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EGZEMPLARZ OBOWI1ł.KĆJNY

• Z pokładu śmigł()WC~~lplle~~~Cllro'wl mieszkańców Ostrowca.
• Codziennie w "Echu
relacje ze szlaku pielgrzymki.
W czwartek specjalny
o pobycie Ojca Swiętego w Sandomierzu.

PIELGRZYM MILOŚCI

Poniedzi ałek,

Slrażacy ";

dmuchają"

7 czerwca 1999 r. Nr 129 (6956) Cena 90 groszy

boszcza bili stalowym

prętem.

pieniądze.

Nekropolia żołnierzy radzieckich w Sandomierzu
jest zrujnowana.
Czytaj na str. 12

apad
a plebanię

Papież

Jan
w

głównym
sobotę

nad ranem dwaj za. !;kOlNani bandyci napadli i
pobili proboszcza parzymskokatolickiej pw. MiArchanioła w Lasocinie
Napastnicy próksiędza do wydanj"."j""".., Jeden bandytów
prętem okładał du.-."wn.>n n po całym ciele.
parafii w Lasocinie
na plebanii sam . Sluży
j uż od czterech lat.
rel acji proboszc a, tego
usnąl, oglądając pro. Byla godzina 3,
się. W tej samej
7"" W""\Ił przed sobą dwóch
' -lask:owó3nvch mężczyzn. Obaj
głowach kominiarki.
ustal iła, że napastnicy
środka przez okno na da. podstawili do ścia
drabi nę . Stamtąd weszli
i dalej przez okno na
Następnie zeszli schodami
do pomieszczenia, w któspał proboszcz. W pokoju paSię wtedy tylko niewielka lampi włączony był telewizor.

początku proboszcz usiłował
się bronić . Wtedy jeden z napastników zaczął okładać duchownego stalowym prętem po całym ciele. Bandyci żądali pieniędzy. Proboszcz miał tylko około 400
złotych w portfelu. Być może bandyci liczyli , że znajdą na plebanii

Na

datki od wiernych, zebrane w czasie uroczystości Bożego Ciała.
Mocno się jednak rozczarowali.
Już od dłuższego czasu, ze wzglę
dów bezpieczeństwa , duchowni
gromadzą pieniądze na bankowych kontach.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Kolegium

Paweł

II rozprzed
południem swoją szóstą pie19rzymkę do ojczyzny. Jej
począł

Szkół

przesłaniem

są

NATO

słowa:

"Bóg jest miłością",
W ciągu 13 dni papież odwiedzi 21 miejscowości.
Jak się wczoraj dowiedzieliśmy,
papieski helikopter w czwartek w
drodze ze stolicy do Sandomierza
zatoczy koło nad Ostrowcem. Jan
Paweł II przekaże z jego pokładu
specjalne błogosławieństwo dla
m i eszkańców hutniczego miasta.
W ten sposób Ojciec Święty uczyni
zadość prośbom ostrowczan. Mieszkańcy, wraz ze swymi duszpasterzami, zgromadzą się o godz. 8
na ostrowieckim rynku. Będą wy-

prowadzi egzaminy wstępne dla kandydatów do:

Językowego
(dla naj zdolniejszych uczniów kończących kl. VI)

• Gimnazjum

Ogólnokształcącego
~

Liczba miejsc ograniczona
Informacje: Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach
ul. Karczówkowska 27 tel.lfax 345-71-11

Zdjęcia:

Papież

PAP/CAF

w papamobile w drodze na mszę świętą na sopockim hipo-

dromie .
posażeni w lusterka - " zajączka
mi" pozdrowią Ojca Świ ętego .
O wizycie czytaj na str. 4

Prywatnych w Kielcach

Rok zalożenia 1992

•. I Prywatnego Liceum

Inauguracja
pod znakiem

sobotę

Codziennie w "Echu Dnia" obszerne relacje. W czwartek specjalny, kolorowy dodatek
"Echa" dotyczący wizyty w Sandomierzu: * Mapy dojazdów i
parkingów· Informacje o dojazdach autobusami do Sandomierza • Jak znależć lekarza, dyżur
ne apteki itd.
IG.BJ

SUPEROFERTA!!!
ZPM "ŁUKOSZ"
.

OFERUJĄ

HURTOWNIE WĘDLIN
z

POPRZEZ

HAWED

PASZTETO~A
sugerowaną ceną detaliczną w sklepach

362g

Promocja obowiązuje od 7.06.99 r. do 19.06.99 r.
NASTĘPNA

wliieleaeh, ul. Peryferyjna 1S

R;l~··J~·· ·~~;'liki~wuCZELNIA

Prowadzimy nabór na studia licencjackie na trzech kierunkach:

ZARZĄDZANiE I MARKETING, EKONOMIA
ORAZ ADMINISTRACJA
DO WYBORU 12 SPECJAlNOŚCI!!!

~

pZCl~ea6Iow" informacje w pokoju 127 lub telefonicznie: 331-74-10, 368-51-29
illfifli'

BANKOWY

prowadzi nabór na rok akademicki 1999 na kierunki

• ekonomia
• politologia

Otwarty Fundusz Emerytalny

TRZYLETNIE STUDIA DZIENNE
(miesięczny koszt nauki: 250 zł)
TRZYLETNIE STUDIA ZAOCZNE
(miesięczny koszt nauki: 160 zł)

090336675
O 604 485 116
O 15 832 40 77
O 41 344 96 32
O 603 38 98 7'7

(Opiaty za studia takie same jak w bieżącym roku
akademickim).

Informacje i zapisy: Kielce, ul. Mielczarskiego 51,
tel. 345-69-19, 345-65-85, 345-75-25

* ,.
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STRONA 2

Temat dnia:

1,5 miliona osób przy magistrali

Po raz kolejny afera dopingowa rzuciła cień na zawodowe
kolarstwo. U Marco Panłaniego,
lidera Giro d ' ltalia, wykryto niedopuszczalną ilość hematokrytu i włoski zawodnik został wykluczony z wyścigu. Co zrobić,
żeby oczyścić sytuację w zawodowym peletonie? Zapytaliśmy
o to naszych czytelników.

.'.

Adam Brodecki, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Dziecięcego w Kielcach: Pierwszy przypadek zgonu ze
względu na zbyt duże zagęszczenie
krwi zanotowano kilkanaście lat ternu u włoskiego czy francuskiego
kolarza Teraz w tej dyscyplinie jedna afera dopingowa goni drugą.
Wyn'ki, sława, pieniądze sponsorf:rN przysIaniają zawodnikom sens
sportowej rywalizacji. Nie zdają s0bie oni sprawy z tego, że nawet jednorazowe, minimalne przekroczenie
dawki wspomagania farmakologicznego rE pozostaje bez wpływu na
ich zdrowie, czasem życie. Po dyskwalifikacji Panlani powiedział, że na
początku Giro d'ltaraa poziom jego
hemałokrytu był w normie. To, że w
sobotę przekroczył dopuszczalną
ilość, było spowodoNane albo tym,
że później z.aczą dziaIać,

albo d0-

bieraniem przez zawodnika.

Ciężko

będziewyelimmwać doping

z kolar-

stwa i innych dyscyplin, bo środki
krwi są bardzo trudne do wykrycia. Przede
wszystkm musi się zmienić mentalzwiękslające gęstość

zawodni<ów, trenerów i sponłdorł

sorów.

Fol.. T. K10cd

Według szacunków PKP, raa trasie kolejowej magistrali świętokrzyskiej
mieszka około 1,5 miliona osób. To bardzo dużo potencjalnych pasaże
rów. Linia ta łączy z Warszawą i Krakowem Miechów, Kielce, Suchedniów, Skarżysko-Kamienną oraz Radom. Tymczasem na pełnej zakrę
tów trasie z Kielc do Skarżyska nawet ekspres " Nida" wlecze się z pręd
kością 90 km na godzinę. O wprowadzeniu InterCity nie ma co marzyć_

naszego regier
nu bardzo często korzystają z usług
kolei, choćby dlatego, że duża ich
grupa dojeżdża do Warszawy do
pracy, to wciąż na trasie magistrali
świętokrzyskiej nie kursuje ani jeden InterCity. Ekspres "Nida" mię
dzy Kielcami a Skarżyskiem-Ka
mienną wlecze się z prędkością 90
km na godzinę. Szybciej nie może,
bo na bardzo ostrych łukach, jakie
tu kiedyś wybudowano kierując się
względami
obronnymi, wagony
przy większej prędkości wypadłyby
z szyn. W nowym rozkładzie pomię
dzy stolicą a innymi dużymi aglomeracjami pociągi w godzinach szczytu jeżdżą co godzinę. Tego rozwiązania też jednak nie da się wprowadzić
na magistralę święter
krzyską, bo odcinek z Radomia do
Warki ma ledwie jeden tor jazdy i
składy nie miałyby się jak mijać.
- Zdajemy sobie sprawę z tych
niedogodności i cały czas walczymy w centrali PKP o większe inwestycje dla magistrali świętokrzy
skiej. W aglomeracjach skupi er
nych wokół tej trasy mieszka okolo
1,5 miliona ludzi, więc na pewno są
tu nasi potencjalni pasażerowie. Niestety, w płanach do 2015 roku nie ma
większych pieniędzy na tę magistralę - mówi dyrektor Zakładu Przewer
ziNi Pasażerskich w Radomiu Waldemar Fabirkiewicz.
A chodzi rzeczywiście o wielkie pienicpze. DobOOowanie drugiego toru na
trasie Radom - Wa'ka pochIonęklby
250 rnlKJnć7N 2kltych. Jeszcze więrej
kos:zb.vakiJy .wyprosto.vanie" 0dcinka ze Skażyska-KarTle f2j też
flCI'M!t z Radooia do Kielc.
- Kolej nie ma tyle pieniędzy. Nie
ma ich też budżet państwa . Ołate
go, jeślibyśmy chcieli dobudować
ten tor wcześniej, w finansowaniu
inwestycji musiałyby brać udział
nie tylko PKP, ale też samorządy
lokalne. Do tego mogliby dojść także prywatni inwestorzy - uważa

Waldemar Fabirkiewicz. - Wszyscy
musimy bronić magistrali święter

Paweł

Jauszek. byty

PaPuama

apad na
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Bandyci byli na plebanii około
godziny. Tuż przed wyjściem
skrępowali księdza przewodem
elektrycznym, a na jego głowę zarzucili kawałek materiału . Następ
nie wyszli z plebanii. Po kilku minutach proboszcz wyswobodził
się ze sznura. Ponieważ telefon
na plebanii był uszkodzony, duchowny wsiadł do swojego samochodu i pojechał do znajomych,
by powiadomić policję . Po kilkunastu minutach na miejsce przyjechali funkcjonariusze z komisariatu w Ożarowie oraz karetka pogotowia, która zabrała księdza do
szpitala_Proboszczowi udzielono
pomocy medycznej. Na własną
prośbę wypisał się jednak ze szp~
tala_
- W sprawie napadu na proboszcza w lasocinie prowadzimy śle
dztwo - poinformował nas komisarz Jerzy Bukała, zastępca ker
mendanta powiatowego policji z
Opatowa_ - Na miejscu zabezpieczyliśmy ślady, które będą nam
pomocne w prowadzonym dochodzeniu.
Pomimo że plebania zlokalizer
wana jest w zwartej zabudowie Lasocina, jednak nikt z okolicznych
mieszkańców nic podejrzanego
nie sIyszał_ Przed trzema laty do

ria cqirgl ~~

lej ,plebani

1·N1:wg'·I}dlZlllliązków~
sbqą ar.IZ ~ ŚRdÓ..

Jednak

dzialanie2l11ierzające do oczyszcze-

rWa ~ nie tylko zresztą ker
larsIciego..
/monl
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krzyskiej . Liczymy ' na pomoc
parlamentarzystów. Trzeba zrobić
wszystko, żeby nie stała się ona linią gorszej kategorii, której znaczenie wciąż maleje zamiast
rosnąć.

Na razie więc na otarcie łez miesznaszego regionu mają nowy
rozkład jazdy, w którym doszedł m.in.
kańcy

ekspres do Wrocłav-"ia. Trasę wydIużyI
pociąg pospieszny "Kielczanin" z Kielc
bę-

do KrakOM! i z powrotem. Teraz

Kiedy

kosił,

gr II e wspma-

garie riejesłsk&:Mtane zeSlkorAllościądaałtMił. brie ma(J)z~1O
tić~
IPISZJ

włamali się złodzieje.
nie było wtedy w
środku_ Policja szuka świadków
księdza

napadu, którzy pomogą zatrzymać bandytów. Według relacji prer
boszcza, obaj napastnicy mieli
okolo 30 lat Jeden z nich miał 175

dzie wyjeźdżaI z Radomia i zmieni nazwę na "Chalubińskt. Za kilka lat, gdy
zostanie oddana do użytku zmodernizowana trasa do Zakopanego,
"Chałubiński" jako pieIwszy pov-linien
być wpusz;czony na tę linię· Będziemy
mieć więc SlNÓj pociąg w góry.
Tymczasem trzy inne z Kielc do
Warszawy dostały w nowym
rozkładzie nowe nazwy. Codziennie
do i ze stolicy będąjeżdzić "Sienkiewicz", .Staszic" i "żeromski". Mieszkańcy Kielc zyskają też dwa nowe
kursy do Katowic.
Nowy rozkład jest opracowany
tak, że pov-linien ułatwiać sprawne
przesiadanie się do innych pociągów,
co do tej po!)' nie zawsze PKP wychodziło.
Jarosław PANEK

zauważył.."

nie

swojej

sprzedają się

dla

ciułaczy

1 czerwca biura maklerskie zaczęły

sprzedawać

p ierwsze
dwuletnie obligacje o stałym
oprocentowaniu. Po pełnych 24
miesiącach dostaniemy przy
ich wykupie 21 procent odsetek.
Za wcześniej szą odsprzedaż
odsetek jest mniej i trzeba
zapłacić dodatkowo karę.

żony

20 wypadków wydarzyło się na drogach województwa świętokrzy
skiego od piątku. Jedna osoba zmarła, w niemal połowie wypadków
uczestniczyli rowerzyści i piesi. Sporo odnotowano zdarzeń natury
kryminalnej , najwięcej było włamań i kradzieży. Strażacy tym razem
nie mieli dużo pracy.
W sobotę na drodze koło Huciska
pieszy Marian L., który szedł nieprawidłowo, został potrącony przez duże
go "fiata", zginął na miejscu. W Pierocicach 18-letni kierowca "malucha" na
śliskiej drodze nie zachował ostrożno
ści, wpadł w poślizg i potrącił trzy ker
biety idące poboczem. W Starachowicach. na ul. Nowowiejskiej 15-letni rer
werzysta nie zasygnalizował, że chce
skręcać w lewo i dostał się pod koła
.audi 80'. Chłopiec ma złamaną rękę.
W Gościńcu nietrzeżwy kierowca .cinquecento" skręcił nagle w lewo, przejechał przez rćJW i uderzył w metalowe
ogrodzenie posesji. Kierujący i pasażer trafili do szpitala. W miejscowości
Przełom koło Mniowa Krzyszłof Z.
jadąc "oplem· zderzył się z "maluchem", którego kierowca i pasażerka
dozraali lekkich obrażeń . W Kielcach
na ul. Warszawskiej nieletni rowerzysta wpadł pod koła ,poloneza". Na ul.
Małej w Kielcach 4-/etni Adrian przebiegał przez jezdnię i został potrącony
przez "fiata sienę". Chłopczyka w cięż
kim stanie odwieziono do szpitala. W

plebanię

gażniku przewoziła 8-letnią koleżan

centymetrów wzrostu, natomiast
drugi był nieco niższy, mógł mieć
około 165-170 centymetrów wzrostu. Świadkowie proszeni są o
kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Opatowie. Policja gwarantuje pełną dyskrecję.

IAGAl

Kółka

kę. Obie dziewczynki trafiły do szpitala. W Staszowie nie ustalony kierer
wca samochodu osobowego najechał na 19-1etnią pieszą i odjechał z
miejsca wypadku. We Włoszczowie
kierujący ciągnikiem skręcił w lewo,
nie zachował ostrożności i zderzył
się z "renault clio", jadąca nim kobieta zjechała w lewo, potem w prawo i
uderzyła w metalowe ogrodzenie domu. W Koniecznie nie ustalony kierer
wca "poloneza caro" potrącił rowe-

rolnicze z Sandomierza

z

żądają

rzystę i uciekł. Kilometr dalej zostawił
samochód i ślad po nim zaginął.
W Starachowicach nietrzeżwy męż
czyzna na widok radiowozu policyjnego wyciągnął metalową atrapę pistoletu i wymierzył w stronę policjantów. Ci
na szczęście poznali, że broń nie jest
prawdziwa i obezwładnili mężczyznę.
W Sitkówce w czasie kontroli "skody"
znaleziono dwie torby, w których było
36 butelek wódki bez akcyz, a które
należały ponoć do pasażera. W Kazimierzy w sobotę w nocy w pościgu zatrzymano czterech mężczyzn, którzy
chcieli włamać się do "malucha".
Sprawcy przyjechali ,skodą" pełną
akcesoriów. przydatnych podczas
włamań, a takźe radioodtwarzaczy,
które ukradli z innych aut. Zatrzymani
mają od 18 do 20 lat, a pochodzą z Buska i okolic, jeden jest z Krakowa .
Przyznali, że bywali w okolicy ..na gościnnych występach". W Przyłogach
dwaj nie ustaleni sprawcy spod wycieraczki wyciągnęli klucz od mieszkania,
weszli do środka i z szafy ukradli 2500
marek. Nie spodziewali się, że w mieszkaniu będzie kolega v.t3ściciela, ale nie
dali się zatrzymać i uciekli. W Sandomierzu okradziono hurtownię elektryczną, z której zabrano sprzęt komputerowy wartości 6000 zł. W Kielcach
dwaj mIodzi ludzie w sklepie na ul. Zielińskiego wykorzystali chwilową nieuwagę sprzedawczyni i z kasy ukradli 1100
zł. Zatrzymano jednego z nich, 20-łet
niego Rafała H. W Stopnicy z kiosku
skradziono 1700 paczek papierosów
różnych marek wartości 14 tys. zł. W Pińczowie na ul. 1 Maja okradziono magazyn hurtowni, zniknęły papierosy wartośd 30.000 zł.
W Mira.! rolnik kosi Irav-łę kosiar1<ą, nie
zauważył swojej ŻJ.X1y, która niespodziewanie weszła na łąkę i spc7Mldcma/ u niej
obrażenia nogi. Wczoraj w Chmielniku z
rzeki w parku wytmiono zv.tJki 69-1etniego Piotra L PoIiqa bada okoliczności
śmierci rręż.cx-jzny. Zakłada się wypadek
lub samobójstwo.
Agnieszka OGONEK

kierowany przez niego

rząd

do

podania się do dymisji.
W
oficjalnym
stanowisku
RZRKiOR

w

Sandomierzu

działacze związku

można nieżle zarobić.

nak wzrosły mocno ceny, a
tym idzie stopy bankowe,
te przyniosą stratę.

KREW

List otwarty

Krytyka chłopskich
przywódców

w imieniu działaczy sandomierskich kółek skierował przewodniczący
Rady
Rejonowej
RZRKiOR Bogusław Włodarczyk
do prezydenta RP Aleksandra

Swoją krytykę członkowie kółek

drzeja Leppera. ,,1.. ./ na przyw~'
cach 1.. ./ Lepperze i / .. ./ Serafinie
spoczywa ogromna odpowiedzia·
Iność za życie i zdrowie prolestujących rolników I...lten ogromny ciężar / .. ./ spowodował deCY'
zję o podpisaniu protokołu (z
rządem 29 maja - przyp. red:).
lecz / .. .I lepiej było odwołać akCję
protestacyjną, zmienić formy /..J.
ale nie przykładać ręki do dalszego zubożenia polskiej wsi :
Tym samym Rada RejonOWa
Kółek z Sandomierza nie zaakceptowała majowych ustaleń pomiędzy
rządem
a
trzef!1a
związkami rolniczymi, zapOWIe-

z Sandomierza skierowali również pod adresem swojego przewodniczącego Władysława Serafina i szefa . Samoobrony" An-

form nacisku na rząd, aby odbUdować rolnicze dochody.
Agnieszka WICHA-DAUKSZA

powiązania ze służbami specjalnymi / .. ./, kiedy Pan Panie Premierze zastanawia się , czy
współpracował Pan ze służbą
bezpieczeństwa, w tym Rządzie
powstała tak duża frustracja, której ujście znalazło w rozlewie krwi
chłopskiej. 1.. ./ gdzie masz Pan
Boga i Ojczyznę, pokazałeś Pan
każąc strzelać do rolników jak do
kaczek 1.. ./ odejdź Pan, oszczędż
wstydu sobie i narodowi, że ma
takiego premiera·.

dymisji

uzasadnili katastrofalną według
nich sytuacją w kraju oraz brutaJną interwencją policji podczas
rolniczych blokad dróg. .Rozumiemy, że Rząd, w którym jeden
minister oskarża drugiego 1.. ./ o

To pierwsze dwuletnie
na polskim rynku o
centowaniu, które w
nosi 10 procent. Po
ich trzymania dostaniemy
21 procent, a nie 20, co wynika
dopisania do kapitału odsetek
pierwszego roku . Można
nawet jedną obligację , która
jest 100 złotych. I tyle bez
na datę kupna trzeba
ki papier zapłacić. Zasady
nieco inne niż w n"'vn,,,mc,,
chczasovvych pożyczek
nych przez Ministerstwo
sów, gdzie obligacja drożała
dego dnia.
Najnowsze dwulatki różnią ,
też tym, że aby dostać bez
pełne odsetki, należy potlZJlmclć~,
dwadzieścia cztery mi""i" ,."
ligacje kupione 7 czerwca
ku sprzedajemy więc 7
2001 roku. Kupione 15
sprzedajemy 15 czerwca za
lata, itp,
Kolejna różnica to fakt, że
cji o stałym
przeciwieństwie do wszv~;tkil:;h Ol> .
zostałych nie można
giełdzie . W razie
je wcześniej od klienta
inwestor dostanie wtedy
setek i zapłaci karę w WVSOKOSOI
2,5 zł za każdy papier.
W ciągu pierwszych kilku dni
czanie chętnie kupowali
obligacje.
- Sądzil iśmy, że przyjdą
Tymczasem kupuje je może i
mniej liczna, ale za to
sza klientela - mówi kierownik
ra maklerskiego kieleckiego
działu BPH SA Witold
wski .
- S przedaż idzie bardzo
Od czasu zlikwidowania
podatkowych z tytułu zakupu
gacji kolejek już nie ma, ale
zainteresowanie jest bardzo
- dodaje Jolanta Jaworska , kie~
wnik Biura Maklerskiego kielec·
kiego Oddziału BGŻ SA.
Nowe dwulatki mają stałe oprfr
centowanie. Na razie jest ono
co gorsze niż roczna lokata
wa , która daje o dwa punkty
centowe więcej odsetek. Jeśli
nak w przyszłym roku i I
spadnie i stopy proce
nież , to na tych obligacjach

dymisji premiera

CHLOPSKĄ

,...23 rozlew krwi polskiej Pan i
Pana »siepaczec odpowiecie
przed sądem.-" wyrazili nadzieję
działacze Rejonowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji
Rołniczych w Sandomierzu, wzywając premiera Jerzego Buzka i

żądanie

Piotrkowicach jadący "maluchem"
nie dostosował prędkości do warunków jazdy i uderzył w przydrożne
drzewo. Właściciela pojazdu w poważnym stanie zabrało pogotowie.
W Busku na ul. Objazdowej jadący
.skodą" nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i zderzył się czołowo z "fiatem uno·. Kierowca i 9-letni pasażer
drugiego auta zostali ranni. W Stopnicy na ul. Kościuszki z nie ustalonych przyczyn kierujący "maluchem"
uderzył w słup elektryczny, doznał
ciężkich obrażeń . WSmogorzowie
64-letni kierowca .żuka" zjechał na
lewy pas i czołowo zderzył się z "renault". Ranni zostali kierowca osobowego auta, jego żona i 18-letnia córka, a takźe 10-letni pasażer .żuka" .
W Wincentowie ciężarowy "renault"
jechał stanowczo za szybko, na zakręcie wypadł z trasy, wpadł w poślizg i przewrócił się . Dwie pasażerki
trafiły do szpitala. W Zagajowie 18łatek jechał "maluchem" bez uprawnień i z nadmierną prędkością uderzył w drzewo. Ciężko rannego
chłopca odwieziono do szpitala. W
Słupczy jadący "żuki em" nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i uderzył w
11-letnią rowerzystkę, która na ba-

dobrze

Nie tylko

ALUCHY POD KOLAMI

łyżwiarz

szybki IIKS Pionki, dwukrotny
uczeslnik 10: - Martwi mnie, że tak
i wUJwiskowa dyscypfll1a
jak kDIarsIwo po raz koIejly okryła
się 2łą sIawą. Jest b efekt morderczydIobciąźeń.jakm poddawani są
La'MlOic:y, d10ć faId ten absolutnie
rE lJSIXawildwia nagmwmego niedazwOonego wspomagania organ~
zmJ.. 0sIałnia .wpadka" Pantaniego
na pewno przyniesie opłakane skutki. ..m: teraz nie bf3k opinii, że w za..
wodowym peletDnie ,.koksują się·
prak1yczrie W5Z'fSCf- Dlatego coś z
tym farEm trzeba zrobić.. Sytuację
lmm.ić maZe tylko konsekwentne

nrach sp...a ta rE

Dwulatki

ZAPOMNIANY REGION
Choć mieszkańcy

Fot. A PieJumki

ność

7 czerwca 1

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kwaśniewskiego . Wyraził w nim
oburzenie i dezaprobatę do wypowiedzi prezydenta, popierającej działania rządu w zwalczaniu blokad dróg. Związkowcy
oświadczyli także , iż wstydzą się,
że udzielili Aleksandrowi Kwaś

niewskimu poparcia w wyborach
prezydenckich i zapowiedzieli , że
dołożą wszelkich starań, aby mieszkańcy wsi polskiej nie głosowali
na niego ponownie.

działa, że będzie szukać różnych

WIADOMOŚCI LOKALNE
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Kolejna edycja
Turnieju Młodyc)1 Mistrzów Techniki

W trosce

o profesjonalizm

Halas
wyróżniony
Kilka dni tem u uroczyście
wręczono nagrody laureatom dorocznego Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki
Województwa Świętokrzy
skiego. Trzy sp ośród czterech nagrodzonych prac
zdobyły uznanie przed komisją krajową.

tysięcy kielczan, goście z Warszawy i Krakowa
skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej

,

OW JAK...
BZED 700 LAT
co s ił w rękach dmie w
W rozżarzonych wę
metalu przemiew materiał, z którego mocacka, obok
już gotowe świeczniki i
- Teraz potrzebne są
tylko młotek, obcęgi i zręcz
ręce - tłu maczy Ryszard Skuz Kielc, prezentując rozpalodo cze rw oności metalowy
Wczoraj, jak przed wiekaożyła stara polska wieś
w skansenie w
leckiej Tokarni.
tysięcy kielczan, goś c i z
.o ,~ ~.". .. . i Krakowa gościło
skansenie Muzeum Wsi
lIIIelecl<jpj Odbyły s ię tam doroczołowiu metodą naprcldziiadów. - Miejsce jest
Tutaj, w pobliżu Chęcin
wieku w okolicach Miei góry Rzepki wytapiano
kolorowe - miedź, srebro i
tlumaczy etnograf Tomasz
~ikO\,,~~, j - Śmiało można powie, że 700 lat temu w tym samiejscu stał piec do wytapia-

Zajadaj ąc przysmaki spacerowaliśmy zwiedzając starą aptekę ,

spichlerz i cha łupy. Nad skansenem góruje piękn ie wieża kości ółka. Zwie dzający zatrzymywali
się , by choć dotknąć świeżo
zakonserwowanego i pachnącego
żywicą drewna. - To nasza chluba.
Niewiele jest w Polsce XVIII-wiecznych drewnianych kościółków
tak doskonale zachowanych z
całym wyposażeniem - podkreśla
Dzikowski. - Dopiero niedawno na
dachu świątyni pojawiła się wieży
czka. Ale do skończenia remontu
potrzebujemy jeszcze około 200
tysięcy złotych - załamuje ręce. - A
kościół jest tu potrzebny nie tylko
ze względów estetycznych. Najbliższy jest w Wolicy, trzy kilometry
od Tokarni. W 1996 roku Kuria Biskupia w Kielcach razem ze
świątynią ofiarowała nam prawo

odprawiania mszy. Do starego kościoła przychodziliby wobec tego
wierni z okolicy skansenu .
Jak udało nam się dowiedzieć, w
tym rok4 Sejmik Samorządowy
przewidział dotację dla skansenu w
Tokami w wysokości 128 tys. zł. Jak
dotąd jednak muzeum nie dostało
ani grosza, mimo że jego popularność z roku na rok ciągle rośnie . Jeszcze na początku lat 90. skansen
odwiedzało tysiąc osób rocznie, w
ostatnim roku już 30 tysięcy.
Na wytopkach zabawa była przednia. I tylko niektórzy ze strachem
pytali: '- Po noć nie ma pieniędzy.
Zamkną skansen?
- Jak na razie na ten rok pieniądze mamy obiecane - uspokajał Dzikowski. - Co będzie dalej,
nie wiadomo. Wszystko w rękach
samorządu .

Dorota KOSIERKIEWICZ

--

Pokaz wyplatania z wikliny.

Skarżyski

Tytuły
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na prawdziwym jarmarku nie
. chłOpskiego jadła i napitlnianych dwojakach k u siło
m asło , smalec ze
i i specjał z KielecczyzgrO~h z kapustą, wielkie jak
młyn~kie bochny rumianego
I Ciasto drożdżowe z kruDzieciaki zajadały się cuwalą i preclami. Obok stała
. Wiejska karuzela i. .. dmucha-

ZJezdżal nia.

Kielecki poseł Władysław Adamski z PPS domaga się od premiera ujawnienia kosztów, jakie
poniósł budżet
państwa
w
związku z wizytą papieża Jana
Pawła
II. Parlamentarzysta
twierdzi, że kwestia ta budzi powszechne
zainteresowanie

dla najlepszych, nagrody dla
nesmena Roku' uznano prezesa
.Auto-Skaru" Jerzego Miazgę , który swą działalnością stwarza nowe
miejsca pracy i promuje miasto daleko poza jego granicami. Tytuł w
kategorii .•Animatora Ku ltury"
otrzymała Bożena Piasta-Kasiak,
niestrudzona poetka i pisarka,
opiekunka utalentowa nej literacko
młodzieży. Statuet kę za os iągnię
cia w organizacji sportu ot rzym ał
wychowawca wielu lekkoatletycznych mistrzów Polski, trener Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego Krzysztof Woliński. Z kolei za
.Najlepszego Ucznia" uznano
tegorocznego maturzystę z Technicznych Zakładów Naukowych,

szczęśliwców

trzykrotnego stypendystę stypendium prezesa Rady Ministrów i
. Mistrza techniki" woj . świ ętokrzy
skiego Jakuba Urbana Siewierskiego. Tytuł za naj p i ękn i ejsząpo
sesję w m i eście otrzymali pp. Beata i Mariusz Machowscy z ulicy
P ułask iego 17.
Do festynu, a przede wszystkim
zdobywców nagród, które w promocji "Echa· ufundowały firmy
"TechSat" i Biuro Podróży .Junior"
sc licencja .Orbis", powrócimy w
kolejnym numerze. Tymczasem
wielka trasa promocyjna naszego
jeża - maskotki trwa. Jutro odwiedzi on Kazimierzę Wielką.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Wągrowski.

Zasłużonym

człon

kom stowarzyszenia wręczono odznaczenia.
W sobotę odbyła się nieoficjalna
część uroczystości. Uczestnicy
zwiedzili m.in. neolityczną kopalnię krzemienia w Krzemionkach
Opatowskich.
Zarząd Oddziału SITK w Kielcach
powołano 24 marca 1948 roku. Rok
p6żniej stowarzyszenie zostalo wpisane do rejestru w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W 1992 roku
ugrupowanie to uzyskało osobowoŚĆ prawną. Celami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji jest podnoszenie raógi zawodu
inżyniera i technika, właściwe wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności
oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Organizacja występuje jako zbiorowy ekspert do spraw komunikacji, opiniuje ustawy dotyczące tej dziedziny gospodarki,
opracowuje regulaminy pracy transportu kolejowego na bocznicach.
- Wśród zadań SITK znajduje s ię
ochrona pamięci wybitnych polskich twórców techniki i transportu. Jednym z nich był projektant i
budowniczy najwyżej położonej
kołei na świecie i nżyn ier Ernest
Malinowski. Rok 1999 uchwalą
Zarządu Stowarzyszenia został
ogłoszony rokiem tego wybitnego
człowieka . 9 lipca 1999 roku
nastąpi w Peru odsłonięcie pomnika inżyniera Malinowskiego.
Będą na tej uroczystości nasi koledzy i polscy turyści - mówi prezes Oddziału SITK w Kielcach inżynier Andrzej Koper.
(iga)

(iga)

Ile kosztuje pielgrzymka?

festyn z "Echem Dnia"

Kapitalnym widowiskiem okaniedzielny festyn roku w
Skarżysku . Jego organizatorom
udało się zgro madzić na scenie
prawdziwe gwiazdy rodzimej
estrady, a całość uzupełniły liczne zabawy i konkursy, w tym losowanie nagród w ramach promocji " Echa Dnia" w Skarżysku .
Kul minacyjnym punktem kilkugodzinnej zabawy, zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultury, było ogłoszenie wyników konkursu na . S karżyszczanina Roku",
którego pomysłod a wcą był prezydent miasta Lubosław Langer. Honorowa kapituła wybrała laureatów w pięciu kategoriach. Za .Biz-

zał się

dworca PKS w Kielcach' Cezarego Mattuscha , ucznia Technikum Mechaniczno-Ekonomicznego w Kielcach. Również i to opracowanie otrzymało
wyróżnienie w edycji ogólnopolskiej.
- Chcemy dać szansę wykazania
się zdolnym, młodym ludziom,
promować ich prace. Poziom
tegorocznego konkursu był wysoki. Cieszymy się, że aż trzy na
cztery zwycięskie prace zakwalifikowały się do edycji krajowej konkursu - mówi Marek Pasternak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Techniki i Wynalazczości w Kielcach.
- Nie mogłem pojechać do Warszawy, ponieważ jestem w'·trakcie matury. Na pomysł tematu
pracy o kieleckim dworcu PKS
wpadłem przez przypadek. Zaproponowałem w niej naprawę
tłumików w autobusach, posadzenie pasa zieleni w pobliżu
dworca , unowocześnienie głoś
ników i kilka innych propozycji mówi zdobywca pierwszego miejsca w konkursie, dotyczącego
ochrony środowiska Cezary Matlusch .
Autorzy prac wyróżnionych na
szczeblu centralnym dostają zaświadczenie, upoważniające do
wstępu na wybrane uczelnie techniczne bez egzaminów.

