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Wczoraj rano ulicami Ostrowca przeszło ok. 2 tys. zdesperowanych pracown ików spółek
hutniczych. Inicj atorem "marszu rozpaczy" było Przeds ię
biorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji , które od dłuższego
czasu boryka się z poważnymi
problemami finansowymi. Hutnicy protestowali przeciwko
aktualnie prowadzonej polityce
gospodarczej, a przede wszystkim zapowiedzianym masowym zwolnieniom z huty. Z hutnikami rozmawiali senator Krzysztof Lipiec i poseł Władysław
Adamski.
ManifestaCję poparli hutnicy z
Zakładu Walcowni, Obszaru Przemysłowego, Zakładów Ostrowieckich i Wytwórni Konstrukcji Stalowych . W marszu wzięli udział także pracownicy przed sięb iorstw
przemysłu lekkiego - "Wólczanki" i
"Gambo" oraz Cukrowni " Często
cice". Niemal dwutysięczny tłum
wymaszerował sprzed przychodni przy ul. Świętokrzyskiej, a następnie ulicami: Traugutta, przez
rondo Republiki Ostrowieckiej,
aleją 3 Maja przeszedł na Rynek.
Około godziny trwały utrudnienia
w ruchu. Policja po przejściu protestujących
otwierała
kolejne
skrzyżowania i przepuszczała pojazdy.
Stojący na czele manifestacji
Waldemar Zimochód, przewodniczący
NSZZ " So lidarność"
PBMiK "Ostrowiec" SA, wielokrotnie podkreślał apolityczny charakter marszu. - Protest nasz nie zawiera w sobie żadnych elementów
politycznych - powiedział - z
wyjątkiem potępienia nietrafnie
przyjętego, naszym zdaniem, kierunku przemian gospodarczych w
kraju, których ciężar bezpośrednio
dotkliwie i boleśnie odczuwa
społeczeństwo.

Uczestniczący w marszu hutnicy
flagi związkowe i transpa-

nieśli

renty, na których widniały hasła:
"Wołamy o ratunek dla hutnictwa",
" Rząd popieraj i umieraj", "Żąda
my objęcia hutniczym pakietem
socjalnym spółek wydzielonych z
Huty Ostrowiec". Stojący wzdłuż
ulic ludzie wyrażali się o protestujących pozytywnie. - Każdy walczy o swoje. Mają rację, to przecież niemożliwe, żeby tylu ludzi
zwolnić. Mój syn pracuje w hucie,
ma dwoje dzieci, jest jedynym ży
wicielem rodziny. Co będzie jak go
wyrzucą na bruk? Były też głosy
zwątpienia. - Nic nie da się zrobić ,

Kto

napadł

na

kobietę?

Krzyki o pólnocy
Wczoraj nad ranem idący
do pracy mężczyzna znalazł
w przydrożnych krzakach
przy ulicy Zysmana w KIimontowie leżącą kobietę·
27-letnia mieszkanka Górek
Klimontowskich była czę
ściowo obnażona . Policja
wstępnie ustaliła , że została

uderzona

kamieniem

w

głowę ·
Tuż przed godzin ą siódmą mieszkaniec Klimontowa szedł do
pracy. W przydrożnych krzakach
zauważył częściowo rozebraną
kobietę . Była przytomna, jednak

kontakt z nią był bardzo utrudniony. Według wstępnych ustaleń policji, kobieta zostala uderzona w
głowę kamieniem. Na razie trudno
jednoznacznie określi ć , co j ą spotkało . Właściciele pobliskich domów zgodnie potwierdzili, że
około północy słyszeli podejrzane
krzyki.
- Badamy tę sprawę - poinformował nas podinspektor Andrzej Joń
ca, komendant powiatowy policji z
Sandomierza . c Oko li czności są
na razie dość tajemnicze. Poszukujemy świadków, którzy wdzieli
kob ietę . Każda informacja może
nam pomóc ustalić sprawcę, który
na nią napadł.
IAGAI

Zdjęcia].

Marsz protestacyjny przeszedł ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego.

Cuch

jak mają zwalniać, to i tak zwolnią.
Ponadgodzinny marsz rozpaczy
zakończył się manifestacją na
Rynku, gdzie protestujący wręczy
li staroście powiatu ostrowieckiego i prezydentowi miasta petycję .
Domagają się w niej większej aktywności samorządów lokalnych na
rzecz poprawy sytuacji materialnej
hutników, a także postulują konsolidację działań parlamentarzystów
województwa świętokrzyskiego,
władz powiatu, miasta, związków
zawodowych oraz zarządów i reprezentacji ostrowieckich przedsiębiorstw
w celu ratowania
zakładów pracy, a tym samym
miasta i regionu przed bliską katastrofą.

Hutnicy żądają objęcia Hutniczym Pakietem Socjalnym spółek
wydzielonych po restrukturyzacji
Huty "Ostrowiec", rozwiązania narastających problemów, związa
nych z brakiem produkcji w
zakładach pracy, zainteresowania
odpowiednich instancji rządowych
sposobem przeprowadzania pryprzedsię
watyzacji
polskich
biorstw. Ostatnim z postulatów jest
uznanie Ostrowca i regionu za teren szczególnie zagrożony degradacją społeczną i gospodarczą.
- Uważamy, że nasz zakład jest
wzorem nieprawidłowości prywatyzacji polskich przedsiębiorstw powiedział Waldemar Zimochód z
PBM·iK. - Majątek narodowy wy-

Na czele marszu stanął senator RP Krzysztof Lipiec (drugi z lewej).

pracowany przez wiele lat i kilka
pokoleń trafia za tragicznie niską,
a zarazem śmieszną kwotę z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w niewłaściwe zarządzanie .
Po zakończeniu manifestacji w
UM odbyło się spotkanie związko
wców z senatorem Krzysztofem
Lipcem, posłem Władysławem
Adamskim, starostą Maciejem
Giermasińskim i prezydentem
miasta
Janem
Szostakiem.
Początkowo trudno było o konstruktywną dyskusję· Prezydent Szastak kilkakrotnie musiał przypominać, że celem spotkania jest uz-

Rozstrzelani uchodźcy, zbombardowane
domy, pokojowe działania ONZ

Wojna pod

Chęcinami

godnienie dalszych działań w celu
degradacji regionu ,
a nie licytowania, kto miał większe
zasługi, że do tych rozmów doszło .
Za najważniejsze uznano opracowanie przez RUP w Ostrowcu lokalnego programu specjalnego,
który pozwoli na zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia i
wspomoże procesy restrukturyzacyjne. Problemem sytuacji gospodarczej i społecznej miasta
radni zajmą się podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta.
(TR)
O sytuacji na rynku pracy czytaj na stronie 8
zapobieżenia

Szydlów
odsiania
•
swoJe
tajemnice

Niemcy
w Sandomierzu
Czytaj na su. 13
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Czytaj nil str. 10

Rozstrzelanie na

ćwiczeniach.

Dziewięciu mężczyzn z wioski pod Chęc ina mi zostało
wczoraj rozstrzelanych . Ich
zwłoki utopiono w pobliskim
bagnie. Tak drastycznie rozpoczął się pierwszy dzień ćwi
czeń praktycznych, kończących
Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Woj skowych, organizowany raz w roku przez kiele-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ckie Wojskowe Centrum Szkolenia dla Potrzeb S i ł Pokojowych ONZ na Bukówce. Szesnastu uczestn i ków kursu m eldowało do w ieczora o nasilonych atakach śmigłowco
wych i ostrzale z broni maszynowej.
Czytaj na str. 3

Sukcesy

maturzyslów
z Połańca
Czytaj na str. 12
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Temat dnia:

Wandale

Co roku z poboczy dróg naszego regionu gInie lub zostaje na
nich zniszczonych kilka tysięcy
znaków drogowych, zdarza się
też, że " dowcipni" nastolatkowie
zamieniają je. A wtedy o wypadek nietrudno. Kary za tego typu
wykroczenia są niskie. Chuligani odpowiadają za kradzież i niszczenie mienia społecznego.
Tymczasem policja i drogowcy
uważają, że przestawienie znaków drogowych to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowców i podróżnych.
- Jak karać ludzi przestawiających i kradnących znaki
drogowe? - spytaliśmy naszych
czytelników.

Adam Kawalec, inżynier elektryk: - Trudno złapać takiego "dowcipnisia", ale jeżeli to spowoduje
wypadek, choćby najmniejszy, to
nie ma przeproś. Mam wrażenie,
że nasze organa ścigania jakoś
wyjątkowo łagodnie traktują przestępców. Większość spraw, o których słyszymy w mediach rozstrzygana jest na ich korzyść, a przecięt
ny obywatel nie ma nawet szans,
by czuć się bezpiecznie. A Straż
Miejska częściej wlepia mandat
babci handlującej marchewką niż
komuś, kto jak wariat mknie samochodem środkiem miasta i parkuje
w niedOzwolonym_miejscu.

Anna Słupek, nauczycielka: Sama jeżdżę samochodem, ale nie
jestem wytrawnym kierowcą i bardzo zwracam uwagę na znaki drogowe. Nawet na znanej trasie nie jeżdżę na parrięć. Dla mnie przestawieJje znaków to katastrofa. Uwa-

niszczący

"Chałubiński"

znaki winni tragedii

zamiast "Kielczanina",
"Sztygar" na nowej trasie

Tajny rozkład Pk
GLUPO,..
PRZY DRODZE>
Dwie osoby zginęły w wypadku samochodowym, do którego
w niedzielę na Sląsku_ Winni tragedii są chuligani,
którzy wracając z nocnej zabawy odwrócili kilkadziesiąt znaków drogowych. Kierowcy samochodów nie wiedzieli, kto
ma pierwszeństwo przejazdu. Pod koniec kwietnia na Kielecczyźnie policja zatrzymała czterech sprawców podobnego
aktu wandalizmu.
doszło

Co roku chuligani z naszego regionu niszczą lub kradną kilka tys ięcy elementów oznakowania
dróg. Straty szacuje się w setkach
tysięcy złotych . Znaki giną najczęściej wiosną i latem oraz w
czasie karnawału . Najwięcej takich przypadków odnotowują drogowcy w pobliżu wiejskich dyskotek. Po drodze z zabaw młodzi
wandale wyginają słupki, łamią
pachołki z oznaczeniami kilometrów, odwracają tablice informacyjne. Nie kierują s ię nawet chę
cią zysku, a jedynie bezmyślno
ścią i głupotą.
- W roku ubiegłym na terenie dawnego województwa kieleckiego
zginęło lub zostało uszkodzonych
2 tysiące znaków, 900 słupków kilometrowych, 2,2 tysiąca pachołków, 400 tablic z nazwami
miejscowości oraz 500 drobnych
elementów oznakowania - podaje
Tomasz Mączyński z Wydziału
Utrzymania Biura Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Kielcach. - Straty oszacowano na blisko pół miliona złotych .
Kilka lat temu mieszkaniec Skarżyska załatał sobie kradzionymi
znakami drogowymi dziury w dachu. Z kolei drogowcy rozpoznawali elementy oznakowania w
ogrodzeniach gospodarstw czy
nawet kawiarnianym wyposaże
niu. Coraz częściej jednak kradzież znaku związana jest nie z
chęcią zysku, a próbą wyżycia się
po wieczornej pijatyce.

- Pod koniec kwietnia policja z
Chmielnika zatrzymała czterech młodych mężczyzn , którzy
zniszczyli ponad 20 znaków
przy ważnej drodze krajowej nr
73 na odcinku Celiny - Piotrkowice . Tylko dwóch sprawców
było pełnoletnich , jednak wszyscy czterej będą odpowiadać
przed sądem - pow i edziała rze-

Władze

cznik kieleckiej policji Anna Zielińska-Brudek .

Zarówno drogowcy, jak i policjanci uważają, że za zniszczenie znaku powinno się odpowiadać jak za
spowodowanie zagrożenia dla ży
cia i bezpieczeństwa ludzi. Najgorzej , gdy giną znaki "stop· lub
. ustąp pierwszeństwa przejazdu".
Wtedy dochodzi do najtragiczniejszych w skutkach wypadków. W
n iedzi elę przez bezmyślny chuligański wybryk zginęły matka z
córką. Dlatego policja prosi o natychmiastowe sygnały o zniszczonych znakach i zwracanie uwagi
na zachowanie wędrującej poboczem młodzieży.
Małgorzata PAWELEC

województwa i gminy

Maslów
intencyjny o współ
w sprawie rozbudowy
lotniska w podkieleckim . Masłowie podpisali wczoraj wójt
gminy Masłów Stanisław Stachura i marszałek województwa
świętokrzyskiego Józef SzczeList

działaniu

pańczyk.

Deklaracja, zgodnie z którą strony wsp ierać mają się wzajemnie w
przystosowaniu lotniska do regularnej komunikacji krajowej i zagranicznej, obejmuje kilka punktów. Pierwszy z nich dotyczy
utworzenia ewentualnej spółki, w
której udziałowcami byłyby mię
dzy innymi województwo święto
krzyskie i gmina Masłów. - W
spółce tej oczywiście powinien
znależć się także Aeroklub Kiele-

Z

podpisały

marszałek Szczepańczyk ,

zapowiadając jednocześnie , że je-

szcze w tym tygodniu spotka się z
aeroklubu.
Nie zostaje rozwiązana bowiem
jeszcze kwestia praw własności
masłowskiego gruntu , na którym
usytuowane jest lotnisko.
W liście intencyjnym znalazły s ię
także zapisy o współpracy w zakresie rozwiązywania problemów
gospodarki gruntami niezbędnymi
dla rozbudowy i funkcjonowania
lotniska. - To gmina decyduje o
planie zagospodarowania przestrzennego - mówi marszałek
Szczepańczyk . - To od niej zależy
co znajdzie s ię na gruntach wokół
lotniska.
władzami

żam, że powimo być karane z para-

przestępstwo

mogące spawodawaćśmierć ludzi.

Próbował zepchnąć

wóz policyjny do rowu,

,

- Ten mężczyzna zachowywał
tak, jakby szukał śmierci twierdzi komendant miejski policji w Kielcach Zygmunt Król po
tragicznym wypadku, do jakiego doszło w niedzielę w Li~ich
Jamach.
22-1etni
kierowca
"łady" nie zatrzymał si, do kontroli, próbował zepchnąć policyjnego "forda mondeo" z wideoraclarem do rowu. Nie dopatrzono się uchybień w zachowaniu policjantów.
.Ford mondeo· jest wykorzystywany przez kielecką policję od _
ubiegłego roku. Drugi podobny
wideoradar wykorzystuje "drogówka" Komendy Wojewódzkiej.
Trzeci, najstarszy oddano komendzie w Busku. Wszystkie działają
na podobnej zasadzie. W nie oznakowanym samochodzie zainstalowana na przedniej szybie ka:
mera może zarejestrować każdy
pojazd, który wybierze jadący radiowozem policjant. Na taśmie
nagrany jest każdy ruch poruszającego si ę po drodze pojazdu
z numerem rejestracyjnym i każ
dym wykroczeniem popełn ianym
przez kierującego. Taśma jest dla
kolegium dowodem rzeczowym
popełn i enia wykroczenia i podstawą do ukarania. Policja może
kierowcy, którego nie zatrzymano
wysłać do domu zawiadomienie b
ukaraniu mandatem np. za przekroczenie prędkości. Właściciel
pojazdu natomiast może w komendzie obejrzeć taśmę, jeśli nie
wierzy, że popełnił wykroczenie.
Od patrolującego drogę policja n- .

.Jerzy FogieI, inspektortechniczny: - Jeżeli ~ znak zakręt
wprawo czy w lewO to może się nic
sbasznego nie stanie. Ale gdy zabranie zakazu wjazdu w ulicę jednoIcienA1kową to kataslnJfa Proszę sobie wyobrazić kierowcę,
ldórywjedzie w ruchliwą uficę pod
prąd w godziilach szczylu. Tylko
że lo nie jest problem surowego
karania_ Ważne, by policja nie
dziaIaIa opieszale i reagowała
bIyskawicznie na wszystkie sygnały o znikaniu znaków drogowych. Jeżei zwiększy się wykrywalność tego typu przestępstw,
jednocześIie

to

zmaleje ich liczba_

Ewa Fogieł, specjalista cis. inwestycji: - To nie jest zwykła kradzież.. I ktoś. kto przestawia i kradnie znaki drogowe nie może odpowiadać za drobne wykroczenie, bo
stworzył taką sytuację, w której
mogli zginąć ludzie. To straszne,
ałe nasze prawo nie chroni nas
przed wandalami, chuliganami,
złodziejami.
/DOKI
ZIlifcia: D. błasił

mogą podróżnych

dzianki w postaci
tu . Taka sytuacja
w przypadku, kiedy
wy pociąg ekspresowy
zamieniony na intercity.
W naszym regionie
również trochę zmian
Pociąg pospieszny
Kielc do Krakowa
trasę , będzie

domiu i zmieni nazwę
ński". Pospieszny
na do Bielska-Bi

Członkowie

Zarządu
Gminy
nie podali na wczorajszym
spotkaniu, jakie są zamierzenia inwestycyjne w stosunku do gruntów otaczających lotnisko. - Tego
jeszcze nie wiemy - twierdzi wójt
Stachura. - Nie mamy bowiem
opracowanej koncepcji rozbudowy lotniska. W latach sześćdzie
siątych istniał projekt budowy drugiego pasa o długości sięgającej 4
kilometrów. Obecnie mamy 900metrowy pas, który można
Masłów

przedłużyć .

Zarząd Województwa Święto
krzyskiego zadeklarował też , że
będzie wspierał gminę Masłów w
pracach nad rozwojem jej infrastruktury technicznej, w szczególności niezbędnej dla funkcjonowania lotniska.
Agnieszka WICHA-DAUKSZA

wadzen iem
dy, jakichkolwiek
syla wszystkich na
konferencję prasową.

mnicy nowego
nam uchylić z
- związku z tym
wszystkich tych,
ka dni wcześniej 7" r,l"nnW2C
ekendowy wyjazd
dzwonili do naszej
poznać nowy rozkład
z mediów.

uciekał, zginął
Wydział

SZDKAL SMIERCI?
się

.

intencjami

!JaIU zagrożenia żyda i zdrowia. To
nie zabawa, ale

ruch równoodstępowy.
to, że pociągi będ ą
tych kierunkach co
- Spadnie za to liczba
nocnych, bo nie I
zainteresowaniem
wyjaśnia rzecznik
kcji Przewozów
PKP Roman Hajdrowski.
Kolej zapowiada, że w
nie powinno być
blemów z
rze i do dużych n",·nrl loń",",.
cznych. Na

list w sprawie lotniska

cki i prywatni inwestorzy - powiedział

Nowy rozkład jazdy Polskie
Koleje Państwowe wprowadzą
od 30 maja. Już wiadomo, że pociąg pospieszny "Kielczanin" z
Kielc do Krakowa będzie teraz
zaczynał bieg w Radomiu i zmieni nazwę na "Chałubiński". Pospieszny "Sztygar" z Lublina do
Bielska-Białej i Wrocławia, pojedzie inną trasą, omijając Wolbrom i Olltusz.
W nowym rozkładzie jazdy liczba
pociągów, kursujących po całej
Polsce prawie się nie zmieni. Za to
część z nich skróci czas jazdy, niektóre stracą status pociągów ekspresowych , inne zaś go zyskają.
Część z nich zostanie z kolei podniesiona do rangi intercity.
Tuż przed sezonem wakacyjnym
wzrośnie liczba połączeń intercity
Warszawa - Gdańsk, Warszawa Kraków. Spadnie liczba pociągów
pospiesznych. Na trasach z Warszawy do Katowic, Gdyni, Krakowa i Poznania w godzinach szczytu zostanie wprowadzony tzw.

ta zależy, który pojazd będz i e filmowany. - Tak samo przecież jest
z radarami, nie wszystkie pojazdy
na drodze są zatrzymywane, tylko
wybrane - mówi rzecznik kieleckiej policji Jerzy Rzońca . - W tym
konkretnym przypadku policjanci
już w okolicach Mniowa zauważy
li, że kierowca "łady" przekroczył
na terenie zabudowanym pręd
kość (do 110 i 120 km/h), a poza
tym jechał całą szerokościąjezd
ni.
- Kierowca nie wydawał się nietrzeźwy, ale jego zachowanie było
dziwne - mówi jeden z policjantów,
który jechał w niedzielę nie oznakowanym "fordem mondeo". "Łada· jechała dosłownie zygzakiem, nie dawała się wyprzedzić.
Nagraliśmy to na taśmie . Mam
wrażenie , że kierowca wiedział, iż
jest obserwowany przez policję .
Daliśmy mu znak "lizakiem", żeby
się zatrzymał, ale nie zareagował.
Już za Mniowem kierujący skręcił
nagle i stanął na poboczu. Zatrzymaliśmy się , wysiadłem z samochodu, byłem w mundurze. Wtedy
on nagle włączyi wsteczny bieg i
zawrócił na główną drogę , omal
mnie nie przejechał . Jechaliśmy
za nim, ale nie byl to pościg . Największa prędkość, jaką rozwinął

nasz samochód w tym momencie,
to 50 km na godzinę, on również
nie jechał szybko. Ale nie pozwalał
się nawet z sobą zrównać.
Jeszcze w trakcie jazdy za "ładą"
policjanci kieleckiej .drogówki"
ustalili właściciela samochodu.
Jak podkreślają, nie mieli powodu

ani potrzeby zatrzymywać na frasie pojazdu, bo i tak wszelkie wykroczenia zapisane były na taśm ie . W Lisich Jamach kierowca
omal nie najechał czołowo na inny
samochód osobowy, którym jechała
pięcioosobowa
rodzina .
Skręcił niespodziewanie na lewy
las, z przeciwka jechało ciężarowe
"volvo". Kierowca ciężarówki próbował hamować, dawał sygnały

klaksonem, ale 22-letni Kamil Ś.
nie zareagował. Wjechał prosto
pod "volvo", które musiał widzieć
chwilę wcześniej . Nie miał szans
na przeżycie. - Widziałem , jak tuż
przed zjechaniem na przeciwległy
pas podniósł ręce do góry, nie trzymał nawet kierownicy - mówi policjant z .forda".
- Na taśmie zarejestrowana jest
jazda .łady" oprócz samego momentu zderzenia, kamera nie
zdołała tego uchwycić. Radiowóz
musiał zjechać , by sam się nie
zderzyć z ciężarówką - dowiedzieliśmy się w Wydziale Inspektoratu
KWP w Kielcach. - Nie znależliśmy
żadnych uchybień ze strony policjantów. - Ten kierowca zachowywał się tak, jakby szukał śmierci mówi komendant miejski policji
Zygmunt Król.
Jak ustalono, 22-letni mieszkaniec Porzecza rok temu wyszedł z
wojska. Miał odebrane prawo jazdy za kierowanie po spożyciu alkoholu. Jechał w niedzielę bez uprawnień . Obaj uczestniczący w zdarzeniu policjanci wzięli wczoraj
dzień wolny.
Agnieszka OGONEK

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ruchu Drogowego
pracuje normalnie

A szefa nie ma
Od dziś Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji jest bez szefa. Naczelnik i
zastępca od 25 maja przechodzą na emerytury. Nikomu
nie powierzono pełnienia obowiązków.
Dość dziwnie wyglądały wczoraj
próby dziennikarzy otrzymania informacji z kieleckiej wojewódzkiej
"drogówki". Podinspektor Tadeusz
Solarz, dotychczasowy naczelnik
wydziału, od jakiegoś czasu był na
zwolnieniach lekarskich szykując
się do przejścia na emeryturę . Zastępował go Andrzej Nyga, doskonały fachowiec, którego wielu upatrywało na szefa wydziału. Podinspektor Nyga również przechodzi
na emeryturę od dzisiaj. Nikomu
nie powierzono pełnienia obo-

"Głośny

telefon" 368-22-19

Zadzwoń

do prezesa
' en
SM" SIoneczne Wzgorz

Kontynuujemy cykl naszych rozmów przy "głośnym
nr 368-22-19 z prezesami spółdzielni mieszkaniowych
cach. Jutro w godzinach 11-12 w redakcji " Echa Dnia" na
kielczan będzie odpowiadal prezes Spółdzielni
" Słoneczne Wzgórze" Zbigniew Kot. Zapraszamy!

l
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ni uchodźcy, zbombardowane domy, pokojowe działania ONZ

OJNA POD

CB~CINAMI
siał

bowiem

poinformować

miejsponiema nic
wspólnego z działaniami wojennymi. Gospodarze wykazali się stoickim spokojem. Jeden z nich podszedł nawet do obserwatorów z
pytaniem, kiedy zwiną polowe namioty z jego łąki.
- Staraliśmy się upozorować sytuacje charakterystyczne dla misji
w różnych rejonach świata - powiedział kierownik ćwiczeń ppłk
Marian Kolus. - Wielu z nas miało
do czynienia z podobnymi zdarzeniami w Libanie czy Syrii.
Namioty, samochody terenowe,
punkty obserwacyjne, białe
opancerzone wozy patrolowe
ONZ
tak
rzeczywIscle
wyglądają stanowiska obserwatorów przy strefach buforowych .
Po południu trzeba pomyśleć o
posiłku . W ruch idą menażki i butle gazowe. Międzynarodowy obserwator płk Andrzej Brzoza z
Warszawy pichci zupę z marchwi, ziemniaków i kaszy na wodzie z masłem. Nie ma lekko. W
tym czasie jego koledzy z teamu
obserwują groźne wybuchy. Specjalistą od imitujących pożary
różnokoloro'wych dymów jest porucznik Tomasz Zapała . Po ataku
oglądamy nowinki techniczne,
ułatwiające życie obserwatorom
podczas pełn i enia misji. Ponoć
żaden z nich nie porusza się już
po obcym terenie bez komputerowego
urządzenia
GPS ,
mającego połączenie z 24 satelitami na orbicie. Komputerek wielkości
telefonu komórkowego
bezbłędnie określa położenie w
każdym zakątku świata , prezentuje dowolne mapy w wybranej
skali, wskazuje kierunek marszu
od danego punktu, podaje czas i
miejsce wschodu i zachodu słoń
ca , prowadzi zagubionego do bazy. GPS i telefon satelitarny to
podstawowe urządzenia w rejonach misji, gdzie nie ma nazw miejscowości ani drogowskazów. Minikomputer kosztuje od 1,5 tys. zł w
zależności od liczby funkcji.
Międzynarodowi obserwatorzy
meldowali o niepokojących wydarzeniach do późnego wieczora.
Kiedy wyjeżdżaliśmy z rejonu ich
misji, nie wiedzieli jeszcze, że w
nocy zostaną napadnięci przez
sześciu instruktorów survivalu i
pozostawieni bez wyposażenia na
obcym terenie.
Dziś uczestnicy kursu na Bukówce przeniosą się pod Suków. Będą
organizować patrole piesze, wodne i kołowe . Potem przyjdzie czas
na mediacje, negocjacje z miejscową ludnością i prowadzenie dochodzeń w sprawie pogwałcenia
strefy buforowej . Jedyny organizowany w Polsce kurs międzyna 
rodowych obserwatorów wojskowych zakończy się w piątek . Przeszkoleni w Kielcach oficerowie z
Europy pojadą na misje ONZ w rócową ludność o tym, że
działkowa strzelanina nie

Zdjęcia

D. Łukasik

W akcji...
między dwiema zwaśnionymi stronami. Mimo iż w założeniu "Zieloni" zawarli porozumienie z "Żółty
mi", nadal zdarzają się pacyfikacje
wiosek, pożary domów, strzelaniny. O wszystkich zdarzeniach meldują w sztabie obserwatorzy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sami interweniować nie
mogą, bowiem przyjechali do strefy zdemilitaryzowanej bez broni.
Prowadzą za to mediacje i starają
się zażegnać konflikt. Sytuacja do
złudzenia przypomina ostatnie
zdarzenia z pierwszych stron gazet. Porównania są jednak zabronione. Strony konfliktu pod Chęci
nami to umownie Upperland i Lowerland.
W ćwiczeniach pod kierownictwem podpułkownika Mariana Ko-

pracy Longin Komołowski
dzi Świętokrzyskie

ogram specjalny
pomoc
Ko mołowski ,

minister
socjalnej, gościł
i w czwartek w woświętokrzyskim.

Os,tr~,wi .. ,,_ Jędrzejów

- Jego
jest m.in. z

.Karz~'sk o-II(,,,mienną.

zwi ązana

możliwości

wdrażania

programów specjalnych,
obszarów zagrożonych - poposeł Waldemar BaKomołowski spotka się

Z Huty "Ostrosannor.zaclow'callli i przed-

LWliąZKowlcarni

Badał będzie możli
środków z

Pracy na tzw. programy
- Realizacje podobnych
rozpoczęto już wcześ-

wStarachowicach - mówi po_
Grzegorz Walendzik, tamtejradny powiatowy. - Zadaniem
jest
aktywizacja
Vle(:ZP.;ńd...,,,w zakresie tworzemiejsc pracy. Już obpozytywne trendy w
dzi ś mamy ok. 200
"w'm,.,,,·n.z zarządem STAR
UWOICOW',,'" współpracą w zatzwzachowania miejsc pracy
. okresy przejściowe . To

oczywiste, że nie zmusimy żadne
go pracodawcy do zatrudniania ludzi, ale szukamy rozwiązań w granicach prawa.
Fundusz Pracy może refundować przez 12 miesięcy pracodawcy część kosztów poniesionych na
utrzymanie pracownika. Rocznie
jest to kwota ok. 8 tys. zł. Istnieje
możliwość otrzymania p ieniędzy
na doposażanie miejsc pracy oraz
kredytów nisko oprocentowanych.
Na przykład na stworzenie jednego nowego miejsca pracy zatrudniający może uzyskać pożyczkę w
wysokości do 25 tys. zł. Przy
czym, jeśli zobowiąże się zatrudniać pracownika minimum na 24
miesiące, to zapłaci niewiele
ponad 4 proc. odsetek, natomiast
jeśli będzie to okres minimum 36
m iesięcy wówczas kredyt nie jest
oprocentowany. Podobne możli
wości przewidziane są dla sektora
rolniczego.
- Formy takie bliskie są rozwiąza
niom przyjętym w krajach Unii Europejskiej, kiedy dotacje przeznacza się dla konkretnych podmiotów na konkretne cele - dodaje
Waldemar Bartosz.
/MAF/

lusa, z;3stępcy szefa centrum na
Bukówce biorą udział obserwatorzy z Francji, Turcji, Włoch, Finlandii, Słowacji, Węgier i Polski. W każdym z sześcioosobowych teamów znajduje się jeden cudzoziemiec i Polacy. Meldunki od obserwatorów przyjmuje po angielsku
st. chorąży sztabowy Stanisław
Dzikowski, który o godzinie 14 ma
już wiadomości o naruszeniu strefy buforowej, wybuchach granatów, ostrzale z broni maszynowej,
ataku śmigłowcowym oraz sterroryzowaniu ludności wiejskiej .
Wszystkie wydarzenia zaplanowali zaprawieni w misjach pokojowych wykładowcy centrum szkolenia mjr Mariusz Saletra, mjr Jerzy
Kucharski i mjr Mirosław Ryszkowski. W roli nękanych obywateli i
ich oprawców wystąpiło kilkudziesięciu żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa
Mazowieckiego. Pozoranci co prawda przeżyli , ale nie uniknęli
kąpieli w bagnie. Nadzy i brudni
spełnili swoje zadanie. W roli bezwględnego dowódcy szwadronu
wystąpił porucznik Piotr Gołos ,
wydający rozkazy w stylu: - Zakopać głową w dół!
Na miejsce ćwiczeń 'jedziemy
wojskowym "tarpanem" razem z
szefem centrum szkolenia podpułkownikiem Zdzisławem Mazurem. Równocześnie z Bukówki
startują dwa wojskowe "sokoły"
kawalerii powietrznej, pilotowane
przez kapitana Piotra Modlińskie
go i porucznika Mirosława Poddańca.
Ze śmigłowców padają
strzały. Obserwatorów rozlokowanych w namiotach pod Chęcinami
dziwią nie tyle wybuchy pocisków,
co panowie w gamiturach, którzy
wysiadają z lądujących helikopterów. Eleganccy cywile to starosta
kielecki Wiesław Gałka i przewodniczący Rady Powiatu Henryk Milcarz. - Po raz pierwszy obejrzeliśmy nasze włości z lotu ptaka śmiał się wyraźnie zadowolony
starosta.
Przyglądał się ćwiczeniom również burmistrz Chęcin Marian Gruszczyński , który miał wcześniej do
spełnienia nie lada zadanie. Mu-

Różewicza

lub trzy Cyganki ' oszukobietę w miejsLnfiń,..,L.~ koło Gnojna.
. jej mieszkania pod
sprzedaży dywaUkradły staruszce prawie

zł.

zapukały do mieszkania
w południe w niedzie-

sympatyCzne powieprzejazdem i sprze.d!'Wany. Chciały, by kowpusCiła je do środka. Starusą

szka jednak była nieufna i nie
chciała rozmawiać z obcymi. Cyganki albo Rumunki nie dały spokoju i zarzuciły ofierze dywan na
głowę , obezwładniły i wepchnęły
do mieszkania. Potem przeszukały
pokoje. Znalazły 2700 zł oszczęd
ności i trochę biżuterii. Na odchodnym zwinęły dywan, wsiadły do
granatowego samochodu i odjechały. Zanim zszokowana staruszka zdołała powiadomić policję, ślad
po sprawczyniach zaginął. (AO)

Małgorzata

PAWELEC

Wielki turniej nastolatków RA '99
pod patronatem "Echa Dnia"

Tańczyli

Od rana do wieczora Szkoła
Podstawowa nr 32 na kieleckim
osiedlu Barwinek rozbrzmiewała muzyką taneczną, a ńa parkiecie sali gimnastycznej wirowało kiłkadziesiąt par. W Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego RA '99 udział
wzięło ponad 120 nastolatków z
całego kraju. Puchar od patronującej imprezie redakcji " Echa
Dnia" otrzymali Magdalena
Grzela i Dominik Malec ze studia
tańca RA Kielce, zdobywcy pierwszego miejsca w najwyższej
turniejowej kategorii.
Na kielecki turniej przyjechali
tancerze m.in. z Radomia, Ostrowca, Opoczna, Skarżyska , Kraśni
ka, a także Krakowa, Lublina ,
Opola , Zabrza, Częstochowy i Lublina . Nad organ izacją całej imprezy czuwali szefowie studia tanecznego RA Renata Grabiwoda i Andrzej Król, któ~y zadbali o pełną
7 -osobową obsadę sędziowską
turnieju . Dzięki temu aż 30 par
mogło zdobyć wyższe klasy taneczne.
Wśród najmłodszych 12- i 13-letnich tancerzy najlepsi okazali się
kolejno Justyna Dudek i Piotr Szwajdo z klubu "Craf!" Skarżysko,
Małgorzata Miszczyk i Robert Szkot
z "Tico" Opoczno oraz Eliza Zarernba i M ichał Maciejczyk z ST "Kick"
Kielce. Wśród par 14- i 15-lelnich w
klasie D standardowej najlepsi byli:
Małgorzata Łach i Damian Darasz z
Krakowa, Karolina Krzyszczuk i
Grzegorz Płocha z Lublina oraz
Barbara Grabiwoda i Radosław Puchta z RA Kielce, w klasie D latynoamerykańskiej : Małgorzata Łach

i Damian Darasz, Barbara Grabiwoda i Radosław Puchta oraz Ewelina
Gnysińska i Bartosz Jackowski z
RA Kielce. W klasie C standardowej
zwyciężyli Ewa Ekierl i Marcin Marzec z Kraśnika, Magda Bodzan i
Kamil Madej z "Twisr Ostrowiec
oraz Justyna Czemiak i Paweł Stachula z Kraśnika , natomiast w klasie
C latynoamerykańskiej najlepsi byli
Ewa Ekiert i Marcin Marzec, Justyna Czerniak i Paweł Stachula oraz
Monika Pająk i Adam Wójcik z RA
Kielce. Z kolei zwycięzcy f'lajwyższej tumiejowej klasy B to Magdalena Grzela i Dominik Malec z RA

"Pulapka" dla
wymianie spea
szkołą teatralną w Krakowie
mówił
podczas wczorajszej
konferencji prasowej Piotr
Szczerski. Wieczorem nas~a
publiczność obejrzała 3-godzinną "Pułapkę" Tadeusza Różewicza - speldakl dyplomowy
studentów wydziału' aktorskiego. Przedstawienie wyreżysero
wał pochodzący z Kielc Paweł
Miśkiewicz.
.
Spektakl krakowskich studentów
oparty został na dwóch utworach ,Pułapce· Tadeusza Różewicza i
•Przemianach' Franza Kafki.
Według reżysera oba utwory łączą
uniwersalizm, próba przedstawiektakli

i zwyciężali
Kielce, Małgorzata Łuczka i Piotr
Pasieczny z Zamościa oraz Agnieszka Grzela i Bartłomiej Szymczyk z
RA Kielce. Wśród najstarszych
uczestników tumieju mających powyżej lat 15 w klasie D latynoamerykańskiej zwyciężyli : Justyna Maciałek i Dańusz Michalewski z Opola, Agnieszka Nakonieczny i Daniel
Doniec z Krakowa oraz Anna Fryziel i Artur Komarnicki z Zabrza, w
klasie D standardowej - Justyna
Maciałek i Dańusz Michalewski, Agnieszka Nakonieczny i Daniel Doniec oraz Aleksandra Jaskólska i
Andrzej Gieszczyk z RA Kielce, w
klasie C latynoamerykańskiej rodzeństwo Justyna i Piotr Pyszczek z
RA Kielce, Paulina Łaski i Rafał
Dróżdż z "Czako' Radom oraz Izabela Dębska i Piotr Ksykiewicz z RA
Kielce. Z kolei w klasie C standardowej zwyciężyli : Magdalena Grzela i
Dominik Malec, Justyna i Piotr Pyszczek oraz Katarzyna Krzyżano
wska i Łukasz Siemieniec z Krakowa.
Widzowie mogli podziwiać pokazy profesjonalistów, czyli fomnacji
tanecznej "Czako' z Radomia Mirosława Gniadkowskiego oraz tanecznej klasy Vlld ze szkoły nr 32.
Publiczność zachwycała się bajecznie kolorowymi i lśniącymi kreacjami nastolatek. Dowiedzieliśmy
się , że turniejowa suknia z piórami i
cekinami to wydatek od tysiąca do
3 tys. złotych, specjalne rajstopy 120 złotych. Tak kosztowne stroje
zgodnie z zaleceniem Polskiego
Towarzystwa Tanecznego mogą
nosić jedynie tancerki, które ukoń
czyły 141at i zdobyły klasę C. Młod
szych uczestników turnieju obowiązuje skromność .
także

sposoby na

Poznaliśmy

tumiejową

latyTandziesięć seansów w solarium, trzykrotne smarowanie samoopalaczem
lub kąpiel w nadmanganianie potasu. Efekt ponoć murowany.
Taneczna impreza udala się również dzięki sponsorom: hurtowni
"Joko·, Centrum Usług Satelitarnych w Psarach oraz fimnom ,Biochemia", , Hexal', "Novartis".
Wyłączny patronat medialny nad
turniejem sprawowało "Echo
Dnia'.
Małgorzata PAWELEC

noamerykańską opaleniznę.
cerze mają do wyboru - około

krakowskich studentów w Kielcach

o współpracy,

szukały babcię

żne zakątki świata .

