OSKANY OJ
Papi eż znowu zask o czył wszystkich. Wczo raj przez kilkanaście
m inut przebywał w domu państwa
B ożeny i Stanisława Milewskich we
wsi Leszczewo.
Papież
wszedł
do
domu,

Wszystko
. .
O wIzycie
w Sandomierzu

pobłogosławił całą rodzinę: państwa

Milewskich, babcię oraz piątkę dzieci.
Ojciec Święty rozdał wszystkim róża
ńce, Pytał , jak się żyje oraz jak rosną
dzieci.
Dom państwa Milewskich pełen jest
świętych obrazków. Już przy wejściu
widać zdjęcie papieża. W pokoju,
gdzie
przebywał,
jest
jego
błogosławieństwo,

ponieważ

pań

stwo Milewscy byli kiedyś w Rzymie
na audiencji.
Na zdjęciu: Ojciec Święty przed
domem państwa Milewskich.
Czytaj na str. 4

Specjalny dodatek
z

dziś

gazetą.
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• 7 tysięcy macior i prosiąt głoduje
• To miała być jedna z najlepszych hodowli w Europie
pularne zawodówki i technika,
oblegane licea ogólrioksz,Jałcące

wa piekielne
•
aminy
marzeń dzisiejszych
"'lcl",.i"t'ńw to osiemdzie-

nktów w wymarzonej
Tyle właśnie
maksymalnie
do klas pierwszych:
,.iWlCłaeCM'o z podstawów30 z każdego egzaminu.
23 tysiące absolwentów
" poclstalwolW'W'ch w wojewóśredni ej .
otrzy ma ć

świętok rzyskim już drży

egzaminami, które od28 i 29 czerwca.
trzeba było mieć dobre
ukończen i a

szkoły

podstawowej, wszak p i ęć wybranych przedmiotów przeliczono na
punkty, a te nie pozostaną bez
znaczenia przy ogólnej ocen ie
egzaminacyjnej . Najwyżej - za
p ięć szóstek - można było otrzymać dwadzieścia punktów. Każd y
z dwóch egzaminów wstęp nych
(teksty identyczne dla wszystkich
szkół w województwie świ ętokrzy
skim) oceniony zostanie od zera
do 30 punktów, Łączn i e zate m
ka ndydat najwyżej może zdo być
80 punktów.
DOKOŃCZEN I E NA STR. 2

Jutro "Relaks"
i "Super-Relaks"

Wspaniała

WZORCOWE
ZDYCHAIlE
Około 7 tysięcy macior i pros iąt zdycha z głodu w Śladkowi e Dużym ,

gm. Chmielnik, wzorcowej - zdaniem specjalistów od hodowli fermie w Europie. Jakieś pięć lat temu Agencja Rolna Skarbu Pań
stwa w Rzeszowie wydzierżaw iła grunt po byłym PGR spółce " Agro"
z Tarnobrzega. Przez cztery lata wszystko było w porządku , ale rok
temu pracownicy przestali dostawać wynag rodzenie. Sprawa trafi ła
do Sądu Pracy w Busku Zdroju, a pod kon iec lutego tego roku zaczęło brakować karmy dla prosiąt. Martwe wyrzucano nieopodal lasu, ich truchła roznos iły kruki i w rony.
Jedziemy do firmy .Agro· w Śla
dkowie Dużym. Od początku wiemy, że dziennikarzom trudno tam

wejść .

Mimo to udaje nam się popracownikami firmy. Niech pani poda nasze nazwiska,

rozmawiać z

lektura

sądzie , ale co z tego, jak pensji nadal nie oglądam .
- Niech pani pisze moje nazwisko
- mówi Marian Urban , który piąty
rok pracuje w .Argo· . - Sprawa jest
ważna , to nie byle jaka ferma, trudno nam zrozumieć, że nagle nie
ma pieniędzy na paszę dla
zwierząt.

- Wczoraj odbyła się w Śladkowie
inspekcja dzierżawna - mówi
Zdzisław Zdral, administrator gospodarstwa
administracyjno-

regionalne radio w Internecie

na caly
Radio "Fama", j ako
w naszym
IIIII'IIVOazt\\/il! można o db i e rać
- Dz ięki temu
na całym świ e cie,
sygnały od słuchaczy
.
Zjednoczonych, KaI Australii,
dostajemy
elektroniczną listy od
mieszk ających poza
kraju - mówi Jan J a-

mówce, organizowanych przez
nas imprezach - mówi Wiktor Zietal z . Famy·. - Radio zarejestrowane jest na serwerze amerykań
skim , nasz program nadajemy w
systemie mono, bowiem na stereo
mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi.
.Fama· jest jedyną rozgłośnią w
świętokrzyskim ,
województwie
która nadaje przez Internet. Takich
stacji w całej Polsce jest około 40.
- Dzięki takiemu przekazowi
słychać nas na całym świecie, dostajemy sygnały ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii,
Francji, Anglii i Niemiec, że
słuchają nas mieszkający tam kiel- '
czanie - mówi Jan Jagielski. - Ci lu-

świat

dzie mówią, że dzięki słuchaniu
naszego radia czują się jak u siebiewdomu, mająnamiastkęKielc.
.Fama· otrzymuje mnóstwo listów pocztą elektroniczną, wiele
osób zwraca się do stacji z prośbą
o pomoc.
- Pani z Ottawy poprosiła nas,
abyśmy pomogli jej nawiązać kontakt z siostrą mieszkającą w Czerwonej Górze. Wszystko załatwili
śmy w ciągu dwóch godzin - mówi
Wiktor Zietal.
(nieb.)
adres e-mail: fama@radiofama .com.pl
strona internetowa: www.radiofama .com.pl

• Przyjaciele papieża. Jan
jest naprawdę? ludzie od lat
znający Ojca Świętego .
• Sandomierz przed najważ
niejszą wizytą. Jak przebiegały ostatnie przygotowania .
• Dlaczego o mnie zapomnieli? Pan Jan po 50 latach
odnalazł w Kielcach brata .
* Killer ze Skarżyska. Sprawa Karolaków wygląda jak
wzięta z filmu, ale zdarzyła się
Paweł II, jaki
wspominają

naprawdę ·

Szluka
znikania
Praca wykonana, ale w
Ostrowcu z zapłaty nici.
Czytaj na str. 2

Szczegóły

celebry
Msza z papieżem zacznie
od procesji z krzyżem z
pól Grunwaldu.
Czytaj na str. 3
się

Świnie, których jeszcze nie zakopano.

to

będzie

bardziej wiarygodne mówią i przedstawiają się po kolei.
- Mirosław Frankiewicz, sołtys Śla
dkowa Dużego - podaje pierwszy.
- Od roku już pracuję w tej firmie
bez za piaty. Wygrałem sprawę w

handlowego Zarządu Wojewódzkiego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Kielcach. - Ale nie
możemy zdradzić żadnych szczegółów. Jest bardzo żle .
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Gdy bank
odmawia ...
Pożyczki

dla mikrobiznesu.
• Czytaj na str. 10

prowadzi nabór na rok akademicki 1999 na kierunki

• ekonomia
• politologia
TRZYLETNIE STUDIA DZIENNE
(miesięczny koszt nauki: 250 zł)
TRZYLETNIE STUDIA ZAOCZNE
(miesięczny koszt nauki: 160 zł)
(Opiaty za studia takie same jak w bieżącym roku
akademickim).

~

Z

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

pieniędzy

10 czerwca

Emerytura z

nici

wa piekielne SZ7UKA ZNIKANIA
•

egzaminy
DOKOŃCZENIE ZE sm. 1
- Postawiliśmy poprzeczkę wysoko, a i tak kandydatów jest wię
cej niż miejsc - wyjaśniał Marian
Szczepanek, dyrektor I LO im.
Stefana żeromskiego w Kielcach.
Tu podań jest okola 280, a miejsc
w pierwszych klasach 210-220. Przyjmujemy tych, którzy uzyskają
60 punktów i więcej.
- ZaIożyfiśmy, że progiem będzie
55 punktów. Podań o przyjęcie do
szkoły jest 473, zaś miejsc 210mówiła

Wiesława

Smurzyńska ,

wicedyrektor II LO im. Śniadeckich
w Kielcach. Ta szkola cieszy się
największą popularnością w Kiel-

cach.
- Marny 340 podań, a przyjąć m0300 osób. Przyjmiemy tych, którzy będą najlepsi,
a to się okaże dopiero po ęgzami
nie - mówia Kazimiera Straszak,

żemy najwyżej

dyrektor

liceum

ksztaIcącego

Ogółno

im. M. Reja w

Ję

drzejowie.
- Ustaliliśmy, że teoretycznieprzyjmujemy od 55 punktów, ale to
pewnie jeszcze trzeba będzie
zmienić. bo dopiero egzamin pokaże, jakich marny kandydatów.
Aż sam jestem ciekaw, czy punktowy system oceniania zda egzamin - zastanawiał się Edward
Dąbrowski, dyrektor IV LO im H.
Sawickiej w Kielcach, gdzie o 220
miejsc ubiegać się będzie 290
,

osób. -

Świętokrzyskie

Kuratorium
liczby punktów nie powinno następo

Oświaty uważa, że określanie
wać

przed egzaminem.

- A jeśli się okaże, że założoną liczbę punktóW otrzyma mniej UCZ"
niów niż przygotowano miejsc, to
oo? Zostaną wolne miejsca? Dlatego lepiej poczekać na wyniki egzaminów i wtedy wybrać najlepszych kandydatów - t1umaczył wicekurator Jan Korczyńskj.
Pierwszy egzamin wstępny - z ję
zyka polskiego -odbędzie się w poniedziaIek. 28 czerwca o godz. 10.
Będzie się skIadał z dwóch części·

Pierwsza 10 wypracowanie.
- PrzygoIDwaIiśmy trzy tematy, jeden do wyboru.. Zagadnienia są sfo.
mUowane w ten sposób, by każdy
mógł się wykazać. To tematy otwarte, nie zawężające się do jednego
utworu czy jakiegoś twórcy. Przy
ocenie maksymalnie można zdobyć
18 pu1kIów - wyjaśniał kurator Korczyński i zapewriał, że gdyby jemu
przyszło pisać, dalby radę·
Druga częśćegzamioo zrvpolskiego-.ldci·.,...,..
ID czIery ćwii2enia z zakresu iteraby, gamalyki (tu zwlaszcza1leksja i
skłaIDa) i teori 1iłercJUy. tą::me do
zdOOyda tu jest 12 puridiM.
Egzamin z matematyki {29 czerwca.. godz.. 10} składał się będzie z

Na początku roku w prasie ukazała się oferła pracy pewnej agencji
reklamowej. Kilkanaście osób zobaczyło w tym szansę. Stawili się
na wyznaczone spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na miejscu
wyjaśniono im, że praca będzie polegać na wypełnianiu ankiet, dotyczących reformy emerytalnej. Z chętnymi podpisano umowy.

dziewięciu zadań .

Trzy z nich .wapo cztery punkty, sześć
następnych po trzy punkty.
- Trzeba-rozwiązać wszystkie zadania, każde z nich jest . rozpisane· na punkty. Nawet częściowe
rozwiązanie może przynieść potrzebne punkty - dodał wicekurator.
Każdy z egzaminów będzie trwał
90 minut, przy czym w przypadku
języka polskiego uczniowie jednocześnie otrzymają i tematy wypracowania, i gramatykę , a sami zdecydują o kolejności wykonywania
zagadnień . Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w ciągu kilku dni,
natomiast ostateczne listy osób
przyjętych wszystkie szkoły wywieszą 3 lipca o godz. 12.
- Jeżeli komuś nie uda się dosłać
do wybranej przez siebie szkoły,
może próbować tam, gdzie jeszcze będą miejsca. Tr.zeba tylko zabrać stosowne zaświadczenie, że·
egzamin został zdany, to znaczy z
każdego z przedmiotów egzaminacyjnych kandydat otrzymał 00
najmniej dzM!sięć punktów - wyjaś
niał Jan Korczyński. - Miejsc nie
braknie dla nikogo, bo szkoły przygotowały ich o dwa tysiące więcej
niż jest chętnych .
W Kiełcach cały czas są miejsca
w
trzech
liceach. ogólnokształcących: VIII, X i XI, Liceum
Zawodowym w Zespole Szkół Zawodowych nr 5, Liceum Handlowym, Technikum Budowlanym w
ZSZ nr 1, Technikum Chemicznym
i Ochrony Środowiska w ZSZ nr 2
oraz nr 5, Technikum Mechaniczw ZSZ nr 1 oraz w Zespole
Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych.
- Z czego to wynika, że kandydatów jest mniej niż miejsc? Po pierwsze upadł przemysł metalowy w
województwie, po wtóre wszyscy
nastawiają się na szkoły ogólnokształcące - mówił Kazimierz Stę
pień, dyrektor ZSEM.
Z 23,6 tysiąca absolwentów szkół
podstawowych tylko garstka dzieciaków nie ma zamiaru kontynuować nauki. Jakieś 6 tysięcy wybiera
zawodówki (jeszcze trzy lata temu
było to kilkakrotnie więcej), a znakomita większość ogólniaki. Teraz
gryząpaznokcie, jakby to zrobić, że
by zdać dwa piekielne egzaminy.
- Najpierw oczywiście dobre
świadectwo. Na egzamin przyjść z
otwartą głową, bez większego
stresu. Nie ma 00 .przeuczać· się
na dzień przed egzaminem, bo i
tak na niewiele się to zdaje. Lepiej
umieć sprzedać to, co się umie radził Romuald Mrugała z III LO
im. W. Broniewskiego w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Sylwia BŁAWAT
rte'

będą

nym

Muzeum Sienkiewicza w

Oblęgorku . czeka

- Każda z obecnych na spotkaniu
osób mogła wziąć tyle druków ankiet, ile chciała - mówi pani B. z
Ostrowca Świętokrzyskiego. - Za
każdą prawidłowo wypełnioną ankietę mieliśmy otrzymywać 19 zł
brutto. Poza tym za oddanych 25
kompletów obowiązywała prowizja w wysokości 250 zł.
- Byłam bardzo ostrożna , wiadomo ilu naciągaczy się reklamuje kontynuuje pani B. - Tu jednak firma wydawala się pewna, solidna.
Agencja , Mediart', jak nas poinformowano, miała główną siedzibę w
Warszawie, w Starachowicach
znajdowało się Biuro Regionu
Świętokrzyskiego. Ankiety mogły
być
wypełniane
anonimowo.
Tłumaczono nam, że jeśli ktoś wyrazi zgodę na podanie nazwiska,
zostaną mu przesłane materiały
reklamowe, informacje dotyczące

"Zagospodarowali"
po staruszce .
. W okolicy, Pacanowa trzej męż
czyźni okradli dom starszel kobiety, która czasowo przeby·
wała w

domu opieki, Powyrywa·

li dr:zwi, zabrali wyposażenie.
Chora kobieta przęz jakiś cząs
potrzebowała stałej pomocy, dlatego przeniosła się do domu opieki. W tym czasie trzej mieszkańcy
Zborówka Nowego okradli jej dom.
Zerwali 40 metrów siatki ogrodzeniowej, wyrwali czworo drzwi z zawiasów. Z domu wyn ieśli lodówkę ,
14 płyt etemitu, z ogrodu wycięli
18 drzewek owocowych. Kiedy
właścicielka przyjechała do domu,
z przerażeniem obejrzała zniszczenia. Policja zatrzymała dwóch
braci Jana i Stan isława W. oraz Ta·
deusza N, Sprawcy nie sądzili, że
Stanisława K. wróci jeszcze do
siebie i chcieli .zagospodarować'
jej własność.
(AO)

Bicie na
W szpitalu w Pińczowie 40-letni mężczyzna pobił swoją żonę,
która była na dyżurze . Kobieta
straciła przytomność. Sprawca
uciekł.
W poniedziałek

wieczorem do
Szpitala Miejskiego w Pińczowie
przyszedł Grzegorz H. i szukał żo
ny, która była wtedy na dyżurze .
Barbara H. wyszła na portiern ię,
była z 16-letnim synem, który w
obawie przed agresywnym tego
dnia ojcem został z nią w pracy.

zasad reformy systemu ubezpieczeń

społecznych .

Wypełniłam

wszystkie druki, które pobrałam z
firmy i czekałam na pien iądze za
swoją pracę ·
- Wcześniej wyjaśniono

nam, że
mamy nigdzie nie przynosić ankiet, lecz czekać aż ktoś z agencji
si ę do nas zgłosi - mówi pani B. Jednak przez dłuższy czas nikt się
ze mną nie skontaktoWał. Zadzwon iłam więc do siedziby firmy w Sta·
rachowicach. Numer, jaki nam
wcześniej podano, był numerem
komórkowym. Nikt się pod nim nie
zgłaszał. Pojechałam do Starachowic. Jakiś pan wyjaśnił mi, że
on tylko wynajmował pomieszczenia dla agencji. Dowiedziałam się,
że firma jest w trakcie przeprowadzki. Jeszcze raz spróbowałam
skontaktować się telefonicznie.
Odebrała jakaś kobieta, która
usiłowała mnie uspokoić. Powiedziała , że Oiedługo ktoś do ' mnie
przyjdzie odebrać ankiety. Nikt nie
przyszedł. Adres z pieczątki na

umowie jest nieaktualny. Numery
, komórek' są wyłączone .
W biurze numerów uzyskaliśmy
informację , iż pod podanym adre·
sem w Starachowicach nie figuruje agencja . Mediart". Pod stacjonarnym numerem telefonicznym
nikt nie odpowiada. Wybieramy
numer komórkowy - słyszymy informację , iż . nie ma takiego numeru' . . Komórka', która m i ała być
zarejestrowana na siedzibę w Warszawie, od wielu tygodni jest zawieszona. W biurze numerów nie
chcą nam podać nazwiska właści
ciela telefonu, a więc nie jest zarejestrowany na firmę . Uzyskaliśmy
także informacj ę , że pod nazwą
, Mediart' w warszawskim biurze
numerów nie da się nic znależć.
- Ja akurat mam zajęcie, ale na
spotkaniu było wiele kobiet bezrobotnych - mówi pani B. - Każdy liczył na pracę , tym bardziej że
obiecywano, iż Ostrowcu Św. powstanie biuro, że będą stałe etaty.
Poświęciliśmy wiele tygodni na te
nieszczęsne ankiety. Nabito nas w
butelkę . Jeśli nawet fjmla zbankrutowała, powinno się nas o tym
zawiadomić, a nie do ostatniej
chwili zapewniać, że wszystko
gra.
Monika SYNłCA

Dzika Rtia po raz siódmy
Już po raz siódmy kieleccy
akt.o ny zostaną uhonorowani Dzikimi Różami - dwa wyró·
żnienia przyzna teatralna publiczność, jedno dziennikarze. Plebiscyt ,,0 Dziką Róż," rozpocznie się 22 czerwca,
zaś koncert finałowy odbę
dzie się w niedzielę, 27 czerwca.

Lokalne gazety będą drukowały
kupony, które będzie można wymienić na bilety, na poszczególne
spektakle.
(nieb.)

Wzorcowe _zdyc

- Jest to jedyny tego typu
przegiąd w Polsce, dla nas - .Iudzi
teatru - j est to wielkie święto ,
cieszą nas pełne widownie, które
świadczą o tym, że teatr jest w Kie~
lcach potrzebny - mówił na wczorajszej konferencji prasowej Piotr
Szczerski, dyrektor Teatru im. S.
Żeromskiego.

dyżurze
Mężczyzna był nietrzeżwy, żądał

od kobiety

pieniędzy. Zaczął ją
syn próbował

okładać pięściami ,

odepchnąć

ojca, ale nie zdołał .
Barbara H. straciła przytomność ,
sprawca pobicia uciekł, jest poszukiwany przez policję. Kobieta
dwa dni spędziła na oddziale wewnętrznym . Dopiero wczoraj opuściła szpital.
Grzegorz H. nie pierwszy raz zaatakował żonę . Był już oskarżony

o

znęcan ie się

nad

rodziną.

(AO)

Między

innymi ci ludzie nie otrzymali

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jak udało nam się dowiedzieć ,
maciory i świnie zdychają w okolicach Śladkowa już od wielu miesięcy, a około stu pracowników od
roku nie dostaje wynagrodzenia.
Sprawa jest na wokandzie Sądu
Pracy w Busku Zdroju. Ale o zwie-

na pomoc

SEA S NA REMON,.
- To ostatni moment. aby
przystąpić do raIDwania 1Iuzeum Sienkiewicza w Oblęgorku.
Do premiera Jerzego Buzka
slierowaIem
pismo
inforlMIjące o zagwaielliu obieIdu ; o

doIychc:zasowyd staraniach.
do jego ratowania - powiedział na konferencji
prasowej Andrzej SIomski, posełnaSejm RP. To sprawa nie tyIko regionu świętokrzyskiego,

zmierzającydł

ale całego Ioaju_ Muzeum w Oblęgorku należy do dziedzictwa
narodowego i w tym upatruję
szansy na jego uratowanie.
Jak poinformował Alojzy Oborny, dyrektor Muzeum Narodowego
w Kielcach, w czerwcu rozpoczną
się prace związane z ekspertyzą
geologiczną skarpy. Na te roboty

otrzymaliśmy

35 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego. Natomiast we
wrześniu będzie gotowy kosztorys
robót zabezpieczających. Na ratowanie skarpy i budynku potrzeba
dużo pieniędzy.

DNa lata. temu zaczęły się pojana murach muzeum w Oblę
gorku pęknięcia. Zaobserwowano
także spękania fundamentów piwnic. Po wstępnym rozeznaniu
stwierdzono, że przyczyna tkwi w
obsuwającej się skarpie. Po konsultaciach z konserwatorem wojewódzkim Anną Pi. aSecką nawiąza
no kontakt ze specjalistyczną
firmą .Wodeko· z Krakowa. Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła przypuszczenia. Skarpa lessowa .płynie', co powoduje siadanie budynku.
wiać

- Do września planujemy zakoń
czenie ekspertyzy geologicznej mówi Lech Maciejewski, wicedyrektor do spraw administracyjnych
Muzeum Narodowego w Kielcach.
- Pozwoli ona ustalić przyczynę
pęknięć i określi kierunki działania .
Kolejny etap to przygotowanie
projektu technicznego zabezpieczenia skarpy i budynku. Koszt
wykonania to ok. 30 tys. złotych,
których nie mamy. Projekt powinien być wykonany w okresie jesienno-zimowym. To umożliwiłoby
przystąpienie do robót budow-

na rok następny. - Sądzę , że w budżecie znajdą się pieniądze na
obiekt kultury narodowej w Oblę
gorku - podkreślił poseł Andrzej
Słomski. - Będę rozmawiał z
posłami, mają być podjęte również

inne, mam

nadzieję, że

skuteczne

działania.

roku.

W muzeum w Oblęgorku modernizacji wymaga system alarmowy
przeciwpożarowy. Na wymianę
starej i założenie nowej instalacji
alarmowej potrzeba kolejnych 65
tys. zł. To sprawa bardzo pilna.
Na ratowanie muzeum w Oblę
gorku powinny być pieniądze. Można je uzyskać w różny sposób.

Szczegółowy

Być może udałoby się przekazać

lano-inżynierskich
przyszłego

wiosną

zakres robót raobiekt w Oblęgorku jest
przygotowany. We wrześniu Sejm
przystąpi do prac nad budżetem

tujących

Trzech dotychczasoWYch
kto rów wojewódzkich w .
stkach podległyc h
Wojewódzkim
spekcji
Nasiennej,
Ochrony Roślin oraz w
wej Inspekcji Skupu i
stwa Artykułów RolnYCh
swoje stanowiska.
- Nie widzę w tych
zwyczajnego wski, wojewoda
Wszyscy funkcyjni
wca pełn iącymi V'""""'C!a1.
dobiega końca i
kierownictwie.

pieniądze z jednego seansu filmu
•Ogniem i mieczem', granego w
jednym dniu na terenie całego kra-

http://sbc.wbp.kielce.pl

j u. Na ten temat będą prowadzone
rozmowy z reżyserem Jerzym
Hoffmanem.
Jeżeli będą właściwy klimat i rzetelna informacja, to problem ratowania Oblęgorka znajdzie szczęśli
wy finał. Nasze społeczeństwo niejednokrotnie dawało dowody zrozumienia i wspierało ważne przedsięWzięcia .
Muzeum pracuje.
Dziennie odwiedza go kilka naście
wycieczek. - Mamy w planie ciekawe spotkania, koncerty - poinformowała Lidia Putowska, kierownik
Muzeum Sienkiewicza. - Mamy potwierdzenie udziału Jerzego Hoffmana w spotkaniu, być może we
wrześniu, w Oblęgorku. Te imprezy
tworzą dobry klimat wokół muzeum
i powiększają grono sponsorów.
Danuta PAROL

wypłaty...

rzętach nic nie mówią, bo
że nie dostaną pien iędzy.
Wizytując fermę , jedną z

szych w Europie,
kwik głodnych zwie rząt i
truchła padłych z głodu . .
- Może pilnuje tego ,SanepKr,
że Agencja Rolna - mówi
Zdral - ale, ludzie, na
te zwierzęta zdychają z
Dziennie z głodu
prosiąt , a reszta dostaje
razy w tygodniu, tyle
Widzieliśmy dziesiątki
padłych

z

próbował je

sfotO!llraf.oW'I(;,
ty to niemożliwe,
takich ochroniarzy,
zwolą przecisnąć się

szy. Szkoda, że pieniędzY
utrzymanie nie przeznacza
paszę dla świń i prosiąt.

***
- O sprawie ze Śladkowa
po raz pierwszy jewódzki lekarz
Banasik. - Skontaktuję
rostwem w Busku Zdroju,
dzimy to gospodarstwO.
dzi o zagrożenie ._Ań""'''' .''
aby mu zapobiec powinny być głęboko
ne, zalane wapnem,
zabezpieczone. Jeśli
odpady po uboju są
rowach, lesie, to
Dorota KOSI
słyszę

WIADOMO
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W Sandomierzu podczas celebry

iała

Z KRZYŻEM Z PÓL GRUNWALDU

żba
Około tysiąca harcerzy i

stu

LOKALNE

żołnierzy

z naszepojedzie na spotPawłem II do
Harcerze jako
pełni ć będą wartę na
którym przejedzie
W ramach zdobywa-

sprawności " biała służ
młodzi ludzie pomagać

pielgrzymom.
spotkanie z Ojcem Świę
poj adą żolnierze z Brygady
Ziemi Kieleckiej na
i Wojskowego Cen~ ' -'- - '1- dla Potrzeb S ił
' "k,,,iO\NVc:h ONZ na Bukówce.
w pełnej gali wyruszą
nad ranem. - Kilkaosób odbywających
naszej jednostce spoz papi eżem w innych
w okolicy miejsc
zamieszkania - powiedowódca
Brygady
płk Jerzy Szmajda. z tej okazji

XV-wieczny krzyż grunwaldzki będzie niesiony na czele
procesji rozpoczynającej papieską mszę świętą w Sandomierzu. Będzie to oryginalny krzyż pochodzący z klasztoru
krzyżackiego w Brodnicy, zdobyty przez wojska Władysława
Jagiełły w czasie bitwy pod Grunwaldem. Król podarował go
kolegiacie sandomierskiej.
Krzyż wykonany jest w srebrze,
bogato zdobiony kamieniami, koralami, emalią i pozłotą. Na jego
podstawie znajdują s i ę cztery herby: ziemi sandomierskiej , Litwy,

kardynała Oleśnickiego i orzeł polski.
- W tym tygodniu krzyż został
przywieziony do Sandomierza z
Zamku Królewskiego w Krakowie-

DAR DLA PAPIEŻA

Fol. A. Piekarski
Marszałek Józef Szczepańczyk prezentuje dar dla Ojca Świętego.
Kopię słynnego

obrazu Matki

Sulisławskiej wręczy
marszałek województwa świę

Boskiej

Pnrl7i"ll"ni na patrole harceudzi elać pomocy merzymom, torować
n""7n",,,,,, roznosić wozagubione
specjalnych punktów,
informacji. Czterystu
ludzi pełnić będzie
na sandomierskim moktórym przejedzie papież.
tych harcerzy przesłano
. do Biura Ochrony
umiejętności

z organizacji harcerdoskonaliła ,na trzydniozgrupowaniu w Siei pi.
pomoc pielgrzymom i
UCZF!"tnir7"'" W spotkaniu z paharcerze będą zdobytradycyjnie sprawność
służba" - powiedział podlarr,m i "I~ Grzegorz Łukaszodpowiedzialny za
- Swoje
umiejętności uzu'_f~ _ _ h__' ." ,,..o~.~ o teoretyczne
na temat religii , KoJana Pawła II , . Biała
to sprawność zdobypodczas pielgrzymek od
Ubiegają się o nią i cenią
harcerze różnych wyMałgorzata PAWELEC

tokrzyskiego Józef Szczepań
czyk Janowi Pawłowi" podczas
sobotniej mszy w Sandomierzu.
Kopia jest pracą dypl omową, wykonaną przez Magdalenę Wysocką - absolwentkę kieleckiego
.plastyka·, obecnie zaś studentkę
ASP w Warszawie. Obraz Matki

Boskiej Sulisławskiej pochodzi z
końca XVI w. i utrzymany jest w
_ stylu póżnogotyckim. Od XVII wie.ku uznawany jest za cudowny.
Zarząd naszego województwa
wybrał taki właśnie dar, ponieważ
powszechnie znany jest kult papieża dla Matki Boskiej . Dar
związany jest z ziemią święto
krzyską i powstał w naszym regionie,
(nieb.)

PBZEDSIJeBIOBCY
POS,.ABALI SIJe
Warty 50 tysięcy złotych remont Domu Żaka i elewacji
Collegium
Gostomianum,
przed wizytą papieża Jana
Pawła" w Sandomierzu przeprowadzili
przedsiębiorcy,
zrzeszeni w Staropołskiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej
w
Kielcach.
Pieniądze

przekazały

najwię

ksze firmy Kielecczyzny i ziemi
sandomierskiej, banki, instytucje
finansowe , Materiały dostarczyły
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, Kieleckie Przedsiębior
stwo Robót Mostowych i Przedsię
biorstwo Ceramiki Budowlanej.

Świerzawski i Wojska Polskiego

poinformował ksiądz

Krzysztof
Rusiecki , przewodniczący komisji ds . kontaktów z mediami
w diecezjalnym komitecie przygotowującym pielgrzymkę papieską, - Motyw krzyża grunwaldzkiego
wraz
z
wznoszącym się nad ołtarzem
Krzyżem Walecznych oraz ze
Świętym Krzyżem w tle stanowić będzie znakomitą oprawę i
symbol sandomierskich uroczystości papieskich .

Osiem delegacji
będzie wręczać

dary papieżowi. Dwie pierwsze - dzieci i młodzieży - zaniosą dary ołtarza : puszkę z
komunikantami , ampułki z winem , wodę i kwiaty. Rodzice
wręczą Ojcu Świętemlj kielich
od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Księgę Czynu Ewangelizacyjnego od Akcji Katol ickiej . Wspólna będzie delegacja
rolników i górników. Rolnik zaniesie Ojcu Świętemu kosz z
płodami ziemi sandomierskiej i
figurę św . Floriana, górnik natomiast makietę kościoła Św , Ducha w Staszowie wykonaną z
siarki. Hutnicy przygotowali dla
Ojca Świętego statuetkę hutnika trzymającego w ręce wyroby
hutnicze . Szóstą delegacją bę
dzie delegacja synodalna , która
podaruje papieżowi dekrety II
Synodu Diecezji Sandomierskiej . Ikonę przedstawiającą
postaci świętych i błogosławio 
nych ziemi sandomierskiej, gobelin z panoramą grodu oraz
orła w koronie wykonanego z
mosiądzu przekaże Rada Miasta . Jako ostatnia będzie delegacja wojskowa , która wręczy
kluczyki do dwóch karetek pogotowia.

O ich przeznaczeniu
zdecyduje sam
Swój dar

papież,

przekażą

również

kapłani. Będzie

to kielich przedstawiający cztery postaci : św. Stanisława biskupa - patrona diecezji
sandomierskiej, błogosławionego
Wincentego Kadłubka - patrona
miasta oraz dwóch duchownych
pochodzących z ziemi sandomierskiej. których Ojciec Święty beatyfikuje w Warszawie 13 czerwca księży
Antoniego Rewerę i
Władysława Miegonia .
32 osoby otrzymają z rąk papieża komunię świętą. Nazwisk tych
osób kuria nie ujawnia,
- Przy wyborze zastosowano poczwórny klucz - dekanaty (w całej
diecezji jest ich 25), rodziny, duszpasterstwo specjalistyczne oraz
środowisko klerycko-zakonne powiedział ksiądz dr Jacek Łapiń
ski, rzecznik prasowy diecezji sandomierskiej.
Ksiądz rzecznik nie ujawnił także , kto znajdzie się w gronie 60
osób, które
zjedzą

obiad

z Ojcem Świętym
w pałacu biskupa. Będzie to na
pewno orszak papieski - polski i
watykański oraz zaproszeni goście .