Adamski prosi o rachunek

Pismo skierowane przez posła
Adamskiego na ręce prezesa Rady Ministrów zawiera w zasadzie
trzy pytania . Po pierwsze: jakiego
rzędu środki finansowe zostały
przeznaczone na wszelkiego rodzaju wydatki, związane z organizacją wizyty Ojca Świętego . Po
drugie: jaka jest wartość świad
czeń ponoszonych przy okazji wizyty przez takie instytucje jak wojsko, policja czy choćby Dyrekcję
Lasów Państwowych , która - jak
twierdzi parlamentarzysta - apelowała do poszczególnych nadleś
nictw o nieodplatne przekazywa. nie drewna na budowę ołtarzy. Po
trzecie wreszcie, poseł chciałby
wiedzieć , ile na organizację pielgrzymki przeznaczyły poszczegól-
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Prace były rozpatrywane w kilku kategoriach: technicznej, pomocy dydaktycznej, ekologicznej
i tzw. użytecznej pracy dyplomowej.
W kategorii technicznej zwycię
żyło opracowanie Karola Bryda i
Piotra Siczka, uczniów Technikum Hutniczo-Mechanicznego w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Praca ta uzyskała również wyróżnie
nie na szczeblu centralnym konkursu. W konkursie o użytecznej
pracy dyplomowej pierwsze miejsce zdobyła praca autorstwa Roberta Sadzy i Rafała Kowalika ze
Skarżyska-Kamiennej . W kategorii dotyczącej pomocy dydaktycznej pierwszą nagrodę zdobyli Krzysztof Czerwiński i Jakub
Siewierski za pracę pod tytułem
. Symulator operacji na rejestracji
i pamięci mikroprocesora Intel
8080' . Uczniowie ci zostali też
wyróżnieni na szczeblu centralnym konkursu.
W dziedzinie ekologii zwyciężyła
praca pod tytułem .Ocena zagro-

żenia hałasem

50-lecie obchodzi właśnie kielecki oddz iał Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji w Kielcach. W piątek, w
salach pałacu biskupów krakowskich odbyła się z tej okazji
uroczysta sesja jubileuszowa.
Sesję wypełniły odczyty naukowCÓW, zakończone koncertem muzycznym. Referat .Z dziejów techniki komunikacji regionu święto
krzyskiego· wygłosił Tomasz

ne samorządy ze swych budże
tów.
Poseł Adamski zapytany, czy nie
uważa za niestosowne pytanie o
koszty wizyty gości a , na którego,
według sondaży, oczekuje 80 procent Polaków, odpowiada :
- Nie tylko moi wyborcy, ale i ludzie bez jakichkolwiek sympatii
politycznych zastanawiaj ą s i ę . ile

ta pielgrzymka będzie ich kosztować . Nie ma co tego ukrywać . Proszę tylko posłuchać, co
mówią zwykli obywatele. Ja , jako
poseł mam zaś obowiązek kontrolować, na co są przeznaczane
pieniądze publiczne. W idzę dookoła du żo biedy, widzę p ielęgniar
ki, które protestują przed ministerstwem i żądają podwyżek . Słyszę ,
że dla nich pieniędzy w bud żecie
nie ma . Więc po prostu chc i ałbym
wiedzieć - ile wydamy na papieską
pielgrzymkę . A czy dużo , czy mało
niech ocenią podatnicy.
Itonl

6,50/o!!
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Skontaktuj się z naszymi
oddziałami

w

Kielcach i Radomiu:

ul. leonarda 9
tel. 344 39 60

Radom
ul. Sruga 7A
tel. 3810099

B.ezplatn a I n to I i nia: 0-800- 30 - 40- 5 O
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"Obecna pielgrzymka jest przedłużeniem poprzedniej - z 1997 roku" - podkreślał papież

PIELURZY

ILaSCI

Papież Jan Paweł II rozpoczął w sobotę przed południem swoją
szóstą pielgrzymkę do ojczyzny. Jej głównym przesłaniem są słowa :

"Bóg jest

miłością" .

W ciągu 13 dni

pap i eż

odwiedzi 21 miejscowo-

ści.

- Nie ma solidarności bez miłości ,
nie ma szczęścia i przyszlości
człowieka i narodu bez miłości,
która przebacza, choć nie zapomina - mówił papież w homilii podczas mszy świętej odprawionej po
południu na sopockim hipodromie.
Wezwał do budowania cywilizacji
miłości.

przyszłość"

-

mówił . Podkreślił , że

nasz kraj "zdobył sobie w ostatnich
latach szczególne uznanie i szacunek innych narodów świata " .
Papież mówił , że obecna pielgrzymka jest przedłużeniem poprzedniej z 1997 roku. Podkreślił ,
że to w Gdańsku zakończył w 997
roku swoją misję apostolską św.
Wojciech.

Z

mszę odprawioną

Na

przez pana sopockim hipodromie z
okazji 1000-lecia kanonizacji św.
Wojciecha, przybyło według kościelnych służb porządkowych ok.
600 tys. wiernych, według policji
nawet 700 tys.
Kiedy Jan Paweł II wjeżdżał na
hipodrom,
rozentuzjazmowany

Gocłowskiego , papież spotkał się
z byłym prezydentem Lechem

wiem nauczanie Jana
podczas tegorocznej Dle,la r;~vmf, 1
po Polsce.
Papież podkreślał , że w
ostatniego tysiąclecia
poprzez te ziemie wielu ludzi,
rzy słuchali Słowa Bożeg o" i
jmowali je z ust tych , którzy

NIEDZIELA
- PELPLIN I

SOBOTA - SOPOT
pieża

tym błogosław ień stwem
Chrystusa z Ewangelii
Łukasza rozpoczął pa
Do
treści
ew'anoelir.7nv"'.

Wałęsą.

POWITANIE
Na lotnisku w Rębiechowie na
Jana Pawła \I oczekiwali rano
przedstawiciele władz państwo
wych z prezydentem Aleksandrem
Kwaśniewskim, marszałkami Sejmu i Senatu oraz premierem , a także przedstawiciele władz wojewódzkich , hierarchia kościełna z
prymasem Polski kardynalem Józefem Glempem i ok. 3 tys. wiernych.
Witając Jana Pawła II prezydent
wyraził wdzięczność papieżowi i
Kościołowi za " inspirację , wsparcie dla naszych przemian".
- Mamy głębokie uczucie wdzię
czności dla Waszej Świątobliwo
ści, dla Kościoła katolickiego w
Polsce i na świecie, za inspirację,
wsparcie dla naszych przemian ,
za wysiłek i cierpliwość , za przekonanie, że to, co wydawaŁo się niemożliwe , kiedyś stanie się realne ,
za konsekwencję w obronie praw
człowieka , w obronie pokrzywdzonych i słabych - mówił prezydent.
Prezentując papieżowi polskie
"satysfakcje", Kwaśniewski wspomniał o nowej konstytucji, ratyfikowaniu konkordatu , wejściu do
NATO, dobrej współpracy z
sąsiednimi krajami.
Mówiąc o polskich "problemach i
zaniedbaniach" Kwaśniewski wymien ił b i edę , brak poczucia perspektyw i bezp i eczeństwa oraz
bezrobocie dotykające wielu ludzi.
"Nie wolno nam godzić się z tą czę
ścią polskiej rzeczywi stośc i. Nie
wolno nam zapominać o ubóstwie
i cierpieniu innych. Nikt w naszej
ojczyżnie nie powinien czuć się zapomniany, bezradny czy osierocony. To wielkie wyzwan ie stojące
przed Polakami u progu XXI wieku" - powiedział prezydent.
Prymas zwrócił się do papieża,
aby uczył nas dalej i wytrwale, byśmy sprawowali się w sposób godny Ewangelii.
Jan Paweł II wyraził radość , że
jego pielgrzymka do ojczyzny rozpoczyna się w Gdańsku - "tu właś
nie rodziła s ię nowa Polska, którą
dzisiaj tak bardzo się cieszymy, z
której jesteśmy dumni".
Dodał , że w ostatnim czasie Poiska poczyniła " postępy na drodze
rozwoju gospodarczego". " Dzi ęki
wysiłkowi wszystkich obywateli
Polska może patrzeć z nadzieją w

prowadzone przez siostry brygidki.
Przed udaniem się na spoczynek
w rezydencji metropolity gdań
skiego
abp.
Tadeusza

Zdjęcia PAP/ CAF
Ojciec Święty podczas uroczystego powitania na lotnisku Rębie
chowo.

"Wtedy mówiłem do was, ale też
w j akiś sposób za was. Dziś jest
inaczej. Ze wzruszeniem o tym
wspominam , świadomy wie lkich
rzeczy, jakie dokonały się w naszej
tłum " machał
chorągiewkami ,
ojczyżnie od tego czasu . Przyszło
wznoszono okrzyki : "Kochamy
n9we, przyszło do tej ziemi, a Wojcię ", "Witaj w domu". Na Zatoce
ciech miał w tym zasadniczy
Gdańskiej zakotwiczyły dziesiątki
udział" - dodał.
kutrów rybackich , jachtów i żaglo
wców. Kutry były ustawione w
" Nie ma solidarności
bez miłośc i"
kształcie krzyża .
Jan Paweł II nawiązał do słów z
- Składam dzięki Bogu za ponowListu św. Pawła do Filipian: "Toczyne przybycie do was i za wspólne
cie tę samą walkę, jąką u mnie wiświętowanie tego jubileuszu - módzieliście" . Zwrócił uwagę na kowił papież w homilii. Wspominał
nieczność walki z "grzechami
swój poprzedni pobyt w Trójmieprzeciw miłości, które mogą nieście w 1987 roku, który "nosi
jednokrotnie przybrać niepogłęboko w sercu". "Jakże inny był
kojące rozmiary w życiu
społecznym" .
"Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka , niszcząc
jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi" - mówił papież .
Podkre ślał, że słowa te
mają szczególne znaczenie na ziemi gdańskiej, która była "świadk i em dramatycznych zmagań o wolność i chrześcijańską toż
samość Polaków". Miało to
miejsce i we wrześniu 1939
r., okresie bohaterskiej obrony Westerplatte i Poczty
Polskiej, miało to również
miejsce w "tragicznym
grudniu 1970", " pełnym
nadziei sierpniu 1980 r.", a
także
"dramatycznym
okresie stanu wojennego" mówił Jan Paweł II.
Powstanie "Solidarności "
było , zdaniem papieża ,
" przełomowym wydarzeniem w historii naszego naOłtarz na sopockim hipodromie, przy rodu, a także w dziejach
którym Jan Paweł /I odprawił mszę Europy". Jan Paweł II podświętą·
kreś l ał, że "S" doprowadziła do wolności w krajach
totalitarnych, zburzyła mur berliń
to czas, patrząc z perspektywy historii. Inne doświadczenia i wyski i przyczyniła się do zjednoczezwania, jakie wówczas stały przed
nia Europy.
narodem" - mówił Jan Paweł II.
" Słyszałem wtedy w Gdańsku od
was: »Nie ma wolności bez solidarności « - mówił papież . - Dzisiaj
wypada powiedzieć : »Nie ma soligłębokim żalem zawiadamiamy, że 3.06.1999 r.
darności bez miłości« . Więcej, nie
ma przyszłości człowieka i narodu
zg i nął śmiercią tragiczną w wieku 25 lat
bez miłości , tej miłości, która przenasz naj ukochańszy syn
bacza , choć nie zapomina, która
jest wrażliwa na niedolę innych ,
która nie szuka swego, ale pragnie
dobra dla drugich; tej miłości , która
służy, zapomina o sobie i gotowa
jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na
miłości Boga i bliżniego . Do budo-

wania "cywilizacji m iłości ". Dzisiaj
potrzeba św iatu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze
służą i miłują, błogosławią. a nie
złorzeczą, i błogosławieństwem
ziemię zdobywaj ą".

"Sprawujcie się w sposób godny
Ewangelii Chrystusowej, abym jaczy to, gdy przybędę i ujrzę was,
czy też będąc z daleka - mógł
usłyszeć o was, że trwacie mocno
w jednym duchu, jednym sercem
walcząc wspólnie o wiarę w ewangelię " - tymi słowami z Listu św.
Pawła do Filipian papież apelował
do wiernych .
Uczestnicy mszy podarowali papieżowi rzeźby, ozdobne ornaty,
monstrancje i pieniądze na budowę kościołów na Wschodzie. Po
zakończeAiu eucharystii pap i eż
koronował obraz Matki Boskiej
Wejherowskiej.
Pozdrowienia skierowane do
młodzieży przerywane były owacjami i okrzykami: "Niech źyje papież" , " Je steśm y z tobą" , "Zostań z
nami". - Takim to powiedz jedno
słowo , a ci odpowiedzą tys iąc skomentował Jan Paweł II. - No dodał, gdy po dłuższej chwil i udało
mu się dojść wreszcie do głosu .
Jan Paweł \I pozdrowił także Kaszubów, "odwiecznych gospodarzy tej pomorskiej ziemi", których
wezwał do kultywowania swojej
kultury i języka . Mówił o "ludziach
morza" i życzył im, by "zawsze
szczęśliwie wracali do swych portów i rodzin".
Sk ierował również pozdrowienia
do Komisji Krajowej "S". Życzył
działaczom związku, by "stali wiernie na straży wielkiej idei, która
łączy, a nie dzieli - idei "Solidarności " .
papież

Wieczorem

Międzynarodowe

poświęcił

Centrum Eku-

meniczne w Gdańsk u- O liwi e ,
otwarte w ubiegłym roku . Jest ono

ELBLĄG

W homilii wyg łoszonej podczas
mszy w Pelplinie papież ape l ował,
by u progu trzeciego tys iącl ec i a
budować swe życ i e "na skale,
którą jest Chrystus". Przestrzegł
przed pokusą dowolnego interpretowania Pisma Świętego.
- Tym , którzy mają przekroczyć
próg trzeciego tysiąclecia , pragnę
powied zie ć: budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego
na skale! A skałą jest Chrystus Chrystus żyjący w swym Koście le
- apelował Jan Paweł II.
" Nie naginajcie
prawdy objawionej"
Przestrzegał , że "istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwan iu od wielowiekowej
tradycji wiary Kościoła ,
stosuj ąc klucze właściwe
dla współczesnej literatury czy publicystyki. Rodzi
to
niebezpieczeństwo

: absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej .
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 8.06.1999 r.
o godz. 14.15 w kościele Św. Józefa na Szydłówku
po czym nastąpi Wyprowadzenie
na Cmentarz Stary o godz. 15.00
o czym powiadamiają Rodzice
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

kapłanów.

"24 mężnych kapłanów
sterzy, profesorów

Ponownie w-ten sposób
do Chrystusowego błoaosilaw'ltll' .
stwa z Ewangelii Świętego
sza: " Błogosławieni ci,
słuchają słowa Bożego i
wująje" .

- Od tąd nieustannie wpatrujetTl!
się w jej wzór, prosząc , aby ona

przewodniczka wiary - uczyła na!
i zachowywać
.
słowo, jakie Bóg do nas kieruje
mówił Ojciec Święty.
Po połudn iu, gdy 7",m VK8 11" "" 1
dzisiejsze wydanie
odprawiał mszę św iętą w
Przybyło na nią ponad 250
wiernych.
słuchać

Wierni podczas mszy świętej w Pelplinie.

Państwu

Dąbrowskiemu

Elżbiecie

SYNA
p racownicy Wydziału Nadzoru GeodezyjnoKartograficznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

c_,,·

.'~',,-ł· . t

http://sbc.wbp.kielce.pl
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i Andrzejowi Dąbrowskim

wyrazy szczerego współczucia z powodu

składają:

" ('f'.'"

szczególnej mocy, jako
potwierdzone św i ade ctwem
cia". W tym kontekście
św. Wojciecha, a także
pelp li ńskiej jesieni w 1939
kiedy hitlerowcy zamkn ę l i
l i ńską katedrę i wymordowali

papież.

wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

i'i

Dodał , że "słowo głoszo ne
rało

uproszczeń , zafałszowa

Panu Dyrektorowi

Andrzejowi

słowo głosili ".

nia objawionej prawdy, a
nawet naginania jej do potrzeb z góry przyjętej ,
indywidualnej filozofii czy
też ideologii".
- Już święty Piotr apostoł
występował przeciw takim próbom, gdy pisał: "To
przede wszystkim miejcie
na uwadze , że żadne proroctwo pisma nie jest dla
prywatnego wyjaśniania"
przypomn iał
Oj ciec
Święty. I dodał słowa konPapież udziela komunii podczas mszy
stytucji "Dei Verbum" dru- Pelplinie.
giego soboru watykań
duchownego i pracowników
skiego: "Zadanie zaś autentycznej
biskupiej - okupiło swoją
interpretacji Słowa Bożego powieposłudze ewangelii ofiarą i
rzone zostało samemu tylko żywe
nia i śmierci" - przypomnial
mu Urzędowi Nauczycielskiemu
Kościoła" .
Paweł II.
Księża , pomordowani w
Msza święta na Górze Biskupiej
okupacji przez Niemców,
w Pelplinie rozpoczęła się tuż
się wśród 108 męczen
przed godz. 10. Uczestniczyło w
rych w trakcie obecnej n;·;clr, r7vm~ .
niej, według szacunków policji, ok.
papież ma beatyfikować .
250 tys. wiernych .
Matka Boża jako wzór
Papieża powita I biskup diecezji
W słowie na modlitwę An ioł
pelplińskiej Jan Bernard Szlaga ,
ski na zakończen i e mszy
który mówił m.in. że Góra Biskupia
weł II mówił , że
jest miejscem uprzywilejowanym,
związała całkowicie swoje
bo "zbliża do Boga". Fragment Piswi ernością Słowu Bożem u . •
ma Świętego odczytał aktor Zbigustannie wsłuchiwała s ię w
niew Zamachowski.
Boży, rozmyślała nad
. " Błogosławien i ci, którzy słuchają
wydarzeniami,
Słowa Bożego i zachowuj ą je" wienie całym swoim icl" ic,,,,,m
posłuszeństwie wiary - OOl/lle()lI"l

śp. Rafał

Dąbrowski

błogosławieństw

J

V

r.

śmie rc i

SYNA
składają koleżanki i koledzy geodeci
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Trudne negocjacje NATO z Jugosławią. Naloty coraz słabsze

Oioksynowy chaos w Belgii

OWOLUTKU DO POKOJU
Wedłu g

niego, w centrum Kosowa nastąp ił spadek a ktywn oś ci militarnej Serbów, a z l e żąceg o na
połudn i u prowincji Urosevaca wy-

tu ra negocjacji odw sobotę w jednej z reuracji w mi ej scowoś ci Blaka,
przy granicy z Kosow~m . to bardzo konstruktywny
bardzo pozytywnych roz_ powi edzi ał rzecznik NApodpu łkown i k Rosię

w
rozmowach
na wniosek strony juńskiej, która chc i ała
IłIiłl~t~:ow'o prze d yskutować pe_._"'0 . . . " ze swymi zwie.... h n; ''''>rn; W Belgradzie. Nie
czego dotyczą te pro-

atakowali w sgbotę wieczorem autobus w pobliżu Prisztiny, raniąc
pięć osób, w tym dwie ciężko - poinformowały wczoraj żródła serbskie.
Do ataku do szło około godziny
22.45 w pobliżu wsi Besinje, 6 km
od stolicy Kosowa. Partyzanci według Serbów - napadli na autobus kursujący między Prisztiną a
Bel gradem.
Ciężko ranni zostali kierowca i jego pomocnik. Rany odnieśli także
bileter i dwóch pasażerów. Wszystkich przewieziono do szpitala .
Wydarzenie potwierdziły serbskie
władze Prisztiny.
Belgrad zapewniał wcześniej, że
Wyzwo leńcza Armia Kosowa jest
rożbita i nie działa w centralnej
części prowincji.

za Miloszevicia

Serbia bę d zie mogła otrzymać
pomoc finansową na odbudowę
kr<lju od USA, jeśli będzie
współpracować z Międzynarodo
wym Trybunałem Karnym w Hadze i przekaże mu Miloszevicia powiedział rzecznik Departamentu Stanu.
Występując w sobotę w CNN, James Rubin oświadczył, iż nie byłoby
wskazane przekazywanie funduszów na odbudowę Serbii, jeśli nie
będzie ona współpracować z trybunałem i nie zdemokratyzuje się .
Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii oskarżył 27 maja Miloszevicia o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie
wojenne .

Belgijscy konsumenci wczoraj nadal nie wiedzieli, co mogą bezpIecznie jeść bez obawy, że trafią na żyw
n ość skażoną toksycznymi dioksynami.
Od wczoraj obowiązuje w Belgii zakaz sprzedaży rodzimych produktów
wieprzowych i wolowych o zawartości powyżej 25 procent tłuszczu:
smalcu, boczku, mięsa mielonego,
wszelkich kielbas, pasztetów, kaszanki i innych wyrobów wędliniar
skich.
Nadal·zakazane jest też spożywanie
kurczaków, jaj i produktów pochodnych
zawierających powyżej 2 procent jaj,
wytworzonych po 15 stycznia i nie pochodzących z importu lub gospodarstw
stosujących .naturalne- metody hodowli. Zakazany jest również transport i
ubój kur, świń i bydła.
Rząd podkreśla , że te środki ostrożności wprowadzono _na wszelki wypadek" , gdyż - jak oświadczył w telewizji premier Jean-Luc Oehaene -

rosnąca

w podpisan iu porozuFot. PAP/CAF
Clifford tłuma czył charatech nicznym planu wyco- Żołnierze wojsk Paktu Północno
serbskich formacji z Koso- atlantycki ego na straży przed wejnie rozbieżnościami po- ściem do restauracji " Europa 93 " w
stanowiskami
j u- Blace, gdzie odbyła s ię pierwsza tu..-<.h.,;.,ń skich generałów armii, ra negocjacji.
i delegacją woj s kową NAjech ał w kierunku Kosowego Pola
strony NATO negocjacjom
poci ąg z żołnierzami i sprzętem boiczy dowódca S ił Szybjowym. - Mogłoby to oznaczać
f./"'l(]mrv~nia NATO, brytyjski
początek przygotowań do wycofyJackson, zaś na
wania się oddziałów - powiedział
3-0,sotloVllel delegacji, która
Shea. - Powinniśmy jednak poczeka ć, aby przekonać się, czy będzie
D"'\.j' ,' UlJ, stoi zastępca
generalnego Juto miało pokrycie w faktach - dodał.
gen. Svetozar Marjanović .
Naloty tymczasem słabną. Belgrad przeżył trzecią z kolei noc bez
alarmu przeciwlotniczego. W pozostałej części Serbii również było
spokojnie . W Niszu ogłoszono, co
prawda , alarm lotniczy o godz.
22.15, ale nie napłynęły informacje o żadnych akcjach lotnictwa
NATO w tym rejonie . Bombardowano natomiast region Kosowa .
u 48 godzin od ewakuacji
jugosłowiańskiej i innych serŚwiadkowie serbskich
i sil z Kosowa, powinny s ię
zbrodni
wojska międzynaro
których główny trzon
Tymczasem brytyjska gazeta
nowić siły NATO. W skład
"Observer" podała, że Serbowie
wejdzie 44 tys. żołnierzy z
od dwóch miesięcy palili zwłoki
NATO i 4 tys. żołnierzy z inpomordowanych Albańczyków,
- poinformował rzeczgłównie mężczyzn w wieku pobof.',,,,b,~n " U Kenneth 6acon.
rowym, usiłując w ten sposób
na razie niewiele wskaukryć ślady swoich zbrodni. Przyna to, by Serbowie rzeczywitaczając relacje trzech świad
zaczynali opuszczać prowinków, tygodnik pisze, że dym uno. - Nie zanotowaliśmy' wycofysił _się nad kopalnią w Trepca,
ia się sil serbskich. Przeciwgdzie serbskie szwadrony śmier
działa nia oddziałów armii ju~
ci paliły co najmniej 100 zwłok
ńskiej na granicy kosodziennie.
bańskiej były w sobotę
intensywne i kilkanaście
Al b a ńczyc y a takują
pocisków spadło na
albańską - powiedział rzeAlbańscy separatyści z WyzwoSojuszu Jamie Shea.
leńczej Armii Kosowa (WAK) za-

_90 procent żywności na rynku jest
zdrowe, a tylko 10 procent podejrzane-.
Konsumenci stracili zaufanie do
wciąż zmieniających się zaleceń i
chaotycznych posunięć władz . Najnowsze dotyczyło masła i innych
produktów mleczarskich zawierających powyżej 25 proc. tłuszczu .
W ślad za Komisją Europejską rząd
belgijski umieścił je w sobotę na liście produktów chwilowo zakazanych, by po kilku godzinach wycofać
je stamtąd .
Rząd tłumaczy, że czeka. aż właściwi
urzędnicy i eksperci uzgodnią listę produktów faktycznie skażonych dioksynami, żeby można bylo wybiórczo wycofać je z magazynów i spalić, a do
sprzedaży dopuścić całą resztę towarów.
Ponad tysiąc gospodarstw hodowlanych produkujących kurczaki , jaja, wieprzowinę , mleko i wOłOWinę otrzymało
pasze skażone dioksynami.

emerytura

%

malejące opłaty*

Dlaczego w BANKOWYM możesz liczyć na wyższą emeryturę?

Tylko w BANKOWYM. opłaty potrącan e od składki maleją
z czasem do zera-o

•
Również

Discovery" na Ziemi

Pieniądze

Kurczę, co można jeść?

opłaty

za

w BANKOWYM. w 1999 roku nie pobiera

się żadnej

zarządzanie.

Podstawą funduszu są dwa banki - PKO BP i Bank Handlowy
w Warszawie SA. które posiadają długoletnie doświadczenie
na polskim rynku oraz umiejętności inwestowania pieniędzy.

BANKOWY gwarantuje Ci wysoką i pewną emeryturę. Spotkaj się z naszym Przedstawicielem i podpisz umowę .

Otwarty Fundusz Emerytalny

prom kosmiczny

Dl

zakończył

10-

w kosmosie i
w niedzielę o godz.
miejscowego (8.03
warszawskiego)
na
Canaveral w słanie

odbył się bez zakłóceń . Było to
dziesiąte w historii nocne lądowa

nie promu kosmicznego.
Siedmioosobowa załoga : pięcio
ro Amerykanów, Rosjanin i Kanadyjczyk - dowodzona przez Kenta
Romingera - dostarczyła ponad
pięć ton ładunku na Międzynaro
dową Stację Kosmiczną .Alfa", w
tym zapasy wody dla jej przyszłej

zarządzany

jest przez towarzystwo emerytalne. którego

zalożycielami są:

•

II

BA K HANDLOWY W WARSZAWIE SA
KOl ZAŁOżENIA 18 7 0

"po 25 JataCh c:z:klnkostwa w Bankowym oplata wynoSI oe.4

załogi.

Strony 4 i 5 przygotowano na podstawie

materiałów

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Szacuie s ię. te w Polsce ok. 700 tys. osób choruie na i ask rę - przewlekle schorzen ie
oka wynikaiące ze wzmotonego
Prawidłowy przedział wartości

-+

ciśnienia śr6dgalkowego .

;;.>

ciśnienia wewnątrzocznego sIęga:

Spośr6d nich leczy s ię zaledwie 64 tys.osób. od 8 do 20 mm Hg ( m,hmelry slupa rtęc,)

Na całym $wlecle na Jaskrę choruje
67 mln ludzi.

BUDOWA

W okresie ostrego ataku Jaskry Ciśnienie
wewnąlrzoczne może wzrosnąć do 70 mm Hg

OKA .~·_,-·

"CZYNNIKI RYZYKA'!. •

M ięsień

Twardówka Ciecz Wodna Oka" Wiek powy1ei 40 roku tycia
Oczodołowy
Soczewka
.. OZledZlcznośe
~ Podniesione ciśnienie
Spojówka i,ł Krótkowz roczność

śródgałkowe

.. Miażdżyca

'/

~

Niskie

ciśnieOl e

nadciśnienie

krwi lub utrwalone

----Rogówka" Cukrzyca
~

Migrenowe bóle głowy
Okresowe pogorszenie wid zenia połączone
z bólem głowy
~ Widzenie " kół tęczowych" przy patrzeniu
na żrodlo światła

Tęczówka ~

Ciało
Rzęskowe
Mięs ień

75% chorych
cierpi na; -

Cialo Szkliste

Oczodołowy

... ~

PRAWIDŁOWY '

.' lii PRZEPŁYW

.
CIECZY WODNEJ OKA

20% chorych
cierpi na: -

JASKRĘ PIERWOTNĄ

JASKRĘ PIERWOTNĄ ':

KĄTEM

Z ZAMKNIĘTY"'ĄTEM

Z OTWARTYM

PRZESĄCZENIA

PRZESĄCZENIA

'

przepływ

cieczy wodnej.....
---- ~
oka
Jęcz6wka

~

7 czerwca 1

IZ iYCiagwtaZd
Kim Basinger
zbyt młoda ...
na babcię
Hollywoodzka
seksbomba Kim
Basinger prawdopodobnie
nie
wystąpi wfilmie pt.
" Bless the Chiid",
gdyż jest... zbyt
młoda na babcię.
W nowym thrillerze, kręconym
przez wytwórnię "Paramount Studios", 45-letnia aktorka miała wcielić
się w postać kobiety próbującej
ochronić swojego sześcioletniego
wnuczka przed sektą satanistów.
Tymczasem w przeddzień podpisania kontraktu szefowie "Paramount"
zawyrokowali. że złotowłosa Kim jest
stanowczo zbyt młoda do tej roli i

bardziej niż babcię , przypominałaby... seksowną c i ocię małego .
Aktorka odmówiła jakichkolwiek komentarzy na temat swojego udziału
w "Bless the Child".
(ALI)

We wspólnym konkursie " Burger Kinga"
i "Echa Dnia" rozlosowano 100 nagród

Zabawkowe

szaleństwo

WampirCage
Hollywoodzki aktor Nicolas Cage zadeb iutował w rołi producenta
filmowego.
Pierwszy obraz. jaki Cage produkuje dla brytyjskiej wytwórn i "BBC
Films", nosi tytuł "Shadow OfThe Vampire" ( .Cień wampira") i określany
jest przez krytyków jako klasyczny
horror, "skrzyżowanie Drakuli z Nosferatu". Zdjęcia kręcone są w Luksemburgu, zaś premiera filmu , którego
budżet wynosi 15 milionów dolarów,
zapowiadana jest na jesień 1999 roku.
(ALI)

Fot. A. PiekalllJ
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ZDOBNA NA
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Losowanie nagród

HUMOR DNIA

TONACJĘ
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PRIMA-
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DONNA

SMAK

STASIA
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STATEK
JEONOPO-
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KŁAOOWY

CZER-

WONY
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NA POLU
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PRAWNY
SPAOKQ.

NA RY·

BIERCĄ

CERZU
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JĄK
WISŁA
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RZEKA

SZEROKA

DALSZY
PŁAN
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Z IJ'RYKAŃ-

OBRAZU

•

SKIEGO
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Rys. M.

Dulęba

POJĘCIE

DALEKIE
00 KONKRETÓW

...

IL.

SIĘW

LESIE
I WGĆRACH

•

OPLATA

4

POD
TROJ ....

...

NA
PLOCIE
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1+

TECZKU

PRA.
MATKA

PAPUGA
W ZBA-

LUDZI

RAŻU

...

KRĘCI SIĘ

NA WESaLVMM'''S-

A TO CIEKAWE!

DOKUMENTALNYCH

ZAPIEJĘ

OZIELNY
WOJOWNIK

TONY, OZIENNIKARZ.
AUTOR KSI.I\2EK PODRÓZNICZYCH I ALMĆW

NIESIE

DAMA
LUB
KRÓL

OT......

ZBOCZE
GÓRY

1+

...

1
RODZINNE
MIASTO
KAROLA
MARKSA

FAJERWERK

~

L.

PTAK

LEŚNY Z

2

ROOZINY
PAPUG

~

Luizjańska Superkopu ła w Nowym Orleanie (USA) ma średnicę
207,26 m. N<ljwiększą kopułą architektury starożytnej jest kopuła
Panteonu w Rzymie , zbudowa na
w 112 r. n.e. o średnicy 43 m.
***
Najdłuższą wyznaczoną u licą na
świecie
jest Yonge
Street,
biegnąca na północ i zachód z Toronto (Kanada). Pierwszy odcinek,
ukończony 16 lutego 1796 roku ,
miał d/ugość 55 km 783 m. Obec-

nie oficjalna długość ulicy, dochodzącej do Rainy River na granicy Ontario-Minnesota , wynosi
1896,2 km.

Konkurs "Enigmy"

.I. " Eh
C a D·"
ma
W kolejnej emisji kuponów "Enigmy" nagrody wylosowa li:
* G rażyna Kamińska z Kielc - 50
procent zniżki na kurs prawa jazdy
* Łukasz Dudek z Kielc - sprzęt
agd
* Adam Cedro z Kielc - wypoży
czenie samochodu na 1 dobę w
RENT A CAR ENIGMA
W sprawie odbioru nagród prosimy o kontakt z Biurem Konkursów
"Echa Dnia", tel. (041) 34-304-56.

Uśmiech

1 czerwca w kieleckiej restauracji " Burger King " odbyło się losowanie nagród konkursu zorgan izowanego wspólnie przez "Ech o
Dnia" i " Burger King ". Żeby wziąć
w nim udz i ał, wystarczyło rozwiązać rebus i przynieść kupon do
restauracji " Burger King ". Równocześnie z kuponem konkursowym drukowany był kupon rabatowy, upoważniający przy zakupie
dowolnego posiłku w tej restauracji do otrzymania upominku. Aby
kupon rabatowy był ważny, należało go pokolorować.
Podczas rozdania nagród zabawa
była wyśmienita . Wszystkie dzieci
wprost nie mogły d oczekać s ię, jakie
dostaną upominki. A to trochę
trwało, bo losowano ponad stu zwycięzców. Wszyscy goście dostali balony firmowe "Echa Dnia" i restauracji "Burger King".
- To pierwszy konkurs W którym
brałem udział i cieszę się , że wygrałem. Rodzice często czytają
"Echo Dnia" i stąd wiedziałem o konkursie - mówi ośmioletni Konrad Garycki , jeden z wielu laureatów konkursu . A nagrody odebrali: Mateusz
Kudła, Magda Chrabąszcz, Damian
Celniak, Adaś Jagodziński, Dorota
Zagórska, Małgosia Piotrowska, Adrian Bętkowski , Krystian Cielica, Agnies2ka Botkowska , Ewelina ' Patyna . Tomasz Ciszewski, Marta Dulnik,
Agn ieszka Zagdan , Karol Kowalczyk, Martyna Trzpiot, Jarek Kołek ,
Sylwia Słoci, Mateusz Kowalczyk,
Paweł Ciesielski, Kamilka Pietrzykowska. Kamilka Sabat, Rafał Sasor,
Kamil Mucha , Artur Jędrzejewski,
Ania Urbaniak, Patryk Ptak, Sylwia
Babin, Karol Cielica, Magda Kołek,
Dominika Szot. Ilona Wojciechowska, Helena Grad . Paulina Golba,
Krystian Cielica, Michał Sasor, Karo-

lina Wielowiejska, Konrad Garyck\
Dominik Wojciechowski, D ariu szZ~
pała , Ola Banasik, Paulina Herma~
Paweł Kołek , Piotr Syska, M agdal~
na Stachurska, Damian Kotras. Mai'
cin Dąbrowsk i, Monika lisiewska,
Anna Bazak, Michał Mucha, Magda
Wiktor. Damian i Adrian Starzyk. Jan
Sikorski, Katarzyna Dzidowska. J~
kub Sołkiewi cz , Sylwia Kotras. Ew~
lina Krawczyk , Beata Góra z Kie~
oraz Iwona Wojtasik z Psar, Klaudia
Ciołak z Piekoszowa, Marta Biemal
z Mójczy, Mateusz i Michał Malik ze
Skarżys ka-Kamiennej i Karolina S~
liga z Leszczyn.
Nie wszystkie nagrody zostały od~
brane. Osoby, które tego nie uczy·
niły, mogą to zrob ić w restaurac;
"Burger King" w Kielcach. A do tego
grona należą: Daniel Detka , Iwona
Pawlak, Dariusz Wierzańs ki. Szy·
mon i Darek Gałczyński, Pawel Ty~
Angelika Małecka , Ola Dzierwa , Rafał H i szpański , Paweł Kolas iński. Mf
chał Staczyk, Monika Sator. Jacek
Raśkiewicz . Martyna Iwańs ka . Dariusz Wrona, Paulina Sligierska, Marcin Wesołowski . Mateusz Wzore~
Zosia Kusiak , Kasia Marczykowska.
Marlena Wojnowska . Paulina Bret
dak. Maja Wesołowska , Mich~
Spadło, Piotr Partyka. An ia Bujnowska , Dominika Bogu cka, GrzegolZ
Marusiak, Patryk Ptak, Agata Ocz·
kowicz, Ewa Kubicka , Jadzia Szymczyńska , Mateusz Czech , Czarek
Bator z Kielc oraz Sebastian Wilkz
Końs kich , Piotr Purtak z Szałowa
koło Zagnań ska , Renata Dewerenda z Sitkówki-Nowin, Ania Gil z Radlina, Paweł Hajowy z Radlina, Kami
Kęcki z Mójczy, Sławom ir Naworodi
z Suchedniowa, Agnieszka Kropczyk z Sitkówki-Nowin, Agnieszka
Pawlik z Kaniowa.
(igal

KOZIOROŻEC . Teraz
zaczniesz zbierać miód. Jak widzisz,
warto było czekać na solidny dzień zapłaty.