Fot. D. Lukasik

między kielecką sceną

nia losu artysty, któremu przyszło
w pewnej, konkretnej rzeczywistości. Spektakl pokazywany był
na Festiwalu Szkół Teatralnych w
Łodzi, gdzie otrzymał dwa wyróż
nienia aktorskie i puchar wojewody łódzkiego.
- Zaraziliśmy się pracą nad tym tekstem, tak bardzo nas pochłonął, że
przestaliśmy myśleć o tym, czy spektakl spełni nasze oczekiwania mówił podczas wczorajszej konfe- '
rencji prasowej Paweł Miśkiewicz. Reżyser ,Pułapki' pochodzi z Kielc,
tu kończył IV LO im. HanKi Sawickiej, jego mama była dyrektorem teatru lalkowego .Kubuś· .
- Bywałem na wszystkich przedstawieniach.
w
"Kubusiu",
żyć

http://sbc.wbp.kielce.pl

wrażliwych

zaglądałem

za kulisy,

śledziłem

życie lalek i na pewno miało to
wpływ na mój ' późniejszy wybór
szkoły teatralnej

- mówił Paweł Mi-

śkiewicz .

Obecni na konferencji świeżo
upieczeni absolwenci szkoły teatralnej dzielili się swoimi obawami
związanymi z zawodem aktorskim. Stwierdzili, że szkoła nie
przygotowała ich do funkcjonowania w obecnych warunkach, obycia przed kamerą i do udziału w castingach.
- Każdy z nas ma plany i'marzenia, ale ich realizacja nie zależy od
nas. Dziś nawet nie wiadomo kto
znajdzie etat w teatrze - mówili studenci. Skarżyli się również na ana-

chroniczny system kształcenia w
szkole teatralnej - nie poszukuje
się tu nowego języka, lecz bazuje
na klasyce.
Wczorajsze
przedstawienie
,Pułapki"

zapoczątkowało

współpracę między krakowską
szkołą teatralną a Teatrem im. S.

Żeromskiego. Nasze sztuki będą
pokazywane w Krakowie, w Kielcach będą prezentowane najciekawsze przedstawienia studenckie.
- Na początek wybrałem .Pułap
kę' , ponieważ wykracza ona poza
stereotyp przedstawień szkolnych.
To jest propozycja dla szerszej,
wrażliwej publiczności - tłumaczył
Piotr Szczerski.
(nieb.)
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Belgrad bez

prądu

"rzeci

Nie można łamać prawa - mówił wicepremier
Balcerowicz

i wody

miesiąc

Prawie cały Belgrad był wczoraj pozbawiony prądu i wody.
NATO rozpoczęło trzeci miesiąc
nalotów w Jugosławii, bombardując elektrownie, składy amunicji i stacje przekaźnikowe.
Według państwowej telewizji
RTS, prądu pozbawiona była wię
ksza część Serbii. Elektryczności
nie było m.in. w Nowym Sadzie,
stolicy Wojwod iny, a także w Kragujevacu w środkowej Serbii.
Operacje lotnicze NATO powodują ostatecznie ciężkie straty w
siłach serbskich stacjonujących w
Kosowie - ocenił w wywiadzie dla
wczorajszego • Washington Post"
dowódca sił powietrznych NATO,
amerykański
generał
Michael
Short.

nalolów

Zdaniem Shorta, siły sęrbskie w
Kosowie, szacowane na około 40
tysięcy żołnierzy, zostaną calkowicie wyelim inowane - zniszczone
bądż wyparte z tego terytorium - w
ciągu dwóch miesięcy.
Nasilenie bombardowań prowadzić będzie także pośrednio do dalszego upadku morale żołnierzy
serbskich - dodał Short. Jednocześnie wyraził ubolewanie nad
. politycznymi4 militarnymi" restrykcjami, które obowiązują dowództwo s ił powietrznych NATO ograniczając zakres akcji sił NATO w Ju-

ostrzegają, że

obecna fala uchodoprowadzić do
przeludnienia i tak już zatłoczo
nych obozów dla uchodżców w
tym kraju .
Mniejsza grupa, licząca około tysiąca uchodżców, dotarła do Albanii.
Uchodźcy, którzy przybyli z rejonu Drenicy w centrum Kosowa,
opowiadali, że wielokrotnie byli zawracani W drodze dołączyli do
nich Alba ńczycy z okolic Orahovaca , na południowym zachodzie
Kosowa.
dżców

może

na drzwiach domu premiera

Cztery osoby

Żyrinowski

nie płaci
podatków
Rosyjskie ministerstwo podatków domaga się od Władimira
Żyrinowskiego zapłacenia prawie 4 milionów rubli (ponad 160
tys. dolarów) zaległych podatków.
Wczoraj do rosyjskiej Dumy dotarło pismo z ministerstwa ds. podatków, w którym resort domaga
się od Żyrinowskiego zapłacenia
3.954.000 rubli zaległego podatku
dochodowego wraz z karą za
zwłokę ·

Wiceminister Dmitrij Czernik
twierdzi, że ministerstwo występo
wało już do Żyrinowskiego o
zapłacenie podatków, ale ten odmówił. Dlatego ministerstwo poprosiło o interwencję policj ę podatkową.

Policja podatkowa, która nie
podlega ministerstwu, zajmuje się
ściąganiem podatków, może też
zajmować majątek dłużnika .

Według ministerstwa, Żyrinowski

posiada znaczny majątek, w tym
mieszkania, budynki mieszkalne i
pomieszczenia biurowe. Majątek
ten wykorzystywany jest przez lokalne organizacje partii Żyrino
wskiego w 58 regionach Rosji.
Resort zaznacza, że nie badał legalności nabycia majątku, ponieważ nie należy to do zakresu jego
obowiązków.

- Łamanie prawa nie może być
tolerowane, nikt nie stoi ponad
prawem - tak wicepremier leszek Balcerowicz skomentował
interwencję policji wobec górników
okupujących
budynki
rządowe. Powiedział, że to on
zwrócił się do MSWiA, by pod-

Pierwsi do luslracji
Poseł PSL, senator SLD i dwaj
adwokaci" - to pierwsze osoby,
wobec których wszczęto procesy lustracyjne. Według SLD, ten
dobór nie jest przypadkowy.
PSL sądzi , że każdy klub może
m i eć problemy z l ustracją.
Wczoraj Sąd Lustracyjny na zamkniętym posiedzeniu podzielił
podejrzenia rzecznika interesu
publicznego, że te cztery osoby

Włoch

symbol Czerwonych Brygad oraz literę A , symbol anarchio'
stów.
Resort spraw wewnętrznych
wiąże incydent z prowadzonymi
przez policję i służby specjalne
energicznymi poszukiwaniami zabójców doradcy rządu , Massimo
D'Antony, zamordowanego 20
maja w centrum Rzymu.
Do zamachu przyznały się osoby
podające się za członków Czerwo- ,
nych Brygad - lewackiej organizacji terrorystycznej, którą uważano
za ostatecznie zlikwidowaną. Poszukiwania policji obejmują głów
nie środowiska byłych członków
tej organizacji przebywających już
na wolności. Pod lupą znajdują
się, jak informuje wczorajsza prasa, środowiska lewackie w Genui i
Rzymie.
Głównym punktem wyjścia dla
dochodzenia stał się 28-stronicowy dokument, którego autorzy
przyznali się do zamachu i przedstawili jego przyczyny.
Zdaniem policji, dokument mógł
wyjść spod pióra . niezłomnych " .

Za molestowanie

członków Czerwonych Brygad ,
"którym udało s ię skupić wokół siebie nową grupę młodych ludzi,
przejętych id eologią lewacką i
skłonnych do podejmowania akcji
terrorystycznych.
Policja przeprowadziła rewizje w
więzieniach , w których odsiadują
wyroki członkowie Czerwonych
Brygad. Między innymi w więzie
niu Rebbibia w Rzymie przeszukano celę i poddano przesłuchaniu
jednego z "niezłomnych " członków
organizacji, Vittorio Antonioniego,
który w latach 80. zajmował się rekrutacją nowych członków organizacji.
Lewackie Czerwone Brygady
były odpowiedzialne za wiele ataków terrorystycznych we Włoszech
w latach 70. i 80. Najgłośniejszą ich
akcją było uprowadzenie i zamordowanie chadeckiego premiera AIdo Moro w 1978 roku .
Dotychczas sądzono, że wyeliminowanie wielu przywódców
Czerwonych Brygad , skazanych
na kary wieloletniego więzienia,
pozwoliło rozbić tę organizację .

niepełnosprawnych

Prezes skazany
. Na dwa lata więzienia został
skazany za molestowanie niepełnosprawnych chłopców były

prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Andrzej S.
Ze względu na · konieczność
ochrony dobrych obyczajów proces, przed Sądem Rejonowym dla
Krakowa Śródmieścia, toczył się
przy drzwiach zamkn iętych . Utajnione zostało również uzasadnienie wyroku.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego ukochanego
męża, ojca i dziadziusia

Stanisława

Ustępujący prezydent Niemiec
Roman Herzog składa gratulacje
swemu następcy Johannesowi
Rau podczas mszy w berlińskiej
katedrze Qdprawionej z okazji 50
rocznicy utworzenia Republiki Federalnej Niemiec. Johannes Rau
został wybrany w niedzielę na
urząd prezydenta Niemiec na posiedzeniu Zgromadzenia Federalnego w berlińskim Reichstagu.

mogły złożyć fałszywe oświadczenia

Po\Vrót Czerwonych __ ygad?
W Gallipoli na południu Włoch
na drzwiach domu premiera
Massimo D' Alemy nieznani
sprawcy wymalowali w niedzielę pięcioramienną gwiazdę -

Fot. PAP/ CAF

Górnicy
w Warszawie

gosławii.

Rozszerzenia akcji Sojuszu nie
wyklucza jednak minister spraw
zagranicznych Niemiec Rudolf
Scharping. - Nie rozpoczęliśmy jeszcze trzeciej fazy - powiedział wczoraj dziennikarzom w stolicy Macedonii,
Skopje. Nie podał jednak,
na czym miałaby polegać
owa "trzecia faza". - Musimy dysponować możliwo
ścią
eskalacji,
żeby
osiągnąć rozwiązanie polityczne - dodał niemiecki
minister.
Tymczasem granicę z
Fol. PAP/CAF Macedonią przekroczyło
Chłopiec, uciekinier z Kosowa siedzi wczoraj ponad 5700 alprzy niemieckim bojowym pojeździe bańskich uchodżców z
opancerzonym w obozie dla uchodźców Kosowa .
Pracownicy
w Cegrane.
agencji humanitarnych

Malowidła

25

Piniewicza
podziękowania składają
żona,

dzieci i rodzina

Początkowo krakowska prokuratura zarzuciła Andrzejowi S. dopuszczenie
się
czynów
nierządnych w stosunku do jednego, 18-letniego wychowanka
placówki oświatowo-wychowaw
czej dla dzieci głuchoniemych w
Krakowie.
Śledztwo doprowadziło do postawienia Andrzejowi S. kolejnych zarzutów, dotyczących dokonywania czynów lubieżnych
jeszcze wobec trzech innych nastolatków i rozpijania jednego z
nich.
Zdaniem prokuratury, obcowanie
płciowe w przypadku trzech pokrzywdzonych miało charakter
jednorazowy, w przypadku czwartego pokrzywdzonego trwało od
1994 do 1997 roku.
Andrzej S. nie przyznawał się do
winy. Zapowiadał z aresztu procesy przeciwko mediom, które - jak
uważa - informując o sprawie naruszyły jego dobra osobiste.

Stronę

mogły złożyć fałszywe oświadcze
nia o tym, iż nie miały żadnych

na koniec czerwca. Po procesie
orzeknie albo o tym, że dana
osoba skłamała (wtedy nie będzie
związków ze służbami specjalnymi PRL. Sąd nie ujawni ich namogła przez 10 lat pełnić funkcji
zwisk, dopóki nie zawiadomi ich o
publicznych ); o tym, że oświad
czenie było prawdziwe; o umorzepostępowaniu .
niu postępowania , gdyż materiał
Szef Sądu Lustracyjnego Jan
Krośnicki nie chciał ujawnić, co w
nie pozwala na ocenę (osoba taka
materiałach rzecznika zdecydobędzie mogła pełn ić funkcje publiczne).
wało , że wszczęto postępowan ia.
- Było to dość oczywiste - oświad
Według wiceszefa klubu PSL Boczył jedynie. Rzecznik wysyła ' . gdana Pęka , każdy klub w Sejmie
sądowi wniosek o zbadanie pramoże mieć problemy z l ustracją.
Pęk nie chciał spekulować, kogo z
wdziwości oświadczenia , jeś li jego kolegów może dotyczyć pom.in. na podstawie archiwów
specslużb PRL - nabierze podejstępowanie . - Każdy ma prawo do
rzeń , że ktoś skłamał , podając , że
obrony w ramach procedury odnie miał z nimi związków.-Rzecznik
woławczej. Dopóki nie' będzie prawomocnego wyroku , wszelkie
wysiał do sądu już sześć takich
spekulacje o personaliach i o
wniosków - Krośnicki zapowiada,
że kolejne będą rozpatrzone w
odpowiedzialności są przedwczesne - podkreślił.
ciągu dwóch tygodni.
Termin pierwszych rozpraw bę
W ocenie rzecznika SLD Andrzeja Urbańczyka , dobór osób lustrodzie wyznaczony nie wcześniej niż
wanych nie jest przypadkowy. Mamy przedstawicieli dawnej koalicji i nie sądzę , by dobrano te osoby wyłączenie z powodu układu
alfabetycznego lub losowania powiedział. Nie wie on, którego senatora Sojuszu dotyczy postępo
wanie. Podkreślił, że nie widzi poTrzech Włochów, powi ąza
wodu, aby senator zrzekł się funnych z mafią i poszukiwanych likcji przed orzeczeniem sądu.
stami gończymi, zatrzymali w
Rzecznik klubu AWS Piotr Żak
Częstochowie policjanci z Biura
nie dopatruje się podtekstów politydo Walki z Przestępczością Zorcznych w tym, że wszczęte postę
ganizowaną·
powania dotyczą parlamentarzyJeden z zatrzymanych, 51-letni Fistów opozycyjnych. - Niewykluczoro C., był poszukiwany za
ne, że następna sprawa będzie dowspółudział w zabójstwie jednego z
tyczyła posła AWS - oświadczył.
przywódców
mafijnych
we
Sekretarz generalny UW MiWłoszech. Dwaj pozostali: Alfredo B.
rosław Czech zwrócił uwagę, że
i Andreolli E. byli poszukiwani listami
teraz zaczyna się "prawdziwa lugończymi za różne przestępstwa .
stracja". - Mam nadzieję , że to
Według polskich i włoskich źródeł
wprowadzi uspokojenie procesu
policyjnych, Polska miała stać się
lustracyjnego i przejrzystość życia
siedzibą włoskich gangsterów. Stąd
publicznego, co było celem i zamogliby bezpiecznie kierować swoimiarem, gdy uchwalaliśmy ustawę
mi interesami we Włoszech.
lustracyjną - dodał Czech. Jego
Gangsterzy, których zatrzymano
zdaniem, rzecznik kierując do
kilka dni temu, wynajmowali w
Sądu
Lustracyjnego pierwsze
Częstochowie dom. Tam też ujęła
wnioski nie kierował się "p rzesłan
ich policja.
kami politycznymi".
sąd

Mafiozi
zatrzymani

jęło czynności

umożl

pracę

osobom zatrudnionym
Ministerstwie Finansów.
Balcerowicz przypomn iał, że w
ramach tegorocznego bu dżelu na
uzdrowienie górnictwa węgla ka.
miennego przeznacza si ę ponad
1,5 mld zł, podczas gdy na kulturę
niewiele wi ęcej niż miliard.
Kilkuset górników z "Solidarności" rozpoczęło w Warszawie
akcję protestacyjną. Blokowalidostęp do gmachu Ministerstwa F.
nansów i okupowali gmach Min~
sterstwa Pracy. Górnicza .S· domaga si ę zapewnienia wię kszych
środków na osłony dla od·
chodzących z kopalń górników,
zapewnienia pracownikom likwidowanych kopalń zatrudnienia w
kopalniach czynnych, interwencyj.
nego skupu węgla oraz szczegółowych rozwiązań w zakresie
tzw. emerytur pomostowych.

•

Podatek
bez zmian

Stawki podatku'od osób fi·
zycznych pozostaną bez
_ zmian w 2000 roku, a od 2001
roku obowiązywać będą
dwie sławki 18 i 28 proc. '
według informacji z konfe·
rencji praso_j premiera Je·
rzego Buzka i wicepremiera
leszka Balcerowicza.
Premier Buzek i wicepremier
Balcerowicz pOinformowali o
ustaleniach koalicyjnych dotyczących podatków. Po za·
akceptowaniu projektów ustaw
podatkowych przez rząd , projekty te trafić mają w drugiej
połowie czerwca do Sejmu.
Według komunikatu, stawka
podatku od przedsię biorstw
wyniesie 28 proc. w przyszłym
roku, w 2001 roku zmniejszona
zostanie do 25 proc., w 2002
roku do 24 proc., a w 2003 roku
do 22 proc.
Ulgi budowlana i remontowa
będą zlikwidowane od 2000 roku, a w ich miejsce wprowa·
dzony będzie nowy system
wspierania budownictwa mieszkaniowego._
Utrzymane
zostanie w
przyszłym roku wspólne rozli·
czenie m ałżonków. Wprawa'
dzone mają być nowe ulgi prorodzinne. I tak w przyszłym raku 1/3 kwoty wolnej od podatkU
przeznaczona będzie na 2
dziecko, a 1/2 kwoty na 3 i kai·
de następne dziecko.

W oczekiwaniu na orzeczenie lekarskie o stanie psychicznym

Sbaty pO "kwasiarzu"
Na 7 tys. zł oszacowano wstęp
nie straty powstałe w wyniku
działalności "kwasiarza", który
w kwietniu i maju tego roku rozlewał
kwas
siarkowy
we
wrocławskich
tramwajach.
Ucierpiało co najmniej 13 osób.
- Mówiąc o stratach mam na myśli zarówno popalone kwasem fotele, przestoje tramwajów, jak i odszkodowania dla pasażerów za
zn i szczoną odzieź - powiedział
wczoraj
rzecznik
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji we
Wrocławiu Janusz Rajces.
Doda ł, że wnioski o odszkodowanie złożyło do tej pory siedem
osób. Wszyscy w najbliższych
dniach otrzymają pieniądze . Wiadomo o 13 osobach poszkodowanych wskutek działalności "kwa-

przygotowano na podstawie

materiałów

http://sbc.wbp.kielce.pl

PAP

siarza", choć policja nie wyklucza,
że ofiar mogło być więcej, ale nie
wszyscy powiadomili o tym fakcie
władze.

- Dopóki nie będzie końcowego
orzeczenia lekarskiego o stanie
psychicznym "kwasiarza" , odszkodowania będzie wypłacać nasza firma ubezpieczeniowa. Jeśli
jednak okaże się , że mężczyzna
jest zdrowy psychicznie, wtedy
wystąpimy o obciąźenie go kosztami - mówił Rajces.
Wrocławska policja zatrzymała w
ubiegłym tygodn iu "kwasiarza" ,
którym okazał się chory psychicznie 52-letni Stan isław W. Jak wynika ze wstępnych badań lekarskich, mężczyzna cierpli na paranoję oraz manię prześladowczą
od około 15 lat. Nigdy nie poddał

się leczeniu. Przez wiele lat sprawował kierownicze stanowiskO w
jednym z wrocławskich zakładóW,
zaś w miejscu zamieszkania Cieszył s ię dobrą opinią.

Stanisław W. polewał żrącą substancją fotele wrocławskich tramwajów, gdyż - jak powiedział pSt
chiatrze - chciał w ten sposób ,vrt
eliminować swoich wrogów - agentów SB". Policja znalazła wm iesz'
kaniu mężczyzny butelkę z ~
sem, strzykawki, dozowniki o
topór, szpikulec szewski i finkę· I
Zdaniem psychiatrów W. S ~
nisławie W. z dnia na dzien r~i8
agresja i nie można wyklUczY:'"
mężczyzna zam ierzał użyć tOf',r

e

szpikulca oraz finki w walce z
swoimi wyimaginowanymi wroQl!"
mi.
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Poradnik dla turysty (6)

Ile dostaniemy za naszą pracę - 43-letni mężczyzna po studiach

Klasa hotelu
Porady dla wszystkich wyjeżdżających na wczasy, urlopy.
Porad udziela Edward Turkiewicz - prezes Krakowskiej
Agencji Rozwoju Turystyki, wieloletni pracownik biur
podróży, założyc iel Krakowskiej Izby Turystyki, wykłado
wca uczelni i szkół turystycznych.

Szanowny Klienci Biur Podróży

Po tym jak napisałem o cenach.
touroperatorach i Agentach (piszę
z dużej litery. żeby nie kojarzyć z
ustawą o lustracji) i wyżywieniu.
sam już pomyślałem . że właściwie
nic Państwa nie powinno przyprawiać o ból głowy. Czytając jednak
ulotkę reklamującą jedną z propozycji biura podróży. uzmysłowiłem
sobie. że niestety. nie wszystko
jest takie proste. jak by się wydawało.
Otóż wyczytałem w tejże ulotce:
.,zakwaterowanie: wysokiej klasy
hotel turystyczny». Z praktyki
wiem. że wszystkie hotele oprócz
swojej na.zwy wlasnej, często
związanej z siecią hotelową, do
której należą. bądż przez którą są
zarządzane, są dodatkowo oznaczone. Oznaczenie to ma określać standard hotelu. W zależno
ści od kraju jest to oznaczone
gwiazdkami bądż literami. A więc
mamy hotele 1',2'.3',4' lub 5'.
często też oznaczone " ". • •••
••••• ••••• , lub D, C, B. A . Lux.
Czym mniej gwiazdek, bądż niż
sza litera alfabetu. tym standard
hotelu. motelu lub pensjonatu bę
dzie niższy.

Standaryzacją hoteli

zajmuje się
Stowarzyszenie
Hotelowe, normy ustalane przez
to Stowarzyszenie są obowiązujące dla członków. natomiast
stanowią pewną wytyczną dla pozostałych . Należy pamiętać . że nie
wszystkie ustalenia dotyczące
standardów są przez wszystkich
na świecie honorowane. Często
potwierdza się zasada. co kraj to
obyczaj.

czkę, poproście Pa ństwo

o porównanie oferowanego standardu hotelu, motelu lub pensjonatu do
standardów hoteli w Polsce. gdyż
nasze wymagania kategoryzacyj- ne odpowiadają normom między
narodowym.
Po zapoznaniu się z problemagwiazdek hotelowych , praktycznie prob lemy związane z
hotelem powinny s i ę zakoń

dardach niższych może być na korytarzu.

tyką

W hotelach' i •• w pokojach nie
musi być dywanów i firanek. natomiast w każdym hotelu bez wzglę
du na standard muszą być
zasłony oraz możliwość uzyskania gorącego napoju przez całą
dobę i sala do spożywania śni a
dań . Nie powinno Państwa dziwić , że w niektórych hotelach nie
ma wind i na czwarte piętro wchodzimy na pi echotę. a w standardowym wyposażeniu pokoju nie
ma telewizora (hotel' i "). powinien on być dostępny w hotelu lub
powinna być możliwość wypoży
czenia, wymagany jest telefon dostępny dla gościa w niższych
standardach przynajmniej na pię
trach, a od ... w górę w pokojach .
Natomiast jeżeli hotel nie ma gabinetu lekarskiego, sauny. gabinetu kosmetycznego, własnego
garażu . a portier nie odstawia naszego auta do garażu . na pewno
nie jest to hotel •••••.

czyć . Pragnę Państwu zwróc i ć

Zdaję

sobie sprawę , że są to wymogi określane standardami mię
dzynarodowymi , przedstawiam je
po to, aby Państwu uzmysłowić.
że płacąc za wysoki standard hotelu . macie prawo oczekiwać
usług o wysokim standardzie i szerokim zakresie.

uwagę na inn ą, nie mniej ważną
kwestię co przykładowe gwiaz. dki.
Często
zasugerowani
lic zbą

gwiazdek nie zwracamy
uwagi na inne istotne kwestie ,
zw i ązane z hotelem, a precyzyjniej z j ego l o kalizacją. Najczę
ściej interesuje nas od l egłość
od plaży. ( gdyż codzienne dochodzenie na plażę j est faktycznie uciąż liwe) i czy jest basen
na terenie hotelu? Natomiast
nie zwracamy uwagi na to. że
bliska odległość od plaży często
jest okupiona konie cznośc ią
przekraczania ruchliwej drogi , a
basen jest mały i bardziej przypomina brodzik. Większość z
Państwa podczas urlopu oczekuje ci szy. spokoju , a zdarza
się . że nawet hote l o wysokiej liczbie gwiazdek, jest usytuowany w takim miejscu , że jego otoczenie jest ruchliwe i głośne .
Warto też i na te drobiazgi zwrócić uwagę.
Przedstawiłem Państwu różne

rodzaje klas hoteli, jutro napiszę co robić, gdy zginie nam coś
z pokoju hotelowego.
Edward TURKIEWICZ

Emeryt przy kasie (IX
Dziś symulacja przyszłej
emerytury 43-letniego męż
czyzny po studiach, który
zarabia więcej od średn i ej
krajowej .

Pan Jakub

skończył

studia i

podjął pracę . Do końca 1998 roku
za rab i ał przeciętn ie 1,4 średniej

krajowej płacy. Zakładamy, że w
dalszym ciągu swojej kariery zawodowej jego średnia pensja
wzrośn i e przeciętn i e do 1.6 śred
niej krajowej . Przed 50 rokiem ży
cia panu Jakubowi zdarzy się
półroczna przerwa w pracy z powodów zdrowotnych.
Wykres pokazuje, ile może wynieść w złotych emerytura pana
Jakuba w zależności od tego, w
jakim wieku zdecyduje s i ę on
przej ść na emeryturę oraz w zależności od tego, czy przystąpi on
do któregoś z funduszy emerytalnych, czy też nie.
Ijap.1

Przejście

na

emeryturę w wieku:

67 lat

65 lat
3500
3000

r-

2500
2000
1500

--

1000
500

-

o

wańanty :

o

P

O

P

słupek - emerytura tylko z pierwszego-filaru {pan Jakub
zdecydował się na wybranie któregoś z funduszy prrIPnJl::l lnv('h\

ciemny

jasny słupek - emerytura z I i II filaru (pan Jakub przystąp ił do
z towarzystw emerytalnych)
O - wariant opłymistyczny, P - wariant pesymistyczny.

Angielski
bez problemu
Czytaj w " Echu Dnia". słuchaj
w Radiu " Kielce" o godz. 15.55 i

19.50
Ale s ię zabawiłem w ostatni weekend .
Where have you been?
Na weselu.
A wedding? Complete with a
bride and groom?
Bawi li śmy się do samego rana .
I love Polis h weddings.
Pe/niłem tam obowiązki świadka .

You we re the best man form
which si de?
Pana młodego oczywiście .
How was the ceremony?
Masz na myśli ślub kościelny?
A church wedding.
Dużo ludzi, pełno kwiatów. muzyka organowa i moja trema.
Was it your first time as a best
man?
Pierwszy raz, ale mam nadzieję,
że nie ostatni.

Międzynarodowe

określa

minimalną powierzchnię pokoju oraz
wyposażenie i usługi, które w hotelu powinny być świadczone
Iczym standard hotelu niższy,
tym wymagania niższe/. Standard międzynarodowy określa.
że pokój 2-osobowy w hotelu l '
nie może być mniejszy n iż 10 m
kw., natomiast w hotelu 5' nie
może być mniejszy niż 18 m kw.
W każdym natomiast standardzie musi być ciepła i zimna woda w części mieszkalnej, z tym.
że w standardzie od 3' w górę
bezwzględnie w pokoju, w stanStandaryzacja

Spotkać się też możecie Pań

stwo z określeniem "hotel pobytoWY-. oznacza to, że hotel swoim
wyposażeniem . organizacją pracy oraz zakresem usług przystosowany jest do przyjmowania gości przyjeżdżających na dłuższe
pobyty, czyli wypoczynek. Nie jest
to na pewno typ hotelu przy dużym dworcu lotniczym , nastawionym na szybką obsłu gę często
zm ieniaj ących się klientów. Charakter hotelu nie określa jego
standardu , lecz preferowane
przeznaczenie. Standard takiego
hotelu również jest okreś l any
przez gwiazdki.

m®mCOOm®lY
CJ I5CJ2 KCJ b

~:'in' H

KOZIOROŻEC. Kolejny dobry
dzień. Odłóż na

Dlatego określenie " piękny hotel
wypoczynkowy" lub "wysokiej klasy hotel turystyczny" jest określe
niem mało precyzyjnym i w praktyce niewiele znaczącym . W
przypadku reklamacji mogą być
problemy ze zdefiniowaniem co
dla kogo oznacza wysoka klasa.
Kupując w biurze podróży wycie-

Polskie Radio
Kielce poleca ...
25.05.99 r. (wtorek)

HOROSKOP

101.4 MHz 71.15

~

11.10 - Sprawa na dziś: Spotkanie z przedstawicielami
Państwowej Inspekcji Pracy poprowadzi Krzysztof
Irski. W czasie audycji czynny będzie nasz telefon:
368-24-62
13.10 - Rozmaitości i muzyka: gości em Mirosławy
Podwysockiej będzie psycholog, psychoterapeuta
Bogusław Cisło , który powie o zachowaniach
asertywnych
20.15 - Radio po kolacji : program z udziałem
kierownictwa i pracowników Oddziału
Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu
Geologicznego w Kielcach z okazji jubileuszu
80-lecia utworzenia Instytutu i 60-lecia działalności
jego kieleckiej placówki - poprowadzi Maria
Bednarska

bok emocje i bierz
się do trudnych zadań . Nowe. ciekawe wiadomości.
WODNIK. Utrzymuj porządek w
swoim otoczeniu i w swoich myślach, bo chaos będzie C i ę mę
czył w jednym i drugim przypadku.
RYBY. Dzi eń powinien minąć
przyjemnie. bo będziesz miał do

czynienia z sympatycznymi i ciekawymi ludźmi.
BARAN. Najlepiej będzie Ci się
pracowało w ciszy i spokoju. Unikaj raczej większych zgromadzeń . Drobne niepokoje rodzinne .
BYK. Partner będzie dziś dla
Ciebie łaskawy. Przyj emność
sprawi Ci także przebywanie w towarzystwie innych ludzi.

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

"CO wiecie o powiecie?
Tydzi eń w powiecie"

101 . 4 MHa 71 . 15

~

Od pon iedziałku do soboty przez cały dzień k il kanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w porannych .Aktualnościach Dnia" od poniedziałku do soboty,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społeczności
- w piątki "Sprawa na dzi ś" 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 .Aktua ln ości dnia" również poświ ęcone będą
postaciom z życia powiatu w cyklu "Sami o sobie" - "Kto jest kim
w powiecie"
- w pon i edzi ałkowym . Radiu po kolacji" od 20.15 historia, kultura
i zabytki wybranego powiatu

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

BLIŹNIĘTA. To nie jest najlepszy
dzień

na podejmowanie decyzji w
sprawach finansowych . Przy ich
podejmowaniu bądź ostrożny.
RAK. Przed osobami samotnymi
pojawią się nowe szanse. Zapowiada się zwrot w sprawach osobistych.
LEW. Twój upór okaże s i ę dziś
nie do pokonania, ale to wcale nie
musi być dla Ciebie korzystne.
PANNA. Masz dziś większy
wpływ na ludzi, w tym także na partnera. Od Ciebie zależy jak to wykorzystasz.
WAGA. Choć będzie Cię kus ić ryzyko, rozsądek powinien zwycię
żyć. Twoje doświadczenia mogą
pomóc innym.
SKORPION. Mile kontakty i sympatyczne wydarzenia odwrócą
Twoją uwagę od mniej przyjemnych
spraw.
STRZELEC. Ukrywanie prawdziwych uczuć utrudni porozumienie
z bliską osobą. Nie rób niczego pochopnie.

POZIOMO : 1) Marcin
1905), przywódca II
I
5) senior w
przydzielony do aV~SDC't:Vl,I' udcy, 9) rozwiązan ie
państwo, 12) śpiew
urzędowy spis gruntów i
ków.
PIONOWO: 1) wodospad,
kserska walka
część paleniska, 4) Delon,
ski aktor filmowy, 7) zespół
nowy, 8) Ursus lub Zelor, 10)
ga żona Oktawiana Augusta,
zaprasza gości 20 X.
Rozwiązan ie krzyżówki

poziomo) prosimy
adresem redakcji
na kartach pocztowych
7 dni od daty numeru.
prawidłowe odpowiedzi
my nagrodę książkową.
z rozwiązaniem należy
" Krzyżówka nr 119".

