Dziś

do wygrania
~kspr~s d<» kCI~
i 15 nagród niespodzia nek
Anna Jończyk z Kielc wygrała główną nagrodę w konkursie "Echa Dnia".
W pierwszą podróż udaje się na Jasną Górę.

PREZEN,. DLA SYNA
IĘTOKRZYSKIE
Pi ątek ,

21 maja 1999 r. Nr 116 (6943) Cena 1,50

zł

Leszek Olszewski wytwarza armaty
wszystkich bractw rycerskich w Polsce.
broń "zagrała" w "Ogniem i mieczem".

•

•

100Wnla

Moment losowania nagrody. O

szczęśliwej zwyciężczyni

czytaj na str. 3.

(~WItsZA SZKOłA IIAWWWA

Kulisy zjazdu
sobowtórów
wOpatowie

~

Jak dwie
krople wody
Czytaj na str. 10
Fol. Aleksander Piekarski
stneleckie kolo zamku w Podzamczu Piekoszowskim.
Czytaj w " Super·Relaksie"

MONDEO Verona kombi

PP MOTOZBYT KIELCE
ul. Karczówkowska 11A
tel. (041) 368-44-44

zaprasza

naszym regionie przez kilka miesięcy
otowywano prezenty dla Jana Pawła II

22.05.1999 r.

.

apieżowi W

darze

na
Moło-Sar
ul. Zagnańska

119
tel. 362-75-75

Czytaj na str. 15

33999

Wyższa Szkoła Dziennikarska
im. Melchiora Wańkowicza

Z

MAJÓWKĘ
LUBLINEM 3

W Kiełeaeh, ul. Peryferyjna 15

NAJSTARSZA I NAJWlfKSZA UCZELNIA
NIEPAŃSTWOWA W REGIONIE
NAJLEPSZA KADRA NAUKOWA
NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA STUDIÓW
UZUPEI.NIAJ~CYCH MAGISTERSKICH
W SIEDZIBIE SZKOI.Y
Prowadzimy nabór na studia licencjackie na trzech kierunkach:

ZARZĄDZANIE

I MARKETING, EKONOMIA
ORAZ ADMINISTRACJA
DO WYBORU 12 SPECJALNOŚCI!!!

Szczegółowe

informacje w pokoju 127 lub telefonicznie: 331-74-10, 368-51-29

PHILIPS

Jedyna Wyższa Uczelnia Niepaństwowa w Polsce, która posiada
prOfesjonalnie wyposażoną pracownię telewizyjną i radiową
nie ponoszą żadnyc h dodatkowych koszlów związanych z nauką
wpłacane tylko raz w czasie trwania studiów
prOwad7nnp w małych grupach
dostęp do pracowni komputerowej oraz sieci Internetowej
uczęszcza n ia na dodatkowe lektoraty - za darmo I
Politologia i nauki społeczne o specjalnościach:

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe: integracja europejska
Stosunki międzynarodowe: wsp6lpraca gospodarcza
Stosunki międzynarodowe: obsługa celna i graniczna
Dziennikarstwo (prasowe, radiowe, telewizyjnej
Dziennikarstwo sportowe
Rzecznik prasowy samorządu
Administracja publiczna i gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
lIab6r Wydział filmowy i telewizyjny
I kandydatów nostuctlO dzienne i zooane rozpoczq! sit 15 kwietnio 1999 r.
bSly1ut DziennIkarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Kieke, leI. (041) 346·28·28, 345·31 -74, ul. Ponurego P"lWllika 49
Radom, lei. (048) 363·27·55, ul. Tarlaana 16/1 8

BANKOWY
Otwarty Fundusz Emerytalny
Do wież
FW 850 (za 1699,- zł.)
FW 855 (za 1849,- zł.)

K~~~f~

....

Kielce
ul. Zagnańska 119tel. 331-48-92 .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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90 33 66 75
604 485 116
15 832 40 77
41 344 96 32
603 38 98 7 7

-WIADO M OŚC I LOKALNE
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Centrum Szkolenia ONZ na miejsce Brygady Łączności?

SZA SA WEDLUG
NIS'I'RA
Jednym z warunków utrzymania Wojskowego Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych
ONZ w Kielcach jest przeniesienie ośrodka z Bukówki na Stadion oraz wlączenie się miasta w
podniesienie jego standardu.
Oznacza to w praktyce likwidację Brygady Łączności Ziemi
Kieleckiej, zajmującej teren na
Stadionie. Przebywający wczoraj w Kielcach szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister
Marek Siwiec i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
generał broni Henryk Szumski
ocenili szansę pozostawienia w
Zdjęcia Aleksander Piekarski
Minister Siwiec i generał Szumski p odczas konferencji prasowej w
Kielcach.

Kielcach prestiżowego centrum
ONZ na 51 procenł.
Przedstawiciele polskich siłzbro
jnych przyjechali do Kielc na zaproszenie prezydenta miasta
Włodzi m ierza Stępn ia . Minister
Marek Siwiec i generał Henryk
Szumski zwizytowali kielecką Brygadę Łączności , aby ocenić ewentualną przydatność obiektów na
Stadionie dla potrzeb centrum
ONZ i porozmawiać o współpracy
wojska z lokalnymi władzami.
- Udział w przedsięwzięciach
ONZ jest ważnym fragmentem naszej działalności narodowej, a istnienie Centrum Szkolenia podnosi
prestiż państwa - powiedzi ał szef
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Henryk Szumski. - Dlatego
myśle liśmy już o przeniesieniu
ośrodka ONZ, będącego wizytówką kraju, tam, gdzie miałby on
lepsze warunki. Usytuowanie centrum na miejscu Brygady Łączno
ści jest rozwiązaniem dobrym, ale
nie doskonałym . Jednostka musiałaby być dostosowana do standardów NATO, a miasto, któremu
zależy na jej utrzymaniu, powinno
ponieść konkretne świadczenia na
rzecz dostosowania terenu i obiektów do tych wymogów. Na korzyść Kielc przemawia na pewno
lotnisko w Masłowie .
- Zdaję sobie sprawę z tego, że
Kielcom zależy na utrzymaniu jednostki ONZ - zapewn ił minister Marek Siwiec. - Miasto może l iczyć w
tym względzie na życzl iwość pre-

ElEKTRONIK
Autoryzowany dealer

SONY
THOMSON
SAMSUNG
informuje Szanownych
Klientów o przerwie
w działalności sklepu
spowodowanej
remontem do
4.06.1999 r.
Zapraszamy ponownie

5.06.1999 r.
(sobota) na otwarcie
połączone

z prezentacjami
nowości

oraz
atrakcyjnymi
upominkami dla
Klientów.

PIK ELEKTRONIK

KIELCE, UL żvTNIA 1

(HALA WIOOWlSKOWO-SPORTOWA}

TEL. 361-24-33

ECHO DNIA 20

Nieoficjalne informacje zarówno
o planach przeniesienia centrum
ONZ do większego ośrodka miejskiego, jak i o likwidacji Brygady
Łączności, docierały do Kielc od
dawna . Do tej pory nie padały jednak konkrety. Jeszcze do wczoraj
żołnierze z brygady na Stadionie
liczyli na to, że być może zostaną
przekształceni w jednostkę Obrony Terytorialnej Kraju i przejdą z
Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych i Administracji do Ministerstwa Obrony Narodowej. Mimo to
kil kudzies i ęciu z nich już od wielu
tygodni stara się o zatrudnienie w
innych jednostkach w kraju, aby
nie zostać na lodzie, gdy zapadną
ostateczne decyzje dotyczące losów brygady. Wczorajsza wizyta
przedstawicieli sił zbrojnych zdawala się te losy przesądzać . Z drugiej strony nie uzyskaliśmy konkretnego zapewnienia o tym, że
centrum ONZ w Kielcach pozostanie. Ostateczne i oficjalne decyzje
mają zapaść w ciągu 2-3 miesięcy.
Małgorzata PAWELEC

1 czerwca rano
Skarżysko

bez komunikacji?
Komisja

Zakładowa

NSZZ .SoliMiejskiej Komunikacji Samochodowej podjęła
w środę decyzję o strajku, który
zostanie przeprowadzony 1 czerwca. Od wczoraj część pojazdów
miejskiej spółki jeździ oflagowana.
Związkowcy są niezadowoleni z
faktu niepodjęcia decyzji w sprawie prezesa firmy Waldemara Mazura, o którego odsunięcie wnioskowali do Z9roidzen;a-w
1
61
ników. Miało ono
j~e~
w
ubiegły piątek, le z~~
na
brak quorum po dZ~hi~ ollłoto
no na późniejsz~ . ermin. W opinii
związkowców, hrsytuację
ich
zakładu do 17 mł1ja miała zbadać
komisja z UrzędJ Miejskiego, jednak dotychczas nic takiego nie
nastąpiło. Strajk planowany na 1
czerwca wyznaczono w godzinach 4.45-8.00. W tym czasie z
zajezdni ma nie wyjeżdżać żaden
pojazd miejskiej spółki.
IG.B.I
darność· skarżysk iej

Gość przed kieleckim ratuszem

zydenta Aleksandra Kwaśnie
wskiego. Jednak ze strony Kielc
muszą też paŚĆ konkretne deklaracje, dotyczące finansowego wspie• rania centrum.
- Utrzymanie Centrum Szkolenia
ONZ w Kielcach jest sprawą prestiżu
- powiedział prezydent Kielc Wlodzimierz Stępień. - Ośrodek jest waż
nym elementem promocji miasta w
kraju i za granicą, dlatego zrobimy
wszystko, aby go utrzymać.

Kielce, ul. Górna"9

tel. 343-11-58

* suszarki do włosów
* okapy kuchenne

Teatr im. S. Żeroms~ego wKielcach
zaprasza na s~e~akle:

Fatalna pogoda

••Ballaclyna··
reżyseria

i inscenizacja

Bartłomiej

Wyszomirski

22.05.• gadz. 18.00; 23.05., godz. 18.00
SPEKTAKL DYPLOMOWY
IV ROKU WYDZIAŁU AKTORSKIEGO
PWST W KRAKOWIE

Fol. Aleksander Piekarski
Kierowca "fiata 126p w zginął wczoraj na trasie nr 7 w okolicy Chę·
cin. Nie upewniając się, czy coś jedzie obok niego, skręcił gwałto w
nie w lewo z prawego pasa ruchu, co spowodowało zderzenie j ego
pojazdu z autobusem. Policjanci podejrzewają, że mógł prób ować
zawrócić, by dojechać do stacji paliw niedostępnej dla ja dących od
strony Kielc i Warszawy.
lalpl

pokrzyżowała

w
którzy
zami~rzali sprzedać lub kupić samochód na giełdzie w Miedzianej
Górze. Aut wystawiono sporo, ale
plac zaczął pustoszeć wcześniej
niż zwykle.
Podajemy ceny wywoławcze aut
mniej popularnych nie ujętych w
poniedziałkowej tabeli.
ub iegłą niedzielę plany tym,

Juliusz Słowacki

-

Tombak zamiast
Sandomierscy policjanci zatrzymali wczoraj na gorącym uczynku
ko l ejną grupę ru muńskich oszustów. Stróże prawa znależli przy
cudzoziemcach
k i lkadzies i ąt
"złotych " sygnetów i obrączek ,
które ci sprzedawali naiwnym sandomierzanom j ako prawdziwe. W
pozostawionym w pobliżu samochodzie Rumuni mieli ukryte
ponad kilogram bi żuteri i z tombaku oraz 6,7 tysięcy niemieckich
marek i 11 tys i ęcy złotych .
Od kilku tygodni w rejonie Sandomierza działalo kilka grup rumuńskich
oszustów. Pierwsza grupa zos\ała
rozbita przed tygod niem. W jej sklad
wchodzKO trzech mężczyzn i jedna
kobieta. Wczoraj sandomierscy polikolejną
grupę,
cjanci
rozbili
składającą się tym razem z trzech
mężczyzn w wieku około 30 lat.
Od kilku dni funkcjonariusze miejscowej Komendy Powiatowej Policji
otrzymywali informacje o pojawieniu
się w mieście kolejnej grupy. Wczoraj
przed południem przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu policjanci z Wydziału Kryminalnego urządzili zasa·
dzkę . Podczas kolejnej próby oszustwa Rumuni zostali zatrzymani.
Scenariusz,
wedlug
którego
działała grupa, był bardzo podobny:
jeden z cudzoziemców rzucał na
chodnik tombakową obrączkę lub sygnet, by po chwili ją podejść. Jego kompani starali się wtedy zainteresować .atrakcyjnym znaleziskiem" przypadkowych przechodniów. Wówczas
cudzoziemiec proponował odsprzedanie znalezionej biżuterii. Tłuma
czyi, że ni jest mu o 90 ni~
potrzebna. Ofiarami oszustów byli
przeważnie emeryci i renciści. Choci aż na pierwszy rzut oka biżuteria

Rłłd~ I?~wiatu lIiemskie!iJO Kieleckiego

o~

~ 1.)~"';:
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Problemom

bezp iecze ństwa

;.. o

Głos O bezpieł::zeństwie
?1

poświęcona była wczorajsza sesja
Rady Powiatu w Kielcach. Zajmowano się statutem i Radą
Społeczną
Specjalistycznego
Szpitala Położn i czo-Ginekologicz
nego i Noworodków w Kielcach,
powołano równ ież kom i sję przetargową,
która wybierze bank
obsłu gujący finanse powiatu.

(Gośćmi wczorajszego
ma rady byli: Zygmunt
danI miejski policji w i
szard S tępkowski skiej Państwowej
Jerzy Piwko - prokurator
Kielcach.

Na

giełdzie

Z okazji Międzynarodowe go
Wojdaka, zespołów
Dnia Zapobiegania Narkomanii
.Orfeusz·, pokaz mody
w sobotę w Staszowie zainau·
konkursów z
gurowana zostanie og ólnopo l·
dam i. W niedzi e l ę w
ska akcja profilaktyki anty·
dzie się Wielki Jarmark
narkotykowej, której towarzywski, na który złożą się
szyć będą imprezy ~~};tyczn.e i
kA't.aretów i gminnych
rozrywkowe trwaJąceC!wa dni.
8itYstycznych.
W sobotę w Staszows . ~ Ośro~ . ,.p ręz są:
ku Kultury wystąpi tea lalek ze-' ·'pobfegania Na
Słupska , który zaprezentuje sztuGłówny w W<lrs;~aVile ,
kę o tematyce anty narkotykowej
lizacji Imprez
w Kielcach, władze
pl. . Podwórko marzeń·, adresowaną do dzieci i młodzieży. Odszowskiego, Urząd
będą się również koncerty i recitaw Staszowie oraz
le, m.in. Jerzego Kryszaka, Jana
Dom Kultury.

samochodowej

Wartburg i 90 - 6,3-6,5, 87 kom·
bi - 2 ,6; trabant 89 -1 ,3; tawria 96
- 9,9 , 91 - 3 ,9-5.4, 87 - 1; dacia 903,7, 81 -1 ,8; zastawa 83 -1,7.
BMW 528: 96 -120; 524: 89 (0 )26; 325: 85 -11; 31 8: 78 - 2 ,8; vol·

vo 440: 95 (D) - 35; seat cordoba
97 (D) - 34,5, 96 - 28; toledo 92 (D)
- 18,9, 91 - 21; cit roen saxo 96 (D)
-20,5; xsara 97 - 31; AX 89 -10,5;
BX 14: 88 - 8,5; rover 620: 96 (0 )35,5.

~

Tadeusz Różewicz

•• Pulapka··
opracowanie tekstu i inscenizacja

grasują oszuśc i

Wielki feslyn
w Slaszowie

. GOSMlX

* czajniki elektryczne
* maszyny do szycia ~
* roboty kuchenne ~
* i inne

W Sandomierzu

Paweł Miśkiewicz

24.05., godz. 18.00
s -samara, f - favorit

http://sbc.wbp.kielce.pl

Daewoo t ico 98 - 18,5,
95 - 14, 93 - 11,8; KIA ciaru!
39,9.
Daihatsu charade 88 · ,
86 (D) - 7, 84 (D) - 5,2;
mry 90 -15,2; corolla
rina 95 - 38, 89 -16;
de 95 - 45; n issan sunny
9,5.

o

RELAKS
To my podarujemy mu " skodę felicię" - mówią przez łzy radości.
A Adam przytakuje, że jak tylko
samochód stanie przed ich blokiem, zaraz zabierze rodziców na

ElEN.,

piękną wycieczkę .

"Felicja i Ty" trwał od
do maja. Niestety, nikt nie
wygranej w kategorii samo-

- Na pewno pojedziemy na Jasną
by podziękować Bogu za
szczęście - zapewnia pani Anna,
która nadal nie może uwierzyć , że
wygrała , myśli, że to sen.
W konkursie rozlosowaliśmy
również w redakcji nagrody pocieszenia. Kompleły poduszek otrzymują: Aleksander Kamiński i Marian
Jakubczyk z Ostrowca Świętokrzy
skiego, Zenon Sobowiec z Sando- .
mierza, Artur Karlik ze Stalowej Woli, Agnieszka Przygrodzka z Buska
Zdroju, Mirosław Banaś z Kielc, Stanisław Klapacz ze Starachowic,
Barbara Wojcieszek ze Skarżyska
Kamiennej , Marianna Krawczyk z
Radomia, Jan Rękas z Tamobrzega, Janina Pietrzyk z Daleszyc.
Górę ,

A SYNA
n iem ożli we! Nie mogę w to u w ierzyć! - wykrzykiwała wczoraj
radoś ci kielczanka Ann a Jończyk, zdobywczyni "skody fegłów nej nagrody w konkursie " Felicja i Ty", zorganizowanym
"Echo Dnia". Państwo J o ńczykowie w pierwszą wycieczkę nosamochodem wyb i orą się na Jasną Górę, by podziękować Boszczęś cie.

STRONA 3

niu brali udział wszyscy uczestnicy
konkursu , którzy posiadali karty
konkursowe i zgromadzili komplet
kuponów. Wczoraj w siedzibie "Invest - Mot" w Zgórsku koło Kielc
"sierotka" publicznie wylosowała

osobowy. Dlatego "skOda feI chód
licia" i inne nagrody
przezostały

kazane do losowania. W losowa-

ONKURS

NA
EEKEND
'V
J

WYGKANIA <EKSPImSOOa1łAwy
15 NAGRÓD NIESPODZIANEK

Wytnij kupon z dzisiejszego i sobotniego (22 maja)
Dnia", zaznacz JaZYzyklem prawIdłową odpowIedz,
yślij lub przyn~ >I
~R
Targowa 18, 25-520 Kielce. Na kupony czekamy
r
agrod~onych osób

D

chryzantemy

D

konwalie

~

.JIRY
.iil
,zdecydowałam się

na Pilicłfl .. .
, dZiałają szybko i niezawodnie .. .
mogłam wybrać najkorzystniejszą

dla

szczę śliwą ka rtę.

Los uśmiech n ął
do 57-letniej kielczanki Anny

-II'II
się

w

Gl'!

Bs~~9S~"
. czykowle
.
~:s:

czytaj. ą

przejął

_pierwszego nume-

.0%,

t to syn
te
rodziców - jest
.stałym czyternikiem "Echa Sportowego". - W ko(lkursach organizowane przez "Echo" biorę udział od
początku . Tyle że do-tej pory nigdy
nie zebrałamtię na odwagę, by
wysłać kupon . Teraz również bym
nie wysłała , ; ale zmobilizowal i
mnie do tego moi panowie - mąż i
syn. Zrobi/am to w ostatniej chwili i
wygrałam . Nie mogę w to uwierzyć! - cieszy się pani Anna.
Państwo Jończykowie są emerytami. Mają 13-letniego dużego
.fiata". - Od lat nosiliśmy s i ę z
myślą, by zami enić go na lepszy,
ale brakowało pi en i ędzy. Syn
Adam, który jest studentem , pocieszał nas, że jeszcze kupi nam
piękne autko. Teraz już nie musi.
obowiązki

(;\~

Józef Detka z Kielc wygrał narzuIwona Babiarz z Suchedniowa i
Renata B ącal z Gorzyc - fira nki,
Ewa Lasia z Szarbkowa koło Piń 
czowa - obrus.

tę ,

Wszystkim serdecznie gratulujemy. W sprawie odbioru nagród
prosimy o kontakt z Biurem Konkursów w Kielcach, tel. 041 /34304-56.
/WET/

Mieszkańcy

regionu

wybi e rają

"Echo Dnia"

Jesteśmy
•

•

pierwsI
Najnowsze badania czytelnictwa potwierdzają prymat " Echa Dnia"
w naszym regionie. Docieramy do największej liczby mieszkańców.
To Wy, nasi Czytelnicy, potwierdzacie ankieterom , że " Echo" jest dla
Was naj ciekawszą gazetą.
Badania przeprowadzone w marcu bieżącego roku przez
SMG/KRC opublikował naj nowszy miesięcznik PRESS.
DZIENNIKI LOKALNE
PROCENT RESPONDENTÓW
5,5
1. Dziennik Zachodni
4,1
2. Trybuna Śląska
3. Dziennik Bałtycki
3,5
3,2
4. Dziennik Polski
3,0
5. Gazeta Pomorska
2,7
6. Gazeta Krakowska
7. Dziennik Łódzk i
2,2
2,2
8. ECHO DNIA
9. Express Ilustrowany
2,1
10. Gło s Wielkopolski
2,0
,
2,0
11. Gazeta Lubuska
2,0
12. Gazeta Poznańska
1,7
13. Dziennik Wschodni
1,6
14. Gazeta Wrocławska
15. Nowiny
1,6
1,6
16. Gazeta Współczesna
17. Nowa Trybuna Opolska
1,5
18. Wiadomości Dnia
1,5
19. Wieczór Wybrzeża
1,5
1,4
20. Kurier Szczeciński
1,4
21. Kurier Lubelski
1,4
22. Express Byd~ os ki
1,3
23. Głos Pomorza
1,3
24. Głos Szczec iń sk i
1,3
25. Kurier Poranny
1,3
26. Słowo Ludu
1,2
27. Gazeta Olsztyńska
1,1
28. Express Wieczorny
1,1
29. Super Nowości
30. Głos Koszaliński/Słupski
1,1

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO
SALONU DAEWOO NA RATY - TO CO NAJLEPSZE
Auto System sprzedający
samochody Daewoo przygotował
na najbliższe dni dla swoich
klienlów wyjątkowe propozycje.
Przede wszystkim jesl lo
niezwykła szansa dla wszystkich
zainleresowanyc,h zakupem
Lanosa, Ij. specjalny promocyjny
plan ratalny, w którym Lanos
kosztuje tylko 283,50 zł
miesięcznie (dotyczy planu
połówkowego , Klient ma prawo
płacić 50 proc. raty do momentu
odbioru samochodu). Promocyjna
oferta skierowana jest także do
amatorów najnowszego modelu
Daewoo, przebojowego Matiza.
Można nabyć to alrakcyjne auto
płacąc
miesięczn e
raty
w wysokości zaledwie 403,10 zł.
Dodatkową atrakcją dla
pierwszych klientów jest specjalny

bon na doposażenie samochodu.
Wyjątkową atrakcyjność zakupu w
Aulo Systemie wyróżnia koszt
usługi w wysokości 2,8 proc, (nie
jest to kredyt bankowy) rocznie
oraz minimum formalnośc i
niezbędnych do zawarcia umowy.
Wszystko to sprawia , że oferta
A u loS Y s t e m u j e s I
najdogodniejszą, jak również

naj bardz iej dos t ęp n ą for mą
zakupu nowego samoch odu
Daewoo (Polonez, lico, Matiz,
Lanos , Nubira ). Nie zwlekaj,
zarezerwuj j edną z promocyjnych
umów.
Adres: Salon Auto Syslem
SDH TĘCZA Kielce
ul. Sienkiewicza 44.

ofertę ...

,i na dodatek w soboty i niedziele przy

lokalnych mogę rozmawiać
razy dłużej za tę samą cenę
,naprawdę dbają o klienta!

Szkoła Języka

Angielskiego "Martin's School"

Nowoczesne systemy nauczania
Rozmowa z Magdaleną Kuśmierz-M artin , dyrektorką Szkoły Języka Angielskiego " Martin's School".

• Minęły trzy miesiące od momentu, kiedy
szkoła zaczęła nauczanie języka angielskiego. Co mote pani powiedzieć ciekawego o tym okresie?
- Zostal wykorzystany bardzo efektywnie, co mogą potw i erdzić wszyscy uczący
tutaj . Dzi ęk i doborowej kadrze
si ę

http://sbc.wbp.kielce.pl

wykladowców (m.in. M. Whattjest rodowi tym Anglikiem), p osi a dającej wysokie
kwalifikacje zarówno w zakresie nauczania j ęzyka angielskiego, jak i pedagogiczne, nauka odbywa się na wysokim poziomie. Dzieci i dorośli uczą się w
przytulnych salkach, bogato wyposażo
nych w sprzęt audiowizualny.
• W i dzę t utaj wyodrębn i ony pokój z
kabinam I. Czemu o ne siutą?
- Jest to laboratorium językowe,
gdzie są zainstalowane radiomagnetofowny i sIuchawki. W wyposażeniu kabin są
również specjalistyczne testy dla różnych
grup wiekowych i dzięki temu każdy może
sprawdzić na bieżąco poziom zdobytej
wiedzy w zakresie ięzyka angielskiego .
Muszę tu zazna czyć, że korzystanie z laboratorium jest bezpłatne.
• A skąd dochodzą takle przyj emne
zapachy?
- Szkoła posiada własny bufe~ gdzie oferowane są różnego rodzaju gorące i zimne napoje oraz inne przysmaki. W czasie przerw k&-

żdy uczeń

ma prawo korzyslać z dobrze wyposakuchni. ZaraNno ja, jak i wykladowcy chętnie
pomagamy dzieciom w przygotowaruu posiłku .
• Zauważyłem , że uczn iowie przy·
c hodzący na lekcje posluguj ą się dob rym i

żonej

pod rę czn i kami .

- Tak, to prawda. W cenę kursu wliczone są
podręczniki nowej generacii, na przyklad .Enterprise·, które podają najskutecznieisze metody nauczania.
• Co pani dyrektor ma do zaproponowania
szerszej grupie zainteresowanych nauką ję
zyka angielskiego?
- Szkoła jest przygotowana na prowadzenie
krótkich kursów specjalistycznych dla różnych
grup zawodowych, między innymi bankowców, bIznesmenów i innych. ProwadZImy również kursy przygotowawcze do matury i szkoty
wyższei oraz FCE, CAE. CPE itd.
Oto adres naszej szkoty: Szkoła Języka An·
gielskiego .Martin's School-, 25-325 Kielce,
ul. Poleska 6A,tel. (041)368-41-18, 342-5626, kom. 0604 427 337. Zapisy przyjmujemy
do 30.06.1999 roku .
• Dziękuję za rozmowę,

Jan WYROZUMSKI

''''IJW

Artykuł sponsorowany

-Te

kudłate

i

łaciate, pręgowane

i pstrokate ...

szcz,ście

Psie

Ruda Baśka to prawdziwy dziwoląg, ni to pies, ni to kot. Nie szczeka, ale jakoś tak przeciągle śpiewa, co tu gadać, fałszuje. Mała, ruchliwa i po kociemu łasi się do nóg. Lubi ciepło, ale nic w tym dziwnego, skoro przywędrowała do nas z Afryki. Tak naprawdę to Baśka
nazywa się Fitri Liwang i jest nie szczekającym psem rzadkiej rasy
basenji, a do Kielc przyjechała na wystawę.
Szczekająca

arystokracja zjedo Kielc z całej Polski i z
państw sąsiednich. Są miniaturowe, podobne do pluszowych maskotek pudelki i wielkie jak niedżwiedzie mastiffy. Psy do zabawy, towarzystwa i obrony. Na XXX
jubileuszowej Świętokrzyskiej Wystawie Psów Rasowych pokazano
600 psów 120 ras.
chała

natomiast można je spotkać co
krok. To zwierzęta z charakterem,
zrównoważone i opanowane, nie
szczekają bez potrzeby. Idealne
dla dzieci. Można je głaskać , uwielbiają zabawy. I kochać potrafią
ogromnie. Bardzo trudno przyzwyczajają się do nowych ludzi, ale jak
kogoś polubią. to jak to się mówi,
do grobowej deski. Z naszą Fantą,
której rodowodowe imię brzmi
Fantasia I Bohex, to mamy trochę
kłopotu - ciągnie pan Jacek. - Nie
można jej nigdzie zostawić, choć
by na kilka dni, bo strasznie tęskni ,
nie je, rozpacza.

Ukochany pies
Obrażona

Fanta z Brazylii
Byrona

Dzieciaki jak zauroczone biegają
między czworonogami i wyciągają
ręce, by choć pogłaskać zwierzaki. Ą
psy to nie byle jakie, same championy. Krystyna Raszkowska z Łodzi
pod kurtką schowała swoją małą
przyjaciółkę, białą jak śnieg dwuletnią Łajkę - miniaturową pudliczkę.
- Właśnie zdobyła złoty medal mówi z dumą, a piesek wystawia
spod przykrycia kudłatą główkę . - Jesteśmy już w niezłej komitywie,
chociaż mam ją dopiero od kilku
miesięcy.

Obok przysiadł duży, pręgowany
pies. Na nikogo nie zwraca uwagi,
a minę ma taką, jakby się obraził.

Któż

ECHO DNIA
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Takich sympatycznych stworzeń nie trzeba polecać - yorkshire terrier.

- Fanta trudno się zaprzyjażnia,
ale właścicieli kocha bezgraniczną
miłością - wyjaśnia Jacek Zieliński
z Krakowa. - To bardzo rzadka rasa w Polsce, nazywa się filia brasilejro. Do tej pory jest ich zaledwie
kilkanaście . Na wystawę przyjechały trzy psy tej rasy. W Brazylii

z nas nie pamięta filmu "Lessie

Z bliska
Najważniej

szym zmysłem
polityka
jest
słuch. Społecz

ny, nie muzyczny. Dobry polityk może beczeć jak baran kolędy, "My, pierwsza brygada" i nawet "Sto lat"
na imieninach u szefa, ale zdolność słyszenia tego, co mówią ludzie i czego sobie życzą powinien
mieć doskonałą. Dotyczy to oczywiście jei:Jnbstek ambitnych, które chcą coś dla siebie i kraju
osiągnąć. Reszta, polityczne pospolite ruszenie, pchające się
ławą tam, gdzie korzystniej, niczego mieć nie musi, wystarczą
jej ochłapki apanaży, jakie może
przy okazji kręcenia się przy
głównym ołtarzu uzyskać. Tak
zawsze jest, różnice między
gwiazdami i tłumem statystów są
wszędzie ogromne.
Leszka Balcerowicza miałem zawsze za gwiazdę, chociaż niekoniecznie polityki. Na początku swojej
współczesnej kariery, przy tzw. I
Programie. Balcerowicza, wicepremier nadzwyczaj starannie zastrzegał się, że jestfachowcem, a nie politykiem. Rozumiałem wtedy sens
tego różnicowania. Fachowiec jest
definicją człowieka spokojnego,
rozważnego, który wiele wie i tyleż
znaczy. Polityk w przeciętnym wydaniu to osobnik wiecznie za czymś
goniący, z rozlatanymi oczami, spocony psychicznie i fizycznie. Sąjed
nak granice separacji, których nie
można przekroczyć, jeśli chce się
pozostawać w zgodzie z rzeczywistością. Wicepremier, minister finansów jest politykiem i to jednym z

wróć"...

głównych

w każdym kraju. Niezaleod tego, czy mu to się podoba
czy nie.
Balcerowicz II, funkcjonujący dzisiaj, już nie rozdziela fachowości od
polityki. Trudno by mu zresztą było,
stojąc na czele jednej z najwię
kszych partii i kierując gospodarką.
Nie mówi o sobie ,Jestem politykiem ", ale nie zastrzega się gorąco,
że nim nie jest. Postęp godny odnotowania. Jeszcze bardziej zasługu
je na uwagę rozwój słuchu politycznego, który do niedawna przegrywał u profesora
z naukową
ścisłością i logiką. Dobry to znak dla
zwolenników Balcerowicza i przygnębiający sygnał dla tych, którzy
chcieliby go utopić w łyżce wody.
żnie

stwa, właściwego na seminarium
doktorskim, ale żle odbieranego publicznie, będziemy mieli polityka
wielkiego kalibru. Nareszcie.
Ucieszyły mnie dwa użyte ostatnio
przez wicepremiera sformułowania.
W pierwszym podważył on zasad. ność prowadzenia rozmów z Lepperem (błyskotliwie przy okazji nawiązując do francuskiego Le Pena:
Le Pen - Le Pper), w drugim zaapelował do dziennikarzy, żeby nie pisali, iż polityka jest czymś brudnym.
To ostatnie uradowało mnie szczególnie. Bałcerowicz jest pierwszym
politykiem, do którego dotarło, co
publicznie potwierdził, że polityka
jest postrzegana przez Polaków jako taplanie się w błotku. Niewielkie

schować głowę

podwodę aonjużjestprzym nie .

Kotopies z Afryki
Ruda

Baśka

z kolei to prawdziwy
ni to pies, ni to kot. Wokół niej ustawił się tłum dzieciaków
i dorosłych. Nie szczeka, ale jakoś
tak przeciągle śpiewa, co tu gadać, fałszuje. Mała, ruchliwa i po
kociemu łasi się do nóg. Lubi
ciepło , ale nic w tym dziwnego,
skoro przywędrowała do nas z
Afryki. Tak naprawdę to Baśka nazywa się Fitri Liwang i jest nie
szczekającym psem rzadkiej rasy
basenji, a na wystawę do Kielc
.przyjechała z Warszawy.
Niewielki rudy psiak z białymi
plamkami to rzadkość w Polsce.
dziwoląg,

Nieopodal do zdjęcia ustawia się
czarny, olbrzymi frodo - nowofundland. Dla niego to gratka. Champion przyzwyczajony jest do pochlebstw.
- Te psy ratujątonącychwwodzie
- tłumaczy jakaś matka kilkuletniemu brzdącowi, który z zachwytem
głaszcze czarne futro i powtarza: Mamusiu! Ja cię tak bardzo proszę, kup mi pieska. A pies przypom'ina niewyrośniętego niedżwie
dzia.
Warto przypomnieć, że nowofundlandy, zwane popularnie wo-

Amstaf o egzotycznym imieniu Juma

do mastiffa, tylko z bardzo krótko
przyciętymi uszami. - Nasz Armadio Delia Citta Nera
złoty medalista - przedstawia championa właścicielka Bernadeta
Wilkowska z Radomia. - A trafił do
nas przypadkiem. Znajomy trzy la-

dołazami , zyskały sławę dzięki
Byronowi, który miał psa tej rasy.