RAK. Przeszkod ą w
pracy będzie dziś Twoja
nadmierna wrażliwo śt
Przyda s i ę natomiast w
życ i u osobistym.

numeru

- Dlaczego powódka domaga się
rozwodu, skoro sama przyznaje,
że mąż codziennie przynosił jej
śniadanie do lóżka?
- Bo dzień w dzień robił to o trzeciej nad ranem ...
(s.)

właśnie

WODNIK. Zbyt wybu-

7.06.99

Zamawiam za 2alic2eniem pocztowym
KSIĘGOWYCH

cena: 27,00 2/

telefon

adres
proszę

o rachunek uproszczony

O oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i upoważniam Wydawnictwo

do wystawienia faktury bez mojego podpisu
NIP ...............................................................
- Koszt wysyłki pokrywa Wydawnictwo (oprócz kosztu pobrania)
- Zakup

książek

(poniedziałek)

~

RYBY. Przeprowadzenie planów w pojedynkę
może okazać się mało

skuteczne .
Poszukaj
wspólnika.
BARAN. Mimo iż samopoczucie dzi ś nie najlepsze, trzeba zachować
pogodę ducha . Sam się
wyprowadż ze stresu .

11_10 - Sprawa na dziś: aktywizacja zawodowa
młodzieży o tym z przedstawicielami urzędów pracy
rozmawiać będZie Magdalena

książkę :

Nazwa firmy i nazwisko
O

r.

utrudnić życie . Ty też nie
lubisz zarozumialców.

POUKIE RADIO KIELCE S.A.

lamów faksem (0-22) 669 82 32
EXCEL DLA

jałe poczucie własnej
wartośc i bardzo moźe Ci

Polskie Radio Kielce
101.4 MHz 71.15
poleca ...

z~ó~
JUŻ
~ZIŚ!

stanowi koszt uzyskania przychodu dla

czytelny podpis

prowadzących działalnaśC gospodarczą

Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFoR Sp. z 0.0., 01·938 Warszawa.

~

będzie

"

20.15 - Radio po kolacji: historia, kultura, zabytki
powiatu wloszczowskiego - program
poprowadzi
Krzysztof Irski.

"....

ul. Wóycicklego 1/3. tel./faks 10-221 835 07 59. faks (0-221 669 82 32

http://sbc.wbp.kielce.pl

LEW. Poprawa sytua~
finansowej otworzy nOwe horyzonty. Pozwoli~
sobie na drobne szalenstwo.
PANNA. Twoje osta~
nie posunięcia nie byłY
udane. Niemniej nie traĆ
głowy, bo będzie Ci teraz
potrzebna .
WAGA. Po wyjaśnie
niach, które usłyszySZ.
zmienisz zdanie. To pociągnie za sobą zmianę
postępowania.

Smożewska-Wójcikiewicz .

Podczas audycji czynny
nasz telefon 368-24-62.

-

BYK. Szanse są wprawdzie małe , ale spróbuj .
Przynajmniej będziesz

'mógł powiedzieć, że się
starałeś ...

BLlŹNIĘTA_
Swoje
sprawy załatwiaj sam.
Nie pozwól na ingerencję nawet osobom życzli
wym . Mogą popsuć Ci
szyki.

SKORPION. Zmęcze
nie i zn i echęcenie
Masz ochotę wszystkO
zostawić i uciec na kOniec świata . Więc wY'
jedź .

STRZELEC. W żYCl
osobistym
nieporozvmienia . Niech Cię pOCIeszy to, źe "kto się lU\)/.
ten się czubi·.

STRONA 7

PUBLICYSTYKA
pomnienia z poprzedniej pielgrzymki
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Sławkiem Prusińskim zameldowaliśmy się w
cy w piątek po ~o~udniu 30 m.aj? 1.997 r~~u , cz~li na trz~
przed wizytą papleza w tym mlescle. Byhsmy pierwszą I
zawodową ekipą reporterską z Radomia, obsługującą
Igrzym kę Jana Pawła II do Polski.

3arycki.

uszZ~

lerma~

agdal~

ls.Mar·

ewska
Magda
:yk. Jan
oka. J~

s . Ew~

pecjalnie podk~eślam słO\~o
~'NO(IOW'q. bowiem w czasie
ej wizyty w Radomiu w
1991 wydarzenie to filmoi relacj onowała tworząca
W()INC,~C:I:S (zresztą pechowo)
. 1,>wi7i·a Maquellage. Nikt już o
nie pamięta . a szkoda . Jej
pod dowództwem red. ZbiPuszko próbowała stwopierwszy w Radomiu telewiprogram lokalny. korzyz przekazu' świeżo urusieci kabl owej TVK
my reprezentowar.,rl "'T'<:ICI program lokalny
"na obczyźnie ". czyli
gdzie właśnie ponowy ośrodek TVK.
powitała

nas ..•

z Kiek

Klaud~

Biernal
ze

~alik

inaS~

11y od~

=uczy·

taurac;

jo tego
Iwona

:i. Szy·
łel Tyc,

Na . Ra·
ski.Mf
Jacek

Reutera mus i eliśmy organizować dodatkowy bus. - A gdzie
ten bus? - O. tam stoi. Właśnie
się pakują. Nie mamy nic do
stracenia . Biegniemy do Brytyjczyków. Cześć koledzy. Zabierzcie nas na lotnisko. Popsuł nam
się samochód . Nasza angielszczyzna jest jako tako zrozumiana. Zresztą widzą kamerę: - Nie
ma sprawy. Brodaty facet obok
kierowcy pociąga z gwinta whisky i zaprasza do środka. Jedziemy. Jako ekipa ... Agencji
Reutera .
Na lotnisku trzeba jeszcze
. przejść przez kontrolę machin
antyterrorystycznych. A potem
do sektora dla reporterów. Hola.
hola ... "Borowik" łapie nas za
dyndające na piersiach identyfikatory: - A dokąd to chłopcy?
Tam nie wolno. Nie macie dodatkowej pieczątki. - To gdzie mamy stanąć? - W którymś sektorze . Jak wszyscy. I żebyści e s i ę
nie szwendali po lotnisku. - Ale
my tu pracujemy... - Ja też. No
dobra . Łaźcie tak. żebym was
nie widział poza barierkami. Mogę was pocieszyć : wasi koledzy.
którzy weszli na podest dla
dziennikarzy. Już z niego nie
zejdą do końca mszy.

papieża

Legnica 2 czerwca 1997 r.
Stałem

na płycie wojskowego
lotniska. Tego samego lotniska.
które zbudowali Niemcy. Tego
samego. z którego startowały
najpierw samoloty ze swastyką.
a póżniej z czerwoną gwiazdą.
W poniedziałek 2 czerwca 1997
roku na lotnisku tym lądował pierwszy papież Polak. Białe helikoptery siadały na murawie. W
jednym z nich był Karol Wojtyła .
Jan Paweł II. Nagle uświado
miłem sobie. że jestem świad
kiem historycznej chwili. Dota rło
do mnie . jak mało ważne są mo-

je obawy. że operator nie będzie
miał szansy zrobienia dobrych
zdjęć. że. być może. żle nagrały
się rozmowy z pątnikami. że będą

problemy ze zmontowaniem materiału . Papież przejeżdżał między

sektorami. Za pancemą szybą papamobi\e widziałem Jego białą postać. Dzieliło nas pięć. szeŚĆ metrów. Ludzie obok krzyczeli: "Kochamy cię. Ojcze Święty!" Przez
chwilę wydawało mi się. że na
mnie spojrzał. Przysiągłbym . że
tak było. I że było to spojrzenie oj~e.~cza~ce . No. może
trochę

Vzorek
owska,
a Bret
Mich~

Bujno-zegoa
a Ocz·
SzymCzarek
Wilkz
zalowa
were ~

zRa~

• Kami
voroc~

Kro,ieszka
l

-

(iga)

archiwalne z pierwszej pielgrzymki papieża do Polski w
1979 r. Na zdjęciu: Jan Paweł 1/ i kardynał Stefan Wyszyński.
Zdjęcie

Wojciech OZIMEK

zobaczenia

Agent miał rację. Później obserwowaliśmy rozpaczliwe próby
opuszczenia sektora przez
dziennikarzy i operatorów. Ku
naszej złośliwej satysfakcji . "borowiki" tłumili je w zarodku. I nie
było przeproś . A my? Łazil i śmy
po lotnisku "nielegalnie". I to jak!
Sławek wdrapał się nawet na rusztowanie kamerzysty Telewizji
Polskiej. Za jego zgodą, oczywiście . Co prawda agenci ochrony
co jakiś czas " przywoływal i nas
do porządku ". ostrzegali. prosili i
grozili . były to jednak z ich strony
raczej rutynowe i sympatyczne
gesty. Nikt nas z legnickiego lotniska nie wyrzucił.

<a. Da<a, Ma·

Fot. PAP/CAF

iróniczne.

NOKIA 650 - pierwszy telefon
komórkowy z radiem UKF.
Tylko w sieci Centertel.

Maleńka

Nokia 650 w sieci Centertelto jedyny

telefon komórkowy z radiem UKF,
na

przykład

maleńki

telefon

190 g wagi)

zastąpi

RADIO ZET. Ten

113.6 cm

dlugości.

odbierającym

kalendarz. budzik, notatnik, kalkulator, zegarek,
Idą

w

gry elektroniczne. a przede wszystkim radio.

Twoja
iwoŚć.

ias! w

ytua~
~y nO'

woliSZ
zalelr

osta!'

e

byłY

ie trat
i tera:
aśn ie

szys1.
fo pornianę

lęCZe

:en ie
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la kO'

c wY'

Teraz. gdziekolwiek jesteś możesz odbierać swoją uluponiedziałek

i dzień czerwca. Zrywamy
o godz. 6. Za oknem
. słoneczna pogoda . Razapowiada ... upał . Papież
uje w Legnicy około godz. 9 .
. lotnisku musimy być dwie goI
Wcześniej. Zgodnie z
_ " .• ~ ___melduje się w naszej
.
harcerz. W ciągu 30
Jesteśmy silni. zwarci i goPakujemy sprzęt do "opla" i
1W\J''''' n,,, do biura prasowego.
czekać autokary dla
. .n~Vł()W''''n,,~h mediów redaPierwsza niespodzianka:
Przepustki. dopuszczają
tylko na odległość pół kiloOd biura. Władzę w mieP~ejęło Biuro Ochrony
I zezwolenia miejscowej
możemy sobie "w buty
. Dobiegamy do celu
. Po to tylko. żeby się doiź ... nie ma dla nas mieautokarach .
• Dami"? Z RadoPanowie. my nawet dla

bioną stację radiową

i słuchać najlepszych

audycji. Takich możliwości nie daje Ci
żaden

inny telefon i żaden inny operator.
Tylko Centertel.

ZaPewniamy:

Wam

jedne z najwyższych prowizjj
na rynku oraz perspektywę
stałej współpracy

(() O 800 123456
~

'Nilszym klientom
najbacdziej atrak<:yjny
fundusz pod względem
opłaty od składki 6,5IMł

NOKIA
CONMECT1NO PEoru

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Niektóre miny przeciwpiechotne zaprojektowane są tak, by przypominały zabawki - rozmieszczane są w pobliżu szkół i placów zabaw

Na Bałkanach gwałcenie kilkunastoletnich dziewcząt i zmuszanie
ich, by rodziły dzieci wrogów, jest taktyką wojenną. Podczas wojny
bałkańskiej te nastolatki, które przeżyły napad, wielokrotnie gwałco
no. Wiele dziewcząt zaszło w ciążę i zostało odrzuconych przez rodzinę i środowisko . Niektóre porzuciły swe dzieci i popełniły samobójstwa. Żołnierze ruandyjscy uznawali gwałty za doskonały sposób zrywania więzów rodzinnych.
-

Zabiłeś kogoś?

- Nie. - A
Tak. - Czy
strzelałeś? - Tak. - I - co się
stało? - Nic, po prostu upadli.
Ta przerażająca rozmowa odbyła
się między opiekunem społecz
nym a dziecięcym żołnierzem z
Afryki. Ujawnia ogromny zamęt
panujący w umyśle . młodego
człowieka, który zabijając, nie rozumie nawet, co robi. Dawniej, gdy
armie walczyły na wlócznie, dziecko miało nikłe szanse sprostania
w bitwie dorosłemu, władającemu
takim orężem. Obecnie wkroczyliśmy w erę broni lekkiej. Dziecko
wyposażone w karabin radziecki
AK-47 ("kałasznikow") albo amerykański M16 nie ustępuje domiałeś w ręce karabin? Mierzyłeś z niego? - Tak.

rosłemu.
Współczesna broń

jest nie tylko
w użyciu i
obsłudze. Nawet 10-latek może
rozłożyć i złożyć "kalasznikowa".
Poza tym karabiny tego typu są
powszechnie dostępne. Sprzedano ich już 55 milionów. W krajach
afrykańskich płaci się za nie zaledwie '6 dolarów. Nie brakuje też tanich karabinów M16. Dzieci są
bardzo cennymi żołnierzami, nie
tylko dlatego, że mogą posługiwać
się zabójczą bronią, ale jeszcze z
innych względów. Otóż nie domagają się żołdu i rzadko dezerterują.
Ponadto bardzo starają się zadowolić dowódców. Ich poczucie dobra i zła jest wypaczone przez pragnienie akceptacji w rodzinie,
którą staje się jakiś oddział buntowników czy partyzantów. Poza
tym wielu małych żołnierzy odznacza się nieustraszoną odwagą.
Nie pojmują oni śmierci w taki sposób, jak starsi żołnierze, dlatego w
beznadziejnych sytuacjach rzadziej się poddają. - Wszyscy
żołnierze wzięli nogi za pas chwalił się młodziutki Liberyjczyk,
który zyskał przezwisko "Kapitan
Maszyna do Zabijania", a my, mali
lekka, ale

też łatwa

chłopcy zostaliśmy do końca, żeby
walczyć.

Pod koniec 1995 r. walki w Angoli
ponad 30 lat, w Afganistanie - 17, w Sri Lance - 11, a w
Somalii - 7. Niewyobrażalne szkody ponoszą w nich dzieci. Według
oceny Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, w
ciągu minionych 10 lat na wojnach
uśmiercono miliony dzieci, a od 4
do 5 milionów trwale okaleczono.
Ponad milion zostało sierotami, a
12 milionów straciło dach nad
głową. Ponad 10 milionów dzieci
cierpi z powodu urazów psychicznych wywołanych przeżyciami
psychicznYmi.
Jak na ironię, choć młodzi są doskonałymi żołnierzami, zwykle
najbardziej się ich wykorzystuje .
Podczas jednej z wojen na Bliskim
Wschodzie rozkazywano dziecię
cym oddziałom torować drogę
przez pola minowe. Niejedno dziecko wstępuje do armii i przyłącza
się do rebeliantów w poszukiwaniu
przygód . Poza tym, czując się zagrożone, gdy nie ma w pobliżu krewnych, prosi o wcielenie do oddzialu wojskowego, bo ten daje
mu poczucie bezpieczeństwa i zatrwały już

stępuje rodzinę .

Trzynastoletni Anwar mieszka w
Afganistanie. Wziął udział w sześciu bitwach zanim w siódmej po
raz pierwszy kogoś zabił. Z bliskiej
odległości zastrzelił dwóch żołnie
rzy, a następnie dla pewności podobijał ich kolbą karabinu. Anwar
wydał się zdumiony pytaniem, co
wtedy czuł. - Cieszyłem się, że ich
zabiłem - odrzekł. W czasie tej samej bitwy towarzysze Anwara
schwytali czterech nieprzyjaciół,
których związali, zasłonili im oczy,
a potem ich zastrzelili. Jak odebrał
to Anwar? Z ich sukcesów też bardzo się cieszyłem - potwierdził ponownie.
Jak donosi UNICEF, wszystkie
dzieci wzrastające w atmosferze

przemocy myślą, że to normalny
styl życia. Opuszczone sieroty są
tak przerażone, znudzone i sfrustrowane, że
często
same
przyłączają się do walczących .
Niektóre dzieci zaciągają się do
wojska, ponieważ nie widzą innego
wyjścia. Gdy nie mają co jeść i grozi
im niebezpieczeństwo, armia wydaje im się jedynym miejscem,
gdzie można przetrwać . Dość czę
sto taki młody człowiek wyobraża
sobie, że broni sprawiedliwości
społecznej, wierzeń religijnych albo tożsamości kulturowej. Na
przykład w Peru dzieci wcielane do
oddziałów partyzanckich
przechodzą ' indoktrynację polityczną.

Często jednak nie jest to wcale konieczne. Angielski antropolog
Brian Milne robiący badania orzekł,
że dzieci wciągane do oddziałów
nie mają jeszcze ustalonych
poglądów ani ideologii. Zostają po
prostu przechwycone przez jedną
albo drugą stronę i dla niej pracują.
W Afryce oddziały rebeliantów napadają na wioski i porywają dzieci,
którym póżniej każą patrzeć na tortury i egzekucje krewnych, a nawet
brać w nich udział. Niekiedy zmuszają dzieci do zastrzelenia rodziców albo poderżnięcia im gardeł .
Sterroryzowani chlopcy terroryzują
potem innych. Stają się brutalni i

TO WSZYSTKO I JESZCZE ~IĘCEJ
CODZIENNIE W RADIO JEDNOSC PLUS

71,95 i 107,9 MHz
I

SŁUCHAJ I MÓDL SIĘ RAZEM Z NAMI

na rykoszetem, ale coraz częściej
zdarza się, że dzieci są nie tylko
przypadkowymi ofiarami wojen ,
lecz celem ataków. W konfliktach
etnicznych zabijanie dorosłych już
nie wystarczy, bo dzieci nieprzyjaci ół uważa się za przyszłych wrogów. - Aby pozbyć się dużych
szczurów, trzeba zab ić małe uważa wielu.
Jednak większość dzieci nie ginie w wyniku działań wojennych,
tylko z głodu. W Afryce brak żyw
ności i pomocy medycznej uśmier
cił 20 razy więcej ludzi niż same
działania zbrojne. Pozbawianie
środków do życia to jedna z bezwględnych taktyk wojennych stosowanych w naszych czasach .
Najtragiczniej odbija się to na bezbronnych dzieciach.
Setki tysięcy dzieci, które wyszły z
domów, żeby s ię pobawić , zaprowadzić zwierzęta na łąkę , nazbierać
drzewa na opał albo pracować w
polu, są zabijane przez miny lądo
we. W 64 krajach ziemia kryje w sobie ogółem 110 milionów min, a

delikatnie spadają na zie mię l
helikopterów nie eksp lodując
Według niektórych doni esie ń, pe.
wne miny są zaprojektowane ta~
by przypominały zabawki i są
mieszczane w pobliżu szkół i
ców zabaw, gdzie znajdują
biety i dzieci. Produkcja miny
ciwpiechotnej kosztuje
trzy dolary, podczas gdy jej
zienie i usunięcie od 300
dolarów. W 1995 roku rn7 hrn;oMI
około 100.000, w tym samym
sie rozmieszczono 2 miliony n0wych . Każda z nich jest jak cierplrv,y
morderca, który nigdy nie zasypia i
nie odróżnia żołnierza od dziecka.
Podczas wojen wiele dzieci poddaje się torturom , by ukara ći chro
dziny albo wyciągnąć o nich infor·
macje. Niekiedy walczącym bar·
barzyńcom nie potrzeba żad nycli
przyczyn , znęcaj ą się nad dziećni
dla zwykłej przyjemności. ..
W Angoli 12-letnia sierota została zgwałcona i zaszła w ciążę.
Gdy walki się nasiliły, dziewczynka
uciekła - szła pieszo 300 km,

Na wojnie zd a rzają s ię makabrYczne sceny. Była to jedna z bitew
podczas wojny w Sierra Leone w
1995 r. Kiedy. ucichły wystrzały,
czteroletnia Tennech , wcześn iej
już osierocona, łeżała nieprzytomna. Kula utkwiła jej w głowie za
prawym okiem i istni ało niebezpieczeństwo , że wywoła infekcję, i
uśmierci dziewczynkę . Na szcz~
ście małżeństwo Angl ików wywiozło ją do Londynu i tam przeprowadzono szybko operację .
Większość dzieci nie ma takiego
szczęścia. Tennech została trafio-

więc

dotrzeć do bezpiecznych rejonÓW,
gdzie trafiła do ośrodka dla bezd~
mnych dzieci. Z powodu J~
młodego wieku poród zaczął się
przedwcześnie. Sakhia z ogromnym trudem wydała na świat dziJC'
ko. Przeżyto zaledwie dwa tygodrt.
Ona sama zmarła tydzień później.
Podobny los spotyka wiele innych nastolatek. Ktoś kiedyś powiedział, . że gdyby dorośl i naprawdę kochali swoje dzieci, to n~
byłoby wojen. Widocznie kochają
za mało.
Iwona ROJEK
Ina podstawie "Time'j

często dopuszczają się wyjątkowo

biłem.

- Młodym ludziom, którzy przeżyli
nie jest łatwo przystosować
się do. życia bez używania przemocy. Wszystkie dzieci, z którymi
mamy do czynienia , są w j akimś
stopniu okaleczone - oświadczył
dyrektor ośrodka dla dzieci w pewnym kraju afrykańskim . - Były
gwałcone,
torturowane, wię
kszość dostawała alkohol i narkotyki, najczęściej marihuanę, ale
czasem herOi nę . Odcisnęło to na
umysłach tych dzieci straszliwe
wojnę ,

Sabrina z Indii była
jak tłum zmasakrował
jej ojca, potem ścięto głowę j ej matce. Umysł i serce dziewczynki
ogarnęło odrętwienie, pod którym
kryje się przerażenie i poczucie
straty. - Nie tęsknię za rodzicami,
nie -myślę o nich - mówi bezbarwnym głosem. Od miesięcy dziewczynka leży w łóźku, nie ma ochoty
wychodzić z domu.
świadkiem,

-Z LĄDOWISK
- TRAS PRZEJAZDU
- WYJĄTKOWYCH
- Z MSZY ŚWIĘTYCH
- Z MIEJSC DO KTÓRYCH NIE DOTRĄ
INNI REPORTERZY

dziesiątki tysięcy

okrutnych czynów, przed którymi
wzdragaliby się nawet doświad
czeni żołnierze.
Pewien więzień w Afryce Zachodniej miał być uwolniony, ale
dowódca zgubił klucze od jego kajdanek. Rozwiązał problem rozkazując jednemu z nieletnich żołnie
rzy odciąć więźniowi ręce . - W
snach ciągle słyszę krzyk tego
człowieka - opowiada 11-letni
chłopiec. Za każdym razem, gdy o
tym pomyślę, żałuję, że to zro-

piętno .
Ośmioletnia

TYLKO U NAS
RELACJE NA ŻYWO
Z PIELGRZYMKI
OJCA ŚWIĘTEG
DO OJCZYZNY

dzieci
na terroryzowaniu okolicy. Kilkunastoletnim
majorom i generałom bardzo trudno jest zrezygnować z pozycji i
władzy, jaką daje "kałasznikow".
Pewien mieszkaniec Somalii powiedział otwarcie: - Jeżeli masz
broń , jakoś przetrwasz. Bez niej
nie masz życ i a . Często nieletni
żołnierz nie może wróc ić do domu
z powodu represji albo odrzucenia
przez rodzinę . Wiele matek mówi
do pracowników ośrod ków: - Zatrzymajcie go sobie , nie chcemy
mieć w domu takiego potwora . Tylko nielicznym dzieciom udaje się
powrócić do normalnego życia . Porównaj czasy - mówi opiekun
społeczn y z Mozambiku - kiedy
mogłeś robić , co ci s ię podoba i
rozkazywałeś drugim. Co możesz
teraz robić w wiosce? Zwłaszcza,
gdy skończyłeś 17 lat, nie umiesz
czyta ć ani p i sać i nie masz żad
nych kwalifikacji. To nie lada wyzwanie zacząć słuchać innych
znowu pójść do pierwszej klasy.
W Liberii

spędza dzieciństwo

NOWY CYKL NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

_

101 . ... MM_ 71 . 1$

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

_UWAGA!

Infomsacja dla przyjaciół Kolei.
.Uroczysko" • Cedzylie i wszystkich gości",

U MATWIEJEWA SEZON WPEłNI

Od poniedziałku do soboty przez cały dzień kilkanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w porannych "Aktualności ach Dnia· od poniedziałku do soboty,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społeczności
- w piątki .Sprawa na dziś· o 11 .05 z udziałem władz
powiatowych
- . 300 sekund o sporcie" o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji . Prosto z gminy" także o wybranym
powieCie
- o 12.30 muzyka ludowa - kapele w powiataCh
- popołudn iowe "Aktuałności dnia" również poświęcone będą
postaciom z życia powiatu w cyklu "Sami o sobie· - "Kto jest kim
w powiecie"
- w poniedziałkowym .Radiu po kolacji" od 20.15 historia, kultura
i zabytki wybranego powiatu

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

na każde dziecko przypadają
dwie.
W Laosie pewne rodzeństwo
prowadziło bydło na pastwisko.
Dziewczynka zobaczyła w rowie
coś, co przypominało piłkę. Podniosła to więc i rzuciła bratu.
Przedmiot eksplodował zabijając
chłopca na miejscu.
W ponad 40 krajach produkuje
się 340 rodzajów min przeciwpiechotnych w najrozmaitszych rodzajach i kolorach. Jedne przypominają kamienie, inne ananasy, jeszcze inne zielone motyle, które

Hotel nUroczyskon w nowej szacie, przyjdź, zobacz,
a spełnisz swoje oczekiwania!
Czeka na Ciebie:
* Hotel * Restauracja * Wyśmienita kuchnia * Kawiarnia
* Taras letni * Sale dydaktyczne * Urządzenia rekreacyjne.

ZAPRASZAMY!

Nowo olwarty sklep
firmowy " W/SAN" zaprasza•••
• FIRANY METRAŻOWE. OBRUSY Z GRUBEGO

ŻAKARDU. KOMPLETY FIRAN Z ZASŁONAMI - GOTOWE

!

DO ZAWIESZENIA. DUŻY WYBÓR FIRANEK
KUCHENNYCH . BOGATE I ORYGINALNE WZORNICTWO
• CENY PRODUCENTA. KOMPLETY POŚCIELI
Z KORY 45 zł • KOŁDRY, PODUSZKI, NARZUTY
Sklep Wisan w Kielcach, ul.

Mała

5

(wejście

w bramie)

REKLAMA

emię

STRONA 9

z

odując
ień, pe.

me ta~

roz·
i pIa.
. się kosą

ół

ly prze.

aledwie
odnal~

lo 1000
brojono

{m

cz.J.

lny noierplrt.j
asyp~ i

~i ecka.

lei pod~ ich ro:h inlor·
'm bar·
adnydi
jziećni

r

yanów,

bezdoodujej
zą/ się

agIOrt dzjeC'

godnt
źniej.

ele in-

ponapra-

Iyś

;.,-,:,\\'-'

.T~!ą~fpJi?yq~~re \d()'fI9lnegp .

to n~
achają

rucka

;;i:::;i;;rt"':7'>",~h;Ą,".·. lr·;"·

"kitaW;kOq~~jf~;:~;~r:~~:;;:;~

tOJEK

Time'l

gości",

".;

.'

.;: dbtyc?y ,.

l.

WO

rńoźes~z liczyć oę rąbąt od

':-?:'; ,,,

",

-.\'.;;\.•.•• -

0'-

, wYp}(j'ąJ'kgVfaqyph .w iggs l ,;""
,,-,c.

-

_'. :':':':'''.. ;'".;,'

-~

.
-:'"_ ,-

.-,:..

~,
_". _"'. ""'"

,
_,...

,,"""-

.~....,

-.:.--.-""

EURO-AUTO, Kielce, ul. Krakowska 161, tel. (0-41) 3664472; POLMOZBYT AUTO KIELCE, Kielce, ul. 1-go Maja 191, tel. (0-41) 3455771; Ostrowiec Św., Osiedle Sfoneczne
41, tel. (0-47) 476840; POL-SKAR Sp. z 0 . 0 ., Skarżysko Kamienna, ul. Pifsudskiego 2, tel. (0-47) 2530448; TONG HEUNG ZTS, Grójec, ul. Laskowa 29a, tel. (0-48) 8643061;
LEO, Nowe Miasto nlPilicą, pl. Armii Krajowej 3, tel. (0-48) 6741131; POLMOZBYT AUTO KIELCE Sp. z 0 .0. , Radom, ul. Warszawska 35, tel. (0-48) 42483; CORTES, Radom,
ul. Sobieskiego 23, tel. (0-48) 639643; BIBMOT S.C., Mielec, ul. Orzewieckiego 1, tel. (0-17) 5834444; POL SER WIS S.C., Stalowa Wola, ul. Jana Pawfa" 10, tel. (0-15) 8444868;
AUTO KOMPLEX, Stalowa Wola, ul. Niezfomnych 68, tel. (0-15) 8423764; POL SER WIS Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 32, tel. (0-15) 8425235.

-

POLONez TRUCK ATRAKCYJNE MIEJSCE PRACY
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jesteśmy międzynarodową firmą prowadzącą sprzedaż artykułów konsumpcyjnych.
Tworzymy samoobsługowe hale na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać '
osoby prowadzące działalność gospodarczą.
W Polsce dynamicznie rozwijamy się od 1992 roku.
Uruchomiliśmy już 15 hal Makro: dwie w Warszawie, po jednej w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu,
Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie, Rybniku, Zabrzu, Bielsku Białej, Białymstoku,
Bydgoszczy, w których zatrudniamy 8 000 osób.
Aktualnie do Centrum Handlu Makro w Kielcach poszukujemy kandydatek i kandydatów na
stanowisko:

Jesteśmy międzynarodową firmą prowadzącą sprzedaż artykułów konsumpcyjnych.
1\vorzymy samoobslugowe hale na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać
osoby prowadzące działałność gospodarczą.
W Polsce dynamicznie rozwijamy się od 1992 roku.
Uruchomiliśmy już 15 hal Makro: dwie w Warszawie, po jednej w Sosnowcu, Łodzi,
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie, Rybniku, Zabrzu,
Bielsku Bialej, Białymstoku, Bydgoszczy, w których zatrudniamy 8 000 osób.
Aktualnie do Centrum Handlu Makro w Kielcach poszukujemy kandydatek i kandydatów na
stanowisko:

Pracownik Stoiska Branżowego

KASJERKA / KASJER

• Warzywa, Owoce
• Nabiał, Mrożonki, Wędliny
• Konserwy, Przetwory
• Napoje, Słodycze
• Papierosy, Alkohole
• Kosmetyki, Środki Czystości
• Artykuły Gospodarstwa Domowego, Tekstylia
• Arty~uły Elektryczne i Elektroniczne
• Zrób to Sam, Wyposażenie Biur

Odpowiedzialny bedzie za:
• przyjmowanie należności od Klientów zgodnie z fakturą,
• sprawdzanie poprawności opisów towarów drukowanych
na fakturze,
• utrzymywanie komputera kasowego i punktów kasowych
w czystości i porządku.
.
Wymagania:
• doświadczenie w zawodzie kasjera,
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
• uczciwość,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• umiejętność pracy w zespole,
• uprzejmość,
• bardzo dobry stan zdrowia.

Odpowiedzialny będzie za:
* właściwą ekspozycję towarów,
* dbałość o towar,
* pakowanie towarów,
* informację o sprzedawanym towarze.
Wymagania

Proponujemy zatrudnienie w niepełnym i pełnym wymiarze czasu pracy.

* gotowość do pracy w systemie zmianowym,
* umiejętność pracy w zespole,
* uczciwość i pracowitość,
* bardzo dobry stan zdrowia.

Do twojej .dyspozycji będą nowoczesne, wyposażone w czytniki kodów paskowych
kasy komputerowe.

Dodatkowym atutem są uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Proponujemy zatrudnienie w

niepełnym

i pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy pracę w ciekawym i wymagającym środowisku oraz możliwości rozwoju zawodowego wraz
ze wzrostem firmy.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie do zajmowanego stanowiska.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Tymczasowego w Kielcach
przy ul. Paderewskiego 4 w dniach od 14 do 16 czerwca 1999 r. i od 21 do 23 czerwca 1999 r.
w godz. od 9.00 do 16.00.

......,

~--makro
Związek

Nauczycielstwa
Polskiego

prowadzi

promocyjną

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Tymczasowego
w Kielcach przy ul. Paderewskiego 4 w dniach od 14 do 16 czerwca 1999 r.
i od 21 do 23 czerwca 1999 r.
w godz. od 9.00 do 16.00.
W8880

~--makro

Towarzystwo Ubezpieczeniowe
"AGROPOLISA"
zatrudni

PRACOWNIKÓW

sprzedaż

wczasów rodzinnych
w Pogorzellcy, Ustroniu
Morskim i Kołobrzegu
w terminie 27.06. - 11 lipca
za jedyne 750 zł. Możliwość
sprzedaży w ratach
tei. 368-05-84/83

.....,."

..

Oferujemy pracę w ciekawym i wymagającym środowisku
oraz możliwości rozwoju zawodowego wraz ze wzrostem firmy.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie
do zajmowanego stanowiska.

na samodzielne stanowiska
do działu akwizycji
i likwidacji szkód.
Oferty pisemne należy składać
do 14.06.99 r.
pod adresem:
25-510 Kielce,
ul. Piotrkowska 37/3

~

ZAPRASZA

OKNA I DRZWI
t.'ET}{I..:'t
I''ReMe'C:UA

OKNA
DREWNIANE

• RATY BEZ ŻYRANTÓW NA MIEJSCU
• RENCISCli EMERYCI 3" RABAT ZOGŁOSZENIEM
• TRANSPORT BEZPlATNY NA TERENIE (KIELC)
DO sa KM PIZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH
• MONTA! ZAKUI'IONYCH OKIEN I DłZWI

&"-~

~
A KPOL .

............. vi Agrocentrum
Kielce. ul. Sandomierska 207
Kielce. ul. Paderewskiego 38
MI.chć"" ul. To
łowa 3

KLIMATYZACJA

Kielce·Niewachlów. ul. Batalionow Chlopskich 77
telJfax 345·71·91, 345·54-27
Konskie. ul. Kielecka 3. tel. 372·32·92
Jędrzejow. ul. Strażacka 5. tel. 386·20·01

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Seminarium Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

auguracja
od znakiem NATO
XI Dn i

ROL

IKU!