POZIOMO: policzek, .
zesłanie , treserka, inwalida,
czka , starosta.
PIONOWO : persz, lizUS,
Eleni, ekran. łaska, nerki,
impas, watra , licho, dukat.
Rozw. gł.: INWALIDA.

i 15 innych rozgłośni regionalnych

i

nowy magazyn muzyczny "KLASYKA W
a w nim m.in. - relacja Janusza Wosia
z VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odn
"Tarnów '99"
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wi ęcej

zaplanował

godzin

sobie

właśn ie na po ni edzi ałek , zostaw iając wolne p i ątki. W trakcie roku

RAD Y
ODLICZE lA

ia tego roku radny Rady Miejskiej w Radomiu Krzyz rąk swojego pracodawcy - dyrektorki
r 44 - pismo, w którym poinformowano go, że za każdy
n i eob ecności w pracy z tytułu pełnienia obowiązków
jego pobory będą odpowiednio pomniej szane. Raddecyzję dyrekcji do Sądu Pracy - wczoraj ods ię pierwsza rozprawa. Sońta jest jedynym rad omskim
,któremu zakład pracy od l iczył pie niądze za nie przegodziny.
Sońta otrzymał

wydaniem decyzji o
i pie niędzy z wynagroKrzysztofa Sońly, na co
n""c/ve'''''d wychowania finr 44 w Radozwróciła się o opiprawnego Rady Miejw odpowiedzi powołał
80 Kodeksu Pracy.
ten mówi jasno, że wynaprzysługuj e za pracę
Radca dodaje jednak: jednak wypada , że
w zakładzie pracy
płacowe bądź
mogą zawierać
zezwa l ające na
radnym - na czas zwopracy zawodowej celem
mandatu - wynagroza p racę oraz dietę przewiu chwałą Rady Miejskiej.
wid ać , ustawa nie zawiera
konkretnych regulacji i
bardzo róźnie interprechodzi mi o konkretne
ale o zasadę. Zda-

spr~wę, źe będąc

dyrekcję
re prezentował

ustalony

nią peł nomocnik . Powód

sam w swoim imieniu .
podstawie prawnej dootrzy mywałem wynagrowy syłając pracowniodmawia mu s i ę
do wynagrodzenia? Czy z

nego. Tym razem pani mecenas
nazwała je dietą. Po tym określe
niu o zabranie głosu poprosił powód , który wyjaśnił , że dietę ,
owszem , pobiera, ale nie był o nią
pytany. Określił teź jej wysokość .
Za sesję pobiera około 160
złotych , za posiedzenie kom isji
około 100 złotych . - Byłem przeciwny tak wysokim dietom , ale

wniosek

został przegłosowany

zgromadzonym w sali
sądowej . Wniosek o dodatkowy
dowód został wycofany.
Dyrektorka szkoły Anna Ostrowska wyjaśniła sądowi, dlaczego
postanowiła od l i czać p ieniądze za
nie przepracowane godziny. - W
poniedziałk i, a wtedy naj częściej
odbywają się sesje pan Sońta ma

wyjaśnił

m ogę

szkolnego nie

przecież

zm ie n i a ć całeg o

planu , by dostosować go do potrzeb jednej osoby
- powied zi ała . - Poza tym, pieniąd ze, jakie traci powód, to mies i ęczni e nie wi ęcej n iż 70 złotych .
Można p rzyjąć, że w tym czasie za
ud ział w pracach Rady Miejskiej
otrzymuje dziesięć razy więcej dodała pełnomocnik pozwanej.
Radny Sońta oświadczył, iź nie
ubiega się o zwrot wynagrodzenia
za godziny nadliczbowe, a jedynie
o zwrot odebranej mu kwoty z wynagrodzenia podstawowego.
Sąd zobligował pozwaną do
przedłożenia w terminie trzech dni
akt osobowych powoda i dokład 
nej informacji, w jakiej wysokości i
zjakiego tytułu potrąca się mu pobory.
Ogłoszen i e wyroku w tej sprawie
zapowiedziano na naj bliższy po-

sze ść godzin lekcyjnych. W tym
czasie jestem odpowiedzialna za
to, by dzieciom zapewn ić opiekę.
Często są to zastępstwa, za które
muszę zapłacić innym nauczycielom. Wynika z tego jasno, że za
pewne godziny płaci się podwójnie. Plan zajęć lekcyjnych układał
p rzecież pan Sońta, który był przede mn ą dyrektorem placówki. Naj-

niedziałek .
Jo l a n~a

WALKIEWICZ

tytułu

wykonywania mandatu radnego mam swoją rodzinę naraża ć
na pogorszenie sytuacji materialnej? Dlaczego mam być pozbawiony świadczeń pochodnych , na
przykład składek emerytalnych .
Czy drugi nauczyciel z tej samej
s zkoły,
pani Edyta Wójcik członek Kom isji Statutowej Rady
Miejskiej - ma inne prawa ode
mnie? - takie pytania zadał wczoraj przed sądem Krzysztof Sońta .
Na kilka z nich odpowi edzi ała
pełnomocn i k pozwanej. Odpowiedziała , źe dotychczasowe pełne
wynagrodzenie było pobierane
bez podstawy prawnej. Powołała
się teź na specyfikę pracy powoda. Uznała , że regulaminem pracy
dla niego jest Karta Nauczyciela. W katalogu osób uprawnionych, w
myśl rozporządzen i a Rady Ministrów, do otrzymywania wynagrodzenia za czas nieobecności w
miejscu zatrudnienia nie ma osoby
radnego - powiedzi ała pani mecenas . Na pytanie o pobory innej nauczycielki odpowiedziano, źe
sprawa ta zostanie przez pracodawcę zbadana.
Niezwykle sporną kwestią okazały się też dwa słowa - wynagrodzenie i dieta . Sońta zapytany
przez pełnomocnika pozwanej, w
jakiej wysokości pobiera wynagrodzenie za udział w sesji i posiedzeniu kom isji, odparł : - Nie pobieram
żadnego wynagrodzenia.
W związku z taką odpowi edzi ą

•

I ze świata
NOKIA 650 - pierwszy telefon
kom órkowy z radiem UKF.
Tylko w sieci Centertel.

pełnomocn i k p o pros ił sędziego
przewo dn iczącego o dołączen ie

do akt sprawy pisma z Rady Miejskiej, okre ś l ającego dochody rad-

I Ś WWIŚLICY

••

M aleńka

Nokia 650 w siecI Centenel to Jedyny

tel efon komórkowy z radiem UKF.
na przykJad
113.6 cm

d lug oścl.

odbierającym

~ . Ten maleńki telefon

190 g wagi)

zas t ą p i

kalend arz.

budzik. notatnik. kalkulator. zegarek.
gry elektroniczne. a przede wszystkimrad io.
Teraz. gdziekolwiek Jesteś możesz odbiera ć swoją
ulubioną stację radiową i słuchać

najlepszych

programów radiowych. Takich możliwośc i nie daje
Ci

żaden

inny telefon i żaden inrW operator.
Tylko Centenel.

(f) 0800 123456

®r.;'J~!!f~~

NOWY KONKURS "ECHA DNIA"
SZUKAJ NAS

o'szuitiiiNY

NOKIA
Cof\.~~PJ:Of'UI

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kilka tysięcy ludzi straci pracę w Świętokrzyskiem i regionie radomskim

Koniec os o
Kilka tysięcy ludzi straci w Świętokrzyskiem pracę w ciągu
kilku najbliższych lat. W wielu zakładach, które przed kilkoma laty uzyskały strategicznych inwestorów wygasają w
przyszłym roku chroniące zatrudnienie pakiety socjalne. W
tym i przyszłym roku z Huty "Ostrowiec" odejść ma 2 tysiące
ludzi, w Cementowni "Nowiny" w ciągu pięciu lat zatrudnienie zmaleć ma o 500 osób, w cementowniach należących do
grupy "Lafarge" o kilkaset ludzi. Zwolnienia grupowe zapowiedziano między innymi w Zakładach Starachowickich
"Star" SA, obawiają się ich pracownicy "Constaru", kieleckiej "Iskry" i wielu innych firm w regionie.
W Świętokrzyskiem od kilku już
lat wynagrodzenia należą do najniższych w kraju, wysoka jest także stopa bezrobocia, a kilka rejonów w województwie zaliczanych
jest do szczególnie zagrożonych
bezrobociem strukturalnym . Po
raz pierwszy także od pięciu lat,
odnotowano w tym roku

uj emne wyniki
fi nansowe
naszych przedsiębiorstw. - Tak
trudnej sytuacji jeszcze nie było twierdzi dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Józef Wołoszyn .
- Od pięciu lat nie zdarzyło się , aby
niemal we wszystkich działach gospodarki w całym województwie zanotowano wynik ujemny.
Przed trzema laty z euforią witano w polskich zakładach inwestorów, którzy wkładając pieniąd ze w
rozwój w większości za dłużonych
firm byli jednocześni e gwarantem
zatrudnienia. Zapisy o niezwalnianiu pracowników przez kilka lat
znalazły się w pakietach socjalnych negocjowanych ze związka
mi zawodowymi. Terminy osłon
dla załóg dObiegają końca, a
właściciele przedsiębiorstw, chcąc

zarządzać

"owoczesnymi, rentozmuszeni są
zmniejszyć zatrudnienie.

wnymi

zakładami

" Mission Emploi"
Pakiet socjalny dla Cementowni
"Wierzbica" obowiązujący do koń
ca stycznia 2000 roku podpisano
w listopadzie 1996 roku, jego realizacja rozpoczęła się już w grudniu
tego samego roku , kiedy nastąpiła
podwyżka płacy zasadniczej o 150
zł dla pełnoetatowych pracowników. Zgodnie z postanowieniami
zawartymi w pakiecie utworzono
Zespół ds. Zasobów Ludzkich,
którego zadaniem miało być realizowanie programu zatrudnienia.
Przed dwoma miesiącami zakoń
czyły się w "Wierzbicy" negocjacje
ze związkami zawodowymi. Podpisano protokół gwarantujący
wzrost płac w tym roku o 4 procent. Przystąpiono również do
wdrażania w całej grupie "Lafarge", a więc także w Cementowni
" Małogoszcz" projektu "Mission
Emploi", który ma pomóc pracownikom znaleźć się na rynku pracy
po utracie zatrudnienia w cementown iach. W "Wierzbicy" do końca
2001 roku pracować ma nie więcej
niż 200 osób.
W •Wierzbicy· powstał juź Zespół Doradztwa i Reorientacji Zawodowej , w Małogoszczy rozpocząć
ma działalność od
początku czerwca.
Zadaniem
tych zespołów jest pomoc pracownikom w znalezieniu innej pracy,
przekwalifikowaniu się, uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W obydwu zakładach
realizowany jest program dobrowolnych zwolnień w ramach redukcji zatrudnienia, z którego skorzystało kilkaset osób. Wszystkim , którzy zdeklarowali swe
odejście wypłacone zostało po 25
tys . złotych, dodatkowo przewidziano zapomogi dla tych, którzy
chcą uruchomić własną działal

ność gospodarczą.

Podobne rozwiązania w zmniejszaniu zatrudnienia przyjęto w Cementowni .Nowiny·.

Program, którego
celem j est
optymalizacja zatrudnienia
W ci ągu pi ę ciu lat odej dzie z
. Nowin· pi ę ć set osób. W cementowni, w której pakiet socj alny,
ch ro ni ący pracown ików obowi ązywał b ędzi e jeszcze do koń 
ca p rzy s złego rok u, pracować
ma n ajwy żej 350 osób. Jes i en i ą
u b i egłego roku za rząd cementowni p o dp isał ze zw i ązkam i zawod owy mi "Program optyma liza cji zatrudnieni a·. Zgodnie z
nim pracowni cy, którzy zdecyd uj ą s i ę odejś ć z zakładu do
2000 roku o trzym aj ą wysok ie
odprawy. W tym roku ceme ntowni ę opuś ciło 170 osób, a ś rednia
odprawa wy n i o sł a 47 tys i ęcy
złotyc h.

Podobnie jak w innych cementowniach utworzono zespół , ~tóry
pomaga ć ma zwalnianym w znalezieniu
innego
zatrudnienia.
Zarząd zadeklarował, że będ zi e
opłacał

szkolenia, które p ozwo l ą
ludziom na przekwalifikowanie
się . Wielu pracowników odejdzie
na wcześniejsze emerytury, bądź
skorzysta ze świadczeń i zas iłków
emerytalnych . Zmniejszenie za-

trudnienia wiąże się między innymi z modernizacją i automatyzacją
cementowni . Zostanie ograniczona , a w przyszłości wstrzymana
produkcja w zakładzie "Nowiny I·,
gdzie przestarzała technologia
metody mokrej zwiększa koszty
utrzymania.
Od trzech lat .Nowiny· należą do
niemieckiego koncernu . Dyckerhoft". Inwestorowi strategicznemu pracownicy cementowni odsprzedali w listopadzie 1996 roku
pakiet 15 procent akcji pracowniczych , których wa rto ś ć szacowano na 56 milionów złotych . Gmina
przeżywała wówczas boom budowlany, w okolicach Nowin dzi a łk i
sprzedawały s ię na pniu, a pracownicy cementowni inwestowali w
bud owę domów, ku powali samochody. Wówczas w Nowinach zatrudnionych było prawie 1300
osób, obecnie pracuje 867. Ś red
nia płaca w zakładzi e jest bodaj
n ajwyższa w reg ionie i wynosi
2400 złotych.

Hutnicy na bruk
Naj większe redukcje czekają
jednak Hutę .Ostrowiec". Trwają
-negocjacje zarządu ze związkami,
które dążą, aby pracownicy mogli
skorzystać z uprawnień , jakie zapisano w pakiecie dla polskiego
hutnictwa . Uprawnienia te to na
przykład jednorazowe odprawy
dla pracowników, którzy zdecyduj ą się odejść dobrowolnie. Dla
nich w pakiecie przewidziane są
odprawy w wysokości 30 tysięcy
złotych . W tym i następnym roku
zwolniona ma zostać połowa spośród
prawie czterotys i ęcznej
załog i huty.
Hura . Ostrowiec· jest spółką
a kcyj ną, której pakiet kontrolny
należy do .Stalexportu· . Jak uzasa d n ił w piśm i e do związkowców i
Powiatowego Urzędu Pracy prezes spółki Zygmunt Żywczyk, zatrudnienie ma zostać dostosowane do m ożliwości sprzedaźy fi rmy.

Sytuacja w polskim hutnictwie jest
bardzo zła , nie ma zbytu na hutnicze wyroby nie tylko w kraju , ale i
za granicą. Dodatkowo kraj zalewa tania stal z krajów Unii Europejskiej , gdzie hutnictwo jest dotowane przez państwo . Sytuację pogarsza perspektywa zniesienia ceł
na stal napływającą do Polski. W
przyszłym roku ma zostać zmniejszone do 3 procent. Do wyjścia z
zapaści hutnictwa, oprócz pomocy
państwa , może przyczynić się rozwój budown ictwa , któ re jed nak
przeżywa regres.
Zagrożeni

bezrobociem

Ostrowiec zaliczany jest to rejonów zagrożonych bezrobociem
strukturalnym . Prawo do świad 
czeń i zasiłków przedemerytalnych przysługuje więc kobietom,
które przepracowały co najmniej
. 31 lat i mężczyznom z 36-letnim
stażem pracy.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w
Ostrowcu Świętokrzyskim , który
oprócz samego Ostrowca obejmuje
swym zasięgiem gminy Bałtów, Bodzechów, Kunów, Ćmielów i Waś
niów, zarejestrowanych jest 9 tysię
cy 370 bezrobotnych, z czego
ponad połowa to kobiety. W kwietniu zatrudnienie znalazły 424 osoby. Stopa bezrobocia w Ostrowcu
Świętokrzyskim przekroczyła w
kwietniu 16 procent, w województwie sięgnęła ona prawie 14 procent.
Do regionów szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym zaliczane są także Starachowice. W starachowickim PUP
zarejestrowanych jest 10 tys i ęcy
osób, a stopa bezrobocia wynosi
ponad 20 procent, podczas gdy
średnia
krajowa to niewiele
ponad 11 procent. Zwolnienia
grupowe zgłos iło kilka zakładów,
pracę straci co najmniej 770
osób.
Agnieszka WICHA-OAUKSZA

Dobiega końca proces przeciwko Adamowi S., który
śmiertelnie

postrzelił

kłusującego

ryby w jego stawie Janusza F. Już za kilka
dni Sąd Okręgowy w Radomiu będzie musiał udzielić
odpowiedzi ha pytanie, czy
w Modrzejowicach doszło
do obrony koniecznej, przypadkowego
postrzelenia
czy zabójstwa.
Adam S. prowadzi w Radomiu
duźe przedsiębiorstwo , od 5 lat
jest też współwłaścicielem gospodarstwa rolnego w Modrzejowicach , na którego terenie znajdują się stawy rybne . Były one
wielokrotnie okradane przez
kłusowników . 8 października
1997 roku , już o zmierzchu, pracownicy poinformowali Adama
S. o zastawionych przez złodziei
na stawach sieciach . Właściciel
gospodarstwa poszedł tam, zabierając z sobą posiadaną legalnie broń śrutową. Towarzyszyli
mu dwaj pracownicy. Adam S .
oddał w okolicy stawów dwa
strzały. Jeden z nich trafił Janusza F., który pozostawiony przez
kolegów, zmarł kilka godzin póź
niej .
Prokuratura oskarżyła Adama S.
o zabójstwo, opierając się między
innymi na zeznaniach współucze
stników kradzi eży ryb , Józefa W. i
Sławom i ra B. Ich relacje w czasie
śledztwa kilkakrotnie s i ę zmien i ały. Za składanie fałszywych ze- znań oraz za nieudzielenie pomocy Januszowi F. obaj zostali już

skazani przez S ąd
Radomiu.
Proces w sprawie o
rozpoczął s i ę przed i
s i ącami . Podejrzany nie
s i ę do winy. Na
wie mów ił, że I
dał w powietrze, by
siada broń ,
miało dojść nl7Vn,'l1klpm
- Nie zdążyłem
broni, ruszyłem do
broń wypali/a. Do n
rzyłem , strzał nastąpił

kiem. Teren jest nierówny, '
nie musiałem się potknąć i
wolnie nacisnąć palcem na
twierdził.

Podczas kolejnych
wielu
zapoznał się z
przesłuchał
b i egłych

różnych

Wczoraj wypowiadał
sta do spraw broni i
przeprowadził dwie
oraz wiele F!K!;nF!rvrTl erllDW.
zdaniem, śmiertelny
został z odległośc i
metrów, co podwa ża
ność zeznań świad ków

nia. Biegły jest też
Adam S. nie widział
i nie mógł precyzyjnie
strzału, nie dyspon ując
czym i przyrządam i
J~dnocześnie okreś lił,
ny oddał strzał z innej

to

określi/.

Biegły był ostatnią osobą,

sąd zamierzał

.
maja ma dojść do wv:stalJlen,
procesu i być może
samym dniu - do og/lJSZE,ma.
ku.

Przypadki kibica

a .pasku wodzony
Nasz czytelnik wybrał się na m ecz. P ilnujący przed stadionem porządku i ładu funkcj onariusze Straży Miejskiej zarekwirowali mu pasek - j ako niebezpieczne n arzę dz i e . Funkcjonariuszjako potwierdzenie nap i s ał mu na bilecie numer
,,186". Po meczu jeden ze strażn ików otwo rzył drzwi samochodu, wyrzucił z niego wszyst kie zebrane od kibiców paski i
odjechał. Nasz czytelnik swojego nie odn alazł.
Wczoraj w naszej radomskiej redakcji pojawił się młody mężczyz
na. Przyn iósł do wglądu dwa pisma - jedno skierowane przez niego do komendanta Straży Miejskiej, drugie - odpowiedź komendanta.
- Najprawdopodobniej zwrócę
się z tą sprawą do sądu, bo pisma jakie otrzymałem od komendanta Straży Miejskiej nie traktuję jako odpowiedzi na moją skargę - powiedział 25-letni Robert
Fiszer.
Pan Fiszer 1 maja tego roku razem ze znajomym poszedł na
mecz Radomiaka. W tym dniu radomski klub przyjmował u siebie
drużynę LKP Lublin . Przed stadionem porządku i ładu pilnowali
funkcjonariusze straży. - Kupiłem
bilet, ale przy wejściu czekała
mnie niespodzianka . Strażnik kazał mi zdjąć pasek, który miałem
przy spodniach , twierdząc, że
może to być niebezpieczne na-

riuszy otworzył drzwi samochodu , wyrzucił z niego wszystkie
zebrane od kibiców paski i odjechał. Pan Robert swojego nie odnalazł.

4 maja napisał zaża lenie w tej
sprawie do komendanta miejskiego straży Wie sława Golana .

mienie o dokonaniu przestęp
stwa , to jest zaboru własności
prywatnej przez podległych Panu
funkcjonariuszy· - napisał między
innymi.
Dziesięć dni póź n iej nasz Czyteln ik otrzymał odpowiedź : .W
odpowiedzi na Pa na pi smo informuję, że przeprowadzo ne zostało postępowa nie wyj a śni ające

w sprawie zaginięcia pasa skórzanego będąceg o Pana wła s n o
ścią.
Pra gnę n ad mienić, iż

nie znapodstaw prawnych do wyciąg n ięcia konsekwencj i sł u ż bo
wych w stosunku do funkcjonariuszy za b ezpieczających mecz 1
maja.
J e dnocześ ni e informuj ę Pa na,
lazłe m

rzędzie . P oniewa ż nie byłem jedynym, któremu -kazano zostawić
pasek przed bramą stadionu, zrobiłem to - relacjonuje nasz Czytelnik.
Twierdzi , iż pasek oddał funkcjonariuszowi straży, a ten jako
potwierdzenie napisał mu na bilecie numer .186~. Przed końcem
spotkania , pan Robert w obawie
o zbyt długie czekanie w kolejce
poprosił strażnika o zwrot depozytu. Okazało się wówczas, że to
niemożliwe. Jeden z funkcjona-

1
BILET ......WSTĘPU Nr.
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"Chciałbym poinformować Pana i
równocześnie złożyć zawiado-

http://sbc.wbp.kielce.pl

że to spotkanie piłkarski e nos iło
znamiona meczu »0 podwyższo -

nym stopniu ryzyka «. I
w m y śl paragrafu 5 pkt 3
zabezpieczaniu
wych przed roZ:POI:ZęClell
kania wszyscy
poinformowani, że
przedmioty, w tym
równ i eż pasy skó
pozost a wić przed
gdzie sł u żby p orząd
no szą za wyżej
przedmioty odnmlVleIJll.'
materialnej.
mość m ó g ł Pan
o gląda ni a widowiska .
u wa ża m Pana skarg ę
l

sa dn ą·. Od powiedź
. Wi es ław

Golan".
O przebieg wydarzeń
śmy komendanta
które kaza li śmy _ L. :~,nW'"
com to nap rawdę
bezpieczne. Mają
kie kl amry, są nabijane
Kibice dobrze wiedzą o
p roszę wierzyć. poza
numer napisany nie
przez kogo nie jest
dem z punktu
Nie jest to numerek z
stauracji, a straż nicy
są od pilnowania _",'"7\/,,,,,'pow i edz i ał wczoraj
Miejskiej.
Jolanta

1999 r.
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całą wieś

Z pochylonym

ĄSIENICE

łbem ...

Koń,

który. ••

•

•

CYGANACH nic ni m

. Te robaki nas zjedzą - żali się Maria Łagowska , mieszkanka Cygakoło Tarnobrzega. Od trzech lat wieś atakują gąsienice . W tym
zdążyły już zniszczyć liście na kilku dębach , ale najbardziej
im grusze i jabłonie. Nie gustują tylko w orzechach. Ale jew",K':;.zvm problemem są uczulenia, które powodują. Matki
się wy puszczać dzieci na dwór. Z powodu bąbli i swędzenia cieteż dorośli. Jednak fachowcy twierdzą, że mieszkańcy muszą
i ustrze c się przed kłopotliwym szkodnikiem.
- Już była u nas komisja z gminyżali się Burlikawska. - Ludzie to
chyba tak z zazdrości kie rują na
nas podejrzenia. Przecież musimy
robić opryski, żeby wiklina się
udała, żeby był plon, bo bez tego
nie będzie zysku.

nym . Jest pewien terytorializm
tego gatunku, co oznacza ,
że gdzie żywią się rodzice , tam i
potomstwo. Jeśli się wybije szkodniki w jednym roku , to na drugi rok
będą szukać żywiciela w innym
miejscu.
Brudnice są bardzo żarłoczne.
Atakują drzewa liściaste. Ale jak
już im braknie tego pożywienia ,
zjedzą pędy jedno- i dwuletnie. A
w końcu czepić się mogą nawet
kory.
Jak się dowiedzieliśmy w ODR,
nasze prawo nie daje możliwości
zwalczania szkodników z urzędu .
wśród

płotem

pokazuje objedzoną z
metrów
stoi dąb - bez liści. lagowska
nas drogą przez wieś .
, która właś nie przechoi nie kryje wzburzenia. - Gąsie
spacerują po ścia nach do, okna nie da się otworzyć ,
upalnie. Trzeba byłoby wywszystkie drzewa, może
rezultaty - spekuluje. - Co
ochrona środowiska? Dęby
liści rosną nie tylko w środku
Jedżcie przed kościół, tam są
g ruszę, kilkadziesiąt

dęby spałaszowane
oa~:iArli"..

Te

włochate

robaki są bardzo żarłoczne.

Mieszkańcy

Cyganów
nie
co to za szkodnik. lagowska mówi, że pryskała środkiem ,
którym zabija się stonkę , ale rezultatów nie było.
- Prawdopodobnie chodzi o brudnice nieparki - wyjaśn i a Adam Fura, specjalista do spraw sadownictwa z Oś rodka Doradztwa Rolni-·
czego w ·Sandomierzu. - Szkodnik
ten pojawia się cyklicznie, średnio
raz na trzy lata. Im więcej osobników zniszczy si ę w tym roku , tym
mniej ich będzie w roku następwiedzą,

nie ma gąsienic ,
kokony, posię wkoło - mówi goZa chwilę podjeżdża z
na pole z wikliną, żeby pokaże ani jednego robaczka w
nie ma. Informuje natomiast,
w lesie żerują miliony
Ale czy one mają jaz gąsienicami?
całe

Oznacza, to że ludzie sami muszą
s ię przed nimi ustrzec. Do oprysków można stosować .0wadQfos· lub "sumition".
.
- Brudnice mają rozłożony okres
wylęgu i żerowan i a na dwa tygodnie, dlatego zabieg pryskania
drzew należy powtórzyć co dwa,
trzy dni. Czyli, żeby był efekt; trzeba co najmniej trzy razy zadziałać
odpowiednim preparatem - radzi
Adam Fura. Lokalnie inwazja takich szkodników zdarza się dość
często. W roku ubiegłym zaatakowały one śliwy w Dwikozach.
- Te gąsienice mają faktycznie
drażni ące wioski i powodują uczulenia u osób wrażliwych - wyjaśnia
Małgorzata Świergul , specjalista
alergolog z Tarnobrzega. - Widziałam bąble u pacjentów, są paskudne. Jak sobie radzić z tym?
Trzeba zlikwidować szkodniki - radzi.
Maria Łagowska, jak i jej sąsiad
ka twierdzą jednak, że pryskanie
to syzyfowa praca. Bo jeśli nie
zn iszczą gąsienic wszyscy ze wsi,
to nie ma sensu się w to bawić , bo i
tak przyjdą kolejne z sąsiedztwa . Z
kolei Burlikowscy sądzą, że najlepszy sposób to zlikwidować kokony, w których się gnieżdżą. Wziąłem sekator na kiju i powycinałem to dziadostwo - poinformował gospodarz.
,
Grażyna SZAFINSKA

...

Łagowska pokazuje gałęzie gruszy objedzonej z liści.

,

•

WI

Na terenie jednej z posesji w miejscowości KIwatka Szlachecka od
wielu miesięcy stoi w oborze ogier na tak wielkiej warstwie gnoju , że
grzbietem dotyka pułapu i nie może wyprostować szyi. Wczoraj w tej
sprawie interweniowali przedstawiciele fundacji .. Animals" .
Sygnał nadszedł do .. AnimaIsów" kilka dni temu, potem został
jeszcze powtórzony. Rozmówca
informował o skandalicznych warunkach, w jakich trzymany jest
koń oraz inne zwierzęta. Podał
dokładny adres i nazwisko właści
ciela .
Do Klwatki pojechaliśmy wczoraj , razem z Zygmuntem Kolusem ,
kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu .
Podupadające zabudowania stoją
niemal na końcu wsi. Gospodarz
wita nas przy furtce . Najpierw chce
się dowiedzieć , kto zatelefonował
do .Animalsów· . Gdy nie dostaje
tej informacji mówi, że i tak się domyśla . Wymienia nazwisko i dodaje kil ka inwektyw. Zaprzecza , by
trzymał zwierzęta w złych wa runkach. Zgadza się pokazać swoje
gospodarstwo.
Przed
małą
obórką, z dwóch stron dwa psy
przywiązane łańcuchami do bud .
Jeden - bardzo chudy.
- Ten pies nawet nie ma miski.
Jak pan go karmi? - pyta kierownik.
Mężczyzna wskazuje na poniewierająca się na ziemi" szklaną
osłonę lampy.
- Psina dostaje mięso. Jakjązna
lazłem, miała pokaleczony bok dodaje.
Koń stoi w obórce, przed którą
zalega ogromna sterta gnoju. Prawdopodobnie jeszcze większa partia obornika znajduje się w budynku. Po otwarciu drzwi widać konia,
który stoi na co najmniej półmetro
wej warstwie nawozu . Łeb ma
spuszczony i nawet gdyby chciał,
nie byłby w stanie go wyprosto-

zewnątrz. - Przecież jest ładna pogoda, świeża trawa - zauważa .
- Eee, panie , kto by sobie z nim
poradził. Niedawno nawet skórzaną kurtkę mi pogryzł. W tamtym
roku może ze trzy razy wychodził z
obórki. Ile miałem kłopotu! -żali się

wać .

mężczyzna .

- 3,5-letni ogier. Bardzo narowisty. Popatrzcie, wcale nie jest zabidzony. Dbam o niego, dostaje
jeść - przekonuje właściciel.
Kierownik pyta o to, kiedy ostatni
raz koń był wypus:z:czony na

pokazuje pasące się na
krowy i cielaki. W sumie sześć
sztuk. Opowiada, że noce i dnie
spędzają obecnie na świeżym powietrzu. Obiecuje wyrzucić nawóz
z obory i polepszyć koniowi warun-

ki pobytu . Targuje się o termin .
Kierownik podaje ostateczną datę
- piątek - i zapowiada kolejną wizytę. Sugeruje też , by mężczyzna

Fot. P Mazur

Z

dumą

łące

pozbył się kłopotu sprzedając konia i oddając psy do schroniska .
Gospodarz stanowczo odmawia.
- Tego konia będę używał do zaprzęgu . Ale na razie i tak nie wypuszczę go z obórki. Zbyt narowistyargumentuje.
Interwencja w Klwatce była
drugą w sprawie konia, jaką w
ostatnich dniach podejmowali
działacze
-Animalsów".
W
ubiegłym tygodniu pracownicy
schroniska uratowali od śmierci
psa.
(pok)
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• cena nie zawiera podatku VAT

Brudnice - rodzina motyli, około
trzy tysiące gatunków, w Polsce
ponad 10. Biale lub brunatne
gąsienice, z charakterystycznymi
wioskami, budują kokony. Przy
występowaniu
masowym
wyrządzają poważne szkody.

PRODUKCJA: LEKOMIN 2 , 26-050 Zagnańsk k/Kielc, tel./fax 0-41 / 3001175, 3001137
BIURO HANDLOWE: Kielce ul.

Duża

24, tel./fax 0-41 / 3432121 , 3432122, 3432123

RADOM: _SANTRA- tel (0-48) 36693 70 • _UMIT" tel (0-48) 331 31 26 • STALOWA WOLA: _CHMURA- tel (0-15) 844 00 97 • •RYBAKtel (0·15) 842 54 80' SKARżYSKO-KAMIENNA: .AQUN- tel (0-41 ) 2514088 ' _ANMAR' s c 251 1416 ' WINIARSKI 25 27 200 •
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Badania prenatalne - posłowie z komisji sejmowej
nie mają pojęcia o czym mówią?

Przeciętny

UJA Z I

W czwartek Sejm zmienił przepisy o dzieciobój stwie i wprowadz ił do ustawy o zawodzie lekarza zapis o badaniach prenatalnych. Zaproponowany przez posłów zapis mówi, że dziecko
poczęte nie może być przedmiotem dz i ałań innych niż służących ochronie życia lub zdrowia
jego i matki. Badania prenatalne m ają być dopuszczalne jedynie, jeśli u płodu podejrzewa się
w ady genetyczne możliwe do leczenia lub c i ężk i e kalectwo. Chociaż przepis mówi, że lekarz,
który działał w celu ochrony życia i zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej byłby zwolniony od
od powied z ialn ośc i karnej w przypadku wystąp ienia uszkodzenia płodu, genetycy obawiają
się, że odstraszy on lekarzy od wykonywania bada ń prenatalnych. O badaniach prenatalnych specjalnie dla " Echa Dnia" mówi profesor Jacek Zaremba, kierownik Zakładu Genetyki
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

- Są rodziny, w których istnieją
predyspozycje do występowania
wad genetycznych , na przykład
jeżeli w rodzinie urodzi się jedno
dziecko obciążone taką wadą. to
ryzyko urodzenia kolejnych dzieci z tą samą chorobą może być
wysokie . Oznacza to , że w danej
rodzinie istnieje nieprawidłowy
gen . Są też pewne kategorie wad
genetycznych, występujących
zależnie od wieku ciężarnej kobiety, np . u kobiet, które przekroczyły 35 rok życia wzrasta ryzyko
urodzenia dzieci obciążonych
niektórymi aberracjami chromosomowymi , np . zespołem Downa . Ale jest to ryzyko stosunkowo niewielkie . Jeżeli ciąża ma
miejsce w 46 roku życia kobiety,
ryzyko zbliża się do 10 procent.
Bardzo często jest tak, że kobiety
obawiając się, czy dziecko nie
będzie obciążone wadą genetyczną,

uzależniają

decyzję

utrzymania ciąży od wykonania
badania prenatalnego. Chcą
poddać s i ę badaniu , żeby w przypadku , gdy potwierdzi ono ich podejrzenia , móc podjąć świado
mie decyzję : czy urodzić to dziecko czy usunąć ciążę, do czego
kobieta w takiej sytuacji ma usta- o
wowe prawo. Najważniejszymi
przesłankami do wykonania badania prenatalnego jest fakt znalezienia się rodziny w grupie ryzyka wystąpienia wady genetycznej oraz wiek kobiety: jeżeli cię
żarna przekroczyła 35 rok życi a
(ryzyko wystąpienia wady genetycznej jest większe niż 1:300). Kobieta spełniająca jeden z tych warunków ma prawo poprosić o skierowanie na badania prenatalne.
Właściwie każdy odpowiednio
wykształcony lekarz powinien powiedzieć otwarcie: "czy pani wie,
że osobom w tym wieku wykonuje
się badania prenatalne" i wypisać
skierowanie na badania, je ś li pacjentka będzie sobie tego życzyć .
• Jeżel i, jak mówi pan profe-.
s or, badania prenata lne są w
o kre śl onyc h przypadkach rutynowym
postępowaniem ,
czym tłumaczyć n i echęć do
n ich niektórych posłów? Czy
są to kosztowne procedury
medyczne?
- Samo pobranie płynu owodniowego nie kosztuje wiele. Kosztowna jest natomiast 2-3 tygodniowa
hodowla komórek w specjalnych
warun kach,
u możliwi ających
prześledze ni e ich rozwoju i cech
genetycznych. Pacjentka nic nie
płaci za badanie, te świ a dczenia
wykupiły kasy chorych. Choć m oż
na obawiać się, czy w dobie limitowania środków oraz działań niektórych posłów, którzy w sposób
nieodpowiedzialny chcą zmieni a ć
prawo, w tej akurat sprawie dobrze
sformułowane, kasy będą chciały
wycofać się z refundowania tych
badań .