W hrabstwie Nottingham, wogrodzie Byronów znajduje się słynne
epitafium poświęcone psu poety.
Na angielskich portretach dość
często można zobaczyć nowofundlandy,
które
w
pełni
zasłużyły sobie na dobrą sławę .
Pierwotnie służyły rybakom wysp
nowofundlandzkich jako niezmordowani towarzysze przy
aportowaniu z wody przedmiotów wyrzucanych przez morze i
przy zarzucaniu sieci. Dzisiaj
wykorzystywane są w ratownictwie wodnym.
Nowofundland z Kielc, Frodo z
Kąpieliska Marzeny, jak wszystkie
psy tej rasy, reaguje na plusk wody. - Trudno się przy nim utopić ,
ale z nurkowaniem też są kłopotyśmieje się Stanisław Wygoda. to może odkrycie, ale, powtarzam,
nikt go przed Balcerowiczem nie dokonał. I nie powiedział o tym publicznie. Mam nadzieję, że świado
mosc
prawdziwych
odczuć
społecznych wobec polityki i polityków będzie się wśród naszych przywódców rozpowszechniać. Że zrozumieją, iż opinie dziennikarzy są
ważne, ale poglądy zwykłych ludzi
są ważniejsze. A nie są to poglądy
dla naszej polityki przyjemne.
Upadek autorytetu polityków i instytucji politycznych w Polsce jest
błyskawiczny.
Po
pierwszych
dwóch latach zachłyśnięcia się wolnością i całkowitej tolerancji dla ludzi, którzy ją do naszego życia na
powrót wprowadzali, zaczęliśmy

Stan zabrudzenia
Jeśłi ewolucja będzie postępowała,
jeśli w kontaktach publicznych profesor będzie odchodzić od mefltor-

Wystarczy tylko

milić wątpliwości. Mieliśmy
początku nadzieję, że będą to

na
ludzie z nie rdzewnej stali, którzy z pogardą odrzucą znienawidzone praktyki PRL. Szybko okazało się, że
jest inaczej. Starą nomenklaturę
zastąpiła nowa, funkcjonująca za
znacznie większe pieniądze niż poprzednia. Utrzymano zasadę .mierny, ale wierny·. Do urzędów i instytucji gospodarczych podległych państwu napłynęła fala nowych . swoich", często durniów i frustratów,
którzy szybko chcieli zdobyć wszystko. Przede wszystkim znaczenie i
pieniądze.

Rozkwitła urzędowa

korupcja, polityczna i administracyjna. Sprawy,
które gdzie indziej wywoływałyby
trzęsienie ziemi, upadki rządów, samobójstwa polityków, w Polsce
przechodziły bez żadnych J>Zkód dla

Shar-pei - rasa uratowana
przed chińskimi komunistami.

Jest ich zaledwie dwadzieścia kilka. - Nasza Baśka to straszny pieszczoch - opowiada Joanna Groszek-Nogajczyk. - W wielkiej przyjażni żyje z kotami i nic w tym dziwnego, bo czasami sama zachowuje się jak kot. Jak one myje się,
liżąc się, i zwija się w kłębek, a kiedy zobaczyła śnieg, to wprost
oszalała ze zdziwienia.

Flay-ball w Kielcach
,
Uwagę zwraca błękitny mastino
napoletano, do złudzenia podobny

zainteresowanych. Nikt nie chce robić awantur: rząd ze zrozumiałych
względów, opozycja dlatego, że za
chwilę

będzie

rządem .

Smętnie

wygląda nasza scena polityczna, od
pijanych posłów wymachujących legitymacją przed nosem zmarkotniałych policjantów, po rząd, który z
namaszczeniem dyskutuje o sprawach uruchomionych interesem
producenta żelatyny. Przez obywateli polityka odbierana jest jako
plątanina interesów i interesików
polityków oraz ich partii. Interes państwa i społeczeństwa jest słabo widoczny, co wywołuje zasadne wrażenie, że niewielu z tych, którym za
to płacimy, tymi sprawami się przejmuje.
Polityka w Polsce nie jest brudna, jest brudnawa. Nie ma w niej
totalnej korupcji, charakterystycznej dła Trzeciego $wiata, ale za
dużo jest spraw i sprawek nie tolerowanych w Europie Zachodniej.
Przede wszystkim jednak nasza
polityka jest byłe jaka. Brak w niej
poczucia misji, wielkości i instynktu państwowego . Politycy nie najlepiej służą państwu, społeczeń
stwu i w ostatecznym rachunku sobie. Trzeba o tym mówić pubłicz
nie, bo to jedyna droga do poprawy. Nawet jeśli podróżowanie nią
może być dla niektórych naszych
wielkich przykre.
Wspólnymi siłami prasy, opinii publicznej i otwartych mądrych polityków, takich jak Bałcerowicz, powinno się obniżyć w Polsce odporność
na skandal. Ci, którzy go wywołują,
muszą szybciej i na trwale znikać z
życia publicznego. Wówczas bę
dzie czyściej. Mniejsze będą potrzeby publicznego mówienia o brudach.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tadeusz JACEWICZ

Uratowane przed
nizmem

ciągle chorował

na zapalenie śli
nianek. A mój mąż uwielbia duże
psy, więc kiedy zMijomy chciał się
go pozbyć, wzięliśmy bez wahania. I był to strzał w dziesiątkę, bo
teraz nasz Armadio to pierwsza
klasa. Namęczyliśmy się z leczeniem, ale było warto - głaszcze
swojego ulubieńca.
Największą sensacją są jednak
border collie, niewielkie,-sympatyczne psy, grające- w piłkę . Dla
uświetnienia jubileuszowej wystawy zaproszono całą psią drużynę
z Katowic pod wodzą Tomasza
Pecolda, która przedstawiła show
flay-ball. Jest to tor przeszkód z
grą w piłkę . Najtrudniejsza konkurencja to sztafeta. Pies musi pokonać kolejno cztery przeszkody,
uruchomić maszynę wyrzucającą

piłki golfowe , chwycić piłkę

w

mori wrócić tą samą trasą. Dopiero po oddaniu piłki startuje następ
ny zawodnik. Psy jak zauroczone
wpatrują się w piłkę. Nie przeszkadzają im klaskanie i krzyki widzów.
Póżniej biegają za kolorowym
krążkiem i liczy się tylko zabawa.
Niewielkie, czarno-białe psy są
urocze, uradowane wskakują na
ręce trenera, bawią się świetnie.
Niejeden kielczanin, małY--i duży,
po tym pokazie zapragną! mieć w
domu
takiego
śmiesznego ,
kudłatego przyjaciela.
dkę

PODZIĘKOWANIE

ORDYNATOROWI, LEKARZOM
I PERSONELOWI MEDYCZNEMU ODDZIALV
CHIRURGII SZPITALA W JĘDRZEJOWIE
ORAZ WSZYSTKIM,
KTÓRZY RATOWALI ŻYCIE
Piotrowi Podgórskiemu z Ostrowca
moI2S871t

SOUDNEOKNA

BELGIJSKI SYSTEM deceuninck
•

KIELCE, WiŚNiÓWKA 77
tel. (041) 362-33-35 • fax (041) 362-33- 34
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J echać, ciągle jechać
stronę słońca ...
jeżdżąc

Jak to

się

vv upalne dni,

uśmiech?

że

dzieje,

Klimatyzacja .

a

niektórzy

tvvarze innych
Zavvsze

narzekają

kierovvcy
rozjaśnia

śvvieże,

promienny

chłodne

povvietrze

- bez vvzględu na temperaturę na zevvnątrz. Luksus , który teraz
kosztuje tylko
Wystarczy ,
Veronę ,

że

1 . 600 PLN.
kupisz Forda Escorta

Veronę

lub Forda Mondeo

a pokochasz bezchmurne niebo vv letni, upalny

dzień . ..

bez vvychodzenia z samochodu.

Ford Escort Verona
•

silnik 1 .6 16v Zetec (90 KM)

•

klimatyzacja

•

poduszka powietrzna dla kierowcy

•

wspomaganie kierownicy

•

immobłłize"., PA"FS

•

przyCiemniane szyby

•
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(5- drzwidwa

t

kombi) w tej samej cenie
li

Ford Mondeo Verona
•

silnik 1.B 16v Zetec (115 KM)

•

klimatyzacja

•

poduszka powietrzna dla kierowcy

•

wspomaganie kierownicy

•

ABS

•

immobilizer PATS

•

centralny zamek

•

przyciemniane szyby

•

przednie światła przeciwmgielne

•

elektrycznie regulowane szyby przednie

•

wersje nadwozia (4-, S-drzwiowa
i kombi) w tej samej cenie

-

Pośpiesz się!

l Iiim

Liczba samochodów

l

w tej ofercie jest

Raty

ograniczona.

~łącz się

Z

I

Autoryzovvanym Dealerem Forda.
KIELCE
Moto-Sar
ul. Zagnańska 119
tel. (O 41) 362 75 75

http://sbc.wbp.kielce.pl

RADOM
Rad-Motors
ul. Orkana 1
tel. (O 48) 381 00 61

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Auto-Skar
ul. Piłsudskiego 2
tel. (O 41) 253 04 48
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ko - mówią dr Cichecka i dr Bijakowski.

Jeżeli dla sześcioletniego Daniela Tomasika nie znajdzie się 250 fysięcy złotych

- dziecko umrze

O życie

Blaganie
N i es p ełna

rok temu na wiejdrodze
samochód
potrącił pięcioletniego wtedy
Daniela Tomasika. Chłopiec
stracił przytomność . Co prawda odzyskał ją po kilku
dniach, ale od tego czasu nie
może samodzielnie oddychać .
Podłączony do respiratora od
dziesięciu miesięcy leży w kieleck im szpitalu dziecięcym.
Jeżeli nie będzie miał wszczep ionego stymulatora nerwów
przeponowych, umrze. Czas,
ponoć najlepszy lekarz, pracu je na ni ekorzyść tego dziecka.
Stymu lator kosztuje 250 tysię
cy złotych . Daniel ma coraz
m niej czasu ...
Do wypadku doszło 26 lipca
ubiegłego roku na wiejskiej drodze w Wielkim Dole, miejscowości położonej niedaleko Miechowa . Tam właśnie z rodzicami i
dwiema siostrami mieszka , czy
raczej mieszkał , pięcioletni Daniel Tomasile
skiej

Tragiczn a
chw ila

Zdjęcia

Daniel od wielu
Tego dnia chłopiec był na spacerze z dziadkiem. Dziecko jechało
rowerem , opiekun szedl obok. To
był dosłownie moment. Akurat z
pobliskiego domu wyjeżdżał j a kiś
samochód . Daniel wystraszył s i ę,
że auto go potrąci. Odj echał prosto pod koła pędzącego drogą
.. malucha· ...
- Jak do b iegłam , Daniel był bez
przyto mności. Na środku drogi leżał rowerek, obok niego bucik
wnuczka . Potem go zabrali, tylko
tego buta przyni o słam do domu opowiada babcia Daniela.
Samochód nie jechał bardzo szybko. Ot, jakieś 60 kilometrów na
godzinę . To wystarczyło, żeby doprowa dzić do tragedii.. . - Jeszcze
wczesmeJ , zanim tu zrobili
pórządną drogę , to samochody jeździły wolno, wypadki się nie zdarzały, bo dziury w ulicy były takie,
że się wszyscy bali. Dopiero jak
ten asfalt wylali , to teraz auta
jeżdżą jak szalone, kierowcy na
nic nie patrzą. .. - babcia dziecka
załamuje ręce .

Daniel pozornie nie m i ał poważ
nych obrażeń : złamana noga , zwichn i ęty nadgarstek, jakieś stłucze
nia, zwłaszcza na głowie . I tyle .
Ale dziecko jak straciło przytomność podczas uderzenia, tak nie
mogło jej odzyskać .
- Od razu po wypadku znalazł się
jeden usłużny sąsiad z samochodem. Zaofiarował się , że zawiezie
syna do szpitala. Najpierw chcieliśmy zabrać Daniela do Krakowa,
bo to przecież niedaleko - opowiada Anna Tomasik, mama Daniela.
- Zadzwoni l iśmy, ale tam w szpitału odmówili. Powiedzieli, że to nie
nasz rejon , nie nasze wojewódz-

miesięcy jest

two. To było jeszcze przed reform ą
i n a l eże li ś my . do Kieleckiego. Nie
obchod ziło ich, źe dziecko jest w
ciężkim stanie.
Wzi ęl i więc wc i ąż nieprzytomnego syna do szpitala w Miechowie.
Tu fachowcy zaczęl i go rean imować .
.
- Co z tego, skoro nawet respiratora nie mieli? Daniel cały czas był
nieprzytomny, nie mógł złapać oddechu . Zadzwonili do Kielc po karetkę , a w tym czasie taką gumową
gruszką utrzymywali go przy ży
ciu. Karetka z Kielc do Miechowa
j echała dwie godziny - opowiada
Anna Tomasik.
Niby nic
Dan iel najpierw, przez kilka dni
po przewiezi eni u go do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, nie
odzyskiwał przy tom noś ci. Kiedy
wreszcie o tworzył oczy, o kazało
się, że nie m oże r u szyć ani ręką,
ani nogą. Uszkodzone podczas
uderzenia kręgi szyjne naruszyły
rdzeń kręgowy. One same powróciły na swoje miejsce, ale porażenie wszystkich k.oń czyn zo-

21.05.1999 r. (piątek)

Fundacja
II Zdro we
Dziecko II powstała w Kozienicach w 1993 roku.
Nadzór nad jej działalno
ścią sprawuje min ister
zdrowia i opieki społecz
nej.
Sześcioosobowy
zanąd pracuje za darmo,
nie ma żadnych profitów
z
pieniędzy,
które
wpływają na jej konto.
Powolana została, by
nieść pomoc chorym
dzieciom.
- Zebranie takiej kwoty
jest
możliwe,
jeżeli
znajdą się ludzie z wielkimi sercami. Dla Daniela
te pieniądze oznaczają
życie, dlatego włączyli
śmy się do tej walki - wyjaśnia dr Czesław Czechyra, prezes fundacji.

- Naukowo udowodniono , źe
mózg, który przez kilka minut jest
niedotleniony, nie moźe później
funkcjonować normalnie. Obawialiśmy się, że dziecko będzi e
miało jakieś kłopoty ze zdrowiem
psychicznym, pamięcią i tak dalej . Tymcza sem nic podobnego
nie miało miejsca . Daniel p a mię 
ta wszystko, co się dzi ało wcześ
niej, sam wypadek i cały proces

MHz 71.15

1i.<1
~

11 .1 O - Sprawa na dzi ś : powiat staszowski - audycj ę
z udziałe m władz powiatu m.in. starosty Czesława
Parg ieły poprowadzi Magdalena Sitek-Majewska
15.10 - "Atrakcje nie tylko MTV" - w programie Anny Kopeć
o: powrocie Sade na scenę muzyczną , o nowym
projekcie MetalIiki, o bestsellerach płytowych
kwietnia
19.10 - klasycy rocka - w audycji Jerzego Jopa: The Sisters
ot Mercy
20.1 5 - Radio po kolacji: o Towarzystwie Przyjaci ół Sztuk
P i ęknych , skup iającym ludzi ze zdol nościami
artystycznymi mówić będą zaproszeni goście : doc.
dr Julian Bartosik, Daniela Kowalska - prezes
Towarzystwa oraz Zyta Trych - sekretarz
175101

" Tylko " 65 tysięcy dolarów
- N ieraz j uźtak bywało , że Daniel
o krok od śmierci. Przez cały
ten czas opiekuje s i ę nim sztab ludzi. Początkowo specj al i ś ci nie
dawali dziecku zbyt dużych szans,
nie wierzyli, że on w ogóle p rzeży
je. Mówili, że go nie utrzymamy. A
jednak s i ę udało - cieszy s i ę doktor
Cichecka. .
Zrobiono najpierw tomografi ę
komputerową, potem rezonans
magnetyczny, ale to j uź w łódzk i ej
Klinice Neurochirurg ii.
- Badanie nie wykazało przerwania ci ągłości rdzenia kręgowego .
Jego urazY to wynik ucisku kręgów
szyjnych na rdze ń - wyj aśn i a dr
Piotr Bijakowski, człow iek , który w
życiu Daniela i jego rodziny poj awił
s i ę przypadkowo, jak dobry duch. był

Aleksander Piekarski

łóżka.

leczenia . Jest zupełnie przytomny, św i adomy. Nawet od l eżyny
mu s i ę p ogoiły - opow i adają rodzice dziecka .
To jednak nie wszystkie obraże
nia, jakich doznało dziecko. Okazało s i ę , że Daniel nie jest w stanie
samodzielnie oddychać .
- Mieliśmy nadzieję , że może
.złap i e " oddech . Kiedy tak s i ę nie
stało ,
po trzech tygod ńi ach
przełączy li śmy respirator z gardła
do tchawicy. U dorosłych nie
da/oby się tak długo czekać , ale u
dziecka było to możl iwe - wyjaśnia
Maria Cichecka , ordynator odd z iału anestezjologii i intensywnej
terapii chirurgicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dzi e ci ęcego przy ulicy Langiewicza w Kielcach , gdzie od dzi esię
ciu mie s ię cy leży Daniel Tomasik
wciąż podłączony do urządze nia ,
które za niego oddycha.

stało .

Polskie Radio' Kielce,ol.4

poleca...

przykuty do

Dopiero potem okĘlzało s i ę , że jest
dla chłopca nadzieja. Nie ma się
co okłamywać : jedyna szansa uratowania mu źycia . Jeżeli jej się nie
wykorzysta , Daniel umrze. Chodzi
o wszczepienie d~'ecku sty~vl,a
tora nerwów prz_ ~/~ d'16c~~'t8
urządzenie kosztu Bo ty lę~y' tf,Rlarów, czyli 2;5 'fliarda sta tYch
złotych .
Jak tylko szansJa s ię pojawiła ,
Daniel został przewieziony na
badania do Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie. Karetka z
kieleckiego szpitalika całą trasę
do stolicy przejec h ała na sygnale .
- W badaniu chodziło o sprawdzenie, czy zachowane jest przewodnictwo nerwów przeponowych. Tylko wynik pozytywny mógł
pozwolić na zakwalifikowan ie Daniela do założen i a mu stymulatora. 17 maja okazało się , że wynik
jest pozytywny! Dziecko można
uratować , potrzeba .tylko" tych
pi en i ędzy - opowiada doktor Bijakowski.

Niemiłosierne
mił osierdzie

córeczkami : r.71pr~,'o",;_
dwuletnią Sandrą.
cze kilka miesięcy

iI
temu
mym domownikiem.
- Tylko dwa razy byłam u
więcej nie pojadę . Nie
trzeć , jak się to dziecko
oczy Danielowej babci
- Ale codziennie u ni
A to córka albo zięć,
dziny.
- Całe nasze życie
się wokół Daniela. Z
jadę do niego do
do pracy i z n"',,,r,,!'o ~
Takjestcodziennie we! Tomasik, jedyny ŻYWiciel
cioosobowej rodziny.
Sylwia i Sandra, OO\!aWI:. iI;.
dziewczyneczki ,
dziców. Zamyślona
pytana o Daniela tylko
Sandra go nie pam ięta ,
dwie dziesięć mieS ięcy, i
ta potrącił samochód.
- Nie zabieramy a Zll3WCzvneJ
szpitala. Sylwia
że on tam jest.
potrafiła siedzieć i
nokcie. Płakała .
tem s i kać w majtki,
i
wno ją tego oduczyliśmy da Anna Tomasik.
Kwota 250 tysię cy złotych
dla nich astronomiczna.
rażalna . Jednego życia
starczyło , żeb y na ni ą
wać . Skąd j ą wez mą? Na
nie odpowiedzi ała cisza.
- Tu wieś jest mała ,
Utrzymują się z rolni
dwo wi ążą koniec z
po dziesię ć
więcej ich nie stać .
sić do Kielc i do
błagać o życie dla
na - opowiada matka

Bijakowscy pojawili się najpierw
w życiu Daniela , a dopiero później
jego rodziców.
- Moja żona pracowała na oddziale, gdzie leży Daniel. Ona zawsze przynosi kłopoty z pracy do
domu. Tym razem też tak było. Tak
bardzo pokochała to dziecko, że
przez ostatnie dziesięć miesięcy
życie chłopca stało się naszym życiem. Robimy tyle, ile nam się udaje - wyjaśnia doktor Piotr Bijakowski.
Bijakowscy rozpoczęli akcję
szukania pieniędzy dla Danie la .
Najpierw znależli fundację : Założenie odrębnego konta zajęłoby trochę czasu , a tu nie ma
na co czekać. Dlatego zwróciłem się do Fundacji .. Zdrowe
Dziecko " z Kozienic . Wiem , że
są uczciwi - tłumaczy dr Bijakowski.
Fundacja użyczyła swojego konta , a lekarz zaczął szukać pie n iędzy. Wraz z żoną ruszyli do firm,
kościołów, wszelakich instytucji ,
które mogłyby okazać choć trochę
serca. Różn i e bywało: - W wielu firmach nie mogłem się przebić
przez mur utworzony przez sekretarki. Wystarczyło , że sły szały, o
co mi chodzi , od razu mów iły, że
szefowie nie są zainteresowani ,
bo firmy akurat prowadziły j ak i eś
tam inwestycj e, więc na cele charytatywne nie maj ą pien iędzy. Podobnie usłyszałem w kościołach .
Szczególnie uderzyło mnie w
Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie
ksi ądz wymienił parafie, które nie
mają p i eniędzy, bo akurat budują
chłopca.
nowe świątynie . Wśród nich znaCo będzie z Danielem, .
l azła się taka pod wezwaniem
dziom nie wystarczy
dzia.aotwo ... - opoWiada
łftu pomóc? - Pod
fIi
rzgotyĆ!!or19 doktórPlo r. dzie musiał umrzeć.
le spo zlewa em ~I ę , ź~?Ml ę- - s l ał umrzeć na powikłan ia · .
dzie tak duży. Wyjątk i em 6ył ylko
odpowiada Paweł Tomasik.
kośc iół ojców kapucynów w Kielcach .
"Iść do domu ... "
Przyjaciele Daniela znaleźli jeszcze jedno, bardzo odległe , ale
jednak źródełko . Fundację Christophera Reeve 'a, aktora amerykańskiego , który na skutek
upadku z kon ia doznał porażenia

Nie ma już czasu
W okolicach podobojczykowych
Daniel musi m ieć wszczepione
dwie elektrody, trochę n iżej odbiorn iki rad iowe oraz kolejne elektrody. Całe to u rządzenie podłączo 
ne będz i e do rozrusznika: skrzyneczki mniej w i ęcej w i e l kośc i walkmana . Urządzenie kosztuje 65
tys i ęcy dolarów, ale nie będzie
oddychać za chłopca . Służy do
wysyłan i a impulsów elektrycznych , które mają stymu l ować
przeponę ·

- Jeżel i udałoby s i ę zebrać potrzebne p i en i ądze , dziecko bę
dzie s i ę mus i ało nauczyć oddychać . Stymulator tego za niego
nie zrobi , służy tylko do wspomagan ia - dodaje doktor Maria Cichecka .
Operacje wszczepien ia stymulatora nerwów przeponowych
wykonywane są niezwykle rzadko. W Polsce do tej pory było ich
zaledwie pięć , wszystkie zrobiono w warszawskim Centrum
Zdrowia Dziecka . Daniel może
być szósty. Może , jeże li uda mu
s i ę dożyć do czasu , kiedy jego
przyjaciele zb i orą wystarczającą
kwotę ·

- Paradoksalnie porażenie koń
czyn wcale nie jest najgorsze. To,
drogą intensywnej, długotrwałej
rehabilitacji można złagodzić , nawet części owo wyeliminować . Nie
da się natomiast uniknąć powikłań
zw iązanych z układem oddechowym. Pierwsze zapalenie pluc może się skończyć śm i ercią Daniela.
Dlatego już nie ma czasu . W każ
dej chwili możemy stracić to dziec-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przez 10 miesięcy Danielem opiekuje się cały sztab ludzi.
kończyn .

- Fundacja przekazuje
albo organizacjom , albo fundacjom . W grę wchodzi 5
tys i ęcy dolarów, a to byłoby już
cos. Trzeba tylko wypełnić odpowiedn i formularz zgłoszeniowy,
wysłać i czekać na odpow i edź.
Wiem , że to trwa , ale jeżeli jest jakakolwiek szansa .. . - wyjaśnia
Piotr Bijakowski.
pieniądze

Błaganie

o życie
Wielki

Dół koło

Miechowa liczy

26 domostw, wszystkie

położone

przy nieszczęsnej asfaltowej drodze. To , w którym mieszkają Anna i Paweł Tomasikowie , ma
przyczepioną tabliczkę . Rada
Sołecka , sołtys' . Matka Tomasikowej jest sołtysem wsi. W murowanym budynku, którego piętro
wciąż jeszcze jest nie wykończo
ne, m i eszkają w siedmioro: rodzice pani Ani , jej siostra , do tego
młodzi Tomasikowie z dwiema

I

- To inteligentne , dobrze .
nięte dziecko . Teraz jego

zamyka się w tym pOk?JU~
ma mowy, żeby za bra c g
spacer, chociaż na ChWilę
rwać od szpita lnego łóżka.
spiratorem?
My
wszystko , co było w
cy. Teraz można
ludzkie serca - mówi
checka .
dei
Daniel jest przytomny,
nie się uśmiecha , kiedy
mu zdjęc i e . Ale już za
buzi ciekną mu łzy. mo - mówi do Anny
ra akurat karmi go zupą. .
trzyj ...
, .
I mama wyciera. MOWI
żeby s i ę nie dene
.
śmy jego przyjaci ółmi.
Powiedz Daniel, czego
najbardziej na świecie? od
- Iść do domu ... - sp
mkniętych powiek chłOpca
wymyka się łza .
.
SylWia

każda złotówka

życie Danie:~3~~

Konto, na którym
oznacza
masika: PBK SA O. Kozienice 11101499-76829-2700dopiskiem " DANIEL ".

REKLAMA .
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że przeszkadzać

w najgłębszym
komunii świętej .
• W jakim sens ie może prze-

Rozmowa z księdzem Stanisławem Kudelskim o pierwszej komunii świętej

przeżyciu

szkadzać?

Cud utracony?
Pamięta

ksiądz

swoją

pierwszą komunię świętą?
- Pamiętam. To było w czasie

kacji,

w

przyjmowałem

Sukowie.

waGdy

Przenajświętszy

Sakrament, miałem pięć lat.
• Dlaczego tak wcześnie?
- Myślę , że z powodu rozbudzonej świadomości religijnej. U nas w
domu Bóg był ciągle obecny, na
każdym kroku, ciągle żeśmy się go
uczyli. Mnie do pierwszej komunii
przygotowywała mama . Gdy uznała , że jestem już gotowy - zaprowadziła do księdza . Ten nie sprawdzał mojej wiedzy o katechizmie.
Raczej sprawdzał, czy czuję Jezusa . Po komunii nie było żadnej
uroczystości. Zwykły obiad, bez
gości, bez prezentów, nie tak jak
teraz.
• Dużo się od tamtych czasów zmieniło w tradycji udzielania pierwszej komunii , prawda?
- Dużo . W ogóle sama forma
przyjmowania sakramentu ewoluowała. Mało kto wie, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
komunii udzielano nawet noworodkom i to pod postacią chleba i wina. W czasach herezji janisejskiej,
czasach Pascala, w ogóle rzadko
kto dostępował tego zaszczytu.
Panowała opinia, że człowiek nie
jest jej godzien ...
• A kiedy wykrystalizowała się
tradycja, która jest naszym
dniem dzisiejszym : że do pierwszej komunii przystępują całe
rzesze chłopców i dziewczynek
we wczesnym wieku szkolnym?
- Rewolucja przyszła wraz z dekreteni papieża Piusa X. To wówczas Kościół postanowił, że do komunii świętej mają iść dzieciaki

Fot. Aleksander Piekarski
"jako tako świadome różnicy mię
dzy chlebem a Najświętszym Sakramentem" - tak to mniej więcej
sformułowano . Ale to nie był wymysł Kośc i oła . Ta potrzeba zrodziła się wśród prostych ludzi, oni
po prostu tego chcieli. I papież , z

pewnym opóźnieniem - bo Kościół
zwykle reaguje z opóźnieniem - to
uwzględnił .

* Przy okazji, w miarę upływu
lat, pierwsza komunia dziecka
uzyskała bardzo osobliwą oprawę: dziś, jak wszyscy wiemy,

zł

"od"

Last Minute od 999 zł
1 tydz.

2 tyg.

•
•

23.05 Rodos
999 sprzed.
1099 1199
24.05 Tunezja
1099 1399
27.05 Majorka
• 27.05 Santorini
1299 sprzed.
1199 1499
• 27.05 Ibiza
• 27.05 Costa Brava
1499 1799
Zapraszamy
• 27.05 Alanya
999 1099
do biura podróży Scan Holiday
27.05 Marmarl' s 10 " 17 dn', 999 1199
."" .W'fo""- L i 23 maja w godz. 10.00 - 16.00 •
• • • • • • • • • • • • • 27.05 Tunezja
1099 1199
28.05 Malta
999 1199
28.05 Egipt
1299 1499
28.05 -Rodos
999 1199
28.05 Riwiera Olimp.
1048 1248
hotele z basenami i atrakcyjne wycieczki
28.05 Halkidiki
1048 1248
HALKIDIKI wylot 28.05
1 tydz.
2 tyg.
29.05 Gran Canaria
1499 1799
Mount Athos 'tI"II"Wł 2 posiłki
1248 1648 29'.05 Teneryfa
1599 1899
1199
sprzed.
30.05 Rodos
ATENY - DELFY, 3 dni, od 599
31.05 Tunezja
1199 1399
RIWIERA OLIMP. wylot 28.05
1499
3.06 Santorini
sprzed.
Asteria Platon ...... 2 pos iłki
1 ~99 1699
3.06 Majorka
1199 1499
EGIPT wylot 28.05.
3.06 Ibiza
1199 1499
śniadania
Three Corners Empire _
3.06 Costa Brava
1499 1799
1599 1999
3.06 Alanya
1099 1199
REJS po NILU, 3 dni, od 399
3.06 Kreta
1048 1248
RODOS
3.06
Tunezja
1199 1399
wylot 28.05
4.06 Egipt
1399 1599
Golden Odyssey _ _ 2 posiłki
1599 1899
4.06 Halkidiki
1148 1348
wylot 30.05
4.06 Riwiera Olimp.
1148 1348
Solemar _
2 posiłki
1499
sprzed.
1099 1299
4.06 Malta
MALTA wylot 28.05
4.06 Rodos
1099 1299
Euroclub ...... 2 posiłki
1299 1899
5.06 Djerba
1199 1399
5.06 Kos
1199 1499
COSTA BRAVAwylot27.05.
1499 1899
5.06 Gran Canaria
1448 1948
Playa Sol 'tI"It"ł 3 posiłki
1599 1999
5.06 Teneryfa
BARCELONA - ANDORA, 2 dni, od 519
6.06 Rodos
1099 1299
IBIZA wylot 27.05.
7.06 Tunezja
1399 1599
7.06 Marmaris
1099 1399
Puchet std _ł 3 posiłki
1399 1999
10.06 Majorka
1199 1499
MAJORKA wylot 27.05
1199 1399
2 posiłki
Saint Michael _
1599 2099 10.06 Kreta

Hity na maj!

wyżywienie

p:r.

przykład : słyszałem

o
chłopcu
do komunii, który
rozpłakał się matce w rękaw, bo
pani katechetka kazała mu wymienić księdzu na próbie spowiedzi co
najmniej siedem grzechów. A on
uważał , że nie popełnił więcej n iż
trzy! I co? Dylemat! Zresztą: sam
niejednokrotnie czułem spowiadając dzieciaki , że one są bardziej
zainteresowane mechanicznym
wypowiedzeniem grzechów, żeby
to mieć już z głowy, i że wcale ich
nie czują. Nie widziałem w nich
przekonania, że Pan Jezu$ i tak im
te grzechy wybaczy. Poza tym: Boga trzeba uczyć nieustannie. A teraz mamy· do czynienia z taką
rzeczą: dziecko uczy się katechizmu , myśli , że wszystko wie o Bogu , po czym zapomina go zaraz po
komunii. Przypomina sobie dopiero, gdy idzie do bierzmowania. Po
czym znów zapomina . Czy to jest
dobre?
* Ksiądz też uczył religii i przy:
gotowywał do komunii. Jak?
- Ja jestem gawędziarz. Opowiadałem i jeszcze raz opowiadałem. Chyba robiłem to ze
swadą,
bo dzieciaki zawsze
słuchały z otwartymi buziami. Paprzystępującym

miętam , że kiedyś opowiadałem

Ceny w

g!'::1~w:~'?:r::::~1

- Dam taki
ostatnio

zakwaterowanie, transfery,

opiekę polskiego pilota,

zgodnie z ofertą. Bez opłat lotniskowych; ubezpieczeOla.

