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Jana Pawia I

Stttmach 6 - 9

Dr'!FS~fn(1nrnierza przybyli pielgrzymi z ziem świętokrzyskiej , radomskiej , znad morza i z gór,
z Ukrainy i Białorusi , nawet z Ameryki. Licznie stawili się żołnierze .

WIER I Z OJCE
Około 400 tysięcy wiernych
przybyło

do Sandom ierza na
spotkanie z Ojcem Świętym
w sobotnie przedpołudnie .
Byli wś ród nich pielgrzymi z
diecezj i
sandomierskiej
oraz sąsiednic h - kieleckiej i
radomskiej . Byli goście i z
odległyc h zakątków kraju znad morza i z: gór, a także z
Ukrainy i Białorusi . Papieża
witała też liczna delegacja
Polonii amerykańskiej. Ponieważ współgospodarzem

I'n~lInllrV stąporkowskiej

i

się

pod

sandomierskiej wizyty był
Ordynariat Polowy Wojska
Polskiego, blisko 20 tysięcy
miejsc na wprost ołtarza zajęli żołn ierze i rycerze.

"Simatry"

kołami

Do żołnierzy i innych służb mundurowych Ojciec Swięty zwracał

CYSTERNY
ŻYWCEM

NIE
,nnr·lIn'A1i ..

działek

zapoznam

Papież

się

cystern
do
niebezpiecznych
Ale pracownicy
się pod kołami sau i wezwali policję,
ąc kradzieź.

z proto-

kolem.

z nieba

(DOK)

firmy. Zarządspółki
wywi eźć jedną z

- Rzeźbiłam z telewizją - mówi Zofia Wolska

POPIERSIE
DO WA7YKANU
Rzeźbę Jana Pawła " dłuta
znakomitej połskiej artystki Zofii Wolskiej przekazano Ojcu
Świętemu . Artystka przekazała
popiersie podczas prywatnej
audiencji, która odbyła się po
zakończeniu synodu biskupów
w katedrze Św. Jana na Starym
Mieście w Warszawie. Rzeźba
znajdzie się w siedzibie Ojca
Świętego w Watykanie, jako jedyny dar przekazany papieżowi
podczas tej pielgrzymki.
- Proces wykonania trwał długo, ponieważ '#Szystkie prace łącznie z odlewem robiłam sama.- mówi artystka,
pochodząca z Zagnańska kolo Kielc.

- Podczas tworzenia towarzyszyła
mi Telewizja .Niepokalanów·, która jest fundatorem rzeźby. W efekcie wielu naszych spotkań powstał film dokumentalny, wielokrotnie emitowany w TV. Spotkanie z
Ojcem Świętym, przekazanie popiersia to duźe przeżycie .

W piątek, 11 czerwca , prezydent Aleksander Kwaśniewski
przekazał Janowi Pawłowi II rzeźbę orła, jako symbolu Polski.
Postać orła wykonała

również

Zofia Wolska .
Danuta PAROL

10

tysięcy

ostrowczan oczew sobotę na swoim Rynku i przylegających do niego
ulicach
na
papieskie
błogosławieństwo dla miasta
hutników. Ekipa helikopterów
lecących z Warszawy do Sandomierza o okóło 20 kilometrów zboczyła z zaplanowanego wcześniej kursu, a papieski
śmigłowiec dwukrotnie zatoczył koło nad Ostrowcem ze
specjalnym
błogosławień
stwem Ojca Świętego dla tego
miasta.
Rynek i trasy, którymi w tym dniu
zdążali na spotkanie z papieżem w
Sandomierzu pielgrzymi zostały
ustrojone, a samo centrum miasta
nagłośnione przez Miejskie Centrum Kultury. Liczba ostrowczan
przybyłych w sobotę rano na Rykiwało

~

W meJeaeh, ul. Peryferyjna 1S

Szczegółowe informacje w pokoju

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

PASZTETOWA

2

Sugerowaną ceną detaliczną w sklepach
obowiązuje od 7.06.99

3

zł/kg

r. do 19.06.99 T.

duszpasterz z parafii pw. Św. Michała .

O 90 33 66 75
O 604 485 116
O 15 832 40 77
O 41 344 96 32
O 603 38 98 77

prowadzi nabór na rok akademicki 1999/2000, na kierunki

62

zacją modłów
przelot papieża tłumów zajął się

Otwarty Fundusz Emerytalny

....MoIo

• ekonomia

• politologia

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

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

PNA SUPEROFERTA ZA TVDZIEŃ

http://sbc.wbp.kielce.pl

się

Organioczekujących na

I

SUPEROFERTA!!!

RTOWNIE WĘDLIN HAWED

okazał

dziesiątkę .

, BANKOWY

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

"ŁUKOSZ"
POPRZEZ

w

,~'iAiśł:fi;;;~; ;~"w~fKSZA UCZELNIA

ZARZĄDZANIE

OFERUJĄ

błogosławieństwo

strzałem

.

Prowadzimy nabór na studia licencjackie na trzech kierunkach:

D

nek zaskoczyła chyba nawet inicjatorów całego przedsięwzięci a wiceprezydenta miasta Zygmunta
Waszkę i wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jarosława Rusieckiego, którzy konsultowali się w tej
sprawie z koordynatorem prac
przygotowawczych wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Polsce, księ
dzem biskupem Janem Chrapkiem. Jeszcze w piątek organizatorzy spodziewali się przybycia
około 6 tysięcy ostrowczan. Było
ich niemal dwukrotnie więcej, tak
więc sam
pomysł prośby 0 _

(~WlZSZA SZKOłA IlANDWWA
:' NiEPAŃSTWOWA W REGIONIE
\ NAJLE1fSZA 'KA"IM NAUKOWA
' NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
'tMOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA STUDIÓW
UZUPEI,NIAJ~CYCH MAGISTERSKICH
W SIEDZIBIE SZKOI.Y

ZPM

kilkakrotnie w czasie mszy. Ale
nie tylko do nich adresowane były
słowa homilii o czystości serc i
miłości ewangelicznej. Szczególnie gorąco apelował Jan Paweł II
do młodzieży: .Tylko czyste serce
może w pełni kochać Boga! Tylko
czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste
serce może w pełni służyć drugiemu·.
Wizyta Ojca Świętego w Sandomierzu trwała kilka godzin. Rozpoczęła się w słońcu i ogromnym
upale, kończyła przy grzmotach i
rozświetlających niebo błyskawi
cach. Po mszy Jan Paweł II odwiedził katedrę, w której spoczywają
prochy biskupa Piotra
Gołębiowskiego , kandydata na
ołtarze . Po południu odleciał do
Zamościa .
.
(JOK)

10 tysięcy wiernych na ostrowieckim Rynku

WEZMĄ!

"Simatry" w
bronili w piątek

się

(G. B .)

-----..._-"--_.:..-_---

WIADOMOŚCI LOKALNE
Zaczął się

Temat dnia
Coraz więcej emocji wśród kibicówwmudza Zjazd Wyborczy
Polskiego Związku Piłki Nożnej,
który odbędzie się 28 czerwca.
O stanowisko prezesa na pewno będzie się ubiegał Zbigniew
Boniek, jeden z najlepszych zawodników w historii polskiego
futbolu. Dotychczasowy sternik
PZPN - Marian Dziurowicz - na
razie nie zgłosił swojej kandydatury. Czy powinien to zrobić?
Zapytaliśmyoto naszych Czytelników.

14 czerwca 1

"Teleexpress" i ... potop

ZALAli PRZEZ
BU7ELKł;?
zaczęło się lać, oświadczył, że

muz tym do poniedziałku , bo w weekendy admini·
stracja nie pracuje. To karygodnedenerwowali s ię. Oburzenia nie
kryli lokatorzy zalanego mieszkania. - Napiszemy pismo do
spółdzielni. Niech wreszcie ktoś
sprawdzi stan dachu. W przeciw·
nym razie historia się powtórzy,
znów nas zaleje· powiedzieli. Pró·
bowaliśmy skontaktować się z
osiedlową
administracją
i
Spółdzielnią Mieszkaniową .Pionier". Bez skutku. Nikt nie podnosił
simy

poczekać

słuchawki.

Magdalena PORWET
Tomasz Dymanowski, bramkarz KSZO Ostrowiec: - Pan
Dziurowicz absolutnie nie powinien kandydować na fotel prezesa. ponieważ zrobił naszemu Mbotowi dużo krzywdy. Prawie całe
środowisko piłkarskie jest przeciwko niemu i jeśli będzie miał
choć trochę honoru, nie zgłosi
swojej kandydatury. Jego miejsce
powinien zająć młody, ambitny i
ceniony w polskiej piłce czlowiek,
który będzie chciał wyprowadzić tę
dyscyplinę z kryzysu, a nie troszczyć się tylko i wyłącznie o własne
korzyści. Obawiam się jednak, że
pan Dziurowicz .pójdzie na
całość', zgłosi swoją kandydaturę ,

a starsi

działacze,

zagłosują
byłby straszny

zmian,
To

go futbolu.

którzy boją się
na jego osobę.
dramat polskieIdorl

Zdjęcia:

Klatką schodową wieżowca

woda

n.icz nie powiIlieIl kandydować
na prezesa PZPN. Jego czas
.mrę i powiIlieIl usIąpić miejsca

.
Prezes DziunMicz zrobi
cia polskiej pai nożnej wiele d0brego. aleoslalnie wydai2eitia d0bitnie pok;mJją, że nie powinien
jlZ.ZajlllOwat tego stallOllisla
lPtSZI

niż

szkód

Nawałnice

nad miast

Dwie deszczowe nawałnice ,
które w sobotę i niedzielę
przeszły nad Kielcami, nie spowodowały dużych strat, ale nie
obyło się bez tradycyjnego w ta·
kich przypadkach komunikacyj·

A. Piekarski

żym

pokoju nadal kapie - załamy
wali ręce lokatorzy zalanego mieszkania. Tymczasem mieszkańcy
pozostałych pięter usuwali wodę z
korytarzy. Wyżymali ręcznik za rę
cznikiem. - Rok temu też nas zalało. Wtedy pracownicy administracji wyjaśnili, że ktoś zatkał na
dachu rurę gałęziami. Teraz
stwierdzili, że wszystkiemu jest
winna plastikowa butelka. Ani to
wina butelki, ani galęzi - powodzie
zaczęły się po ostatnim remoncie
dachu. Choć obiecano nam, że zostanie to sprawdzone, do tej pory
nikt się nie kwapił, by to zrobić - ża
lili się lokatorzy. - Pracownik, który
przyszedł obejrzeć zalaną klatkę
schodową,

zapytany, gdzie mamy

zwrócić się po pomoc, gdyby znów

• Piesi

chodzą

W sobotę po poludniu
było

przejechać

wodą

rondo przy u
wszystkim

Nie

udało się przebrnąć

sko, co spowodowało
utrudnienia w ruchu . Na
rowskiego upadł na
część jezdni
drzewa. Za'walidr,nnp
zały

Ogrodowej,
jezdni. Do czasu jej
nia przez strażaków
kierowali policjanci.
W n i edzielę okolo godziny
na kieleckich ulicach
dy znowu tonęły.
przy ul. Ogrodowej
wet policyjny radiowóz.
było przejechać przez
wa ldzką w okolicy
Da łnią i pod W'cIU U"''''''
wym oraz ul. .I"(liplll nń~.k~
skrzyżowan iu z ul.
kowską. Do jednej
nych posesji przy ul.
Zdjęcia: A. Piekarski nego wzywano
prośbą o wypompowanie
Na ul. Ogrodowej powalony kasztanowiec zatarasował piH jezdni.

po ulicach jak po deptakach. Złodzieje coraz bardziej zuchwali

Wskazówki dla policjant
15 wypadków wydarzyło się na
drogach województwa święto"
krzyskiego od piątku. Dwie oso·
by zginęły, w kilku uczestniczyli
rowerzyści, sporo problemów
sprawiali też kierowcom piesi,
którzy ulice traktowali jak de·
ptaki. Policji udało się kilka
osób zatrzymać na gorącym
uczynku i to dzięki pomocy
przypadkowych świadków.

W moim mieszkaniu już się leje.
Rok temu też nas zalało. Jeszcze
nie zdążyliśmy dobrze zapOmnieć
o remoncie, a już trzeba szykować
pieniądze na następny. Woda za.
lala nam meble, podeszła pod tapetę w przedpokoju. Musieliśmy ją
ponakJuwać, by ściągnąć wodę relacjonował inny lokator z dziesiątego piętra. - Dzwoniliśmy do
administracji. Na darmo - w
słuchawce odpowiadała nam ~
sza. Wreszcie zadzwoniliśmy do

SildliTa.WJb..?eg· -Marian ~

strachu

do 5 piętra.

wyniku

potrącenia

' przez

dżaj ący

samochód

doznał

nadjeż

licznych
obrażeń głowy. Zmarł w drodze do
szpitala. Jak się okazało, ofiara wypadku miała we krwi okolo 2 promili
alkoholu. W Wiśniówce kobieta
jadąca .toyotą" zjechała na lewą
stronę jezdni i zderzyła się z 54-letnim rowerzystą, który zginął na miejscu. W niedzielę w Palonkach kolo
Buska rolnik na podwórku cofał "ta-

/W.U

.lacell:ZjpMskj, ...... ~

Więcej

strażacy. Chw ilę

- Zaczynał się "Teleexpress",
kiedy mąż krzyknął, że sufit w
dużym pokoju przecieka. Woda
lała się na meble, podeszła pod
tapetę
w przedpokoju. Nie
nadążaliśmy zmieniać misek mówi z płaczem lokatorka wieżowca nr 24 kieleckiego osiedla
Barwinek, której w sobotę zalało mieszkanie. O godzinie
17.30 woda kapała z sufitów na
klatce schodowej aż do piątego
pietra. - W ubiegłym roku też
nas zalało - denerwują się pozostali mieszkańcy.
Na piętrach ustawiono plastikowe miski. Z sufitów kapała woda.
Na korytarzach były kaluże. Przed
drzwiami leżały szmaty i ręczniki.
Taki widok zastal iś my w sobotę
póżnym popoludniem. - Jeszcze
nie skończyła się burza, kiedy sufit
na klatce schodowej zaczął przeciekać. Z rury w kącie korytarza
woda lała się strumieniami. Momentalnie klatka zamieniła się w
jedną wielką kałużę - opowiad ał lokator z dziesiątego piętra, wskazując na mokry sufit Woda wędro
wała w kierunku jego mieszkania.-

Gaegorz Lato, były napastnik
reprezenIacji Polski: - logika na~. żeby pan Dziurowicz nie
kandydował, ale znając prezesa
PZPN, chyba nie popuści starnNiska. Dlaczego? Zastawia się sialuJem związku. tym, że 2DSIaI wybrany
na prezesa i jego kadenqa kończy
się cqiero w przyszłym roku. Jeżeli
zgbsi swoją lcandydaIu'ę i wybory
będą jawne. nadal będzie rzą:izi
.s:Jur.( ~ JeżeI uda się "4Josić
sinego kontrkandydata. lo może
nastąpi zmiana na foIeIu JXezesa.
Ale Ido lo maże być - Mchał lisIkie-

wicz" ZłligrEw BoneIc?

spływała

W niedzielę przed godz. 7, na rondzie przy ul. Ogrodowej
m.in. policyjny " polonez".

prywatnego mieszkania kierownł
ka ADM. Po półgodzinie przysłał
swojego pracownika. Ten wszedł
na dach i oświadczył, że dlatego
się nam na fIcNiy. bo ktoś pla-

'*-

stikową butelką zatkał rurę

odpro-

wadzającą deszczówkę· Wyrzucił
butelkę

i

poszedł.

Na odchodnym
poprosi kierownika, by
przyszedł obejrzeć powódź w wieżowcu i jej skUtki. Jednak kierownik nie zjawił się. A z sufitu w duobiecał, że

Pięć SiIIDOChodów rozbiło się

wczoraj na skrzyżowaniu ulic ManiLipcowego i Krasickiego w Kielcach. Niemal w tym samym
czasie doszło tam do dwóch kolizji. Ludzie wyszli z opresji cało, ale
samochodom potrzebna była pomoc.
festu

Ponad 40-1etni mieszkaniec Skarżyska zginął

w

niedzielę

pod
kołami "peugeota'. Do wypadku
doszjo o godz. 11.40 przy ul. Niepodleglości. Mężczyzna znajdujący
się

pod wpływem alkoholu niespodziewanie wtargnął na jezdnię w
okolicach przejścia dla pieszych. W

rpanem' i najechał na półtoraroczną
. córeczkę, dziecko zmarło w szpitalu. Również w niedziełę kierowca
..malucha' omijał "liaza" i zderzył
się z " polonezem". Na miejscu
zginął kierowca "malucha'. W Starachowicach na ul. Armii Krajowej
jadący .vw jettą" nie zachował

http://sbc.wbp.kielce.pl

ostrożności

przy dojeżdżaniu do
dla pieszych i potrącił 91letniego mężczyznę, który z kolei
nie sprawdził, czy droga jest wolna.
Staruszek doznał złamania kości
biodra i przebywa w szpitalu. W Kielcach na ul. Warszawskiej 66-letni
rowerzysta nie ustąpił pierwszeń
stwa przejazdu i zderzył się z .fordem mondeo·, doznając przy tym
niegrożnych obrażeń . W Kurozwę
kach na rynku kierowca "żuka· zaparkował samochód na zatoczce,
ale zapomniał zaciągnąć ręcznego
hamulca. Pojazd stoczył się z
wzniesienia na przeciwny pas ruchu, wjechał na chodnik i potrącił
85-letn ią pieszą. Widząc, co się
dzieje, kierująca .maluchem" nie
chcąc dopuścić do zderzenia z .,żu
kiem", który jechał sam dalej, wjecha/a na pobocze i uderzyła w
ogrodzenie posesji. .żuk" ostatecznie wylądował na drzewie, zaś piesza trafiła do szpitala. W Wymys/owie z nie ustalonych przyczyn doszło do wypadku, w którym
motocykl przewrócił się i znalazł się
w przydrożnym rowie. Ucierpiał
przy tym 16-letni pasażer motoru.
W Raszówce kierowca "malucha"
wpadł w poślizg i dachował. Kierujący i pasażerka doznali ciężkich
przejścia

obrażeń ciała.