• Jeden z po słów twierdzi, że
badania pren ata ł n e s ą niebezpieczne dła zdrowia i życi a
płod u, pon i eważ podczas pobieran ia p ły n u owodniowego
istniej e ryzyko przekłucia i głą
główk i dziecka, czy to prawda?
- Z przykroś cią muszę stwierdzić ,
że posłowie z komisji sejmowej nie
maj ą pojęcia o czym mówią. Jak
socjolog , bo przytoczyła pani
słowa socjologa profesora Szymańskiego , może wypowiadać s i ę o
diagnostyce prenatalnej? Czy to
nie dziwne, że członkowie komisji
sejmowej opracowując . zmiany w
ustawie nie zaprosili do udziału w
obradach ani jednego genetyka, a
nawet nie zaproponowali żad n ej
osoby do konsultacji merytorycznej? Słyszałem , że było to celowe.
Wracając

do kwestii ryzyka, w
ciągu ponad 20 lat istnienia naszego zakła du wykonano w nim wi ęcej
niż 6 tysięcy ba dań i nigdy nie zdarzyło się uszkodzenie płodu. Przy
badaniach prenatalnych istnieje tylko jedno bardzo małe zagrożenie :
(ryzyko 1:200), że po badaniu może nastąpić poronienie, o czym zawsze uprzedzamy pacjentki.
• Czy te badania są w iarygodne? Co dają pacjentkom?
- Zapewniamy 99,8 procent wiaidzie o wyniki badania. Dobrodziejstwem tych badań jest to, że kobieta w wi ę kszo
ści przypadków spokojnie przechodzi ci ążę i rodzi zdrowe dziecko, poni eważ aż w 97 proc. przypadków wynik bada ń jest prawidłowy. Wiele kobiet z grup ryzyka decyduje się na urodzenie dzie- .
cka wła śnie dlatego, że istnieje
możliwoś ć wykonania tego badania. Gdyby badanie prenatalne nie
było możliwe , oceniamy, że około
20 procent kobiet z grupy ryzyka
nie zdecydowałoby s ię na urodzenie dziecka. To badanie chroni
dziecko przed niepotrzebnym unicestwieniem. Do Instytutu Matki i
Dziecka trafiła ki edyś kobieta, która urodziła już jedno dziecko z zespołem Downa i ze strachu przed
urodzeniem następnego dokonała
10 aborcji. Tymczasem ryzyko
urodzenia kolejnego dziecka dotkn i ętego wadą było jak 1 do 200.
Ki edyś
kobieta, która póżn o
zaszła w ciążę mogła usłyszeć od
gin~kol oga : "chyba nie chce pani
u rodzić dziecka z taką wadą". Teraz czterdziestokilkuletnia kobieta
może popros ić o skierowanie na
badania i przekon a ć s i ę , że jej
dziecko jest zdrowe.
rygodn ości , jeśli

się, jeżeli badanie
dziecko jest dotknię

nie dziecka do adopcji. W USA jest
bardzo dobrze zorganizowana
opieka adopcyjna nad takimi wła ś
nie dziećmi. Polki jednak n i ech ęt
nie do tego podchodzą. Myślę, że
w tym wszystkim ważne jest pozostawienie decyzji samej kobiecie:
albo urodzi chore dziecko i św i a
domie się na t o decyduje, przygotowuje przez całą ciążę, albo przerwie ci ążę, chocia ż to bardzo niedobre rozwi ąza ni e .
• W jakim okresie ciąży powinno wykonywać s i ę badanie prenatalne?

- Są trzy drogi postępowan i a : w
celu wykryci a n ie p rawi dłowości
chromosomowej najlepiej wykonać
badanie za pomocą amniocentezy
(pobrania płyn u owodniowego)
między 13 a 17 tygodniem ci ąży ; im
wcześniej, tym lepiej. Biopsj ę trofoblastu (pobranie do badania mikroskopowego fragmentu łożyska )
wykonuje się m i ędzy 9-12 tygodniem ciąży w przypadku niektórych ciężkich chorób genetycznych. Jest wreszcie trzeci sposób,
polegający na pobraniu m a l e ń kiej
próbki krwi pępowinowej dziecka,
na podstawie której można też wykonać badanie chromosomowe.
Wszystkie te badania wykonuje się
z pomocą bada ń ultrasonograficznych i to bardzo d okładnych .
• Kto w Polsce zajmuje się wykonywaniem badań prenatalnych?
- P i erwszą fazę - pobranie płynu
owodniowego - m oże wykonać każd y ginekolog ws półpracujący z
za kła dem genetyki, w którym odbywa się najtrudniejsza część badania: badanie chromosomów,
kontrola komórkowa , analiza
DNA. W Polsce jest kilka takich
ośrodków, z czego trzy w samej
Warszawie: Instytut Psychiatrii i
Neurologii, Instytut Matki i Dziecka , Centrum Zdrowia Dziecka . W
Łodzi zaj muj e si ę tym Klinika
Endokrynologii AM i Zakład Genetyki w Centrum Zdrowia Matki Polki. Jest jeszcze Zakład Genetyki
AM w Gda ń s ku , Klinika Ginekolog iczn o- Położn icza w Poznaniu,
Za kład Genetyki we Wrocławiu .
Nie dość , że ośrodków wykonuj ących badania prenatalne jest
niewiele, że wykonuje s ię tych bada ń tak mało , to j eszcze posłowie
próbują je ograniczać .

* Czy nie obawia się pan profesor, że jeżeli zapis o badaniach
prenatalnych zostanie zatwierdzony przez Sejm lekarze będą
się bali wykonywać te badania?

* Co dzieje
wykaże, że

te

wadą?

- Spośród 3 procent kobiet, u których wynik badania prenatalnego
jest ni e prawi dłowy, ponad 50 procent prosi o przerwanie ci ąży,
mając do tego zagwarantowane
prawo. Przedstawiamy im zawsze
inne możliwości wyboru, np. odda-

przechorował

prawie 58 dni

IE Lawina

STRAC
• Kiedy ciąża niesie za sobą ryzyko wystąpienia u dziecka wad
genetycznych?

pracodawca

- Być może takie obawy będą
mieli ginekolodzy pobierający płyn
owodniowy do badania, bo to oni
będą na pierwszej linii. Mam jed. nak nadzi ej ę , że ustawa nie przejdzie przez pa rlament.

* Dziękuję za

rozmowę

lza BEDNARZ

W 1989 roku kielecki oddział Za kładu Ubezp ieczeń Społecz
nych wypłacił 30 tys. 348 zasiłków chorobowych. Cztery lata
później liczba ta wzrosła do przeszło 169 tys.! Skąd ta pięcio
krotna przebitka, skoro nie było u nas żadnej poważnej epidemii? - Liczby te z jednej strony odzwierciedlają nie najlepszą kondycję zdrowotną naszego społeczeństwa, z drugiej zaś bardzo wiele mówią o sytuacji ekonomicznej naszego regionu. Regułą jest bowiem, że ludzie uciekają na
chorobowe, gdy grozi im zwolnienie z pracy - mówi Cezary
Gątkiewicz, rzecznik prasowy kieleckiego ZUS.
Sejm ostro wzi ął s i ę za zasiłki
chorobowe. Rządowy projekt
ustawy o świ ad czen i a ch z ubezpieczeń społecznych w razi"e choroby ma zmn i ejszyć liczbę wydawanych przez lekarzy druków L-4.
Premier Balcerowicz twierdzi bowiem , że z powodu nad u żywan i a
zwoln ień budżet państwa traci rocznie 3 mld zł ~
Na zasiłku chorobowym może
my przebywać pół roku, w szczególnych przypadkach lekarz może p rzedłużyć nam zwolnienie o
kolejne trzy mi es i ące . Potem pow i nn i śmy wróci ć do pracy. Wystarczy jednak jeś li zjawimy się w
swojej firm ie na dwa , trzy dn i i
znów lekarz może stwi erdz ić u
nas j akąś chorobę i wysłać nas na
dług i e , 270-dniowe zwolnienie.
Przez pierwsze 90 dni choroby
dostaj emy 80 proc. naszego przec i ętnego wynagrodzenia, potem
zaś j uż 100 proc.
Pracownicy
ZUS
zgodn ie
z roku na rok rośnie
liczba wypłacanych zasiłków
chorobowych . Przewlekle chorują pracownicy upadających
zakładów , ci którzy spodziewają
się wypowiedzen ia i którym pracodawcy nie chcą przedłużyć
umowy. Wiele osób - nie bez racji - kalku luje , że korzystn iej
bra ć zasiłek chorobowy n i ż zosta ć bezrobotnym . W ub i egłym 
roku w naszym województwie na
zwolnien ia prawie tego samego
dn ia przeszło 144 pracown ików
pewnej fi rmy budowlanej, która
bo rykała się z poważ n ym i problemami finansowymi. Z upadającej spółdzie l n i z naszego regionu zasiłk i w tym samym momencie zaczęło pob i erać 240
pracowników. Zasada jest prosta - im więcej firm , którym nie
naj lepiej się wiedzie i którym
grozi upadek, tym więcej osób
pob i erających zasiłek chorobowy zZUS .
twierdzą, że

Tuż

przemianami
w Polsce, w 1989 r. , kielecki ZUS

wypłac ił

ponad 30 tys. zas iłków
chorobowych. Już cztery lata póż
niej liczba ta wzrosła p i ęc i okrot
nie, do ponad 169 tys. Tendencja
ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W ub i egły m roku w województwie kieleckim pracodawcom wypłacono prawie 63 tys. zasiłków chorobowych na kwotę
prawie 39 mln zł . Pracownicy chorowa li rzadziej - ZUS wydał im
ponad 47 tys. zas ił ków na sumę
26 mln zł. W byłym województwie
tarnobrzeskim w 1998 r. pracownicy pobrali ponad 23 tys. zasiłków chorobowych , zaś osoby
prowadzące dz i ałalność gospodarczą - ponad 36 tys. Kosztowa ło to tarnobrzeski ZUS 22 mln
124 tys. zł .
- B i orąc pod uwagę fakt, że województwo tarnobrzeskie na l eżało
do małych reg ionów, liczby te są
bardzo wysokie - mówi Robert Kaczmarski, kierownik działu zasiłków w ZUS wOpatowie.
Radomski ZUS w ubiegłym roku
na zasiłki chorobowe wydał 63 mln
818 tys. zł . Większą część tych
p ien i ędzy, bo aż 44 mln 14 tys. zł ,
otrzymali prywatni przedsiębiorcy.
Potwierdza się opinia pracowników ZUS, że to właśn i e pracownicy tego sektora najchętl1 iej uciekaj ąna L-4. Dla przykładu podamy
tylko, że dwa lata temu statystyczny pracodawca z województwa
świętokrzyskiego

przechorował

57 ,9 dnia , zaś pracownik 24 ,7
dnia. Tylko w pierwszym kwartale
b i eżącego roku szefowie firm ze
Świętokrzyskiego chorowali już
828 tys. 643 dni, zaś pracownicy
654 tys. 751 dni.
chodzi o wysokość zachorobowych, to nie padają
u nas takie rekordy jak w innych
województwach , gdzie wypłaca
si ę nawet po 16 tys. zł - dodaje Cezary Gątk i ewicz. - Najwi ększy zasiłek , jaki wypłacil i śmy w ubiegłym
roku wyn i ósł 6 tys. zł.
-

Jeśli

siłków

przed

społeczno- politycznymi

niu, że wiele zwolni eń
wydawanych jest "na lewo"
no jednak podważyć druk
już o wyciągn i ęci u
konsekwencji wobec
czy nieuczciwego lekarza nie
mowy.
- Na zwolnieniu lekarskim i
jest zazwyczaj napisane, że
cjent musi leżeć . Je śli więc
kontrolerzy stwierdzą, że
nie ma w domu , m oże się
wytłumaczyć , że np. poszedl
sklepu po chleb - dodaje
Kaczmarski. n i eż lekarzy kontroli,
wdzają, czy zwolnienia
widłowo wydawane przez
Zdarzyło się , że były one
żane , ale jedyne co możemy
b ić, to przekazać sp rawę do
lekarskiej. Nie ma my
podstaw prawnych do
szego karania nieuczciwego I
rza.
Inspektorzy ZUS ,
osoby przebywające
chorobowych , SDC)tv ~:ara
nymi
sklepu lekarz stwierdził np.
żne powikłania pogrypowe,
najlepsze stoi za l ad ą i
klientów. Starsza pani trzeci
miesiąc przynosi do zakładu
nienie od kardiologa, ale
cały dzień opiekuje s ię
kiem.
- Za te wszystkie za siłki
bowe placimy wszyscy ze
pien i ędzy - mówi Cezary
wicz. Robert Kaczmarski
że w ubiegłym roku
stkich wydanych w
dztwie tarnobrzeskim
i
zakwestionowanych zostalo
proc.
Rządowy projekt ustawy o r
dczeniach z ubezp i eczeń
nych ma zmniejszyć
wych" zwolnień. Przewid uje
każdy lekarz, który będzie
wydawać zwolnienia,
i
s i ał przejść specjalne
ZUS . Dopierowowczas
uprawnienia do wvsta,wiclnra
ków L-4. Jeśli ",..,'O,..'7 n ;,"V
ZUS stwierdzą. że
stało wydane bez ża dnych
staw, lekarzowi mogą zostać
brane uprawnienia do jego
wania.

- Sądzę , że ustawa zahamuje
lawi nę zwolnień lekarskich.
ży

tylko zapytać na jak
.... nli1~ • ~· - '
fi - mówi Robert KaczmarskI.
przecież wiadomo, że

Pracownicy ZUS uważają. że nie
ma cienia przesady w stwierdze-

Ważne

rozmowy
znakomici goście
Tylko w
Radiu o Jedność Plus
Od poniedziałku do piątku

8.12

30 maja o godz. 10.00, hala sportowa
przy Zespole Szkół Budowlanych
w Kielcach, ul. Jagiellońska 90

IV Ogólnopolski Turniej
Brydża Sportowego
o Puchar Prezesa Kolportera S.A.

Twarzą w

twarzporanna rozmowa
Bogdana Rymanowskiego

21.07
Debata Radia
Jedność Plus
- prowadzi Jacek Łęski

-KIELCE 71,95 107,9 FM

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przewidujemy liczne i cenne nagrody!
Wpisowe:
.' lal)
30 lL'osoby, 15 lL'osoby-dla kobiet, juniorów (do 25 lal) i seniorów (powyzeJ55

~
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sporne mandaty

Po wymianie central

dwołać,
dzisiejszej sesji Rady Miejma doj ść do głosowania
sporną sprawą mandatów
radnych gospodana mieniu komunalternat od miesięcy wy-

Dnia"

EJÓW • WŁOSZCZOWA

nie

odwołać?

wołuje duże zainteresowanie
społeczeństwa , a nie został ostatecznie wyjaśniony do tej pory
(pisaliśmy o tym kilkakrotnie).

Radni opozycji, których pytaliśmy o ich stanowisko odpowie-

wśród

najlepszych

dzieli, że "nawet nie zamierzają
brać udziału w głosowaniu , bo nie
ma nad czym głosować. Ci czterej
radni nie powinni w ogóle startować, a teraz to kwestia moralności
z ich strony".
Natomiast radni koalicji, spośród
których wywodzi się czwórka ,spornych' radnych uważają. że ,to
społeczeństwo wybiera radnych,
wie na kogo głosuje , dlaczego my
mamy to zmieniać'.
Na sesji, według nieoficjalnych
wiadomości , ma dojść do dużej
niespodzianki, która wywoła spore
zamieszanie.
IA.z.1

ręcznych

na automatyczne

"'elelonistki bez pracy
Trzydzieści pięć kobiet prawdopodobnie w tym roku straci pracę w
Rejonie Telekomunikacji Polskiej SA w Kazimierzy Wielkiej.

Redukcją etatów objęte zostaną
telefonistki zatrudnione w sieci
central ręcznych , które w najbliż
szym
czasie
mają
zostać
zastąpione nowoczesnymi centralami automatycznymi. Wśród osób
przewidzianych do zwolnienia
przeważają kobiety z 10-, 15-letnim stażem pracy. Mają różne wy-

kształcenie - od zasadniczego
ogrodniczego po średnie licealne i
ekonomiczne. Mieszkają między
innymi w Wiślicy, Skalbmierzu,
Złotej Pińczowskiej, skąd codziennie dojeżdżają do pracy w wielu
placówkach kazimierzowskiego
Rejonu TP SA, który w chwili obecnej zatrudnia 73 pracowników.

Szajka
•
w areszcie

jowa. Stoją od lewej: Tadeusz Soper. Jarosław Kot, Grzegorz Kisiel,
Andrzej Fendrych, Dariusz Osiń
ski . Poniżej : Mirosław Frąck ie
wicz, Włodzimierz Florkiewicz,
Marek Zygan, Michał BąkievlJtZ.I

Do aresztu trafili członkowie szajki samochodowej, schwytani w
ubiegłym tygodniu na gorącym
uczynku w Pińczow ie. Czterech
młodych mężczyzn, w wieku 1821 lat, mieszkańców Morawicy
(powiat kielecki), zatrzymanych
zostało przez patrol policji podczas serii nocnych włamań do samochodów. Wartość zrabowanych przez nich przedmiotów
prźekracza 1450 złotych . Obecnie, już za kratami, oczekują na
rozprawę .
(ALI)
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Fol. A. Ligiecki

- Po wymianie central ręcznych na automatyczne nie będzie już
miejsc pracy dla telefonistek - mówi Zbigniew Chabros, dyrektor Rejonu TP SA w Kazimierzy Wielkiej.

Szacuje się, że trzy osoby z tej listy
będą mogły ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę .
Dla pozostałych altematywą jest
szukanie pracy w innym zawodzie
bądź ubieganie się o zasiłek dla
bezrobotnych.
- Nie ukrywam, że to bolesny
problem, lecz nie da się go
uniknąć. Po wymianie central rę
cznych na automatyczne nie bę
dzie już miejsc pracy dla telefonistek. Wszędzie, nie tylko u nas mówi Zbigniew Chabros, dyrektor
kazimierzowskiego Rejonu TP
SA. - W miarę możliwości staramy
się tym paniom pomóc. Jeśli wyrażają zgodę, proponujemy rozmaite kursy, przeszkolenia, aby mogły
w ten sposób przygotować się do
innej pracy.
W momencie likwidacji central
ręcznych, co nastąpi prawdopodobnie w grudniu bieżącego roku ,
zwalniane telefonistki otrzymają
wymowlenla
oraz
wszelkie,
przysługujące im w przypadkach
rozwiązania umowy o pracę z
przyczyn dotyczących zakladu
pracy, rekompensaty i świadcze
nia: odprawy pieniężne , wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
nie wykorzystane urlopy. Ilu z nich
jednak uda się odnależć w nowej
rzeczywistości , na borykającym
się z coraz większą liczbą bezrobotnych lokalnym rynku pracy?
(ALI)

,

400 rocznica urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego

Swi,to w
pamięci

zkie święto
Ludowe w gmin ie Piń
przebiegało pod znakiem
Pogarszając ej się sytuacji

rolnictwa.
wziął udział

Cze sław Siekierski,

powiatu: starosta Andrzej
, wicestarosta Jan Moskprezes Miejsko-GPSL i jednocze'yml;Za,~nV"V prezes PowiatoPSL oraz burmistrz
And rzej Handlarski.
świ ęta w P ińczowsk im
rozpoczęto hy~ilnstw'owvm i wgrowadzePSL. Po oficjalz okolicznościowym
wystąpili Jan MoCzesław Siekierski.
szczególnie ciężką
wsi i rolnictwa
w dostosowaniu
rolnictwa do wymoeuropejskiego.
Podstawowej nr
przypomiruchu ludowego. O
się uroczysta
parafialnym.
części ą uroczystości

Wspólne
spotkanie
lUdowych i zapraszo-

hetmana, gromadzenie
po nim oraz wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i szacunku dla dawnych bohaterów.
Wzruszającym momentem było
nagrodzenie przyjaciół towarzystwa tytułem honorowego człon
ka. Przyznano je pośmiertnie
pułkownikowi Bron i sławowi Lubienieckiemu z 3 Pułku Strzelców
Konnych oraz księdzu prałatowi
Edwardowi Skotnickiemu z Kielc,
dawnemu proboszczowi Czarncy.
W imieniu nie żyjącego pułkowni
ka dyplom oraz piękną szablę odbierał Roman Witek.
Po części oficjalnej na scenie sali
gimnastycznej wystąpiła młodzież
z czarneckiej szkoły z piękn i e
przygotowanym programem artystycznym. Jej nauczyciele: Wioletpamiątek

Tablica ufundowana przez Wyższą Szkołę Oficerską w Poznaniu.
Przystojni żołnierze , p iękne
panny, skoczna wojskowa muzyka i grochówka towarzyszyty
w niedzielę drugiej już imprezie,
zorganizowanej we wloszczowskiej gminie z okazj i 400 rocznicy urodzin hetmana polnego
koronnego Stefana Czarnieckiego. Tym razem uroczystość
odbyła s ię w rodzinnej miejscowości hetmana - Czarncy, a
gwoździem
programu . było
odsłon ięcie tablicy pamIątko
wej, ufundowanej prze~ Wyższą
Szkołę Oficerską im. Stefana
Czarnieckiego z Poznania.
Niedzielna impreza sprowadziła
do Czamcy nie tylko jej mieszkań
ców, władze powiatowe i gminne,
ale przede wszystkim sluchaczy
WSO wraz z komendą. na której
czele stoi generał brygady prof. dr
hab. Krzysztof Pajewski. Ni~ za~
wiedli także inni przyjaciele WIOski
hetmana - Koło Żołn ierzy 3 Pułku
Strzełców Konnych z woIkomyń
ska z Krakowa, a także Maria
Pawłowska z mężem Antonim,
która wywodzi się z rodu Czarnieckich. Gości szczególnie ciepło powitał współorganizator imprezy,
prezes Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, Zy-

zar
rego finał rozegrał się wczesnym
rankiem. Konkurs przygotowany
przez Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury przebiegał w trzech etapach - szkolnym,

wy i inne cenne prezenty ufundowały m.in. Starostwo Włoszczo
wskie, UG we WIoszczowie i UG w
Krasocinie oraz zaprzyjaźnione firmy.

Zwycięska drużyna z SP w Czarncy z nauczycielką Wiolettą Skibą·

Mańa Pawłowska, z domu Czarniecka, w otoczeniu komendy WSO
z generałem brygady Krzysztofem Pajewskim (drugi z prawej).

gmunt Fatyga. Póżniej ~o .Iic:znie
zebranej w szkołe młodzieży I dorosłych przemawiał sam generał
Pajewski, który podkreśl~ ~
kontakt WSO z Czamcą I ZJeI'TlIą
kiełecką. Generał złożył podzięko

wania Zygmuntowi Fatydze i dyrektorowi szkoły w Czarncy Wojciechowi Decowi za kultywowanie

ta Skiba, Małgorzata KotuIska i
Paweł Dróżdż potrafili doskonale
połączyć dawne wiersze, prozę i
piosenki z nowoczesną formą, za
co publiczność nie szczędziła im
braw.
Kolejną częścią niedzielnej ur0czystości byto rozstrzygnięcie
konkursu wiedzy o hetmanie, któ-

http://sbc.wbp.kielce.pl

gminnym i powiatowym. Brało w
nim udział 14 szkół podstawowych
i 3 średnie . Najlepszymi szkołami
okazały się włoszczowskie liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła
Podstawowa z Czamcy. Przedstawiciele tych placówek odebrali z
rąk generała Krzysztofa Pajewskiego pamiątkowe szable. Kolejne miejsca zajęły SP nr 2 we
WIoszczowie oraz SP z Bukowej,
a w kategorii szkół średnich Zespół Szkół Rolniczych oraz Zespół
Szkół Zawodowych z WIoszczowy. Kemisja konkursowa przyznała także nagrody indywidualne.
Trzy najlepsze lokaty zdobyły
uczennice lO - Edyta Prokop, M<r
nika KozJowska i Karolina Krajewska Wśród uczniów podstawówek zwyciężyły Monika ChaIaba
(SP C2amca). Hama Dębska (SP
nr 2 WIoszczDwa) i Agnieszka Zug
(SP Czamca). Nagrody ~
aJne wręczali: sIaro5Ia WiIdDr ~
tIa i wicełIurmistrz KrzyszIDf $0lecki Piękne książki. sprzęt sparto-

Po mszy świętej, którą odprawił
kapelan Wyższej Szkoły Oficerskiej kpI. Jerzy Suchecki nastąpił
uroczysty moment odsłonięcia pamiątkowej tablicy . Na wieczną
chwałę patronowi·. Dokonał tego
generał Krzysztof Pajewski. Tablica wmurowana została w bocznej
kaplicy kościoła, a wykonano ją z
łusek nabojów amnatnich, które
wystrzelali na ćwiczeniach studenci szkoły.
Po zlożeniu kwiatów przy grobie Stefana Czarnieckiego komenda WSO zaprosiła wszystkich uczestników imprezy na
prawdziwą wojskową grochówkę. W trakcie jej spożywania m0żna było przyglądać się ćwicze

niom samoobrony iwa', wyk0nywanym przez studentów wetskowej uczełni Później zos1aIa
już tylko zabawa, w której oprócz
przystojnych przyszłych oficerów
brały udział piękne panny z Czar-

ncy i okolicy.
lIarzIena KĄDZ'FI A
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W Zawichoście

Nowa wystawa Jurija Sulimowa

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w BogOri

będzie

Kościoły

Sztandar
ze świętym Floriane

gimnazjum
specjalne
w Zawichoście
gimnazjum specjalne, postanowiła Rada Powiatu Sandomierskiego. Radni
zdecydowali także o ' powierzeniu prowadzenia liceów w Koprzywnicy i Zawichoście gminom.
Gimnazjum specjalne powstanie
przy Młodzieżowym Ośrod ku Wychowawczym w Zawichoście . Do
tej pory w skład ośrodka wchodziła
szkoła podstawowa (klasy VI-VIII)
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa . Po wprowadzeniu reformy
oświatowej przez rok będzi e istnieć jedna klasa szkoły podstawowej, potem podstawówka zostanie
zlikwidowana. Pozostanie gimnazjum i ZSZ. Będzie nimi kierować
jeden dyrektor. Jedna będzie także obsługa obu szkół.
Licea w Koprzywnicy i Zawichoście prowadzić będą gminy. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej
spłynęły już subwencje, w takiej
wysokości , jakiej były planowane
dla poszczególnych gmin.
- Są to kwoty zbyt małe, ale gminy zadeklarowały swoją pomoc.
Oba licea wraz z podstawówkami
tworzą zespoły szkół. Wspólna zatem będzie administracja i
obsługa . Obniży to koszty - powiedział starosta Mieczysław Sawa.
Od 1

Sandomierza

września

działać będzie

(GOP)

Zabytki sakralne Sandomierza - to temat nowej wystawy Jurija Sułimowa,
ukraińskiego artysty, od
kilku lat związanego z Sandomierzem. Ekspozycję
od niedzieli można podziwiać w motelu " Królowej
Jadwigi" Alicji i Zenona

W n i edzielę w Bogorii obchodzono wielkie święto jubileusz BO-lecia Ochotniczej
Straży
Pożarnej
połączony
z obchodami
Święta Ludowego. W obe-

Szymańskich.

cności

Jest to już trzecia wystawa ukraińskiego twórcy w
Sandomierzu . Tę
najnowszą zainspirowała zbliżająca się wizyta Ojca
Św i ętego . Na obrazach
uwieczniona została architektura sakralna Sandomierza - wszystkie zabytkowe kościoły od romań
skiego pod wezwaniem
Świętego Jakuba po barkowe św i ątynie Świętego
Pawła i Swiętego Józefa .
Jest także stojąca przy
Collegium Gostomianum
Podczas otwarcia wystawy.
figura Ignacego Loyol i.
- Nie jest to dokumentacja
jakie towarzyszyły artyście w zetkhistoryczna czy konserwatorska
nięciu z dziełam i sztuki.
- powiedział w czasie wern i sażu
- Jest to wynik' mojej trzym i esię
Józef Myjak, właściciel agencj i wycznej pracy - powiedział artysta . dawniczej "PAIR Myjakpress". Jeszcze raz chcę podkreślić , że
Obrazy ukazujące zabytki wkomSandomierz to wyjątkowe miaponowane w tło miasta i j ego
sto.
przyrodę zatrzymują wrażenia ,

Sukcesy maturzystów z

Połańca

Szkolny rekord
Trzynastu tegorocznych maturzystów, uczniów klasy Va Technikum Elektronicznego Zespołu Szkół w Połańcu zostało laureatami
dwóch ważnych konkursów technicznych, ustanawiając swoisty rekord w historii szkoły. Klasa Va realizująca jedyny w Polsce program
naukowo-turystyczny i mająca na swoim koncie wiele sukcesów,
okazała się najlepsza w województwie świętokrzyskim.
W eliminacjach regionalnych
konkursu prac dyplomowych "Technik '99" organizowanego przez
NOT i redakcję " Przeglądu Technicznego", prace uczniów Technikum Elektronicznego w Połańcu
zajęły najlepsze miejsca i jako jedyne z województwa skierowane
zostały do finału konkursu, który
odbędzi e s ię w Warszawie. Pierwsze miejsce zajęła praca zatytułowana
"Badania dotyczące

znajomości w Polsce ogóln oświ a 
towej sieci Internet" napisana
przez Andrzeja Łukaszka i Grzegorza Pawelca. Na drugim miejscu znalazła się praca "Multimedialny słownik terminów literackich"
opracowana przez Martę Kwiatkowską, Jolantę Nalepę i Anetę
Żyłę . Promotorem obu prac jest
wychowawca klasy Mariusz Zyngier. Trzecie miejsce zdobyli autorzy " Układu do korekcji wad wymo-

wy" - Krzysztof Dojka, Tadeusz
Macias i Artur Sowa, a na czwartym miejscu zna lazła s i ę praca pl.
"Miernik natężenia dźwięku " opracowana przez Mariusza Jońcę i
Krzysztofa Ruckiego. Dwie ostatnie prace zostały napisane pod
kierunkiem Teresy Switek.
W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Techniki i
Wynalazczości w Kielcach trzej
uczniowie klasy Va - Konrad Dywan, Robert Gęca i Mariusz Janowski zdobyli drugie miejsce w kategorii pomysltechniczny za pracę
" Układ do korekcji wad wymowy"
opracowaną pod kierunkiem Ma. riusza Zyngiera.
(petit)
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uroczystość nadania sztandaru jednostce w Bogorii,
ufundowanego
przez

społeczeństwo.

Sztandar z wizerunkiem patrona
Floriana i napisem "Bogu na chwałę, ludziom
na ratunek" odznaczony został
złotym medalem "Za Zasługi dla
Pożarnictwa ". Aktu udekorowania sztandaru dokonał prezes
Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach , poseł . Mirosław Pawlak.
Podczas uroczystej mszy polowej
sztandar został poświęcony.
Zasłużeni strażacy otrzymali medale państwowe i korporacyjne .
Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Czesław Grzesik ze
straży w Miłoszowicach , a Srebrnym Krzyżem Zasługi prezes
Gminnego Zw iązku OSP w Bogorii, wójt tej gminy Władysław Brudek, który otrzymał również Złoty
Znak Związku . Brązowy Krzyż
Zasługi otrzymał Krzysztof Kaczmarczyk z Pełczyc . Medalem Honorowym imienia Bolesława Chomicza udekorowano komendanta
gminnego OSP w Bogorii Józefa
Michalskiego. Złoty medal "Za
Zasługi dla Pożarn ictwa" otrzymali: Zygmunt Chmielowiec (OSP
Bogoria), Sławomir Kapusta
(OSP Bogoria), Eugeniusz Kmiecicki (OSP Ceber), Czesław Snopek (OSP Bogoria), Adam Skuza
(OSP Bogoria), Jan Kukuś (OSP
Bogoria). Srebrnym medalem "Za
Zasługi dla Pożarn i ctwa" odznaczeni zostali ksiądz Stanisław Zaręba oraz Marek Górski (OSP Bogoria). Brązowy medal "Za
Zasługi dla Pożarnictwa " otrzymał
Arkadiusz Duda - komendant komisariatu policji.
strażaków świętego

Fot. R. Biernicki

Wystawa należy do cyklu "Blisko i daleko". Cykl ten prezentuje
trzy kręgi kulturowe - Wschód ,
czyli rodzinne strony Jurija- Sulimowa na Krymie , Zachód czyli
Bretanię, do której artysta wyjeż
dża każdego lata i Sandomierz,
będący kulturalnym pomostem
między obu cywilizacjami.
Józef Myjak zapowiedział , że w
najbliższych
latach opracuje
wraz z Jurijem Sulimowem zabytki sakralne diecezji sandomierskiej . Natomiast sam malarz zamierza stworzyć cykl prac pośw i ęconych stepom akermań 
skim, który będzie il ustrować
Mickie.wiczowskie "Sonety krymskie". Będą to pierwsze il ustracje
do tych utworów wieszcza .
Artysta pochodzi z Fiełodosji na
Krymie. Urodz ił się w 1952 roku .
Ukończył Liceum Plastyczne w
Semferopolu , a potem Akadem i ę
Sztuk Pięknyc~ w Kijowie. Przez
pewien czas pracował jako pedagog w kijowskiej Szkole Artystycznej . Jak twierdzi , do Polski trafił przypadkowo - jako turysta.
Zachwycony Sandomierzem , postanowił tu osiąść. W tej chwili
mieszka na wsi, niedaleko Sandomierza. Ma własną pracownię,
natomiast w motelu "Królowej Jadwigi" swoją galerię autorską.
(GOP)

Sandomierski w związku

Powi·a t zrzeszony
Powiat

sandomierski
Powiatów
Polskich. Radni zdecydowali, że
Sandomierszczyznę reprezentować w nim będzie starosta
Mieczysław Sawa.
Grupa inicjatywna Zwi ązk u Powiatów Polskich zawiązała się w
Nowym Sączu . Zjazd zalożycielski
odbył się pod koniec lutego. Organizacja została już zarejestrowana . Jej siedzibą jest Warszawa.
Związek powiatów ma na celu
obronę wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do ich
społeczno-gospodarczego rozwoju . Może on być także członkiem
innych krajowych i międzynarodo
wych organizacji o podobnych celach działania i może podejmować
współpracę z nimi.
przystąpił do Związku

- Związek jest wolny od podziałów
politycznych - powiedział Ryszard
Żołyniak, sekretarz powiatu. - Ma on
za zadanie stworzyć mocną reprezentację powiatów w kontaktach z
rządem oraz wpływać na ich
społeczny i gospodarczy rozwój.
Chodzi przede wszystkim o zorganizowanie grupy, która będzie reprezentowała interesy powiatów, głów
nie w dziedzinie prawa. Trudno s0bie wyobrazić, by każdy powiat pojedynczo uczestniczył w konstruowaniu ustaw i rozporządzeń . Związek
będzie też organem doradczym.
Powiaty zrzeszone w stowarzyszeniu muszą płacić roczną skład
kę w wysokości pięciu groszy od
jednego mieszkańca powiatu. W
przypadku sandomierskiego bę
dzie to 4800 złotych .
(GOP)

•

Historyczne

wędrówki

z Zygmuntem
Kubiakiem
Zygmunt Kubiak, wybitny
wca starożytności , pisarz,
sto ryk literatury, eseista
tłumacz, spotkał się w
z czytelnikami w <;:,,,,,tin,mler
Mówił m.in. o
wszych książkach:
Greków i Rzymian" i"
Greków i Rzymian".
Kubiak zapowiedział
następnej książki. Wraz z i
i
poprzednimi tworzyć
g i ę . Nowe dzieło
dzie historii i kS2:tałltow'al
ropy. Ma to być rzecz o
wilizacji europejskiej, którą
uważa , przy jej wadach, za
dziej ludzką ze wszystkich
zacji.

Pijany włamywacz
Pijany mężczyzna usiłował
botę w nocy ukraść
zaparkowanego przy ulicy
wicza w Staszowie.
21-letni Mariusz T.
boczną szybę, po czym
drzwi do samochodu.
klapę nad silnikiem _ń,·/"ł'<OIU'
ny przez mieszkańców.
ucieczki schwytali go I
losie zatrzymanego
prokurator.
Kompaktowy łup
W miniony weekend
sprawcy włamali się do
gena pasata"
przy ulicy C:7:~r.~I()",,'s kieQO
domierzu .
odtwarzacz korno.3kt()wy
płyt . Właściciel ocen ił

tys. zł .
Nadal handlują
W ub iegłym tygodniu
ska policja skierowała
Kolegium ds.
nie pięciu obywateli
dzoziemcy
mierzu bez ,,,,,.mo.n,,nvr:h ZllL"
-Minęło już

RADIO LELIWA

PARODIE

Tarnobrzeg ul,Wyspiańskiego 12
tel. 015 823 66 55

Konkursy i inne atrakcje!!! ANDmJKONOPACKI

li ~~~J ~~

samorządo

Straży Pożarnej odbyła się

Janusz Laskowski GGspodam
MARIOLA BERG
s .L. a n Tiu t a jJAROSŁAW ŁYSEK

~~=

władz

wych województwa święto
krzyskiego i powiatu staszowskiego oraz przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego
Ochotniczej i Państwowej

Bogoria i okoliczne wsie
wiele stuleci nękan e były
czone przez ogień .
i
żar w 1770 roku strawił
zabudowy ówczesnej
-Grożne pożary wybuchaly
nież w 1893, 1907 i 1914
Jednostka OSP w
wstała w lutym 1918
tywy miejscowego
Wiktora Snopka. Pierwsza'
stka liczyła 32 czynnych
ków. Jej naczelnikiem był
Wiktorowski z Małe} Wsi.
roku strażacy z gminy
znaczyli się szc:zelQólrwm
gażowaniem w
lasów w Bukowej i
Uczestniczyli równ ież w
największego w Polsce
okolicach Kużni Ra1cib()rskiei.
lipcu 1997 roku walczyli
nie życia . ludzkiego i
gminach dotkniętych

~~

BILETY: zakłady pracy, ORBIS, Sklep Muzyczny - Sienkiewicza 60, Music Market- Seminaryjska 25,
Kwiaciarnia " UOLI" - Warszawska 6, Salon "Kolportera" - d. Hotel "Centralny"

TYLKO PRZEBOJE

radio lei iwa
71.57 & 98.3 FM

http://sbc.wbp.kielce.pl

Stalowa Wola al.Jana Pawia II 25A
tel 015 843 25 25

www.leliwa.pl

deportacyjnej,
Sandomierzu. W
wili się w
cudzoziemcy, z
blemy. Ostatnio r",.hillsntJ
grupy rumuńskich
sprzedaj ących naiwnym
mierzanom tombak jakO
żuterię - poinformował
spektor Andrzej Jo ńca ,
dant powiatowy policji z
mierza.

