczęsna reforma!
Nasze dzieci kończą teraz szóstą
klasę, przed nimi gimnazjum.
Okazało się, że ktoś gdzieś w kieleckich władzach wymyślił, że nasze dzieci z powrotem muszą iść
na Jasną. Chodziliśmy, prosiliśmy, żeby mogły zostać, żeby

utworzono na

Jagiellońskiej

odsobie z nas
urządzili: jednego dnia mówili, że
czemu nie, spróbują, nazajutrz
zmieniali zdanie. A my od lutego
próbujemy coś zrobić - opowiadział.

Zabawę

dają.

-

Wożę

dziecko 30 kilometrów w
Jak mam je teraz
znowu dać do tej ich " integracyjnej", piętnastoosobowej klasy, to
ja już w ogóle wolę posłać je do
masowej szkoły gdzieś niedaleko
domu . Efekt będzie taki sam - pani
Joli jest przykro. - Powiedzieli, że
nie mogą utworzyć oddziału , bo to
kosztuje. Tablice by trzeba kupić i
przyczepić do budynku , nowe

jedną stronę .

pieczątki zrobić.

Co to za pieSami chętnie zapłacimy.
- Powiedziano nam też , że istnieje możliwość , żeby nauczyciele z
Jagiellońskiej specjalnie chodzili
do naszych dzieci na lekcje na
Jasną. Skoro jest taka możliwość,
to kto tu mówi o koszlach? Przecież i tak trzeba by było tym nauczycielom zapłacić. To na to się
znajdą fundusze , a na utworzenie
oddziału nie? I czemu przez tyle
mies ięcy nas zwodzono? To dyrektor Wydziału Oświaty, to prezydent co i rusz zmieniali zdanie. Nie
chcę znowu narażać mojego dziecka na nieprzyjemności . Jego już
los wystarczająco pokarał. Wolę,
żeby został w domu ... Gdyby była
gdzieś prywatna szkoła dla dzieci
głuchych, to bym się ani chwili nie
zastanawiała, a tak ... Co my możemy zrobić? - pani Helena
niądze?

płacze .

Al ojzy Sobura , wiceprezydent
Kielc odpowiedzialny za oświatę ,
doskonale zna problem, rozmawiał z matkami głuchych dzieci.
- Będziemy próbowali zrobić tak,
żeby tym dzieciom krzywda się nie
stała . Ja się ich matkom nie dziwię, ale będziemy próbowali jeszcze je przekonać . Utworzenie od-

ilość,

która ...
spelnia oczekiwań

bez celu w okolicach wareckiego dworca młodą
sobotniej nocy policyjny patrol. Okazała się
Kasia znajdująca się na liście zaginionych. Powiadooodnalezieniu córki państwo M. odmówili przyjęcia jej do do-

i
prawdziwi rodzice .
I mnie do siebie z domu
. Miałam wtedy 51at - .cicho
ladna blondynka spusznisko głowę. Wyjaśnia , że
'. ucie kła z domu, ale
I. mogła tam wytrzymać. _
Ciągl e mnie bił nawet za
~[Zewinienia . Nie wolno mi
się nawet minutkę ,
odwiedzać znajo- Kiedyś zapro, naj adłam się
bo ojciec wrzeszczał
na ich obecność - dochwili dziewczyna zaMówi głośno , choć
głosem : - Ja nawet
. zam knąć oczu , ciągle
mOjego oJ'ca To wszystko
n'
...
lego. Gdy jestem sama z
Jest fajnie. Zdarza się to
rzadko. Mama pracuje, a
na rencie.

że mnie już nie chcą.
dużo mojej winy. Nie jeUczenn i cą. dwa razy
.m klasę . Ale oni boją
. Innego. Boj ą się , że poJego zboczeniu - wyznaje
ledwo słyszalnym głosem

sie ojciec zaczął interesować s ię
jej ciałem . Wchodził nagle do
łazienki , gdy się kąpała , dotykał jej
intymnych miejsc. Stawał s i ę coraz bardziej nerwowy i agresywny.
- Często szarpał mnie mocno za
piersi. Próbował i innych rzeczy,
ale zawsze ostro się broniłam . Raz
nawet przydusiłam go poduszką Kasia wyciera nerwowo nos, przeciera oczy. - Nikt mi nie wierzy - dorzuca . Twierdzi, że mówiła o wszystkim matce, ale ta nie zareagowała twierdząc , że to wymysły. "Ojciec przecież dba o ciebie, pilnuje,
pomaga w lekcjach" - kończyła
każdą tego typu rozmowę .

Kas ię widziano w szkole z sińca
mi na plecach i nogach. Do domu
państwa M. poszła wtedy.wychowawczyni dziewczyny, pielęgniar
ka szkolna i pedagog.
- Proponowałam matce, by zrob iła obdukcję , ale ona żyje w cieniu męża i chyba nawet trochę s ię
go boi - stwierdza pedagog . Przytacza jeszcze kilka innych faktów,
z których jasno wynika, że w domu
państwa M. nie ma wymarzonej,
rodzinnej atmosfery, tak potrzebnej adoptowanemu dziecku. - Nie
wiadomo co lepsze - dodaje wychowawca Kasi. - Nikt już nie zaadoptuje 14-letniej dziewczyny.
Rozstanie z dotychczasową rodziną oznaczałoby dla niej znowu
dom dziecka.
Kasia była kilkakrotnie badana w
poradni pedagogicznej . Wynik zawsze byiten sam - ogromne napię
cie emocjonalne.

czy filii wiąże się z nową
godzin , planem nauczania.
Ale dzisiaj nie chciałbym wykluczać takiej ewentualnośc i. Natomiast na razie będzi emy rozmawiać , przekonywać je do szkoły
integracyjnej - wyjaśnia , ale nie
mówi, jak to się ma do założeń reformy oświaty i jej hasła , że rodzice powinni mieć wybór szkoły, do
której chcą posłać dzieci. Tymczasem tutaj takiej możliwości nie ma:
gimnazjum integracyjne albo nic.
Na to pytanie odpowiedż znajduje
Karol Fijałkowski , dyrektor Wydziału Oświaty i Nauki kieleckiego
Urzędu Miasta:
- W całej Polsce mogą wybierać,
ale faktem jest, iż to jedyna taka
szkoła w województwie święto
krzyskim, nie ma alternatywy.
Utworzenie oddziału gimnazjum
na Jagiellońskiej łączy się z duży
mi kosztami - wyjaśnia . I dodaje tylko, że jako radny sejmiku będzie
walczył o utworzenie podobnej
placówki gdzieś na terenie województwa . Co z tej wa lki wyniknie i
kiedy, tego nie wie nikt. Podobnie
jak tego, co będz ie z trójką
głuchych dzieci: - Ważą się wzglę
dy merytoryczne z ekonomicznymi - konkluduje dyrektor Fijałko
wski.
Głowią się też dyrekcje obu
szkół, tej specjalnej na Jagiellońskiej i integracyjnej, przy Jasnej .
- Chyba wymyśliłyśmy dzisiaj z
panią dyrektor z Jasnej złoty śro
dek - Danuta Brzostek, dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych przy
ul. Jagiellońskiej ma w głosie autentyczną radość . - Pani dyrektor

O rzekomym zboczeniu ojca wychowawcy dziewczyny nigdy nie
słyszeli. Matka natomiast nie
chciała z nami rozmawiać . - Nie
ma tu co mówić . Ona wymyśla niestworzone historie. Ciągnie ją w
świat i nie możemy jej upilnować .
Mąż jest schorowanym człowie
kiem, a Kas ia? Ona nie spełniła
naszych oczekiwań . Dla nas
wszystkich to przykra sprawa , ale
jeśli teraz nie możemy sobie dać z
nią rady, to co będzie za kilka lat?
W Sądzie Rodzinnym poinformowano nas, że adopcje regulująprze
pisy prawa zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Artykuł 125
przewiduje co prawda możliwość
rozwiązania adopcji, ale wyłącznie
przez sąd i tylko z bardzo ważnych
powodów, jeżeli nie ucierpi przy tym
dobro dziecka.
Jolanta WALKIEWICZ

w powiecie"
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Centrum Targowe "Mokotów"
Warszawa, ul. Bokserska 71

_ _ _ _ II.A..

Od poniedziałku do soboty przez cały dzi eń kilkanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w porannych "Aktualnościach Dnia' od poniedziałku do soboty,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społecznoś ci
- w piątki "Sprawa na dziś' o 11.05 z udziałem władz
powiatowych
- ,300 sekund o sporcie· o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji .Prosto z gminy" także o wybranym
pOWiecie
- o 12.30 muzyka ludowa - kapele w powiatach
- popołudniowe "Aktu a lności dnia' również poświęcone będą
postaciom z życia powiatu w cykłu . Sami o sobie· - . Kto jest kim
w powiecie"
- w pon i edzi ałkowym . Radiu po kolacji· od 20.15 histońa, kultura
i zabytki wybranego powiatu

http://sbc.wbp.kielce.pl

musi być sześcio
ro dzieciaków, ale przy pięciorgu
myślę , że też by się dało. Zajęcia
odbywałyby się rzeczywiście w
budynku przy ul. Jasnej , ale lekcje prowadziliby nasI nauczyciele, metodą językowo-mi 
gową. Nawet mogę podać nazwiska nauczycieli, którzy tam
pójdą. To chyba jest najlepsze
wyjście, oczywiście jeśli zaakceptują je władze i zgodzą się rodzice . Nie ma sensu "i ntegrować" tych dzieci, bo ich wady są
już niestety nie do odwrócenia .
Trzeba pomagać im rozwijać
sprawne zmysły, umiejętności ,
inteligencję. Słuchu już i tak im
nie przywrócimy. Nie można ich
teraz rzucić na głęboką wodę, bo
mogą utonąć ...
- To będzie klasa 12-osobowa uściśla Maria Zamorowska , dyrektor podstawówki i gimnazjum
przy ul. Jasnej - w tym pięcioro
dzieci z wadami słuchu . Lekcje
podzielimy na dwa bloki: przedmioty artystyczne i wychowanie
fizyczne będą zintegrowane , a
język polski i matematyka osobno . Rzeczywiśc ie, może przychodzić nauczyciel z Jagielloń 
skiej , jeśli stosowne władze wyrażązgodę . Co prawda siatkę godzin i plan już mamy przygotowane , ale naniesienie takich zmian
nie będz ie trudne . W końcu to
szkoła jest dla dziecka, a nie
dziecko dla szkoły.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

101 ,4 _Na "' . 15

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

Żeby utworzyć

osobną klasę ,

::1
••
••
••

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

Tydzień

wadą słuchu.

PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH

•••

"CO wiecie o powiecie?

ze szkoły na Jasnej ma jeszcze
dwoje takich uczniów ze znaczną

III MI,DZYNARODOWE TARGI

Ucieczki donikąd
Z policyjnych raportów wynika jasno, że nie jest to pierwsza ucieczka z domu. Kilka razy rodzice
poszukiwali jej za pośrednictwem
policji.
- Tak. To moja trzecia ucieczka przyznaje nieśmiało Kasia .
Pierwsza, niewinna. Dziewczyna
pojechała do babci , która następ
nego dnia wieczorem odwiozła ją
do domu . Rok póżniej zniknęła na
kilka dni. Jak twierdzi, spędziła ten
czas u koleżanki. Rodzice nigdy
nie uwierzyli w tę kol eżankę . Poza
tym martwili s i ę , przeczuwając
najgorsze.
Pedagog szkolny, jak s i ę okazało , zna sprawę Kasi od podszewki. - Nieraz, chcąc być w
porządku w stosunku do obu
stron , byłam między młotem a
kowadłem . Rzecz polega na
tym , że Kasia jest dość konfliktowym dzieckiem , a w rodzin ie,
która ją adoptowała panuj e surowa dyscyplina - wyjaśnia pani
pedagog .

działu
siatką
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Organizator:

BIURO REKLAMY S.A .
Zarząd Targów Warszawskich
00-586 Warszawa , ul. Flory 9
leI.: (O 22) 849 60 81, 849 60 44 ; fax: (O 22) 849 35 84
o-mail: biuro_rekJamy@brsa.com.pł; bup:lIwww.brsa.com.p1
Jesteśmy

zainteresowani wzięciem udziału w taJgach PTS 2000 jako wystawca.

Nazwisko:
Firma:
Adres:

I

Telefon:

..... .. ......•.... .. . Fax: . ............. .
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Andrzej Tomza - olimpijczyk,

człowiek

czynu ...

POL
40 lat temu na Mistrzostwach
Europy w strzelectwie w Medio·
lanie dyrektor pewnych szwaj·
carskich
zakładów
produ·
kujących broń proponował mu
pracę w charakterze konstruktora. Duże pieniądze , dobrobyt
do końca życia. Nie zgodził się ,
bo - jak mówi - nieco wcześniej
uciekł z Polski inny sportowiec,
tenisista Skonecki, za co " wszystkie psy, które zdechły, wieszano na nim". - A poza tym - dodaje - ja, panie, kocham Chełm!
Więc gdzie mi tam było w głowie
jakieś wyjeżdżanie na obczyznę·

Oko jak przed laty
Andrzeja Tomzę, bo o nim mowa,
podczas Wawrzynowych
Zawodów
Polskiego
Związku Łowieckiego w Piastowie. W stawce stu trzydziestu zawodników byłego olimpijczyka z
Rzymu nie zawiodła celność . Zajął
ostatecznie wysoką, 27 lokatę.
Byłem świadkiem jego strzelania
do sylwetki biegnącego zająca. Na
dziesięć strzałów Tomza dziesięspotkałem

lEKU Z BRO I

ciokrotnie trafił w widocznego za
każdym razem przez zaledwie trzy
i pół sekundy szaraka .
- W pierwszych zawodach strzeleckich wziąłem udział pół wieku
temu - wspomina. - Pamiętam , że
to było w maju 1949 roku . Zawody
wojewódzkie w Lublinie ostatecznie wygrałem jako junak w Służbie
Polsce . Strzela li śmy z karabinu, z
dystansu stu metrów, w trzech postawach . Uzyskałem 123 punkty
na 150 możliwych .
Rok po swoim pierwszym sportowym triu mfie Andrzej Tomza zdał
na
Wydział
MechanicznoKonstruktorski Politechniki Warszawskiej . Nie został jednak przyjęty z powodu - jak go poinformowano - braku miejsc. Prawda okazała się jednak inna. Tomza miał
odpokutować za przeszłość swojego ojca , byłego legionisty i człon
ka Armii Krajowej, człowieka, na
którego po wojnie wydano wyrok

Zrezygnowany wrócił więc młody
Tomza do rodzinnego Chełma,
gdzie zaczął pracować jako robotnik placowy w odlewni żeliwa . Następn i e był pomocnikiem ślusar:?a ,
póżniej tokarzem.
- Pam iętam dzień , kiedy przyszła
odmowna odpowiedź na czwarte
już z kolei pismo do Bieruta - mówi.
- Pracowałem przy tokarce, rzuciłem tę całą robotę w diabły i
udałem s ię , tak jak stałem , w brudnych ciuchach, do siedziby
Zarządu Powiatowego Związku
Młodzieży Polskiej. Tam zastałem

warzyszący

ich ekipie dyrektor
szwajcarskiej fabryki broni Juan
Roka zaproponował Tomzie pracę . Z powodów, o których mowa
na wstępie tego artykułu , pan Andrzej propozycji nie przyjąl. Nie
ugiął się również rok późn i ej, podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie , gdy ofertę ponowiono . Taki
jużjesl.

Rzymu Andrzej Tomza nie zawojował. Zajął w zawodach odległą lokatę, gdzieś w trzeciej dziesiątce .
Mówi , że wszystkiemu winien jest
jego ... nauczyciel łaciny ze szkoły

ku. Tam ponownie "dorwał" go niezmordowany Szwajcar Juan Roka .
Myśliwy 'z

przypadku

Do myślistwa Andrzej Tomza trafił
- jak mówi - trochę przypadkowo.
To był po części efekt rozczarowania nieudanym występem w Rzymie. Na pewien czas wziął wówczas rozbrat ze sportem. M i erziły
go też stosunki w nim panujące .
- Sport jest brudny - mówi, a ja
wytrzeszczam gały ze zdziwienia ,

albo żegnaj

Przedłoźono mi ten

śmie ,

a przekładając
bardziej zrozum iały,
mniej więcej tak:
pracy szkodzi, rzucaj
chodzi?!". No, to w końcu
sobie spokój.
Człowiek

roku

Andrzej Tomza to ciekawa
a jego 7vr:in""oom,m.
by obdzielić kilka
rodzinnego C
wciąż do niego nm'Jr~"O;,"
bowość ,

rając się zrobić

go miasta. Po 7",I,n ńr7on;,
sportowej został
ruchu Cementowni
której przepracował 16 lat
przymrużeniem oka
wyróżnien i u , jakie
1968 roku . W plelJlsc:ycle
Młodz i eży Socjal
mianowicie uznany
ku . Był to jednak jeden
nych honorów, jakich

śmierci.

-

uspokoję ,

Dostałem

"wilczy bilet", który
mi dostanie się na
jakąkolwiek uczelnię. Na nic zdały
się pisma, jakie słałem do samego
Bieruta.
uniemożliwiał

dostąpił . Częściej
niewdzięczność,

o
bez więks zego
Tomza to twardy gość.
na to jest podjęta przez
1987 roku inicjatywa
strzelnicy myś liwsk iej w
P ieniądze na ten cel
samoopodatkowania
okoliczne koła łowieckie
nych źródeł, jak na
Ogólnopolskiego Komitetu
nów Społecznych. Poza
zresztą

chełmscy myśliwi

dwóch

aparatczyków,
którzy
do czynienia z
przedstawicielem klasy robotn iczej, przywitali mnie wylewnie.
Chciałem rozmawiać z przewodniczącym , a gdy mnie do niego
wpuścili , wybuchnąłem : "Czego
wy, do jasnej cholery, ode mnie
chcecie?! ". I niech pan sobie wyobrazi , że z tego przewodn iczącego
wylazł człowiek. Wysłuchał mnie i
pomógł. Spełniło się moje marzenie - pozwolono mi studiować.
Na studiach Andrzej Tomza zorganizował sekcję strzelecką przy
politechnice. Czasy były ciężkie, o
wszystko trzeba było żebrać, ale jaka ogromna satysfakcja, gdy póź
niej okazało się , że na 15 osób, które należały do sekcji, 5 (w tym i on
sam) trafiło w 1955 roku do kadry.
widząc , że mają

Rzym nazbyt urokliwy
Pierwsze wielkie zawody, w jakich brał udział, to były Mistrzostwa
Europy w Mediolanie. Przed nimi
Tomza wprowadził pewne ulepszenie w konstrukcji swojej broni. Polegało ono na zmianie kąta kólby w
stosunku do osi lufy. Nowinkę tę
dostrzegli Szwajcarzy i byli nią zachwyceni. Do tego stopnia , że to-

Zarząd

ogłasza

przetarg nieograniczony

"SOBOTA
101 . 4 MH. 71.15

(!g

BĘDZIE

specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
w Wydziale Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki
ul. Batalionów Chłopskich 3, tel. 35-726-47 lub

35-724-34.
Realizacja zamówienia - 31 grudnia 1999 r.
Termin składania ofert -7 czerwca 1999 r., godz. 14.00, pokój 29
Urząd Miejski w Pińczowie.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 9 czerwca 1999 r. , godz. 10.00.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przetarg ustny nieograniczony

sprzedaż działki

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 716,00 zł (słownie: siedemset szesnaście złotych) .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do kasy tut.
Urzędu na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie s ię 11 czerwca 1999 r. o godz. 11 .00 w budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kości elny 5.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Chmielniku, tel. 354-20-29.
Zanąd zastrzega sobie prawo un ieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

ZAPRASZAMY!!!
SPRĘ

http://sbc.wbp.kielce.pl

AR KI

wraz z wyposażeniem dodatkowym

- uszczelniacze, kleje. środki smarujące firmy LOCTITE
- Układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zsrywacze tapicerskie i szybkozłączki
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
stołowe

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA

oraz informacje o ogłoszeniach drobnych
z trzech ostatnich numerów •Echa Dnia'

I~I TAIINFORMACJA
OGóLNOPOlSKA

GOSPODARCZA
9477
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
KIELCE

hItp:llwww.tai.oom.pI
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DLA NAS"

na antenie Polskiego Radia Kielce walczymy z narkotykami.
W specjalnym wydaniu audycji gośćmi Piotra Kozery będą m.in.:
- Janusz Panasewicz - Lady Pank
- Piasek
- Natalia Niemen
- Jacek Dew6dzki - Dżem
- K.A.S.A.
- Agnieszka Chylińska - O.N.A.
i wielu innych artystów z polskiej sceny muzycznej.

rolnej stanowiącej własność
Gminy Chmielnik, oznaczonej nr 96
o pow. o,n ha, położonej we wsi Grabowiec
posiadającą urządzoną KW 33313.

na

określa
którą można odebrać
Gruntami tut. Urzędu,

Pan Andrzej miał też jechać na
kolejne igrzyska do Tokio. Spełnił
normę, lecz tuż przed wyjazdem
uległ ciężkiemu wypadkowi motocyklowemu. Dlatego największym
jego sukcesem sportowym pozostanie siódme miejsce na Mistrzostwach Świata w Kairze w 1962 ro-

Miasta i Gminy
w Chmielniku

na wykonanie dokumentacji
geodezyjnej i technicznej
dla ujęcia wody i wodociągu
we wsi Marzęcin.
Zakres prac

było liczyć .

bo wydawało mi się, że 40 lat temu
jeszcze szlachetne
coubertinowskie zasady. Nie to co
dziś w dobie wszechobecnej komercji . Tomza przekonuje jednak:
- Uprawięłem sport, ale jednocześnie pracowałem zawodowo. Oba
zaj ęcia w moim przypadku nigdy z
sobą nie kolidowały. Dlatego raziło
mnie co ci wszyscy - pożal się Boże - ówcześn i działacze wyprawiali. Gdy przychodziło do wyjazdu na
zgrupowanie , jechało dziesięciu
sportowców oraz tyluż działaczy w
obstawie żon i kochanek. To wszystko tylko przyspieszyło moje rozstanie ze sportem. Zresztą przez
tę moją rogatą duszę postawiono
mi w końcu ultimatum, że albo się
obowiązywały

Zarząd

Miejski

w Pińczowie
ogłasza

średniej, który zaszczepił w nim zachwyt dla architektury Wiecznego
Miasta.
- Będąc w Rzymie, codziennie
wstawałem o godz. 5 i zwiedzałem - opowiada . - Na piechotę ,
bo tak moźna zobaczyć najwi ę
cej . A że żar się lał z nieba , to i odwodniłem organizm . W takiej sytuacji na lepszy wynik nie można

odpracowanie
trzech dniówek s
W owym czasie
więc z prostego
że powinno być nr7pnr~cOlva~
2400 dniówek. Na
się , że rachuby te byly
Tomza odpracował 403
pozostali - 172. Jednak
drzej nie traci dobrego
Jeszcze bardziej
on wtedy, gdy ma
się z przyjaciółmi
tak jak niedawno w
pierwszy rzut oka w idać ,
szy się w tym gronie
estymą. A, źe i z celn ością
najgorzej - tego dowi ódł,
wiając wielu młods zych w
nanym polu .
Wojciech

1999 r.

REKLAMA

JVu6U-a wielki

STRONA 9

wóz

Skonstruowaliśmy samochód, który spełnia nawet najbardziej rygorystyczne normy
bezpieczeńs~a. ' Zadbaliśmy o wszystko - także o Twój komfort psych iczny.

Cena poduszki powietrznej kierowcy to zaledwie 499 złotych.
Pomyśl o tym, choć właściwie nie ma się nad czym zastanawiać ...

... oferta dotyczy samochodów 4-drzwiowych w wersjach S i SX.

Dobry wybór

I

• Grójec - TONG HEUNG POLSKA, ul. Laskowa 29A, (0-48) 8643061 • Kielce - EURO-AUTO, ul. Krakowska 161, (0-41) 3664472
- PO LMOZBYT AUTO KIELCE, ul. l-go Maja 1-91, (0-41) 3455771 • Nowe Miasto n/Pilicą - LEO, ul. Armii Krajowej 3, (0-48) 6741131 • Opatów
- PHU J. Cia maga, ul. l-go Maja 66, (0- 15) 8682205 • Ostrowiec Świętokrzyski - EURO POLMOZBYT, Oś . Słoneczne 41,
(0-47) 2476840 • Radom - CORTES, ul. Sobieskiego 23, (0-48) 639643 - SATAL, ul.1905 Roku 49, (0-48) 3627471 • Skarżysko Kamienna - POL SKAR,
ul. Piłsudskiego 2, (0-41) 2539928 • Stalowa Wola - AUTO KOMPLEX, ul. Niezłomnych 68, (0-15) 8423764 - POLSERWIS, Al. Jana Pawła II 10,
(0-15) 8444868 • Starachowice - POSiCZ POLMOZBYT, ul. Krzosa 27, (0-47) 2747626 • Staszów - POLSERWIS, ul. Krakowska 51, (0-15) 8643024
• Tarnobrzeg - AUTO KOMPLEX, ul. Św. Barbary l, (0- 15) 8221627
Szczegółowe

informacje

mogą Państwo otrzymać

pod

bezpłatnym

numerem telefonu 0-800 120 500 oraz w internecie: www.daewoo.com.pl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Szukaj,
* Blisko 42-letnia kielczanka poszukuje pana bez nałogów, mieszkającego w Kielcach, w wieku ok.
46 lat, stanu wolnego, poważnie
myślącego o życiu we dwoje w
miłości i zaufan iu.
/3935/
* Wolny, 42-letni , bez nałogów,
pracujący, niezależny finansowo ,
własne lokum i samochód . Cenię
uczciwość , wi erność i wzajemne
poszanowanie. Nie znoszę kłam 
stwa i fałszu . Poznam pan i ą w wieku do 40 lat, może być z dzieckiem , poważnie myślącą o życiu
we dwoje . Jeśli nie jest przeszkodą zmienić miejsce zamieszkania i poczuć się bezpiecznie w
życiu , to napisz do mnie. Foto i numer telefonu ułatwią kontakt.
/3936/
* Panna po 30., miła , szczupła ,
atrakcyjna, zgrabna , bez nałogów
i zobowiązań, pracująca , z włas
nym M2. Poznam pana uczciwego, pracującego , bez nałogów i zobowiązań, w wieku do 40 łat. Odpiszę na każdy poważny list ze zdję-·
ciem /oczywiście do zwrotu/o Cel
matrymonialny.
/3937/
* 32 lata , wysoka, samotna panna. N i ezałeżna finansowo , wykształcenie wyższe, aktywny tryb
życia , potrafię zadbać o dom . Poznam mężczyznę bez zobowiązań , w wieku do 38 lat, kulturalnego, z poczuciem humoru. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
/3938/
* Ciekawy, przystojny 40-latek,
wierzący w przyjaźń i miłość , poszukuje partnerki na wakacyjne
wojaże i nie tylko. Pani powinna
być szczupła , w wieku do 40 lat, z
Kielc lub okolic.
/3939/
• 61-letni pan z Kielc, emeryt, samotny, z mieszkaniem, sumienny,
. prawdomówny, uczciwy i szczery,
wierzący, katolik, nie palący i nie
p ijący alkoholu pragnie poznać
panią
uczciwą
i
szczerą.
Chciałbym skończyć z samotnością. Odpiszę na każdy list, telefon
przyspieszy kontakt.
/3940/
• Kielczanka , 24 lata, wartościo
wa, elegancka, o dobrej prezencji,
ciepła , wrażliwa, inteligentna, gospodarna, samotnie wychowująca
dziecko pragnie poznać wysokiego, operatywnego mężczyznę .
Poza tym pan powinien być odpowiedzialny, kulturalny, opiekuńczy,
z wykształceniem minimum śred
nim, w wieku do 35 lat. Cel matrymonialny.
/3941 /
• Spotkajmy się , porozmawiajmy,
jeśli się zaakcetujemy, to postaramy s i ę o wspólne dobro. Liczę na
pannę z Kielc, bez zobowiązań,
rencistka z niewidocznym schorzeniem też może być. Jestem wysokim kawalerem bez zobowiązań
i nalogów, w wieku 42 lat.
/3942/
• Wolna , blondynka, średniego
wzrostu , wykształcenie średnie ,
niezależna finansowo, wrażl iwa ,

aż

domatorka , bez nałogów pozna
pana uczciwego, bez nałogów, o
m iłej aparycji, w wieku 47~60 łat,
który pragnie obdarzyć szacunkiem i uczuciem drugą osobę .
/3943/
* Wdowiec, 55 lat, 174 cm wzrostu , 80 kg, bez nałogów i zobowiązań . Posiadam własne mieszkanie , wykształcenie średnie, pracuję zawodowo, doceniam wzajemne zrozumienie i szacunek. Poznam pan i ą, której dokucza samotność, a pragnie ci epła rodzinnego
i wyrozumiałego mężczyzny. Napisz, może osiągniemy wspólnie
cel na przyszłość .
/3943a/

zn jdziesz
żczyznę w wikeu do 50 lat, zmotoryzowanego, dobrze sytuowanego, pracującego. Mile widziany
pan z wyższym wykształce niem z .
Kielc. Cel matrymonialny.
/3946a/
* Zgrabna, niebrzydka, atrakcyjna
dziewczyna, 27 lat, 166 cm wzrostu, blondynka z wyższym wykształceniem , inte res ująca się tym,
co piękne i mądre pozna uczciwego, przystojnego i wykształconego
kawalera w odpowiednim wieku ,
bez nałogów, kulturalnego i samodzielnego, który pragnie stworzyć
kochającą się rodzinę . Ucieszy
mnie list ze zdjęciem .
/3947/