W Kielcach na ul. Jana Pawła II
dwóch agresywnych 14-latków zaczepiło rówieśnika, którego dotkliwie pobiło, powodem było 6 zł.
Chłopców zatrzymał patrol policji,
będą odpowiadać przed Sądem
Rodzinnym. W Maslowie skradziono z garażu posesji ciągnik rolniczy
"ursus·, wartości 12 tys. zł. W Skarżysku na ul. Ekonomii włamano się
do biur prywatnej spóJki handlowej i
skradziono sprzęt komputerowy

nego.
Agnieszka OGONEK.

WIADOMOŚCI LOKALNE

Kieleckie
talenty
nka

Małgorzata

PiotroIII miejsce na
r Oaólnop'OlsKlch Spotkaniach
" Józefów '99".
w Józefowie, będąca
podsumowaniem
sezonu festiwalowego,
nm m"r17 1 najlepszych woz całego kraju. W tym ropodobnie. Nic dziwnego,
pod przewodnictwem Nata-

,

Czy minister zdrowia rozwiąże problem "dwuwładzy medycznej"?

Na spotkaniach w Józefowie

wv:ś oiew ała

lii Niemen niełatwo było wytyponajlepszych.
Małgorzata Piotrowicz z Kielc zajęła III miejsce. To kolejny sukces
kielczanek rozwijających swe talenty w Centrum Muzycznym , Vanax'. Wcześniej Magdalena Wach
wyśp i ewała II miejsce na Między
narodowym Festiwalu Młodych
Talentów w Słoweni i.
!WETI
wać

POD OJ
KO SUL,.A C
Świętokrzyska Izba lekarska
z pismem do ministra zdrowia, jak rozwiązać w
województwie świętokrzyskim

zwróciła się

po raz siedemnasty dzieci wzięły udział w konkursie
ym, organizowanym przez kielecki teatr "Kubuś"

ajkowe prace
czerwca

odbyło się

uroczy-

zakoń czenie siedemnasteonn,KIII'''1J plastycznego " Mój

organizowanego przez
Teatr lalki i Aktora
Kie lcach. Po części
....... ~." ńi wszyscy zaprosze-

STRONA 3

staliśmy od ,Echa Dnia' wykorzystamy jako pomoc na lekcjach mówi wicedyrektor SP nr 31 w Kielcach Krystyna Bartos . Poziom
wykonania prac byl wysoki. Autorzy wykazali się pomysłowośc ią i
talentem .

. - Prace, które widziałem na ostatnim konkursie ,Mój Teatr", zainspirowały mnie do własnej twórczości.
Myślę, że ten konkurs jest ważnym
wydarzeniem w pozaszkolnej edukacji kulturalnej - wyjaśnia Bogumił
Wtorkiewicz, członek Międzynaro
dowej Akademii Sztuki w Paryżu ,
który zasiadał w komisji konkursowej. Dla dzieci sobotnia impreza
była wielką atrakcją. Nie tylko cieszyły się z nagród, ale także miały
okazję zobaczyć spektakl pod tytułem ,Słowicza wyspa'.
- Na drewnie namalowałam farbami tygrysa Pietrka. Dokoń
czyłam pracę flamastrami. W nagrodę dostałam segregator, kolorowy papier, farby plakatowe ,
dlugopisy. To moje pierwsze wyróżnienie , chociaż brałam już kiedyś

udzial w tym konkursie - mówi Magda Sieczkowska , uczennica
Szkoły Podstawowej wMarzyszu.
Konkurs trwa od wrześn ia do czerwca każdego roku .
Kinga KANGIER

problem " dwuwładzy medycznej", czyli podwójnych konsultantów medycznych w siedmiu
specjalizacjach. Służby wojewody, który powołał swoich,
oprócz
regionalnych
powołanych przez ministra, konsultantów, twierdzą, że potrzebny jest ktoś , kto będzie czuwał
nad województwem ogólnie i
szczegółowo. Ciekawe tylko, że
niektórzy podwójni konsultanc i
pracują w tym samym mieście, a
niektórzy nawet w tym samym
szpitalu.
Sprawa regionalnych konsultantów medycznych ciągnie się
w naszym województwie od
ponad trzech m i esięcy. Od tego
roku wraz z wejściem w życie reformy zdrowia oraz reformy
admin istracyjnej i podz i ału kraju
na 16 reg ionów pojawiła się konieczność powoływania konsultantów regionalnych . Obecnie
regionalnych konsu ltantów medycznych powołuje min ister
zdrowia na wniosek krajowych
konsultantów. Minister może,
ale nie musi brać pod uwagę propozycji wojewodów i okręgo
wych izb lekarskich. Lista kandydatów na konsultantów wojewódzkich proponowanych przez
Świętokrzyską Izbę lekarską
była
gotowa już w lutym.
Przesłano ją do uzgodnienia ministrowi Józefowi Ploskonce ,
który wówczas pełnił funkcję wojewody świę tok rzyskiego. Lista
izby w większości pokrywała się
z listą wojewody. Obie listy
prz esłano
do konsultantów
krajowych i do ministra zdrowia .
W marcu z Ministerstwa Zdrowia
nadeszła
lista zatwierdzona
przez ministra Wojciecha Maksymowicza , która w kilku pozycjach nie ~gadzała się ani z listą
izby, ani wojewody. Wojewoda

Wojciech lubawski wysłał do
nowego już ministra zdrowia
(Franciszki Cegielskiej) pismo ,
w którym nie zgodził się z propozycjami Maksymowicza.
W efekcie, opierając się na
ustawie o nadzorze medycznym
wojewoda powołal swoich wojewódzkich konsultantów medycznych w siedmiu specjalnościach : ortopedii - dr Siuda (regionalny - prof. Marczyński),
patomorfologii - dr Urbaniak, (regionalny - dr Bolesław Papla) , ginekologii i położnictwie - dr Starzewski (regionalny - prof. Malarewicz), pediatrii - d r'- Pa trzałek
(region alny - dr Modelska) , radiologii - dr Gó żdż (regionalny dr Fijut), chirurgii onkologicznejdoc. Głuszek (regionalny - doc.
Słuszniak), medycyny rodzinnej
- dr Sitn ik (regionalny - dr Kryj).
- Po co podwójni konsultanci w
tej samej dziedzinie? Czy ktoś
chce skłócić środowisko medyJak
ma
wyglądać
czne?
współpraca pomiędzy konsultantami regionalnymi i wojewódzkimi, jak podzielą się z sobą
obowiązkami? Nie mamy żad
nych przepisów prawnych w tej
sprawie - zastanawia się dr
Włodzimierz Gajewski, wiceprzewodniczący

skiej

Świętokrzy

Izby lekarskiej, która
wysłała do ministra zdrowia pismo z tymi pytaniami. Podobne
pismo wysłali pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięce
go, na terenie którego działają i
konsultant regionalny, i wojewódzki ds. pediatrii.
- Nie widzę w tym nic dziwnego
- uważa Małgorzata Lis, dyrektor
Świętokrzyskiego
Centrum
Monitorowania Ochrony Zdrowia. - Zgodnie z ustawą o nadzorze medycznym, wojewoda ma
prawo powoływać swoich konsultantów. Konsultanci krajowi i

regionalni tworzą przy ministrze
zdrowia ciało doradcze do opracowywania polityki zdrowotnej
kraju i regionów, a konsultanci
wojewódzcy są doradcami wojewody.
Jak nas poinformowała dyrektor Lis, zadania dla konsultantów
wojewódzkich
zostaną
wkrótce opracowane . W założe
niu konsultanci wojewódzcy
mają być rodzajem policji medycznej . - Przecież policję medyczną posiada już Kasa Chorych. Jej kontrolerzy też sprawdzają, jak są realizowane wykupione przez kasę uslugi. Po co
dublować funkcje? - zapytałam.
- Policja medyczna wojewody
będzie sprawdzać , czy wykupione przez kasę świadczenia są
wykonywane zgodnie ze wszystkimi procedurami , będzie prowadzić nadzór nad konkursami ,
specjalizacjami - wyjaśniła dyrektor Lis .
- Istotnie, wojewoda ma prawo
powoływać swoich konsultantów, ale musi znależć sposób na
ich finansowanie, dlatego bardzo rzadko korzysta z tego przywileju - powiedziala nam Elżbie
ta D/ugołęcka z departamentu
przekształceń systemowych w
Ministerstwie Zdrowia . Z uprawn ień korzystają zazwyczaj wojewodowie w przypadku, gdy w regionie jest bardzo dużo oddziałów danej specjalizacji, a
konsultant regionalny działa poza województwem . W naszym
województwie obaj konsultanci
ds . ginekologii i położnictwa
działają w tym samym mieście .
w przypadku pediatrii nawet w
tym samym szpitalu.
- Myślę , że dla dobra pacjentów
na pewno będą z sobą współpra
cować - przypuszcza dyrektor
Lis .
Iza BEDNARZ

6,50/o!!
W lipcu Moto-Sar przenosi się do
NOWOCZESNEGO
CENTRUM OBSŁUGI
przy ul. Warszawskiej 422

nagród i wyróżni e ń
Departament
Urzędu MarWojewództwa
,~u~rzy:skiE~ao oraz , Star Fobyły

lapewniamy:

Skontaktuj się z naszymi
oddziałami w
Kielcach i Radomiu:
Kielce
ul. leonarda 9
tel 344 39 60

Wam

Radom

jedne l ~ prowizji
.na rynkU oraz perspektywę
stałej współpracy

Startuj razem z nami
kupując Forda:
Fiestę,

Waszym klientom

Transita

Escorta (kombi ciężarówkę)
Wsprawie szczegółów
(tylko podczas osobistej wizyty)
zapraszamy jeszcze do starej
Salon samochodowy, siedziby przy ul. Zagnańskiej 119
serwis,

częś?i

...

ul. Sroga 7A
tel. 381 0099

najbardziej atrakcyjny
fundusz pod względem
opłaty od składki 6,5%
teł. 366 67 80

mm

http://sbc.wbp.kielce.pl
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NATO wkracza do Kosowa

według

14 czerwca 1

planu - zapewniają dowódcy

Rozmowy z

"WSPÓLNY STRAŻNIK"
Z ROSYJSKĄ NIESPODZIANKĄ
- Rozm ieszczanie w Kosowie
Sojuszu odbywa się zgodnie
z planem, którego nie pokrzyżo
wało zajęcie przez oddz iały rosyjskie lotniska w Prisztinie - zapewniał wczoraj generał Wesley
Clark, naczelny dowódca sił NATO w Europie.
- 200 spadochron iarzy rosyj skich , którzy znajdują się na lot nisku w Priszlinie , stol icy Kosow a , z ostan ie wł ączonych do
m i ędzynarodowych sił pokoJo w ych KFOR - potwierdził wczoraj szef d y plo ma cji brytyjskiej
Robin Cook . Cook ustalił 'to
podczas rozmow'y telefonicznej z rosyjsk im ministrem
spraw zagranicznych Igorem Iwanowem.
- Miejsce , gdzie żołnierze rosyjscy będą , rozmieszczeni , zostanie
wkrótce wyznaczone , ale nie ma
żadnych wątpliwości , że będą oni
włączeni do KFOR i nie będą
działać jako osobna jednostka podkreślił Cook.
Cook i Iwanow ustalili też , że , nie
będzie żadnych niespodziewanych posunięć z żadnej ze stron".
Iwanow zapewnił Cooka, że żadne
rosyjskie oddziały nie wejdą do
Kosowa zanim nie będzie porozu-mienia z NATO.

Gurkhowie, z elitarnego oddziału służącego
warmii Wielkiej Brytanii.

sił

Bezpośrednio

po
do Kosowa
Brytyjczycy rozbroili
nie stawiających oporu ponad 30 żołnierzy
serbskich . Zadan ie
pierwszego kontyngentu ma polegać na
rozminowaniu i zabezpieczeniu drogi
pro wadzącej do Prisztiny.
W ślad za Brytyjczykam i do Kosowa ruszyły pierwsze oddziały KFOR z Francji.
Zdjęcia PAP/ CAF W n ie dzi elę do Kosooddziały pokojowe KFOR wkraczające do Ko- wa przybyły też oddziały amerykańsk i e i
wejśc iu

Albańscy uchodźcy pozdrawiają

sowa.
tyckim. W ostatnich dwóch dniach
osobiście ' wprowadził.

kolumnę

wojsk rosyjskich z Bośn i , poprzez
Serbię, do Kosowa.
*-*

*

Rosja nie chce, by jej żołnierze
w KFOR pod dowó-

pełn ili służbę

~kierunek

I
I

odwrotu sił
serbskich
f31 kolejność .
~ opuszczania
L1.J stref
.." przez
Serbów

a1J

włoskie .

.,;,.

jugosłowiańskie przejście

granicz- _
ne w Blace, wkraczając.(la teren
Kosowa. Tym samym rozpoczęła
Na lotnisku Slatina w Prisztinie
się operacja określona krypton i- ,
mem ,Wspólny Strażni!5' - najwię-; . doszło w sobotę do incydentu mię
dzy żołnierzami rosyjskimi a brytyksze przedsięwzięcie wojśkowe w
jskimi. Rosjanie uniemożliwili BryEuropie od zakońcZenia II wojny
. tyjczykom wstęp na lotnisko. Rówświatowe) .
W sobotę o świcie spadochronianież wczoraj żołnierze rosyjscy zatrzymali około 15 francuskich cię
rze brytyjscy wylecieli na śmigłow
żarówek wojskowych . Wysoki
cach " chinook" , by zająć kosowskie wzgórza w rejonie Kaczanirangą oficer NATO powiedział , że
w związku z tym Sojusz poszukuje
ka. Następnie do Kosowa weszła
nowej bazy w pobliżu Prisztiny.
przez Blakę piechota - dopiero póżniej na kosowską stronę przejechało 20 czołgów.
***
Pierwsze oddziały KFOR tuż po
Setki serbskich żołnierzy opuprzejściu granicy natrafiły na trudściło w pojazdach wojskowych w
ności w poruszaniu się kolumny niedzielę rano stol i cę Kosowa Pridroga była zaminowana. W skład
sztinę - pisze agencja Reutera , pobrytyjskiego oddziału , który jako
wołując się na naocznych świad
pierwszy spośród sił NATO wszedł
do Kosowa, znajdują si ę nepalscy
ków.

Piloci katapultowali

się

- bez rezultatu

Pielęgniarki zastrajkują?
Trwające osiem godzin sobotnie rozmowy agólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgnia
rek i Położnych z .rządem nie zakończyły się porozumieniem i zostały zawieszone.
Szefowa OZZPiP Bożena Banachowicz zapowiedziała , że wobec
braku efektu sobotnich rozmów dziś
rozpocznie się ogólnopolska akcja
strajkowa pielęgniarek i położnych.
Nie chciała jednak powiedzieć, na
czym ta akcja będzie polegać.
Minister pracy Longin Komołowski
powiedział, że rozmowy zawieszono.
Dodał, że strona związkowa oczekiwała od rządu gwarancji podwyżek . To nie jest obszar decyzyjny dla
rządu. Deklarujemy, że podejmiemy
takie działania , aby podwyżki zostały
zrealizowane - mówi! Komołowski.
Pytany o instrumenty, jakimi będzie
się posługiwał rząd, by samodzielne
zakłady opieki zdrowotnej podniosły
pensje, odpowiedział, że pewną rolę
odegra Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Zdrowotnych.
- Nie widzimy woli udzielenia gwarancji rządowych na wypłacenie podwyżek - powiedziała Banachowicz.
Dodała, że odpowiedzialność za dra-

Planowany 50 tys.Kontyngent sił pokojowych w Kosowie KFOR
Państwa członkowskie NATO

***
oświ adczył wczoraj , że
wojsk rosyjskich do Kosowa stanowiło część planu zatwierdzonego przez prezydenta
Borysa Jelcyna. Przyznał jednak,
że o posun i ęci u tym nie został zawczasu poinformowany.
Dodatkowego kolorytu tej sprawie nadała informacja mediów rosyjskich , że prezydent Jelcyn
awansował w sobotę - do stopnia
gene rała - pułkownika Wiktora Zawarzina, rosyjskiego dowódcę
p rzebywającego obecnie w Prisz!in ie na czele rosyjskiego kontyngentu KFOR.
Gen. Zawarzin pełnił poprzednio
funkcję oficjalnego przedstawiciela Rosji w Sojuszu Północnoatlan-

Iwanow

wysłan ie

dztwem NATO; Sojusz pozostaje
w tej kwesti i nieugięty. Na rosyjsko-amerykańskich rozmowach ,
które zakóńczyły się wczoraj w
Moskwie, nie osiągnięto ostatecznego porozumienia w sprawie roli
rosyjskiego kontyngentu w Kosowie. Sytuacj ę dodatkowo kompli-

Rosyjski myśliwiec typu " suchoj 30 MK" rozbił się w sobotę
po południu w trakcie pokazów
lotniczych w ramach odbywającego się na lotnisku Le Bourget pod Paryżem Międzyna
rodowego Salonu Lotniczego.
Dwaj piłoci zdołali się katapultować na wysokości około 70 metrów, kilka sekund przed eksplozją.
Pon ieważ
wypadek
nastąpił w znacznej odległości
od trybun , nie ucierpieli wid zowie uczestniczący w uroczystej

Trującą substancję PCB w ilościach aż 65 razy przekraczających dopuszczalny poziom stwierdzono w belgijskich jajach - poinformował w
sobotę niemiecki resort zdrowia.
W tej sytuacji strona niemiecka
zażądała od Belgii rozszerzenia
śledztwa w spraWie skażenia pasz
dla zwierząt , w których wykryto
ostatnio rakotwórcze diokśyny.
Związki PCB (grupa chlorowanych izomerów dwufenylu) porażają system nerwowy, a pod

Wypadek nastąpił w zaledwie
trzy min uty po starcie. P il oci
Wiaczesław
Aw ierianow
i
Władimir Szend rik wyszli z niego bez szwanku i pokazali się
póżniej publiczności cali i zdrowi .
Katastrofa nastąpiła w godzi nę
po uroczystym otwarciu przez
prezydenta Francji Jacquesa
Chiraca teQ,? najw i ę kszego wydarzenia w swiatowej branży lotniczej.

kuj ą grożby a l bański ej Wyzwo l eń

czej Armii Kosowa , że jej żołnierze
nie pozwolą s i ę rozbroić na obszarach kontrolowanych przez Rosjan , gdyż Moskwa podczas nalotów NATO . była po stronie Serbów".