1999 r.
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czasu zakończenia prac przez archeologów budowa
gimnastycznej została wstrzymana

,

,YDLOW ODSLANIA
OJE TAJEMNICE
Najnowsze badania archeologiczne prowadzone w Szydłow i e
archeologów z Łodzi potwierdz i ły wcześn i ej sze przypuszczeukowców o istnieniu w północno-zachodn i ej częśc i placu zadwóch wież. Przy okazji badania terenu przeznaczonego
sali gimnastycznej odkryto również fragmenty budynmleSZI(allle~lo w zgliszczach którego odnaleziono kafle i inne
,,·.,o,imlotv datowane na XVII i XVIII wiek. Jest to jedno z naj ciekaodkryć na skalę europejską.
metrów i kilkanaście metrów wysokości. Dokładni ejsze dane uzyskamy po wykonaniu pomiarów
przez geometrę . Obiekt ten najprawdopodobniej można wiązać z
osobą Kazimierza Wielkiego i z

m

fragment tej wieży tworzy fundament obecnego skarbczyka i widoczny jest w piwnicy w postaci wybrzuszonej ściany. Przypuszczenie o istnieniu wieży w tym miejscu
wysunęła już przed wieloma laty
profesor Brykowska, na podstawie analizy architektury skarbczyka.
W trakcie badania odkrytych fragmentów wlezy "kazimierzowskiej", archeolodzy odkryli fragment innej budowli , również o charakterze kolistym. Fundamenty
obu budowli nie stykają się z sobą.
Oddalone są od siebie mniej wię
cej o metr. Spostrzeżenia te pozwalają naukowcom wysnuć wnioski, że budowle te pochodzą z róż
nych okresów. Najpierw wybudowano jedną wieżę, a po jej zniszczeniu lub rozebraniu, wzniesiono
w sąsiedztwie drugą. - Nikt nie budowałby w jednym czasie dwóch
wież o podobnych wymiarach w
tak bliskiej odległości - mówi Marcin Lewandowski i wyjaśnia , że hipotezę o istnieniu drugiej wieży
(narożnej) postawił profesor Guerquin. Profesor "widział" tę wieżę w
miejscu, w którym obecnie stoi
skarbczyk, czyli, że pomylił się
mniej więcej o metr. Dalsze badania wykażą, czy fragment drugiej z

I'o/l~oc:no-zalcnod.nja część

plaw tym miejscu arodnaleźli fundamenty

zan1/cOIWE'OO -

wieź.

Półno cno- wsch odnia część

.
Zdjęcia: R. Biernicki
placu zamkowego. Fundamenty trzeciego odkrytego obiektu.

odkrytych wież stanowi element
zachodniej ściany skarbczyka. Archeolog dokładnie analizuje siedemnastowieczny sztych przedstawiający zniszczony skarbczyk z
fragmentem ruin wychodzącym
poza mur, na tle panoramy miasta.
Być moze rycina ta dostarczy naukowcom wskazówek w rozszyfrowaniu architektonicznych tajemnic
Szydłowa? Na pytanie, jaka była
kolejność powstawania zabytków,
Marcin Lewandowski odpowiada,
ze problem przekształceń architektonicznych w tej części placu zamkowego zostanie rozstrzygnięty
dopiero w dalszych badaniach, po
dokładnej analizie drobnego materiału zabytkowego i wzajemnych
relacji poszczególnych założeń
architektonicznych. - Na obecnym
etapie badań zakładamy, że pierwsza z odkrytych wież pochodzi z
czternastego wieku, a druga była
prawdopodobnie budowlą piętna
stowieczną. Wszystko wskazuje
na to, że obie stały się podwalinami
obiektu wybudowanego później skarbczyka. Jeżeli potwi erdzą się
nasze przypuszczenia, to odkrycie
to może być dużą ciekawostką archeologiczną.

Marcin Lewandowski, archeolog, wskazuje usytuowanie
na siedemnastowiecznym sztychu.

narożnej

wieży

przez nas miejsc
Wldloc;mvjest rodzaj funDO!~T",wl(lnP,nn na litej
menty pozwa~"'YflUI:;L';zaIC , że mamy do
z jednym z większych
tego rodzaju. Baszta
mieć średnicę ponad 1O

pierwszą dużą inwestycją o charakterze obronnym wzniesioną w
$zydłowie w XIV wieku przez tego
władcę. Przypuszczalnie wieża
mogła być wykorzystywana w celach militarnych, mieszkalnych, a
nawet administracyjnych. Zbudowano ją zgodnie z ówczesną

sztuką budowlaną. wykorzystując
występujący na tym terenie budu-

lec (piaskowiec gruboziarnisty) i
używając zaprawy wapiennej.
Ciekawostką jest to, że północny

W Polsce rzadko się zdarza, aby
w jednym miejscu zachowane były
fragmenty kilku budowli pochodzących z różnych okresów,
pozwalające obserwować przemiany
architektoniczne
zachodzące w ciągu kilku stuleci.'

Fragmenty trzeciej z odkrytych
budowli znajdują się w północno
wschodniej części placu zamkowego. W miejscu tym zaplanowano budowę sali gimnastycznej.
Odkopany obiekt był budynkiem
mieszkalnym,
kamienicą
składającą się z dwóch kondygnacji, która uległa spaleniu. Nie określono jeszcze wieku budynku.
Wiadomo tylko, że po raz ostatni
był zinwentaryzowany w 1823 roku przez geometrę Potockiego,
który sporządził dokładny plan
Szydłowa . Archeolodzy odkopali
fragmenty murów i warstwę spaleniskową znajdującą się na poziomie piwnic. Sądząc po szczątkach
przedmiotów odnajdywanych w
spopielonej warstwie, wyposaże
nie budynku pochodzi z XVII-XVIII
wieku. Mury z pewnością są starsze. Kamienica posiadała ciągi kominowe i wyposażona była w piece kaflowe lub kominki. Jej stropy
zbudowane były z dębowych bali.
Po zakończeniu badań generalny
konserwator zabytków zadecyduje, jakie będą dalsze losy odkrytego obiektu. Do tego czasu nie można rozpoczynać budowy sali gimnastycznej.
Badania
stacjonarne
w
Szydłowie trwać będą do końca
czerwca. Finansowane są przez
wojewódzkiego konserw'atora zabytków w Kielcach i Urząd Gminy
w Szydłowie. Ekipa archeologów
powiększyła się już o grup~ stu-

dentów Instytutu Arc 'ologii Uniwersytetu Łódzkiego, ~tórzy będą
pomagali przy wykonywaniu pomocniczych prac specjalistycznych. Ekipa zamierza jeszcze kopać w kilku punktach placu zamkowego. Pozostały czas przeznaczony zostanie na inwentaryzację i sporządzenie pełnej dokumają
mentacji. Archeolodzy
swoją bazę i pracownię polową w
Korytnicy.
Jołanta

SKROK-KRZYŻANOWSKA

•

Niemcy
w Sandomierzu

Z kolejną partnerską wizytą
przyjechali w piątek do Sandomierza mieszkańcy niemieckiego
Emmendingen. W sobotę w ratuszu 17-osobowa delegacja z Niemiec spotkała się z władzami miasta i powiatu. W niedzielę natomiast w Zamku Kazimierzowskim
obejrzała program artystyczny w
wykonaniu m.in . zespołu tanecznego .Flik" i wojów z Chorągwi
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej .
Przed gośćmi z Niemiec jest jeszcze wycieczka do Kazimierza Dolnego.
(GO P)

O rganizator: PIŃCZOWSKI DOM KULTURY, Agencja Artystyczna "HIT"

18-19-20 CZERWCA '99 - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WPIŃCZOWIE
SPONSOR STRATEGICZNY

Patronat: Ministerstwo Kultury i Sztuki
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Powiatu Pińczowskiego
Burmistrz Miasta Pińczów

a sandomierskim placu t argowym

ny bez zmian
7 złotych trzeba zapłacić w
I na sandomierskim placu
za kilogram pomidorów
. Ceny nowalijek nie
się· Za pęczek rzodkiewczoraj 80-90 gr,
główkę sałaty 70-80 gr.
"CLln,,,.~_:
staniały
ogórki
Ich kilogram kosztuje w tej
zł ,
buraków
2-2,2
40-45 gr, cebuli 55-80
4,5-5 zł, marchwi i piegr-1 zł. Ceny innych waprzedstawiają się

pory 2,5-2,6 zł, sele, .4 zł, ziemniaki 18-20 gr,
,S zł trzeba zapłacić za kiloPieCzarek.
sandomierskim placu targoCOraz mniej jest jabłek. łch
są COraz wyższe . Za kilo-

gram czempionów płaciliśmy
wczoraj 1,9-2,2 zł, za idarety 1,41,7 zł.
Nieznacznie staniały cytrusy,
najwięcej banany. Wczoraj miłoś
nicy tych owoców płacili: 2-2,2 zł
za kilogram bananów. 3,5-3,7 zł
kosztuje kilogram grapefruitów, 33,2 zł - cytryn, 4,8-5,3 zł- mandarynek, 60-70 gr jedno kiwi, zaś aż
9,5-11,5 zł kilogram winogron. Pojawity s i ę importowane gruszki. Kilogram kosztuje 3,5-4 zł.
6,4-7,3 - to cena kilograma importowanych pomidorów. Za kilogram - również importowanego czosnku płaciliśmy 6-6,5 zł. Bardzo droga jest papryka. 8-12 zł kosztuje odmiana czerwona, a 8-10
zł żółta i zielona.
(GOP)

Scenariusz

reżyseria:

Hanka Naporovva

gwiazdy muzyki tolk

ATRAKCJE DNI:
* TREBUNIE TUTKI
* Powitanie Lata
* Pińczowskie TIVOLl
* KRYWAŃ
* Jarmark Świętokrzyski
* GALICJA
* Ciuchcia "Express Ponidzia"
* KABARET "U BACY"
* Karczma Piwna * Grille * Kuchnia polowa * Pokazy sztucznych ogni * Parada koni * Salony samochodowe *
* Nocne śpiewogra nie * Prezentacia rodzimego dorobku kulturowego i artystycznego *
a
Patronat medialny:
):ł:t TELEWIZJA

:Ii KRAKÓW

S

łowo
I i~ (.l ~ I

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tygodnik
Ponidzia

WSTĘP

WOLNY
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LEKARSKIE

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

• BIM

Imieniny obchodzą:
Grzegorz i Magda

- wizy1y domowe pediatrów, chirurgów
dziecięcych, internistów, laryngologów, ortopedów, neurologów, badania EKG. Zgłosze
nia codziennie w godz. 11.00-20.00, tel.
(041) 331-56-50. W izyty domowe w godz.
14.30-22.00 (dni powszednie), 11.00-21.00
(dni wolne).
2901/99

25 maja jest 145 dniem roku.
Przed nami 220 dni 1999 roku.

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. R. Szczukoccy
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997

KIELCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21 , tel./fax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA
• Teatr im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-{)0; próby.

• P1LiA "Kubuś"
-tel. 368-02-93;.Słowicza wyspa.g. 9, 11.

• "Romantica"
- DOLBY DIGITAL; .Operacja Samum·
pol.. I. 15. g. 12.30. 16.30. 20.30 ••Czamy
kot, bialy kot· jug .• I. 15, g. 10.15, 14.15,
18.15.

Kielecczyzny·. Muzeum czynne poniedziałek-piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

Telefony
- Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
całą dobę) ; 368-75-33 (w godz. 7-15, po
godz. 15 fax); posterunki, czynne w godz.
7 .00-22.00: $ródmieście - 67-60-13, dworzec PKS: 366-01-10, os. $więtokrzyskie:
331-15-41; Pomoc Drogowa: 366-00-65,
Pogotowie Energetyczne Kielce-miasto:
991, Pogotowie Gazowe: 331-20-20 i 992,
Pogotowie Wod.-Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-18-33, czynne w godz.
15.00-23.00 w dni powszednie, w godz.
7 .00-23.00 wdni wolne od pracy: 331-16-47
i 344-30-94, Informacja PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611, 3-311-311 .
www.complex.com.pl/-europa.
Właściwy partnerl dr 46397

- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kielce, ul. PoIowniaka 4 m.
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574/99

• Pogotowie pediatryczne

STARACHOWICE
• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

• Kino "Miejskie"
- nieczynne.

• Kino "Kuźnica"
- nieczynne.

SĘDZISZÓW
• Kino "Ballada"
- tel. 38-11-251 ; . Ogniem i mieczem· pol. ,
I. 12, g . 8.30,12,16, 19.30.

STĄPORKÓW

dr 49267

• Wizyty domowe pediatrów

• Kino "Jedność"

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

- nieczynne:
dr 46554

JĘDRZEJÓW

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

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 36631-21,345-47-44.
aw203

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Dom Handlowy " Piast",
plac Ko ścius z ki (Ry nek),
tel. 386-55-09,
czynne: 10-14, czwartek: 9-1 4.
• Kino

RADIO TAXI "LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88.
dr 48327

BUSKO

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

• "Studyjne"
- .Miasteczko Pleasantville· USA, I. 15, g.
17, . Lulu na moście· USA, I. 15, g . 19.15.

RADIO TAXI "ALFA",
Kielce, te1:-96-22, 344-44-44.

• "Echo"
- . Szeregowiec Ryan· USA, 1.15, g. 15,
17.45.

WYSTAWY
• Galeria BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA . Piwnice·,
ul. Leśna 7 .•Wacław Stawecki - retrospektywna wystawa rzeźby· . Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 11-17, w niedziele w godz. 11-15, w soboty - nieczynna.
Galeria BWA .Na Piętrze·, ul. Leśna 7.
. Malgorzata Sewewryn - wystawa litografii-.
Galeria czynna od poniedzialku do piątku w
godz. 9-15, w soboty i niedziele - nieczynna.

• Galeria Fotografii

KOŃSKIE

dr 48322

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

dr 49023

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

- ul. Paderewskiego 12. Nieczynna.

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich, pl.
Zamkowy 1, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: .Współczesne malarstwo polskie·,
.Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskie
go·, .Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku·. Skrzydło północne : .Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej". Czynne c0dziennie oprócz poniedziałków w godz. 916, niedziela wstęp wolny.

• Muzeum przy Rynku 3/5
344-40-14. Ekspozycje stałe :
. Współczesna sz1uka ludowa Kielecczyzny·.
Wystawy czasowe: .Z pradziejów regionu
świętokrzyskiego· i _Kielecczyzna średnio
wieczna·; czynne codziennie, oprócz poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.
-

tel.

• Oddzial
- Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawła

II 5 , tel. 344-57-92.•Wystawa matebiograficznych i literackich z młodzie
ńczych lat pisarza·. Czynne: wtor1<i, czwartki, piątki , niedziele w godz. 9-16, w środy w
godz. 11 - 18. W niedziele wstęp wolny.
riałów

• Oddzial
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa stała: .Odtworzony wystrój
mieszkania pisarza· oraz .Wystawa biograficzno-literacka·. 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.
(Oddział

• Zabawkarstwa
- wystawy: . Lalki Dalekiego Wschodu·,
. Modelarstwo redukcyjne·, . Lalka i jej gospodarstwo·, . Ekslibris dziecięcy·. Muzeum
czynne codziennie, 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
bezpłatny.

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

siewicza.

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21, teł. 361-25-37. Wystawa
stała: .600 milionów lat historii Gór $więto
krzyskich., .Skały, minerały i skamieniałości

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

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

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

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

• Po.stoje taksówek
- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-3399, ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11, ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 366-40-40, ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; bagażowe : ul. Armii Czerwonej: tel.
368-06-68, TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: tel.
368-96-66.

• Apteki
- dyżur całodobowy - Jana Pawła 1113, do
godz. 23 - ul. Piekoszowska 32.

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

• Telefon zaufania w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym moż
na zgłaszać patologie, popełnione przestęp
stwa.

• Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel.

(041) 345-08-94 w. 345 codziennie od 8 .00
do 14.00.
- terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem
przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i poradnictwo dla młodzieży. Usługi
bezpłatne.

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm, nar1<omania - tel. 344-3986, poniedziałek-piątek w godz. 14.0018.00.

• Psycholog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń, tel. zaufania 36617-41, poniedziałki i czwartki w godz. 15.0017.00.

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

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym poniedziałek-piątek w godz. 18.00-20.00.
tel. 345-73-46 (piątki - również nar1<omania).

• Młodzie1.owy
Telefon Zaufania
- dyżury specjalistów psychotogów i pedagogów w środy i w czwartki w godz. 16-20,
teł. 34-463-56.

• Muzeum Ziemi Staszowskiej

- .Sandomierz w dawnej fotografii·.

• Apteka dyżurna
- ul. Schinzla 22.

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

Telefony
- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Telefon Zaufania Klubu M : 832-6996, Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637,
Straż Miejska: 986, . Lot·: 832-41-30.

OPATÓW
BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Biuro Obsług i Prawnej,
ul. 16 Styczni a 28/5,
tel. 86-82-748,
czynne 9-17.

- ul. Jana Pawła 1117, tel. 864-33-44;.Pocztówki staszowskie ze zbiorów Mariana Jakubczyka i Macieja Zarębskiego·, .Adam
B i eń - dokumenty, korespondencja, książkii
fotografie·, amatorskie prace malarskie ot..
matyce sakralnej Jadwigi Kotlarz ze Staszowa pl. . Przed jubileuszem roku 2000·. Wystawy można zwi edzać w poniedZiałki i
czwartki w godz. 12-16.

• Staswwski Ośrode k Kultury
- leI. 864-23-19; wystawy: Galeria
. Punkt· - . Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu·. Galeria . Piwnice· - wystawa amalorskich prac plastycznych m ieszk ańców 8retanii. Klub Osiedlowy - wystawa prac malar.
skich Violetty Koziol.

• Apteka
- ul. 11 Listopada 22.

• Szpital
- tel. 864-22-81.

Telefony

• Kino "Studyjne"

- Informacja PKS: 864-23-19, PKP: 6421-42, Telefon kryzysowy: 864-30-06, czynny 16-22, Pomoc Drogowa: 864-24-00, Pogotowie Ciepłownicze : 993.

• Apteka

• Kino "zdrój"

ZAWICHOST

• Szpital

• Apteka

- tel. 866-24-66.

- ul. Askenazego 2.

Telefony

• Galeria BWA "zielona"

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

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

PIŃCZÓW

::E

POŁANIEC
- ul. 11 Listopada 15.

• Kino "Belweder'

• Kino "Pegaz"
- nieczynne.

.•

- 861-03-72: alkoholizm: poniedziałki i śrndy
w godz. 17-21 ; punkt przeciwdziałania plZe""
cy: wtor1<i i piątki w godz. 16-18; ogólne poradnictwo uzależnień : czwartki w godz. 16-18.

• Apteka

- nieczynne.

OŻARÓW

Redakcja nie o dpowiada za zmiany.
termina rzach.

KAZIMIERZA WIELKA
• Kino "Uciecha"
- nieczynne.

WŁOSZCZOWA

• Kino

"Kopciuszek."
Kieleckie Centrum Kultury zaprasza /dziś/25 maja o godz. 19 na dużą

- . Ogniem i mieczem· pol. , I. 12, g. 8 .30,
12,18.

STOPNICA
• Kino "Powiew"

scenę KCK na spektakl baletowy Sergiusza Prokofiewa pl. "Kopciuszek'
w wykonaniu "Roya l Ballet Flanders". Bliższe informacje i bilety w cenie

70 i 80

zł :

Zawody

Impresariat KCK, te l. 344-90-54.
wędkarskie

dla dzieci

- .Joe Black· USA, I. 15 , g. 17.

SANDOMIERZ

- apteka .Krasnal·, ul. Kopernika.

• BWA
Ir2

• Kino "Syrena"
- nieczynne.

- nieczynne.

• Apteka dyżurująca

• Informacja Gospodarcza
- ŻÓŁTA LINIA, tel. 94-34.

- brak terminarza.

- nieczynne.

bolu

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

mierza".

1,':""

BIURO REKLAM I OGŁO SZE Ń
" ECH.A DNIA", ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
te l. 864-32-58,
czynne 10-14.30.

- ul. Żapinowska 2.

USŁUGI

• "Moskwa"
- . Odlotowe wakacje· pol. , bo., g . 11.30.
15.45 •• Mulan- USA, bo .• g. 14 •• Poniedziałek· pol., I. 18, g. 18,20.

- .zabytki sakralne Sandomierza· - wystawa Jurija Sulimowa. Można również podziwiać zbiór starych zegarów.

- nieczynne.
- . Ronin· USA, I. 15, g. 20.

INNE

- wystawa projektów ołtarza papieskiego.

• WSHP Biblioteka Główna

SUCHEDNIÓW

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

STASZÓW

• Muzeum Diecezjalne
u/bo

• Motel Królowej Jadwigi

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

• Nagła pomoc lekarska
lekarzy specjalistów

25

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

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

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

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS:
65-36-64; autoholowanie: samochody cię
żarowe i autobusy, czynne całą dobę : 65-3828, Biuro Turystyczne: 65-23-40.
ECHO-TAXł, tel. 262-11-11,
dojazd do klienta bezpłatny.

SKARŻYSKO-KAM.
• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• Muzeum im. Orła Białego
- RejóN, lL stoneczna !JO,1el 531-331 . Czynne oodziennie: ekspozycja Penernwa - cały
-dzień, ekspazyqa w ~ - w gxIz. 9-17.
• Kryta pływalnia
- ul. Spółdzielcza 19, tel. 539-345, czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 6-20,
soboty i niedziełe w godzinach 10-20.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
tel.lfax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17Al9, II p.,
czynne 9-15.
• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
poniedziałek w godz. 9-16, we wtorek nieczynne. Wystawa stała: .Dzieje Sandomierza· - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: . Szachy sandomierskie·
pochodzące ze schyłku XI wieku. Wystawa
czasowa: . Dawne i współczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów własnych muzem.

• Zamek Sandomietski
- ul. Zamkowa 14, telJfax 832-38-58.
Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, poniedziałek - nieczynne. Wystawy stale: . Kuchnia królewska· - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, , Gabinet numizmatyczny" - monety polskie od XI do XX wieku, .H~
storia wzgórza zamkowego w ikonografii·,
.Ekspozycja etnograficzna- - prezentuje ku~u
rę materialną Sandomierzan i Lasowiaków,
.Ekspozycja archeologiczna· - naczynia, broń,
ozdoby z tzw.•Grobu książęcego· z Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska kultury
przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i IV
w. n. e. Wystawy czasowe: .Krocząc drogami
aniołów. Anioły

pokonkursowa prac uczniów szkół średnich . Sandomierz i Sandomierzanie· zorganizowana przez Muzeum Okrę
gowe w Sandomierzu i Krąg Młodych Miłośn~
ków Sandomierza, .Nikifor" ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu·

• OddziaJ Muzeum literatury
- ul. Katedralna 517, tel. 832-21-47. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 9-16, poniedziałek - nieczynne. Wystawa monograflCZl1a
ilustrująca dorobek poetycki Karola Wojtyły. .

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego
- Rynek 7/9, tel. 832-21-41, godziny
otwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorekpiątek w godz. 10-17, sobota-niedzie/a w
godz. 10-14. Wystawa pl.Adam Bień 1899-

1998·.

• BWA Sandomierz
- .Obiekty i

POSTÓJ TAXI
"PRZY DWORCU",
nie pobiera opłaty za dojazd,
_tel. 513-705_
-.

w sz1uce i tradycji judochrze-

ścijańskiej', wystawa

kolaże graficznie· wystawa

Janusza Cywickiego.

• GaIeńa ,.Zapole"
-.ChwaIcie łąki umajone· - wystawa księ
dza StanisIawa Grzegorowskiego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zarządy Kieleckich Kół Wędkars ki ch nr 1 "Brzana", nr 2 "Amur",,FU
Iskra", "FSO Polmo-SHL" organizują zawody wędkarskie dla dzieci z oka·
zji Międzynarodowego Dnia Dziecka . Zawody odbędą się na zalewie kie·
leckim 30 maja . Rozegrane zosta n ą w dwóch grupach wiekowych /grupa
starsza - urodzeni w roku 1985 i starsi oraz grupa młodsza - urodzeni w
roku 1986 i młodsi/o Rozpoczęcie wędkowan i a dla starszych o godz. 8, a
dla młodszych o godz. 11 . Zapisy na zawody na miejscu zbiórki przed hotelem "Relax" co najmniej na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów.
Wędkowanie w obu grupach wiekowych trwać będzie 2 godziny. Dla zwY.
cięzców sponsorzy przewidzieli liczne nagrody oraz słodycze dla ws7Yf·
stkich uczestników. Bliższych informacji mogą udzielić zarządy wymienionych kół . Zadzwoń pod nr telefonu 34-522-62, a dowiesz się wszy'
stkiego.

Kurs wychowawców kolon ii i obozów
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP w Kielcach przyjmuje zapisy na kurs wychowawców kolonii i obozów. Imformacji udziela ou·
PiS w Kielcach, ul. Piotrkowska 12, pok. 215, tel. 368-05-83.
Isial

" Echo kierowców"

Kolarze na ulicacb
Aleja IX Wieków Kielc i ulica
Warszawska na odcinku od IX
Wieków do Orkana w Kielcach
będą dziś zamknięte w godzinach od 16 do 17 - informują
organizatorzy Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków Polskich_ Ponadto trasa
peletonu przebiegać będzie od
Słowika ulicami Krakowską, Armii Krajowej, Żelazną, Czarnowską. Apelujemy do zmotoryzowanych o ostrożność.
Na czas zamknięcia odcinka
Warszawskiej i alei IX Wieków objazd zaplanowano ulicami Manifestu Lipcowego, Świętokrzyską,
Krasickiego, Orkana, Klonową,
Jesionową. Okresowo zmienią się
również trasy autobusów MZK nr
5, 7, 13, 35,46,49, 15, 39,13,4,
48, 3, 21,25, 10,47, 14, 14 bis, 38,
43, 16 bis, 20, 22_
Ostrzegamy rówmez przed
utrudnieniami na ulicy Krakowskiej w Kielcach_W tym tygodniu
zamknięta dla ruchu będzie jedna

jezdnia tej ulicy. Trzeba "lYIracać
uwagę na znaki informujące o
zmianie organizacji ruchu.
W związku z tym remontem"&
dzwonili do nas mieszkańCY bUdynków nr 55, 57 i 61 przy ul. Krakowskiej, którzy nie mogą dOJechać do swoich domów na skutek
prac remontowych. Sprawę ~
śnimy w Miejskim Zarządzie Or09
Kielce.
.
Na kolejne poważne utrudnienie natkniecie się na ulicy We~
w Kielcach, która jest zamknl~
na odcinku od MickiewiCZa
Seminaryjskiej. Dopuszczony
jedynie ruch lokalny.
,
W regionie trzeba uważac;
mostach w Połańcu , Brzeg
oraz na obwodowej Kielc w ~
"siódemki". Obowiązuje ruch y/3'
hadlowy.
.. d~
Przypominamy o audyCji ta'
kierowców .Auto radio - molO .

dio', ldórąogodzinie 14_10~
Radio ,Kielce'.

(felPS)

CO GDZIE KIEDY?

1999 r.

ik Charles Sinclair domisją amerykańsko

w jednym z krajów
u. Zadaniem pilotów obu
jest zniszczenie bazy nu. pań stwa zagrażaj ącego
Pomysł przenej akcji oka11t,..W Y""" trudny do zreaRadzieccy i amerypiloci są pełni uprzedzeń i

Kanadyjsko-izraelski film
sensacyjny, 1988. Reżyse
ria: Sidney J. Furie. Wystę
pują: Louis Gossett Jr, Mark
Humphrey, Stuart Margalin,
Jason Gedrick.
polSat, godz. 20.35

czy herbata? 8.00 Pan Złota
- serial kom. 8.20 Giełda
i
8.40 Prognoza pogoSzmacianki - serial anim. 9.1 0
ja - pr. dla dzieci 9.30 Domowe
- pr. dla dzieci 9.55 Porozdzieciach 10.05 Milagros
obycz. 10.55 Aukcja - czyli
- teletumiej 11.20
,w<:,,,rlh~u"i ,,t (20) W poszukiwaniu
serial dok. 11.30 Zdrowie i choroKrew - rodowe dziedzictwo - fiI~
Wiadomości 12.10 Agrobizmag. inform. 12.20 Magazyn
. Motyl z kukurydzianych pól,
pola 12.50 Klub samotnych serc
Japonia (4) Edukacja - serial dok.
Patrz w serce (18) Granice szale- felieton 13.55 Dom pełen
- mag. 14.10 Ciuchcia - pr. dla
Po prostu życie (36) - serial
5.00 Światy Franciszka Maślu
- rep. Hanny Kramarczuk 15.30
Junior - pr. dla młodzieży
mag. 16.05 Rower Błażej a 16.30 Moda na sukces
1"I"nn",,,I,, 17.00 Teleexpress
- telenowela 17.50
Miliard w rozumie 18.30 360 stopni dookoła
mag.
18.50 Reporter
ze starym
anim. 19.30 Wiadomoi Prognoza pogody 20.10
Dobrej Nadziei (16) - serial
. 21 .00 Debata - pr. publicysl.
.
Sosnowiec,
Oblicza mediów 22.50
23.00 Wiadomości i Sport
dzień generała - film dok.
zbliżenia: Prosta droga
hiszp. 1.15 Co orzeknie
"dllUISlWO grozi śmiercią 1.30
OO"IIMlcn"Al 2.00 Zakończen ie

(powt.) 7.30 DzienStudio urody 8.00 Pro8.30 Złoto polscy (143)
I kobiet - mag. poranny
0-70035277) 9.35 Krok za
- serial kom. 10.00 Zwie(6-ost.) Dzieci (2) - serial
Duety do mety (powt.) 11.00
Palliserów (3) - serialobycz.
Naprawdę jaka jeste ś (powt.)
Familiada (powt.) 13.00 PanoraDziennik krajowy (powt.)
Wkrainie władcy smoków (21 ) Przyg. 14.15 Benefis Ireny Kwiat15.10 Doogie Howser, lekarz
(94,95) - serial kom. 16.00
16.1 0 Krzyżówka szczęścia 16.40 Studio sport: Kolarski
17.10 W okolice
.30 Program lokalny 18.00
18.1 0 Program lokalny 18.35
- teletumiej 19.05 Kocham
99 - mag. film. 19.35 Bądź
2 Grzegorz Lato - pr. dla młod00.00 linia specjalna [audiotele:
Ż70015055, nie - 0-700150221
archiwum X - serial sf USA
Nagroda literacka - NIKE 99 21 .50
. 22.00 Panorama 22.30
22.35 Sport telegram
Dziiecialtka Jezus (7) - telePułapki miłosierdzia - film
Kocham Lucy (49) - serial
Zakończen ie programu

nie darzą się zaufaniem . Wkrótce
okazuje się , że jeden z pilotów radzieckich był w szwadronie, który
zestrzelił przyjaciela jednego z pilotów amerykańskich . Dochodzi

dram. obycz. 14.35 Serce Klarity - telenowela 15.30 Program dnia 15.35 Nasza antena 15.40 Kronika 15.45 Moonlight - koncert 16.40 Legendy krakowskiej piłki nożnej 16.55 Podpowiedzi w
plenerze - mag. krajozn. 17.15 Temat
dnia - pr. publicyst. 17.30 Na celownikumag. wojskowy 17.50 Ludzie i wydarzenia 18.00 (WP) Panorama 18.10 Kronika 18.30 Portrety: Dominika Kurdziel pr. publicyst. 19.05 Marimar - telenowela
20.00 Coronation Street - telenowela
21 .00 To jest temat - rep. 21.15 Magazyn żużlowy 21.30 Kronika 21.45 Studio
sport 21.50 Nasza antena 22.00 Serce
Klarity - telenowela 22.50 Stan posiadania - pol. dram. obycz. 0.35 (WP) Sentymenty: Przeżyjmy to jeszcze raz - pr.
rozr. 1.35 Zakończenie programu

POLSAT
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto się
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00
Czarodziejka z Księżyca (29) - serial
anim. 8.30 Dziedziczna nienawiść (60)
- telenowela 9.30 Żar młodości (710)serialobycz. 10.30 Legendy kung-fu
(36) (powt.) 11 .30 Ally McBeal (19)
(powt.) 12.30 Życie jak poker (66) - telenowela 13.00 Idż na całość - show z nagrodami 14.00 Link Journal - mag. mody 14.30 100% dla stu: gra - zabawa
15.00 ReBoot (12) - serial anim. 15.30
Podravka gorąco poleca - mag. kulinarny 16.00 Informacje 16.15 Ja się zastrzelę! (16)-serial kom . 16.45 Dziedziczna nienawiść (60) (powt.) 17.40 Roseanne (111) - serial kom . 18.10 Przyjaciele (7) - serial kom. USA 18.45 Informacje 18.55 Prognoza pogody 19.05
Legendy kung-fu (37) - serial sens .
20.00 Miodowe lata (21) - serial kom.
20.35 Film tygodnia: Żelazny orzeł 2 kanad . film sens. 20.50 Losowanie
LOTTO i Szczęśliwego Numerka [w
przerwie filmu] 22.30 Telewizyjne Biuro
Śledcze - mag. krym. 22.55 Wyniki losowania LOTTO 23.00 Informacje i biznes informacje 23.20 Prognoza pogody
23.25 Polityczne graffiti 23.35 Życie jak
poker (66) - telenowela 0.05 Motowiadomości - mag. motoryz. 0.35 Muzyka
na BIS 2.35 Pożegnanie

TV POLONIA
7.00 Program dnia - TY Polonia zaprasza 7.05 Dziennik krajowy 7.25 Sport
telegram 7.30 Wielka historia małych
miasl:
Opatów
pr. Andrzeja
Kozłowskiego 8.00 Połudn ik dziewięt
nasty: Jasne jak słońce - pr. dla młod
zieży 8.20 Z dziecięcej półki - pr. dla
dzieci 8.30 Mała księżniczka (23) - serial anim. 9.00 Wiadomości 9.10 Spojrzenia na Polskę (powt.) 9.30 Czarnobiałe i w kolorze: Ktokolwiek wie ...
(powt.) 11 .05 Mała rzecz a cieszy (70)
Mimoza; Jak zbrzydło powidło; O czym
marzą koty? - filmy anim. dla dorosłych
(powt.) 11.25 Polski Ikar (powt.) 12.00
Wiadomości 12.10 Ałma Mater (powt.)
12.30 Klan (220) - telenowela 12.55
Auto-Moto-Klub (powt.) 13.05 Liga
Przebojów (powt.) 13.30 Magazyn polonijny ze Skandynawii (powt.) 14.00
Tylko Muzyka - Liga Przebojów 15.00
Panorama 15.20 Program dnia 15.30
Swój (19) - mag. 16.00 Klan (220)
(powt.) 16.30 Sześć milionów sekund
(1 8) Tam i z powrotem - serial dla
młodych widzów 17.00 Teleexpress
17.15 Polska piosenka : Ludzie, zjawiska, epiZody - pr. muz. 17.35 Krzyżów
ka szczęścia - teleturniej 18.00 Pogranicze w ogniu (1 5) - pol. serial sens.
19.00 Wieści polonijne 19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Reksio - serial anim. 19.30 Wiadomości 19.55 Prognoza pogody 20.00 Studio sport 20.05
Akwarium, czyli samotność szpiega (4osI.) Zdrada - serial pol.-niem. 21 .00
Słowiki na Dalekim Wschodzie - rep.
21.45 Znaki czasu - Tajemnice Rosji (4)
Zapomniana armia - film dok. 22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05
Debata 0.00 Ars Organi: Organy kate-

do konfliktu. Sytuacja zmienia się
jednak, gdy wychodzi na jaw, że jeden z amerykańskich generałów
zamierza uniemożliwić akcję . Na
zdjęciu scena z filmu.

dry włocławskiej - rep. Wiktora Łyjaka
0.15 Materia i forma - pr. Grażyny Banaszkiewicz 0.20 Program dnia oraz
Powitanie widzów amerykańskich 0.30
Klan (220) (powt.) 0.55 Krzyżówka
szczęścia (powt. ) 1.20 Reksio (powt. )
1.30 Wiadomości , Sport i Prognoza pogody (powt.) 2.00 Akwarium, czyli samotność szpiega
(4-ost.) Zdrada
(pow!.) 2.50 Słowiki na Dalekim
Wschodzie (powt.) 3.35 Znaki czasu Tajemnice Rosji (4) Zapomniana armia
(powt.) 4.30 Panorama (powt.) 4, 55
Prognoza pogody (powt.) 5.00 Pogranicze w ogniu (15) (powt.) 6.00 Materia i
forma (powt.) 6.15 Klan (220) (powt.)
6.40 Polska piosenka: Ludzie, zjawiska, epizody (powt.)