Nie rozdrabniaj się
o

sytuacji producentów m leka , koniecznośc i dostosowania się do norm Unii Europejskiej mówiono w p iątek na seminarium mleczarskim , zorganizowanym w
j ę drzej o
wskim Domu Kultury przez
Świętokrzyską Izbę Rolniczą i
Okręgową Spółdz i e l n i ę Mleczarską·

Seminarium, zorganizowane
przy pomocy starostwa i Urzędu
Miasta, zgromadziło liczną widownię , głównie rolników-producentów mleka. Seminarium, a w
szczególności
wykład
dr.
Czesława Nowaka z Akademii
Rolniczej w Krakowie, miał
uświadomić ogólną sytuację producentów mleka i konieczność
szukania dróg i możliwości poprawienia produkcji mleka.
- Należy popierać spółdziel
czość, która jest szansą, że mleko trafi od producenta na półki
sklepowe, ale rolnicy muszą się
wyspecjalizować. Nie mogą się
rozpraszać, gdyż w Unii nie mają
wtedy szans - przekonywał doktor Nowak.
Tymczasem, jak uświadamiał
słuchaczom Andrzej
Maciąg,
prezes Świętokrzyskiej Izby Rol-

Podczas prezentacji na XI
Dniach Wąchocka.

Przed

niczej , rolnictwo jest głównym
utrzymania w powiecie
jędrzejowskim. Rolnicy nie mogą
liczyć na powstanie nowych
miejsc pracy, muszą więc pozostać i korzystać z nowych możli
wości i propozycji. Konkretną
propozycję przedstawił rolnikom
Tadeusz Wójcik, wiceprezes
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jędrzejowie.
- Zaczniemy rozmowy z dostawcami mleka, aby zebrane mleko
dostarczali do zbiorników, 'ustawionych na terenie wsi, zaczniemy od dwóch zbiorników we wsi
Chorzewa. Chodzi o to, aby temperaturę mleka utrzymać poniżej
8 st. C. Tymczasem na 1200 tysięcy litrów mleka dostarczonego w maju do spółdzielni, około
700 litrów miało niższą tempeżrodłem

raturę ·
O celowość tego spotkania spytaliśmy Marka Wiesława z Poto-

ka Małego, który zajmuje drugie
miejsce w ilości dostarczanego
do spółdzielni mleka /47 tys. litrów/.
- Seminarium być może uświa
domi innym drobnym dostawcom, że muszą kupić zbiorniki na
mleko. Ja mam taki o pojemności

430 litrów od roku i nie wyobrażam sobie teraz dostaw mleka
bez jego użycia. Koszt zakupu juź
mi się zwrócił.
- Seminaria tego typu powinny
odbywać się częściej, uważa też

January Ejsmond, burmistrz Sę
dziszowa, gminy rolniczej. - Rolnik musi się umieć odnaleźć w
nowej sytuacji - powiedział nam
burmistrz Ejsmond. - Jako gospodarz gminy będę radził moim
rolnikom, aby specjalizowali się,
tworzyli grupy producenckie w
produkcji mleka.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jędrzejowie ma w ciagu
roku od 3,5 do 5 tysięcy dostawców mleka, z tego tylko 340 dostarcza powyżej 8 tys. litrów. - 85
procent mleka skupujemy od drobnych dostawców. Ale w ten sposób do Unii nie wejdziemy, stąd
pomysł ze zbiornikami, które
będą zalążkiem zbiorowej dostawy - powiedz.iaI nam Wacław Kę
dra, rolnik i przewodniczący Rady
Nadzorczej
Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej. Nastę
pne seminarium odbędzie się
około 20 czerwca, dotyczyć bę
dzie producentów zbóź.
AnnaZVGAN

wizytą papieża

PUS,.Y SZPI,.AL
z wizytą papieża
pacjentów z sandomierskiego szpitala zostanie wypisana do domów. W ten sposób
placówka przygotowuje się na
ewentualne przyjęcie pewnej liczby pielgrzymów. Podczas wizyty Ojca Świętego pracownicy
szpitala będą mieli podwójne
W

związku

część

- Przede wszystkim zależy nam
na oddziałach zabiegowych, wewnętrznych i oddziale intensywnej
terapii - mówi dyrektor. - W podobny sposób przygotowuje się również szpital w Tarnobrzegu.
Podczas wizyty papieża pracownicy szpitala będą mieli podwójne

dyżury.

Czynne będą również laboratoria i gabinety zabiegowe.
- W ten sposób będziemy mieli
pewność, że każdy pielgrzym, który się do nas zgłosi , otrzyma kompleksową pomoc medyczną - mówi Andrzej 5erzysko.
(AKU)

dyżury.

- Staramy

się zapewnić

jak naj-

"Mesko" z równymi szansami

lepszą opiekę medyczną pielgrzy-

mom - mówi Andrzej Serzysko, zadyrektora sandomierskiego szpitala. - Planujemy przede
wszystkim maksymalnie opróżnić
oddziały. Wszyscy pacjenci, którzy nie muszą być hospitalizowani,
zostaną wypisani do domów albo
pójdą na przepustki.
W ten sposób zostanie zwolnione około 15 proc. szpitalnych
stępca

łóżek.

W St aszowie

Posterunek celny
zostaje

(CuK)

Posterunek Celny w Staszowie nie będzie w tym roku zlikwid owany, ponieważ Starostwo
Powiatowe wspólnie z prezesami i dyrektorami firm z terenu
powiatu staszowskiego prowadzącymi działalność eksportowo-importową znalazło sposób na dofinansowanie tej placówki.
Posterunkowi groziła likwidacja z
powodu znacznego ograniczenia

środków, przeznaczanych z budżetu państwa na administrację
celną. Dziś wiadomo, że znajdą
się pieniądze na dzierżawę do końca bieżącego roku lokalu użytko

wanego przez posterunek. Co stanie się z posterunkiem w roku
2000, na razie jeszcze nie wiadomo. Dużo będzie zależeć od wielkości środków finansowych przekazanych Głównemu Urzędowi
Cel z budżetu państwa . Dyrektor

Posterunku Celnego w Przemyślu , któremu podlega staszowska
placówka nie określił jeszcze zasad funkcjonowania posterunków
terenowych w nadchodzącym roku. Starostwo Powiatowe w Staszowie zadeklarowało daleko
idącą pomoc w kwestii utrzymania
posterunku, który przyczynia się
do rozwoju działalności gospodarczej na terenie powiatu.
/petitl

http://sbc.wbp.kielce.pl

Lampy
na przetarg
Lampy produkowane przez
Metalowe
"Mesko" SA będą miały szansę
na wygranie przetargu na
modernizację oświetlenia miasta kolejarzy. W poprzednich
dwóch latach modernizacji
sprzęt produkowany przez miejscową firmę nie był brany pod
skarżyskie Zakłady

uwagę·

Jak poinformował wiceprezydent Skarżyska Henryk Piętak,
lampy .Mesko· faktycznie nie
mogły wcześniej brać udziału w
przetargach , gdyż nie spełniały
wymogów klasy bezpieczeń
stwa , zawartych w dokumentacji
przedsięwzięcia . Opracowano ją
jeszcze w ubiegłej kadencji samorządowej . Aktualnie autor dokumentacji dokonał w niej czę
ściowych zmian, a władze miasta
przeprowadziły rozmowy z eks-

ploatującym oświetlenie ZEORK.
. Mesko· ma wprowadzić ulepszenia do oferowanego przez siebie
projektu. Nie oznacza lo bynajmniej, że skarżyska firma wygra
przetarg na modernizację oświet
lenia, który odbędzie się już 9 czerwca . Zadecyduje cena oferowana przez poszczególnych producentów. - Po poczynionych przez
nas ustaleniach .Mesko· ma
szansę walczyć w przetargu, podczas gdy poprzednio nie mogło w
nim startować - stwierdził wiceprezydent Piętak. Ciekawostką
dotychczasowej
modernizacji
ośw i etlenia w Skarżysku było to,
że wykorzystywano przy niej
sprzęt proponowany przez firmę z
Gostynina, największego konkurenta . Mesko· na tym rynku .

/G.B./

-........
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Nekropolia żołnierzy radzieckich
w Sandomierzu jest zrujnowana

Stacje paliw

nich wyrzucona jest poza mur
cmentarny.
- To nie kto inny, tylko my, mieszkańcy, dewastujemy takie miejsca
i to o nas odpowiednio świadczy stwierdził z kolei burmistrz Andrzej
Tenderowicz.

uporządkować nekropolię.

DMUCHAJĄ
Straż pożarna przeprowadziła

w ostatnich dniach kompleksowe kontrole obiektów znajdujących się w sąsiedztwie ołta
rza papieskiego w Sandomierzu.
- Były to typowe czynności
kontrolno-rozpoznawcze, związa
ne z wizytą papieża w Sandomierzu - poinformował nas aspirant
Bogusław Karbowniczek.
Strażacy przeprowadzili kontrole
w 20 obiektach , m.in . w budynkach PKP, stacjach paliw, hurtowniach znajdujących się w sąsie
dztwie g i ełdy warzywno-ogrodniczej oraz na terenie Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej. Kontrole
nie om i n ęły także miejsc, w których będzie przebywał Ojciec
Sw i ęty, czyli w pałacu biskupim i
Seminarium Duchownym .
- Najgorzej było w budynkach
Okręgowej Spółdziel ni Mleczar-

Fol. R. Biernicki

Burmistrz obiecał, że nekropolia
zostanie uporządkowana . Specjalna ekipa już rozpoczęła koszenie
rosnącej tam trawy i uporządko
wywanie pomników.
Radni przyjęli uchwałę, · na mocy
. której gmina przejmuje od administracji rządowej obowiązek opieki
nad grobami i cmentarzami wojennymi. Stosowna umowa zostanie zawarta z wojewodą świętokrzyskim. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z
funduszy wojewódzkich.
(GOP)

będą dowozić

dzieci

niebezpieczeństwie

Sugestie
burmistrza
zapytaliśmy Andrzeja
Jabłońskiego, burmistrza Ku-

Gdy

nowa, o przygotowania do dowozu dzieci do jedynego gimnazjum na terenie miasta i gminy w
Kunowie, najpierw odniósł się
do praktyk MEN ze szkolnymi
busami.
- Opieraliśmy się na zapowiedziach MEN . Każda gmina miała
dostać autobus szkolny. Potem
doprecyzowano te warunki, informując , że dostanie każda gmina,
która przedstawi racjonalną sieć
gimnazjów. Ostatnio postawiono
dalej idące warunki, że dostanie
każda biedna gmina, która przedstawi racjonalną sieć gimnazjów.
Nie wiem, jakie jeszcze kryteria
wprowadzi MEN . Te są bardzo nieprecyzyjne . Jeśl i te tendencje
pój dą dalej, to gmina chyba na
własny koszt będzie musiała dowozi ć dzieci - sugerował burmistrz.
Pięć tras dowozu na terenie miasta i gminy obsłuży ostrowiecka
komunikacja miejska. Część dzieci dowiezie autobus gminny i
gminny bus. - Gdy będzie brakowało, to wynajmiemy autobus w

"Wypełniona szkodliwą substancja cysterna uległa wypadkowi na międzynarodowej trasie nr 7 w Skarżysku. Z uszkodzonego pojazdu wylewała się
przewożona ciecz." Na miejscu
pozorowanego wypadku najszybciej zjawili się strażacy z
Powiatowej Straży Pożarnej i
funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Relacjonowane powyżej wydarzenie było głównym założeniem
ćwiczeń, zarządzonych przez skarżyski Urząd Miejski, których celem było m.in. sprawdzenie gotowości systemu wykrywania i alarmowania oraz rozpoznanie zaistnialych zagrożeń . O powstałym

trybie publicznym. Decyzja w tej
sprawie to, podobnie jak tworzenie
sieci szkół, proces społeczny - wyjaśnił burmistrz.
(CuK)

powiadomił

odpowiednie służby kierowca
MKS, który zauważył zaaranżo
waną sytuację . W opinii organizatorów ćwiczeń spe/nily one swoje
założenia . Jak się okazało, nie zawiodło współdziałanie pomiędzy

jednostkami obrony cywilnej, policji, straży pożarnej , Straży Miejskiej i służb dyspozytorskich
zakładów pracy. Przy okazji sprawdzono również działanie syren alarmowych. które uruchamiano dwukrotnie w ciągu czterech godzin
zajęć. Kolejne, podobne ćwicze
nia odbędą się w październiku.
IG.BJ

-

Radosny futbol

NA ZIMNE

skiej - powiedział Bogusław Karbowniczek. - W pomieszczeniach
produkcyjnych m'leczarni znajduje
się stara instalacja chłodnicza, a w
niej amoniak. Instalacja jest w kie-

radnych
Dobrą propagandą sportu na
wesoło okazał się rozegrany

miniony piątek pierwszy meCl
pi/karski pomiędzy zespołami
skarżyskich radnych i
ników Urzędu Miasta a ich
łami ze Starostwa PowiatOwe.
go. Na boisku Ruchu minimal.
nie lepsi okazali się
"Powiatu" wygrywając 4:3.
Choć spotkanie miało charakter
towarzyski, to obie drużyny, w których aż roHo się od lokalnych VIP.
ów, nie żałowały wysiłków. Z W'f'il:>
kości trybun na poczynania
spoglądali ich podwładni,
żałowali gardeł, by zachęcić
szcze lepszej gry swoich
Początkowo lepsze wrażenie
pHkarze ,Miasta". W ich szeregacli
szalał prezydent Skarżys ka L~
bos/aw Langer, który po solow~
akcji strzelił najładniejszeg o gola
meczu na 3:1 dla swojej drużyny.
Obok prezydenta do siatki .Powi&
tu" trafiali Tomasz Sekuła i Bogdan
Grzegorski. Lepsza kondycja ra~
nych powiatowych zaowocowala
jednak czterema ich trafieniarri
Gole dla zwycięzców strzelali Grzegorz Małkus , Janusz Borowiec, Jacek Banaszczyk i zwyc ięskiegl
Łukasz Urban. Ambitną postawę

Na apelodpowiedziala jedynie dyrekcja dwóch stacji CPN , zlokalizowanych przy ulicy Żwirki i Wigury. Według zapewnień użytkowni
ków tych stacji, zbiorniki z paliwem

Fot: R. Biernicki

pskim stanie. Poza tym urządze
nia nie posiadają ważnych badań
technicznych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Sandomierzu wydała decyzję administracyjną z poleceniem zlikwidowania tych niedociągnięć. O
uchybieniach stwierdzonych podczas kontroli strażacy powiadomili
także Państwową Inspekcję Pracy
w Kielcach .
Sandomierscy strażacy rozesłali
także pisma z propozycją ograniczenia zagrożenia do właścicieli
stacji paliw, zlokalizowanych w pobliżu miejsca papieskiej celebry.

"8

zostaną zapełnione
następnie dokładnie

do pełna, a
uszczelnione. Wszystko po to, by na powierzchni zbiorników nie mogła zgromadzić się mieszanka gazowa .
Dyrekcja CPN zapewniła również,
że zaprzestanie sprzedaży paliwa
już na dzień przed wizytą papieża,
aż do zakończenia uroczystości.
Właściciele dwóch stacji paliwowych Petrochemii Płockiej , znajdujących się przy ulicy Lwowskiej
w prawobrzeżnej części Sandomierza, nie odpowiedzieli na razie
na apel strażaków.
IAGAl

przypłacił drobną kontuzją staros~

Bętkowski.

Po meczu 7Y't
"Powiatu" otrzymala
od zarządu KS ,Granat" piwo (bez·
alkoholowe?) oraz butelkę przedniego szampana, którą ufundo\V(j
dyrektor SP 13 Tomasz Pu kows~.
Obie strony piątkowego
zap<M'iadały, że stanie się on
tradycją rekreacyjnego żywota S&
morządowców. Kibiców bodaj najb.1·
dziej udeszyHakt, że po '-"7 ,ni<>nAJ<:7I1
wielu lat doskonale z sobą wspó/p!ro}
wali iadni prawej i lewej strony miejsro
wej sceny politycznej.

Andrzej

cięska drużyna

Mamy zaszczyt zaprosić Firmy wyróżnione w plebiscycie na łamach

' .'.'~'
.'

Skarżysku

Urząd Miasta kontra
starostwo

57RAZACY

System
gotowy?

Czy bogatsze gminy
na własny koszt?

W

bezpieczne

Pozorowany
wypadek cysterny
w Skarżysku

- Nie ma tygodnia, by jakieś drzewo nie padło pod toporem - stwierdził sandomierzanin Wiesław Szumielewicz. - Lecą klony, kasztanowce i wierzby płaczące. Większe
gałęzie są zabierane, mniejsze
leżą na grobach. Podpalone i poobcinane są tuje rosnące przy alejach. Zdewastowane są także cisy.
Wiesław Szumielewicz poinformował radnych również o tym, że zniszczone są pomniki. Tablice nagrobne leżą bezładnie , a część z
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Zagłada cmentarza?
- Cmentarz żołnierzy radzieckich
poddany jest totalnej zagładzie stwierdził jeden z mieszkańców
Sandomierza w czasie dyskusji
na sesji Rady Miasta Sandomierza. Władze miejskie obiecały

będą

KRZYSKIE

dziennika "Echo Dnia" do "Prezentacji

.

Złotych Firm Regionu

Świętokrzyskiego '99", która odbędzie się 18 i 19 września w H ali
Widowiskowej przy ul. Żytniej w Kielcach.
Patronat nad tym doniosłym wydarzeniem, mającym duży wpływ na rangę

IlARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

i znaczenie naszego Regionu, objęła Wielka Kapituła, w której skład wchodzą:

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Loża BCC, · Izba
Rzemieślnicza w Kielcach oraz ,,Echo Dnia".

~
~~

Zgłoszone firmy będą prezentować swoje osiągnięcia, towary bądź usługi

w pawilonach wystawowych wewnątrz hali oraz na terenie do niej przyległym.
Ponadto wyróżnione będą firmy w kategoriach: Rzemieślnik Roku, Dealer
Roku, Hurtownia Roku, Sklep Roku, Produkt Roku.
Punktem kulminacyjnym "Prezentacji Złotych Firm Regionu

Świętokrzyskiego '99" będzie wręczenie, podczas Galowgo Koncertu o
bogatym programie artystycznym, prestiżowych nagród i honorowych tytułów.
Celem imprezy jest wyróżnienie i zaznaczenie najlepszych firm, ludzi i ich
inicjatyw w naszym Regionie Świętokrzyskim.

Czytelnicy wybierają
Zlote Firmy Regionu Świ,tokrzyskiego '99

Do 10 września, dwa razy wtygodniu ukazywał się będzie w gazecie ,Echo Dnia' kupon plebiscytu ,Złote Firmy',
wktórym Czytelnicy naszej gazety typować będą najlepsze, według siebie, firmy naszego regionu.
Wśród Czytelników biorących udział w plebiSCYCie rozlosowane będą liczne nagrody niespodzianki.
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY NADESŁAĆ LUB PRZYNIEŚĆ DO REDAKCJI "ECHA DNIA", KIELCE, Ul. TARGOWA 18.
r ................................................................................................................................................... - .

KUPON PlEBISCYTU

Złote

Firmy Regionu Świętokrzyskiego '99
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we Wzdole Rządowym (gm. Bodzentyn) już mają
w dojeżdżaniu do szkoły. We Wzdole będzie jedno z
dwóch gminnych gimnazjów. Na razie bez wiedzy szkoły, ale za
wiedzą rodziców, gratisowo-robią to autobusy zakładowe z Bukowej
Góry. Mają wielu chętnych (na zdjęciu).
(CuK)

"Dzieci ze

szkoły

doświadczenia
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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KRZYSKIE

w najbliż
czasie Skarżysko przestakorzystać z usług kieleckiej
Wytrzeźwień. Miasta nie
na ponoszenie w związku z
i kosztów, a dodatdności stanowią odi probl em dowozu ludzi
pijanych, zalegających
chodni ki i skwery lub
porządek publiczjak na razie nie do .
...."';0.7'"';''' Policja i Straż Miejomijają popularnych
gdyż nie posiadają śro
ich transportowanie. mnie argument kopolicji i
MIElls~"el. że już sama kt>" '._7 n.nÓ;' interwencji przy pięciu
. w tyluż dzielnicach mia-

sta , doprowadziłaby do całkowite
go paraliżu radiowozów. Z drugiej
strony nie możemy udawać , że tego pijanego tam nie ma - stwierdził
wiceprezydent Skarżyska Jacek
Jeżyk . Prawdopodobnie - o ile
miasto wygospodaruje na to środ
ki - w najb li ższym czasie zaproponuje władzom pobliskich Starachowic wspólne partycypowanie w
utrzymywaniu wstydiiwego, ale
niestety niezbędnego przybytku .
Wobec wzrostu cen kieleckiej
usługi z 400 do 1200 zł. grodu kolejarzy nie stać będzie na dalsze
korzystanie z pomocy tamtejszej
izby.
- Osobny problem to fakt sprzedawania alkoholu pijanym i niele!nim.
Prawdopodobnie w najbliższym czasie przy programie "Bezpieczne Miasto" powstanie kolejna komisja,

składająca s ię z przedstawiciela
policji, Straży Miejskiej, osoby ze
środowiska abstynenckiego i radnego, której zadaniem będzie kontrola sprzedaży napojów alkoholowych. Łamanie zakazu sprzedaży
alkoholu nietrzeżwym i nieletnim
może spowodować cofnięcie koncesji na handel alkoholem - powiedział wiceprezydent Jacek Jeżyk .
Jeśli komisja faktycznie powstanie
i spowoduje wszczęcie ' procedury
cofnięcia koncesji wobec kogoś,
kto nie szanuje prawa handlowców. będzie to pierwszy tego rodzaju przypadek w mieście . Dotychczas nie brakuje w nim podchmielonych małolatów, a pijani
obsługiwani są najczęściej poza kolejką...
(G. B.)

sled lU lalach
Uroczyście

przekazując do
nowy budynek szkoły
podstawowej, gimnazjum i
przedszkola świętowano w podkoneckiej Miedzierzy, gm. Smyków, obchodzony we wtorek
Dzień Dziecka.
Już po godzinie dziesiątej ze
wszystkich stron niewielkiej wioski w kierunku nowego budynku
szkolnego ciągnęły grupy odświę
tnie ubranych najmłodszych i dorosłych miedzierzan . Świętowała
cała wieś , gdyż po siedmiu latach
wspólnych wysiłków przyszła pora na uroczyste przekazanie do
użytku nowego budynku szkolnego. Radość była tym większa,
gdyż udało się rozwiązać problem
uźytku

W polowej mszy świętej ~'dział wzięli licznie zgromadzeni mieszkaMiedzierzy i okolic.

ńcy

san~o mierskim

szpitalu

ędą

sztandar
tablica

popiersia papieża
zostanie napis:
jest na świ eci e po to,
wyzwalało miłość , ażeby
uczynki miłości wobec bli-

lach

onu

'

Po wizycie Ojca Święte
zostanie wmurowana w

holu głównym sandomierskiego
szpitala.
Na awersie sztandaru sandomierskiej służby zdrowia widoczne są
orzeł w koronie, herb miasta oraz
stylizowany czerwony krzyż. Na dole sztandaru umieszczony zostal
napis: "Sandomierska Służba Zdrowia". Rewers sztandaru ozdobiony
został wizerunkiem św. Łukasza patrona służby zdrowia. Postać otoczona jest napisem: "Potężni wiarą.
Sandomierz 12 VI 1999".
Koszt wykonania tabl icy i sztandaru wyniósł około 20 tys ięcy
złotych . Pien i ądze na ten cel zostały zebrane wśród pracowników
sandomierskiego szpitala.
(AKU)

Zdjęcia:

Wstęgę

T.

G/ębocki

przecina starosta konecki Adam Sosnowski.

lokalizacji szkoły, przedszkola,
jak również mającego powstać od ,
września gimnazjum. Punktualnie'
o godzinie 11 spotkanie na placu
przed szkołą rozpoczęło uroczyste przecięcie wstęgi, w którym
uczestniczyli kurator Jan Korczyński, starosta konecki Adam Sosnowski, wójt gminy Smyków Zbigniew Kijewski i dyrektor szkoły Zofia Stępień. Następnie przy zaimprowizowanym na szkolnych
schodach ołtarzu polowym odbyła się msza święta . Dokonując
poświęcenia nowego budynku
szkolnego, proboszcz Władysław
Sa rwa gratulował mieszkańcom
Miedzierzy i władzom
samorządowym gminy Smyków wytrwałości i uporu , a uczniom ży-

czył,

aby niczym szybujące wysoko na niebie ptaki sięgali do
najodleglejszych
zakamarków
wiedzy, wzbijając się tym samym
na wyżyny społeczne i intelektualne.
Po mszy w swoim krótkim
wystąpieniu
historię
budowy
szkoły
przypomniał
przewod niczący komitetu budowy Roman
Pawelec.
Oficjalną część uroczystości zakończyły życzenia , w tym między
innymi od przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich Waldemara Komorowskiego, starosty koneckiego Adama Sosnowskiego i burmistrza Końskich Henryka Popika.
Tomasz GŁĘBOCKI

Na emeryturze nie musisz udawać życia, gdyż
Otwarty Fundusz Emerytalny EGO czeka na Ciebie
w najbliższym sąsiedztwie.
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Ciągle

jeszae nie zdecydowałeś,
który fundusz emerytalny wybrał?

EL DO

Odwiedt nas I przekonaj się, co oferuje Otwarty Fundusz Emerytalny Ego.
ZIlajdzl nas bez trudu, gdyi dIł rozbudowanej sieci dystrybucji

YŚLIWYCH

do Eqo masz zawsze po drodze.

Atuty Ego:

pież zwrócił s ię

w1edy do zgromadzonych myśliwych : . Szanujcie

• finansowa

polskim, jak ł na rynkach z graOlcznych

wspaniała pamiątka i ślad

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

TYLKO PRZEBOJE

akcjonariuszy:

• do~ladaenle I ogromne sukcesy w inwestowaniu zar6wno na rynku

wać nasze plany i postaw ić ten pomnik, to byłaby to niewątpl iwie

po wizycie Ojca Świętego w Sandomierzu.
Jerzy Zawadzki oczekuje, aby na
temat tej szlachetnej inicjatywy
wypowiedzieli s ię myśliwi oraz inne środowiska , którym nieobce są
idee św. Huberta. Pomysłodawca
liczy także na deklaracje finansowego wsparcia tego przedsięwzię
cia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: Jerzy Zawadzki, Sandomierz ul. Mokoszyńska
20/3, lub pod numerem telefonu
832-20-61 .
lAGA!

siła

europejskiego holdingu Eureko i BIG Banku GDANSKIEGO S.A.

swoją ojczystą przyrodę·.
- Gdyby udało s ię nam zrealizo-

• niska
ł,

opłata· 7,9010

lwy dost~p clo Fun u
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Je~t(' my

w l dli?

Dołąa do nas! Zadzwoń I umów się na spotkanie z agentem
lub odwied1 nasze biuro, punkty sprzedaży lub strony w Internecie.

Bezpłatna egolinia 0- 800
Internet: www.ego.pl

2 O2 2 O2

Biuro Regionalne: Kraków, Karmelicka 57
tel. (0-12) 633-23-43
jesteśmy także

obecni w placówkach: Millennium. BIG Banku GOAŃSKIEGO S.A., Biura Maklerskiego BGŻ S.A., Krakowskiego Oomu
Maklerskiego S.A., w sklepach ..Biedronka" otiłZ u wiodą<ydl agentów I brokerów ubezpieaeniowydl w Twoim ~de.

Stalowa Wola al.Jana Pawła " 25A

tel 015 843 25 25

www.leliwa.pl
http://sbc.wbp.kielce.pl
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PONIIDZIALIK
'.:Jut TYLkO

Imieniny obchodzą:
Robert i Wiesław

(~

7 czerwca jest 158 dniem roku .
Przed nami 207 dni 1999 roku.

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

.

KIELCE

.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA" , ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21 , te l./fax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA
• Teatr im. S. Żeromskiego
-

teł .

34-475-00;

d zień

wolny.

7,06.1999 r.

Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan .: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 36 1-1833, czyn ne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-1 6-47 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.
Właści wy partnerl d r 46397

• PTUA "Kubu ś"

• nMoskwa"
- .zakochany Szekspir" USA, I. 15, g .
15.45, 18,20.15.

RADIO TAXI " ALFA",
Kielce, tel. 96-22, 344-44-44.
dr 48322

- .z m ilości do .. ." USA, I. 15, g. 20.

• " Echo"

dr 49023

Komunikacj a Międzyna rodowa
"Omnia",
Kielce, tel. 345-77-43,

• Galeria SWA
- tel. 344-63-1 9; Galeria BWA , Piwnice' ,
ul. Le ś na 7. Galeria nieczynna - zmiana ekspozycji. Galeria BWA , Na P iętrze', ul. Leśna
7. Galeria nieczynna - zm iana ekspozycji.

• Galeria Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. Nieczynna.

345-77 -46.

kk 7597

• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-40-1 4 . Ekspozycje stałe :
,Ws półczesna sztuka ludowa Kielecczyzny'.
Wyslawy czasow e: .z pradziejów regionu
święto k rzyskieg o ' i , K ielecczyzna ś redn io
wieczna"; czynne codziennie , oprócz ponied ziałków i śród , w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.

TAI - Ogółnopolska
Informacja Gospodarcza,
og łoszen i a drobne
z gazet " Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
tel. (041) 94-77.

- Muzeum Lat Szkolnych S. leromskiego
(Oddzial Muzeum Narodow ego), ul. Jana
Pawła II 5, tel. 344-57-92. ,Wyslawa materiałów biograficznych i literackich z mlodzień
czych lat pisarza' . Czynne: wtorki, czwartki,
piątki. niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedziele wstęp wolny.

• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wyslawa stała : , Odtworzonywystr6j mieszkania pisarza" oraz . Wystawa biograficzno-literacka'. Wyslawa czasowa: Fotosy z filmu
pl. , Ogniem i mieczem', Stroje bohaterów
(Oddział

..Ogniem i mieczem". Czynne codziennie,
oprócz po n i edz iałk ÓW w godz. 10-17;
wslęp wolny.

p i ątki 

• Zabawkarstwa
- wystawy: , Lalki Dalekiego Wschodu',
, Modelarstwo redu kcyjne' , ,Lalka i jej gospodzieci ęcy' . Muzeum
darstwo', , Ekslibris
czynne codziennie, oprócz pon i ed zi ał ków, w
godz. l0-17.

• M uzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawia II 6,
tel. 344-92-97. Czynny od poniedzialku do
piątku i w n iedzielę w godz. 10-15, w n iedzi el ę
ws tęp bezpła tny.

• Park Etnograficzny
w Tokarni
- tel. 31 -54-171. Sezon letni: skansen
czynny od wtorku do czwartku w godz. 10-17
(wstęp do godz. 16), od piątku do niedzieli w
godz. 10-18 (wstęp dp godz. 17). Wnętrza
XIX-wiecznych chałup , XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa, wystawa rzeźby Jana
Bemasiewicza.

• Muzeum Geologiczne
- ul. Zgody 21 , tel. 36 1-25-37. Wystawa
stała: . 600 milionów lat historii Gór $więto
krzyskich', ,Skały, m i nerały i skamieniałości
Kielecczyzny'. Muzeum czynne poniedzialekpi ątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

Telefony
- Straż Miejska: 986, 368-75- 15 (czynne
368-75-33 (w godz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: $ródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. $więtokrzyskie : 331-15-41 ;
Pomoc Drogowa: 366-Q0-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 99 1, Pogotowie
całą dobę) ;

• Kino

• Apteka

.

• Postoj e taksówek

• Ostre dyżury szpitali
- we wnętrzny i chirurgiczny - Czerwona
Góra.

• Apteki
- dyżur ca łodobowy - ul. Rynek 16 , do
godz. 23 - ul. Konopnickiej 5.

• Telefon zaufania KGP
• Telefon zaufania w KWP
- Kielce, tel. 34-32-997, pod którym możn a
zglaszać patologie, popełnione przeslę pstwa .

• Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kielce , ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
poniedzi ałki i czwartki od 15.00 do 18.00, tel.
(041) 345-08-94 w. 345 codziennie od 8.00 do
14.00.
- terapia rod<zin i małżeństw w sytuacjach
kryzysowych , terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezpłalne.

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

pon i edz i ale k - p i ątek

• Psych olog, pedagog
- pomogą Ci - zadzwoń , leI. zaufania 36617-41 , pon i edzi ałk i i czwartki w godz. 15.0017.00.

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

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - pon i edzi ałek-p i ątek w godz. 18.00-20.00, tel.
345-73-46 (piąlki - również narkomania).

• Młodzieżowy
Telefon Zaufania
- dyżury specjalistów psychologów i pedagogów w środy i w czwartki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.

U SŁ U GI

090-26-48-06.

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

• Nagła pomoc lekarska
l ekarzy :ipecjalistów
- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
internistów, laryngologów, ortopedów, neurologów, badania EKG. Zgłosze
nia codziennie w godz. 11 .00-22.00, tel. (041)
331-56-50. W izyty domowe w godz. 14.3022.00 (dni powS2ednie), 11 .00-21 .00 (dni wolne). W izyla kontrolna gratis!
6861/99
d ziecięcych,

'.

I

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel. 372-20-20,
czynne 10.00-14 .00.

• Galeria BWA nZielona"
- al. Mickiewicza 7. , Malarstwo , rysunek,
akwarele' - Leszek Kurzeja w czterdziestolecie pracy twórczej. Galeria czynna codziennie
w godz. 11-17, w niedziele w godz. 11-15 , w
poniedzialki - nieczynna.

PIŃCZÓW

- Galeria , ul. S i enn i eńska 54, tel.lfax (047)
263-20-48. Nieczynna.

• Muzeum H istorycznoArcheologiczne

• RezelW3t i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- ,Górnictwo krzemienia w neolicie', , Dwie
podziemne 9alerie turystyczne' , . Skansen
wioski neolitycznej", . Muszle i mi nera ły ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa' .
Rezerwat czynny: wt ore k- p iątek w godz. 9-18,
sobota w godz. 9-1 7 , niedziele w godz. 11-17.

Telefony
- Informacja i rezerwacja bilelów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody cięża rowe
i autobusy, czynne całą d obę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

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

• Apteka
• Muzeum im. Orła Bialego
- Rejów, ul. Sloneczna 90, tel. 531-331 .
Czynne codzienn ie: ekspozycja plenerowa cały dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 917.

- , Półmrok' USA, I. 15, g. 16, 18.

WŁOSZCZOWA\;;;i"~
• Kino
- brak terminarza.

Spółdzielcza

19, tel. 539-345, czynna :
w godzinach 8-20, soboty
i niedziele w godzinach 10-20.

pon i edziałek-piątek

POSTÓJ TAXI
" PRZY DWORCU",
nie pobiera opiaty za dojazd,
bolu
tel. 513-705.

25-37-378, 96-28.

uJbo

SANDOMIERZ
BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA" ,
tel ./fax 832-10-69,
ul. Mickiewicza 17Al9 , II p.,
czynne 9-15.
- dyrekcja , Rynek 1, tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: ś roda 
poniedzialek w godz. 9-16, we wtorlik nieczynne. Wystawa slala : , Dzieje Sandom ierza' - zbiory z zakresu rzemiosla artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: ,Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schylku XI w ieku. Wystawa
czasowa: . Dawne i współczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów wła snych muzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, teU fax 832-38-58.
Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, pon i edz iał ek - nieczynne. W yslawy stałe : , Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, . Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od XI do XX wieku, , Historia wZ9órza zamkowego w ikonografii' ,
, Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kulturę mat erial ną Sandomierzan i Lasow iaków,
, Ekspozycja archeologiczna' - naczynia,
broń , ozdoby z tzw. , G robu ksi ążęcego ' z
Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska
kullury przeworskiej z okresu w pływów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: , Krocząc
drogami a n iołów. An i oły w szluce i tradycji
judochrześcijańskiej" , wystawa pokonkursowa prac uczniów szkół ś redn ich "Sandomierz i
Sandomierzanie" zorganizowąn a przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Krąg
Mlodych M ilośni ków Sandomierza, ,Nikifor"
ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym

- ul. Katedralna 5n , tel. 832-21-47. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 9-1 6, poniedzialek - nieczynne. Wystawa stala: ,Jazdy do
Sandomierza' - ekspozycja poświęcona
związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem; wystawa czasowa: " M i lcząca wzajemność' - wystawa poświęcona sylwetce i
twórczości Karola Wojtyły.