Aktualna informacja o Last Minute:
tel. (61) 853 0887, 855 73 62
www@scanholiday.com.pl
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wygląda to tak: wielu gości, prezenty, dużo 'zamieszania , bieganiny za ładnym garniturkiem
czy sukieneczką, ostatnio nawet wynajmowanie całych restauracji, by ugościć najbliż
szych. Nie odnosi ksiądz wraże
nia, że dziecko - bohater tej jednej z najważniejszych uroczystości w życiu - jest gdzieś na
szarym końcu?
- Owszem . Jeżel i miałbym nazywać
rzecz po imieniu , io
musiałbym powiedzieć, że z tej jakże duchowej, szczególnej chwili
uczyniono współcześnie coś na
kształt pogańskiej inicjacji. Pierwsza komunia z intymnej uroczystości

rzeczywiście zaczęła się

przeobrażać

w rozbuchane uczty
weselne, pełne gości, pełne prezentów dla dzieci. Coraz częściej
słyszę narzekania na formę . Coraz częściej pada pytanie: czy to
dziecko coś rozumie z przeżywa
nego misterium? Czy przypadkiem komunia nie jest dla niego
ważna tylko ze względu na prez;enty, jakie dostanie od najbliższych? Czy cieszą się nią rodzice, dla których to najczęśc i ej
wielki kłopot i organizacyjny, i finansowy? Coś jest nie tak i ludzie
to czują. Ludzie się po prostu zaczynają buntować wewnętrznie ,

przeciwko tej całej awanturze ...
* I przy okazji, chyba już nie
wystarcza "jako taka świado
mość różnicy m i ędzy chlebem a
Najświętszym Sakramentem",
skoro uczeń musi zdać na ocenę katechizm, by zostać dopuszczonym do sakramentu ...
- No właśnie! Katechetom przygotowującym dzieci zaczęło się
wydawać , że przy tej okazji można
dziecko nauczyć całego katechizmu! Odpytać ze znajomości Boga
na stopień!
* Ale czy to coś złego , że dzieciaki wkuwają zasady wiary
przed przystąpieniem do sakramentu?
- Problem w tym, źe i stn i eją katecheci, którzy uczą Boga i katecheci, którzy uczą katechizmu . To drugie nie ma sensu . To tylko dzieci,
pamiętajmy o tym . Pan Jezus
przytulał dzieci do serca, ale ich
nie nauczał. Dzieci tak niewiele jeszcze rozumieją! Podobnym odpytywaniem można je tylko zniechęcić! Można sprawić , że kiedyś

w ogóle odejdą od Chrystusa. Nie
musi tak być, ale może! Dlatego
boję się tych wszystkich egzaminów, przepytywań , bo to tylko mo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

historię Samarytanina przez całe
45 minut. Zresztą, miałem pewne
kłopoty z wizytatorem kościel
nym , bo chciał sprawdzać, jak ja
relig ii uczę . Gdy przyjechał, pu ściłem dzieci do domu, a jemu powiedziałem: kochany, ja sobie nie
wyobrażam, żebym pokazał ci ,
jak to robię . To sprawa intymna.
No i więcej się nie pokazał.
• Czy dziewięciolatek w ogóle jest w stanie pojąć , jak
ważną rzeczą jest przyjęcie
komunii?
- Nie miałem okazji rozmawiać
na ten temat z dziećmi. Gdyby to
ode mnie zależało , szłyby one do
tego sakramentu później, gdy są
nieco starsze. Po prostu : im starsze dziecko, tym więcej rozumie.
Poza tym, gdybym sam byfojcemnie posyłałbym swego dziecka na
religię. Przygotowałbym go do niej
osobiście .

* Dlaczego?
- Dokładnie z tych powodów, o .
których już mówiłem: sam byłem
przygotowywany w domu i to przygotowywany dobrze . Prawda jest
taka: w domu, w którym króluje
Bóg, dziecko wcale nie musi chodzić na religię. Rodzice bowiem
żyją Chrystusem i przekładają kaźde działanie, kaźde zdarzenie,
nawet złe, niedobre, na język wiary i miłości.
• Może ksiądz rozwinąć tę
myśl?

- Dam przykład ze swego domu i
to z okresu poprzedzającego moją
pierwszą komunię . Otóż, na tydzień przed uroczystością wyrósł
mi na stopie potworny, wielki czyrak . W ogóle nie mogłem chodzić .
Felczer 'mi go przeciął, ale rana
była na tyle poważna , że zachodziła obawa, iż w ogóle nie pójdę
do komunii. Bardzo cierpiałem .
Mama - pamiętam - powiedziała .
tak: "Staszku , to twoje cierpienie,
to jest twój dar dla pana Jezusa .
Rewanżujesz mu się za to, że
przyjdzie do twojego serca. Bo nie
dziś , to jutro przyjdzie". I proszę
sobie wyobrazić , ta rana się zagoiła w niesamowicie szybki spo-

rowerem czy 7PI';>rki ",~
rakiem . Z perspektywy
dać wyraźnie , jaki to
prezent, ale między
go, że mama potrafiła mi
czyć jego znaczenie. A
bo żyła Chrystusem . Bo u
nieustanne nauczanie Boga w
mu.
* Za mało, zdaniem
jest tego we WSJJU1CZE!Smlrh •.
mach?
- Ba! Ja po prostu uwa żam'
komunii świętej powinni '
wywać rodzice . Powinni
wiać pociechę na to, jak
dzień przychodzi , a nie
wyłącznie o tym , ilu gości
dzie, co przywiozą i kiedy
Ale rodzice nie mają czasu,
żają, że jak dzieciak zda na
kę i katechetka powie mu,
stać, to wszystko jest już
porządku.

• Całą robotę zrzu camy na
techetki i księży?
- Tak. Co, jak pow iedzi ałem,
że mieć różny skutek. Jedna
chetka uczy o Jezusie , a
zwraca uwagę tylko na to, '
dzieci szły w równ ym
no klękały, równo
pełna musztra, a nie
nie do przyjęcia Jezu
to nie na tym pol ega!
duchowni jeszcze
przysparzają kłopotów
i
życzą sobie , na przykład·
miało miejsce w jednej z
żeby dziewczynki szły
mentu w jednakowych,
sukieneczkach. I nie
klęcia matek, że część już
długie sukienki. Krótkie
Gdzie w tym jest miejsce na
sa?
* Ksiądz był wielokrotnie
praszany na przyjęcia
ne. Jakie ksiądz
nia z takich uroc:zY!ito!icr!
- Chyba nigdy mi się .
rozmawiać przy stole z
czy gośćmi o doniosłości
nia, które ich pociecha
przeżyła . Nigdy nie było na
sca, nikt nie poruszał
tów. No to i ja się nie
Jak to mówią: "Jakźe ś
dzy wrony, musisz krakać '
one". Gospodarze, zdaje się,
śleli w większości przypadków
ko o tym , źeby goście wreszcie
szli i żeby mieli to
głowy. Dzieciak zaś
i
norowym miejscu za stołem ,
koszulka wrzynała mu się
nudził się śm ie rtelni e.

• ~astanawiając się, kiedy
dzie mógł dobrać się do
tów? Zapytam wprost:
ogóle prezenty dla
to, że przyjęło komu nię,
sens?
- Myślę , że nie mają i że to
ale co mi szkodzi cieszyć
zem z dzieckiem, że je
Nigdy nie w iadomo, co jest
a co złe. Może za parę lat
dziecko popatrzy na ten .
nek i przez niego przypomni
o Bogu?
by
ks iądz
• Jakie
przesłanie dzieciakom,
idą do pierwszej komunii?
- Nic bym im nie mówi!,
myślą o Bogu, to moje
niepotrzebne. A s.ądzę, .że
wszystko, tego dnia mysią o
dużo ...
* Dziękuję za rozmowę ·

Ksiądz Stanisław Kudelski urodził się 10 lipca 191~ I
ku w Kielcach. W czasie II wojny światowej brał udz/ a
kampanii wrześniowej. W 1940 roku wstąpił do
rium Duchownego. Swięcen ia kapłańskie nł,7 VI'/lO'
1946 roku. Pracowałjako wikariusz w
szowicach. Później został proboszczem parafii w
szynie, na której spędził siedemnaście lat. ~nr" I"U"'··
też obowiązki proboszcza w Sokolinie i Ht1"mlll/l""
został przeniesiony na emeryturę w 1986 roku.
to rozpoczął działalność publicystyczną i n,C:::lr:,I\q'
dawno ukazała się jego książka zatvt,ułCJIW<ilna
wszystkich świętych", przez hierarchię kn.oi;c/'eu,'C{
na za kontrowersyjną (nie można jej
'I~.'n llll"'-'
księgarni "Jedności'? Osoba księdza Kl.Jlde'ls,.,r/e~,v
dzi, mówiąc delikatnie, mieszane uczucia u jego .'
chników i kolegów kapłanów. Być może dlateg?, /~
ogródek i szczerze mówi on o blaskach i cienlaC
ścioła, co niewielu duchownych ma odwagę
wprost.
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- Ojciec ,Święty przyjechał do nas wcześniej niż do Sandomierza - żartowali mieszkańcy
Opatowa podczas odbywającego się w ich mieście zjazdu sobowtórów