. . ·w·

RTL 7

6.00 Świat pana trenera - serial kom.
6.25 Autostrada do Nieba - serial familijny 7.15 Sunset Beach - serialobycz.
8.00 Odjazdowe kreskówki: Denver ostatni dinozaur, Rocky Łoś - superktoś ,
Klejnot snów 9.1 OPiękna i Bestia - serial
przyg. 10.05 Trzecia planeta od Słońca 
serial kom. 10.30 Policjanci z Miami - serial krym. 11 .20 Prawnicy - serialobycz.
12.10 Teleshopping 12.50 Zoom - mag.
sensacji 13.20 Autostrada do Nieba serial familijny 14.15 Piękna i Bestia serial przyg . 15.10 Odjazdowe kreskówki: Denver - ostatni dinozaur, Rocky Łoś
- superktoś, Klejnot snów 16.20 Dziewczyna z komputera - serial kom. 16.45
Potwórz bagien -serial przyg . 17.10 Rodzina Potwomickich - serial krym. 17.35
Trzecia planeta od Słońca - serial kom.
18.00 Sunset Beach - serialobycz.
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogod)' 19.00 Zoom - mag. sensacji 19.30 Świat pana
trenera - serial kom. 20.00 Tajemnice rodzinne - dram. obycz. USA 21.40 Wieczór z wampirem - talk show 22.55 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz
prognoza pogody 23.10 Zbrodnicza pamięć - film sens. USA 0.45 Zoom - mag.
sensacji 1.10 Policjanci z Miami - serial
krym. 2.00 Tajemnice rodzinne (powt. )
3.30 Teleshopping

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad i 7.15
Opowieści z Zielonego lasu (36) - serial
anim. 7.45 Troskliwe misie (47) - serial

Japonia
System oświaty w Japonii po II
wojnie światowej uległ zasadniczym zmianom i został stworzony
na wzór amerykański : sześciolet
nia szkoła podstawowa, trzyletnia
szkoła średnia , trzyletnie liceum i
czteroletnie studia uniwersyteckie.
W Japonii już od przedszkola zaczyna się rywalizacja uczniów o jak
najlepsze oceny, miano najzdolniejszego, najpilniejszego i ro-

I

TVP1, godz. 13.15
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anim . 8.10 Kucyki i przyjaciele (30) - serial anim. 8.35 He-Man (2) - serial anim.
9.00 Paulina (51) - serialobycz. 9.50 Maria de Nadie (25) - telenowela 10.40 Rozwinąć skrzydła (85) - telenowela 11 .30
Telesklep 12.00 Maria Izabela (101) - serialobycz. 12.30 Fakty, ludzie, pieniądze
- Home&Market - mag. 13.00 Czas to
pieniądz - teletumiej 13.35 Opowieści z
Zielonego Lasu (36) - serial anim. 14.00
Troskliwe misie (47) - serial anim. 14.25
Kucyki i przyjaciele (30) - serial anim.
14.45 He-Man (2) - serial anim. 15.15
Szkoła złamanych serc (118) - serial dla
młodzieży 15.45 W naszym kręgu (8) serial dla młodzieży 16.15 Bajer w Bel-Air
(34) - serial kom. 16.45 Nie do wiary opowieści niesamowite 17.15 TVN Fakty
Regionalne 17.30 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki 18.00 Paulina (52) - serial
obycz. Meksyk 18.55 Pogoda 19.00 TYN
Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria Izabela
(102) - serialobycz. 19.55 Pogoda 20.00
Buffy - postrach wampirów - horror USA
21.55 Milenium (11) - serial sens. 22.55
TVN Fakty 23.00 Kropka nad i 23.22 Pagoda 23.25 Telewizjer - mag. sensacji i
rozrywki 23.55 Prawnicy z Miasta
Aniołów (111) - serialobycz. 0.45 Supergliny - mag. policyjny 1.15 Granie na zawołanie - pr. rozr. 3.45 Granie na ekranie
- pr. rozr.

TVK Darni

Skarż

sko

8.00 Muzyczna Dami 8.30 Ring z ...
9.30 Każdy ma prawo 10.00 Muzyczna Dami 10.15 Tajemnicza śmierć
Bruce ' a i Brandona Lee 10.50 Muzyczna Dami 11 .00 Muzyka Ameryki
12.00 Amerykańscy gladiatorzy 12.45
Pojedynek 13.00 Królowa Bona - serial 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Czy
wiesz .. . 15.00 Noce i dnie - film 16.00
Videowizyty 16.30 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej 17.00 Muzyczna Dami
17.15 Skarżyski Kalejdoskop 17.40
Magazyn sportowy 17.45 Muzyczna
Dami 18.00 Medycyna tradycyjna w
Azji 18.30 40-latek - serial 19.30 Pr.
dla dzieci 20.00 Muzyczna Dami
20.30 Życi owe dylematy 21 .15 Z punktu widzenia nocnego portiera 21.30
Wisła 22.00 Skarżyski Kalejdoskop
22.25 Magazyn sportowy

RADIO KIELCE
0.00-9.00 Wiad . (co godzinę) 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania cen targowiskowych 5.30, 6.30,
7.30 Sytuacja na drogach 5.50, 1.30
Lapidaria 6.00, 16.00 Aktualn . dnia
6.05, 7.05, 12.10, 17.30, 20.10 Sport
6.15, 9.05, 13.10,19.05 Komunikat dla
alergików 8.05, 10.15, 11 .55, 12.15,
17.35 Kuriery ogłosz. 8.50 Radiowa
giełda pracy 11 .00, 13.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00,19.00,21.00, 23.00 Wiad .
9.05 5 minut o reformie ubezpieczeń
społecznych 9.1 0 Nie czytałeś posłuchaj 9.15 Muzyka dla wszystkich
10.00, 12.00,14.00, 18.00,20.00 Mag.
inform. 10.20 Radio Kielce poleca ...
10.30 Pół godziny dla rodziny 11.10
Sprawa na dziś 12.00 Plus w połudn ie
12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach
13.10 Rozmait. i muzyka 13.50 Dzieje
grzechu S. Żeromskiego 14.15 Auto radio - moto radio 15.10 Radiowy Konkurs Szkół Średn ich - Supe rszkoła 99
15.55, 19.50 Język angielski 18.00 Plus
18.30 Zmagania - prezentacja reportaży 19.10 Świat filmu 19.50 Opowieści
dla starszaków 20.15 Radio po kolacji
21.50 Ogniem i mieczem - prawda i legenda 22.00 BBC 23.00 Mag. studencki 23.30 Razem bracia do lin - mag.
morski 0.00 Nocne Kielce
~

.' ,. RADIO FAMA

6.20 Serwisy inform. (co godzinę) 6.308.30 i 14.30-17.15 Wiad . dla kierowców
(co 15 minut) 7.15 Co w prasie lokalnej
piszczy? 7.50, 11 .50, 14.50, 18.50
Wiad . lokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa 9.15 Konkurs 7 x 7, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie 10.15
Kwadrans z Ratuszem 12.1 5 Otwarty
telefon - dzwonić każdy może 14.15
Konkurs - Dzień dobry, tu FaMa 15.05
Przebój za przebojem 18.00 Muzyczna
przestrzeń 21 .00 Nie tylko rock 0.00
FaMa nocą

TVK Ostrowiec

RMFFM

8.30 Ring z ... 9.30 Każdy ma prawo
10.15 Tajemnicza śmierć Bruce' a i
Brandona Lee 11 .00 Muzyka Ameryki
12.00 Amerykańscy gladiatorzy 12.45
Pojedynek 13.00 Królowa Bona - serial
14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Czy wiesz ...
15.00 Noce i dnie - film 16.00 Videowizyty 16.30 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej 17.00 Pr. Lokalny TYK Ostrowiec 18.30 40-latek - serial 19.30 Pr.
dla dzieci 20.30 Życiowe dylematy
21 .15 Z punktu widzenia nocnego portiera 21 .30 Wisła 22.15 Morskie opo-

6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze
świata (co godzinę) w tym wiad. regionalne: 7.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45
18.45-5.45 Wiad. (co godzinę) 6.30 ,
7.00, 7.30 , 8.00, 8.30, 9.00 , 15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00, 17.30 Traffić - region. inform. dla kierowców 5.009.00 Ni w pięć, ni w dziewięć 9.00-1 2.00
Byle do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45 wiad. i region .
mag. inform. 13.00-15.00 Na językaCh
15.00-17.00 Poza zasięg iem 17.0018.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 17.45
wiad . i region . mag. inform. 18.0020.00 Lista Hop-Bęc (Hop: 0-700 060
22; Bęc: 0-700 060-33) 20.00-20.00
Granie na żądanie 22.00-1 .00 O zmRocku 1.00-5.00 Kobranocka

wieści

6.40 Mój przyjaciel, Biała Łapa - film
przyg . USA 8.10 Romans z duchami kom . USA 9.45 Zew krwi - film przyg .
USA 11 .15 Na planie filmu Teoria spisku - rep. 11.35 Koncert na dachu - film
obycz. USA 13.15 Jezioro osobl iwości poI. film sobycz. 14.55 Naga splówa 97
i 10/12 - kom . USA 16.25 Chłopcy panny Evers - dram. obycz. USA 18.25 Same kłopoty - kom. USA 20.00 Bez zobowiązań - thriller erot. USA 21.35 Pret-aporter - kom. USA 23.45 Czas odnowydram. hist. USA 1.40 Romans z duchami - kom. USA 3.15 Przymierze z bronią
- thriller USA 4.55 Od zmierzchu do świ
tu - horror USA

Warto
nieustannie

duchem

współzawodnictwa są uważane za
największą wadę japońskiego szkoł

nictwa. Z drugiej jednak strony, japońska szkoła

7.00-22.00 Serwis inform., 6.00 Poranny blok prezenterski: muzyka, aktualn.,
inform., konkursy: 6.00 Otwórz oczka
7.05 Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20 Strzał w dziesiątkę, czyli przebój dnia (co godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej reporterki 8.15, 11 .15,
13.15, 16.15 Komunikaty i ogłoszen ia
8.30 Płyta dnia 9.15 Konkurs prasowy
10.05 Aktualn . sport. 10.45 Przegląd
prasy 11.25 Radiowa g iełda pracy

obejrzeć

kującego największe nadzieje.
Uczeń, który ukończył prestiżową
uczelnię z dobrymi wynikami ma
duże szanse na otrzymanie dobrze
płatnej pracy. Jednak przeładowa
ne programy w powiązaniu z podsy-

canym

MTMFMRADIO
NAD KAMIENNĄ

dobrze przygotowuje

swoich uczniów do dorosłego życia .

.

Horror, USA, 1992. Retyseria: Fran Rubel Kuzui. Wystę
pują: Kristy Swanson, Donald
Shuterland, Rutger Hauer, Luke Perry.
TVN, godz_ 20.00

http://sbc.wbp.kielce.pl

RADIO LELlWA
6.00-9.00 Wiad . (co pół godziny) 6.13,
7.13,8.13,9.13, 10.13,11.13,1 4.13,
16.13, 18.13, 20.13 Kalendarium his!.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8.00,
17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00
Wiad . (co godzinę) 9.30 Gość dnia
10.30 Giełda pracy 10.48 3 przed 11
11.30 Dziś w mieście 12.00 Notowania
walutowe 12.30 Giełda nieruchomości
12.45 Audycja ubezpieczeniowa 13.00
Notowania warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 14.30 Giełda pracy .
14.45 Auto Motor i Sport 15.30 Dziś w
mieście 18.25 Kalendarz muzyczny
19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście
22.00 Wiad. Głosu Ameryki 22.10 Muzyka Non-stop 0.00 Love songs

Prosta droga
do raju

~

Dramat
obyczyczajowy,
USA, 1991. Retyseria: John
Korty Występują: Suzanne
Sommers, David Bimey, Ken
Kerscheval, Michael Leamed.
RTL7, godz. 20.00
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RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-0.00 Wiad . (co godzinę) 6.3019.30 Wiad. lokalne (co godzinę) 7.50,
8.50, 19.25 Sport 6.15, 8.45, 11.55,
20.55 Nauczanie Jana Pawła II 7.10,
7.40, 8.10,14.55,15.25,15.55 Sytuacja na drogach 7.55, 9.55,13.15,17.45
Komunikaty 5.55-8.00 Wczoraj plus
dzisiaj 6.45 Ewangeliarz 7.15 Patron
dnia 7.20 Kalendarium na dziś 7.35100
dni do wizyty Ojcia Świętego 8.00-9.00
Poranny puls dnia 8.10 Twarz w twarzporanna rozmowa Radia Jedność Plus
8.35 Przegląd prasy 9.00-12.00 Samo
życie 9.10 Jeden plus jeden - gość w
studiu 9.40 Rynek pracy 10.10-10.55
Temat dnia 11 .35 Konkurs RJP 11.55
Anioł Pański 12.00-13.00 Południk Plus
+ konkurs 13.00-14.00 Radio Plus Rozmaitości 13.10 Notowania giełdowe
14.00-15.00 Muzyczny puls dnia (album tygodnia , kalendarium muzyczne)
15.05-15.55 Plusy dodatnie - plusy ujemne 16.05-16.55 Świętokrzyski puls
dnia 17.00-19.00 Wiara plus życie
17.10 Serwis Radia Watykańskiego
18.00 Transm. mszy św. 19.05-20.55
David Fox Show 21 .05-22.00 Debata
Radia Jedność Plus 23.00-0.00 Przykazania i pytania 0.05-5.55 Noc na
wzgórzu

Buffy - postrach
wamplrow

przez ojca alkoholika. W wieku kilkunastu lat Suzanne wyszła za
mąż za młodego prawnika. Małże
ństwo nie było jednak udane. Gdy

Film jest biografią znanej amerykańskiej modelki i aktorki Suzanne Sommers. Suzanne urodziła
się w rodzinie terroryzowanej

RADIO TAK
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę)
20.00, 21 .00, 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych 6.30 7.30, 13.30, 16.30, t9 .05
Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45,
7.45 Poranne Moto-info 9.45 Notowania walutowe 15.15 Notowania giełdo
we 9 .55, 13.55, 16.55 Komunikaty
6.00-10.00 Poranny program : Razem
od świtu 8.10 Poranny gość Radia TAK
8.30 Raport reporterów 10.10 Hyde
Park 11.10 Konkurs: Tak Czy Nie
12.00-15.00 W przestrzeni 13.30 Spotkania z ekspertem 14.10 Informator
kulturalny 15.00-17.00 Na fali - mag. inform . 17.00-19.00 Tak mi graj 19.0021.00 Lista przebojów Radia TAK
21 .00-23.00 Tak i tak - wieczomy blok
muz.: inform., wydarzenia i wywiady
23.00-1 .00 Nie taki straszny Jazz 1.006.00 Noc z Radiem TAK: Po zachodzie
słońca oraz konkurs - Co wiesz o NAS?

jej syn uległ wypadkowi samochodowemu i Suzanne nie miała
czym zapłacić za szpital, dla pieniędzy zgodziła się na sesję fotografiąną. Pornograficzne zdjęcia
okazały się przepustką do kariery.

Beztroską nastolatkę Buffy niespodziewanie nawiedza stary
Merrick. Od niego dziewczyna
dowiaduje się o swoim życiowym
powołaniu - zwalczaniu wampirów. Merrick będzie jej nauczycielem i przewodnikiem w ratowaniu
świata przed zagładą. Początko
wo Buffy odmawia. Jej przyjaciel
Pike dowiaduje się , że wampiry
planują zmasowany atak. Wówczas Buffy zmienia zdanie i pełna
zapału postanawia stawić czoło
upiorom.
.

Tajemnice
rodzinne

12.30 Ukryty telefon 14.30 Popołudnio
wy blok prezenterski: 14.30-17.00 Publicystyka, temat dnia, sonda, rep. 18.05
Aktualn . sport. 18.15 Eko-Konkurs
21.05 Wieczór z czarną płytą 22.056.05 Muzyka Nocnych Marków

I

Pozbawiony skrupułów zbiegły
Quinn podejmuje praw bloku mieszkalnym
o nazwie "Paradise", pozbywając
się przedtem mężczyzny skierowanego na tę posadę przez agencję pośrednictwa pracy. Nowe
miejsce jest dla Quinna idealną
kryjówką. Nie chcąc wzbudzać
podejrzeń lokatorów, nowy portier
z zapałem zabiera się do pracy.
przestępca
cę dozorcy

Thrillerhiszp., 1994. Retyseria: Gerarda Herrero. Wystę
pują: Charles Dance, Assumpta Sema (na zdjęciu), Morgan
Weisser, Katrina Gibson.
TVP1, godz. 23.50
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Mebel z Dalekiego Wschodu

PARAWAN ,
ZAM AS,. sel
Wielu z nas uważa go raczej za artykuł ostatniej, a nie pierwszej potrzeby. Za rzecz, na którą nie warto wydawać pieniędzy. Tymczasem
niektóre parawany, bo o nich mowa, są niemalże dziełami sztuki. A co
więcej okazują się one niezwykle praktycznym i ciekawym detalem
wystroju wnętrza.
Parawany pochodzą z Dalekiego
Wschodu, gdzie spełniały rolę nie
tyle ozdobną, a użytkową. Były po
prostu ściankami rozdzielającymi
dom na- mniejsze pomieszczenia.
Parawany chińskie odznaczały się
niezwykłą feerią barw, często pojawiał się na nich żuraw jako symbol
ludzkiego ducha.
Parawany japońskie nie były już
tak kolorowe, miały raczej" barwy
stonowane.
- Na parawanach przedstawiano
historie dworskich romansów. Przy
pomocy symboli ukazywano histori~ walczących z sobą szlacheckich
rodów. Niektóre z rysunków na parawanach miały nawet swoje tytuły
- opowiada właścicielka kieleckiej
galerii "Retiro" Małgorzata Daniszewska-Chyb.
Parawany znowu powracają do
łask . Na naszym rynku możemy
znaleźć wiele ich rodzajó·w. Pierwsze z nich wykonane są ze szlachetniejszej odmiany wikliny, tak
zwanej rafii morskiej. Są to parawany plecione z mniejszymi bądż

y

sprzedaży możemy zamówić rodzaj tkaniny, jaką chcemy mieć w
parawanie. Jeśli mamy materiał
taki sam jak obicie kanapy czy
zasłony, również możemy założyć

go na stelaż parawanu. W ten sposób wszystkie elementy wnętrza
stworzą harmonijną całość. Dla
koneserów polecamy parawany
wypełnione ręcznie malowanym
jedwabiem.
Bez wątpienia parawan w naszym domu może spełniać wiele
funkcji. Oczywiście ozdobną przede wszystkim. Ale także praktyczną. Zasłoni stertę nie uprasowanego prania , kiedy znienacka
przyjdą goście . W pokoju dziecinnym skryje rozrzucone zabawki
lub ... łóżeczko dziecka, które boi
się usypiać w ciemności , a razi je

większymi prześwitami.

W niektórych egzemplarzach "dziury" te są
wypełnione na przykład materiałem. Parawany zwane chińskimi
również mają otwory w wypełnieniu
między stelażami. Dlatego polecane sąjako przegrody do większych
pomieszczeń czy restauracji. Dzię
ki nim stworzony zostanie dyskretny klimat wnętrza.
Do użytku domowego bardziej
przydatne będą parawany wypełnio
ne materiałem. Mają tutaj bowiem
spełnić rolę zasłony. Domowe parawany różnią się przede wszystkim r0dzajem stelaża Może być on drewniany bądź metalowy. Kolor obudowy
powinien współgrać z barwami pomieszczenia, dlatego spotkamy stelaże w najróżniejszych barwach. Bardzo ważną kwestią jest wypełnienie
parawanu. Jakie ono będzie, zależy
tylko od naszego gustu. Materiał moźe być w koloracn jaskrawych, bardzo wzorzystych lub jednokolorowy.
Do pokoju dziecięcego polecamy
tkaninę przedstawiającą postacie lub
sceny z bajek. W wielu punktach

światło.

wśród

nich zarówno metalowe o
1,5 metra z ozdobnym ornamentem na górze oraz
dwumetrowe, drewniane wypełnione kolorową tkaniną. Wiklinowy parawan o wysokości 1,8
metra i długości 1,35 m kosztuje

wysokości około

około
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złotych.

Kinga KANGIER

Złoty

Instalator dla kieleckiej firmy

Nagroda ta

kotły

Kilkanaście

Cena parawanu zależy w głównej
mierze od jego wielkości i rodzaju
wypełnienia. Również od tego, czy
tkanina będzie jedno- czy dwustronna. Moźemy kupić parawany
o wysokości od pół, do nawet
dwóch metrów. Cena zależy również od tego, z ilu skrzydeł zbudowany jest parawan. Każde skrzydło
ma około pół metra szerokości.
Na naszym rynku znaleźliśmy parawany w cenie około 450 złotych . Były

dni temu w warszawskim hotelu "Forum" wręczono
nagrody - statuetki Złotego Instalatora. Wśród 11 nagrodzonych firm znalazło .się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Holding
Ltd. z Kielc.
prestiżowe

Corocznie najlepsze firmy z
kraju nominowane są do
prestiżowej nagrody Złoty Instalator.
- Większość z nich to członkowie
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - mówi dr inż. Janusz
całego

Roźniakowski,
prezes-dyrektor
Świętokrzyskiego Oddziału Korporacji. Organizacja powołana
sześć lat temu prowadzi szeroką
działalność . Dbając o dobre imię
zawodu instalatora korporacja realizuje zamierzenia odnośnie
przepisów i norm , kształcenia za-

wodowego, zajmuje się
nowoczesnych, be,~pi eczn!ICh
środowiska wyrobów i
Holding Ltd . wyróżn ił się
wym wykonaniem
wych i olejowych dla
tokrzyskiego. To
firmy, jak i
działu Korporacji.
nagroda Złotego
stała przyznana po raz
dla firmy naszego
Danuta

HURTOWNIA ELEKTRYCZ

Ponad 40 lat na dachach w
Dachówka Braas.

całej

STALEWSKI
25-613 Kielce, ul. Jag i ellońska 9, tel. (041) 345-56-76, 346-1 8-92
Ostrowiec, ul. Żabia 15, tel. (047) 265-40-65

Europie.

Bezpośredni

importer

WYSOKIEJ KLAS
DOMOFONY, BRAMO FONY,

niemieckie - balcom

prmody, k~ lI!pI1tł tIekIryany,
ińki, lwiIIIówki, uprawy ogrado.,

Nowoczesny system produkcji, oparty o ścisłą kontrolę surowców
naturalych, gwarantuje niezmienną jakość produkowanych dachówek.
System krycia dachu Braas:
•
•
•
•

szeroka gama kształtów i kolorów
pełen asortyment elementów wykończeniowych
system rynien rutwardzonego PCV Braas StabiCor
okna dachowe Braas Smart

A
~vo.
---

Pewny dach nad

głową

. koreańskie·

_LACHVK~IJJ

B RAAS

Oleat'KoWE ITRAPllOWa
SYSTEMY RYNNOWE ~AfARLEY •...~~,";.Iift'ffJ'i
OKNA DACHOWE

O'FAKRO·

Kielce, ul. ŚCiegiennego 257, tel. (041) 362-05-70
Radom, ul. Tartaczna 16118, tel. (048) 362-31-89

KIELCE, UL. GÓRNA 20
ONSTRUCTIONe
UL. ZBOŻOWA 11
~§~==='~ TELJFAX 368-13-03 343·13.63
"
SP61k"o:~odziennie 7.30-17,30; s~boty 7
Farby Budowlane
A SIGMA
BOGATY ASORTYMENT
~ cQĄnN~
WSZEROKIEJ GAMIE KOLORYSTYCZNEJ SIGMAI
Nowość w

..

'130

gwarancji
lat
Braas

włącznie

z mrOloodpor·
nością zgodnie z dokumentem gwarancyj/?{lTl

KOMPLEKSOWE SYSTEMY

-

MATERIAŁ YIZOLACYJNE FIRMY .~~P~1l

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

Kielce :

LEKON, ul. Tartaczna 1, tel. 048/362 96 00
PROFIL DACH. ul. Chorzowska 12, tel. 048/381 41 80
Grójec: GEN-BUD, ul.
Nisko:

Kępina

66. tel. 048/664 21 59

IZOBUD, ul. Skrzetlewska 4, tel. 041 /345 59 85
MELLE POLSKA, ul. Skrzetlewska 4, tel. 041/34540 12

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

STALMET. ul. Przemysiowa 5. tel. 015/844 47 42

ABN PROFIL. ul. Lubelska 9, tel. 015/641 24 42

http://sbc.wbp.kielce.pl

MAT. OTUL/NI

FARBA EMULSYJNA AKRYLOWA
KARTON-GIPS WNĘTRZA
12,5 I + tuba silikonu
POLECAMY!!!

SUCHE TYNKI nlOR GIPS
MATERIAŁY IZOLACYJNE
WEŁNA MINERALNA CftrillHlr:rt

WOKÓŁ DOMU

Sami naprawiamy

pękniętą rurę

CENTRUM
BUDOWNICTWA

Praktyczne łączniki
Każda

naprawa rur w domoinstalacjach wymagała do
wizyty hydraulika, który
, gwintował, spawał. W
e rzeczy nawet niewielkie
nie powodowało więieszania i bałaganu , niż
remont całej instalana szczęście są już na
łączni ki , dzięk i którym narur bę dz i e łatwi ejsza i o
szybsza.

STRONA 17

tach tak .zara staj ą' kamieniem, że
nie da się ich rozkręcić . Niegdyś w
takim przypadku konieczne było
wycinanie uszkodzonego kawałka
rury, gwintowanie, a następnie zamontowanie zaworu ze śrubun
kie m. Teraz, dzięki łącznikom do
ru r stalowych , możemy pom inąć
gwintowanie rury. To o wiele szybszy sposób naprawiania. Potrzebny do tego celu łącznik ma zawór
kulowy, a cały element jest jedno-

GRZEJNIK STALOWY
TYP 22 600x1000 (2117 W)

PŁ YlOWY

,

naprawcza

DK
+ uchwyty
Pierwsza z łączek przyda nam
wtedy, kiedy w instalacji koniebędzie wywiercenie otworu,
podłączyć dodatkowe ujście
a nie ma możl iwości rozcię
rury. W takim przypadku przynam si ę !ZW. obej ma montaSkłada się ona
nakładek , którymi obejnastępnie dociskami. Na jednej z tych
znajduje się otwór, przez
WVl<v,p"r,',mv dziurę w rurze.
sposób mamy dostęp do
bez obcinania rury. Taka
na przykład firmy . gebo· o
ANB, w zależności od
kosztuje od 10 do 40
przypadku pęknięcia rury, do
naprawy przyda nam się
podobna do poprzednio
' leaslavvlon,el, z tą tylko różnicą,
jednej z nakładek nie ma
Nosi ona nazwę .Gebo
. W razie pęknięcia , ściska
rurę niczym opatrunkiem . Cetej obejmy kształtuje się od 22
76 złotych.
starych mieszkaniach często
grzybkowe, które po la-

Za taką złączkę
od 10 do 40 złotych .
W sytuacji, kiedy nie mamy
gwintownicy, bardzo ułatwi nam
pracę specjalny element do łącze
nia rur. Z obu stron ma on pierści e
nie, w tym jeden z polimeru . To
właśnie dzięki niemu mamy pewność co do szczelności naszej instalacji. Cena tego elementu to 2276 złotych .
- Dzi ęki tym łącznikom , aby naprawić domową instalację, nie musimy spawać ani gwintować rur.
zapłacimy

Usunięcie większości uszkodzeń

nie wymaga wizyty fachowca , ponieważ każdy z nas jest w stanie
dokonać takiej naprawy. Nie trzeba używać specjalnych narzędzi ,
bo montaż łączników czy obejm
jest bardzo prosty. Elementy te
przydadzą się także hydraulikom mówi właściciel kieleckiego przeds i ębiorstwa .Pol-Instal" Jerzy Gugała .
Wszystkie elementy wykonane
są z żeliwa ocynkowanego. Posiadają atesty dopuszczenia ich do
użytku , nawet do instalacji wodo-

I gatunek
w ofercie również: DACHÓWKA

ciągowej .

CEGŁA K~INKIEROWA
'g

2,08

zł/szt.

1 ,49

zł/szt.

+ 7% VAT

7,36

zł/szt.
+ 7% VAT

21 ,09zł/szt.
+ 7% VAT

WEŁNA SZKLANA ~4:::;::::======:
UNI MATA 50 ,19 + 7o/~ł/:l~

SUPERCENA-

KRAKOWSKA 287 A
'l MAJA 93
' KRASICKI EGO 24 A

kl. 350

DASZKI OGRODZENIOWE
.
MARYWIL już od
RYNNA ORINOKO
1:10x2,2x3 mb.

2

VISPOl lTD

- gratis

jesion alpejski

+ 7% VAT

s
19
rm
--

mocujące

MDF

częsclowy.

PUSTAX MAX

VkI. ścieralności

+ 7% VAT

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA FW3ATÓW.
ATRAKCYJNE WARUNKI HANDLOWE
________~____w-____~
OlA FIRM WYKONAWCZYCH

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

,

+22% VAT

I-B-r W CENACH PRODUCENTA
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DOMU

WO

~~
ZAPRASZA

ŚWI~TOKRZYSKIE

CAłUS

CENTRUM FARB I LAKIERÓW

OKNA I DRZWI

Kielce, ul. Zagnańska '232, tel.jfax 331·90-41, tel. 362~1~O
POSIADAMY W SPRZEDAży, W CENACH FABRYCZNYCH WYROBY NAJLEPSZYCH
POLSKICH FIRM: farby, lakiery, kleje, silikony, rozcieńczalniki, akcesoria malarskie

F1~;r~').[~

"f''RelF1(~rc;r~

OKNA
DREWNIANE

DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM NA TERENIE MIASTA

DOCIEPLA,NIE
• RATY BEZ t'tRANTÓW NA MIEJSCU
• RENCI~CII EMERYCI 3" RABAT Z OGłOSZENIEM
• TRANSPORT BEZPŁATNY NA TERENIE (KIELC)
00 50 KM PRZY WIĘKSZVCH ZAKUPACH
• MONTAŻ ZAKUPIONYCH OKIEN I DRZWI

(Q IiI)

(&"-~Ai<PQL"';

A

Kielce·Niewachlów, ul. Batalionów Chlopskich n
telJlax 345·71·91, 345·54·27
Końskie, ul. Kielecka 3, tel. 372·32·92
Jędrzejów, ul. Strażacka 5, tel. 386·20~1

~:;J:;f: ~I
O ~

W

~® 1('Mit!1:tJI

L

I

peliTlt

~

Podejmując decyz~e sp~a~dź

O RWOAZA
JPińczów

korzystnych cen z gwarancją
zadowolenia,
bezpieczeństwa, wygody
SZYBA CLlMA PLUS Nie wierzysz?
k=1,1 W/m kw., k zargonem To przyjedź lub zadzwoń!
OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ Udzielimy Ci rzetelnej informacji.

BLOKADA ANTYWYWAŻENIOWA
GRATIS

Producent
" Różański"

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

"o.o~
IWO)

T.

W maju odwiedza Po lskę
CAIUS INFO SU S autobus z firmy
Immergas Włochy
produkującej znakomite
kotły centralnego
ogrzewania .
Jest to akcja promocyjna
prowadzona w wielu
miastach
29 maja CAłUS łN FO
BUS odwiedzi Radom

BUSZREM Sp. z 0.0.

PRODUKCJA
rolet - zewnętrznych,
aluminiowostalowych
IIMINr SAFE" -

Skrzypiów 333
tel.lfax (041) 357-53-24
tel. kom. (090) 301159
(0604) 574922

praktycznie bez dopłat

......

Stosujemy
bardzo elastyczne
rabaty!

27 -200 Starachowice, ul. Cegielniana 25

oferuje
cegłę kratówkę K-2 kI. 100
w cenie 0,66 zł/szt. + VAT

antywłamaniowe

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

Odbiór ze

składu

cegielni Starachowice

Promując niezwykłą elastyczność

cen zważywszy
na jakość możemy być bardziej atrakcyjni
wobec klasowo zbliżonych profili

BEZPOŚREDNI

[" . ;a...............................;

IMPORTER

: u DAKO:i
I • .•

:.

i • • : .·. . . . . . . .

OKNA· DRZWI
Czy

NAJWIĘ.KSZA

KIELECKA
HURTOWNIA

chciałbyś

spędzić

spokojnie
urlop?

I ~(\(Y~NR Pił
[-.-~

l

_,.

ał}łh...~"OCJ (\\

,

l
,

biała

~
~~ w rewe'Iilt):."Ih;>..:_.....
,
.\:e'- ...........
'JJlej cenie!

I

r

o szczeg6ły pytaj naszych dealerów:

.
.

.m

extra

1- o\<uC1ern
: o~~ 1- szybą a.,,~~eni~

Dystrybucja:

~,

II

~ ~

t

HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW

"PROMESA"

: PIŃCZÓW. 041 357593'1
Iii
: JĘDRZEJÓW, 041 366 10 29
! WlOSZCZOWA. 041 39'1 23 21
: OSTROWIEC SWIĘTOKRZ .• 041 2480445
: KIELCE. u. jagiełlońska65
: STARACHOWICE, 047 li 1727
: SKARŻYSKO KAM .• tel. 0602 844281

~~

~,-

Exee
• BLACHY
DACHOWE
do 30 maja rabat 1
• GONTY BITUMlWU
•
•
•
•

Plm DACHOWE
DACHÓWKA BRUS
fOUE DACHOWE
PAPY

.łYNNY

• OlCHA DACHOWE
• WElNA MINERAlNA
• . PANELE PODŁOGOWI

.... Polsko Sp. z 0.0.
31-305 Krak6uI, ul. RodzIkowsklego 5, t.1. (012) 636-55-16, faX (012) 636-55-31
15-656 K.b, uL SIuatI...,ska 4, t_I. (041) 345-40-12, fax (041) 345-39.CJO
8.OG-17.oo, w sobotv 8.00-13.00

od pooIedzlolku do

piątku

Bezpłatne

kosztorysy, doradztwo techniczne,

możliwość

]

PHU ERA Radom, ul. Wilcza 8, tel. (048) 362-97-27, 363-47-69

stosunek ceny do Jakoscl

mikrowentylacja gratis

Ol))-.
~I~e]e

ZAPRASZAMY

~ .
25-701 Kielce, ul. Krakowska 62
7BUMA7! (obok stacji CPN, przy wiadukcie) teIJfax (041) 346-17-47

.

BUS

Plac Jagielloński
(prze~ teatrem)

D

ELEWA Gl

łNFO

29 maia
go~z. 10-18

PONIEDZIAlEK · PIĄTEK 8.3G-17.00
SOBOTA 8.3G-12.00
18571)w

cęrQ)

,IMMERGAS

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

-
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REKLAMA

Firma

branży

IATKI

cukierniczej zatrudni
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KOMU81KACJI SAMOCHODOWEJ Sp. Z 0 ..0.
28-200 Staszów, ul. Krakowska 51
t,l. (015) 864-26-65,
5) 864-23-42

ogrodzeniowe

PRZEDSTAWICIELA i A35+ VAT
""zł/rn 2
HANDLOWEGO
na teren woj.

'oN AgrocentrulTl
Kielce, ul. Sandomierska 207
Kielce , ul. Paderewskiego 38
M iechów ul. To olowa 3

świętokrzyskiego

(1łasz WYM'E1f~
Iir"""I~I

~ OKNA?