- Rynek 7/9, tel. 832-21-41 , godzinyotwarcia: pon iedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, śobota-niedziela w godz. 10- 14.
Wystawa pl. .ziemi przypisani - Pisarze regionu sandomierskiego"

• BWA Sandomierz
- , Obiekty i kolaże graficznie' wystawa Janusza Cywickiego .

- ,Chwalcie łąki umajone' - wystawa k s iędza Stanislawa Grzegorowskiego.

- wyslawa projektów ołta rza papieskiego.

• MoterKrólowej Jadwigi

• Apteka
- ul. M arszałkowska 17.

• Kino " Miej skie"
- nieczynne.

- .zabytki sakralne Sandomierza' - wyslawa Jurija Sulimowa. M ożn a równ ież podziwi ać zbiór starych zegarów.

• Kawiarnia "W Zamku"

SUCHEDNlÓW

ZAWICHOST

STASZÓW

<

BIUROREK~Po\
I OGŁOSZEN

" ECHA DNIA" ,
ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
tel. 864-32-58,
czyn ne 10-14.30.

OŻARÓW

' 1i.:;..

"

- 861-03-72: alkoholizm: PQl1ie<:lziałl<i i śrnlr I
w godz. 17-21; punkt p~~~~ci~~~: ::
cy: wtorki i piątki w godz. 16-18:
ctwo uzależn ień : czwartki w godz. 16-18.
Redakcja nie odpowi'a da za zmiany
termin arzach .

I

• Kino ..Powiew"

• Muzeum Diecezjalne

STARACHOWICE

• Apteka
- ul. 11 listopada 15.

- , Ogniem i mieczem' pol. , I. 12, g. 8,
11 .30, 15, 19.

• Galeria nZapole"

DAREX - Radio Taxi,
te ł .

'

POŁANIEC

-Informacja PKS: 864-23-1 9 , PKP: 64.21.
42. Telefon kryzysowy: 864-30-06, czynny!.
22. Pomoc Drogowa: 864-24-00, Pogol....
Cieplownicze: 993.

STOPNICA

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego

• Kryta pływalnia
- ul.

.

Telefony

• Apteka

• Oddzial M uzeum Uteratury

- ul. 1 Maja 34.

- Informa cja PKS: 868-22-27, Poradnia
Odwykowa: 868-27-33.

- ul. Askenazego 2.

S ączu '

SKARŻYSKO-KAM.

• Szpital
- tel. 864-22-81.

Telefony

- brak terminarza .

• M uzeum Okręgowe Ratusz

- wyslawy stale: .zabytkowe fajanse i porcelana Ćln i e lowsk a ', , P0C2et królów i książąt
polskich wg M. Bacciarellego' ; wyslawy czasowe: . Dzieje Ostrowca $więtokrzyskiego',
.ze skrzyni malowan ej - polski strój ludowy',
malarstwo Ignacego Pinkasa (1868-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle , Mistrzowie modelarstwa - Henryk i Tomasz Gryzowie. Muzeum czynne : wtorek- p i ąte k w
godz. 9-16.30, soboty w godz. 8-14.30, niedziele w godz. 13-16.30.

- ul. Rynek 30.

• Kino "Belwe!1er"

• Kino " Uciecha"

• Kino nZDK"

• Apteka

• Szpital

- nieczynne.

KAZIMIERZA WIELKA

OSTROWIEC

• Staszowski Ośrodek Kultury
- teł. 864-23-1 9; wyslawy: Galeria ,Purlt.
, Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'. Go
leria ,Piwnice' - wyslawa amatorskich prac~
stycznych m ieszka ńców Brelanii. Klub ~
wy - wyslawa prac malarskich Violetty Kozici

• Kino "Pegaz"

• Kino nAdria"

BIURO REKLAM I OGŁOSZ E Ń
" ECHA DNIA" ,
Hotel "Łysica ",
al. 3 Maja 13,
tel./fax (047) 265-45-54.
Czynne 10.00-1 5.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel. (047) 62-1 6-65.
Czy nne 11 .00-15.00.

.- ul. Jana P awła 1117, teł . 864-33-44; Ekspo
zyqe stałe : rzeźba, malarstwo, fotografia, 900
logia, rzemioslo i kultura materialna regionu,fi>
mizmatyka, mililaria. ,Jęd rusie' na ziemislasa>
wskiej, działslowacki i judaica, ruch luOOwy<raz
wybitni staszowianie, wydawnictwa Biblioieio
Slaszowskiej. Wyslawy okol icznościowe : .,..
mika, rzeźba rysunek Slanislawa Domagay ~
"Ziemi Slaszowskiej-Kieleckiej-$więl~
"Ziemia święla ' w reportażu i obiektywie Robo.
la Panka i Macieja Zarębski ego, Adam Biel.
dokumenty, korespondencja, książki i f01"11>
fie . Wyslawy można zwiedzać od poniedzia!o.
do piątku w godz. 8-16.

- ul. lapinowska 2.

- tel. 868-24-66.

- nieczynne.

d r 48326

LEKARSKIE

• BIM

BUSKO

• Kino "zdrój"
Autoholowanie - kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21-71 ,

• BWA

- oso bowe: plac dworcowy: tel. 368-3399, ul. Piekoszow ska : tel. 34-51 5-11 , ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 366-40-40, ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; ba ga ż owe : ul. Anmii Czerwonej : tel.
368-06-68 , TAXI Dalnia, ul. Szaj nowicza: tel.
368-96-66.

- brak tenminarza.

• nieczynne.

USŁUGI

• Apteka dyżurująca

boIu

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

- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-31 21 , 345-47-44.
aw 203

- apteka , Krasnal', ul. Kopernika.

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

• Oddział

• Pr ywatna Przychodnia
Specjalistów " Omega"

OPATÓW ~• .

BIURO REKLAM I OGŁOSZE Ń
" ECHA DNIA",
Dom Handlowy " Piast" ,
pla c Koś c i uszk i (Rynek),
te l. 386,55-09,
czynne: 10-14, czw artek: 9-14.

- , Ogniem i mieczem' pol., I. 12, g. 8, 17.

• Muzeum Narodowe
- dawny palac biskupów krakowsk ich , pl.
Zamkowy 1, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: ,Współczesne malarstwo polskie', ,Sanktuarium m a rszałka Józefa P iłsu d sk i ego' ,
,Wn ętrza zabytkow e z XVII i X VIII wieku' .
Skrzydlo półn ocn e : ,Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej". Czynne codzie nnie oprócz poniedziałków w godz. 9-16, niedziela ws tęp wolny.

stomatologiczne

• Muzeu m Ziemi StaszoWSkiej

• Szpital
- tel. 832-22-22 i 832-32-{)3.

JĘDRZEJÓW

- Sieczko, tel. (041 ) 331-69-04. dr 46554

Dyżury

• Kino "Syrena"
- brak terminarza.

- Informacja PKS: 832-23-{)2, PKP: 83223-74 , Telefon Zaufania Klubu AA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa : 832-39-59 lub 9637, Straż
Miejska: 986, , Lot": 832-41 -30.

- brak terminarza.

- brak tenminarza.

- nieczynne.

wYSTAWY

dr 49267

• Apteka dyżurna
- ul. Anmii Krajowej 1.

Telefony

STĄPORKÓW

• Wizyty dom owe pediatrów

RADIO TAXI " OMEGA",
d r 49544
tel. 36-00-000.
RADIO TAXI " EXPRESS" ,
KIELCE, TEl. 366-11-11 ,
CAŁODOBOWO - EXPRESOWO.

• "Studyjne"

18 .

• Kino "Jedność"

KOŃSKIE

- tel. 368-{)2-93; nieczynny.

- DOLBY DIGITAL; , Hazardziści- USA, I.
15, g. 18, 20.15, , Mój przyjaciel, Marsjanin'
USA. I. 12. g . 14, 16.

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

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

• Kino " Ballada"
- tel. 38-11 -251 ; , Mamu ś ka ' USA, 1.15, g.

• Pogotowie pediatryczne

INN E

345-88-88.

• "Romantica"

- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91 , Kielce, ul. Połown ia ka 4 m.
2 5, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574/99

•

7 czerwca 1

SĘDZISZÓW

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D . R. Szczukoccy

- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), soboty, niedziele i św i ęta - 10.00-20.00, tel.
5600/99
(041 ) 331-80-68.

k i ELCE. \

KIEDY?

- wystawa pn. , Stare fotografie Sandomierza'.

Główna

• Kino "Kuźnica"

• WSHP Biblioteka

- nieczynne.

- , Sandomierz'W dawnej fotografii'.

http://sbc.wbp.kielce.pl

" Archeologia w poezji"
Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza 8 czerwca o godz. 17 do
przy Rynku 3 na spotkanie pl. "Archeologia w poezji' . Jest to już szósta
za , poświ ęcona archeologii w literaturze. Wykonawcami będą SllJ C~laCZe
wersytetu Trzeciego Wieku z grupy teatralnej, prowadzonej przez dr
lawską. Autorką scenariusza jest Barbara Kowalczyk. Szczególnie
zapraszamy seniorów.
" Dyskusje o końcu św i ata "
Klub Medycyny Naturalnej w Kielcach zaprasza wszystkich zainteres()wa-I
nych na spotkanie sekcji astrologicznej. Tematem przewodnim spotkania
,Dyskusje o końcu świata '. Spotkanie rozpocznie s i ę 9 czerwca o godz.
budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej przy ul. Toporowskiego 98
Dodatkowe informacje można uzyska ć pod nr. telefonu 345-50-83.
" Pierwsza młodość"
Kieleckie Centrum Kultury i Teatr na Woli w Warszawie 7"nr~' ''7"i"
ktakl Christiana Giudicelli z udzi ałem Anny Seniuk i Zofii Saretok pt I
młodość". Spektakl rozpocznie si ę 14 czerwca o godz. 18 na dużej scenie
B l iższe informacje i bilety; Impresariat KCK , tel. 344-90-54.
Zawody wędkarskie
Zarząd Koła nr 2 "Amur" w Kielcach organizuje 12 czerwca na zbiorniku
Chańczy Spławi kowe Mistrzostwa Koła . Zapisy w siedzi bie Koła we
czwartki w godz. 16.00-18.00. Wyjazd w dniu zawodów o godz. 4 .00 sprzed
widowiskowo-sportowej z ulicy l ytniej .
Apel
Muzeu m Narodowe w Kielcach zwraca się z apelem do Czytelników o
moc w zebraniu informacji o pozostających w rękach prywatnych pracach
sty malarza Henryka Czarneckiego (1 889-1972), twórcy portretów i
s połecznika , pedagoga, konserwatora, zalożyciela i pierwszego
leckiego Liceum Plastycznego (obecnie Państwowe Szkoły
nych), zasłużonego dla Kielc i regionu świętokrzyskiego .
je wystawę monograficzną tego artysty, wszystkie obrazy czy
stałyby wystawione lub zamieszczone w katalogu. Kontakt z
Dzi ałem Malarstwa i Rzeżby, tel. 34-440-14 wew. 245.

"Echo kierowców"

PIELGRZYMI E,
PRZECZYTAJ !
Dz iś kolejne info rmacj e dla
zmoto ryzowanyc h pielgrzymów,
wyb ieraj ącyc h s ię 12 czerwca do
Sando mierza. Pa miętajc ie o tym ,
że miejsca parkingow e cze kają na
was na ob rzeżach miasta i drogach d ojazdowych.
Parkingi dla autokarów jadących
drogą 777 od strony Lublina, Annopola i Zawichostu zaplanowano na
odcinku Rzeczycza Mokra - Dwikozy
oraz w samych Dwikozach na placu
ZPOW, przy rampie kolejowej , na
ulicach Mostowej i Kolejowej, w bazie , Igloopolu' oraz na placu Trakowskiego. Z parkingów do miejsca celebry mamy od 5 do 8,5 km.
Samochody osobowe jadące od
strony Lublina, Annopola i Zawichostu parkuj ą na odcinku Makszyn Mściów, boisku w Gierlachowie, odcinku Gierlachów - Doraz, na drodze
w Rzeszycach i Bożydarze oraz w
Dwikozach na placu ZPOW, P iątko
wskiego, przy urzędzie gminy, ulicach Starowiejskiej i Ogrodowej . Z
parkingów mamy do pokonania odcinki od 1,8 do 8,5 km.
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15.15 Skrót meczu koszykówki NBA z
piątku 16.15 Bajer w Bel-Air (41) - serial
kom. USA 16.45 Kręć z nami - pr. rozr.
17.15 TVN Fakty Regionalne 17.30 Telewizjer - mag. rozrywki i sensacji 18.00
Paulina (61) - serialobycz. 18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria Izabela (111) - serialobycz. 19.55 Pogoda 20.00 Gwiezdne wrota (39) - serial
sens. USA 21 .00 Fitz (1) - bryt. serial
krym. 22.00 Supergliny - mag . policyjny
22.30 Fakty, ludzie, pieniądze - Home &
Market - mag . 23.00 Fakty 23.05 Kropka
nad i - pr. publicyst. 23.27 Pogoda 23.30
Telewizjer - mag . sensacji i rozrywki 0.00
Prawnicy z Miasta Aniołów (117) - serial
obycz. USA 0.50 Dziewczyny i kobiety kanad. film obycz. 2.30 Granie na zawołanie - pr. rozr. 5.00 Granie na ekraniepr. rozr.
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1999 r.

Dwaj bracia, szesnastole~ni J.ę
i kilka lat młodszy Grzes, mlewraz z rodzicami w starym
Ojciec, n iegdyś naI historii i działacz .Solidarokresie stanu wojennego
stracH pracę . Rozgoryi brakiem perspektyw
olZ'łszl1JSC, Jędrek postanawia
na Zachód, do czego nama-

TVK Darni Skarż sko
Pol. -fr. -duński film obyczajo-

wy, 1989.

Reżyseria: łv!aciej

Oejczer. WystępuJą: WOJcIech
Klata, Rafał Zimowski, Kama
Kowalewska (na zdjęciu), Jadwiga Jankowska-Cieślak.
TVP 2, godz. 20.05

Kawa czy herbata? 7.50 Studio wiOjca $więtego 8.05 Poświęcenie
. ,Klu,anum Matki Bożej w Licheniu 9.05
Wiad. 9.25 Prognoza pogody
i ja - pr. dla dzieci 9.50 Studio
Ojca $więteg o 10.05 Transm .
sw. w Bydgoszczy 12.35 Wiad.
Agrobiznes - roln. pr. inform. 13.00
Jedynki: W korku, czyli damski
(powt.) 13.15 Twórcy naszej
To ja Antoni... - film dok. 14.10
- pr. dla dzieci 14.40 Po prostu
(43) - kanad. serialobycz. 15.05
na komputer 15.30 Teleexpress Ju5.40 Rower Blażeja 16.10 Moda na
(864) - serialobycz. USA 16.40
_'~YOnrp,« 17.00 Studio wizyty ' Ojca
17 .15 Spotkanie papieża Jana
z rektorami wyższych uczelni w
18.20 Klan (230) - telenowela
PIII(teletel<st) 18.50 Reporter 19.00 Wie- cudaki 19.30
i Prognoza pogody 20.10
(37) - serial krym. USA
. Wladyslaw Terlecki - MaStudio wizyty Ojca $więteWiad. oraz Sport 23.25 Życie na
23.40 Kulisy PRL-u 0.05-2 .15
. kina: Francois Truffaut - Osta- fr. dram. psych.

;' TVP2

wia

także

wiązuje

które

brata. Treść filmu nado wydarzeń z 1985 roku ,

wstrząsnęły polską opin i ą

publiczną. Ich bohaterami byli bracia Zielińscy którzy ukryci pod pod-

woziem

ciężarówki

uciekli do

Nasza antena 22.00 Serce Klarity - telenowela 23.00 Rocknroll i inni - pr. muz.
23.30 Opowieści z Collegium Maius mag. studencki 0.00 Sila ognia - serial
dok. 0.30-2.00 Rzeka kłamstwa (ost.) pol. serialobycz.

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 (36) - serial
anim . 8 .30 Dziedziczna nienawiść (67) telenowela 9.30 Express TV 9,45 Żar
młodości (719) - telenowela kanad. 10.45
Renegat (4 ) (powt.) 11.45 Młody Indiana
Jones (20) - serial przyg. USA 12.45 Idź
na całość - show z nagrodami 13.45 Po
prostu milość (5) - telenowela 14.45
Życie jak poker (5)-telenowela pol. 15.1 5
Magiczny kapelusz (41) - serial anim.
15.45 Inform. 16.00 PolSat radzi 16.05 Ja
się zastrzelę! (24) - serial kom . USA
16.35 Renegat (5) - serial sens. USA
17 .30 Strażnik Teksasu - serial sens.
USA 18.30 Express TV 18.45 Inform.
18.55 Prognoza pogody 19.05 Po prostu
miłość (5) (powt.) 20.00 Mega hit: System
- film sens. ·USA 20.50 Losowanie LOTTO i szczęśliwego numerka (w przerwie
filmu) 22.10 Ally McBeal (21) - serial
obycz. USA 23.05 Wyniki losowania
LOTTO 23.10 PolSat radzi 23.15 Informacje i biznes informacje 23.30 Prognoza pogody 23.35 Polityczne graffiti 23.50
Motowiadomości - mag. motoryz. 0.20
Powrót - film sf USA 2.00 Muzyka na BIS
4.00 Pożegnanie

TV POLONIA

,

E,

•

- serial anim . 7.25 PrzyWróbla Ćwirka - serial anim
tropie - serial 8.00 Kronika 8.1 Ó
Rzy
8 m - 1000 lat Diecezji Krako.35 Marimar - telenowela 9.25
że ... - serial dok. 9.30 Hobbyz
J?Sl ą 9.45 To jest temat - rep.
C olny: bl~, żołnierze - serial dok.
zy WIeCIe, że ... - serial dok. 11.05
Street - telenowela 11.30
- serial 12.00 Sila ognia
12.30 Rzeka kłamstwa (osI.)
14.00 Szlakiem ookrydok. 14.35 Serce Klarity _
Pr. dnia 15.35 Nasza
Kronika 15.45 DAAB - konKUnd~1 bury i kocury - mag.
!:':łFlicyst.rOdzmny 17.15 Temat dnia17.30 Polski Rzym-1000lat
i 17.50 Ludzie i wyPanorama 18.10 Kronika
reformy 18.45 Krakowskie leMarimar - telenowela 20.00
Street - telenowela 20 .30
21
- serial 21 .00 To jest te.15 Hobby - mag . z pasją
21 .45 Studio Sport 21 .50

7.00 Dziennik krajowy 7.20 Studio wizyty
Ojca $więtego (powt.) 7.50 Studio wizyty
Ojca $więtego 8.05 Transm. poświęce
nia Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
9.00 Czasy - katol. mag. inform. 9.10
Wiad. 9.30 Panteon - wydarzenia kulturalne 9.50 Studio wizyty Ojca $więtego
10.05 Transm. mszy św. w Bydgoszczy
12.35 Wiad . 12.50 Klan (225) - telenowela pol. 13.15 Wieści polonijne (powt. )
13.30 Mag. polonijny z Francji (powt.)
14.00 Fitness Club (19) (powt.) 14.30
Kult kina (powt. ) 15.00 Panorama 15.20
Pr. dnia 15.30 Auto-Moto-Klub - mag.
motoryz. 15.40 Spojrzenia na Polskę
(powt.) 16.00 Klan (225) - telenowela pol.
16.20 Teleprzygoda : Zielony $Iąsk - pr.
dla młodych widzów 16.40 Teleexpress
17.00 Studio wizyty Ojca $więtego 17.15
Transm. spotkania Jana Pawła II z rektorami wyższych uczelni w Toruniu 18.10
Sportowy tydzień 19.10 Dziennik Telewizyjny - pr. satyr. 19.20 Dobranocka: Pomysłowy Dobromir 19.30 Wiad . 19.55
Prognoza pogody 20.00 Studio Sport
20.05 Czarno-białe i w kolorze: Salto pol. dram. psych. 21.45 Mała rzecz, a cieszy - filmy anim. dla dorosłych 22.00 Wieczór reporterski : Serca sercu - film dok.
22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05 Studio wizyty Ojca $więtego
23.15 Transm . nabożeństwa czerwcowego w Toruniu i beatyfikacja ks, S. Frelichowskiego 0.45 Pr. dnia 0.50 Klan (225)
(powt.) 1.20 Pomysłowy Dobromir
(powt.) 1.30 Wiad., Sport i Prognoza pogody 2.00 Studio wizyty Ojca $więtego
2.30 Czarno-białe i w kolorze : Salto
(powt.) 4.10 Mała rzecz, a cieszy (powt.)
4.30 Panorama 4.55 Prognoza pogody
5.00 Biografie: Stanisław ROdziński - prawdzie naprzeciw - film dok. 6.00 Wieczór
reporterski: Serca sercu (powt.) 6.30
Klan (225) (powt.)

Szwecji, prosząc tamtejsze władze
o azyl polityczny. Władze polskie
na próżno apelowały o wydanie
uciekinierów. Wydarzenie to stało
się dużym skandalem politycznym.
serial kom . 16.45 Czy boisz się ciemności - serial 17 .10 Rodzina Potwomickich serial kom. 17.35 Trzecia planeta od
Słońca - serial kom. 18.00 Sunset Beach
- serialobycz. 18.507 minut - wydarzenia
dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody
19.00 Zoom - mag . sensacji 19.30 $wiat
pana trenera - serial kom . 20.00 Zapach
kobiety - film psych. USA 22.40 Prawnicy
- serialobycz. 23.35 7 minut - wydarzenia
dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody
23.50 Skowyt 2 - horror USA 1.20 Zoom mag . sensacji 1.50 Policjanci z Miami serial krym. 2.40 Zapach kobiety (powt. )
5.05 Teleshopping

Nasza Telewizja
7.30 Popeye (58) - serial anim . 7.55 Na
dobry początek - Studio Agnes 8.15 Brat
mamotrawny - bryt. film obycz. 9.50 Wizyta papieża - transm. mszy św. z Bydgoszczy 12.30 Ziela, zioła, ziółka - mag .
13.00 Nasz sklep- zakupywTV 14.00 lista przebojów Szczęśliwej ósemki 14.05
Bajo un mismo rostro (7) - serial 15.00
Voltron - obrońca wszechświata (54) - serial anim. 15.25 Wilki, czarownice i wielkoludy (45, 46) - serial anim. 15.55 Przygody sir Lancelota (27) - serial USA 16,20
Cudowny świat magii i czarów (18) - serial dok. USA 16.50 Detektyw (22) - bryt.
serial krym. 17.45 Pogromcy zła (38) - kanad. serial sens. 18.40 Nasze wiadomości 19.00 Zoom - mag . sensacji 19.30
$wiat pana trenera - serial kom. USA
20.00 Zapach kobiety - film psych. USA
22.40 Prawnicy (5) - bryt. serialobycz.
23.35 Nasze wiadomości 23.55 Studio
papieskie 0.05 Ręce do góry - talk show
0.35-2.15 Kalejdoskop filmowy: Spirala
śmierci - bryt. dram. sens.

6.40 Telesklep 6.55 Magazyn NBA 7.15
Opowieści z Zielonego Lasu (45) - serial
anim . 7.45 Delfy (6) - serial anim. 8.10
Kucyki i przyjaciele (39) - serial anim.
8.35 He-Ma n (11) - serial anim. 9.00 Paulina (60k serialobycz. 9.50 Maria De Nadie (34) - telenowela 10.40 Rozwinąć
skrzydła (94) - telenowela 11.30 Telesklep 12.00 Maria Izabela (110) - serial
obycz. 12.30 Maraton uśmiechu -liga qowcipów 13.00 Pepsi Chart - pr. muz.
13.35 Opowieści z Zielonego Lasu (45)serial anim. 14.00 Delfy (6) - serial anim.
14.25 Kucyki i przyjaciele (39) - serial
anim . 14.45 He-Man (11) - serial anim.

Ostatnie

. "

HBO

6.35 Facet doskonały - kom. fr. 8.30
Prądy oceaniczne - bryt. film przyr. 9.20
Jakubek i Brzoskwinia Olbrzymka - film
USA dla dzieci 10.40 Wojna mediów dram . obycz. USA 12.15 Rajska jabłoń film obycz. USA 14.00 Królestwo lwów.
Pustynie Afryki - bryt. film przyr. 14.55
Prosto z Hollywood - mag . 15.20 Stalowy
rycerz - film sens. USA 16.55 Hope dram . obycz. USA 18.30 Wkrótce nadejdą bracia - pol. dram . obycz. 20.00
Obcy wśród nas - kom. USA 21 .30 Wzgórze złamanych serc - film sens. USA
23.40 Ostatni Don (1) - dram. obycz. USA
1.10 Lot gołębicy - thriller USA 2.45 Cz1ery pokoje - kom . USA 4.25 HBO Na Stojaka 5.00 Wkrótce nadejdą bracia - pol.
dram. obycz.

8.00 Muzyczny relaks 8.25 Utopia - film
9.50 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej
10.15 Wiosenny kabareton 11.00 Videowizyty 11 .30 Trochę słońca 11 .40 Te okrutne zabijaki 11 .50 Teleshopping 12.05
Znać papieża - teletumiej 13.00 Zabytki
w Chinach 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Najmniejsze i największe okręty RP 15.00
Królowa Bona 16.00 Życie zwierząt
16.30 Duch przetrwania 17.00 Muzyczny
relaks 17.15 Prognoza pogody i wiadomości TKK 17 .35 Omówienie programu
17.40 Nasza polszczyzna 17.55 Policyjne 5 minut 18.00 Ludzie i sprawy 18.10
Szlachetne zdrowie 18.20 Drogi teatru
18.30 Noce i dnie 19.25 Teleshopping
19.30 Pr. dla dzieci 19.55 Gustaw - serial
20.00 Prognoza pogody i wiadomości
TKK 20.15 Muzyczny raieks 20.30 Ring
z ... 22.00 Ludzie i sprawy 22.15 Sherlock
Holmes i doktor Watson 22.45 Prognoza
pogody i wiadomości TKK

TVK Ostrowiec
8.25 Utopia - film 9.50 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej 10.15 Wiosenny kabareton 11 .00 Videowizyty 11 .30 Trochę słoń
ca 12.05 Znać papieża 13.00 Zabytki w

Warto

metro

Oramat
psychologiczny.
Francja, 1980. Reżyseria :
Francois Truffaut. Wystę
pują: Catherine Oeneuve (na
zdjęciu), Gerard Oepardieu,
Jean Poiret, Heinz Senne/.
TVP 1, godz. 0.05

do wolnej
strefy. Wkrótce jednak okazuje
się , że ucieczka jest niemożliwa .
Steiner musi więc pozostać w piwnicy. Tymczasem, ki erująca teatrem Marion angażuje do jednej z
głównych ról młodego aktora Bernarda Grengera, z którym wkrótce połączy ją romans.

System
Angela Bennelt (S. Bullock) to
znakomita programistka kompu-

Akcja filmu rozgrywa się w Paryw 1942 roku. Niemieccy okupanci prowadzą akcję .oczyszczania społeczeństwa z 'Lydow".
Teatr Montmartre przygotowuje
nowe przedstawienie. W piwnicach teatru ukrywa się dyrektor
żydowskiego pochodzenia, Lucas Steiner. O kryjówce wie tylko
jego żona Marion, która ma nad-

żu,

http://sbc.wbp.kielce.pl

18.20 XX Anni 18.30 Noce i dnie - film
19.30 Pr. dla dzieci 20.00 Teleserwis
20.30 Ring z ... 22.15 Sherlock Holmes i
doktor Watson

RADIO KIELCE

7.45, 9 .45, 11.45, 13.45, 15.45 18.455.45 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 5.00-9.00 Ni w pięć,
ni w dziewięć 9.00-12.00 Byle do piątku
12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym
12.45 wiad. i region. mag. inform. 13.0015.00 Na językach 15.00-17.00 Poza zasięgiem 17.00-18.00 Radio Muzyka Fakty. w tym 17.45 wiad. i region. mag. inform. 18.00-20.00 Lista Hop-Bęc (Hop: 0700 060 22; Bęc: 0-700 060-33) 20.0020.00 Granie na żądanie 22.00-1 .00 O
zmRocku 1.00-5.00 Kobranocka
'

0.00-9.00 Wiad . (co godzinę) 3.00 Country w drodze 4.00 Stajnia WC 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania cen
targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach 6.00, 17.00 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,
17.00,1 9.00 , 21 .00, 23.00 Wiad . 9.10 5
minut o reformie ubezpieczeń społecz
nych 9.15 Muzyka dla wszystkich 10.00,
12.00,1 4.00, 18.00, 20.00 Mag. inform .
10.20 Radio Kielce poleca ... 10.30 Aud .
literacka 11 .10 Sprawa na dziś 12.00
Plus w południe 12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmait. i muzyka
13.50 Dzieje grzechu S. Żeromskiego
14.15 Auto radio - moto radio 15.10 Gitarowe harce 15.55, 19.50 Angielski bez
problemu 16.05 Debata poselska 18.00
Plus 18.30 Muzyka film. 19.10 Rock po
polsku 19.50 Opowieści dla starszaków
20.15 Radio po kolacji 21 .50 Ogniem i
mieczem - prawda I legenda 22 .00 BBC
23.00 Z wielkiej symfoniki 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 Cow prasie lokalnej piszczy? 7.50, 11.50, 14.50, 18.50 Wiad . lokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa
9.15 Konkurs 7 x 7. czyli cudze chwalicie,
swego nie znacie 10.15 Mag. turystyczny
12.15 Otwarty telefon - dzwonić każdy
może 14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu FaMa 15.05 Przebój za przebojem 18.00
Muzyczny coctail 21 .00 Hip-hopowo-rapowa audycja radiowa 0.00 FaMa nocą

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00'{).00 Wiad . (co godzinę) 6.30-19.30
Wiad. lokalne (co godzinę) 7.50, 8.50,
19.25 Sport 6.15, 8.45, 11.55, 20.55 Nauczanie Jana Pawła \I 7.10, 7.40, 8.10,
14.55, 15.25, 15.55 Sytuacja na drogach
7.55, 9.55, 13.15,17.45 Komunikaty 5.558.00 Wczoraj plus dzisiaj 6.45 Ewangeliarz
7.15 Patron dnia 7.20 Kalendarium na dziś
7.35 100 dni do wizyty Ojcia $więtego
8.00-9.00 Poranny puls dnia 8.10 Twarz w
twarz - poranna rozmowa Radia JednoŚĆ
Plus 8.35 Przegląd prasy 9.00-12.00 Sarno 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 $wię
tokrzyski puls dnia 17.00-19.00 Wiara płus
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 22.00'{).00 Muzyczny wieczór - Blondynka płus blondynka 0.05-5.55
Noc na wzgórzu

RMFFM
6.45-17.45 Mag . inform. z kraju i ze świa
ta (co godzinę) w tym wiad. regionalne:

obejrzeć

zieję przemycić męża

RTL7
6.00 Teledyski 6.15 Cienka niebieska linia - serial kom. 6.45 Zróbmy sobie dobrze - serial kom. 7.10 Autostrada do Nieba - serial 8.00 Siódme niebo - serial 8.50
Savannah - serialobycz. 9.35 Uciekające
zakonnice - bryt. kom. krym. 11 .10 Wieczór z wampirem - talk show 12.15 Teleshopping 12.50 Zoom - mag . sensacji
13.20 Autostrada do Nieba - serial 14.15
Piękna i Bestia - serial przyg. 15.10. Odjazdowe kreskówki: Denver - ostatni dInozaur, Rocky Łoś - superktoś , Klejnot
snów 16.20 Dziewczyna z komputera -

8.00 Muzyczna Dami 8.25 Utopia - film
9.45 Dwory i pałace ziemi gorzowskiej
10.00 Muzyczna Dami 10.15 Wiosenny
kabareton 10.45 Muzyczna Dami 11 .00
Videowizyty 11 .30 Trochę słońca 12.05
Znać papieża - teletumiej 13.00 Zabytki
w Chinach 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Najmniejsze i największe okręty RP 15.00
Królowa Bona - serial 16.00 Retransm.
meczu o mistrzostwo IV ligi: Granat Skarżysko - Naprzód Jędrzejów 18.00 Czy
wiesz ... 18.15 XX Anni 18.30 Noce i dniefilm 19.30 Pr. dla dzieci 20.00 Muzyczna
Dami 20.30 Ring z ... 22.00 Muzyczna
Dami 22.15 Sherlock Holmes i doktor
Watson 22.40 Gustaw - serial 22.45 Muzyczna Dami

Chinach 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Najmniejsze i największe okręty RP 15.00 II
Iwiga piłki nożnej : Stal Sanok - KSZO
17.20 Teleserwis 18.00 Czy wiesz ...

terowa. Całe dnie pracuje w domu przy wyszukiwaniu wirusów i
błędów w nowych grach komputrowych . Jej życie prywatne
właściwie nie istnieje - nie ma
chłopaka, przyjaciół , znajomych .
Ze światem kontaktuje s i ę jedynie przez Internet. W przeddzień
wyjazdu na pierwsze od lat wakacje, Angela otrzymuje dyskietkę z nowym programem . Po jej
uruchomieniu okazuje się , że zawiera tajne rządowe dokumenty.
Zaskoczona dziewczyna zawiadamia e-mailem o odkryciu kolegę . Niestety, Dale znika w tajemniczych okolicznościach , a
nieświadoma niczego Angela
wyjeżdża na umówione spotkanie do Meksyku . W oczekwianiu
na Oale'a poznaje przystojnego,
młodego biznesmena Jacka DevIina . Wkrótce wychodzi na jaw,
że spotkanie to nie było przypadkowe.

I

Film sensacyjny, USA. 1995.
Irwin Winkler. Występują : Sandra Bul/ock (na
zdjęciu), Jeremy Northam,
Oennis Miller, Oiane Baker.
PolSat, godz. 20.00
Reżyseria :

MTMFMRADIO
NAD KAMIENNĄ
7.00-22.00 Serwis inform., 6.00 Poranny
blok prezenterski: muzyka. aktualn., inform .. konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów
7.20 Strzał w dziesiątkę , czyli przebój
dnia (co godzi nę) 7.30 Konkurs - Torebka
szalonej reporterki 8.15, 11 .15, 13.15,
16.15 Komunikaty i ogłoszenia 8.30 Płyta
dnia 9.15 Konkurs prasowy 10.05 Aktualn. sport. 10.45 Przegląd prasy 11.25
Radiowa g i ełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 Popołudniowy blok prezenterski: 14.30-17.00 Publicystyka, temat
dnia. sonda, rep. 18.05 Aktualn. sport.
18.15 Eko-Konkurs 21.05 Wieczór z
czarną płytą 22 .05-6.05 Muzyka Nocnych Marków

RADIO TAK
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę)
20.00, 21 .00, 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych 6.30 7.30. 13.30, 16.30, 19.05 Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne Moto-info 9.45 Notowania walu towe 15.15 Notowania giełdowe 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 Z pierwszej ręki 14.10 Informator
kulturalny 15.00-17.00 Na fali - mag . inform . 17.00-18.00 Soulatack 18.0019.00 tAKWSPAk 19.00-21 .00 Lista
przebojów Radia TAK 21 .00-1 .00 Tak i
tak - wieczorny blok muz.: inform., wydarzenia i wywiady 1.00-6.00 Noc z Radiem
TAK: muzyka różna i różnista

RADIO LEUWA
6.00-9.00 Wiad . (co pół godziny) 6.13,
7.13, 8.13 , 9.13, 10.13, 11 .13, 14.13,
16.13, 18.13, 20.13 Kalendariu m hist.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8.00,
17.00 Sport 8 .25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00 W iad.
(co godzinę) 9.30 Gość dnia 10.30 G iełda
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 Gi ełdy Papierów Wartościo
wych 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 A meryki 22.10 Muzyka Non-stop 0.00 Love
songs

Zapach kobiety

Film psychologiczny, USA,
1992.
Reżyseria :
Martin
Briest. Występują: Al Pacino i
Chris O'Oonnel/ (na zdjęciu) ,
Gabriel Anwar, James Rebhorn.
RTL 7, NaszaTV, godz.
20.00
Nieśmiały uczeń Charlie (Ch .
O'Oonnell) opiekuje się w weekendy niewidomym emerytowanym pułkownikiem (Al Pacino).
Starzejący się, zgorzkniały i cyniczny pułkownik nie na l eży do
osób łatwych i przyjemnych. Tym
niemniej postanawia pokazać mu
- prawdziwe męskie życie . Zabiera
Charliego do najlepszych lokali i
klubów. Początkowe nieporozumienia między nimi szybko ustę
pują miejsca sympatii, a wreszcie
prawdziwej męskiej przyjaźni.