Jak dwie ·krople .wody
~~~~~::::;;::;;;;:;!]

Opatów przeżył w ostatnią niedzielę prawdziwy zlot sław. Przyjechali tu: papież, kilku czołowych
polityków oraz plejada gwiazd
ekranu i estrady. Ponad 30 pań i
panów, których natura obdarzyła
szczególnym podobieństwem do
osób powszechnie znanych uczestniczyło w dorocznym zjeździe
sobowtórów.
Impreza
była
główną atrakcją Jarmarku Opatowskiego.
Już od południa w okolicach Domu Kultury można bylo spotkać
osoby łudząco podobne do znanych z ekranów telewizyjnych polityków, aktorów 'i muzyków. Dzieci
fotografowały się z Chuckiem Norrisem , Linda Evans rozdawała autografy. .'
- Ojciec Święty przyjechał do nas
wcześniej niż do Sandomierza - ża
rtowali mieszkańcy Opatowa. Piski
i entuzjastyczne okrzyki dziewcząt
wzbudzał paradujący w ciemnych
okularach Cezary Pazura.

- JeChałam kiedyś z pracy autobusem. W telewizji akurat został
wyemitowany odcinek, w którym
Crystal przebywała w sanatorium
w Austrii. Wraz ze mną jechała
grupka studentów. Ja czytałam
gazetę. Nagle słyszę: ,O, już ją
wypuścili" z sanatorium. Zobaczcie'. Innym razem, gdy byłam z
wnukiem na bazarze, jeden ze
sprzedających popatrzył na mnie i
powiedział do wnuczka: ,Twoja
babcia powinna być prezesem klubu sobowtórów'. Akurat wtedy
rzeczywiście pełniłam taką funkcję . Członkostwo w stowarzyszeniu i wyjazdy na zjazdy sobowtórów to przede wszystkim fajna zabawa. Tak trzeba to traktować.
Tworzymy jedną rodzinę . Na "co
dzień jesteśmy rozrzuceni po całej
Polsce. Właśnie przy okazji takich
imprez się spotykamy. Czasem się
też odwiedzamy. Podstawą jest
poczucie humoru - stwierdziła Bożena Pietrzykowska-Ślęzak.

- Mówi hrabia do SłUżącego.
Janie, czy cytryna ma nóżki? .
panie hrabio. - To chyba .
wycisnąłem do herbaty" - to
ulubiony dowcip.
Ogląda obowiązkowo

gram Tadeusza
da mu ten typ dowcipu.
pan Stanisław uważa , że
humoru pomaga żyć ,
spraw można załatwić
uśmiechem . Twierdzi, że
korzystuje swojego p<l(lOolleńs!o
do słynnego satyryka.
nim popularność
wielu zabawnych
- Wszedłem kiedyś w
Górniczej do tramwaju.
w nim grupa mllnm',,,,,,,
nęła na mój widok
chem. Przez chwilę
wiałem się ,

co

robić .

Czy

wywać się jak gdyby nigdy
udawać tego, do którego
podobny? Zdecydowałem
rolę gwiazdy. W tej chwili w

Politycy
Wśród polityków prym wiedli: Bill
Clinton , Aleksander Kwaśniewski,
Lech Wałęsa i Bronisław Gere- "
mek. Było dwóch przewodniczących . Solidarności ·. W rolę
jednego z nich wcielił się Roman
Maj z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Na co dzień pracuje jako taksówkarz. Przyznał, że pasażerowie
nieraz porównują go z Marianem
Krzaklewskim.
W Opatowie nie zabrakło aktualnie panującego króla sobowtórów
- Wojciecha Lubasa z Rzeszowa,
wcielającego się w rolę Jerzego
Ten Tadeusz Drozda nie ma
Maksymiuka. Sobowtór wielkiego
pamięci do dowcipów.
dyrygenta '- jak się okazało - jest
nie tylko niesamowicie wiernym
pierwowzorem muzyka, ale rówjesteśmy spod znaku Barana.
Obie wiemy, czego chcemy. Nie lunież duszą towarzystwa. Wszę
bimy, kiedy próbuje się nam coś
dzie było go pełno, tryskał humonarzucać, dążymy uparcie do wyrem, biegał z batutą.
tyczonego celu. Nie podobała mi
Z Inowrocławia przyjechał Witold
Szymański, czyli Jan Pietrzak.
się jedynie fryzura pani premier.
Powtarzałam wielokrotnie, że poObaj panowie mają naweJ identywinna ją zmienić . Zmuszona
czny sposób mówienia. Zapytany,
byłam jednak czesać się tak, jak
czy będzie się powtórnie ubiegał o
fotel prezydencki, sobowtór artyona. Chodziłam zatem do fryzjera i
sty odpowiedział: - Do trzech razy
prosi/am, by obcinano mnie . na
sztuka. Przyznał jednak, że kabaSuchocką". .Ależ ta fryzura jest
ret jest dla niego ważniejszy niż
okropna· - słyszałam . .Ale ja muszę tak wyglądać· - odpowiapolityka.
dałam . Na szczęście Suchocka
- Moja przygoda z Pietrzakiem
zaczęła się 251at temu - opowiadał
zaczęła inaczej s ię czesać. PozWitold Szymański. - Byłem wtedy
nałam ją osobiście . Widziałyśmy
w sanatorium. Pierwszego dnia
się dwa razy. W czasie pierwszego
spotkania wyznała, że miło jej
pobytu wywołano mnie po nazwimieć swojego sobowtóra. Przyzsku do telefonu. Usłyszawszy to
nała także, że podobieństwo rzemój współlokator ze zdumieniem
czywiście jest spore.
zapytał mnie: .To pan nie jest Janem Pietrzakiem'.

Amerykańskie

Linda Evans i Hanna Suchocka
- Odkryłam w Warszawie butik,
udziałem
Richarda
Chamgdzie sprzedawane są typowo
berłaine'a , który prywatnie jest bliskim przyjacielem Lindy Evans amerykańskie stroje, niepowtawspomina Bożena Pietrzykorzalne i eleganckie. Ubierają się
wska-Ślęzak . - Autorzy programu
tam modelki i aktorki. Tam kupuję
postanowili zrobić mu taką niespowszystkie stroje, w których występuję jako gwiazda . Dynastii·.
" dzi ankę . Rzeczywiście im się to
udało . Słynny aktor nie spodziewał
Ma także identyczną fryzurę jak
się zobaczyć Lindy, uścisnął mnie,
Crystal.
pocałował i przywitał się nadzwy- To peruka - przyznaje. - Nie
czaj serdecznie. Prezes banku, w
chciałam mieć identycznej fryzury.
którym pracuję , kiedy dowiedział
Nie zamierzam bowiem na co
dzień być niewolnikiem swego piesię o programie, poprosił o moje
rwowzoru .
zdjęcie z Chamberłainem . W tej
chwili wisi ono w sali konferencyjDo postaci, w którą się wcieliła
nie podchodzi bezkrytycznie. - Nie
nej.
jestem taka słodka , jak ona - mówi.
Polska Linda Evans, podobnie
- Ja twardo stąpam po ziemi.
jak inni członkowie stowarzyszę
- Zdarzyło mi się wystąpić w jednia, bardzo chętnie opowiada anenym z programów Mariusza
gdoty związane z podobieństwem
Szczygła , Na każdy temat", z
do gwiazdy ekranu.

z

papieżem

Jan Bortacki występuje jako sobowtór Jana Pawła II . Na co dzień
jest inżynierem , szefem biura projektowego w Lublinie. Często bierze udział w dyskusjach biblijnych
w Radiu ,Maryja' jako Jan z Lublina. W najbliższym czasie wybiera
się na spotkanie z Ojcem Świętym
w Zamościu. Ma nadzieję, że uda
mu się spotkać z papieżem osobiście. Jak przystało na rolę, w którą
się wcielił , przez całą imprezę był
cichy, spokojny i dostojny zara-

stroje

Ta okropna fryzura ...
- Spotykamy się już od 1992 roku .
Na pomysł założenia oficjalnego
stowarzyszenia sobowtórów wpadł
kierownik mokotowskiego Klubu
Międzynarodowej Prasy i Książki.
Zarejestrowani jesteśmy od czterech lat - powiedziała Wanda Matuk z Warszawy, prezes stowarzyszenia, podobna do Hanny Suchockiej. ~ W tej chwili liczy ono ponad'
30 osób. Spotykamy się zwykle
dwa razy w miesiącu, zapraszani
jesteśmy do programów telewizyjnych, na spotkania i imprezy.
Wanda Matuk poinformowała , że
stowarzyszenie wciąż poszukuje
nowych członków. - Każda osoba,
która się do nas zgłasza, poddawana jest ocenie, czy podobna
jest do danej osoby. Może się też
zdarzyć, że ktoś zostanie przyjęty,
a nie wywiązuje się z obowiązków,
nie wzbudza zaufania lub nie jest
godny swego pierwowzoru - powiedziała pani prezes.
Podobieństwa Wandy Matuk do
minister sprawiedliwości trudno
nie dostrzec. Tworząje: sylwetka,
fryzura, ubiór, a nawet glos - naturalny, wrodzony, a nie wyćwiczony
i wyreżyserowany, jak zapewnia.
- Moje podobieństwo do Suchockiej odkryła sekretarka. Stalo się
to wtedy, kiedy Hanna Suchocka
została premierem. Poglądy polityczne także mamy zbliżone Obie

W Opatowie żartowano, że Jan Paweł /I przyjechał do nich
niej niż do Sandomierza.

przez czasopismo
na nim
Mam konkurencję w
córka uczy się w szkole
Jest bardzo krytycznie
do tego, co robię.

Zająłem

Linda Evans, czyli Bożena Pietrzykowska-Ślęzak z Warszawy,
jak przystało na panią Carńngton,
spacerowała po Opatowie ubrana
w niezwykle elegancki, kremowy
kostium.

Cezary Pazura z Kielc wygląda niemal dokładnie tak jak
być do kogoś nawet mimO

Stanisław

W Opatowle Lech w.Itsa I.arian ICtuIrJewsld rozmawiali zgodnie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sojski z Dąbrowy Górniczej - sobowtór Tadeusza Drozdy przyznaje, te nie ma pamięci

dokawal6w.

płci. Do Opatowa przybyta
jako Michael Jackson.
na scenie. Doskonale
wala taniec idola i

lIałgorzata

..
1999 r.
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Wioletta znów zostanie uznana za win ną?

agadkowe
poci ęci a żyletką w

Sta14-letn iej Emilki
wiele kontrowersji. W
roku dziewczynka
że aż cztery razy zopowo du napadnięta
wów czas Wiolet-

cięcia żyletką
•

Moja córka ma nos prosty, a wlosy
kręcone i wiecznie zmierzwione,
nie dające się uczesać . Pytano,
czy ma określonego koloru ubrania , na przykład kurtkę w kratkę, a
nigdy takiej nie miała . Mimo że
wiele szczegółów się nie zgadzało , uznano, iż to właśnie nasza
córka jest główną podejrzaną. Nasze dziecko spędziło w areszcie
siedem długich mies i ęcy. W końcu
sąd dał spokój i wypuścili córkę na
wolność . Z aresztu zabrano ją na

kolejną rozprawę , sędzi a uznał ją
winną, ale wymierzył taką karę , że
sądu zabraliśmy ją
Wyszła w styczniu.

z
zaczęło się

w czerwcu
roku. 13-letnia wówszkoły podstawoże została pocięta ży-

dwie nieco starsze
na twarzy i ręwidoczne zadrapania .
podała , że winne są
któ re zna . Kiedy już
siostry, Emilka naswoj e poprzednie zeMiała

i powiedziała, że napadły
g·letnia Wioletta M. i Aneta
tlała się zeznawać przei dlatego na początku
Powiedziała także, że

Kuratorka

sądowa ,

do domu.

która opieko-

wała s i ę Wiolettą od 16 roku życi a ,
odwiedziła ją, gdy dziewczyna
opuściła

areszt. - Była
pobytem za kratami,

niać, czy ktoś jest, czy nie jest winien, czy siedzi tu słusznie. Naszym
obowiązkiem jest stworzyć tym ludziom takie warunki, by wsadzenie
za kratki miało jak najmniejsze konsekwencje psychiczne.

całą historię zmyśliła . Mus iałaby
być doskonałą i wyjątkowo wyrafi-

•

nowaną aktorką. Będziemy i tym
przygotowywać akt oskarżenia przeciwko Wioletcie M. Nie

prokurator nie wysłał Emilki na badania, które mogły przecież wyka-

razem

zać, że kłamie?

- Wiolka jest .doskonałą· ofiarą w
tej sprawie - twierdzi matka dziewczyny. - Nie umie się bronić,
stwierdzono, że nie potrafi ocenić
wielu swoich czynów, stwarzała
wcześniej problemy. Nic tylko
wsadzić j ą za kratki. A Emilka?
Nikt jej nie zarzuci kłamstwa , bo
ma tylko 14 lat? Ja byłam u niej w
domu, nagrałam rozmowę na taśmę · Przyznała , że nie zna mojej
córki i nie jest pewna, że to ona na
nią napadła . Ale prokurator ani policja nie chcieli tej taśmy
przesłuch ać. Czy już do końca ży
cia moje dziecko będzie siedziało
w więzieniu?

rażenia . Że lekkie? Być może specjalnie zadawano je tak, by nie pozostawić śladów. A poza tym przecież trudno uwierzyć w to, że
zadała je sobie sama. Nie uwierzę
także w to, że od początku kłamie i

wykonal iś my

Prokurator prowadzący sprawę
niechętnie rozmawia na temat
sprawy Wioletty M. - Rozumiem,
że dla rodziców postawienie w
stan oskarżen ia , aresztowanie,
zatrzymanie dziecka zawsze wywołuje emocje i chęć obrony - mówi Krzysztof Falkiewicz z Prokuratury Rejonowej w Starachowicach.
- Skoro jednak poprzednio sąd uznał, że są podstawy do wymierzenia kary, to znaczy, że nie myliliśmy się co do prawdziwości zarzutów. Rzeczywiście, sam nie widziałem wyrażnego motywu tych
napaści , a dziewczynka istotnie
miała lekkie, powierzchowne ob-

jeszcze wszystkich

czynności wyjaśniających .

•

Od 10 marca Wioletta przebywa w
Areszcie Śledczym w Kielcach. 10
czerwca upływa tenmin sankcji, ale
najprawdopodobniej areszt zostanie przedłużony. - WIOletta poprzednio zgłaszała, że nie radzi sobie z
sytuacją, w jakiej się znalazła - mówi
wychowawczyni z aresztu. - Rozmawiała z psychologiem, pomogliśmy jej. Proszę zrozumieć, dla każ
dego, a zwłaszcza dla młodej kobiety fakt aresztowania jest szokiem,
dramatem. My nie możemy oce-

Sprawa pocięcia żyletką 14-letniej starachowiczanki rozeszła się
szerokim echem w wielu mediach.
Policja uległa presji społecznej i
zapewniła dziewczynce ochronę,
choć teoretycznie, jeśli sprawczynią, jak się zakłada , jest Wioletta, a
ona siedzi w areszcie, Emilce nic
nie powinno grozić. Emilka jest
chyba jedną z nielicznych ofiar
przestępstwa, która dzięki naciskom niektórych mediów jest pilnowana przez policjantów. W
szkole opiekują się nią nauczyciele i pedagog. Nadal twierdzi , że
zna swoją prześladowczynię i że
jest nią Wioletta M.
Agnieszka OGONEK
Niektóre personalia zmieniono.

załamana

cały

czas
niewinnie,
- mówi pani

twierdziła , że siedziała
ob i ecywała poprawę

kuratorzSąduRejonowegowSta-

rachowicach. - Powiedzi ała , że za
żadn e skarby nie chciałaby tam
wrócić. Czy jej wierzyłam? Tak, to
przecież podstawa mojej pracy.
- Pamiętam dzień 9 marca bardzo dobrze. Rano wybieraliśmy
się z żoną d~ Radomia. Wiola została w domu - opowiada dalej ojciec Wiolki. - Ktoś musiał zostać z
J W\~c;l.~ zą G9r~.ąyła .lJRr_ąTJE!/W dą- ,.
mowy, cienki dres. ~!;b liięJ
wykąpać i zrobić porządki. Wyszliśmy o godzinie 9.20. Widział nas
sąsiad . Przed połudn i em była u
niej kuratorka . Powiedzi ała , że
,.. 'c~tk'cttlyta' otlW~8x~~t~~~"
:s;~jij§~W:u;:l~W sJJOM~ mm~~

dwa razy PO~,
le nie zgłaszala ,,"
u.
;j
ataku miały dokonać
gdy Emilka szła ze szkoły i
na przystanku . Już po
niu Wioletty i Anety
do kolejnego zdarzenia .
relacji 14-latki, obie czekały
wklatce schodowej, zaatai~
na półpi ętrze, pobiły, gro-o l!Ml\~>, ~i~n wQtłiJ~w:~
tly dziewczynka od -ł8 ~l mia />oorI1.IomU si!al:luKała pOOcjalÓ
ia. Babcia Emilki . pZnówlizabrali W~ -Kaza1i~y I
wnuczki kilkanaście zanieść białe adidasY;·r takie~iła'Rfu
twarzy i rękach, które>1:l miała rriie'c na so~ieWczerwclkBo
zadane żyletką. Były td_~ - Emilka łwierdziła )e właśnie rek'Ro
powierzchowne, nie'
podniszczone adidasy miała jedna
trwałych obrażeń . "
z napastniczek. Problem w tym, że
ubiegłego roku are- '
Wiola nie miała takich butów już od
Wiolettę M. 19-1atka jest
stycznia, oddała je koleżance z
lekko opóżnioną, skończyła
bloku, która do tej pory w nich chospecjalną, matka przyznaje,
dzi. Kazali także przynieść spodnie od dresu z białym lampasem.
z nią kłopoty. - Kiedy
I wpadła w złe towarzyOna takich spodni nigdy nie miała ,
pani M. - P iła ,
to ja mam taki dres, ale w nim
się, więc żeby mieć nad nią
właśnie byłem w Radomiu, więc
sama skierowałam sprawę
Wiola nie mogła go mieć na sobie.
Rodzinnego. Chciałam, by
Tak samo było z kurtką. Ubranie,
kuratorkę , która trochę
jakie podała Emilka, zgadzało się
zmobilizowała .
z jej zeznaniami z czerwca. Jak
choć nie do końca .
Wiola mogła dotrzeć do miejsca,
córkę skierować na leczegdzie ponoć doszło do ataku w 10
leki psychotropowe, była
minut, to przecież prawie kilometr
r~ Olllek.a ITIPrlvM'n:> Bywało ,
od naszego domu. Nie zdążyłaby
określić pory dnia czy
się przebrać, umówić z koleżanką,
nie kontrolowała czadokonać rozboju, wrócić, a potem
wpływom . Dawała
ze spokojem rozmawiać z kurakoleżankom na różne
torką, która w zachowaniu córki
POtem żałowała . Ale nignie zauważyła niczego dziwnego.
nie zrobiłaby krzywdy. TePoza tym jakim cudem na ulicy
pewna.
prowadzącej; do bazarów nikt nie
M. mają jeszcze jedną
widział dvłOOh ubranych- w komichora 15-latka wyniarki dzteWczyn, którą łrl!t żyletopieki. Nie mówi, nie
kami dzie'ffi(o?
"" D.<
i słyszy. Bardzo dużo
Zdaniem rodziców, wiele do żyz nią Wiola. - Nie
czenia pozostawi ało też rozpoWiola napadła na
znanie przez Em il kę podejrzanych . Dziewczyna podała znów
- mówi ojciec Wioli.
nie zna, nie m iała
Wiolkę i Anetę , które poznała po
robić jej krzywdy, a tym
głosi e , bo obie m iały być zamaranić żyletką. To absurd .
skowane. Kiedy wprowadzo~o
nikt nie zastanawia się ,
Emilkę do pokoju w komendzie,
<JeV1C7'"nk" może kłamać?
były tam obie podejrzane, ale bez
przedtem dochokominiarek na twarzach. 14-latka
powi edziała , że rozpoznaje je po
ataków. Wiola twier. . kontynuuje ojciec. sylwetkach i głosach . Miała jednak
Ją oskarżyła , chciała ją
pecha, bo 18-letnia Aneta W. by~a
ale w żyletkę nie uwiew tym czasie w szkole, WięC me
dowodemwtejspramogła dokonać napadu. Uznano
były zeznania tej
więc, że Wioletta działała tym razem z zupełnie inną dziewczyną,
podaje Wiolę , nie
Ale jak można zuktórej do tej pory nie ustalono.
pOwodu zaatakować
- Skoro sprawczynie miały być
dziewczynę? Po
zamaskowane , dlaczego do okazania stanęły tylko te dwie i w d?z Anetą jej nie
I groziły. Jakim cudem
datku bez kominiarek - zastanawia
,że nie ma żadnych ślasię ojciec Wiolki. - Skąd moja có.rprOkurator nie zadał soka mogła wiedzieć, że tego dOla
by Sprawdzić, czy EmilEmilka będzie szła zupełnie inną
Uwierzonojej , bo
drogą do szkoły niż zwykle? Dlaże jej zezczego nie ma żadnych sla~ow .na
- żali się ojtwarzy, choć tyle razy była cięta zyczerwcu ubiegłego
letką? Jakim sposob~m w czasie
do nas policja rozboju , kiedy ofiara Się brom, wypani M. - Szukarywa, a sprawca jest agresywny,
z krzywym nosem , o
zdołano tak zadać rany, że jedynie
Przylizanych włosach.
przecięto naskórek? Dlaczego

Pamiętaj , aż

95% Twojej

s kładki emerytalnej musi być ulokowane

w Polsce. Warto więc wybrać BANKOWY. Co go wyróżnia?

Olb rzymie umiejętności w inwestowaniu pieniędzy w naszym kraju: podstawą
BANKO~fGO są d wa najstarsze polskie banki - PKO BP i Bank Handlowy w Warszawie SA.

,

Jaka inna instytucja zna polski rynek lepiej od nich?

Te dwa banki od zawsze zajmują si ę bezpiecznym inwestowaniem pieniędzy, dlatego
ich fundusz .e merytalny to dobry sposób oszczędza nia własnych pieniędzy na emeryturę ·

BANKOWY zapewni Ci wysoką i pewną emeryturę ·
Spotkaj się z naszym Przedstawicielem i podpisz umowę ·

Otwarty Fundusz Emerytalny
zarządzany

jest przez towarzystwo emerytalne, którego załOŻYCielami są :

•

•

POWSZECHIIA KASA OSZCZĘDNOŚCI
IAJll(P~

http://sbc.wbp.kielce.pl

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
ROK ZAŁOŻENIA 1870

Człowiek
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Zapomnia ł wół

jak

cielęciem

był...
Mieliśmy pierwszy kontakt z
nowo wybranym wicewoje wodą
kieleckim Marianem Oojką.
Pan wicewojewoda p rz y s z e d ł
na konferencję pras o w ą tak zestresowany, ż e aż nam s ię go
szkoda zrobiło , ale nie o tym
właściwie chcieliśmy. Dowi edzieliśmy się od niego samego,
że kiedyś ba w ił s ię w dziennikarza:
- Tak, tak. W czasach pierwszej
" So lid arnośc i" redagowałe m gazetkę związkową. I mu szę się po-

Cośzmisia
Dowiedzieliśmy się od urzędni
ków, że wiceprezydent Kielc Alojzy Sobura zyskał sobie w oświa
towym środowisku przydomek
"Puchatek".
Nie śmiemy się domyślać ,
komu
przypadła
rola
Prosiaczka.
(KRA)

Zamiana

nym dziennikarzem - pow ie d zi a ł
" Kronice" Marian Dojka.
To jest wicewojewoda po piórze ...
Łasuch

własnych jabłek!
Po owocach ją

poznacie ...

Pasja

Fol. Anna Zygan
- A my sobie tą ciuchcią uciekniemy z panią Anną, córką kolejarza - mówi zadowolony poseł Andrzej Słomski podczas przejazdu jędrzejowską
ciuchcią. - Ależ tak - mówi wojewódzki konserwator zabytków Anna Piasecka. - Czapeczkę już włożyłam, teraz tylko dołożymy do pieca.

chwilę·

Ciekawe, co ma na c e I U ••• ?
Itonl

Razem
Wojewodzie Wojciechowi Lubawskiemu coraz bardziej chyba dają się we znaki przeróżne
imprezy, na których wypada mu
bywać kosztem rodzinnęgo ży 
cia . Ostatnio widzieliśmy, że na
uroczystych obchodach 70-lecia
kieleckiego rzemiosła był z
córką i cały czas trzymał ją za rę

• Dobrze jest być dyrektorem
hotelu?
- Takiego jak ten, który k ieruję?
Bardzo dobrze. Jesteśmy św i eżo
po gruntownej modernizacji "Uroczyska". Bez wstydu zapraszamy
tu najznamienitszych gośc i, aby
szkolili się w supernowoczesnej
sali zjazdowej , odpoczywali w bogato wyposażonych pokojach albo
zjedli coś smakowitego nawet, gdy
są na diećie , bo piec konwekcyjnoparowy, jaki zainstalowaliśmy, pozwala przyrządzać m i ęsa , ryby, jarzyny w najzdrowszy ze znanych
sposobów. Spełniamy więc ka żde

Doszły nas słu ch y, że rozpolitykowany niegdyś, a obecnie bardzo przyci ch ły kierownik hali
widowiskowo-sportowej w Kielcach Andrzej Ordysiński będz ie
wkrótce szefem domu opieki w
Zgórsku.
Widać jego też ma ktoś w swej
opiece.

Z politycznej

grzędy

Żało śn i e zabrzm i a ło zaj ad łe krytykowanie obecnego kieleckiego
samorząd u
przez
radnych
ubiegłej kadencji międ zy innymi
Zygmunta Mazura, Urszulę Radz i szewską i byłego prezydenta
Bogdana Borkowskiego, których wyborcy nie chcieli już w i ęcej
widzieć w ratuszu . Najśmieszni ej
sze jest, że to gremium obarczyło
winą
za
ubiegłoroczną
dwuwładzę w m i eście obecnie
rządzących .

Fol. Jarosław Cuch
Podczas spotkania na temat budowy zalewu " Wióry" doszło do
rozmowy trzech znanych budowniczych: wojewody Wojciecha
Lubawskiego (z lewej), z zawodu inżyniera budowlanego,
budującego teraz region świętokrzyski, księdza Czesława Wali - bez
wykształcenia budowlanego, wielkiego budowniczego sanktuarium
w Kałkowie i wójta Pawłowa Ignacego Gierady, absolwenta
budownictwa, budującego bardzo dużo na terenie gminy. Ciekawe
co uradzili?

ostatnio doskonałe linki do spadochronu i pochwalił si ę " Kroniczce",
że latem ma zamiar lata ć nad zalewem w Chańczy. Dotąd komendant u prawiał raczej sporty wodne.

Co nie znaczy, że lubi ona prowadzenie za rączkę .
Znajomość

rzeczy

Kiedy starosta powiatu kieleckiego Wiesław Gałka zapowiedział
dziennikarzom, że niedługo bę 
dzie w Zagnańsku impreza "Śnia
danie na trawie", którą organizuje
artysta Adam Wolski, ci z miejsca
skomentowali , że jej skutkiem bę
dzie śniadanie na kacu. Na to starosta rzekł z niewinnym uśmie
chem: - Widzę , że państwo macie
już doświadczenie .. . A przewodniczący Rady Powiatu Henryk MiIcarz dorzucił , że napar z żołędzi
zagnańskiego "Bartka" działa mocniej niż alkohol , a nawet niż "viagra".
Po prostu wszystko staj e
ba.

dę

Gramatyka sćyzoryka
cuś
świeżutko

nadesłane

św ię tokrzyskie cudeńka języko

- zmrok albo ktoś
kosoj - jedz, cy cuś czy coś , Iykutki - lekki, żiobro żebro , tynk, tapeta - makij aż ,
uchynąć - zwichnąć , kluski frygane - kluski lane, una wzina ona wzięła , dwóch papierosówdwa papierosy, piterek, portomanetka , pulares - portfel , palice - palce , gira - noga , pierzciunek - pierścionek , cukier wanielinowy - cukier waniliowy, margalina - margaryna , pietka , kobjeta , opata -łopata , spadachron
- kobieta z tobołkiem , dzi go patrzcie go, gidyja - wysoka kowe :

Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar
nej Zbigniew Muszczak kup ił

Fol. Aleksander Piekaryki

kę ·

Oto

Linka

Na zesłanie?

Skoro już przy władzy lokalnej jesteśmy, grzechem byłoby nie
wspomnieć o pasji wójta Łopusz
na Jana Matuszczyka. Pan wójt
mieszka w okolicach, w których aż
roi się od dorodnej zwierzyny, nic
więc dziwnego, że jakiś czas temu
chwycił za strzelbę i lata z nią po
lesie. Podobno od trzech lat spę
dza w ten sposób każdą wolną

- cy

Dyskrecja we

Chodzą słuchy, że oficerowie
centrum szkolenia ONZ na Bukówce znów musieli zamienić swój
ulubiony barek na siłownię . Na
szczęście tylko na kilka dni. A
wszystko za sprawą tygodniowego urlopu szefa sztabu misji ONZ
w Libanie Marka Olbrychta, który
do jesieni ubiegłego roku kierował
kieleckim centrum. Pułkown ik
zasłynął z dbałości o kondycję
swoich żołnierzy, nic dziwnego, że
gdzie mógł , tam umieszczał sprzęt
sportowy.
Tylko na łódkę Bołs miejsca
nie było.

chwa lić, że byłe m całki e m płod 

Ostatnio dowi ed zieliśmy się,
jak wielkim ł as uchem jest
bu rmistrz Ch miel nika Jarosław
Zatorski. Pan Ja ro sław posiada
sad, w którym uprawia główni e
jabłonie i trzeba przyznać , że
umie korzystać z tego , co mu
matka-ziemia daje. Żadne tam
golonki, schabowe i udżce baranie. Otóż pan burmistrz wprost
przepada za .. . szarlotką domowego wypieku . Oczywiście z

Rozmowa z Włodzimierzem Mat\IVIE!le\MPIlI
dyrektorem hotelu "Uroczysko"
w podkieleckiej Cedzynie

Czyżby mierzył wyżej?

Zdziwienie

Fol. Jarosław Cuch
- Jak ja sobie poradzę z tą " zbrojeniówką" - zdaje się martwić poseł
Stanisław Głowacki (w środku), równocześnie szef związkowy tej
branży.

bieta, brecht- śmiech . Na czytelników, którzy przyślą pięć nie
drukowanych jeszcze powiedzonek, czekają firmowe kubki
"Echa Dnia".
Brechtamy s i ę ze " scyzoryka"
jak nie wiem co.

ćmok

głupawy,

Dogłębne

wyznania

Jakże zdziwiła się

która

poprosiła

usunął

kielczanka,
ginekologa, aby

jej doma ciczną spiralkę ,
gdy doktor b ad ając ją mrukn ął
pod nosem ni w pięć, ni w dziewięć : - Pewnie ma pani komunię w
rodzinie ... Okazało się , że w maju
kobiety gremialnie przychodzą do
lekarskich gabinetów, pra gnąć
pozbyć się antykoncepcyjnego
sprzętu i móc później z czystym
sumieniem wyzn ać ks ięd zu podczas spowiedzi, że żad nych środ -

Artysta kabaretu "Piran ia" Andrzej Kaczmarek dał koncert w
Areszcie Śledczym na Piaskach .
Satyryk był mile zaskoczony obecnuścią tak wielu pań na widown i.
Po koncercie dopytywał się wię
ziennej kadry, za co właści wi e takie spokojne na pierwszy rzut oka
kobiety trafiają za kratki. - Również
za zabójstwa partnerów - pad ła
odpowiedż. - To za to s i ę idzie do
wi ęzienia? - dziwiła się "Pirania".
Owszem,
choć
czasami
szkoda.
(M PB)

życzenie .

• A jakie
- Coraz
za ile ich

zjednał po
załoga

wywołuje

tych, których każdy musi pozyskać ,
bo w przeciwnym razie znajdzie się
powód do zwolnienia. To samo jest
w usługach związanych z doręcza
niem, a nawet ogłoszenia duszpasterskie delikatnie sugerują, komu
na starość swój los powierzyć.
I masz ci los!'

Brzydkie praktyki

Ktoś

bilet" .

tu zasługuje na "wilczy

10 klientów, a gdy już się
z trudem z owego obo-

wiązku wywiązała , podwoił li czbę

spiralę obłudy.

W kieleckim autobusie MZK linii
numer 33 kontroler dopadł j adące
na gapę dwie małe dziewczynki i
próbuj ąc im wc i s nąć mandat, wyci s nął z nich ostatnie łzy, tak były
zastraszone jego groźba mi. Zaraz po tym o kazało s ię , że na tej
samej trasie podróżuj ą bez biletów, za to z wielkimi tobołam i,
smagli handlarze. Oni j akoś reprymendy i mandatu nie dostali,
chociaż p i e niążki owszem, były w
ruchu.

częściej pytaj ą

ugościmy,

chcą
czy lIłl!:tJroc:zvsku" bawi ich druga pOłowa?
- No nie, tego życzenia nie
spełniamy. Sprawdzać takich podej rzeń nie pozwalamy, bo żony
zwracaj ące s i ę z takimi prośbam i
zazwyczaj nie dysponuj ą sądo
wym nakazem rewizji. Nie udziela-

używają.

zakazów

go-

nie o to,
a co możemy
zaproponować w ramach rozrywki. Najczęściej chcą kabaretu, ogniska, dobrej muzyki. I my im takie
imprezy organizujemy. Stałych
wielbicieli ma przyjeżd żaj ący do
nas z Warszawy ze spół "Bene",
g rający stare włosk i e piosenki.
Gdy ktoś chce coś na patriotyczną
nutę , zapraszamy grup ę ś p i e
wającąprzy kieleckim kości ele pw.
Świętego Józefa. Jak zanucili
" Pierwszą Brygadę", to łza zakrę
ciła s i ę w niejednym oku. Najtrudniejsze do spełnien ia było życze
nie firmy "Mercedes", aby przy
wieczornym ognisku było płonące
logo tej firmy o ś redn i cy 2,5 metra.
Zrobiliśmy je z d
ków - wvolada:ło

ków przeciwplemnikowych nie
Spirala

życzenia miewają

ście?

pozyskać kilka n iszczących
ciwnika głosów, ale
obi eca ć co
stanowiska w
i ich opory stopn i ały
senny śn i eg . Nikt
nie wejdzie im już w
Zwłaszcza , gdy jest
Podobieństwa
Zauważy l iśmy, że

Pozbył się

Stręczenie
Prawdziwą gehennę przeżywają

pracownicy firm, które są założy
cielami funduszy emerytalnych.
Szef jednego z dużych kieleckich
zakładów ubezpieczeń kategorycznie zażądał, aby cały personel

http://sbc.wbp.kielce.pl

Szef pewoego, budowanego od
lat w naszym regionie szpitala ,
gratu l ował sobie wespół z pewnym politykiem , że udała s i ę
skrzętnie namotana intryga, aby
ewentualnego konkurenta do
dyrektorskiego stanowiska w lecznicy zręczn i e wye li minować .
Co prawda trzeba było przedtem

który skosi trawnik, _~,-nn'''UJ·
podobnie jak kobieta,
ciła od kosmetyczki. Jest
mo zadowolony, źe po
tym dniu zrob ił coś dla
le, że ciągle zerka nie do I
a na zieleniec, czy abY
ździebełko nie wystaje. wie
Lubi wiedzieć, co w tra
szczy.

RELACJE

a 1999 r.
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akcji brali udział wszyscy
z Kielc oraz ochotnicze jednostki
órna, Ćmińska i Daleszyc

upermarket
ogniu!
zawodowej straży pożarnej z całych Kielc oraz
icze z odległych o kilkanaście kilometrów Górna,
i Oa leszyc gasiły wczoraj pożar, który wybuchł w
Świ ętokrzyskie w Kielcach. Przed godziną 13 ogień
w przylegającym do supermarketu " Lider" ciągu
,~~"'U'\A1 , stanowiących skład makulatury.
przybyły na Świętokrzyskie bardzo szybko, ale miały problem z
dotarciem w okolice sklepu otoczonego przez administrację osie-

Akcja na dachu.

licznymi słupkami ograniprzejazd aut osobowych.
Wcześniej załoga sklepu na informację, że coś się pali, ewakuowała klientów i sama zdążyła go
opuścić . Ochrona supermarketu

dla

czającymi

_usił~w~~a~~ć ogień gaśnicami.

~rR3~$6R8,IYS.kaWlcznyn:t roz-

~fbznij@ j ~
ą~c~~ W~%il

przystąpili do
ch tlenowych do'stalislę łc5'wń ę rza supermarketu.
Wnętrze było k~ż tak zadymione,
że strażacy b~ nie zagubić się,
u~ezpieczani D~1i z zewnątrz linamI.

CJI

godziną

Przed
czternastą

przy jednej z przybudówek,
na jej połączeniu ze
ścianą

szczytową

sklepu,

pojawiły się

płomienie.

Tam

głównie,
także
przez wycięty w da-

chu otwór, kierowano strumienie wody.
Sytuację udało się

opanować

o godzinie 15.30. Przed godziną 17 trwało dogaszanie ognia.

Działanie wewnątrz sklepu trzeba było prowadzić w aparatach
tlenowych.

Prezes zarządu firmy "Lider"
Robert Bugajski zapewnił nas, że
wedł~ jego orientacji , konstrukcja pawilonu sklepowego o powierzchni 800 metrów kwadratowych jest bezpieczna i w podobnych przypadkach nie grozi zawalenie się obiektu . Strat nie potrafił jeszcze ocenić. Wiadomo,
że zniszczeniu uległa część towaru , a gruntowny remont będzie
nieunikniony. Supermarket jest
ubezpieczony. Przyczyny pożaru
ustali dochodzenie, prezes przypuszcza jednak, że mogło być
niązwarcie w instalacji elektrycznej .
Tekst i

zdjęcia

Aleksander PIEKARSKI

odw6ch takich, co odbierają d/ugl ...

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE
--"III~"

"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

REKlAMOWA W PEtNYM ZADESIE

kREACDNYM I MEDIALNYM

PONIEDZIAŁEK

-~-~

Reżyseria

PlAKAlY, FOLDERY, ULOTKI REKlAMOWE.

KASETONY, SZVlDY, BANNERY
PRzyJMOWANIE OGŁOSZEŃ
PRAsoWYCH
REkLAMA RADIOWA

REKlAMA TELEWIZYJNA

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

Centralna Agencie Reklamowa Sp. z 0 .0 ,

teł. 344-94-49

3'.....

http://sbc.wbp.kielce.pl

Witold Adamek

z problemem znalezienia pracy outs~er6w
(raper Bolec I muzyk rockowy Paweł Kukiz)
Nie mogący odnaIeić się w nowej rzeczywistości, zepchnięci na margines społeczny, w1<raczają
na drogę zla Zostają zmuszeni przez sytuację do zarabiania na życie przez ściąganie pieniędzy
od dłuŻt',ków bankrutującej hurtowni. Jednym z dłużnikÓW jest robotnik z miejscowej labryki.
który za pożyczone pieniądze kupuje synowi mleszJcanie. Syn, Romek. uczciwy idealista.
zamierza poślubić swoją dziewczynę . Dziewczyna jest narkomanką i spodziewa się dziecł<a .
Nieoczekiwany spIol wydarzeń I losów ludzklch uklada się we wstrząsający wąlek sensacyjny.
Rodzi się historia okrutna. brutalna I dramatyczna ... lecz zarazem jakże prawdziwa ...
W filmie występują m.in.:
BOlEC • PAWEL KUKIZ ' KINGA PREIS • MICHAŁ GAOOMSKI • TOMASZ STAŃKO
• MAREK BARGIEtOWSKI • NAGŁY ATAK SPAWACZA' KALIBER 44
W filmie uslyszymy piosenki takich zespołów I wykonawców jak:
BOLEC' TOMASZ STAŃKO • AGRESIVA 69 • GRZEGORZ MARKOCKI COROZONE •
MALEO REAGGAE' ROCKERS' MARCIN MARTEN (KALIBER 44)' DYNAMINO • NAGŁY
ATAK SPAWACZA' DEZERTER' PROLETARYAT' ACID DRINKERS
Muzyka na plytach i kasetach już w sprzedaży
.( ...) Dużo tu brutalności ••eslelyl<a gwa«u' przypomina kino Ouentina Taranlino, ale mimo
rozmaitych zaslrz8Żeń jesl tu niezaldamany kawa lek dzisiejszej polskr.
Z. PIetrasik, PoIilyl<a
.( ... ) .Poniedzialek" w Gdyni uznano niemal za skandal. w Berlinie przyjelo go z olwartymi
ramionami: .Nareszcie autentyczny film z PoIskII (...) berlińska pubłiczność komplementowała
koncepcję estetyczną zdjęć. muzykę. wreszcie rewelacyjną gr, naturszczyka, krakowskiego
rapera Bolca ...•
T. SoboIewskl. Gazeta Wybotcza
24 godziny z życia dwóch

Od poniedziałku do soboty przez cały dzi eń kilkanaście infonmacji
o wybranym powiecie:
_ w porannych ,.Aktualnościach Dnia' od pon iedzi ałku do soboty,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społeczności
_ w piątki , Sprawa na dziś' o 11 .05 z udzi ałem 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 ,.Aktualności dnia' również poświęcone będą
postaciom z życia powiatu w cyklu , Sami o sobie' - ,Kto jest kim
w powiecie'
_ w poniedziałkowym , Radiu po kolacji' od 20.15 historia, kultura
i zabytki wybranego powiatu

PRoouKCJAIMPREZ TARGOWYCH,
PRoMocvJNYCH, KONCERTÓW, FESIYNÓW

Ul. PIo1Tkowska 12 V piętro

li<I

młodych, boIyI<ających się

~ Kino " MOSKWA", 21.05.1999 r. godz. 20.00 (dozwolone od lat 18).
~

Apollo Film

-JĘDRZEJÓW

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

PIĄ"'EK

d r 49267

• Wizyty domow e pediatrów
- Sieczko, tel. (041) 331 -69-04. dr46554

Imieniny obchodzą:
Wiktor iKryspin

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), s0boty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
(041)331-80-66.
5600/99
Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (04 1) 366-31 aw203
21,345-47-44.

21 maj a j est 141 dniem roku .
Przed nami 224 dni 1999 roku.

I NNE USŁUG I
Pogotowi e Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyj ne - 997

KIELCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
t el. 343-06-21 , tel./fax 332-45-40,
c zynne w godz. 7 .30-18.00.
T E ATRY I KINA

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: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.
RADIO TAXI " EUROPA",
Kielce, t el. 3-611-611 , 3-311-311.
www.complex.c o m .pll-euro pa.
Właściwy partnerl dr 46397

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

RADIO TAXI " LID ER",
K ie lce, tel. 96-66,
345-88-88.
dr 48327

• PTłiA "Kubuś"
- tel. 368-02-93; ,Slowicza wyspa' g. 9, 11 .
• "Romantica"
- DOLBY DIGITAL; ,Operacja Samum'
pol., l. 15, g. 12.30, 16.30, 20.30, ,Czamy kot.
biały kot" jug., I. 15, g, 10.15, 14.1 5, 18.1 5.

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

• "Moskwa" .
- ,Odlotowe wakacje' pol .. bo., g. 11 .30,
15.45. ,Mula n' USA, bo., g. 14..Poniedzialek'
pol., l. 18, g. 18, 20 - uroczysta premiera.

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

• "Studyjne"
- ,Miasteczko Pleasantville' USA, l. 15, g.
17. ,Lulu na moście' USA, l. 15, g. 19.15.
• "Echo"
- , Blade wieczny lowca' USA, l. 15, g.
15.45, 18.

RADIO TAXI " EXPRESS",
K IEL CE, TEL. 366-11-11 ,
CAŁODOBOWO - EXPRESOWO.
dr 49023

Komuni kacja M iędzynarod owa

"Omn ia ",
K ie lce, tel. 345-77-43,
345,77-46,
kk 7597

WYSTAWY
• Galeńa BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA , Piwnice',
ul. Leśna 7. ,Wacław Stawecki - retrospektywna wystawa rzeżby'. Galeria czynna od poniedzialku do piątku w godz. 11 -1 7. w niedziele w
godz. 11-15, w soboty - nieczynna. Galeria
BWA ,Na Piętrze', ul. Leśna 7. ,Małg orzata
Sewewryn - wystawa litografii'. Galeria czynna od poniedzialku do piątku w godz. 9-15, w
soboty i niedziele - nieczynna.
• Galeńa Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. Nieczynna.

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich, pl.
Zamkowy 1, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa:
,Wsp61czesne malarstwo polskie', ,Sanktuanum marsz;>lka Józefa Pi1sudskiego', ,Wnętrza
zabytkowe z XVII i XVIII wieku'. SkrzydIo p61nocne: ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej". Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny.
• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stale:
,Wsp61czesna sztuka ludowa Kielecczyzny'.
Wystawy czasowe: .:z pradziejów regionu
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średnio
wieczna-; czynne codziennie, oprócz ponie-

dzialków i śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.
• Oddział
- Muzeum Lat Szkolnych S. teromskiego
(Oddzial Muzeum Narodowego). ul. Jana
Pawia 11 5, tel. 344-57-92. ,Wystawa materialów biograficznych i literackich z młodzień
czych lat pisarza'. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki, niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedziele wstęp wolny.
• 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 mieczem". Czynne codziennie, oprócz poniedziałków w godz. 10-17; piątki - wstęp wolny.
• Zabawkarstwa
- wystawy: ,lalki Dalekiego Wschodu', .Modelarstwo redukcyjne', .lalka i jej gospodarstwo', ,Ekslibris dziecięcy" . Muzeum czynne codziemie, oprócz poniedziałków, w godz. 10-17.
• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II 6,
tel. 344-92-97. ,Chłop polski w Brazylii' - czynna od poniedziałku do piątku i w niedzielę w
godz. 10-15. w niedzielę wstęp bezplatny.
• 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
chalup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedrzeźby

Jana Bernasiewicza.

TAI - Ogólnopolska
Inf ormacja Gospodarcza ,
og łoszen ia drobne