Nie wiadomo jeszcze, czy Ojciec

Święty wyjdzie poza oficjalny protokół

i odwiedzi sandomierską katedrę .
- Jest to bardzo prawdopodobne
- powiedział ks. Łapiński. - Kardynał Wojtyła bardzo przyjażnił się z
biskupem GoIębiowskim , którego
grób znajduje się w podziemiach
katedry.
Dwaj biskupi ordynariusze: diecezji sandomierskiej Wacła w

Leszek Sławoj Głódż , wojewodowie podkarpacki i świętokrzyski
oraz prawdopodobnie przedstawiciele władz samorządowych będą
witać papieża na lądow isk u w Wielowsi.
Ksiądz Krzysztof Rusiecki zdradzi ł , że w drodze z Warszawy do
Sandomierza papież pozdrowi
zgromadzonych w ruinach zamku
Krzyżtopór mieszkańców gminy
Iwaniska.
- Zostało to j uż uzgodnione z Biurem Ochrony Rządu oraz biskupem Janem Chrapkiem , który pochodzi z parafii Iwaniska - powtedział ks. Rusiecki.
Do tej pory diecezjalna komisja
administracyjno-sponsoringowa
rozprowadziła ponad

300

tysięcy

kart wstępu
dla pielgrzymów. Najdłuższą
do przebycia będzie miała
sześciotysięczna grupa z Ukrainy,
Będą też wierni z Białorus i. Z polskich pielgrzymów największą odl egłość do pokonania będzie miała
grupa z Zabrza,
- Cała sandomierska uroczystość
będzie bardzo ciekawa medialnie,
Telewizja skorzysta aż z 10 kamer,
najwięcej ze wszystkich miejscowości w Polsce. Będzie co pokazać : rycerstwo, wojsko, w tym cała generalicja, leśnicy, pocztowcy, szpaler
harcerzy ustawiony na moście .
Sandomierz jest jednocześnie miejscem najtrudniejszym logistycznie,
m.in. ze względu na wąskie uliczki i
przejścia między sektorami, ich
drogę

małą przepustowość , konieczność

przeprawy przez most - podsumoks. Rusiecki.
Jutro o godzinie 11 na Rybitwach odbędz ie się próba mszy
świętej .
(GOP)

wał

AUTOTAK+FIAT BANK=

Odnowienie Domu Żaka , stojące
go tuż przy centrum informacyjnym wizyty papieża , i pomalowanie elewacji Collegium Gostomianum, gdzie będzie stał ołtarz , przyjęła na swoje barki Pracownia
Konserwacji Zabytków z Kielc,
- Kolejna już inicjatywa Izby przyczyni się do godnego powitania
dostojnego gościa i zwróci uwagę
na związki Kielc z Sandomierzemuważa dyrektor SIPH Janusz Rudnicki. - W ten sposób chcieliśmy
także wyrazić wolę przywrócenia
naszych historycznych więzi z tym
miastem.

IWiDal

raz nie chcą wyjść z "Flesza"

•

••

aspawanl uczniowie
-

_

praktykanci zostali uwięzieni w starachowickiej restauracji
Spółdzielnia mieszkaniowa wymówiła lokal właścicielowi
.,vznil ,,,.U na zaległości czynszowe. Ten nie zgodził się z decyzją i z
I k
podjął strajk. We wtorek pracownicy zaspawali drzwi
o alu. Praktykanci nie chcą wyjść z "Flesza".
kilku miesięcy właściciel re. nie płacił czynszu Stara"'''K'IO' Spółdzielni Mieszkapostan owiła lokal wynakazała właścicielowi

Pomieszczenia. Ten jedzgOdził się z tym i od piątku
z pracownikami podjął
Rada Nadzorcza spółdziel
I
jeszcze raz przyj_
i rozpatrzyć odzłożył współwłaści-

. PraCownicy nadal pro-

dZiałalność, w nocy dyżu-

rowali w środku. We wtorek dwaj
pracownicy administracji na polecenie prezesa zaczęli blokować
drzwi. Byli pewni, że w środku nie
ma nikogo. Dopiero kiedy uporali
się ze spawaniem drzwi okazało
się, że w lokalu zostali dwaj młodzi
ludzie, praktykujący we .Fleszu·,
Siedzieli jednak cicho aż do rana.
Wtedy otworzyli okno i zaczę l i
krzyczeć, że są głodn i. Właściciel

Jerzy Wanad przyniósł im prowiant, a potem zawiadom ił policję
o uwięzieniu dwóch jego pracow-

ników. - Przyjęliśmy zawiadomienie, funkcjonariusze chcieli praktykantom umożliwić wyjście , podstawili drabinę , ale oni nie zamierzają opuścić .Flesza· dobrowolnie - mówi komendant powiatowy
policji w Starachowicach Kazimierz Sala . - Wyjaśniamy ze
spółdzielnią całą sprawę . Z tego,
co wiem, Rada Nadzorcza ma zebrać się w tej sprawie w najbliż
szych dniach.
Pracownicy SSM są przekonani,
że gdy zakładali blokadę, nie było
nikogo w środku . Nie wiedzą, jak
młodzi ludzie dostali się do środka .
Według prezesa, właściciel mógł
n egocj ować ze spółdzie l n i ą, ale
nie powinien posługiwać s ię takimi
(AO)
metodami.

~ Fiat Bank Polska

BEZPŁATNA

S.A.

Tak kupisz na raty
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• Dzień odpoczynku Ojca Świętego. Wrócił do miejsc swojej młodości. Niespodziewanie odwiedził rodzinę Milewskich

"

PAPIEZ WSROD SWOIC

Środa była dniem odpoczynku dla Ojca Świętego, który od wtorkowego popołudnia przebywa nad Wigrami. Papież spędził jednak ten
dzień aktywnie: pływał statkiem po Kanale Augustowskim, odwiedzi/ wsie leszczewo i Studzieniczną.
Choc ia ż plan pobytu pap i eża
nad Wigrami utrzymywany był w
ś cislej tajemnicy, dzi ennikarzom
udało się ustalić kolejne etapy jego
wycieczki. Ojciec Święty odwiedzał m.in. miejsca, które poznał w
czasach młodości , gdy wędrował
po Suwa l szczyżn i e.

Krótko po godz. 19 w środę Jan
II wrócił z całodziennej wyprawy po Suwalszczyźnie do swojej rezydencji w dawnym klasztorze Kamedułów w Wigrach.
Paweł

- Jesteśmy całkowicie zaskoczeni , ponieważ nigdy nie poznaliśmy
papieża osobiście. Nasz proboszcz powiedział nam dziś jedynie, że możemy się spodziewać
wizyty kardynałów i biskupów - powiedział pan Stanisław.
Wizyta papieża wzbudziła we ws i

- Odpoczynek przyczynił się do
zregenerowania sił fizycznych i
psychicznych papieża - mówił Joaquin Navarro Valls, rzecznik Stolicy Apostolskiej.
Navarro Valls powiedział, że w
trakcie całej wycieczki Ojciec
Święty przypominał sobie osoby i
miejsca , które odwiedzał w młodo
ści. - Był to dzień bardzo szczęśli
wy, ponieważ papież spotkał osoby, z którymi - będąc jeszcze księ-

wcześniej się wi dYWał na
spływach kajakowych na Pojezie-

dzem -

rzu Mazurskim - mówił rzecznil
Watykanu .
Proszony o ocenę pierwszy
dni pielgrzymki Ojca Sw iętegoW
Polsce , rzecznik Watykanu po.
wiedział, że mimo iż pa pież je~
Polakiem i mówi po polsku, totre.
ści, które przekazuje s ą uniwer.
salne i docierają one do wszy.
stkich .
Dziś po południu w D rohiczyQ~
Jan Paweł II będzie przewodniCZ)ł
ekumenicznej liturgii słowa. Ojedność chrześcijan modlić się będa

wspólnie katolicy, prawosławni '
protestanci, a n~
wet muzułmanie
Do Drohiczyna nad
Bugiem , stolicy naj·
mniejszej polsk~
diecezji katolicki~,
ma przyjech ać na
u roczystości ok
200 tysięcy osób,w
tym pół tysiąca 1
B i ałorus i. B ędąlak·
że

przedstawiciele
Polskiej Rady Ek~
menicznej i bisku~
katoliccy
zza
wschodniej granicy.
Papież

w rozmowie z

rodziną

Milewskich.

Papież wyruszył z pokamedulskiego klasztoru w Wigrach, w którym się zatrzymał na dwudniowy
odpoczynek, po godz. 9.30. Najpierw odwi edził pobliską wieś Leszczewo, gdzie spotkał się z jej
mieszkańcami.
Przez kilkanaście

minut przebyw domu państwa Bożeny i
Stanisława Milewskich - całkowi
cie zaskoczonych niespodziewaną wizytą. - Ten dzień będzie
my pamiętać do końca życia mówili wyraźnie wzruszeni Milewscy.
Papież
wszedł
do domu,
wał

pobłogosławił całą rodzinę: pań

stwa Milewskich, babcię oraz pię
cioro dzieci. Rozdał wszystkim różańce . Pytał, jak się żyje oraz jak
rosną dzieci.
Rodzina Milewskich nie wie, dlaczego papież wybrał akurat ich
dom. - Być może chciał zobaczyć ,
jak żyje normalna rodzina - zastanawiała się pani Bożena .

ogromną sensację.
Pawła

Pobyt Jana
II to zdarzenie, którego nikt

się

nie spodziewał.
Z Leszczewa papież udał się do
Augustowa, skąd przed połud
niem wyruszył statkiem "Serwy"
do Studzienicznej. Ze względów
bezpieczeństwa papież wsiadł na
pokład statku z przystani jednego
z ośrodków wypoczynkowych , a
nie - jak oczekiwano - w porcie
głównym w Augustowie, ku rozczarowaniu grupy około 300 turystów, którzy chcieli zobaczyć dostojnego gościa.
W Studzienicznej Jan Paweł /I
odwiedził sanktuarium Maryjne,
modlił się przed obrazem Matki
Boskiej Studzieniczańskiej - Królowej Polski.
Papież podziękował zgromadzonym tam kilkuset osobom za
gorące przyjęcie . Dodał , że jako
Karol Wojtyła jest w Studzienicznej nie po raz pierwszy, ale jako
papież "po raz pierwszy i chyba

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 9.06.1999 r. zmarł

,

Sp.
Stanisław

Kulczycki

żołnierz AK, długoletni pracownik KZWM
i CHEMARU, nestor kieleckiego pięściarstwa,
wychowawca i trener wielu polskich pięściarzy,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi
państwowymi i resortowymi odznaczeniami.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek
11.06.1999 r. o godz. 13.30 w kościele Św. Kizyża
po czym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Nowy
w Kielcach
o czym powiadamiają córka i synowie z rodzinami
Prosimy o nieskładanie kondolencji

kupując

Ojciec Święty w Sanktuarium Matki Boskiej Studzieniczańskiej - Królowej Polski. Obok - wierni czekają na papieża .
ostatni". Na te słowa mieszkańcy
zareagowali chóralnym "nie" i zaśpiewali "Sto lar .
Uczestnicy spotkania z Ojcem
Świętym byli zachwyceni, niektórzy płakali ze wzruszenia.
Jedna z mieszkanek Studzien icznej ze łzami w oczach opowiadała, że była we wtorek na mszy
św. w Ełku, lecz nie widziała papieża z tak bliska, jak w swej rodzinnej miejscowości.
Niektórzy podkreś l ali , że papież
wyglądał "młodzi ej niż w telewizji".
- To może dlatego, źe przypomniał
sobie swoje młodzieńcze lata - powiedziała jedna z uczestniczek
spotkania.
Kapitan statku . Serwy" Leonard
Okuniewski powiedział po rejsie,
że jego wrażenia są "przeogromne i wprost nie do opisania". - Tego rejsu nie zapomnę aż do końca
moich dni - zapewnił. Według ka-(
pitana , -papież podczas półtora
godzinnego rejsu był pogodny,
miał dobry nastrój i humor, a
schodząc na ląd opowiedział nawet dowcip. Jednak z wrażenia
kapitan zapomniał jaki to był dowcip.
Po modlitwie w kaplicy cudownego obrazu Jan Paweł \I wraz z towarzyszącymi mu osobami zjadł
obiad u proboszcza parafii w Studzienicznej księdza Zygmunta Kopiczko.
Sanktuarium w Studzien icznej
w Puszczy Augustowskiej jest od
ponad 250 lat miejscem kultu religijnego. Szczególną czcią otaczany jest znajdujący się tam cudowny obraz Matki Boskiej Studzieniczańskiej - Królowej Polski.
Około godz. 16 statek z Janem
Pawłem II popłynął kanałem Augustowskim ku śluzie Gorczyca,
gdzie w pobliżu miejscowości
Płaska w Puszczy Augustowskiej
po godz. 18 zakończył rejs statkiem. W sumie tego dnia Ojciec
Święty spędził na wodzie ponad
3.5 godziny.

Mimo zachęcających
okrzyków kilkudziesięciu
mieszk ańców
okolic
Płaskiej, by Ojciec Świ ę
ty odwiedził tak mu bliską
Mikaszówkę, papież tylko pozdrowił zebra nych i
samochodem udał się w
drogę powrotną.

Wcześniej
odwiedził w

paprez
Gorczycy ka-

plicę Miłosierdzia Boże

go i dom katechetyczny

system ociepleniowy

TERRAIIOVA®
Końskie : AKTUS , Warszawska 50, tel. 3751184,Ostrowiec Świętokrzyski: TERRANOVA, 11 Listopada 60, tel. 2665298,

2664982, Pińczów: W&W, Batalionów Chlopskiech 17, tel. 3574692, Radom : BROD · BUD, Młynarska 10, tel. 3814230,
0601 395242

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jutro, po raz p~.
wszy w historii K~
ścioła ,

papież

wiedzi narodowyparlament. Jan Pawa
II wygłos i przeslarli1
do polskich parlamentarzystów. W
siedzibie parlamentu przy ul. Wiejs~
w Warszawie Ojciec
Święty będ zie prze.
bywał 105 min ul. ~
gmachu Sejmu p~
pież przybęd zie jutro
o godz. 10.20·0PUscr parlament o
godz. 12.05.

nu
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_ n,~='~"'''''IAIU trzykrotnie przerywane - jugosłowiańscy generałowie konsultują się

Mleko z

iloszeviciem • Sojusz nie przerywa nalotów

znacznie konstruktywniejszym nastawieniem niż w weekend". Wówczas rozmowy załamały s ię , gdyż

bnie na wyniki rozmów w Kumanovie i na wstrzymanie nalotów, czego domagają się dwaj dysponujący prawem weta stali członko
wie RB - Rosja i Chiny.
Pentagon informował we wtorek
o oznakach przygotowań do ewakuacji s i ł serbskich . Wczoraj agencja Tanjug podała , że pierwsza
grupa serbskiej policji wycofuje się
z Kosowa na rozkaz armii JUgosłowia ń s k i ej.

Zgodnie z zapowiedziami, Sojusz konty n uował wczoraj naloty,
głównie na oddziały serbski e w
Kosowie i instalacje wojskowe w
Serbii.
Wprawdzie wczoraj po połu dn iu
minister obrony Niemiec Rud olf
Scharping ogłos ił , że NATO
"wstrzy mało de facto naloty", jed-

nak rzecznik Sojuszu Jamie Shea
natychmiast to zdementował . Operacja powietrzna jest kontynuowana. Nikt nie podjął jeszcze decyzji o ich wstrzymaniu bądż zawieszeniu , ponieważ nie widzimy
jeszcze wycofywania się sił serbskich - stwierdził . Podobne dementi ogłosił w Waszyngtonie
Biały Dom. - Operacja powietrzna
trwa - powiedział rzecznik Białego
Domu Joe Lockhart, komentując
wypowiedż Scharpinga.
Shea zapewn ił, że NATO nie zamierza atakować wycofuj ącyc h
si ę Serbów, ale też zastrzeg ł, że
Sojuszowi b ędzie trudno zagwaran towa ć im b e zp i ecze ń stwo , jeśli
wcześ n iej obie strony nie ustalą
precyzyjnie punktów zbornych, term inów i tras opuszczania Kosowa .
Shea p owiedzi ał , że w Macedonii
w pogotowiu jest j u ż 17,5 tys.
żołnierzy, g łów nie brytyjskich, gotowych, aby wkroczyć na miejsca
opuszczane przez siły serbskie w
Kosowie.

w Kumanovie, gdzie

odbywają się

dwaj główni członko
delegacji jugosłowiańskiej Svetozar Marjanović i rzeczNebojsza Vujović - dwujeździli na terytorium Serrozmawi ać przez telefon z
w Belgradzie.
przedstawiciele NATO
tymczasem .ostrożny opi zapewn iali , że rozmowy
_"y~IUI' <l dobrze". Rzecznik NAShea ocenił , że ju"'łOwirlń'",vg enerałow i e tym raprzybyli na negocjacje "ze
",,,,~nr1V IP

p~

negocjacje.

Belgrad odmówił wycofania się z
Kosowa przed uchwaleniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Jednak według przecieków z NATO, sprawa rezolucji również tym
razem wstrzymała rozmowy. Reuters podał , że Belgrad znów nie
chce podpisać porozumienia
przed jej uchwaleniem.
Rada Bezpieczeństwa zaczęła
konsultacje nad projektem rezolucji we wtore k. Wbrew oczekiwaniom , nie wyzn aczyła n astę p neg o
posiedzenia. Czeka prawdopodo-

Fol. PAP/CAF

Komisja Europejska oświad
wczoraj , że jej zdaniem,
Belgia nie przestrzega unijnej
decyzji o wycofaniu ze sprze daży wszystkich produktów,
które mogą zaw i erać diaksyny,
rakotwórcze subs t ancje chemiczne.

Rzecznik Komisji Gerry Kiely poproblemem jest potencjalnie skażone
mleko, wciąż sprzedawane w belgijskich sklepach . Dodał jednak,
że Komisja jest "usatysfakcjonowana" antydioksynowymi rozwiązaniami wprowadzonymi przez
Francję i Holandię . gdzie fermy
poddano kwarantannie, a skażone
produkty usunięto z rynku.
Zapytany, czy Komisja uważa , że
Belgia powinna wycofać mleko ze
sprzedaży do czasu wyjaśnienia ,
które farmy korzystały ze skażonej
dioksynami paszy, Kiely odpowiedział , iż "decyzja Komisji o zakazie
sprzedaży odnosi się do wszystkich produktów mlecznych, które

czyła

inform ował , że największym

Lustracja posla z PSL
Zastępca rzecznika interesu
publicznego Krzysztof Kauba
potwierdził, że jeden z wniosków rzecznika do Sądu Lustracyjnego dotyczył posła PSL Aleksandra Bentkowskiego.
- Sąd Lustracyjny wszczął j uż postępowa n ie wobec posła PSL Aleksandra Bentkowskiego - potwierd ził wczoraj sędz i a tego sądu
Grzegorz Ka rzi ewicz. Jednak nie

wiadomo jeszcze, kied y zacznie
się proces.
Wcze śni ej sam Bentkowski ujaw nił , że S ąd Lustracyjny wszczął
wobec niego postępowanie . Zapewnił jednocześ nie , że nigdy nie był
współ p racownikiem słu żb specjalnych PRL.
Szef klubu PSL Janusz Dobrosz
powiedział , że to NKW PSL zadecyduje, czy w związku z wszczę-

Belgię

Grupa belgijskich rolników pikietuje chronioną przez policję i otoczoną zasiekami z drutu kolczastego fabrykę pasz w Deinze. Dwóch
szefów tej firmy aresztowano już w ubiegłym tygodniu.

Bentkowski mandatu nie zawiesi
Fot. PAP/CAF

w sklepach

Unia karci

70 TRZEBA CZASU
""',mlllwv wojskowych NATO i Jugosławii na temat trybu wycofania sił serbskich z Kosowa
wczoraj po południu przerwane po raz trzeci i będą wznowione dziś ran o - podały
Sojuszu. Rozmowy przerwano, gdyż przewodniczący wojskowej delegacji Jugosławi i
Svetoza r Marjanović udał się po raz kolejny na konsultacje z prezydentem SlobodaMiloszeviciem.

dioksyną wciąż

ciem postępowania lustracyjnego
wobec posła Bentkowskiego
Stronnictwo podejmie wobec niego jakieś decyzje. - PSL nie przyj-

mogły zostać skażone".

Rzecznik Komisji dodał , że głów
nym problemem jest obecnie odnalezienie żrndła skażenia. Belgijskie władze dostarczy ty już wprawdzie Komisji listę ferm , które
otrzymywały skażoną paszę, ale według Kiely'ego - potrzeba wię
cej informacji, by wyśledzić wszystki e skażo ne produkty

mowało uchwał zobowiązujących

do ustąpienia ze stanowiska przed
decyzjami sądu lustracyjnego podkreślił Dobrosz.
Aleksander Bentkowski powiedział wczoraj, że nie zawiesi mandatu poselskiego.
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Tego szukałeś...

W ~rnaju, dzięki

Auto Systemowi

zostało właścicielami

o sób

samochodów Daewoo.

jolanta janucbta z jędrzejowa:
"Auto System to bardzo dogodny sposób IUl zakup wymarzonego samocbodu.Już po wpłaceniu
dwócb rat wylosowaliśmy samochód".

Dołącz

do nich,

zapewniając

sobie

umowę

w Auto Systemie!

Teraz specjalny plan promocyjny:

SAlONY AU'J'O SYS'J'EMU:
KIIlCI Kino " Romantica" PUlA WY SOH "Powiśle" PUlA WY SOH "Zdemar" RADOM CH "M)" RADOM OH "Sezam" SAIłŻYSKO-ICAMIINNA SOH "Bartek"
fARNO.UIG OH "Ozikowiak"
GWARANCJA

Auto System. Z pewnością
ABSOLUTNEJ
SATYSFAKC 'J I

Bezpłatna

;nl o/ ;n; a

O

800

najtaniej!
J20

J47

Strony 4, 5 przygotowano na podstawie materiałów PAP

http://sbc.wbp.kielce.pl

Spnedaje samochocły
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KRZYŻÓWKA NR 132
-.

GORNA
CZĘŚĆ

PUCHARU

LASSO

~
2AWCA

r--.

~GIEL

...

...

~

GAŁKA

OAW. SLU-

lEBNE RY· ŚNIEGOWA
CERSTWO

...

CZŁOWIEK

-

MAŁPA

l?

1

UDAJE

WIEDZY

~

KlERUNEK

9

T~2~~

~

_.

3

-+-

ON NA PO-

DROGI

MIASTO

DO KAJFASZA

W BIRMIE

I KRĄZy

SŁODKIE
JABŁKO

CZARNA
WĘDLI-

NA

~
DRZEWA

~

2

•

PLACOWY
Z

DYMEM

...

....

...

RODZAJ
ZABURZEI'iI
GRAACZ-

STOLICA
SENEGAL U.
PORT

NYCH

...

NAO
ATLANTYKIEM

10

"OWY

•

MIŁOSNY

~ f+
....

OPIEKUN-KA ZOSI
Z ,PANA
TADEUSZA'

DZIEŁO

EMILA
ZOLI

ROZWOJU

-

....

C~~?.m5K

L..

MA
Sł:CZ ĘKI ,

-

BIEGA-

~
NOGA
BULDOGA

L..

A NIE
GRYZIE

....

6

8
PRZEPŁYWA

PRZEZ

BERNO I WPADA
DO R ENU

1
1

2
1

3
1

dźców. Pieniądze uzyskane ze
sprzedaży
pozostałej
części

" Colour
For Kosovo" (" Kolo r dla K os o wa")
to
tytuł

nakładu (książka kosztuje 5 funtów, zawiera również zestaw kolorowych kredek) przekazane będą
na konto funduszu dziecięcego organizacji UNICEF, działającej przy
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

bywających
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać (lub doręczyć) pod adresem redakcj i "ED" w terminie 7 dni
od daty numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana nagroda
książkowa . Na karcie pocztowej z rozwiązaniem należy umieścić dopisek: " Krzyżówka nr 132".
loprac. ABEMAJI
Rozwiązanie krzyżówki nr 109:
POZIOMO: kineskop , wywrotka , lord , omamy, rynna , góra, skrzekot,
anakonda .
PIONOWO: kawalerzysta , edredon , katoda, praktykantka , magneto,
nutria.
Rozw. główne : SKRZEKOT.

c

Prawo dla
N i edoskonałe

przepisy prawa
Hiszpanii raj dla złodzi e i
samochodów. Dziennik " El Pais"
zwrócił we wtorek uwagę , że w
wi ększości przypadków sądy hi-

IALlI

wydanej z
gwiazd świata sztuki,
filmu i estrady, z której dochody
przeznaczone zostaną na rzecz
pomocy dzieciom - ofiarom wojny domowej na Bałkanach.
W gronie 27 artystów biorących
udział w tym przeds ięwzięciu znależli się m.in. wybitni brytyjscy malarze: Oamien Hirst, Tracey Emin ,
Gilbert i Chris Olfili , piosenkarz i
kompozytor muzyki rockowej ,
członek zespołu "The Beatles· - sir
Paul McCartney oraz rzeżbiarz
Anthony Gormley. Koszty druku
książki w wysokości 1 O tys i ęcy
funtów szterlingów (około 17 tysię
cy dolarów) pokryl.sławny amerykański aktor filmowy Paul Newman (na zdjęciu wyżej) , który
wcześniej już w ielokrotnie przekazywał pieniądze z fundacji charytatywnej swojego imienia dla
ofiar kryzysu na Bałkanach .
Książka , wydana w tym tygodniu
staraniem brytyjskiego komitetu
pomocowego . Colour For Kosovo" , ok reślana jest -jako . dar
miłości ·. Ukazała się w nakładzie
100 tysięcy egzemplarzy, z czego
70 tys ięcy zostanią rozprowadzonych bezpłatn i e wśród dzieci prze-

szpańsk i e

muszą

ukradł samochód . Jeśl i więc
ziej nie został przyła pa ny
mencie włamania, ma
szanse na wyrok unlp.'Ntnrl;O;•.

uniewinniać

amatorów cudzych pojazdów.
W Hiszpanii nie wystarczy, że policja przyłapie kogoś na jeżdzie
skradzionym samochodem - podkreśla "El Pais". Prawo stanowi
bowiem, że nie jest to czynem kara lnym . Żeby kogoś skazać , trzeba mu udowodnić, że osobiście

Dinozaur

z odpadków

Humor dnia
\JAK ZACZNĘ KRZYCZEC I
TUDA0 I PIISZ CZEC I Pł:-AKA-t
PQ2EKONA~Z ÓIĘ,2f. TO I
hAQDZO TANI NA~lYJNI\( .

Fo/.
Członkowie rosyjskiego

ekologicznego " Kedr"
stawiają
8
Pałacem Młodzieży w
dinozaura zbudowanego l
padkó~ na znak protestu
ciwko zanieczyszczeniu
skiej stolicy.
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Rys. M Dulęba

A '1'0 CIEKAWE!
Spośród 330 gatunków i odmian
hodowanych przez człowieka kotów do miana największych pretendują samce rasy ragdolI, które ważą
7-10 kg . W większości przypadków
waga kota domowego nie przekracza 3,9 kg (samiec) oraz 3,2 kg (samica). Tę wagę mogą nawet znacznie przekroczyć wykastrowane kocury i wytrzebione kotki.

AS

M

JEZIERSKI

Palma kokosowa z gatunku Lodoicea seychellarum wytwarza
ważący 18 kg owoc, który zawiera
tylko jedno nasienie . Palmy te
rosną jedynie na Seszelach na
Oceanie Indyjskim.

JEDYNY W POLSCE !
PROD UCENT ŻALUZJ I
W EWN ĄTRZ HERM ETYCZNI E
ZESPOLONYC H SZYB

Najplodniejszym producentem
rewii mody jest Adalene Ross z
San Francisco. Do kwietnia 1989
roku wyprodukowała ona łącznie
4721 rewii.

***

HOROSKOP
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na świecie kompleks
studiów filmowych mieści się w
Universal City w Los Angeles . Kompleks Back Lots składa się z 561
budynków; na obszarze 170 ha
znajdują s i ę 34 hale do kręcenia

ba\~O(\O~

1-es\a~~S 1,.\

__ "\"\';1

Uśmiech

mikrowentylacja

GRATIS!

numeru

Rozmowa przez telefon:
- Możesz już przyjechać do mnie
kochany, mój mąż pojechał na ry-

* cena nie zawiera podatku VAT

LEKOMIN 2 , 26-050 Zagnańsk kjKielc, tel./fax 0-41 / 3001175,3001137

BIURO HANDLOWE: Kielce ul. Duża 24, tel./fax 0-41 / 3432121, 3432122, 3432123
I

i

iI

by.
- Wspaniale . Zaraz będę .
Po kilkunastu minutach kochankowie sąjuż razem.
- Co powiedziałeś swojej żonie
wychodząc z domu?
To samo, co zawsze, że jadę na
ryby.
(s.)

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

KOZIOROŻEC. Ktoś
do konfrontacji z Tobą. Nie daj s ię
będzie dążył

sprowokować ,

swoją wyższość

oka ż

i siłę .

WODNIK. W życiu osobistym
interesujacy
wątek uczuciowy. Mimo
grożących Ci komplikacji
chyba go rozwiniesz.
PANNA. Chyba
RY BY.

Największy

RADOM: "SANTRA tel 10-48) 366 93 70 ' UMlr tel (0-48) 331 31 26 • STALOWA WOLA: .. CHMURA' tel (0·15) 844 00 97 ' RYBAK tel
(0·15) 842 54 80 ' SKARŻYSKO-KAMIENNA: _AQLlN" tel (0-41 ) 251 4088 ' _ANMAR" s c 251 1416 ' WINIARSKI 25 27 200 •
STARACHOWICE .Kucharskl " tel 27544 74 • STASZÓW "STt: tel (0·15) 86422 63 • BUSKO-ZDRÓJ _Gur tel 3782088

scen z jednoczesnym nagrywaniem dźwięku .

Tatuś - zebra, mama cem tej miłości jes t
zdjęciu zwienątka o imieniu
Maleńs two pnyszło na świat
ogrodzie zoologicznym w
północny wschód od Tokio.

***

PRODUCENT
O KI EN I DRZWI
Z pcv I ALUMINIUM
KRAT ZWIJA NYCH
I RO LO KASET

PRODUKCJA:

złodzieja...

udziałem
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Najpierw trzeba

Na przekór
własnym interesom próbujesz płynąć pod p rąd .
Na szczęś cie los j est dla
Ciebie łaskawy.
BARAN. Wielkie nadzieje dotyczące życia
osobistego . Masz mocne podstawy do marzeń i
snucia planów.

nieneś

zdobyć

I

głębszą ana lizę,
nać

~ilansu

strat, a wtedy
się·

WAGA. Czyjeś
uznania spłyną

isz.

BYK. Porozumienie z
b li ską osobą może być

jeszcze lepsze, jeśli zrezygnujesz z mentorskiego tonu.