Rys. M. Du/ęba
* Jestem kawalerem bez żad
nych zobowiązań , 48 lat, 162/59,
obecnie na rencie. Mam dom i
małą działkę, mieszkam na wsi.
Jestem czuły, wrażliwy, spokojny,
zaradny i tolerancyjny, domator,
optymista i wróg alkoholu. Pragnę
poznać panią, stan cywilny i wykształcenie oboj ętne , o dobrym
sercu, najlepiej rencistkę lubiącą
wieś i mogącą zmienić miejsce zamieszkania. Pani może mieć dziecko. Zdecyduj s ię i napisz, a na
pewno os iągni emy cel. Czekam.
Odpowiem na każdy list.
/3944/
• Panna, 38 lat, 165 cm wzrostu,
nieza leżna finansowo. Poznam pana wysokiego, w stosownym wieku.
Telefon przyspieszy kontakt.
/3945/
• Mam 26 lat, 170 cm wzrostu ,
wykształcenie zawodowe. Jestem
spod znaku Lwa . Jestem spokojsamotny,
bez
ny,
uczciwy,
nałogów. Mam wadę słuchu, słabo
słyszę . Moje zainteresowania to
sport, muzyka disco polo i turystyka. Mam własny samochód.
Chciałbym pozn ać panią w wieku
18-26 lat, poważnie myślącą o dalszym życiu , może być panna z
dzieckiem, która zechciałaby zamieszkać ze mną w jednej z podkieleckich wsi.
.
/3946/
• 37-letnia, szczupła , atrakcyjna
kobieta , wykształcenie wyższe pozna kulturalnego , zadbanego mę-

* Panna, 36 lat, pogodnego
usposobienia, domatorka, niezależn a finansowo, pozna kawalera
wysokiego , uczciwego, poważn ie
myślącego o życiu we dwoj e.
/3948/
• Panna, 43 lata, 165 cm wzrostu,
domatorka, bez zobowi ązań i
nałogów, n ieza l eżna finansowo,
ceni ąca uczciwość i wzaj emne zaufanie. Poznam uczciwego kawalera w stosownym wieku , który
pragnie zerwać z samotnością.
/3949/
• Mężczyzna z rentą II grupy, samodzielny, ze średnim wykształce
niem, dość przystojny, 184/72, 28
lat, ciemny blondyn o niebieskich
oczach, noszący okulary, wszystko
mam na swoim miejscu a brakuje
mi tylko do szczęści a życzliwej kobiety, której szukam. Jestem dość
kontaktowy. Chętnie poznam dziewczynę , katoliczkę , z Kielc i okolic,

najlepiej poważnie myślącą o ży
ciu , też samodzi e l ną, rencistkę o
miłej aparycji, wesołą, lu b i ącą
przyrodę, pracę na działce , podróże , życi e towarzyskie, w przedziale wiekowym 23-26 lat, bez żad
nych nałogów. Proszę o podanie
adresu.
/3950/
* Mam 39 lat, 165 cm wzrostu .
Jestem stanu wolnego, szczupłej
budowy ciała . Mam wykształce
nie zawodowe . Obecnie przebywam na rencie inwalidzkiej z tytuł u wypadku w zakładzie pracy.
Posiadam samochó.d i lu b i ę pod różowa ć . Chc i ałbym poznać panią stanu wolnego w wieku do 35
lat, może być z dzieckiem , z okolic Kielc ale nie koniecznie , do
której mógłbym się przeprowadzić . Telefon przyspieszy kontakt. Zdj ęc ie, do zwrotu , mile widziane.
/3951/
* Wolna, 37 lat, 164 cm wzrostu ,
57 kg ~agi , bez zobowi ązań i
n ałogów, o miłym wyg lądzie , z wyksztalceniem średnim pomaturalnym. Poznam pana w wieku do 47
lat, wysokiego , kulturalnego, z wykształce n i em minimum średnim ,
poważni e patrzącego na życie .
/3952/
* Mam 21 lat. jestem przystojnym, ciemnym blondynem, z poczuciem humoru, 170 cm wzrostu .
Lub ię dobrą muzykę , sport i romantyczne spacery przy blasku
księżyca . Poznam m iłą dziewczynę z poczuciem humoru, w wieku
17-21 lat. Dziewczyny! Numer telefonu przyspieszy kontakt, więc
długo nie zwlekajcie, tylko piszcie
szczerze do samotnego chłopaka ,
który czeka na wasze listy. Foto,
do zwrotu, mile widziane. Odp i szę
na każdy list.
/3953/
• Poznam. pana z mieszkaniem,
bez nałogów, kulturalnego. Jestem
wolna , mam 62 lata, uczciwa, bez
nałogów, subtelna, z poczuciem
humoru, poważn ie myśląca o ży
ciu. Cel matrymonialny.
/3954/
• Mam 28 lat, jestem kawalerem,
ponoć przystojnym, 186 cm wzrostu, oczy ciemne, ciemny szatyn.
Zainteresowania różnorodne . Pragnę poznać dziewczynę w wieku
do 30 lat, m iłą i uczciwą, o wrażli
wym sercu. Foto, do zwrotu, mile
wiQziane. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
/3955/

Lek

ratujący

honor - viagra w aptekach

Seks na...
receptę
Pierwsze kieleckie i radomskie
apteki już zamówiły viagrę okrzyczany, cudowny lek przeciwko impotencji mężczyzn. Jeden kielczanin przybiegł z receptą na nocny dyżur, ale rano ...
już nie zgłosił się po lek.
- Owszem , radom ianie pytali o
viagrę , gdy o lekarstwie tym było
glośno w telewizj i. Zainteresowani
kupnem leku byli przede wszystkim starsi panowie. Teraz pytają
rzadziej, ale zapewne wielu pacjentów chce ją kupić - usłyszeli
śmy w jednej z radomskich aptek.
W Kielcach lek jest już w aptekach od ubiegłego tygodnia . Pon i eważ viagra jest droga, farmaceuci mają w aptece zwykle po jednej dawce , ewentualnie przyjmują
zamówienia i dostarczają lek z hurtowni najpóźn iej w ciągu dwóch
godzin . Czasem te dwie godziny to
za dlugo. Do jednej z kieleckich
aptek zgłosił się na nocnym dyżu
rze pewien pan z receptą na viagrę . Obsługa apteJ<i przeprosiła go
i poleciła przyjść rano , bo w nocy
hurtownia jest nieczynna. Rano
świat najwyraźniej wyglądał inaczej niż nocą. bowiem pan już nie
przyszedł ...
Do innej apteki (także w Kielcach) zawitał obywatel Szw'ecji z
receptami na viagrę w dawkach po
50 mg i 25 mg. W aptece mieli tylko
tę mocniejszą, słabszą trzeba było
sprowadzić z hurtowni. - Nie szkodzi, poczekam - zdeklarował się
ochoczo Szwed . - U nas lekarze
od razu zapisują mocniejszą dawkę po 75 mg, u was nie? - dopytywał się podejrzliwie. Kiedy jednak
okazało się , że mniejsza dawka
kosztuje niewiele mniej niż wię
ksza uznał , że wystarczy mu polski standard a'50 mg .
Do Polski viagrę sprowadza
przedstawicielstwo
amerykań
skiej firmy . Pfizef A.G". Lekarstwo
dopuszczone jest do obrotu we

wszystkich krajach Unii
skiej . Do niedawna lek
dawany w Polsce na
ku , jego cena była
o ok. 30 procent
Obecnie słynne już
bletki są sprzedawa
na receptę w trzech
mg, 50 mg i 100 mg.
dawek jest
sprzedaży w
niach : jako jedna
cztery tabletki. Najtańsza
to jedna tabletka 25 mg. W
skiej aptece kosztuje
złotych , w Kielcach - 41 zł
Najdroższe opakowanie to
tabletki 100 mg. Zestaw
ok. 208 zł w Radomiu i ok.
Kielcach.
Radomska hurtownia
"Porfarm" w tych dniach
dostarczyć lek do
grę mieliśmy już 7;!nnńlo\/ieni,azl

domia , Zwolenia,
miast. Postaramy s ię jak
ciej dostarczyć lek Marcin Machnio, wic:eplreze's;
rfarmu". Inna sieć
farm" SA od soboty ma i
swojej ofercie. - Wo kół leku
więcej szumu robią media·
wiedziano nam w .. Lubfarmie',
Nie każdy, kto ma
tencją seksualną będzie
rzystać

z viagry. Wiadomo,
j ej ci,
rują na serce, cierpią na
niedokrwienia, mieli
czołu krokowego , bądź
kodzony po wypadku
wy. Przeciwwskaza ń
indywidualnych)
dlatego przez 7<> ''''f',,,m
na jest konsultacja z
Zapewne lekarstwo nie
nie, ale jak usłysze liśmy w
aptek: - Skoro to ko muś
honor, warto kupić .
mogą zażywać

CENTRAI.NA AGENCJA REKLAMOWA '

Polskie Radio Kielce
poleca...

19.05.99 r. (środa)
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REKlAMOWA W PEtNYM ZA.KlłESIE
KREACYJNYM I MEDIALNYM

li<1

101.4 MHz 71.15

t1..
V
t1..
V

~

9.15 - Muzyka dla wszystkich - koncert w opracowaniu
Janusza Wosia, usłyszymy słynne , niezmienne
popularne i lubiane przeboje musicalowe i filmowe!
11 .10 - Sprawa na dziś : Przyjazne Kielce - o planach,
zamierzeniach na przyszłość z zaproszonymi do studia
gośćmi rozmawiać będz i e Magdalena Smożewska Wójcikiewicz.

t1..
V

PRODUKCJA IMPREZ TARGOWYCH,
PROMOCYJNYCH, KONCERTÓW , FESTYNÓW
PlAKATY, FOLDERY, ULOTKI REKLAMOWE,
KASETONY, SZVLDY, BANNERY

PRZYJMOWANIE OGŁOSZE~

PRASOWYCH

~ REKLAMA RADIOWA·

15.10 - "Co jest grane?" - konkurs muzyczno - filmowy
z nagrodami poprowadzi Jerzy Jop.

~ REKLAMA TELEWIZYJNA

20.1 5 - Radio po kolacji: o przyszłości lotniska w Masłowi e ,
m.in. o koncepcji budowy portu komunikacyjnego
i połączen i a funkcji lotniska sportowego Aeroklubu
Kieleckiego z przedstawicielami U rzęd u
Marszałkowskiego, Urzędu W ojewódzkiego, dyrekcj ą
Aeroklubu rozmawi ać będzie Tomasz Woś .

Centralna Agencja Reklamowa Sp. z 0 .0 .
Kielce Ul. PIo1rkowska 12 V piętro tel. 344-94-49
.75109

http://sbc.wbp.kielce.pl
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" statystyczna"

ZYSCY ZDALI
jędrzejowskich
średni ch
podano

dwóch

wyniki egzaminów pi-

nego egzaminu z języka polskiego, 81 uczniów jest zwolnionych z
poszczególnych przedmiotów. Tegoroczni maturzyści upodobali sobie matematykę , którą będzie zdawać aż 12?:l osób, biologię - 45 i historię - 60.
Ustne egzaminy rozpoczynają
dzisiaj o godz. 8. Koniec jest
przewidziany na 2 czerwca , w ten
się

we Wloszczowie

dzień po raz pierwszy w historii
szkoły
będzi e
odbywał
się
połączony egzamin maturalny ze
wstępnym na Akadem ię GórniczoHutniczą w Krakowie.

W Zespole Szkół Ekonomicznych po raz drugi matury zdawał
drugi rocznik Liceum Handlowego
dla Dorosłych . Zdało 37 osób, jedna nie przystąpiła do egzaminów.
Porównując wyniki do ubiegłoro
cznych Bogusława Wypych , zastępca dyrektora ZSE, stwierdziła ,
że są zdecydowanie lepsze.
Szczególnie dobrze wypadła ma-

tematyka, dwie osoby sązwolnio
ne z egzaminu ustnego. W szkole
dziennej zdali wszyscy, tj . 184 uczniów. Z ustnego egzaminu z języ
ka polskiego jest zwolnionych 18
osób, z matematyki - 10. Średnia
ocen w Liceum Handlowym wynosi: język polski - 3,3, matematyka 3,2 , historia - 3,6, zaś w Liceum
Ekonomicznym z języka polskiego
- 3.4, matematyki - 3,5. W.ekonomiku· zdecydowanie przoduje geografia, ten przedmiot będzię zdawać aż 3/4 uczniów.
Egzaminy ustne rozpoczynają
się dzisiaj o godz. 8 , kończą 27
maja. Uroczyste rozdanie świa
dectw maturalnych, po raz pierwszy poza szkołą, w Domu Kultury, odbędzie się 2 czerwca.
Maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych mają jeszcze jeden dzień
na naukę . Wyniki egzaminów
będą znane dzisiaj w południe ,
ustne rozpoczną się jutro.

Pierwsza taka promocja

"Echo"

W Pińczowie

Wczoraj przed południem po
Rynku w Pińczowie przechadzał się ..• wspaniały jeż. Nie
był to jednak uciekinier z lasu,
tylko ... maskotka "Echa Dnia".
Jeż w towarzystwie dwóch pięk
nych dziewcząt rozdawał dzieciom
chorągiewki i różne upominki od
redakcji ,Echa Dnia". Zachęcał
również do wzięcia udziału w konkursie. By wziąć w nim udział, wystarczyło jedynie odpowiedzieć na
jedno pytanie związane z historią
miasta i wrzucić wypełniony kupon
do urny. W zabawie tej uczestniczyło wielu mieszkańców miasta.
Jeż wraz ze swoją świtą zawitał też
do pińczowskich szkół nr 1 i 2,
gdzie młodzież witała go z wielką
sympatią. Jednak prawdziwą furorę zrobił w Przedszkolu nr 1. Dzieci

AnnaZVGAN

Na

Sprawcy włamań do samochodów zostali zatrzymani wczoraj na
uczynku w P ińczowie.

popl'OW1ldził

miesiącach.

cyklu poświęconego
urodzin hetmana. To-

znalazły się osoby wyprostej lin" od brata Stefana
Piotra. Ppłk Andrzej Czarjestz;3SIę!x:q l«lI11endanla w Ośrod-

edzie

Fot. M.
Sesję prowadził profesor

Kądziela

Massalski.

Czterech młodych mężczyzn, w
wieku 18-21 lat, ujęto o godzinie 1,
podczas włamania do .fiata 126p"
na ulicy Piastowskiej. Zatrzymani
przez policyjny patrol przyznali się ,

że nieco wcześniej .obrobili" jeszcze jednego "malucha". Odzyskano
pochodzące z kradzieży przedmioty, a szajka trafiła pod klucz. Jak się
okazało. cala czwórka mieszka w

Morawicy (powiat kielecki), zaś do
Pińczowa przyjechali na gościnne
występy. Sprawa jest rozwojowa i
policja nie wyklucza, iż samochodowi rabusie mają na koncie także
inne . skoki·.

(ALI)

ku~wqskl.cArj.

i Obrony Powietrza Gronik w Zakopanem, a miłość do wojska, jak
twierdzi, w jego rodzinie przechodzi z
ojca na syna. Maria Pawłowska z domu Czarniecka (siostra Andrzeja) mieszka wraz z rodziną w Kielcach. Jej mąż.
Antoni, był wieloletnim dziennikarzem
"Echa Dnia". - PrzybyflŚmy na sesję z
ogromną ciekawością - powiedział
najmłodszy Czamiecki, Maciej (syn Andrzeja). - Chciełiśmy się dcMIiedzjeć czegoś więcej o naszym przodku. Jesteśmy
dumni, że nosimy jego nazwisko
Marzena KĄDZIELA

ogniowy

.

Skok na przedszkole

Małolaty

IA.z.1

Jeż wyswobodził się

dopiero po zIożeniu okupu w pastaci upominków od redakcji.
Akcja ,Echa' spotkała się z wielkim zainteresowaniem pińczo.
wian. Tegoroczni maturzyści Krzysztof Brzozowski i Karol Dziadek
mówili o niej z dużym uznaniem.
WJZyta jeża nie była ostatnią, panownie można będzie go zobaczyć
na ulicach Pińczowa już jutro.
Losowanie nagród, które ufundowały firmy PHP ,Restal" s.c. Andrzeja Przygodzkiego i ZPUH .Matuszczyk· Zygmunta Matuszczyka,
odbędzie się w sobotę o godz.
14.30w Pińcrowskim Domu Kultury.
Andrzej KOSTECKI

czycł1

WÓZ

, wyposażony w dzi ałko
autopo mpę i drabinę , ko. 100 tys. zł. Został kupiony
I funduszom z Komendy
OSP oraz zarządów
I WOjewódzkiego OSP.
dorzuciła gmina.
Jednostka liczy 21 czyncZlonków. O ten wóz starali~~ę Od dawna . Dopingowała
a Wieś, teraz chcemy wszyPodZiękować. Stąd tak duże
wgminie - powiedział nam
Czamy, prezes gminny
Jędrzejowskiej .
dla strażaków przekaobecni na uroczystości
Mirosław Pawlak i seR Zarządu Wojewódzkiego
Yszard Januszek.

go wypuścić.

gościnnych występach

gorącym

Władysław Oksiń

pierwszą imprezą z

były tak szczęśliwe z wizyty sympatycznego gościa , że nie chciały

Autoszajka pod ' kluczem

.Stefan Czamiecki urodzin"
Urząd Gminy Włoszczowa ,
To\\/arzvst.."Io Naukowe i InWSP Kielce. Uroczystość

h,~heotlol";io rocznicę

prezes KTN i reMassalski. RefeStefanowi Czamiecw której żył i walczył,
i profesorowie Mirosław
i Janusz Dąbrowski, Zenon
doktorzy Jadwiga MuszyOettingen i Waldemar
. Posiać hetmana w polskiej Iiprzedstawił prof. Stanisław
skrótowo przedstawioWIoszc;wwie będą opublikowa-
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złot

w akcji

dokonało

eSlen
EMERYTALNY

W ostatnich dniach znów dali o
sobie znać młodociani przestę
pcy z Działoszyc.
16 maja, w biały dzień , dwóch nastolatków ukradło stojący przed
sklepem rower górski. Akcja powiodła się jednak tylko połowicz
nie , gdyż niedługo potem zostali
zatrzymani przez patrol policji. "Górala", znajdującego się na terenie
prywatnej posesji, odzyskano. W
poniedziałek , tym razem w śroQku
nocy, trzech innych małolatów z
Działoszyc

,

włamania

M

arzysz o dalekich podróżach? A może o czymś

Twoich

innym? Otwarty Fundusz Emerytalny PZU

i

"Złota Jesień" pomoże

Ci spełnić Twoje marzenia.

marzeń,

sam

zaś

spraw, by

Jesień

życia może być

Twojego
radości

spełnienia,

czasem

jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU

wybierzesz fundusz emerytalny

Spółka

PZU .. Złota

Akcyjna. Nam pozostaw troskę o spełnienie

http://sbc.wbp.kielce.pl

one kolorowe

piękne.

Fundusz emerytalny PZU "Złota Jesień" zarządzany

do... miejscowego przedszkola. Po
wybiciu szyby dostali się do środ
ka, skąd zabrali zabawki i słodycze
o wartości 50 złotych .
IALlI

były

i

Jesień ".

o ile

Bezpieczne jutro
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Urzędnicy chcą być bliżej papieża

Sytuacja opatowskiego szpitala pogarsza się

Spór o·sektory

Najbardziej
cierpią pacjen(:i!

I~
\ 1\

I
I

talu . Proponowane obecnie są w
ogóle nie do przyjęcia .
- Tłumaczą, że kasa nie ma pieniędzy - mówi Władysław Trytko. tylko co to obchodzi pacjenta, który przez to nie otrzyma odpowiedniej opieki medycznej. Jesteśmy
jedynym szpitalem w całym powiecie. Jeżeli nie otrzymamy dostatecznej il ości pieniędzy, nie będzie
my mogli wykonać dostatecznej li.:
'-czby zabiegów zawartych w umo/
.I
wie z kasą.
~
Taka sytuacja może doprowa.I
i
dzić do zamknięcia szpitala, mimo
~ i..
("-_!
że obecnie nikt w Świętokrzyskiej
L... __ ....••...1
Kasie Chorych oficjalnie nie mówi
o takiej możliwości.
W opatowskim pogotowiu od stycznia tego roku dyżuruje tylko jeden lekarz. Na zatrudnienie drugiego nie ma pieniędzy. Od pierwszego kwietnia dyrekcja szpitala
wprowadziła tzw. gotowość pogotowianą drugiego lekarza.
- Już w momencie , kiedy podpidługów.
sywana była umowa m i ędzy
- Będzi emy zmuszeni zaciągać
kredyty, których nie będziemy mienaszą kolumną transportową a
Świętokrzyską Kasą Chorych wiali z czego spłacać - mówi. - Zwrócidomo było , że p i en iędzy nie wyliśmy s i ę już do kasy w tej sprawie.
starczy - mówi WładysIa w Trytko,
Przedstawil iśmy protokół rozb i eż
dyrektor szpitala wOpatowie . ności , w którym przedstaw ili śmy
Pierwszy kwartał zakończylo z
przydziału . Nie wszyscy otrzymają
nasze racje. Obawiam się jednak,
tak dobre miejsca, na jakie liczyli.
że nic to nie da. Rozum iem, że
ujemnym saldem .
Opatowski szpital posiada pięć
Mało prawdopodobne jest zatem,
umowa może być renegocjowana ,
by uwagi burmistrza zostały u'wzkaretek. Jednak tylko jedna wyjeż
mimo iż została zawarta do końca
tego roku . Nie można jednak stadża do potrzebujących. c Potrzeględnione . - " So li darność" Ziemi
wiać szpitala w tak drastycznej sybujemy kilku lekarzy w pogotowiu Sandomierskiej na przykład m i a ła
mówi dyrektor. - Mieliśmy już przytuacji.
otrzymać 15 tys i ęcy biletów.
Otrzymała zaś jedynie okolo dzieJak twierdzi dyrektor, już w po- . padek, kiedy pacjent zmarł , ponieprzedniej umowie kasa proponowięciu tysięcy - usłyszeliśmy w koważ nasz lekarz nie dojechał na
misji.
.
wała bardzo niskie ceny za usługi
czas. W momencie zgłoszen i a był
wykonywane w opatowskim szpina wyjeździ e . Mamy nadziej ę , źe
(GO P)
" gotowość pogotowia na" pozwoli
nam uniknąć podobnych wypadków.
Na konkursach w Stalowej Woli
Jak dowiedzieliśmy się w Święto
i Nowej Oębie
krzyskiej Kasie Chorych , umowy
ze szpitalami renegocjowane
będą po kaźdym kwartale. Jest to
zgodne z punktem czwartym umowy między Kasą Chorych a szpitalem. Decyzję o przyznaniu wię
kszych lub mniejszych funduszy
na kolejny kwartał kasa podejmuje
po zapoznaniu się z wynikami
(AKU)
szpitala.

f···_····-..·. . . . . .

\

/

\

\

\

~
Pracownicy sandomierskiego
Urzędu Miasta otrzymali karty
wstępu do sektorów położo
nych w znacznej odległości od
ołtarza papieskiego. Niezadowolony z tego burmistrz Andrzej Tenderowicz odwołał się
od tej decyzji do biskupa
Wacława Świerzawskiego.

Pod patronatem
"Echa Dnia"

Urodziny
spółdzielni
Sandomierska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa obchodzi czterdziestolecie istnienia. Uroczyste obchody odbędą się w najbliższą sobotę.

Imprezy rozpoczną się po poludniu na placu rekreacyjnym przy ulicy Żółkiewskiego-Lina. Tutaj rozegrany zostanie turniej szachowy o
Puchar Prezesa Spółdzielni. Potem przedstawiony zostanie rys historyczny spółdzielni . Historii
spółdzielni

poświęcony

będzie

konkurs z nagrodami. Nie zabraknie muzyki - przed uczestnikami imprezy zaprezentują się zespoły działające w Osiedlowym
Klubie: Zespół Taneczny "Flik" i
Sandomierskie Studio Piosenki.
Wieczorem w klubie "Oaza" odbę
dzie się spotkanie z działaczami
spółdzielni. Na placu rekreacyjnym
natomiast wystąpią zespoły szantowe "Perskie odloty" i "Hambawenah".
Imprezę zakończy dyskoteka.
Organizatorami
imprezy są
Zarząd
i
Rada
Nadzorcza
Spółdzielni. Za nagłośnienie i
oświetlenie odpowiedzialna jest
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej . Patronat medialny nad
obchodami 40-lecia objęły "Echo
Dnia" i Radio "Lei iwa" .
(GOP)

TELEFON
inte~encyjny

~
SANDOMIERZ
832-10-69

STASZÓW
864-32-58

Sprawa przydziału kart wstępu
została poruszona na piątkowym
spotkaniu przedstawicieli wojewódzkiego, miejskiego i kościelnego
komitetu ds. przygotowania pielgrzymki papieskiej. Burmistrz Andrzej Tenderowicz nie krył niezadowolenia z faktu, że dla urzęd
ników miejskich nie wystarczyło
miejsca w sektorach polożonych
blisko ołtarza .
Przedstawicielom władz miasta,
zarządu i rady wraz z rodzinami
przydzielono miejsca w sektorze
"O". Pracownikom Urzędu Miasta
natomiast - zgodnie z decyzją komisji
administracyjno-sponsoringowej - w sektorach C2 i C3.
- Uważam , że pracownicy magistratu mają duży udział w przygotowaniu wizyty papieskiej . Z pewnością zasługują na lepsze miejsca niż im przydzielono - powiedział burmistrz Andrzej Tenderowicz.
Jak poinformowano nas w komisji administracyjno-sponsoringowej, podział miejsc w strefie "0"
zrobiony został w uzgodnieniu z biskupem Wacławem Św ie rza 
wskim. W strefie pierwszej natomiast znajdzie się m.in. sektor dla
wojska, dla 2700 osób, obok tyle
samo miejsc dla sióstr zakonnych i
księży. Sektor A5 będzie przeznaczony dla członków komisji
administracyjno-sponsoringowej ,
sąsiedni zaś dla sponsorów. W bOcznych sektorach A 1 i A6 znajdą
się poczty sztandarowe. Pozo_ o
stałe miejsca zostaną jeszcze rozdysponowane.
Generalnie zapotrzebowanie na
karty wstępu do bliskich sektorów
są większe niż możliwości ich

W redakcji

I

Pogarsza się sytuacja opatowskiego szpitala. Mimo że pierwszy kwartał zamkną" się dla
szpitala zerowym bilansem, pieniędzy jest coraz mniej. Obecnie Świętokrzyska Ka sa Chorych prowadzi rozmowy z dyrekcją szpitala w związku z renegocjacją umowy, dotyczącą finansowania. Prawdopodobnie
w drugim kwartale tego roku
szpital w Opatowie otrzyma jeszcze mniej pieniędzy.
- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni
renegocjacją umowy między naszym szpitalem a Św iętokrzyską
Kasą Chorych - mówi Władysław
Trytko, dyrektor szpitala wOpato·
wie. - Po wstępnych rozmowach
okazało się, że otrzymamy znacznie mniej pieniędzy niż wyn i kało to
z wcześn i ejszej umowy.
Zdaniem dyrektora szpitala ,
umowy
może
dozmiana
prowadzić szpital do poważnych

Sukcesy młodych
sandomierzan

Młodzi artyści z Sandómierskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży oraz
działającego przy nim Sandomierskiego Studia Piosenki odnieśli kolejne sukcesy na odbywających się ostatnio konkursach i festiwalach.
Na zakończonym w niedzielę w
Stalowej Woli konkursie "Śpiewać
każdy może " Monika Skromak zajęła drugie miejsce, Joanna Bronkiewicz czwarte, zaś Katarzyna
Abramczyk oraz Karolina Święci
cka uzyskały wyróżnienia . Wokalistkom ze Studia Piosenki akompaniowali: Piotr Butrym, Dominik Rykowski i Marek Sochacki. W tym

samym czasie w Nowej Dębie odbywał się regionalny konkurs recytatorski "Siadem dziecięcego
głosu ", na którym podopieczna
centrum i uczennica Szkoly Podstawowej nr 5 w Sandomierzu
zdobyła w swojej grupie wiekowej
główną nagrodę i nominację do finału ogólnopolskiego w Starachowicach. Taką samą nagrodę i nominację uzyskała Kas ia Szalapska ze Szkoly Podstawowej nr 4 .
Jury nagrodziło także Agatę Wierzchowską, Martę Wiącek i Edytę
N i ezgodę . Opiekunem recytatorów z Centrum Edukacji jest Marek
Sochacki.
(GOP)

czekają bezpłatne wejściówki

Z -"Echem" do cyrku
Od wczoraj w Tarnobrzegu gości największy w Europie cyrk
, zw ierząt Althoff z Holand ii. W
sandomierskiej redakcji "Echa
Dnia" 'czeka na czytelników 15
bezpłatnych
wejściówek.
O
kontakt z naszą redakcją proszeni są także dyrektorzy domów dziecka i innych placówek
wychowawczych, którzy chcieliby, aby ich podopieczni
bezpłatnie uczestniczyli w widowisku.
Cyrk Althoff istnieje od 200 lat.
Jako jeden z nielicznych w świecie
otrzymał nagrodę księcia Rainiera
z Monako za oryginalny program
artystyczny i humanitarne trakto-

wanie zwierząt. W trwającym 2,5
godziny programie wystąpi okolo
70 zwierząt - słonie, tygrysy,
wielbłądy, krokodyle, lamy, a także
nosorożec i amerykańsk i bizon.
Poza tym atrakcją programu są
człowiek-guma, akrobaci, żongle
rzy. W czasie przerwy jest możli
wość skorzystania z konnej przejażdżki lub zrobienia pamiątkowe
go zdjęcia ze słon iem . Będzie także zwierzyniec, w którym dzieci
będą mogły pogłaskać nosorożca

lub inne zwierzęta . Namiot cyrkowy stoi na terenie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Tamobrzegu. Od 18
do 21 maja widowiska odbywają
się o godz. 17. W sobotę i niedzie-

lę zaś

o godz. 14 i 17. Kasy oraz
zwierzyniec będą czynne od godz.
10. Pierwsze 15 osób, które
zgłoszą s i ę do naszej redakcji przy
ulicy Mickiewicza 17a, otrzymają
podwójne wejściówki za darmo.
Jest także możliwość, by za darmo
obej rzały widowisko dzieci z domów dziecka i innych placówek
wychowawczych. Wystarczy, by
ich dyrektorzy wystosowali do naszej redakcji stosowne pismo.
- Nasze widowisko jest jedyne w
swoim rodzaju, dlatego zależy
nam, by uczestniczyło w nim jak
najwięcej osób - powiedziała Anna
Golińska , przedstawicielka cyrku.
IGOPI

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jutro
w Sandomierzu

Spotkanie
•
z pisarzem
Spotkanie z TadeUszem
b iakiem odbędzie się
w sandom ierskim
Spotkanie .. _' .. v~v •• c
z
promocją
książki pisarza
Greków i Rzym ian".
Zygmunt Kubiak jest
nym znawcą
sarzem,
eseistą i
się w 1929 roku w
Stud i ował filolog ię

na Uniwersytecie
wskim. Debiutował w 1946
ku pracą polemiczną "Nie
pominać o kulturze
opublikowaną w
tygodniku
młcl dzieżovV)'lll
" Młoda

1950 roku pu
dniku Pn'w<:-7pr·hn 'v m"
tach 70. odbył liczne
do Włoch , Grecji i U
nach
Zjed
wygłaszał prelekcje
polskiej w Fundacji
kowskiej w Nowym Jorku
na kilku uniwersytetach
kańskich .