z gazet " Ech o Dn ia"
z 3 ostatnich dni,
tel. (041) 94-77.

A utoholowanie - kraj, zagranica ,
tel. (041 ) 344-21,71 ,
dr 48326
_ ........QlIO-26-48-06.

• Kino
- , Ronin' USA, I. 15, g. 20.

• Informacja Gospodar cza
- ŻÓŁTA LINIA, tel. 94-34.

Jr 2

• Postoje taksów ek
- 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. 34-466-45; bagażowe : ul. Armii Czerwonej: tel. 368-06-68, TAXI
Dalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-66.
• Apteki
- dyżur calodobowy - Sienkiewicza 28, do
godz. 23 - ul. Bp. Kaczmarka 18.
• Telefon zaufania KGP
- 0-800-120-226 (bezp1atna infolinia).
• Telefon zaufania w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym można
zgłaszać patologie, popełnione przes tępstwa.
Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kielce. ul. Grunwaldzka 47 zapt'asza w poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel. (041)
345-08-94 W. 345 codziennie od 8.00 do 14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezplatne.

• Apteka dyżurująca
- apteka ,Krasnal', ul. Kopemika.
• BWA
- Galeria, ul. Siennieńska 54, te1.lfax (047)
263-20-48. Nieczynna.
Muzeum HistorycznoArch eologiczne

Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach

- ,Górnictwo krzemienia w neolicie', .Dwie
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen
wioski neolitycznej", ,Muszle i m i nerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-piątek w godz. 9-18,
sobota w godz. 9-17, niedziele w godz. 11-17.
Telefony
- Informacja i rezerWacja biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne calą dobę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

• Psycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń , tel. zaufania 366-1741, poniedziałki i czwartki w godz. 15.00-17.00.

• Kryta pływalnia
- ul. Sp61dzielcza 19, tel. 539-345, czynna:
poniedziałek-piątek w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.
P OSTÓJ TAXI
.. PRZY DWORCU",
nie pobiera opłaty za d oj azd,
tel. 513-705,
boIu

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - poniedziałek-piątek w godz. 18.00-20.00, tel.
345-73-46 (piątki - również narkomania).
• Młodzieżowy Telefon Zaufania
- dyżury specjalistów psychologów i pedagogów w środy i w czwartki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.
USŁUGI LEKARSKIE

• BIM
- informacja o prywatnych usługach medycznych: tel. (041) 342-76-97.
Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów
- wizyty domowe pediatrów, chirurgów dziecięcych, intemistów, laryngologów, ortopedów,
neurologów, badania EKG. Zgłoszen ia codziennie w godz. 11.00-20.00, tel. (041) 331-56-50.
WIZyty domowe w godz. 14.30-22.00 (dni powszednie), 11.00-21.00 (dni wolne). 2901/99

Telefony
-

Straż

Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śródmieście- 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie: 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 366-00-65. Pogotowie
calą dobę);

Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. R. Szczukoccy
- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kielce, ul. P610wniaka 4 m.
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574/99
•

•

Kino "powiew"

- nieczynne.

SANDOMIERZ

• Muzeum Okręgowe Ratusz .
- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: ś rod a
poniedzialek w godz. 9-16, we wtorek nieczynne. Wystawa s tała ; , Dzieje Sandomies czne-

go, malarstwa, numiZ"~:~
' !f:~
Wśród eksponatów: ,si
pochodzące ze schylku XI wieku, WysIMta
czasowa: "Dawne i wsp&czesne widoki Sa~

domierza' ze zbiorów włas nych muzem.
• Zamek Sand omierski
- ul. Zamkowa 14, telJfax 832-38-58. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, poniedzia1ek - nieczynne. Wystawy stałe : ,Kuchnia
kr6łewska ' - zbiór sreber i cyny europejskiej
XVII-XIX-wiecznej, ,Gabinet numizmatyC2t1y' monety polskie od XI do XX wieku, ,Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii', , Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kul tu rę materialn ą Sandomierzan i Lasowiaków, ,Ekspozycja archeologiczna' - naczynia. broń, ozdoby z
tzw. ,Grobu książęcego' z Sandomierza - Krak6wki 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 szkól
średnich ,Sandomierz i Sandomierzanie' zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Krąg Mlodych Miłośników Sandomierza, ,Nikifor" ze zbiorów Muzeum Okręgo
wego w Nowym Sączu'

M uzeum Histońi
P olskiego Ruch u Ludowego
- Rynek 719, tel. 832-21-41 , godziny otwarcia: poniedzia1ek - nieczynne. wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. ,Adam Bień 1899-1998'.
• BWA Sand omierz
- ,Obiekty i kolaże graficznie' wystawa Janusza Cywickiego.
• Muzeum D i ecezjalne
- wystawa projektów ołtarza papieskiego.
• M otel Król owej Jadwigi
- ,Blisko i daleko' - wystawa Jurija Sulimowa z Krymu. Można również podziwiać zbiór
starych zegarów.
•

Kawiarnia "W Zamku"

• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.
•

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

Kino "Miejskie"

Telefony

- nieczynne.

- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania Klubu AA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Straż
Miejska: 966, ,Lo!": 832-41-30.

SUCHEDNIÓW
•

Kino "Kuźnica"

-,Maszwiadomość'U SA,1.15,g.17,

• WSHP Biblioteka Główna
- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.
• Apteka dyżurna
- ul. Rynek 4.

STARACHOWICE

•

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21 , tel. 361-25-37. Wystawa
stała : ,600 milionów lat historii Gór Święto
krzyskich', ,Skały, minerały i skamieniałości
Kielecczyzny'. Muzeum czynne poniedzia1ekpiątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

u/bo

OPATÓW

19.

SĘDZISZÓW
• Kino "Ballada"
- tel. 38-11-251 ; ,Ogniem i mieczem' pol.,
1. 12, g. 8.30, 12,1 6, 19.30.

STĄPORKÓW
• Kino "Jedność"
- ,Szeregowiec Ryan' USA, l. 15, g. 17.

P awła

11 10.

• Szpital
- tel. 864-22-81 .
Telefony

Kino "Pegaz"

'.

STASZÓW

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA" , ul. Czysta 1
(róg Świerczewskiego),
tel. 864-32-58, czynne 10,14.30.
Kino "Syren a"

• M uzeum Ziem i Staszowskiej
- ul. Jana Pawia II 17, tel. 864-33-44; ,Pocztówki staszowskie ze zbiorów Mariana Jakubczyka i Macieja Zarębskiego', .Adam Bień - d0kumenty, korespondencja, książki i fotografie',
amatorskie prace malarskie o tematyce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze Staszowa pl ,Przed jub~
leuszem roku 2000'. Wystawy można zwied zać
w poniedziałki i czwartki w godz. 12-16.

STOPNICA

-wysIaNa pn. ,Stare fotografie Sandomierza'.

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

Apteka

- ul. Jana

Kino

•

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.
• Muzeum im. Orła Bialego
- Rej6w, ul. SIoneczna90, tel. 531-331 . Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa - caIy
dzień , ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.

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

•

• Oddział Muzeum l iteratury
- ul. Katedralna 5f7, tel. 832-21-47. Czynne:
wtorek - niedziela w godz. 9-16, poniedziałek nieczynne. Wystawy stale: .Jazdy do Sandomierza' - ekspozycja poświęcona związkom Jaroslawa Iwaszkiewicza z Sandomierzem.

SKARŻYSKO-KAM,

•

POŁANIEC

- nieczynne.

rza" - zbiory z zakresu rze miosła a

- wystawy stale: ,;zabytkowe fajanse i porcelana Ćlni elowska' , ,Poczet królów i ks i ążąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca Swiętokrzyskiego',
.:ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy',
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśl e , Mistrzowie modelarstwa - Henryk i Tomasz Gryzowie. Muzeum czynne: wtorek- p iątek w
godz. 9-16.30, soboty w godz. 8-1 4.30, niedziele w godz. 13-16.30.
•

Kino "Uciecha"

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" E CHA DNIA",
te l./fax 832-1 0-69,
u l. M i ckiewicza 17A19, 1I p .,
c z yn ne 9-1 5 .

Kino "zDK"

- tel. 864-23-19; wystawy:
,Grafika ze zbiorów BWAw
leria ,Piwnice' WII!"~'V~ """" ~,,~
stycznych m ieszka ńców
lowy - wystawa prac malarskich

- nieczynne.

WlOSZCZOWA

OSTROWIEC

•

.

•

PIŃCZÓW

•

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

•

• Galeria BWA ..ziel ona"
- ul. Mickiewicza 7. ,Wystawa przeg lądo
wa -lO-ł ecie Galerii'. Galeria czynna codziennie w godz. 11-17, w niedziele w godz. 11-15,
w pon i edziałki - nieczynna.

- nieczynne.

- nieczynne.

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

•

KAZIMIERZA WIELKA .

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DN IA ",
Hotel "Łys i ca " , a l. 3 Maj a 13,
t e l.lfax (047) 265-45-54.
Czynne 10 .00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM ,
ul. W s pólna S, I p ., pok. 2 ,
te l. (047) 62-16-65.
Czynne 11 .00-1 5 .00 .

Telefony

- nieczynne.

B IURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
t e l. 372-20-20, czynne 10 .00-14 .00.

•

•

BUSKO ,
• Kino "zdrój"
- ,Godziny szczytu' USA, L 15, 9. 17, 19.

• Kino " Belweder"
- ,Gorzej być nie może' USA, I. 15, g. 17.

• Kino "Adńa"
- brak terminarza.

- tel. 868-24-66.

• Apteka
- ul. 11 listopada 15.

KOŃSKIE

•

boIu

• Szpital

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

•

niowa, wystawa

ECHO DNIA 21
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STRONA 14

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DN IA ",
B i uro Obsł ug i Prawnej ,
u l. 16 Styczn ia 28/5,
tel. 86-82-748, czynne 9-17.
• Kino "Studyjne"
- nieczynne.
• Apteka
- ul. L:apinowska 2.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Spotkanie diabetyków
Polskie Stowarzy szenie Diabetyków Koło Powiatowe w Kielcach
tkanie edukacyjne dla chorych , które odbędzie się w sobotę /22
Klubie Nauczyciela w Kielcach przy ul. Okrzei 9 .
W iosna '99"
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych , Woj ewódzki Dom
skiego w Kielcac h i Osied lowy Klub Kultury Ki eleckiej S półdziel ni
, Sioneczko' w Kielcach zapraszaj ą na wystawę konkursową
sjo ri alnych z w ojewództwa świętokrzyskiego . W iosna '99'. RClzstmlanliecie klll'łJ
su odbędzie s ię na wern isażu w sobotę /22 maja! o godz. 17 w OsiedliOW1IIT
Kultury KSM . Słoneczko' w Kielcach przy ul. Romualda 3. Wystawa
<. -b 1)10",
wom
do 15 czerw<!h !
Eko-Czad G i ełda
W sobotę /22 maja/ o godz. 10.30 w lokalu Polskiego Klubu Ekologicznego
lcach przy ul. Zamkowej 3 rozpocznie się Eko-Czad G iełda. Na g i ełdzie
na wym ie n ić i kupić wydawnictwa ekologiczne oraz produkty muzycznej
74
0
\

za!~~~~~' f 1e~~~6 ~11{
~2rom .

,-~.

qa&J..e K/elcac'1f2§p ' sz kielczan na kolej ne spotkanie z
,Ni~ a MUie liih'\v nleozl~ę-'f2.3 maja! o-godz. 1'2 do dawnego palacu
pów krakow skich, gdZie mgr Anna Kwaś nik-G Hwińs ka w Galerii malarstwa
go przę,dstawi eksponaty szkła barokowego.
Aukcj a s taroci
Wojewódzki Dom Kultury im . J. P iłsudskiego w Kielcach zaprasza w
maja! o godz. 10 do sali kominkowej na aukcję staroci. Jeszcze dziś w godz. 16pokoju nr 26 111 piętro/ przyj mowane będą eksponaty w depozyt.

w

" RA '99"
Studio Tańca ,RA' s.c. Renata Grabiwoda A nd rzej Król za praszaj ąna
Iski Tum iej Tańca Towarzyskiego . Ra '99', który odbędzie się w '
I
w Szkole Podstawowej nr 32 , os. Barwinek . Część pierwsza o godz. 9,
o godz. 16.30 .
W ieczorek taneczny
Klub Seniora i Dom Kultury . Sabat" w Kielcach zapraszają w n iedzielę 123
godz. 16.30 na wieczorek taneczny. Gra zespół M ichalskich.
Wycieczki p ies ze
.
Klub Turystów Pieszych . Przygoda' przy Oddziale Świ ęto krzyskim PTIK
cach zaprasza w niedzielę /23 maja! n a dwie wycieczki piesze . Pierwsza
Słopiec - Białe Ług i - Daleszyce /22 km/oZbiórka uczestników na
nii 16 BIS o godz. 8 .25 przed kinem , Romantica". Wycieczkę nnnrrlw~[dzi
C hojnacki. Druga na trasie: W ierna Rzeka - Góra Milechowska .
Zbiórka uczestników na dworcu PKP O godz. 8.20. Wycie czkę poprowadZI
Bogusz.
Wyc ieczka row erowa
Klub Turystyki Kola rskiej . Kigari· PTIK w Kielcach zaprasza w
maja/ na wycieczkę rowerową na trasie ; Kielce - Piaski - JaworzeKlonów - Barcza - Brzezinki - Cie koty - Mąchocice - Świerczyny - Kielce
Zbiórka uczestników o godz. 9 na skwerku przy zbiegu ulic Sienkiewicza i
obok fontanny.
Giełda rowerowa
W niedzielę /23 maja/ w godz. 12-14 na parkingu przy ul. Seminaryjskiej i
odbędzie się kolejna giełda rowerowa .
Towarzyskie zawody wędkarski e
Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 . Brzan a' organizuje w niedziel ę /23
warzyskie zaw.ody wędkarąl!iej:o największą, rybę . Zawody odbędą się na ..
śle w miej~~pci B oru~6liższe infortn~je można uzyskać w I
przy ul. WsRFs ~ej ,34 ~w~!,ą!cach .l
-'(II
Przedstawienie dyplo rn,pw.e
Ai
W ponieąziałek /~4 majafQ-godz. 18 w Teatrze im . S . 2eromskiego w
wystąpią studenci z 'WyższeLSzkoły Teatralnej z Krakowa z
.I
mowym zrealizowanym na przykładzie .Pułapki· T. Różewicza i . przemlany
. ki. Spektakl przygotował Paweł Miśkiewicz.
Zawody wędkarskie dla dzieci
Zarządy Kieleckich Kół Wędkarskich nr 1 . Brzana ' , nr 2 ,Amur", JŁT
. FSS-Polmo-SHL' organizują zawody wędkarskie dla dzieci z okazji
wego Dnia Dziecka . Zawody odbędą się na zalewie kieleckim 30 maja.
zostaną w dwóch grupach wiekowych : grupa starsza /urodzeni w roku 1
oraz grupa młodsza /urodzeni w roku 1986 i młodsi/o Rozpoczęcie . ,,~~lmlNa"·'
starszych o godz. 8 , a dla młodszych o godz. 11 . Zapisy na
obok dawnego hotelu , Relax' co najmniej na pół godziny przed roZ:OOI2ę,:leIT
dów. Węd kowanie w obu grupach wiekowych będzie trwać 2
ców sponsorzy przewidzieli liczne nagrody i słodycze . Bliższych
udzielić zarządy wymienionych Kół. Zadzwoń pod numer telefonu
wiesz się wszystkiego. Starszych wędkarzy informujemy, że na
zarezerwowany będzie brzeg wschodni, a przy dużej frekfencji także
Prosimy o wyrozumialość .
Apel
Muzeum Narodowe w Kielcach zwraca się z apelem do Czyte!nikóW o
zbieraniu informacji o pozostających w rękach prywatnych pracach
Henryka Czarneckiego (1889-1972), twórcy portretów i pejzaży, __ .,,~,-mIKa.1
goga, konserwatora, założyciela i pierwszego dyrektora kieleckiego
cznego (obecnie Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych), zasłużonego dla
gionu świętokrzyskiego. Muzeum przygotowuje wystawę monograficzną tego
wszystkie obrazy czy dokumenty zostałyby wystawione lub zamieszczone ~45.
gu. Kontakt z Muzeum z Działem Malarstwa i Rzeźby, tel. 34-440-19 wew.
Poszu k i wan e zdjęci a
Do założenia Kroniki Koła nr 1 , Brzana ' w Kielcach potrzebne są
działaczy z lat 1933-1953: sędziego Mieczysława Gackiego (prezes),
mirko (sekretarz), Gustawa Steczyńskiego (gospodarz i pierwszy
PZW) oraz Władyslawa Bunikiewicza (skarbnik). Posiadaczy zdjęć
o kontakt telefoniczny pod nr. 368-07-22 w godz. 8-15 i 36 1-87-50 - telefon
autora Kroniki.
Kurs sternika motorowodnego
Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia
cach informuje, że przyjmuje zgłoszenia na kurs sternika motorowodnego·
informacji udziela biuro WOPR w Kielcach, ul. 2ytnia 1, tel. 344-92-18.

I
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Przeds iębiorstwo Elemenlów
Budowlanych Fabet S .A.
25-116 Kielce, ul. Ściegien n ego 270
tel. (041 ) 344-14-94
~_

_ _ _- . J

STRONA 2 1

CENTRUM
BUDOWNICTWA

fax (041 ) 344-30-09

Produkujemy
wyroby dla budownictwa
mieszkaniowego,
przemysłowego

i drogowego

UMYWALKA ,,55"

stropowe
wibroprasowane elementy drogowe:
kostka brukowa, krawężniki, obrzeża
trawnikowe
płyty drogowe, płyty YOMB
prefabrykowane zbiorniki na ścieki
(szamba)
garaże wolno stojące i szeregowe komplety elementów
nadp roża typu L-19
beton towarowy wszystkich klas
siatki zbrojeniowe zgrzewane
płyty

,II
+7%VAT

PANELE ŚCIENNE MDF

Nasze wyroby posiadają certyfikaty uprawniające
do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B
~

jesion alpejski

Skradziono Mercedesa 1320
go (biały, kontener z windą).
Numer rejestracyjny KlE 091 N.
Za i nformację o miejscu pobytu
samochodu wysoka nagroda.
Kontakt (041) 368-91-12

,

I gatunek
w ofercie również: DACHÓWKA

....::::::::::::

1

+22% VAT

I.B-I' W CENACH PRODUCENTA

..........
....
..... ...........
......
PROMOCJA.

199,-

Bont *UYAT
..YOA
Salon Audio - Video INTERKQM
(Dom Technika NOT)
ul. Sienkiewicza 48/50
Kielce

Ta~1 MSłI :;

,

Sal~rmowy

lei. (0-41) 344-45-31

INJERJroM
up~ enk.iewjCza 66
Kielce
tel. (0-41) 344-30-81
fax. (0-41) 344-30-85

ticzba usbwów promOCY.lnych Ggl'3nk:zona.
z brt~ aktywacxin:t siKi Plus GSN

T~łeron działa wyI~cmł c

ĄUTORY20WANY

PRUDSTAWIClEL

-:ł
V

Plus
GSM

Trzymaj
rękę

na Plusie
133100

DOCIEPLANIE
BUDYNKÓW

Kielce, ul. Domaszowsko 52, tel. 344-30-10, 368-12-35 (36)
www.rito.peugeot.com.pl
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. KilińsKiego 35b, tel. 247-95-45

MATERIAłY

I WYKONAWSTWO
ELEWAOI

10% RABAT
346-17-47

Dni otwarte

(piątek

- niedziela) 21-23 maja 1999 r.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OGŁOSZENIA
E
\N DO\NOLNIE \l\lVBRANVM PRZEZ CIEBIE D N IU
w rubrykach: kupno, s przedaż , lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w "Echu Dnia" nie odniesie skutku,
przyj dź do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżeli w ci ąg u 5 dni od daty ukazania się
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie , dostaniesz z niżkę na jedno
ogłoszen i e tej samej treści : 30% w wydaniu pi ątkowym , 60% w wydaniach w
pon iedziałek , wtorek, środę , czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

Alarmy Szwajcarskie . .

KOMPUIOO - ;~EDIAKOM'1

"Cerber" - dystrybutor regionalny,
Alarmcom, Kielce, Planty 6,
041/368-38-13.
ki8481

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

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

_ ......... _............................... __ .._...___ ..._....__"'.~8!.~

ki8089

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

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

"Cerber", 041/368-38-13.
ki8483

99331

..................•.•.•..••.................._........ _..........................................•

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

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany dystrybucja. Kielce Polna 7,
941 /3.ę?~?3.:68.
.................!!m~

kil1091

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

.,1614

Chłodnictwo

"

"Cool" Agregaty, chłodnice .
Doradztwo, 041/342-54-44,
9~ą~??8-~4?:............................... ............... P.'1.8.4!

Domofony
"Cerber", 041/368-38-13.
ki8481

Drzwi Gerda ai11YWlómoniowe
"Firmus", Osobna 6,041 /361-60-46.

szycie
na zamówienie, upinanie, mierzenie.
Duża 22, w bramie, 0602-522-096.

..1658

.,1631

Narzut, sprzedaż firan muślinowych i
gipiurowych, tkanin, karniszy, mierzenie,
upinanie, projektowanie. Montaż karniszy. Kielce, plac Wolności 12,
041/368-18-66 .

Najlepsza oferta: Panasonic, Mintron,
"Cerber", 041/368-38-13.
ki81BO

Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041 /368-22-24. Także w niedzielę!.
..1561

Mabud Chemio budóWIOno .
*

Zaprawy, kleje, posadzki samopoziocement, wapno, plastyfikatory,
masy hydroizolacyjne, impregnaty. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19, Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów, Reymonta
12, 386-13-52.
.,1666

Obraz i Rom
Kielce, plac Wolności 6, "
p.iętE9., 9~Y3.~~.:~3..:.3.~:.
!!1.~9.

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

lalbttlWNi&ia

Firmy H20. Kielce,
Piotrkowska 10, 041/368-28-47.
Duńskiej

,,19138

"Tełkas "

kil1091

:

Dobrze ramy dobieRamy.
21 . Kielce,
361-36-61 .
Słowackiego

101816

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.

,,1516

Błachy

szwedzkie, polskie: dachówkowe, trapezowe. Okna, folia, rynny.
Bramy: garażowe, ogrodzeniowe, napę
dy. Bramstal, Kielce Witosa 72 b,
041/331-49-62.
dll81

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

Oprawo Obrózów "Format"
Kiełce , Mała

Błoczki

betonowe, tel. 041/315-17-52.
"18718

4,

041/343-02-05.

Bloczki tanio, 041/303-44-04.
,,1176

101880

PANELE

Glazura, terakota, panele, wyposaże
nie łazienek, grzejniki, piece, miedź, piecyki, wodomierze. Transport, raty, wykonawstwo, Słowackiego 19,
041/361-20-90.
..1711

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

Hurtownia
szkła
okiennego,
041/368-47-50,
041/362-21-97.
Białogon, ul. Kolonia 11 (z dostawą) .

I

Instalacje elektryczne,
041/342-55-35.

przyłącza,

Ałarmy, komputery, centrale
telefoniczne, 041 /344-47-69,
041/344-57-67.
",,106

KOSMElYKJ\ '
Lekarz dermatolog Maria Pyzio - Gutkawska. Kielce, Sienkiewicza 76/309,
368-45-02 wew. 19. Laserowe leczenie
trądzika, blizn, rozstępów, łysienia . Usuwanie brodawek, tatuaży, naczyniaków.
Zamykanie naczyń krwionośnych.
m!231

"Interplex": plexi, kasetony podś
wietlane, granulaty PMMA, PCV spienione, poliwęglan kanalikowy, pokrycia dachowe (Ecolux, PCV). Docinanie
na wymiar. Kielce, Jana Pawła 12,
041/368-12-55,362-13-17.
.,1671
Kosztorysowanie robót budowlanych.
Kielce, 368-10-83.
9136

hydromasażem,

na wymiar -wypoPromocja, wanny i
Słowackiego
4,

041/344-16-87.

df50101

Mebłe łazienkowe

sażenie łazienek .

Kosmetyczny,

artystyczny, makijaż permanentny, usługi kosmetyczne. Kielce, Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.

kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów 700 wzorów. Import, raty. Kielce, ul. Cedra-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz),
041/368-01-65. Oddziały: Zagnańska 71 ,
041/362-68-70, Szydłówek Górny,
041/368-60-86.

..1689

CHĘTNIE ZAMÓWIMY I KUPIMY:
OBRUSY HAFTOWANE, SERWETY,
GOBELINY, ARTYKUŁY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ I STYLOWE UPOMINKI , CERAMIKA, SZKŁO, METAL.
NOWY SKLEP WCENTRUM WARSZAWY, TEL./FAX 022/826-83-20.
-

ki8191

Palety używane, 041/311-85-70.
Pałety-Euro (używane),

041/346-32-95,0601-942-232.
al1I49

.....................................................................................~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.

MA "Eurolocum-1 ' założone - 1984.
Kielce, Sienkiewicza 9, 041/344-66-33.
Internet www.pronet.com.pl/kgn.

all533

ki8111

Kielce, ul. Wrzosowa róg Hauke-Bosaka, tel. (0-41) 362-05-00
Vinyl Plus - kupuj tanio u IMPORTERA I
tel. 0602 555-250

PANELE - PODŁOGOWE - ŚC IENNE RATY - UKŁADAN I E , 041/362-70-40,
ZAGNAŃSKA 71 .
,,1146
Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
041/271 -43-15,0602-240-163.
_

••• _ •••• _ •• _

049913

••••• _ . _ •• • •••••• R . . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siding - 12,90 zllm 2 - styropian - 72
zllm sześc ienny - okna - bramy - dachy. "Wolbud", 041 /361-66-92.
Siporeks 60 - cena 3,20,
041/343-17-39.

"US-POL"
Kielce, ul. Ściegiennego 280A
(obok Fabryki Dom6w)
~
tel. (041) 361 - 63-95
~_.
Radom , ul. Lubelska 77
tel. (048) 365-28-11, wewn. 2

Mieszkanie 53 i 63 m2,
. sprzeda Optimum, 041/344-17-41.

Mieszkanie do wynajęcia
komfortowe, umeblowane,
041 /369-86-77.

all481

PIA Piasecki Inwestycje Sp. z 0.0.
oferuje mieszkania jedno i dwupozio·
mowe oraz lokale użytkowe w nowo
budowanym budynku w
Kielc, tel. 041/344-69-19.
Poszukuję lokalu handlowego
do wynajęcia w centrum
0604-549-566.

Sprzedam M-3 45,2 m2 Barwinek,
74.000, 041/361-49-05.
Sprzedam M-3
041/344-82-45.

KSM

dtl9191

MA "Lokum"
041/344-22-48.

-

Nieruchomości,
.,1663

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

Sprzedam bez pośredników
Stomatologiczny w Kielcach,
ul. Sienkiewicza. Działający, wyposa'
żony, spełniający nowe wymogi
Sanepid, cena 89.000, 0601-480·9t8.
2

Sprzedam dwupokojowe, 39 m,
osiedle KSM, III piętro, 041 /342·84·14.
Sprzedam jednopokojowe
umeblowane z telefonem
041/344-97-03.

nieruchomości,
,,1183

MA "Nieruchomości" - ,,"
"Piasecki&Górecka", 041/343'":.04-35.
___........._............ __ ....__ ........_ .._............. ~~_....~1!~.1.

Sprzedam mieszkanie
041/368-47-42, 311-40-68.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojOWe,
73 m2, centrum, 041/368-26-26.

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

101811

RATY· TRANSPORT '

M-2, M-4, dwupoziomowe·
Uroczysko, centrum (garaże , raty,
sprzeda "Kontrakt - Service",
041 /368-33-22,041/344-32-40.

m!230

Sprzedam Salon
041 /361-14-54.

Największa

"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.

SPRZEDAż. MOrrrAZ

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

Profesjonalny makijaż w domu
klientki, 041/369-86-72.

dr50063

al1119

PRODUCENT

Do wynajęcia stoisko handlowe,
centrum Kielc, 368-03-09.

ElEKTRONIKA

Tatu aż

BOAZERYJNE

ELEWACJE WINYLOWE
WSZYSTKICH TYPÓW

1k5OO19

drl9111

Okna: "Panorama", "Styl-2000', dachowe "Fakro'. Drzwi wewnętrzne , zewnętrzne, rolety, parapety. "Drakpiast",
Kielce, Nowa 5, 361-71-90, 361-88-52.

SIDING
OKNA i DRZWI ~
PARAPETY

Do wynajęcia lokal o pow. 360 m2
Kielce, Bocianek, 332-24-41.
.

ak1336

"S0181

P9DŁOGOWE

MDF i PCV pełna oferta 3 producentów

Wykonujemy docieplenia budynków
metodami, 041 /331-69-21 .

różnym i

ki8090

~36

Blachodach6wka,
orynnowanie.
Sprzedaż - wykonawstwo.
"PPHU Pamar", 041 /366-19-17.E

UWAGA!
Tylko dla osób fizycznych um ieSZCZających
w , Echu Dnia' ogłoszenia prywatne

ak1117

kompleksowe remonty
domu, 041 /331-55-76.
Dociepł en i a ,

ml137

mujące ,

Duży wybór, nowoczesne wzory,

...-...•....•.................................... _......._.....................

Solno-Profi ~ Nowość',,~~, '

montaż,

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

Bramy automatyczne, ogrodzenia producent, 041 /366-19-17.

Pokrycia oachowe

K!ELCE • RADOM • TARNOBRZEG

..1688

AD-Drągowski,041/368-24 -34.

2

Sprzedam mieszkanie 49 m ,
041/342-59-25.

..117

Agencja "PLUS", 041/368-08-73.
..1660

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

Sprzedam mieszkanie
041/332-23-79 po 19.00 .
2

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

049306

041/344-67-80,

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

2

Sprzedam mieszkanie 58 m 1p,
041 /342-63-72.

,,1417
al1118

2

Bukówka 3000 m , pOZWOlenie na budowę . Woda, prąd , telefon, 50

SIPOREKS 60 BIAŁY (4,30), CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE
- ETERNIT" STYROPłAN , WAPNO, CEMENT. CENY PRODUCENTA - UPUSTY! " ROLSKŁAD", CHEŁMCE 134,
GM. STRAWCZYN, 041/30-30-293;
090-33-64-04.

zllm 2,

Sprzedam nową kawalerkę, IV p.
Kielce, Kochanowskiego, 362-12-15.

041/317-45-72.
df50146

Do wynajęcia 28 m2, 041/342-21-01
po 18.00.
dr5OO81

Do wynajęcia kawalerka - Czarnów,
041/344-01-68.

Sprzedam pawilon plac
041 /362-16-48.
Sprzedam udział w nieruchomoŚci
mieszkaniem, centrum Kielc
368-23-58.

1\8118

Tynki suche, grysy, terrazyty, najtaniej,
sprawdzona jakość, blisko Tarczyna,
022/727-84-13.

Do wynajęcia lokal o powierzchni
150 m2 w centrum Jędrzejowa,
041/386-14-36.

ki8116

Wkłady

kominowe. Kielce, Orla 4,
"49638

http://sbc.wbp.kielce.pl

Do

Zdecydowanie kupię M-3,
041/368-57-33.

lokal na hurtownię ,
Mieszka ł 31 Kielce.

wynajęcia

produkcję,

344-33-23.

df50103

1999 r.
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STRONA 13

Choroszyński

z Kunowa za krzywdy swoje i innych
~"7'''''''' polski wymiar sprawiedliwości do Europejskiego
unału Praw Człowieka w Strasburgu. Dalej szuka pomocy
papieża, prezydentów, Fidela Castro. Walczy już 30 lat.

.. L: ....... 'O\AI

r,czyć

nych w Poznaniu i do

Urzędu

doręczalnych Przesyłek

bez odwolania!

NiePoczto-

wych w Koluszkach , gdzie zostały
zniszczone. Nadal nieodbieranie
moich listów przez sądy, prokuratury... jest ciągłym przestępstwem .
W dalszym ciągu o tym wszystkim
piszę do ministra sprawiedliwości,
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego , prezesa Najwyższej Izby
Kontroli , marszałka Sejmu , marszałka Senatu, MSW, rzecznika
praw obywatelskich ... na co nadal
żadnej reakcji nie ma. To zaświad
cza wciąż o bezkarnym łamaniu
praw człowieka . Za kilkanaście lat
niewypłacania mi rent oddział ZUS
w Kielcach naliczył mi tylko dwa
miliony starych złotych należności
rentowych z odsetkami. Tu widać
ogromną
przepaść,
potworną
krzywdę mi wyrządzoną, której ża

sZyKuj ę kilka ton "bardzo

akt", bo w tym roku przyjubileusz mojej wojny z
I i wymiarem sprawied liwoJuż niedługo zawiozę je ciągnina pocztę i wyślę w Polskę i w
. zapowiada potężne chłopi 
okazałą brodą, pochylone w
i u nad maszyną.

Walka o

sprawiedliwość

to

treść życia

P rzedsiębiorstwie Budownictwa
Kolejow ego, w oddziale w Ostrowcu Świętokrzyskim . Za starszego
majstra robił. Dobrze nam się
wiodło, aż przyszedł

17

września

1969 roku . Syn dostał zadanie , by
do Machowa w delegację na budowę "S iarkopolu " wyjechać - staru- .
szka chowa w dłoniach twarz .
- Ma ma, nie ma co łez nad tym
wylewać i wzruszać się . Trzeba
prawdę opowiedzieć , bo prawdy
nikt nigdy nie zniszczy - uspokaja
kobietę pan Zbigniew. I kontynuuje: - Dostałem delegację , by tam
łapówkarstwo i oszustwa ukrócić .

mały,

zielony, parterowy
drzwi wygląda potężny
z siwą brodą. DobroduU~"ll"'('h~ się i zaprasza nas
W pokoiku stoją
szafa, kanapa, stary stonaj nowsza książka telewOJew.:xlztwa święto krzyNa ścianach poprzywykazy telefonicznych nu~brazki świętych. Pan Zbigktary dopiero co przestąpH
, chwyta za słuchawkę. Odpomu cisza. Ze spuszczoną
sadowi się na krześle, blisko
. - Zdawało mi się, że gdy się
witałem, coś dzwonKo.
to telefon. Bo do mnie
WVOZWo,ni" Dziennie to i sto
od ludzi, którZy
z problemami podobny- wyjaśnia . I podkreśla : . POmogę. Pomagam od
Jak mnie oszukano. Od trzylat walczę o odszkodowanie

'łiypadek.

Z miejsca nie spodobałem się ekipie. Oni mówili, że od nasypu do
drogi jest osiem kilometrów, a ja tylko trzy naliczyłem . Kłamali , droga
pani w żywe oczy. A ja prawdę
chciałem wywalczyć. To się naśmie
wali, że bohatera zgrywam i grozili,
że na takiego też się sposób znajdzie. I znaleźli - Choroszyński nerwowo splata zniszczone dłonie . - Jechałem na inspekcję. Na drodze było
spokojnie, ani jednego samochodu.
Nagle coś uderzyło w tył mojego auta. StracHem przytomność. ObudzHem się w szpitalu. Byłem cały w
gipsie. Dowiedziałem się , że miałem
poważny wypadek - na mojego "stara" najechał inny. przypIacHem to
uszkodzeniem kręgosłupa . Ponad
trzy miesiące leżałem w szpitalnym
łóżku. Dyrektorzy zakładu odwiedzali
mnie i prosili, bym zapomniał o całej
sprawie. Za "amnezję" nawet 12 tysięcy zk>tych ofiarowali. Ale, ja powtarzałem - nie. Gdy w maju skończyło
mi się zWolnienie, wróciłem do pracy.
I tu spotkała mnie niemHa niespodzianka. Okazało się , że do pracy
mnie nie przyjmą, mało tego, nie
wypłacą mi odszkodowania. ~ro.bo
wałem szukać pomocy w komISJI roz-

Zbigniewa

Choroszyńskiego.

jemczej przedsiębiorstwa . Wszystko
na damno - wspomina zdenerwowany.
- PowoIałem się na 8 paragraf ustęp 1
lit. c oraz na ustęp 2 układu zbiorowego pracy w budownictwie. Według postanowień tego układu , nieważne jest
rozwiązanie umowy o pracę zawartej
na czas nie określony w razie nieobemości pracownika spowodowanej nieszczęśliwym

wypadkiem przy pracy -

recytuje z pamięci z szybkością karabinu maszynowego i wszystko na darmo.
Na początek Choroszyński pozwał
przedsiębiorstwo do Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu. Później pisał do

sądów w Kielcach, W Ostrowru Świę
tokrzyskim. - W 1970 roku sąd miał
wydać wyroki w moich sprawach, sygnatury C 783170 - jeszcze raz.daje próbkę swej niesamowitej pamięci. - Nigdy mi id1 nie doręczono, więc zaskarżyłem sądy do Sądu Wojewódzkiego
w Kielcach. Potem zacząłem w kołej
nych sądach szukać sprawiedliwości .
Trzydzieści lat tak się morduję . Nie ma
w Polsce sądu, do którego bym pism
nie pisał - oświadcza smutno i prowadzi nas do pomieszczeń, gdzie
składuje tony korespondencji.

Nie cierpiące żadnej zwłoki
Mijamy ciasną kuchnię , przeciskamy się wąskim korytarzykiem zawalonym po sufit stertami pism, kopert
z informacją pod znaczkiem: "Dorę
czyć bez odwołania! " Jesteśmy w
pokoiku wypełnionym po brzegi
sądowymi pozwami, pokwitowaniami poleconych listów. Na półce , która ugina się pod makulaturą, trzy
maszyny do pisania. Trzy kolejne
pokoje prezentują się wypisz wymaluj tak samo. To nie koniec. Gospodarz spieszy z wyjaśnieniem, że
na górze trzyma resztę pism. Prze-

prasza, że nas nie zaprowadzi, bo
panuje tam bałagan nie z tej ziemi.
Zostajemy więc w otoczeniu kilkunastu egzemplarzy kodeksów cywiinych i kamych oraz ton odwołań,
rewizji, zażaleń, zarzutów, sprzeciwów, aktów oskarżenia , zawiadomień o przestępstwach, skarg na
nie rozpatrzenie pism procesowych.
Każde z pism opatrzone sygnaturą,
pieczątką: "Choroszyński Stefan
Zbigniew, 27-222 Kunów koło
Ostrowca Świętokrzyskiego, ulica
Warszawska numer 5, telefon numer: 261-11-36, województwo kieleckie, Rzeczypospolita Polska Europa". Jest też adnotacja, ile kopii
danego pisma wykonano oraz zapowiedż, że ciąg dalszy pism procesowych nastąpi. U góry każdej z kartek informacja: "Bardzo pilne! Na
odsiecz! Nie cierpiące żadnej
zwłokil " W tekturowych pudłach
leżą stosy pism zaadresowane do
sądów wojewódzkich i apelacyjnych w całej Polsce, Komitetu Helsińskiego w Polsce - członka Między
narodowej Helsińskiej Federacji
Praw Człowieka w Wiedniu - Marka
Edelmana, Ewy Łętowskiej, Andrzeja Szczypiorskiego, rzecznika
praw obywatelskich, pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego , marszałka Sejmu, marszałka Senatu,
ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego, ministra pracy i
polityki socjalnej, NSZZ "Solidarność" , Komisji Europejskiej Praw
Człowieka w Strasburgu, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu, sekretarza ONZ, prezydenta Rosji, prezydenta USA, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin, przewodniczącego
Komunistycznej Partii Kuby - Fidela
Castro, Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach , prymasa Polski, papieża Jana Pawła II i wielu innych. Na pólkach taśmy magnetofonowe i kasety wideo. Na nich
Choroszyński nagrywa rozmowy z
polskim wymiarem sprawiedliwości.
- Dowodów nigdy nie jest za mało wyjaśnia , krzątając się po pokojach.
Piszę

z dna ludzkiej

nędzy

W nich pan Zbigniew spędzH wię
cej niż połowę swego życia . - Przesiaduję w pokojach całe noce. To
mój warsztat pracy. Obecnie uży
wam 13 maszyn do pisania. Przez
24 godziny nawet 200 jednostronicowych pisemek potrafię stworzyć uśmiecha się dobrodusznie. Pisze
nie tylko o swych problemach, walczy również o sprawy innyC!1ludzi. Ktoś musi to robić. Padło na mnie.
Jestem pisarzem ludzkiej sprawiedliwości , tyle że nikt nie kwapi się , by
mi odpisać - spieszy z wyjaśnieniem
i podsuwa jedno z pism do Urzędu
Niedoręczalnych Przesyłek Pocztowych. Bardzo dużo moich listów!rafKo do Biura Przesyłek Niedoręczal-

http://sbc.wbp.kielce.pl

den sąd wyrokiem mi nie naprawił
- czytamy. - Dlatego pięć lat temu
oskarżyłem polski wymiar sprawiedliwości - wyjaśnia i na dowód
pokazuje pismo do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie opatrzone
informacją:
"Bardzo
pilne!".
"Zbrodniczy stan faktyczny przez
tak dużo lat mojej wojny, którą nadal toczę z nieludzkim polskim wymiarem sprawiedliwości, nie został zmieniony przez żaden sąd
powszechny w całej Polsce, a
więc ta ogromna zbrodnia popełniona była i jest przez sędziów
w Polsce, których oskarżyłem - pozwałem do Europejskiego Trybunału PraW Człowieka w Strasburgu! Liczę nadal, że wasz sąd wszystkim pismom procesowym, które
dotychczas wniosłem na drogę
sądową itd . nada dalszy prawidłowy bieg przez przekazanie
ich do takiego sądu lub trybunału
na świecie, który nie jest
współwinny ogromnej zbrodni dokonanej na mnie, na moim ziemskim
piekielnym życiu!" - czytamy we fragmencie.
Natomiast w korespondencji do papieża Choroszyński napisał: "Piekło

na ziemi zgotowali mi okrutni, liczący
na bezkamość ludzie. Ciężko chory,
zadłużony piszę to pismo z dna ludzkiej nędzy. Moje zniszczone życie jest
więcej warte niż to co decydenci
- wyrządzający szkody mnie i innym
pokrzywdzonym zrabowali. Bo PRAWDA więcej jest warta niż wszystkie
dobra mateńalne na świecie".
.zgotowano mi najpotworniejsze
piekło na ziemi! To, co mi Komunistyczna Tyrania Zrabowała , Kapitalistyczna Tyrania nie oddała . I z takim bagnem przemocy dokonywanym na m0ich prawach, naleźnościach mamy
bezkamie wchodzić do Unii Europejskiej? Dlaczego za komunistów w Polsce »Wolna Europa«, »Glos Ameryki«, BBC glośno nagłaśniały moje
sprawy, a po upadku komunizmu o
moich sprawach zapomniały? To też
wiele odpowiada na mnóstwo pytań ,
które zadałem w ogromnej liczbie
pism procesowych, a o których powinna jak najszybciej dowiedzieć się ludzkość tego zbrodniczego, antyludzkiego świata! Nie założyłem rodziny, nie
mam potomstwa i dziś gdyby mi zwrócono to, 00 mi zrabowano, to zwróc0ne byłoby tylko łajnem niesprawiedliwości ziemskiej , ohydnym... raniącym mnie do ~tatniej chwili m0jego ziemskiego żyda" - czytamy z kołei
w piśmie do prezydenta USA.
A do Sądu Rejonowego w Dąbro
wie Górniczej Choroszyński napi-

sal: "Za symboliczne złotówki
»sprzedaje
się«,
rozkrada