BLIŹNIĘTA. Nie wszyscy są tak przebojowi jak
Ty. Ale też sami ponoszą
tego
konsekwencje .
Przestań s ię czepiać .

wyższy

czas
postanowienia, .
niedawno . podjąle s .
bierzesz do siebie
cunku.
ST RZE LEC.
dużo wie i wiele
stanie na Twojej
Mimo wszystko nie.
dawaj się bez walki.
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onariusz wysokiego ryzyka

OJA PRYWA"NOŚĆ
SKRZYNCE POCZ.,OWEJ
na się od rubryki .wolny czas (hobby)". Pytania dotyczą sposobów
spędzania czasu wolnego, preferowanych stacji telewizyjnych i radiowych, gazet, a także wakacyjnego
wypoczynku. Inne rubryki to .zakupy., .zdrowie·, .papierosy·, . alkohole·, .motoryzacja·, .ty, i twoja rodzina·, .ty i twój dom·, .produkty·.
Autorów kwestionariusza interesuje dosłown ie wszystko. Pytają na
przykład o najchętniej kupowane
masła, batony, czekolady, kawy,
herbaty, jogurty, chipsy, proszki" do
prania, wybielacze, płyny do mycia
naczyń , wody mineralne i soki, za
każdym razem wymieniając po kilkanaście czy k il kadziesiąt gatunków danego artykuł. Do pań kierowane jest pytanie dotyczące środ
ków higieny osobistej - czy korzystają one z tamponów, wkładek higienicznych czy też podpasek, a jeśli, tak, to jakich - normalnych ze
skrzydełkam i,
normalnych bez
skrzydełek , cienkich ze skrzydełkami czy cienkich bez skrzydełek . Z pewnością z myślą o panach wprowadzono do kwestionariusza pytania związane z mocniejszymi trunkami i samochodami.
W pytaniach .rodzinnych· należy
wymienić swoje i innych członków
rodziny dane osobowe, pozycję
zawodową, miejsce pracy, sytua-

posiada pan konto w
to proszę podać w
- to jedno ze 140
zawartych w kwestioktóry mieszkańcy
mogą znależć w
skrzynkach pocztoW zamian za wyankiety i wyraże
na wykorzystanie
w nich danych
obiecuje się
próbki produktów
losowaniu nagród.

posiadam tylko ja i listonosz.
Sądzę , że firma , która rozsyła te
ankiety, musi póżn i ej sprzedawać
informacje za n iezłe pien iądze . Na
mnie na pewno nie zarobią - skomentował czytelnik.
O komentarz popros ili śmy też
rzecznika prasowego generalnego inspektora danych osobowych

Małgorzatę Kałużyńską. Jak się
- nie byliśmy pierwsi, któ-

okazało

rzy zatelefonowali w tej sprawie.
- Dzwon iło wiele oburzonych
osób. Firma ta rozsyła chyba najbardziej szczegółowe ankiety, czyni to jednak bezosobowo i z tego
co się orientuję - w swoich drukach
przekazuje również informacje

wymagane ustawą o ochronie
dóbr osobowych . Do tego, kto
otrzyma ankietę , należy dokońa
nie wyboru, co z nią zrobić . Czy
skusić się na ofertę firmy, czy też
zachować swoją prywatność - powiedziała nam pani rzecznik .
Dowiedzieliśmy się też , że wycofanie naszych danych z rejestru fir-

my, do której

wypotem
tylko od jej dobrej woli. Konsumenci mogą natomiast złożyć do biura
inspektora skargę na osoby lub instytucje, które bez ich zgody wrzucają tego typu przesyłki do skrzynek pocztowych.
(pok)

cję mieszkaniową, przybliżone
miesięczne dochody, wydatki , wartość

domu czy mieszkania oraz
plany

związane z tym wszystkim
na najb liższą przyszłość.

Pod numerem 137 pojawia się
pytanie o nazwę banków, w których posiadamy konta, a w następ
nym punkcie - banku, w którym
mamy główne konto. Są też pytania z jakich usług bankowych
chcielibyśmy korzystać i o firmę
ubezpieczeniową.
. Dziękuję za wypełnienie

kwestionariusza. Myślę , że był to dobrze wykorzystany czas· - zaznacza koordynator projektu pod pytaniami. A jeszcze niżej jest część ,
którą należy wypełnić drukowanymi literami. To zgoda na wykorzystanie danych.
- Znajdowałem już w skrzynce
czy na wycieraczce różne ulotki,
ale ten formularz przebija wszystko, co do tej pory widziałem . Pytania wdzierają się w prywatność
moją i mojej rodziny i dotykają najbardziej osobistych spraw . Nawet
to, że pisze się o dobrowol ności
wypełn i an ia ankiety, niczego nie
usprawiedliwia. Ciekawi mnie też ,
jakim sposobem ankieta ta znalazła s i ę w mojej skrzynce. Przecież kluczyk od niej teoretycznie

ford escort wersja 5-drzwiowa (bolero 2 i verona)
•
•
•
•

doskonałe wyposaże nie standardowe

24-godzinna bezpłatna pomoc drogowa w Polsce i w Europie
6-letnia gwarancja na perforację korozyjną nadwozia
odbiór natychmiastowy
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Z żołnierzem I Dywizji Piechoty Wojska Polskiego im. Tadeusza
Zygmuntem ,Bancewiczem rozmawia Tomasz Buba

10 czerwca
trafiliśmy.

Kościuszki

WSPOMNIENIA WOJENNE
RYBAKA Z NIECRORZA
W tym roku mija 56 rocznica bitwy pod Lenino, stoczonej przez
1 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościu
szki 12 i 13.10.1943 r. Drogi żołnierzy, którzy trafili do I OP, byłyzłożo
ne i pogmatwane. Wprawdzie jest oczywiste, że żadna wojna nie
szczędzi dramatycznych przeżyć, doświadczeń i zdarzeń, ale ci, którzy trafili do Dywizji Kościuszkowskiej , doświadczyli tego w dwójnasób. Wojenne losy rzuciły ich na olbrzymie tereny Związku Sowieckiego, gdzie żyli i pracowali w bardzo trudnych warunkach. Niejeden
przetrwał i przeżył dzięki głębokiej wierze i nadziei, że nadejdzie
dzień, w którym będzie można wrócić do kraju, do ojczyzny. Toteż
gdy tylko pojawiła się taka możliwość, a było nią zgłoszenie się do
służby w jednostce polskiej - natychmiast z niej skorzystali, często
mimo trudności i rozlicznych przeciwieństw. Jednym z nich był Zygmunt Bancewicz, którego wojenna tułaczka zakończyła się w Niechórzu - 50 km od Kołobrzegu.

żołnierzy

• Jak pan trafił
ściuszkowskiej?

do Dywizji Ko-

- Niewątpliwie źródła rekrutacji
do I Dywizji Piechoty były róźne.
Najliczniejszą grupę stanowili Polacy wysiedleni i deportowani w
głąb ZSRR. Tak też było z całą
naszą rodziną, która została wywieziona na Syberię w 1940 r.
Gwałtowność i niezmierzona surowość warunków deportacji i aresztowań, graniczące niekiedy z
okrucieństwem ze strony funkcjonariuszy NKWD, wywoływały u
Polaków uczucie wrogości w stosunku do sowieckiej władzy. Przeniosło się ono częściowo również
na organizatorów I Dywizji. Jednak wielu Polaków rozumiało, że
formowana dywizja stanowi dla
nich i ich rodzin jedyną szansę wyrwania się z osad Kazachstanu,
Kirgizji i Turkmenii. 2.06.43 r.
miałem stawić się wAsino, 75 km
od wioski Minajewki, gdzie mieszkała cała nasza rodzina . Ojciec
poszedł 1.06.43 r., a ja i Tadeusz
Iwanowski zostaliśmy dzień dłużej
przy rodzinie i postanowiliśmy, że
w jednym dniu przejdziemy te 75
kilometrów.
• Czy ł Dywizja Piechoty
składała się tylko z polskich
żołnierzy?

- Tak., tylko z polskich żołnierzy,
którzy wcześniej byli zesłani na
Syberię. Rosyjskich żołnierzy szeregowców nie było wcale, tylko oficerowie. Ja, jakbym był z dwudziestego trzeciego roku, to trafiłbym
do Andersa, ale jestem z dwudziestego czwartego, to trafiłem do 1
Dywizji Kościuszkowskiej. Wielu
jednak, wstępując do I Dywizji, liczylo na to, że po sformowaniu i
przeszkoleniu wyjadą z rodzinami

Biblioteka i

książka

z armią Andersa do Iranu. Nie widzieli bowiem siebie walczących
razem z niedawnymi wrogami
przeciwko Niemcom.
• Jak pan wspomina kadrę zawodową i czy łatwo znajdowaliście wspólny język?
- Naszym dowódcą był major Witkowski, Rosjanin, "drewniany Polak", jak go nazywaliśmy. Pozostali
też byli Rosjanami: Downarowiczszef sztabu, Zwiagin - lekarz, Minuteczkin z kontrwywiadu, Deputat - dowódca 3 baterii. Wiadomo
nie od dziś, że o obliczu wojska decyduje kadra zawodowa - oficerowie i podoficerowie. Podczas tworzenia I Dywizji Piechoty były ogromne problemy z kadrą oficerską.
Jak wiadomo, podczas rozmów z
Berlingiem i Wasilewską na Kremlu Stalin zapewnił , że do formowania jednostek polskich skieruje oficerów z Armii Czerwonej . Niestety, nie była to kadra najlepsza .
Wiadomo przecież , że żaden dowódca nie chce pozbywać się dobrych oficerów. Dlatego właśnie
dowódcy sowieccy przydzielili do I
Dywizji oficerów polskiego pochodzenia, zwracając uwagę, by nie
byli to najgorsi oficerowie. Chociaż
starano się, by dowodzili nami
znający język polski, to jednak
wielu oficerów nie posługiwało się
nim w ogóle. Wśród sowieckich
oficerów byli tacy, którym służba w
I DP podobała się, ale byli i tacy,
którzy przeniesienie do oddziałów
polskich traktowali jako karę i pragnęli opuszczenia ich szeregów.
Wielu źle traktowało polskich
żołnierzy.

• Czy doświadczył pan osobiście niewłaściwego traktowania
przez dowódców?

w nowej

rzeczywistości

Kto co czyta?
Pod hasłem " Biblioteki na
przełomie wieków" w Cedzynie
koło

Kielc odbyło się Vł Forum
Czytelnicze,
zorganizowane
Pl7ez Polskie Towarzystwo Czytelnicze w Warszawie i jego kielecki oddział oraz Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w Kielcach.
! Połowa dorosłych Polaków nie
czyta, a.jeszcze więcej nie kupuje
żadnych książek - stwierdza najnowszy raport Instytutu Książki i
Czytelnictwa, przedstawiony podczas Forum Czytelniczego przez
dr Katarzynę Wolff. Najwięcej czyta młodzież ucząca się lub studiująca . Nie są to jednak najczę
ściej
lektury zalecane przez
szkołę . Te nie spełniają oczekiwań
uczniów. Warszawscy licealiści o
twórczości Sienkiewicza, Mickiewicza, Żeromskiego powiedzieli
krótko: bez streszczenia trudno
się połapać o co chodzi.
Najwyższe czytelnictwo było w
1992 roku. Od tej pory spada. Znacznie zmniejszają się zakupy

książek. Jedynie w bibliotekach,
przede wszystkim w ośrodkach
akademickich, czytelników z roku
na rok przybywa . Kontakty z
książką regulowane są więc przez
proces edukacji. Książki szkolne,
czyli znajdujące się w kanonie lektur, cieszą się największą popularnością także wśród czytelników,
którzy naukę zakończyli już dawno. Najchętniej kupowane natomiast są encyklopedie, słowniki ,
poradniki, czyli tzw. książki użytko
we.
Spotkania bibliotekarzy-praktyków i teoretyków stały s i ę już w
Kielcach tradycją. Tegoroczne jest
szczególne, bo biblioteki muszą
się odnaleźć w nowej rzeczywistości, dostosować swoje struktury
do aktualnego podziału administracyjnego. Zastanawiano s ię
więc , jak to zrobić najlepiej, mówiono o jakości czytelnictwa, o nowych zjawiskach w nim wystę
pująCYCh, np. popu larności fantastyki.
(JOK)

- Miałem jedno takie przykre zda. rzenie. Pracowalem jako radiotelegrafista przy radiostacji. Jeszcze przed powstaniem warszawskim staliśmy koło Puław i szykowaliśmy się do przeprawy przez
Wisłę, a z tamtej strony byli jeszcze Niemcy. Po naszej stronie, w
wiosce Skurcza, nagromadzono
dużo sprzętu pontonowego, a
naszą jednostkę przydzielono do
jego ochrony i jednocześnie do budowy przeprawy. W nocy dowódca
postawił nad samym brzegiem
Wisły jedną baterię artylerii przeciwlotniczej . Z rana , gdy Niemcy
zobaczyli, co się dzieje , całą
naszą stronę ostrzelali z moździe
rzy. Łączność natychmiast urwała
się . Wtedy przyszedł dowódca ,
major Witkowski, i powiedział,
oczywi ście po rosyjsku: "Natychmiast dawać łączność, bo was zastrzelę ". Ja, długo nie zastanawiając się , zacząłem szukać na roboczej fali , zapasowej . Światełko
od nadawnia drgało , a łączności
nie było. Za chwilę przyb i egł dowódca plutonu i oznajmił : "Bancewicz, bierz linię do ręki , znajdziesz
kierunek, gdzie ta bateria jest zakładaj radiostację na plecy i zasuwaj, bo Gm nas powystrzela obydwóch". Witkowski trzymał cały
czas pistolet nad głową i jakbym
się obejrzał albo powiedział słowo ,
zastrzeli/by mnie.
Po wojnie major Witkowski został
przydzielony do Sztabu Głównego
Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie. Pewnego dnia przyjechał
na inspekcję na poligon artylerii
przeciwlotniczej do Mrzeżyna. a
następnie na posiłek do knajpy w
Niechorzu . Tego dnia wracałem z
morza z taczkami i haczykami do
domu. Zobaczyłem "gazik" i znajomą twarz - szefa sztabu Downarowicza. "Ol Bancewicz jest.
Zdrów?" Objęliśmy się , wycałowa
li. Było jeszcze dwóch poruczników i kapitan . Przywitałem się z nimi, na końcu wyciągnął do mnie
rękę Witkowski, wtedy już w stopniu
podpułkownika.
Powiedziałem: "Tobie ręki nie podam, ty
pamiętasz, jak mówiłeś : »Natychmiast dawać łączność, bo was zastrzelę?« . To tak się mówiło do
własnego żołnierza , może powiesz, że nie pamiętasz?" . I na ty
do niego. Potem zaprowadziłem
wszystkich do knajpy i kazałem
kelnerowi postawić im litr wódki. Z
domu przyniosłem ze cztery kilo
wędzonego węgorza i położyłem
na stół . Okazało się, że Witkowskiego nie było, s ied ział sam w
"gaziku". Chłopy natomiast zaczęli
mnie całować za to, że przy nich
na niego w ten sposób powie-

Wtedy dopiero był peantysowieckimi
ludżmi. U klęknął na kolana i powiedział : "Jeśli zrobicie donos na
NKWD o tym co ja wam powiem, to
mnie rozstrzelają. Powiem wam
prawdę . To co tu widzicie , zrob ił
nasz NKWD. Chcecie, wierzcie ,
nie chcecie , nie wierzcie". Ziemianka mieściła się 1200 metrów
od lasu katyńskie.9o . Były to jednak czasy, kiedy człowiek w ierzył i
nie wierzył , ale przecież widziałem
dowody. Rosjanie specjalnie zabijali niemiecką bronią i zniszczyli tyle ludzi. Wiadomo przecież - mocniejszy słabszego nigdy nie będzie
pytał o rację.
• Czy wielu żołnierzy zginęło z
waszej jednostki?
- W Kołobrzegu sporo, wDarnicy,
wien,

działem.

Widzi pan, i już nie żyje,
nie ma Witkowskiego .
• Czy o zbrodni katyńskiej jui
wtedy coś wiedzieliś cie?

- Tak, na nastroje oficerów i
I Dywizji Piechoty mocno
oddziaływała sprawa zbrodni katyńskiej . Wiedzieli o niej już od kilku
miesięcy, gdyż znana była prośba
rządu generała Władysława Sikorskiego do Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża o zbadanie
problemu odpowiedzi al ności za tę
zbrodnię . Sprawa katyńska była
przez żołnierzy żywo omawiana i
mocno ich bulwersowała . Wię
kszość
była
przekonana, że
zbrodni na polskich oficerach dopuścili s ię Rosjanie. Nie wierzyli w
wersję sowiecką. mówiącą o niemieckiej odpowiedzialności za tę
zbrodnię . Sami przecież przeszli w
Związku Sowieckim przez ciężkie
obozy i więzienia i mieli jeszcze
świeżo w pamięci metody postę
powania sowieckich władz.
Po bitwie pod Smoleńskiem wozili nas do Katynia, z każdej jednostki po kilku mężczyzn . Ja byłem
równ ież i widziałem, jak na ławce
leżało siedem czaszek, oczywiście przestrzelonych. Były również
gilzy z niemieckiego parabellum.
Byłem wtedy przekonany w stu
procentach, że zrobił to Niemiec,
bo taka była propaganda . Nocowa liśmy tam wtedy w ziemiance u
Rosjanina Staryka - ja, Wjarzewicz i Okuniewicz. On oczywiście
rozpytał nas, kim jesteśmy i jak tu
żołnierzy

że jesteśmy

pod Kijowem. Po drodze było gorzej niż w Berlinie. W Berlinie z naszej jednostki wielu nie zg i nęło .
Jednak jak popatrzę na zdjęc ie, to
mało chłopaków już zostało .

• Czy był pan ranny?
- Nie byłem. Byłem tylko pod Kijowem, w Darnicy zasypany. Staliśmy w leju od bomby. Z jednej strony stało trzech Polaków, z drugiej
czterech "Ruskich". Niemiec, jak
bombardował, to rzucał dwie bomby. Jedna rozrywała się od razu, a
druga po pewnym czasie. Nas zasypało , a "Ruskich" obsypało.
Wtedy zaczęli nas odkopywać .
Jak "Rusek" sieknął mi po ręce
łopatą, to pomyślałem tylko: "Ot,
już odwojowałem". Alę udało się·

• Gdzie pana zastała kapitulacja i co było dalej?
- Kapitulacja zastała mnie w samym centrum Berlina . W nocy z 1
na 2 maja zastrzeliłem jeszcze w
parku zebrę, gdyż nie wiedziałem,
co to. Potem byłem na defiladzie 9
maja. Następnie , po zakończeniu
działań wojennych, przerzucili
naszą jednostkę pod Berlin, gdzie
w miasteczku Bizental stacjonowaliśmy przez kilka dni. Bezpośrednio z Niemiec przerzucili nas
na Ś ląsk, do Chrzanowa . W
Chrzanowie staliśmy do września
1945 roku . We wrześniu wysłali
nas do Oświęcimia i tam trzymali-
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"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

'.' .4 lIMa 71 . 1.
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Od pon i edzi ałku do soboty przez cały dzi eń kilkanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w porannych .,Aktualnościach Dnia" od pon iedzi ałku do soboty,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społeczności
- w piątki "Sprawa na dziś" o 11 .05 z udzi ałem władz
powiatowych
- ,,300 sekund o sporcie" o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji .Prosto z gminy" także o wybranym
powiecie
- o 12.30 muzyka ludowa - kapele w powiatach
- popołudniowe .,Aktualności dnia" również poświęcone będą
postaciom z życia powiatu w cyklu "Sami o sobie" - .Kto jest kim
w powiecie"
- w poniedziałkowym "Radiu po kolacji" od 20.15 historia, kultura
i zabytki wybranego powiatu

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

PUCHAR RMAłJ.LT
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Rusza już trzeci wielki wyścig
o Puchar Renault Megane
Przeżyj to na żywo, daj się ponieść emocjom na trybunach!!!

Zobacz, kto pierwszy dojedzie do mety i wygra
Puchar Renault Megane

Już'

12 i 13 czerwca
tor w Miedzianej Górze
k. Kielc
Autoryzowani Partnerzy Renault zapraszają

•

REKLAMA

.

STRONA 9

.

akro . oferuje

ino
I
...

.

.
.

.....
.

.

.

.

o
. co potrzebne'
Sł' ojej firmie.
g

http://sbc.wbp.kielce.pl

·

•
PUBLICYSTYKA

STRONA 10

10 czerwca 1

Pożyczki

Czy w Warszawie powstanie muzeum komunikacji?

Gdy bank
odmawia•••

Miłośnicy. transportu,
łączcie się!
Autobusy, tramwaje czy trolejbusy od dawna wzbudzały zainteresowanie wielu osób. Na ten temat pisano
nawet piosenki. Miło jest posłuchać starego przeboju
Aleksandra Boguckiego i chóru Czejanda, który śpie
wał "Autobus czerwony
po ulicach mego miasta
mknie ... ". Ludzie interesujący się lokalnym transportem założyli dziewiętnaście lat temu w Warszawie
Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Organizacja
działa do dziś i ma swoich członków w kilku miastach
Polski, w tym również w Radomiu.
Klub załoźony'Został przez kilka
osób w 1980 roku. Na początku liczył dziesięciu członków, którzy
interesowali się przede wszystkim
warszawskimi tramwajami. Z czasem osób przybywało , ale organizacja nie prowadziła żadnej
działalności na zewnątrz .
Na początku
były pocztówki

Zrzeszeni w niej ludzie spotykali
s i ę w zasadzie tylko po to, źeby
wymieniać się informacjami, pocztówkami, zdj ęciami i innymi rzeczami związanymi z komunikacją
tramwaj ową. Tak było przez pięt
naście lat i dopiero cztery lata temu coś drgnęło . Właśn i e wtedy
prezesem Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej został Dariusz
Walczak.
Z zazdrości
Dariusz Walczak jest motorniczym , w Tramwajach Warszawskich pracuje od 1994 roku . Zazdrościliśmy
krakowianom
muzeum tramwajów norma lnotorowych , a łodzianom - wąsko
torowych . Chcieliśmy stworzyć
podobne również w stolicy. Ja i
kilku innych motorniczych postanowiliśmy " coś ruszyć" i przedstawiliśmy dyrektorowi swoje
plany. Dyrekcja nie odrzuciła
ich, to bardzo ważne - mówi prezes. - Udało nam się zorganizować stare wagony tramwajowe ,
siedzenia i w ten sposób zmontowaliśmy pierwszy zabytkowy
wagon.
Linie
jubileuszowe
W ubiegłym roku Tramwaje .
Warszawskie obchodziły jubileusz dziewięćdzies i ęciolecia . Z
tej okazji zorganizowano czterodniowe obchody. Ostatnie
dwa dni przygotował KMKM , organizując wystawę starych wagonów oraz trwającą dwie i pół
godziny paradę tramwajów po
całym mieście . Potem uruchomiono jubileuszową linię nr 90 .
Przez dwa dni klub zarobił w ten
sposób czterdzieści tysięcy
złotych , sprzedając po złotówce
bilety według wzoru z 1908 roku . Na obchody zaproszono
miłośników komunikacji miejskiej z całej Polski. Przybyły
tłumy, jakich mało kto s i ę spodziewał .
Właśnie
wtedy
współpraca między KM KM a
Tramwajami Warszawskimi jeszcze bardziej się zazębiła . Dyrekcja na własny koszt sprowadziła z Poznania przegubowy
wagon , którym klub się teraz
opiekuje.
Od dwóch lat Klub Miłośn i ków
Komunikacji Miejskiej obsługuj e
w wakacje turystyczną lin i ę tramwaj ową "T" . Członkowie klubu rob i ą to zawsze społeczn i e , a warszawiacy przyzwyczaili s i ę do tego tak bardzo, że j uż kilka miesię
cy wcześn iej dzwon i ą i pytaj ą o

szczegóły. - Mamy własnych motorniczych i konduktorów, drukujemy własne bilety - mówi Dariusz
Walczak. W tym roku pierwsze kursy "Tetki", jak nazywają ją pieszczotliwie warszawiacy, wykonane
zostaną już w połowie czerwca.

Uratować

szyny i wagony
Dzięki
staraniom członków
KMKM kilka starych wagonów
tramwajowych zostało wpisanych do rejestru zabytków. Zabytkowy tabor ma swoje konto w
banku , na które trafiają wszystkie wpływy z tytułu jego wynajmu . Teraz trwają zabiegi o zachowanie obecnego wyglądu ulicy Ząbkowskiej - ostatniej w stolicy, po której szyny biegną w
bruku . Administrująca tym terenem gmina Praga Północ chce
zmienić nawierzchnię drogi, ale
prezes Dariusz Walczak zapowiada, że klub nie ustąpi. W tym
roku wzięto się również ' za ratowanie starych autobusów. Ostatn io kupiono we Wrocławiu "jelcza" zwanego potocznie "ogórkiem ", sprowadzono też inne
wozy.

Zabytki do muzeum
Klub walczy teraz o miejsce na
utworzenie muzeum . - Każda
europejska stolica ma muzeum
transportu , dlatego nie chcemy
być gorsi. 132 lata temu Warszawa dostała pierwsze tramwaje w Polsce. Tej trad ycji nie
wolno zaprzepaścić - tłumaczy
Dariusz Walczak. W 1934 roku
w Warszawie otwarto Muzeum
Tramwajów i Autobusów, ale
wojna spowodowała, że zaniechano kolekcjonowania rzeczy
związanych z komunikacją. Z
tamtych czasów klub posiada ·
stare szczypce konduktorskie,
nie ma natomiast konduktorskiej torby.

zdjęcia

autobusów, przystanków,

Jedyny

zbierają rozkłady jazdy, dokumentują zmiany w układach komunika-

radomianin

cyjnych, zb i e rają bilety itp. Od czasu gdy coraz więcej osób ma dostęp do Internetu, można po poszczególnych miejscowościach
podróżować nie wychodząc z domu. Nie wszystkie polskie miasta
mają strony poświęcone komunikacji miejskiej . Jednak te, które
m ożna znaleźć , wykonane zostały
w większości przez prawdziwych
fanatyków. Przykładem może być
Encyklopedia Krakowskiej Komunikacji, znajdująca s ię na internetowej stronie grodu Kraka
(www.krakow.pl). Taka nazwa jest
nieprzypadkowa, gdyż można tam
znaleźć prawie wszystko - zdjęcia
wiat przystankowych, autobusów,
remontów torowisk tramwajowych, wzory biletów z kilkudziesię
ciu miast (nie tylko polskich),
rozkłady jazdy i mnóstwo innych
informacji. Nie mniej ciekawa jest
strona "komunikacyjna" Łodzi
(www.lodz.pl). na której można
między innymi obejrzeć fotografie
jeżdż ącego po mieście taboru .
Jest też sporo stron "prywatnych",
poświęconych tej tematyce. Niektóre z nich zostały przygotowane
przez bardzo młodych ludzi - na
przykład dużo informacji z całej
Polski można znaleźć na stronie,
której autorem jest siedem nastoletni licealista z Lublina .

Klub Miłośników Komunikacji
Miejskiej skupia około dziewięć
dziesięciu osób w różnym wieku,
głównie z Warszawy i okolicznych
miejscowości , ale równ i eż z Gdań
ska, Radomi? czy Białobrzegów.
Jedynym radomianinem w klubie
jest Marcin Sobieniecki, który o istnieniu KMKM dowiedzia ł się przypadkowo. - Goszcząc przed dwoma laty w warszawskim Zarządzie
Transportu Miejskiego spotkałem
pracującego tam członka klubu
Roberta Człapińskiego , który poinformował mnie o tejże organizacji.
Marcin już od dziecka interesował się wszystkim , co związane
jest z komunikacją, nie tylko autobusową, ale także kolejową. W
swoich prywatnych zbiorach posiada między innymi bilety autobusowe i tramwajowe oraz
rozkłady jazdy z różnych miast.
Ma równieź zdjęcia kursujących
po Radomiu autobusów, zarówno
nowych "neoplanów", jak teź "berlietów" i "ikarusów", takźe tych
wycofanych już z użytkowania .
Marcin jest obecnie uczniem trzeciej klasy jednego z. radomskich liceów, a po zdaniu matury zamierza studiować oczywiście transport.

Bez

dla mikrobiznesu

Marek ZiÓŁKOWSKI

Około osiem milionów nowych złotych w ciągu trzech
ostatnich lat wpłynęło do obiegu gospodarczego województwa świętokrzyskiego dzięki
działalności funduszu "Mikro",
który udziela niewielkich kredytów, najmniejszym firmom naszego regionu . Idea wymyślona
w Stanach Zjednoczonych sprawdziła się w Polsce i samych
Kielcach tak dobrze, że do naszego miasta przyjechali zapoznać się z nią Anglicy. Wczoraj
uroczyście obchodzono w Kielcach podpisanie tysiąc pięć~et
nej umowy.
Idea funduszy pomocowych dla
bardzo małych , często jednobądź kilkuosobowych firm zrodziła
się w Stanach Zjednoczonych.
Chodziło udzielanie niewielkich
poźyczek małym firmom na rozwój . Pomysł się sprawdził. Szybko
wyszło na jaw, źe osoby z żyłką do
prowadzenia interesów wcale nie
potrzebują dużych pieniędzy na
uruchomienie własnej firl'T,ly. Program sprowadzono do Polski. W
naszym kraju fundusz "Mikro" ruszył dzi ęk i Po l sko-Amerykańskie
mu Funduszowi P rzedsiębiorczo
ści.

Do Kielc trafił w 1997 roku .
- Wtedy w ogóle nie cieszył s ię
uznaniem przedsiębiorców. Zupełnie nie mogli się przekonać do
tych pożyczek. Dziś po trzech latach działalnośc i połowa właści
cieli stoisk na targowisku miejskim
w Kielcach korzysta z kredytów
funduszu "Mikro", a tamobrzeska
filia naszego oddziału szybko s ię
us amodzieln iła - mówił podczas
uroczystości podpisania umowy

na tysiąc p ięćsetny kredyt, kierowo
nik kieleckiego biura funduszu Ja.
cek Baljon.
- Po raz drugi biorę pożyczkę l
. Mikro". Prowadzę w Kielcach wu~
kanizację opon . Moja firma jest za
mała do współpracy z bankam(
które nie wi dzą we mnie klienta.A
fundusz widzi. Potrafi zaufać. Dla.
tego po raz kolejny zarobi fundus~
skoro nie chce żaden bank - mÓ\\i
właściciel firmy "Intersko" z Kiek
Włodzimierz Skowron .
- Ważne jest to, że maksymalnie
upraszczamy procedury związane
z uzyskaniem pożycz ki. Bardzi~
opieramy s i ę na zaufaniu niż za.
świadczeniach z różnych instytucji. I to przynosi efekt - dodaje szefowa tarnobrzeskiego oddzialu
funduszu Lucyna Łukaws ka .
Do tej pory "Mikro" udzielH
przedsiębiorcom z naszego regionu kredytów za około 8 milionów
nowych złotych . Śred n ia wysokość pożyczki to 5-1 0 tysięcy
złotych . Najchętniej z oferty korzy·
stają takie branże jak handel i
usługi , czyli te, które akurat nie są
chętnie widziane w bankach, gdyż
uważa s ię je za obarczone zbytduźym stopniem ryzyka . Tymczasem
. kredytobiorcy funduszu oddają
pożyczone pien iądze w 98 procentach.
Realna wysokość spłacanych
odsetek wynosi rocznie 16,4 proc,
co daje nominalne oprocentowa·
nie w wysokości około 29 procent
To n i emało , ale prze d siębiorcy
czę sto biorą pożycz ki tylko na ~I·
ka mies i ęcy, a wtedy ob ciążenie
-nie jest tak wielkie.

lokalu
Do niedawna Klub Miłośników
Komunikacji Miejskiej działał przy
warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego, tam też odbywały
się cotygodniowe spotkania człon
ków klubu . Obecnie jest to już samodzielna organizacja. Jeszcze
dwa miesiące temu klub nie m i ał
własnego lokalu, a spotkania odbywały się na ... stacji metra. Obecn[e członkowie organizacji korzystają z_ gościnności dyrekcji jednej
z warszawskich zajezdni tramwajowych.

wystąpią:

Zainteresowania
Osób, które

interesują się

munikacją miejską,

kojest w Pol-

sce dużo więcej . S kąd biorą się
te zainteresowania - trudno j ednoznacznie wyjaśnić . Niektórzy
z nich , podróżując po kraju i zagranicy; starają się przywieżć z
każdej podróży jakieś pamiątki
związane

z

komunikacją

-

robią

Polskie ·Radio "Kielce"
poleca ...