***
W sobotę o godzinie 5.25 pierwsze oddziały sił pokojowych
KFOR przekroczyły macedońsko-

Józefa Knapika

V-ce prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
Woj . Świętokrzyskiego
wyrazy szczerego współczucia i żalu
składają

pogrążeni

w smutku koleżanki i koledzy Sybiracy

ponosi

rząd .

Komołowski podkreśli! , że pieniądze na podwyżki o 2 proc. P<lWyią

inflacji wkalkulowano w kontrakty
między ZOZ-ami a kasami ~
przy ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodał, że 150 mln ~
które pod koniec maja rząd przekaz;j
kasom chorych na podwyżki, bo,ti
,uzupełnieniem', dzięki j<tóremu pOO.
wyżka mogła nastąpić od 1 styczn~
a nie, jak przed reformą, od 1 kW,et.
nia. Jednocześn ie strona rządC1łla
twierdzi, że podwyżki za pierwszy
kwartał z dotacji 150 mln zł P<lWi'1Irt
nastąpić do 21 czerwca.
Według związkowców, środkĆ/tY
podwyżki nie przekazano
większości ZOZ-ów.

na

do

OZZPiP od trzech tygodni ~
protest, domagając się m.in. podv.yijj
plac o 2 proc. ponad inflację , ustaleni!
minimalnych norm zatrudnienia ~
lęgnia rek i położnych oraz zamroże.
nia zwolnień w służbie zdrowia. Jedenaście osób prowadzi głodówt.ę
przed resortem pracy. W sobotę k0lejne dwie pielęgniarki odwieziono 00
szpitala - zastąpiły je dwie n astęp
ne osoby, które podjęły głodówkę.

wpływem

temperatury wydziela~
dioksyny.
Jaja, przebadane w Belgii z inicjatyWy niemieckiego Minislel·
stwa Zdrowia, były przeznaczone
do hodowli, nie zaś do konsumpq.
Niemniej jednak Niemcy uważaj~
że sprawa wymaga wnikliwego
dochodzenia.
.
Niemiecki tygodnik .Der Spiegel'
poinformował , że badania jaj i kurzego mięsa z Belgii, przeprowa·
dzone w piątek w Północn~
Nadrenii-Westfalii, ta kże ujawn~
skażenie nie tylko dioksynami, a~
również PCB.

Pożegnani e

Ku ratowskiej
W warszawskim kościele Św.
Marcina biskup Bro n isław Dembowski odprawił w sobolę
mszę w intencji zmarłej Zofii Kuratowskiej .
Zofia Kuratowska , która dwukrotnie piastowała stanowisko wicemarszałka Senatu , zma rła wewl~
rek w Pretorii. Była amóasadorem
RP w Republice Połud niowej AIrt
ki.
.
Zmarłą pożegnali koledZY z UlW
Wolności , pracownicy Kancela~
Senatu i przyjaciele . We mszY
wzięli udział m.in. : Bronislaw Geremek, Hanna Suchocka, TadeUSZ
Mazowiecki, Władysław BartoSZ~
wski.
.
Mimo wcześniejszych zapoVII~
dzi, że prochy Zofii KuratoW~
pozostaną w RPA, niewykl uCZQl)1
iż zostaną sprowadzone do Polski
Kuratowska była profeso rem 03"
uk medycznych .

Bush junior
na prezydenta

Rodzinie Nieodżałowanego Kolegi

śp.

położnych

Nie tylko dioksy y

w ostatniej chwili

inauguracji tegorocznego 43 Salonu.
Samolot po katastrofie stanął w
płomieniach . Strażacy, którzy rozpoczęli akcję ratunkową w dwie minuty póżniej , zdołali ugasić ogień .
Według naocznych świa d ków,
prawdopodobną przyczyną wypadku była zbyt ryzykowna ewolucja , w czasie której maszyna
zawadziła o ziemię jedną z dysz.
Samolot ,zrobił po prostu o jeden
zwrot za dużo' - komentowano
katastrofę na trybunach .

matyczną sytuację pielęg n ia rek I

Zatrute jaja z Belgii

o wlos od tragedii

ALBANIA

--

rządem

Jeden z dwóch rosyjskich pilotów katapultuje

się

w czasie katastrofy samolotu•.

Gubernator TeksasU G~~~
W. Bush, syn byłego pre~ 'e'
USA, oświadczył, ' że pOJd%ll c
ki
ślady ojca i stanie do wa
Biały Dom.
ret!"
- Będę ubiegał się o urząd P
tot
denta USA. Moja decYZlaJesB~
odwołalna - zakomunikował IaI1
w miejscowości Amana, w s~
lowa, dokąd w sobotę P~
na 75 urodziny swojego OJ~~
Wybory prezydenckie w.S O~
Zjednoczonych odbędą Sl~ VI asi!
padzie 2000 roku . Bush ublegp~
o nominację z ramienia
Repub li kańsk iej .

_ _____ _
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i chorobowego nie dostaniesz
®

tre warunki ZUS
owe opóźnienie we wpłaceniu dobrowolnej
na ubezpieczenie zdrowotne może spowodopozbawienie danej osoby zasiłku chorobowego.
dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą
gospodarczą: Jest możliwość przywróceterminu wpłaty składki, lecz niektórzy płatnicy nie
w stanie dostarczyć do ZUS wymaganych dokuzakład, który prowadzę
_mówi nasz czytelnik z BuZdroju. - Składkę na ubezzdrowotne za stywoł'aC I,rem kilka dni po tewkrótce po~"~,h""'"w",ł",m i na zwollekarskim przebywam
pory. Okazało się, że zabę dzie mi wypłacany,
z powodu wpłaty po
nie podlegam od 1
ubezpieczeniu zdroPoinformowano
m ogę się ubiegać o
nie terminu płatno
ale do podania mudołączy ć kserokopi.e cztedokumentów: zgłoszenie
uoeZOllecz:enlla Idruk ZUAI,
, rozliczeniowe, raimienne oraz dowody
Te ostatnie udało mi się
ale nikt nie mówił
, że mam :zatrzymać
pozostałych dokumenrygi n ały ma ZUS, . ale
ich nie wydostanę.
ie z ustawą o systeeczeń z pażdzierni998, ubezpieczenie zdroosób podl egających mu
nie, w tym osób propozarolniczą
gospodarczą

oraz
cych , ustany i z powodu
składek za jeden

wc::,"ńł,n r",,..,

IOnł:~""ni ",

esi ąc. Jeśli więc ktoś

ma

wpłaty po terminie,
opła con ej składki za

miesiąc - wyjaśnia zastę

•
~J

dyrektora ds. rozliczenioZUS w Kielcach Halina
- W ta~ich przypadzasiłe k chorobowy nie
wypłac any. Jest jednak
iwość przywrócenia ter-

minu , wówczas płatnik otrzymuje zasiłek za czas choroby.
- Żądamy wymienionych dokumentów, ponieważ musimy
mieć pewność, ż·e zgłoszenie

do ubezpieczenia w ogóle
miało miejsce - mówi zastępca
dyrektora ds. dochodów i rozliczeń ZUS w Kielcach Lidia Polewany. - Składka od osób prowadzących

osoba nie posiada wymaganych
dokumentów, wstrzymujemy się
z decyzją do czasu , aż zostaną
prawidłowo odczytane zgenerowane dane w CSI.
- Rozumiemy,

że

czasem
ustawowymi obwarowaniami mogą dotykać osób autentycznie chorych - mówi Halina Czern ika. Jednak w naszym województwie wypłacamy więcej zasiłków chorobowych niż jakikolwiek inny oddz i ał ZUS w
kraju . Zresztą w różnych okrekłopoty wywołane

sach roku dziwn ie powtarzają się określone zawody.
Na przykład teraz choruje
mnóstwo pa laczy centralnego ogrzewan ia, jesienią gremialnie zaczynają chorować
pracownicy budowlani. Chyba
najwięcej
zasiłków
wypłacamy właśn i e drobnym
przedsiębiorcom .
Dla
przykładu :
w innych oddziałach średnio wypada 30
dni na zasiłku na jedną osobę , w Kielcach ponad 60 dni

zaprasza•••
• firany metrażowe
• obrusy Z grubego żakardu
• komplety firan Z zasłonami
- gotowe do zawieszenia
• duży wybór firanek kuchennych
• bogate i oryginalne wzornictwo
• ceny producenta
• komplety pościeli z kory (po 45 zł)
• kołdry, poduszki, narzuty
'Zz TYM KUPONEM
Sklep firmowy
~ KUPISZ TANIEJ

"WISAN"

w Kielcach, ul.
(wejście

Monika SYNICA

rosnąca

Mała

5

~o50/o

j; ważny do 19.06.1999 r.

w bramie)

emerytura

pozarolniczą

działalność jest dobrowolna ,
płatnik może się zgłosić do

ubezpieczenia w dowolnym
momencie, lecz prawo do zasiłku w razie choroby, ma od
dnia zgłoszenia . A mamy takie
przypadki, że ktoś druk ZUA
przekazuje dopiero w chwili
gdy zachoruje , chcąc oczywiście, abyśmy przywrócili mu

%

możliwość opłacenia składk i

za poprzednie miesiące . Do tej
pory w ZUS Kielce rozpatrzyliśmy 29 wniosków o przywrócenie terminu wpłaty, z których
16 jest rozpatrzonych pozytywnie.

malejące opłaty·

- Czasem są kłopoty z uzyskaniem ksero wymaganych
dokumentów - mówi Lidia Polewany. - Ustawodawca nie
nałożył na nas obow i ązku ,
abyśmy żądali od płatników
pozostawienia kserokupii. Te
osoby, które są przezorne- zachowały je. Dodatkowy problem to fakt, iż w zgłoszeniach
ZUA - w grupie osób prowadzących małe firmy - było
mnóstwo błędów , dotyczy to
niemal 90 proc. druków. Do tej
pory nie udało s ię jeszcze
wszystkich danych wyjaśnić . A
Centralny System Informatyczny błędnych danych w ogóle
nie przyjmuje . Jeśli więc dana

.plus
LKO U NAS
ELACJE NA ŻYWO
PIELGRZYMKI

JCA ŚWIĘTEG
OOJCZYZNY

możesz liczyć

na

wyższą emeryturę?

opłaty potrącane

od

składki maleją

Dlaczego w BANKOWYM

Tylko w BANKOWYM.
z czasem do zera·.

ta

Nowo otwarty sklep
firmowy "W/SAN"

•
Równ ież

w BANKOWYM. w 1999 roku nie pobiera

opłaty

zarządzanie.

za

się żadnej

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

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

LĄDOWI SK
PRZEJAZDU
JĄTKOWYCH

MsZY ŚWI ĘTYCH
MIEJSC DO KTÓRYCH NIE DOTRĄ
NI REPORTERZY
TO WSZYSTKO I JESZCZE WIĘCEJ
CODZI ENNIE W RADIO JEDNOSC PLUS

71,95 i 107,9 MHz

Otwarty Fundusz Emerytalny

zarządzany

jest przez towarzystwo emerytalne. kt6rego

--'

....-a IWA MI!
.po 251a1llCl> _ . _ w 8enl<owym opłoIo wynosi ~

SŁUCHAJ I MÓDL SIĘ RAZEM Z NAMI
http://sbc.wbp.kielce.pl

f

I

założycielami są :

BANK HA DLOWY W WARSZAWIE SA
ao~ ZAtOUNIA 1870

PIELGRZYMKA OJCA ŚWI

STRONA 6

14 czerwca 1

Blisko 400

tysięcy

wiernych pod

sandomierską skarpą

"NIE DAJCIE

SIł; ZNIEWOLIĆ!"

- Ze czc i ą nawiedzam prastary Sandomierz. Ogarniam sercem inne miasta i ośrodki przemysłowe , zwłaszcza Stalową
Wolę - miasto symbol wielkiej
wiary ludzi pracy, którzy z
godną podziwu ofiarnością i
odwagą wznosili swoją świąty
n ię, pomimo trudności i gróźb
ze strony ówczesnych władz
komunistycznych - .witał Ojciec Święty Jan p;Jweł II blisko
400 tys. wiernych zgromadzonycll w sobotę na sandomierskiej skarpie.
Na kilka godZin przed przylotem
papieża do Sandomierza pielgrzymi szczelnie wypełr:'lili przygotowane dla nich sektory. Przed
godz. 9 ks ięża zaj ę li pierwsze
miejsca przy ołta rzu . Komunikaty
porządkowe ustąpiły miej sca
śpiewom chóru Akademii Teologii Katolickiej i orkiestrze Wojska
Polskiego. O godz. 9.30 do księ
ży zasiadających przy ołtarzu
dołączyli biskupi, m.in. kieleccy i
radomscy. Rozpoczęła się ostatnia próba generalna chóru i orkiestry. Razem z nimi śpiew ćwiczyli
wierni zgromadzeni na placu. W
górę poszły wszystkie transparenty i chusty. Na szczycie skarpy, na wałach przed zamkiem,
stanęli żołnierze kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Lektor zapowiedział, że papieża
powita 21 salw armatnich (21 lat
pontyfikatu).
Godz. 10. Tłumy wypatrywały na
moście papamobile. Chór intonował pieśń "Abba, Ojcze". Bezpośrednio po niej nastąpił marsz powitalny w wykonaniu orkiestry wojskowej. O godz. 10.10 do ołtarza
zbliżyła się procesja biskupów i
kardynałów . z prymasem Józefem
Glempem. Z głośników płynęły
słowa kolejnej pieśni : "Abyśmy
byli jedno, podajmy sobie rę
ce/Abyśmy byli razem i jedno mieli
serce". Piętnaście minut przed
planowanym rozpoczęciem mszy
świętej najważniejszy gość podjechał do ołtarza .
Tradycyjnie
nastąpiła burza oklasków i okrzyki
"Niech żyje papież" zagłuszając
wszystko inne.
Chór śpiewał "Gaude Mater" .
Jan Paweł II zniknął na długą
chwilę w zakrystii. Specjalną
windą wjechał na górę punktualnie o godz. 10.30. Pojawił się w
biało-złocistym, błyszczącym w
słońcu ornacie. Nie on jednak
przyciągał wzrok, tylko plaster po
prawej stronie na czole papieża .
Dopiero póżniej dowiedzieliśmy
się, że to wynik upadku w łazien
ce, przed wylotem z Warszawy.
Jak wyjaśnił rzecznik prasowy
Watykanu Joaquin Navarro Valls,
przed wyjazdem z Nuncjatury papież potknął się i niegrożnie
upadł . Założono mu trzy szwy.

Po żołniersku
Rozpoczęła się eucharystia. Po
staropolsku, pieśnią rycerstwa
spod Grunwaldu - " Bogurodzicą" .
W liturgii uczestniczyło ponad 15
tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego z 70 parafii i 117 ośrodków
duszpasterstwa, obejmujących
wszystkie formacje naszej armii
oraz około półtora tysiąca rycerstwa. Żołnierzom służby zasadniczej towarzyszył liczny korpus
oficerski i generalski. Byli minister obrony narodowej Janusz
Onyszkiewicz i szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego w
Kancelarii Prezydenta RP Marek
Siwiec.
Powitanie należy do gospodarza, a ta rola przypadła księdzu
biskupowi Wacławowi Świerza
wskiemu. - Przybywasz w momencie z kilku względów niezwykłych - mówił, zwracając się
do Jana Pawła II. Wśród tych
szczególnych okoliczności wymienił jubileusz chrześcijaństwa i
kościoła lokalnego, zakończenie
II synodu diecezji sandomier-

skiej, wyniesienie na ołtarze trojga męczenn i ków pochodzących
z tej ziemi oraz 600-lecie śm ierci
Św. Jadwigi, królowej Polski,
czczonej w Sandomierzu od wieków. - Umiłowany Ojcze Święty,
dzi ękuj emy
ci. Niech pod
wpływem spotkania z tobą znów
wiedzie przez Sandomierz, jak

waszą przyszłość. Nie pozwólcie
odebrać sobie bogactwa miłośc i.