Zygmunt Kubiak jest
m. in. zbioru esejów:
ludzkiego świata ",
po stuleciach ",
dzieł wiecznych.
cji kultury
skiej" , książki
"Kawafis
przekładów

sza, "Wyznań" Św.
u'tworów Szekspira,
W. Blake'a, poezji
kiej. łacińskiej i ;:m"ip.!!;klel.
ostatnim czasie
dwie kolejne niezwykle
prace Kubiakaków i Rzymian" oraz i
Greków i Rzymian".
Organizatorami ,' L' li ""'10'-"""
spotkania z pisarzem
dział Literatury M
gowego i Miejska
Publiczna w Sal,doml e,,,"
Początek o godzinie 1

W Sandomierzu pierwszy powiatowy
zjazd PSL

Pos I
preze em
Poseł Stanisław

Masternak zoprezesem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu. Pierwszy powiatowy zjazd sprawozdawczo-wyborczytej partii odbył
się w niedzielę w Sandomierzu.
W zjeździ e uczestniczyło 90 delegatów ze wszystkich dziewięciu
gmin powiatu sandomierskiego.
Gościem był poseł Mirosław PawIak oraz przewodniczący Rady
Naczelnej PSL Alfred Domagaiski.
Delegaci
wybrali powiatowe
władze partii. Wiceprezesami zostali: Adam Bodura z gminy Wilczyce oraz Jacenty Czajka z Sandomierza, sekretarzem - Jadwiga
Burek z gminy Wilczyce, która jednocześnie ma reprezentować powiat sandomierski na kongresie
PSL. Skarbnikiem natomiast została Danuta Matyk z gminy Dwikozy. Ukonstytuowała si ę również
komisja rewizyjna . Przewodniczyć
jej będzie Stanisław Kili ański , reprezentujący gminę Samborzec,
funkcję wiceprzewodniczącej komisji objęła natomiast Barbara
Przypkowska z gminy Dwikozy.
stał

Dyskusję na zjeździe
wały

problemy ZWlląz,~ n"
i ze zbytem
nych. Delegaci wyrażali .'
reforma szkolna przekres li
szanse dzieci ze wsi i
Opłaty za studia spowodują
miast że dzieci ze stale
źejących rodzin chłopskich
dzie stać na nau kę w
oświaty

źszych . Pojawił s ię

tu tanich płodów roi
ropejskiej. Zdaniem
towane unijne produkty
rodzime - droższe, bo nie
ne . Nakłady na rolnictwo
być przynajmniej ta
rządów poprzedniej
I
PSL.
Działacze PSL powrócili do
prowadzonej kilkanaście dni
w powiecie sandomierskim .
rtacji Ukraińców.
I
metoda j ej
szala ich godność.
uczestnicy spotkania
delegatów na pierwsZY
ki zjazd PSL, który
sien ią.

u
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będzie również zabierał młodzież

nwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Staszowskiego

miny

czekają

w Bogorii obradował Konwent Burmistrzów i Wójpowiatu Staszowskiego, z udziałem zaproszonych gokuratora Jana Korczyńskiego z Kielc oraz starosty postaszowskiego Czesława Pargieły. Debata poświęco
najważniejszym problemom związanym z wdraża
reformy oświatowej w gminach.
- w Bogorii - liczy 350 uczniów, a najmniejsza - 90. - Sieć
placówek oświatowych utworzona na początku lat sie'demdziesiątych, uwzględniająca duże rozproszenie ludności (37 wsi posiadających przysiółki i kolonie) jest
w dalszym ciągu utrzymywana mówi wójt gminy Władysław Brudek. W związku z reformą władze
gminy podjęły decyzję o likwidacji
punktów filialnych szkół w Woli
Malkowskiej (19 uczniów) i Wierzbce (23 uczniów). Wszystkie
szkoły podstawowe sześciokla
sowe będą utrzymane. W Bogorii
powstan ie silne gimnazjum ,
liczące w pierwszym roku sześć
ciągów edukacyjnych. Prognozy
demograficzne na kolejne lata
przedstawiają się podobnie. Bogoria jest jedną z nielicznych gmin
wiejskich nie zagrożonych wyludnieniem. Największym problemem dla gminy jest zapewnienie
uczniom mieszkającym w odległości większej niż 4 kilometry
dowozu do gimnazjum. Z Niedżwiedzia do Bogorii jest 12 kilometrów, z Jurkowic 8, ze Szczeglic 6 . Aby dowieżć wszystkie
dzieci do gimnazjum na godzinę 8
potrzebne są trzy autobusy, Bogoria bardzo liczy na autokary
obiecane przez ministerstwo. Sprawy lokalowe, chociaż z
kłopotami, uda się w tym roku rozwiązać - powiedział wójt Bogorii.
Przeprowadzono już najpilniejsze
remonty budynków szkolnych w
całej gminie. Z powodu braku pieniędzy na wykończenie i zagospodarowanie budowanej od
1993 roku szkoły w Jurko.wicach,
obiekt ten zostanie przekazany
do użytku w następnym roku . Gimnazjum będzie się mieściło w
budynku, w którym funkcjonuje
przedszkole.
Optymistyczne
prognozy demograficzne na
nadchodzące
lata zmuszają
władze Bogorii do rozpoczęcia w
trybie pilnym budowy nowego gimnazjum, posiadającego co najmniej 14 sal lekcyjnych , bibliotekę, pełne zaplecze socjalne oraz
salę gimnastyczną. W gminie
brakuje nauczycieli języków obcych, nie tylko zachodnich, ale
równlez .języka
rosyjskiego
(część rusycystów przekwalifikowała się, część odeszła na
emerytury). Władze gminy w porozumieniu z dyrektorami szkół
podstawowych i gimnazjum postanowiły wprowadzić nauczanie języka angielskiego we
wszystkich szkołach , aby nie
było potem problemów z jego
kontynuacją.

Trwają

właśnie

nie znajstarszą

w Połańcu

Wieczór

pani Zofii

Wnioski o

na autokary
starania o pozyskanie kadry lektorskiej .
Może wynająć

autokary?
Pozostałe

szkoła

do gimnazjum .

gminy powiatu staszo-

wskie~o mają podobne problemy
z wdrażaniem reformy oświato

wej. W Połańcu powstanie jedno
gimnazjum , które będzie zlokalizowane w wydzielonym segmencie szkoły podstawowej . Burmistrz Połańca Zbigniew Jerzy
Nowak powiedział, że najwię
kszym zmartwieniem władz jest
konieczność wprowadzenia w gimnazjum po dwóch latach nauczania
na
dwie
zmiany.

pieniądze

Starosta Czesław Pargieła z duuznaniem wypowiedział się o
zasługach samorządów gminnych
dla rozwoju szkolnictwa na terenie
powiatu staszowskiego, mów i ąc ,
że jeszcze
przed przejęciem
oświaty troszczyły się one o szkoły
i uczące się w nich dzieci. Na optymistyczne stwierdzenie kuratora,
że samorządy poradzą sobie z reformą oświatową, starosta powiedział, że jeżeli gminom będzie się
dopisywać coraz to nowe zadania,
bez wskazania żródeł ich finansowania, to w pewnym momencie
samorządy
mogą
temu nie
żym

Połaniec rozwiązał już problem
obcych w szkołach. Ję
zykiem głównym będzie angiel-

języków

ski , a pomocniczymi francuski i
rosyjski. - Ucieszyła nas obietnica przyznania przez ministerstwo autobusów na przewóz uczniów, ale ta sprawa się przedłuża
- stwierdził burmistrz Połańca .
Burmistrz Staszowa Henryk AIbera zaproponował, aby gminy
już teraz podjęły rozmowy z PKS
w sprawie wynajęcia autokarów,
w razie gdyby ministerstwo nie
wywiązało się z obietnicy. Problemów z dowozem dzieci do gimnazjum nie ma tylko Oleśnica .
Ten sam autobus, który dowozi
uczniów
zamiejscowych
do
Szkoły Podstawowej w Oleśnicy,

podołać .

Kurator

Korczyński obiecał , że

dołoży starań ,

aby gminy, które
za pośrednictwem kuratorium wnioski o przyznanie autokarów, otrzymały je. Statystycznie
rzecz ujmując , co druga gmina w
województwie powinna dostać au-

złożyły

tokar w sierpniu bieżącego roku .
Jeżeli jeden autobus nie rozwiąże
problemu dowozu dzieci, to w
przyszłym roku można starać się o
następny. Kurator po i nformował
burmistrzów i wójtów o tym , że ministerstwo posiada w rezerwie budżetowej pieniądze na zwiększe
nie subwencji oświatowej oraz na
wdrożenie reformy i adaptację budynków szkolnych na potrzeby gimnazjów. Wnioski należy składać
do ministerstwa za pośrednic
twem kuratorium. Ministerstwo nie
przewidziało w tym roku pieniędzy
na dofinansowanie inwestycji w
szkołach podstawowych.
Przewodn i czący konwentu Henryk Albera zaapelował do kuratorium o otoczenie większą opieką
tzw, ziem odzyskanych , (takich
jak powiat staszowski) , które po
każdej reformie terytorialnej znajdują się na obrzeżach województw.

Jolanta
SKROK-KRZYŻANOWSKA

Ollocim funduje wakacje Ty wybierasz dokąd lecisz!
WYgraj eedn z O nieza omnianych odróży, ub jeden
ze 00 okocimskich zegarków!
ponadto dla pierwszych uczestników 1000 or inalnyc
C ust Okocim!
Zbierz I wyślij tylll
rożne R!lPsle Ollocim!
WielIlie szanse wygranej!
Promocja bywa SIę tylko w
do 5 czerwca.

byłych

woj. kieleckim i radomskim

Wieczornica przygotowana została przez opiekunkę kólka, polonistkę Martę Choroszczyńską i pedagoga
szkolnego
Marię
Jabłońską.

Obecna na spotkaniu autorka
wraz z najbliższą rodziną była bardzo wzruszona i podziękowała
młodzieży za twórczą interpretację jej wierszy. Zofia Danek, 88-letnia emerytowana nauczycielka,
debiutowała w wieku 86 lat.

Złożenie podpisu pod własnymi danymi oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez

Browar Okocim w celach marketingowych.

(petit)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Szczegóły

promocji u organizatora.

-GDZIE KIEDY?

STRONA 14

,

331 -56-50. Wizyty domowe w godz. 14.3022.00 (dni powszednie), 11 .00-21 .00 (dni wol-

SRODA

ne).

2901/99

SUCHEDNIÓW
• Kino "Kuźnica"
- nieczynne.

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. R. Szczukoccy
(041) 368-48-91, Kielce, ul. Połowniaka 4 m.
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.002574/99
16.00.

• Kino "Ballada"
-tel. 36·1 1-251; nieczynne.

STĄPORKÓW

• Pogotowie pediatryczne
-7.00-22.00, tel. (041) 331-14-94.
dr 49267

19 maja jest 139 dniem roku,
Przed nami 226 dni 1999 roku,

• Kino "Jedność"

- Sieczko, tel. (041) 331-69~ .

JĘDRZEJÓW

dr 46554

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

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

15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śródm ieście -67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie : 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan .: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1833, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS: 386-02-79, Informacja PKP: 386-93-28.

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), s0boty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.

(041) 331-80-68.

5600/99

• Prywatna
Przycbodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041)386-31 aw 203
21, 345-47-44.

INNE

• PTl.lA "Kubuś"

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce,-tel. 3-611-611, 3-311,311 .
www.complex.com.pl/-europa.
Właściwy partnerl dr 46397
RADIO TAXI "LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88.
dr 48327

• ttRomantica"

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

• "Moskwa"
- ,Kariera Frajera' USA. I. 15, g. 12.15,
16.15, , Pleasantville' USA. I. 15, g . 14. 20,
,Ogniem i mieczem' pol.. I. 12, g. 18.

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

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

• "Studyjne"

- ,Blade wieczny lowca' USA. I. 15, g.

15.45,18.

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

wYSTAwY
•

Gałeńa

BWA

- tel. 344-63-19; Galeria BWA , Piwnice',
ul. Leśna 7. ,Wacław Stawecki - retrospektywna wystawa rzeźby' . Galeria czynna od ponie"
działku do piątku w godz. 11-17. w niedziele w
godz. 11-15, w soboty - nieczynna. Galeria
BWA ,Na Piętrze', ul. Leśna 7. ,Malgorzata
Sewewryo - wystawa litografii'. Galeria czynna od poniedzialku do piątku w godz. 9-15, w
soboty i niedziele - nieczynna.

•

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

• Muzeum Narodowe

nicze(. Czynne codziennie oprócz poniew godz. 9-16, niedziela wstęp wolny.

• Muzeum przy Rynku 3/5
tel.

344-40-14 . Ekspozycje

stałe:

,Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny'.
Wystawy czasowe: , Z pradziejów regionu
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średnio
wieczna-; czynne codziennie , oprócz poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.

jr 2

- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-33-99,
ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11 , ul. Jesionowa:
tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego: tel. 366-4040, ul. Szymanowskiego: tel. 34-486-45; bagażowe : ul. Armii Czerwonej: tel. 368-06-68, TAXI
Dalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-86.

• Apteki
- dyżur całodobowy - Sienkiewicza
godz. 23 - ul. Bp. Kaczmarka 18.

• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddział Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa stała : ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wystawa biograficznoliteracka'. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu pl.
,Ogniem i mieczem' , Stroje bohaterów ,Ogniem
I mleczem'. Czynne codziennie, oprócz poniedziałków w godz. 10-17; piątkl- wstęp wolny.

• Zabawkarstwa
- wystawy: ,Lalki Dalekiego Wschodu ',
,Modelarstwo redukcyjne', ,Lalka i jej gospodarstwo', , Ekslibris
dziecięcy '. Muzeum
czynne codziennie, oprócz poniedzialków. w
godz. 10-17.

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

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

• Muzeum Geologiczne

28, do

- 0-800-120-226 (bezpłatna infolinia).

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

zgłaszać

Zespół

•

Pomocy
Rodzinie przy PZP

- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
i czwartki od 15.00 do 18.00, tel.
(041) 345-08-94 w. 345 codziennie od 8.00 do
poniedziałki

14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach'
kryzysowych , terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla rnłodzieży. Usługi bezpłalne.

- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,

14.00-18.00.

17.00.

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

15.00-18.00.

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

• Młodzieżowy
Telefon Zaufania
- dyźury specjalistów psychologów i pedagogów w środy iwczwartki w godz. 18-20, tel.

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

• Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- ..Górnictwo krzemienia w neolicie", .. Dwie
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen

wioski neolitycznej", .. Muszle i

minerały

ze

zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-piątek w godz. 9-18,
sobota w godz. 9-17, niedziele w godz. 11-17.

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne całą dobę: 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

ECHO,TAXI, tel. 262-11-11,
dojazd do klienta bezpłatny.

USŁUGI

.

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

STOPNICA '
• Kino "Powiew"
- nieczynne.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
teL/fax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17A/9, II p.,
czynne 9-15.
• MuzeUm

Okręgowe

Ratusz .

- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
poniedziałek w godz. 9·16, we wtorek nie, czynne. Wystawa stała: .Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzerniosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: ,Szachy sandomierskie'
pOChodzące ze schylku XI wieku. Wystawa
czasowa: "Dawne i współczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów własnych muzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel.lfax 832-38-58.
Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, poniedzialek - nieczynne. Wystawy stale: , Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, , Gabinet numizmaty·
czny' - 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. Anioły w sztuce i tradycji
judochrześcijańskiej", wystawa pokonkursowa prac uczniów szkół średnich',Sandomierz i
Sandomierzanie" zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Krąg
Młodych Miłośników Sandomierza .

Oddział

- Rejów, ul. Słoneczna 90, tel. 531-331 .
Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa cały dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 9-

17.

- Rynek 7/9, tel. 832-21-41, godzinyotwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobola-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. ,Adam Bień 1899-1998'.

• BWA Sandomierz

• Kryta pływałnia
- ul. Spółdzielcza 19, tel. 539-345, czynna:
poniedziałek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.

- ,Obiekty i kolaże graficznie' wystawa Janusza Cywickiego.

• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektów

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

ołtarza

papieskiego.

• Motel Królowej Jadwigi
- , Blisko i daleko' - wystawa Jurija Sulimowa z Krymu. Można również podziwiać zbiór
starych zegarów.

u/bo

- wystawa pn. , Stare fotografie Sandomierza'.

• BIM

Telefony

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
dziecięcych , internistów, laryngologów, ortopedów, neurologów, badania EKG. Zgłosze
nia codziennie w godz. 11.00-20.00, tel. (041)

•

Nagła

pomoc lekarska
lekarzy specjalistów

• WSHP Biblioteka

STARACHOWICE

• Kino "Syrena"

Redakcja nie odpowiada za

- ,Ogniem i mieczem' pol., I. 15, g. 8.30,

terminarzach.

Główna

- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

• Apteka

• Apteka

- ul. Marszałkowska 17.

- ul. Rynek 4 .

dyżurna

• Kino "Miejskie"

• Szpital

- nieczynne.

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

G iełda staroci
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego W Kielcach zaprasza
maja na godz. 10 do sali kominkowej na aukcję staroci. n"",,r, i70,lnnv>
dniach 19-21 W godz. 16-18 W pokoju nr 2611 p iętro przyjmować będą
ponaty W depozyt.

" RA '99"
Studio Tańca "RA" s.c. Renata Grabiwoda, Andrzej Król LdIJI ""LdJ','.
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "RA '99", który
23 maja W Szkole Podstawowej nr 32, os. Barwinek 31 . Część I o
10, część II o godz. 16.30.
Towarzyskie zawody wędkarskie
Polski Związek Wędkarski Kola nr 1 "Brzana" organizuje 23 maja
rzyskie zawody wędkarskie o n ajwię kszą rybę . Zawody odbędą i
rzece Wiśle W miejscowości Borusowa. Zapisy we wtorki i
godz. 16-18 W siedzibie Koła W Kielcach, ul. Warszawska 34a.
tor funduje dla zwycięzców nagrody.
" Kopciuszek"
Kieleckie Centrum Ku ltury zaprasza 25 maja o godz. 19 na d
KCK na spektakl baletowy Sergiusza Prokofiewa pl. " "tJIJ"lu".L,,n
konaniu "Royal Ballet Flanders". Bliższe informacje i bilety w cenie
zł: Impresariat KCK, tel. 344-90-54.
Zawody wędkarskie dla dzieci
,
Zarządy Kieleckich Kół Wędkarskich nr 1 "Brzana", nr 2 "Amur",
i
Iskra", "FSO Polmo-SHL" organizują zawody wędkarskie dla
okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka . Zawody odbędą się
kieleckim 30 maja. Rozegrane zostaną w dwóch grupach
!grupa starsza urodzeni w roku 1985 i starsi! oraz grupa młodsza
ni w roku 1986 i młodsi/ o Rozpoczęcie wędkowania dla !;1~,r!;ZVCII
8 a dla młodszych o godz. 11. Zapisy na zawody na miejscu i
hotelem "Relax" co najmniej na pół godziny przed rozpoczęci em
dów. Wędkowanie w obu grupach wiekowych trwać będzie 2 godziny.
zwycięzców sponsorzy przewidzieli liczne nagrody oraz słod ycze
wszystkich uczestników. B liższyc h informacji mogą udzielić zarządy
mienionych Kół. Zadzwoń pod nr telefonu 34-522-62, a dowiesz się
stkiego.

"Echo kierowców"

Muzeum literatury

• Muzeum Histońi
Polskiego Ruchu Ludowego

Orła Białego

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

STASZÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECH.A DNIA", ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
tel. 864-32-58,
.
czynne 10-14.30,

• Kino

• Kawiarnia "W Zamku"
LEKARSKIE

- ,Armageddon' USA, I. 15, g . 20.

Wł.OSZCZOWA ·

- ul. Katedralna 5f7 , tel. 832-21-47. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 9-1 6, poniedzialek - nieczynne. Wystawy stale: ,Jazdy do
Sandomierza' - ekspozycja poświęcona
związkom Jaroslawa Iwaszkiewicza z Sandomierzem.

. SKARŻYSKO-KAM,

• Muzeum im.

-Informacja PKS: 864-23·1 9,
42, Telefon kryzysowy: OO<I-~ll-UO , CZl1lffl
22, Pomoc Drogowa: 864-24-00,
Ciepłownicze: 993.

- , Bilboard' pol., I. 15, g . 18.30.

•

34-463-56.

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

- Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.

• Muzeum HistorycznoArcheologiczne

• Psycholog, pedagog

- ul. Zgody 21 , tel. 361-25-37. Wystawa
stała: ,600 milionów lat historii Gór Święto
krzyskich', ,Skały, minerały i skamieniałości
Kielecczyzny'. Muzeum czynne poniedziatekpiątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

całą dobę) ;

dyżurująca

- Galeria, ul. Siennieńska 54, teUfax (047)
263-20-48. Nieczynna.

- pomogą Ci - zadzwoń, tel. zaufania 36617-41, poniedzialki i czwartki w godz. 15.00-

Telefony

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

12,20.30.

SANDOMIERZ ,..,~ .::

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
poniedziałek-piątek w godz.

Telefony

• Kino "Pegaz"

• Kino "zDK"

• Telefon zaufania KGP

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

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

• Infonnacja Gospodarcza

• Szpital
- tel. 864-22-81 .

• Galeria BWA "zielona"

• Kino "Uciecha"

• BWA

- ŻÓŁTA LINIA, tel. 94-34.

• Szpital
- tel. 868-24-66.

- nieczynne.

- apteka , Krasnal', ul. Kopernika.

bo/u

Kozioł .

• Apteka

• Apteka

KAZIMIERZA WIELKA

• Staszowski Ośrodek Kultury
- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria
,Grafika ze zbiorów BWA w
Gałeria ,Piwnice' - wys".w" arnat!lrl,k'",_
ii.
plastycznych mieszkańców
Osiedlowy - wystawa prac malarskich

- ul. Jana Pawia II 10.

- ul. 11 Listopada 15.

Mickiewicza
7 . ..Wystawa
przeglądowa - 1O-lecie Galerii'. Galeria czynna codziennie w godz. 11-17, w niedziele w
godz. 11-15, w poniedzialki - nieczynna.

12-16.

- ul. Żapinowska 2.

• Kino "zdrój"

ul.

- ul. Jana Pawła 1117, tel.
cztówki staszowskie ze zbiorów
kubczyka i Macieja Zarębskiego'
- dokumenty, korespondencja , i
grafie', amatorskie prace "O"".<leol.,••,
ce sakralnej Jadwigi Kotlarz
,Przed jubileuszem roku
żna zwiedzać w poniedziałki i

• Apteka

- nieczynne.

• Kino "Belweder"

OSTROWIEC

• Apteka

11 .30, 15, 18.30, 22.

POł.ANIEC ,

- nieczynne.

- nieczynne.

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

- nieczynne.

PIŃCZÓW

• Kino "Adńa"

kk 7597

• Postoje taksówek

- dawny pałac biskupów krakowskich, pl.
Zamkowy 1. tel. 34-423-18. Wysława czasowa:
,Wspólczesne malarstwo polskie', , Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego', ,Wnętrza
zabytkowe z XVII i XVIII wieku'. Skrzydło półno
cne: ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobdziałków

Międzynarodowa

" Omnia",

Fotografii
Paderewskiego 12. Pawła

MUZEA

-

Komunikacja

Galeńa

- ul.
Marcinkowskiego, Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorek-piątek w godz. 11 .00-17.00, soboty
w godz. 11 .00-16.00.

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

- ,Amok' pol. , I. 15, g. 17.30, ,Lulu na moście' USA, I. 15. g. 19.30.

• "Echo"

KOŃSKIE

dr 48322

• Kino

- , Ogniem i mieczem' pol. , I. 12, g . 8,

BUSKO

- tel. 368-02-93; ,Słowicza wyspa' g. 9. 11.

- DOLBY DIGITAL; ,Operacja Samum'
pol., I. 15, g. 12, 14, 16, 18.20. "Armageddon'
USA, I. 15, g. 9.45.

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

USŁUGI

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

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

- nieczynne.

• WIzyty domowe pediatrów

-' 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, , Lot": 832-41-30.

SĘDZISZÓW

- wizyty dornowe, gabinet lekarski, tel.

Imieniny obchodzą:
Piotr i Mikołaj

Telefony

Czytelnicy
Poprawią się pogoda i samopoczucie kierowców. Warto w tym
tygodniu wybrać się do myjni i
umówić na przegląd samochodu
poprzedzający letnie wojaże.
Odebraliśmy sygnał od zdenerwowanego czytelnika, który nie mógł
przejechać przez i tak już ciasny parking między ulicą Targową a Nowym
Światem w Kielcach, pon ieważ jedyny
przejazd zatarasował bialy .fiat uno".
Kierowca auta beztrosko załatwiał interesy w biurowcu, gdy inni właściciele
samochodów krążyli między blokami
objeżdżając zatarasowany odcinek
wąskiego przejazdu. Nas również zadziwH brak wyobrażni. Dziwimy się
również kierowcom, którzy parkują samochody na chodnikach wzdłuż Nowego Światu przy samych wyjazdach
z parkingu. Te auta skutecznie
zasłaniają

widoczność

alarmuj~
kopany w samym centrum.
uważać na znaki informujące o
dach. Ruch wahadłOWY
nia prędkości obowiązują
wanych mostach
Kielc na trasie nr 7 W"rs:zavva

wyjeż

dżającym ·

Wracamy do utrudnień. WOpatowie rozpoczął się remont przelotowej
trasy nr 9 Radom - Rzeszów. Jeżdzi
my wahadłowo. Sandomierz jest roz-

muje 'was
niach.