L ......

prosimy kierować pod adresem :
PPH MIRANA
•
ul. Wiejska 79
44-350 Gorzyczki
woj. śląskie
okresie 2 tygodni od dnia ukazania się

~

to nie problem!

'ł

~

.

ABAK-BIS s.c. promocyJne ceny

ogłoszen ia

Kielce, ut. 1 Maja 196

·1

oferuje
.Pnewozy
- wycieczki krajowe I zagraniczne,
okolicznościowe, umowne dla zakład6w
pracy I szk6ł
• Salon - serwis DAEWOO
• Sklep części zamiennych

Zarząd

Nauczycielstwa
Polskiego w Kielcach

PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

zaprasza na tanie,
superzorganizowane
kolonie w PogorzeUcy,
Kołobrzegu i Sopocie.
Prowadzimy sprzedaż ratalną.
Zapraszamy - ul. Piotrkowska 12,
pokój 215, 220, tel. 368·05-84 i 83.

WJĘD~EJOWIE

świętokrzyskie

telefon (041) 354-28-73

28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 11, tel. (041) 386-18-71, 386-22-1 6, tel./fax (041) 386-22-23

fax (041) 354-32·73
ogłasza

Związek

PRZEDSIĘBIORSTWO

Miasta i Gminy w Chmielniku
28-110 Chmielnik, plac Kościelny 5
województwo

• Paliwa PetrochemII Płock S.A. 24 h
• Serwis DAEWOO MOTOR POLSKA
• Spnedai - serwis przyczep produkcji
Nlewlad6w
• Naprawy samochod6w osobo~cll
I ciężarowych
• Usługi Okręgoweł Stacji Kontroli Pojaf.dtw

przetarg nieograniczony na opracowanie

2641/ ..

projektu budowlanego składowiska
odpadów komunalnych
w gminie Chmielnik.

Budowlano-Remontowy
w Staszowie, ul. Kościuszki 6A
tel. 864-39-38
sprzeda beczkę asenizacyjną
ciągnikową TYP NA-25-2500 I,
sprawna technicznie.
Oferty kupna należy składać
w siedzibie zakładu
przez 14 dni od chwili
ł
ukazania sic< ogłoszenia .
Sprzc<t oglądać można codziennie
od 7.00 do J 5.00.
Zakład

Szcz egół owe informacje oraz formularz specyfikacji istotnych
warun ków zamów ien ia m ożna uzyskać w Urzędzie Miasta
. Gminy w Chmie lniku, plac Kośc i elny 5 , Wydz i ał Inwestycji,
4, tel. (041) 354-28-73.
składania ofert do 18.06.1999 r., do godz. 12.00 w siedziu Miasta i Gminy, pokój nr 3 - sekretariat.
ofert odbędzi e się 18.06.1999 r. o godz. 13.00 w Urzędzie
i Gminy w Chmielniku, pok. 1.

-,PiJ - 95, E 94, ON, oleje, kosmetyki samochodowe,
płyny chłodnicze

8625/1i

~

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KIELCACH
• przewozowe:
· wycieCZki krajowe i
- okolicznościowe,
-ładunki, tel. 362-30-04
• reklamowe na:
- pojazdach i ~fr~'f?~(;!li~t~!;~~~~~:,
- wewnątrz DO/~fZd()w. rR/. ';~I'ł/-.11/J·I1,/)',","",,_'
- biletach, tel.
• remonty i naprawy:
- samochodó
- autobusów. rec-;jo~~-;WC4U'k2k,,,,,Ji\J,,,,
• diagnostyczne
.....,w«'"i,"w·'-~
- stacja kontroli pojazdów, tel. 362-38-22
• holowanie I pomoc drogową
tel. 362-38-22

EBLOWY
OKAZJA
•
WIELKA WYPRZEDAZ
MEBLI MIESZKANIOWYCH
I KUCHENNYCH

ET·94, ON, oleje, kosmetyki samochodowe,

Kielce, ul. Wesoła 33
tel./fax 368-00-57, 344-92-29

tel. 362·32-07_

OLEJ

OPAŁOWY

,

..
y
"'Ostałes
OY~=
C
t Y111 SPOŻYWCZYCH
-Już NaS 7_ (nie:=:!~~
...

.rllnisze

NOWOCZESNE

ARTYKUŁÓW

...

KII

-~ntern

Zapraszamy codziennie
w godz. 03.00 - 10.00

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

Trasa wylotowa na Poznań
http://sbc.wbp.kielce.pl

sprzedażydefalicznej)

BRON/SZE, ul. Poznańska 98
te/.(+48 22) 72242 13

STRONA 20

REKLAMA

-

OGŁOSZENIA
E
DOWOLNIE WYBRANYM PRZEZ CIEBIE DN IU

ZNIZKI NA

W
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja,
J eżeli ogłosze ni e drobne zamieszczone w "Echu Dnia" nie odniesie skutku,
przyj dż do Biura Reklam i Ogłosze ń. Jeże li w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszen i a okażesz rachune k na to ogłoszen i e , dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszen i e tej samej treści : 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
pon iedzi ałek , wtorek, środę , czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

Alarmy Szwajcarskie - '.,

Kserokopiarki

"Cerber" - dystrybutor regionalny,
Alarmcom, Kielce, Planty 6,
Q~J,-~~~..~~.ę.~! ~.:..............................................ua4llI

Ar os
Systemyantynapadowe, monitoring,
ochrona, tp ~ 166-08-22, 366-32-15.
1n32

CEBOX ~ ALARMY
Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany dystrybucja. Kielce Polna 7,
Q.~.Y.3.~?:.?~.~.~.~.:.................................................. ~2.6.51
m ontaż,

CEBOX - TV Przem

słowa

Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola d ostęp u, sygnalizacje k rad zi eży,
centrale telefoniczne.
.,2654

Centrum Rowerowe Fomax
ul. Prosta 32, ul. Podklasztorna 11 7A.
Hurt - Detal.
UJ851

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

Mabud - Wełna mineralna
Styropian, folie, orynnowania, system
wklady kominkowe. Kielce,
Zagnańska 72, 344-84-19; Skrzetlewska
4, 368-44-40. Jędrzejów, Reymonta 12,
386-13-52.
odwodn i eń ,

Lombard /fU MorynarZQII
Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041 /368 .. 22-42. Kantor Kielce,
041 /368-22-24. Także w niedzielę !
.,2565

Pokr do dachowe
Kompletne dachy, izolacje. "Izobud",
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.
U8089

Pokr do dachowe
"Promont-Serwis", 041 /361-36 ..12.

Telewiz'() Przem

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

KOMPUTERY -,,MEDIAKOMI/
Oprogramowanie, serwis, komis.
Kielce, Mala 16, 041/343-26-10.

słowo

Najlepsza oferta: Panasonic, Mintron,
"Cerber", 041/368-38-13.
UB481l

BUDOWNIOWO

_ _.._ ...._ _ _ _ _ _ _...-..!.1844

Kontrolo dost u
"Cerber", 041 /368-38-1 3.
U8483

,*1516

UII092

UII09I

Domofony

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

Sprzedaż

AAA Solidne okna PCV, belgijski system "Deceuninck". Raty. Krótkie termi ..
ny. Producent: "Se"", Wiśn i ówka 77,
tel. 362 ..33-35, fax 362-33-34. 101860

Bloczki betonowe, tel. 041/315-17-52.
'48118

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

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

miękki ,

nieruchomości

KIELCE • RADOM • TARNOB

Alufelgi , alufelgi opony, tuning -

KOSMETYKA
Tatuaż artystyczny, makijaż permanentny, usługi kosmetyczne. Kielce, Sien ..
kiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.

sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362 .. 20 .. 06.
........ ..-......................._..... _.........-._..............-....__.,2684
..

._ _-

Autoalarmy - całodobowo ,
041/344-34-79.
_ ...._ ............ _ .............._ ........._..._ ..._.....................~1.~.~3

.,1689

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

Palety używane , 041/311-85 .. 70.
'49191

' 48859

"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.

.............................................._.........-..._......_................~.II!.~
PANELE - PODŁOGOWE - ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE , 041/362-70 .. 40,
ZAGNAŃSKA 71 .
'*1546
Panele podłogowe , boazeryjne. Tanio!
Kielce, Wrzosowa (róg Hauke .. Bosaka),
041/362-05-00.
011142

Parapety,041/362-05-00.
,*1143

Remonty, ocieplenia, tynki gipsowe
(VAT). Nova-Tex, 041/344-40-29.
ml1l1

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

Autoalarmy, głoś niki, wzmacniacze,
041/344-29 .. 67.

Palety-Euro (używane),
041/346-32-95, 0601-942-232.
'*1449

LOKALE
AAA "Lokum"
041/344-22-48 .

N ieruchomości,

_....................._......_...._........................_...._....._.~!.81.a.
Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25,041/361-61-71. Radom, Dębowa
4, 048/362 .. 60-15. Szewc e 39 k. Kielc,
041/346-52-05.

........................ _..._.................................................._...~I.B.4~
AAA "Medium"
041/368-07-74.

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

nieruchomości ,

101845
a1t1483

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

Ford - części zamienne. Górników
Staszicowskich 15: 041/345-02-52.
101861

AD-Drągowski , 041/368-24 .. 34.

"..111

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

101 868

..Faktor", 041/344-88-03. Podkarczówka - atrakcyjny segment,
rozbudowany, własne ogrzewanie.
.,1101

Kawalerka 26 m2 KSM 44.000
sprzedam, 041/344 .. 22-48.

,*1541

0lI0159

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

Sprzedam M.. 2 34 m2, os. Barwinek,
041/343 .. 17-96 po 17.00.

U8516

Sprzedam lub wydzierżawię pomiesz..
czenia magazynowe, okolo 2000 m2, pod
dyskotekę lub hurtownię . Koprzywnica,
015/B47 -61-21.

iIlO261

51..I.

_ .........................................................................................l1li.

Trzypokojowe: centrum, Sady, KSM,
Ślichowice , Zacisze - sprzeda Biuro

Mieszkaniowe, 041 /361-65-12.
.,1118
Wynajmę pokoik z kuchnią ,
041/344-70-48 po 17.00.

0lI0150

AAA Alkoholowe odtruwanie. Esperal,
041/369-B2-76.
0lI0216

,mu.
_................................................................. _.._....-..................
Bezoperacyjne leczenie kamicy żółc i o 
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łysienia, 0411344-87 .. 18 (15.00 .. 17.00).
'49113

Bioenergoterapeuta, 0604-532-588.
'48343

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

.,1651

..SACHS "- Amortyzatory, bezpłatna
wymiana "Kim-Auto .. Części, Słowac
kiego 6, 041/344-23-73,
041/361-61-06.
101841
Tachograty legalizacja, zamiana, re ..
generacja, serwis. Zagnańska 153,
041/362 .. 49 .. 00. .
101811
Tłumiki - Katalizatory - Amortyzatory
do samochodów osobowych i ciężaro
wych. Sprzedaż - wymiana - naprawa gwarancja, ul. Sandomierska 216,
041/342-82 .. 01 .

'49103

Wynajem samochodów,
041/331 .. 65 .. 25, 0602 .. 159.. 698.
dr49961

NAPRAWY

'
.,1610

Automatycznych
041 /369 .. 82-22.

pralek.

Komputerowe kursy
gramów
biurowych
041/344.. 32 .. 02.
Kurs dla wychowawców
"TWP", ŚW. Leonarda 18,
041/344 .. 65-41 344 .. 63-50.
Kurs i egzamin dla kon nvn :,łńw
rad nadzorczych z
Skarbu Państwa . TWP Oddział
ny, Kielce, ul. Św. Leonarda 18.
041/344-65-41 , 344-63-50.

członków

Kurs komputerowe. Podstawy,
OFFICE, grafika. TWP, ŚW. Leonarda
041/34.~ .. 65 ..41, 344-63-50.
Kursy bhp i ppoż. (poclstavvowe
sowe) dla wszystkich grup
TWP Kielce, Św. Leonarda 18,
041/344-65-41,344-63-50.
.. Marks 011" - kursy
Windows, Office - Kielce,
Prywatne Gimnazjum im.
nabór na
szkolny 1999/2000. Kielce,
368-17-43.
Wańkowicza ogłasza

ogłasza nabór na rok
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
Prywatne Policealne Studium
styczne w Kielcach. Specjalności:
styczne projektowanie ubioru,
styczny wystrój wnętrz,
i
tystyczne. Sekretariat szkoly:
041/344-99 .. 02 .

Rybak,

Telewizor6w, Walczak,
041/361-20-40.

Szkoły "Pro - Fil":
I
n okształcące dla dorosłych ,

NAUKA
Alfa minimum sanitarne, kurs egzamin. Ropoczęcie 28.05.1999,
041/343-04-38.
_ _ _ _ '50151

Esperal, 041/302-53-68 po 15.00.
'49181

Łódt,
UJm

Łuszczyca,

bielactwo - leczenie,
0601-214 .. 38B.

..Budowlanka" - Kielce, Jagiellońska
90,041/346-16"00. Zapisy - rok szkolny
1999/2000. Szkoły zaoczne: liceum
Ogólnokształcące (z informatyką). Policealne: technik budownictwa, technik
urzadzeń sanitarnych, technik bhp,
technik elektronik.

Studium Zawodowe: finanse i
kosmetyka, o bsługa
stycznego, projektowanie
ne z projektowaniem wnętrz ,
ministracji z obsługą ubezpieczeń ,
nikum fryzjerskie. Kielce, Romualda
368-17-43.
wość,

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

'49149
'49114

Polsko-francuska klinika "Gameta",
i kobieca, pozaustrojowe zapłodnienie - invitro, mikroiniekcja
plemnika do jaja - ICSI - wizyty, rejestracja codziennie 15.00 .. 18.00. Łódt,
tel. 042/640-95-51, 640 .. 95-52.
niepłodność męska

UB551

Schudnij do lata! 041/369..90-B1.
'49454

Schudnij wiosną, 048/366-35-71.
0150

MOTORYZACJA
AAA MA MA MA MA Auta
powypadkowe kupię, 0602-222-709.
'499'14

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

części ,

Opony, akumulatory
041/345-63-59.

Chemia, 041/332-23-41.

,*1540

Badanie włosów, 0601 .. 214-388.

kupię ,

_

MA MA Automatycznych pralek,
lodówek, 041/331-22-32.

MEDYCYNA

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

Mazda Nissan Toyota - części. Marko
Serwis - Bis, Kielce ul. Karczówkowska
20, tel. 041/368-35 .. 71.
...._._.....__..__... _.._-_ ........-.-..-........_....•..••....._..... ...-

-_

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

Chcesz aby wybrali Ciebie?
nas! Policealne Studium:
chunkowości , Sekretarsko ..
KKO Kielce 344-47-95, Duża 8;
362 .. 61 .. 63, Czachowskiego 4.
Absolwenci .. praca.

Autoalarmy ARO, 041/362 .. 30 .. 45.
' 49383

KUPNO

i zguby

..Budowlanka" - Zapisy: Szkoły zaoczne: liceum ZawodOwe - murarz. Technika: Budowlane, Urządzeń Sanitarnych,
Drzewne, Elektryczne, Elektroniczne, Mechaniczne, Zasadnicze Szkoły Zawodowe
(różne zawody), 041/346-16-00.
'49150

Centrum Ksztalcenia Dorosłych
"Promotor" Kielce, Pod klasztorna 117,
prowadzi nabór: Policealne; Tur;ystyka,
Administracja Państwowa i Samorządowa, BHP, Bankowość, Finanse
i Rachunkowość , Poligrafia,
041/345-85-88,345-10-55, 090-249-104.
Centrum Kształcenia Dorosłych
"Promotor", Kielce Pod klasztorna 117,
prowadzi nabór: Technikum po Z.S.Z.;
Samochodowe, Kolejowe, Fryzjerskie,
Poligraficzne, Handlowe, liceum Ogólnokształcące trzyletnie, czteroletnie liceum Ekonomiczne, 041/345-B5-8B,
345 .. 10-55.

Działkę - dom do remontu czówka. Sprzeda Biuro
041/361 .. 65-12.

Kupię, v.ynajmę I0OI o(X1N.
Grunty pod zab. handl. w
2
miejscu o pow. 1500-10000 m .
Tel. 071/398-73-37, 071

Hydraulik - spawacz, 04

1999 r.

REKLAMA

ALOESOWE CENTRUM PROMOCJI
ZDROWIA serdecznie zaprasza miłoś
ników aloesu do odwiedzenia biura w
pon., środy, czwartki, p i ątki,
12.00-17.00. Kielce, Glowackiego 2,
041/344-20-50.
ł50145
Cale Bar Trocadero. Zapraszamy.
Obiady. Imprezy okolicznościowe ,
041/366-39-00, 344-24-88.

_ _

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

• 50271

111531

regeneracja kaset,

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

~~

Firma poszukuje 30 osób z nadwagą,
041/345-41-10 .
.."_._...
.._._....... ....__.. ~~~
Pożyczki niskoprocentowe,
0604-350-056.

_-_

_._._-_

_._

• 41162

niskoprocentowe,
041/344..41-06.
Pożyczkł

zaopatrzenie, zbyt,

Przyjęcia

weselne, 041/301-15-19.

111425

111541

.. U Guzika" (hurtownia).Pasmanteria,
galanteria, włóczki , 041/361-86-64.
.,l625

Poland" - przyjmie
Wymagamy - miwyksztalcenie, milewisamochód i telefon. Spotkanie
odbędzie się dnia:
Jęd rzejów ul. Przypkow43, Szkola Podstawowa nr 4,
- godz. 16.00.

SPRZEDAŻ

Opony używane, Kielce
Domaszowska 41 .

_--_

ł5Ol81

roboczej. Pelny
Kielce, 1 Maja 136, 041/346-24-64, 041/306-13 .. 50.
Pińczów, 3 Maja 20, 041/357-28-45.

Renault Laguna 1,8RT (1997) od dealera. Sprzedaż na Fa bez opiaty
skarbowej,041/342-65-91 ,
0601-897 ..130.

__._ __

.. _ _ _ .. _ _ 111412

Cinquecento 700 rok produkcji
(1995,93), 13.000,00; 12.000 zl,
tei. 041/368-60-05.
ll!466

Citroen AX 1,0 (1987),
041/369-89-59.

Faworit (1992),
041/362-42-82.
...._..............................................._.....__........._....._.........SOl66
_......
Sprężarka ABT-500-1700, F-ra VAT,
041/345-08-11 , 345-08-14
(7.00-1 5.00).
WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,
MONTAŻ ... MA.JA.MI". KIELCE, ZAGNAŃSKA 27, 041/345-28-05,

363-15-08.

.41552

Wyposażenie łazienek.

Producent mebli lazienkowych. Sprzedaż ratalna. Sklep
"Kranik" - Kielce, Rynek 12, 368-13-81 .
.,2676

TOWARZYSKIE
AAA,041/366-05-71 .
..9411

Ania u siebie, 0604-302-398.

• 48862

Ford Escort (1987), 041/368-80-28.

ll!413

_.._..._._--_._....---_...
Frezarkę ,

__

..._....

Anmar, 041/362-62-53,
0604-342-514.
.49052
00171

Garaże,

Wyjazdy - 0603-511-248.

041 /311-50-16.

Garaże ,

blaszaki (3x5 - 1400 zł)
szybko - solidnie. Transport gratis!
041/263-27 .. 42, 090-314-885.
ll!321
--------------

118532

Hurtownia .. Nicola" poleca wstępnie
sortowany orginal odzieży używanej.
Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145,
015/823-39-95,090-397-607
- ceny konkurencvine.
.1431
Jelcza na częśc i skrzyniowego
od 100,00 zl, silnik IFA 6-cylindrowy
nowy - 2.500,00 zl. Zagęszczarka do
gruntów 300 kg (płytowa) - 8.000,00 zl,
tel. 090-324-005, 041/345-72-72.

- hydraulika siłowa . Części
koparko - spycharek. Kielce,
226, 362-67-36.

Kielce - Frankfurt - Mannheim,
041/303-83-91 .
~ .."..".........."... "".""" .....,, ......................._..........._.._...«.~9!.~O'

Kielce _Mannheim,
041/332-47-60.

4391

Domofony - montaż, naprawy,
041/369-88-21 .
'*1520
Glazura, 041/369-91 -79.
Glazura, panele, malowanie,
041/346-40-54.
ł5Ol11

----

Glazura , szpachlowanie, remonty
solidnie, 041/368-66-46.

ł5Ol55

Hydrauliczne, przyłącza, montaż
kot/ów, 041/368-83-44, 0602-477-044.
.41591

Hydrauliczne, 041/300-34-84.

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

__.__..

CENTRALNEGO
INSTALACJA
OGRZEWANIA I WODY, KOTŁOWN IE
OLEJOWE ,GAZOWE. WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE,
041/345-27-25, 0602-535-567. &4164'
Instalacje wod.-kan. i c.o,
041/345-88-81 .
Komlnkl,041/357-45-69,
0604-303-481 .

____________________ IIIW

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

..a3!

Malowanie czysto,
041/368-36-66.

tapetowanie,

Roboty ziemne koparkami Białoruś
RG= 35.00 + VAT. PW ..Ceglarek". Kielce,
Zagnańska 36, 366-12-08.
Rolety - antywlamaniowe - Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy
Heroal. Ro o sety, bramy,. parapety,
vertlcale, rolety tekstylne, markizy.
Paderewskiego 3,041/343-07-04.
Zapraszamy!! !

Szczawnica - nOclegi. Właści ci el willi,
Kielce, 041/361-50-17.

Demon Videofilmowanie.
041/331-38-76.
Filmowanie,
041/332-58 .. 80.
..9120
Vldeofiłmowanle.

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

041/331-91-22.
.4!361

ZGUBY

Układanie

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

19 maja zaginąl jamnik
Na znalazcę czeka naI groda, 041/344-90-28.
ł50m
W

Układan i e

środę

brązowo-czarny.

..1881

kostki brukowej. Kielce,

306-14-10.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:;ł5Ol=
41

Zg inęła legitymacja studencka Politechniki ŚWiętokrzyskiej na nazwisko
Marcin Skowron.

Zamki , uslugi ślusarskie,
041/331-65-25.

Telekomunikacja Polska S.A. ~
TP SA Zakład Telekomunikacji w Kielcach
informuje abonentów, iż z uwagi na konieczność
przeprowadzenia ważnych prac technicznych

i przerwy w

118516

łączności:

• 26.05.99 r. w godz. 0.10-0.35 (w nocy) dla abonentów JĘDRZEJOWA oraz dla abonentów
central:

Wodzisław, Złotnik!.

Zaklad Telekomunikacji w Kielcach przeprasza za zaklócenia
w funkcjonowaniu stacji telefonicznych.

Montaż okien, drzwi. Panele,
041/344-26-21,368-50-41.
ł50155
Montaż
okien, 041/345-67-28,
0601 -984-446.

......

-

..............................................
........................................
.
.•...•••....•••....•.••....•..•....•••
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.................................
............................•.
..............•............•
.........................
.
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......................
.....................
.::::::::::::::
::::
.................
...............
.:::::::::::::
............
...........
..........
.........
.........
......
.
.......
......
......
....
....
~~.~~

montaż

Panele - 041/362-53-70.

-_._-_._-_...._---_._..._.
PANELE
PROFESJONALNIE,
041/368-50-94.
.1547

.::

.!

PROMOCJA.

SPROSTOWANIE

199,-

w ogIoszenIu z dnia 20.05.1999 r.
w spawie JI7EIargu nieogranicIDneg

na przebudowę chodników z płyt
chodnikowych na kostkę brukową
typu POLBRUK 60
błędnie
Rozpoczęcie 25.05.99 r.. godz. 16

podano numer telefonu.
Podano (041) 3474036
- powinno być (041) 3774036.

w sali 22 (II p.). Czas trwania kursu
5 tygodni. Opłaty w ratach .

8633/'d

aoTftłIau

Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
uł.Sienkiewicza 48/50
Kielce
teł. (0-41) 344-45-31

ł5Ol42

.

WIDEOFILMOWANIE

",1152

• 49952

Wczasy nad morzem, Dar/ówko,
tei. 094/314-24-94. Pensjonat Poland.

ł5Ol62

Kielce, ul. Piotrkowska l2},parter,
teL/fax
343-06-46, 090 39-26-39
,

.,1611

Transport od 3 do 24 ton: Dlużyce, niskopodwozie, meblowozy, plandeki,
chłodn ie w ruchu krajowym,
041/362-05-22.

ł50ll0

Mercedesa 190D (1992),
090-342-324 .

- NOWE
i
OD 9,So/0
- UŻYWANE
SAMOCHODY

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

.,2130

!mlelno, Korytnłca , Kozłów, Krzclęclce, Łysaków, Małogoszcz,
Mląsowa, Nagłowice , Oksa, Pałecznlca, Prząsław, Raków
k. Jędrzejowa, Sędziszów, Słupia JędrzeJowska, Sobków,

Minerskie, 048/612-16-89.

Ocieplanie styropianem,
okien, 041/331-81-99.

ll!414

OD 8,,5%

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..!:"'=1!61

mogą wystąpić zakłócenia

Kostka brukowa. Ukladanie.
Produkcja, 041 /368-53-30.

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

lancia Y, rok produkcji (1998),
39.500,00 zl, tel. 041/331-58-04.

Namioty IGLO nowe, 041/368-55-64,
0602-868-219.

041/342-67-52.

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH ~

pianką krylaminową,

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

llaha ....._
Td.ron chł.la

~OLETS SERVICE sp.c

KREDYT NA SAMOCHÓD
Net/er/ant/en Pa/ska ~.A.

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

ł5Ol11

kil614
._--_.__..__._.-_.-........_...._------_...._--_.-

.,2615

do Otwartego
Emerytalnego

_

Malowanie, tapetowanie,
041/331-91-06.

Kombajny zbożowe, prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możl iwy transport, tel. 034/362-86-81 , 032/435-50-63,
033/875-45 .. 06.

.,2682

Żaluzje,

Przeprowadzki ,
041/366-25-10.

..41385

Cyklinowanie - układanie ,
041/345-55-31 .
...._................... ................_...................._...........-~~

Malowanie , 041/368-18-08 .

TURYSTYKA

ł5Ol25

- Komis. Pożyczki pod
Kielce, Sienkiewicza 64,
344-22-15. Czynne
I 10.00-14.00.

Alarmy + Monitoring + Ochrona .. Sezam", 041/368-86-55.
'*1506
Alarmy stacjonarne ARO,
041/362 ..30-45.

---_...---00118

ł5Ol18
ł50016

111144

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

wiertarkę,

tokarkę ,

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

ł5Ol51

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

041/346-32-95.
118394

Emanuelle - 041/342-82..78.

_-_.._-_.-

ł50053

..1683
..._........_...._....._.._._---------_._-_..----

.49186

..201

Koparka kol owa K406 + Kamazy,
041/346-15-16,0604-787-596.

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

Żaluzje - tanio,
041/369-86-37.

..SOlI!

.SOl49

Drul - wiązalkowy, twardy,
0601-598-699.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..!:"'.::..:.:I126

Rottweilery szczeniaki,
041/386-19-27.

&41605

AAA Ale - rowery! Sklep rowerowy
.. Piątek - Sport" oferuje rowery .. Hawk"
oraz komunijne, duży wybór. Akcesoria, naprawa. Kielce, ul. Piotrkowska 6,
tel. 344-52-86 (sklep przeniesiony
99li!
z ul. Leonarda 12).

.........................................................................................«.~9!!.o.

Odzi eży

asortymenł. Sprzedaż:

ł5Ol45

AAA AAA "Rowery Górskie najtaniej
jużod 399,-. Sklep Tom-Bike Kielce, ul.
Poleska 1 (róg Sandomierskiej),
369-22-10.
ł50115

AAA AAA Montaż - naprawy kuchenek,
piecyków gazowych. Hydrauliczne.
Kielce, 361-60-56.
AAA Szklarstwo calodobowo.
7/9, 041 /362-47-07.

Polonez (1993). Kielce, 346-40-75.
ł50720
..._._.............._.._......_....
...._--...._--_._.-Polonez 1500 (1993), 041/346-29-81 ,
0602-555-730.
Producent

USŁUGI

Kościuszki

Skodę

AAA Kserokopiarki. Faxy. Nowe i używane...Top Serwis". Kielce,
Chodkiewicza, 041/343-13-31 . ",1831
Alfa Romeo 156, rok prodUkcji (1998),
76.000,00 zl, tel. 041/368-60-06.

1115!8

ł5Ol63

.1433

Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-319-354.

~racolwnill<ów .

Opel Vectra 1,7TD (1995),
041/362 .. 75-46 po 20.00.

Renault 19 (1994) stan bardzo dobry,
tel. 015/842-26-35.

ł5Ol15

llIJI6

...... _.................................................................................~.?1.2.1

kill64

118500

kil811

Odz i eż robocza' w pełnym asortymencie. Kielce, Wspólna 8, 345 .. 65-93.
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IMPORT-EXPORT

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

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

PRODUKCJA • MONTAŻ • SERWIS • RATY - I
251-16-18, 266-36-57, 090 346690

1:r

http://sbc.wbp.kielce.pl

AUTORYZOWANY
I'RZEl>5TAWICItI.

~
V

v.y

Salon Finnowy INTERKOM
ul.Sienklewicza 66
Kielce
teł. (0-41) 344-3<Hl1
tax. (0-41) 344-3<Hl5
promoc:Y.!nyc:h ognn_n •.

wył""",l •• karą .ktywKXI~ sieci

..

Plus
GSM

Trzymaj
rękę

na Plusie
www.łnterkom . plusgsm.pl

PI., .,..
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KOMUNIKATY

oGWSZENIE

7ARZĄD

MIASfA I GMINY W SKARYSZEWlE

RADA POWIAnJ OPATOWSKIEGO

27-500 OPATÓW, ul. Sienkiewicza 30
ogłasza

na

ogłasza

obsługę bankową budżetu

mówienia.

3. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące złotych)
na konto PEKAO S.A . gr. PEKAO lO/Opatów 10701685-272700-2321-0 I 00 do godziny 10 dnia poprzedzającego otwarcie ofert.

4. Oferty należy

składać do 17.06.1999 r., godz. 10 w Sekretariacie
Starostwa Powiatowego.

zgodnie z

28400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, ul. 3 Maja lO, pokÓj 2
tel. (041) 357-38-71, fax (041) 357-24-65

- udźwig 2 osoby lub 300 kg ,
- napęd i sterowanie elektryczne,
- podnoszenie w pionie na wysokość 2 m,
- wykonanie przystosowane do pracy na zewnątrz.

3. Tenni n zakończenia prac i uruchomi enie - 30.09.1999 r.

5. Przetarg odbędzie się 16.06.1999 r. o godz. 10.00 w sali konlterencyjl

OGWSZENIEI
Zarząd Gminy w Upniku
ogłasza

Starostwa.

6. Wadi um w

przetarg nieograniczony

w

na wykonanie zmiany ogrzewania
z węglowego na gazowe w budynku
Urzędu Gminy.

wysoko śc i

B anku

1.500 zł (lub innej fonnie)

PeKaO

S.A.

O/ Skarż ysko

n ależy

na

12401402-40004181-3670-401 112-005 do 15.06.1999 r.

Termin realizacji: do 30 w rześ ni a 1999 r.
Zakres robót obej mował będzi e : mode rnizację kotłowni i i nsta l acj ę
gazową centralnego ogrzewania z materiałów wykonawcy.
W ofercie należy podać cen ę brutto całego zadania.
W przetargu mogą brać udzi ał oferenci, którzy spełniają warunki art.
22 ust 2 i nie pod legaj ą wykluczeniu w myśl art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych. Specyfi kacj ę istotnych warunków ww. zamówienia
każdy zainteresowany otrzyma osob iści e w Urzędzie Gminy w Lipniku , pokój 23.
Upoważn iona do udzielania informacji z zakresu jw. jest pani Kazimiera Konecka, tel. (015) 8 691 419 wewn. 15, w godzinach pracy
Urzęd u.

Koperty z ofertami, zaklejone i opieczętowane , należy' składać w UGminy w Lipniku, pokój 23 do 31.05.1999 r. do godz. 12.00,
natomiast 31 .05.1999 r. o godz. 12.30 odbędzi e się otwarcie ofert.
rzędzie

przetarg nieograniczony

2.' Dane techniczne:

4. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa do 16.06.
godz. 9.00.

pokój 14,15 w godz. 8-15 po wniesieniu opłaty w wysokości 100 zł na rachunek PEKAO S.A. gr. PEKAO lO/Opatów

OGWSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
Zarząd Miejski

l . D źwig zainstalowany zostanie przy schodach weiśc io\\rvch
dziby Starostwa przy ul. K onarskiego 20.

1431/1k

zyskać w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego,

8. Postępowanie nie będzie poprzedzone kwalifikacją wstępną.

dokumenta cją techn iczną.

Do kum e ntacj ę przetargową zawi e raj ącą szczegółowe informacje
o przedmiocie zamówienia i warunkach ' przystąp i en i a do przetargu
moż na uzyskać w siedzibie zamawiaj ącego, pokój 361ub 35 w dniach
i godzinach urzędowania (cena 3,00 zł).
Termin realizacji zamówienia: 31.07.1999 r.
Termin składania ofert upływa 8.06.1 999 r. o godz. 11 .
Otwarcie ofert nastą pi 8.06.1999 r. o godzinie 11 .15 w siedzibie
zamawiające g o, sala nr 18.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można u-

9. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

na dostawę i montaż dźwigu
dla osób niepebtosprawnych.

na 'wykonanie rowu odwadniającego
długości 240 m w Skaryszewie

5. Otwarcie ofert nastąpi 17.06.1999 r. o godz. 12 w pokoju nr 16.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Zofia Rusak,
tel. (0-15) 868-29-71 wew. 14.

- 10701685 - 272700 - 2321 - 01001.

przetarg nieograniczony

przetarg nieograniczony

/

jący wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków za-

ogłasza

Skarżysku-Kamiennej

OGłASZA

I. Tennin realizacji - 3 lata od podpisania umowy.
2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni
na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte
wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełnia

,

Starostwo Powiatowe w

przetarg nieograniczony

Powiatu Opatowskiego

7.

OGWSZENIE

ul. Słowackiego 6, tel. (048) 6 1~31-54, teL/fax 61~3(}89

7. Specyfikację istotnych warunków zam ówienia można
w Wydziale Mienia Powiatu, p . 205, po uprzednim
k w oty 30 zł w B anku PeKaO S.A . O/Sk arżysk o na

12401402-40004181-3670-401112-001 .
8. Dokumentacja budowlana do wglądu w Wydziale Mienia
9 . Osobą uprawnioną d o udzielania informacji w
7.30-15.30 jest Piotr Gaj da, tel. 25-23-240 i 25-22-940 w. I

10. W przetargu mogą brać udział oferenci, k tórzy:
- złożyli ofertę w zalakowanej kopercie z napisem "przetarg i montaż dźwigu",
- wnieśli wadium,
- spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych
zamówienia.

11/8611

na budowę kanału sanitarnego
z rur PP, śr. 200 mm, L=346 m .
z wykonaniem 10 studzienek
kanalizacyjnych
z kręgów bet. śr. 1000 mm
w pasie drogowym ulicy 3 Maja.
Miejsce realizacji zamówienia: Pińczów, ul. 3 Maja. Termin realizacJI:
31 .07.1999 r. Wadium - 3000 zł. Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia można od ebrać w siedzibie zamawiającego , pokój 3, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Ryszard Barna,
Zygmunt Jadowski, tel. 357-38-71, pokój 2, w godz. 8-15. Oferty nal eży
składać w siedzibie zamawi ającego, pokój 29. Termin składania ofert upły
wa 14.06.1999 r. o godz. 14. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.1999 r.
o godz. 10 w siedzibie za mawiająceg o , pokój 20. Postępowanie będzie
prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Postępowan i e nie
zostało poprzedzone wstępną kwalifikacj ą. W przetargu mogą wzi ąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełnia
jący warunki zawarte wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) - 80%
- wiarygodność ekonomiczna oferenta - 10%
- doświadczenie i przygotowanie (fachowe) techniczne oferenta -1 0%
1437/1k

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUsroPNIOWYM
Zarząd M iejski

OGWSZENIE II
Zarząd

ogłasza przetarg

ogłasza

1) Zadanie I: ul. Chmielna i ul. Kasztanowa
Zakres robót obejmował będzie: wykonanie warstwy wiążącej mineralno-asfaltowej grubości 2 cm i warstwy ści eral nej mineralno-asfaltowej grubości 4 cm
na powierzchni 880 m kw. z materia/ów Wykonawcy. Termin realizacji do 31 lipca
1999 r. W ofercie należy podać: cenę brutto 1 m kw. ww. zakresu.