.
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9.15 - Muzyka dla wszystkich - w koncercie
przygotowanym przez Janusza Wosia usłyszymy
najsłynniejsze przeboj e szwedzkiej grupy "ABBA"
w wykonaniu zespołu .Kand K Studio Singers".
11.10 - Sprawa na dziś : o nowych formach
organizowania się rolników Andrzej Kopeć
rozmawiać będzie ze specjalistami z Ośrodków
Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu, Radomiu
i Modliszewicach.
13.10 - " Rozmaitości i muzyka· - program w
opracowaniu Mirosławy Podwysockiej. Usłyszymy
ciekawostki o kontaktach Papieża z młodzieżą, o
zawartości kufrów papieskich, ponadto fragment
tekstu W. Eichelbergera o pysze i pokorze.
19.20 - . Koncerty gwiazd" - Jerzy Jap zaprasza do
słuchania big-bandu Phila Collinsa z nowej płyty.
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W czerwonych

autobusach - tylko u kierowcy

że

Przedsiębior

Jędrzejów, które wyg rało
na usługi komunikacyjne,
od 1 lipca obsługę linii ko-

miejskiej, dotychczasoKomunikacji Miejczęść P rzedsię-

Go:spo.dal·KI Komunalnej i
......:a".,ninINei. zm)JUlJJ"l'C"~IU si ę w
i - przyp. red.).
rozpoczęte'

między

a Zarządem Miejskim dotyczą

warunków przejęcia komunikacji
miejskiej i pracowników, cen biletów
oraz poziomu ulg dla pasażerów. W
PPKS jest ich bowiem mniej niż w komunikacji miejskiej, dotowanej dotąd
przez Urząd Miejski.
- Jeś li Urząd Miejski będzie chciał
utrzymać dotychczasowe ulgi, powinien to zrekompensować - powiedzi ał nam jeszcze przed rozpoczę
ciem negocjacji dyrektor PPKS Gustaw Siewiorek.
Dyrektor, zapytany o pracowników
Zakładów Komunikacji, odpart, że w
ofercie deklarował przejęcie kierowców autobusów, należałoby jednak
wiedzieć o nich coś więcej, o ich stażu
pracy, ale to będzie tematem rozmów.
Bilety autobusowe, dostępne teraz
w kioskach . Ruchu·, będą do kupienia tylko u kierowcy. Pasażerowie w

emy za zlotówk,

związku z tym będą zobowiązani do
wchodzenia do autobusu tylko przednimi drzwiami. Na nasze wątpliwo
ści odnośnie przypuszczalnego zamieszania, niewygody i uciążliwości
z kupnem biletu, szczególnie w dni
targowe i w godzinach szczytu, dyrektor PPKS odpart, że jest dobrej myśli, a wszystko zależy od kultury pasażerów.

linie autobusowe nr 1 i 3 będąjeż
bez większych zmian jeśli chodzi o częstotliwość kursów. Kierowcy autobusów linii międzymiasto
wych będą zobowiązani do zatrzymywania się na przystankach miejskich.
Jak powiedziała nam Wiesława Michalczyk, syndyk masy upadłościo
wej PGKiM, ogłosi niebawem przetarg na środki transportu - na autobusy czerwone. Jakimi więc będziemy
jeżdzić autobusami?
- Jesteśmy zainteresowani autobusami Zakładów Komunikacji Miejskiej - odpowiada dyrektor PPKS. Jeśli będzie ogłoszony przetarg,
przyjrzymy się dokładnie ofercie. Zobaczymy, czy stan techniczny tych
autobusów odpowiada wartości
oszacowania.
Zapytany przez nas, na co liczy
PPKS przejmując komunikację
miejską, i nstytucję przecież niedochodową, dyrektor Siewiorek odpart:
•liczymy na zysk i to wszystko. To
normalne, że nie jesteśmy instytucją
dzić

charytatywną. Jeśli mieszkańcy Ję

drzejowa będą mieć żal z powodu
zmniejszenia ulg biletowych czy
zwiększenia cen biletów, nie nas powinni za to winić· .
AnnaZVGAN

,

IM WAR-rO PO
Pierwsza wystawa prac plastyczno-techn icznych
uczniów
placówek szkolnictwa specjalnego województwa świętokrzy
skiego połączona z aukcją obrazów twórców regionalnych odbyła się wczoraj w j ędrzejo
wskim Domu Kultury.
Organizatorem
wczorajszego
przeglądu prac plastycznych i technicznych uczniów z placówek
specjalnych był Jerzy Dziopa, nauczyciel wychowania technicznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym .w Jędrzejowie.
- To nie tylko przegląd prac dzieci , na które wcześniej nikt nie
zwracał uwagi - powiedział nam
Jerzy Dziopa. - Zaproszeni na
przegląd rzemieślnicy mają zainteresować się pracami, aby potem
pomóc ich autorom.
O to , czy rzeczywiście te słowa
mogą okazać się prorocze, zapytaliśmy obecnego na przeglądzie
wśród tłumu innych gości kierownika cechu rzemieślników Krzysztofa Pańtaka .
- Ta wystawa ma sens i widzę
dużą jej celowoŚĆ. Prace są wspaniałe i bardzo dobre technicznie .
Będziemy chcieli w miarę możliwo
ści pomóc tej młodzieży w znalezieniu pracy, lub w nauce konkretnego
zawodu - obiecał Krzysztof Pańtak.
Na przegląd nadesłano 365 prac
z całego województwa świętokrzy
skiego. Wybrano 32 prace indywidualne nie przyznając miejsc,

W nowej

siedzib~e

Pińczowskie
Po wielu staraniach Powiatowy Zarząd Dróg w Piń czowie doczekał się nowej siedziby.
Obiekt przy ulicy Polnej,
składający się z utwardzonego

Pól miliona sadzonek

ńczowie.
Wzmożony ruch i rosnąca liczba
samochodów powodują, że centrum
Pińczowa staje się coraz bardziej
zatłoczone. Próbą rozwiązania sytuacji jest projekt, zakładający przeniesienie postoju taksówek z połud
niowej na północną część rynku. Odzyskany w ten sposób teren przeznaczony zostanie na parking miejski. Podczas ubiegłotygodniowej sesji radni zdecydowali o wysokości
opłat za korzystanie z parkingu.
Zgodnie z uchwałą, za każdą godzinę parkowania pomiędzy 7 a 17 kierowcy będą musieli zapłacić złotów

kę.

Zmagania

lAlU

Prawie pół miliona młodych drzewek zasadzonych na obszarze 65 hektarów to wynik, który plasuje powiat buski na pierwszym miejscu w regionie świętokrzyskim w tegorocznej akcji zalesiania.
Do

sadzenia

nowych ' lasów
- z
ogólnej liczby ośmiu - gmin, zaś warunkiem udziału w zalesianiu było
posiadanie aktualnego planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Starostwo przeznaczyto na ten
cel 18 tysięcy złotych, które otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowi ska i Gospodarki
Wodnej, 5 tysięcy z puli wojewody
przystąpili mieszkańcy pięciu

strażaków-ochotników

oraz dodatkowo 9500 złotych nie
wykorzystanych podczas ubiegłoro
cznej kampanii. Sadzonki zostały
dostarczone przez wybrane w drodze przetargu Nadleśnictwo Chmielnik. Przy ich odbiorze ze szkółki leś
nej w Jastrzębcu wszyscy rolnicy
mogli korzystać z BO-procentowej
dotacji.
Zdaniem naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo-

w Imielnie i Skroniowie

Kto na zawody powiatowe?

;y:

się w mustrze, biegu sztafetowym i
ćwiczeniach sprawnościowych na

powiecie jędrzejowskim
zawody gminne wszystkich jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Najlepsze drużyny, zarówno grup starszych jak
i młodzieżowych, zakwalifikują
się do Pierwszych Zawodów Powiatowych, które odbędą się 4 li-

czas . W zawodach, w których
brało udział 19 jednostek OSP z
gminy Imielno, zwyciężyły Motkowice.

pca.

Jędrzejów)

W

trwają

My podpatrywaliśmy zmagania z
wężem strażackim , musztrę i ostre
ćwiczenia bojowe w Imielnie. Zawody zgromadziły licznych kibiców, strażacy musieli sprawdzić

wiska w starostwie Lecha Sołtysia
ka , akcja sadzenia nowyCh lasów
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Palmę pierwszeństwa dzierżą
od lat gminy położone w północnej
części powiatu Gnojno, gdzie w tym
roku zalesiono obszar o powierzchni
29,24 hektarów oraz Tuczępy - prawie 25 hektarów (głównie gleb niskich klas i nieużytków) . Znacznie
mniejsze areały przeznaczono na
ten cel w gminach Busko Zdrój, Wfślica i Stopnica. W sumie zasadzono
449.010 młodych drzewek (najwię
cej: sosny - 317.700, dębu - 59.070 i
brzozy - 55.570; wzięciem cieszyły
się również m.in. modrzew, olcha, jesion, lipa) na 65,57 hektarach. Z dotacji skorzystało 102 rolników, zaś
ogólny koszt tegorocznej, wiosennej
akcji zalesiania w powiecie buskim,
w którym tereny łeśne stanowią
ponad 10 procent powierzchni,
zamknął

się

kwotą

drogi

asfaltem placu o powierzchni pół
hektara oraz trzech budynków, kupiono pod koniec kwietnia od firmy .Buskopol· z Buska Zdroju
za 70 tysięcy złotych . Choć cena wydaje s i ę atrakcyjna. ze
względu na skromne środki budżetowe starostwa rozłożona
zostala na raty. Pierwsza rata ,
w wysokości 35 tysięcy złotych,
zgodnie z podpisaną umową.
będzie zapłacona do końca
czerwca, natomiast termin
spłaty
reszty
na leżności
upływa 31 stycznia 2000 roku .
Obecnie trwa modernizacja budynku, w którym mieścić się będą
biura
Powiatowego Zarządu
Dróg. Planuje się, aby po przeprowadzeniu
niezbędnych
prac
adaptacyjnych znalazło się tam
również miejsce dla Powiatowego
Ośrodka Geodezyjnego. Warto
podkreślić, że nowa placówka już
zaczęła na siebie zarabiać. Starostwo wynajęło część plaw kilku finmom prowadzącym kursy nauki
jazdy samochodem i - jak się sza-

wje - wpływy z tego tytułu powinny pokryć koszty eksploatacji
obiektu.
(AU)

71 .794,30

złotych .

IALIJ

jewództwa świętokrzyskiego strażacy z Wolicy.
IA:ZJ

Natomiast w Skroniowie (gmina
zawodnicy reprezentowali 18 jednostek z gminy Ję
drzejów, wygrali strażacy z Sudola. Jako ciekawostkę należy odnotować, że w tych zawodach
brała udział po raz pierwszy
najm/odsza jednostka OSP z wo-

Narodoszko10m brakuje od.sal gimnastycznych, zaś
takiej sali to dzisiaj, jak oceWYdatek rzędu miliona
Gminy po prostu na to nie
P<ldkreśla wójt Pacanowa
Kwas. - Ostatnio zwrÓCOno
:-~Cl/owzvrp'hrośbą o sporządzenie
zaPOtrzebowań , aby
• ...~:'n;~ KuratOrium Oświaty i
które prawdopodobzorientować się w
.
w całym WOjewództwie
POkaże PrzySzłość.
.
(ALI)

C!

gdyż jak uznali organizatorzy: .były tak róż
norodne, że nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić·. Zwyciężyły prace uczniów ze szkół
podstawowych: OSW
Jędrzejów
Szkola
Specjalna , Jędrzejów
- Internat, OSW Starachowice
Internat;
szkoły zawodowe specjalne : Bronina, Kielce ,
Skarżysko-KaWystawa prac dzieci upośledzonych.
mienna; Szkoły Życia :
OSW nr 2 Kielce ,
Włodzimierz Bożęcki podarowali
OSW Bogumiłek , OSW Jędrzejów
swe obrazy; dochód z ich sprzeda- filia Węgleniec.
ży jest przeznaczony na wyposaW trakcie , gdy autorzy prac ze
żenie pracowni komputerowej w
swymi opiekunami przyglądali się
Ośrodku Wychowawczym_ Najpokazom strażaków z komendy
wyższą cenę - 260 zł osiągnął obPSP Jędrzejów, w sali Domu Kulraz woleju . Kwiaty" W. Bożęckie
tury odbywała się aukcja obrazów.
go, szczęśliwy nabywca to dyreRegionalni twórcy, tacy jak Otton
ktor Domu Kultury Józef Straszak.
Grynkiewicz, Zbigniew Kasprzak,
Tekst i zdjęcie: Anna ZVGAN

Busko pierwsze w regionie
Istotne zmiany w układzie komunikacyjnym śródmieścia czekają
na właścicieli czterech kółek w Pi-
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Pierwsza taka wystawa w województwie

NIEJ ULG DLA PASAŻERÓW?
autobusowa, którą
~w,~':::~~.;'"r·olMie. czyli większa
''':' :~~7k"ń(:ów Jędrzejowa, za1 lipca. Wtedy boautobusy zostaną
orŻE!Z Przed:siętlio~;two PKS
Rozmowy na temat wazostaly rozpoczęte
U rzędzie Miejskim.

WŁOSZCZOWA

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

TYLKO PRZEBOJE
Stalowa Wola al.Jana PawIa II 25A
tel

71 ,57 & 98,3 FM
Na zdjęciach: zmagania strażaków z Imielna.

http://sbc.wbp.kielce.pl

015 843 25 25

www.leliwa.pl

teL 366 7
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Pierwsi rolnicy

złożyli

wnioski o odszkodowania

10 czerwca

Ofert sezonowych coraz więcej

I

KRAJOBRAZ PO BURZY
Pierwsi rolnicy poszkodowani
przez poniedziałkową burzę ,
która w kilku miejscowościach
powiatu
staszowskiego
wyrządziła ogromne spustoszenia, złożyli już w PZU wnioski o
odszkodowania. We wtorek do
inspektoratu PZU w Staszowie
zgłosiło się ośmiu poszkodowanych mieszkańców z Oględowa ,
Gaju
Koniemłockiego,
Koniemłot, Niemścic i Zagród w
sprawie odszkodowań za zniszczone budynki mieszkalne i gospodarcze. O odszkodowania z
tytułu strat na polach uprawnych ubiega się znacznie mniej
rolników, ponieważ tylko nieliczni korzystają z tej formy ubezp ieczeń , która nie jest obowi ązkowa. - Na razie mamy tylko

NA LAT
Zdjęcia

Niemścice.

Uszkodzony szczyt domu we wsi
dwa zgłoszenia o odszkodowania za zniszczone uprawy, jedno
z Niemścic, a drugie z Gaju Koniemłockiego - poinformowano
nas wczoraj w staszowskim inspektoracie PZU. Być może w
ciągu najbliższych dni zgłoszą
się kolejni poszkodowani. Rolnicy posiadający tzw. kompleksową polisę ubezpieczeniową, '

Niemścice.
Wiesława Jakubika. Grad podziurawił eternit na kilku innych budyn-

kach we wsi. Do najbardziej poszkodowanych gospodarzy w Niemścicach zalicza się Mieczysław
Grabka, któremu burza poważnie
uszkodziła budynek mieszkalny i
zniszczyła wszystkie uprawy znajdujące się przy domu. - Mąż po
tym wszystkim rozchorował się na
serce - informuje żona gospodarza i pokazuje straty. - Miałam pięć
tysięcy sadzonek truskawek, które
dopiero zaczynały dojrzewać i bardzo się z nich cieszyłam, bo ładnie
obrodziły, ale po burzy nic nie zo-

obejmującą również uprawy polowe otrzymają odszkodowanie
za straty ściśle określonych
upraw, takich jak zboża czy rośliny okopowe. Polisa ta nie
obejmuje jednak upraw buraków cukrowych, warzyw Inp. pomidorówl
i owoców Itruskawki
itp./ ani upraw kontraktowych. Tego rodza- 1 ~b1~~f...~.
ju uprawy wymagają Iodrębnych
ubezpie-

stało . Nie będzie też innych owoców; czereśn i ani śliwek . Grad zniszczył nam równ ież cebulę i zboże. Nie wiem, jak przeżyjemy. To
była straszna nawałnica - mówi
kobieta . Nadciągnęła od strony
południowej, od Og lędowa . Była
chyba piąta po południu. Zaczynaliśmy zbierać truskawki, kiedy
nadciągnęła ciemna chmura i
spadł grad. Padał może przez pół
godziny, a po nim nastąpiła straszna ulewa. Strach było siedzieć w
domu. Bywały u nas różne burze,
ale takiej to ja nie pamiętam .
- W Zagrodach grad wielkości
piłeczek pingpongowych padał
około kwadransa, ale i tak zdążył
uszkodzić wiele dachów i upraw
polowych - mówi starszy rolnik. Jeszcze nie oszacowaliśmy wszystkich szkód, tylko te przy domu .
Zerwało nam eternit nad stajnią,
zniszczyło zagon kapusty.
Ulewa rozmyła również żwirową
nawierzchnię drogi, którą mieszkańcy wsi budowali wiele lat włas, nymi siłami. - Jeżeli władze gminy
nie pomogą nam w ciągu najbliż
szych dni przy odbudowie tej drogi, to następne deszcze dokończą
dzieła zniszczenia i znów będzie
my grzęznąć w blocie - martwi się
inny mieszkaniec Zagród Mieczysław Pyrek.
Ipetitl

Służba

drogowa i pra-

Na

ścianach

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu spływa coraz
więcej ofert prac sezonowych.
·Codziennie do sandomierskiego urzędu przychodzi wiele
osób poszukujących pracy.
- Ludzie chętn ie przyj mują oferty
prac sezonowych - mówi jedna z
pracownic Powiatowego Urzędu
Pracy w Sandomierzu. - Ci, którzy
nie mogą znależć stałej pracy,
cieszą się z każdej propozycji.
Obecni.e w sandomierskim urzę
dzie największym zainteresowa- <
niem cieszy się oferta pracy sezo-

nowej w ZPOW Dwikozy
zapotrzebowanie
osób. Jest to przede
praca przy taśmie i
owoców. Poza tym oferty
zonowej składają również
ne cegielnie.
- Najwięcej ofert se,~OnIJWVI:h,
dzie dopiero pod
mówi pracownica S'Hlln nn".~.
go urzędu . - Będą
stkim prace przy
ców. Jednak już teraz
osób dopytuje się o te

zgłosił

sandomierskiego Ratusza

Mapy r,cznie
wykonan_
Dwie zabytkowe, XIX-wieczne mapy zawisły w sali
sandomierskiego Ratusza.
Są to mapy wsi z terenu powiatu
sandomierskiego ,
leżących w gminie Samborzec - Bystrojowic i Zajeziorza. Wsie te na początku
ubiegłego stulecia należały do Onufrego Popiela,
syna Pawła Pop iel a, kasztelana sandomierskiego.
Mapy zostały wykonane ręcznie
przez Macieja Migurskiego, geometrę przysięgłego sądowego
Księstwa Warszawskiego w 1811

roku . Kolorowe, pod klejon e na
płótnie i ozdobione malowidłami
akwarelowymi posiadają oprócz
dużej wartości historycznej i poznawczej także walory ekspozycyjne.
Dokładna

legenda map informuje o położeniu pól dworskich, ogrodów, lasów, łąk, zagonów chłop
skich i lasów włościańskich . Pokazuje usytuowanie zabudowań
dworskich , wsi i folwarku . Na mapach naniesione są nazwy poszczególnych pól i łąk, jak również
wymiary gruntów.

Kilkugodzinna burza z
gradobiciem, trwająca
w niektórych miejscowościach nawet pół gadziny, wyrządziła największe straty w Oglę
dowie, Niemścicach,
Zagrodach, Kurozwę
kach, Koniem/otach i
Gaju
Koniemłockim .
Szalejąca wichura poprzewracała ogromne
drzewa, m.in. przy drodze Staszów - Kurozwę
ki, tarasując jezdnię i
utrudniając komunikasamochodową.

R. Biernicki

Zniszczone pole truskawek.

czeń.

cję

~

cownicy Rejonu Energetycznego
w Staszowie mieli pełne ręce roboty przez dwa następne dni, naprawiając uszkodzone linie energetyczne, ob cin ając nadłamane konary drzew i usuwając zatory na drogach ..
- Nasza wieś poni osła bardzo duże straty - mówi sołtys N ie mścic
Władysław Krakówka i prowadzi
na pola; gdzie grad całkowicie
.wymłócił" . kilku hektarowe łany
zbóż i inne uprawy. - Ziemniaki nie
były duże i może jeszcze się odbiją, ale na zboże nie ma co liczyć
sołtys ocenia sytuację na polach.
Burza spowodowała także duże
zniszczenia w wielu obejściach .
Silny podmuch wiatru wyrwał okna
i rozwalił część ściany w nowo wybudowanym domu; należącym do

IGOPI

Hufiec Rycerstwa
Mafopolskiego

"LELIWA"
i Towarzystwo Przyjaciół
Ziem iSzydłowskiej
w Szydłowie
zapraszają

Wyrwane drzewo na drodze -

wieś Niemścice.

11.06.99r. godz. 18.00

Przynieś

2 szt. H&S,
dostaniesz CD R. Jansona*

W Rytwianach

Zlote i srebrne gody
W Domu Strażaka w Rytwianach odbyło się w sobotę jubileuszowe spotkanie czternastu
par małżeńskich, obchodzących
złote i srebrne gody.
Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy władz samorządowych gminy. Jubilaci uczestniczyli w uroczystej mszy świętej,
a następnie zaproszeni zostali na
spotkanie z władzami gminy, podczas którego otrzymali z rąk wójta

Mieczysława

Madeja i przewodGminy
medale za
długoletnie pożycie małżeńskie, dyplomy i kwiaty. Wśród odznaczonych były dwie pa'ł' ze Szczeki, obchodzący złote gody: państwo Teodozja i Stanisław Kaczmarczykowie
oraz Stefania i Kazimierz Widankawie. Srebme wesele obchodzili natomiasl: Wanda i Kazimierz Mnichawie oraz Wanda i Roman Majowie z
niczącego
Rady
Władysława Wołowca

Kłody, Józefa i Mieczysław Wątra
bowie oraz Teresa i Andrzej Zyskowie ze Szczeki, Danuta i Andrzej
Rdzanowie, Henryka i Tadeusz
Przewożnikowie , Bogusława i Mańan Maciasowie, Barbara i Mańan
Gołdowie oraz Danuta i Czesław
Kępińscy z Rytwian, Krystyna i Edmund Majowie z Pacanówki,
Władysława i Władysław Królowie
ze Swięcicy, Franciszka i Jan
Zającowie z Tuklęczy.
Ipetitl

WARUNKI UCZfS1NICTWA W
PROMOCJI HEAD &. SHOUlDERS
Przyjdź 11.1J6.99, w godz. 1600-1 8" do
sloiska H&S pod Dom Kullury i:
,I przynieś 2 etykiety H&S z na pisem
" BEST EVER" albo
~ przyni eś 2 szt. szamponu H&S z
napise m "BEST EVER" albo
t/ kup 2 szt. nowego H&S z napisem
" BEST EVER~ na miejscu w stoisku H&S

Doslaniesz

jedną

z 400 pły! R. Jansona

.... Nowy Świat ""
• Wygrywa pierwsze 400 osób .. Szczegóły regulaminu w biurze VlVA ART MUSie w Warszawie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

na

,

I Ogólnopolski Turniej Rycerski
o Miecz
Króla Kazimierza Wielkiego
w dniach 3 i 4 lipca
na Zamku w Szydłowi e.
Początek

o godz. 14.00.
W programie:
- Walki rycerskie
- Zmagania łuczników i kuszników
- Bitwa o Zamek
- Biesiada staropolska i zabawa przy
muzyce średniowiecznej.
- Kiermasz rzemiosła

oczerwca 1999 r.
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Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Publikacja dla pielgrzymów

BZYPISANI
Wiesław Myśliwski, Julian KaStanisław Młodożeniec -

niektórzy pisarze pochłopskiego
wysię z ziemi sandomiersylwetkom poświęco
wystawa zatytułowana
przypisani", czynna w
, ~n,1n.nl erS~llm oddziale MuzePolskiego Ruchu

Zastanawia fakt, że duża część
pisarzy nurtu wiejskiego, urodzonych zarówno przed, jak i po I wojnie świ atowej pochodziła z regionu sandomierskiego. Są wśród
nich poeta Ferdynand Kuraś, Roman Kose/a, Stan isław Młodoże
niec, Wincenty Burek, Stan i sław
P iętak i Julian Kawalec. Należy do
nich także urodzony w Dwikozach
Wiesław Myśliwski - autor tak wy-
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rycznego centrum Sandomierszczyzny, zawiera część odpowiedzi na pytanie o tajemnicę ujawniania się tak wielu chłopskich talentów pisarskich na tak małym
skrawku Polski" - napisał w katalogu do wystawy Zygmunt Ziątek .
Ekspozycję

oglądać

do

będzie

końca

można

roku .
IGOPI

Publ ika cję " Sandomierz czeka
na Ojca Świętego" wydało kilka
dni temu sandomierskie Biuro
Promocji i Reklamy " Koncept".
•Sandomierz, miasto zbudowane
na górze, jest przecież wspan iałą,
tysiącłetnią księgą historii naszego
narodu i naszej ojczyzny, a nade
wszystko żywą księgą zbawczej misji Kościoła katolickiego na naszej
polskiej ziemi". Te słowa , którymi Ojciec Święty zwracał się do sandomierzan w l iście napisanym z okazji
tysiąclecia miasta, otwierają publikację . Tekst zawarty w wydawnictwie

nane podczas jego pobytu w Sandomierzu w 1968 roku oraz w otoczeniu sandomierskich rycerzy w
Watykanie w ubi egłym roku . Jest
też wydrukowany plan sektorów.

P ublikację moż na kupić

skach, k s ięgarn iach i
pocztowych .

w kio-

urzędach

IGOPI

przybl iża historię nadwiślańskiego

grodu i jego chrześcijańskich korzeni. Przedstawia również dzieje diecezji
oraz biogramy przyszłych
błogosławionych z tego terenu: ks.
Antoniego Rewery i ks. komandora
Władysława Miegonia. Książka
jest bogato ilustrowana. Zamieszczone jest tu m.in. unikatowe zdj ę
cie kardynała Karola Wojtyły, wyko--

Fol. R. Biernicki

Doświa.dczODa

Wz1tły

Uznany

Doskonały

LEKARKA

PRAWNIK

SERWISANT

HANDLOWIEC

LISTA

DEALERÓW

fizujących 5" kupon rabatowy
na zakup sprzętu biurowego

Panasonic

Ukaruj~ się wogólnopolskich
W)'lIanlach RzeczflOSpolitej
I Gazety WyborCZej.

pisarze pochodzenia
'Ile.)ski'ego pojawili się w pols~iej lipod koniec XIX wieku.
I to literaci tej miary, co Orkan
Kasprowicz, a także chłopi-po
tacy jak Kuraś czy Jantek z
W dwudziestoleciu m i ę~VWnlP,'nvm pisarze wywodzący
nie tylko podejmowali w
tw()rc,~ości taką problemawręcz ogłaszali s i ę za rei
rzeczników
i społeczności wiejskiej .
twórców zaczęto określać japrzedstawicieli nurtu wiejskiew literaturze .

bitnych powi eści , jak " Pałac", "Kamień na kamieniu", "Wi dno krąg ",
laureat Nagrody Nike, redaktor
dwutygodnika kulturalnego "Sycyna".
. Sandomierz i wi eś ; nabrzm i a ła
dziedzictwem wieków przeszło ść i
młodość , wyłan i ająca s i ę j akby dopiero z przyrody, c hłopska teraż
niejszość spotykają i ze sobą w
twórczości
wszystkich
wywodzących s i ę spod Sandomierza
pisarzy ( ... ). To i ntryguj ące
Współżycie , wzajemne przeg l ąda
nie się w sobie, podsandomierskich wsi oraz miejskiego i histo-

ida
karzy
1°

y

nne
Koło
Polskiego
Węd karskiego nr 25 w
zorg an izowało nad zaPołańcu dwie imprezy
- pierwszą dla
. Polski ego Związku
~1~gO, a drug ą dla dzieokaZJI Ich święta.
zawodach wędkarskich o PuBurmistrza Połańca uczestniW.ędkarze zrzeszeni w kołach
I 32 w Połańcu oraz reprekoła nr 7 ze Staszowa.
:-I' ...yaOw;~niQ lepsze rezultaty w
li gospodarze,
zawody. Pierwsze
burmistrza zdobył
z koła nr 25. Na drugim
się Jarosław Rybi__,"".~"n_r 32/, na trzecim Adam
SI
/k<;>,o nr 25/, a na czwaNa~w0':l1lr Jabłoński /koło nr
) epsl wędkarze otrzymali z

rąk

burmistrza Zbigniewa Jerzego
Nowaka puchar i medale.
Również nad zalewem odbyły się
zawody wędkarskie dla dzieci, z
okazji Dnia Dziecka . Impreza cieszyła się ich ogromnym zainteresowaniem . Wzięło w niej udzi ał
132 młodych amatorów wędkar
stwa, walczących o medale i nagrody w pięciu kategoriach wiekowych. Organizatorzy imprezy /koła
nr 25 i 32 w Połańcu/ zadbali o to,
aby każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami i ciepły pos iłek . Dzieci biorące udział w konkursach i zgaduj-zgaduli o tematyce wędkarskiej otrzymały dodatkowe nagrody. Sponsorami zawodów dla młodych wędkarzy byli:
Zarząd Miasta i Gminy w Połańcu ,
państwo Teresa i Piotr Parjaszewscy oraz zarządy obu kół wędka
rskich z Połańca.
/petit!

http://sbc.wbp.kielce.pl

CO GDZIE KIEDY?

STRONA 14

SĘDZISZÓW

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D, R. Szczuk occy

CZWAR,.EK

• Kino "Ballada"

- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kielce, ul. Połowniaka 4 m .
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
7184/99

Imieniny obchodzą:
Bogumił i Małgorzata

STĄPORKÓW

• Pogotowie pediatryczne

• Kino "Jedność"

dr 46554

Dyżury

stomatologiczne

- Kielce, ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), soboty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
(041)331-80-68.
7049/99

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

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

Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan.: 994, c.o ., Elektryczne RPGM: 361-1833, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7 .00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-16-47 i 344-30-94, Informacja
PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.

RADIO TAXI "EUROPA",
. Kielce, tel. 3-611-611,
www.complex.com.pl.l-europa.

TEATRY I KINA

dr 50781

• Teatr im. S. Żeromskiego
• tel. 34-47~ ; ,Czupurek' g . 10.

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

• P1lJA "Kubuś"
• tel. 368-02·93; brak terminarza.

• "Romantica"

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

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

dr 48322

RADIO TAXI " OMEGA",
tel. 36-00·000,
dr 49~

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

• "Studyjne"
RADIO TAXI " EXPRESS",
KIELCE, TEL. 366-11 -1 1,
EXPRESOWO.

- .z milości do .. : USA, I. 15, g. 20.

• "Echo"
18.

wYSTAwY
• Galeria BWA
- tel. 344-63-19; Galeńa BWA ,Piwnice',
ul. Leśna 7. Galeria nieczynna - zmiana ekspozycji. Galeńa BWA , Na PięllZe' , ul. Leśna
7. Galeńa nieczynna - zmiana ekspozycji.

CAŁODOBOWO,

*_n

I

Komunikacja M i ędzynarodowa
"Omnia",
Kielce, tel. 345·77-43,
kk 7597
345·77-46.

• Galeria Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. Nieczynna.

• Muzeum Narodowe
- dawny pałac biskupów krakowskich , pł.
Zamkowy l, tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: ,Wsp6k:zesne malarstwo polskie', ,Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego' ,
,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku'.
Skrzydło p6Inocne: ,Galeńa malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej". Czynne codziennie oPfÓCZ poniedziałków w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny.

• Muzeum przy Rynku 3/5
- tel. 344-40-14. Ekspozycje stałe :
,Wsp6lczesna sztuka ludowa Kiełecczyzny'.
Wystawy czasowe: .z pradziejÓW regionu
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średnio
wieczna'; czynne codziennie, oprócz poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziele wstęp wolny.

- Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawia II 5, tel. 344-57-92. ,Wystawa materiałów biografocznych i literackich z mtodzier'lczych lat pisarza'. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki, niedziele wgodz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedziele wstęp wolny.

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

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

• Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawia II 6,
tel. 344-92-97 . • Hen tam at od Beskidu' - kuł
tura łudowa żywiecczyzny. Czynny od poniedziałku do piątku i w niedzielę w godz. 10-15,
w niedzielę wstęp bezpłatny.

• Park Etnograficzny
wTokami
- tel. 31·54-171. Sezon łetni: skansen
czynny od wtorku do czwartku w godz. 10-17
(wstęp do godz. 16), od piątku do niedziełi 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. 361 -25-37. Wystawa
sfala: ,600 milionów lat historii Gór Święto
krzyskich', ,Skały, minerały i skamieniałości
Kielecczyzny". Muzeum czynne poniedziałek
piątek w godz. 8-15. Wstęp wolny.

Telefony
- Strat Mieiska: 986, 368-75-15 (czynne
7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.6022.00: Śródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. Świętokrzyskie: 331-15-41;
Pomoc Drogowa: 36lHlO-65, Pogotowie
całą dobę); 368-75-33 (w godz.

PIŃCZÓW

BIURO REKLAM I OG ŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Łazie n na 13,
tel. 372-20-20,
czynne 10.00-14 .00.

368-96-66.

• Ostre dyżury szpitali
- wewnętrzny i chirurgiczny - Czarnów.

• Apteki
- dyżur całodobowy - Rynek 16, do godz.
23 - ul. Konopnickiei 5.

• Telefon zaufania KGP
(bezpłatna

infolinia).

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

zgłaszać patologie, popeInione przestępsiwa.

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

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

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

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

• Młodzieżowy

Telefon Zaufania

- dyżury specjalistów psychologów i pedagog6wwśrodyiwczwartki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.

- brak terminarza.

OSTROWIEC

WŁOSZCZOWA

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Hotel "Łys i ca ",
al. 3 Maja 13,
tel.lfax (047) 265-45· 54.
Czynne 10.00-15.00,
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok, 2,
tel. (047) 62-16·65.
Czynne 11 .00-15,00,

• Kino
- brak terminarza.

U SŁUGI

• BIM

•

Nagła

pomoc lekarska
lekarzy specjalistów

SANDOMIERZ

• Muzeum Histor ycznoArcheologiczne
- wystawy stale: .zabytkowe fajanse i porcelana ćmielowska ', . Poczet królów i książąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego' ,
.ze skrzyni malowanej - polski strój ludowy',
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle , Mistrzowie modelarstwa - Henryk i Tomasz Gryzowie. Muzeum czynne: wtorek-piątek w
godz. 9-16.30, soboty w godz. 8-14 .30, niedziele w godz. 13-16.30.