STRONA 15

ił

andry sprawi ed liwości - serial krym .
0.057 minut - wydarzenia dnia - pr. infonm. oraz prognoza pogody 0.20 M urder Call- serial krym. 1.10 Crime Story
- serial krym. 2 .00 Zoom - mag. sensacj i 2.25 Policjanci z Miami - serial
krym . 3.10 Teleshopping

dnia

ingrad Cowboys
Mojżesza

fińska, 1994.
Reżyseria: Aki Kaurismaki.
Występują: Matti Pe/lopaa,

Komedia

Kari Vaananen, Jacques
Blanc, Nicky Tesco.

TVP2, godz. 23.15

Kawa czy herbata? 8.00 łnteres
(3) - serial kom . USA 8.20
8.30 Wiad . 8.40 Prognoza po8.45 Wesołych zwierzaków
· serial anim . 9.10 Mama i ja - pr.
9.30 Domowe przedszkole,
) 9.55 Porozmawiaj my o dzie10.05 Milagros (135) - serial
11.00 Zabawy językiem pol11 .25 Oświatowe infor11 .35 Ab ecadło kina : Film sf
Wiad. 12.10 Agrobiznes - roln.
12.20 Mag . Notowań : Raz Zielonej Krainy, Czarna kro. 12.50 Klan (221) (pow1.) 13.20
- świa dkowi e epoki (5) Em il
fL serial dok . 13.30 English and
Sztuka gotowania (3) 13.50 Pa· mag. u bezp i eczeń zdrowot14.00 Kwitnące okienko : Sabo.10 Król zwierząt - teleturniej
i i 14.35 Po prostu życie (32)· serial obycz. 15.05 RzeczpoSamorządowa 15.30 TeleexJunior 15.40 Rower Błażeja
Moda na sukces (852) - telenoUSA 17.00 Teleexpress 17.25
(223) - telenowela pol. (tele17.50 Gość Jedynki 18.00
polityczny Jedynki 18.50
19.00 Wieczorynka : MuminWiad., Sport i Prognoza po20.10 Jak zapomnieć oSaraje. . fr. film obycz. 22.00 W centrum
.i . pL publiCyst. 22.20 Kronika
I
22.40 Ich pierwsze
Izabella Cywińska - pr. artyst.
Pół serio - mag. film . 23.35
I Sport 23.55 Na skraj u miastaUSA 1.20 Piąta pora ro·
1.35-2.05 Bliżej Europy : Burgundia - rep .

tel egram (powt.) 7.30
.
7.50 Studio urody
lokalny 8.25 Radio RoZarę czyny - telenowela
Transm. z obrad Sejmu (w
ok. 13.00 Panorama )
SYbiracy 15.10 Doogie Ho, lekarz medycyny (88 , 89) - se~
kom. USA 16.00 Panorama
S x 5 - Wygraj my razem - tele[audiotele : 0-70035217]
Jeden na j eden - pr. sport .
TYSiącl etnie ślady - pr. publi. 17.30 Program loka lny 18.00
18.10 Program lo ka lny
z dzi esi ęci u - teleturniej
70075860] 19.05 Re. ki przedst awiaj ą 19.30
literacka - NIKE 99 19.35
~~zum do glowy: Zrozumieć m a.00 Auto - mag . motoryz . 20.35
Sport: Fin ał Puchani ZdobywReal Mallorca - Lazio
"''' nnr·"".,,, 23.10 P ro-

Rupert - serial anim . 7.25
7 kilka Wróbla Ćwirka - serial
d· 35 Podróże kota Mad isona Ą~k. 8.00 Kronika 8.10 Kufer
lny - pr. poradnikowy 8.35
. telenowela 9.25 Czy w ie. serial dok . 9.30 Bywaj
• pr. Poradnikowy 9.45 To j est
rep. 1~.OO Arka dwudziestego
Wieku - serial popularnoCoronation Street" teleOd bieguna do bieguna
12.50 Barney
en (5) - serial obycz. RPA 13.40
D cYklopedia
multimedialna
rogi Wodne _ serial dok . 14.35

Scena z fi/mu
pa pragnie jednak wrócić do spokojnego, pozbawionego rozgłosu
życia . Niestety, pomysł ten nie

Serce Klarity - telenow·ela 15.30 Pr.
dnia 15.35 Nasza antena 15.40 Kronika 15.45 Natalia Kukuiska - koncert
16.40 Klub działkowi cza - pr. poradnikowy 16.55 Olimpij skie szanse - pr.
publicyst. 17 .15 Temat dnia - pr. pubIicyst. 17.30 9 i 1/2 - mag. reporterów
17.50 Ludzie i wydarzenia 18.00 Panorama 18.10 Kronika 18.30 Alma
Mater - pr. publicyst. 18.45 SziK, czyli
Sztuka i Ku ltura 19.05 Marimar - telenowela 20.00 Coronation Street - telenowela 21 .00 To jest temat - rep .
21 .15 Bywaj zdrów! - pr. poradnikowy
21 .30 Kronika 21 .45 Studio Sport
21 .50 Nasza antena 22.00 Serce Klarity - telenowela 22.50 1000 arcydzi eł
z wielkich światowych muzeów - serial dok. 23.00 Pan Bulier podróżuje
pr. krajozn . 23.30 Ucieczka z Cowry
(5) - austral. serial woj. 0.20-1 .1 0 Od
bieguna do bieguna - serial popularnonauk.

POLSAT
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne graffiti 7.55 Poranne infonmacje 8.00 Czarodziejka z Księżyca (26)
- serial anim. 8.30 Dziedziczna nienawiść (56) (pow1.) 9.30 Żar młodości
(706) - kanad . serialobycz. 10.30 Legendy kung-fu (32) (pow1.) 11.30 W
słońcu Kalifamii (10) (pow1.) 12.30
Macie, co chcecie, czyli najlepsi na
świecie - pr. rozr. 13.00 Disco Relax
14.00 Motowiadomości - mag. matoryz. 14.30 M iłość od pierwszego wejrzenia - teleturniej 15.00 Magiczny kapelusz (33) - serial anim. 15.30 Link
Journal - mag. mody 16.00 Inform.
16.15 Ja s i ę zastrzelę ! (12) - serial
kom. USA 16.45 Dziedziczna nienawiść (56) - telenowela 17.40 Roseanne (109)-serial kom . USA 18.10Allo ,
Allo (50) - bryt. serial kom. 18.45 Inform . 18.55 Prognoza pogody 19.05
Legendy kung-fu (33) - serial sens.
USA 20.00 Najemnicy (1 3) - serial
sens . USA 20.50 LosQwanie LOnO i
szczęśliwego numerka 21 .00 Tok
Szok w PolSacie - pr. publicyst. 22.00
Wi ęzy krwi (2) - serial sens. USA 22.55
Wyniki losowania LOnO 23.00 Informacj e i biznes informacje 23.15 Prognoza pogody 23.20 Polityczne graffiti
23.30 Miodowe lata (20) (pow1.) 0.00
El Lute (2) Bieg ku wol ności - hiszp.
dram. sens. 2.10 M uzyka na B IS 4.10
się

przypada do gustu menażerowi
zespołu Vładimirowi , który teraz
każe nazywać się Mojżeszem.

Kaśka i Baśka 19.30 W iad. 19.55 Prognoza pogody 20.00 Stud io Sport
20.05 Reżyser m i esiąca - J. Kidawa:
Komed ianci z wczoraj szej ulicy - pol.
kom . obycz. 21 .45 AB OVO - Szycie z
resztek (4 ) - pr. rozr. 22.15 Ziem ia
przemieniona w mel od i ę : Jerzy Szeptycki - portret arch itekta - film dok.
22.55 Panorama 23.00 Prognoza pogody 23.10 Premierzy - pr. publicyst.
23.40 Pow1órka z PRL-u 0.05 W centrum uwag i - pr. publicyst. 0.20 Pr.
dnia 0.30 Klan (218 ) (powt. ) 0.55
Krzyżówka szczę ś ci a (powt. ) 1.20
Kaśka i Baśka (powt.) 1.30 W iad .,
Sport i Prognoza pogody 2.00 Reży
ser m i es iąca - J. Kidawa: Komed ianci
z wczoraj szej ulicy (pow1.) 3 .40 AB
OVO - Szycie z resztek (4) (pow1.)
4.10 Slepy los (pow1.) 4 .30 Panorama
4.40 Prognoza pogody 4.45 Antologia literatury em igracyjnej (powt.)
5.00 Komed iantka (7) (pow1.) 6.00 W
centrum uwag i (pow1.) 6 .15 Klan
(218) (pow1.) 6.45 Przeg l ąd prasy polonijnej (pow1.)

RTl7
6.00 Swiat pana trenera - serial kom.
6.25 Autostrada do Nieba - serial 7.15
Sunset Beach - serialobycz. 8.00 Odjazdowe kreskówki : Zwierzątka z niebieskiej półki , Rocky Łoś - superktoś ,
Klejnot snów 9.00 Piękna i Bestia - serial przyg . 9.50 Trzecia planeta od
Słońca - serial kom . 10.15 Policjanci z
Miami - serial krym. 11.05 Wieczór z
wampirem - talk show 12.1 OTeleshopping 12.50 Zoom - mag. sensacji
13.20 Autostrada do Nieba - serial
14.15 Piękna i Bestia - serial przyg .
15.05 Odjazdowe kreskówki: Denverostatni dinozaur, Rocky Łoś - superktoś , Klejnot snów 16.20 Dziewczyna
z komputera - serial kom . 16.45 Potwór z bagien - serial przyg . 17.10 Rodzina Potwornickich - serial kom .
17.35 Trzecia planeta od Słońca - seri al kom. 18.00 Sunset Beach - serial
obycz. 18.50 7 minut - wydarzenia
dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 19.00 Zoom - mag. sensacji 19.30
Swiat pana trenera - serial kom . 20.000.05 W środę - samo życie : 20.00 Na
skróty - dram. obycz. USA 23.15 Me-

Na skraju
miasta

6.30 Tajemniczy świat węży - bryt. film
przyr. 7.25 Jezioro osobliwości - pol.
film obycz. 9.05 Jak wiatr - film przyg.
USA 10.55 Wczoraj i dziś - dram.
obycz. USA 12.40 Samotny zwycięz
ca-film sens . USA 14.10Same kłopo
ty - kom . USA 15.45 Wojna przeciw
mafii - bryt. film dok. 16.40 Na planie filmu Teoria spisku - rep. 17.00 W ielka
mała liga - kom . USA 19.00 Morskie
cuda - bryt. film przyr. 20.00 Selen a film biogr. USA 22.05 Kiedy byli śmy
królami - film dok. USA 23.35 Przymierze z bron i ą - thriller USA 1.15 Wczoraj
i dziś - dram. obycz. USA 3.05 Krwawy
obrządek w imię Boga - bryt. film dok.
3.40 Żona bogacza - thriller USA 5.15
Od pierwszego wejrzenia - kom. USA

TVK Ostrowiec
8.30 Życiowe dylematy 9.10 Każdy
ma prawo 9.30 Pły ną tra twy 10.15 Morskie opowi eści 11.00 Znajlepszymi
życzen iam i 12.00 Video wizyty 12.30
Dwory i pałace ziemi szczeciń s kiej
13.00 Noce i dnie - film 14.00 Pr. dla
dzieci 14.30 Medycyna tradycyjna w
Azji 15.00 40-latek - serial 16.00 Abraham Lincoln 17.00 Pr. Lokalny TVK
Ostrowiec 17.20 Teleserwis 17.35 Pr.
Loka lny TVK Ostrowiec 18.00 Jak
chron i ć prawa człowieka 18.30 Królowa Bona - serial 19.30 Pr. dla dzieci
20.00 Teleserwis 20.30 Potrzeba seksu 21 .20 Daj mi to 22.15 Tajemnicza
śmierć Bruce'a i Brandona Lee

Warto

TV POLONIA

.

0.00-9.00 W iad. (co godzinę) 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania
na targowiskach 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach 5.50, 1.30 Lapidaria
6.00, 16.00 Aktualn. dnia 6.05, 7.05,
12.10, 17.30, 20.10 Sport 6.15, 9.05,
13.10, 19.05 Komunikaty dla alergików
8.05, 10.15, 11 .55, 12.15, 17.35 Kuriery
ogłosz. 8.50 Radiowa g iełda pracy 9.10
5 minut o reformie ubezpieczeń
społecznych 9.15 Muzyka dla wszystkich 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Mag. infonm. 10.20 Radio Kielce poleca ... 10.30 W krainie piosenki 10.45 Co
słychać w przedszkolu? 11 .00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21 .00, 23.00
Wiad. 11 .10 Sprawa na dziś 12.00 Plus
w południe 12.10 300 sekund o sporcie
12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych
rytmach 13.10 Rozmait. i muzyka 13.50
Dzieje grzechu S. Żeromskiego 14.15
Auto radio - mota radio 15.10 Co jest
grane? - konkurs muz.-film . 15.55,
19.50 J ęzyk angielski 18.00 Plus 18.30
W świecie literatury i sztuki 19.10 Płyta
tygodnia 19.50 Opowieści dla starszaków 20.15 Radio po kolacji 21 .50 Ogniem i mieczem - prawda i legenda
22.00 BBC 23.00 Muzyka operowa 0.00
Nocne Kielce

RADIO FAMA
6.20 Serwisy inform. (co godzinę)
6.30-8.30 i 14.30-17.15 Wiad . dla kierowców (co 15 minut) 7.15 Co w prasie
lokalnej piszczy? 7.50, 11 .50, 14.50,
18.50 Serwisy lokalne 8.15 Poranna
kawa z Radiem FaMa 9.15 Konkurs 7
x 7, czyli cudze chwalicie, swego nie
znacie 10.15 Moda i Uroda - m ag.
12.15 Otwarty telefon - dzwonić każdy
może 14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu
FaMa 15.05 Przebój za przebojem
18.00 Do-Re-M i-FaMa - muzyczne
abecadło 21 .00 Rockowe monografie
0.00 FaMa nocą

RMFFM
6.45-17.45 Mag. infonm. z kraju i ze
świata (co godzinę) w tym: wiad. regionalne: 7.45, 9.45, 11 .45, 13.45, 15.45
18.45-5.45 Wiad . (co godzi nę) 6.30,
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Traffić
- region. infonm. dla kierowców 5.009.00 Ni w pięć, ni w dziewięć 9.00-12.00
Byte do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45 wiad. i region.
mag. infonm. 13.00-15.00 Na językach
15.00-17.00 Poza zasięgiem 17.0018.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 17.45
wiad. i region. mag. infonm. 18.00-20.00
Lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 060 22; Bęc:
0-700 060-33) 20.00-20.00 Granie na
żądan ie 22.00-1 .00 O zmRocku 1.005.00 Kobranocka

MTMFMRADIO
NAD KAMIENNĄ

.

7.00-22.00 Serwis inform., 6 .00 Poranny blok prezenterski : muzyka ,
aktualn., inform., konkursy; 6.00
Otwórz oczka 7 .05 Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20 Strzał w dziesiątkę, czyli przebój dnia (co godzinę)
7.30 Konkurs - Torebka szalonej reporterki 8.1 5, 11.1 5, 13.1 5, 16.15 Komunikaty i ogłoszenia 8.30 ptyta dnia
9.1 5 Konkurs prasowy 10.05 Aktualn .
sport. 10.4 5 Przegląd prasy 11 .25 Ra-

obejrzeć

Tym czasem ich n ajwiększym
wrogie m staje się sko rumpowany
zwierzchnik Charle s Malik, pełen
uprzedzeń rasowych, pałający
nienawiścią człowiek, który niebawem przyczynia się do praw dziwej tragedii. Wydarzenia, jakie n a skutek tego mają miejsce
odbierają Axelowi przyjaciela i
stawiają go przed kolejną wielką

Pożegnan i e

7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza
7.05 Dziennik krajowy 7.25 Sport telegram 7.30 Kwadrans na kawę 7.45
Porad nik bałaga ni a rza (5) Naucz się
mówi ć - nie! 8.00 Koszałek Opałek :
Higiena i zdrowie 8.20 Tl czowa bajeczka : Bajeczka o kwiatkach 8.30 Hrabia Kaczula (33) (pow1.) 9.00 Wiad .
9.10 A ukcja, czyli jak kupić Van Gogha? (pow1.) 9.30 Akwarium , czyli samotność szpiega (3) Turystyka alpejska (powt.) 10.20 O.N.A. (powt.)
11 .00 Znaki czasu - Tajemnice Ro~ji
(3) Połud ni owe Kuryle - wyspa zapomnianych (pow1.) 12.00 Wiad . 12.10
Polska piosenka : ludzie, zjawiska ,
epizody (pow1.) 12 .30 Klan (218) - telenow91a pol. 12.55 Wieści polonijne
(powt.) 13.05 Krzyżówka szczęści a
(pow t.) 13.30 Oto Polska (powt.)
14.00 Pogranicze w ogniu (14) - pol.
serial sens. 15.00 Panorama 15.20
Pr. dnia 15.30 Dialogi z przeszłością
16.00 Klan (21 8) (pow1.) 16.30 Przyby sze z Matplanety 17.00 Teleexpress 17.15 Przegląd prasy polonijnej
17 .35 Krzyżówka szczęści a - teleturniej 18.00 Komediantka (7) - pol. seria lobycz. 18.55 Antologia literatury
emigracyjnej (17) - mag. kulturalny
19.10 Reporter 19.20 Dobranocka :

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad i 7.15
Opowieści z Z ielonego Lasu (32) - serial anim. 7.45 Troskliwe misie ('4 3) serial anim. 8 .10 Kucyki i przyjaciele
(26) - serial anim. 8.35 Bosco (24) - serial anim. 9.00 Pauli na (47 ) - serial
obycz. 9 .50 Maria de Nadie (21) - telenowela 10.40 Rozwinąć skrzyd ła (81)
- telenowela 11.30 Telesklep 12.00
Maria Izabela (97) - serial obycz.
12.30 Wszystko albo nic - teleturniej
13.35 O pow ieści z Zielonego Lasu
(32) - serial ani m. 14.00 Troskliwe misie (43) - serial anim. 14.25 Kucyki i
przyjaciele (26) - serial anim. 14.45
Bosco (24 ) - serial anim. 15.15 Szkoła
złama nych serc (114) - serial austral.
15.45 W naszym kręgu (4) - serial austral. 16.15 Bajer w Bel-Air (31 ) - au. stral. serial kom . 16.45 Teleplotki - kulisy wielkiego świata 17.15 TVN Fakty
Regionalne 17.30 Telewizjer - m ag .
sensacji i rozrywki 18.00 Paulina (48)serial obycz. 18.55 Pogoda 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria Izabela
(98 ) - serial obycz. 19.55 Pogoda
20.00 Beverl y Hills 9021 0 (55) - serial
obycz. USA 21 .00 Melrose Place
(114) - serial obycz. USA 22.00 Nie do
wiary - opowi eści niesamowite 22.30
Automan iak - mag . motoryz. 23.00
TVN Fakty 23.05 Kropka nad i 23.27
Pogoda 23.30 Telewizjer - mag . sensacj i i rozrywki 0.00 Prawnicy z Miasta
An iołów (108) - serialobycz. USA 0.50
Beverly Hills 90210 (55) - serialobycz.
USA 1.40 Granie na zawoła nie - pr.
rozr. 4.10 Granie na ekranie - pr. rozr.

RADIO KIELCE

Na skróty

I

D eze rter Axel Nord podejmuje

pracę w charakterze robotnika w
przeła dunkowej stacji kolejowej .

Wkrótce poznaje i szybko zaprzyjaźnia się z Tommym Taylerem pełnym ciepła i życiowej mądro
ści Murzynem. Chłopak staje się
częstym gościem w jego domu,
ucząc się od Taylera dostrzegania wartości własnej egzystencji.

Przypadkowe spotkanie dwóch
mężczyzn staje się okazją do
wspomnień o wojnie w Sarajewie.
Jede n z nich jest wysokim urzęd
nikie m państwowym, natomiast
drugi byłym żołnierzem wojsk
ONZ, który stracił w czasie walk
swoją bośniacką narzeczoną.

Fi/m obyczajowy, Francja, 1996.
Reżyseria: Amaud Selignac.
Występują: Bernard Giraudeau, F/orence Perne/, Jerzy RadziwiHowicz.
TVP1, godz. 20.10

http://sbc.wbp.kielce.pl

RADIO LElIWA
6.00-9.00 Wiad. (co pół godziny) 6.13,
7.13, 8.13 , 9.13, 10.13, 11 .13, 14 .1 3,
16.13, 18.13, 20.13 Kalendarium hist.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8.00,
17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00 Wiad.
(co godzinę) 9.30 Gość dnia 10.30
Giełda pracy 10.48 3 przed 11 11.30
Dziś w mieście 12.00 Notowania walutowe 12.30 Giełda nieruchomości 12.45
Audycja ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych 14.30 Giełda pracy
14.45 Auto Motor i Sport 15.30 Dziś w
mieście 18.25 Kalendarz muzyczny
19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście
22.00 Wiad. Głosu Ameryki 22.1 0 Muzyka Non-stop 0.00 Love songs

. RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6 .00~ .00

Wiad. (co godzinę) 6.3019.30 Wiad. lokalne (co godzinę) 7.50,
8.50, 19.25 Sport 6.15, 8.45, 11 .55,
20.55 Nauczanie Jana Pawła II 7.10,
7.40, 8.10, 14.55, 15.25, 15.55 Sytuacja
na drogach 7 .55, 9.55, 13.15, 17.45 Komunikaty 5.55-8.00 Wczoraj plus dzisiaj
6.45 Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20
Kalendarium na dziś 7.35 100 dni do wizyty Ojda Swiętego 8.00-9.00 Poranny
puls dnia 8.10 Twarz w twarz- poranna
rozmowa Radia JednoŚĆ Plus 8.35
Przegląd prasy 9.00-12.00 Samo życie
9.10 Jeden plus jeden - goŚĆ w studiu
9.40 Rynek pracy 10.10-10.55 Temat
dnia 11 .35 Konkurs RJP 1 1 .55 AniołPa
ński 12.00-13.00 Południk Plus + konkurs 13.00-14.00 Radio Plus Rozmaitości 13.10 Notowania giełdowe 14.0015.00 Muzyczny puls dnia (album tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.0515.55 Plusy dodatnie - plusy ujemne
16.05-16.55 Swiętokrzyski puls dnia
17.00-19.00 Wiara plusżyde 17.10 Serwis Radia Watykańskiego 18.00
Transm. mszy św. 19.05-20.55 David
Fax Show 21.05-22.00 Debata Radia
Jedność Plus 23.00 ~.00 Strapienia i
pocieszenia 0.05-5.55 Noc na wzgórzu

czyny. S iedząca bohaterów kamera ujawnia zdarzenia z ich ży
cia , namiętności, słabości.

Dramat obyczajoWy. USA,

1993.

Zi"1ny jak głaz

Jak zapomnieć
o Sarajewie?

RADIO TAK
6.00-18.00 Serwis infonm. (co godzinę)
20.00, 21 .00,23.00-5.00 Skrót infonm.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych 6.30 7.30, 13.30, 16.30, 19.05
Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45,
7.45 Poranne Moto-info 9.45 Nolowa·
nia walutowe 15.15 Notowania giełdo
we 9.55, 13.55, 16.55 Komunikaty 6.0010.00 Poranny program: Razem od świ
tu 8.10 Poranny goŚĆ Radia TAK 8.30
Raport reporterów 10.10 Hyde Park
11 .10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.0015.00 W przestrzeni 13.30 Z pierwszej
ręki 14.10 Infonmator kulturalny 15.0017.00 Na fali - mag. infonm. 17.00-19.00
Polak potrafi 19.00-21 .00 Lista przebojów Radia TAK 21 .00-23.00 Mag. studencki: TAK o studiach 23.00-1.00 Tak i
tak - wieczomy blok muz.: infonm., wydarzenia i wywiady 1.00-6.00 Noc z Radiem TAK: Skok w rock

Reżyseria: Roberl Altman.
Występują: Jack Lemmon,
Tim Robbins, Andie MacDowell (na zdjęciu), Tom Waits.
RTL7, Nasza Tv, godz.
20.00

życiową próbą.

Dramat krym., USA, 1957.
Reżyseria: Marlin Ritt.
Występują: John Cassavetes, Sidney Poitier (na zdję
ciu), Jack Warden, Ruby Dee.
TVP1, godz. 23.55

diowa giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 Popołudniowy blok prezenterski : 14.30-17.00 Publicystyka , temat dnia, sonda, rep. 18.05 Aktualn .
sport. 18.15 Eko-Konkurs 21 .05 Wieczór z czarną płytą 22.05-6.05 Muzyka
Nocnych Marków

Filmy Roberta Altmana to zbudowany z pojedynczych epizodów i fragmentów, przekonujący
obraz społeczeństwa z jego
wszystkimi lękami , fobiami i
ułomnościami. Bohaterowie filmu
. Na skróty· (Złoty Lew na MFF w
Wenecji '93) to typowi , przeciętni
Amerykanie, m i eszkańcy przedmieść Los Angeles : lekarz podejrzewający żonę o zdradę , nadużywający alkoholu k ierowca limuzyny,
gospodyni
domowa,
łącząca opiekę nad dziećmi z
usługami erotycznymi, wędkarz
znajdujący zwłoki młodej dziew-

Detektyw Joe Huff zostaje zwerbowany przez FBI do rozpracowania gangu motocyklowego, dowodzonego przez brutalnego
Chainsa. Gang ten podejrzewany
jest o morderstwo, współpracę z
mafią. handel narkotykami i bronią. Aby wykonać zadanie, Joe
musi przeniknąć do gangu, by
zdobyć zaufanie jego szefa . Pod
przybranym nazwiskiem udaje
się na zlot motocyklistów do Biloxi
w stanie Missisipi. Bardzo szybko
zostaje członkiem gangu, zdobywa jego zaufanie i przyjażń . N iestety, nie ufa mu Ice - prawa ręka
szefa.

Film sensacyjny, USA.
PolSat 2, godz. 22.35
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ZA TYDZIEN:
• Napiszemy o konflikci e pom i ędzy pracownikiem a pracodawcą, któ ry zako ń czył s i ę w
s ądz i e .

• Nauczymy, j ak p i s a ć list motywacyjny.
• Podamy aktualne oferty pracy.

Chroniona

szukam, dam,

zam ienię

subwencja

Zawodowi bezrobotni
zatrudnienia
na zbyt niskie oferty
wynagrodzenia, a pracodawcy
na brak chętnycb do pracy.
- Od 1990 roku jesteśmy postrzegani jako Województwo, gdzie są
jedne z najniższych zarobków.
Najtrudniejsza sytuacja jest w
małych przedsiębiorstwach, których właściciele nastawieni są po
prostu na przetrwanie. Problem
stanowią bezrobotni mieszkający
na wsi, gdyż nierzadko odległość
od ewentualnego miejsca zatrudnienia jest zbyt duża, a koszty podróży zbyt wysokie. Z tej przyczyny
ludzie bardzo często rezygnują z
ofert. Mimo tego mieszkańcy wsi
bardzo chętnie podejmują pracę ,
ale w przedsiębiorstwach pań
stwowych. Atutem jest bowiem tak
zwany socjal , czyli oprócz stałego
wynagrodzenia i normowanego
czasu pracy wszystkie świadcze
nia pracownicze.
• Bezrobotni dzielą się na kilka
kategorii.
- Są ludzie, którzy często przychodzą do urzędu pracy, zapisują
się na kursy dokształcające, z nimi warto współpracować, im zależy na pracy. Inaczej jest z tymi,
którzy przychodzą do nas tylko po
to, żeby nie zostać skreślonym z
listy bezrobotnych i robią wszystko, żeby jak naj dłużej brać zasiłek. Trzecią grupę stanowią ci,
dla których zasiłek to sposób na
życie. To tak zwani zawodowi bezrobotni, którzy pracują przez rok
tylko po to, żeby uzyskać prawo
do zasiłku; kiedy się skończy
znów wracają do pracy. Oni najPoszukujący

częściej

mają

utrzyman ia
rno".

własne

żródło

bądż pracują

"na cza-

Komunikat
"Makro Cash And Carry Poland
SA" prowadzi nabór pracowników
w zawodzie masarz z wyksztalceniem zawodowym; spotkanie z
pracodawcą

odbędzie

się

24.05.1999 r. w godz. 9-14 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, pokój 17.