L -_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _

MOTORYZAOA

Od "Daewoo Motor Polska" do

MA MA MA MA MA Auta powypadkowe kupię , 0602-222-709.

AAA MA MA MA MA Absolutnie kupię powypadkowy skorodowany,
0604-228-214.
.50610

MA MA MA MA MA Absolutnie kaauto do remontu , na części,
0601-646-274.
żde

................................................................ .50671

MA MA MA MA MA Aktualnie kuauto rozbite, spalone, 090-354-003.

pię

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

~506/2

MA MA MA MA Auta skorodowane,
zniszczone kupię, 0601-189-334.

MA MA MA MA Auto do remontu
0602-599-678.

kupię ,

~P~O~N~I=E=D=Z=IA~Ł=E=K2,~7_C~Z~E~R_W~C_A_1_9_99_R_.__________________________~

obsługi

pielgrzymki

SAMOCHODY
•
DLA PA IEZA
26 maja br. w " Daewoo Motor Polska " w Lublinie, który jest oficjal -

nym sponsorem wizyty duszpasterskiej Ojca Świętego w Polsce,
uroczyste przekazanie Polskiej Agencji Informacyjnej samochodów przeznaczonych do obsługi mediałnej papieskiej pielgrzymki. Głównym punktem uroczystości było poświęcenie pojazdów przez ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego.

odbyło się

, Daewoo Motor Polska' przekazał PAl sześć samochodów reporterskich typu ,honker", trzy najnowsze modele "lublina 3' - dziewię-

cioosobowe mikrobusy z silnikami
Holdena oraz dziewięć 15-osobowych mikrobusów LDV. Samochody te zostały przygotowane

Alulelgi , alufelgi opony, tuning sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362-20-06.
,.,1111

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

Co nowego w Formule 1

kk8818

" AUTO-2000' częśc i zamienne, Mercedes - wszystkie typy, WI Goli. Kielce, Sobieskiego 22, 041/362-00-89.

Zm iany w kalendarzu

według

ustalonych założeń konstrukcyjnych , zgodnie z wymaganiami PAl.
Samochód reporterski "honker"
wyposażony jest w 2-osobową,
krytą hardtopem kabinę z przesuwnym oknem, które umożliwi
łączność akustyczną i wzrokową z
częścią nadwoziową samochodu,
przeznaczoną do przewozu reporterów. Nadwozie pojazdu zostało
zaadaptowane w taki sposób, że
powstało dziewięć stanowisk dla
reporterów pracujących w pozycji
stojącej . Prędkość minimalna tak
przygotowanego "honkera' wynosi
4-5 km/h , a maksymalna 100 km/h .
Wszystkie samochody są pomalowane na biało i oznaczone logo
"Daewoo Motor Polska'. Pojazdy
te przeszły wiele testów drogowych , które potwierdziły ich bardzo dobry stan techniczny. Przeszkolonych zostało dwudziestu
najlepszych kierowców, którzy je

wadzony. GP Stanów Zjednocz~
nych odbędzie się 24 w rze śnia w
Indianapolis , zajmując termin, ki~
dy to powinien odbywać si ę wyściJ
na torze NOrburgri ng .

Ostatnio najwięcej informacji dotyczy nowych torów, które walczą
o pojawienie się w ka lendarzu Formuły 1. Ogłoszono j uż , że GP Wielkiej Brytanii od 2002 roku odbywać się będzie w Brands Hatch ,
zamiast w Silverstone. To dziwna
decyzja, zważywszy, że tor Brands
Hatch trzeba przebudować, a znajduje się on na terenie, na którym
zmiany krajobrazu wymagajązgo
dy brytyjskiego rządu, zgodnie z
ustawami o ochronie środowiska '
Trudno przypuszczać, aby rządo
we badania całej sprawy potoczyły
się szybko i aby można było całość
prac zakończyć w trzy lata. Tak czy
owak, umowa z Brands Hatch jest
warta 15 milionów funtów, zaś SiIverstone przynosił zaledwie 9 milionów.
Bernie Ecclestone zakupił tor Paul Ricard we Francji, co oznacza,
że prawdopodobnie po wyg a śnię
ciu umowy z torem Magny Cours
GP Francji też zostanie przepro-

Szybkie jedzenie p rzyłącza
się do szybkiego sportu
Przyszłość tytoniowego
ringu wygląda kiepsko i i i
food są gotowe, by zastąpi ć
cemy tytoniowe w Formule 1.
dobno Michael Schumacher
gotowy do podpisania u
"McDonaldem" i na swej
nosić będzie żółtą literę

miast godła Dekry. O~ r'~ Mn,
tym nie skończy się inwe SI1{qaŻV· 1
wieniowego giganta - mówi i
większościowych udzialach w
spole Arrows (po wykupieniu
od ba nku Morgan G renfelI).
netton podobno rozmawia z
ger Kingiem', jednym z czo,łowvrt l
rywali ,McDonalda'.
Na podstawie Pool

obsługują.

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

.,1181

Autoalarmy - całodobowo ,
041/344-34-79.

,

Jeden z przekazanych "honkerów".

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

Fol. G. Romański

Przekazując samochody prezes
"Daewoo Motor Polska" Choon Sik
Yoo powiedział , że cieszy się , iż
spółka dostąpiła zaszczytu sponsorowania wizyty papieskiej oraz
zapewnił , że będzie ona zawsze
chętnie uczestn iczyć i wspiera ć
ważne dla kraju wydarzenia.
IGR/

W akcji Michael Schumacher.

Autoalarmy, głośniki, wzmacniacze,
041/344-29-67.
.................•............~.1~1.8

AUTORYZOWANY DEALER

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

D4EWOO

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

TICO rocznik 99 już od 19.950 zł
NA
POLONEZ GSI rocznik 99 już od 24.350 zł
POLONEZ GLI rocznik 99 już od 21.600 zł
POLONEZ TRUCK rocznik 99 już od 22.818 zł netto
LANOS rocznik 99 już od 29.600 zł
LANOS VAN rocznik 99 już od 24.631 zł netto
NUBIRA rocznik 99 już od 39.300 zł
NUBIRA VAN rocznik 99 j uż od 37.295 zł netto
LEGANZA rocznik 99 już od 62.000 zł

Autowypożyczalnia "Quatro:' - auto handel - komis. Najniższe oprocentowanie (8,9% rocznie) . Pakiety ubezpieczeń4% AC - DC - NW, 041/346-47-50.
'*1561

Części do samochodów: Ford, Opel,
BMW, Seat oraz inne. Kielce,
Warszawska 34a, 344-64-21 .
.,1113

~~

cen~ .~.~ingu i
,

" . /::/~

~

Finansów

LEASING OPERACYJNl
BEZ DO~ATKOW/~~H /O~Ł~T I ~RO"YI I~
NĄJWIĘKSZE ZNIZKI ~ZPIECZENIOWE!
~"
Leas;l':g"''!nJe,~.,lhnrłV/
Superniskie (nowe)

®

FIRMA SATAL
oferuje:

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

cLiF

Stawki ~racenłowe

Raldonrl1UT:"'Praż mowsld eclo

15, pokój 9, 10
tel./fax (048) 362-51-77, 362-85-1 2

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

...._......__._..... _._-_..........._...._............._.~.!~.!
Gumixzawsze bezpiecznie zawsze na
czas. Serwis ogumienia do wszystkich
typów pojazdów. Akumulatory. Czynne
7.00-21 .00, sob. 8.00-15.00. Kielce,
ul. Skraina 78, 041/366-39-60. kk8819

CORSA
PROMOCJA NIE DO ODRZUCENIA

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

Promocyjne ceny
pakietów wyposażenia:

kk8815

••••• • • H ••••••••• _ _ _ _ . _ • •••• _ •••• • •••••••••••••• _ ••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••• _ _ •

11MMI. poduszka powietrzna
• centralny zamek
• obrotomierz

Opony produkcji rosyjskiej bezpośredni importer. Hurt - detal,
041/361-67-09.
lwim
Opony, akumulatory
041/345-63-59.

-

!II'-N-'·' . elektrycznie
regulowane
szyby i lusterka boczne

P!IIM·

części ,

Pakiety m ożna łączyć!

.,113B

"SACHS " - Amortyzatory, bezpłatna
wymiana " Kim-Auto-Części ,
Słowackiego 6, 041/344-23-73,
041/361-61-06.
iwl916
Tłumiki,

katalizatory, Kielce,
Bodzentyńska 13, 344-32-76.
.492/3

·SPRZEDAŻ.SER~S·CZĘŚCI.

• GOTÓWKA • RATY • LEASING •
Radom, ul. 1905 Roku 49, tel. (048) 362-74-71

AUTO PLUS Sp. z 0 . 0 ., Radom, ul. Czarniecki ego 108
SALON, tel. (048) 360- 98-26, AUTORYZOWANY SERWIS, tel. (048) 360-90-33
SKLEP - oryginalne części i akcesoria, tel. ( 048) 360-91-08 , KOMIS, tel. (048) 360-90- 03
POMOC DROGOWA (czynna całą dobę) , tel. (048) 432-93
..

ZAPRASZAMY pon.-pt .. "" godz. 8-19, sobota 10....

http://sbc.wbp.kielce.pl

C'U",T'~C'~7'~ zamó~ień na samoch

do 30.04.99 r·

__ " r\AJr,..

1999 r.
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Bez koła zapasowego - czyli system PAX

___to

1

cza

Z

alulami

wielu latach oczekiwa ń i u
produkcji " pol oneza" ,
pokazał w Poznaniu
bi tego samochodu.
liczba nabywców sakombi
os i ągn ęła
stanowi ło 6,74 proc.
sprzedanych samoSystematycznie wzrasprzedaż świ adczy o
zapotrzebowani u klientów
rodzinne tej klasy.
.polonez· ko mbi łączy w
pojazdu rodzinnego i
.tkO\Ne~lo. Będzie to więc atradla m ałego biznesu:
_ SCU;lell sklepów, handlowców,
ików, al e rów n i eż dla
indywidualnych ,
posiadać samochód
_bd,nnow i pojemny.
będzie dostępn y w
rnrli7,nnPI (.polonez Poraz komercyjnej
P-120· kombi van) .• Po-

lonez· kombi powstał na bazie modelu . atu plus·. Wymiary zewnę
trzne, takie jak długość i szerokość
całkowita, pozostały bez zmian.
Wzrosła natomiast nieznacznie (9
cm ) wysokość auta. Zmiany nadwozia widoczne są w tylnej części
pojazdu . Dodan o piąte drzwi o
dość ostro ściętej płaszczyżnie.
Jednym z najistotniejszych atutów "poloneza" ko mbi jest przestronny baga żn ik. Wyposażenie
auta w tyl ną k anapę dzieloną asymetrycznie w proporcjach 2:3, pozwala kszta łtowa ć przestrzeń bagażową stosownie do potrzeb. Pojemność bagażn ik a wynosi 449 litrów i m ożna j ą łatwo powiększyć
poprzez złożen ie tylnego oparcia
ma ksymalnie do 1539 litrów.
Łatwy d o stęp do przestrzeni bagażowej zapewniają piąte drzwi,
unoszone do wysokości 182 cm.
Tekst i zdj ęc i e :
Grze gorz ROMAŃSKI

OPONA XXI WIEKU
" Michelin", jeden z liderów
oponiarskiego, ko ń
czy XX w. systemem PAX - wynalazkiem porównywalnym z innym dz iełe m t ej f irmy - opon ą
radialn ą, która zrewolucj onizowała koncepcję i zastosowanie
ogumienia.
System PAX (Vertically Anchored Tyre) to nowatorska technologia osadzenia opony na obręczy.
Przystosowany jest do eksploatacji w sytuacji utraty i spadku do zera ciśnienia w oponie; eliminuje
koło zapasowe. Na czym polega?
Bok tradycyjnej opony można podzielić na dwie strefy: górną "uży
teczną" i dolną"pomocniczą·. Górna, użyteczna strefa jest odpowiedzialna za giętkość pionową opony i zapewnia dobry kontakt z naprzemysłu

wierzchnią
drogi
(przyczepność i stero-

Specjaliści

walność) .

Dolna strefa służy wyłącznie do
osadzenia opony na
obręczy.
łatwo ulega

Chociaż

deformacjom
i
ujemnie
wpływa na górną strefę,
decyduje
o
kształcie

obręczy:

szerokim

obrzeżu,

głębokim zagłębieniu

i

małej średnicy

wektóra zostawia niewiele miejsca dla hamulców pojazdu.
Innowacja . Michelin· polega na zacho.użytecznej"
waniu
strefy opony i skróceniu strefy "pomocniczej". Skrócona dolna
strefa nie jest już tak
podatna na deformacje, opona nmniej się
nagrzewa i mniejsze
są straty energii. Dlatego .Michelin· oprawnętrznej ,

cował nową koncepcję

Fol "Michelin "

System PAX

osadzenia

opony na obręczy koła.
Tradycyjne ogumienie utrzymuje się na kole dzięki ciśnieniu powietrza wewnątrz opony, które
opiera ją na obręczy, natomiast
system osadzenia działa jak mechaniczna blokada. Każde obclązenie
pojazdu
powoduje
wzrost ciśnienia w oponie i tym
samym wzmacnia blokadę . Dodatkowo , blokada opony zabezpiecza stopkę przed zsunięciem
się z obręczy nawet, gdy ciśnienie
w oponie jest równe zeru . W rezultacie obniżają się opory toczenia ,
rośnie bezpieczeństwo jazdy i
mobilność pojazdu w przypadku
utraty ciśnienia.

flaTO - REnO - GaM
Ki elce , ul. Krako\Ns ka 287
teL/fax (041) 346-42-00 (obok CPN)

U

AUTORYZOWANY SERWIS

IIREUl ~DUNLOP

l.,CH_LlN .....,~B'CA·

te)

AKACYJNA OF~RTA

.Michelin· zaprojektoz dwiema
średnicami
osadzenia
(wewnętrzną i zewnętrzną), co umoż
liwia zamontowanie na obręczy
specjalnej wkładki wewnętrznej .
W przypadku utraty ciśnienia element ten umożliwia kierowcy zachowanie pełnej kontroli nad pojazdem i przejechanie , nawet na
oponie, z której całkowicie uszło
powietrze, ponad 200 km z pręd
kością 80 km/h . Ciśnienie w oponie system PAX kontroluje poprzez specjalny detektor, zamontowany wewnątrz ogumienia, który informuje kierowcę o każdej jego istotnej zmianie.
System PAX ma wiele innych zalet, m.in. mniejszą średnicę zewnętrzną, chociaż pod względem parametrów nośności czy prędkości
nie różni się od opon konwencjonalnych. Zajmuje jednak mniej miejsca
w samochodzie, zostawiając go
więcej dla pasażerów i bagażu . Obdarzony wyższym indeksem nośno
ści i przystosowany do szybszej jazdy zapewnia dodatkowe miejsce
dla . hamulców. Dodatkowo, możli
wość eksploatacji opony systemu
PAX w warunkach utraty ciśnienia
eliminuje koło zapasowe.
IGR!

wali

AUTO

O~nv::WULi<AnlZflCJflllIiI "UM !

Nowatorski system osadzenia
opony oraz dostosowanie do
przedłużonej eksploatacji przy
całkowitym spadku ciśnienia wymagały zmiany kształtu obręczy.

jednolitą obręcz

Mercedes-Benz

o

TYDzIEŃ

SERWISOWY

Mercedes-Benz

SAMOCHODYCJĘiAROWE
AKCJA OBEJMUJE:

-@ bezpłatną kontrolę stanu technicznego
@ sprzedaż części zamiennych o 15% taniej
@ rabat na robociznę 50%
@ zakup oleju •
o 15% taniej oraz jego
BEZPŁATNĄ WYMIANĘ

od 21 do26.06.1999r.
KIELCE - CENTRUM - SERVICE Sp. z 0 .0.
25-953 Kielce. ul. Olszewskiego 6
tel. (041) 367-59-~6 (29) w. 20, 26

IIA

Kielce, ul. Domaszowska 52, tel. 344-30-10, 368-12-35 (36)
www.rito.peugeot.com.pl
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 35b, tel. 247-95-45
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Regionalne

MOTO-ECHO
giełdy

samochodowe

Blachy się
Kielce
Wczoraj pogoda sprzyjała wyjazdowi na giełdę w Miedzianej Górze . Wiatr chłodził rozgrzane od
słońca karoserie samochodów,
pomiędzy autami można było spacerować gasząc pragnienie napojami z licznych punktów gastronomicznych. Giełda była jednak
nieduża , a popyt na samochody

grzały

się prawdopodobnie samochodowe mistrzostwa Polski i wyścig o
puchar "Megane". Jeżeli impreza
dojdzie do skutku giełda zostanie
odwołana . Poinformujemy o tym w
piątkowym wydaniu "Echa".

Przemysłowej , ponieważ myśleli,
giełda nie odbędzie się w

że

Podajemy ceny wywoławcze obw trakcie transakcj i w granicach 10 procent.
Aleksander PIEKARSKI
niżane

mały.

Sandomierz
Organizator giełdy, Automobilklub Kielecki informuje, iż w najbliższą niedzielę na torze odbędą

sandomierskiej giełdzie samochodowej. Było to o 100 samochodów
mniej niż zwykle. Należy wnioskować, że wielu sprzedających nie
zjawiło się na giełdzie przy ulicy

Jedynie nieco ponad 300 samochodów zjawiło się w sobotę na

związku z przygotowaniami do wizyty Ojca Świętego w Sandomierzu. Na terenie giełdy znajdować
się b ędą sektory dla wiernych .
Przypominamy, że ze względu na
wizytę papieża w Sandomierzu
najbliższa giełda samochodowa
odbędzie się dopiero za dwa tygodnie.
(AGA)

MARKA
FIAT 126p
FIAT 125p

RADOM
97 - 8,9 oraz składak 5,9, 96 - 7,75-7,85, 95 - 97 - 7,9, 94 - 6, 93 - 6,36,8-7,1, 94 - 6,3-6,4, 93 - 4,8-5,7, 92 - 3,85-5,3, 6,5, 92 - 5, 91 - 3,9-4,3, 90 91 - 3,6-4,5, 90 - 3,6-4, 89 - 1,98-3,4, 88 - 2,5- 3,4-4, 89 - 2,9-3,3, 88 - 2,43,1, 87 - 2,1-2,4, 86 - 1,7-2,6, 85 - 1,2-2,5, 84 - 3, 87 - 2, 86 - 1,7, 85 - 1,583-1 80 -1
90 - 3,8, 89 - 3, 88 - 1,9-2,9, 87 - 1,2-2,3, 86 85 -1

Specjalna oferta wakacyjna.

STALOWA WOLA

favorit 91 - 8,2-9,5.

88 - 2, 87 - 1,8, 86 -1 ,6, 85 -1 ,3.

91 - 5,2-5,4, 90 - 4,5-4,8,89 - 3,8-4,6, 91 - 5,3, 90 - 4,5, 89 - 4,1, 88 - 3,4,87 - 3, 1, 86 -2,4
8885-284-1

93 - 10, 90 - 7,2, 88 - 4,1 .

98 - 17,1-1 7,7, 97 - 16,5-17, 96 - 98 - 17,2, 97 - 16,5, 96-14 ,8, 95 - 12, 94 -9,5,
13,8-15,3, 95 - 11 ,3-12,6, 93 - 9,9- 91 - 6,5, 90 - 5, 89 - 4,2, 88 - 3,4, 87 - 3.1, 86 - 2,8.
10,3, 91- 5,7-6,4, 88-4-4,8, 87 - 3,5. 2,5.

89 - 6,2.

2107: 96 - 16,1-16,6,95 -12,2-12,9, 94-11, 93-10,1, 92 - 8,5, 91 -8, 90- 7, 88 - 5,2,
94-10,9-11 ,7, 93-10-10,6, 91-8-8,8, 5,86 - 4,2; samara 96 -15,5,95 -13,93 - 11 ,5,
90 - 7,3-8,2, 89 - 6,8; samara 97 - 9,5,90 - 8, 89 - 7,2, 88- 7.
18,8-19,1,96 -16,1-16,8, 95-12,5, 94
12,5,.92-9,3-10,2,91-9, 90-8,9,88

felicia 96 - 21 .

cinquecento 900 ccm 94-14,8, 93-12,5-13; cinquecento 700: 94 700 ccm 97 -14,7, 96 -14,1, 95 - 12,8,94 -11- 11 , 93 - 11 ,2; tempra 92 12, 91-9,3; uno 97 - 21 , 93 -1 5-15,2, 92 -11 ,5,8; tipo 93 -16; uno 9514,3, 88 - 7,8, 87 -6,7-7,7; punto 98-26,2; pan- 16,5, 94 - 17, 93-14,6-15.
da88 - 7,9; tempra 94 - 21, 92 (D)- 17,3; croma
81 - 11; regata 87 - 5,2; tipo 90 - 11,5; siena 98 29,3.

un092-14,2; tempra90-18,2.

80: 90 - 20,9, 85 - 10,2.

100: 95 - 32; 80: 87 - 16.

AUDI

80: 95 -49, 91 -19,5, 89 - 17-17 ,5, 87 -16,5, 84
- 7,2-9,5, 79 - 3,7; 100: 94 - 65, 88 - 16,5, 8611 ,8, 85 - 10,8, 82 - 9.

2400: 78 - 10,5.

MERCEDES

190085 -16; 2000 91-31 , 89 -29, 82 -8,5, 79
-6,5; 230E 85'-19,7, 80 - 7,5; 2400 83 -9,7, 829, 81 - 7,4-8,6, 78 - 8,8; 300092 - 50, 88 - 29, 82
- 8,8, 81 -11 .

OPEL

FORD

vw

PEUGEOT

SŁOMCZYN

98 - 10,9-1 1,1, 97 - 8,7-9,1, 96 - 7,5- 98 - 9,9, 97 - 9,4, 95 - 8, 94 - 7,3, 93 - 6,2, 92 - 5,6
8.4, 95 - 6,9-8, 94 - 5,9-6,9, 93 - 5,5-6, 4,5, 90 - 3,8, 88 - 3, 87 - 2.5,87 - 2,5, 86 - 2.
92 - 4,9-5,4, 91-4,1-4,9, 90 - 3,6-4,3, 89
- 3,6-3,9, 88 - 2,6-3,7, 87 - 2,2-3,2, 86
85 - 1
84 83 - 1 1.

POLONEZ
93 -8,5, 91 -6,7, 90 - 5,7, 88 -4,2-5,5, 87 - 4,5, 91 - 8,7, 88 - 5,9; samara
86 - 3-4,3; samary 93 - 11 , 91 - 9,5, 90 - 6,2-7,7, 92 - 9,5, 89 - 5,2-6,3.
89 - 6,8.

SANDOMIERZ

81 - 1,6-1,4, 80 - 2,2-1,1.

favorit 94 - 15,4-16, 93 - 15,1-15,5, 90 -6,2,89 - 5,3, 88 - 5, 87 -4,3, 85 - 3,7, 84 -3,1;
' - 11 ,2; felicia 96 - 22,7-23, 95 - vorit .9 5-15,5. 94-14,92-13,91-10, 90- 9,89
97 - 22 95 - 21 .
felicia 98 cinquecento 700: 98-15,3-15,6, 97
-15,1 , 96 -13,6-14,2, 95 - 13,5,94 10,8-11 ,6,93 -10,6; 900: 97 -16,116,4, 96 - 14,2-15, 95 - 13,5-14,4;
punto 96- 22,5, 95-20,5; tempra 9491 - 18,9-20, 90 - 17,8; tipo 95 19,9,91 - 15,9; uno 94 - 15,9-16,9.

cinquecento 704: 98-16,5, 97 -15, 95-13, 95 ,
94-10,9,92-10, 91-9;899:98-18,5, 97-1 ,96- ,
-13, 93-12,5, 92-11 ; 1,1:97 ~ 19,5,96-18;uno

21 ,5,97-20,96-18,95-17,5, 93-16,5, 92-1 5,91
90-13,88-12,5, 87 -12,86-10 punt098-26, 97
96-23,95-21 ; brav097 - 29, 96 - 26,5; brava
97-28, 96-26;tipo96-21 , 95-18, 94-16, 93 - 1
14, 90-13,5; marea 98-45 97 - 36, 96-33; łAmlora!~'.
23,5, 94-21 , 93-19,5, 91-16,5,; croma
92 - 21 91 - 1 90 - 17 89 88

220: 82 - 7,8; 240: 82 - 8,5.

kadett 91 -14, 90 -1 3-14,9, 89 -11-14,2, 88 - astra 95 - 26,2, 92 - 22;
11,6 oraz (D) 10,6, 87 - 10 oraz (D) kombi - 9,6- corsa 89 - 8,7; kadett 90 10, 86-11 ,5 oraz (D)-10, 85-9, 84 - (D) kombi - 15,4.
6,2, 83 kombi - 3,6-6,2; corsa 97 - 31, 96 - 22,93
- 14,8; rekord 81 (D) kombi - 4,4; omega 89 14,9-15 oraz kombi 16, 88 (D) kombi-14,5; vectra 92 -19,5-20, 90 -17,6; calibra 92 - 26,2-29;
astra 97 - 31 93 - 23 oraz
21.

astra 96 - 26; vectra 95 - 22,5.

escort 96 -25, 93 -20,5, 91 (D)-18, 90 kombi escort83-5,7; fiesta 95- 14,5, 86 (D) - 7,9-8,7, 82 - 5,2; mondeo 94 - 16,5; scorpio 85 - 8; sierra
27,5, 87 -10,5; orion 89 (D) -10,5,88 -11, 84 - 91 -18,2.
6,5; probe 89 - 16,8; sierra 92 - 16,5-18, 91 kombi -15,5, 90 -14,8, 83 - 6,5; scorpi092 -21, 89
-13,5; exprorer 92 - 34; fiesta 95 - 21,90 -13,2.

escort 85 - 8.

golf 96 - 31, 92 - 20,3, 91 - 16-19,5 oraz (D) - garbus 69 - 5,2; golf 91 18,5, 90- 13,8, 89 -13,5, 88- 14,2, 87 (D)-11,9, 16,7, 88 - 14, 84 - 10,5;
86 - 9,9, 82 - 6, 81 - 5,5-7,2, 80 - 4,5 oraz (D) - 3,8, passat 86 - 19.
79 - 4,5; passat 93 - 28,9, 92 (D) - 23,9, 91 - 22,5,
90 (D) kombi -18,5, 89 (D) kombi - 18, 84 (D) kombi - 6,2-8,2, 81 - 5,2; jetta 86 - 10, 85 (D) 10,2, 82 -5,8; po1098 -29,5, 96 (D) -25,5, 94-17,5, 92
91 - 1
vento 95 - 27

polo 82 - 5,5.

golf 93 - 28,8, 92 - 21 ,9; jetta 90 - polo 98 - 32, 97 - 27, 96 - 26, 94 - 22, 93 -18,
18,5, 89 -17; passat 91 - 26,4, 90 - 90 -14, 89 -13, 88-12,87-10; golf 97 -36, 96 25,8; polo 94 - 21,7, 90 - 14,1, 88 - - 28, 94 - 27, 92 - 24, 91 - 21 , 90 -19, 89 -16, 87 '
13,8-14; vento 94 - 28,1.
91-19, 90 -18, 89 -16, 87 -15, 86 -13, 85passat 95 - 39, 94 - 34, 92 - 31, 90 -21, 89 -20,88'
87 -16, 86 -16; vento 96 - 43, 95 - 34, 94 - 31 , 93 . 21

205: 86 (D) - 8,45; 306: 97 - 30; 309: 92 -14, 19: 91 - 14; laguna 96 91 - 14,5, 90 (D) - 10,5; 405: 95 - 25,5, 92 - 15,5, 26,6.
88 - 11 ,5; 605: 93 - 26, 92 (D) - 20

19: 92 - 14,3, 90 - 5,9.

clio 96 - 26,6; laguna 97 - 39, 93 - 5: 93-13,5, 92 -12, 91-10, 89- 9, 88- 8, 87 - 7,
23,9-24,6; twingo 95 - 24, 94 - 20,7; 85 -5,4; twingo 98 -29,5, 97 -23, 96- 20, 94 -1
19: 94 - 22,6, 92 - 18,9, 89 -13,7; 21: 17; clio 98 - 27, 97 - 24, 96 -23, 95-20, 93 -18,
92 -19,6, 90 -17, 87- 10,8.
91 -14; 19: 94 -22, 93- 18, 92 -16, 91-14,5, 89 12; megane 97 -31 , 96 -27, 95 -26; laguna 98 41 , 95 -33, 94 -30; safrane95 -49, 94 -46, 93
25: 91 - 17 90 89 - 1 87 - 11

5:89 (D)-11; 9:87(D) -10, 82 -7,8; 11: 87(D)
106: 94 -17, 205: 89 - 7,84- 3,8; 19: 95-25,5, 93 -18,7, 92-16,5; 21 : 10,5.
88 - 10; twingo 94 - 18,1; espace 90 - 23;
na 94 - 32; clio 92 - 13,9-16,6.

205: 87 -9.

106: 96 -21,4-22, 94-18,8-19,3, 93 - 106: 98 - 25, 97 - 22, 96 - 20, 94 - 17,6, 93 -15;
17,4; 405: 93 - 21 ,5, 92 - 20,6, 91 - 93 -1 4,5, 92 -13, 91 -12, 89 -11 , 87 -10, 306: 98
18,4, 90 - 15; 406: 96 - 39,4-40; 605: 97 -27, 96 - 24, 95 -22; 405: 96 -27, 95 -24,93
96 - 38,9, 94 - 33.
91 - 20, 90 - 17, , 89 -1 6, 88 -15; 406: 98 -46, 97
96 -35; 605: 95 - 49, 94 -41 , 93 -34, 92 -31 ,91

http://sbc.wbp.kielce.pl

astra 95 - 27,4, 94 - 21 ,7, 91 - 19,7,
89 -11 ,9-12,2; corsa 95 - 21 ,7, 93 19,1-19,8, 92 -15,6, 91 -14,5; kadett
91 - 17,4, 90 - 14,9-16,6, 89 - 14,114,6, 88 - 13,6-14; omega 90 - 19,5;
vectra 95 - 21 ,7, 90 -19,5, 89 - 17,5.

escort 95 - 26,2, 94 - 20,5-21 ,8, 92 19,8-20,9, 91 - 17,8-18,5, 89 - 12,713,7; fiesta 95 - 21,9, 94 - 18,8, 91 14,5; mondeo 95 - 30,4; scorpio 90 17,9,89 -14,9; sierra 94 - 23,8-24, 93
- 21 ,6, 92 -17,7-19,8, 91-17,5-18,4,
90 -16,1-16,8, 89 - 13-14,3, 85 -7,8.

tigra 97 - 42; corsa 94 - 24, 93 - 21, 92 -19, 9189 -13, 88 -11 , 87 -10 ; kadetł91 - 1 6 , 90 -14 ,

87 -11, 86 -10; astra95- 27, 94 -23, 93 -21 ;
95 -39, 94 -31 , 93 - 28, 92 -27, 90 -26;vectra
97 -46, 96 - 38, 94 - 28, 93 - 25, 92 - 21 , 91 - 20;
ga98 -73, 97 -63, 95 -48, 94 -42, 93 -28,92- 25.
19, 89 - 15.
Ka 98 - 29; fiesta 98 - 28,5, 97 - 26, 96 19,94 - 17, 92 -14, 91 -13, 90 -12,5, 89 -11 , 88
87 - 9,5, 86 - 7,5; escort: 97 - 28, 96 - 27, 93 - 21
-18,91 -16,5, 90 - 14, 89 - 12,5, 88 -11 , 87 -10;
94- 24,93 - 20,5, 92 -18, 91 -16,90 -15, 89 -1
ra94-29, 93 -21, 92-19, 91-16,5, 90 -14, 88 -1 2, 86 -10, 85 -9; monde098 -41, 96 -37,95
94 - 30; scorpio 95 - 34, 94 - 29, 93 - 26, 92 - 23.
88 - 15.

1999 r.
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CENTRUM
BUDOWNICTWA

PROMOCJA.

BIAŁA
MASA SZPACHLOWA
---,---,

GIPSAR UNI a 25 kg

199,DOTYCH

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

au VAT

Salon Firmowy INTERKOM
ul. Sienkiewicza 66
Kielce
tel. (0-41) 344-30-81
fax. (0-41) 344-30-85

Uaba zestawów promocyjnych ograniczona.
Telefon dziab wyłilcznic z kart, aktywaC)jnil sim

AUTORYZOWANY
PlłZEOSTAW1Cln.

.,US GSM

::ł ~
V

Plus
GSM

Trzymaj

TYP 22 600x1000 (2117 W)

na Plusie
h

+ 7% VAT

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

rękę

H ,4

zł/op.

,

w.irlterlkon1.Dlusgsm.pl

133/99

,

Gminna Spółdzielnia "SCH" w Bodzechowie,
ul. Opatowska 6, tel./fax 265-38-60
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
NA SPRZEDAŻ:
karnia wraz z ciastkarnią w Bodzechowie k. Ostrowca Św. o pow.
1078,45 m kw. z wyposażeniem technicznym, działka
runtu nr 852/1'0 powierzchni 8700 m kw. ogrodzona, oświetlona ,

+ uchwyty

w ofercie również: DACHÓWKA

łączna nieruchomości 800 tys. zł .

w Bodzechowie k. Ostrowca Św. przy trasie Opatowiec - Lublin
opowierzchni 160 m kw. plus działka o powierzchni 1700 m kw. 0rodzona.

+ 7% VAT

mocujące

- gratis!

I.B.r W CENACH PRODUCENTA

łączna - 70 tys. zł.

uczestnictwa w przetargu jest:
oferty w zalakowanej kopercie w siedzibie Spółdzielni, m w wysokości 10 tys. zł - dotyczy piekarni i 3 tys. zł w kasie Spółdzielni najpóźniej na jedną godzinę przed
otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi 21.06.1999 r.
w biurze Spółdz i elni.
przvoadlkll nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego będzie przeI.~wa,azolnv przetarg nieograniczony w formie licytacji.
się prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferenswobodnego wyboru oferty oraz un i ewaźn i enia przetargu
bez podania przyczyn.
pada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego ofersię od zawarcia umowy kupna.

CENTRUM OBRÓBKI GRANITU
Ostrowiec Świętokrzyski, tel. (041) 247·84·78

NA.TAŃSZE

przy ul. Opatowskiej 6 o pow. 140 m kw.
biurowym, telefonem, c.o. , zabezpieczeniem alarJi"C1mie!szczerlie magazynowe (wiata) o pow. 275 m kw. wraz z czę
wSzewnie.
w Gromadzicach.
w Bodzechowie (obok biura).