uspołeczniony majątek Polaków Polski. Ten majątek, który zbrodniczą silą przymusu był zbudowany
z mojej krwi, ze szkód mi wyrządzo
nych ... A nowe ekipy rządowe nie
dokonały nawet remanentu , by
ustalić ile on jest wart i ile komu się z
niego należy... Za to pełno na świe
cie słychać o prawach człowieka ,
gdy w Polsce okradani przez tyle lat
niewoli, wojen ... ludzie nie mogą w
żaden sposób dobijać się o to, co im
się należy, a co kliki. .. mafijne »patriotów\< ... , humanistów!.., moralistów! n iszczą bezkamie w imię jakiejś WSPÓLNEJ EUROPY. .. , czyli
zbrodniczego systemu zła i niesprawiedliwości" .

Stawić się

przy piecu nr 4

Fragmenty pism Choroszyńskie
go można by cytować w nieskoń
czoność. Przebmięcie przez tony
zgromadzonych w domu kartek zapełnionych po brzegi czcionkami , linijka pod linijką zajęłoby jakieś dziesięć, jak nie więcej lat. Dlatego rezygnujemy z dalszej lektury. Pomny
na to gospodarz wręcza nam spory
plik kserówek. - Zawsze robię ksero. Pisma kopiuję nawet i w 1000
egzemplarzach i większą część przechowuję u znajomych. Tak na wszelki
wypadek, gdyby ktoś chciał je ukraść
albo podpalić mój dom. Wielu już mi
tym groziło - wyjaśnia pan Zbigniew i
na potwierdzenie pokazuje jeden z
anonimów. "W związku z tym, że obywatel osiągnął już odpowiedni wiek,
wzywa się go, aby w terminie siedmiu
dni stawH się przy piecu nr 4 celem
sproszkowania pozostałości tuszy.
Proszę zabrać z sobą: 1. dowód osobisty, 2. wiązankę suchego chrustu ,
3. trochę koksu, 4. gamek na skwarki,
5. pudełko na skorupy po jajach oraz
hermetyczną puszkę na smród.
Przed przybyciem należy umyć nogi,
nałożyć wieniec na szyję i pożegnać
się z rodziną. Odwołania od niniejszego pisma nie ma. Sprawę należy
traktować jako pilną i ostateczną - ref.
ds. nawozów sztucznych inż. Mikołaj
Ruszt, naczelnik pieców dr Arkadiusz
Popiel" - pismo napawa grozą.

Dalej

będę pisał!

- A niech mnie straszą, ja i tak ze
swej misji nie zrezygnuję - bierze się
pod boki Choroszyński. - Dalej będę
pisał. W tym roku mija 30 lat mojej
wojny z polskim wymiarem sprawiedliwości. Na ten mały jubileusz
szykuję tony "bardzo ważnych akt"
w mojej sprawie i innych pokrzywdzonych . Niedługo załaduję to na
ciągnik i na pocztę podjadę , by to
w Polskę i w świat wysłać - zapowiada pochylony nad maszyną.
- Pani kochana , już patrzeć nie
mogę , jak się syn morduje. Pisze,
klei koperty, znaczki i wysyła .
Całymi dniami nic innego nie robi ,
tak się zawziął . A mnie serce z tego wszystkiego bol i, bo co się w
nocy przebudzę , to słyszę stukot
maszyny do pisania - załamuje rę
ce matka pana Zbigniewa i
posłusznie sięga po aparat fotograficzny, by uwie cznić syna przy
pracy. Pstryka mu serię zdjęć co
dwa dni , by udokumentować krzywdę swego dziecka i innych, za
których on walczy.
Magdalena PORWET

Dom Środowisk Twórczych
"Pałac T. Zielińskiego"
ul. Zamkowa 5
zaprasza 21.05.99 r. o godz. 19.00
na spektakl

Teatru "MUS + '1"
"Szeherezada
czyli Disco-Polo Live"
Autorstwo: Krzysztof Jaworski
reżyseria: Andrzej Celiński
Występują: Ewa Pająk ,
Zdzisław Reczyński , Grzegorz Kwas
Bilety do nabycia w DŚT.
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REKLAMA

ECHO DNIA 21 m

CHCESZ ODNIEŚĆ SUKCES
STUDIUJ W

WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW
IBANKOWOŚCI WRADOMIU
ul. Zubrzyckiego 2,
teIJfax (048) 344-13-97, 344-13-52

Uaelnio o~oszo nollór no Irok slu~iów
zaocznym i~riennym no kierunkach:
ZARZĄDZANIE

I MARKETING

OFERUJEMY:

.Tico
· La.nos
• Nu.bi ra.
• Lega,7IZa,

• La.nos

Specjalności '

- marketing
- specjalność lTIenedżerska
- logistyka
- studia europejskie
- racbunkovvość

•

FINANSE I BANKOWOŚĆ

n ~® EUROPEJSKI

~I

Zapisy wDziekanacie:
poniedziałek -piatek 8.30 -14.00
sobota -niedziela 8.30 -12.00

FUNDUSZ
LEASINGOWY

25-323 Kielce
ul. Manifestu Lipcowego 34
tel. (041) 332-63-28
tel. (041) 332-63-29
tel. (042) 332-21-24

~aiqtych tyM ~cep lu~ inżyniera
oraz no stuOIO p!M!yp1ornowe
i kursy ~omtukajqce

Zapewniamy drożność
na sludia uzupełniające magislerskie

" , u..n~:..·n.

~

SpecjalnQści·

- finanse
- bankovvość
- ubezpieczenia
- finanse handlo~o-ceJne
- finanse turystyczne
- likvvidacja szkód i ocena
ryzyka ubezpieczeniow-ego

STUDIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
WPAtDZlERNIKU I W LUTYM

• Potonez Ca,r o ~ Citroen Bertingo
• Potonez Atu. ~ Citroen CIB
• Potonez Truck

• Ma,tiz

.~~~
:1 · (·lili ·~..'d,.

CENA OD 33.900*
SERWIS - CZĘŚCI ~.
RATY I LEASING ~

SPRZEDAŻ • SERWIS • CZĘŚCI
Autoryzowany Dealer· P.H.U. Józef Ciarnaga
Salon Ostrowiec
ul. Sandomierska 79
tel.lfax (041) 265-48-55

Salon Opatów
ul. 1 Maja 66
tel./fax (015) 868-22-05

Autoryzowany Serwis - Opatów, tel./fax (015) 868-21-35

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW

lJWAGA, lJWAGA "PRYMUS-A" S. C.
Samoobsługowa hurtownia AGO
oferuje:

o0.,Jg

o ~~

""o ~(" o

~~ o~e~
Garnki - Myszków - Olkusz
o~ e-"'o :..r.t
~
~o
~
Porcelit - Tulowice
~<,,- _ ~o
Sztućce - Gerlach - Skapol
Plastiki - Plafor, Brzozów
Wyposażenie łazienek
Drobny sprzęt zmechanizowany
Meble ogrodow.e, parasole, rożna
Drabiny aluminiowe, atest, od 0,60 do 11,20 m "l
isn
Słoje Twist - Wecka, wieczka do słoi
Duralex - Top-Glass
Szkło gospodarcze
Porcelana - Chodzież

KOWALANKA 24,26-625 Wolanów, tel/fax 048/61-86-107
Sklepy patronackie:
Radom :
A\~ ,,-\
Sklep nr 2 i 21 , ul. Wernera (targowisko)
A~' 9 ' fi' "
Sklep, ul . Śląska 23 (targowisko)
i1
Senior, stoisko, PI. Jagielloński, tel. 048/360-19-64
(~
*, 0
Sklep, ul. Żeromskiego 99, tel. 048/362-38-92
fi'
Skład Sprzedaży Mebli Ogrodowych i Drabin, ul. Czarnieckiego 207, ~~ * 0(\ ..s
tel. 048/381-49-91 ; ul. Wernera 88
:tv
Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 1A, tel. 048/676-39-71
,._OV
~O~O
Białob rzeg i , ul. Krakowska 26
v
Szydłowi ec , Plac Wolności 1, tel. 048/617-48-38

NAJTAŃSZE W POLSCE LICENCJONOWANE PRZEJAZDY
wtorek,

środa,

sobota, niedziela

WENECJA
RZYM
NEAPOL

za przejazd w dwie strony

za 185 zł (w 1 str.)
za 205 zł (w 1 str.)
za 236 zł (w 1 str.)

oraz

- 319,54
·349,28
• 400,32

iii"

9

~

1

(\ 1

-\.7

--11-'

KIELCE, ul. Paderewskiego 14

HURTOWNIA PAPIEROSÓW
ART. SZKOLNE, BILETY MZK, ART. HIGIENICZNE
ZAPALNICZKI (ZIPPO), SŁODYCZE

NOWOCZESNE SYSTEMY 6RZEWCZE I INSTALAaJNf

KLIMATYZACJA
Manifestu Lipcowego 15 B
tel. 344 53 38

ul. Witosa 660, tel. 362-44-48, fax 362-44-49, tel./fax 362-74-49
Codziennie : godz. 7 .30-18.00, soboty: godz. 9.00-14.00

'ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ GRATIS

•

AZJA MOTORS S.C, ul. Olszewskiego 7, tel. (041) 346-19-28

kotły

gazowe i olejowe
• podgrzewacze ciepłej wody
• grzejniki stalowe i aluminiowe
• pompy obiegowe i cyrkulacyjne
• kominy i wkładki kominowe
• artykuły wyposażenia łazienek
• ar.m,atura instalacyjna
DLA FIRM INSTALACYJNYCH

... MORZE,
,
GORY
CZY MAZURY? ..

GRZEJNIKI STALOWE PANELOWE 15 % BONIFIKATY
KOTŁY GAZOWE ŻELIWNE KALME DO 31.05.1999 r.

DNI OTWARTE 22-23.05.99

PEUGEOT

Car·

F.H. "RiA" Stalowa Wola/Jamnica 160
tel./fax (015) 811-21-32,811-25-94

ZAPRASZAJĄ WGODZ.9·18
Sobota: VVYSTĘ P KABAR ETU " VV I DEL E C " część I
Niedziela: VVYSTĘP KABARETU .. VVIDELE C " część II
/

PEŁNY AS9RTYMENT I'ł~~"rnl

PRODUKTOW FIRMY łla~'i Ul

ł

ł występy zespołów muzycznych ł jazdy próbne modelami 206 i 406 ł liczne konkursy i nagrodYł
ł bezpłatne porady dziennikarzy i mechaników· jak przygotować pojazd do okresu urlopowego?
ł wymiana ogumienia. 5% poniżej cen fabrycznych ł wiele innych atrakcji ł

SPONSORZY: PEUGEOT * R.N. "GlIMAR" *TOTAl* "RiA" * PREDATOR *

http://sbc.wbp.kielce.pl
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przeleżało w Sanie 1000 latl Gobeliny; obrazy i ...
figurka od hutników ze Stalowej Woli

z drewna, które
I,A I"2n nl<ill

•

PIEZaWI W DARZE
gobeliny, posągi, rzeźby oraz naczynia liturgiczniektóre prezenty, które 12 czerwca otrzyma Ojciec
c:,.,,,tł,,miAr:ru_ Niewątpliwie najkosztowniejszy dar przekaOrdynariat Polowy Wojska Polskiego.

sandomierski
artysta
Artur
Orłowski. Obraz będzie oprawiony
w ozdobną ramę, z przymocowaną do niej tabliczką ze słowami
podzię~i za przyjazd do Sandomierza.
Dwie karetki pogotowia - to dar,
który otrzyma Ojciec Święty od Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. - O przeznaczeniu samochodów zdecyduje sam pap i eż powi edział pułkownik Tadeusz
Płoska , redaktor naczelny dwutygodnika .Nasza Służba ·.
Prezent od samorządu wojewódzkiego owiany jest tajemnicą. Będzie to na pewno coś d.ostojne~
go, odpowiedniego do rangi wizyty. Jednak bez ekstrawagancji poinformowano nas w Biurze Prasowym Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach.

rvnIOr.lltv.

sandomierskich
jest już skończo
,PrlIeds'tawla panoramę Sanod strony południowej
wszystkimi najważniej
zabytkami grodu - koSwi ętego Jakuba, ZaKazlimie,rzowslcim, bazyliką
ratuszem, Domem
Bramą Opatowską i
Gostomianum.-Jest też
Wisły.

daru dla
i pół
I

papieża zajęło

miesiąca

- opowiada
sandomieautorka dzieła . -

sandomierskiej - mówi Andrzej
Karwat. - Po prawej jego stronie
stać będą ci, których okryła już patyna wieków - między innymi świę
ty Jacek Odrowąż, święty Andrzej
Bobola , błogosławiony Wincenty
Kadiubek i 49 męczenników sandomierskich. Z lewej strony będą
ci nasi słudzy Boży, których w czerwcu Ojciec Święty wyniesie na
ołtarze , między innymi ksiądz Antoni Rewera i ksiądz komandor
Władysław Miegoń . Każda z postaci dzierżyć będzie w dłoni przynależny sobie atrybut. Cennych
uwag i konsultacji w pracy nad
ikoną udzielał mi biskup Marian Zi-

lisIawicach artysta plastyk Tomasz
.Staszewski. Wykonanie rzeżbionej
ramy, w którą obraz zostanie oprawiony powierzono Józefowi Regule, rzeżbiarzowi z Połańca .

małek .

Ołtarz

z Połańca,
kopia z Sulisławic

Ikona malowana jest na desce. '
z postaci będzie mieć koszulkę z blachy srebrzonej, zaś nimby będą złocone . Złocen i a i srebrzenia będą wykonane w pracowniach w Krakowie i Rzeszowie.
Andrzej Karwat zapowiada, że po
wykonaniu tej ikony wykonana następną, podobną, która pozostanie w Sandomierzu.
Radni powiatu sandomierskiego
zdecydowali niedawno, że przekażą Ojcu Świętemu ryngraf. - Postanow iliś my, że znajdzie się na
nim wizerunek Matki Boskiej Sulisławskiej. W ten sposób chcemy
podkreślić, że jest to dar nie tylko
od Sandomierza, ale od całego
naszego powiatu - powiedział Marceli Czerwiński , wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
O prezencie dla Jana Pawła II nie
zapomnieli studenci i władze Wyższej
Szkoły
HumanistycznoPrzyrodniczej . Panoramę nadwiślańskiego grodu maluje ' młody
Każda

- Połan iec wniesie bardzo istotny
akcent do wielkiego wydarzenia,
jakim jest wizyta Ojca Swiętego poinformował nas proboszcz parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej
Wspomożenia
Wiernych
ksiądz Witold Dobrzański. - Ołtarz,
projektowany dla naszego nowego kościoła przez profesora Wincentego Kućmę, wypożyczony zostanie do Sandomierza na czas
wizyty papieża . Wykonany w
brązie przedstawia Ostatnią Wieczerzę . Wraz z nim połaniecka parafia wypożyczy Sandomierzowi
ambonę i krzyż - także z brązu.
Grupa członków Staszowskiego
Towarzystwa Kulturalnego postan owiła sfinansować wykonanie kopii obrazu Matki Boskiej Sulisławskiej . Obraz zostanie wręczo
ny w upominku Ojcu Świętemu .
Namaluje go mieszkający w Su-

W stylu techno
Huta .Stalowa Wola· podaruje Ojcu Święte mu trzydziestocentymetrowy posążek odlany w brązie.
Utrzymany jest w stylu techno.
Przestawia postać podobną do bogini zwycięstwa , która pcha rękami
lemiesz z logo HSW. Na granitowej
podstawce jest napis "Kochanemu
Ojcu Świętemu w darze od załogi
Huty .Stalowa Wola". 'Jeżeli HSW nie zmieni prezentu ,
posążek ma szansę stać się najszpetniejszym darem, jaki w swoim życiu otrzyma pap i eż. Postać,
która ma symbol izować produkcję
maszyn w hucie, jest szkaradą.
Powinna trafić do składnicy złomu
albo do muzeum kiczu, a nie w rę
ce człowieka, któremu Polska i
społeczeństwo Stalowej Woli wiele zawdzięcza.
Tamobrzeg jeszcze nie zdecydował ostatecznie, co podaruje papieżowi. - Będzie to najprawdopodobniej naczynie liturgiczne - powiedział Andrzej Wójtowicz, wiceprezydent Tamobrzega. - Na pewno bę
dzie miało wygrawerowany napis.

Fot.

Flisacy z Ulanowa z Bractwa
Miłośników Ziemi Ulanowskiej
imienia Świętej Barbary podarują
papieżowi tron z czarnego dębu .
Nazwali go . Flisackim tronem papieża Polaka·. Drewno na tron
przeleżało w Sanie tysiąc lat. Znalazł je i przekazał miejsco~emu artyście Janowi tyce retman Wincenty Pityński. Ofiarę na opłace-

nie prac związanych z rzeźbie
niem poniósł Józef Gancarz.
Tylko niektórzy będą mieli okazję
osobiście wręczyć dary papieżo
wi. W oficjalnej procesji z darami
pójdzie tylko siedem dwuosobowych delegacji. Będą wśród nich
przedstawiciele władz miast naszego regionu i województwa , a
także różnych stanów - m.in. górnicy, hutnicy i rodzice.

,I

Wyższa Szkoła

Biznesu i Przedsiębiorczości.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pułanki

Surowaniec

Tron od flisaków

WWW.WSBIP.OSTROWIEC.PL

osiedle

Zdzisław

" Posążek - Dar", który HSW chce przekazać papieżowi, ma szansę
stać się najszpetniejszym darem,jaki w swoim życiu otrzyma papież.

Inne dary złożone zostaną w wyznaczonym miejscu przy ołtarzu.
Wszystkie będą musiały być
zgłoszone wcześniej i sprawdzone pirotechnicznie.
Małgorzata PŁAZA

Współpraca:

Jolanta
Skrok-Krzyżanowska ,
Zdzisław Surowaniec

Wprzódy wiedza
porem dyplom"
de'/,'La Vi Sa,?

52, telefon (041) 266-69-73, tel.jfax. (041) 263-21-10

e-mail: info@wsbip.ostrowiec.pl
prowadzi rekrutację na uzupełniające
studia magisterskie (zaoczne) na wydziałach ekonomicznych
i na trzyletnie studia licencjackie (dzienne i zaoczne) na wydziałach:
(specjalności : ogólnomenedżerska, samorząd terytorialny, rachunkowość i finanse,

marketing).
(specjalność :

prawo w gospodarce).

(specjalność: obrót gospodarczy z zagranicą).

'KODlomiCZilo-llnfillrmoatvomv (specjalność : informatyka w biznesie, jedyny WYdział w regionie).

(specjalności: pedagogika opiekuńcza i rewałidacyjna, opiekuńcza i profilaktyka
uzaleŻDień, opiekuńcza i socjalna, opiekuńcza i resocjałizacyjna - dzienne i zaoczne;

pedagogika organizacyjna i kształcenie kadr - tylko studia zaoczne).
(specjalności: nauczyciel w-f z rehabilitacją ruchową (fIZjoterapia),

nauczyciel w-f z odnową biologicmą).
Pr<,yjmujemy na studUl bet egvurrinów wst(J1nych. (Liczba miejsc ograniczona).
Wpisowe na każdy kierunek studiów wynl>si 300 zł.
W przypadku dok~nania wpłaty do 30 czerwca 1999 r. wynosi 200 zL
I'rollTamy studiów są oparte na najlepszych wzorcach stosowanych na uczelniach amerykańskich, niemiec~ch
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia wyższych studiów z tytułem licencjata oraz prawo do studiów
i jakoŚĆ studiów w Wyższej Szkole Bizn_esu i Przedsiębiorczości nadzoruje
:::-~C!l!!~A..w składzie:
Arendarski dr, prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Bugaj dr, Polskiej Akademii Nauk.
Chrzanowski prof. dr hab., b. marszałek Sejmu RP, profesor KULU

Cimoszewicz dr, b. premier RP

Domańska prof. zw. dr hab., kierownik katedry'SGH w Warszawie
Gorczyca dr, sekretarz generalny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gol')'szewsld dr, b. wicepremier RP, poseł do Sejmu RP
Jl lllróz prof. zw. dr. hab., rektor Uniwersytetu w BiaJymstolcu
l(Jepacki prof. zw. dr hab., dziekan Wydziału Ekonomiczoo-Rolniczego SGGW
M. lQepac:ki prof. zw. dr hab., b. rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie
krtkora b. pr'CZICS Huty "Ostrowiec" SA

Władyslaw Markiewicz czł. rzecz. PAN, prof..zw. dr hab., b. wiceprezes PAN
Longin Pastusiak prof. zw. dr hab., poseł do Sejmu RP
Walerian Sanetra prof. zw. dr hab., sędzia Sądu Najwyższego
Edward Szwarc dr, prezes Zarządu " lnstaleksport" S.A. w Warszawie
Janusz Zdebski prof. zw. dr hab., rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości wykłada 174 osób, w tym: 40 profesorów, 18 docentów, 36 doktorów
oraz 80 innych nauczycieli akademickich (asystenci, lektorzy, instruktorzy). Rekrutują się oni z: Szkoły Głównej
Handlowej i SGGW w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej,
UMCS w Lublinie, AWF w Krakowie, WSP w Krakowie i WSP w Kielcach. Ponadto wykłady monograficzne prowadzi
większość członków Rady Programowej oraz prezesi niektóryCh spółek i banków.
Na kierunku studiów Ekonomia wykładają m.in.:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Adamowski
prof. zw. dr hab. Klemens Białecki
prof. zw. dr hab. !re,na Fierla
prof. zw. dr hab. Bogdan Klepacki
prof. zw. dr hab. Zbigniew M. Klepacki
prof. zw. dr hab. Tadeusz Kowalik
prof. zw. dr hab. Władysław Kwaśniewicz
prof. dr hab. Tomasż Bartoszewicz
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
prof. dr hab. Stanisław Jankowski
prof. dr Walery Jewdokimenko
prof. dr hab. Karol Kukuła
prof. dr hab. Czesław Szczepańczyk
prof. dr hab. Mieczysław Poborski

prof. dr hab. Gustaw Treliński
prof. dr hab. Jan Zalewa
doc. dr Stanisław Antosik
doc. dr Ryszard Bugaj
doc. dr Włodzimierz Cimoszewicz
doc. dr Andrzej Izworski
doc. dr Marek Jaworski
doc. dr Jacek Klich
doc. dr Mirosława Kunicka
doc. dr Elżbieta NatlJaJi
doc. dr Barbara Piasecka-Janowicz
doc. dr Krystyna Poznańska
doc. dr Zdzisław Zasada
doc. dr Elżbieta Zając

Specyfiką studiów na kierunku "ekonomia" jest duża iloŚĆ przedmiotów praktycznych, rozbudowane zajęcia

z informatyki,języków obcych (obowiązek nauki 2 języków po 4 godziny w tygodniu każdy przez trzy lata). Studenci mają
możliwość

uzyskania dodatkowego dyplomu (tzn. First Certificate) z

języka

obcego, wydawanego przez uczelnie(

angielską lub nieuliecką.

WSBiP posiada 4 budynki, a w nich I aule( na 300 osób, 4 aule po 220 miejsc, 2 aule po 100 miejsc, 47 sal
5 laboratoriów komputerowych (każde po 15 komputerów, nowoczesna lokalna sieć komputerowa,
Internet), 61aboratoriówjęzykowych, biblioteka i czytelnia z dostępem do sieci internetowej.
Zamiejscowym uzpewniamy noclegi w aktuJemiJuzch.
WSBiP oferuje absolwentom wydziałów: ekonomii i informatyki trzyletnie stypendia doktoranckie.
Nie J!1UWUluiemy podniesienia cusnąo w stosunku do ubiulao roku ąklzd""iclciąo 1998199.
DNI OTWARTE UCZEL'NJ - 28.05.99 r., 4.06.99 r., godz. 16.30 aula II, bl. B.
Zapisy, szc:zeg6łowe'informac:je, foldery wraz z programami studiów w Kanc:elarii WSBiP (blok A, parter).

ćwiczeniowych,

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA 16

REKLAMA

ECHO DNIA 21

KONKURSY Z NAGRODAMI
PREZENTACJE DOSTAWCOW
ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU 25kg
,.
ATRAKCYJNE UPUSTY CENOWE
24,28zl/szt. +7%VArI
WIELE INNYCH ATRAKCJI
l'

Pł.YTA

GIPSOWO-KARTONOWA 12,5m
!..~

14zl/szt. +7%VAT3
1\:,.

WEł.NA

MINERALNA ROCKMIN 50m

3,26zl/m2 +7% VAT;:
Y ~TYROPIANOWE FS-1 2

-'~----=::~~_ _

,

60,74zl/m3 +7%VAf,<
NKIEROWA 3kl 350

http://sbc.wbp.kielce.pl

DNIA 21 maja 1999 r.

REKLAMA

STRONA 17

_BrllsisZB
Warszawski

Rolno-Spożywczy

Rynek Hurtowy SA

,NOWOCZESNE CENTRUM
HURTOWEJ DYSTRYBUCJI
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
I KWIATÓW
(nie prowadzimy sprzedaży detalicznej)

Zapraszamy codziennie
w ·godz. 03.00 - 10.00
BRON/SZEf ul. Poznańska 98
(trasa wylotowa na Poznań)
http://sbc.wbp.kielce.pl
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RYBY (ur. 19 II - 20 III)
Musisz teraz uwaźać na to, co mówisz i krytycznie oceniać to, co
do czynienia z ludżmi dwulicowymi, którzy uzyskane od
cje wykorzystają przeciw Tobie. Staraj się nie obiecywać za dużo ,
z tego może kosztowa ć sporo wysiłku . Bardzo dobrze ułożą się
co będzie efektem Twojej wrażliwości na potrzeby bliskiej Ci
zapła nuj rozrywkowo i nie zajmuj się sprawami zawodowymi,
musiał. Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1978-82. nie powinni
i
że drobne ustępstwa poczynione na rzecz sympatii są bardzo wskazane,
wzajemne zaufanie:
żesz mieć

Zapowiada się tydzień ważny dla Twoich interesów i pracy zawodowej.
jest pozytywne zakończenie interesujących Cię spraw. Szanse na
mają przede wszystkim urodzeni w trzeciej dekadzie znaku, choć
braknie szczęścia . Najlepsze dla Was dni to wtorek i środa. Po'wstrzvmai
od udzielania pożyczek osobom , które mało znasz, bo mogą być
steś zmęczony huśtawką emocji, ale sytuacja w pracy wymaga
zawodowe przyn iosą dodatkowy i nieoczekiwany zysk. Kłopoty w
tych będą teraz udziałem niektórych urodzonych w latach 1978-82. Na
rozterki nie potrwają długo.
.

BYK (ur. 21 IV - 20 V)

52

nadchodzącym

tygodniu chwile entuzjazmu

88

wpłyną na TWOją karierę . Bądż

2
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38

39

3

40
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22

23

24

25

26

27

41

42

43

44

45

10

46

z

zatem ostrożny i... rozsądny. Twoje plany

brać konkretną postać, jeśli w ich realizację włączysz niektórych wSIp6łI)raC;oWlllkC
bądź skorzystasz z rad osób doświadczonych .

Wtorek lub środa to rlnh"p 11m na
kanie z życzliwą Ci osobą, która może udzielić Ci swego poparcia .
rych młodych, urodzonych w latach 1978-82 z poznaną ostatnio osobą nie
się najlepiej. Zastanów się przeto'czy warto kontynuować tę znajomość i

.
BARWA

SIERŚCI

...

...
28

18

43

10

85

73

RAK (ur. 22 VI - 22 VII)
Nerwowy i wypełniony obowiązkami tydzień powinien zmusić Cię do
długo tak wytrzymasz? Jaką cenę płacisz za swoje osiągnięCia? Zwolnij
mpo, bo spod Twojej kontroli zaczyna się wymykać zbyt dużo spraw. Nic i
nego, że zaczynasz wokół siebie zauważać rozgardiasz. Postaraj się w
tygodniu nie stracić z oczu najważniejszego celu i poświęć trochę czasu na
dzenie konsekwencji swoich działań. Młodzi , urodzeni w latach 1978-82
skupić teraz na sprawach serca . Masz szansę na wielką miłość i bardzo
w towarzystwie ukochanej osoby. Pewna osoba czynić będzie wszystko,
odwieść od powziętego zamiaru.

LEW (ur. 23 VII - 23 VIII)
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37
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Nie rozpraszaj sij na zbędne działania, mające służyć uniknięciu zawirowan:
tak Cię nie ominą. bo są elementami każdej gry, w której stawkąjest sukces. ,
chodzi łatwo, toteż ryzyko musisz mieć wkalkulowane w to, co robisz, bo
cisz czas bezefektywnie. Najbliższe dni przeznacz tylko dla siebie,
się i nabierz sij. Ten tydzień nie przyniesie wielkich rewelacji w wiadomej
coś wreszcie SIę ruszy. Wielu młodych , urodzonych w latach 1978-82, w
intymnych nie powinno być zbyt wylewnych. Poddając się nastrojowi chwili
powiedzieć za wiele. a potem będziesz tego żałował. Nie zwierzaj się·

PANNA (ur. 24 VIII - 23 IX)

1

będą przeplatać się

Przed Tobą kolejne wyzwanie. Musisz poskromić swoją niecierpliwą
Działając w pośpiechu możesz dokonać wyborów, które z czasem niezbyt

12

PANA FEUDALNEGO
W ŚREDNIOWIECZ·
NEJ FRANCJI

SŁONJO.

•

sfinalizowaniu kilku rozpoczętych spraw. Taki bilans i
i możliwości. Wychodzi na to, że Do\lłstrzv,m."io
działania
maga znacznie więcej wysijku. MuSisz jednak znależć w
ra pozwoli Ci odłożyć real izację planów na lepszy okres. Pójście łatwą
okazać się zgubne dla celów, jakie sobie postawiłeś . Wielu młodych ,
latach 1978-82 ma wątpliwości czy poznana ostatnio osoba jest godna
Sprawdż to. Póki nie będziesz miał całkowitej pewności , nie podejmuj
wiążącej decyzji.
enić własne siły

BLIŹNIĘTA (ur. 21 V - 21 VI)

•

TYTUL

WA,ALBO
NIEZGODY

57
PRZEDNI

STRU·

NOGI

34

•

i poczucia własnej wartości , a na pewno osiągniesz
którym marzysz. Potencjalnych i realnych przeciwników nie bierz pod
mają wpływu na wydarzenia. W nadchodzącym tygodniu niezbęd ny jest
wszystkiego, co aktualnie robisz. Znajdż sobie chwilę, w której jeszcze
nie przemyślisz swoje decyzje. Wyjdzie to na dobre Twoim planom, dla
winieneś mieć alternatywę , gdy przydarzy się coś nieoczekiwanego.
bi trochę relaksu. Ci z młodych, urodzeni w latach 1978-82, jeśli są
powinni rozejrzeć się za kimś do pary. Teraz to najlepszy czas po temu. Nie
towarzyskich spotkań .

przyczyną zgrzytów. Pora, aby niektórzy młodzi , urodzeni w łatach 1978-82,
dzieli swej sympatii o swych wobec niej zamiarach. Tylko szczera rozmowa
czy cel.

CIEL, ·
DENUNCJATOR

CZĘść

RZU

KOZlOROZEC (ur. 22 XII - 20 I)
Więcej stanowczości

zwątpienia we własne sijy. Popadanie w skrajności nikomu jednak nie sluży.
ciągnij więc wnioski i postaraj się odsunąć od siebie katastroficzne wizje, a gdy
kces jest tylko pozorny, wstrzymaj się od grania fanfar na swoją cześć. W pracy
dal nerwowo, uważaj przeto, abyś nie popełniał błędów. Bądż ostrożny w
bisz i co mówiśz. W życiu rodzinnym pohamuj :zniecierpliwienie, bo ono
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Od
23 do 29 maja 1999 roku
Za tan mini horoskop nie bierzemy
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Warto zacząć rozglądać się za nowymi możliwościami życiowymI. W
chodzącym tygodniu przybędzie Ci obowiązków i niektóre sprawy
potraktować poważniej niż dotąd - dotyczy to także Twego życia rnrl:zinnego·
dzeni w drugiej dekadzie znaku staną przed koniecznością podjęcia
decyzji. Nikt nie lubi niejasnych i skomplikowanych sytuacji, ale one
Jeżeli więc nie wiesz, jaką drogą dalej iść, powstrzymaj s ię przynajmniej
dniu od działania. Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1978-82, powinni .
ostroźność w kontaktach z osobą, która zrobiła na Was piorunujące wrażen,e.
patrz na jej czyny, a nie słowa .

,wAGA (ur. 24 IX - 23 X)
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Ambicja Cię uskrzydla i wydaje Ci się, że nie ma dla Ciebie rzeczy
Wiara w siebie jest potrzebna , ale nie sięgaj zbyt wysoko, jeżeli
właściwie oceniasz rzeczywistość. Patrzenie przez różowe okulary na
dową może okazać się zgubne. Spiętrzen ie dodatkowych prac nie musi
we, ale zapłanuj każdy dzień z ołówkiem w ręce i nie marnuj czasu na jałowe
i tO\lł3rzyskie pogaduszki. Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1978-82
na to, że sympatia pójdzie wreszcie na kompromis. Wprawi Cię to w ...A,,,,,nV ,..,..
odczujesz pełną satysfakcję ze swoich starań. Zapowiadają się więc

SKORP.ION (ur. 24 X - 22 XI)
Litery z p61 ponumerowanych od
·1 do 92 utworzą rozwiązanie : adagiu m, inicjał imienia i nazwiska
autora.
loprac. "EFKA"I
Odczytane rozwiązanie prosimy
przysłać pod adresem redakcji
. EO· - wylącznie na karcie pocztowej - w terminie 7 dni od daty numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody:
I - 50 złotych,
II - 30 złotych,
III - 20 złotych
oraz nagrody książkowe,
Na karcie pocztowej z rozwiąza
niem należy nakleić zamieszczony kupon; odpowiedzi bez kuponu
oraz pełnego i czytelnego adresu

nadawcy nie będą uczestniczyć w
losowaniu nagród!

"ECHO DN.lA"
KUpon nr 116 ·
Rozwi ązanie

krzyżówki

"ECHA" nr 94:
SENTENCJA: .Los ludzkości,
jako całości będzie taki, na jaki
ona zasługuje· (Albert Einstein).
NAGRODY:
W wyniku przeprowadzonego losowania nagrody otrzymują:
I. Nagrody pieniężne (za krzyżówkę .ECHA· nr 94):
1) 50 zl - Ludwika Płucisz, Radom,
2) 30 zł - Krystyna i Henryk Piotrowscy, Kielce,

zł - Arkadiusz Kowalski,
Skarżysko-Kamienna .
II. Nagrody książko_ (za rozwiązanie krzyżówek codziennych
nr 90-93 oraz krzyżówki .ECHA· nr

3) 20

94):
1) Stanisław Bartosik, Kielce,
2) Katarzyna Boroń , Tarnobrzeg,
3) Edward Habrat, Staszów,
4) Zdzisława Królikowska,
Sandomierz,
5) Jan Łasak , Porudzie,
6) Krystyna Skrzypczyk, Kielce.
Gratulujemyl Nagrodzonych
Czytelników, mieszkańców Kielc
prosimy o dokonanie odbioru nagród książkowych w sekretariacie
redakcji "ED" w Kielcach, VIII pię
tro, w dni robocze w godz. 8-16.

Nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe pozostałym Czytelnikom
zostaną
przesłane
pocztą·

UWAGAI Podczas losowania
nagród 4 V 1999 r. za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówek nr 90-94
stwierdzono:
- siedem rozwiązań bez kuponu
nr 94, w tym trzy z Kielc i po jednym z Ozialoszyc, Miedzianej Góry, Nowego Korczyna i Skarżyska
Kamiennej,
- dwa rozwiązania krzyżówki z
dziewczyną bez kuponu nr 16, po
jednym z Kielc i Miedzianej Góry,
- otrzymano również z opóźnie
niem 44 rozwiązania krzyżówek nr
84-88, których losowanie przeprowadzono tydzień wcześniej , tj. 26
IV 1999 r.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jeśli jesteś ryzykantem z urodzenia, teraz musisz zapanować nad
do nierozważnego postępowania , bo z całą pewnością przyniosłoby Ci
Pewna wiadomość, która dotrze do Ciooie w połowie tygodnia, może
zamęt w Twoje plany, utrudnić podjęcie ważnej decyzji. Spokój mogą
'problemy domowe. Wystarczy się zmobilizować i stanąć na wysokości
osiągnąć zaplanowane cele. Nie zastanawiaj się wciąż, czy aby nie
wysoko, bo Twoje plany nie przekraczają Twoich możliwości . Pewne .
wprawi niektórych mIodych, urodzonych w latach 1978-82, w zakłopota n 18 ,
odmawiaj, bo dowiesz się przynajmniej: co jest grane.

STRZELEC (ur. 23 XI - 21 XII)

Jeśli sam nie masz doŚĆ energii, by zadbać o swoje sprawy, ktoś Cię do
pinguje. Nie bąd! nieufny wobec ludzi okazujących Ci swoją sympatię i
się we wszystkim podstępu , bo możesz przegapić jakąś szansę ·
dni, oj szalone. Jeśli chcesz uniknąć zaległości nie oszczędzaj sij i
szefem chyba przestanie być aktualna, ale sprawdź, dlaczego tak się
zygnuj ze swej wielkiej szansy zawodowej. Weekend zaplanuj
. .
młodzi, urodzeni w latach 1978-82, pozbędą się złego samopoczUCia I
humoru, jeśli przyjmą zaproszenie na majówkę od osoby, która zabiega o
względy·

DNIA 21 maja 1999

r.

REKLAMA
Autoal army "Prestige", centralzamki, radiootwarzacze, głośn iki.
,Juro Trade", 041/346-31-60.
kl,8116

..SOO99

" - Sklep Medyczny, Kielce,
8: ciśni eniomierze,
ortopedia. Sprzedaż ratalna!
..IS39

Autoalarmy "prestige",
041/344-99-73.

W1111J4
Autoalarmy - całodobowo,
041 /344-3..~:?~:....._ ......... _ ..... _..............lw.lm
Autoalarmy ARO, 041/362-30-45.
.. 49383

.49113
dr48343
Centrum Stomatologiczne, Kielce ul.
l. Bezbolesne leczenie próchnicy
I Carisolv, tel. 0604-797-047.
oIlOOSl

..49890

..49900

.. 49281

Autoalarmy, central-zamki,
041/343-17-57.
........................................!h.I.6!
Autoalarmy, centralzamki,
041/345-04-58, 344-05-71 .
................_ ..... _.......____........ __..._........_..~.4'.~3.9
Autoalarmy, głośniki, wzmacniacze,
041/344-29-67.
................. ......... ........................................................~.~81.8
Autogaz od 950 zł , 041/357-44-46,
041/357-34-26, 060-457-42-04.
kl,841J8
Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71. Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewce 39
k. Kielc, 041/346-52-05.
.............................................~1.8.4~
Autoszyby. Kielce, 041/361-57-17.
,.184S
Chłodnice

samochodowe - sprzedaż,
041/331-05-12, 0601-478-521.
... _..-............__._._........ .._...._...........dlSl
_...J_111
....

__

_._

Części

do samochodów: Ford, Opel,
BMW, Seat oraz inne. Kielce,
Warszawska 34a, 344-64-21 .
011113
Części :

Wartburg, Trabant, Skoda,
126p. Romualda 19, 041/344-66 .. 86.
.,1683
Schudnij do lata! 041 /369-90-81 .
•494S4
Schudnij wios ną, 048/366-35-71.
•SSIJ
Stomatolog - Marzena Kałwa - Tatar,
. I Kielce, Duża 24, poniedziałek
tel. kom. 0604-244-975,
041/386-41-11.
011686

Elektromechanika,
autoalarmy,
diagnostyka,
regulacje silników, 041/345-17-62 .
OSOl14

odłączniki zapłonu,

MOTO SERWIS DIAGNOSTYKA SILNIKA, TATRZAŃSKA 141 ,
0604-287-910.
"iiI!
Opony, akumulatory
041/345-63-59.

części ,

W116S1

"SACHS"- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana "Kim-Auto-Części, Słowac
kiego 6, 041 /344-23-73,
041/361-61-06.
tol841
Szlifowanie wałów, regeneracja
bloków silnika. Krakowska 226a, pod
B iałoaonem .
..49141
Szyberdachy, blokady, autoalarmy,
041/342-22-28.

..49991

Alulelgi, alufelgi opony, tuning . ratalna. Kielce, 041/362-20-06.
011684
Alulelgi, opony. Autoryzowany serwis
I . Stomil. Raty, 041/332-22-12,
170.
.. IS38

Tłumiki - Katalizatory - Amortyzatory
do samochodów osobowych i ciężaro
wych. Sprzedaż - wymiana - naprawa gwarancja, ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01 .

__ _

......-._.. _._...._........_.. _._._-_ .._...__ . .. ..---_.._._-_.Wypożyczalnia samochodów osobowych, dostawczych. Kielce
342-81-65, 0602-321-586.
..49461

NAPRAWY
AAA AAA AAA AAA AAA Abonenci, naprawa telewizorów. Bezpłatny dojazd.
041/332-34-44.
........................ ~~1.4!

AAA AAA AAA AAA AAA Bezpłatny dojazd. Naprawa telewizorów - gwarancja,
1.Sięl~~.~§ę:.1(i:(i§ . .........................................!I:~.4
AAA AAA AAA AAA AAA - Bojar
telewizory, 041/332-29-64, 344-37-04.
OSOl64
AAA AAA AAA AAA AAA Domowe naprawy magnetowidów. Kamery mgr
inż. Kw iecień , 041/331-09-16 lub
252-76-25 (wieczorem).
OSOI19
AAA AAA AAA AAA AAA inż. Piekarski.
Naprawa telewizorów, magnetowidów,
głowice hiperband, telegazeta, piloty.
Kielce 332-23-31,0602-786-041.
..113
AAA AAA Automatycznych pralek,
lodówek, 041/331-22-32.
.,1610
AAA Automatycznych pralek,
041/368-56-00.
dl498S4
AAA montaż, naprawa piecyków,
kuchenek, gwarancja. 041/368-73-83.
_..._.-_. __ ........_...._..__ ........._._--_ .... _....._.... - dl41488
Anteny. Domofony. Instalacje .
Gwarancja!!! 361-36-31 .
0602-51-92-54.
dlSlJI41
Automatycznych pralek. Rybak,
041/369-82-22.
aklS40
Błaut

- telewizorów, 041/344-74-53,
331-21-43.
dl4891!
Domagała,

STRONA 23

"Budowlanka" - Zapisy: Szkoły zaoczne: Liceum Zawodowe - murarz. Technika: Budowlane, Urządzeń Sanitarnych,
Drzewne, Elektryczne, Elektroniczne, Mechaniczne, Zasadnicze Szkoły Zawodowe
(różne zawody), 041/346-16-00.
dl492SIJ
Centrum Kształcenia Dorosłych "Promotor" Kielce, Podklasztorna 117, prowadzi nabór: Policealne; Turystyka, Administracja Państwowa i Samorządowa,
BHP. Bankowość , Finanse i Rachunkowość, Poligrafia, 041/345-85-88,
~~.5..:J.Q:~~! Q9..Q:?~~:.1..Q4:...._............ .!I:~.!!!.1
Centrum Kształcenia Dorosłych "Promotor", Kielce Podklasztorna 117, prowadzi nabór: Technikum po Z.S.Z.; Samochodowe, Kolejowe, Fryzjerskie, Poligraficzne, Handlowe, Liceum OgÓlnOkształcące trzyletnie, czteroletnie
Liceum Ekonomiczne, 041/345-85-88,
3~.S.:JQ-55.
....... ..... __ .... .. <!;4!!6.'
Chemia. 041/331-07-26.
dl49181
Chemia. 041/331-51-12.
dlSlJI31
, Fizyka, 041/342-57-04.
dl48185
Great - angielski dla wyjeŻdżających,
041/331-42-98.
dl49641
Indywidualne kursy komputerowe:
pakiet biurowy MSOFFICE (Word, Exel);
grafika komputerowa, programy finansowo - księgowe . Szkoła Zarządzania
i Marketingu, 041/362-35-07 .

pralki, lodówki, 332-32-24

sprzedaż,

JKN -

komis, serwis RTV,

Żeromskiego 44, 041/361-05-62.

.,1661
Kopeć

- telewizorów, 041/332-22-45.
dlSOO81

MDS Elektronik - Autoryzowany Serwis: Sony, Philips, Sanyo, Thomson,
Pioneer, Grundig, Onkyo, Tonsil. Zaprasza w godzinach 10.00 - 18.00. Kielce •
Manifestu Lipcowego 73, 362-39-36,
362-39-37.
.,1691
"Pał-Secam" - anteny, kineSkopy (regeneracja), piloty - sprzedaż, montaż,
serwis. Kielce, Warszawska 2,
344-34-37.
.,1661

Piecyki. kuchenki - naprawa,
331-13-41 .
,;sal13

Piecyków. 041/342-88-48.

dJj9441

Pralek. 041/331 .. 35-25.
Telewłzorów.041/369-12-73 .

OSOl9S
Telewizory - Rzepa, 041/302-19-19.
OSOI9l

Kurs dla wychowawców kolonijnych.
"TWP", ŚW. Leonarda 18,
041/344-65-41, 344-63-50.
.,ml
Kurs i egzamin dla kandydatów na
rad nadzorczych z udziałem
Skarbu Państwa . TWP Oddział Regionalny, Kielce, ul. Św. Leonarda 18.
041/344-65-41,344-63-50.
W1mo
członków

Kursy komputerowe. Podstawy, pakiet
OFFICE, grafika. TWP, ŚW. Leonarda 18,
9.~.1@~.1.:.~?:~J.!. .3..4.4.:~~~?9..:.....................~.1!.1'
Kursy BHP i P. Poż (podstawowe i okresowe) dla wszystkich grup zawodOWYCh.
TWP Kielce, Św. Leonarda 18,
041/344-65-41,344-63-50.
.,1119

L~tą.r.~~~.~~g.~ .!..9.4Jl.ąę.?:~§.:.Q.?:

Matematyka. Kielce, 344-45-47.
dJSIJI6IJ

Niemiecki - posiadam ce rty1i katy,
Q1J.@4.?~ę9.:~~: ....:...._...._......_..................... ,;~9~
"Omega " - Szkoły Licea: Ekonomiczne, Ogólnokształcące (zaoczne, wieczorowe). Technika: Fryzjerskie, Samochodowe. Policealne: Projektant mody, Farmaceuta, Bhp, Finanse, Bankowość , Geo- .
deta, Informatyk, Turystyczna. Kielce,
(siedziba) 344-51-71, 366-39-95.
..1144

25-648 Kielce, ul. Zastawie 26
tel./fax (041 ) 345-15-06

RASZ PREZENTU?
KLIMATY"

Dom dla
Proponujemy
Dom

takł

każde20

Pa ństwu budowę

domu opracowaną o bardzo modny
~
obecnie kanadyjski szkielet drewniany.

mózecie

Państwo zobaczyć

Wielkość

ul. Średnia 49, tel. 991 zawiadamia, że w zwić;?:ku
z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi
na sieci elektroenergetycznej wystąpią, w najbliższym
tygodniu, w godzinach 8.. 15 przerwy w dostawie
energii elektrycznej w następujących rejonach
Radomia. i okolicznych gmin '

25.05.

Miejscowości :

Podgóra 2, Kolonia Kowala, Maliszew I,

.~~.~~H~~!.~~.~~!~~~ .............................................................................. .
Radom - ul. Kopalniana oraz miejscowości : Słupica 2, Gzowice
1,2, Gzowice Folwark, Halinów 2, Kowalanka l , Legenzów, atakże Iłża - ul. Par-

26.05.