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

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 65-

38-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne całą dobę : 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

1

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

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
dziecięcych, internistów, laryngologów, ortopedów, neurologów, badania EKG. Zgłosze
nia codziennie w godz. 11 .00-22.00, tel. (041)
331-56-50. Wizyty domowe w godz. 14.3022.00 (dni powszednie), 11 .00-21 .00 (dniwolne). Wrzy!a kontrolna gratis!
6861/99

Okręgowe

Ratusz

- dyrekcja, Rynek l , tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa 
poniedziałek w godz. 9-16, we wtorek nieczynne. Wystawa stala : , Dzieje Sandomierza' - zbiOry z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: , Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schyłku XI wieku. Wystawa
czasowa: . Dawne i współczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów własnych muzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel./tax 832-38-58.
Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17, poniedziałek - nieczynne. Wystawy stałe: , Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europeiskiei XVII-XIX-wiecznej, ,Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od XI do XX wieku , , Historia wzgórza zamkowego w ikonografii',
,Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i Lasowiaków,
, Ekspozycja archeologiczna' - naczynia,
broń , ozdoby z tzw. ,Grobu książęcego ' z
Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: ,Krocząc
drogami aniołów. Anioly w sztuce i tradycji
judochrześciiańskiej", wystawa pokonkursowa prac uczniów szkół średnich ,Sandomierz i

Sandomierzanie- zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i 'Krąg
Mlodych Miłośników Sandomierza, , Nikifor"
ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu', , Na przelomie tysi ącleci' - malarstwo,
rzeźba, lutnictwo - wystawa prac profesorów i
uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A Kenara w Z akopanem .

• Oddzial Muzeum literatury

SKARŻYSKO-KAM,
• Apteka
- ul. 1 Maia 34.

• Muzeum Im. Orla Bialego
- Rajów, ul. Sklneczna 90, tel. 531-331 . Czynne codziennie: ekspozycja płenerowa - cały
budynku - w godz. 9-17.

- ul. Katedralna sn, tel. 832·21-47. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 9-16, poniedziałek - nieczynne. Wystawa stała : ,Jazdy do
Sandomierza' - ekspozycja poświęcona
związkom Ja rosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem; wystawa czasowa: ,Milcząca wzaiemność' - wystawa poświęcona sylwetce i
twórczości Karola Wojtyły.

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego

dzień, ekspozycja w

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

i niedziele w godzinach 10-20.

POSTÓJ TAXI
I
" PRZY DWORCU",
nie pobiera op/aty za dojazd,
tel. 513,705,
boIu

- Rynek 719, tel. 832-21-41, godziny otwarcia: poniedziałek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. .ziemi przypisani· Pisarze regionu sandomierskiego'

• BWA Sandomierz
- ,Ogarnąć nieskończoność - ilustracje do
Biblii'.

• Galeria "Zapole"
- ,Chwalcie łąki umajone' - wystawa księdza Stani sława Grzegorowskiego.
u/bo

• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektów oIIarza papieskiego.

• Motel Królowej Jadwigi

STARACHOWICE
• Apteka
- ul. Marszałkowska 17.

- .zabytki sakralne Sandomierza' - wystawa Jurija Sulimowa. Można równ i eż podziwiać zbiór starych zegarów.

• Kawiarnia "W Zamku"
-'N'fSIzoNa pn . .,Stare foIogafie Sandomierza'.

• Kino "M.iejskie"
• nieczynne.

• WSHP Biblioteka Główna

SUCHEDNIÓW
• Kino

- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

• Apteka dyżurna

"Kuźnica"

- nieczynne.

- Informacja PKS: 864-23-19, PKP: 64·2t.
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06, czynny 1622, Pomoc Drogowa: 864-24-00, PogotoWIe
Ciepłownicze : 993.

ZAWICHOST . .
• Apteka
- ul. Askenazego 2.

OŻARÓW

.:

• Kryzysowy telefon zaufania

• Kino "Syrena"

- 861-03-72: alkoholizm: pon iedziałki I śr0dy w godz. 17-21; punkt przeciwdziałaOl a prz..
mocy: wtorki I piątki w godz. 16-18; ogólne po.
radnictwo uzależnień : czwartki w godz. 16-18.
Redakcj a nie odpowiada za zmiany w

- brak terminarza.

terminarzach.

• Kino "Powiew"

LEKARSKIE

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

Telefony

- nieczynne.

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

ECHO·TAXI, tel.~
262-11-11 ,
dojazd do klienta bezp/atn}'_, _

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),
tel. 864·32·58,
czynne 10·14,30,

• Szpi tal
- tel. 864-22-81.

STOPNICA

• Kino ..zOK"

DAREX - Radio Taxi,
tel. 25-37 .37 8,~6~8 .

• Apteka

STASZÓW

• Kino "Uciecha"

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

'

• Kino "Pegaz"

KAZIMIERZA WIELKA

• Kino "Adria"

• BWA

• Postoje taksówek

POŁANIEC

- nieczynne.

- apteka ,Krasnal', ul. Kopernika.

boIu

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

- brak terminarza.

• Kino "Belweder"

Kultury

- ul. Rynek 30.

- ul. 11 Listopada 15.

KOŃSKIE

• Apteka dyżurująca

- oso bowe: plac dworcowy: tel. 368-3399, ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11 , ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 366-40-40, ul. Szymanowskiego: tel. 34488-45; ba g ażowe : ul. Armii Czerwonej: tel.
368-06-68, TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: tel.

- 0-800-120-226

• Oddział

- 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
poniedziałki - nieczynna.

O środek

• Apteka

- tel. 868-24-66.

Telefony

• Galeria BWA ..zielona"

• Staszowski

Kozioł.

• Szpital

- nieczynne.

- ,Ogniem i mieczem' pol.,I4 12, g. 8,17.

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

• Apteka

- ul. Jana Pawła II 17, tel. 864-33-44; Ekspozycje stałe : rzeżba , malarstwo, fotograr~
geologia, rzemiosło i kultura materialna reg~
nu, numizmatyka, militaria ...Jędrusie" na Zlemi staszowskiej, dział słowacki i judaica, rud!
ludowy oraz wybitni staszowianie. wydawnictwa Biblioteki Staszowskiei. Wystawy okolicz.
nościowe: ceramika, rzeźba rysunek Sta.
nisława Domagały pl. .ziemi Staszowskier
Kieleckiej-Świętokrzyskiej, .ziemia święta' w
reportażu i obiektywie Roberta Panka I Ma."..
ja Zarębskiego, Adam B ień - dokumenty, korespondencja , książki i fotografie . Wystawy
można zwiedzać od poniedziałku do piątku w
godz. 8-16.

- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria ,Punkt' .
, Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'.
Galeria .. Piwnice" - wystawa amatorskich prac
plastycznych m i eszkańców Bretanii. Klub
Osiedlowy - wystawa prac malarskich Violetty

- brak term inarza.

- ul. Żapinowska 2.

• 'Kino "zdrój"

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

• Kino "Studyjne"

• nieczynne.

BUSKO

USŁUG I

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

• Kino

- rejestracja 7.00-18.00, tel. (041) 366-3121,345-47-44.
. aw 203

- brak terminarza.

• ,.Moskwa"

-,Cienka czerwona linia' USA, I. 15, g. 15,

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

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"

INNE

OPATÓW

JĘDRZEJÓW

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

•

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

• brak terminarza.

• Wizyty domowe pediatrów

10 czerwca jest 161 dniem roku.
Przed nami 204 dni 1999 roku.

Telefony

- tel. 38-11-251 ; nieczynne.

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

• Muzeum Ziemi Staszowskiej

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

~

.

- ul. Armii Krajowei 1.

http://sbc.wbp.kielce.pl

" Pierwsza młodość"
Kieleckie Centrum Kultury i Teatr na Woli W Warszawie zapra szają na
spektakl Christiana Giudicelli Z udziałem Anny Seniuk i Zofii Saretok pl. "Pierwsza młodość". Spektakl rozpocznie się 14 czerwca o godz. 18 na duż~
scenie KCK. Bliższe informacje i bilety: Impresariat KCK, tel. 344-90-54.
Zawody

wędkarskie

Zarząd Koła nr 2 ,Amu r" W Kielcach organizuje 12 czerwca na zbiom~
ku W Chańczy Spławikowe Mistrzostwa Koła . Zapisy W siedzibie Kola we
wtorki i czwartki W godz. 16.00-18.00. Wyjazd W dniu zawodów o gadz.
4.00 sprzed hali widowiskowo-sportowej z ulicy Żytn iej.

Apel
Muzeum Narodowe w Kielcach zwraca się z apelem do Czytelników o
pomoc w zebraniu informacji o pozostaj ących w rękach prywatnych
pracach artysty malarza Henryka Czarneckiego (1 889-1 972), twórcy portretów i pej zaży, s p ołecznika , peda goga , konserwatora, założyciela i pierwszego dyrektora kieleckiego Lice um Plastycznego (obecnie Pa ństwo
wej S zkoły Sztuk Plastycznych ), zasłużo nego dla Kielc i regionu święto
krzyskiego. Muzeum przygotowywuje wystawę monograficzną tego arty·
sty, wszystkie obrazy czy dokumenty zosta łyby wystawione lub zamiesz,
czone w katalogu-. Kontakt z Muzeum z Działem Malarstwa i Rzeżby, tel.
34-440-1 4 wew. 245.
Isial

-

"Echo kierowców"

Pielgrzym
zmotoryzowa
Jutro

kieleccy drogowcy
kolejny odcinek ulicy
Krakowskiej W Kielcach. Tym
razem z objazdu korzystać będą
jadący W kierunku centrum miasta. Zamknięta będzie jedna jezdnia ul. Krakowskiej na odcinku
od Jagiellońskiej do Gagarina,
Objazd przebiegał będzie ulicam i: Jagiellońską, Grunwaldzką,
Żytnią, Ogrodową i Jana Pawła
II, Uwaga, w godzinach szczytu
na tych ulicach będą korki! Remont ul. Krakowskiej potrwa około dwóch tygodni.
Uwaga, wszyscy zmotoryzowani z naszego regionu! W sobotę (12 czerwca) nastąpi całkowita
zmiana organizacji ruchu w rejonie Sandomierza. W związku z wizytą Jana Pawła II drogi wokół
Sandomierza zostaną zamknięte
dla samochodów ciężarowych od
godziny 18 w piątek do godziny 18
w sobotę . Policjanci kierować
będą ciężarówki na drogi tranzytowe w Annopolu, Maruszewie,
Bałtówce, Wyszmontowie, Lipniku, Klimontowie, Łoniowie, Tarnobrzegu , Nagnajowie i Gorzycach .
Z objazdów będą musieli skorzyzamkną

stać m iędzy innymi j adący drogą
74 Kielce - Kraśn i k, d rogą 771
Kraków - Sandomierz, nr 9 Radom - Rzeszów.
Całkowite zamknięcie ruchU
drogowego
w
Sandomierzu
ńastąpi w sobotę o godzinie 4. za· ,
kaz będzie obowiązywał do fIlO'
mentu rozładowa nia ruchu pieszego. W Sandomierzu policjanci pokierują ruchem na skrzyioWil"
niach ulic Mickiewicza z Grodzką,
Armii Krajowej z Cieśli, Wojska
Polskiego z Cegielnianą i z 11 ~
stopada , Koseły ze Św. Te
Żółkiewskiego z Czachow5ki~
Krakowskiej z Wybrzeża Plis f
skiego, Długiej z Pogodną, Kw'"
kowskiego z Milberta, Prostej z
Wielowiejską, Trześniowskiej z
Zaleśną.

Przypominamy o parking adt
dla jadących od Krakowa dr~
777. Parkujecie w okolicy:. Kzamierzowa, Ostrołęki, Złotej,
wierzbia, Szewców, polano~
Samborca, Skotnik i Bogorii. ,
Warto słuchać Radia .Ki~lcena
które będzie informowac
bieżąco o sytuacji na droga(~P81

GDZIE KIEDY?
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winąć skrzydła (97) - telenowela 11.30

ks.

Telesklep 12.00 Maria Izabela (11 3) - serialobycz. 12.30 Big Star Party - pr. muz.
13.30 Opowieści z Zielonego Lasu (48)serial anim . 14.00 Delty (9) - serial anim.
14.25 Kucyki i przyj aciele (42) - serial
anim. 14.45 He-Man (14) - serial anim.
15.15 Szkoła złamanych serc (1 29) - serial 15.45 W naszym kręgu (19) - serial
16.15 Bajer w Bel-Air (44) - serial anim.
16.45 Maraton uśmiechu - pr. rozr. 17.15
TVN Fakty Regionalne 17.30 Telewizjer
- mag . sensacji i rozrywki 18.00 Paulina
(64) - serialobycz. 18.55 Pogoda 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Maria Izabela (114) - serialobycz. 19.55 Pogoda
20 .00 Prawdziwe oblicze Kathy - film
obycz. USA 22.00 Ibisekcja - talk show
23.00 TVN Fakty 23.05 Kropka nad i - pr.
publicyst. 23.27 Pogoda 23.30 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki 0.00 Prawnicy z Miasta Aniołów (120) - serial
obycz. USA 0.50 Melrose Place - serial
obycz. USA 1.40 Granie na zawołanie pr. rozr. 4 .10 Granie na ekranie - pr. rozr.
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Aleksander obserwuje, jak rozpada się życie jego rodzini egdyś wesoły i silny mężczyzna, po powrocie z
1'I1II';olr,,,n,IJ staje się zupełnie innym człowiekiem , okaleczony fii psychicznie, często miewa napady szału . Rozgoryczopróbuje samotnie wychowywać jego i młodszego braPewnego wieczoru podczas kolejnej awantury, kilkustaje w obronie maltretowanej matki i strzela z pido ojca. Od tragicznego wydarzenia mija kilkanaście lat.
i pracowity Jason mieszka z matką, natomiast Joshua
właśnie z więzienia po kolejnej odsiadce. Pewnego
Jason spotyka piękną i tajemniczą Lyric Greer.

Film obyczajowy, USA, 1993. Reżyseria : Ooug
McHenry. Występują: Allen Payne, Jada Pinkett (na
zdjęciu), Bokeem Woodbine, Forrest Whitaker.
TVP1, godz. 23.20

czy herbata? 8.00 Inny świat
serial kom. USA 8.20 Giełda
. 8.40 Prognoza pogody 8.45 Ja
pokażę, Krecik, Mądruś - seriale
OMama i ja - pr. dla dzieci 9.25
,ŚIo.
przedszkole - pr. dla dzieci 10.00
paeepowizyty Ojca Świętego 10.15
3-18.
mszy św. w Siedl.cach 12.50
my w
. 13.00 Agrobiznes - roln. pr. inform.
Mag. Notowań: Ekowakacje, Gości
gruszą 13.40 Klan (231) (powt.)
4.05 Dżwiękogra - pr. dla dzieprostu życie (46) - kanad. se5.05 Róg Wojskiego - mag.
Junior 15.40 Rower
6.30 Moda na sukces (867) - teI USA 17.00 Teleexpress 17.30
Ojca Świętego 17.45 Eku_ _::zna liturgia słowa w Drohiczynie
Wieczorynka: Przygody kota File19.35 Wiad., Sport i Prognoza pe15 Ekstradycja 3 (1 O-osl.) - pol.
sens. (teletekst) 21 .15 Festiwal
99 - konkurs premier 21 .30 Sprawa
22.05 Czas na dokument:
dni tygodnia: Warszawa - holend.
. 22.30 Studio wizyty Ojca Święte
Wiad. oraz Sport 23.20 Czarna
film obycz. USA 1.15 Róg Woj1.35 ABC brydża (powt.)
Kolejki: Najdłuższe linie (powt.)

(powt.) 7.30 DzienStudio urody 8.00 Pro8.30 Radio Romans (30)
_,.,w;.n'~ telenowela pol. 9.05 Po
. 9.35 Przygody pana Michała
. - pol. seJial przyg. 10.05
przyrody (4 ) Ostoja wilfilm dok. 10.35 Szarcio i TeoI anim. 11 .00 Kapitan Johnno obycz. 12.40 Studio Sport:
13.00 Panorama
krajowy (powt.) 13.40
Przygód (20) - austral. serial
14.15 Bezludna wyspa - pr. rozr.
McGregorowie (10) - austraI. se16.00 Panorama 16.10 5 x 5razem - teletumiej [audiotele:
7]1 6.40 Studio Sport: Europiłkarski 17.10 Duszpa17.30 Program lokalny
18.10 Program lokalny
z dziesięciu - teletumiej [au0,70075860] 19.05 W .cieniu
. pr. publicyst. 19.35 Klub pana
pr. dla dzieci 20.00 Cena nadziei
Lata 1943-1953 - fr.-niem. serial
Reforma w szkole 21.50
_-.t~m'lnil~ 22.00 Panorama 22.30
pogody 22.35 Sport telegram
. - mag. krym. 23.15 Świadko
I
Tadeusz Komorowski Bór
Pośredniczka w zbrodni sens. 2.00-2.25 Światowa
ruchU
pilkarski
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22.00 Serce Klarity - telenowela 22.50
Czerwone i czarne (osI.) - fr.-wl. film
obycz. 0.15-1 .10 Celtowie - serial dok.

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 (39) - serial
anirn. 8.30 Dziedziczna n ienawiść (70)telenowela 9.30 Express TV 9.45 tar
młodości (722) - kanad . serialobycz.
10.45 Renegat (7) (powt.) 11 .45 Młody
Indiana Jones (22) - serial przyg . USA
12.45 Disco Polo Live 13.45 Po prostu
miłość (7) (powt.) 14.45 tycie jak poker
(8) - telenowela pol. 15.15 ReBoot (1 6)serial anim. 15.45 Inform. 16.00 PolSat
radzi 16.05 Ja się zastrzelę! (27) - seri al
kom . USA 16.35 Renegat (8) - serial
sens. USA 17.30 Roseanne (1 15) - serial
kom . USA 18.00 Przyjaciele (1 2) - serial
kom. USA 18.30 Express TV 18.45 Inform . 18.55 Prognoza pogody 19.05 Po
prostu miłość (8) - telenowela 20.00 Pan
i pani Smith (6) - serial kom. USA 20.50
Losowanie LOnO i szczęśliwego numerka 21 .00 McGyver i koniec świata film sens. USA 22.45 Wyniki losowania
LOnO 22.50 PolSat radzi 22.55 Informacje i biznes informacje 23.10 Prognoza pogody 23.15 Polityczne graffiti 23.30
Bumerang - mag. publicyst. 0.00 Lakier
do włosów - kom. USA 1.40 Muzyka na
BIS 3.40 Pożegnan ie

TV POLONIA
7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05
Dziennik kraJowy 7 .25 Sport telegram
7.30 Krasnal Tymoteusz - mag . 8.00
Jabłka (powt.) 8.30 Studio wizyty Ojca
Świętego (powt.) 9.00 Wiad. 9.10 Pr.
dnia 9 .15 Przegląd prasy polonij nej
(powt. ) 9.30 Tak jak w kinie (powt. ) 10.00
Studio wizyty Ojca Świętego 10.15
Transm . mszy św. w Siedlcach 12.50
W iad . 13.05 Krzyżówka szczęścia
(powt.) 13.30 Skarbiec- mag. 14.00 Klasa na obcasach (powt.) 15.00 Panorama
15.30 Siła tradycji - gawędy S. Kobyliń 
ski ego 15.45 Tygodnik polityczny Jedynki 16.30 Trzy dni, aby wygrać (13) Tajemniczy obraz - fr.-pol. serial przyg. 17.00
Teleexpress 17.15 Kraina Łagodności 
koncert 17.30 Studio wizyty Ojca Świę
tego 17.45 Transm . ekumenicznej liturgii
słowa w Drohiczynie 19.20 Dobranocka>
Miś Uszatek 19.35 Wiad. 20.00 Prognoza pogody 20.05 Studio Sport 20.10 Teatr TV: W. Gombrowicz - Historia 21 .30
Filmy o filmach: Kieślowski i jego Amator
- rep. 21 .55 MdM - pr. rozr. 22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05
S .O .S. (5) Wenus - pol. serial sens. 0.05
Tischnera historia filozofii po góralsku
(3) Podhalański Anaksymenes - Józef
Staszel z Marusyny 0.20 Pr. dnia 0.30 W
labiryncie (31) Rocznica - pol. serial
obycz. 1.00 Kraina Łagodności (powt.) .
1.20 M i ś Uszatek (powt.) 1.30 Wiad .,
Sport i Prognoza pogody 2.00 Studio wizyty Ojca Świętego 2.30 Teatr TV (powt. )
3 .55 MdM (powt.) 4 .30 Panorama 4.55
Prognoza pogody 5.00 Biografie: Zwyczajna dobroć - J. Turowicz (powt.) 6.15
W labiryncie (31) Rocznica (powt.) 6.45
Panteon (powt.)

RTl7
6 .00 Świat pana trenera - serial kom.
6.25 Autostrada do Nieba - serial 7.15
Sunset Beach - serialobycz. 8.00 Odjazdowe kreskówki: Denver - ostatni dinozaur, Rocky Łoś - superktoś , Klejnot
snów 9.10 Piękn a i Bestia - serial przyg.
10.05 Trzecia planeta od Słońca - serial
kom. 10.30 Policjanci z Miami - serial
krym . 11 .20 Meandry sprawiedliwości serial krym. 12.10 Teleshopping 12.50
Zoom - mag. sensacji 13.20 Autostrada
do Nieba - serial 14.15 Piękna i Bestiaserial przyg. 15.10 Odjazdowe kreskówki: Denver - ostatni dinozaur, Rocky Łoś
superktoś, Klejnot snów 16.20 Dziewczyna z komputera - serial kom. 16.45
Czy boisz się ciemności - serial 17.10
Rodzina Potwornickich - 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 Świat pana trenera - serial kom. 20.00-22.40 Czwartek
detektywów: 20.00 Cobra - oddział specjalny - serial krym . 20 .55 Komando
Małolat - serial krym . 21 .50 Prawo i bezprawie - serial sens. 22.40 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza
pogody 22.55 Airwolf - serial sens. 23.45
Crime Story - serial krym. 0.35 Zoom mag. sensacji 1.00 Policjanci z Miamiserial krym. 1.50 Cobra - oddział specjalny - serial krym. 2.35 Prawo i bezprawieserial sens. 3.20 Teleshopping

Nasza Telewizja
7.30 Voltron - obrońca wszech świata (56)
- serial anim. 7.55 Na dobry początek Studio Agnes na żywo 8.1 5 Bajo un mismo rostro (9) - serial 9.10 Owa oblicza
miłości (30) - wł. serialobycz. 10.00 Wizyta papieża - transm . mszy św. w Siedlcach 12.45 Cudowny świat magii i czarów
(20) - serial dok. USA 13.05 Nasz skIepzakupy w TV 14.05 Szczęśliwa ósemka propozycje do listy przebojów 14.10 Bajo
un mismo rostro (1 O) - serial 15.00 Voltron
- obrońca wszechświata (57) - serial
anim. 15.25 Wilki, czarownice i wielkoludy (51 , 52) - serial anim. 15.55 Przygody
sir Lancelota (osI.) - serial USA 16.20 Cudowny świat magii i czarów (21) - serial
dok. USA 16.50 Detektyw (25) - bryt. serial krym . 17.45 Pogromcy zła (41) - kanad. serial sens. 18.40 Nasze wiadomości 19.00 Zoom - mag. sensacji 19.30
Świat pana trenera - serial kom. USA
20.00 Cobra - oddział specjalny (18) niem. serial krym. 20.55 Komando
Małolat (25) - niem. serial krym. 21.50
Idziemy na ryby - mag. wędkarski 22.20
Nasze wiadomości 22.40 Studio papieskie 22.50 Kino wspomnień : Kiedy ostatni raz widziałem Paryż - melodram. USA
0.45-1 .10 Adax Techno Party

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad i - pr. publicyst. 7.15 Opowieści z Zielonego Lasu
(48) - serial anim. 7.45 Delty (9) - serial
anim. 8.10 Kucyki i przyjaciele (42) - serial anim. 8.35 He-Man (1 4 ) - serial anim.
9.00 Paulina (63) - serialobycz. 9.50 Maria de Nadie (37) - telenowela 10.40 Roz-

Ziemskie

kłopoty

8.00 Muzyczny relaks 8.30 Potrzeba seksu 9 .30 Mistrz 10.15 Opowieści łowiec
kie 11 .00 Videowizyty 12.00 Thomas
Jefferson 13.00 40-latek 14.00 Pr. dla
dzieci 14.30 Jak chronić prawa człowie
ka? 15.00 Królowa Bona 16.00 tycie
zwierząt 16.30 Duch przetrwania 17.00
Muzyczny relaks 17.15 Prognoza pogody i wiadomości TKK 17.35 Omówienie
programu 17.40 5 na 5 -teletumiej 18.00
Bądżzdrów! 18.30 Noce i dnie 19.30 Pr.
dla dzieci 20.00 Prognoza pogody i wiadomości TKK 20.15 Muzyczny relaks
20.20 Układ krążenia - film 22.15 Sherlock Holmes i doktor Watson 22.45 Prognoza pogody i wiadomości TKK

TVK Darni

Skarż

sko

8.00 Muzyczna Dami 8.30 Potrzeba seksu 9.30 Mistrz - Prezydent 10.00 Muzyczna Dami 10.15 Opowieści łowieckie
10.40 Gustaw - serial 10.45 Muzyczna
Dami 11 .00 Videowizyty 12.00 Thomas
Jefferson 13.00 40-latek - serial 14.00 Pr.
dla dzieci 14.25 Gustaw-serial 14.30 Jak
chronić prawa człowieka? 15.00 Serial
16.00 tycie zwierząt 16.30 Duch przetrwania 17.00 Muzyczna Dami 17.15 W·
poszukiwaniu zaginionych skarbów
17.40 Gustaw - serial 17.45 Muzyczna
Dami 18.00 Zabijamy to co kochamy
18.30 Noce i dnie -film 19.30 Pr. dla dzieci 19.55 Gustaw - serial 20.00 Muzyczna
Dami 20.30 Układ krążenia - film 22 .00
Muzyczna Dami 22.1 5 Sherlock Holmes i
doktor Watson 22.45 Muzyczna Dami

6.35 Dajcie mi głowę Mavis Davis - kom.
bryt. 8.15 Uśmiech losu - film obycz. USA
10.00 Syn prezydenta - kom . USA 11 .40
Nosorożec indyjski - bryt. film przyr. 12.35
Urwisy w natarciu - kom. USA 13.55 Hartowie w Australii - film krym. USA 15.30
Dziedzictwo - kanad. film kostium. 17.05
Detektywi z podwórka - kom. USA 18.30
Krótki film o miłości - pol. dram. psych.
20.00 Cudze pieniądze - kom. USA 21 .40
Zaklinacz deszczu - dram. obycz. USA
23.55 Tajemnice Los.Angeles - film krym.
USA 2.10 Fałszywy cel- film sens. USA
3.45 Cudze pieniądze - kom. USA 5.25
Królestwo lwów. Pustynie Afryki - bryt.
film przyr.

TVK Ostrowiec
8.30 Potrzeba seksu 9.30 Mistrz - Prezydent 10.15 Opowieści łowieckie 11 .00
Videowizyty 12.00 Thomas Jefferson
13.00 40-latek - serial 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Jak chronić prawa człowieka?
15.00 Serial 16.00 tycie zwierząt 16.30

Duch przetrwania 17.15 W poszukiwaniu zaginionych skarbów 18.00 Zabijamy to co kochamy 18.30 Noce i dnie -

film 19.30 Pr. dla dzieci 20.30 Układ
krążenia - film 22.15 Sherlock Holmes i
doktor Watson

RADIO KiElCE

inform. 18.00-20.00 Lista Hop-Bęc (Hop:
0-70006022; 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) 5.00 Nowinki
z Radiowej 5.25 Notowania cen targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na
drogach 5.50, 1.30 Lapidaria 6.00, 16.00
Aktualności dnia 6.05, 7.05, 12.10, 17.30,
20.10Sport6.15, 9.05, 13.10, 19.05 Komunikat dla alergików 8.05, 10.15, 11.55,
12.15 Kuriery ogIosz. 8.50 Radiowa giełda
pracy 11 .00, 13.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 21 .00, 23.00 Wiad. 9.05 5 minut o reformie ubezpieczeń społecznych
9.10 Nie czytałeś - posłuchaj 9.15 Muzyka
dla wszystkich 10.00, 12.00, 14.00, 18.00,
20.00 Mag. inform. 10.20 Radio Kielce
poleca... 10.30 Pół godziny dla rodziny
11 .1 0 Sprawa na dziś 12.00 Plus w połud
nie 12.10 300 sekund o sporcie 12.20
Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach
13.10 Rozmaitości i muzyka 13.50 Dzieje
grzechu S. teromskiego 14.15 Auto radiomoto radio 15.10 Od 7 wzwyż 15.55, 19.50
Angielski bez problemu 18.00 Plus 18.30
Wygraj z gramatyką 19.10 Radiowy
Uniwersytet Powszechny 19.20 Koncert
gwiazd 19.50 Opowieści dla starszaków
20.15 Radio po kolacji: Czwartek literacki
21 .50 Ogniem i mieczem - prawda i legenda 22.00 BBC 23.00 Muzyczne klimaty
0.00 Nocne Kielce

RADIO FAMA
6.20 Serwisy inform. (co godzinę) 6.308.30 i 14.30-17.15 Wiad. dla kierowców
(co 15 minut) 7.15 Co w prasie lokalnej piszczy? 7.50,11 .50,14.50, 18.50 Serwisy
lokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa 9.1 5 Konkurs 7 x 7, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie 10.15 Mag. finansowo-ubezpieczeniowy 12.15 Otwarty telefon - dzwonić każdy może 14.15 Konkurs Dzień dobry, tu FaMa 15.05 Przebój za
przebojem filmowym - mag. film. VideoMax 18.00 AntyRadio 21 .00 3 godziny adrenaliny 0.00 FaMa nocą

MTM FM RADIO
NAD KAMIENNĄ
7.00-22.00 Serwis infonm., 6.00 Poranny
blok prezenterski: muzyka, aktualn .. infonm., konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20
Strzał w dziesiątkę, czyli przebój dnia (co
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej
reporterki 8.15,11.1 5,13.1 5, 16.15Komunikaty i ogłoszenia 8.30 PIyta dnia 9.15
Konkurs prasowy 10.05 Aktualn. sport.
10.45 Przegląd prasy 11.25 Radiowa
giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30
Popołudniowy blok prezenterski: 14.3017.00 Publicystyka, temat dnia. sonda,
rep. 18.05 Aktualn. sport. 18.15 Eko-Konkurs 21 .05 Wieczór z czamą płytą 22.056.05 Muzyka Nocnych Marków

RMFFM
6.45-17 .45 Mag. inform. z kraju i ze świa
ta (co godzinę) w tym: wiad. regionalne:
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 Do kina
czy na film 17.00-18.00 Radio Muzyka
Fakty, w tym 17.45 wiad . i region. mag.