O obronę czystości rodzin i god,

ności każdej osoby Jan Paweł II
zwrócił się do ojców i matek. Apel ował

o sprzeciw wobec pornografii wdzierającej się w świ'3do
mość, głównie młodzi eży i dzieci,
o obronę czystości obyczajów w

metrów. Do Sandomierza dotarli
Uroczystości '. papieskie w
dopiero w nocJ'. W pobl iżu Dwiko- '
Sandomierzu zgromadziły
blisko 400 tys.
pielgrzy- , zów kolejna grupa pieszych pielgrzymów z okolic Annopola. Wymów.
Organizatorzy I)ie
szli przed południem, mając nadspodziewali się tak dużej lizi ej ę , że na miejsce celebry
czby wiernych. Zgromadzoprzyjdą wieczorem.
.
nym t9warzyszył nieznośny,
ponadtrzydziestastopniowy
Runie skarpa?
upał. Papież opuszczał SanCoraz częściej powtarzane b,yły
domierz, gdy niebo zasnuły
plotki związar:'e z wizytą Ojća
chmury..._
~wi ąteczny nastrój wyczuwał!=,
się

Fot. P. Dziewic
przed wiekami, szlak łączący zachód Europy ze Wschodem , aby
Ewangelia dociera ć m og ła do
spragnionych świ atła i eucharystycznego chleba - za ko ńczył
biskup Świerzawski.

•

domach i całym społeczeństw ie.
- Im czystsza będzie rodzina, tym
zdrowszy będzi e naród. A chcemy pozo s ta ć narodem godnym
swego imienia i ch rześcija ń skie
go powoła nia - mówił . Zakończy"!
ho mili ę ponownym odwołan i em
Wspomnienie przeszłości
do sobotniej liturgii.
Jak zawsze , słowa Ojca Święte
. Najbardziej oczekiwanym przez
go zostały nagrodzone gromkimi
wszystkich momentem była hooklaskami. Tylko ń iel i czni wiemilia Ojca Świętego. Nawiązy
dzieli, że homilia została znaczwała be zpoś redn io do przynie okrojona w stosunku do pierpa daj ącego w sobotę święta Niewotnej wersji. Już na początku
pokalanego Serca Marii Parmy.
pap i eż nie rozwinął obszerniej
A le, jak wszystkie papieskie ho-_ 'cytatu z Ewangelii Św. Łukasza o
milie, nie ogran i czała s ię do
zag i n ięciu Jezusa podczas pielgrzymki do Jerozolimy i odnaleścisłej interpretacji Ewangelii. zieniu go w świ ąty ni. Pom i nął też
Kościół przypomina nam tę tajedwa obszerne akapity o cywilizamnicę właśnie tu, w Sandomiecji śmi e rci , która chce zni szczyć
rzu, w tym prastarym grodzie, w
czystość serca , m.in. propon uj ąc
którym od ponad tys iąca lat żyją
"woln ą
miłoś ć" ,
rozwi ązłość.
dzieje Kościoła i ojczyzny - mówił
S krócił rów n ież za ko ń cze ni e .
papież . - Ileż to razy nawiedzałem ziemię sandomierską, jakże często dane mi było spotykać
Dary dla papieża
się z historią waszego miasta i
Ważnym
elementem mszy
uczyć się tu dziejów narodowej
świętej było składanie darów.
kultury.
Procesję otwierały dzieci niosące
Jan Paweł II przypomnial świę
tych i błogosławionych związa
chleb i wino oraz fig u rkę Św. Jadwigi. Swoje dary złożyli też przednych z ziemią sandomierską,
stawiciele rodzin katolickich, roltych, "którzy swoim życiem dali
nicy; staszowscy górnicy, leśnicy,
świadectwo miłości Boga, ojczyzhutnicy, delegaci administracji
ny i człowieka ". Znalazło się
rządowej (wojewoda Wojciech
wśród nich m.in . nazwisko biskuLubawski) i samorządowej, wojpa Piotra Gołębiowsk iego sko. Sekretariat synodu biskukandydata na ołtarze, znanemu
pów ofiarował pierwszy egsprzed lat Karolowi Wojtyle.
zemplarz dekretów zakończone
go właśnie synodu diecezji
czystość serc
sandomierskiej. Procesję zamykali przedstawiciele Polonii amePielgrzymce Ojca Świętego do
rykańskiej, którzy przynieśli maojczyzny towarzyszy Ewangelia
ośmiu błogosławieństw z "Kazakietę mającego powstać w Kielnia na Górze". W Sandomierzu
cach Centrum Polonijnego w
mottem było : " Błogosławieni czykształcie globu, ze stojącym na
stego serca, albowiem oni Boga
nim Chrystusem .
Po dwóch godzinach msza
oglądać będą" . Papież rozpatrywał różne aspekty tej czystości :
święta dobiegła końca . Jan Paweł
II ponownie zwrócił s ię do wierjako poszukiwanie ijednocześnie
nych, dziękując za ich uczestnicdar Boga , czystość wiary, prawdę
two w liturgii. Pozdrowienia skieroi szczęście . - Mówię te słowa do
wał przede wszystkim do studenwszystkich obecnych tutaj, ale w
tów i pracowników Katolickiego
szczególny sposób do licznie
Uniwersytetu Lubelskiego i jego filii
zgromadzonej tu młodzieży, do
w Stalowej Woli, Wyższego Semiżołnierzy służby zasadniczej i do
narium Duchownego w Sandoharcerzy - zwracał się do wiermierzu, Papieskiej Akademii Teonych. - Głoście światu "dobrą nologicznej w Krakowie wraz z sanwinę" i przekazujcie mu swoim
domierskim Instytutem Teologii.
przykładem życia orędzie cywiliZwrócił się także do nauczycieli i
zacji miłości. Nie lękajcie się , żyć
uczniów, do wojska, chórów, orwbrew obiegowym opiniom i
kiestr, do służb mundurowych,
sprzecznym z Bożym prawem
żołn ierzy Armii Krajowej, sybirapropozycjom. Odwaga wiary wieków, byłych więźniów obozów konle kosztuje, ale wy nie możecie
centracyjnych, wszystkich czuprzegrać miłości! Nie dajcie się
wających nad bezpieczeństwem i
zniewolić! Nie dajcie się uwieść
zdrowiem pielgrzymów. - Pragnę
ułudom szczęścia, za które mupodziękować za wszelkie dobro,
sielibyście zapłacić zbyt wysoką
jakiego od tej diecezji zaznałem .
cenę , cenę nieuleczalnych czę
Bóg zapłać - zakończył sandomiesto zranień lub nawet złamanego
rskie spotkanie.
życia , własnego i cudzego! Nie
Jolanta KĘPA
pozwólcie,
aby
zniszczono

w Sandom ierzu ju ż w piątek .
Od rana uzupełn i ano dekoracje
- na ulicach wieszano flag i, dostrajano okna domów i witryny
sklepowe . Sa ndomierza nie kupowa li na uli cznych stoiskach
c horągie w ki pa pie sk ie, papierow e czapeczki , chusty, drewni ane k r zes e łka i słomkow e kape lusze. Więks z ość zakła d ów
pr a c ow ał a krócej niż zwykle, w
szkoła ch skrócono lekcje . Ż ycie
miasta skoncentrowało się na
Rybi twach , gdzie trw a ły ostatnie przygotowania do mszy papies kiej . Ustawiano donice z
kwiatami i ławki. Od ran a też
t rw ał y tu próby chórów i ze-

Świętego w Sandomierzu, m.in. o
tym, że skarpą , ,u podnóża .której
odprawione miało zostać naboże
ństwo jest zaminowana i w czasie
mszy runie. Rozpowszechniano i
. inne, nie mniej niezwykle pogłosk i.

domierza. Most ponowr,ie trzeba
było otworzyć , żeby p rzepuścić
przejeżdżaj ących.
'

Zamknięte

miasto

Na ulicach : Żw i rki i Wigury, Podzamcze oraz Lwowskie}zaczynaly
tworzyć się' korki. Przejazd krótkiego odcinka zajmował r:1awet kilkanascie minul. Uwaga przejeż.
dżających ki ero",:ała s ię.n ie na jez.
dnię , ale w stronę .ołtarza . Tłum na
Rybitwach gęstniał z godziny na
godzinę . Ulicami nowego miasta w
stronę Starówki ciągn ęły całe Procesje po ta, by zob aczyć jak
wyglądają ostatnie przygotowa-

społów tw o rzących muzyczn ą
op r a wę

uro c z y s t o ści

skich. Odbył a
liturgii.

s i ę równ i eż

pap iepróba_

Ze śpiewem
do Sandomierza
Pierwsi pielgrzymi przybyli do
Sandomierza już w p i ątek rano. Z
dworca PKP nadci ąga ły grupy
wiernych .
- Jesteśmy ze Starac howi c powiedzieli nam młod zi ludzi e.
- P rzyj echal iś m y w cześ niej,
aby u nik nąć potem prob lemów
z doj azde m. Wyk orzystuj em y
czas , ki ed y j es zcze poc i ąg i
jeżdż ą norm alni e. Mamy śp i 
wory, będziemy noc o w a ć pod
gołym niebem.
Z okolicznych parafii wyruszyły
piesze pielgrzymki. Kilkudzie-

Na tylnej ścianie

ołtarza miał

poja-

w ić się napis informującym o tym,
że pap ież zginie w Sandomierzu.

Wszystko to tylko plotki.
Pielgrzymi, ' którŹy przyjechali do
Sandomierza przed po/udniemmieli zastrzeżenia do organizaiorów.
- Jestem na spotkaniu z Ojcem
Św iętym drugi raz - mówijadwiga
Nowak z Przemyś la . - Kilka lat temu byłam na pielgrzymce w Kroś
nie. Tutaj zaskoczyła mnie nie zorganizowana obsługa . Przyjec hałam z mężem j uż rano. Teraz
jest godzina dwudziesta , a nie ma
jeszcze rozstawionych ubikacji.
Nie wiem kiedy zamierzają to zrobić. Poza tym ludzie mają kłopot
ze znalezieniem parki ngów, które
są żle oznaczone.

nia . O godz. 18 miasto zostaloz&
mknięte dla ruchu tranzytowego,
Ulice pustoszały.
Większość mieszka ńców Sandomierza udała się na plac celebl'/
w nocy. Sektory na Rybitwach, bIiże] ołtarza zapełn iały si ę bardzo
szybko.
.
Niespotykany ruch panowal na
drogach w podsandomierskich
wsiach, które zam i en iały się wpar·
kingi dla pielgrzymów.
- Zostawil iś my samochód w
S ł upczy. P rzes zliśmy chyba z
osiem kilometrów. Jesteśmy zmę
czeni, ale szczęś liwi, że będziemy
uczestn iczyć w takiej u roczystoŚll
- powiedzieli nam Stanisława i M~
rek Gałęza z W ilkołazu koło Kra~
nika Lubelskiego. - Mamy wsrt

o

sięcioosobowe

grupy podążały ze
w kierunku Sandomierza . Około godz. 15 ruszyła piesza
pielgrzymka z Annopola . Wię
kszość uczestników to młodzież .
Kolorowe chusty, transparenty,
chorągiewki. Szli i śp i ewa li, mimo
iż wokół panował nieznośny upal.
Do przebycia mieli ponad 30 kilośpiewem

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ci pielgrzymi, którzy jeżdżą za
Ojcem Świętym od miasta do miasta uważają, że organizacja sandomierskiej wizyty jest porównywalna do innych miasl.
Około godz. 18 sandomierski
most został zamknięty. Tarnobrzeska policja przepuszczała jednak
nadal samochody w kierunku San-

stko, co potrzeba, n~ pew~o;
trzymamy - śmieją Się. I ~ ~arf
na wodę mineralną I sk a
krzesełka .

'ł/'{:P

Wzdłuż tras dojścia usta f~
były stoiska. SprzedawCY 0jęO"
wali pamiątki papieskie . ~. et"
pamiątkowe medale, flgu ~
wocjonalia, a także wodę
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Krótko po zmierzchu na Rynku
ratusza gromadziła s ię namłodzież z okolicznych
. Spotkaliś my młodych ludzi

Lądowanie

daleka odpoczywali w sadach i na
poboczach dróg. Od godz. 2 przez
Sandomierz przewalał się już zwarty potok ludzi, często ze śpiewem
na ustach i transparentami witającymi Ojca Świętego . Byli to
przyjezdni , którzy szli pieszo z parkingów położonych na dalekich
obrzeżach miasta .

Przed godz. 10 Ojciec Święty
na lądowisku w tarnobrzeskiej dzielnicy Wiei owieś .
Dwójka miejscowych dzieci wrę
czyła papieżowi wiązankę kwiatów. Głowę Kościoła powitali
przedstawiciele władz kościelnych
diecezji sandomierskiej oraz samorządowych Sandomierza i Tarnobrzega . Na lądowisku obecni
byli także wojewodowie : podkarpacki - Zbigniew Sieczkoś oraz
świętokrzyski - Wojciech Lubawski. Po uroczystości powitania
Ojciec Święty odjechał w kierunku
Sandomierza . Po drodze witały go
tłumy mieszkańców. Na moście
wśród eskorty widać było papamobile. Papież przejeżdżał potem
między sektorami, m.in. obok
mieszczącego się na targowicy
sektora dla niepełnosprawnych . Z
najdalej położonych miejsc w sektorze wszyscy przesuwali się jak
najbliżej drogi. Gdy przejeżdżał
papież , tłum wiwatował . Powiewały żółte i niebieskie chorągiew
ki. - Witaj Ojcze Święty! Kochamy
cię ! - krzyczeli ludzie nie kryjąc łez
wzruszenia.

wylądował

byłoby wytrzymać .
Oglądanie

a także robimy im

okłady.

Już rano pielgrzymów najbardziej niepokoiły zapowiedzi upału .
- Tego obawiamy się najbardziej mówili nasi rozmówcy.
O godz. 4 najlepsze sektory na
Rybitwach były już praktycznie zapełnione . Część osób, które miały
miejsca w sektorach na Rybitwach
zrezygnowała z wejścia w stojący
tam tłum . Największym powodzeniem cieszyły się miejsca pod
drzewami , krzewami, na trawie.
- Mam kartę wstępu do sektora
C2 - powiedziała nam Anna Zacharska ze Stalowej Woli. - To bliżej ołtarza, ale tu przynajmniej jest
miejsce, by siąść i skryć się w cieniu . Tam, w ścisku i w żarze trudno

tego, co dzieje się na
telebim ustawiony przy ulicy Żw irki i Wigury.
Pielgrzymi gromadzili się jeszcze
o godz. 9 w sobotę , choć zalecano, by sektory zapełniły s ię do
godz. 7.30. Zaczęło się gorączko
we wyczekiwanie na Ojca Święte
go.
ołtarzu umożliwiał

żające ciśnienie ,

Do izby przyjęć sandomierskiego
szpitala w sobotę trafiło kilkadziesiąt osób. Około 30 z nich hospitalizowano. Samych porad lekarskich czy pielęgniarskich pracownicy szpitala nawet nie liczyli. Na
pewno było ich kilkaset.
- Od rana nie mieliśmy chwili czasu - mówi jedna z pielęgniarek z
sandomierskiej izby przyj ę ć . - Karetki ciągle dowoziły nam nowych
pacjentów. Niektórzy potrzebowali
tylko dorażnej pomocy, ale niektórzy trafiali od razu na oddziały. Noc
też na pewno będzie pracowita.
Wiele osób wytrzymało na tym
upale dzięki emocjom i silnej woli.
Kiedy emocje opadną, pojawią się

Zdjęcia

pielgrzymi dostaną się ze szpitala
na parkingi.
"biała służba"

kłopoty.