• Praca '"na czarno" to niejednokrotnie konieczność, bowiem
wielu pracodawców nie chce zatrudniać legalnie.
- Zasiłek powinien być dla takich osób , które z różnych przyczyn nie mogąznależć pracy, powinien stanowić formę przetrwania. Nie możemy ludzi przyzwyczajać do biernej postawy wzglę
dem takich pracodawców, którzy
ich wykorzystują nie ubezpie-

wać

realizację

na jakości zatrudnienia . Zale-

ży nam na tym , aby na rynkach lo-

kalnych, rynkach wojewódzkich
powstawało jak najwięcej ofert
pracy stałej. Często zmuszeni jesteśmy oczywiście do aktywizowania bezrobotnych poprzez refundowanie pracy na czas określony, jak prace interwencyjne czy
roboty publiczne. To jest coś w rodzaju uśmierzania bólu na krótki
tylko czas, zastrzyku dla cier-

Fot. A. Piekarski
czając

ich, oferując najczęściej
marne wynagrodzenie i byle jaką
pracę. Zdarza się , że ludzie pracują nawet nieraz po kilka lat bez
stałej umowy. Wyciągamy konsekwencje w stosunku do bezrobotnych, pracujących "na czarno", a
jednocześnie pobierających zasiłek. Interweniuje wówczas policja pracy.
• Bezrobocia nie można zlikwidować,
czego
dowodzą
przykłady innych, nawet bardzo
bogatych krajów świata. Można
je jednak zmniejszyć, w jaki
sposób?
- Jeśli stopa bezrobocia nie przekracza 6 procent, jest to nawet zjawisko pozytywne, szczególnie, że
powoduje konkurencję na rynku
pracy. Naszym marzeniem jest doprowadzenie chociażby do takiego stanu bezrobocia, jaki jest w
Szwecji , gdzie pracownicy urzę
dów pracy mogą się skoncentro-

piącego, który w efekcie i tak powoduje nawrót choroby - powrót ·
tych' samych osób do rejestrów
bezrobotnych.
Rozmawiała

Agnieszka WICHA-DAUKSZA

Polacy za

granicę,

służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej . Subwencja,
Jl której mowa, może być przeznaczona na:
1) dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnospraw
nych ze znacznym i umiarkowanym stopniem n i epełnospraw
ności z tytu/u utraty wzroku,
2) częściową refundację strat
poniesionych przez zakłady pracy chronionej w związku ze zniszczeniami, które powstały na
skutek klęsk żywiołowych i
nagłych zdarzeń losowych,
3) dofinansowanie sprzedaży
produkcji sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego,
4) dofinansowanie produkcji
sezonowej,
5) zrekompensowanie niższej
wydajności pracy związanej z
zatrudnieniem osób niepełn0sprawnych,
6)
refundację
nakładów
związanych bezpośrednio z zatrudnieniem osób niepełnospra
wnych, poniesionych na zakup
bądż
wytworzenie środków
trwałych oraz wartQści niematerialnych i prawnych ' podlegających amortyzacji.
Wnioski o wypłatę subwencji
można otrzymać we właściwym
dla siedziby wnioskodawcy oddziale funduszu. Oddział Swię
tokrzyski mieści się w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, bud . C1 ,
IV p., pokój 440, tel. 342-19-67.
/oprac. WiDa/

Sezon na "saksy"
Ponad 1200 osób z terenu dawnego województwa radomskiego pokwitowało w tym roku odbiór umów na pracę sezonową w
Niemczech. Formalności takie
załatwiane są w filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dzięki czemu praca jest legalna, a pracownik może korzystać ze świad
czeń ubezpieczeń społecznych.

Poszukiwacz doświad czony

Najwięcej osób - 98 proc. - zamierza pracować w rolnictwie i
ogrodnictwie, 1,2 proc. ulJ1ów dotyczy zatrudnienia w hotelarstwie,
a pozostała część w działalności
kiermaszowej. Najczęściej za
granicę do prac sezonowych wyjeżdżają mieszkańcy rejonów radomskiego,
przysuskiego,
szydłowieckiego i zwoleńsk i ego .
Największą grupę spośród tych ,
którzy pokwitowali odbiór umowy,
stanowią osoby... posiadające
stałe
zatrudnienie lub prowadzące
dzi ała ln ość
gospodarczą. Jest ich 467. Drugą pod
względem li czebnośc i grupą są

bezrobotni posiadający prawo do
- 345 osób, a następnie
zatrudnieni w rolnictwie. Rencistów i emerytów jest 36, a studentów i uczniów - 14.
Radomska filia WUP wydaje
również zgody na zatrudnienie cudzoziemców w naszym regionie .
Najczęściej z możliwości pracy w
naszym kraju korzystają obywatele Bułgarii (35 wydanych decyzji),
Niemiec (12), Armenii (9), Rosji i
Francji (po 6). Zgodę otrzymało
między innymi 59 prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw, 21 specjalistów, ekspertów i pracowników administracji, 6 nauczycieli i
trenerów.
(pok)

zasiłku

scenariuszem na każdy dzień .
Każdy dzień musisz zaczynać od
pozbycia się bagażu złych doświadczeń, czyli gniewu i rozżale
nia na pracodawców, którzy ci poprzednio odmówiłi , żle potraktowali h,lb nie chcieli w ogóle z tobą
mówić.

Musisz też przygotować listę
swoich umiejętności. Bardzo konkretną. a więc - potrafisz obsługi
wać komputer, znasz języki. .. Ale
przede wszystkim musisz zastanowić się nad tym, co wyróżnia cię
spośród, ~owiedzmy dwudziestu
innych osób, które też starają się o
tę samą, co ty pracę·

przedsięwzięć

do nas cudzoziemcy

Nasz poradnik

Pamiętaj, na całym świecie nikogo nie obchodzi twój los tak
bardzo jak ciebie samego. Dlatego sam (a) musisz pokierować
poszukiwaniem pracy. To, jak
długo będziesz szukał zależy od
wieku, ale także od tego, jak wysoko mierzysz. Musisz być jednak przygotowany, że starania
takie mogą zająć ci nawet ponad
rok.
Doradcy zawodowi twierdzą. że
tygodniowo na poszukiwania należy poświęcać nawet 40 godzin,
co oznacza, że trzeba to traktować jak pełnoetatowe zajęcie .
Oczywiście, z przygotowanym

Fundusz Reha-

bilitacji Osób N i epełnospra 
wnych Oddzi ał Święto k rzy
ski w
K ielcach podj ął
uchwałę dotyczącą kryteriów przyznawania subwencji zakła d o m pracy c hronionej w zwi ązku z zatrudnieniem osób ni e pełn ospraw
nych.
Wnioskodawca może uzys kać z PFRON subwencję na

Rozmowa z Marią Wroną-Karczewską,
dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pr?cy w Kielcach

•

Pamiętaj także, że

zamiast wypapiery, a więc życiorys czy
list motywacyjny, lepiej spotkać się
bezpośrednio z szefem - nie z
działem kadr.
Możesz też być trochę natarczywy i wracać co jakiś czas do
miejsc, które kiedyś cię zainteresowały. Wtedy dowiesz się, czy sytuacja odnośnie braku wolnych
miejsc zmieniła się choć trochę.
Kiedy będziesz już doświadczo
nym poszukiwaczem, poczujesz
się pewniej , nie będziesz podczas
rozmowy z pracodawcą " kręcił palcami młynka " ani unikał wzroku
lasz!
swojego rozmówcy.
syłać

1. Towarzystwo U bezp ieczeń na
Zycie "Winterthur" Kielce, ul. Wesoła 47/49 tel. (0-41) 362-0910/13 zatrudni agentów ubezpieczeniowych .
2. Powszechne Towarzystwo
Emerytalne "Skarbiec-Emerytura"
Kielce , ul. P ienińska 6 tel. (0-41)
331-42-26 zatrudni doradców
klienta z wyk s ztałceniem min .

30-93 zatrudni
fa .
7. "STAWEX" - Pracownia
ktowa Kielce, ul. Poleska
(0-41) 343-18-98
ktanta instalacji

średnim .

Pa ństwowy

narzekają

Świętokrzyskie

http://sbc.wbp.kielce.pl

3.

Przedsiębiorstwo

Produ"Mi-

kcyjno-Hand lowo~Usługowe

graf sp. z 0 .0 . Kielce, ul. Słowac
kiego 3 te l. (0-41) 344-34-39 zatrudni maszynistę maszyn sitodrukowych.
4. "Euro Cash" Kielce, ul.
Zakładowa 1 tel. (0-41) 366-40-42
zatrudni magazyniera z wykształceniem zasadniczym lub
średn im, dwuletnim stażem pracy.
5. "MAKRO CASH AND CARRY
POLAND SA" prowadzi nabór na
reprezentantów firmy z wykształcen iem średnim, spotkanie z
pracodawcą

odbędz i e

się

19.05.1999 r. w godz. 9-14 w Powiatowym Urzędzi e Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4.
6. "VACAT TECHNIKA" Kielce,
ul. Zagnańska 84b tel. (0-4 1) 331-

nego z uprawn ieniami
dowlanym i ora'z 5-letnim
pracy.
10. Szkoła Podstawowa w
sto młotach Kostomłaty II 94,
085 Miedziana Góra tel.
303-16-53 zatrudni magistra
gii angielskiej .

Ziemia radomska
w

Powiatowy Urząd Pracy
Radomiu oferuje zatrudnien ie w
zawodach:
1. masarz, sprzedawca - Zakład
Masarski, Radzanów 61, tel. 1362-68 lub 13-30-68;
2. sprzedawca (absolwent) "Biedronka", Radom , ul. Klejowa
24, tel. 400-16;
3. murarz - tynkarz - Usługi
Remontowo-Budowlane, Radom ,
ul. Orląt Lwowskich 3/6, tel. 36073-72;
4. mechanik samochodowy "Radserw", Radom , ul. Janiszewska 5a , tel. 333-22-00;
5. masarz-wędliniarz - Zakład
Masarski, Jedlińsk, Rynek 20, tel.
321-31-19;
6. operator "ostrówki" (kwalifikacje) - "Mak-Pol", Kowala Kolonia
30B, tel. 610-17-50;
7. osoba do obsługi automatów
pralniczych (absolwent) - "We-

ndbi", Radom, ul. Lotnicza 27,
365-30-64;
8. przedstawiciel handlowy
wo jazdy, absolwent) Lipsko, Rynek23a , te l.
9. plastyk - kon',"' rw:,tor
mentów - Archiwum
Radom , Rynek 1, tel. 36210. fryzjerka (absolwent)
nik Fryzjerski, Radom, ul.
wa 7/30;
11 . kucharka (staż pracy, i
25 lat) - "Corn-er", Radom, ul.
ściuszki 1, w godz. 11-13;
12. manikiurzystka - Studio
mety ki Profesjonalnej, Radom,
Facha 12, pawilon 14.
Szczegółowych ont" rrT);lCII UU"

la referat ds. pośred
(pokoje: 116, 139, 140)w
wym Urzędzie Pracy przy
Łukas i ka 3 w Radomiu, tel.
99-59 wewn. 139.

Podka'rpacie
Oferty Powiatowego
Pracy w ;farnobrzegu.

Urzędu

Dla absolwentów:
1. sprzedawca, wykształcenie
zawodowe handlowe lub średnie,
kobieta, osoba nie ucząca się;
2. barman-kelner, wykształce
nie zawodowe lub średn i e gastronomiczne , aktualna książe
czka zdrowia , kobieta lub męż
czyzna, osoba z Tarnobrzega lub
okolic.
Pozostałe

oferty:

1. elektryk, wykształcen i e wylub średnie techniczne, elektryk lub elektronik, uprawnienia
SEP do 1KV oraz wskazany staż
pracy w zawodzie;
2. technolog produkcji, wykształcenie średn i e lub zawodowe
- masarz oraz staż pracy w wyżej
wymienionym zawodzie;
3. dyrektor ekonomiczny, wyksztalcenie wyższe ekonomiczne,

ższe

mężczyzn a ;

4. murarz - tynkarz, może być absolwent, umiejętność wykonywania sufitów podwieszanych , suchych tynków, wykonywania ociepleń;

5. technolog procesu technologicznego w piekarni , wykształce
nie średnie, znajomość procesu
technologicznego, dyspozycyjność ;

6. mechanik maszyn szyjących,
wykształcenie minimum zawodowe, roczny staż na tym stanowisku, uregulowana służba wojskowa;

•• *

FPHU Duet" w Gorzycac~,
Sienkie~'icza 1, zatrudni

budowlanego ze stażem
układaniu płyt gipsowych nowych, układaniu płyteK,
ce.

1999 r.

ZDROWIE
Pomóżmy

RECEPTA NA ZDROWIE
(adres chorego)

na

30'%, 500/0, 100 0/0, limit

l.,i~n".. I""7~h.ru:::. ~Lrr.c.Ć:l i':"'\

tylym

żyje

si,

CO MÓWI
-rWOJE CIALO

Kwesta

nazwisko, wiek

... .... ................................... .........................
Płat ne: bezpłatne, ryczałt,

Test zdrowia

chorym dzieciom

................... E~~.l)~ ......... ~.2]............. .
imię ,
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Badania Instytutu Żywności i
Żywienia wskazują. że Vi diecie

waka(:je

ciężej

Jutro na ulicach Kielc poja"
i młodzież z puszkami. Będą kwestować na
rzecz dzieci chorych na cukrzycę. Okażmy im serce i
wrzućmy trochę pieniędzy do
puszek.
Organizatorem kwesty jest Świę
tokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na
Cukrzycę , zrzeszające dzieci oraz
rodziców dzieci i młodzieży chorej
na cukrzycę typu pierwszego, chorobę , która towarzyszy dzieciom
przez całe dorosłe życie . Kwesta
będzie się odbywać na terenie
Kielc w godz. 14-18. Kwestować
będą rodzice dzieci chorych na cukrzycę i młodzi eż - wolontariusze z
Centrum Wolontariatu Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej .
Pieniądze uzyskane z tej zbiórki
są przeznaczone na wyjazd na turnus rehabilitacyjny chorych dzieci
do Kołobrzegu . Pien iądze można
też wpłaca ć bezpośrednio na konto stowarzyszenia:
PKO II O. Kielce 1020263297811-270-1.
Wyjazd na wakacje jest bardzo
ważną częścią terapii: życie dzieci
chorych na cukrzycę jest rozpięte
pomiędzy robionymi kilkakrotnie w
ciągu doby zastrzykami insuliny.
Te dzieci muszą przestrzegać reżi
mowej diety, liczyć kalorie w każ
dym batoniku. Jeżeli nie można
podarować im zdrowia, pomóżmy
cieszyć się wakacjami.

wią się dorośli

nie tylko poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia Iiale także skraca średni czas życ ia. Badania prze,wadzeme W USA wykazały, że wzrost indeksu masy ciała ponad
jest związany z 2,5-krotnym wzrostem ryzyka zgonu.
"r-łl nr7"'l~

nienie tętnicze. Nadciśnienie u ludzi otyłych zdarza się prawie trzykrotnie częściej niż u ludzi o prawidłowej masie ciała . U osób
otyłych dość często zdarzają s ię

jest niebezpieczna, ponn"rpnlnln lub bezpośred
nkuje wystąpienie wielu
Wśród schorzeń , które
spowodować śmierć paznajd ują się : cukrzyca typu
choroba wieńcowa, nochoroby pęcherzyka
Badania przyniosly
nie, że otylość jest
czynnikiem ryzyka dla
na c ukrzycę typu II. U paotyłyc h ta choroba rozwija
Ir7vlirn!ni", częściej. Prawie 80
chorych na cukrzycę typu II
w chwili zdiagnozowa. Jest to zwykle otyłość
centralnego. Sama cukrzyca
II może pociągnąć za sobą ki. ych schorzeń , m.in.
lkro,moioD<ltie (chorobę naczyń
Jwaljzacvc:h krew do serca, mói nóg), która powoduje 75 pro-

mczuchowi nos

cent zgonów wśród tych pacjentów, upośledzoną funkcję nerek, a
w konsekwencji często ich niewydolność, retinopatię, która wystę
puje u większości pacjentów z
ponad 20-letnią historią choroby i
może spowodować ślepotę, jeśli

nie zostanie szybko zidentyfikowana i leczona ; neuropatię lub
uszkodzenie nerwów czuciowych
(zdarza się u ok. 28 proc. pacjentów i prowadzi do powstania owrzodzeń podudzi i stóp).
Przy prawidłowym ciśnieniu tęt
niczym krwi otyłość powoduje, że
przepływ krwi krążącej w organizl11ie musi być większy, co wymaga
zwiększonego wysiłku serca . Koń
cowym efektem są poważne zmiany w mięśniu serca . Z otyłości spowodowanej dużą zawartością w
djecie tłuszczów i sodu (np. soli
kuchennej) wynika także nadciś-

naprawdę rośnie

yndrom Pinokia
ba dań

jednego z ameinstytutów nauko-

nos rzeczywiście "powię
się", gdy osoba zaczyna
ać. Jest to jednak proces
'"ISCIOWV - po powrocie na
Draiw,."",,..; nos kłamcy pokurczy.
. przez naukowców z
tego zaskakującego odukłonem w stronę znamu dziecku bohatera
o Pinokio.
badań
naukowych
. Zapachu i Smaku (Smell
Foundation) z Chicago

rszenik
często

używany

trucizna, ma równoczeWłaściwości lecznicze.
się, że może on Iiknp. raka naczyń

mówią, że

proces " powiększan ia
nosa zaczyna się w momencie ~
wypowiedzenia kłamstwa. Tkanki
nosowe u le gają wtedy rozszerzeniu na skutek napływu do nich wię
kszej ilości krwi.
Osoba kłamiąca, nieświadomie,
odczuwa potrzebę dotykania $wego nosa, gdyż większe ilości krwi
w tka nkach nosowych powodują
jakby krótkotrwały stan "zapalny"
nosa.
Według badań Fundacji , jednym
z najlepszych przykładów tego typu zachowania w ostatnich czasach był zeznający w sądzie w
sprawie Moniki Lewinsky prezydent USA Clinton, który bardzo
często zachowywał się w ten właś
nie sposób.
Psychologowie z instytutu chicagowskiego donoszą, że zmiana
kształtu fizycznego nosa jest jednym z 23 oznak kłamstwa . Inne
obejmują pochylanie się do przodu , błędy gramatyczne popełn iane
podczas mówienia nieprawdy oraz
unikanie wzroku osoby pytającej
podczas odpowiedzi.
się "

też zwiększone ilości tłuszczów

we krwi. Ich gromadzenie we krwi
może wywołać miażdżycę , powstawanie zakrzepów.
U kobiet z otyłością typu centralnego znacznie częściej niż u
. szczupłych występuje rak szyjki
macicy, jajnika, piersi, a u otyłych
mężczyzn - rak prostaty.
Otyli są też trzy, cztery razy czę
ściej narażeni na występowanie
kamieni żółciowych. U kobiet z
nadwagą częściej zdarzają się też

zapalenia pęcherzyka żółciowe
go.
Z otyłością wiąże się także kwesta jakości życia - udowodniono,
że osoby otyłe częściej niż inne
mają niską samoocenę, częściej

popadają

w depresję . Badania z
Wielkiej Brytanii i USA wykazują,
że młode kobiety z nadwagązara
biają znacznie mniej niż kobiety z
prawidłową masą ciała czy nawet
kobiety z innymi chronicznymi
dolegliwościami. Do problemów
psychicznych i ekonomicznych
dołączają się też problemy z samopoczuciem fizycznym - bóle
stawów, osteoporoza, bóle krę
gosłupa , zaburzenia snu spowodowane uciskiem dodatkowej masy na drogi oddechowe.
Oprac. (IB)

(I B)

Nowa ręka

. spisuJe
..

Się

Clint Hallam z Nowej
Zelandii, pierwszy w
świecie pacjent, któremu chirurdzy z powodzeniem przeszczepili
rękę, pozuje fotoreporterom do zdjęcia 15
maja w miejscowości
Perth. Hallam napisał
swoją

nową

prawą

ręką

list z podzię
kowan iami do ch irurgów w Australii , w którym wyraził również
nadzieję, że do 23
września - pierwszej
rocznicy operacji - bę
dzie w stanie zagrać
na pianinie.

Żel dobry, ale nie na każdy ząb

Nic nie

zastąpi

Nowa szwedzka metoda leczenia zębów umożliwia usuwanie
próchnicy bez użycia wiertła lub
przy jego znacznym ograniczeniu.
Miejsca zaatakowane przez próchnicę okłada się różową galaretką. Żel
rozpuszcza zmienioną chorobowo
tkankę, którą dentysta usuwa za pomocą specjalnych narzędzi i wypełnia powstałą lukę odpowiednim
materiałem. Specyfik działa jedynie
na zaatakowane próchnicą miejsca i
nie narusza zdrowej tkanki, jak to s ię
dzieje podczas borowania. Metoda
jest prawie bezbolesna i można ją
stosować także u dzieci.
- Nie jest to rewolucja w stomatologii - powiedziała dr Katarzyna Szewczyk, lekarz stomatolog. - Nie u
wszystkich pacjentów można stosować tę metodę. Dopiero po 15-20 zastosowaniach lekarz uczy się rozpoznawać czy łepszy jest żel , czy borowanie - dodała . Inni polscy dentyści

borowania?

również są sceptycznie nastawieni
do nowej metody.
Producent podkreśla , że metoda ta
jest uzupełnieniem w leczeniu i nie
zastąpi całkowicie borowania. Decyzja czy konkretny ząb można wyleczyć za pomocą żelu należy do stomatologa. Nie jest to możliwe np. gdy
ząb jest bardzo zniszczony przez

próchnicę lub gdy lekarz ma ograniczony dostęp do leczonego miejsca.
Metoda ta jest już stosowana w
Polsce leczjedynie przez tych dentystów, którzy szkolili s ię w Szwecji i
Niemczech. Powszechne jej stosowanie w Polsce może uniemożliwić
wysoka cena zestawu niezbędnego
do leczenia tą metodą (3 tys. zł).

Dr med.

Polaków są poważne niedobory
mineralnych, witamin, błonnika. Za to jemy zbyt
dużo cukru i tłuszczu. Około 80
procent Polaków ma niedobory
żełaza. Zalecane dawki wapnia i
magnezu pokrywamy naszą
dietą tylko w 70 procentach.
Nic tak dobrze nie mówi o naszym zdrowiu jak nasze skóra ,
włosy i paznokcie. Jeżeli brakuje
nam niezbędnych w diecie minerałów i witamin, pierwsze sygnały,
że dzieje się coś złego otrzymujemy właśn i e od skóry, włosów i paznokci. Człowiek wymyśla kosmetyki zawierające aktywne witam iny, preparaty hormonalne , byleby
zatrzymać upływ czasu. Często
jednak skóra starzeje s i ę znacznie
szybciej niż to jest naturalnie ,u warunkowane. Proponuję dziś rodzaj
testu przygotowanego przez firmę
produkującą
preparaty minerałowe, przy pomocy którego sami
możemy rozszyfrować mowę naszego ciała. Wystarczy odpowiedzieć sobie szczerze na poniższe
pytania. Przy każdym pytaniu zakreśl podpunkty, na które odposkładników

wiedziałeś twierdząco. Jeżeli żad

na odpowiedź nie pasuje do Ciebie, nie zaznaczaj nic.
Regularnie
stosujesz
odmładzające kosmetyki, masz
jednak wrażenie, że wyrzucasz
pieniądze, bo nie możesz rozprawić s ię z :
1. kurzymi łapkami w kącikach
oczu (A),
2. bladym, ziemistym odcieniem
cery (B),
3. suchą, napiętą skórą twarzy
(E).
- Od jakiegoś czasu cierpisz na
dolegliwości żołądkowe. Najczęściej dokuczają Ci:
1. zaparcia (B),
2. biegunki (C),
3. zaburzenia smaku (A).
- Nie potrafisz mobilizować się
do porannej gimnastyki. Gdy tylko zrobisz niewielki skłon, zaczynasz odczuwać:
1. drżenie mięśni (C),
2. skurcze mięśni (D),
3. bóle w stawach (E),
4. ogromne zmęczenie (F).
- Miewasz złe nastroje bez
względu na porę roku i pogodę.
Nie wiesz jak pozbyć się:
1. stanów depresji, nadmiernej
nerwowości (C),
2. zaburzeń snu (D),
3. trudności z koncentracją (B),
4. wrażenia nieustannego napię
cia (F).
- Wydaje Ci się, że coś jest nie
tak z Twoim układem krwionoś
nym. Zdarzają Ci się :
1. zaburzenia w miesiączkowa
niu (A),
2. krwotoki (D),
3. osłabienia na pograniczu anemii (B),
4. uczucie kołatania serca (F).
- Twoje włosy nie wyglądają
już tak wspaniale jak kiedyś.
Największym problemem jest
to, że :
1. intensywnie wypadają (B),
2. przedwcześnie posiwiały (A),
3. są suche i łamliwe (F),
4. wyjątkowo wolno rosną (E).
- Ostatnio coraz częściej odczuwasz:
1. szmery w uszach (E),
2. marzn ię cie , bez względu na
pogodę (F),
3. uczucie mrowienia w rękach i
nogach (C),

APARA'Y SlUCHOWE

Małgorzata Jędrzejczak

* DOB6R * WKl.ADKI INDYWIDUALNE *
* SERWIS * SPRZEDAŻ RATALNA *
(nie oprocentowana)

przyjmuje we wtorki i czwartki
wgodz, 16.30 -'17.30
Kielce, ul. Seminaryjska 15a
tel. 368-24-17
wizyty domowe 090 683244

i

KONSULTAqE lARYNGOLOGICZNE
I LOGOPEDYCZNE
(!l

ił

i

G A B I N E T "L O G O"
Kielce, ul. Paderewskiego 14 (d. Buczka) tel. 366-31-67

http://sbc.wbp.kielce.pl

4. zaburzenia mowy (A).
- Nie wiesz jak poradzić sobie

z:
1. uporczywymi zajadami (B),
2. łamiącymi się paznokciami
(A),
3. nawracającą próchnicą (D).
- Twoja sypialnia przestała być
miejscem beztroskich miłos
nych igraszek. Nie kochasz się,
bo:
1. nie czujesz ·podniecenia (E),
2. masz problemy z osiągnię
ciem orgazmu (A),
3. po prostu nie masz siły (B).
- Czujesz, że Twoje kości nie są
wcale wytrzymałe. Upewniają
Cię o tym :
1. bóle w kościach (E),
2. częste złamania (D),
3. artretyzm (F) .
Sprawd ż teraz jak często wybierałeś odpowiedzi oznaczone tą
samą literą. Przeczytaj opisy pod
literami, które powtórzyły się w
Twoich wynikach częściej niż trzy
razy.
A. Twój problem to niedobór cynku. Cynk, zwany też minerałem
młodości , jest jednym z najbardziej aktywnych mikroelementów.
Zapobiega kłopotom z cerą, pomaga w leczeniu niedokrwistości i
przyspiesza rekonwalescencję po
chorobach. Jego brak powoduje
osłabienie organizmu, podatność
na infekcje, spadek aktywności
seksualnej .
B. Prawdopodobnie brakuje Ci
żelaza. Objawy mogą zacząć się
od wypadania włosów, a skończyć
na problemach z sercem. Na niedobór żelaza cierpią głównie kobiety, ponieważ tracą dużą jego
część podczas miesiączkowania.
Także panie dbające o linię zazwyczaj nie dostarczają organizmowi
wystarczających

ilości

żelaza.