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, 19.05Sportowe TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne Moto-info 9.45 Notowania walutowe 15.15 Notowania giełdowe 9.55,
13.55, 16.55 Komunikaty 6.00-1 0.00 Poranny program: Razem od świtu 8.10
Poranny gość Radia TAK 8.30 Raport reporterów 10.10 Hyde Park 11.10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.00-15.00 W przestrzeni 13.30 Spotkania z ekspertem
14.10 Informator kulturalny 15.00-17.00
Na fali - mag. inform. 17.00-19.00 Mag .
film. 19.00-21 .00 Lista przebojów Radia
TAK 21 .00-23.00 Tak i tak - wieczomy
blok muz: : inform., wydarzenia i wywiady
oraz konkurs Co to za dźwięk? 23.001.00 Brzmienia lat 80-tych 1.00-6.00
Noc z Radiem TAK: Taktyka lunatyka

RADIO LELlWA
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 Kalendarium hist.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7.00, 8.0 0,
17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00 Wiad.
(co godzinę) 9.30 Gość dnia 10.30
Giełda pracy 10.48 3 przed 11 11.30 Dziś
w mieście 12.00 Notowania walutowe
12.30 Giełda nieruchomości 12.45 Audycja ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 14.30 Giełda pracy 14.45
Auto Motor i Sport 15.30 Dziś w mieście
18.25 Kalendarz muzyczny 19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście 22.00 Wiad.
Głosu Ameryki 22.10 Muzyka Non-stop
0.00 Love songs

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 II 7.10, 7.40, 8.10,
14.55, 15.25, 15.55 Sytuacja na drogach
7.55, 9.55, 13.15, 17.45' Komunikaty
5.55-8.00 Wczoraj plus dzisiaj 6.45
Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20 Kalendarium na dziś 7.35 100 dni do wizyty
Ojcia Świętego 8.00-9.00 Poranny puls
dnia 8.10 Twarz w twarz - poranna rozmowa Radia Jedność Plus 8.35
Przegląd prasy 9.00-12.00 Samo życie
9.10 Jeden plus jeden - gość w studiu
9.40 Rynek pracy 10.10-10.55 Temat
dnia 11.35 Konkurs RJP 11.55 Anioł Pański 12.00-13.00 Południk Płus + konkurs 13.00-14.00 Radio Plus Rozmaitości 13.10 Notowania giełdowe 14.0015.00 Muzyczny puls dnia (album tygodnia, kalendarium muzyczne) 15.0515.55 Plusy dodatnie - plusy ujemne
16.05-16.55 Świętokrzyski puls dnia
17.00-19.00 Wiara plus życie 17.10 Serwis
Radia
Watykańskiego
18.00
Transm . mszy św. 19.05-20.55 David
Fox Show 21 .05-22.00 Wywiad tygodnia
22.00-{).00 Kogiel Mogiel 0.05-5.55 Noc
na wzgórzu

kosmity

MÓJ PRZYJACIEL, MA SIANIN
Dzięki wyobraźni reżyserów mniej
lub bardziej sympatyczni Marsjanie
docierali na Ziemię kilkakrotnie.
Amerykanie nakręcili nawet w latach 60. serial .Mój przyjaciel, Marsjanin·. Po kilkudziesięciu latach
Donald Petrie zrealizował peinome\raZowy film o tym samym tytule.
Jego Marsjanin to ekscentryczny
kosmita bez wszelkich wrogich zamiarów wobec Ziemian.
Na ślad Marsjanina wpada reporter fajtłapa, dla którego spotkanie
z istotą pozaziemską jest jedyną
szansą na zrobienie kariery. Tim
(Jeff Danieis) szybko dochodzi do
wniosku, że potrzebujący pomocy
kosmita n arażo ny jest na wiele
ziemskich niebezpieczeństw. Reporter stara się pomóc wielce oryginalnemu przybyszowi z Marsa

(w tej roli Christopher Lloyd) , nie
bacząc na własne korzyści . Oczywiście są i tacy, którzy starają się
za wszelką cenę przeszkodzić
Marsjaninowi w powrocie na jego
planetę . Kosmita przeżywa zatem
perypetie niczym sympatyczny ET
- gwiazda sprzed kilkunastu lat.

Na

"Mój przyjaciel , Marsjanin· to
zwariowana komedia, ubarwiona
efektami specjalnymi, adresowana do młodzieży rozkochanej w
komputerowych technikach stosowanych przy realizacji filmów
Walta Disneya. Ze względu na
brak dubbingu nie polecamy filmu

naj młodszym widzom. Wynudzą
się też oglądając .Marsjanina" dorośli kinomani. Poza komputero-

wymi metamorfozami nie ma w filmie wielu nowości. A i relacje mię
dzy ludżmi a kosmitami nie są odkrywcze.
Małgorzata PAWELEC

małym ekranie

W tym miesiącu do wypożyczalni
video trafi .Ronin", głośny film sensacyjny z Robertem DeNiro i Jeanem Reno w rolach głównych. Ronin to japoński wojownik, który po
śmierci swojego pana jest wynajmowany do ochrony przez przygod-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nych ludzi. W podobnej sytuacji znależji się wspólcześni agenci amerykańscy, którzy po zakończeniu zi.mnej wojny świadczą odpłatnie niebezpieczne usługi. Sam (Robert DeNiro) ma z wspólpraoownikami wykraŚĆ teczkę z tajnymi dokumenla-

mi. Agenci nie znają się nawzajem,
nie wiedzą, kto jest ich pracodawcą i
00 jest w teczce. Chciałoby się powiedzieć .czeski film", gdyby nie krwawe
strzelaniny, mrożące krew w żyIach
pościgi i zaskakujący finał.

(MPB)
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Jak to w rodzinie,

e ·

poszło

10 czerwca 1

o spadek
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Młyn zamknięto trzyn a ś c ie lat temu po śmierci Jana Woliń
skiego. Mąż pani Anny był jego głównym właścicielem i do
tragicznego dnia pracował razem z ojcem i Marianem Zygałą.
Łączyły ich bardziej rodzinne stosunki niż sąsiedzkie. Wszyscy wspominają, że choć kokosów młyn nie przynosił, żyć
się jakoś dało. Jak to w rodzinie, poszło o spadek. przy wdowie znalazło się zaraz dwóch współwłaścicieli, Zygała swoją
część przepisał na syna. Dzisiaj rodziny z sobą nie rozmawiają. Czekają i mówią: - Jakiegoś prawnika trzeba wziąć,
niech wyceni.

pamięci Jana Wolińskiego, a
czenia do spadku zgłos iło
kilka osób. A młyn się za
- Kilka lat temu nl'7"nrn"",~,".
wywłaszcze nie okoli
opowiada Woliń ska . gdzie stoi młyn miał być
zalew. Myś leli śmy, że
dałoby
się
i naszą
załatw ić. Budować nadal
można , a robót jak nie było ,
ma.

Spadkobiercy Wolińskiego mieniedaleko młyna. Na pytanie o właścicieli starsza kobieta
wskazuje ręką niewielki domek na
wzgórzu . - Tam panowie pójdą i

Pożyjemy,

szkają

zapytają.

Przed domem wita nas syn ZyMarcin .
- Ja wam powiem, kto młyn znisz-

gały,

wiada Marcin. - Mnie wtedy nie
było , ale ludzie wiedzą, że wujek
zginął w wypadku. Wpadł w pas
transmisyjny. Nie wiem do kogo
Wolińscy mają pretensje. Prawdą
jest, że od tego czasu młyn niszczeje, a dogadać się nie chcą.
Przez ki l kanaście lat nikt oprócz
amatorów złomu do młyna nie

przekonywał ,

·obiecywał ,

że

załatwi

fundusze i będzie muzeum
- z ironią wspomina Marcin. - Wię
cej już się nie pokazał . Którejś nocy przyjechali za to złodzieje cię
żarówką i wywi eżli co wartościo
wsze maszyny.

Kupców nie

Zdjęcia

czył - mówi -ludzka głupota .

Póki żył
wujek Janek wszystko było w
porządku. Po jego śmierci o udziały
poszło, a teraz to chyba tylko do wyburzenia się nadaje. Złodzieje
miedż wywąchali i w zimę ostatnie
części pokradli, tylko tyle zostało wskazuje na zardzewiałe koła zęba
te leżące na podwórku.
Kiedyś było

dobrze ...

Młyn zbudował przed wojną dzia-

dek

Woliński.

Przez kilka dekad

młyńskie koło napędzała płynąca

nieopodal rzeczka. Na początku
lat siedemdziesiątych zmieniono
napęd na elektryczny i wszystko
jakoś się kręciło. Do czasu.
- W młynie pracował mój ojciec
Marian z wujkiem Jankiem - opo-

Ważne

rozmowy
.. "e

znakomici goSCl

Tylko w
Radiu Jedność Plus
o

zaglądał.

P. Mazur

dachu pozostały
szczątk i, ściany zjada grzyb, tylko
wnętrza wyglądają jakby niedawno zostały opuszczone.
- Przed wyborami przyjechał jakiś aktywista z " So lid arności",
Z

Twarzą w

twarzporanna rozmowa
Bogdana Rymanowskiego

21.07
Debata Radia
Jedność Plus
- prowadzi Jacek Łęski
KIELCE 71,95 107,9 FM

ale co ro.bić , kiedy ci
na dole zgodY ',nie chcą. Ja im
"dzień dobry" zawsze mówię .
Wracając od Zygałów na werandzie przed domem Wolińskich
spotykamy panią Annę . Wdowa
po Janie Wolińskim niechętnie
mówi o przeszłości.

wyjaśnień połowa majątku należy

do wdowy, połowa do Zygałów,
jedna czwarta do teściowej św iętej

brakowało

. Do młyna przyjeżdżali nie tylko terenowi politycy. Kilkakrotnie pojawiali się prywatni przedsiębiorcy, raz o
budynek pytał warszawski aktor.
- Knajpę chcieli otwierać , zajazd
lub galerię , ale wszystkim ręce
opadały, kiedy przychodziło gadać
o konkretach. Kto by chciał rozmawiać z pięcioma właścicielami ,
którzy sami nie umieją się dogadać - żali się młody Zygała . - Nawet sami chcieliśmy remontować i

.li]rdć

PAKIET
SMALL BUSINESS

Specjalna oferta
ubezpieczeniowa
DAEWOO TU S.A.

zaprasza przedsiębiorców oraz właśckieLi małych i średnich
firm osiągaj ących roczne obroty nie większe niż 2 mLn zł
do skorzystania ze specjaLnej oferty ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie, które proponujemy w ramach pakietu
SmaLL Business pokryje ewentuaLne szkody wywołane
przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia.
Oferta pakietowa obejmuje

.plus

sześć

rodzajów

ubezpieczeń:

1. mienia od ognia i innych zdarzeń Losowych,
2. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. szyb i innych przedmiotów od stttx:zenia i rozbicia,
4. ładu nków w transporcie krajowym,
5. odpowiedziaLności cywiLnej deliktowej,
6. następstw nieszczęśLiwych wypadków.

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

Wykupienie pakietu SmaLL Business umożLiwia właśckieLowi
firmy i jego pracownikom zawarcie na
preferencyjnych warunkach ubezpieczeń:
mieszkań, domów Letniskowych, .
następstw nieszczęśLiwych wypadków,
kosztów Leczenia za granicą oraz
ubezpieczeń roLnych.

Od poniedziałku do piątku

8.12

- Po śmierci męża tak już zostało ,
a ja nie chcę się teraz mieszać .
Najlepiej jakby ktoś wycenił i tylko
sprawiedliwie podzi elił .
Tylko jak podzielić , skoro według

zboże mie lić,

-Z LĄDOWISK
- TRAS PRZEJAZDU
- WYJĄTKOWYCH SP
- Z MSZY ŚWIĘTYCH
- Z MIEJSC DO KTÓRYCH NIE DOTRĄ
INNI REPORTERZY
TO WSZYSTKO I JESZCZE ~I~CEJ
CODZIENNIE W RADIO JEDNOSC PLUS

71,95. i 107,9 MHz
SŁUCHAJ I MÓDL SIĘ RAZEM Z NAMI

http://sbc.wbp.kielce.pl

~f~DaEWOO
Towarzystwo
Ubezpieczeniowe S.A.

poczekamy

W drodze powrotnej przy
zatrzymuje nas Marcin.
czym rozmawialiśmy z
mi. Podobnie do wdowy
powiedzi na pytanie, dlaczego
chcą z sobą rozmawia ć .
- Taka historia, nikt nie chce
pogodzić - kończy.
Obie rodziny zdają sobie
że młyn traci swoją wa rtość.
jednak nie wie, ile jest wart i
nie zamierza opłacić
przeci eż nie jego. Marcin
tylko ramionami i mówi:
chociaż Pulitzera za nasz
stał .

U

czerwca 1999 r.

REKLAMA

DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B
na podstawie

CENTRUM
BUDOWNICTWA

Rozporządzenia

Ministra Zdrowia
z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne·

i Opieki

Społecznej

OGŁASZA
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KONKURS

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI
LEKARSKIEJ NAD CHORYMI
WODDZIALE NEFROLOGII ZE STACJĄ
DIALIZ SZPITALA ŚW. ŁUKASZA
W KOŃSKICH

BIAŁA

MASA SZPACHLOWA

r-' -~--_O '." """-'

0_.

GIPSAR UNI a 25 kg

Świadczeni a te będą udzielane w godzinach:
w dni powszednie: 16.00 - 8.00
wdni świ ąteczn e i wolne od pracy w godzinach: 8.00 - 8.00
Umowa zostanie zawarta na okres 1.07-31.12.1999 r.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych dla powiatu koneckiego 90 tysi ęcy.
Szc:zegl:>ło~ve informacje, warunki konkursu oraz formularz oferty
w Kancelarii ZOZ Koński e .
powinny zawierać informacje zgodnie z paragrafem 8.1 Roz-

oferty z napisem "Konkurs - oddział nefrologii" należy
w Kancelarii ZOZ Końskie w terminie do 18.06.1999 r. do

7~mknip.łp.

,

z"op. + 7% VAT

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

ofert nastąpi 18.06.1999 r. o godz. 11 .00 w sali konferencyjszpitala.
IZas;trzegannysobie prawo do odwołan i a konkursu oraz przesun i ęcia
ofert.
zwi ązania ofertą wynosi 30 dni.
i protesty dotyczące postępowania konkursowego składać
pisemnie do 26.06.1999 r.
IUIO::J::i"t,yu

TYP 22 600x1000 (2117 W)

~f126/Pf.

,

n,-"""'d Miasta Starachowice
ogłasza

konkurs na stanowisko
Prezesa Starachowickiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego "Wspólny Dom"
Sp. z 0.0. w Starachowicach.
aci

przystępujący

do konkursu powinni

+ uchwyty

w ofercie również: DACHÓWKA

+ 7% VAT

mocujące

- gratis!

I-B-r W CENACH PRODUCENTA

posiadać:

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne.

Co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
Znajomość kodeksu handlowego, zagadnień z zakresu zarządzania
zasobami mieszkaniowymi i procesów budownictwa mieszkaniowego.
..

ie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisprezesa,
odpis dyplomu ukończen i a studiów wyższych oraz odpisy innych
ment6w potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy,
zawodowy (C.V.) i zdjęci e ,
'd~w'lanr~7pn,i p. l ekarski e stw i erdzające brak przec iwwskazań do prana stanowisku kierowniczym
składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach , ul. Radom-

131, I piętro , w zaklejonej kopercie z napisem "Konkursw terminie do 24 czerwca 1999 r. (decyduje data wpływu do
Miejskiego).
o strukturze organizacyjnej i działalności Spółki udziela
"'pnlZVdlenł Miasta mgr Lidia Żłobecka, tel. 274-76-84.
przeprowadzony komisyjnie w drodze rozmów
O terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywikonkursowa zastrzega sobie prawo nieskorzystania z oferty
przyczyny.
Udostępn i a na życzenie Rzecznik Prasowy
Mieskim, pokój 114.
Przewodniczący

Zarządu Miasta
mgr Janusz Wierzbicki

,

.. ...
~

O GWSZENIE
DlA WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY RADPCEC

ENIGMA
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DAEWOO
LANOS. NUBIRA
RENAULT.
CLIO. LAGUNA

KOMUNIKAT - OBWIESZCZENIE

_ Zarządu Gminy i Miasta Nis.k o

."

N z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z 7 lipca 1994 ro.o zagospodarowamu przestrzennym (tekst Jednolity
r 15 POz. 139 z 1999 r.) - podaje się do publicznej wiadomości, że 28 czerwca 1999 i. c godzo 9.00
narad, pck. nr 20, Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (Nisko, PI. Wolności 14) odbędzie się sesja Rady
wNisku, której przedmiotem będzie między innymi uchylenie II części III zmiany w Miejscowym PlaZagoSpodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nisko.
Za Zarząd
Przewodniczący Zarządu
inż. Tadeusz Peszek

111"'1

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radomiu przy ul. Żelaznej 18, zarejestrowanego 31.12.1996 r. w rejestrze handlowym
Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy pod numerem Dział B nr 1655,
zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 393 par.
1 kodeksu handlowego i par. 21 ust. 2 Statutu Spółki
zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 24.06.1999 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Spółki w Radomiu, przy ul. Traugutta 53 z następującym porządkiem obrad:
I. Sprawy porządkowe.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwal.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
II. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
od 1.01.1998 roku do 31 .12.1998 roku wraz z opinią biegłego rewidenta.
ł/I . Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok 1998.
IV. Przedstawienie sprawozdania z działaln ości Rady Nadzorczej za rok 1998.
V. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczeuj z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu Spółki za rok 1998.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
1998.
2. Podziału zysku.
3. Udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 1998 roku.
4. Udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 1998 roku.
5. Powołania Zarządu Spółki na następną kadencję .
6. Budowy jednostek kogeneracyjnych oraz podwyższen ia kapitału akcyjnego RAOPEC S.A.
w kwocie 15 - 20 mln zł.
VII. Sprawy wniesione.
VIII. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Mate riały dotyczące przedmi9towego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Radomiu przy ul. Zelaznej 18, pokój 201 w godzinach 7.00-15.00 codziennie od pon iedziałku do
piątku , w okresie dwóch tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Z nami taniej na wczasy

Kąpiele słoneczne

Lasł minułe
Czy chcecie pojechać na urlop
za połowę ceny? Jeśli tak, to
przeczytajcie tę rubrykę. Podobnie jak rok temu, rozpoczynamy publikację najlepszych przecenionych ofert wyjazdów na
wczasy. Z nami oszczędzicie

Grecja (Kreta), samolot, 27.06.10.07. cena: 485 USD/385 USD,
ORBIS - Egipt, samolot, 23.06.7.07. , cena: 549 USD/490 USD.

zacznijmy od ... samoopalacza

BEZPIECZNIEJSZA
OPALENIZNA
Słońce praży z całą siłą. Aż wstyd pokazać nie opalone nogi czy raOczywiście można od razu pomyśleć o intensywnej kąpieli

miona.

najwięcej!

słonecznej,

STARACHOWICE
Już po raz drugi rusza rubryka
"Last minute", gdzie nasi czy1elnicy znajdą oferty przecenionych
wyjazdów na urlop z biur podróży
naszego regionu. Obniżki sięgają
niekiedy 30-50 procent, więc warto skorzystać .

ale to niechybnie skończy się poparzeniem. Radzimy
od samoopalacza. Zwłaszcza że tym, którzy zażywają leki
bądż mają bardzo jasną karnację skóry, w ogóle powinien zastąpić
on naturalne promienie.

zacząć

GROMADA - Międzywodzie ,
kolonie 25.07.-8.08., cena: -tGOO
i!ł/1035 zł.

Jeszcze kilka lat tem u panomoda na bardzo intensywną opaleniznę . Większość z
p l ażowiczów bez umiaru smażyło się na słońcu , aby uzyskać
niemal czarny wygląd skóry. Skutki takiego postępowania widzimy dzisiaj . Obwisłe skóry pokryte
siateczką zmarszczek.
Wszystkie preparaty przeciwsłone
czne powinny mieć filtry zabezpieczające przed promieniowaniem
UVA i UVB. Tak zwane faktory mają
różne numery. Wybór któregokolwiek
z nich zależy przede wszystkim od
kamacji skóry. Im jaśniejsza, tym m0cniejszy powinien być faktor.
Oczywiście bardzo ważne jest,
gdzie będziemy się opalać . Jeśli
wybieramy się w tropiki, filtr musi
być wyższy. Skóra osób z naszej
strefy klimatycznej nie ma dostatecznych mechanizmów obronnych,
stąd tak dużo zachorowań na nowotwory Europejczyków z półno
cy, którzy długo przebywają w
strefie podzwrotnikowej i równika ,
a nawet śródziemnomorskiej.
W skórze znajdują się też komórki odpornościowe człowieka. Tak
więc , jeśli nadmiernie ją niszczymy, osłabiamy również odporność
całego organizmu . Udowodniono
silny związek długiego przebywania na silnym słońcu z zachorowaniami nie tylko na nowotwór skóry,
ale także każdy inny. Dlatego
kąpiele słoneczne warto zacząć
od ... samoopalacza.
wała

SANDOMIERZ
KIELCE
EURO-TOUR - Egipt, samolot,
18.06.-24.06., cena: 4W9-i!ł/1299

ABEX - Tunezja, samolot,
22.06.-2.07., cena: W6G-i!ł/ 1450

zł,

zł ,

Hiszpania, samolot, 17.06.23.06. cena : 4a48-i!ł/1099 zł .

Grecja (Santorini), samolot,
16.06.-28.06., cena: ~/1790
zł,

Hiszpania, autokar, 16.06.28.06. , cena: ~/1000 zł .

STALOWA WOLA

GROMADA - Portugalia, samolot, 13.06.-26.06., cena: (l5G USD/
440 USD.
Majorka, samolot, 23.06.-6.07.,
cena: 504 USD/ 365 USD,
Bułgaria ,
samolot,
14.06.27.06., cena : ~/ 1398 zł
(dzieci do lat 14 gratis).

EURO-TOUR - Turcja, samolot,
17.06.-23.06., cena : ~/1299
zł ,

Grecja (Kos), samolot, 19.06.25.06., cena: ~/1199 zł.

TARNOBRZEG
ORBIS - Cypr, samolot, 12.06.20.06., cena : ~/1154 zł,
Tunezja, samolot, 23.06.-29.06.
cena: d(l(l USD/299 USD.

EURO-TOUR - Grecja (Kreta),
samolot, 17.06.-23.06., cena :
~/1098zł ,

Grecja (Halikidiki) , samolot,
18.06.-24.06., cena : ~/1148

OSTROWIEC ŚW.

zł .

GROMADA - Egipt, samolot,
17.06.-30.06 ., cena: 595 USD/
440 USD.

Ze względu na ograniczoną ilość
miejsca nie podajemy informacji
dodatkowych, takich jak wyżywie
nie, wycieczki fakultatywne czy
standard noclegów. Stąd różnice
między poszczególnymi ofertami
są niekiedy bardzo duże .

RADOM
GROMADA - Tunezja, samolot,
22.06.-2.07., cena: 420 YSD/299
USD,

Oap.)

RENAULT KANGOO

... to takie
proste

Samoopalacz na

początek

Co zatem robić, żeby przez- całe
lato r)ie straszyć innych skórą
białą jak śnieg? Skorzystać z samoopalacza. Dzięki niemu nasza
skóra
nabierze
brązowego
wyglądu i przyzwyczai się do stopniowego opalartia na słońcu .
Przed nałożeniem warstwy samoopalacza konieczna jest kąpiel,
dokładny peeling całego ciała oraz
nawilżenie skóry balsamem. Wię
kszość firm kosmetycznych oferuje już samoopalacze osobne do
twarzy i do ciala. Zwykle te do twarzy wzbogacone są naturalnymi
substancjami odżywczymi.

Osoby z tłustą cerą nie powinny
kremów, ale kosmetyków
o bardziej płynnej konsystencji.
Dla pań z cerą suchą odpowiedniejsze będą kremy i oliwki.
Samoopalacz nie chroni skóry
przed promieniami UV! Nadaje tylużywać

Ceny i

Urbański

P. P. U. H.

J

Dodatkowo oferujemy:
• przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu
• montaż klimatyzacji
• sprzedaż i wymianę opon
• automyjnia

~========~oo==========~
~'
lOQ.noS!!

Leasing Renault

•

chociaż m in i malną dawkę

wiedzy

na temat działania słoń ca - wyjaś
nia ordynator Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach, doktor
Halina Brodecka.
Kinga KAN GIER

na naszym rynku samoopalaczy

Telefoniczny poradnik abonenta (I)

ŻO

Ucieczka przed
Okazuje się, że wcale nie musisz czekać w domu na pilny wlefon, martwić się o to, że twoje
dziecko wydzwania po kryjomu
na "party line" , kończyć rozmowę tylko dlatego, że ma zadzwonić ktoś , na kogo czekasz. W
tym roku Telekomunikacja Poiska wprowadziła usługi, które
uwalniają abonentów od takich
problemów. Wystarczy w iedzieć, co można zrobić z włas
nym telefonem.
Pan Janek czeka co wiect6r na
telefon od zazdrosnej żony, która
pojechala z dziećm i na wakacje.
Strach pomyśleć , co s ię stanie,
gdy małżonka stwierdzi, że pana

Janka nie ma w domu o ustalonej
porze. Kłopotów można uniknąć .
Pan Janek zamawia usługę .natychmiastowe przekazywanie wywołań", po legaj ącą na automatycznym przełączan iu rozmów ze
stałego numeru pod numer chwilowy. Po wprowadzeniu kodu usługi
do aparatu, wszystkie wywołania
zostają natychmiast przełączane
pod wskazany przez abonenta numer. Gdy żona pana Janka zadzwoni do domu, połączy się automatycznie z numerem, pod którym
małżonek akurat się znajduje,
wca le o tym nie wiedząc .
Całkiem poważnie - "natychmiastowe przekazywanie wywołań" to

usługa dla tych, którzy muszą ti
nie wyjechać , a zarazem czekają
na jeszcze pilniejszy telefon. W"
dom ość o takiej możliwości przyda
s i ę lekarzom domowym wyje!'
dżającym
na wakacje, pro-

wadzącymjednoosobową dD~
ność usługową w mieszkaniaol
klientów.
Jeżeli natomiast zmien iłeś n~
mer telefonu bądż czasowO zną'
dujesz się pod innym, moźesz
skorzystać z usługi "przeka~
nie wywołań do urządzeń za~
wiedz i słownych· . Ten kto do at
bie dzwoni, usłyszy zamówiony
przez ciebie komun.ikat. Kolejni)
InformaCje za tydzlen.
(MPB

Przedsiębiorstwo

Produkcii
Betonów
"SIBET" S.A.

Zaprasza Autoryzowany PartnEir Renault

, 25-705 Kielce, ul. Krakowska 220
Salon sprzedaży, tel. (041) 368-44-23
Serwis (041) 361 38-81

- Zanim zaczniemy się opala~
bilans zyskÓW i
strat korzystania ze sło ńca . Trzeba
pamiętać o bezpieczniejszym opa.
laniu. Nie mówię bezpiecznym,lxi
praktycznie takiego nie ma. Zanim
wyjdziemy na plażę , musimy mieC
powi nniśmy zrobić

Nazwa produktu

Wszystkie werslEf Kangoo i Kangoo Express dostępne są od zaraz
u Partnerów Renault w atrakcyjnym leasingu Renaułt Credit Polska.
W' specjalnej ofercie leasingowej otrzymujesz dodatkowy pakiet
gwarahtyjny Auto Non-Stop oraz AC za 3,5%. Dzi ęki temu oraz niskiemu
oprocentowaniu 13asingu oszczędzasz łącznie nawet do 4 500 zł.

JKAR" Z.

pojemności dostępnych

ko skórze odpowiednie zabarwienie. Na rynku pojawiły się już kosmetyki brązujące z filtrami , jednak
zwykle są one droższe . Markowe
firmy nie oznaczają filtra na etykiecie przy faktorze o wartości niższej
niż 5. Dlatego nie wystarczy samo
posmarowanie się samoopalaczem z filtrem , aby być całkowicie
zabezpieczonym przez szkodliwym promieniowaniem.
Samoopalacze markowych firm
zabezpieczają skórę przed negatywnym wpływem wolnych rodników.

Kielce, ul. Zaresie 23
tel. (041) 345-10-33

25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22
teL/centrala 346-52-11 do 13, teL/marketing 346-53-17

0604557393

oferuje:

* BETON TOWAROWY z dostawą
* PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE
(do dług. 7,20 mb.)
* PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE
* DŹWIGARY MOSTOWE I DACHOWE
* NADPROŻA L-19
* ELEM. NAWIERZCHNI DROGOWEJ
* PRZEPUSTY DROGOWE (rurowe, skrzynkowe)

* PŁYTKI ŚCIEKOWE
http://sbc.wbp.kielce.pl

SZALONE WAKACJE '99!!!
WYCIECZKI:
PRAGA: 16.07-18.07.99 ZA JEDYNE 1'91 zł
WENECJA: 27.08-29.08.99 ZA JEDYNE 299

zł

WCZASY:
- BIBIONEI
Od 10.09 do 19.09.99 (wyjazd z KIeleI)
SUPERPROMOCJA - HISZPANlAI
WŁOCHY

12 dni z dojazdem komfortowym autokarem, 2 posiłki,
hotele tranzytowe w cenlei
CENA: 1299zł. TERMIN: 4.07-15.07.99

HANDLOWY CZWARTEK

~TOKRZYSKIE

PUSTAX MAX

2,08 zł/szt.
+ 7% VAT

"·--UM FARB I LAKIERÓW
Zagnańska

STRONA 19

232, tel.jfax 331-9041, tel. 362-61-60

_"v""n~' "'' W SPRZEDAży, W CENACH FABRYCZNYCH WYROBY NAJLEPSZYCH
ARM: farby, lakiery, kleje, silikony, rozcieńczalniki, akcesoria malarskie
PONIEDZIAŁEK

- PIĄTEK 8.3(}'17.00
SOBOTA 8.3(}'12.00

DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM NA TERENIE MIASTA

.Wi
K

21 ,09 zł/szt.

SPRZEDAŻ MEBLI

+ 7% VAT

WSZYSTKIE ASORTYMEm • EKSPOZYCJE 6000

W Kielce, Olszewskiego 9,
teJ. 34-501-72
~ Kielce, Słonecme Wzg. 33, tel. 33-181-86

•

~ l ~!.l?o~r~t.

~

~ !.'!~!!.f.r.;"If;T/~1

M

KIELCE, UL. GÓRNA 20
UL. ZBOŻOWA 11
~ ~~~;~
TEL/FAX 368·13-03, 343·13·63
'"
codziennie 7.30·17.30; soboty 7.30·14.00

TVROPIANnajniższe

ceny

AUSTROTERM

FS-10 74,00 Z VAT
FS-15111,00zVAT
FS-20 160,50 Z VAT

MINERALNA

EŁNA

Płyta

OC

IL 50 mm 4,02 Z VAT
IL 50 mm 7,37 z VAT

Płyta

IELOKOLOROWE
ł
R BY DEKORACY'-'NE
życzenie

SIG MA

Uwaga! Na

(o\TINGS

każdą farbę

klienta barwimy
na m iejscu

S TEMV ORVNNOVVANIA
EP RAIN firmy HEPVVORTH
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PROMOCJA.

~~

ZAPRASZA

OKNA I DRZWI
L'ETN"lA
"-r'Re'Mec:u.:"t
OKNA
DREWNIANE

Marny MALUCHA ••.
~AC~

NW
GRATIS!

*

• RATY BEZ t'fRAHTÓW NA MIEJSCU
• RENOSClI EMERYCI 3" RABAT ZOGŁOSZENIEM
• TlANSPORT BEZPłATNY HA TERENIE (KIEtQ
DD 50 KM PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPAOf
• MONTAl ZAKUPIONYCH OKIEN I ORZWI

rość samochodów ograniczona

&~
~AKPOL .

Kielce-Niewachlow, ul. Balalionów Chlopskich 77
teIJfax345-71-91,345-54-27
Końskie, ul. Kielecka 3, tel. 372-32-92
Jędrzejów, ul. Strażacka 5, tel. 386-20.01

INTERCAR S.C _

~

~.zo.o.

KIELCE

BUSKO-ZDRÓJ
UL.Bohaterow Warszawy 120

Tel.(041) 370 14 55

DĄBROWA

350 k .KIELC

Tel.(041)368 60 05

RADCAR

....."

POŁANIEC

UL.Paderewskiego 32

UL. Krakowska 13

Tel.(041) 366 41 27

Tel.(015) 865 57 77

199,-

DOfYCH au VAT

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

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

TELlOS jest wyposażony w
nowoczesny system ssący opracowany
przez HOOVERA_ Oznacza to, że
każde połączenie posiada specjalną
konstrukcję uszczelniającą, która
zwiększa ciąg powietrza i zapobiega
wydostawaniu się kurzu. Dzięki temu
siła ciągu odkurzacza wynosi 305
watów.
ALPINA FILTRA to najniższy poziom
hałasu - najwyższa moc ssania, bogate
wyposażenie w tym filtry klasy .S·, które
uzyskując filtrację 99,99 procent,
zapewn iaj ą ochronę przed roztoczami
osobom cierpiącym z powodu alergii,
astmy oraz wszelkich chorób gómych
dróg oddechowych_
ARIANNE to odkurzacz bardzo lekki,
posiadający zwijacz przewodu, silnik
zapewn ia ogromną siłę ciągu i
naj niższą cenę.

liczba zrstawów prornocxtnych ognnk::z.ona.
wyI~anl_ l urą aktywaC)1n.1 .Ied Plus ....

Td_fon dziab

A.UTORYZOWANY

-'

pi~s~ Trzymaj
GSM

rękę

na Plusie
rkom.plusgsm.pl

DOCIEPLANIE
BUDYNKÓW
MATERIAfY
I WYKONAWSTWO
ELEWA Ol

10% RABAT

Kielce, ul.
Radom, ul.

25-701 Kielce, ul. Krakowska 62
telJfu (041) 346-17-47

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zbożo""a
Toruńska

21, tel./fax 343-11-83
9, tel. (048) 331-20-61

STRONA 20

REKLAMA

10 czerwca 1

-

DROBNE

OGŁOSZENIA
\N DO\NOLNIE \l\lVBRANVM PRZEZ CIEBIE DN IU

ZNIZKI NA
w rubrykach: kupno,

sprzedaż ,

lokale, praca szukam, motoryzacja,

Jeżeli ogłoszen i e drobne zamieszczone w "Echu Dnia"
przyjdż do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeże li w ciągu 5 dni

nie odniesie skutku,
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, środę , czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

ALARMY· CEBOX

Pokrycia dachowe

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

.,2134

Alarm Szwa'carskie
"Cerber" - dystrybutor regionalny,
Alarmcom, Kielce, Planty 6, 041/368-38-13.
1:1<8802

ARGOS
Systemyantynapadowe, monitoring,
ochrona, tel. 366-08-22, 366-32-15.
9'1364

Cebox -TV Prze m słowa
Profesjonalne systemy kamerowe, kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży, centrale telefoniczne.