Harcerska

Przez sandomierską izbę przyjęć
przewinęły się tłumy pielgrzymów.
Rodziny poszukiwały osób, które
zasłabły i zostały przewiezione do
szpitala. Niestety, nie było żadne
go punktu informacyjnego, w któ-

Tym , którzy zasłał)li pierwszej
pomocy udzielali również harcerze z " b iałej służby". Pomagali prowadzić wózki dla niepełnospraw
nych , a także doprowadzali ch 0-

rym mogłyby uzyskać informacje o
swoich bliskich. Organizatorzy nie
pomyś leli również w jaki sposób

młodzi ludzie koordynują całą
akcję , bez nich nasza działalność

Żar z nieba
Na placu

panował

potworny
temperatura
w cieniu dochodziła do 30 stopni.
- Taki upał, że nie da się wytrzymać - mówi jeden z opuszczających sektor pielgrzymów. Kiedy się stoi , jest lekki przewiew,
ale trudno stać cały czas. Usiąść
się nie da, bo wtedy zupełnie nie
ma czym oddychać .
Wielometrowe kolejki stały przed
ujęciami wody. Coraz częściej interweniowały służby medyczne.
- Są to głównie zasłabnięcia i omdlenia - poinformował Piotr Borys,
lekarz ze służby medycznej. Mdlejągłównie osoby starsze, bez
nakryć głowy. Dodatkową przyczyną jest zmęczen i e spowodowane długą drogą. Wiele z tych
osób przeszło nawet 10 kilometrów. Naszym pacjentom mierzymy cIsnienie , podajemy leki
cucące i podwyższające lub obniupał. Około południa

rych do punktów medycznych. - Ci

R. Biernicki

byłaby niemożliwa

- powiedział
Piotr Borys. Dużo pracy miały patrole medyczne PCK z Tarnobrzega i Rzeszowa.
Harcerze byli też widoczni na trasie przejazdu papieża . Na moście
stworzyli 400-osobowy szpaler,
między którym przejechał papamobile. Do Sandomierza przybyło
ich ponad 900 - z kieleckiej i
małopolskiej
chorągwi
ZHP.
Wspomagali ich druhowie i druhny
ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i "Zawiszacy". Harcerze
pracowali w służbach medycznych , łącznościowych, informacyjnych, służbie liturgicznej oraz
koordynowali działalność Policyjnej Izby Dziecka.
- Przyznaję, że tak dużą akcję robiliśmy po raz pierwszy - przyznaje
Czesław Rączkiewicz, komendant
sandomierskiego Hufca ZHP. - Nie
spodziewałem się, że nasi harcerze tak dobrze poradzą sobie ze
swoimi obowiązkami.
O godz. 2 w czterech punktach
Policyjnej Izby Dziecka odnotowano ponad czterdzieści zagubionych dzieci (w sumie ponad 150).
Większość z nich miała przy sobie
karteczki z nazwiskiem i miejscem
zamieszkania. Zdaniem policjantów, to był dopiero początek . Najwięcej dzieci gubi się , kiedy ludzie
opuszczają sektory. Izba dziecka
działała w budynku przy ulicy
Przemysłowej. Dzieci miały zapewnioną opiekę , zabawki , kredki ,
napoje. Czekały tu . by odebrali ich
rodzice.
DOKOŃCZENIE NA STR. 8

ltem też robi się interesy...
Samochody dostawcze Volkswagen
w specjalnej , letniej ofercie np.:
VW LT 35 SOI

już od

(o obj. ładunkowej 10,4 m3 )

85 000 zł netto. \

Autocentrum
Kielce, ul. Ściegiennego 262, tel. 041/361 6242
http://sbc.wbp.kielce.pl
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PAPIEZ W SLONCU
DOKOŃCZENIE ZE STR. 7
Okazalo się, że nie tylko dzieci
potrzebowaty pomocy. W wielotysięcznym tłumie gubili się również
dorośli. Zawieruszyl się nawet

wać

na tym, co najistotniejsze modliiwie i radości ze spotkania z
papieżem . Zmęczenie sprawia, że
brakuje nam entuzjazmu, takiego,
z jakim należałoby podejść do tej

uroczystości

- stwierdzili Helena 'i
Piotr Skwirowcy z P iń czowa .
- Chci eliśmy zaczekać do wyjazdu Ojca Świętego. Słyszeliśmy, że
będzie ciekawy program artystyczny. Jesteśmy jednak zbyt zmęczeni
tłumem i upałem - powiedzieli
Ania, Kasia i Piotrek z Klimontowa.
- Cudowne miasto, przepiękna
panorama i wzruszająca uroczy-

Podkreślił także , że hutnicze miasto było miejscem silnego oporu w
czasie funkcjonowania totalitarnego systemu. Wśród wyliczonych
przez papieża uczelni znalazła się
filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dziewczyna ze Stalowej Woli
Helena Kosiarska przyniosła papieżowi w darze hostię , która zo-

wsi nad prawobrzeżną CZęSClą
Sandomierza zaczęły się gromadzić granatowe, ciężkie chmury.'
Za chwilę przeszła silna ulewa.
stoŚć.

Szkoda tylko,

że

tak

mało

było miejsca i ludzie musieli się tak
tłoczyć - podsumowali państwo

Rutkowscy z Bychawy w Lubelskiem.
Sporo słów papież poświęcił Stalowej Woli, co pielgrzymi z tego
miasta odebrali z dużą satysfakcją. Wiele osób ze Stalowej
Woli miało podczas celebry osobisty kontakt z Ojcem Świętym .
Papież przypomniał, że jako kardynał .miał szczęście" - jak to
określił - poświęcić stalowowolski
kościół Matki Bożej Królowej Polski, który powstał mimo utrudnień,
jakie stwarzała ówczesna władza.
opiekun polonijnej grupy z Chicago. Jeszcze długo po odjeżdzie
papieża poszukiwano starszej kobiety oraz żołnierza .
Wypędził

ich

upał

Zmęczenie

spowodowane
pielplac
celebry już po homilii, następni po
komunii świętej, większość natomiast po błogosławieństwie.
- Spotkanie z Ojcem Świętym to
niepowtarzalne przeżycie i ogromne wzruszenie, że można go zobaczyć i wysłuchać słów, które kieruje wyłącznie do nas - podsumowała Grażyna Biegaj z niewielkiej
miejscowości pod Jarosławiem.
- Upał sprawił, że nie mogliśmy
się w należyty sposób skoncentroupałem sprawiło, że pierwsi
grzymi zaczynali opuszczać

konsekrowana przez Ojca

Widoczność zmniejszyła się do kil-

Świętego podczas mszy. Wśród

kunastu metrów. Wyjeżdżające z
Sandomierza samochody stały w
tym czasie w korku między dworcem kolejowym a Wielowsią.

stała

osób dopuszczonych do składan ia
darów na ręce papieża byli : M ichał
Pękała z Chłopięcego Chóru Konkatedralnego, Stanisław Krupka z
Akcji Katolickiej i hutnik Henryk
Paszko. W celebrze brały także
udział cztery chóry ze Stalowej
Konkatedralny
Chór
Woli:
Chłopięcy, Parafialny Chór Konkatedralny, chór .Cantus· i Chór
Kameralny z Miejskiego Domu Kultury.
.
W drodze do Zamościa papież
pobłogosławił z samolotu Sta l ową
Wolę ·

Po

mszy

Ojciec

Święty udał się do
pałacu biskupa na
obiad i zasłużony
odpoczynek. W drodze na ląd owisko
wstąpił jeszcze do
sandomierskiej katedry, gdzie przez kilka minut pogrążył
się w modlitwie. Następnie orszak papieski udał się w drogę powrotną do Wielowsi. Na lądowisku
Ojca Świętego poże
gnał proboszcz miejscowej parafii Mieczysław Murawski.
Do Zamościa papież
odleciał zgodnie z
planem, czyli o godz.
16.25. Upał już tak
nie doskwierał. Pojawiły się chmury. Niecałe pół godziny po
odlocie papieskiego
helikoptera z Wielo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Brudno, ale bezpieczn ie
Na ulicach i chodnikach miasta
po południu leżały sterty butelek
po napojach . Zabrakło dodatkowych koszy, worków czy pojemn i~
ków na śmieci. Zaraz po zakoń
czeniu celebry plac zaczęl i
sprzątać harcerze. W ci ągu kilku
godzin zebrali dwa tysiące kilkudzies ięciolitrowych worków śmie
ci. Wkrótce potem do akcji wkroczył Miejski Zakład Oczyszczania.

mierzu.
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RELACJE
pież W Warszawie

i Zamościu

JAKŻE NIE DZI~KOWAĆ ••• "
Papież w czasie niedzieln~j ~szy św: w vya~szawi~ be~tyfikował Reginę Protmann, Edmunda Bojano-

oraz 108 męczenmkow II WOjny sWlatowej. DZiękował Bogu za odpowiedź na swe wołanie w
r. o odnowę oblicza tej ziemi. W sobotę, prosto z Sandomierza, Ojciec Święty przybył do Zamośc ia.
żający się jubileusz 2000
jaństwa .

czasie pierwszej pielgrzymki do ojJan Paweł II wołał: "Niech
Twój i odnowi oblicze zie. Wczoraj w tym samym
powtórzył wypowiedziane
słoWa. - Jakże dziś nie dzię
w Trójcy Jedynemu za to
na przestrzeni ostatnich
lat odczytujemy jako jego
na tamto wołanie - mówił
AOIezwnUI"""na placu Piłsudskiego.
przybyli m.in. prezydent
Kwaśni ewsk i , premier
marszałkowie Sejmu i
Płażyński i Alicja
ltzei;ko1Niak, przewodniczący AWS
Kr:;~akl e~lski' oraz przedstawiwladz Warszawy, z prezydenstolicy Pawłem Piskorskim.
szacunków policji, na 'placu
i w jego okolicach, ci także na
przejazdu zgromadziło ' się
miliona wiemych.
Święty przypomniał , że "w
trudnych czasach przyzywamoc, aby rozlała się w serw nich nadzieję".
odpowiedzią Boga to ,
dokonało się w Eurp; w I,w;~__ ;" poczynając od naszej
. Na naszych oczach nastę
przemiany systemów polityspołecznych i gospodardzięki którym poszczególne
i narody na nowo ujrzały blask
. godn ości - mówił papież.
Święty mówił, że Kościół w
obecnie "odczytuje na nowo
i podejmuje swoje zadaod zewnętrznych ograninacisków, jakich doznawał jenie tak dawno temu".
)wadzil~ścia lat temu papież mówił ,
stała się zi emią szczególod~>owiedzia lne,go świ adectwa . i' trzeba dodać, że musi to być
i
czynnego miłosierdzia ,
na wierze w zmartwy-

lat chrześci

Jan Paweł II poświęcił również 30
innych kamieni pod budowę szkół,
kościołów i pomnika ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Warschau.
Papież koronował obraz Matki Bożej Zbawiciela, znajdujący się w bocznej kaplicy kościoła pw. Najświ ęt
szego Zbawiciela w Warszawie.
Po zakończeniu nabożeństwa Ojciec Świ ęty zapros ił do stóp ołtarza i
pożegnał przybyłych na mszę przedstawicieli najwyższych władz pań
stwowych - prezydenta, marszałków
Sejmu i Senatu oraz premiera, a także członków ich rodzin.
Wcześniej dziękował im za przybycie , mówiąc , że wspiera .wysiłki
mające na celu dobro ojczyzny i narodu". Pozdrowił też m.in. ludzi kultury,
sztuki i mediów oraz uczestników warszawskiej olimpiady niepełnospraw
nych. - Pozdrawiam sportowców, któ·
rzy mimo naturalnych trudności dają
wyraz mocy ciała i ducha - powie-

nia go przed ekologicznym zniszczeniem!
Po liturgii słowa w Zamościu papież
przyjął honorowe obywatelstwo tego
miasta. Jan Paweł II ofiarował diecezji zamojsko-Iubaczowskiej złoty kielich mszalny.
Ojciec Święty poświęcił też siedem
kamieni węgielnych , które będą
wmurowane pod budowę nowych kościołów w Polsce i na Ukrainie, trzy
komplety dzwonów kościelnych, dwa
zestawy złotych koron na obrazy Matki Boskiej w Zamościu i Polańczyku,
a także inne przedmioty liturgiczne.
Przez cały dzień , do późnych godzin popołudniowych , w Zamościu
było bardzo gorąco. Spowodowało to

wśród oczekujących

liczne omdlenia . W czasie nabożeństwa spadł
deszcz. Stało się to w momencie, kiedy Jan Paweł II cytował list polskich
biskupów z 1989 r. na temat ochrony
środowiska i doszedł do słów : - Degradacja środowiska godzi w dobro
stworzenia, ofiarowane człowiekowi
przez Boga-Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju . Istnieje
powinność należytego korzystania z
tego daru w duchu wdzięczności i
szacunku. Z każdego daru, również i
z tego, którym jest dzisiejszy deszczdodał wtedy papież.
Ojciec Święty został pożegnany
długimi brawami i towarzyszącymi
mu podczas całego pobytu w Zamościu okrzykami ,Kochamy Ciebie!',
.Niech żyje papież! ", "Zostań z nami!". Z miejsca celebry udał się
wprost na lądowisko , skąd odleciał
do Warszawy.

Fot. PAP/CAF
Prymas Glemp dziękuje papieżowi za odprawienie mszy świętej w
Warszawie.

dział.
ModJitwę

powszechną podczas
mszy czytali m.in. aktorka Anna Nehrebecka, były piłkarz Stanisław Terlecki oraz osoba niewidoma, czytająca tekst napisany alfabetem
Brail/e'a,
W czasie niedzielnej mszy na placu
Piłsudskiego stał krzyż, przy którym
Ojciec Świ ęty cetebrował mszę w
1979 roku , usytuowany dokładnie w
tym samym miejscu co przed 20 laty.
Na krzyżu zawisła czerwona stuła - ta
sama, która wówczas tam wi si ała .
Głównym elementem ołtarza , przy
którym papież odprawił mszę świętą.
były trzy symbole: Oko Opatrzności
Bożej - symbol Boga Ojca, krzyż symbol Syna Bożego , oraz gołębica .
symbol Ducha Świętego .

W

Zamościu

mówił.

W sobotę w Zamościu Ojciec Święhomilia była n awi ązaty wziął udział w uroczYi?tej liturgii
kol,ejnl~~.lo ~ogosł?wieństw~
sł9wa na placu Kardynała' y.JyszYńna Gorze : " ~łogosł.awle~ 1 , • skiego. Uczestniczyło w niej ok. 200
alboWiem om mlłosler~zla
tys. wiernych .
Jan Paweł II wylądował w Zamościu
ok. godz.1 7. W drodze z lotniska na'wiedził znajdującą się na starówce
XVI-wi eczną katedrę pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i
Św. Tomasza Apostoła . Potem przejechał przez Rynek Wielki , gdzie
oczekiwali go radni Zamościa . Jan
Paweł II nie wysiadł jednak z· papamobile.
Po przejechaniu przez plac celebry
Jan Paweł II udał się jęszcze przed
radujemy się z beatyfiszpital-pomnik swego imienia, gdzie,
, męczenników duchownych
nie wychodząc z papamobile,
,
' to przede wszystkim dlapobłogosławił zebranych pacjentów i
ze są oni świ adectwem zwycię
pracowników.
Chrystusa, - darem przywraW swej homilii Ojciec Święty wiele
nadzieję - mówi ł papież. '
miejsca poświęcił potrzebie dzialań ,
nadzieja wyda w was owoc
chroniących nas przed niszczeniem
Bogu we wszelkiej próbie.
naturalnego środowiska człowieka.
Pro~mann to żyjąca na
Według papieża, "nie wystarczy
XVII XVII Y'ieku założyciel
upatrywać przyczyny niszczenia
Zeńskiego Kataświata jedynie w nadmiernym uprzeIch celem była m.in.
mysłowieniu , bezkrytycznym stosowobec chorych, prze bywaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyw domach prywatnych i
czy naukowych i technologicznych
pomoc w parafiach oraz
czy w pogoni za bogactwem, bez liczenia się ze skutkami działań w
przyszłości (... ) Wydaje się, że to, co
najbardziej zagra<ia stworzeniu i
człowiekowi, to brak poszanowania
dla praw natury i zanik poczucia war-

~ar.,zaINsl(a

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

doskonałe wyposażenie standardowe
24-godzinna bezpłatna pomoc drogowa w Polsce i w Europie

•

odbiór natychmiastowy

6-letnia gwarancja na perforację korozyjną nadwozia

system stereo 4000traffic

to'Ści życia".
- Jak można

skutecznie stawać w
obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio
godzące w samo serce stworzenia,
jakim jest istnienie człowieka? Czy
można' przeciwstawiać się niszczeniu świata ,j eśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nie narodzonych, prowokowaną śmierć
starych i chorych , a w imię postępu
prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków
życia ludzkiego? Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę
nad dobrem osoby, a nawet całych
społeczności , wówczas zniszczenia
powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla
człowieka - mówił Jan Paweł II. - Pię
kno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię , niech to wołanie nie pozostanie
bez odpowiedzi! Zwracam się w
szczególny sposób do tych , którym
powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby
nie zapominali o obowiązku chronie-

Raty

•

niestandardowe wymiary ,
gra tylko w twoim fordzie

•
•

wyjmowany panel
kod zabezpieczający

http://sbc.wbp.kielce.pl
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KRZYŻÓWKA NR 135
OKRUTNIK, DESPOTA
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IZ iycia gwtazd
Madonna
w płomieniach
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ZIARNISTY
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SZCZYPIE

WZOOlAKU

STĘPNY

ZAPAlO NY
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.PRZED PO-

CZWA1fTY
TO PRZE-

r.
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BAWÓŁ

ILOŚe

Z CELE·
BESU

SZTUK NA
MINUTĘ

ska piosenkarka i aktorka Madonna zadebiutuje j uż wkrótce
j ako ... reżyser f ilmowy.
41 -letnia diva , uhonorowana niedawno trzema prestiżowym i nagrodami muzycznymi Grammy,
wykup iła prawa autorskie do nowe li Rene Steinke pl. .The Fires·
( .Płomienie" ) i zamierza nakręcić

na jej pod stawie fil m, którego sama - po raz pierwszy w życiu - bę
dzie reżysere m . Film opowiada historię młodej kobiety z prowincji ,
pracuj ącej w hotelu, która pod
wpływem
koszmarnych wspomnień z dzieciństwa decyduje s i ę
na podpalenie rodzinnego miasteczka . Reżyser-Madonna wbrew
oczekiwaniom nie zagra w swoim
obrazie .
Obecnie
trwają
przesłuchania aktorek, kandydujących do objęcia głównej rol i w
"The Fires·.
(ALI)

11

BUGlA

LUB
WIETRZNA

Światowej
sławy amerykań

MANILA,

WŁÓKNO

7
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HUMOR DNIA
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UŚC' E
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Mamy już pierwszego szczęśliwego uczestnika naszego
konkursu . Sylwester Ostawiński z Tarnobrzega wy g rał pre.
zent od " Echa Dnia" . Gratulujemy i zapraszamy do dalsz~

•

10000

zł.
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Prezent ECHA DNIA
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litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiąza nie, które prosimy przesyłać (lub doręczyć) pod adresem redakcji . EO· w terminie 7 dni
od daty numeru.
Pom i ędzy prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana nagroda
książkowa . Na karcie pocztowej z rozwiązaniem należy umi eścić dopisek: "Krzyżówka nr 135".
Oprac.: " ABEMAJ "
Rozwiąza nie krzyżówk i nr 112
POZIOMO: składak , bretnal, skandal, klarnet, retorta, osowate, Odyseja.
PIONOWO: karakal, Antenor, apanaże , Kortowo, Anthony, narwale, toaleta.
Rozwi ąza ni e główne : KLARNET.