Żelazo uczestniczy w produkcji
przeciwciał , pełni funkcję strażni

ka naszego zdrowia.
C. Wszystko wskazuje na to, że
Twój organizm domaga się magnezu . Od niego zależą m.in . prawidłowa czynność serca, działanie
mięśni, wytwarzan ie hormonów i
wzrost kości. Pomaga też w sytuacjach stresowych. Niedobór magnezu prowadzi do pogorszenia samopoczucia , a nawet głębokiej depresji.
D. Dostarczasz organizmowi za
mało wapnia. Jego podstawową
funkcją jest utrzymanie dobrej
kondycji kości i zębów, jest też niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Naukowcy odkryli też , że wapń ma wielki udział w
procesach myślowych . Gdyby nie
wapń , do naszych tkanek nie dochodziłyby żadne wysyłane z mózgu bodźce .
E. Musisz koniecznie uzupełnić
niedobory manganu. Od tego pierwiastka zależą m.in. zdolność
koncentracji i sprawna pamięć .
Dostarczany w odpowiednich ilościach zapobiega depresyjnym
nastrojom i powoduje, że dobrze
śpimy. Mangan bierze też udział w
produkcji hormonów, wspomaga
pracę trzustki, łagodzi toksyczne
działanie wielu związków.
F. Twoje dolegliwości mogą wskazywać na niedobór jodu, który jest
składn i kiem hormonów tarczycy.
Hormony te odpowiadają nie tylko
za nasz dobry nastrój, ale też stymulują odtłuszczanie tkanek i kontrolują stężenie cholesterolu we
krwi. Niedobór jodu może też objawić się kłopotami z cerą i włosami.
(I B)

Zakład

Leczniczy Chorób
"Natura"

Kręgosłupa

- dr n. med. Jerzy Stodolny
- leczenie manualne chorób
kręgosłupa i narządu ruchu,
masaże lecznicze i zabiegi,
fizykoterapia, zabiegi
rehabilitacyjne
- lek. med. Jadwiga Stodolna
- choroby skóry, akupunktura,
kosmetyka lecznicza
liob, al. ....... 6,IIUIax (041) 361-'"4
(!IjosIrocjo ............ ' ·lI)

ł
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OGŁOSZENIE
Okręgowej

Syndyk Masy Upadłości
Spółdzielni Mleczarskiej w
w "upadłości"

w trybie

OGŁOSZENIE

Zarządu

RADA POWIATU SKARŻYSKIEGO
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Pińczowie

art. 113 prawa upadłościowego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospO.
darowaniu przestrzennym Oednolity tekst: Dz. U. Nr 15, poz. 139) za.
wiadamiam, że 25 maja 1999 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Sta.
rostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83 odbęd~e
się sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowi e, na której m.in. zostaną rozpa.
trzone:
I) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Jędrzejów, który obejmuje teren działki nr 471 przy Al. J.
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
2) zmiany części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
strzennego miasta Jędrzejów, które obejmują następujące nieruchomości:

ul. Konarskiego 20

ogłasza do sprzedaży z wolnej ręki

ogłasza

nieruchomości

zabudowane budynkami
zlewni mleka w miejscowościach:

1. Szarbia - gmina Skalbmierz - działka o pow. 760 m kw. zabudowana budynkiem zlewni mleka o pow. użytk. 49,4 m kw. i kubaturze 235 m
sześc. Cena wywoławcza 7.347,00 zł.
2. Michałowice - gmina Czamocin - działka o pow. 1.600 m kw. zabudowana budynkiem zlewni mleka o pow. użytk. 73,3 m kw. i kubaturze
393 m sześc . Cena wywolawcza 7.541,00 zł.
3. Książnice Wielkie - gmina Koszyce - działka o pow. 1.300 m kw.
zabudowana budynkiem zlewni mleka o pow. użytk. 104,3 m kw. i kubaturze 417 m sześc. Cena wywolawcza 6.501,00 zł.
4. Dzierążnia - gmina Działoszyce - działka o pow. 800 m kw. zabudowana budynkiem zlewni mleka o pow. użytk. 105,3 m kw. i kubaturze 779 m sześc. Cena wywoławcza 6.501,00 zł.
Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać w biurze Syndyka
Pińczów, ul. Plac Wolności 4, tel. 722-10 w godz. 8.00-15.00.

przetarg nieograniczony

obsługę bankową budżetu

na

Powiatu

Skarżyskiego

nr ewid. 88 przy ul. Przemysłowej z przemaczeniem pod budownictwo socjalnt,
nr ew id. 529, 574 przy ul. Jasionka z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniOl t
jednorodzinne,
• części dzialeko nr. ewid. 119, 120, 121, 122 przy u!' Dygasińskiego z przeznaczeniem pod budo.ruc.,

l. Termin realizacji 3 lata od podpisania umowy.
2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 19 i art. 22, ust. 7 spełniający warunki zawarte w art. 22, ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
przystępujący do przetargu zobowiązani są 60 wniesienia wadium w wysokości 3 .000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto
Pekao S.A. O/Skarżysko-Kamienna 12401402-40004181-3670-401112-005
do godz. 10 dnia poprzedzającego otwarcie ofert.

3. Oferenci

kl/8110

KOMUNIKAT
Miejskiego w Jędrzejowie

część działki

•
•

działki

•

działki

mieszkaniowe jednorodzinne,
nr ewid. 443, 444 przy ul.

Strażackiej

4. Oferty należy składać do 2.06.1999 r., godz. 10 w Sekretariacie Starostwa
Powiatowego.
Zarząd

5. Otwarcie ofert

Gminy w Sitkówce-Nowinach

Osobą upoważnioną

6.

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

na

sprzedaż nieruchomości położonych

w Nowinach
przy ul. Parkowej, gm. Sitkówka-Nowiny,
woj. świętokrzyskie, składających się z działek gruntu
o nr 533/165 - zabudowana i 533/164
- przyległa o łącznej powierzchni 1386 m kw.
(będą sprzedawane łącznie).
Na działce 533/165 znajduje s ię budynek o pow. Użytkowej
264 m kw., który może być zaadaptowany do prowadzenia działalno
lub handlowej. Istnieje możliwość rozbudowy lub nowej
budowy z przeznaczeniem ww.
Nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą Nr 50191.
Ogólem wartość nieruchomości wynosi 100.000 zł - do ceny wliczony jest grunt.
Przetarg odbędzie się 10.06.1999 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny. Warunkiem przystąpien ia do przetargu jest wpłace
nie wadium w wysokości 7.000 zł w kasie Urzędu. Wpłata może nastąpić najpóźni ej w dniu przetargu do godz. 10.00. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia s ię uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi
koszty związane z zawarciem umowy. Szczegółowych informacji
udziela Urząd Gminy, pokój nr 4, tel. 346-53-73, wewn. 26.

7.

8.

nastąpi

~"--

2.06.1999 r. o godz. 12 w pokoju 104.

do kontaktu z oferentami jest Magdalena Grzmil,

~KPOL ®

.

tel. (041) 252-31-45.

ZAPRASZA

Specyfikację

istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego, pokój 108 w godz. 8-15,
po wniesieniu opłaty w wysokości 40 zł na rachunek Pekao
O/Skarżysko-Kamienna, 12401402-40004181-3670-401112-00 l.

OKNA I DRZWI

Postępowanie

OKNA
DREWNIANE

9. Zastrzega

się

nie

będzie

poprzedzone kwalifikacją wstępną.

prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
8111j1k

z przemaezeniem pod rozbudowC( browaru,

3) zmiany części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze.
strzennego gminy Jędrzejów, obejmującej działki nr 906/1 i 906/2 położo.
ne w miejscowości Lasków - Wilanów z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

P1J'tir,,"WJ't
'?'R"P1e>CirJ't

TO·SKAR" Sp. Z
al. Piłsudskiego 2
26·110 Skarżysko-Kamienna
tel. (041) 253·10-27
fax (041) 253·78·33

ści usługowej

11/81211

Zarząd

Gminy w Koprzywnicy

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu drogi gminnej
KOPRZYWNICA - ZARZECZE o długości 695 mb.
Termin składania ofert upływa 15.06.1999 r. do godz. 11 .00.
Wadium w wysokości 3.300 zł należy wpłacić w SS Koprzywnica,
nr konta 94130007-2639-3600-01 lub przedłożyć potwierdzony czek.
Wybór oferty nastąpi 15.06.1999 r. o godz. 12.00.
Specyf i kację istotnych warunków zamówienia należy odebrać
w siedzibie zamawiającego , pokój nr 22. Cena formularza 20 zł.
11/8\11

• RATY BEZ 2YRANTÓW NA MIEJSCU
• RENCISCli EMERYCI 3% RABATZ OGŁOSZENIEM
• TRANSPORT BEZPUTNY NA TERENIE (KIELC)
DO 50 KM PRZY WIĘKSlYCH ZAKUPACH
• MONTU ZAKUPIONYCH OKIEN I DRZWI

&--'VAi<Piii::

<

Kie(ce·Niewach(ów, ul. Batalionów Chlopskich 77
telJfax 345·71·91, 345·54·27
Koliskie, ul. Kielecka 3, tel. 372-32·92
Jędrzejow, ul. Strazacka 5, tel. 386·20·01

l

Warszawski

Rolno-Spożywczy

Rynek Hurtowy SA

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

V kl.

ścieralności

CE TRUM
BUDOWNICTWA

19srm
2

-

SUPERCENA -

VISPOL LTD
• KRAKOWSKA 287 A

• 1 MAJA 93
• KRASICKIEGO 24 A • OSTROWIEC, REJA 6

UMYWALKA ,,55"

,

+ 7% VAT

PANELE ŚCIENNE MDF
jesion alpejski

I ~ClłNE~Dlk~1·rf
RANBLtE

-

f>

qęna P,\PITlOPYina ~ 7

P~9DŁ~GOWE <{l1ty,i Ob'l~
ce
l~na ~romocyjnał27,90· , •

..DI2..b..~v'"ł- ~

HUR OWNIA

'ir.' I

l

,

!.l

~

Kielce, ul,. Urzęl:lrlicza ao,
~
tel. ~8-4i-30
S
BOAZERIA DREWNIANA
listwy wyko ńczeni owe
i
Kielce, ul. M iła 14a. tel. 345-66-22 !!

il

I gatunek

+ 22% VAT

wofercie równieź: DACHÓWKA I-B-r W CENACH PRODUCENTA

KREDYT NA SAMOCHÓD

OD 8,So/ó
- NOW E
OD 9,5 0/ 0
- UŻYWANE
S A MOCHODY

i

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

o

{]: IRM..«" INSTEX ~- KIELCE I

K
N
A

ul. Witosa 660, tel. 362-44-48 , fax 362-44-49 , tel.lfax 362-74-49
Codzienni e : godz. 7.30-18.00, soboty: godz. 9.00-14.00

NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE I INSTALAaJNE
•

DOCIEPLA,NIE
BUDYNKOW

kotły

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

~r

I
peK'TlI~

II'iliM:~ll
25-701 Kielce, ul. Krakowska 62
teUfax

Znana hurtownia kosmetyków
zatrudni panią w wieku do 35 lat
na stanowisko

FAKTURZYSTKA

- PRACOWNIK BIUROWY
Wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, znajomości
obsługi komputera, dyspozycyjności.
Kandydatki proszone są o składanie wymaganych dokumentów
wraz ze zdjęciem po 22.05.99 r. w godz. 7·19
NEMEZIS KIELCE
Ii!~
ul. Wikaryjska 7

DLA FIRM INSTALACYJNYCH

15 % BONIFIKATY
DO 31.05. 1999 r.

-=LAZUHA p

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Reg ionalny w Kielcach

-.:.

zakupi

budynek biurowy w centrum Kielc
o pow. użytkowej około 3000 m kw.
lub działkę budowlaną pod budowę budynku
Oferty pisemne prosimy składać pod adresem:
ul. Sandomierska 106
25·318 Kielce

~!

MATERfAfY
I WYKONAWSTWO
ELEWAGI

I

I

li

PIECE c.o. WŁ

Z

y A
-- p
O O
termet oZ
M G ..) GRZEJNIKI S I
~. ALUMINIUM ~ E
VJUNKERS

C RABAT

4 J
TERAKOT'I""łł..A
3Ofl!,

"REMWOOD" KIELCE
UL SŁOWACKIEGO 19, TEL (041) 361·20·90

http://sbc.wbp.kielce.pl

IIfII«JftllMO E
PIECYKI N

MIEDŹ

N
E

~K

SPRZEDAŹ RATALNA

TRANSPORT
WYKONAWSTWO

OBMIAR - MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS
RATY
,~IUS-POL"
elce, ul. ŚC iegi ennego 280A
(obok Fabryki Domów)
tel. (041) 361·63·95
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OGŁOSZENIA DROBNE
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE D NIU

ZNIZKI NA
w rubrykach: kupno,

sprzedaż,

lokale, praca szukam, motoryzacja,

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

KUPNO

KUPON NA BEZPłATNE OGłOSZENIE DROBNE WRUBRYCE

Palety używane, 041/311-85-70.
._.._____.. ____._._____..__.__ .. ___ .~.91!~
Wypełniony kupon wyślij lub przynieś do Biura Reklam i Ogłoszeń Echo Dnia,
25-525 Kielce, ul. Targowa 18, a Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę

TREŚĆ

maks. 25

słów

......... •......... . ... ....... ... .......... ... ..... ...•.. . .. ... ...

Adres lub telefon kontaktowy: .. . . .......................... . .. . .. ....... .. . . .. .. .. .

.!eo,

~ cij ~

AAA "Eurolocum-1' zalożone - 1984.
Kielce, Sienkiewicza 9, 041/344-66-33.
Internet www.pronet.com.pVkgn.
118121
AAA "lokum" - Nieruchomości,
041/344-22-48.
WI2668
AAA " Nieruchomości" "Piasecki&Górecka", 041/343-04-35.
WI2680

podpis .. ............... .

~0.!l!E 'c::Gl
E~ ....
.g &! ~

LOKALE

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

Imię i nazwisko: .... . . .... . ........ ...... . . ................... '. ......... .

.,2688

AD-Drągowski,041/368-24 -34 .

..121.

Adres . .. . .................... ..... . ....... . . ...... ... •. .... . . ....... .

i

Numer dowodu osobistego ...............................................................tel. . . . . . . . . . . . . . .

Biuro Reklam i Ogłoszeń Echo Dnia zastrzega sobie prawo do zredagowania lub niezamieszaenia ogłoszenia

wz2660

"Akcent" Targowa, Turystyczna, Baranówek, Waw rzyńskiej , raty, ulga.
041/368-70-93.

l

"Cerber" - dystrybutor regionalny,
Alarmcom, Kielce, Planty 6,
Q~V~.6..B..:.~.B.:J.~.: ._......._.......__.. _._...__....~1

Ar os
Systemyantynapadowe, monitoring,
ochrona, tel. 366-08-22, 366-32-15.
99332
w •••••••••• ••• _ . _ •••••••••• _ ••••••••••• _ . _ ••••• • •••••••••••••••••••• ••• •• • • ••••• • •••••••• _ ••

Schody strychowe. św ietl iki dachowe,
okna polaciowe, bramy garażowe , ośc ie
żnice. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów.
Reymonta 12, 386-13-52.
WI2661

o rawa Obrazów
Kielce. Chęcińska 14, 361-37-49.

CE80X -ALARMY

)w1821

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany dystrybucja. Kielce Polna 7,
Q~.y?6..B..:.?3-68.
...................... ~.lm
montaż,

CEBOX -lv Prze m słowa
Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu , sygnalizacje kradzieży,
centrale telefoniczne.
................ !!?6.I~

Pokrycia dachowe
Kompletne dachy, izolacje. "Izobud",
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...cll:::.80::;.
89

Pokrycia dachowe
"Promont-Serwis", 041/361-36-12 .
U8IWI

Domofony . . , '

Solna-Proli - Nowość

"Cerber", 041/368-38-13.
118484

Kas fiskalne -kom uter
"Telkas" Kielce, plac Wolności 6,
" piętro , 041/344-43-39.
.,2669

Klimat zac'o

Ksero '- Kolor. Kielce, Solna 8,
041/366-00-66.
WI2681

TelewiiO Przem

słowo

Najlepsza oferta: Panasonic, .
Mintron, "Cerber". 041/368-38-13.
ll8480

Klimatyzacja, wentylacja. Dostawa,
montaż, projektowanie. "Aquaklim" Kielce, tel. 041/368-86-00,
fax. 041/369-71-01.
"'1880

KOMPUTERY - ,,MEDIAKOM'I
Oprogramowanie, serwis, komis.
Kielce, Mała 16, 041/343-26-10.
)w1!1I

Kontrola dosf pu
"Cerber", 041/368-38-13.
118483

Kserokopiarki
"Promont-Serwls" , 041/361-36-12.
U81W2

Kserokopiarki
"Canon", "Sharp", "Xerox". Sprzedaż
- serwis, "Biurex". Kielce, Zagnańska
84b,344-42-22.
WI2612

Kurtki sportowe

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

Mabud -Okna Drzwi

l

odzież

Duńskiej Firmy HP. Kielce,
Piotrkowska 10, 041/368-28-47.

BUDOWNIOWO
AAA Solidne okna PCV, belgijski system "Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: "Self", Wiśn iówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34.
)w1860
Atlas, blacha ocynk i powlekana, eternit, cement, wapno, cegły - klinkier, siporeks, przewody spalinowe i wentylacyjne,
Ytong, styropian, papa, lepik, deski, pianki, taczki. Możliwość dowozu. "Nobud"
Manifestu lipcowego 18. Kielce,
368-10-83.
Blachodachówka ,
orynnowanie.
- wykonawstwo.
"PPHU Pamar", 041/366-19-17.E
Sprzedaż

__. __......................... _.... _......_.. _... _........._......_..J..!~!.!

Bloczki betonowe, tel. 041/315-17-52.
dr4l118
Docieplenia, kompleksowe remonty
domu, 041/331-55-76.
dr49911
Drut - wiąząłkowy, twardy,
0601 -598-699.

miękki.

drlll19

Lombard IlU Marynarza"
Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Także w niedzielę!.
.,2161

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

"Interplex": plexi, kasetony podgranulaty PMMA, PCV spienione, poliwęglan kanalikowy, pokrycia dachowe (Ecolux, PCV). Docinanie
na wymiar. Kielce, Jana Pawła 12,
041 /368-12-55, 362-13-17.
.,2674

świetlane ,

Kosztorysowanie robót budowlanych.
.~i~I~~.!._3.~~.:.1..~:.~.3.:. . . . _........................_..........._~
Największa kielecka hurtownia plytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów 700 wzorów. Import, raty. Kielce, ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz),
041/368-01-65. Oddziały: Zagnańska 71,
041/362-68-70, Szydlówek Górny,
041/368-60-86.
_.........._......... _....__ ........ _....._....__..... _..........._...... _.!!1.8~
Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Kommerling zaprasza do biura handlowego. Kielce, ul. Staszica 1,
I p., 041/343-04-66.
01.1133
"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.
.............. _................................._......__ .. _...........__ ......!.'.1~2.1
PANELE - PODŁOGOWE - ŚCIENNE
RATY - UKŁADANIE , 041/362-70-40,
ZAGNAŃSKA 71.
01.1146

041/344-67-80,

0\0019
"Faktor", 041/344-30-03, M-4 (Barwinek, KSM, Ślichowice, Kościuszki ,
Czarnów).
.!lI1IO

Kupię

M-2, 041/368-57-33.

M-2 , M-3, M-4 - Ulga pOdatkowa sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12. 346-18-61 .
M-4, Na Stoku, I

piętro

- 86.000,

AD-Drągowski , 041/368-24-34 .

..112
"Medium" sprzeda mieszkanie 2 - pokojowe - Szyd łówek i 3 - pokojowe Uroczysko, 041/368-07-74.
.1.1\12

Odstąpimy sklep w sypie. Osiedle Na
Stoku 16. 041/306-20-26.
019907.
........_........................................ _.._...._................_.................

PIA Piasecki Inwestycje Sp. z 0.0.
oferuje mieszkania jedno- i dwupoziomowe oraz lokale użytkowe w nowo
budowanym budynku w centrum
Kielc, tel. 041/344-69-19.
ll8118

48

m2

WYNAJMĘ M-3 37,5 M KSM, PARTER, TELEFON, UMEBLOWANE 600,W TYM CZYNSZ, 041/368-73-61 .drIOO3l

MEDYCYNA
Bioenergoterapeuta, 0604-532-588.
018343

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

KOSMETYKA
Tatuaże artystyczne, pełny zakres usług

kosmetycznych. Kielce, Sienkiewicza 21
{~.o.!~.~.~~~.t.o.ll!..Il.".!@~:?~:??:. ___._._. ~1.~!

. JKN - sprzedaż, komis, serwis
Zerom ski ego 44, 0411361-05,62.

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

Amortyzatory z wymianą,
041/368-35-71.

118138

"AUTO-2000" częśc i zamienne, Mercedes - wszystkie typy, WJ Golf. Kielce, Sobieskiego 22, 041/362-00-89.
118093
Autoalarmy "Prestige",
041/344-99-73.

.,2104

Autoalarmy - calodobowo,
041/344-34-79.
",1198
Autoalarmy ARO, 041/362-30-45.

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

Autoalarmy, głośniki , wzmacniacze,
041/344-29-67.
)w1818
Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25. 041/361-61 -71. Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewce 39 k. Kielc,
041 / 346-52-05.
Autoszyby. Kielce, 041 /361-57-17 ..
)w18l1
Blokady, 041/368-78-33.
dr18644

Ford - części zamienne. Górników
Staszicowskich 15, 041/345-02-52.

____.__....______.____._____

._._!!~u.~

Mazda Nissan Toyota - części. Marko
Serwis - Bis, Kielce ul. Karczówkowska
20, tel. 041/368-35-71 .
118\31
MOTO SERWIS DIAGNOSTYKA SilNIKA, TATRZAŃSKA 141,
0604-287-910.
049916
Opony, akumulatory
041/345-63-59.

.,2611

"SACHS"- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana " Kim-Auto-Części . Słowac
kiego 6, 041/344-23-73,
041/361-61-06.
)w1!ll

AAA AAA AAA AAA AAA Auta powypad-

Kurs dla wychowawców
"TWP", ŚW. leonarda 18.
041 /344-65-41
Kurs i egzamin dla
członków rad nadzorczych z
Skarbu Państwa . TWP Oddzial
ny, Kielce, ul. Św. leonarda 18.
041/344-65-41 , 344-63-50.
Kurs komputerowe. Podsta\\"f.
OFFICE. grafika. TWP, ŚW. Leonarda
041 /344-65-41 , 344-63-50.
Kursy BHP i P. Poż (nOll sta\~OWe l"
sowe) dla wszystkich grup
TWP Kielce, Św. leonarda 18,
041/344-65-41 , 344-63-50.
Kursy komputerowe
041 /344-32-02.
"Marksoft" - kursy
Windows, Ollice - Kielce,

Policealna Szkoła nat" IrlVW'OW
cowników Ochrony. Radom,
29/31,048/331-07-37.

Szyberdachy, blokady, autoalarmy,
041/342-22-28.
drllln
Tłumiki - Katalizatory - Amortyzatory
do samochodów osobowych i ciężaro
wych. Sprz1ldaż - wymiana - naprawa gwarancja. ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01 .

magnetowidów, głowice hiperband, pi/oty, telegazeta, inż. Piekarski. Kielce,
332-23-31 , 0602-786-041.

MOTORYZAUA

COW "Edukacja" Kielce,
344-54-08, ogłasza nabór do szk~
ocznych i stacjonarnych. liceum
gÓlnokształcącego , Handlowego.
kum Żywienia, Budowlanego,
Policealne.

części ,

117131

049119

http://sbc.wbp.kielce.pl

do samochodów: Ford, Opel,
BMW, Seat oraz inne. Kielce,
Warszawska 34a, 344-64-21 .
.,2113

AAA AAA AAA Naprawa telewizorów,

Znachor - leczenie ziolami, wtorki środy, Kielce, Podlasie 15.

kowe kupię , 0602-222-709.

Części

Łódt,

Schudnij do lata! 041/369-90-81.
drl94\4

"Budowlanka" sy: Szkoły zaoczne: liceum
murarz. Technika: uuulu .... aIlO.
Sanitarnych. Drzewne.
troniczne, Mechaniczne,
Szkoły zawodowe (różne zawody).
Chemia, 041/345-72-21.

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

NAPRAWY

0I.111!

SIPOREKS 60 B IAŁY (4,30). CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE
- ETERNIT.. STYROPIAN, WAPNO, CEMENT. CENY PRODUCENTA - UPUSTY! " ROlSKŁAD ", CHEŁMCE 134,
GM. STRAWCZYN, 041/30-30-293;
090-33-64-04.
l:i8248

Piecyki, kuchenki - naprawa,
331-13-41 .

.,2109

019824

Slporeks 60 - cena 3,20,
041/343-17-39.

Alufelgi, opony. Autoryzowany serwis
Mchelin - Stomil. Raty, 041/332-22-12,
Warszawska 170.
01.1538

............ _........_._._........ _........ _.....-......_........._...._.....!.I~I.~
010018

2

_--_

Błaut - telewizorów, 04
331-21-43.

dr49439
Do wynajęcia komfortowe M-3
Sienkiewicza, 041/344-22-48 .

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

118m

MA AAA AAA AAA Auta skorodowane,
zniszczon.e kupię , 0601-189-334.
dr49996
MA AAA AAA AAA Auto do remontu
kupię , 0602-599-678.

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

Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
041/271-43-15,0602-240-163.

Slding amerykański firmy Alcoa - elewacjewinylowe, najchętniej kupowane w
USA. Importer - Kielce, Wrzosowa (róg
Hauke - Bosaka), 041/362-05-00.
_._--_._-------_._._-_._.--_.__.. 01.1
..-\41

UWAGA!
Tylko dla osób fizyc~'z~n~~Y;C~~h~~~~I~~:i~C)t!
w , Echu Dnia" Ol

';'169

Do wynajęcia M-4, Śląska 8,
041/342-53-61 .

Sprzedam jednopokojowe umeblowane z telefonem na KSM, 041/343-21-92.
drIOO32

Pustaki z kruszywa.
tel. 041/357-48-50 w. 199.
godz. 10.00-11.00.

KIELCE • RADOM • TARNO

01.1417
"Complex-Dom", 041/368-43-86.

Panele podłogowe , boazeryjne. Tanio!
Kielce, Wrzosowa (róg Hauke - Bosaka),
041/362-05-00.
.........__._•....................•••.._._......._._.-_... ................ _.U112
..........
Parapety, 041/362-05-00.
'*1\43

_

i zguby

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

019306

Alarmy Szwajcarskie

nieruchomości

AAA Automatycznych pralek.
041/368-56-00.
dr491\4

AAA Automatycznych pralek. lodówek.
Kielce, 331-22-32.
.,2610

Automatycznych
041/369-82-22.

pralek.

Rybak,
01.1110

Policealne Studium
Kielce, Warszawska 6, 04
Oglasza nabór na rok
Technik Uslug Kn.mp.l:VCZlnY~II.
kurs masażu klasycznego.
kurs wizażu i stylizacji.
Prywatne Gimnazjum im. I

Wańkowicza ogłasza nabór na
szkolny 1999/2000. Kielce,
368-17-43.
Prywatne liceum
im. M. Wańkowi cza
ogłasza nabór na rok
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
Szkoła Detlaktywis'tycZ nu
ska oglasza nabór. Kielce ul.
041/344-39-82.

1999

r.

REKLAMA

Pro - Fil": liceum 0" dla dorosłych, PolicealZaw'odo,we: finanse i racliunobsługa ruchu turyarchitektonicz~roiektow'anl eim wnętrz, technik adubezpieczeń, TechKielce, Romualda 3,
118481

Młoda , wykształcenie ekonomiczne
kier. finanse i rachun., praktyka, obsług~
komputera i urządzeń biurowych poszukuje pracy, 041/262-04-60.
- --_.._._._ ..- _._._.... _-_...-

STRONA 21

Masz zadanie?
Masz rozwiązanie!

..___ ..____~I

M ł o dy, ambitny, dyspozycyjny, po
wojSkU, wykształcenie policealne ekonomiczne, obsługa komputera,

041/366-18-00.

__........._..._..._............. __ .._..._ ..._ .._. ___ ..'!'~.6!O'
Mło dy, dyspozycyjny, prawo jazdy kat.
BCE, świadectwo kwalifikacji, uprawnieniana wózki widłowe , wyk. średnie ,
041/374-15-92 .
•_ ...... ___ ._ ...... _.. _.....__................ _.._ ..._......_ ..._~.1 6!O

Mł o dy, po wojsku, prawo jazdy B, popracę jako malarz lub inną pracę

dejmie

fizyczną

(nie akwizycja).

____.... __._..... ____...._.._.._._ ...__...........'!.16!!
mdl94

drSCOO4

Odpowiedzialna, wykształcenie wyż
sze ekonomiczne (AE specja lność rachunkowość), znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, praktyka w
biurze, podejmie pracę w księgowości lub
inną pracę biurową, 041 /332-40-32.
....................................................................................... lIl I671

Odpowiedzialna studentka przyjmie
118547

lokal o pow. 300 Grunty pod zab. handl. w
miejscu o pow. 1500 Tel. 071/398-73-37,
fax. 071 /398-73-36.

wynaj mę

opiekę nad starszą panią wymagającą
stałej lub doraźnej pomocy,

041/361-11-09.
...........................'!.1 ~8.1

Podejmę pracę chałupniczą,

oprócz
szycia. Tylko poważne oferty, bez pobrań .
Jedle 45, 26-070 Łopuszno.

._..._......_..._............................................. _.......'12~~7
dom

bliźniak

nowy, woda,
2200 m2 -

działka

I ŚWierszczyny,

Prawo jazdy ABCD, palacz: wodne, parowe, szuka pracy, może być
w budownictwie, 041/306-13-90.
...._ ..._ ... _ ..... _ .........'!.~6.8

dr5001 5

ci49894

ci49193

Przepiszę
komputerowo
041/254-34-66.

tekst,
dr41431

Rencista - kierowca, katy. ABT z aktualnymi badaniami, książeczka lekarska,
św ia dectwo kwalifikacyjne, z praktyką w
zaopatrzeniu i handlu. Uczciwy, bez
nałogów . Czekam od 18.00 do 20.00,
041/303-80-31.
_......................................................................................'P.I.6.1~

, wykształcenie średnie
26 lat praktyki w pracy adw tym 16 lat w transobsługa urządzeń biuro',UyS[IOZVC:vina 041/344-88-58.