~

• DREWNO
• ALUMINIUM

PRZEDSTAWICIELSTWO:
KIELCE, ul. Sandomierslca 316
łel./tax (041} 34-43-666
GSM 0·602 605
0·604 173 650

136~

e

K NA i DRZWI ~

Dystrybutor regionalny

"ELMAKO"

PRODUCENT

ł

Magazyn "WIG", SIlcza, ul. Kielecka 4
tel. (041) 311-73-51, (041) 311-74-74

ul~Wrzosowa róg Hauke-Bosaka, tel. (0-41 362-05-00
tanio u IMPORTERA I
tel. b602

fax (041) 311-73-73

mozaikę

wraz z wyposażeniem dodatkowym

, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE
pneumatyki i elementy hydrauliki silowej
tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
wkrętaki i przewody pneumatyczne
wgodz. 7·15
do chłodziw obróbczych i gwinciarki
BESY
PNEUMATIC
25-729 Kielce,
ul. Urzędnicza 16
leI. 345·04·57, lel./laI345·24·77

SPRZEDAŻ· MONTAŻ
RATY -TRANSPORT
KIelce . ul. Ściegiennego 280A
(obok FabrykI Domów)

tel. (041) 361-63- 95
Radom . ul. Lubelska 77

tel. (048) 365-28-11. wewn.

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

EK m WSlYSTIUE ASORTYMENTY· EKSPOZYCJE 6000 mI

TAK! ~e~r~t.

~m

łłz r.!4.!!:.ł:e.e!,r,

kupisz

• dąb od 50 zł do 100 lIII m kw. l VAT
· jesion od 50 zł do 107 zł" mkw. zVAT
· jawor od 40 zl do 68 zIIl m kw. zVAT
• buk od 19 zł do 93 zII1 m kw. z VAT
• mozaika od 17 zl do 39 zII1 m kw. Z VAT

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

~

Kielce, ul. Urzędnicza 30
tel. 368-49-30

~

W1

GRAT/S!

na raty

w Składzie Kielce
ul. Łazy 37 , tel. 345-44-84

lełJlax345·18·60

ATESTY· CERTYFIKATY

. Parkiet, parapety,

SPRĘŻARKI

ELMIX Kielce
ul. Grunwaldzka 28

W Klelce,OlsZ8wsłdego 9,
tel. 34-501·72
• • • ~ Kielce, Słonecme Wzg.33, tel. 33·181·86

ANGIELSKIE RYNNY
NA POLSKIE SŁOTY

ELEWACJE WINYLOWE
WSZYSTKICH TYPOW

SUPER
PROMOCJA 034

• • • ~ SPRZEDAŻ MEBLI

@POLVPIPE

i BOAZERYJNE

~ RAPETY

'PC.

NAGROBKI
GRANITOWWE

morlitorinnipm

IPC~PełDa oferta~duceDtów
ID I N G

1887Jlw

JAN PAWLIK

ł_

Ci
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DROBNE

OGŁOSZENIA
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE DN IU

ZNIZKI NA
W

rubrykach: kupno, sprzed aż , lokale, praca szukam, motoryzacja, ni eruchom ości i zguby

Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia" nie odniesie skutku,
przyjdź do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszenie tej samej treści : 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, Modę , czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

ALARMY ~ CEBOX

Atlas, blacha ocynk i powlekana, eternit. cement, wapno, cegły - klinkier, siporeks, przewody spalinowei wentylacyjne,
Ytong, styropian, papa, lepik, deski, pianki, taczki. Możliwość dowozu. "Nobud"
Manifestu Lipcowego 18. Kielce,
368-10-83.

Kserokopiarki

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany dystrybucja. Kieke Polna 7,
041/368-23-68.

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

",2134

",2133

montaż,

Kurtki s ortowe, odzież

Alarmy Szwa'corskie
"Cerber" - dystrybutor regionalny,
Alarmcom, Kielce, Planty 6,
041/368-38-13.

9936

Duńskiej Firmy H20. Kielce,
Piotrkowska 10, 041/368-28-47.
.,2143

lombard ilU Marynarza"

ARGOS

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

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

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

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

99364

",2561

'*1511

Cebox ~ TV Prze m słowa

Budowa , przebudowa, remonty domów, 041/368-80-36.

Mabud -Okna, Drzwi

Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu , sygnalizacje kradzi eży,
centrale telefoniczne.
",2131

Schody strychowe, świetliki dachowe,
okna połaciowe , bramy garażowe , oście
żn ice . Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów,
Reymonta 12, 386-13-52.

Cebox -Videodomofon

",2/50

Kielce, 368-23-68.
",2806

Centrum Rowerowe Fomax
ul. Prosta 32, ul. Podklasztorna 117A.
Hurt - Detal.
kI/81/

Obrazy i Ramy
..... _............................................................................. ... i".1.8!~

O rawa Obrazów
Chęcińska

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

Domofony

k18646

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

Solna-Profi ~ Nowość

Drzwi Gerda on1yw!ornoniowe

",2114

"Flrmus", Osobna 6, 041/361-60-46.
101881

Telewiia Przem

słowa

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

Kasy fiskalne -komputery
"Telkas" Kielce, plac Wolnośc i 6, II
pię~rQ,.Q~.1I.~~~~1~~.~ę:...... ..... .......!'2/15.

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

Kontrola dost pu
"Cerber", 041/368-38-13.
ki88CI

AAA Solidne okna PCV, belgijski system "Deceuninck". Raty. Krótkieterminy. Producent: "Sell", Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34. 101860
Atena - blacha dachówkowa, cena
23,90 zl/m 2 brutto. Rabaty!
041 /311-73-51 , 041 /311-73-73. 101904

PANELE: PODŁOGOWE - ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE . ZAGNAŃSKA 71 041/362-70-40,
"SZUMEN"
041/345-84-53.
'*156/
Sakret, Bayosan, Bolix - pełne systemy dociepleń, 041/311-73-51,
041/311-73-73.

,llSl'

&48819

Drzwi, także chowane w ścianę , okna,
siatki przeciwko owadom, rolety, także do
okien dachowych, parapety, schody,
luksfery "Vena MH", 041/346-16-27.

Firma Dommod oferuje: profesjonalne wykonawstwo pokryć dachowych,
0602-248-450.
dJ\O/41
Hurtowa sprzedaż elektronarzędzi i
osprzętu - przy większych zakupach dowóz gratis. Serwis - Raty - Leasing. Kielce, Konopnickiej 5, 331-51-31 , Pińczów,
1 Maja 4, 357-39-82.

"Interplex": plexi, kasetony podŚ
wietlane, granulaty PMMA, PCV spienione, poliwęglan kanalikowy, pokr;ycia dachowe (Ecolux, PCV). Docinanie
na wymiar. Kielce, Jana Pawła 12,
041/368-12-55,362-13-17.
",2/60

kl8806

BUDOWNIClWO

"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.

Siporeks 60 - cena 4,00,
041/343-17-39.

miękki ,

Kosztorysowanie robót budowlanych.
Kielce, 368-10-83.

Największa kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów :
700 wzorów. Import, raty. Kielce, ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz),
D41/368-01-65. Oddziały: Zagnańska 71 ,
041/362-68-70, Szydłówek Górny,
041/368-60-86.
101812

RWo
JO
Pińczów
O.At~A
Skrzypiów 33.

telJfax (041) 357-53-24 cen z gwarancją zadowolenia,
tel, kom, (090) 301159 bezpieczeństwa, wygody
(0604) 574922 Nie wierzysz?
To przyjedź lub zadzwoń!
Udzielimy Ci rzetelnej informacji.

PRODUKCJA

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

rolet - zewnętrznych , .
aluminiowo-stalowych
"MINI-SAFE" - antywlamaniowe
rolo kaset VEKA
RKS-PRiX w kasetonach
bram garażowych
- rolowanych w systemie
Aluprof, Heroal
- oraz segmentowe Gros

Stomatolog - Marzena
przyjmuje Kielce, Duża 24,
17.00-19.00, tel. kom. UOlIQ-Z44·Q:111
domowy 041/386-41-11 .

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

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

_........._......................_101868

MOTORYZAUA

Do wynajęcia "hala" - 450 m2• Przystosowane do produkcji spożywczej,
041/331-64-54, 0604-225-090.

&

AAA MA MA MA MA Auta
kowe kupię, 0602-222-709.

&50668

Do wynajęcia 50 m2, 041/361-10-16 .

AAA MA MA MA MA AOsCllutnie ~1
.

Do wynajęcia nowy lokal o pow.
120 m2, 041/361-28-78.

pię

powypadkowy skorodowany,
0604-228-214.

AAA MA MA MA MA Absolutnie
Faktor - mieszkania komfortowe - wynajem, 041/344-30-03.

auto do remontu, na częśc i,
0601-646-274.

żde

",2/93

Kawalerka do wynajęcia. Płatne na rok
z góry, 041/342-26-68.
&506/4

Komfortowe M-3 do wynajęcia - chęt
nie firmie, 0602-248-450.
lokal biurowy centrum, do wynajęcia ,
041/369-84-85, 0604-341-249.

WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,
MONTAŻ. "MA.JA.MI". KIELCE, ZAGNAŃSKA 27, 041/363-15-08,
345-28-05.

OSTROWIEC, DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWE W CENTRUM TARGOWISKA, 041/265-22-75.
;,5Om
Sprzedam 3-pokojowe (parter) Ślicho
wice, 0602-786-605.

AAA MA MA MA Auto do
kupię,

0602-599-678.

Alufelgi , alufelgi opony,
Kielce, 041,·,n,l·m", ••

sprzedaż ratalna.

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

&50198

Sprzedam M-2, I p. (komfort),
Źródłowa, 041/342-29-40,
0602-295-691.

"AUTO-2000" części zamienne,
cedes - wszystkie typy, VW Golf. i
ce, Sobieskiego 22, 041/362-00·89.

&50646

dJ\O/11

KOSMETY«A
lekarz dermatolog Maria Pyzio-Gutkowska. Kielce, Sienkiewicza 76/309,
368-45-02 wew. 19. Laserowe leczenie
trądzika, blizn, rozstępów, łysienia . Usuwanie brodawek, tatuaży, naczyniaków.
Zamykanie naczyń krwionośnych .

Wynajmę dwa duże pomieszczenia na
warsztaty samochodowe, Chwałki 208 Prochownia, 015/832-50-31,
0602-674-403.

Autoalarmy "prestige",
041/344-99-73.
Autoalarmy - całodobowo ,
041/344-34-79.

Wynajmę mieszkanie nowe, trzypokojowe (biuro, gabinet) w Staszowie, tel.
015/864-13-82.

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

mim

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

dJ\O/6/

Autoalarmy, głośniki, \Al7n,.rniaCZi •
041/344-29·67.

MEDYCYNA
AAA Alkoholowe odtruwanie. Esperal,
041/369-82-76.

",l1l6

aecyzje sprawdź
stosunek ceny do jakości

"Róża ński"

041/344-67-80,

&50641

SIPOREKS 60 BIAŁY (4,30), CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE
- ETERNIT, STYROPIAN, WAPNO, CEMENT. CENY PRODUCENTA - UPUSTY! "ROLSKŁAD", CH EŁMCE 134,
GM. STRAWCZYN , 041/30-30-293;
090-33-64-04.
kl88/1

&50611

Badanie włosów, 0601-214-388.

KUPNO

Autoszyby "Autofenix" Kielce,
wa 25, 041 /361-61-71 . Radom,
4, 048/362-60-15. Szewc e 39 k.
041/346-52-05.

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

LOKALE
AAA "Eurolocum-1' założone - 1984.
Kielce , Sienkiewicza 9, 041/344-66-33.
Internet www.pronet.com.pVkgn.

Podejmując

SZYBA ell MA US
=~=-==~===~P~l=~

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

UWAGAI
Tylko dla osób fizycznych umieszczająC'fdl
w .Echu Dnia" ogłoszenia prywatne

'*1190

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

ki8648

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

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

.......................................................................................i".I.~

dJ\0133

101900

'*1191

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.!::.
jwl,901

14, 361-37-49.

Chłodnictwo
101848

Ceramika budowlana "Poroterm" ,
"K2', "Max' itd. z dostawą,
041/311 -73-51 , 041/311 -73-73.

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

Kielce.

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

&50669

Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Kommerling zaprasza do biura handlowego. Kielce, ul. Staszica 1, I p,
041/343-04-66.

KIELCE • RADOM" TARNOBRZEG

Bezoperacyjne leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
iysienia, 041/344-87-18 (15.00-17.00).

.,2/14

AAA "Medium" - n ieruchomości,
041/368-07-74.
'*1192

AAA " N i eruchomośc i" - "Piasecki&Górecka", 041/343-04-35.
",2/6/

AAA "Optimum", 041/344-17-41 .
",1115

AAA .Partner" sprzeda 47 m2 - bez-

Autowypoiyczalnia . Quatro" .
handel - komis. Najniższe nn ",rp.n'IUJo .
nie (8,9% rocznie). Pakiety
i
4% AC - DC - NW, 041/346-47-50

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.
&49900

k18111

AAA "Lokum" - N i eruchomośc i,
041/344-22-48.

Ginekologia - doświadczen i specja liś
ci, 0501-943-194.
k18/56.. _.................... _--_.... _-_.... _..............-................................

lek. storn. UrszulaBuszko przyjmuje
Kielce, Massalskiego 17, pon-pt.,
9.00-13.00, 15.00-20.00. Oferuje
kompleksowe leczenie stomatologiczne, bezbolesne leczenie żele m "Carisoiv" , kosmetyka stomatologiczna,
wybielanie zębów, profesjonalne
czyszczenie zębów (skaling, piaskowanie), 041/369-96-06.
dJ\0126
Łuszczyca, bielactwo - leczenie,
0601-214-388.

czynszowe, Barwinek, 041/344-98-98.
Polsko-francuska klinika "Gameta",
Agencja "PLUS", 041/368-08-73.
...z/41

n i epłodność męska i kobieca, pozaustrojowe zapłodnienie - in vitro, mikroiniekcja

Akcent M-3, M-4, M-5, M-6, raty, ulga,
041/368-70-93.

plemnika do jaja - ICSI - wizyty, rejestracja codziennie 15.00 - 18.00. Łódi, tel.
042/640-95-51, 640-95-52.

.soI1 6

k1811/

http://sbc.wbp.kielce.pl

Autoszyby. Kielce, 041/361-57·1).

Gumix zawsze bezpiecznie
czas. Serwis ogumienia do
typów pojazdów. Akumulatory.
7.00-21 .00, sob. 8.00-15.00.

1999 r.

REKLAMA
Centrum Kształceni a Do rosłyc h "Promotor", Kielce Podklasztorna 117, pro·
wadzi nabór: Technikum po Z.S.Z.; Samochodowe, Kolejowe, Fryzjerskie, Poligraficzne, Handlowe, liceum Ogólnokształcące trzyletnie, czteroletnie liceum Ekonomiczne, 041/345-85-88,
345·10-55.

E

u

by

EG

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

Naprawa telewizorów,
.netOlNidOW,głowice hiperband, pilo·
i nż.

Piekarski. Kielce

Chcesz, aby wybrali Ciebie? Wybierz
nas! Policealne Studium: Finansów i Rachunkowości , Sekretarsko-Asystenckie.
KKO Kielce 344·47-95, Duża 8; 'Absol·
wenci - praca.

. ,.Q6.g.?:?.!l6.~Q~.1.: ... __ ._._._ '!!1I!
wz2m

pralek.

Rybak,
011\41)

A lomalllcznj1ch pralek,
~IOS19

kk8ll6J

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - dwuletnie studium
zawodowe. Kielce, Gagarina 3 (Szk.
Podst. 22), tel. 361-55·65 wewn. 8 - za·
praszamy chłopców i dziewczęta .
IIIIm

Policealne Studium Kosmetyczne.
Kielce, Warszawska 6, 041/343-20·49.
Ogłasza nabór na rok szkolny 199912000.
Technik Usług Kosmetycznych. Roczny
kurs masażu klasycznego. Półroczny
kurs wizaiu i stylizacji.
kk864S

Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
nabór na rok
szkolny 1999/2000. Kielce, Romualda
3,368-17-43.
1i8OO\

STRONA 21

.,27!1

Sprzedam 600 m2 działkę pracowniczą, Dobromyś l , domek 48 m2, woda,
prąd, 041/345-52-17, 090-336-563.
MOm

Sprzedam dom, stan surowy - Bilcza,
041/368-33-62.
'1016\
Sprzedam działkę budowlaną 38 arów
- Sandomierz, Polna 3. W iadomość :
Wódz, Polna 1.

COW "Edukacja" Kielce, Gagarina 5 344-54-08, o głasza nabór do szkół za·
ocznych i stacjonarnych. liceum Og·
ó ln o kształcącego , Handlowego, Technikum Żywienia, Budowlanego, Studium
Policealne.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. M. Wańkowicza (młodzieżowe) ogłasza nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
111181

~4II?16

• telewizorów, 041 /332-22-45.
~S0S62

~I0493

Kurs i egzamin dla kandydatów na
rad nadzorczych z u d ziałem
Skarbu Pa ń stwa . TWP Oddział Regionalny, Kielce, ul. Św. Leonarda 18.
041/344-65-41, 344-63-50.

czło n ków

lIollesjolnalrla naprawa telewizorów,
R 342-:B5-83, 344-84-39.

Kursy BHP i ppoż. (podstawowe i okresowe) dla wszystkich gru p zawodowych.
TWP Kielce, Św. Leonarda 18,
041 /344-65·41 , 344-63-50.

łI0636

RTV - regeneracja pilotów, kinaprawa, części TV. Kielce,
llllzawska 2, 344-34-37.

wz2181l

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

wz2/46

"Marksalt" - kursy komputerowe:
Windows, Office - Kielce, 343-06-28.
wz21\3

Marami S.C .• kursy na I i " stopień
pracownika ochrony, 04 1/345-47-46,
0604-353-298.
łI06lO

Prywatne Policealne Studium Artystyczne w Kielcach. Specjalności : Artystyczne projektowanie ubioru, Artystyczny wystrój wnętrz, Rzemiosło artystyczne. Sekretariat szkoły:
041/344-99-02.
"mI
Rzetelny kurs komputerowy KKO
Kielce 344-47-75, Duża 8.
1:U862

Detektywistyczno-Ochroniarska ogłasza nabór. Kielce ul. Kościuszki 5,
041/344-39-82.
~4!713

Elektryk, grupa SEP+prawo jazdy kat.
BC, 041/342-34-23.
M0724

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

~10130

"Pro - Fil": liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Policealne
Studium Zawodowe: finanse i rachunkowość , kosmetyka, obsługa ruchu turystycznego, projektowanie architektoniczne z projektowaniem wnętrz, technik administracji z obsługą ubezpieczeń, Technikum Fryzjerskie. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
11.84112
Tłumaczen i a - tłumacz języka angielskiego, 041/345-37-16, 0601-408-968.

Wakacyjne kursy komputerowe. Podstawy, pakiet OFFICE, grafika. TWP,
ŚW. Leonarda 18, 041/344-65-41 ,
344-63-50.
.,2181

,fullowlankcl" - Kielce, Jagiellońska
Zapisy - (ok szkolny
zaoczne: Liceum OgUIIIIfsll,ałcące (z informatyką). Policeaibudownictwa, technik
technik BHP, tech-

"Omega" - Szkoły licea: Ekonomiczne, Ogólnokształcące (zaoczne, wieczorowe). Technika: Fryzjerskie, Samochodowe. Policealne: Projektant mody, Farmaceuta, Bhp, Finanse, Bankowość , Geodeta, Informatyk, Turystyczna. Kielce,
.(~!e.~~.ip.~)},~~~!.:.?!.,. ~6.6.~~.9..:.9..~.o_._·k.1).!.1
"Omega" - Szkoły - Kielce, 344-51-71,
366-39-95. Końskie , 372-31-08.
Jędrzejów, 386-11-14.
Ostrowiec, 247-90·45.
Busko, 378-46-87.
Skarżysko, 251 -39-70.
Opatów, 868-27-02.
Starachowice, 274-60-62.
Miechów, 383-10-35.

Z d obąd ź poszukiwane na
umiejętności! Kurs grafiki

rynku pracy
komputerowej. KKO Kielce, Duża 8, 344-47-75.

AAA .. Partner" sprzeda działkę prze041 /344-98-98.

mysłową, Łódzka ,

..161

kk8Il\6

Agent celny kurs, licencja państwowa
praca. Uniwersyteckie Centrum Szkoleniowe, Paderewskiego 14, Kielce.
Aktualnie kończących szkołę (średnie i
wyższe) AHU zatrudni. Zapewniamy prze-

szkolenie, 041/344-73-07.
..216

ANGLIA - praca przy obróbce i zbieraniu warzyw dla mężczyzn i kobiet do 30
lat. Wyjazdy w czerwcu, 090-378-910.
111111

Chał u p nictwa ,

0603-377-707.
lilIOI

Ch ał upnictwa, długopiSY - zbyt,
umowy.• Romos· box 49, 38-402 Krosno 5.
kk84ll1
C h ał u p nictwo, 2100 zł,
0604-477-894.

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

Chałupnictwo,

o przetargu nie ograniczonym
1. Zarząd Gminy Miejskiej W
' Stąporkowi e , 26-220 Stąporków,
ul. Piłsudskiego 132a, ogłasza

przetarg nieograniczony na:

1i8W

MOI36

CERAMIKA SANITARNA v~~ GLAZURA
termet TERAKOTA
KOŁO CERSANIT AQUA
PVIRłJIUIO
PIECE c.o.
WANNY KABINY
GRZEJNIKI
.SANPLASr ,ORAS' ARMATURA
PIECYKI
BATERIE ARMATURA
.REMWOOD" KIRa
UL SłOWACKIEGO 19, TEL (041) 361·20·90

SPRZEDAt RATALNA
TRANSPORT GRATIS
WYKONAWSTWO

wykonanie robót budowlanych,
wykończeniowych, instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej w budynkach
remiz strażacki ch w Stąporkowie
i w Krasnej.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, oddzielnie na każde
zadanie, można uzyskać w siedzibie zamawi ającego, pokój nr 28.
3. Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Gospodarczej, Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego wStąporkowie,
tel. 37-41-241, fax 37-41-860.
8Il36/11

Zarząd

Gminy
Sitkówka-Nowiny,

0604-529-568.
111712

D o datkową pracę w domu oferuje wydawnictwo 800 zł brutto, 0602-394-931 .

ul.

Białe Zagłębie

25

1111\1

ogłasza

Firma handlowa zatrudni w dziale
sprzedaży - samochód, 041/362-05-00.

Korporacja Ubezpieczeniowa poszukuje agentów i kandydatów na agentów ubezpieczeń życiowych . Gwarantujemy profesjonalne przygotowanie i
pracę od zaraz. Kielce, 041/343-02-90.

przetarg nieograniczony

na wykonanie'pokrycia dachu pa pą
termozg rzewalną wraz z robotami
towarzyszącymi na budynku
Szkoły Podstawowej w Nowinach.

MOm

l1li194

Buk6wkę 3000 m2, woda, prąd, telefon, zezwolenie na budowę , 50 zllm 2 ,
041/317-45-72.

Po d nieś kwalifikaCje - kursy księgowo·
ści

- tanio, skutecznie. KKO Kielce
344-47-75, Duża 8.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zespole Obsług i Szkół i Przedszkola w Nowinach, ul. Parkowa 3.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 346-51-97.
Oferty prosimy składać do 16.06.1 999 r. do godz. 11 .00.
Otwarcie ofert nastąpi 16.06.1999 r. o godz. 13.30.

I:U86I

-

.......,.,-

BDK·DAEWOO
leasing

OSOBOWE ALE CIĘŻAROWE
WSZYSTKIE MARKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
W24 GODZINY
Kielce, ul. Piotrkowska 12 (parter)
telJlax 343-()6-46, 090-39-26-~

P.B.H. " Eltor" S.A., tel. 344-58-97,

I

oGWSZENIE

kkll4l

Giełda Nieruchomości.

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

z wycieczką do Budapesztu
4-14.07.99 r. cena: 880 zł
Vary z wyci eczką do Norymbergi i Pragi
1·13.08.99r. cena: 950 zł
z wyci e czką do Wiednia i Budapesztu
1·13.08.99 r. cena 880 zł
i: 10·21.07.99 r.; 19-30.07.99 r.
cena: 1280 zł
..ĄGRA" Kielce, ul. Piotrkowska 12, tel./fax (041) 344-46-49

Zapraszamy do naszych placówek

Agencja reklamowa zleci odpłatnie
umieszczenie reklamy (samochód, dom),
0602-361-543.

011111

NIERUCHOMOŚCI

§.!~l!l..'łIE:."Y..()-'~!..~~?~?6..:.9..L. __....._.._. ~.!).I.?

"!96J

miesięcy.

II. Wg stopy stałej z okresem spłaty i przy koszcie rzeczywistym:
do 3 miesięcy
3%
do 6 miesięcy
6%
do 9 miesięcy
9%
do 12 miesięcy 12%
do 18 miesięcy 18%

PRACA·ZATRUDNI

Szkoły

.rsoI26

Matematyka. Kielce, 331-92-08.

KREDYTY KONSUMPCYJNE - GOTÓWKOWE

Szkoła

Matematyka - Kielce, 345-38-15.
M0113

na działa lność gospodarczą , rozwój produkcji, handlu, transportu
oraz kredyty preferencyjne.
Oprocentowanie od 20% do 23% w za l eżności od okresu spłaty.
Koszt rzeczywisty od 3% do 12%.
UWAGA! Tylko jednorazowa prowizja od przyznanego kredytu,
oprocentowanie 23% na poziomie kredytu podstawowego do 1 roku
koszt rzeczywisty do 12%

M0114

wz2186

MOllO

proponuje

KREDYTY OBROTOWE I INWESTYCYJ NE

artykułów

PRACA·SZUKAM

~1!1!7

Kurs dla wychowawców kolonijnych.
"TWP", ŚW. Leonarda 18,
041 /344-65-41, 344-63·50.
.,218!

lei. (048) 363-93-66, fax (048) 363-95-1 3, (048) 363-98-22, (048) 363-99·33

na zakup samochodów i sprzętu RTV
gospodarstwa domowego, mebli itp.
I. Wg stopy zmiennej od 20% do 23%, okres spłaty nawet do 24

Wańkowicza ogłasza

Chemia, tel. 041/345-72-21 ,
0604-359-360.

Bank Spółdzielczy
26·600 Radom, ul. Czachowskiege 21 A

Domy wolno stojące, szeregowe,
sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12, 346-18-61 .

zatrtJdni do pracy w hurtowni budowlanej mężczyzn w wieku do 40 lat
na stanowiska:

- dwóch pracowników z grupą inwalidzką do Biura Obsług i Klienta;
wymagana znajo mość branży budowlanej oraz obsługi komputera,
_dwóch pracowników, w tym Jeden z grupą inwalidzką, do montażu
okien i drzwi, posiadających staż pracy przy montażu oraz prawo
jazdy,
_jednego pracownika magazynowego, może być z grupą i nwalid zką
Wymagane uprawnienia na wózek transportowy .rak" oraz prawo Jazdy.
Zgłoszenia osobiste od 8 do 10 w biurze
przy ul. Górnej 20, pok6j 114.

--

http://sbc.wbp.kielce.pl

OGŁOSZENIE!

Przedsiębiorstwo PKS w Tarnobrzegu
informuje, że w dniu wizyty Papieża jana Pawła 1/
w Sandomierzu, tj. 12 czerwca 1999 r.,
całkowicie zawiesza się komunikację autobusową
z wyjątkiem kursu:

Tarnobrzeg - Gdań sk - Tarnobrzeg
z godz. 5.15/ 6.00.
Kurs do Gdańska i z Gdańska w dniu 12.06.1999 r. na odcinku Tarnobrzeg - Opatów będzie wykonywany przez: Łoni ów, Klimonlów, Lipnik,
Włostów.

Jednocześn ie infonnnujemy, że jest możliwe wynajęci e autobusów
przez osoby prywatne lub instytucje do przewozu pielgrzymów.
Wszelkie infonnnacje o warunkach wynajęci a autobusów można uzyskać pod numerem telefonów: Tarnobrzeg 822-15-37, 822-48-51 .

" /361
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Pracodawco! Bezpłatnie , oferty pracowników biurowych, księgowości. KKO
Kielce 344-47-75, Duża 8.

Fiat Cinquecento (XII 1994), Kielce
041/361-45-19.

U1811

Pracowałeś

legalnie w Niemczech
(1997/98), odbierz niemiecki podatek
012/269-00-23.
U1818

Przyjmę

do pracy na 1/2 etatu doświadczonego kSięgowego w hotelu koło
Staszowa, 041/366-10-10, 345-48-33.
01<1 sal

Fiat Punto (1997),
041/344-09-07.

3-drzwiowy,
• S0147

UBIlI

Garaże,

041/311-50-16.
• 50016

Zapłacę za reklamę na samochodzie
do 2.000,00. 0602-395-001 .
U8m

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

Zatrudnię Panią

w średnim wieku.
Calodobowa opieka nad starszą Panią .
Zapewniam mieszkanie, warunki do
uzgodnienia, tel. 015/842-26-23,
0603-629-665.

centrum. Ostrowca, tel. 041 /265-36-31 .

Kombajny zbożowe, prasy do słomy
zachodnie, duży wybór, możliwy transport, tel. 034/362-86-81 , 032/435-50-63,
033/875-45-06.
U8111

Kserokopiarki używan e - sprzedaż,
serwis. Kielce, Staszica 4, 344-53-13...lm

tel. 090-279-759.
• 50699

Zatrudnię sprzedawczynię

z Kielc do
Kielce 331-08-92,

Mieszkanie 72 m2, wykończone
w Nisku, 015/841-41-11 , 0604-414-068.

MA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64 ,
041/366-40-93, 344-22-15. Czynne
także w niedziele 10.00 - 14.00. ..1169
"Fol-Plex" - Plexi, PCV, folie samoprzylepne, kasetony, Tarnowska 50B,
041/362-12-11 .
Wlll19
Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-319-354.

Star 200 (1981/82) - wspomaganie
kierownicy, cena 8.000 PLN,
041/344-22-15 (do 18.00).
.,2194

11648

363-15-08.
liSOm

_............................................ _...................... -...._..........._'!!I!~

RÓŻNE

.S0161

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

Mercedesa 2080 (1993),
041/315-14-82.

Zatrudnimy absolwentów,
015/644-58-79.

Siatkl- producent, 041/344-71-93.

_..._... ___...._....._......... _._ ............ _............... _.. _._ .._....'9~

Mercedes 123, 041/342-34-23.

,mIl

Wyposażen i e łazienek. Producent mebli lazienkowych. Sprzedaż ratalna. Sklep
"Kranik" - Kielce, Rynek 12, 368-13-81 .

.,1161

nl649

Mlxokret M200E - części zamienne
sprężarki do cementonaczep R-200, zacieraczka do podłóg betonowych, nożyce
mechaniczne NM4-40, spawarkę wirową,
Tarnobrzeg 0604-427-479.

MA, 041/366-05-71 .
•

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

SPRZEDAŻ

Wllm

AAA Kserokopiarki. Faksy. Nowe
i używane . "Top Serwis· Kielce,
Chodkiewicza, 041/343-13-31,
041/362-01-00.
",1910
Auto Komis "Omega" - raty, Okrzei 42,
041/344-49-78.

Okazja! Sprzedaż nowego ciągnika za
zdany stary z bonifikatą 5000,00 zł .Moto
- Agromax", Kostomłoty 26B, tel.
041/303-13-49,041/303-13-51 .
",1110

Opel Astra 1,6 (1992), 041/369-94-01 .

..1166

Autokom is "JG" - raty, Kielce, Zagnańska 84, 362-30-02.
Wll161

Centrum - Aulo-Komis - największy w
Kielcach. Grunwaldzka, 041/345-08-65.

miękki,

IiSOISl

Osobowy Volkswagen Passat 1,8 20V
(uszkodzony przód), (1998), 21.000 km,
041/344-71-64,8.00-16.00.

"A T H" Kielce, Żytnia 1, 041/344-86-66, 30.06. -14.07. Rewal, wczasy z
objazdem - 760 zł, kolonie i obozy: Zakopane, Karpacz, Międzyzdroje, 830 - 980.
Inne propozycje.
..1184

A u nas obozy rekreacyjno-sportowe
dla młodzieży, studentów i ich przyjaciół,
kraj - zagranica, Abex, Sienkiewicza 10,
041/344-23-26.
cały

Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041 /368-86-55.
01<1506
Alarmy - Autoalarmy - Domofony.
"Satel', Paderewskiego 42, 041/368-08-55.

Układanie

kostki, 041/311-55·96.

.•............ .•............!I.~I.I

Ocieplanie domów pianką wtryskowo
(wiosną taniej), ocieplanie styropianem,
VAT, Budgar 041/331-39-20,
0604-657-154.
MIl

Sprzedaż - montaż.

Urządzenia Chłodnicze ,

ne, montaże, naprawy. Sprzedaż
ków, części, agregatów. Eko-Szron.
ce Armii Krajowej 48,
tel/fax 041/368-74-23 .

Panele - 041/332-48-70,
0604-202-682.

Anteny. Domofony. Instalacje. Gwarancja!!! 041/361-36-31,
0602-51-92-54.
łSOsal
Cyklinowanie,
041/345-14-48.

układanie,

~

łSOS46

PANELE
PROFESJONALNE,
041/368-50-94.
'*1568
Panele podłogowe , ścienne , . sufity
podwieszane, faktury Vat,
041/345-55-37 wieczorem.

Cyklinowanie, lakierowanie,
041/361 -58-96 .
.....•....

Usługi remontowo-budowlane,
041/248-40-25.

Panele - 041/362-53-70.

Domofony 041/369-88-21 .

montaż ,

Żaluzje pionowe, 041/362-20-25.

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

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

IiSOIlI
6399

naprawy,

Żaluzje , 041/342-67-52.

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

,*lsa6

FRONTY MEBLOWE, AKCESORIA.
SZAFY Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI.
HOŻA 40 RÓG JAGIELLOŃSKIEJ ,
041/345-70-30.
'*1111

Żaluzje, 041/331-04-97.

Przeprowadzki,041 /366-25-10.

..no
Przewóz osób Frankfurt - Mannheim,
041 /303-83-91 .

Gotex - malowanie natryskowe, szpachlowanie, rigipsy, glazura. Kielce, kom.
0604-75-39-52 lub 0601-68-40.

Gotex - ocieplanie, tynki mozaikowe.
Kielce, 0604-75-39-52.

Instalacje hydrauliczne, przyłącza ,
041/368-83-44,
0602-477-044.
montaż kotłown i,

łSOS38

Komlnkl,041 /357-45-69,
0604-303-481 .

",1169

Renowacja nagrobków
lastrikowych. Kielce, 344-88-32,
362-49-46.
.SOI68

Roboty ziemne koparkami " B i ałoruś "
RG= 35.00 + VAT. PW "Ceglarek". Kielce, Zaonańska 36, 366-12-08. .,1802
Rolety - antywlamaniowe - Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy
Heroal. Rolokasety, bramy, parapety,
verticale, rolety tekstylne, markizy. Paderewskiego 3, 041 /343-07-04. Zapraszamy!!!
"'1811
Schody - wyrób, montaż,
041/346-54-94 .

łSOS69

_............_. __ ..._.-...................._.....__... _... __.._..__ ._....IWI9
_.... -

Koparka kołowa K406 + Kamazy,
041/346-15-16, 0604-787-596.
0150616

Kielce - Mannheim, 0602-187-972.
łS0230

Pokoje 3-, 4-osobowe do wynajęcia
nad zalewem k/Żarnowa, sobota - niedziela, 0604-605-210.

nl711

Kostka brukowa, układanie , transport
+ koparka, VAT, Budgar 041 /331-39-20,
0604-657-154.

Szycie firan i zasłon , narzut. Sprzedaż firan mUŚlinowych i gipiurowych,
tkanin, karniszy, mierzenie, upinanie,
projektowanie. Montaż karniszy. Kielce, PI. Wolności 12, 041/368-18-66.