....

Rys.M . Dulęba

*~
*~ *

,

W zwi ązku z problemami komun ikacyjnym i zw i ązany m i z wizytą
pap i eża Jana Pawła II " Echo Dnia" w sobotę , 12 czerwca nie dotarlo
do wszystkich punktów sprzedaży w woj ewództwie podkarpackim

Jak

numeru

4t

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

Kupony konkursowe

Uśmiech

~

zostaną

powtórzone w

p i ątek ,

18 czerwca.

g rać?

Codziennie .Echo Onia· drukuje ku pony konkursowe - diagramy, zawiesymbole i logo gazety. P rzyłóż swoją kartę konkursową do kupo!1~
W gazecie, tak aby logo . Echa Onia· zn ajduj ące s ię na ka rcie pokrywakI
s ię odpowiednio z logo' na kuponie konkursowym - diagramie. Gdy we
wszystkich otworach znajdzie się pięć jednakowych symboli, wygraleś
nagrodę ·
'
rające

Sekretarki ;ozma wiają o swoim
szefie.
- Jak on się ś wietnie ubiera - mówijedna.
- I j ak szybko - dodaje druga.

Oznaczenia symboli

***
Program otwarcia wystawy rolniczej przedsta wiał się następująco:
Godz. 10 - przyjazd nierogacizny
i bydła nierogatego.
Godz. 12 - przyjazd zaproszonych gości.
Godz. 13 - wspólny obiad.
/s./

•••••
+++++
*****

10000
RTV

zł.

•••••
•••••

A GO

Prezent ECHA DNIA

Zgłoszenia

Zgłosze nie wygranej , pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania,
n a stąp i ć do godz. 16 drugiego dnia po opublikowaniu w
szczęśliwego kuponu . Zgłosze ni a osobiste lub telefon iczne
składać w Biurze Konkursów w Kielcach , ul. Targowa 18, VII I p iętro,

winno

828, tel. (041) 343-04-56, w godz. 8-Hi.

Odbiór nagród

KOZIOROŻEC. Na T~
jej gIowie będzie dziś wię
cej obowiązków niż zwykle
i nie da się poleniuchować.
Uważaj na zdrowie.
WODNIK. Nie wystarczy, że Ty czegoś chcesz
- musisz bra ć pod uwagę
także odczuci a drugiej
strony. Zastanów s ię nad
tym.
RYBY. Opanuj nerwy i
nie pokazuj najbl iższym ,
że nie j esteś dzi ś w najlepszym nastroju. Zadbaj
o swój wyg ląd .
Należy pam i eta ć, i ż firma orga ni z uj ąca wyjazd lub wczasy musi
pos i ada ć k o nce sję , a przed podpisaniem umowy ma obowi ązek
poinformowa ć kl ienta o:

BARAN. Będzi esz dzi ś
w doskonałym nastroju i
potrafisz za razi ć nim innych . Ozi e ń zapowiada
s i ę dobrze nie tylko w
pracy.

r położeniu , rodzaju i kategorii miejsca zakwaterowania

r
r
r

r

rodzaju , klasie i kategorii środka transportu
liczbie i rodzaju posiłków
programie zwiedzania i atrakcjach turystycznych
cenie i możliwości jej zmiany, np. gdy zmieni s i ę kurs walut
( ceny mogą wzrosnąć do 20 dni przed planowanym wyjazdem)
ewentua lnym zagrożeni u zdrowia, chorobach , które można nabyć,
o możliwości ach ubezpieczenia sie od za padnięci a na te choroby
i ubezpieczenia od n i eszczęś li wych wypadków

r numerze telefonu rezydenta i

możl iwości

dotarcia do niego
terminie odwoła nia imprezy, np. 'gdy liczba wczasowiczów
jest ni ewystarczaj ąca

Zgodnie

z usta wą o usługach turystycznych z 1.07. 1998 r.

BYK. Znajdziesz wyjz zai stni ałej , trudnej
sytuacji, jeś l i zachowasz
spokój
i
optymizm.
Posłuchaj rad partnera.
ści e

TS

BLIŹNIĘTA. Przygotowania do nowych obowiązków będą przebiegać sprawnie i będziesz
zadowolony z tego, co
zrobisz.

RAK. Oziś może być tronerwowo, bo Twoje
wymagania są duże i nie
wszystko uda się zaspokoić . Nie licz na pomoc.
chę

LEW. Trudno będzie Cię
zadowolić i często bę
dziesz dziś okazywał zły
humor. Porozmawiaj o
tym, co Ci leży na sercu.
PANNA.
- dziś

Bądź

optyCi s i ę
przytrafi ć coś bardzo
m iłego . Musisz bardziej
wierzyć w siebie.
mistą

może

WAGA. Przed Tobą
bardzo dobry dzi eń - bę
dziesz
zadowolony,
zwłaszcza jeśli wykażesz sporą a ktyw ność .

SKORPION .

Przed

połud niem nie planuj ważnych zajęć , bo Twoja fo-

Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie karty konku~
ze wszystkimi kuponami wyciętymi z .Echa· , które ukazały się w gazeoe
do dnia opublikowania szczęśliwego kuponu - diagramu. Pełny regula~
znajduje się do wgląd u w Biurze Konkursów w Kielcach . Regulamln~
stał zatwierdzony p~ez Izbę Skarbową w Kielcach (zgodnie z ustaWi.
grach losowych i zakła dach wzajemnych).

NASI SPONSORZY:

~A~IRUS
<p.PARKER

PAPIRUS jest autoryzowanym
alerem artykułów piśmiennych
PARKER i WATERMAN.
te produkty cechuj ą
nałością technnłnnl1"".7rl ~

kość ,

nowoczesne
.
I.
bogate wzorn ictwo dają
~
wyboru artykułu pasującego~o.l
\tl::/
widualnego stylu i osobowosCl
tkown ika. Skromne lub bogato.
bione, klasyczne lub nowoczesne produkty są dostępne w
mie wzorów i kolorów oraz w dużej rozpiętości cenowej (od tanich .
gich ). Artykuły piśm ienne PARKERA i WATERMANA posiadają

WATERMAN

czystą gwarancj ę ·

PAPIRUS gwarantuje swoim klientom kompetentną i
. Naszą fach owość potwierdza przyznanie nam wyróżn i en ia
p rofesj o n a l ną obsłu gę i n ajl epszą znaj omość arty k ułów
marki PARKER w regionie Małopolski. Ola wymagaj ących " ';onlO'fl V'~

rma psychiczna i fizyczna pozostaw i ać będz i e
sporo do życzenia .

jemy możliwoś ć zaku pu z bogatej oferty katalogowej na inr1 ' /WIIJ UO '.. ·•
mówienie. Oprócz ww. firm proponujemy szeroki 'asortyment
rek, jak " Pelikan", " Diplomat", ZIPPO, " Ronson",
g anckągal a nterię skórza n ą. Zakupy u nas to trafny wybór.
że znajdziesz coś dla ucznia i dla biznesmena.

STRZELEC. Robota
Ci się palić w rę
kach i mimo sporego wysiłku nie stracisz dobrego humoru .

Zapraszamy do odwiedzenia nas w Centrum Handlowym TĘCZA VI
Icach , ul. Sienkiewicza 44, tel.lfax (041) 344-49-54
23.06.1999 r.), jak również do sklepu przy ul. Paderewskiego 47,
(041) 343-15-21 .

bę dzie

http://sbc.wbp.kielce.pl

ECHOŚWI

KRZYSKIE
Zbuntowana

ku pi od magistratu?

ie chciany "ford"
trzech m i esięcy skarżyskie
usiłuj ą pozbyć się zakuprzez swych poprze-

dników " forda gałaxy " . Samochód jest wprawdzie luksusowy, ale drogi w eksploatacji.

- Chcemy, za pośre dnictwem salonu, w którym nabyte zostało
auto, zami e nić go na pojazd
małolitrażowy,

patronatem "Echa"

5,..SZIC"
EPSZY
wię ksze

powody do satysfakcji
mieli niegdysiejsi po mysłodawcy
rozgrywan ia memori ału, byli wychowankowie profesora Wytrzyszczewskiego. Jak zapowiada gospodarz corocznych zawodów dyrektor II LO Cezary Ciosk, od następnej ich edycji rywalizacja licea listów odbywa ć si ę będzi e w formule powiatowej.
IG.B.I

przewożący pięć

osób. Niestety, pomimo iż dotychczas dwukrotnie prezentowaliśmy
.forda· potencjalnemu nabywcy,
ostatecznie od transakcji odstraszała go cena - powiedział prezydent Skarżyska Lubosław Langer.
Zakupiony półtora roku temu
•ford galaxy· na trasach miejskich
spala 16 litrów paliwa na 100 km,
ale póki nie znajdzie się na niego
nabywca, magistratu nie stać na
to, by go po prostu postawić w garażu . Jeśli w końcu uda się wymienić .forda· na bardziej ekonomiczny pojazd, będzie to już czwarty
samochód urzędu w ostatnim
czteroleciu . Ponad rok temu magistrat sprzedał .opla·, który po
dwóch latach eksploatacji był niemal wrakiem z poważnie skorodowanym podwoziem . Jak widać ,
skarżyski Urząd Miasta nie ma
szczęścia do pojazdów.
IG.B.I

rozdrożu

Na

Fol.J Cuch

Kapliczka na rozdrożu w Bałtowie pamięta czasy napoleońskie.
Wtedy była postawiona jako wotum za napoleońskie nadzieje
niepodległościowe. Jest jednym z najstarszych obiektów gminy.
Niszczeją cy pałac księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego,
m inistra skarbu Królestwa Kongresowego, z którego słynie Bałtów,
wybudowano dopiero w latach 1898-1904.

STRONA 11

Jędrzejowska

PRZYCRODNIA
BEZ WODY?
Wypowiedzenie dostawy wody od 1 czerwca otrzymali lokatorzy mieszkań na teren ie Kolei
Dojazdowej , u l. Dojazd, Poradn ia Rehabilitacyjna. Warsztaty
Terap ii Zajęc i owej o m ożliwości
od c i ęcia wody dow i edziały s ię ...
o d nas.
- Lupełnie niespodziewanie dostaliśmy lakoniczne pisemko od
dyrekcji Kolei Dojazdowych w Warszawie , że od 1 czerwca wypowiada dostawę wody i że zostanie
ona wstrzymana 31 sierpnia - z
taką wiadomością i prośbą o pomoc przyszedł od oddzialu . Echa
Dnia· jeden z mieszkańców dzierżawiących mieszkanie na terenie
Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej.
- To oburzające , co my teraz mamy
robić? Nas przecież nie stać na
założenie własnego

wodociągu

ani opłacenie nawet części kosztów.
Naczelnik Jędrzejowskiej Kolei
Dojazdowej Edward Choroszyński
również otrzymał pismo tej treści,
ale on nie jest zaskoczony. - Proszę zobaczyć - mówi naczelnik
Choroszyński, do którego zwróciliśmy się o wyjaśn ienie sytuacji, pokazując pismo .• ( ... ) Wylączenie
jest podyktowane awaryjnym stanem sieci wodociągowej oraz dużymi kosztami z tego tytułu, które
ponosi nasza jednostka" - czytamy
w piśmie od dyrekcji Warszawskich Kolei Dojazdowych z
zarządem w Chełmie , któremu
podlega Jędrzejowska Kolej Dojazdowa.
- Problem z wodociągiem, który
znajduje się na naszym terenie, a
z którego korzystają też inni, istnieje od kilku lat - wyjaśnia sytuację naczelnik Edward Choroszyń
ski. - Stan wodociągu, bodaj najstarszego w Jędrzejowie, sprzed
80 lat, jest fatalny, trzeba go wyremontować. Ale teraz doszły jeszcze sprawy finansowe . Płacimy za
wodę 6 tys. zł miesięcznie. Przeliczając to na pracę .ciuchci" i potrzeby własne , jest niemożliwo
ścią, abyśmy zużyli wody za tak olbrzymią kwotę . Każdy użytkownik
płaci

za

wodę,

to fakt. Ale kiedy w

8·1.~·20 czerwca '99 • Miejski Qśrodek Sportu i Rekreacji wPińczowie

:Ministerstwo Kultury i Sztuki, Marszałek Województwa Swiętokrzyskiego, Starosta Powiatu Pińczowskiego, Burmistrz Miasta Pińczów
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roku zakręcaliśmy na
noc zawory, okazało się, że przez
jedną noc zyskujemy 15 m kw. wody, traciliśmy za to kłódki - mówi
naczelnik.
Z tego, że zakręcenie wody to dla
rodzin tragedia, naczelnik zdaje
sobie sprawę , ale jak mówi, "nie jesteśmy już dłużej w stanie płacić
za innych, którzy korzystają z naszej wody bezpłatnie· .
Jedynym wyjściem z sytuacji jest
zrobienie wodociągu dla potrzeb
tylko terenu parowozowni i budynków administracyjnych Kolei Dojazdowej.
- Jeśli inni dotychczasowi użytko
wnicy wody będą chcieli mieć ją
nadal, muszą ponosić koszty stwierdził naczelnik. O tym, ilu
właściwie jest tych , )Nszystkich
użykowników .kolejowej" wody,
Jędrzejowska Kolej Dojazdowa
nie wie, tłumacząc to ogólnym zamieszaniem związanym z restrukturyzacją PKP i tym, że dostali pismo od dyrekcji, jak zapewne i inni.
- Odcięcie wody spowoduje natychmiastowe zamknięcie przychodni - powiedział nam kierownik
Poradni Rehabilitacyjnej Antoni
Hryniewiecki.
- Fizykoterapia nie może istnieć
bez wody nawet minuty. Nie muszę mówić, co to oznacza dla pacjentów poradni, obejmującej cały
powiat jędrzejowski. Tylko w pierwszym kwartale tego roku przyjęli
śmy ich prawie 2 tysiące, wykonaliśmy około 10 tysięcy zabiegów podaje statystykę Antoni Hryniewiecki. Kto rozwiąże problem wody w poradni? Okazuje się, że
wlaścicielem budynku znajdujące
go się na terenie "kolejki" jest Obwód Lecznictwa Kolejowego w
Skarżysku.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, koz wodociągu kolejowego, mieszczą się w budynku dzierżawionym od PKP - Zakładu Nieruchomości w Lublinie. W warsztatach o zamiarze odcięcia wody dowiedziano się dopiero od
nas.
- Jestem zaskoczony, nie dostałem żadnego pisma w tej sprawie - powiedział nam kierownik
WTZ Grzegorz Kurkowski. - Mam
rzystające

podpisaną umowę

i nie myślałem,
z

że będąjakieś kłopoty związane
wodą. Będę

Z

to wyjaśniał.

wodociągu korzystają też

mieDojazd. Ale i tu sprawy
lokalowe nie są takie proste .
Połowa ul. Dojazd to budynki
administrowane
przez
PKP
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kielcach z oddziałem w Sę
dziszowie. To sędziszowska sekcja nieruchomości jest właścicie
lem wieży ciśnień, gdzie znajduje
się główny wodomierz wodociągu.
- Nas interesują tylko rodziny od
numeru 2 do 50 na ul. Dojazd - powiedział nam Jan Kuranda, naczelnik PKP Sekcji Nieruchomości w
szkańcy ul.

Sędziszowie.