~~~~!.~:«'.§~~~~!.~~~!.~.1 ..~!~!RP.~.~~,..~.9~~~!1:l.~!.~:.~~0:!1:l.~.rx.~y.~.~~ ............... .
Miejscowości: Karszówka, Wacławów 7, Tomaszów I,

27.05.

~~.~i.~~9.~(~~.~9.1.~~..1!.'!!.~j!.9:-y.~~i..~!Y.~.....................................................

1101/';

Rejonowy

w Kiełcach. ul. Zastawie 26

od 46 m kw. do 180 m kw.
Cena: stan surowy zamkl} i ęty 800 zł/m kw.
Zainteresowanych zapraszamy pod ww. adres

Zakład

Energetyczny
Skarżysko

zm!

"Markso"" - kursy komputerowe:
Windows, Olfice - Kielce, 343-06-28.
.,lm

dl4941S
Angielski - egzaminy, lekcje,
9.~.1./331-42-~~:._........................................._.. ~.4.9!~.1
"Budowlanka " - Kielce, Jagiellońska
90, 041/346-16-00. Zapisy - rok szkolny
1999/2000. Szkoły zaoczne: Liceum Ogólnokształcące (z informatyką) . Policealne: technik budownictwa, technik
urządzeń sanitarnych, technik BHP,
technik elektronik.
dl49249

Energetyczny
Radom

Kursy: na samodzielnych księgowych;
obsługi księgowo - kadrowej firmy; na licencje zawodową pośredników w obrocie
nieruchomościami ; Zarządców nieruchomości ; służb BHP. Szkoła Zarządzania

331-80:ęą~ie.l.ge.. .............J49~14

AAA Chemia, 041/345-72-21.

Zakład

Kursy komputerowe "Computex",
041/344-32-02.
.,1590

Matematyka. fizyka do egzaminów,

NAUKA

Rejonowy

",l

Kielce.
dl49146

HURTOWNIA MATERIAŁÓW OOCIEPLENIOWYCH

Montaż domu
1 miesiąc

informuje, że w związku z koniecznością
wykonania prac na urządzeniach
elektroenergetycznych wystąpią przerwy
w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorców zamieszkałych
w następujących miejscowościach:

25.05.

godz. 8.00-15.00

W
Belno, Zalezianka Górna,
w godz. 10.00 ... 19.00 - Zalezianka Dolna, Łączna Zaszosie od nr l do 62, Gózd
od nr l do 15 oraz (Bar "Marzena", Wulkanizacja), Występa od nr 1 do nr23
R~~.!~9.~~.i.~!:.~~!.!l~S~~..~~.~~~::l

26.05.

W

.............................................................

godz. 8.00-15.00

ŁącznaZaszosieodnr87donr

114 i od nr l 04 do nr 117 oraz (Zajazd . Ziółek", Ośrodek Zdrowia, Dom Towarowy, UG. UPT, Oczyszczalnia Ścieków, sklep spożywczy) w Łącznej, w godz.
10.00-19.00 - Łączna Zaszosie od nr 63 do nr 102, Łączna Kamionki. Osełków

~~.~!..1.~9.D!. ).~.:.~!.~Yf!~ ........................................................................

27.05. W godz. 8.00-13.00

Ostojówodnr1 do nr 34 (oraz
Rejon Dróg Publicznych). w godz. 10.00-15.00 - Ostojów od nr 180 do końca,

.ę~~~.~9.~.9.~.~r.~?:!~.:.~g.~~.~.1.!.?~..~r:.~.ę.!·f. ~~.ę.? ........... _
.................. _... .

28.05. W godz. 8.00-15.00
Towarzystwo
Ubezpieczeniowe
Powszechnego Banku
Kredytowego S.A.
Oddzi ał w Kielcach

TU PBKS.A.
O. Kielce
ogłasza

zatrudni
osobę z wykształceniem
prawniczym oraz znaj omością
probtematykl ruchu drogowego.

Kielce. ul. Leonarda 2
tel. 343-14-31/32

nabór na

AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH

:l

!

Zapewniamy:
• szkolenie (czerwiec '99)
• egzamin na licencję PUNU
• podpisanie umowy agencyjnej
Kielce, ul. Leonarda 2
ł_
tel. 343-14-31/32
iII

http://sbc.wbp.kielce.pl

Suchedniów - ul. Placowa od nr
11 do końca, ul. Placowa od nr 22 do końca, ul. Józefów od nr 15 do końca. ul.
Berezów od nr 89.a· do końca i od nr 84 do końca. ul. Koszykowa, ul. Leśna od
nr l do 17, wgodz. 11.00-19.00 - Suchedniów - ul. Kościelna od nr 13 do końca
i od nr 18 da końca, ul. Gajzlera od nr l do końca, ul. Harcerska od nr 6 do koń-

9.!.H~·.f..~~~.~~~Yf!.~I:..~!YD~~~.~~'..~!:.~~9.~~~!~.~.!~~.~!~~.~ .. _
............... _....
W przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych może wystąpić przesunięcie prac o dzień lub dwa

STRONA 24

REKLAMA
"Omega" - Szkoły - Kielce, 344-51-71,
366-39-95. Końskie , 372-31-08.
Jędrzejów, 386-11-14.
Ostrowiec, 247-90-45.
Busko, 378-46-87.
Skarżysko , 251-39-70.
Opatów, 868-27-02.
Starachowice, 274-60·62.
Miechów, 383-10-35.
Stalowa Wola, 842-26-91 .

Nasze miejsce
jest w ogrodzie

1i8033

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - dwuletnie studium
zawodowe. Kielce, Gagarina 3 (Szk.
Podst. 22), tel. 361-55-65 wew. 8
- zapraszamy chłopców i dziewczęta.
"19'i

Policealne Studium Kosmetyczne.
Kielce, Warszawska 6, 041/343-20-49.
Ogłasza nabór na rok szkolny 1999/2000.
Technik Usług Kosmetycznych. Roczny
kurs masażu klasycznego. Półroczny
kurs wizażu i stylizacji.
U8131

Polski,041/361-39-26.

_

__ _ _-_......_....... _......&49364
__......

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

Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
Wańkowicza ogłasza nabór na rok
szkolny 1999/2000. Kielce, Romualda
3, 368-1]-43.
UIKIII

łNYbór

W ofercie ponadto pełna gama sprzętu ogrodniczego:
- kosiarki spalinowe i elektryczne
- kosy spalinowe i elektryczne
- pilarki spalinowe
- opryskiwacze
Zapraszamy do naszych punktów handlowo-serwisowych:

w okolicach

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. M. Wańkowicza (młodzieżowe) ogłasza nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
1i8111

DEALER "SOLO" Sprzedaż Serwis Tomasz Sadowski
BUSKO ZDRÓJ, ul. Partyzant6w 19, tel. 0604235853
1i/l831

Radomska Szkoła Kosmetyczna, ul.
Okulnickiego 43 przyjmuje zapisy, tel.
0481331-71-41,0481331-69-15 od 11 do
18.00.

_.._---_. -

Kup l ę , wynajmę lokal o pow. 300 1000 m2• Grunty pod zab. handl. w
atrakcyjnym miejscu o pow. 1500 10000 m2• Tel. 071/398-73-37,
0711398-73-38 , fax. 0711398-73-36.

DOBRE

ładnie

położony,

0411386-40-38.

KIELCE
SZUMEN, I p.
tel. 362-70-40
ul. Jagiellońska 25
tel. 345-84-53

ul. Mielczarskiego 45
ogłasza

na kierunki studiów
w roku akademickim 1999/2000:
1. Ekonomia (3-letnie wyższe studia zawodowe):
- dzienne
- zaoczne

.

2. Politologia (S-letnie wyższe studia magisterskie):
- dzienne
- zaoczne
Zarządzanie i marketing (3-letnie wyższe studia
zawodowe + 2-letnie uzupełniające studia magisterskie):
- dzienne
- zaoczne

3.

Składanie dokumentów na studia dzienne do 16.06.1999 r.
i zaoczne do 10.06.1999 r. w Dziekanacie WZJA, ul. Mielczarskiego 45,
pokój Sw godz. 9-15.
Wszelkich informacji na temat naboru na studia, przedmiotów
egzaminacyjnych, terminów egzaminów, dokumentów, które należy
składać, odpłatności za studia zaoczne udziela Dziekanat WZiA
codziennie w godz. 9-15, pokoje 5, 19, 21, 22, tel. 366-34-23,
366-07-96.

0603-408-138.
UI134

Elite Model Look - szukamy nowych
twarzy, 012/413-60-36.

01-49893

1i1811

pod budownictwo
przemysłowe w Kielcach o powierzchni
2610 m2 wraz zdokumentacją na budowę
hurtowni spożywczej , 0411342-85-68.

Firma "Styl Art" zatrudni pracownika
magazynowego, wymagane prawo jazdy,
wiek do 40 lat. Kielce, ul. Warszawska
34a.

Sprzedam

działkę

1Il0019

Sprzedam działkę Piaseczna Górka,
041/344-45-37, 311-23-37,
0604-244-564.
Sprzedam pół blitniaka,
0411346-45-62 .
.salOl

Sprzedam zagospOdarowaną działkę
w terenie zabudowanym, o
pow. 59 ar w atrakcyjnym miejscu w terenie koło Zklikowa, tel. 015/873-84-33,
015/844-16-44.
rekreacyjną

nl629

...110

Firma "Styl Art" zatrudni pracownika
do montażu kominków. Wymagane prawo jazdy, wiek do 40 lat. Kielce,
ul. Warszawska 34a.
",III

Firma Consultingowa - teren Europa,
zatrudni, ambitnych, aktywnych, z doświadczeniem zawodowym, kontakt,
22, 23.05. 99, godz. 8.00-20.00,
0604-611-839.

Firma handlowa zatrudni w dziale
sprzedaży - znajomość komputera,
samochód, 041/362-05-00.
,*III!

Hydraulik - spawacz, 0411300-34-84.

nl613

Przepiszę

komputerowo tekst,
0602-367-264 lub 041/254-34-66.

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

0I-l0081

Firma reklamowa zleci reklamy na samochód, 0501-707-530.
1i8396

Firma zatrudni kosmetyczkę, fryzjerkę
damską, instruktora do FITNESS KLUBU.
Mile widziana grupa inwalidzka. Kontakt
telefoniczny po 18.00,
tel. 041/361-42-76.
01-\0028

Kuman-Arl. A-Z poszukuje kandydatów (osoby niepełnosprawne) do pracy w
Poligrafii. Podanie wraz z życiorysem należy składać w siedzibie firmy przy ul.
Zakładowej 4 w Kielcach.

Przyjmę sprzątanie

mieszkania
po remoncie, 041/345-83-52. \

Młynarza zatrudnię , oferuję

01-49802

og\61

Murarza, glazurkarza, 0411345-75-01 .
Niemcy - nauka, opieka nad dzieckiem,
mieszkanie, wyżywienie, 400 OM przez 1
rok (dziewczyny do 24 lat),
0601-949-240;
.saU8

PRACA-ZATRUDNI
Adresowanie kopert dla angielskiej firmy wysyłkowej . 1000 sztuk 350 funtów.
Dołączyć 5,30 znaczkami. Wysyłami informację. AlU 132 Plac Tysiąclecia 1,
Głogów 67-210.

Dom z działką - sprzedam,
0411311-31-99.

1i8114

wz21l4

Firma kupi nieruchomość w Kielcach,
0411331-69-13.
Firma poszukuje atrakcyjnej działki
w centrum Kielc. Tel. 041/344-69-19.
Ii8I4I

Halę 500-1000 m2 kupię,

zatrudnię do sklepu
rozmowa
i
24 .05.99 godz. 10.00. "Dowo"
PI. Wolności 8.

Solidnych

żowego,

Wolne etaty, 15 osób, 01
Wydawca ogólnopolskich
statystycznych zleci proste prace
domowe, 0501-072-100.
Wydawnictwo zatrudni grafików
komputerowego. Oferty
"Mac" - Kielce 1, skr. nr 1371.

składu

Zatrudn i ę ekspedientkę . Miejsce
- bazary - detal, Poleska - hurt,
041/342-85-68.
Zatrudn i ę
szwaczki
041/361-68-55.
Zatrudnię

z

szwaczki. Kielce,

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

Zatrudnimy osoby nipr,p/n nSD1·awn~
samochodem z
niepełnosprawności , do
zawodach w Radomiu,
0411366-23-66.
własnym

_ _ -_

Osoby mieszkające w Eur~pie Zach. wysokie wynagrodzenie, 0601-949-240.
Poszukujemy korektora ze znajomoz nauczaniem
w klasach 0-6. Spotkanie 28.05.1999
o 17.000 w PW MAC S.A.
ul. Mielczarskiego 121 .
ścią zagadnień związanych

1Il0016

ł496\3

Agencja Informacyjno - Reklamowa
.Infomax· s.c. zatrudni osobę posiadającą aktualny stopień niepełnospraw
ności (grupę inwalidzką) do prac biurowych. Telefon: 041/343-10-40,
343-10-50, 343-10-60 lub 368-38-08.
IiI604

KuplO działkę budowlaną w Kielcach
lub okolicy, 0411331-55-22.

ATRAKCYJNA PRACA W DOMU,
0411394-48-26.

Poszukujemy redaktora ze znajomoscią zgadn ień związanych z nauczaniem
w klasach 0-6. Oferty prosimy przesyłać
na adres "MAC· - Kielce 1, skr. 1371.
01-\0021

Poszukuj, osób zainteresowanych
w charakterze reprezentanta
OFE Comemercial Union. Kontakt, 041/370-16-21 .
pracą

liłllO

Zagnańska

Składan ie długopisów,

0604-406-785.

1Il0011

AGENCJA COMMERCIAL UNION POSZUKUJE KANDYTATÓW NA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. ZAPEWNIAMY
SZKOLENIE,
0411368-21-61 .

tel. ®01-~.Q:~.?..______ ~!g

MO~~~:~
~~I~:·O.
ul.
11 9

Reklama na samochodzie,
i praca kraj,
zagranica. Kredyty, 041/386-19·84.
działce . Chałupnictwo

Op i ekunkę do dziecka zatrudnię z zamieszkaniem na dłuższy okres,
048fi55-779.
01-10010.
............-.__....__.._............. .... __ ....... .. ..._..............

.sa114

Domy wolno stojące - KSM, Zagnań
ska. Sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
0411361-65-12.

Przemysł naftowy 410-680 DM
nie. Informacje: Riges, 68-200
16, 0602-104-693.

WAl93

01-49880

NIERUCHOMOŚCI

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

346-23-99.

mieszkanie, 084/686-53-34.
Samotna, szuka pracy gosposi,
0411345-80-26.

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

agl69

doS0024

PRACA-SZUKAM

4. Studia podyplomowe 2-semestralne:
a) Zarządzanie Oświatą
b) Zarządzanie i Organizacja
c) Informatyka

Chałupn i ctwo ,

Sprzedam działkę 3000 m Miechów,
0411331-03-18.

01-49334

Do wynajęcia dom blitniak 500 m
w Kielcach, 090-325-829.

nabór

U8100

1i8190

Student z busem, dyspozycyjny, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego - podejmie pracę, 041/361-27-94.

- tłumacz języka
angielskiego, 0411345-37-16,
0601-408-968.
Tłumaczenia

i Administracji
Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

zaopatrzenie, zbyt,

~82

Kielce, ul. 1 Maja 196

Wydział Zarządzania

Chałupnictwo,

Praca w Ang lii w przetwórni
na plantacji dla mężczyzn i kobiet do
lat. Wyjazdy do końca maja,
090-378-910.

0604-529-568.

01-49894
2

01-49143

ZAGNAŃ SKA 71

1i~11

Sprzedam dom, zabudowania, 1 ha
k. Miechowa, 0411331-03-18.

do49'i1!

ne Studium Zawodowe: finanse i rachunkowość, kosmetyka, obsługa ruchu turystycznego, projektowanie architektoniczne z projektowaniem wnętrz, technik administracji z obsługą ubezpieczeń, Technikum fryzjerskie. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.

Chałupnictwo 21 00 zł , 0604-477-894 .

Chcesz zarab iać średnio 1000 zł miesięcznie grając w multilotka. Rewelacyjny
system gwarancja wygranej lub zwrot
pieniędzy, 0602-409-428.

1Il0011

Praca chałupn icza,
Sandomierz .

Centrum edukacji "Sokrates"
poszukUje do wspÓłpracy pedagogów,
041/366-47-21.

Jędrzejów,

Magister chemii poszukUje pracy, tel.
015/879-21-56.

Szkoły "Pro . - Fil": Liceum OgÓlnOkształcące dla dorosłych, Policeal-

.salI!

01-10014

Sprzedam dom wolno stojący, bardzo

Detektywistyczno - Ochroniarska ogłasza nabór. Kielce ul. Kościuszki 5,
0411344-39-82.

Szkoła

Blacharza - dekarza, 0411369-92-72.

U8334

Sprzedam dom blitniak nowy, woda,
gaz, garaże osobne, działka 2200 m2 ogrodzona. Masłów I Świerszczyny, tel.
0604-461-008.

1i8112

--

Atrakcyjne zarobki, 0411343-16-59
9.00-14.00.

.saUIO

WAl94

Prywatne Policealne Studium Artystyczne wKielcach. Specjalności : Artystyczne projektowanie ubioru, Artystyczny wystrój wnętrz, Rzemiosło artystyczne. Sekretariat szkoły:
0411344-99-02.
0I-4ml

l.U.H. "EL-SERW·,
KIELCE, ul. Konopnickiei 5, tel. 0-41 36856 57
PIŃaów, ul. l-go Maia 4, tel. 0-41 3573982
P.U.H. "ROTMAR':
JfDRZEJÓW, ul. Cmentarna 5, tel. 0-41 386 21 92

Wyższej

Kuplę działkę budowlaną

Kielc, 0411368-70-72.

,*I~I

Policealna Szkoła Oetektywów i Pracowników Ochrony. Radom, Wernera
29/31,048/331-07-37.

trafny

ECHO DNIA 21

ZAI RUDNI

• dorade. technicznego
- recepcJonlst. serwisu
• sprzedawc. samochod6w
Wymaaanla:
• znajomość budowy I obsługi samochod6w
• wykształcenie wyisze
• znajomość obsługi komputera
• znajomość zagadnień handlowych •
Oferty kierować pod adresem firmy

http://sbc.wbp.kielce.pl

Cale Bar Trocadero. Zapraszamy.
dy. Imprezy okolicznościowe ,
0411366-39-00, 344-24-88.
Firma poszukuje 30 osób z
0411345-41-10.
"Fol-Plex" - Plexi, PCV, folie
przylepne, kasetony, TarnOWska
0411362-12-11 .
Pożyczki niskoprocentowe,
0604-350-056.
Pożyczki niskoprocentowe,
0411344-41-06.

Producent odzieży jeans,
strecz. Kajetanów 105 k.
0411301-12-24 .
Przyj,cla weselne, Kielce, 361'
344-86-14.

!

Wykonujemy usługi w zakresie:
- szycia firan, zasłon, narzut
- karnisze moslęine, montaż karniszy
K i elce, ul_ Ewangelicka 4
ZAPRASZAMY

Restauracja .Fryderyk"
weselne. Kielce,
345-04-21.
przyjęcia

DNIA 21 maja 1999 r.

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

systemy multilotka,

________ ..........__._._....._............_._ .. ___\I~.3~~
049118

Goli (1989), 041/368-88-27.
.................•............................ _............•.........................~\O176

050071

Kombajny zbożowe , prasy do słomy
zachodn ie, duży wybór, możliwy trans·
port, tel. 034/362-86-81 ,032/435'50-63,
033/875-45·06.
\11694

Kserokopiarki używane - sprzedaż,
serwis. Kielce, Stasica 4, 344·53-13.
.,2635

Lancia Y, rok produkcji (1998),
39.500,00 zł, tel. 041/331-58·04.

Siatki plastikowe, ogrodzeniowe,
wszelakie, 041/343·18-81 .

99198

Lornetka 25x70, 041/303-18-13.
05(1125

Łada

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

kk/330

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

Wczasy - O.w. Ustronie Morskie Pionier, 041/342-26-05,
kom. 0603-269-284.

0499/1

05(1189

Malucha 126p, (1993), stan bardzo
dobry, 041/362-48-36.

.................................... li1489

kl8475

Sprzedam Stara 28 w dobrym stanie,
015/832-96-16.
Sprzedam kozy, 041/366-28·53 .
óIOI49
--_ ..................................__..................................................
_..

Suzuki Alto (1991), 041/342-63-93.
050096

Vento (1994) diesel, Kielce 368-23·58 .
.S0151

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

drI0194

Meble pOkojowe (2.100 PLN), naro(1.300 PLN), TV Elemis, videó,
inne, 0604-388-476.

żnik duży

.50013

Mieszalniki paszowe, taczki. Pro,
dukcja - hurt· detal. Najtaniej! Raty.
Ruda
Strawczyńska ,
"Defro" ,
041/303-80·85.
li1444
MZ-150 (1991) + Dbudowy, tel.

VW T4 Transporter 2.4D (1991),
041/332-22-11 (9.00·16.00),
0601-447-379.
WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ ,

MONTAŻ. "MA.JA.MI". KIELCE,
ZAGNAŃSKA 27,041/345-28-05,
363-15-08.
049552
Żakiety, garsonki, sukienki. Produ-

cent. Kielce, Piekoszowska 251 ,
041/366·25-54.
,,49811
Żuk

(1990),

041/331-55-39,

368-56-48.
.50011
..........................

Żuk (1997), (blaszak), 0604-786-433.

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

05(1112

Odzież

maszyny rolnicze , częś ci zaupusty do 20% Promo. ciągników LT2, T - 25, Urpreferencyjne 0% PPHU
Kielc, tel./fax 041/302-32-1 O.
.... _.. _.........~1863
_.......

Opel Kadett 1600 D, 041/366·44-08.
ó5Q119
............. _....... -•.................................. _.. _. __.......................
_.....

- - - - -1iIOO48

oSOOOO

Lanos, odbiór z Polmozbytu
• raty, 041/342-55-60 lub
14'471.
... ___.____..._.!1OOl7

Pawilon handlowo - wystawowy (dawny salon Forda) pow. 150 m2, obok Nomi.
Moto-Sar Sp. z 0.0. Kielce, ul. Zagnańska
119,041/362-75·75.
Peugeot 106 1.4 diesel (1993/97),
041/332-45-11 .
ó5Q1401

Pilnie sprzedam Audi 80 (1982 rok),
015/832-59-61.
Pokój z kuchnią , 041/331-75-19.

125 (1986),041/345-75-55.

Polonez 1.4 GLi (1995),
po 18.00..

041/386-4J'Q~4

---.-.-..

I

. _. . .

-~e- t

-~-_

.. ._iQt,._..--....049922

(1993

XII),

Pralkę automatyczną,

041/345-17-62.
05(1113

Producent odzieży roboczej. Pelny
asortyment. Sprzedaż: Kielce, 1 Maja
136, 041/346·24-64, 041/306-13-50.
Pińczów, 3 Maja 20, 041/357-28-45.
\11114

ó5Q130

- - - - - --==
049981

Punto 75ELX, 3-drzwiowy (1996),
041/357-59-79.

Poszukuję atrakcyjnych Pań
do towarzystwa, 0049·170-430·85·51 .

Rusztowania warszawskie szt. 17,
WB-160, 041 /331-59-54.

wyciągarkę

Seat Ibiza (1987)
041/368-01-55.

skł.

......................-.................................................................041918
..
Biuro Rachunkowe, 041/344-47-90.

DETAL
: Z KUPONEM 2% RABATU:

,....,..
SZKOŁA

JAZDY
"WOJAK"

zaprasza na:
KURS NAUKI JAZDY

':E\PUI ~

Wyjazdy - 0603-511-248.

" Budgar" wykonuje: OCieplanie
budynków wtryskowe. Styropianem + sidingoTynki strukturalne. Układan i e kostki
brukowej. Koparka + wywrotka - VAT,
041/331-39-20, 0602-835·883.

Cyklinowanie, układanie paneli,
parkietu, VAT. 041/368-58-08.
Cyklinowanie , ukladanie, malowanie,
panele, 041/361-02-95.

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

teIJfax345·18· 60

pak. 312, bud (
tel. 342·43·23, 331·02·86, 0603 400 898
Cena: 450 zł

• MONTAŻ

Zapraszamy

Firmy
"MITEX" S.A.

poszukuje kandydatów na stanowisko

Radcy Prawnego
Miejsce pracy - Kielce
Wymagania:
- ukończenie aplikacji sądowej lub radcowskiej
- znajomość języka angielskiego
lub (i) niemieckiego
- wiek do 40 lat
- dyspozycyjność
- prawo jazdy
Oferty prosimy składać w biurze .. MITEX" SA
sekretariat, II piętro
ul. Zagnańska 65
25-558 Kielce

Cyklinowanie,
041/332·35·01 .

parkiety,

schody,
049936

Cyklinowanie, panele,
041/362·51-08, 0603·438-790.

o496l!

CZYSZCZENIE DOSKONAlE:
DYWANÓW, TAPICERKI,
041/366-00-76.
Czyszczenie dywanów,
041/332-41-84.

6399

tapicerki.

OKNA PCV

nadzwyczajnej promocji, do 30.05. możesz kupić doskonałe okna
NIEPORÓWNYWALNEGO, oryginalnego, niemieckiego systemu TROCAL
bezpośrednio u producenta

~~
~\~Olo

KOSTOMŁOTY II 30a
(041) 303-11-67
FAŁKÓW, tel. 090 336-556
(044) 781-24-80 w. 4

ęTOKIUYSKA
SZKOtA JAZDY

ni
L:I

FIRMA
SPEDYCYJNO·
·TRANSPORTOWA
..GAF·TRANS"
z siedzibą przy ul. Zakładowej 3,
pokój 204
przyjmie przewoźników

. 48601

DACHY - KONSERWACJA,
REMONTY, 041/369·92-72.
.50034

Kielce - Frankfurt
041/303-83-91.

--------

Mannheim,
049110

Last Minute - super ceny!! Maj, czer·
wiec - Tunezja, Egipt, Cypr, Grecja.
Sprawdzone propozycje! Ostrowski
Travel, Kielce, Targowa 17,
343-06-43, 343·04-33.
\18192

OBÓZ SURVIVALOWY, 0603-296-158.
Pokoje 3 - 4 osobowe, Szczawa 457
powiat Limanowa, 032/623-20-92.
Przewozy - cała Europa! Biuro Podróży
Comfort-Lines. Kielce - Dworzec PKP, tel.
041/345-60-80.

Szczawnica - noclegi. Właściciel willi,
Kielce, 041/361-50-17.
050057

(1996),

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

~

Już dziś dzięki

.,2691

Frankfurt - Mannheim,
041/303·90-10.

i

Cyklinowanie, lakierowanie, instalacje
elektryczne, 041/361-58-96.

00118

TURYSTYKA ' , ".

Kielce
ul. Grunwaldzka 28

24.05.99 r., godz. 16.30.

049138

049903

lil554

050011

TEL/fAX 345·81·99, TEL 345·87·60 '

049384

ANTENY, INSTALACJE - MONTAŻE,
NAPRAWY,041/345-79·70.