Rencista - technik samochodowy, kierowca ABCDE. Byłem w 35 krajach, podstawy angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, paszport, dyspozycyjność . Po,
dejmie pracę : spedycja, sprawy celne,
dyspozytor, motoryzacja, prowadzenie
transportu, 041/368-10.. 71.
lIll674

komputera, język niejazdy kat. B,

Rencista, technik samochodowy, kierowca ABC DE, 20 lat w przewozach mię
dzynarodowych: Europa, Azja, paszportpodejmie pracę na umowę - zlecenie: wyjazdy krajowe, zagraniczne, osobisty, pilotowanie wycieczek, 041/368-10-71 .

ci49649

Samotna kobieta z wykształceniem
medycznym w złej sytuacji szuka pracy
jako opiekunka - gosposia domowa,
041/345-80-26.

młoda, wykształcenie

lIll673

l=--_ __ _ _ _ _...:ci:::499::,:::58

Genialnie proste. Po prostu genialne.

BOSCH

Partnerzy Handlowi biorący udział w promocji: Mistama, ul. Wspólna 21, Kielce. Nomi, ul. Zagnańska 119, Kielce . Elektromechanika,
Osiedle Ogrody 28, Ostrowiec Świętokrzyski • Elkot, ul. 25-go Czerwca 71, Radom. Kontakt-2, ul. Warszawska.. 150 a, Radom. Praktiker,
ul. Grzecznarowskiego 28, Radom. KPHAT - Elmet, ul. Piłsudskiego 34, Skarżysko-Kamienna.

Technik budowlany, młody, dyspozycyjny, prawo jazdy, szuka pracy, chętnie
branża budowlana i inne propozycje,
0603 ..445 .. 287.
",1678

Technik hydraulik, uprawnienia budowlane, prawo jazdy B, 25 lat pracy, w
chwili obecnej na rencie III grupy z możli
wością podjęc i a dodatkowej pracy,
015/861-13-48.

•

ci49935

bUdownictwa - uprawnienia
, komputerowe kosztorysooferty przetargowe, staż pracy 20
SZuka pracy, 041/344-78-64 po

dziewczyna, wykształcenie
kurs zarządzania firmą i finansakomputer, praktyka w hanprawo jazdy kat. B, odUczciwa, 041/345-20-93.
lIll669
przyjmę pracę

długop i SÓW

szycia,
prosić 4.

do

lub inną

Absolwentkę szkoły średniej

C OOZIENNIE 00 8 00 DO 21 00
Nadaj ogłOszerne . podyI<luJ Ireść a Olrzymasz ntrner skrytkJ g_j

- bez

do nagrarna dCXlalkowyct1lnlOlmacl. oraz lajlly kod do odsIuchtwanla
nadanych do Debte wladomośa

praktyki zatrudnimy w kiosku
z papierosami. Kielce, 345-59-83.
ci50038

Bezrobotnych z samochodem hurtownia książek zatrudni, 041/361-65-83.
-

ci5OO43

Chałupnictw!} 21 00 zł, 0604-477-894.
k18411

Chałupnictwo ,

zaopatrzenie, zbyt,

QęQ.~~.~?~=~§ą:

....kk~~

zarabiać średnio 1000 zl miesięczn i e graj ąc w multilotka. Rewelacyjny

Chcesz

system gwarancja wygranej lub zwrot
p i eniędzy, 0602-409-428.

3000 zł

każdemu

za testowanie próbek
produktów, urządzeń
łub artykułów

chemiczno-kosmetycznych.
Towary po przetestowaniu
pozostaną Państwa whsnością·
Kompletne infonnacj ~:
Agencja Pośrednictwa Rek amy
~
O1-42 t Warszawa 28 BOX 85
~
Prosimy dołączyć znaczek za b,90 zł ~

Oo~rzellSytu owa,y 35-łalek.

pozna miłą.

młodą. chętnie puszystą dziewczynę.

• Wol.a. 43~etnia . 165/64. wyksztal·
cenie średnie. przedsiębiorcza. nieza·
leżna finansowo. wesoła pozna Pana
do 50 lat. wdowca. bez zobowiązań. ce·
niącego związek partnerski.
Skrytka gtosowa:318Z
• Z5-lelaia. ciemna blondynka. pracują
ca studentka z Krakowa pozna Pana do
30 lat. o pogodnym usposobieniu.
wrażliwej naturze, silnej osobowości.
ceniącego przyjaiń i rodzinę. Polska
pd.
Skrytka gtosowa:3Zl8
• Samotna Z4-ł.!lka. z okolic Tarnobrze·
gu, studentka. 168 cm wzrostu pozna
kulturalnego chtopaka do 32 I I, z wY.
ksztatceniem minimu Ślednil)l.
S k glosowa.3240
• Blondyóa I niólGl:ldt l_k. średnie·
go wzrds . Je' (masz 176 cm lub wię
cej. do 28 lat I jesteś z okolic Zwolenia
lub Radomia· to odezwij się·
Skrytka glo50wa:30S9
• Sympatycm. pogodna, optymistka.
trochę romantyczka aczkolwie iilal'
patrząca na życie •...49oJętma egni
ka o rubensowskict1 k Kacft szuka
bratniei duszy.
rytka głosowa: 31 tS
• Z7-łtłnii sympatyczna. i atrakcyjna
brunefka która ma dosyć samotności
pozna mężczyznę z dużym poczuciem
humoru. który tak jak ona nie lubi samotnie spędzać wolnego czasu.
Skrytka glosowa:301Z

• Ola mAje drogą d. szczęścia. jest uczci·
woŚć. Samotna. wtasny duży dom. 7·
letnia córka. Poznam Pana uczciwego.
po 40.
Skrytka glosowa:3Z85
• Samotna ZHalla. z okolic Tarnobrzegu. studentka. t68 cm wzrostu pozna
kulturalnego chlopaka do 32 lat. z wy.
ksztalceniem minimum średnim .
Skrytka glosowa:Z901
• Jewi umiesz przywrodt lIIi wiarl I MW=.
jesteś odpowiedzialny. tryskający humorem. masz nie więcei niż 55 lat i dość..wy.
soki·zadzwoń do atrakcyjnej 5O-talJ<i
z woj. śląskiego. S ryt a glosowa:Z949
• BIOM,ua l W"II,
ina. śretl.
. ~na. nieprzecięt·
a. wlę~ Ie niż wad. pozna wysokiEigo Pana. mm. średn. wykszt .. niezależnego . uczdwego i szlachetnego. do
I. 55.
Skrytka gtosowa:Z956
» 39~atek. miły. sympatyczny. " wyż
szym wykształceniem !)Oll)<! młodą Pa·
nią do 30 at,najchętniej lladomia ub
okoli<;,
Sko'tka gIosowa:Z950
• 3Z~a. wyisze umanistyczne. wy.
k ~
na. praCUląca. szu.ka przyjacie·
Ia-spokolnego. wykształconego. wys0kiego. bez nalogów. najchętniej z Kielc
lub Krakowa. Skrytka glosowa:ZB33
• 43/168/56. rozwiedziona. brunetka.
niezal. fin .. sympatyczna. nie szukająca
przygód lecz uczciwej drugiej połowy
pozna Pana niepijącego. wolnego. za·
radnego. uczciwego. do 55 lat.
Skrytka glosowa:Z840

http://sbc.wbp.kielce.pl

• 49~et. il ~Iondynla . z woiewództwa
tódzkiego. z poczuciem humoru szuka
odpowiedzialnego. rodzinnego Pana. do
lat 55.
Skrytka gtosowa:Z841
• Mwa i samatna. 46/170. jasnowtosa.
inteligentna pozna wolnego Pana. ~
dbanego. kulturalnego, bez nalpgów.
niezależnego finansowo w osownym
wieku.
Skr a QfusoWa:2866:
• PoZl1am Pana dl 55 1..\Jrunur
odpowiedzia
Poważnie myślącego o życiu .
zaiQteresowanego dziewczyną po 40,
sy;Dpatyczną. wrażliwą. w celu stworzema
trwałego związku. Skrytka glosowa:Z881
• 3Z~et.ia wysob.brmtka. zgrabna. bar·
dzo ładna. finansowo niezalezna 'Wesofa. miła szuka fajneg '
reQ,1l. męż·
czyzny.
Ka gr
6B5
•
, tal 62. Z8I1lI
abl od 15 lat
w Niemcrel:b. zamIerzająca powrócić
PolskI. nIezaI. finansowo. wesoła. gospodarna pozna odpowiedniego Pana.
bez zobowiązań . Skrytka glosowa:Z663
• Z9~ath, dobra. kunuralna. mezalez·
na o wszechstronnych zainteresowaniach pozna Pana do 40 lat. przedsię
biorczego. dobrego. mogącego zapewnić mi zycie n~ odpowiednim poziomie.
Skrytka gtosowa:Z672
• ChCI iyt dla Cieb~ szczęściem. ale me
mewolnicą. Ty dla Mnie bądż mitością.
wsparciem. ochroną! Masz już wszyst·
ko, 35 lat wzwyż , w glowie nie pstro,
a brakuie Ci kobiecego ciepta.
Skrytka glosowa:Z664

Skrytka glosowa:31 54
• Prawnik z Warszawy, lat 52. podobno
sympatyczny. Odpowiedzialny pozna
Panią o podobnych walorach. w Wieku
do lat 46. celem nawiązania poważnej
znajomości.
Skrytka glosowa:3t6B
• Jnlei samotna, chcesz poznać przyj;;.
ciela i kochanka masz nie więcej niż
33 lata· czekam na Ciebie.
Skrytka glosowa:3Z30
• Kawa~r Z8 lat. 176 cm. nietuzmkowy,
spod znaku Raka. katolik. uczciwy. wesoty. wysportowany pozna kobietę
szczerą. wierną i lojałną na dobre i
zle. Ołerty z calej Polski.
Skrytka glosowa:32\1
•
BizlU_ , prz
iąy. \ 39.
t88/77. wesoły,
, Jlamlętny pozna
atr cyjną kobietę z temperamentem.
cą rozkosze, miłe widziana Pani
posiadająca lirmę. Cala Polska.
Skrytka glosowa:3Z7S
• Ka.a~r. 33 I.. wysoki. szczupły. wy.
kszt. wyższe. katolik.przyStojny, m •
a jednocześnie ciepły, łagodny,delikat·
ny i ~.
/(lter ują mOle przy·
y zę pa tascynaCję I uczucie.
Skrytka głosowa:3Z78
• SamltlT 5!Hatek. inzynier. niezałeżny
łinansowo. zadbany. bez natogów szu.
ka swojej Wagi· Węża .
Skrytka gtosowa:3115
• Jntei sam,tu. chcesz poznać przyJa·
clela I kochanka a masz nie więcej niz
32 lata· czekam na Twój telelon. Cała
Polska.
Skrytka glosowa:Z9B3
• PlTIltliay, wysoki 35-latek. wyspor·
towany. kulturalny. energiczny przedsiębiorca pozna Panią w WIeku 20-40
lat. tadną. atrakcyjną, wykszt. min.
średnie.
Skrytka głosowa: Z991
• Elegancki Pal. lat 55. przystojny,
180/78. bez zobowiązań i nałogów.
zmotoryzowany. z mieszkaniem pozna
atrakcyjną. szczupłą Panią, bez nało
gów. do lat 55. z Kielc lub okołic .
Skrytka glosowa:3041

• IHatek z IIcmiem ilntl11 . bez natogów. lubiący spacery. muzykę , sport
i turystykę. zmotOfyzowany. pozna Panią w wieku ok. 40 lat, z Kielc lub okolic.
Skrytka glosowa:3000
• 38-łatek. szczupły. wysoki. pozna
bezpruderyjną Panią w celach towarzyskich, najchętniej Radom, Pulawy. IIza.
Skrytka glosowa:Z90Z
• 55-letli przedsięliarea. samotny pozna
Panią do lat 30. reprezentacyjną brunetkę. dobrze zbudowaną. Zapewniam
absolutny komfort teraz i na przy·
szłość .
Skrytka glosowa:Z912
• W"oii 18-łelli ilud,. pozna Panią
w celu toY(,. 00-451.. która dyskretnie
mog@by
moim intymnym ży.
uttura higiena i inne
. 100~. Woj. świętokrzyskie.
Skrytka gtosowa:Zm
• WoIOl. lat 53. wykształcenie średme.
zmotoryzowany pozna Panią do Jat 48
z WarsziNIY lub okolic.
..li
glo
'2805

0lYski .

.~feszkały

do lat 30 z calej
Skrytka glosowa:Z883
• P!zystlilll. wysportowany. inteligentny
biznesmen z Niemiec. 37/180/80. przeby·
wający w Polsce pozna na dłużej sympatyczną. ładną dziewczynę. o zgrabnej sy\wetce. do lat 27. Skrytka gtosowa:Z703
• Pani Elżb~ta. która nagfala, się 4.04.
na skrzynkę glosową nr 2499. proszona jest o ponowne nagranie się na starą skrzynkę ·
Skrytka glosowa:Z851
• 36-ł.!tek, niezałeżny. zmotoryzowany
pozna zadbaną Panią w celu spotkań
towarzyskich. Skrytka glosowa:ZSt8
• 38 lat. niezaleiny hnansowo, pozna
Panią do lat 40. lubiącą seks. Kielce
i okolice. Możliwość sponsorowania.
Skrytka glosowa:Z410
• 37 lat. 176 cm. blondyn. wysportowany. przystolny zaopiekUje się Pani,(
dysponującą czasem w 90d~
in -~.
przedpotudniowych. Cel towar ski.
Kielce i okołice. Skrytka glOSOw :Z133 t·
• PrzyslliI'J ZZ-łatek, o miłym W)t\jlądzie t>,.
pozna Panią. blondynkę do 12t lat.
z okolic Kielc. Skrytka glosowa:2821 ~

I

h.
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REKLAMA

Etaty podstawowe 5 złth, etaty kierownicze 9 złth . Łącznie 34 etaty od zaraz,
041/344-73-07.

Cale Bar Trocadero. Zapraszamy.
Obiady. Imprezy okolicznościowe ,
041/366-39-00, 344-24-88.

..111

Firma Winners s.c. zatrudni do prac
sezonowych w Niemczech,
044/649-90-23, 0603-304-470.
drS0014

Firma reklamowa zleci reklamy
na samochód, 0501-707-530.

Firma

(Zakład

Pracy Chronionej) w
Skarżysku - Kamiennej - produkcja ręka
wa i worków foliowych HO i LO - wolne
moce przerobowe, tel. 090-644-039,
090-296-169.

Cinquecento (1996) 900S, 38.000,
czerwony, autoalarm, centralny zamek,
elek1ryczne podnośni ki szyb, bezwypadkowy, 16.500 zł , 041 /344-99-73, 9.0017.00.
Cinquecento 700 rok produkcji (1995,
93), 13.000,00; 12.000 zł,
tel. 041/368-60-05.
1IS4M

U8140

UBl96

Poszukujemy korektora ze znajomoz nauczaniem
w klasach 0-6. Spotkanie 28.05.1999 o
17.000 w PW MAC S.A.
ul. Mielczarskiego 121 .

Firma pOSZUkuje 30 osób z nadwagą,
041/345-41-10.

dr\OO16

Poszukujemy redaktora ze znajomoz nauczaniem
w klasach 0-6. Oferty prosimy przesyłać
na adres "MAC" - Kielce 1, skr. 1371 .
scią zgadnień związanych

drSOO11

PRACA DLA DZIEWCZĄT - WŁOCHY,
041/368-47-68.
drm89

Praca w Anglii w przetwórni warzyw i
na plantacji dla mężczyzn i kobiet do 30
lat. Wyjazdy do końca maja,
090-378-910.
U8493

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

"FolOoPIex" - Plexi, PCV, folie samoprzylepne, kasetony, Tarnowska 508,
041/362-12-11 .
..1613
Pożyczki niskoprocentowe,
0604-350-056.
dr49161

niskoprocentowe,
041/344-41-06.

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

Reklamę
przyjmę .

na kilkunastu samochodach
Kielce, 366-08-89.
drSODOl

Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-319-354.
Świadk6w kolizji malucha z trabantem
przy rondzie IX Wieków - Źródłowa, 13
maja, ok. 14.30, proszę o kontakt,
041/366-43-84.

.1600

Favorit (1 991), 041/307-34-61 .

U8U4
Składanie długopisów,

0604-406-785.
U84O!

Wolne etaty, 15 osób, 015/644-58-79.
agl19

Wydawca ogólnopOlskich katalogów
statystycznych zleci proste prace
biurowe, 0501-072-100.

Fiat 126p (1990), 041 /306-23-97.

U8391

01049910

Fiat 126p (1993), Kielce,
0601-868-197.
dr49980

Fiat 126p (1991), 4.100. Kielce, ul.
Leśniówka 27 po 15.00.
dr\OO21

IIrm24

UWI

Zatrudnię

brukarzy, 041/368-53-30.

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

łIOO31

.,2619

Zatrudnię sprzedawczynię

do sklepu
mięsnego oraz masarzy, 041/306-20-26.

Auto-Komis - "Centrum" - największy
w Kielcach; Grunwaldzka,
041/345-08-65.

Zatrudnię

tynkarzy do tynków gipsowych i cementowo - wapiennych,
0604-459-517.

oklS09

UII2!

RÓŻNE

Garaże , blaszaki (3x5 - 1400 zł) szybko - solidnie. Transport gratis!
041/263-27-42,090-314-885.

Golf (1997), 041/368-01-45.
Kombajny zbożowe, prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możliwy transport, tel. 034/362-86-81 , 032/435-50-63,
033/875-45-06.
ki/694

Kombajny zbożowe Claas Dominator
John Deere, tel. 0604-427-479.
Koparko· spycharkę Massy Ferguson
(1988), 041/344-17-94, 344-14-49.
_...._... ......_._._--.._... _.......__._.._._._ .._._.............. _...

_._

okl\11

.,1631

Lancia Y, rok produkcji (1996),
39.500,00 zł , tel. 041/331-58-04.

TOWARZYSKIE

~.

;

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

dr49411

Ania u siebie, 0604-302-398.
Anmar, 041/362-62-53,
0604-342-514.

nl46

Przew6z osób Monachium - Norymberga - Landau, 041/311-17-33.
dr48314

Tanie wczasy, wycieczki, zielone
szkoły - Bukowina Tatrzańska ,
018/207-74-23,0602-443-445.

Transport towarowo zagranica, tel. 041/331-35-32,
0602-695-899.
Układanie

kostki

306-14-10.

Układan i e kostki, 04
345-61-29, 346-25-22.

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

Kościuszki

.,2663

AAA Telewizyjne, 041/303-16-47.
drSOO39

Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041/368-86-55.
okl106
Alarmy stacjonarne ARO,
041/362-30-45,

Urządzenia Chlodnicze,
ne, montaże, naprawy.
ków, częśc i, agregatów.
ce Armii Krajowej 48,
telJfax 041 /368-74-23.

Asta - montaż drzwi, okien, panele,
041/344-26-21 , 041/368-50-41 . dr49841

dr49138

Bangkok, Ostrowiec, 041/266-40-64.

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

Emanuelle - 041/342-82-78.

dr4961 9

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

Dan-Bud ocieplanie styropianem,
041/368-47-42.

Sylwia u siebie, 0603-226-372.
dr49903

Wyjazdy - 0603-511-248.

Domofony - montaż, naprawy,
041/369-88-21 .
oki 110
Domofony, anteny, alarmy - instalacje,
serwis, 041/346-1 9-89 .
..2691

.,118

Exp. tapetowanie, glazura, terakota,
041/368-32-47.

TURYSTYKA
Au nas Tunezja, Egipt, Santorini, Kreta,
Hiszpania - maj, czerwiec wielkie promocje. Zadzwoń teraz, 041/344-23-26,
Abex, Sienkiewicza 10.
,,1677

.,2691

Więźby,

0602-183-590.

Zamki , tapicerka drzwi, karnisze.
Kielce 361-76-98.

dr49811

dr49901

Natalia, 0604-562-359.

dr49999

drm28

1IS2!1

Pokoje' 3·- 4 osobowe, Szczawa 457
powiat Limanowa, 032/623-20-92.

Biuro Rachunkowe, 041/344-47-90.

Samara (1996), 041/369-91-38.

U8414

Łada

dr49326

dr49112

"ATH " Kielce, Żytnia 1, 344-86-66:
atrakcyjne tanie.kolonie, obozy i wczasy z
transportem (Zakopane, Karpacz, Rewal,
M iędzyzdroje) i inne propozYcje.

.,1618

Avia Furgon -tanio. Kielce,342-22-54.

363-15-08.

U8316

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

ńska

WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,
MONTAŻ. "MA.JA.MI". KIELCE, ZAGNAŃSKA 27, 041/345-28-05,

U8311

Auto-Plus: skup - sprzedaż - zamiana,
przyjmujemy samochody w komis. Kielce
Dąbrowa 316 A, 041/368-54-51 .
Autokomis "JG" - raty Kielce Zagna84, 362-30-02.

AAA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041/366-40-93, 344-22-15. Czynne
także w niedziele 10.00 -14.00. ..2632

Silnik kompletny od Toyota Carolla
(1989), poj. 1.3 oraz inne części ,
0601-582-818.

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

AAA, 041/366-05-71 .

Fiata 126p (1992), Kielce ul. Lecha
14/17, po 17.00.

IwI837

Piec c.o. - 20 kw na drzewo, koks, olej z
do c i epłej wody. Prod.
szwedzkiej, 041 /317-73-00.

wężown i cą

dr47989

Fiat Cinquecento 704 (1 996),
{)41/369'86-47.

oraz komunijne, duży \vybór. Akcesoria, naprawa. Kielce, ul. Piotrkowska 6,
tel. 344-52-86 (sklep przeniesiony z ul.
Leonarda 12),
'
Hl9S

Alfa Romeo 156, rok produkcji (1998),
76.000,00 zł, tel. 041/368-60-06.

Opel Kadett 1.3 benzyna (1 986), biały,
041 /306-19-57.

dr49110

Rolety - antywłamaniowe.
nika przedstawiciel niemieckiej
Heroal. Rolokasety, bramy,
verticale, rolety tekstylne,
derewskiego 3, 041 /343-07'04.

drm71

dr49139

Wydawnictwo zatrudni grafików do
komputerowego. Oferty pisemne
"Mac" - Kielce 1, skr. nr 1371 .

składu

Last Minute - superceny!! Maj, czerwiec - Tunezja, Egipt, Cypr, Grecja.
Sprawdzone propozycje! Ostrowski
Travel, Kielce, Targowa 17, 343-06-43,
343-04-33.

Fiat 126p (1993), 041 /301 -13-42.

" Piątek - Sport" oferuje rowery "Hawk"

AAA Kserokopiarki. Faxy. Nowe i uży
wane. "Top Serwis". Kielce,
Chodkiewicza, 041/343-1 3-31 .

9.1.~!.ą.?~:Z.o..~~§,..9&Q.?~.~.~.?:~?.§:_ ............n).!.1l

drSODOI

Ul618

AAA Ale - rowery! Sklep rowerowy

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

Fiat 125p (1986), 041/345-13-50.
drSOOOl

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

Mieszalniki paszowe, taczki. Produkcja - hurt- detal. Najtaniej ! Raty.
Ruda
Strawczyńska ,
"Defro",
041/303-80-85.
,U 444
Nexla 1.5GL (1 996), garażowana , tel.

Punto 75ELX, 3-drzwiowy (1 996),
041/357-59-79.

Fiat 126p (1995), tel. 015/822-46-56.

Pracowałeś

(1982/83),

dr48861

Dukato 2.50 (1997), 015/811-02-15,
0602-599-491 .

US394

legalnie w Niemczech
(1997/98), odbierz niemiecki podatek
012/269-00-23.

miękk i ,

drm69
U8m

240

..1613

Pożyczki

dr49631

123

Odzież robocza w pełnym asortymencie. Kielce, WspÓlna 8, 345-65-93.

Citroen Xantia 2,Oi (XI 1993),
0601 -545-839.

dr49411

ścią zagadnień związanych

Mercedes

Q.~.1@11.~.~.5:?§:..............._..............................."'4~I.l

FRONTY MEBLOWE, AKCESORIA.
SZAFY Z DRZWIAMI ROZSUWANYMi.
HOŹA 40 RÓG JAGIELLOŃSKIEJ ,
041/345-70-30.
okl121
Glazura, 041/369-91-79.

Żaluzje, 041 /331-04-97.

Żaluzje, Verticale,
gwarancja, fak1ury Vat.
041/362-14-48, 368-28-47,

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

Glazura, cyklinowanie, malowanie,
remonty, 041/303-05-62.
.48863
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Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
uLSienkiewicza 48/50
Kielce
tel. (0-41) 344-45-31

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

fax. (0-41) 344-30-85

liczbo .....wów promo<;Yjnydl ograniczona.
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Trzymaj
rękę '

na Plusie
www.lnterkom.plusgsm.pl

Zarząd

Miasta i Gminy w 'C hmielniku

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nIeruchomości zabudowanej stanem
zerowym " przychodni rejonowej" położonej w ChmielnIku
o powierzchni ogólnej 4705 m kw. składającej się z działek
gruntu oznaczonych numerami:
-1971, ul. Kwiatowa - KW 27475,
-1972, ul. Dojazdowa - KW 23702,
-1 973, ul. Dojazdowa - KW 45269,
-1974, ul. Kielecka - KW 23702
przeznaczonych obecnie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chmielnika w części jako teren pod usług i
zdrowia do adaptacji w planie, a w części jako teren istn iejącego szpitala do adaptacji w planie z możliwością rozbudowy.
Zgodnie z UChwałą Rady Miejskiej w Chmielniku Nr IV/1 9/98 z 2 grudnia 1998 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mającego na celu zm ianę przeznaczenia ww. działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe .
wielorodzinne.
Zagospodarowanie nieruchomości sprzedanej polegać będzie na
wybUdowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w terminie do
końca 2000 r.
Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 142.278 zł (słowni e : sto
czterdzieści dwa tysi ące dwieśc i e siedemdziesiąt osiem złotych) .
Oferty pisemne wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości
14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) składać należy w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościelny 5
w terminie do 4 czerwca 1999 r. Wadium należy wpłacać na rachunek
nr 84830001 -1777441 -3600.12 w Banku Spółdzi elczym
w Chmielniku.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać
w budynku tul. Urzędu, pokój nr 9 lub telefonicznie pod
nr (041) 354-20-29 lub (041) 354-32-73_
Przetarg odbędzie się 11 czerwca 1999 r. o godz. 11 .00 w Urzędzie
Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościelny 5, pokój nr 2_
Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyżnaczonym w zawiadomieniu terminie.
Zarząd zastrzega sobie prawo zamkn ięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z oferto,

Glazura, szpachlowanie,
kamieniarstwo, remonty,
tel. 041/368-66-46.

AudioVideo, 041/331-80-98,
0604-282-644.

Hydrauliczne, 041/331-04-97 .
dr49186

Hydraulika, glazura, panele, suche
tynki,041/0604-824-588.
drm10
_...
._---_._-_....
...
......_.

__

_._--_ _-_._

INSTALACJA
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WODY, KOTŁOWNIE
OLEJOWE ,GAZOWE. WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE,
041/345-27-25, 0602-535-567. 1Ir49646
Kominki,041/357-45-69,
0604-303-481 .

Videofilmowanie,

lISIOl

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

tapetowanie,
dr49831

Malowanie, tapetowanie, panele, rio,
gipsy, glazura, hydraulika, siding,
041/361-41-29.
Unieważnia się zagubione:

Panele - 041/362-53-70.
1Ir49911

PANELE
PROFESJONALNIE,
041/368-50-94.
okl141
Przeprowadzki - Tanio!
041/361-94-68, 090-683-376.

nicę nr ZEROK - 322 i blOczek

od nr 018828 do nr 018850 prze!
Trzeszkowski Jacek zam. BuskO.
Zagi nęła KSiążęczka nr
WOjskowego na nazwiskO
neusz, wydana przez ZUS
Łodzi.

Przeprowadzkl,041/366-25-10.
..101

Remontowo - budowlane,
041/346-22-55.
",1869

http://sbc.wbp.kielce.pl

Demon Videofilmowanie.
041/331-38-76 .

1999 r.