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

Telewiz"a Przem

Centrum Rowerowe Fomax
ul. Prosta 32, ul. Podklasztorna 117A.
Hurt - Detal.
1:1<1851

Domofon

oiI0856

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

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

WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,

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

l:i8806

BUDOWNIClWO

oiIO/1S

MA Solidne okna PCV, belgijski system
"Deceuninck". Raty. Krótkieterminy. Producent: "Self" , Wiś niówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34.
1w18!O
Bloczki betonowe, tel. 041/315-17-52.

KOSMETYKA
Tatuaż artystyczny, makijaż permanentny,
usługi kosmetyczne. Kielce, Sienkiewicza 21

(Hotel Bristol), 041/368-24-55.
.,2116

Firma Dommod Oferuje: profesjonalne
wykonawstwo pokryć dachowych,
0602-248-450.
d,S07U
Firma budowlana nawiąże współpracę z
brygadami podwykonawczymi w zakresie
stanów surowych i robót wykończeniowych .
Kielce, tel/fax 041/343-03-94 w godz.
8.00-16.00.
do mocowania materiałów ocie- producent, 041/366-15-96,
303-44-33.

(używane) ,

041/346-32-95,
ci1449

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

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

nieruchomości,

'*1592

MA "Optimum", 041/344-17-41 .
.,2175

lombard ,U Mar nar zali
Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Takie w niedzielę!
.,2565

Mobud - Pustaki szklane
Blachy szwedzkie, powlekane, gips-karton, Knauf, gips budowlany, szpachlowy, gazobeton, siatki, papy, cegły, narzędzia budowlane. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
Skrzetlewska 4, 368-44-40. Jędrzejów, Rey[ll.gn.ta.:.1?L~~.~:J?:5.2.· ..............................."'.?1.~

Kielce. Chęcińska 14, 361-37-49.

AD-Drągowskł,041/368-24-34 .

ci1564

PANELE: PODŁOGOWE - ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE. ZAGNAŃSKA 71 041/362-70-40, .SZUMEN"041/345-84-53.
ci1567

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

MA MA MA MA MA Absolutnie kupię
powypadkowy skorodowany,
0604-228-214.
MA MA MA MA MA Absolutnie każde
auto do remontu, na części , 0601-646-274.
ci\06l1

"Complex-Dom", 041/368-43-86.
1w1868

Do wynajęcia 50 m2, 041/361-10-16 .
~25

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
Toporowskiego 57b, 041/311-70-41 po
18.00.
~

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

_-_ __.__ __
..

.... cI\082'7
..-

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

Parapety,041/362-05-00.

MA MA MA MA MA Aktualnie kupię
auto rozbite, spalone, 090-354-003.
MA MA MA MA Auta skorodowane,
- zniszczone kupię, 0601-189-334.

cnd212

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

Faktor - mieszkania komfortowe - wynajem, 041/344-30-03.
.,2193

Komfortowe M-3 do wynajęcia - chętnie
firmie, 0602-248-450.

Amortyzatory z wymianą,
041/368-35-71.
Autoalarmy - calodobowo,
041/344-34-79.

Kupłę

jednopokojowe, 041/344-20-67,
0604-192-953, 090-332-779.
1:1<1922

Kuplę mieszkanie 60-70 m2, segment lub

domek, najchętniej z ulgą podatkową w Kielcach lub okolicy, 041/331-78-27.
oiI0826

Autoalarmy,
041/344-29-67.

głośniki,

wzmacniacze,

__..___......___ .__......_._._.._..__..._._..._._._._._..J!'.!.8~a.
Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa
25, 041/361-61-71 . Radom, Dębowa 4,
048/362-60-15. Szewce 39 klKielc,
041/346-52-05.
1w1912

POSZUkuję

lokalu handlowego w centrum
Kielc, 0604-549-566.
dclO922
__.. _._..._._.. Poszukuję lokalu 15,0 m2 - handei, dogodny dojazd, 041/344-92-63.

pisemne przetargi nieograniczone
na wykonanie zadań

dclO962
Poszukuję

Zadanie I - Modernizacja zabezpieczenia wymiennikowego węzła cieplnego
przy ul. Kościuszki 16 w Radomiu zgodnie z projektem technicznym.
Zadanie II - Modernizacja zabezpieczenia wymiennikowego węzła Cieplnego
przy ul. Traugutta 53 w Radomiu zgodnie z projektem technicznym.
Zadanie III - Modernizacja zabezpieczenia wymiennikowego węzła cieplnego
przy ul. Kasańdry 5 w Radomiu zgOdnie z projektem technicznym_
Zadanie IV - Modemizacja zabezpieczenia wymiennikowego węzła cieplnego W-l
przy ul. 11 listopada w Radomiu zgodnie z projektem teChnicznym oraz dobór,
dostawa i montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biemej.
Temnin realizacji zadań - 30 sierpnia 1999 r.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Postępowanie bęqzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W postępowaniu przetargowym mogą brać udział oferenci
spełniający wymagania art 22 ust 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.
Formularze zawierające specyfikację istotnych warunków zamówień oraz niezbędne dokumenty można odebrać w siedzibie przedsiębiorstwa w Radomiu, ul. Żelazna 18, pokój 111_
Zamknięte koperty zawierające oferty na wykonanie ww. zadań należy złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa (SEKRETARIAT).
Koperty powinny być opatrzone napisem - . Przetarg nieograniczony
i dalej jak podano w specyfikacji".
Temnin składania ofert upływa 28 czerwca 1999 roku o godz_ 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 1999 roku o godz. 10.00_

NAUKA
Agent celny, kurs z licencją państwową
Uniwersyteckie Centrum Szkoleniowe Paderewskiego 14 Kielce.
I:I<86SO

Alla - Jędrzejów - szkoły zaoczne. Uprawnienia szkól publicznych, 041/386-33-54,
Piłsudskiego 4. Zapisy 1999/2000, średnie :
Liceum Ogólnoksllałcące , Technikum Elektryczne, Technikum Mechaniczne; policealne: Ekonomiczne, BHP, Informatyczne, Naprawa RTV.

- MA, -041/366-0S:9aŚ;ę~
Giełda Nieruchomości. Kielce,
ul. Sienkiewicza 67.
Domy wolno stojące ,
Biuo Mieszkaniowe, 041/361-65-12,
346-18-61 .
Pół

bliźniaka,

041/344-62-10.
Sprzedam 600 m2 działkę pracowniai
Dobromyśl , domek 48 m2, woda, Prą!
041/345-52-17,090-336-563.

............................._.............................................................. I.l~

li':

"Budowlanka ·, Kielce ul. Jagiellońska
90. Zapisy - szkoły zaoczne: Licea ogÓlnokształcące, Licea zawodowe, Technika Zawodowe, Zasadnicze Szkoły Zawodowe, Policealne Zawodowe (różne zawody),
041/346-16-00.

Sprzedam dom jednorodzinnywpodpit
niczeniu, możliwość prowadzenia d~a~
ści gospodarczej, 041/346-46-85.
Sprzedam dzialkę
za Jędrzejowem w
kim, 041/332-54-45 po 20.00.

ogrodzoną,

Centrum Kształcenia Dorosłych "Promotor" Kielce, Podklasztorna 117, prowadzi
nabór: Policealne; Turystyka, Administracja
Państwowa i Samorządowa, BHP, Bankowość, Finanse i Rachunkowość, Poligrafia,
041/345-85-88, 345-10-55, 090-249-104 .

stoiska Na Plantach. Kielce

345-59-83.
ciI08I1

Sprzedam - tanio mieszkanie własno
ściowe, Sandomierz, 63 m2 , 2.5 piętro, parkiet, panele, glazura, TV kablowa,
015/832-57-63.

Centrum Ksztalcenia Dorosłych "Promotor", Kielce PodklasIlorna 117, prowadzi
nabór:Technikum po Z.S.Z.; Samochodowe,
Kolejowe, FryzjerSkie, Poligraficzne, Handlowe, Liceum Ogólnoksllałcące trzyletnie,
czteroletnie Liceum Ekonomiczne,
041/345-85-88, 345-10-55.
Chcesz, aby wybrali Ciebie? Wybierz nas!
Policealne Studium: Finansów i Rachunkowości, Sekretarsko-Asystenckie. KKO Kielce
344-47-95, Duia 8; Absolwenci - praca.
Chemia, 041/332-23-41.
Kursy komputerowe
041/344-32-02.

.,2195

"Marksolt" - kursy komputerowe: Windows, Ollice - Kielce. 343-06-28.
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.
1:1<8645

Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
nabór na rok szkolny 199912000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
l:i8OO5
Wańkowicza ogłasza

1w1911

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

__._._..._.__ ..._......._.........____....._......_._ ..........._...!".1~.!.
Mazda Nissan Toyota - części. Marko
Serwis - Bis, Kielce ul. Karczówkowska
20, tel. 041/368-35-71.
l:i8822
Opony produkcji rosyjSkiej - bozpośred
ni importer. Hurt - detal, 041/361-67-09.

Prywatne Liceum Ogó lnokształcące im.
M. Wańkowicza (młodzieżowe)-oglasza
nabór na rok szkolny 199912000. Kielce,
Romualda 3, 368-17-43.
1:1<8784
Prywatne Policealne Studium Artystyczne w Kielcach. SpecjalnOŚCi : Artystyczne projektowanie ubioru, Artystyczny wystrój wnętrz, Rzem i osło artystyczne. Sekretariat szkoły: 041/344-99-02.

1w1911

Sprzedam mieszkanie 35 m2 (pOkój z
kuchnią) III piętro, ul. J.CH. Paska 10,
041/332-44-63.
~III
Sprzedam mieszkanie 30 m2 ,
041/361-20-21.
6lO941

m2,

Sprzedam mieszkanie 64
Graniczna.
Starachowice, 041/274-35-21 .
jolI

Opony, akumulatory - części ,
041/345-63-59.

MA Alkoholowe odtruwanie. Esperal,
041/369-82-76.
Badanie włosów, 0601-214-388.
~

Blzoplracyjnl leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, łysie
nia, 041/344-87-18 (15.00-17.00).
Dr ginekolog. Najtaniejl 0601-380-958.

. 499'1\

Rzetelny kurs komputerowy KKO Kielce
344-47-75, Duża 8.
",213ł

. SACHS· - Amortyzatory, bezpłatna wymiana . Kim-Auto-Części , Slowackiego 6,
041/344-23-73, 041/361-61-06.
",1916
Szyblrdachy, blokady, autoalarmy,
041/342-22-28.
dclO915

MEDYCYNA

.Computex",

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

~.

ogłasza

.50831

&

MA .Partner" sprzeda działkę Prl!mysłową, Łódzka, 041/344-98-98.

.,2156
1:1<8811

",1163

Radomskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej "RAOPEC"
S.A. w Radomiu,
ul. Żelazna 18,

NIERUCHOMOŚCI

Pralek, lodówek "domus",
041/342-39-15, 0604-783-188.

1:1<8863

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

.,2111

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

________________.-:;.Iw.:cc.:I900

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

ci\0610
..111

1W1896

Panele podłogowe , boazeryjne. Tanio!
Kielce, Wrzosowa (róg Hauke - Bosaka),
041/362-05-00.

cil166

O rawa Obrazów

..110

"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.

MOTORYZAOA

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

.49963

MA "Partner" sprzeda 28 m2 II p.
Szkolna, 041/344-98-98.

oiIOI91
1:1<8805

oiI0493

ko24
oiI0843

Zdobądł poszukiwane na rynku
umiejętności! Kurs grafiki komp ułero~

KKO Kielce, Duia 8, 344-47-75.

Naprawa pralek, 041/331-78-94.

Schudnij do lata, 041/369-90-81.
.,2154

Kołki

plających

Polsko - francuska klinika .Gameta·,
nieplodność męska i kobieca, pozaustrojowe zapłodnien ie - in vitro, mikroiniekcja
plemnika do jaja - ICSI - wizyty, rejestracja
codziennie 15.00 - 18.00. Łódź,
tel. 042/640-95-51, 640-95-52.
1:1<8557

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

oiI0848

Kontrola dost u

Lek. storn. Urszula Buszko przyjmuje
Kielce, Massalskiego 17, pon.-pt.,
9.00-13.00, 15.00-20.00. Oferuje' kompleksowe leczenie stomatologiczne, bezbolesne leczenie żelem . Carisolv", kosmetyka stomatologiczna, wybielanie zę
bów, profesjonalne czyszczenie zębów
(skaling, piaskowanie), 041/369-96-06.

• 49191

Palety-Euro
0601-942-232.

dclO943

Profesjonalna naprawa telewizorów,
041/342-85-83, 344-84-39.

bielactwo -leczenie,
0601-214-388.

041/311-85-70.

- telewizorów, 041/332-22-45.

Ginekołogla - doświadczeni specjaliści,
Q§Q1.~~.4.?:1.~"'............... _..... _............................~1.~

Łuszczyca,

Pałety używane,

'*1511
miękki,

UWAGAł

Tylko dla osób fizycznych um ieszczająCYd)
. w . Echu Dnia· ogłoszen ia prywatne

oiIOI51

oiI0126

KUPNO

Kopeć

i zguby

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG

1:i8938

,1<48118

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

.............................._..........._...................................................•..
.,2806

cil165

Tynki, wylewki, glazura. Kielce
331-41-80.

słowa

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

Kielce, 368-23-68.

Gabinet Medycyny Naturalnej: rozpoznanie i usuwanie zaburzeń, świecowan ie uszu;
wtorek, czwartek 11 .00-18.00, Leonarda 12,
041/344-25-08,345-77-67.

1:1<8646

.,2135

Cebox -Videodomofon

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

nieruchomości

Tachograty legalizacja, zamiana, regeneracja, serwis. Zagnańska 153,
041/362-49-00.
",1111

NAPRAWY
MA MA Automatycznych pralek,
dówek, 041/331-22-32.

ło

ł4f900

ko26

SzlIola Detektywistyczno - Ochroniarska
oglasza nabór. Kielce ul. Kośc iuszki 5,
041/344-39-82.
SzIIoły

"Pro - Fil": Liceum Ogóldla 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.
nokształcące

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

011540

Firma instalacyjna poszukuje
ników do działu sprzedaży,
041/346-18-66.
Korporacja Ubezpieczeniowa
je agentów i kandydatów na
ubezpieczeń ŻYCiowych.

profesjonalne przygotowanie i

Prac, dodatkową
oferuje firma. Serinus· - KontrOli, U":--,
MZK dla mężczyzn powyżej 25
gnańska 84A p. 112 (k. zajezdni
PracowalIł legalnie w
(1 997/98), odbierz niemiecki
012/269-00-23.

1:i8862

Studium Informatyki; Policealne zaoczne,
wieczorowo, 041/331-71-19,
041/361-83-00.

wz2154

Automatycznych pralek. Rybak,
041/369-82-22.

OS-Max zatrudni.
015/644-58-79.

4IlOS21

Sprzedawc, materiałów
0601-333-302

zatrudnię,

REKLAMA
Opony używane - Tanio. Kielce,
Oomaszowska 41 .

Wczasy - Krynica. Pensjonat "Józefinka",
018/471-56-42.
&\0841

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

Pa lio Weekend 1.6, rok (1997), cena
33.000 zl, 041/362-62-20.
Peugeot 405 (1990), 041/345-19-57,
345-17-29.
Pilnie Avia A31 L (1990), 0602-110-098,
041/354-40-74.
&\0811

.........................................................................................~s.o.'.6~
Polonez (1991), stan dobry, 5.200 zl,
041/302-33-80.
&\0842
&S0811

PolonezCaro (1990/92), 041/301-19-42.

systemy multilotka,

.,2802

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

Polonez Caro (1992) po remoncie,
0602-502-558, po 20.00 041/303-48-48.
&\0812

Polonez Caro (1993),
041/368-90-32.

AAA Telewizyjne, 041/303-16-47.
Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041/368-86-55.

!W18S1

011106

Alarmy - Domofony, 041/368-08-55,
041/331-97-54.
.............._..•...•••••.. _ •..•........................................ _.....~.II.!S

Producent odzieży roboczej. Pelny asortyment. Sprzedaż: Kielce, l Maja 136,
041/346-24-64,041/306-13-50. Pińczów, 3
Maja 20, 041/357-28-45.
kl.8134

Firma remontowo-budowlana oferuje
ukladanie kostki brukowej,
tel. 0604-384-747, 015/823-56-73 po
16.00.

_._..._._-_.._._--_._-----".~

g.~g.~ ::.3.9.~=~~.!: ....__ ............. _........................\i.8.S!!I.
Kostka brukowa. Ukladanie. Produkcja,
041/368-53-30.

........................ _......~s.o.'.1'.

Tanio! przyrząd do diagnostyki silników,
wentylator dachowy, 041/361-37-43.

Kominki,041/357-45-69,

md139

1Il0803
&48862

&\0861

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

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

Wl2162..
............

Zagęszczarki

&\0016

i stopki wibracyjne, przecinarki spalinowe, male walce. Gwarancja. Informacja o sieci sprzedaży i serwisów, 090-258-100, 0501-258-100. kl.888S

łS0396

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

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

tapetowanie,

oISOS19
Układanie

kostki brukowej - VAT,
M10

Żaluzje - tanio, 041/369-86-37.

......_._. __ .............._............._....._......................... ~.~.Il!

"Nivel",

._.___._.._...___.__......_ .._.......__ ......_.!!lL~!.

Wideo Film, 041/362-12-79.

Oferty z podaniem propozycji finansowych oraz sposobem zagospodarowania kortów należy składać w terminie do 18.06.1999 r. w Biurze
Klubu w Końskich przy ul. Sportowej 13.

Wldeof//mowanle, 041/300-35-75.

ZGUBY

Zastrzega

Ocieplenia, elewacje, 041/300-35-74,
300-13-95.
Panele - 041/362-53-70.

..-_.........._.......
Emanuelle - 041/342-82-78.
1iSOI16

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

_- _......_--_..............._. __.__...._- ._.....łSOS46

PANELE - PROFESJONALNE,
041/368-50-94.
011168

&S0192

Sylwia u siebie, 0603-226-372.
&S0193
Zatrudnię

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

panie, 041/366-05-71 .
1iS0431

TURYSTYKA

Anna

Frączkiewicz zgUbiła legitymację

studencką

WSP.

A u nas obozy rekreacyjno-sportowe dla
studentów i ich przyjacióI, kraj zagranica, Abex, Sienkiewicza 10,
Q.1Y~1.1.:?~:?6.:... _.......... _.... ___ ... __ ............!IZ.??!!
Frank1urt- Mannheim, 041/332-40-08.
1iS0158

Kielce - Mannheim, 041/332-47-60.
1iSOI49

_11

UŁ

-

nr 51005.

__._._----_

Zgubiono legitymację
rzata Zalawa.

...........

szkolną

- Malgo-

_..._...._....._.__......._.._..._......__.._......_......_.- ........._liS0909
.....-...
Zgubiono legitymaCję studencką WSP
Kielce na nazwisko Tomasz Rusek.

liSOm

Przeprowadzki,
041/366-25-10.
Przewóz osób Frankfurt - Mannheim,
041/303-83-91.
Remontowo-budowlane,
041/346-22-55.

_._._._..._---_._---~

Remonty, wymiana okien, drzwi,
tel. 0604-834-866.
00184

Kielce - Mannheim, 0602-187-972.

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

Skradziono legitymację

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

..110

mlodzieży,

_-_.._....__........-._.._liS0130

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

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

CEN"TR.UIVI
JĘZVKOVV

C>SCVCH
Centrum Języków Obcych istnieje od 1990 T. Jest organizacją ludzi młodych,
zarządzaną według nowoczesnych modeli europejskich. Specjalizuje się w nauczaniu
dzieci
I mIodzlety języków obcych. W tym roku szkolnym na kursy organizowane przez
Centrum uczęszczało 140 tys. dzieci z całej Polski.

Poszukujemy kandydat6w na stanowisko:

Kielce , ul. Sandomierska 207
Kielc• • u l. Paderewski ego 38
Miechów ul. To
lowa 3

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
do pracy na terenie woj. świętokrzyskiego i dawnego radomskiego
Jeśli jesteś osobą, kt6ra:
• jest absolwentem kolegium językowego lub filologii angielskiej,
ewentualnie studentem ostatnich lat (znajomość języka na poziomie
FC)

CENTRUM

~~RJ~~oĘtuARTYSTYCZNYtH
minimum średnie

Jeśli posiadasz:

~m"'Jęln<lŚ,,;n\a pianinie (mile widziane dokumenty potwierdzające ~ej

pracy z dziećmi
artystyCZne (plastyka, teatr, taniec)
Nasza oferta to:
cv .PRACA + NAUKA + KREOWANIE FIRMYI
~~acyjny, aktualne zdjęcie, dokumenty potwierdzające
26nl8 1slat pracy prosimy przesyłać pod adresem:
110 Skartysko-Kamienna, pl. Flońańskl 3, pokój 204
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Stacja

Obsługi

Przedsiębiorstwa

PKS
w Ostrowcu Św.

ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.,
tel. (041) 265-38-28

Wykonujemy naprawy samochodów
ciężarowych , osobowych i autobusów•
Posiadamy autoryzację Jelcz, Autosan.
Ponadto proponujemy:

- przeglądy rejestracyjne wszystkich pojazdÓW, również zasilanych
gazem,
- naprawy ogumienia, komputerowe wyważanje kół ,
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- mycie pojazdów i podzespołów urządzenjem
wysokociśnjenjowym ,

.483S4

.........._. w Agrocentrum

prawo wyboru oferenta.

1iIO'/26

&49411

Ania u siebie, 0604-302-398.

się

Agata Paw zgubila legitymację studencką
WSP.
&\0883

MA, 041/366-05-71.

na okres minimum 4 lat,
na bardzo korzystnych warunkach,
cztery korty tenisowe usytuowane
na obiekcie sportowym
przy ul. Południowej 80.

łS0393

IiS08IS

Minerskie, 048/612-16-89.

wydzierżawi

M88

WIDEOFILMOWANIE

Malowanie natryskowe, tradycyjne,
szpachlowanie, 041/331-01 -41.
1iIO'/31
......_.._....._........_........__._--_....._...........__..............•..
_.._Malowanie, solidnie, 041/368-18-08.

drzwi, okien, panele,
041/344-26-21 ,368-50-41 .
_ _ _ _ 1iS0146

MIEJSKIEGO
KLUBU SPORTOWEGO
,
W KONSKICH

Żaluzje , 041/345-22-70.
Żaluzje , verticale, roletki, rolokasety, tapicerka, 041/368-96-19, 0601-845-781.
Gwarancja!

Malowanie - tapetowanie,
041/368-94-72.

MA Roxana, 041/346-20-68.

ZARZĄD

liSOm

łSOSSS

Malowanie natryskowe
041/332-52-98.

,

Żaluzje , 041/331-04-97.

Krycie dachów. Kielce 342-20-23.

Montaż

TOWARZYSKIE

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

1IlO804
----_._--------------

kl.8914

Wartburga 353, 041/345-50-03.

....

041/361-92-27.

MI6

Uno Van 1.0, rok (1996), cena 19.000 zl,
041/368-60-06.

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

Glazura, 041/369-91-79.
_.............•...•.•.•..•......••.•.••.•••.•.•............•............•.......••..... IiSOS43

Raty w Auto-Systemie - tanio,
041/303-19-41.

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

Kielce, ul. Wesoła 33
i
tel.lfax 368-00-57, 344-92-29

łS06S6

011586

"16~.
................................._...............................................................

&\0813

&S0111

Transportl ,5T, 041/368-27-82.

Zagnańska

"Favorit" (1990), 041/368-70-83,
0602-339-568.

MEBLI MIESZKANIOWYCH
I KUCHENNYCH

kl.8619

Transport- l ,7t, 041/366-23-11 .

Domofony - montaż, naprawy,
041/369-88-21 .

Raty na Daewoo w Auto-Systemie, tel.
015/822-82-12.

Skodę

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

6399

1iIO'/19

Wl116S

Schody - wyrób, montaż, 041/346-54-94.
&41119..
............................................................... _................................

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

Iwiaściciel,

•._............ __.._..._...• __ ...__ ....._.. _. __.__...~~.

EBLOWY
OKAZJA
WIELKA WYPRZEDAŻ

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

.,2141

IiSOIIO.
................_.......................................__ .......-............
kl.8811

- raty Kielce

USłUGI

kl.8'/61

Polo 1,90 (1996), 041/331-82-00.

Roboty ziemne koparkami "Bialoruś"
RG: 35.00 + VAT. PW "Ceglarek". Kielce,
Zagnańska 36, 366-12-08.

00182

~

Oslrówek (1980), stan dobry, 21 .000 zl,
041/361-00-99 po 20.00.

STRONA 21

• posiada umiejętności pracy z dziećmi (mile widziane przygotowanie
pedagogiczne)
• jest dyspozycyjna (miłe widziany samochód)
I
I marzysz
~
. o pracy w zespole młodych ludzi nastawionych
na ciągły rozwój i doskonalenie
TO NASZA FIRMA JEST STWORZONA DLA CIEBIE

Nasza oferta to:
PRACA + NAUKA + KREOWANIE FIRMY!
Zgłoszen ie : CV, list motywacyjny, aktualne zdjęcie , dokumenty
potwierdzające wykształcenie prosimy przesylać pod adresem:

26-100 Skarżysko-Kamienna , pl. Floriański 3, pokój 204

http://sbc.wbp.kielce.pl

- regenerację resorów,
- naprawy układów zasjlanja,
- sprawdzanie j wymianę amortyzatorów,
- naprawy układów pneumatycznych autoryzacja POL-MOT Praszka,
- naprawy samochodowych instalacji elektrycznych,
- naprawy i montaż samochodowych urządzeń grzewczych,
- serwis tachografów VDO Kienzle, punkt legalizacyjny,
- wymianę olejów j smarowanje,
- autoryzowany serwis akumulatorów,
- konserwację, naprawę i legalizację gaśnic,
- kasację pOjazdów,
- garażowanie pojazdów,
- hlllowanje pojazdów pow. 3,5 t.
(041) 265-38-28 lub (041) 265-38-64

DLA STAŁYCH KLIENTÓW STOSUJEMY
ULGI PROMOCYJNE W RAMACH KARTY
STAŁEGO KLIENTA

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
w godz_ 6_00 - 22_00,
sobota w godz_ 7_00 - 14_00_

-

STRONA 22

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT - OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE
1.

Zarząd

ogłasza
aj modernizację

ZARZĄDU

Gminy Miejskiej wStąporkowie
ul.

Piłsudskiego

Zarząd

1.

132A

przetarg nieograniczony na:

ul. Żeromskiego wStąporkowie ,

bl likwidację rozlewiska wody na os. PI.

Wolności wStąporkowie,

cI moderni~ację drogi Komorów Góry.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
na każde zadanie można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 28.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Polityki Gospodarczej Inwestycji
i Promocji UM Stąporków, tel. (041) 37-41-241,
fax (041) 37-41-860.

GMINY I MIASTA NISKO

Gminy I Miasta w Nisku zawiadamia,

Zarząd

że:

działając

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.• o samorządzie gminnym·
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z1996 r.• z pó!niejszymi zmianami) przystąpił do opracowaniadokumentu pn .• Strategia Rozwoiu Gminy i Miasta Nisko· - którego celem będzie ustalenie kierunków działania zm ierzających do rozwiązan ia problemów występujących
w gminie Nisko.

2. działając zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/231 196 Rady Miejskiej w Nisku z 23 pa!dziernika
1996 r. przystąpił do sporządzenia .Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro. wania przestrzennego gminy Nisko·. Studium będzie sporządzone dla obszaru gminy
w granicach administracyjnych. ajego przedmiotem będą zagadnienia określone wart.
6 ust. 4 i 5 ustawy z7 lipca 1994 r.•0 zagospodarowaniu przestrzennym· (tekst jednolity - Dz.U. nr 15. poz. 139 z1999 r.) w tym dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. kierunków rozwoju komunikacji. infrastruktury technicznej.
obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz obszarów przewidzianych
pod zabudowę .
Zainteresowane organa. instytucje i inne jednostki proszone są o zgłoszen ie
wniosków do .Strategii· i .Studium·.
Wnioski należy przekazać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku
- PI. Wolności 14. w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania niniejszego
.komunikatu - obwieszczenia·.
Za Zarząd
Przewodniczący Zarządu
inż. Tadeusz Peszek

Miejski Zarząd Dróg w Radomiu,

Ogłoszenie

o przetargu
nieograniczonym
Radomskie Towarzystwo
Budownictwa SpOłecznego
"Ad~inistrator" Spółka z 0.0.
z siedzibą w Radomiu
przy ul. Waryiiskiego 16A
ogłasza

10 czerwca 1

ul. Warzywna 3/9, teI. 360-15-81, fax 360-13-58
ogłasza
następujących

przetarg nieograniczony na wykonanie:

remontu kapitalnego wewnętrznej Instalacji gazowej
wraz z uzupełnieniem brakujących kanałów
wentylacyjnych I spalinowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym położonym w Radomiu
przy ul. Filtrowej 7
Z warunkami przetargu, projektem ulT)owy oraz szczegółowym zakresem prac remontowych można się zapoznać w siedzibie R.T.B.S.
..Administrator" Spółka z 0 .0. przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu,
pokój 13, 1 piętro .
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
mgr inż. Karim Ramoul, mgr inż. Mirosław Walczyk.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 20,00 zł
Oferty pisemne opracowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać do 8.07.1999 r. do godziny 13.00
w siedzibie R.T.B.S . .,Administrator" Spółka z 0.0. przy ul. Waryńskie
go 16A, pOkój nr 12 (sekretariat), I piętro .
Wysokość wadium za zadanie przetargowe wynosi 3.000 zł.
Otwarcie ofert nastąpi 8.07.1999 r. o godzinie 13.15 w siedzibie
R.T.B.S .•Administrator" Spółka z 0 .0 . przy ul. Waryńskiego 16A, pokój
nr 3 (świetlica), parter.
Termin ogłoszenia wyników przetargu zostanie podany w dniu
otwarcia ofert.
Pożądany przez Zamawiającego termin realizacji zadania
- 15.10.1999 r.
Postępowanie przetargowe Rrowadzone będzie z zastosowaniem
preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, speiniający warunki zawarte wart. 22 ust.
2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. 119/98, poz. 773).
11/8948

przetarg nieograniczony na wykonanie
robót drogowych na terenie miasta Radomia:

Zad. 1- budowę pętli autobusowej w ul. Wolanowskiej
Zad. 11- remont zatoki autobusowej w ul. Okullekiego
Zad. III - remont zatoki autobusowej w ul. Kusoc l ński ego
Termin realizacji
Wadium:
Zad.1 - 20.07.1999 r.
Zad. I - 1.500 zł
Zad. 11- 20.07.1999 r:
Zaa. II - 1.500 zł
Zad. III· 20.07.1999 r.
Zad. 111-1.500 zł
Wadium należy wnieść na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Radomiu
nr 10801398-26459-360-80300 w PEKAO S.A. II O/Radom.
ul. P iłsudskiego 15 do 18.06.1999 r. do godz. 11.00.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją .
SpecyfikaCję istotnych warunków zamówienia w cenie 15 zł można pobrać
w siedzibie zamawiającego w pok. 17 lub za zaliczeniem pocztowym.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną . Przetarg nieograniczony na wykonanie ... zad .... w Radomiu· należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. 21.
Termi~kładania ofert upływa 18.06.1999 r. o godz. 11 .00 .
Otwarcie ofert nastąpi 18.06.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
w sali konferencyjnej.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci. którzy spełniają warunki określone wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
z 10.06.1994r. (J.t. OZ.U. z 1998 nr 119. poz. 773. nr 160. poz. 1063)orazwspecyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11/8935

OGŁOSZENIE
Miasta i Gminy w Baranowie
Sandomierskim

ogłasza konkurs na dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Kandydaci powinni odpowiadać

następującym

wymogom:

1. Pos iadać wyższe wykształcenie specjalistyczne o kierunku kulturalno·
oświatowym lub średn i e zawodowe kulturalno-ośw iatowe + kursy
kwalifikacyjne specjalistyczne.
2. Posiadać co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierownicZYmw '
stytucjach kultury lub udokumentowany dorobek artystyczny.
3. Wykazywać się znajomością zagadn i eń z zakresu organizacji i
w iństytucjach kultury.
4. Preferowany wiek do 45 lat.
Oferty należy składać w Urzędz i e Miasta i Gminy w Baranowie
Sandomierskim. pokój nr 5 (sekretariat) do 30 czerwca 1999 roku.
Oferta kandydata powinna zawi erać :
1. podanie z motywacją i opisem przebiegu pracy zawodowej,
2. odpiSY dokumentów potwi erdzających kwalifikacje zawodowe i stai prac,
3. op ini ę pracy z okresu ostatnich trzech lat.
4. aktualne świadectwo zdrowia.
5. oświadczen i e o n i ekaralnośc i.
Ponadto kandydat zgłaszający się do konkursu powinien
sobnej kopercie pisemną koncepcję zarządzania wraz z
dziaiania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w ąaranowie
mierskim. Materiały informacyjne do wglądu w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 37.
Istnieje możliwość otrzymania mieszkania służbowego .
O terminie i miejscu konkursu kandydac;:i zostaną UUV'ld~IUI
semnie.
Zastrzega s ię prawo unieważn i enia konkursu bez podania

Rejonowy Zakład
Energetyczny Kielce
zawiadamia. że w czerwcu wystąpią przeIWf
w dostawie energii elektrycznej dla następującyjJ
odbiorców w godzinach 8-16.

nd.~.IJ~.IJ!...~!1.Q~.ą~.~~.~.~9~J..)QęL ................................... ..