2) Zadanie II: ul. Szpitalna
Zakres robót obejmował będzie: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej
asfaltem i grysami na powierzchni 500 m kw. PodWÓjne powierzchniowe utrwalenie asfaltem + grysy na powierzchni 2000 m kw. z mate riałów Wykonawcy. Termin realizacji: do 31 lipca 1999 r. W ofercie należy podać: cenę brutto 1 m kw.
ww. zakresu.
W przetargu mogą brać udzi ał oferenci, którzy spełniają warunki art. 22
ust. 2 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.
Specyfikacje Istotnych warunków na każde z zadań wszyscy zainteresowani
otrzymają osobiście w Urzędzie Gminy w Lipniku pok. nr 23. Do bezpośredniego
kontaktowania si ę w POwyższych zamówieniach upoważniona jest pani Kazimiera Konecka, tel. (015) 8691419 lub pok. nr 23 w godzinach pracy Urzędu.
II/86n

Zarząd

199 9/2000 r.
kontaktów z oferentami - Ryszard Bama, Zygmunt Jadowski, tel. (041)
357-38-71 do 75, pokój 2, w godz. 8-15. Zamkni ętą kopertę z ofertą wstęp
ną należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 29, do 23.06.1999 r. do
godz. 10. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji
. krajowych . .
Kryteria wyboru oferenta i ich znaczenie:
- cena jednostkowa za MW mocy zamówionej i GJ mocy pobranej wg
wskazań licznika - 70%
- wiarygodność ekonomiczna - 10%
• doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) - 10%
- sta~dard przyjętych rozwiązań technologicznych - 10%

Gminy i Miasta w Zwoleniu

pl. ] . Kochanowskiego l, 26-700 Zwoleń
tel. (048) 676-21-81, fax (048) 676-27-26
ogłasza przetarg nieograniczony

przetarg dwustopniowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można od ebrać w siedzibie zamawiającego, pokój 21ub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do

nieograniczony

na wykonanie remontów dróg asfaltowych
gminnych na terenie wsi Włostów.

28400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, ul. 3 Maja lO, pokój 2
tel. (041) 357-38-71, fax (041) 357-2645
na zap rojektowanie i wykonanie kotłowni ol ejow ej
dwufunkcyjn ej n a ·os. Robotniczym w Gackach
wraz z kanałem c.o. d o b udynków nr 34 , 35, Ośrodka Zdrowia
ł Szkoły Podstawowej, kanałem c.w. do budynku nr 35
praz dostawa ciepła l ciepłej wody d o budynków jw.
w okresie 10-15 lat, dostawa ciepła w sezonie grzewczym

Gminy w I1pniku

na wykonanie sieci wodociągowej
w ul. Słowackiego, Chopina, Puławskiej
w Zwoleniu.
Długość sieci 2850 mb. z rur PCV 160 mm i 110 mm + 38 przyłączy z rur PE
40 mm, dl. - 480 mb. z wodomierzami, zaworami przelotowymi, zwrotnymi wraz
ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych 1200 mm. Specyfi kację Istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój
.17 w godz. 7.30-15.30. Uprawnione do kontaktu z oferentami Joanna Rutkowska, Halina Cze rwińska. Oferty na opracowanie ww. dokumentacji projektowej
należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 17. Termin składania ofert upływa 14.06.1999 r., godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.1999 r.,
godz. 10.00. W przetargu mogą wziąć udzi ał oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznYCh oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotl)ych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena - 70 proc.
. - warunki płatności - 30 proc.
Cena formularza ofertoweg o wynosi 20 zł (słowni e : d wadz i eści a

złotych).

http://sbc.wbp.kielce.pl

Urząd

Miejski w Radomiu

prowadzący sprawę - Wydział Inwestycji, ul. Moniuszki 9
ogłasza

przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż okien
oraz parapetów zewnętrznych w
PSP nr 5 przy ul. Warszawskiej
w Radomiu.
Termin realizacji - 15.08.1999 r.
Wad ium - 15.000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
b iści e w siedzibie Zamawiającego , pokój 104, tel.
w godz. 8-15.
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Inwestycji Urzędu
skiego przy ul. Moniuszki 9, pOkój 7 w terminie do 10.06.: .
do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
I
go, ul. Moniuszki 9, pokój 7, 10.06.1999 r. o godz. 10.
Postępowanie będz i e prowadzone z zastosowaniem
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie pod
kluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach
i spełniają wymog i określone wart. 22 ust. 2 oraz w
istotnych warunków zamówienia.

Urząd

Miejski w Radomiu

prowadzący sprawę wydział inwestycji, ul. Moniuszki 9
ogłasza przetarg nieograniczony

na remont kapitalny budynku:
- dobudowa budynku szatni,
- roboty budowlane, instalacja c.o., instalacja
w PSP nr 5 przy ul. Warszawskiej 12 w Radomiu.
Termin realizacji - 31.10.1999 r.
Wadium 7.000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebraĆ
biśc i e w siedzibie Zamawi ającego, pokój' 104, tel.
w godz. 8-15.
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Inwestycji urzędU
skiego przy ul. Moniuszki 9, pOkój 7 w term inie do 15.06.
do godz. 9.30.
Otwarcie oJert nastąpi w siedzibie Za mawiającego, ul.
pokój 7, 15.06.1999 r. , godz. 10.00 .
Postępowani e będzie prowadzone z zastosowaniem
jowych.
W przetargu mogą wzi ąć u dz i ał oferenci, którzy nie
kluczeniu na podstawie art. 19 ustawy
i spełniaj ą wymog i o k reślo n e wart. 22 ust. 2 oraz w
'i stotnych warunków zamówienia.
.

o
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ECHO SPORTOWE ŚWI
poczyna

się

jubileuszowy

KRZYSKIE

"Wyśc i g Sol i da rn ości "

Nida

Mróz i swoj ą wy so ką
potwierdzili w
ostatnich dniach.
Syp-ytkowski, który
w n i edzielę wygrał
Wyścig Dookoła Japonii , wczoraj w ieczorem wrócił do
kraju i nie zdążył już
nawet zajrzeć do domu w Końskich , tylko
prosto z lotniska pojechał
do Łodzi.
Wczoraj po południu
do Łodzi wyjechali
również Brożyna i
Piątek . Dzi ś wszystkich zobaczymy na
trasie
pierwszego
etapu .Wyścigu Soli-

go na os. Szydłówek , zjadą w dół
ul. Warszawską, następnie nawrócą na wysokości ul. Polnej i
rozegrają finisz, po którym poznamy pierwszego lidera jubileuszowego .Wyścigu Solidarności ·. Na
trasę drugiego etapu z Bielin do
Stalowej Woli (171 km) pojedzie
on w żółtej koszulce LOTTO.
Za naszym pośrednictwem organizatorzy wyścigu przepraszają za
wszystkie utrudnienia w ruchu drogowym. O tym jak kursować będą
autobusy w Kielcach w trakcie
przejazdu kolarzy informujemy na
innych stronach . Echa Dnia·.

fo rmę

ISTACHI

Jak j uż informowaetap
liczy
190 km . W Tomaszowie
Mazowieckim
peleton powinien poFot. archiwum
j aw i ć s i ę o godz.
13.10 , gdzie jest pie- Andrzej Sypytkowski, najlepszy " góral"
rwszy lotny fi nisz wy- ubiegłorocznego Wyścigu "Solidarności". Czy
ści gu , na drugim w w tym roku powtórzy sukces?
Opocznie
kolarze
wjedzie ul. Kra kowską, następnie
spodziew ani są o godz. 13.49. Nawjedzie w ul. Armii Krajowej ,
stępn i e kolarze poj adą w kierunku
Że l az ną, Czarnowską, IX Wieków
Radoszyc (1 4.45), Łopuszna (lotKielc. Na ul. Warszawskiej kolarze
ny finisz - 15.08), Mało!!l oszczy (loprzej a dą linię mety u sytuowaną
tny fi nisz - 15.31), C h ęcin (premia
przy Dom u Rzemiosła, nawrócą
górska 3 kategorii - 15.55) i Kielc.
na wysokości centrum handloweDo sto licy województwa peleton
li śmy, pierwszy
z Łodzi do Kielc

rzebudzenie Korony
Korony Kielce pokojędrzejowsk i Naprzód, m iże do przerwy przegrywali
. . W drugiej połowie kielcza-

i zagrali jednak bardzo skutei strzelili rywalom cztery
Na duże brawa zasłużyli
młodsi Staru Starachoktórzy zremisowal.i w StaWoli z liderem - Stalą. Dokontynuują juniorzy
którzy tym razem
w Ostrowcu KSZO,
po meczu bardzo
<rzvc:nvl n .. recenzje od gospoZe ,spc>ły Błękitnych zrew Kozienicach , a Alit
Radomiu z Bronią.
JUNlnr;,7V MŁODSI

Koi5cic~k - Ostrowski, Le-

* Broń Radom - Alit Oża rów 1 :3,
MG MZKS Kozienice - Błękitn i Kielce 1: 1, Zdrój Busko - Naprzód J ę
drzejów 0:2, Radom iak Radom Siarka Tarnobrzeg 0:2. Mecz Beniaminek Radom - Janowianka Janów Lubelski nie odbył s ię . W meczu za l egłym : Kozienice - Beniaminek 0 :1.
24 57 74:19
1. Stal
24 57 69:16
2. Siarka
3. Radomiak
24 50 50:22
24 44 55:30
4. STAR
24 44 50:43
5. ALIT
6. Beniaminek 23 42 30:25
7. KSZO
24 36 38:30
8. NOWINY
24 36 47:46 .
9. Kozienice
24 34 35:36
10. Janów
23 25 30:49
11 . BŁĘKITNI
24 22 40:43
12. NAPRZÓD 24 22 25:45
13. Broń
24 9 17:87
14. ZDRÓJ
24 3 13:82

Gębus ia

(50 KasproSurowiec (70 PieM. Zawadzki, O. ZawaFrank), Nowak, Nowicki.
Ni edbał - Gąś , Kus i ński,
Korban - Woźn i czka ,
(15 Ch rabąszcz), Je- Szczepański , B i eroń-

- Góra, Lewandowski,
G ębura , Rymarczyk,

00-

Reczek, Wypchło, Anduła
Bialek), Jędryka .

JUNIORZY

* KSZO Ostrowiec - Mazowsze
Grójec 5:0 (3:0), Pater 2, Kalita 2,
Nowak.
KSZO: Kapsa - Zi e liń s ki, Ptetrasiak, Kamiń ski, Wój cik, Kania, Kotwa , Masternak, Surowiec (46 Gę
busia ), Pater, Nowak (46 Kalita).
* Korona K ielce - Naprzód Ję
drzejów 4 :1 (0:1), Stawiarski 53,
Jaw orek 56, Kwaśniewski 75, Katarzyński 83.
Koro na : Latała - Kwiatkowski,
Lulkowski, Kozub, Mikulski (65
Zając) , Jaworek (65 Goraj) , Ł.

an Broniś nie
Zarząd

żyje

Kieleckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z głębokim
zawiadamia, że 23 maja w Kielcach w wieku 80 lat zmarł Jan
(.Danek·), Jeden z naj popularniej szych piłkarzy lat powojennaszym regio nie, II-ligowy sędzia , trener i działacz piłkarski , orturniejów dla dzieci i młodzieży.
Broniś był bramkarzem Strzelca , Granatu, Partyzanta i Gwardii
od 1937 roku występował w reprezentacji okręgu kieleckiego.
roku .
czytelników .Życia Radomskiego· wybrany został
larrlipi"7Vm sportowcem Kielc.
'<1 01[)Zf>,ń<::1-wn ' pogrzebowe odbędzi e się w czwartek (27 maja) o
16 w bazylice katedralnej w Kielcach , po czym nastąpi wyprowazwłok na cmentarz Stary.
głębokiego współczucia rodzinie zmarłego skład ają
kieleckiego OZPN oraz redakcja sportowa . Echa Dnia·.

nie chce

awansować?

Porażka Nidy Pińczów w Lubyczy Królewskiej praktycznie pozbawiła szans na awans do III ligi
pińczowsk ic h piłkarzy. Ale zanim piłkarze " pogrzebali III ligę"
w Lubyczy, w Pińczowie miała
miejsce nader interesująca rozm ow a. Otóż okazało się że w Nidzie n ie wszystkim zależało na
awans ie, a niektórzy uważali
wręcz, że " Nidzie awans nie jest
potrzebny". Ta ką opinię przekazał trenerowi Robertowi Madei i
grupie dz i ałaczy po piątkowym
t rening u L o ngin Zięta ra , wiceprezes p i ń czowskiego klubu.
Od początku sezonu podopieczni
trenera Madei wymieniani byli w granie głównych kandydatów do awansu do III ligi. Jeszcze w ubiegłym

tygodniu pińczowianie mieli realne
szanse na wyprzedzenie liderującej w IV lidze Tomasovii i wywalczenie upragnionego przez kibiców Nidy awansu. Tymczasem
przed jednym z decydujących spotkań wiceprezes wygłasza opinie,
które nie mogły pozostać bez
wpływu na nastroje w zespole i w
konsekwencji postawę piłkarzy.
- W klubie zebrało się za dużo ludzi,
którzy sport traktują instrumentalniepowiedział proszący o anonimowość kibic Nidy. - Dużo obiecywali
kiedy potrzebne były głosy ludzi
związanych ze sportem w wyborach
samorządowych , a teraz przestało
im nagle zależeć na losach zespołu .
Konieczne są wybory nowych władz
w klubie, bo tym brakuje ambicji i
umiejętności men8Żerskich .
Rozczarowania nie kryją również

darności ·.

kolarze wymiei przez prezesa Sławińsk i ego ,
pi sa li śmy już wczoraj, nabęd ą do faworytów imprezy i
nadzi ej ę , że odegrają w niej
role. Brożyn a , P i ąte k i Syto zawodowcy z grupy

Pińczów

"Malowani" działacze

I-rAMY KOLARZY

Kzelczvwl ~; cl e ,
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Kwaś n i ews ki, Ubożak (46 Zawierucha), Ś miałowski , Stawiarski,
(70 S. Kwaś niewski), Stajniak (80
Katarzyńs ki) .
* MG MZKS Kozienice - Błęk i tni
Kielce 1 :1, Stal Stalowa Wola Star Starachowice 2 :0; Radomiak
Radom - Siarka Tarnobrzeg 2:1,
Beniaminek Radom - Tłoki Gorzyce 1 :4 , B roń Radom - Wisan Skopanie 6:0 . W meczu zaległym : Kozienice - Beniaminek 2:1.
24 61 76:16
1. Siarka
2. KORONA
24 50 52:1 9
24 47 60 :34
3. Radom iak
4. Stal
24 46 51:1 9
5. KSZO ·
24 43 57:35
-6. BŁĘKITNI
24 37 47:40
7. Kozienice
24 33 21 :34
8. STAR
24 29 29:33
9. Tłoki
24 29 38:49
10. Mazowsze 24 28 45:56
11 . Beniaminek 24 25 48:58
12. NAPRZÓD 24 22 34:56
13. B roń
24 18 24:65
14. Wisan
2~
8 14:84
Im i rl

W tarnobrzeskiej
klasie B
W grupie l, w której występują
zespoły z woj ewództwa świ ęto
krzyskiego coraz b liżej aw an s u

jest Wa lMar Świniary, który w
ostatniej kolejce pokonał na wyj eźdz i e Powiśle Zawichost.
Gr.u pa I: Huragan W ilczyce GKS Wojciechowice 1:1, LZS Koniemłoty - LZS Tarłów 2 :2 , Zryw
Zbigniewice - GKS Iwaniska 0:0 ,
Powi ś l e Zawichost - GKS WalMar
Świni ary O: 1, Łoniów .2000· - LZS
Jachimowice 2 : 1. Pauzowal Zamech Rytwiany.
16 43 39 :12
1. Świniary
16 39 39 :14
2.lwanis ka
16 35 45:20
3. Huragan
17 26 28:22
4. Zryw
17 25 29:20
5. Powiśle
16 20 31:3.2
6. Wojciech.
16 19 45:44
7. Zamech
16 18 28:33
8. Łoniów
17 15 24:36
9. Jachimow.
10. Koniemłoty 16 10 22:47
17 5 14:64
11. Tarłów

Polska

dziewiąta

W Poznaniu zako ń czyły s i ę b ilardowe m istrzostwa Europy
seniorów. Ostatnim akcentem
imprezy był t urniej d ru żynowy,
w którym Polacy zajęli 9 miejsce. Złotego medalu nie o b ronili
Duńczycy, którzy zajęli ostateczn ie trzecie m iejsce. Mistrzami

Marta
z Grand Prix
Marta Szrajer z Kieleckiego
Klubu Jeździeckiego zdobyła
G rand Prix IV Ogólnopolskich
Zawodów Małych Koni i Koników Pony w Strzykowie.
Marta Szrajer startowała na koniu
S - Marco Van Carla i w pięknym
stylu wygrała prestiżowe zawody.
Dobrze spisał się też Michał Woź
niak ze Świ ętokrzyski ego Klubu
Jeździeckiego .Żanwo· (koń Sissi),
który w niedzielnych zawodach
Grand Prix był trzeci. W Strzykowie
udanie zadebiutowała Joanna Kozak z Kieleckiego Klubu Jeździec
kiego (koń Emisariusz), która m.in.
w sobotniej konkurencji do 90 cm
zajęła czwarte miejsce.
Idorl

Judocy na

działacze

Europy zostali Niemcy pokonując w finale Holendrów 2 :1,
W turnieju drużynowym barwy
naszego kraju reprezentowali
dwaj bilardziści Contactu OK Kielce - Paweł Rogalski i Radosław
Babica oraz Karol Augustynowicz
(Elida B iałystok). Reprezentacja
Polski pokonała najpierw Szwajcarię 2: 1, a następnie w takim samym stosunku uległa Włochom i
obrońcom tytułu Duńczykom , co
dało jej ostatecznie dziewiątą lokatę .
ISTACHI

Jedenasika "Echa"
W dzisiejszym typowaniu dominują piłkarze ostrowieckiego KSZO, którzy
skromnie bo skromnie, ale pokonali Piotrcovię i choć już stracili szanse na
awans, to jako jedyny zespół z naszego regionu ... mają zapewniony ligowy byt.
W meczu z Piotrcovią wyróżnił się Mariusz Jop, który niedługo przeniesie się do
krakowskiej Wisty. Kibice pHkarscy, nie tylko ze Stalowej Woli , liczyli na niespodziankę w meczu Stal - Petrochemia. Niespodzianki nie było i choć .Stalówka·
nie prezentowała się źle z pierwszoligowąjuź chyba .Petrą·, to przegrała gład
ko. W dzisiejszej jedenastce nie ma graczy Korony Nida Gips, która w tej kolejce
pauzowała . A jutro kolejne mecze ligowe - Korona NG jedzie do Stali Sanok,
KSZO będzie podejmowany przez Jezioraka lIawa, a Stal Stalowa Wola zagra w
ISTACHI
Radomsku.

p ięć

Maciej Morzyk z Błękitnych
K ielce, startujący w kategorii do
60 kg, w pięknym stylu wygrał w
Ło d z i II eliminacje indywidualnych mi strzostw Polski młodzi
ków w judo .
Maciej Morzyk w Łodzi walczyi
bardzo dobrze, cztery walki wygrai
przed czasem i został wybrany
najlepszym zawodn ikiem mistrzostw. Na piątkę spisali się też
młodzi judocy Żaka K.ielce i Ostrovii , którzy wygrali rywalizację w
czterech kategoriach wagowych.
Wyniki, kat. 36 kg : 1. Wojciech
Starski (Ostrovia); kat. 42 kg : 1.
Jakub Młynarczyk (Żak), 3. Tomasz Romański (O); kat. 46 kg: 2.
Andrzej Anyż (Ż); kat. 48 kg : 2 .
Emilia Izak (O); kat. 55 kg: 3. Piotr
Skawa (O); kat. 57 kg: 1. Joanna
Kam i ńska (O); kat. 60 kg : 3. Damian Surmański (O), Łukasz Mroziewicz (O); kat. 70 kg: 1. Gabriela
Idorl
Minde (Ż).
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niej chwili, gdy dowiedzieli się, że
trzeba za to zapłacić 10 złotych. To stanowczo za drogo - mówili i
poszli pospacerować po Kadzielni.

Za drogo na "Orły"

Emocje po "nadwiślańskich
derby"

Piłkarska drużyna . Ortów Górskiego·, gdZIekolwiek się pojawi,
jest magnesem dla kibiców. W Kielcach niestety na trybunach stadionu przy ul. Ściegiennego zjawiło się w niedzielę tylko około tysiąca kibiców. Wielu z nich zrezygnowało z obejrzenia w akcji Grzegorza Laty, Roberta Gadochy,
Marka Kusto i innych sław polskiego piłkarstwa lat 70. i 80. w ostat-

Po ostatnim gwizdku sędziego w
meczu tarnobrzeskiej okręgówki
Sparta Dwikozy - Wisła Sandomierz (1:1), grupa niezadowol0nych z wyniku kibiców z Sandomierza długo i głośno komentowała spotkanie. Co najdziwniejsze
trudno było dociec, o co sandomierzanom chodzi, bo ani do sę
dziego, ani do organizatorów spotkania nie można było mieć żad-

http://sbc.wbp.kielce.pl

sekcji piłkarskiej i trener
Madeja. - Chcę podkreślić, że piątko
wa rozmowa nie miała wpływu na porażkę w Lubyczy. Po prostu przegraliśmy, ale żal, że ze strony ludzi, którzy
powinni nas wspierać materialnie i
duchowo, słyszymy glosy, że klubu
nie stać na awans. Jest to nieuczciwe
i nie w porządku wobec nas, ale przede wszystkim wobec kibiców, którzy
wierzyli, że wszyscy dołożą starań,
aby wywalczyć awans.
Wiceprezes Ziętara nie chciał komentować całej sprawy. Stwierdził
jedynie, źe nie wypowiadał się na temat celowości awansu do III ligi, a
postawę piłkarzy w ostatnich spotkaniach ocen~ bardzo krytycznie./mirl

Podlaaek
(Stal)

nych uwag. Wreszcie jeden z kibiców szczerze wyznał: ,No bo Sparta specjalnie się na nas zmobilizowała i prawie »gryźli trawę«'·
Nas akurat cie~zy, że piłkarze się
mobilizują, bo i widowisko na tym
zyskuje i rywalizacja o awans do
IV ligi nabiera rumieńców.
Pomogło
Dość krytycznie pisaliśmy ostatnio o naglośnieniu na ożarowskim
stadionie i milo nam .donieść ·, że
jest już lepiej. Spiker nie ma problemów, a kibice wszystko słyszą·
tyczymy, aby-jak najdłużej mogli
słuchać komentarzy z ·trzecioligowych spotkań.
Imir, STACHI

&
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SPORT
Najlepsi bokserzy Polski na ring u w Ostrowcu

,

DZIS PIERWSZE WALKI
Dziś rozpoczynają się w Ostrowcu otwarte indywidualne mistrzostwa Polski seniorów w
boksie. Na starcie stanie ponad
150 zawodników - wszyscy
aktualnie najlepsi w kraju , gdyż
mistrzostwa będąjednocześnie
eliminacjami do mistrzostw Europy. Będzie to bez wątpien ia
jedna z najważniejszych imprez
w tym roku na Kielecczyźnie.

Smutne Miasto Aniolów
Koszykarze Indiany Pacers i
San Antonio Spurs jako pierwsi
wywalczyli awans do czołowej
"czwórki" tego sezonu. Co ciekawe, obie drużyny, byawansować do finału konferencji potrzebowały tylko czterech spotkań (w drugiej rundzie play oft
grano do czterech zwycięstw).

pokonała w niedzielę Philadelphię 76ers 89:86 i

Indiana Pacers

po raz czwarty w ciągu ostatnich
pięciu lat awansowała do finału
Konferencji Wschodniej. W meczu w Filadelfii najskuteczniejszy
w szeregach gości był Alan Iverson (25 pkt), dobrze wspierał go
Reggie Miller (23 pkt). Teraz ko-

Po dwa tysiące
dla Kapsy i kolegów
Młodzi piłkarze, wicemistrzowie Europy do lat 16, odebrali
wczoraj nagrody przyznane im
za ten sukces przez Polski
Związek Piłki Nożnej. Wśród wyróżnionych byli bramkarz KSZO
Paweł Kapsa i wychowanek
(obecnie Wisła Kraków) Alitu
Ożarów - Paweł Strąk.
Srebrni medaliści turnieju w Czechach otrzymali z rąk prezesa
PZPN Mariana Dziurowicza szwajcarskie złote zegarki , pamiątko
we, grawerowane tabliczki i koperty, w których było po 2 tys. złotych.
Odczytano list z gratulacjami od
Sekretarza Generalnego UEFA
Gerharda Eignera.

* Włoch Mario Cipollini (Saeco)
wygrał dziesiąty

etap Giro d'ltalia.
Liderem jest nadal Francuz Laurent Jalabert.
• Reprezentacja Polski juniorek
w piłce ręcznej wywalczyła awans
do tumieju finałowego mistrzostw
Europy, który odbędzie się w
dniach 20-29 sierpnia w Niemczech. Polki wygrały turniej eliminacyjny grupy 1, który odbył się
na Słowacji.
* Po dwóch dniach i siedmiu odcinkach specjalnych w samochodowych Rajdzie Argentyny prowadzi Fin Juha Kankkunen.
* W Lublinie odbył się pierwszy w
historii tej dyscypliny , mecz
gwiazd' polskich piłkarek ręcz
nych. Zespół Północy oparty przede wszystkim _na zawodniczkach
lubelskiego Montexu pokonał
Południe 34:32 (15:15).
* Wioletta Kryza zajęła drugie
miejsce w biegu maratońskim w

- Jesteśmy zbudowani tą uroczyCieszymy się, że nasz sukces został doceniony - powiedział
trener Michał Globisz, który przekazał Marianowi Dziurowiczowi
plan przygotowań do mistrzostw
świata U-17 w Nowej Zelandii (1027 listopada 1999 roku).
W poniedziałek młodzi piłkarze
mieli zostać nagrodzeni również
przez prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Jacka Dębskie
go, jednak ze względu na protest
górników przed Ministerstwem Finansów (UKFiT znajduje się w tym
samym kompleksie budynków),
stością.

Numerek
12 (6, 20, 21, 31)

Multi Lotek
2,4,10,11,13,17,20,22,23,29,
30,31,39,41,53,55,61,62,63,

prowadzący

Patalita, Rafał Rę kawik, Piotr Godlewski, Damian Surowiec, Piotr
G wóżdż,
Tomasz Miałkowski,

szykarze Indiana czekają na rywala, którym - jak wszystko na to
wskazuje - będzie New York
Knicks.
Srogi zawód spotkał kibiców Los
Angeles Lakers. Ich ukochana drużyna przegrała czwarty meczz San
Antonio Spurs i pożegnała się z
rozgrywkami. Fani w Mieście
Aniołów liczyli na znacznie więcej ,
teraz pozostało im tylko marzyć o
sukcesach Lakers w... następnym
sezonie. W zespole ,Jeziorowców'
w meczu ze Spurs na swoim wysokim poziomie zagrał Shaq O'Neal,
który zdobył 36 pkt i zaliczył 14
zbiórek. Nie był jednak w stanie
sam wygrać meczu, gdy w dodatku
świetną partię w szeregach Spurs
rozegrał Tiim Duncan (33 pkt).
Wyniki. Konferencja Wschodnia. Philadelphia 76ers - Indiana
Pacers 86:89 (Indiana wygrała serię best-of-seven 4-0), Nowy Jork
Knicks - Atlanta Hawks 90:78
(New York prowadzi w best-of-seven 3-0). Konferencja Zachodnia: Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 107:118 (San Antonio
wygrało serię best-of-seven 4-0),
Portland Trail Blazers - Utah Jazz
81 :75 (Portland prowadzi 3-1).
lopr. STACHI

Adam Jurowski i Piotr Kosiarski.
Trener naszego zespołu Jan Król
bardzo ostrożnie wypowiada się
na temat szans naszych p ięścia 
rzy, ale mówi, że ze dwa miejsca
medalowe są w zasięgu ąa szych
reprezentantów.
Dziś odbędzie się losowanie, a
następnie o godz. 17 pierwsze walki.
Ijl

Wagon

.
smlerCI
~.

Co najmniej cztery osoby
nęły w pożarze pociąg u ,
w niedzielę wieczorem

do domu kibice piłkarzy
tany z meczu z Piace nzą

French Open

Ivanisevic już
Wczoraj na kortach Rolanda
Garrosa w Paryźu rozpoczął się
wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open (suma nagród
10 milionów dolarów).
W turnieju głównym (gra po 128
zawodniczek i zawodników) nie
zobaczymy żadnego reprezentanta Polski. Aleksandra Olsza przegrała już w pierwszej rundzie eliminacji, natomiast Magdalena Grzybowska nie doszła jeszcze do
pełnej sprawności po kontuzji kolana i w ogóle nie wystartowała .
Do drugiej rundy awansowała już
nr 1 światowego rankingu - Martina Hingis ze Szwajcarii. Z turniejem szybko pożegnał się natomiast Chorwat Goran Ivanisevic.
Hingis w pierwszej rundzie nie
miała problemów z pokonaniem
Amandy Hopmans (Holandia), wygrywając w dwóch setach 6:1, 6:4.
W drugiej rundzie jest już również
Czeszka Jana Novotna, która uporała się z Ludmilą Cervanovą ze
Słowacji 6:2,7:6 (7-4). Ivanisevic,
rozstawiony z nr 15 uległ Marokańczykowi Hichamowi Araziemu
4:6, 6:1, 3:6, 1:6. To bezsprzecznie największa niespodzianka pierwszego dnia imprezy.
Ciekawsze wyniki I rundy. Kobiety. Venus Williams (USA, 5) -

W

domu

Alexandra Fusai (Francja ) 6:1,
6:1, Natasza Zwieriewa (Białoru ś )
- Christina Papadaki (Grecja) 6:3,
7:5; Barbara Schwartz (Austria) Dominique Van Roost (Belgia, 13)
6:1,6:0; Mężczyźni Carlos Moya
(Hiszpania, nr 4) - Markus Hiplf
(Austria) 3:6, 1:6, 6:4, 6:2, 6:4; Jim
Courier (USA) - Alex Calatrava (Hiszpania) 6:1, 6:3, 7:5; Petr Korda
(Czechy) - Alberto Martin (Hiszpania) 7:6 (7-2) 6:1, 4:6, 6:3 Greg Rusedski (W. Brytania, 12) - David Prinosil (Niemcy) 6:4, 6:4, 6:7 (4-7),
6:4; Jewgienij Kafielnikow (Rosja,
1) - Michael Chang (USA) 6:2,5:7,
6:0, 7:6 (10-8); Richa rd Krajicek
(Holandia, 5) - Jan-Michael Gambill (USA) 7:6 (7-4), 6:3, 6:2; Marcelo Rios (Chile, 9) - Axel Prelzsch
(Niemcy) 6:3, 6:2, 7:5. ISTACHI

Pożar pociągu j adąceg o

cenzy do Salerno 7mmlł W\J\,,,,",,
przez pseudokibiców
niezadowolonych ze
jej druży ny do
opanował jeden z w«nn,,,,,,,
mencie, gdy s kład
przez dziesięciokilomet rowy
w pobliżu Salerno.
Maszynista mógł zatrzym ać
komotywę dopiero po
na otwartą przestrzeń, w

uroczystość została przełożona.

IPAPI
Sao Paulo. Zwyciężyli: Brazylijka
Marcia Narloch i Kenijczyk Paul
Yego. Wystartowało 8000 zawodniczek i zawodników.
* W najbliższy czwartek w Drzonkowie (koło Zielonej Góry) rozpoczną się mistrzostwa Europy w
pięcioboju nowoczesnym męż
czyzn. Udział zapowiedziało prawie 70 zawodników z 23 państw.
Polskę reprezentować będą: Maciej Czyżowicz , Krzysztof Kumiszczo, Marcin Horbacz oraz Igor Warabida.
* Maciej Adamski wygrał siódmą
konkurencję odbywających się w
Pile 24. Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie otwartej, a
Janusz Centka nadal prowadzi w
klasyfikacji generalnej.
Opr. Ijl

Turniej brydżowy
o Puchar Prezesa Kolportera

Licytacja na 400 pa~
W najbliższą niedzielę 30 maja
o godzinie 10 w hali sportowej
przy Zespole Szkół Budowlanych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 90 odbędzie się IV
Ogólnopolski Turniej Brydża
Sportowego o Puchar Prezesa
Kolportera SA.
Impreza wśród brydżystów ma
ju ż dużą renomę i stąd organizatorzy spodziewają się, że w tej edycji
wystartuje około 400 zawodników.
Magnesem powinny być wspaniałe nagrody, jakie przygotowano

dla najlepszych - telewizory kolorowe, radiomagnetofony z odtwarzaczem CD, odkurzacze, nagrody niespodzianki oraz zestawy
upominków , Kolportera" dla wszystkich uczestników. Zapisy do turnieju przyjmowane będą w niedzielę godzinę przed rozpoczę
ciem rozgrywek. Organizatorem i
głównym sponsorem turnieju jest
,Kolporter" SA, a jednym z patronów medialnych redakcja , Echa
Dnia'.
ISTACHI

Cersanit Nomi z nikogo nie rezygnuje

Konbakty podpisane
Wczoraj na ostatni guzik zodopięte sprawy kontraktów i gry podstawowych graczy, którzy walnie przyczynili
się do awansu kieleckiego Cersanitu Nomi do grona najlepszych drużyn naszego kraju.
Jak poinformował nas kierownik
kieleckiego
klubu
Grzegorz
Jałowiecki, wszyscy zawodnicy,
którym wygasły kontrakty z klustały

Redaktor

wański, Paweł Pożoga , Zdzisław

Rozpoczął się

W lidze NBA

64.

W imprezie bierze również ekipa
kieleckiego reprezentowana przez zawodników KSZO
Ostrowiec. A oto nasi re prezentanci: Michał Czubak, Marcin Dudek, Leszek Pasowicz, Piotr Radokręgu

Kibice Salernitany
podpalili poci ąg,
bo ich drużyn a
spadła do drugiej

bem są już po rozmowach i mają
podpisane z klubem umowy na
nadchodzący sezon. W drużynie
beniaminka ekstraklasy ponownie
ujrzymy: M i rosława Rajkowskiego
- kapitana Cersanitu Nomi , Roberta Szczerbalę , Grzegorza Kija. Ci
trzej zawodnicy podpisali dwuletnie kontrakty. Natomiast Marcin
Kuzian, Sławom ir Woldan mają
kontrakty opiewające na sezon. -

Nikt z

zespołu,

który w kwietniu
awans do grona pierwszoligowców, nie odejdzie.
Wielką niewi adomą stanowi jedynie gra w naszym zespole Amerykanów Hayesa i Derricksa, którzy
przygotowują s ię do obozów, po
których ewentualnie mogli by trafić
do NBA - powiedział Grzegorz

wywalczył

Jałowiecki.

IEVAJ

Aż pięć setów męczył się Carlos Moya (na zdjęciu) z
Hipf/em z Austrii w meczu pierwszej rundy tenisowego
French Open.

W czołówkach naszej klasyfikacji bez zmian. W grupie dru goligowców prowadzi bramkarz
KSZO Janusz Jojko, a wśród
trzecioligowców przewodzi Janusz Hynowski z Siarki.
II liga. Najlepszy zawodnik gospodarzy w meczu KSZO - Piotrcovia i strzelec zwycięskiej bramki
dla ostrowieckiej drużyny Mariusz
Jop otrzymał najwyższą ocenę w
naszej klasyfikacji - 8 pkt.
1. Jajko (KSZO)-174 pkt., 2. BiIski (KSZO) -163 pkt., 3. Pyskaty
(K) - 162 pkt., 4. Ożóg (S) - 158
pkt., 5. Budka (KSZO), Pastuszka (K) po 145 pkt., 7. P. Kaczorowski (KSZO) - 142 pkt. , 8. Jop
(KSZO), Pacań (K) po 140 pkt. ,
10'- Wietecha (S) - 139 pkt. , 11 .
Podlasek (S) - 137 pkt., 12. Pasionek (KSZO), Szafran (S) po
136 pkt. , 14. Stokowiec (KSZO),
Kozak (K) po 135 pkt.
III liga. W miniony weekend najlepsze mecze spośród naszych
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