- Ale my tylko zbieramy piei przekazujemy do
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Jędrzejowie. I do tego właśnie
zakładu radzi mieszkańcom zwrócić się z problemem wody, kiedy
pytamy o pomoc lokatorom. A co z
pozostałą częścią ul. Dojazd?
Według naczelnika JKD Edwarda Choroszyńskiego, to problem
Urzędu Miasta i Gminy w Jędrze
jowie.
- Przecież oni są mieszkańcami
Jędrzejowa i dzierżawią teren z
urzędu. My już nasze władze samorządowe powiadomiliśmy i chyba ktoś się tym zainteresuje. Na
skutek interwencji ówczesnego
radnego, mieszkańca tej części ul.
Dojazd, zrobiono tam nowy w0dociąg . Ale nie uwzględniono pozostałej części ulicy. Mnie interesują
tylko rodziny mieszkające na terenie "kolejkt - tłumaczy naczelnik.
Najszybciej na problem z wodą
zareagowało Skarżysko. Tamtejszy Obwód Lecznictwa Kolejowego, właściciel budynku Poradni
Rehabilitacyjnej, organizuje jutro
spotkanie w Przychodni nr 2 w Ję
drzejowie.
- Jeśli komuś zależy na wodzie,
powinien przyjŚĆ i coś wspólnie
ustalimy - uważa naczelnik Choroszyński . - Chyba powinien być
ktoś z Urzędu Miasta, może z
Zarządu Budynków z Kielc.
Naczelnik nie wie jednak, kto
konkretnie jest o tym spotkaniu powiadomiony.
AnnaZVGAN
niądze za wodę

W Mokoszynie

Powiatowe
strzelan-e
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W kategorii

dziewcząt najcełniej

Powiatowe Zawody Strzeleck ie o Puchar Starosty Sandomierskiego odbyły się w
ubiegłym tygodniu na strzelnicy Zespołu Szkół Rolniczych w
Mokoszynie. Puchar zdobyli
gospodarze zawodów, czyli
drużyna miejscowej szkoły rolniczej •
W zawodach strzeleckich z broni
pneumatycznej wzięło udział 54
reprezentujących
zawodników
szkoły średnie powiatu sandomierskiego. Drużynowo tńumfo
wała reprezentacja Zespołu Szkól
Rolniczych w Mokoszynie, na drugim miejscu uplasowała się ekipa
II LO, zaś na trzecim reprezentacja Zespołu Szkół Spożywczych .
Kolejne lokaty zajęły drużyny :
Ogólnokształcącego
Liceum
Katol ickiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budownictwa, I LO oraz Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Za-

Katarzyna Cieślak (ZSR)
i Renata Kochowska (II LO), na
drugim miejscu uplasowała się
Malwina Flaszka z OLK, z kolei
trzecie miejsca zajęły Anna Kę
dzierska (I LO) i Kinga Skrzypczak
(ZSR). Natomiast w kategorii
chłopców
najcelniej oddawali
strzały: Maciej Ziółek (OLK), M ...
chał Zawadzki i Tomasz Stachowicz (obaj II LO), zaś na trzecim
miejscu uplasował się Rafał Komorowski (ZSR).
- Chcemy, aby impreza ta już na
stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych powiatu sandomierskiego - zwierzył się nam Jerzy Zawadzki, nauczyciel z Zespołu Szkół Rolniczych w Mokoszynie, jednocześnie opiekun sekcji strzeleckiej szkolnego koła
LOK przy szkole w Mokoszynie. Jesienią planujemy zorganizowanie kolejnych zawodów dla naszej

wichoście .

młodzieży.

strzelały:

lAGA!
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W Skarżysku

Niedzielne przeprawy

"PRZYCHODNIE. MIEJSKIE"
OD LIPCA
Prawdopodobnie od ' 1 lipca Skarżysko przejmie oficjalnie
miejskie przychodnie należące dotychczas do skarbu pań
stwa. Procedura ta przedłuża się nieco w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju.
przygotować się do przejęcia , które
powinno nastąpić począwszy od lipca - powiedział prezydent Skarży
ska Luboslaw Langer.

Zgodnie z prawem przychodnie
powinien przekazać wojewoda powiatowi, a jego władze miastu. - Ze
swej strony zrobiliśmy wszystko, by

Skarżyski

szpital przyjazny dziecku

Skarżyski Szpital Miejski otrzyma przyznawany przez UNICEF i
WHO międzynarodowy tytuł "Szpitala Przyjaznego Dziecku". Uroczyste wręczenie certyfikatu odbędzie się w najbliższy czwartek.
Certyfikat będzie swego rodzaju ukoronowaniem 11 lat pracy nad wdrażaniem programu" 10 kroków do udanego karmienia piersią". Do mię
dzynarodowego tytułu rekomendowała szpital przewodnicząca komisji
UNICEF Maria Tyszko, która wraz z pozostałymi jej członkami wizytowała
blok położniczo-noworodkowy w styczniu tego roku . W opinii wizytujących
szpital zasłużył na tytuł stworzonymi warunkami opieki nad kobietą cię
żarną i rodzącą oraz wdrażaniem wspomnianego programu.

Przeprawa promowa w
(gm . Solec nad
Wisłą) służy przede wszystkim turystom. Korzysta z
niej coraz więcej osób. Teraz
prom kursuje we wszystkie
dni tygodnia. Jak ocenia Zbigniew Pastwa, który wydzierżawił podobno bardzo nierentowny prom od gminy,
najwięcej chętnych do przewozu jest w soboty i niedziele. W pozostałe dni tygodnia
jest raczej sennie. Za czasów władania promem przez
Zarząd Dróg w Zwoleniu, a
następnie gminę Solec, akurat w te dwa dni prom był nieczynny. Chętnych byłoby jeszcze więcej , gdyby poprawiono drogi dojazdowe do
przeprawy.
Kłudziu

Przychodnie maj ą być przejęte
wraz z funkcjonującymi przy nich
aptekami. 'Zgodnie z uchwałą Ra~
dy Miasta rozpoczn ie wówczas
funkcjonowanie ZOZ . Przychodnie Miejskie". Wkrótce zostanie on
zarejestrowany przez wojewodę ,
a następnie przez Sąd Gospodarczy. Zarząd Miasta powierzył funkcję dyrektora przyszłej firmy Bol esławowi Dopierale, dotychczasowemu dyrektorowi Rejonowej
Kolumny Transportu Sanitarnego.
Jego zastępcą ds. leczniczych bę
dzie dr Barbara Korycka-Olszewska.

IG. B.I

IG.B.I

W

Końskich

Rusza maraton pieszy
Po raz siódmy wyruszą w tym
roku na trasę uczestnicy Koneckiego Maratonu Pieszego na
dystansie 50 kilometrów.
W programie tegorocznej imprezy jest przemarsz piękną i wyjątko
wo malowniczą trasą z Szyd łowca
przez Chlewiska, Hucisko, Pomyków, obok leśniczówki Kamienny
Krzyż, Piekło do mety w Sielpi.
Organizator - Klub Turystyki Kolarskiej ,,Pasat" - przy współudzia
le Urzędu Miasta i Gminy w Koń
skich, Oddziału PTTK i OSiR w
Siei pi zaprasza do udziału w tej
niezwykle sympatycznej i zyskującej sobie z każdym rokiem
coraz to nowych zwolenników imprezie wszystkich amatorów chodzenia. W maratonie może uczestniczyć każdy, kto ukończył 18 lat
bądź młodszy, jednak pod opieką

dorosłych.

Wyjazd autokarem na
miejsce startu nastąpi o godz. 5.45
19 czerwca sprzed Biura PTTK w
Końskich przy pl. Kościuszki. Miejsce zbiórki bezpośrednio przed
startem, o godz. 7.15, przed zamkiem w Szydłowcu. Na pokonanie dystansu 50 kilometrów uczestnicy będą mieli limit 14 godzin, a
spotkają się wszyscy na mecie w
Ośrodku Wypoczynkowym OSiR
w Siei pi.
Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 15 złotych
Iczłonkow i e PTTK 12 złl przyjmowane są w biurze maratonu w Oddziale PTTK w Końskich, ul. Piłsu
dskiego 18, bądź bezpośrednio
przed startem . Informacje telefoniczne pod numerem (041) 372-3170.
/TO MI

Pod patronatem "Echa Dnia"

Miss Ziemi Kaneckiej '99
Niesp.ełna miesiąc dzieli nas
od coraz ciekawiej zapowiadającej się imprezy tegorocznych wyborów Miss Ziemi Koneckiej '99. 'Jedenastego lipca,
w trakcie niedzielnego festynu,
mieszkańcy powiatu koneckiego oraz jurorzy wybiorą tę
najładniejszą i najsympatycz-

niejszą współmieszkankę .

Impresariat Artystyczny Grażyny
Świętochowskiej.
przy
współudziale koneckiego Domu
Kultury oraz patronującej przedsięwzięciu naszej redakcji , zaprasza do udziału w tegorocznych wyborach wszystkie urodziwe i sympatyczne panny. Jeśli zatem masz
18-24 lata, mieszkasz na terenie
powiatu koneckiego, jesteś bezdzietną panną, a także masz
ochotę na dobrą zabawę - zgłoś
się i wygraj. A powalczyć będzie o
co, ponieważ wśród nagród
znajdą się między innymi: wycieczki zagraniczne, sprzęt rtv i agd,
telefony komórkowe. Uchylając

rąbka

tajemnicy, możemy dodać ,
uczestniczki wyborów ubrane
będą w jednakowe kostiumy firmy
"Triumph ~ orazjednakowe buty wizytowe, które przejdą na ich włas
ność . Otrzymają również karnety
do solarium i na pływalnię, zestawy kosmetyków, kwiaty i inne nie. spodzianki. Wszystko to dzięki licznym sponsorom, wśród ktQrych
znaleźli się m i ędzy innymi: "Elestra" - Końskie , masarnia "Maxkon", "Robokop" - Biuro Usług Turystycznych w Warszawie, .ALFSerwis" - Końskie, "Heko" - Czormno, Pływalnia Miejska, sklep
. Fram" - przedstawiciel ERA GSM,
PPHU "Jarjan" - Ruda Maleniecka,
,,Agro-an-mech" - Młynek , Poligrafia -Adam Kurek, Pizzeria . Olivia".
Zgłoszenia kandydatek przyjmuje Impresariat Artystyczny w Koń
skich przy ul. Łaziennej 13, codziennie w godz. 8-17, do 25 czerwca. Informacje telefoniczne pod
numerem 372-75-89.
Tomasz GŁĘBOCKI
że

RADIO LELIWA
Tarnobrzeg ul.Wyspiańskiego 12
tel. 015 823 66 55
~RZEBOJE
Stalowa Wola al.Jana Pawła II 25A
tel 015 843 25 25

TYLKO

radio leliwa
71,57 & 98,3 FM

14 czerwca 1

www.leliwa.pl·
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na sesji powiatowej w

DROWY
•
YI ZYCIA
cznej dogrywce zwycięstwo i dalszy awans wywalczyła reprezentantka skarżyskiej "siódemki" Magdalena Michnowska. Z kolei w
zawodach szkół średnich uczestniczyły : Zespół Szkół Zawodowych
Suchedniów, I LO Skarżysko , Techniczne Za kłady Naukowe, Technikum Budowlane Skarżysko i LO
Bodzentyn. Podobnie jak wśród
uczniów szkół podstawowych, do
wyłonienia zwycięzcy i reprezentanta na zawody wojewódzkie -potrzebna była dogrywka. Najlepsza
okazała się w niej Anna Golińska
ze I LO w Skarżysku .
IG.B./
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Pińczowie

Truskawki, drogi i nowe liceum
Roboczy charakter

miała

dzie-

wiąta sesja Rady Powiatu, która
odbyła się 8 czerwca w P iń czo

wie.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji rozpoczęła się dyskusja
na temat kondycji szkół i placówek
oświatowych w przededniu wejścia w życie nowego systemu edukacji. Zdaniem Eugeniusza Bogacza , dyrektora pińczowskiego liceum Ogólnokształcącego , stanowczo zbyt mało pieniędzy z budże
tu przeznacza się na remonty. Jego stanowisko poparł dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych , zaś w
dalszej części "szkolnej dyskusji"
mówiono o problemach, z jakimi
od .dłuższego czasu boryka się go-

Land Rover dla agenta

spodarstwo pomocnicze, istniejące przy Zespole Szkół Rolniczych w Chrobrzu.
W kolejnym punkcie obrad , dotyczącym analizy stanu bezrobocia na terenie powiatu pińczo
wskiego, radny Paweł Mostek
zwrócił uwagę na mankamenty w
funkcjonowaniu
Powiatowego
Urzędu Pracy: fatalne warunki lokalowe, kolejki , nie najlepszą informację . Wolą 21 radnych podj ęto
uchwałę o utworzeniu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. powołana została również Rada Społeczna przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie.
Wiele kontrowersji powstało wokół powołania komisj i mającej

,
•

nadzorować

konkursowy wybór
nowego dyrektora Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Gackach.
Nazwisko osoby ki erującej tą placówką poznamy naj prawdo podobniej w trzeciej dekadzie sierpnia.
Po zaakceptowaniu planu pracy
Rady Powiatu na drugie półrocze
1999 roku przyjęto uchwały : o
utworzeniu od 1 września nowego
liceum w P i ńczowi e (4-letniego liceum Technicznego, które powstanie na bazie Zespolu Szkół
Zawodowych przy ulicy Spółdziel
czej), o zasadach finansowania
pobytu osób nie pełnospraw nych
na turnusach rehabilitacyjnych
oraz o opłatac h z tytułu koordynacji rozkładów jazdy dla przewoźni
ków prywatnych, na liniach komunikacyj nych podlegających starostwu.
Najwi ę cej miejsca w interpelacjach i zapytaniach radnych zajęły
sprawy związane z remontami i
budową nowych dróg. To problem
odczuwany szczeg61nie przez

Dzieci o

papieżu

- Jest dobry. Kocha dzieci i
wszystkich ludzi. Jeźdz i po
całym świec i e i opowiada ludziom o Bogu - mówią o papieżu
dzieci z Przedszkola nr 1 przy
ulicy Okrzei w Sandomierzu. Z
okazji wizyty Jana Pawła " w
mieście przedszkole przygoto-

Ojciec Święty namalowany przez
jest ubrany w zielone
szaty i stoi przy jabło n ce, także w
otoczeniu dzieci.
- Ojciec Święty kocha dzieci - wyjaśniają przedszkolaki, dlaczego
malują Jana Pawła II w otoczeniu

wało specjalną wystawę , którą

dobry. Kocha ludzi.
w piłkę. Stał wtedy w bramce. Lubi chod zi ć po górach - d zi elą się swoją w ie d zą.
- Ja wiem, jak nazywa się pa p ieź
Jan Paweł II . Karol Wojtyła - chwali
s i ę Paweł Stanek.
Równie duźą wiedzę na temat
papieża mają dzieci z innej grupy
sześciolatków, kierowanej przez
Renatę Lach i Katarzynę Chodę .
- Daje serce wszystkim ludziom .
Jeździ po całym świecie, żeby
wszędzie był pokój . Opowiada ludziom o Panu Bogu . Ma 79 lat.
Ktoś chciał go zastrzelić , a potem
papież mu przebaczył - mówią
dzieci.
Wojtek: - Namalowałem rysunek
dla Ojca Świętego , źeby go zobaczył, ucieszył się i wziął z sobą.
Żaneta : - Papieź kocha dzieci ,
dlatego specjalnie dla niego robimy rysunki.
Patrycja : - Papież na moim rysunku jest ubrany w białą szatę .
Ma złoty łańcuch z krzyżem i złoty
mi guzikami.

nię ·

Prace wykonane są różnymi technikami - kredkami, farbami , wyklejankami z bibuły, wełny i papieru kolorowego.
Wśród twórców wystawy są sześciolatki z grupy prowadzonej
przez Krystynę Sobieraj i Irenę
Dul.
- Ja namalowałam, jak dziecko
wręcza papieżowi list - mówi Monika Socha . Na pytanie, co

Laurę Sochę

najmłod szych.

- Jest

m iły,

Kiedyś lub ił g rać

'-

Yes.
Nasi agenci należą do najskuteczniejszych na rynku powszech~~ch towarzystw ~mery
talnych. Potrafimy to docenić. Przekonaj się o tym sam. Zostan Jedny~ z nas, a Jeszcze
przed końcem roku będziesz miał szansę jeździć land Roverem. Takim samochodem
będzie wkrótce jeździł najlepszy z naszych agentów.
Zadzwoń: O 800 40 40 40. Dowiesz si ę wi ę ej.

lJN 10N

Adam LlGIECKI

Wystawa w Domu Katolickim

od wczoraj można oglądać w
Domu Katolickim.
Od tygodnia w przedszkolu odbywają się zajęcia poświ ęcone papieżowi. Dzieci słuchają opowieści
o Ojcu Świętym , ogl ądają poświę
cone mu albumy, przygotowują
okolicznościowe dekoracje.
- Zajęcia te i nspirowały prace
dzieci - powiedziała Aleksandra
Kubicka, dyrektor przedszkola . Niewątpliwie ogromną rolę odegrały również dom rodzinny i prowadzone tam dyskusje. Wszystko
to pobudziło dziecięcą wyobraź

N O ~W1C1ł

mieszkańców gmi n D zi ało s zyce i
Kije. W dodatkowym punkcie
po rząd k u obrad wtorkowej sesji
wysł u chano wystąp ie n i a kierownika zakładów ZPOW .Ag ros" .
Ten do niedawna potentat na rynku
owocowo-warzywniczym
przeżywał ostatnio trud ne chwile , za ś piń czowska placówka zost ała zdegradowana do ra ngi oddziału (centrala .Agrosu· znajduje się obecnie w B iałymstoku) . Po
latach posuchy rok 1999 ma być
powrotem do truskawkowej hossy. Planuje się , że przy sprzyjającej koniunkturze skup owoców w tym sezonie przekroczy 2
tysiące
ton. Pomimo stale
rosnącej konkurencji - o pińczo
wskie truskawki walczą bowiem
kontrahenci z Czech , ze Śląska , a
także spółdzielnia ogrodnicza z
pobliskiego Buska Zdroju - "Ag ros·
zdecydował się
postawić
na
współpracę z miejscowymi plantatorami.