ECHO SPORTOWE

KRZYSKIE

Wisła Sandomierz przed historyczną szansą

Ligowa

•

ARAZE BEZ OLOWY
chyba nie pomyślał przy
termin u tych baraży przed wyjazdem do
trener II-ligowych
ręczn ych SPR Wisła
ierz Mieczysław GoDziś jego podopie.~ ..,n,.·7n" walkę o histow postaci awanw meczu
wystąpią w mooSI,lbicmym składzie.
Piłki Ręcznej w Polsce
na skutek zdegradowaw poprzednim
eksitraklasie szczypiorPrzemyśl do III ligi
się w ten sposób jedw I lidze B, w baracztery zespoły: wicetrzech grup drugiej ligiSandomierz, Tęcza Ko, Kasztelan Sierpc oraz trzeod końca tabeli serii B
Tarnów. Zwycięzcy
Wisła - Tęcza i Ka-

Wiadomo, że mecze sierpczan z
tarnowianami nie odbędą się w za- o
planowanym terminie, bo Unia ma
czterech zawodników na zgrupowaniu reprezentacji Polski juniorów, która w piątek rozpoczyna w
Białej Podlaskiej grę o awans do
mistrzostw Europy. I na dobrą
sprawę nie wiadomo, kiedy mecze
te odbędą się , a więc termin finału
baraży (2 i 5 czerwca) też prawdopodobnie zostanie "położony".
To że daty baraży zostały wyznaczone nieszczęśliwie, przekonali się
także sandomierzanie. Zawodnicy
SPR Wisła Paweł Błajszczak i Tadeusz Ousak nie mogą jechać do Kościana, gdyż mają zajęcia na uczelniach, a do ostatniej chwili będzie
nie pewny wyjazd maturzysty Zbigniewa Mroczka. Karol Bielecki bę
dzie musiał "zjechać" ze zgrupowania w Białej Podlaskiej. Do tego dochodzi jeszcze brak Adama Węgrzy
nowskiego, który niedawno zdjął
gips z ręki.

Fot. R. Biernicki
SPR Wisła Sandomierz walkę o pierwszą ligę rozpo-

w osła bionym
I

składzie.

- Unia zmierzyliby się w
awans. Mecze półfinalowe
się odbyć dziś i w sobotę.

I L"

Iga

•

Fot. S. Stachura
Kieleccy Błękitni podejmują trudnego rywala - Polonię Przemyśl. Na zdjęciu: przy piłce najskuteczniejszy zawodnik Błękitnych w dotychczasowych spotkaniach - Piotr Kukuła.

Piłkarze ręczni MCS Dorbud
Kielce wyjeżdżają dziś po raz
kolejny do duńskiego Herning.
Do Danii udaje się 40 zawodników, uczniów klas VI, VII i VIII.
We wszystkich rocznikach kielczanie rozegrają mecze towarzyskie ze swoimi rówieśnikami z Herning, a w sobotę i niedzielę
wezmą udział w turnieju. Organizatorami wyjazdu są MCS 00rbud przy SP 17, SP 32, a sponsorami PBU "Dorbud", Szkoła Języ
ka Angielskiego "Global Village" i
"Boga n-Sport".
IPK!
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Poziom coraz wyższy
rs na

sędziów

Politechnika Świętokrzyska
Okręgowy Związek
organizują kurs sę
sllatk,owE!j. Odbędzie się
22-23 i 29-30 maja w
Politechniki Świętokrzy10wbudynkuC.
i informacje można
ny Trzaski pod nr. tel.
do godziny 15 i Jana
pod nr. tel. 366-51-50 do
14.30 i domowym 345-47IEVAI

'IV PHI{I

W kieleckiej SP 10 odbył się
indywidualny turniej tenisa
stołowego dzieci ze szkół pod stawowych, które brały udział w
lidze szkolnej. Patronowało jej
" Echo Dnia".
W zawodach wzięło udział 96 zawodniczek i zawodników. Jak powiedział nam główny organizator
imprezy Stanisław Pawłowski ,
wszyscy zawodnicy zaprezentowali wyższe umiejętności niż w
początkowych grach ligi. Wyniki,
dziewczęta starsze: 1. Monika
Włodarska , 2. Agnieszka Wójcicka (obie SP 32), 3. Alicja Sikora

kiej lidze firm

nimax i Foksdrob
Z porażki
iboiSkU Przy ul. Helenówek
obyły się kolejne
ligi firm orga7 przez Atest Kielce i
pod patronatem " Echa
i

grupa I: Wodociągi - Far, B10medic - PKP SolidarB Foksdrob - Źywiec 2:2,
IS - Elektrociepłownia 3:0,
- lYWiec 5:2, Nomi Bis3:0.
13 35 39:13
12 25 54:21
11 25 46:17
13 22 39:33
13 18 31:45
11 17 31 :20
12 15 28:35
9 14 27:16
6 7 11:13
12 3 12:45
12 O 9:68
- Poligrafia 8:0,
, CPN - Orewmex
- Quatro 6:1.

1. UniMax
12 30 56:14
2. CPN
10 23 29:11
3. Al pinex •
13 22 46:34
4. Drewmex
11 23 29:11
5. Kolporter
12 18 34:23
6. Społem
11 15 28:23
7. Poligrafia
10 13 24:38
8. Dajar
11 12 27:37
9. Atest
12 12 24:36
10. Quatro
13 5 17:60
11. Nomi
9 4 16:33
W następnych meczach z':lgrają,
środa: Elektrociepłownia - Zywiec
(godz. 18.30); czwartek: Drewmex - Alpinex (17); piątek: Źywiec
- Guinness (17); sobota: Atest Drewmex (15); Elektrociepłownia
Wodociągi (16.15); Poligrafia - Kolporter (17.30); Nomi Bis - PKP
(18.50); niedziela : Biomedic Chemar (10); Wodociągi - PKP
(11 .15); Dajar - Drewmex (12.30);
Nomi - Quatro (13.45); Żywiec Farmer (15); Fo.ksdrob - Guinness
(16.30).
Imirl

środa

- Termin baraży przyjęto zupełnie
"bez głowy", w zespołach gra przecież wielu maturzystów. Zdajemy
sobie sprawę z historycznej szansy awansu, ale podchodzimy do tego spokojnie i rozsądnie. Dlatego
nie będę wprowadzał na boisko
Węgrzynowskiego, bo grozi to odnowieniem się kontuzji. Zabieramy,
oprócz Bieleckiego, jeszcze trzech
juniorów: Rafala Gospodarczyka,
Zbigniewa Guza i Piotra Kutka - powiedział trener Gospodarczyk.
Zdaniem szkoleniowca SPR
Wisła , Tęcza to zespół w zasięgu
sandomierzan i można z nim
podjąć walkę . Źródłem informacji
była kaseta wideo z meczu "siódemki" z Kościana z Gwardią Koszalin. Mecz rewanżowy odbędzie się
w sobotę w Sandomierzu.
I PK!

Dorbud
do Herning

ICzv·oiorni.śc;
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(SP 10),4. Marcelina Marzec (SP
19), 4. Karolina Banaczkowska
(SP 13 Skarżysko-Kamienna), 6.
Magdalena Zielińska (SP 10);
dziewczęta młodsze: 1. Marzec, 2.
Sikora, 3. Dominika Bugajska (SP
13 Kielce), 4. Banaczkowska, 5.
Katarzyna Rudnicka (obie SP 13
Skarżysko), 6. Paulina Kałczuga
(SP 10); chłopcy starsi : 1. Łukasz
Waglewski (SP 13 Skarżysko), 2.
Tomasz Górzyński (SP 3), 3. Michał Goraj , 4. Grzegorz Stępień
(obaj SP Wiśniówka) , 5. Przemysław Chodacki (SP 32), 6. Sebastian Piwowarski (SP 13 Skarżysko); chłopcy młodsi : 1. Górzyń
ski, 2. Piwowarski, 3. Waglewski,
4. Adam Wojnowski (SP 6), 5. Kamil Fitowski, 6. Krzysztof Machowski (obaj SP 10). '"
Prezes
Legionu
Stanisław
Pawłowski dziękuje za współpra 
cę dyrektorowi SP 10 Jackowi
Leźnickiemu, opiekunom: SP 3
Jerzemu Malcowi i SP 32 Edwardowi Chodackiemu oraz pozostałym opiekunom zespołów. IPK!

Dziś piłkarze

/II i IV ligi walczyć
o ligowe punkty. Na naszym terenie odbędą się dwa
mecze III ligi i cztery spotkania
będą

czwartołigowców.

Bardzo interesująco zapowiada
mecz w Kielcach, gdzie Błękitni
podejmują czwartą w tabeli Polonię Przemyśl. Ożarowski Alit czeka trudne zadanie w wyjazdowym
spotkaniu z Lublinianką. Ciekawie
powinno być też w Daleszycach w
meczu Spartakusa z niepokonanymi w rundzie wiosennej Tłokami
Gorzyce. Ożarowski Alit czeka
trudne zadanie w wyjazdowym
spotkaniu z Lublinianką. W IV lidze
emocji nie powinno zabraknąć w
spotkaniu Granatu Skarżysko z
Hetmanem Włoszczowa oraz w
Pińczowie , gdzie Nida podejmuje
Wisan Skopanie. Słabo spisująca
się ostatnio Sparta Kazimierza
Wielka podejmuje Pogoń Staszów. Faworytami są goście, ale
Sparta
będzie
wzmocniona
grającym przed laty w Granacie
Skarżysko Jarosławem Ślusar
czykiem, który będzie grającym
trenerem zespołu z Kazimierzy.
Jędrzejowski Naprzód nie powinien mieć problemów z pokonaniem przedostatniej w tabeli Granicy Chełm. Komplet punktów powinien przywieźć z Werbkowic
Piast Chęciny.
*/IIłiga . Błękitni Kielce - Polonia
Przemyśl (sędziuje P. Czarnecki z
Chełma) , stadion przy ul. Ście
giennego, środa, godz. 17; Spartakus Daleszyce - Tłoki Gorzyce
(M. Sachajko z Lublina), stadion
przy ul. Chopina, środa, godz.
17.30; Lublinianka Lublin - Alit
Ożarów (J. Guzik z Krosna), śro
da, godz. 17; w pozostałych spotkaniach: Orlęta Łuków - Siarka Tarnobrzeg, Pogoń Leżajsk - Sandecja Nowy Sącz , AZS Podlasie
Biała Podlaska - Wisłoka Dębica ,
Karpaty Krosno - Czuwaj Przemyśl, Cracovia Kraków - Górnik

się

Wieliczka,

Dalin

Myślenice

-

Szydłowianka Szydłowiec .

* IV liga. Nida Pińczów - Wisa n
Skopanie (A. Augustyniak z Radomia); Granat Skarżysko - Hetman
Włoszczowa (K. Łodej z Kielc);
Naprzód Jędrzejów - Granica
Chełm (M. Mścisz z Tarnobrzega);
Sparta Kazimierza Wielka - Pogoń
Staszów (A. Lubecki z Radomia),

kobiet najlepiej
Nowicka z STS
Skarżysko , zwyciężając w biegu
na 800 m. Z zawodników spoza
naszego regionu warto odnotować
wyniki Magdaleny Deptun z Sokoła Rymanów w biegu na 400 m
(59,83) oraz Anety Kopacz z Lechii Tomaszów w pchnięciu kulą
(12,74).
Ciekawsze wyniki, kobiety: 100
m ppł . - 1. Dominika Narewska
(Wisła Sandomierz) -14,92; 100 m
- 1. Agnieszka Pająk (Budowlani
Kielce) - 12,45; 200 m - 1. Aneta
Jakuszewska (Wisła) 26,29; 400
m - 2. Anna Kądziela (MKS Ostro-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Imirl

Kolejne emocje
W tym tygodniu uczestników

XXI Turnieju "Echa Dnia" w koszykówce dzieci ze szkół podstawowych czeka kolejna porcja sportowych emocji. Zespoły
będą wałczyć o ważne punkty,
premiowane awansem do wielkiego finału.
Terminy turniejowych spotkań:
Piątek (21 maja) - sala SP 27
Godz. 18 Mini Basket SP 27 - zespół SP 33 (kI. IV); godz. 18.30 Baskeciki SP 27 - Oczko Bis SP 21
(kI. IV); godz. 19.00 Ponaddźwię 
kowcy SP 15 - Oczko SP 21 (kI.
VIII).
Sobota (22 maja) - sała SP 27
Godz. 9.00 Baskeciki SP 27 - Basketowcy SP 27 (kI. IV); godz. 9.30
Bulsiki SP 24 - Piątaki z 27 (kI. V);
godz. 10.00 Piętnastka SP 15 Dzikusy SP 21 (kI. V); godz. 10.30
Basketki SP 27 - GOK Strawczyn
(kI. VI - dziewczynki); godz. 11 .10

Klementynki SP 15 - Tygrysice SP
3 (kI. Vł - dziewczynki); godz.
11.50 Stokrotki SP 13 - Błyskawice
SP 34 (kI. VI - dziewczynki); godz.
12.30 F.C. Uroczysko SP 27 - Dream Team SP 15 (kI. VI); godz.
13.10 Słowo Ludu SP 27 - Zurich
SP 16 (kI. Vllł); godz. 14.00 Basket
27 City - Szerszenie SP Bilcza (kI.
VII).
Niedziela (23 maja) - sala SP 27
Godz. 9.00 Pretendenci SP 27 Tigers SP 13 (kI. VII); godz. 9.45
Zadziory SP 24 - Rekiny SP 34 (kI.
VII); godz. 10.40 Ponaddźwiekow
cy SP 15 - Zurich SP 16 (kI. VIII);
godz. 11.40 Basketki SP 27 - Stokrotki SP 13 (kI. VI - dziewczynki);
godz. 12.30 Klementynki SP 15 Błyskawice SP 34 (kI. VI - dziewczynki); godz. 13.20 Basket Młod
zik SP 27 - Zieloni SP 13 (kI. VI);
godz. 14.00 SP 33 - Basketowcy
SP 27 (kI. IV).
IEVAI

Przy zielonym stoliku
W poniedziałek odbył się w
Kielcach indywidualny turniej brydżowy z cyklu długo-

Mokro, zimno, ale licznie
rywalami. Wśród
spisała się Anna

Połaniec .

Trwa tUrl1iej "Echa Dnia"

Lekkoatleci z 27 klubów rywalizowali na Pakoszu

Fatalne warunki atmosferyczne - deszcz i przenikliwe zimnonie odstraszyły zawodników
przed startem w II Mityngu Kieleckiego Okręgowego Związku
Lekkiej Atłetyki. Na stadionie
Budowlanych
rywalizowało
ponad trzystu przedstawicieli
"krółowej sportu" z 27 klubów z
całej Polski.
Kilkoro lekkoatletów z naszego
regionu uzyskało na Pakoszu wartościowe wyniki. Pozytywnie zaskoczył zwłaszcza Michał Szczodrak z Budowlanych Kielce, który
w pchnięciu kulą uzyskał 13,22 m i
wygrał z bardziej utytułowanymi

mecze o godz. 17; Kryształ Werbkowice - Piast Chęciny (K. Malwiej z Białej Podlaskiej), godz. 13;
Victoria Łukowa Chmielek - Łada
Biłgoraj , Sparta Rejowiec - Granica Lubycza Królewska, Korona
Łaszczów - Tomasovia Tomaszów
Pauzują
Czarni
Lubelski.

via) - 60,35; 800 m - 1. Anna Nowicka (STS Skarżysko) - 2.15,30;
skok o tyczce - 1. Agnieszka Wrona (Budowlani) - 3.20 m. Mężczy
źni: 110 m ppł . - 1. Andrzej Kaczmarczyk (Budowlani) - 15,44; 100
m - 2. Tomasz Szwajkowski (LUKS
Włoszczowa) - 11,10; 400 m - 2.
Marek Podgórski (MKS Żak Kielce) - 51 ,89; 800 m - 2. Robert PawIak (STS) - 1.59,53, 3. Paweł Obarski (STS) - 1.59,71 ; pchnięcie
kulą - 1. M ichał Szczodrak (Budowlani) - 13,22; rzut młotem : 3. Artur Skóra (Budowlani) - 46,36.

Idorl

falowych rozgrywek " Wiosna
'99".
Zwycięzcą został Robert Kowalski (Mitex Kielce). Następne miejsca zajęli : 2. Andrzej Lućko (Wólczanka Łódź) , 3. Marek Tutka (Kolporter Kielce), 4. Waldemar Pikus
(MKS Końskie) , 5. Marcin Piwowarczyk (Kolporter II), 6. Ryszard
Jankowski (Gwardia Kielce). W
klasyfikacji generalnej po siedmiu
turniejach prowadzi Robert Kowalski przed Krzysztofem Gałdą i Nikanderem Kuszewskim.
i niedzielę
w Kielcach w hali
Błękitnych przy ul. Ściegiennego 6
kolejny zjazd drużyn III-ligowych
makroregionu kielecko-lubelskiego. Z naszego województwa w turnieju wezmą udział następujące
zespoły : Mitex Kielce , Gwardia
Kielce, MKS Końskie, Budex Szyk
Starachowice, Partyzant Radoszyce, Megawat Połan iec i Megawat Atu Połan iec. Początek turnieju w obydwa dni o godz. 9.
Ijl
W

najbliższa sobotę

odbędzie się

SPORT

STRONA 24

Kapitan MU
na kobietę

napadł

Kopnął

i oblał piwem
Kapitan Manchesteru United Roy
Keane został aresztowany w nocy z
poniedziałku na wtorek za napaść na
kobietę·
Piłkarz

zostal zatrzymany na podstawie doniesienia 40-letniej Australijki,
która oskarżyla go o kopnięcie jej w udo
oraz oblanie piwem jej partnera w barze
w centrum Manchesteru.
(PAP)

Milionerzy z Rzymu kontra beniaminek z Majorki

Oslalni laki linal
Dziś

w Birmingham rozstrzygnie się która z drużyn Real Mallorca czy Lazio
Rzym, wygra ostatnią w historii edycję Pucharu Zdobywców Pucharów.
.

Pawłowski ' trzeci .

~azńa Mount
Everest

Wszedł

UEFA postanowiła zlikwidować
PZP i od przyszłego roku triumfatorzy krajowych pucharów będą
rywalizować w Pucharze UEFA.
Zwolnione przez PZP terminy meczów wykorzysta natomiast poszerzona Liga Mistrzów. Mallorca
jest rewelacją tegorocznych rozgrywek. Debiutując w europejskich pucharach dotarła od razu
do finału PZP. Wcześniej sztuka ta
udała się tylko West Ham United w
1965 r. i Mechelen w 1988 r. Znacznie większe doświadczenie na
europejskiej arenie ma Lazio .. W
ubiegłym roku rzymianie odnieśli
największy sukces w historii, .

awansując

do finału Pucharu UEFA, w którym przegrali z Interem
Mediolan 0:3.
Trudno wskazać zdecydowanego faworyta meczu w Birmingham.
Zarówno Lazio, jak i Mallorca spisują się bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych (zajmują drugie
miejsca). Oba zespoły miały natomiast poważne kłopoty z dotarciem do finału PZP. Znacznie mocniejszy skład, naszpikowany gwiazdami europejskiego futbolu, mają
"milionerzy· z Lazio.
Transmisję z meczu przeprowadzi F.'rogram 2 TYP o godz. 20.35.
loprac. PKI

za koń

czy/a .się polska wyprawa w
Himalaje. Nasi alpiniści Ryszard Pawłowski, Tadeusz
Kudelski i Jacek Masełko
stanęli we wtorek tuż przed
godziną 11 polskiego czasu
na najwyższym szczycie
ziemi - Mount Everest.
Mieszkający w Katowicach
49-letni Pawłowsk i jest pierwszym Europejczykiem, który
zdobył ten szczyt (8848 m
n.p.m.) po raz trzeci. Poprzednio 'dokonał tego 16 maja
1994 roku i 12maja 1995 roku .
dwoma różnymi drogami.
Pawłowski zaraz po wejściu
na szczyt przekazał wiadomość telefonem satelitarnym .
Było to pierwsze w Polsce nawiązanie łącznośCi . na Ż.l;wo* z
Mount Everestem .
IPAPI

Zemsta Rose 'a
Koszykarze Indiany Pacers i
San Antonio Spurs udanie rozpoczęli rywalizację w drugiej
rundzie NBA.
Obydwa zespoły wykorzystały
atut własnego boiska, odnosząc
zwycięstwa nad drużynami niżej
notowanymi po rundzie zasadniczej . Na Wschodzie Pacers w Indianapolis pokonali Philadelphię
76ers 94 :90. Jalen Rose, zdobywając dla triumfatorów 27 pkt. ,
ustanowił rekord kariery w play oft.
Gracz Pacers przy okazji "odwdzięczył się " trenerowi 76ers
Larry'emu Brownowi za okres, gdy
obaj reprezentowali barwy Indiany. Wówczas Rose nie należał do
ulubieńców szkoleniowca, który
często to okazywał. Wśród "Szóstek" wyróżniał się najlepszy
strzelec po rundzie zasadniczej
Allen Iverson - 35 pkt. W Konferencji Zachodniej San Antonio Spurs
wygrali z Los Angeles Lakers
87:71 . Gospodarze wypracowywali sobie przewagę 9-10 pun-

• Liga Polska
"Dziś 'polscy piłkarze ręczni w
Petange rozegrają kolejny mecz w
ramach eliminacji mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie Luksemburg.
" Izabela Łącka zajęła piąte miejsce, a Karol Augustynowicz dziewiąte w rozgrywanych w Poznaniu
mistrzostwach Europy w poolbilardzie w odmianie" 14.1".
" Piłkarze Sparty Praga po raz
dwudziesty szósty zdobyli tytuł mistrza Czech.
" Joanna Szleszyńska, jedyna
nasza badmintonistka w gronie 64
najlepszych zawodniczek, odbywających się w Kopenhadze mistrzostw świata, odpadła w pierwszej rundzie turnieju głównego .
Polka przegrała z rozstawioną z
numerem 9 Japonką Yasaku Mizui
5:11,12:13.
loprac. jl

Redaktor

prowadzący

wydania:

wodzą

AULAUSUS
LADA TYDZIEŃ
Najprawdopodobniej od nowego sezonu ' trenerem pierwszoligowego zespołu koszykarzy Cersanitu Nomi Kielce zostanie Litwin Algirdas Paulau skas. Jego kandydatura została
wstępnie zaakceptowana przez
kierownictwo klubu. Strony są
po wstępnych rozmowach.
Algirdas Paulauskas ma 40 lat,
wyższe wykształcenie , ukończone

dwa fakultety - trenerski i psychologię. O jego fachowości świadczy
fakt, że od wielu lat pracuje z bardzo dobrymi zespołami . Przed
przyjazdem do Polski kilkanaście
lat pracował jako trener pierwszoligowych zespołów w byłym ZSRR i
na Litwie. Od kilku lat związany
jest z polskimi drużynami. Od
1991 do 1995 roku pracował z

Polki

zagrają

w

któw, którąpóżniej kilka razy niwelowali przeciwnicy.
Opr. PK

Fot. PAP/CAF
Reggie Miller z Indiana Pacers
w wyskoku nad Ericem Snow z
Philadelphia 76ers.

·Krzy~ztof

G iro na razie
spokojne
Czwarty etap kolarskiego
gu Giro d'ltalia zakończył
cięstwem mistrza Francji
Jalaberta . Jest to
c i ęstwo tego rln<olm,n "lonn
wGirod 'ltalia . W
i
ralnej nie zaszły żadne
dal prowadzi Holender
levens z grupy TYM .

Prezent dla preze
Na kilka godzin przed meczem
podopiecznych Jerzego Skrobeckiego obchodzący wczoraj imieniny prezes Polskiego Związku Piłki
Siatkowej Eryk Lenkiewicz stwier-

Polski nie pozostało więc nic innego jak zamienić słowa w czyn. Nie
przyszło im to jednak łatwo .
Mecz miał bardzo emocjonujący
przebieg i zdaniem wielu obserwa-

Wiele emocji dostarczyły
skim kibicom wcze śniejsze
cze. Podobać mógł się
nie Słowacja - Grecja.
n'e Evy Kosekovej
Greczynki
czyly się w walce o
ca. Jako, że Greczyn ki też
dobre spotkanie, kibice nia
narzekać .

dził,

?;e najlepszym prezentem dla
niego będzie zwycięstwo Polek
nad Rumun ią. Reprezentantkom

• 46 minut Jopa

wski), Mazurkiewicz (46 Matys) Magiera, Szulik.
Zbigniew Boniek: - Zastanawiam
się czy jest sens organizowania takich spacerowych sprawdzianów
w pełni sezonu . Szkoda , że nie
gramy z zagraniczną silną repre-

nowy trener pojawi s ię w i
w pierwszych dniach czerwca
mistrzostwach Europy.
Ewa NADG

Pucharu Wiosny

Fot. P. Mazur
Fragment spotkania Słowacja - Grecja. Atak Greczynki Vasiliki Papazoglou próbują powstrzymać Słowaczki: Danica Repakova (z lewej) i Adela Nemeckayova.

pokonała "olimpijską"

towarzyskim spotkaniu
w Płocku zespół Ligi
Polskiej pokonał reprezentację
" olimpijczyków" 1:0 (1 :0). Bramka - Mariusz Śrutwa w 8 minucie.
Liga Polska: Szamotuiski (46 Tomala) - Kałużny, B. Zając, M.
Zając , Zieliński (77 Frankowski) Chańko, Piskuła (46 Murawski),
Karwan (53 Pawlak), Czerwiec (71
Malinowski) - FrankoWski (65 Klimek), Śrutwa (46 Mięciel).
.
Olimpijska: Bledzewski (46 Wierzchowski) - Jop (46 Pluta), Kosowski, Wróblewski (65 Seweryn),
Paszulewicz, SCherfchen, ' Jakubowski, Sobczak (46 / Sagano-

W

pierwszoligowym kobiecym zespołem Włókniarza B iały stok . W
roku 1996 był trenerem pierwszoligowego zespołu kobiet Ślęzy
Wrocław. W styczniu 1997 roku
rozpoczął pracę w drugoligowym
Zastalu Zielona Góra' i wprowadził
go do ekstraklasy. W tra~cie sezonu 1998/99 przeszedł do drugoligowego zespołu koszykarek Kama Brzeg Dolny i o mały włos
wprowadziłby go do pierwszej ligi.
Aktualnie Algirdas Paulauskas jako asystent pierwszego trenera
uczestniczy na Litwie w przygotowaniach żeń skiej reprezentacji tego
kraju (aktualnych mistrzyń Europy i
6 drużyny mistrzostw świata) do mistrzostw Europy, które na przełomie
maja i czerwca odbędą się w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że

półfinale

Sparing bez sensu?
piłkarskim

litewskiego trenera?

W turnieju Spring Cup siatkarek wyłoniono półfina l istów. W dzisiej szych meczach o finał zmierzą się: Belgia - Słowacja i Czechy - Poiska.

W lidze NBA
Dużym sukcesem

Cersanit Nomi pod

Janusz Wójcik: - 19 maja nie jest
oficjalnym terminem UEFA i nie
mogliśmy powołać kadrowiczów z
zagranicznych klubów.

zentacją.

Gra toczyła się w spokojnym tempie, chwilami przypominała majówkę. Zaczęło się obiecuj ąco , bo w
ósmej minucie l ewą stroną boiska
zaatakował Tomasz Frankowski,
minął zawodnika KSZO Ostrowiec
Mariusza Japa, idealnie dośrodko
wał do Mariusza Śrutwy, a ten
strzelił w praWy dolny róg bramki.

IOpr. PKI

torów godny był finału rozgrywanej
, w Radomiu i Kozienicach imprezy.
Świetną grę w ataku Polek, popartą
dobrym rozegraniem, rywalki przeciwstawiły ofiarną obronę w polu i
równie skuteczne wykańczane
akcje. W drużyn ie Polski wyróżniły
si ę Anna Wojtas, Beata Strządała i
Joanna Podoba. W zespole Rumunek dominowała najbardziej doświadczona Cornelia Colda.
Spotkanie drużyn miało jeszcze
jeden podtekst. Za kilka tygodni
obie ekipy zmierzą s ię w pojedynku o mistrzowskie punkty w Eurolidze.

Dziś gry półfinałowe .
Wyniki:
"Radom (miejsca 1-8):
Polska - Rumun ia 3:2
25:23,26:28,17:25 ,15 12)
Polska: Wojtas, O rłows ka ,
oba, Strządała ,
.i
ciask, Obremska oraz Gil,
wska, Krzysztofek,
I
czmarzewska,
i
Pozostałe: Finlandia - I
(25:23,22:25, 17;25,17:25);
cja - Grecja 3:2 (16:25,
18:25,25:21,15:12);
rwacja 3:0 (25:9, 25:19,
"Kozienice (miejsca 9-14)
Grupa A
Dania - Norwegia 0:3
15:25, 20:25)
1
_f. Hiszpania
1
,2, Norwegia
2
3! Daóia
Grupa B
Turcja - Słowen ia
22: ...25:22,
25:27)
. .' .
. 'W .
. "' 1
2

1 2
2 2
Dziś grają:

. Radom - o miejsca 5-8:
cja - Rumun ia (14),
I
Grecja (1.6). O miejsca
- Słowacja (18), Czechy·
(20).
Kozienice: Hiszpania(17), Francja - Słowenia.
Sławomir
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