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

Transport 1,5I, 041/368-27-82.

łS0613

Transport kraj - zagranica, 1,5t,
041/369-90-41,0604-753-426.

łSOSll

",1176

11.8115

Videoomega, 041/331-92-59.

Wideo Film, 041/362-12-79.

Wideolilmowanle , 041 /300-35·7i

Transport 2T "BUS", 041/345-30-29,

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

łSOS99

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

Q§.Q.?~LO'~_~.9.ą5..c. __._ ...... __........._.. ___..__ .JlJ.~.!

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

__________

ABC Videofoto, 041 /368-45-26.

"Wideomix" - Końskie ,
041/372-60-52, 0603-343-884.

Malarskie techniki natryskowe,
0603-238-950.
Szalone wakacje! Włochy - 660 zł, Praga - 191, Berlin - 351, Wenecja - 299 zł.
Ostrowski Travel, Kielce, Targowa 17,
343-06-43, 343-04-33.

WID EOFI lMOWAN lEI

Wideofoto, 041 /311-45-83.

nl739

Krycie dachów papą termozgrzewalną,
041/361-59-18 .

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

nl738

Transport -1,7t, 041/366-23-11.
Kostka brukowa. Układanie.
Produkcja, 041/368-53-30.

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

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

Szafy, zabudowy, drzwi przesuwane,
041/345-66-73,0604-232-623.

IiSOlsa

Żaluzje - tanio, 041/369-86-37.

0150641

...................._._..__...._................ _....._...__._1iSO/64
... _....

Koparka K406 + Kamazy, Spychacz
DT75, 041/366-09-58.

Przewozy pracowników kontraktowych oraz turystyczne. Nova-Tex,
041/344-46-29.

Impregnat do drewna o dużej odporności na czynniki
atmosferyczne, zm ianę koloru i łuszczenie się.
Pow/oki zabezpiecza ją przed grzybami i sinieniem.

..1181

041 /345-67-28,

II.ISOI

nl641

..i81I m. .CLASSIC

okien,

kraj,

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

Pilnie Ford Sierra 1,6b (1983), Kielce
342-79-69.

Mońtaż

.,1164

Pełny asortyment niemieckich używa
nych urządzeń sklepowych oraz piekarniczych. Poniedziałek - piątek 8.00-1 6.00,
012/285-15-11, e-mail: bako@kki.net.pl.
www.bak02000.alpha.pl

Espero (1997) 30 tys. km, zielony metalik, tel. 015/844-41-13.

U8!01

Q601 =~84-446 .

liSOSOI

0150611

U8m

serwis, 041/346-19-89.

TURYSTYKA

liSOm

• 48861

MA anteny, domofony, - instalacje,

.49411

panie, 041/366-05-71 .

Agroturystyka
041/344-59-14.

kostki

306-14-10 .

Minerskie, 048/612-16-89.

Glazura , terakota, wylewy, tynki, panele, ocieplanie, remonty,
041/362-37-69.

1iS016!

Odzież

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

łSOS43

M31

UBll1

Kościuszki

MA Roxana, 041/346-20-68.

Zatrudnię

Ukłaaanie
0150691

MA Szklarstwo całodobowo .

Glazura, 041/369-91-79.

TOWARZYSKIE

nl614

Nexia Sedan 1,5GLX 16V, (1 997),
0604-411-245.
.

szp~chlowan ie , 041/331-0' -41 .

łSOSI8

Siatka - produkcja, 041 /332-38-02.

Tanio "Żuka" (1 987), Pyszczek Krzysztof, Chodków 59 kolo kościoła.

Lanos - 10 rat sprzedam,
015/832-23-58.

Malowanie natryskowe, tradycyjne,

USłUGI

1II11l1

łS0681

<hI18

kat. I,

Samochód polonez cargo (1 995),
samochód c iężarowy "Robur" - izoterma
(1986). Korzystne ceny, 014/683-42-39.

Halę 60 m2, sklep - piwnica 45 m2 w
.SOI68

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

liSOm ·

Transport towarowo-osobowy,
weta, 041/332-44-27, 0603-258.643.

..III

..lm

Polonez caro (1 992/93),
041/331-45-66 po 15.00.

nl6SO

0604-406-785.

sklepu spożywczego.
10.00-18.00.

Polonez (1 990), stan techniczny dobry, 041/368-96-11 .

.S0131

Ford Escort 1,3 (1 991 ), 115 tys. stan
dobry, tel. 015/823-11-90 po 16.00.

Malowanie - natrysk - tapetowanie,
gwarancja, 041/344-58-11.

Wczasy - Krynica. Pensjonat
,Józefinka", 018/471-56-42.

--_.. _-_ .........._.........__.... __.._. __.._........:......._..._...~!

1iS0161

Fiata Uno 1.0 (1993), trzydrzwiowy,
13.000,041/344-28-28
lub 0601-815-458.

Składanie długopisów,

Zatrudnię kierowcę

Pilnie żuk oszklony, Cinquecento
(1995), C-330, pług , dużą palmę,
015/832-18-56.

7 czerwca 1

ZGUBY

·.

Mrówka Krzysztof zg ubił
WSHP Sandomierz,
015/832-97-66.
studencką

Orawiec Paweł zgubił
WSHP Sandomierz,
015/832-96-31.
dencką

Najniższe

Firma
instalacyjno-budowlana

o

poszukuje

samodzielnej osoby
do prowadzenia
księgowości
Wymagania:
- wiek 30-50 lat
- 2 lata praktyki na podobnym
stanowisku
Zgłoszenia

A

ANDRZEJ CHUDY

jednoramowe
Sprzedaż:
~

~

tel. 345-63-57

~
~

ATEST ITa· RATY' MONTAŻ' DOWÓZ

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rossienik Katarzyna zgubiła
WSP.

cję studencką

Rozpoczęcie· 9.06.99 .• o godz . 16.00
w Zesp. SzkOł Mech w Kielcach
ul. Jagiellońska 32. s. 20.

Technopiast Kielce

ul. Karcz6wkowska 5A

pisemne pod adresem:

Firma FAKT, 25-520 Kielce
ul. Targowa 18, pokój 926

ceny!

Cena 480 zł (płatne w ratach)

3JAZDY DODATKOWE GRATIS!
Zapisy wdniu rozpOC2ęcia lub te! 080:1

Zgubiono indeks Zaocznego
w
nazwisko Skryjomska Agnieszka
Ogólnokształcącego

1999 r.

PUBLICYSTYKA

d podjęciem decyzji

sprawdź uczeln i ę

STRONA 23

Gangi inwestują dochody z przestępstw w legalne interesy.
Utworzenie generalnego inspektora informacji finansowej
ma zapobiec praniu brudnych pieniędzy.

• POLSK·A
anim wybierzesz
nistracji

państwowej kształtującej

politykę zagraniczną i gospodarczą,
w organizacjach międzynarodo

wych, w przedsiębiorstwach zagranicznych i krajowych prowadzących
współpracę z zagranicą, instytucjach badawczych , wydawnictwach
i redakcjach pism zajmujących się
problematyką
stosunków mię
dzynarodowych".

studiów w tej bądż innej uczelni
warto:
1, zbadać jej status prawny - tutaj
ułatwieniem będzie "progowy" rok

1997

oddzielający szkoły wyższe

od wyższych szkół zawodowych ,
2, żądać od władz uczelni ujawnienia posiadanego zezwolenia
na prowadzenie kierunków' studiów - tak naprawdę winno być

"

PRALKA"

Ministerstwo Finansów szacuje, że w Polsce pierze się od 8
do 10 miliardów złotych . Krajowe prokuratury zajmowały się
dotychczas ponad 50' takimi
sprawami, ale tylko kilka zakoń
czyło się aktami oskarżenia.
Modne jest pranie pieniędzy na
giełdzie, w gastronomii, przez
zakup nieruchomości , ziemi i
upadających zakładów.

Trudno dokładnie określić kwotę,
obraca świat przestępczy w
Polsce w legalnych już przedsięw
zięciach. Suma podana przez ministerstwo opiera się wyłącznie na
szacunkach. Zjawisko umyka regulacjom prawnym i dlatego nasz
wym iar sprawiedliwości ciągle
działa po omacku. Wiedza operacyjna policji to za mało, aby udoktórą

.

uprawnienia.
rmA/"n7nr,v W ubiegłym roku
studenckich dojest dla studentów wszyuczelni w Polsce (państwo
i prywatnych), a zapowiadaMinisterstwo Edukacji Nawprowadzenie nowego
stypendialnego również
studentów wszystkich
ale będą to wyłącznie sty- .
wyniki w nauce. Stypensocjalne przyznawane
samorządy lokalne.
zreltorrnn"""r,V system stypenszansę podejmowaWV7",,'vrh dla młodzie-

do zasygnalizowamodflj:l dziś kieek()nnmi,-.,.n,o Rada Główna
Wyższego Gest to orcal rln,r"ri,,~, i opiniodawczy mini- '1",,'ul\aCII narodowej), ustalając
kierunków studiów,
prowadzi ć uczelnie w
kierunków ekonomim.in. zarządzanie
ekonomię, finanse i
lJIIIIłOlNOiić oraz międzyn arodowe
gospodarcze i polityczne.
to, że każdy absolwent ta_ ",w:elm otrzyma dyplom (licenlub magistra) ukończenia stuna jednym z ww. kierunków,
Rada Główna określiła
nauczania (tzw.
prOiQralmr,wp) oraz sylwetki
iIIIIIlIIII/p.nl"
przedstawio071P.m'In\l życia goi społecznego, dla któsię specjalistów w ra(określonego)

studiów. Student kierunku
i marketing "przygotodo pracy w handlu,
w różnego rokonsultingowych ,
-."Q'!ni7'",,; ~~ ... gospodarczych,
pracodawców". Stuekonomia "powinien
gruntowną i wszechstron ną
w zakresie teorii ekonomii i
~P<?'ecznYch. Absolwenci poyc Wszechstronnie przygotopr~cy w różnego rodzaju inI organizacjach gospodastanowiskach kierowniw administracji lokalnej".
finanse i bankoPrzygotowany do
' . finansami przedsię
I . InStytucji finansowych".
kierunku międzynarodowe
gospodarcze i polityczne
:-".CE!ni"Zdobyć gruntowne wy~F'UrlkÓww zakresie problematy~':;'nv,-... . międZYnarodowych I gOSpodarczych. Jest
~"law'VW:~nv do pracy w admi-

Fot. A. Piekarski
Dopiero w ramach posiadanego
zezwolenia na prowadzenie określonego kierunku studiów (tutaj wymagane jest zatrudnienie na
pełnym etacie czterech profesorów
i doktorów habilitowanych oraz
sześciu doktorów specjalistów w
zakresie prowadzonego kierunku
studiów) uczelnie mogą uruchamiać specjalności ściśle związane

z profilem dyplomowania określo
nym w nazwie kierunku, Często
jednak zdarza się tak, że różne
uczelnie, nie mając wymaganej kadry specjalistów, uruchamiają atrakcyjną specjalność , której nazwa
jest identyczna lub podobna do kierunku studiów, którego prowadzenie wymaga zezwolenia MEN . Taka sytuacja prowadzi w efekcie do
nieuczciwych działań ukierunkowanych na inne korzyści niż dobro
studenta, wysoka jakość jego wykształcen ia i poziom jego wiedzy,
Od wyższych szkół zawodowych
(tych powstałych po wejściu w życie
ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 1997 r.) wymaga się
pełnoetatowego zatrudnienia jednego doktora habilitowanego lub profesora oraz dwóch doktorów, ale jak
wcześniej stwierdziliśmy, szkoły te
nie dają możliwości zdobycia pełne
go magisterskiego wykształcenia .
Zatem ,
planując
swoją
przyszłość (zawód i pracę) oraz
podejmując decyzję o wyborze

Szukaj,

aż

ono wywieszone w powszechnie
dostępnym m i ejscu ~
3. zebrać informacje

o wykłado
wcach danej uczelni (z jakich ośro
dków pochodzą, z jakich uczelni,
ilu jest profesorów i doktorów habi·
litowanych oraz doktorów, a ilu
magistrów) oraz zapleczu naukowym (biblioteka, itp.) - w tym przypadku najlepsze będzie zasięg
nięcie opinii u studentów, zajrzenie do ich indeksów, zajrzenie do
biblioteki, itp. ,
4. ważne jest również, aby wiedzieć , co dana uczelnia oferuje w
ramach tzw. działalności wychowawczej (sport, kultura , koła naukowe i koła zainteresowań) i jak
przedstawia się baza w tym zakresie - taka działalność pogłębia i
wzbogaca proces kształcenia i
świadczy o trosce władz o wszechstronny rozwój swoich studentów,
5. zbadać, czy uczelnia posiada
uprawnienia magisterskie, a jeśli
nie, to z jaką uczelnią współpracu
je w realizacji takich studiów,
Należy

wyrazić

nadzieję ,

że

przedstawione powyżej fakty, okoliczności i rady będą pomocne w
wyborze zarówno kierunków studiów, jak i szkoły wyższej.
Andrzej BŁACHUT
Autor jest rektorem Wyższej
Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach.

znajdziesz

OFERTY AMORKA
* Mam 40 lat, 185 cm wzrostu,
wykształcenie

zawodowe. Jestem kawalerem o spokojnym
usposobieniu , wyrozumiałym ,
tolerancyjnym, podobno przystojnym. Bardzo dokucza mi samotność. Chętnie poznam kobietę,
która tęskni za stworzeniem
ciepła rodzinnego . Odpowiem na
każdy list. Cenię odpowiedzialność i miłość . Jestem katolikiem ,
znak zodiaku Ryba .
/3998/
* Zodiakalny Koziorożec, wysportowany student, 24 lata,
przystojny, wysoki (178 cm), prowadzący beznałogowy tryb życia .
Mam wszelakie zainteresowania.
Mam dość samotności i marzę o
romantycznych spacerach w
świetle księżyca. Jeżeli jesteś

atrakcyjną i sympatyczną dziewczyną, pragnącą kochać i być kochaną, to napisz do mnie. Numer

telefonu przyspieszy kontakt. Foto mile widziane.
/3999/
* Jestem sympatyczną, wesołą,
lubiącą dobrą zabawę , ale jednocześnie samotną i nieśm iałą 18latką o ciekawej osobowości.
Mam 170 cm wzrostu , krótkie
blond włosy i niebieskie oczy. Lubię muzykę , wieczory przy świe
cach i dobrą książkę· Poszukuję
swojej drugiej połowy, która zaakceptuje mnie taką, jakąjestem.
Foto nie jest ważne , gdyż ,dobrze
widzi się tylko sercem, najważ
niejsze jest niewidoczne dla
oczu". Proszę o listy z Kielc lub
najbliższych okolic.
/4000/

wodn ić, że ktoś "czyści" pieniądze
pochodzące z przestępstwa.

- Ludzie zajmujący się praniem
brudnych pieniędzy uznają, że jeśli zainwestowane dwa brudne dolary dają po praniu jeden czysty, to
i tak się opłaca - mówi prokurator z
Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej,

Straty w ryzyko wliczone
Tacy inwestorzy godzą się nawet
na pewne straty, bo są one nieuniknione przy tym procederze. Waż
ne, że po przepuszczeniu "lewych'
pieniędzy przez normalny interes,
uzyskuje się sumy, które mogą potem procentować w banku. Zdarza
się, że nagle w niewielkiej miejscowości pojawia się osoba, która
przywozi w walizce dużo gotówki.
Zaczyna
szukać
zakładów
stojących na skraju bankructwa .
Interesuje ją odpowiedni stosunek
aktywów i pasywów w bilansie.
Kupuje kilka lub kilkanaście takich
przedsiębiorstw
pod pozorem
dofinansowania ich. Inwestuje
przywiezioną gotówkę , a po jakimś czasie wycofuje się z interesu , Podobne manewry robią też
gangi kupując ziemię , bo rodacy
chętnie pozbywają się gruntu,
zwłaszcza w nieatrakcyjnej lokalizacji. Przestępcy lokują też pieniądze w gastronomii i nocnych
klubach, bo w tej branży łatwo wykazać straty i obrócić finansami.
To tylko przykłady mechanizmów

* Młody, 27 lat, oczy piwne, włosy
cemnoblond, 190 cm wzrostu, 90
kg wagi, pracujący, auto, lokum, lubiący każdy rodzaj muzyki, film,
fotografowanie, gotowanie, po nieudanym małżeństwie, bez zobowiązań . Chcę poznać panie w wieku 18-33 lata. Nie obchodzi mnie
twoja przeszłość, przygody, itp.
Chcę poznać panią, która będzie
dla mnie żoną, kochanką, przyjaciółką, matką dla dziecka, które
pragnie mieć. Pani może mieć
dziecko. Proszę o foto, gwarantuję
zwrot plus rewanż. Radom i cały
kraj.
/4001 /
* Kawaler, 41 lat, szczupły, 170
cm wzrostu , ciemny blondyn, bez
nałogów, praktykujący katolik.
Pracuję w Kielcach, mieszkam
na wsi. Pragnę poznać samotną,
szczerą, uczciwą panią, która do
życi a we dwoje podchodzi poważnie. Nie szukam przygody, bogactwa czy piękności ,l eczzrozu
mienia, szacunku i choć odrobinę
miłości .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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prania brudnych pieniędzy w Polsce . Przestępcy inwestują swoje
dochody głównie w interesy, które
już z definicji nie przynoszą
stałego zarobku. Zaciemnia to obraz sprawy, a właśnie o to im chodzi.
- Najtrudniej ustalić , skąd pochodzi gotówka. Jeśli grupa przęstę
pcza ma powiązania międzynaro
dowe, to może się okazać, że pieniądze przyjechały do nas z Panamy. Tam wychodzi na jaw, że gotówka pochodzi np. z Kajmanów. I
tak powstaje łańcuszek zależności
- tłumaczy prokurator z Wydziału
ds. Przestępczości Zorganizowanej.
Według niego, polskie prokuratury wchodzą w takie transakcje za
póżno, koncentrując się jedynie na
efektach zjawiska. Aby skutecznie
ścigać ten proceder, należałoby
wprowadzić instytucję agent on
the cover, czyli agenta pod przykryciem. Metoda ta sprawdza się
w USA, gdzie ok. 70 procent transakcji zostaje wyłapanych dzięki
inwigilowaniu grup przestępczych
od wewnątrz przez agentów. Osoba taka potrafi wniknąć w strukturę
gangu i zdobyć informacje, w jakim interesie będą ulokowane dochody uzyskane np. z handlu narkotykami. Do historii kryminalistyki przeszła już sprawa prania brudnych pieniędzy w amerykańskiej
sieci lokali .. Pizza Conection' w latach 80. Proces sądowy ujawnił
dodatkowo powiązania przestę
pców zza oceanu z włoską mafią.
W Polsce uregulowania prawne
nie nadążają za skalą zjawiska i za
rozwiązaniami stosowanymi przez
banki. W październiku 1992 r. prezes NBP wydał dyrektywę, która
zobowiązywała instytucje bankowe do śledzenia zjawiska prania
brudnych pieniędzy. Jednak przepis ten wszedł w życie dopiero w
styczniu 1995 r. Powstała w ten
sposób luka czasowa, podczas
której postępowała kryminalizacja
zjawiska.

Prawo ostrzy

noże

- Jeszcze do niedawna prokurator prowadzący sprawę domniemanego prania brudnych pienię
dzy musiał udowodn ić, że pochodzą one z przestępczości zor, ganizowanej. Po zmianach dokonanych w polskim prawie we wrześniu ubiegłego roku , wystarczy, że
w polu zainteresowan ia prokuratora znajdą się korzyści majątkowe
pochodzące z popełnienia przestępstwa - mówi wrocławski prokurator. Paradoksem jest fakt, że
w naszym prawie nie ma na razie
definicji przestępczości zorganizowanej .
W poprzednich przepisach prawnych był podany sztywny katalog
źródeł, skąd muszą pochodzić pieniądze, aby uznać je za nielegalne. Oskarżyciel musiał dowieść ,
że pochodzą one z działalności
związanej z obrotem środkami
odurzającymi , psychotropowymi,
fałszowaniem pieniędzy, papierów
wartościowych,
wymuszaniem
okupów i handlu bronią. Teraz
wszystkie te warianty poprzedza w
kodeksie zapis ,a w szczególności. . .". Uwolniło to prokuratorów od
ograniczonego spojrzenia na
problem prania pieniędzy. Wiadomo bowiem , że przestępcy żyją
też z handlu żywym towarem, pro-

wadzenia agencji towarzyskich,
przemytu alkoholu czy sprzedaży
kradzionych samochodów.
- Prokurator może uzyskać od
banku informacje o stanie konta i
historię
rachunku podejrzanej
osoby lub firmy tylko w związku z
toczącym się przeciwko niej postępowaniem karnym lub karnoskarbowym. Są to bowiem wiadomości objęte tajemnicą bankową wyjaśnia prokurator.
Banki są bardzo ostrożne w udostępnianiu danych, bo ponoszą
odpowiedzialność za wykorzystywanie takich informacji niezgodnie
z przeznaczeniem.

Bank zagląda w papiery
- Klient banku , zarówno osoba fizyczna,jak i prawna, jestlegitymowany
zawsze, gdy dokonuje
transakcji powyżej 10 tysięcy euro . W złotówkach , bez rozpoznania klienta, banki przyjmują maksymalnie 40 tys. zł. Powyżej tej
sumy transakcja podlega kontroli.
Żąda się przedstawienia dowodu
osobistego przez osobę fizyczną
lub dokumentacji dotyczącej
działalności gospodarczej w przypadku firmy lub innej jednostki, np.
stowarzyszenia - wyjaśnia Kazimiera Zyguła, naczelnik wydziału
ekonomicznego wrocławskiego
Oddziału Narodowego Banku Polskiego.
Komisja Nadzoru Bankowego
zobowiązała banki do wyznaczenia spośród członków zarządów
osób odpowiedzialnych za ewidencjonowanie i analizowanie na
bieżąco dokonywanych w nich
transakcji.
- Jeśli osoby te mają uzasadnione podejrzenia, że do ich banku
trafiają brudne pieniądze, muszą
zawiadomić prokuraturę - infonmuje Kazimiera Zyguła .
Pomysł

na inspektora

W Polsce powstał już projekt
ustawy o przeciwdziałaniu procederowi prania brudnych pienię
dzy. Przewiduje on utworzenie stanowiska generalnego inspektora
informacji
finansowej,
który
mógłby sprawdzić konta osób podejrzewanych o dochody z przestępstwa . Instytucj a podlegałaby
ministrowi finansów, a jej zadaniem byłoby uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o praniu brudnych pieniędzy. GliF zatrudniałby
ok. 30 osób, głównie informatyków
analityków. Według projektu ustawy, instytucje finansowe w momencie przyjęcia wpłaty większej
niż 10 tys. euro będą miały obowiązek ją zarejestrować. Chodzi tu
m.in. o banki, domy maklerskie,
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych , podmioty prowadzące
kantory, kasyna gry i urządzające
zakłady wzajemne, zakłady ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, powiernicze i emerytalne, Pocztę Polską SA oraz notariuszy,
którzy dokonują czynności prawnych związanych z obrotem wartościami majątkowym i. Za odmowę przekazania głównemu inspektorowi dokumentacji transakcji,
podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdziwych groziłaby kara od grzywny do trzech
lat więzienia .
Alicja HAMKAŁO
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7 czerwca 1

Trener Jan Król podsumowuje mistrzostwa Polski w boksie

OSTATNI BYL ZAP
Telwolt kompletuje

drużynę

Kawtun zostaje
Pierwszą zawodniczką zagraniczną, która będzie występo
wać

w nowym sezonie w barwach drużyny mistrzyń Polski
Telwoltu Tarnobrzeg jest Elena
Kowtun.
Zawodniczka ta reprezentuje barwy tarnobrzeskiego zespołu od
kil ku lat. W lutym br. zostala zwyci ężczyn iąp le b i scytu .Echa Dnia·,
Radia .Leliwa· i Telewizji Polskiej
SA w Rzeszowie na dziesięci u
najpopularniejszych sportowców
nad Wisłą i Sanem w minionym roku. Trener Zbigniew Nęcek jest

bardzo zadowolony z postawy tej
zawodniczki i postanowił podpisać
z nią umowę , co kilka tygodni temu
nie wydawało s i ę takie pewne.
Elena zam i erzała bowiem powróci ć na swą rodzinną Ukrainę . Kowtun jest wi ęc czwartą zawodniczk ą, po Wandzie Lityńskiej
Sydorenko, Annie Januszyk i Kindze Stefańskiej, która będzie grać
'w nowym sezonie w Telwolcie .
Pod koniec czerwca wyjaśni się
sprawa związana z dalszą grą w
Tarnobrzegu Chinki Du Jing oraz
jeszcze jednej Azjatki.
IPISZi

Bodzińska-Pociask zrezygnowała

Rozmowa z Janem Królem,
trenerem
pięściarzy
KSZO
Ostrowiec
• Pięć medali Mistrzostw Polski, w tym jeden złoty i cztery
brązowe dla pięściarzy KSZO to dużo czy mało dla trenera Jana Króla?
- To bardzo dużo i przed mistrzostwami taki wynik przyjąłbym w
ciemno. Olbrzymią satysfakcję
sprawił mi złoty medal wywalczony przez Tomasza Miałkowskiego
w wadze 81 kg. Satysfakcja jest
tym większa , że ostatni tytuł mistrza Polski dla okręgu kieleckiego
wywalczył 11 lat temu Sławomir
Zapart. .
• Walka finałowa Tomasza
Miałkowskiego z Albertem Rybackim wzbudziła spore emocje
co do werdyktu, gdyż na kilka

chwil przed końcem walki Rybacki otrzymał ostrzeżenie i stracił
dwa punkty. Niektórzy mówil i,
że to prezent dla działaczy
KSZO za wzorowe zorganizowanie mistrzostw.
- O żadnym ukłon ie w stronę
działaczy czy pomyłce sędzio
wskiej nie może być mowy. Sędzia
prowadzący ten pojedynek pięcio
krotnie zwracał uwagę Rybackiemu, że stosuje niedozwolone trzymanie. To, że w ostatnich sekundach pojedynku dał ostrzeżenie ,
nie zmienia faktu, że Tomek był
pięściarzem lepszym i na tytuł mistrza Polski solidnie zapracował .
• Michał Czubak w wadze 48 kg
i Leszek Pasowicz w wadze 51
kg zdobyli medale jeszcze przed
rozpoczęc i em mistrzostw, gdyż
w tych kategoriac!} zgłos i ło s ię

z gry

w reprezentacji Polski

Mielczanki w kadrze
Dwie zawodniczki drużyny MeInox Autopart Lobo Mielec Joanna Podoba i Agata Karczmarzewska powołane zostały do
reprezentacji Polski na środowy
mecz polskich siatkarek z Rumunią, w ramach eliminacji do
mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną w Opolu.
W składzi e kadrowiczek nie ma
innej mielczanki Renaty Bodziń s ki ej- Po ci ask ,
która jeszcze
przed meczem z Czeszkami zre-

Wspaniały w

zygnowała

z gry w kadrze Jerzego
Skrobeckiego, a do Mladej Boleslaw (gdzie Polki przeg rały z Czeszkami 2:3 - przyp. pisz) pojechała
na prośbę treme ra reprezentacji.
Dla polskich siatkarek będz i e to
ostatni mecz w ramach eliminacji
mistrzostw Europy. Bez względu
na jego końcowy rezultat Polki zagrają w tegorocznych finałach i
walczyć będą o . przepustki" do
Sydney.
IPISZi

Fot. S. Stachura
Sławomir Zapart był ostatnim mistrzem Polski w boksie z Kielecczyzny. Na kolejny złoty medal czekaliśmy aż 11 lat.

Mostostalu, Such w Jastrzębiu, Kuczewski w Skrze, w Czarnych nadal Skorek?

"renerska karuzela
W ostatnim wydaniu katowickiego " Sportu" Kazimierz Pietrzyk, prezes Klubu Sportowego
Mostostal Azoty Kędzierzyn
Koźle , poinformował, że nowym
szkoleniowcem l-ligowej druży
ny siatkarzy będzie Waldemar
Wspaniały, były szkoleniowiec
innego zespołu ligowego Stilonu
Gorzów
Wielkopolski.
Ponadto zdaniem prezesa Pietrzyka, ruch na trenerskich
stołkach jest przed sezonem
bardzo duży. - Sądzę, że w serii
A na swoich stanowiskach pozostanie tylko... dwóch trenerów na dwanaście drużyn - powiedział Pietrzyk. Spróbujmy
przeanalizować , kogo prezes
miał na myśli.
Nie za g rożony na swoim stanowisku jest tylko Maciej Jarosz, trener aktualnego mistrza Polski AZS Yawal Czę stochowa , a kto
drugi? Czy w tym gronie jest Edward Skorek, trener siatkarzy
Warka Strong Club WKS Czarni
Radom?
Mostostal Kędzierzyn - Jana
Sucha za stąpił Waldemar Wspaniały. Stilon Gorzów - wakat,
Redakt or

prowadzący

dotychczasowy Waldemar Wspan i ały podp i sał umowę z Mostostalem . Morze Szczecin - wakat,
dotychczasowy Hubert Wagner
podpisał wstę pny kontrakt z Augusto Kal isz (I liga że ń s ka ). Warka
Czarni Radom - Edward Skorek,
nie podpisana jeszcze umowa na

następny sezon . Stal Hochland
Nysa - Andrzej Kaczmarek nosi
s i ę z zamiarem odejścia , zarząd
myś l i o Tadeuszu Chojnackim ,
byłym trenerze Morza. Jastrzębie
Borynia - Waldemara Kuczewskiego zastąpił Jan Such oLegia
Warszawa - Jerzego Salwina ma

zastąp i ć .. . Edward Skorek. Kazimierz Płomień Sosnowiec - za

Ryszarda Kruka Marek Karbarz,
który podpisał wstępną umowę·
Górnik Radlin - bez zmian , Karol
Janaszewski. Skra Bełchatów Pawła Blomberga zastąpił Kuczewski. AZS Olsztyn - bez zmian ,
Andrzej Grygołowicz .
Z powyższych informacji wynika',
że zmian będzie mniej, ale w i ę
kszość trenerów ma ważne umowy o pracę do 30 czerwca i jeszcze
przez miesiąc może się sporo wydarzyć .
Być może dziś wyjaśn i się

Fot. P Mazur
W dalszym ciągu nie wiadomo, czy Edward Skorek będzie nadal
trenował siatkarzy Warki Czarnych. Obok - Krzysztof Staniec (nr 6) i
Adam Nowik (nr 10).

wydania: Krzysztof KOWALIK, asystent

prowadzącego : Paweł

sprawa trenera Edwarda Skorka . Na
kolejnym posiedzeniu zbiera się
zarząd radomskiego klubu . Jak
nam powiedział jeden z człon ków
zarządu ,
dyskutowana będzi e
sprawa szkoleniowca. Ma także
dojść do wyboru nowego prezesa,
przed kilkoma tygodn iami z funkcji
tej zrezygnował Kazimierz Wl azło .
Ostatnim punktem obrad ma być
ustalona lista zawodników, którzy
maj ą zas ili ć Czarnych w nowym
sezonie oraz kto opuści zespół
"piwno-wojskowych· .
/W.Ł.I

ledwie po czterech zawodników.
- To prawda, ale tak to już jest,
że w tych najlżej szyc h kategoriach wagowych trudno o
większą licz bę
zawodników.
Trudno znależć dorosłych męż
czyzn, by ważyli 48-50 kg, a co
dopiero namówić ich na uprawianie boksu .
• Przed mistrzostwami z racji
obecnośc i kadrowiczów mówiło się , że będą to mistrzostwa na wysokim poziomie
sportowym. Tymczasem wiele
walk, w tym kilka finałowych
stało na delikatnie mówiąc
słabym poziomie. Dlaczego?
- Główny powód, to termin mistrzostw. Gdyby Mistrzostwa
Polski odbywały się w lutym lub
marcu , to wtedy pięściarze byliby w formie . Teraz to już jest miesiąc po zakończeniu rozgrywek
_ligowych i trudno było utrzymać
formę , zwłaszcza że ci najlepsi
musieliby w ciągu roku osiągać jej
szczyt 4-5 razy, co jest fizycznie
niemożliwe . Stąd między innymi
to, że wielu bokserów ze żnanymi
nazwiskami jak Bielski, Bartnik czy
Brzozowiec było zupełnie bez formy.
• Patrząc na poziom Mistrzostw Polski w Ostrowcu
trudno się spodz i ewać , że reprezentanci Polski będą odnosić sukcesy na arenie między
narodowej.
- Zgadza się . Sądzę , że na najbliższych
Mistrzostwach Europy
zdobycie choć jednego medalu,
obojętn i e w jakim kolorze, będzie
bardzo trudne. Co gorsza , nie wida ć młodych pięściarzy, którzy by
naciskali na starszych zawodników. Teraz, co bardziej utalentowany junior od razu przechodzi na
boks zawodowy, licząc na profity
finansowe.
• Wielu młodych pięśc i arzy trafia do zawodowego ringu idąc
śladami Andrzeja Gołoty czy
Dariusza Michalczewskiego. Na
czym polega różnica m ię dzy boksem amatorskim a zawodowym?
- W boksie zawodowym obowiązuje tradycyjna punktacja , wię
cej wolno faulować w ringu i wię
kszy nacisk kładzie się na siłę,
często kosztem taktyki walki. Prawdziwa różnica polega jednak na
sposobie zorganizowania takiej
grupy. Bokser zawodowej grupy
ma pełne możliwości rozwijania
sportowego talentu , zapewnioną
opiekę medyczną i godziwe wynagrodzenie, a w zamian ma podczas walki dać z siebie wszystko.
Jest pewna szansa, że w Polsce
połudn i owej powstanie coś na
wzór grupy zawodowej skupiającej największe talenty bokserskie. Mam też pewną ofertę
współpracy z taką grupą, ale na razie za wcześn i e o tym mówi ć .
• Ostatnio głośno o kryzysie finansowym Huty " Ostrowiec".
Szukając oszczędności władze

huty w pierwszej kolejności zapewne obetną dotacje na klub.
Co dalej z sekcją bokserską
KSZO?

- Trudno to teraz

powi edzieć.

zrobiliśmy wszystko,
był liczącym się
ściarskim Polski. Na
czerwca planowaliśmy
towarzyski turniej do Danii,
ry dostaliśmy zaproszenie
mojemu przyjacielowi G r.~eaID~I.
wi Tylewskiemu. Czy
dzie do skutku, na razie
mo. Nie mamy też planów CD
wakacji i obozów sportowych
gotowujących do rozgrywek .
wych. Myś.lę , że przyszłość
w Ostrowcu rozstrzyg nie się
ciągu najbliższych dni , kiedy
cyduje się , jakie mamy
.
finansów.
• Dziękuję za rozmowę .
Mariusz ,,,'''.''::''0'.

Romanowski chce
Wachowicza
i Fabianowskiego

Założą

"czarne

koszule"?
Jest prawdopodobne, że
wym sezonie barwy ni~,rw:SZIll1.
gowej Polonii Warszawa
zentować będą dwaj
Stali Stalowa Wol a
Wachowicz i Wojciech
wski.
Powrót Zbigniewa W", ,,hcIWICIIł.
do klubu , którym kieruje
Romanowski, nie dziwi,
zawodnik ten ma
ekstraklasie, a
lem karty zawodniczej
rza jest wspomniany Qn, m",nO~I> .
Były twórca potęgi w:>,rc:nIW5o" .
Legii -jest także
wykupieniem ze sta,lovvovvolS:KII'1I
klubu Wojciecha F"hi"nO\/iSKI"t.
prawdę powiedziawszy,
ce, na pewno to uczyni.
nansowe .Stalówki" są
nie znane i zapewne
dopływ gotówki przyjęli by z
zadowoleniem.
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