. ul. Osobna. G anitowa. Al. Legionów 32. Gagarina. Śląska 6.

14
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OGŁOSZENIE

Zarząd

w

Miasta i Gminy
Ożarowie

stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 i 6 ustawy
z 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 89 poz. 415 z późno zmianami)

15
Wiślickiej .

Brzechowska. Sosnowska. Rakowska. Jałowcowa. Łukowa. Dobra.
ka. Wojska Polskiego od nr 136-186. Prosta od Stadionu do Ogrodów Dziia.łko~IYCh.11Iet

~~9~.~~9.~~.~!~~j!.~!.~.ą?ęl.'!Y~l.ą.~~P.~9~.~.~~.~!!1.~j!.~!.~ę.ą\.ąę;'L .......... .
ul. Owocowa. Ściegiennego. OgrOdowa-Wzgórze Karcza. Al.

16
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ul. Pakosz od Dzikiej do Kusocińskiego. 22 Lipca. Kamienna.
~~~.................................. _.................................................. .

Zakład Obsługi Inwestycji Sp. z 0.0.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
ogłasza

przetarg nieograniczony na

zawiadamia,

1ę..!.~J ......~.q!9!!1.~~.!.~.~!~~jL~!.~.!?...~9!!!1!!!.~!~.~y.~~..~~ą~E.~r.ę~!;,

dostawę:

że

1. Butle tlenu medycznego o poj. wodnej 10 I, szt. 20
2. Butle tlenu medycznego o poj. wodnej 40 I, szt. 30
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10,00 zł moż
na otrzymać u zamawiającego, tel. fax (041) 274-63-57. Osoba upoważniona do kontaktów - Grzegorz Wojtas, w godz. 8-11. Termin skła
dania ofert upływa 21.06.1999 r. o godz. 9.00.
11/8944

Zakład Obsługi

Inwestycji Sp. z 0.0.
ul. Radomska 70, Starachowice

posiada do odsprzedaży używane materiały
i urządzenia:

Słupy

BSW·14, szt. 2

3. Słupy BSW-12, szt. 4

4. Izolatory, szt. 18
5.

Słupy

projekt (zmiany) planu miejscowego
zagospodarownia przestrzennego
miasta Ożarowa wraz z prognozą skutków
wpływu ustaleń planu na środowisko
przyrodnicze będzie wyłożony
do publicznego wglądu od 21.06.1999 r.
do 17.07.1999 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie,
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów.
Zgodnie z art. 23 wyżej powołanej ustawy każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie (zmiany) planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
może wniesć protest Natomiast zgodnie z art. 24 tej ustawy, każdy którego interes prawny lub uprawnienia
zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie
(zmiany) planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść zarzut.

1. Transformator olejowy napowietrzny 30/0,4KV, szt. 1
o mocy 250 KV wraz z podestem i rozdzielnia RSA-STS
2.

J.ę......... _
....~!;~~~p.r?~i!:~~.~!;~. ~!~!9.~~~!~!.~~~ą~j!~.~~.~~.~~i.~~!1.~e

drewniane, szt. 2

6. Odgromniki zaworowe, szt. 3
7. linka Al70, mb. 450
Wszystkie materiały można oglądać u sprzedającego w godz. 8-10,
tel. (041) 274-63-57 - p. Wojtas Grzegorz.
Oferty z podaniem ceny należy złożyć w sekretariacie Zakładu
Obsługi Inwestycji do 17.06.1999 r.
.

Zainteresowani mogą składać protesty i zarzuty na piś
mie do Zarządu Miasta i Gminy w Ożarowie z podaniem
oznaCzenia nieruchomości, której protest lub zarzut dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu.

\kI8943

http://sbc.wbp.kielce.pl
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21·22

ul. Pomorska między Źródłową a Małopolską - odbiorcy zasilani

p.9~!~.t~.~~L ...................................................................... ..

21·22·23
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ECHO SPORTOWE - ŚWI
Gorące rozmowy działaczy KSZO z kandydatami na trenera

Piekarczyk czy
bliższa finalizacji jest
obsady trenera w II-Iigozespole piłkarskim KSZO
"dermO/lec. Po ostatnich rozmom klubu najwię
na objęcie tego stamają Piotr Piekarczykszkoleniowiec GKS Katooraz Włodzimierz Gąsior ostatnie trzy lata proKoronę Nida Gips K iel-

Coraz

Piekarczyk najlepsze lata
kariery zawodniczej i króttr"n.prSK'H' spędził w GKS KaW ostatnim sezonie przez
kolejek pomagał w prowaII-ligowego Naprzodu Ry- Nie ukrywam, że bardzo
mi na pracy z drużyną
- powiedział nam wczoraj
Piekarczyk. - Jest tam świe-

robili
ległości
W zaległym meczu klasy okrę
Orlęta K ielce zremisoze Starem Starachowice
Siuda - Ziemik, M. WojStokowiec, Ziętek,
Kilim, Stolarski (56
Fatyga, B iały.
I("" miń, ,,ki - Zieja , Jędrzej e
(57 Mazur), Jasztal,
lipiń ski, Wójtowicz, WÓAnduła , Ryś (74 Barańs ki ) .
pierwszej połowi e bliżsi strzegola byli gospodarze, ale dosytuacji nie wykorzystali
Pocheć. Go ści e lepiej
·.,.'7P"tm.,,,,1i się po przerwie, kiei Mazur bliscy byli
bramki. Oba zespoły nie
swych pozycji w tabeli.
Imirl

Gąsior?

!na publiczność i kilku wartościo
wych zawodników, których pamię
lam jeszcze z występów w ekstraklasie. Przy niewielkich wzmocnieniach zespół ten stać na awans
do I ligi. W kwestiach finansowych
doszedłem już do porozumienia z
działaczami KSZO. Więcej rozbieżności było w sprawach personalnych , ale i tutaj nasze zdania są
bardzo zb li żone . Na stanowisko
asystenta proponowałem Henryka Górnika, który był moją prawą
ręką w GKS Katowice. Jednak
dzi ałacze upierali się przy tym, że
by była to osoba dobrze znająca
ostrowieckie środow i sko . Zdecydowaliśmy się więc na Janusza
Jojkę , który byłby graj ącym asystentem. Z tego, co wiem w KSZO
brakuje napastników i stopera. Luki na tych pozycjach moglibyśmy
uzupełnić piłkarzami zdegradowane!l0 do II ligi GKS Katowice. Klub
ten przeżywa poważn e problemy
finansowe i myślę , że niektórzy zawc>dnicy chętni e przyszliby do
KSZO. Rozmawia/em już w tej
sprawie z ostatnim obrońcą katowiczan i zaakce ptował moją pro-

Wczoraj Bartosz Nowakowski,
a czypiornista Warszawianki
Top 2000 podp i sał kontra kt z
Iskrą Lider Market K ielce. W
R1yśl umowy będzie on wy stę
!)Ował w d rużyn ie mistrza Pols ki przez naj bliższe trzy lata.
Nowakowski
jest
lewoskrzydłowym i zastąpi na tej pozycji Artura Niedzielskiego, który po
roku gry w Kielcach wraca do
Płocka . Nowo pozyskany gracz
Iskry lider Market ma 27 lat i 184
cm wzrostu . Kiedy trenerem repre-

ketowe,

W

akeji

SP 33 32:16. Basketowcy: Bedla
16, Tomal 6, Łużniak 6, Dobrato\Vicz 3 - SP 33: Rutka 8, Dudzik 4,
~alaryc 2, Kosiński 2. W zespole
SP 33 wystąpił drugoklasista MaCliej Dudzik, syn trenera pierwszoli!lowego Cersanitu Nomi Kielce i
porzyzn ać trzeba, że na parkiecie
radził sobie bardzo dobrze.
Wśród klas ósmych w meczu
druiyny .Słowa Ludu' z zespołem
Oczko SP 21 z powodu niedopaIrz:eń regulaminowych został przyz.nany walkower dla Oczka Bis.
IEVAJ

w Pińczowie odbę
turniej w siatkówce plaorganizowany przez
Pi?czów oraz sympatysIatkowej.
Odbędzie się na terenie
POczątek o godzinie 9.
Przyjmowane będą pod nr
1) 35-75-651 lub (041) 35a także w dniu turnieju do
8.45.

mój kontrakt z ostrowieckim klubem nie jest przesądzony - dodał
Piotr Piekarczyk.
Najgrożniejszym
kandydatem
byłego szkoleniowca katowickiego GKS jest Włodzimierz Gąsior z
Korony Nida Gips Kielce, który, jak
się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
przedstawił działaczom KSZO
mniej wymagające warunki finansowe. O tym, czy zostanie on następcą Henryka Apostela zadecydują jego dzisiejsze rozmowy z
zarządem KSZO.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w kręgu zainteresowań
ostrowieckich działaczy są jeszcze Bogusław Baniak, były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i
Wiesław Pisarski , który do kwietnia tego roku prowadził RKS Radomsko. - Warunki moje i
działaczy KSZO są bardzo zbliżo
ne. Mam 25-letnie doświadczenie
w pracy szkoleniowej i chętnie
spożytkowałbym je w Ostrowcu zaznaczył Wiesław Pisarski.
Idorl

,

Spartakus Daleszyce
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wywalczył

Puchar Polski na szczeblu

okręgu

POL GODZINY

Nowakowski w Iskrze

Turniej " Echa Dnia" w koszykówce

.,..lażC)W~,,," w Pińczowie

pozycję· Nazwisk nie chcę podawać, gdyż konkurencja nie śpi, a

KlE

Turniej zbiegł się z obchodami
Dni Ponidzia, więc organizatorzy
por.zewidzieli wiele atrakcji dla
LJc:zestników zawodów. Zawodnir;y będą mieli zapewniony gorący
poosiłek i napoje. Pula nagród w tumieju wynosi tysiąc złotych. Wpis.o.-we - 10 zł.
SP 31 najlepsze
W Kielcach na boisku SP 31 od!)y", się piłkarski turniej z okazji
Iygodnia sportu. Drużyny rywaliw-wały o puchar dyrektora .Euro"'ulo' . Pierwsze miejsce w turnieju
l'tIYWalczyła SP 31 (opiekun Krzywof ReUikowski), która w decyIIlJjącym meczu pokonała SP 34
3:2 . Zwycięski zespół otrzymał pucllar z rąk dyrektora .Euro-Auto·
Jana Czechowskiego.
ISTACHI

EPROWEROWY
LIMPIJCZYK"
ZAPRASZA
KOŃSKIE ul_Strażacka 15

teL 0-41 / 372 2545

zentacji Polski był Jacek Zglinicki,
Bartosz Nowakowski był w szerokiej kadrze. W zespole Warszawianki należał do najlepszych i
najskuteczniejszych zawodników.
W Iskrze Lider Market będzie rywalizował o miejsce w podstawowym składzie z Wojciechem Zydroniem.
Imirl

Wisła

Fot. S. Stacbm
Fragment meczu w Nowinach. Za chwilę pierwszą bramkę dla Spart.kusa zdobędzie Bogusław"ocho
cki (z prawej).
Spartakus Daleszyce wywalPuchar Polski na
szczeblu okręgu, pokonując w
rozegranym wczoraj na stadionie w Nowinach finale Wierną
czył piłka rs ki

Małogoszcz.

Sandomierz w finale PP

Teraz
Wisła

Sandomierz awansodo finału piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okrę
gu tarnobrzeskiego, po wygraniu meczu półfinałowego z LZS
Wydrza.
• LZS Wydrza - WISŁA SANDOMIERZ 0:2 (0:1), Leptacz 34, lipiec 70.
Wisła : Nowak - W. Stępień , A.
Pacholczak, Chorab, Leptacz Radłowski , Witoń (80 Wasilewski),
Wącisz (50 Domagała), P. Pacholczak (25 lipiec) - Żurek, Goraj.
Wyższość gości nie podlegała
dyskusji i podopieczni trenera

wała

Tytuły

Tłoki
Pawła Rybusa pewnie awansowali do finału Pucharu Polski. Sandomierzanie grali dojrzalszą piłkę , co
było widoczne z każdą minutą
spotkania. W 34. minucie meczu

drużyna Wisły przeprowadziła
filmową akcję , po której

wprost

Radłowski dośrodkował na pole
strzałem głową

karne, a Leptacz

umieścił futbolówkę w bramce. W
70 . minucie wyn ik meczu ustalił lipiec. W finale, który rozegrany zostanie 23 czerwca w Gorzycach,
zagrają zespoły Tłoków Gorzyce i
Wisły Sandomierz.
Imirl

• Spartakus Daleszyce - Wierna Małogoszcz 4:1 (3:1), Bogusław Mochocki 8, Szymon Gryz
12, Tomasz Bernat 34, Dańusz
Meresl ński 90 - Mańusz Boguszewski 34.
Spartakus: Mierzwa (46 Haczkiewicz) - Duda, Bąk , Detka,
Dróżdż - Dec (73 Matałowski), Mochocki, Skalski, Bujak (80 Gil) Gryz, Bemat (86 Meresiński) .
Wierna: S idwiński - Jakubczyk,
L. Malaga, S. Malaga, Borowski Kudeń (46 Kowalski), Bodzioch,
Klimek (80 Kleszcz), Boguszewski
- Przybysz (88 Bień) , Grzyb (88
Drei).
Trzecioligowy Spartakus Daleszyce udzielił surowej lekcji Wiernej . Zwycięstwo daleszyczan jest
może nieco za wysokie, bo w drugiej połowie Wierna spisywala się
zupełnie przyzwoicie, ale trzecioligowcy prezentowali się korzystniej pod każdym względem . Losy
meczu rozstrzygnęły się już po pół
godzinie gry. W 8 minucie Mochocki wykorzystał niezdecydowanie
m/odego bramkarza Wiernej i zdobył pierwszą bramkę . Cztery minuty póżniej po strzale Gryza , było

dla Korony i Granatu

W ligach juniorów
Mimo że do zakończenia rozgrywek w piłkarskich ligach
młodzieżowych okręgu kieleckiego pozostały jeszcze dwie
lub trzy kolejki tytuły mistrzowskie w grupie juniorów młodszych wywalczył zespól Korony
Kielce, a w grupie młodzików
grupy 2 Granat Skarżysko.
JUNIORZY
Grupa 1
Nida - Pogoń 1:1, Łysica - MKS
Końskie 3:3, Zdrój - Wicher 8:1.
6.06.99: Wicher - Łysica 2:2, Orlicz - Nida 1:2, Unia - Orleta 4:1.
55:14
20 48
1. Zdrój
60:26
2044
2. Końskie
43:12
19 38
3. Nida
41 :10
18 32
4. Wierna
43:30
19 26
5 . Po~oń
29:32
20 25
6. Zenit
29:38
1923
7. Unia
29:40
20 23
8. Orlęta

9.0rlicz
20 22
38:62
10. Wicher
21 21
29:69
11. Mister
1920
21:34
21:64
12. Łysica
21 11
JUNIORZY MŁODSI
Korona - Stąporków 2:1, Rodzina
- Granat 2:2, Polonia - MKS Końskie 3:0.
47:23
1. Korona
19 44
51:27
2. Granat
19 37
3. Polonia
19 33
49:29
29:32
4. Rodzina
19 16
5. Stąporków 19 15
22:51
6. Końskie
19 11
28:66
MŁODZICY

Grupa 1
Bucovia - Górnik 10:1, NowinyHetman 1:0, Spartakus - Naprzód
3:1, Korona - Sparta 7 :1.
1. Korona
18 52 108:12
2. Bucovia
1848 110:14
3. Zdrój
17 32
36:28
1828
56:52
4. Sparta
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5. Hetman
6. Spartakus
7. Naprzód
8. Nida
9. Nowinv
10. Górnik
11 . Atest

18 24
18 24
19 23
18 21
1717
17 7
17 5

40:29
30:37
52:43
38:59
29:41
21:91
11:86

Grupa 2
Granat - Ruch 8:0, Błękitni Stąporków 6:0, Star - Rodzina
10:0, Łagów - Końskie 4:2, UKS
Kostomłoty - KSZO 1:2.
1. Granat
17 45
87:8
16 37
2. KSZO
60:13
3. Błekitni
17 37
52:15
4. Ła~ów
16 28
37:40
5. Star
17 27
37:23
6. Rodzina
17 20
33:76
7. UKS Kost. 1717
25:47
8. Słaporków 16 10
22:47
9. Końskie
17 9
19:50
12:70
10. Ruch
17 9

2:0. W 32 minucie po kapitalnym podaniu Dudy efektowną
główką popisał się Bernat zdoby-

już

wając trzecią bramkę . Chwilę póż

niej

zespół

z Maio!l<>szczy niemal
daleszyczan. Po
podaniu z rzutu wolnego piłka trafiła na głowę Mańusza Boguszewskiego, który nie zmarnował sytuacji. Po przerwie częściej atakowała Wiema, ale napastnikom z
Małogoszczy brakowało zdecydowania pod bramką Hac:zkiewicza.
Za to niezwykle grożne były kontry
trzecioligowca. W ostatniej minucie po zamieszaniu na polu karnym Spartakusa jeden z obrońców
zagrał piłkę ręką i piłkarze Wiemej
domagali się rzutu karnego. Sę
dzia był innego zdania, nie przerwał gry, a duet Gil - Meresiński
przeprowadził składną kontrę zakończoną celnym strzałem tego
drugiego.
W pierwszej rundzie PP szczebla
centralnego daleszyczanie spotkają się z występującą w radomskiej okręgówce Pilicą Białobrze
gi, która wczoraj rzutami karnymi
pokonała Mazowsze Grójec.
skopiował akcję

Mirosław

ROLAK

TRAMPKARZE
Grupa 1
Bucovia - Górnik 0:0 , Błękitni II Helman 0:1, Spartakus - Naprzód
0:2, Korona - Sparta 2:1.
1. Korona
18 46
75:13
2. Zdrój
17 45
59:21
3. Naprzód
19 40
58:10
4. Hełman
1836
54:18
5. Bucovia
18 33
58:26
6. Nida
1829
59:42
7. Górnik
1823
32:36
8. Błękitni II 18 18
45:58
9. Atest
18 9
16:91
10. Sparta
18 5
12:82
10:78
11. Spartakus 18 4
Grupa 2
Granat - Ruch 0:3, Błękitni Stąporków 10:0, Star - Rodzina
0:2, UKS Kostom/otv - KSZO 1:7.
1. Błękitni
17 48
84:13
2. KSZO
16 45
70:7
3. Star
17 30
33:22
4. Rodzina
17 27
34:35
5. Łvsica
14 22
24:41
6. UKS Kost. 17 21
27:34
7. Końskie
16 16
23:33
8. Ruch
17 16
21:31
9. Granat
17 10
13:41
10. Stąporków17 5
15:46
Ijl
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Luksemburg - Polska 2:3 (0:2)

OD SPOKOJU DO HORROR
W meczu grupy 5 w ramach
eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy Luksemburg przegrał z Polską 2:3
'(0:2). Bramki zdobyli: Rafal
Siadaczka w 23 minucie, Artur Wichniarek w 45 i Tomasz Iwan w 68 dla Polski
oraz Marc Birsens w 76 i Vanek w 82.

Wielka szansa dla
i Brożyny

Piątka,

Sypytkowskiego

"Mrozowe,"

w Wielkiej
Dziś w Paryżu rozpatrywana
będzie kandydatura jedynej pol-

skiej zawodowej kolarskiej grupy Mróz w sprawie udziału w tegorocznym Tour de Fance. Barwy Mroza reprezentują m.in.
trzej kolarze z naszego regionu Tomasz Brożyna, Zbigniew
Piątek i Andrzej Sypytkowski.
W tegorocznej Wielkiej Pętli wystartuje dwadzieścia ekip. Szesnaście to czołówka z rankingu
Międzynarodowej Unii Kolarskiej
(UCI), a cztery dokooptowane zostaną po otrzymaniu tzw. dzikiej

Pętli?

karty. Wśród kandydatów do jej
otrzymania jest właśnie Mróz.
Decyzja o tym, czy polska grupa
zawodowa zostanie zakwalifikowana do 86. edycji TQur de
France zostanie ogłoszona 16
czerwca, podczas uroczystości w
jednym z paryskich hoteli. Byłaby
to wielka szansa dla Sypytkowskiego, Brożyny i Piątka. Jeśli
nie wszyscy, to przynajmniej jeden
z nich na pewno znalazłby się w
składzie Mroza na najsłynniejszy
w świecie tour.
lopr. STACHI

Polska : Matysek - Wałdoch ,
- Hajto (66. Brzę
-czek), Michalski, Nowak, Siadaczka - Iwan, Wichniarek (87. Majak), Trzeciak.
Luksemburg : Felgen, Vanek,
Funck, Birsens - Strasser, Saibene (86. Alberdi), Theis (46. Schreider), Deville, Zaritski (65. Posing)Cardoni, Christophe.
Żółte kartki: Deville, Strasser,
Kłos. Sędziował : W. Iwanow z Rosji.
Podopieczni trenera Janusza
Wójcika byli zdecydowanym faworytem, ale widać, że tylko w pierwszej połowie byli skoncentrowani. W końcówce wyrażnie się rozlużnili i stracili dwie bramki. Co ciekawe, kiepska gra Polaków zaŁapiński , Kłos

TABELA GRUPY 5

45 milionów dolarów
..
za Vieriego!
80 miliardów lirów (ok. 45 milionów dolarów) zapłacił Inter Mediolan rzymskiemu Lazio za najlepszego obecnie napastnika włoskiego,
25-1etniego Christiana Vieriego.
Jest to najwyższa suma w historii futbolu . Cena Vieriego rośnie w
zawrotnym tempie. W ubiegłym
roku za przejście Włocha z Atletico
Madryt (gdzie nie wiodło mu się
najlepiej) Lazio zapłaciło 50 miliardow lirów. We wczorajszym wywiadzie dla dziennika .Corriere
delia Sera·, właściciel i były prezes
Interu Mediolan, Massimo Moratti
przyznał, że kwota zapłacona za
Vieriego może przyprawić o zawrót głowy. Niemniej, zdaniem
Morattiego, jest to operacja bardzo opłacalna dla Interu. Dzięki
niej będzie mógł wystawić atak
marzeń: Ronaldo - Vieri. Moratti liczy, że zakup Vieriego pozwoli Interowi (wystąpi w europejskich pucharach), na rozwinięcie skrzydeł.

zainteresowanie kibiców, co spowoduje spore
wpływy do klubowej kasy. Szczegóły finąnsowe operacji nie zostały do końca ujawnione.
Jak napisał wczoraj rzymski
dziennik "II Messaggero· , Inter
zapłaci Lazio w gotówce 68 miliardów lirów i odstąpi napastnika Simeone, którego wartość rynkowa
oceniana jest, w zależności od nabywcy, na 12-20 miliardów lirów.
Sam Vieri, jak pisze .11 Messaggero" będzie otrzymywał za grę w
Interze 10 miliardów lirów (ok. 5,5
mln dolarów) rocznie.
IPAPI

1,11,16,23,28,36
Mułtl

Lotek

3,4, 10,12,25,27,30,37,40,
44,45,51,52,55,58,59,60,
65, 70, 77

Bratysławie odbył się

mityng
Grand Prix IAAF,
w którym startowali nasi reprezentanci. Piotr Rysiukiewicz wygrał
bieg na 400 m z wynikiem 47,56.
Ponadto na 1500 m Piotr Rostkowski zajął drugie miejsce z czasem 3.47,83.
• W pierwszych meczach ćwierć
finałowych
na mistrzostwach
świata piłkarzy ręcznych w Egipcie
Kuba niespodziewanie pokonała

Wytnii kupony z programu wyścigów
4·litrowe bańki olei u kupisz laniei o 10·20 złotych!
prowadzący

Grała cała

Kłos.
Biało-czerwoni w
pierwszej połowie
mieli
zdecydowaną

przewagę ,

ale dopiero w 23
minucie potrafili ją
udokumentować

bramką.
obrońcy

Najpierw
powstrzy-

Fot. S. Stachura
mali wchodzącego
w pole karne Mi- Rafał Siada czka (z prawej) zdobył prowadzenie dla Polski w meczu z Luksembur·
chalskiego,
ale giem. Na zdjęciu : Siada czka podczas spotkania z Bułgarią, w którym grał również
'
zbyt krótko wybita bardzo dobrze.
/
piłka trafiła pod nogi Rafała Siadaczki, a ten mocnym
że pozwolili gospodarzom na zdopowiedzi bramkę zdobyli Luksemuderzeniem z prawej nogi pokonał
bycie dwóch goli - pierwszych
burczycy. I znów zaspali nasi obroFelgena. Gdy wszyscy szykowali
zresztą w tych eliminacjach. Do
ńcy, którzy pozwolili na oddanie
się już na przerwę padł drugi gol
piłki egzekwowanej z rzutu rożne
celnego strzalu głową Jaenowi Vadla naszej drużyny. Folgen wygo najwyżej wyskoczył Marc Brinekowi. Ostatnie minuty były bar·
sens i ladną "glówką· pokonał Maszedł daleko do piłki , ale zderzył
dzo nerwowe .. Udało się jednak
tyska . Chwil ę potem w dobrej sytusię z własnym obrońcą i p iłka traobronić zwycięstwo .
acji znalazł się Wichniarek, ale
fiła pod nogi Artura Wichniarka,
któremu nie pozostało nic innego,
strzelił minimalnie niecelnie. W odjak skierować ją do siatki.
Po przerwie Polacy grali zbyt
spokojnie, nie forsowali tempa, a
Bułgaria - Anglia 1:1 (1:1)
w 68 minucie zdobyli trzecią bramkę. Tym razem wspaniałym uderzeniem z dystansu popisał się Tomasz Iwan. Po tej bramce biało' czerwoni grali już tak rozlużnieni,

Remis Ukrainy
Niespodzianką

wczorajszych
jest remis lidera grupy
4 - Ukrainy, która tylko bezbramkowo zremisowała z nie naj mospotkań

cniejszą Armenią.

Pewne

zwycięstwo odniosła

gosławia,

Juktóra z uwagi na sytua-

32:24, Francja wygrała z
24:23, Rosja zwyciężyła
Koreę Płd . 31 :23, a Niemcy wygrały z Algierią 28:17.
• P iłkarze Brazylii pokonali Holendrów 3:1 (3:0) w towarzyskim
meczu rozegranym w Serra 00urada de Goiana.
• Brytyjczyk Richard Burns wygrał 46. Rajd Akropolu, ósmą eliminację mistrzostw świata . W ki a-syfikacji MŚ prowadzi broniący tytułu Fin Tommi Makinen.
• W pierwszym meczu finałowym
rozgrywek o Puchar Stanleya w
hokeju na lodzie rozegranym w
Dallas miejscowy zespół Stars
przegrał z Buffalo Sabres po dogrywce 2:3. W serii best-of-seven
prowadzą hokeiści z Buffalo 1:0.
• Sensacją turnieju tenisowego
mężczyzn w Londynie była poraż
ka rozstawionego z nr 1 Rosjanina
Jewgienija Kafielnikowa z Ormianinem Sargisem Sargasjanem
6:3, 3:6, 3:6.
• Po siedmiu wyścigach żeglar
skich mistrzostw Europy w klasie
finn, które odbywają się u wybrzeży Ostendy (Belgia), Mateusz Kusznierewicz ponownie utracił pozycję . lidera, którym został lain
Percy (W. Brytania).
Opr./jl

wydania: Krzysztof KOWALIK, asystent

prowadzącego: Paweł

Korzystny dla nas rezultat
w Sofii, gdzie grali nasi rywale z el iminacyjnej grupy Bułgaria i Anglia. W tym meczu
padł remis 1: 1. Prowadzenie
dla Anglików zdobył w 14 min.
Alan Shearer, wyrównał w 18
Georgi Markow.
Bułgarzy, zgodnie z zapowiedziami, zagrali przeciwko "Wyspiarzom" bardzo ofiarnie i gdyby
byli skuteczniejsi pod bramką Seamana, mogli nawet zwyciężyć.
Choć gospodarze zaczęli bardzo
odważnie , bramkę zdobyli Anglicy,
gdy piłka po centrze z lewej strony
trafiła pod nogi kapitana gości Alana Shearera i ten przy biernej po.stawie obrońców Bułgarii zdobył
prowadzenie. Niesieni dopingiem
28 tysięcy kibiców Bułgarzy szybko doprowadzili do remisu, a gola
zdobył efektowną . główką" z
ostrego kąta Markow, po dośrod
kowaniu z rzutu wolnego.
Chwilę póżn i ej gospodarze mogli
prowadzić , lecz Jowow po doskopadł

Europa

Danię

€~~ TANIEJ lA OLEJE ESSO! 9
Na torze "Kielce" wMiedzianej Górze
'iJ~ iJ 'iJ~ ~~
Redaktor

Na początku trener nie eksperymentował i wystawił prawie taki sam
skład , jak przeciwko Bułgarom . Pauzującego za żółte
kartki Jacka Zi e liń
skiego zastąpił jedynie
Tomasz

Dzi,kujemy Chri lo

Węgrami

•W

Lotek

Brzęczek .

Zwiększy się także

lekkoatłetyczny

Duży

częła się po zejściu
z boiska Tomasza
Hajto,
którego
zastąpił . . . .
Jerzy

cję

w tym kraju rozegrała pojedynek z Maltą gościnnie w Salonikach. Pewne zdziwienie budzi
nikłe zwycięstwo Rosji nad Islandią, która przecież w sobotę odniosła w Paryżu sensacyjne zwycięstwo nad Francją.
A oto rezultaty rozegranych wczoraj
spotkań eliminacyjnych mistrzostw Europy, których wyniki uzyskaliśmy przed
zamknięciem numeru: grupa 8 - Jugosławia - Malta 4:1 (1 :1), Milosevic 2,
Mijatovic, Kovacevic - Saliba; grupa 4 Rosja - Islandia 1:0 (1 :0), Karpin; Armenia - Ukraina 0:0; grupa 3 - M0łda
wia - Finlandia 0:0; grupa 9 - Estonia - Litwa 1:2 (1 :0).
loprac. jl

nałym podan iu Stoiczkowa z...
trzech metrów nie tratiI w bra mkę·
Po przerwie nadal inicjatywę
mieli Bułgarzy, którzy kilka raZ'j
poważnie zagrozili bramce Anglf
ków. Od 60 minuty musieli jednak
więcej uwagi poświęcić obronie,
gdyż grali w dziesiątkę , bowiem.
czerwoną kartkę za atak bez piłki
otrzymał Petrow.
Bułgarzy utrzymali jednak remis
do końca, co na pewno zadowolilo kibiców nad Wisłą. Spora w
tym zasługa Christo Stoiczkowa
który zmobilizował kolegów. B~
to naj prawdopodobniej osialIi
występ w reprezentacji najlepszego piłkarza Europy 1994 roku. Z
tej okazji do Sofii pojechal jego
trener z okresu gry w Barcelonie'
Johan Cruyff.

Młodzieżówka
wygrała
W meczu eliminacj i miodzieżowych mistrzostw Europy LUksemburg przegrał w Petange!
Polską 0:4 (0:4). Bramki zd~byl~
Matys w 11 i 21, Sokołowski w1
i Włodarczyk w 33.
W pierwszej połowie podopiecz·
ni trenera Pawła Janasa zagra!
skutecznie i zdobyli cztery gole 'II
drugiej gospodarze bronili sięJllł
ktycznie całym zespołe m , blaiO'
czerwoni nie grali już z takim za~
gażowaniem i wynik nie ul
zmianie. Tym razem w ekl~

biało-czerwonych zabrakło Mani~

Alan Shearer(po prawej) zdobywa
meczu z Bułgarią.

bramkę

Fot. PAP/CAF
dla Anglii w 15 minucie

sza Jopa z KSZO. W tabeli gruPY'
prowadzi Anglia - 18 pkt. (p~~
nała we wtorek Bułgarię 1:0), Pl)'"
ska z 11 pkt. jest druga.
C

ISTA

MIJAS
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