0\00II3

ó5Q1I0

ó5Ql6/

KIELCE '
ULKRAKOWSKA62 :

Zarząd

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

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

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

Renault Megane (1997) 1,4,
Iwlaściciel,041/366-74-36.

:ł

Alarmy Stacjonarne, domofony,
centrale telefoniczne ARO,
041/362-30-45.

kl8459

• 49991

O5OOSJ

Mondeo kombi 2.0 (1994),
zl, 0601-545-836.

049902

1ń46

Punto (1995), 041/345-62-86.
050018

050017

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

óIOlJS

Przyczepka samochodowa,
041/386-29-50.
_ _ _ _ ó5Q1l8

Emanuelle - 041/342-82-78.

oS01ll1

siedliskową 1.5 ha z lasem,

ci49891

001/1

Pianino, tanio, 041/332-47-35.

.-...-........................05(1118
.

zabudowy, 27 km od Kielc 25.000 zł, 041/331-31-01.

049052

05(1181

I Peugeot Mi16, 0602-519-254.

: RURY CHROM., SZKŁO, WAGI:

li1549

049003

Anmar, 041/362-62-53,
0604·342-514.

05(1l/S

Opel Vectra (1992), 041/366-26-71 .

Polonez
Truck
041/300-34-84.
W9

049901

Bangkok, Ostrowiec, 041/266-40·64.

05(1114
. 05(1139

Alarmy - Autoalarmy - Domofony.
- montaż. "satel"
Paderewskiego 42, 041/368-08-55.

Sprzedaż

049947

Ania u siebie, 0604-302-398.

.. - ·

In formacie Politechniko Swiętokrzysko
ci50039

049828

99341

Sporting
(1996),
do 16.00, 0603-749-210.

dl41263

Cyklinowanie - lakierowanie,
041/332-40-32.

MA, 041/366-05-71.

_............................._...•...•.•........ _.........._.............._............_.....

050062

ó5Qll9

MA Naprawa - montaż piecyków, kuchenek, Mora, gwarancja,
041/366·10·08.

. 49816.
..............................

~1810

Opel Kadett diesel (1988),
041/361-73-40.
050045

AAA ANTENY. DOMOFONY. INSTALACJE. GWARANCJA!!!
041 /361-36-31 ,0602·51-92-54. 05(1141

MA Telewizyjne, 041/303-16-47.

.1620

Okazjal Sprzedaż nowego ciągnika za
zdany stary z bon ifikatą 5000,00 zł "Moto
- Agromax", Kostomłoty 26B, tel.
041/303-13-49, 041/303·13-51 .

, re
,

MA MA Montaż - naprawy kuchenek,
piecykÓW gazowych. Hydrauliczne.
Kielce, 361-60-56.
041970.
_...._.. _........._.................................................... _...... _.............

•

:WYPOSAZE IE :
:DO SKLEPÓW:

Rozpoczęcie

Volkswagena Passata (1990),
0604·657-144.

015Ź811-26-22 .

,U5Q9

USłUGI

ó5Q1I3
...__............_...._.... _............................_.........._..................
-.. ..

05(1126

Samara 1.3 (1988),
041 /332-26-29.

• o ...

.. • • • • • .. • • .. .. •

: ( O&,Ot1EX )

Skoda 105L (1988), 4400 zl,
041/332-47-35.

Łada

ci49951

Sklep Ogrodniczy: nasio·
kwiatów - kwiaty balkonowe ozdobne - ziemię - akcesośrodki ochrony roślin . Ni!! Kielce, Karczówkowska 44,

r

Ustka , kwatery prywatne,
059/8146'650, 149-464.

om55

\184/4

Ale' rowery! Sklep rowerowy
. Sport" oferuje rowery "Hawk"
komunijne, duży wybór. Akceso·
naprawa. Kielce, ul. Piotrkowska 6,
(sklep przeniesiony z ul.

STRONA 25

Oan-Bud ocieplanie
041/368-47-42.

ó5Q157

styropianem,
049825

Docieplanie budynków,
041/342·37-53, 0602·777-951 .

Rozpoczęcie kursu
24 maja 99 r. o godz. 16
01m!Jmrt;
_ .olldne przygotowanie
- :mltkl dl. uczniów, .'uden'ów
I bezrobotnych
- wpłaty w dogodnych retach

z samochodami
o tonażu 6-25 t

L

282Wmo

Tel. 0602473116
(041) 3660506 w. 194

~
~

049546

Domofony 041/369-88·21 .

montaż ,

naprawy,
li1520

Domofony, 041/331-10-48.

SIATKI

DRABINY
aluminiowe, wysokości
od 0,5 m do 11 m

Domofony, anteny, alarmy - instalacje,
serwis, 041/346-19·89.

(ID

BEKAERT

10 lat gwarancji i 80 lat trwałości

ceny
producenta

.,1695

Elektryczne, 041/331-86-52.

----------ó5Q112
Exp. tapetowanie, glazura, terakota,
041/368-32-47.
.................._...._.....................--_._ .. ........................ __..._...

_

FRONTY MEBLOWE, AKCESORIA.
SZAFY Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI.
HOŻA 40 RÓG JAGIELLOŃSKIEJ ,
041/345-70-30.
iii 511

TACZKI

Glazura, cyklinowanie, malowanie,
remonty, 041/303-05-62.

ogrodnicze i budowlane

.48863

Glazura, hydraulika, 041/366-45-37.
0\00II7

Siano prasowane każdz I'OŚĆ, cena
180 zł! tona, tel. 015/845-82·39.

Ustka - pokoje tanio, 059/814-90·44.

Glazura , okna, panele, remonty,
041/342-80-89, 362-77-75.

.161l

'49984

048701

http://sbc.wbp.kielce.pl

A~

Jf/.b.CM"\.

tGRoc~

FOLIE

A~ROCENTRUM
WĘZE

Kielce , ul. Paderewskiego ":8
Kielce , ul. Sandomierska 2G
Miechów, ul. Topolowa 3

SEKATORY

PIŁY

~
i

SIEKIERY

5

STRONA 26

REKLAMA

DO DRUKAREK
SIECI NOVELL WINDOWS

0-49191

0-49431

KIELCE, UL LEŚNA 1, tel. 344-77-33

Hydraulika, instalacje miedziane,
plastik, centralne ogrzewanie, woda.
Rachunki VAT. Kielce, 060-463-95-26.

1. Policealnego Studium Ekonomicznego
Wydział Zaoczny przy Zespole Szkół
Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
2. 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego
Wydział Zaoczny
na podbudowie Zasadniczej Szkoły
~w~~~

ł

przy Zespole Szkół Ekonomicznych
:ę
w Skarżysku-Kamiennej
Warunki p rzyję c ia reguluje regulamin
rekrutacji. Podanie należy składać w kancelarii
szkoły w terminie od 4 maja do 25 sierpnia
w godzinach od 8 do 14.

Firma PARTNER: ul. E. Plater 13
(os. BaIWinek)
Kielce, tel. (041) 361-61-62
of'eruje:

"HURT- DETAL
Kielce, ul. Mickiewicza 8
tel. (041) 344-23-98 i

•

i

odzież skórzaną
(płaszcze, kurtki,

marynarki, żakiety
szwedki i inne)
•
kożuchy EKO

Ceny producenta

INSTALACJA
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WOOY, KOTŁOWNIE
OLEJOWE ,GAZOWE. WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE,
041/345-27-25, 0602-535-567. 0-49646
Instalacje grzewcze, 041/344-57-67.
Junkers, Veissman.
",21)7

Kominki, 041/357-45-69,
0604-303-481 .
klB507

Okna - wymiana, 041/362-51-08,
0603-438-790.

010012

CIEPLY KĄT ZA NISKĄ

Malowanie - natrysk - tapetowanie,
041/332-21-43.

1321 Zł +7%VAT
szybą o współczynniku

K= 1.1

aktualne do 1.06,99 r.

PANELE
PROFESJONALNIE,
041/368-50-94.
,*1l47

ólOl36
Usługi remontowo - budowlane, tel.
041/248-40-25.
-_..._....._...._........._.__....._--_......_---_.. .. ..........,176_..

Parkiety, 041/303-22-33.

Ma ł owan ie - tapetowanie szpachlowanie, panele, 041 /331-28-20.
.49149

Małowanie

akrylowe i inne. Panele,
boazerie, szpachlowanie, rigips, remonty,
041/331-59-70.
ólOI83

Malowanie natryskowe,
041/342-80-89.
• 48127

Malowanie natryskowe,
041/331 -24-86.

OKNO

Małowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 041/331-67-17, Kielce.

Remontowo · budowlane,
0602-559-872.

Wykonywanie szyldów, tablic re klamowych - projekty, usługi graficzne,
0604-813-366, 041 /362-56-25.
0-49031

Rolety - antywłamaniowe - Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy
Heroa!. Rolokasety, bramy, parapety,
verticale, rolety tekstylne, markizy.
Paderewskiego 3, 041/343-07-04.
Zapraszamy!!!
jwl812

Zakład Grafiki

Komputerowej oferuje
projekty i przygotowanie do druku reklam, folderów, ulotek i innych,
0602-551 -580.
0-49921
Zespół
Zespół

IW

Montaż

Zespół

"Votum", Kielce 368-63-02,
362-43-88.
Zespół

muzyczny, 041/342-70-50,
041/362-53-25.

Kielce, ul. Staszica 14a
tel.lfax 344-58-98, 344-59-09

.... . .............................. .. .. .. ........... .. . .......... ......~

Firma branży cukierniczej zatrudni

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO
na teren woj.

świętokrzyskiego

..7637

Transport towarowo - osobowy, kraj i
zagranica, tel. 041/331-35-32,
0602-695-899:·

I

ogłoszenia .

wtryskowo,

muzyczny, 041/342-83-59 po

17.00.

Profesjonalne
041 /331-84-26.

.49187

Video·Lot, 041 /368-43-77.

ZespÓł muzyczny Forte,
041/344-71-93.

Videofilmowanie. 041/331·91·2~

Zesp6ł muzyczny "Caro". Kielce,
368-16-03 .

Videofilmowanie, 041 /362·44·89.
ólOl16

Żaluzje expresowo, 041/331 -57-76
Ml36

0-49367

kostki brukowej, Kielce

Żaluzje , 041/331-04-97.

0-49318

Żaluzje , 041/342-67-52.

Wideo Film, 041/362-12-79.

306-14-10.
kostki, 041 /311-55-96.

.49941

'4~7

kostki, 041/361-18-97,
345-61 -29, 346-25-22.

Żaluzje , Verticale, rolety - producent,
g\yarancja, faktury Vat. Hauke Bosaka 7,
041/362-14-48,368-28-47, 300-37-53.

0-49lł7

Wl2619

Układan ie

Naprawy blacharsko -lakiernicze
Najnowsze technologie
Najkrótsze terminy

IATKI

"AUTO-S KAR" Sp. z 0.0.

NlEPUBLlCZNE STUDIUM MEDYCZ E FIZJOTERAPn w OSTROWCU
POD PATRONATEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WSUiP
prowadzi rekrutację do:
policealnego I pomaturalnego StudIum FIzjoterapII (RehabilitacJI)
• Absolwenci uzyskują tytul technika fizjoterapii (rehabilitacji)
• Nauka trwa 2,5 roku
• Absolwenci studium, którzy mają maturę mogą kontynuować naukę na różnych
studiach uzupełniających (AWF w Krakowie), po których uzyskują tytul licencjata
(wyższe studia zawodowe) fizjoterapii oraz na dwuletnich studiach magisterskich.
Opiekę naukową sprawuje profesor AWF w Krakowie pro!. dr hab. K. Spodarek
Szczegółowe InformBcle oraz rekrutBc/B:
Ostrowiec Św., os. PulankI 52 (blok A), tel. (041) 266-69-73
telJfax (041) 263-21·10

Posadzki z płyt
kamiennych
około 1500 mkW,
do ułożenia zlecimy. Termin

rozpoczęcia pilnY!

al. Pilsudsldego 2
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (041) 253·10·27
fax (041) 253·78·33

http://sbc.wbp.kielce.pl

Omega - Wideofilmowanie,
041/331-92-59.

muzyczny, najtaniej,
041/342-69-25.
Zespół

(022) 678-91 -41
lub 0501 285 526

.......

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie
• mile widziana znajomość branży i doświadczenie zawodowe
• prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność
Oferty prosimy kierować pod adresem:
PPH MIRANA
ul. Wiejska 79
44-350 Gorzyczki
woj. śląskie
w okresie 2 tygodni od dnia ukazania się

Ocieplanie domów
041/311-70-34.

ITC - fotog rafowanie - ś luby,
041/344-52-79.

0-42881
ZespÓł

Transport 2T "BUS", 041 /345-30-29,
0602-704-955.

048273

Fotovideo, 041/332-57-35,
0604-596-703.

. 0-10120

Suche tynki, podwieszane sufity po
18.00, 041/332-23-79,301-13-02.

Układanie

"Ella" - wideofilmowanie,
041 /368-74-12.

041/361 -89-67 .
.41328

KOSTKI BRUKOWEJ,
041/361-18-97, 041/345-61-29.

okien, 041/368-14-50.

"Glejt", 041/361-20-25.

Zespół "Perła",

..606

ólOI71

Demon Videofilmowanie.
041/331-38-76.

"Frazes", 041/331-34-89.

0-4lłl2

Schody, 041/271-62-02.
----_._-------~
Skup zbóż oraz sprzedaż mąk pszennych, żytnich . Młyn Nisko,
ul. Sandomierska 18, 015/841-20-60,
841-22-79.

Układan i e

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

0-41196

ROLOKASETY, ŻALUZJE - MIŁA 16,
041/345-07-90 "WIK-BART".
048811

UKŁADANIE

Meble na wymiar, 041/302-24-57,
041/344-52-98 po 19.00.

Aviwldeo, 041/361-86-01 .

WIĘŻBY DACHOWE,
TEL. 0602-249-540.

..201

~I

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

Wertikale, 041/362-20-25.

049992

Meble na wymiar - kuchnie,
041/366-72-41 , 0601-493-630.

P .::a::.u. Qu...a.n..-tun::J...

'*1488

Videolilmowanie, 041/331-01-86.

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

..121

Wykonane z:
Profili VEKA Softline AD
Okuć obwiedniowych ROTO
Szyb zespolonych FLOAT

Aga-Video, 041/369-1 5-01.

Verticale - producent,
041/362-10-30.

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

Malowanie, tapetowanie,
041/331-44-43.

ABC Videofoto, 041 /368-45·26.

_-_ _

Parkiety, boazerie, panele,
041/346-51-21 .

Remonty budowlane, 041/331-33-34.
0-49663
-_._.. - .....•...•. __ .__.. -.-._...-....._-............._.._.._.............. _......
__ .

Małowanie - tapetowanie,
041/331-26-14.

Malowanie, tapetowanie, panele,
remonty - fachowo, 041/369-83-15.

Zestaw balkonowy

.48117

Przeprowadzki, 041/366-25-10.

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

CENĘ

ólOI19

koparkami, koparko - ładowar
kami + transport Tatra, wykopy pod domki, przyłącza, wywóz ziemi, gruzu,
przywóz piasku, kruszywa, 041/344-09-23,
366-32-70, 0604-146-853.

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

md239

Żaluzje, verticale, roletki,
tapicerka, 041/368-96-1 9,
0601-845-781. Gwarancja!

Usługi

0-49286

Kostka brukowa. Układan i e.
Produkcja, 041/368-53-30.

Żaluzje , verticale, rolokasety
tanio, 041 /366'38-26.
'

" BIAŁORUŚ" ,
041 /361-68-65,

USŁUGI

.OSTRÓWEK",
090-667-510.

ólOIl82

.10121

'Koparka kołowa K406 + kamazy,
041/346-15-16, 0604-787-596.

Malowanie natryskowe, żaluzje ,
vertikale, rolokasety, 041/362-35-83.

OKNAPCV

ólOl06

Chlodnicze, klimatyzacyjne, montaże, naprawy. Sprzedaż czynników, części , agregatów. Eko-Szron. Kielce Armii Krajowej 48,
tellfax 041/368-74-23.
.... _.__.._._-_._._-_._._...._------_.... _._-_."8919
__.-

_....__.._......._........_._..._....._........_...._.........._..._.......~_18

Oprawa obrazów, Kielce,
Sienkiewicza 52.
Panele - 041 /362-53-70.

kostki, 041/361-55-50.

Urządzenia

Oferujemy kostkę brukową - prasow różnych kolorach wraz z dowozem i układaniem - niskie ceny,
015/832-14-46 lub 015/832-48-77.

011789

Towarzystwo
Wiedzy Powszeehnej
ogłasza nabór do:

Układanie

waną

Hydraulika, glazura, remonty,
041/345-48-27.

I

Ocieplenia, elewacje, tynki struktualne, regipsy, panele, 041/300-35-74,
?.Q9..::13-~~.2.l8~ ____!l!I.lli

_

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

ólOI70

~

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

Układanie kostki brukowej,
041/342-52-47.

Ocieplanie domów styropianem oraz
041/311-71-72.

pianką krylaminową,

.

Glazura, panele podłogowe - śc i enne ,
zabudówki, malowanie - solidnie,
041/368-52-46.

KOMPUTERY, PENTIUM II
DRUKARKI HP, OKI, CANON
DRUKARKI FISKALNE

ECHO DNIA 2 1

CENTRUM
KSZTAŁCENIA

KIEROWCÓW

3000 zł każdeJIlU
za testowanie próbek
produktów, urządzeń
lub artykułów
cbemiczno-kosmetycznycb,
Towary po przetes t oWiDiu
pozostaną Państwa

24.05.99 r., godz. 16
w sali 22 (II p.). Czas trwania kursu
5 tygodni. Opłaty w ratach .
Rozpo częc i e

Kompletne infonnacje:
Agencja pośrednictwa Rek l8JT1Y
01-421 warszawa28BOX~tI
Prosimy dołączyć znaczek za6

ek

eń

ECHO SPORTOWE ŚWI

KRZYSKIE

STRONA 27

usz Jop: Nie zabraknie nam motywacj i

•

ZEGNANIE ...

" O rły

ligowym meh"j,~ nr"",""" niespodzia nką,

na własnym stadionie z
Opoczno i tym samym do
zredukowała jej szanse na
I ligi. Z kolei KSZO przegrał
terenie w Radomsku i
odpadł z batalii o ekstraklaSobotni mecz będzie więc miał
gospodarzy tylko prestiżowe zna. Czy w takiej sy1uacji "hutnizabraknie odpow iedniej
do gry? - Oczywiście , że

użo

lepsi
Luksemburga
p iłk arze ręczn i odn i e śli

ZWI/cip',!;hil/O w eliminacjach
Europy 2000, pokoś rod ę w Petange repreLuksemburga
32:19
Najwięcej bramek dla nazdobyli: Obrusiewicz
i Lis po 4. W innym meczu
1 Izrael przegrał z Włochami

(8:1 5).

IOpr. PK!

gramy o premie, więc nie ma mowy o żadnym odpuszczaniu - powiedzi ał Mariusz Jop.
Z P iotrcovią w zespole KSZO na
pewno nie zagra Rafał Lasocki,
który musi pauzować za czerwoną
kartkę z meczu z Radomskiem . Po
kontuzjach wznowili j uż tren ingi
Damian Kot i Rafał Wójcik , ale ich
występ w sobotę stoi pod znakiem
zapy1ania. - Nie lekceważymy rywala . Widziałem P iotrcov ię w spotkaniu z Koroną NG i muszę przyznać, że mimo porażki zaprezentowała się korzystnie . Jest do zespół dobry techn icznie, ma w swoim składzie kilku bardzo wartościowych zawodn ików, między innymi Hamleta, Kryształowicza ,
Roman iuka i Przałę . Nie wyobrażam sobie jednak, żebyśmy w tym
meczu nie odnieśl i zwycięstwa zaznaczył drugi trener KSZO Jan
Makowiecki.
Idorl

Górskiego" przyjeżdżają do Kielc

Piłkarze
Jak już i nformowal i śmy, w
w K ielcach gośc iła
będz i e druż y na " Orłów Górskiego", w której graj ą najwię
ksze sławy polskiego futbolu
lat 70. i 80 . Na st adionie Błęk i t
nych przy u l. Ścieg iennego odbędzie s i ę festyn sportowy, a
jego główną atrakcją będą
właśnie mecze z udziałem
" Orłów" .
niedzielę

Impreza rozpocznie si ę o godzinie 16. "Orły" w barwach których
zag rają m .in . A ndrzej Szarmach ,
G rzegorz Lato, Robert Gadocha,
Lesław Ćm i kiewi cz, Sta nisław
Oś lizło s potkają s ię z: reprezenta cją
old bojów woj ewództwa
święto k rzy s kie go , biznesmenami , ks i ęż m i i po licją. Oczywiści e
d bając o kon d ycję " Orłów", które
czeka wiele podobnych spotkań ,
mecze w Kielcach będą krótsze
(od 15 do 20 minut ). - W niedzielę
na stad ionie Błękitnych nikt nie
powinien się nudzi ć - powiedz i ał
nam jeden z organ izatorów festynu Zdzisław Donchór. - B ędą pokazy walk rycerskich , pokaz w wykonan iu grupy antyterrorystycz-

Piłka ręczna

Forma

b yła naszym dwunastym zawodnikiem. Nie j est też tajemn i cą, że

nie . Chcemy efektownie pożeg
n a ć s ię z ostrowiecką publicznoś cią, która w wi ę kszości spotkań

I

Sypytkowski
liderem w Japonii

i rycerze

Rewa nżowy mecz barażowy o awans do I ligi B Wisła Sandomierz - T ę
cza Kościan , sala I LO, sobota godz. 11 .

na "Solidarność" ?
M i łe w i eśc i napływają z
Kraju Kw i tnącej Wiśni , gdzie
sukcesy odnosi Andrzej Sypytkowski, kolarz grupy
Mróz m i eszkający na stałe w
Końskich . " Sypek", który j eszcze
n iedawno
dozn ał
złaman i a obojczyka, wra ca
do wysokiej formy i aktu aln ie
jest liderem Wyścigu Dookoła Japonii.

Sypytkowski zo stał liderem
po trzecim etapie długości 146
km z m etą w Shuzenji, ńa którym fi ni szował na drugiej pozycji , tra cąc osiem sekund do
Australijczyka Nicka Gatesa .
W klasyfikacj i generalnej wyści g u "Sypek" o sekundę wyprzedza Gatesa , a trzeci jest
Wło c h Dennis Lunghi (strata 6
sekund).
Rosn ąca
forma
Sypytkowskiego napawa optymizmem przed rozpoczynającym s i ę 25 maj a Wyśc i
giem Solidarności , w którym
będzie reprezentował barwy
Mroza wspólnie z dwoma innymi kolarzami naszego reg ionu
- Zbigniewem Piątki em i Tomaszem Brożyną.

ISTACHI

nej, wybierzemy także miss publi-

Fot. Sławomir Stachura
W drużynie Orłó w Górs kiego tzw. szkołę krakowską reprezentuje
Kazimierz Kmiecik (z piłką). Na zdjęciu w trakcie meczu z oldbojami
Stali Mielec.

Narkotyki • nie biorę
22-23.05.99,

początek

godz. 9.00.

W programie, m.in.: SKALDOWIE, KABARET KOŃ
POLSKI, J. WOJDAK, FABUSH. POKAZ LASEROWY,
SALON SAMOCHODOWY, KIERMASZE , KONKURSY,
WESOŁE MIASTECZKO, DYSKOTEKA.
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I liga juniorów, stadion przy ul. Bocznej w Kielcach, sobota godz. 10.

Podnoszenie

ciężarów

Mistrzostwa o kręgu do lat 16, sala ZSZ w Kunowie, sobota godz. 10.

Badminton
Ogólnopolski turniej Uczniowskich Klubów Sportowych, SP 17 w Kielcach , sobota godz. 10, niedziela godz. 10.

Kolarstwo
/I Zawody Cyklofrajdy '99, tereny obok skoczni w Kielcach, sobota 11.
Pi łka nożna

/I liga: KSZO Ostrowiec - Piotrcovia Piotrków Trybunalski (sędziuje W.
Piotrowicz z Wrocławia) , stadion przy ul. Świętokrzyskiej , sobota godz.
17; Korona Nida Gips Kielce pauzuje.
III liga: Alit Ożarów - Karpaty Krosno (D. Młynarczyk z Siedlec), stadion
przy ul. Leśnej , niedziela godz. 11 ; Tłoki Gorzyce - Błękitni Kielce (J. Bartosik
z Krakowa), niedziela godz. 11; Szydłowianka Szyd/owiec - Spartakus Daleszyce (K. Olchawa z Nowego Sącza), niedziela godz. 17; Polonia Przemyśl
Cracovia Kraków, Gómik Wieliczka - Lublinianka Lublin, Sandecja Nowy
Sącz - Siarka Tamobrzeg, Dalin Myślenice - Orlęta Łuków, Czuwaj Przemyśl
- AZS Podlasie Biała Podlaska, Wisłoka Dębica - Pogoń Leżajsk.

- KASA
- Agnieszka Chyli ńska - O.N.A.
i wielu innych artystów z polskiej sceny muzycznej.

TVP SA PR SA Pr. 1
1 0t . 4 _Ha 71 . 15

~

_ _ _ _ LA.

W ubiegłym tygodniu Mariusz Karcz, kierownik drużyny Nidy Pińczów,
trafnie wy1ypował jeden z czterech wyników. Dziś typuje Dorota Ku/aga,
dziennikarka .Echa Dnia".
KSZO - Piotrcovia: 1. Zespoły dzieli różnica klas i wynik może być tylko jeden.
Alit- Karpaty: 1. Alit nie stracił jeszcze szans na utrzymanie sięw /II lidze
i z Karpatami musi wygrać .
Tłoki - Błękitni : 1. Tłoki nie przegrały w rundzie wiosennej meczu, i na
własnym stadionie będą chciały zainkasować komplet punktów.
Szydłowi a nka - Spartakus: X . W tym spotkaniu może wydarzyć się
wszystko . Obydwa zespoły są już zdegradowane, będą grały bez obciąże ń i każdy wynik jest możliwy.
Pogo ń - Granat: 1. Zespół ze Staszowa spisuje się w rundzie wiosennej
wyśmien icie i powinien pora dzić sobie z chimerycznym Granatem.
IV liga: Pogoń Staszów - G ranat S karżysko (P. Stępień z Radomia), Hetma n Włoszczowa - Korona Ła szczów (J. Kotwica z Tarnobrzega), Czarni
Poła n ie c - Sparta Rejowiec (M . Stelmaszczyk z Kielc), Tomasovia Tomaszów Lu belski - Naprzód Jędrzejów (M . Kosior z Chełma) , Łada Biłgoraj Sparta Kazimierza Wielka (P. Kozyra z Tarnobrzega), mecze w niedzielę
o godz. 17; Granica Lubycza Królewska - Nida Pińczów (J. Jaskot z Tarnobrzega), niedziela godz. 15, Wisan Skopanie - Victoria Łukowa Chmielek, Granica Chełm - Kryształ Werbkowice .
Klasa okręgowa (kielecka): Nida /I Pińczów - Unia Sędzisiów (S . Nowak), sobota godz. 15.30, Zdrój Busko - Orlicz Suchedniów (B. Lasota), sobota godz. 18, Orlęta Kielce - Bucovia Bukowa (K. Skórski), Wierna
Małogoszcz - Zenit Chmielnik (G. Malinowski), Victoria Skalbmierz - Star
Starachowice (T. Adamski), Skała TumIin - NowinylKorona " (G. Szymań
ski), Łysica Bodzentyn - Pogoń Miechów (P. Borusiński) , Wicher Kostomłoty - MKS Końskie (A. Bonio), mecze w niedzielę o godz. 17, pauzuje
GKS Rudki ; (tarnobrzeska): Sparta Dwikozy - Wisła Sandomierz, Cukrownik Włostów - Janowianka Janów Lubelski, mecze w sobotę o godz. 17,
OKS Opatów - Stal Nowa Dęba, niedziela godz. 16, Retman Ulanów - Świt
Ćmielów, Tłoki /I Gorzyce - Orzeł Rudnik, Budo Instal Turbia - San Kłyżów,
Siarka" Tarnobrzeg - Czarni Lipa, Stal /I Stalowa Wola - Sokół Nisko.
Klasa A (kielecka), gr. I: Gród Wiślica - Wisła Nowy Korczyn (S. Zacharz),
Piaskowianka Piaski - Start Słupia Jędrzejowska (A. Kudelski), Spartak Charsznica - Świt Działoszyce, Partyzant Wodzisław - Piast Stopnica (B. Bugajski), Szreniawa Koszyce - Polanie Pierzchnica (J. Chmielewski), Zryw Skroniów - Dąb Nagłowice (R. Płusa), mecze w niedzielę o godz. 17, pauzuje Tempo Pacanów; gr./I: Stal Kunów - Partyzant Radoszyce (D. Krajewski), sobota godz. 11, Lechia Strawczyn - MKS Sląporków (S. Dejworek), Ruch Skarżysko - Górnik Miedzianka (A. Lasocki), mecze w sobotę o godz. 17, Nidzianka Bieliny - Polonia Białogon (S. Góźdź) , Zryw Łopuszno - Politechnika
Kielce (J. Rybarczyk), MKS Bodzechów - Astra Piekoszów (W. Głąbień),
mecze w niedzielę o godz. 17; (tarnob rzeska), gr. I: Piast Osiek - LZS Gościeradów, Koprzywianka Koprzywnica - LZS Wielowieś, Iskra Sob6w - Klimontowianka Klimontów, LZS Samborzec - Marol Jacentów, Sanna Zaklików - Bukowa Jastkowice, mecze o godz. 16.
Klasa B (tarnobrzeska), gr. I: Łoniów 2000 - LZS Jachimowice, LZS
Koniemłoty - KS Tarłów, LZS Wilczyce - LZS Wojciechowice , LZS Zbigniewice - GKS Iwan iska, Powiśle Zawichost - WalMar Świniary, mecze o
godz. 16, pauzuje Zamech Ry1wiany.
• Festyn piłkarski z udzi a łem "Orłów Górskiego·, stadion Błękitnych Kielce, niedziela godz. 16.
• Piłkarska Liga Firm, boisko przy ul. Helenówek w Kielcach, piątek
godz. 17, sobota godz. 15, niedziela godz. 10.
• Mecz oldbojów Błękitni MOZ Kielce - GKS Tychy, stadion Błękitnych,
sobota godz. 13.
Im irl
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na antenie Polskiego Radia Kielce walczymy z narkotykami.
W specjalnym wydaniu audycji g ośćm i Piotra Kozery będą m.in.:
- Janusz Panasewicz - Lady Pank
- Piasek
- Natalia Niemen
- Jacek Dewódzki - Dżem

ZAPRASZAMY!! !

Lekkoatletyka

Typuje spec

pod hasłem

i

XX I Turniej . Echa Dnia·, sala S P 27 w Kielcach, piątek godz. 18, sobota
godz. 9, niedziela godz. 9.

czności.

FESTYN RODZINNY
WIELKI JARMARK STASZOWSKI

O M CENTRUM HANDLOVVE M1
G RZECZNAROVVSKIEGO 28
.09 0 - 325-980

Koszykówka

101 . 4 M H . 7 1.1 5
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II LigaPi/ki Nożnej : Stal Stalowa Wola -PetrochemiaPłock
KSZO Ostrowiec -Piotrcovia
Ceramika Opoczno-Jezioraklława

1 0 1.4 MHz 71.15
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STRONA 28

W lidze NBA

sportowe

W środę odbyły się dwa mecze
drugiej rundy play off. Indiana Pacers pokonała Ph il adelphię 76ers
85:82 (stan rywalizacji 2:0), San
Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 79:76 (stan rywalizacji 2:0).
Władze NBA ukarały grzywnami
Karla Malone z Ulah Jazz (10 tys.
dolarów) i Shaqa O'Neala z LA Lakers (7,5 tys.) za zachowanie w pierwszych meczach drugiej rundy play
off. Malone uderzył łokciem Briana
Grania z Portland, a O'Neal obraz~
sędziów meczu LA Lakers - San Antonio Spurs.
lopr. STACHI

Pięciu piłkarzy

z czerwonymi kartkami

KARATE PO B Al LII
Aż pięciu piłkarzy usunął z boiska sędzia ligowego spotkania
w Brazylii: Friburgense - Fla.men go. Na boisku doszło do bijatyki i mecz został przerwany
na siedemnaście minut.
Zaczęło s ię potyczką dwóch rywali Maxa i Vagnera , a później
dołączyli się do "rozróby" kolejni
uczestnicy meczu, funkcjonariusze służb bezp i eczeństwa i
działacze. Nawet słynn y reprezen-

tant kraju Romario rzucił się do
wa lki. Piłkarz nieco wcześniej
usiadł na ławce rezerwowych po
kontuzji naderwania ścięgien .
Po bójce w stylu walk karateków
arbiter usunął z placu gry Maxa ,

Eduardo i
oraz bramkarza
cę Faba z Flamengo.
grało Flamengo 3:2. Jedną z
mek strzelił Romario.

Awantury w Zagrzebi
Sfrustrowani kibice Croatii Zagrzeb starli się z policją poza stadionem w środę wieczorem, w
stolicy Chorwacji. Jeden z policjantów został ranny. Zniszczono wiele samochodów i autobusów, kilka osób aresztowano.
Awantury wybuchły po , zakoń
czonym remisem 1 :1, ligowym
meczu gospodarzy z Hajdukiem
Spli!. Fani znani jako "Bad Blue
Boys" w ten nietypowy sposób

protestowali przeciw
nemu prezesowi klubu
Canjudze. Strata punktów
nie zmn i ejszyła sza nsę
piąte mistrzostwo kraju .
czenia rozgrywek pozostały
kolejki.
Pseudokibice rzucali kamienie
kierunku policjantów, aut i
ków. Wzburzony tłum
dopiero, gdy stróże
dali ostrzegawcze strzały.

były p iłkarz

Korony Nida
Rutka .
.
* Mielec rządził w RadomiU
ku lisy zakończoneg o i
rodowego turnieju
char Wiosny.
* Rogal z 18 metrów - o
kańetze opowiada były
tacyjny
piłkarz
IN/,onII""""
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W poniedziałek doskonałe teksty. 12 stron!
* Podziwiam Jacka Zielińskie
go - o swoich pierwszych miesiącach w drużyn i e Legii mówi

i "-;jr:;:.~--: :o:~::::!!!, : "

* KSZO żegna się z .
cem, "Stalówka" sprawdZI
ra - relacje z drugoligowych
kań naszych drużyn piłkarskich.
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