Towarzystwo najlepszych agentów -

Fot. P. Dziewic
chciałaby napisać

do Ojca

Wszystkie dzieci z grupy namalowały papieża , który trzyma w rę
kach Polskę z wyraźnie zaznaczo-

da: - Napisałabym , że go kocham i
cieszę się , że do nas przyj eżdża .
• - A ja narysowałam papieża z
dziećmi - dodaje Paulina Grzesiak. Rafał Niemczyk także przedstawia Ojca Świętego w otoczeniu
witających go dzieci. - Papież na
moim rysunku ma czerwone ubranie i złotą czapkę . Jest uśmiech 
nięty·

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Świ ętego , dziewczynka odpowia-

nym Sandomierzem.
Przedszkolakom bardzo podoba
się płyta "Abba, Pater". Chwalą
się , że potrafią śpiewać tytułowy
utwór. Niektóre zapowiedziały, że
pójdą w sobotę z rodzicami na
mszę świętą na Rybitwy. Inne na
pewno zobaczą dostojnego gościa w telewizji.
(GOP)

CO GDZI

STRONA 14

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

• Wizyty domowe pediatrów
Dyżury

KiElCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343-06-21 , tel.lfax 332-45-40,
czynne w godz. 7.30-18,00.
TEATRY I KINA
• Teatr Im. S. Żeromskiego
- tel. 34-475-00;

dzień

- rejestracja 7.00-18.00, tel. (04 1) 366-31aw 203

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

RADIO TAXI " LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88.
dr 48321

- tel. 368-02-93; brak terminarza.

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

• "Moskwa"
- .lakochany Szekspir' USA, I. 15, g .
15.45, 18, ,Idioci' duń ski, I. 18, g. 20.15.

• "Echo"

RADIO TAXI "OMEGA",
dr 49544
tel. 36-00-000.
RADIO TAXI " EXPRESS",
KIELCE, TEL. 366-11-11 ,
CAŁODOBOWO, EXPRESOWO.
dr 49023

• nieczynne.

wYSTAWY

Komunikacja Międzynarodowa
"Omnia",
Kielce, tel. 345-77-43,
kk 7591
345-77-46.

• Galeria BWA
- tel. ~3-19 ; Galeria BWA ,Piwnice', ul.
Leśna 7. ,.Zbigniew Kurkowski - wystawa malarstwa", , Ryszard Gieryszewski - wystawa grafiki'. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 11 -7, w niedziele w godz. 11-15, w soboty
- nieczynna. Galeria BWA .,Na Piętrze', ul. Leś
na 7. ,Małgorzata Seweryn - wystawa litografii'.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 9-15. W soboty i niedziele - nieczynna.

tel. (041 ) 344-21-71 ,
090-26-48-06.

I

I

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

• Galeria Fotografii

~edsiębk,rstwo Uslug

Kielce, tel. 366-31 ,n, 344-67-88.

• Muzeum Narodowe

- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-33-99,
ul. Piekoszowska: tel. 34-515-11 , ul. Jesionowa:
tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego: tel. 366-4040, ul. Szymanowskiego: tel. 34-488-45; bagażowe : ul. Armii CzelWonej: tel. 368-06-68, TAXI
Dalnia, ul. Szajnowicza: tel. 368-96-68.

• Ostre

tel.

- wewnętrzny - Czarnów, chirurgiczny - Ko-

• Apteki
- d yżur całodobowy - ul. Kościuszki 7/9, do
godz. 23 - ul. Manifestu lipcowego 75.

• Telefon zaufania KGP

344-40-14.

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

- 0-800-120-226

,Współczesna

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

• Oddział
- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddział Muzeum Narodowego - tel. 303-0426). Wystawa stała: ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' CJra1 .Wystawa biograflCZflOUteracka'. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu pl
.Ogniem i mieczem", Stroje bohaterów ,Ogniem
i mieczem'. Czynne codziennie, oprócz poniedziałków w godz. HH7; 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 Pawła II 6,
tel. 344-92-97. _Hen tam aż od Beskidu' - kultura ludowa żywiecczyzny. Czynny od poniedziałku do piątku i w niedzielę w godz. 10-15,
w niedzielę wstęp bezpłatny.

szpitali

(bezpłatna

infolinia).

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

• Zespól 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 mlodzieży. Usługi bezpłatne .

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień

KOŃSKIE

-pomogą Ci-zadzwoń, tel. zaufania 368-17-

41,

poniedziałki

i czwartki w godz. 15.00-1 7.00.

• Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
male dziecko (0·5 lat,)
tel. 346-53-11;
15.00-18.00.

pon i edziałki

w godz.

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

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

ny od wtorku do czwartku w godz. 10-17 (wstęp
dogodz. 16), od piątku do niedzieli w godz. 1018 (wstęp dp godz. 17). Wnętrza XIX-wie=lych
chalup, XlX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa , wystawa rzeźby Jana Bemasiewicza.

• Kino "Uciecha"

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Hotel "Łysica" , al. 3 Maja 13,
tel.lfax (047) 265-45-54.
Czynne 10.00-15.00,
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11.00-15.00.
• Kino "lDK"

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

Telefony

• Apteka

dyżurująca

• Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stale: .labytkowe fajanse i porcelana ćmielowska ', , Poczet królów i książąt
polskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: . Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego' ,
.le skrzyni malowanej - polski strój ludowy',
malarstwo Ignacego Pinkasa (18~-1935) ze ,
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle, M istrzowie 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
Arcbeologiczne
w Krzemionkacb
- .GÓrnictwo krzemienia w neolicie", .. Dwie
podziemne galerie turystyczne', . Skansen
wioski neolitycznej", _Muszle i minerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa'.
Rezerwat czynny: wtorek-piątek w godz. 9-18,
sobota w godz. 9-17, niedziele w godz. 11-17.

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 6538-64; autoholowanie: samochody ciężarowe
i autobusy, czynne calą dobę: 65-36-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

,- ECHO-TAXI, tel. 262-1 1-11 ,doja~d~o klienta bezplatny,

- Straż Miejska : 986, 368-75-15 (czynne
całądobę); 368-75-33 (wgodz. 7-15, po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.00- ,
22.00: Śródmieście - 67-60-13, dworzec PKS:

• Kino
- nieczynne.

STOPNICA

• Muzeum im.

Orła

Bialego

- Rejów, ul. Słoneczna 90, tel. 531-331 . Czynne codziennie: ekspozycja plenerowa - cały
dzień, ekspozycja w budynku - w godz. 9-17.

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

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

• Szpital
- tel. 864-22·81 .

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

POŁANIEC

Telefony
-Informacja PKS: 864-23-19, PKP:
42, Telefon kryzysowy: o"".-~"""'). Ol",",,' l<
22, Pomoc Drogowa: 864-24-00,
Cieplownicze: 993.

• Kino "Pegaz"

- nieczynne.

STARACHOWICE

Okręgowe Ratusz
- dyrekcja , Rynek l , tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa 
poniedzialek w godz. 9-16, we wto rek nie·
czynne. Wystawa stala: , Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzem iosla artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów : , Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schylku XI wieku. W ystawa
czasowa: . Dawne i współczesne w idoki Sandomierza" ze zbiorów własnych muzem.

• Muzeum

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, teUfax 832-38-58.
Czynne: wtorek - niedziela w godz. 10-17,
poniedzialek - nieczynne. Wystawy stale:
,Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, "Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od XI do XX wieku, , Historia wzgórza zamkowego w ikonografii', . Ekspozycja etnograficzna' - prezentuje kulturę materialną Sandomierzan i La sowiaków, , Ekspozycja archeologiczna' - na·
czynia, broń, ozdoby z tzw. ,Grobu książęce
go' z Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska kultury przeworskiej z okresu
wpływów rzymskich i IVw. n. e. Wystawyczasowe: ,Kro cząc drogami aniołów. Anioły w
sztuce i tradycji judochrześc ij ańskiej" , wystawa pokonkursowa prac uczniów szkół śred 

nich .Sandomierz i Sandomierzanie" zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w
Sandomierzu i Krąg Mlodych Milośników
Sandomierza , , Nikifor" ze zb iorów Muzeum
Ok ręgowego
w Nowym Sączu' , , Na
przelomie tysiącleci' - malarstwo, rzeźba,lut·
nictwo - wystawa prac profesorów i uczniów
Pań stwowego liceum Sztuk Plastycznych
im. A . Kenara w Zakopanem.

- ul. Katedralna 5n , tel. 832-21-47. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 9-16, poniedzialek - nieczynne. Wystawa stała: ,Jazdy do
Sandomierza' - ekspozycja poświęcona
związkom Jaroslawa Iwaszkiewicza z Sandomierzem; wystawa czasowa: .. M ilcząca wzajemność' - wystawa poświęcona sylwetce i
twórczości Karola Wojtyły.

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego
- Rynek 7/9, tel. 832-21-41 , godziny otwarcia: poniedzialek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.
Wystawa pl. .liemi przypisani - Pisarze regionu sandomierskiego·

• BWA Sandomierz

• Galeria "Zapole"
- ,Chwalcie łąki umajone" - wystawa księdza Stanisława Grzegorowskiego.

• Muzeum Diecezjalne

• Apteka

- wystawa projektów ołtarza papieskiego.

Marszałkowska

17.

• Motel Królowej Jadwigi
• Kino "Miejskie"
- nieczynne.

SUCHEDNIÓW
• Kino "Kuźnica"
- nieczynne.

SĘDZISZÓW

OŻARÓW.
• Kryzysowy telefon zaufania
- 861 -03-72: alkoholizm: poniedzialliiŚl>
dy w godz. 17-21 ; punkt przeciwdzia/n
przemocy: wtorki i piątki w godz. 16·18;0j!I
ne poradnictwo uzależn ień: czwartki wgoi<
16-18.
Redakcja nie odpowiada za zmiany

terminarzach.

SANDOMIERZ

Bi błi i'.

u/bo

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

- ,Ogarnąć nieskończoność - ilustracje do

- ul.

- .zabytki sakralne Sandomierza' - wystawa Jurija Sulimowa. Można również podzi·
wiać zbiór starych zegarów.

• Kawiantia "W Zamku"
- wystawa pn. ,Stare fotografie Sandomierza'.

• WSHP Biblioteka

Główna

- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

- wizyty domowe, gabinet lekarski, tel.
(041) 368-48-91, Kielce, ul. Połown iaka 4 m .
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.00-

• Kino "Ballada"

• Apteka dyżurna

16.00.

- tel. 38-11-251 ; nieczynne.

- ul. Armii Krajowej 2.

118-4199

- tel. 868-24-66.

Telefony

• Kino "Syrena"

• Kino "Powiew"

• Oddzial Muzeum Literatury

• Apteka

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

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D. R. Szczukoccy

• Apteka
- ul. Jana Pawia II 10.

- ul. Askenazego 2.

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
tel./fax 832-10-69,
ul, Mickiewicza 17A19, II p"
czynne 9,15.

- nieczynne.

• BIM

- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
intemistów, 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 (dni wol·
ne). W izyta kontrolna gratis!
6861199

Kozioł .

STASZÓW

WlOSZCZOWA

OSTROWIEC

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

dzieci ęcych ,

• Staszowski Ośrodek Kultury
- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria .PuQ,r.
, Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierur
Galeria , Piwnice' - wystawa amatorskichl>lc
plastycznych m ieszk a ńców Bretanii. KU
Osiedlowy - wystawa prac malarskich

- ul. Żapi nowska 2.

KAZIMIERZA WIELKA
- brak term inarza .

LEKARSKIE

• Nagła pomoc lekarska
l ekarzy specjalistów

• Szpital

• Apteka

- nieczynne.

• Kino "Adria"

• Park Etnograficzny w Tokarni
- teł. 31-54-171 . Sezon letni: skansen czyn-

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

- brak terminarza.

34-463-56.
USŁUGI

• Apteka
- ul. Żapinowska 2.

• Muzeum Ziemi StaSZOWskiej
- ul. Jana Pawia II 17, te l. 864-33-44; ~
pozYCJe stałe : .rze źba , malarstwo, fot~
geologia, rzemIOsIo I kultura materialna
nu , numizmatyka, militaria, .Jędrusie' na':;
staszowskiej, dzial slowacki i judaica, lIJCh ~
dowy oraz wybitni staszowianie, wydaW!'oclli,
Biblioteki Staszowskiej. Wystawy Okol~
ściowe : ceramika, rzeźba rysunek Stan....
Domagały pl. .ziemi Staszows kiej. Ki~
$więtokrzyskiej, .ziemia święta' w reP<>r1abJ
obiektywie Roberta Panka i Macieja ~
skiego, Adam B ień - dokumenty, kores~
cj a, ks iążki i fotografie. Wystawy można,.,.
dzać od poniedziałku do piątku w godz. &.16.

- brak terminarza.

- ul. 1 Maja 34.

• Psycholog, pedagog

USA, I. 18, g. 17 ,

• Kino "Belweder"

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel. 372-20-20, czynne 10,00-14.00,

SKARŻYSKO-KAM.

- alkoholizm, narkomania - tel. 344-39-86,
poniedziałek - piątek w godz. 14.00-1 8 .00.

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

PIŃCZÓW

ściuszki.

• Muzeum przy Rynku 3/5
-

dyżury

może'

dr 50949

• BWA

• Postoje taksówek

nie

• Gale.ria BWA "lielona"

- Galeria, ul. S iennieńska 54, tel.llax (047)
263-20-48. Nieczynna.

bolu

być

OPATÓW

• Kino "Studyjne"

dr 48326

'
Komunalnych Sp, z 0 .0 ,
I - usługi pogrzebowe, całodobowe.

I

- , Gorzej

- 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, , Lor: 832-41-30.

- brak terminarza.

19.

- apteka ,Krasnal', ul. Kopernika .

- ul. Paderewskiego 12. Nieczynna.

- dawny pałac biskupów krakowskich, pl.
Zamkowy l , tel. 34-423-18. Wystawa czasowa: ,Współczesne malarstwo polskie', ,Sanktuarium marszalka Józefa Pilsudskiego',
,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku'.
Skrzydło północne : ,Galeria malarstwa pol·
skiego i sztuki zdobniczej". Czynne codziennie oprócz poniedziaił<6w w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny.

BUSKO
• Kino "zdrój"

I Autoholowanie - kraj , zagranica,

. dr 48322

USA, I. 15, g. 20.

• Kino
- . Cienka czerwona linia' USA, I. 15, g. 18.

USł,.UGI

dr 50181

• PTLiA "Kubuś"

dziści'

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

21 , 345-47-44.

366-01-10, os. $więtokrzyskie: 331-15-41 ;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991 , Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan .: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361-1833, 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.

- DOLBY DIGITAL; , Mój przyjaciel, Marsjanin' USA, I. 12, g. 16, , Koszmar następne
go lata' USA, I. 15, g. 14, 18, 20.15.

1049199

• Prywatna Przychodnia
Specjalistów "Omega"

wolny.

• "Studyjne"
-.l miłości do.. : USA, I. 15, g. 18, ,Hazar-

stomatologiczne

(041) 331-80-68.

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

J DRZEJÓW' . ".

- Sieczko, tel. (04 1) 331-69-04. dr 51078

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

Telefony

- brak terminarza.

- Kielce , ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), soboty, niedziele i świ ęta - 10.00-20.00, tel.

14 czerwca jest 165 dniem roku.
Przed nami 200 dni 1999 roku .

• Kino"J edność"

dr 49267

•

14 czerwca 1

STĄPORKÓW

• Pogotowie pediatryczne

PONIEDZIALEK
Imieniny obchodzą:
Eliza i Bazyli

KIEDY?

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Pierwsza młodość"
Kieleckie Centrum Kultury i Teatr na Woli w Warszawie za~)fa;szalją nla~
klaki Christiana Giudicelli z udziałem Anny Seniuk i Zofii Saretok pl. i
mlodoŚć". Spektakl rozpocznie się dziś (14 czerwca) o godz. 18 na dużej
nie KCK. Bl iższe informacje i bilety: Impresariat KCK, tel. 344-90-54.

W klubie
Klub "Polonez" w Kielcach , ul. Pocieszka 17, tel. 34-27-874,
zapisy na nieobozową akcję letnią. W programie: wyjścia na basen,
cieczki autokarowe , rajdy, gry, zabawy, konkursy.

Koncert
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach zaprasza
czerwca o godz. 19 na dużą scenę KCK na Koncert Dyplomatów
mii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Apel
Muzeum Narodowe w Kielcach zwraca się z apelem do
pomoc w zebraniu informacji o pozostaj ących W
pracach artysty malarza Henryka Czarneckiego (1889-1
rtretów i pejzaży, społeczn i ka , pedagoga , konserwatora , zalożvclIllall'"
rwszego dyrektora kieleckiego Liceum Plastycznego (obecnie
we Szkoły Sztuk Plastycznych), zasłużonego dla Kielc i regionu
krzyskiego. Muzeum przygotowuje wystawę monograficzną tego
wszystkie obrazy czy dokumenty zostałyby wystawione lub
ne w katalogu . Kontakt z Muzeum z Działem Malarstwa i Rzeźby,
440-14 wew. 245.

" Echo kierowców"

Ruch W r
przywrócony
Dzisiaj na poważne utrudnienia w ruchu i objazdy niech
przygotują się kierowcy p lanujący podróż przez Łowicz i
Sosnowiec. Jutro objeżdżać
trzeba będzie Kraków i Gliwice.
Kto ma zamiar jechać jedynie
tranzytem przez te miasta,
niech zaplanuje podróż inną
trasą. Ułatwi tym samym poruszanie się pielgrzymom i mieszkańcom miast odwiedzanych
przez papieża.
Wracamy do utrudnień lokalnych . Trudno będzi e dojechać do
Kielc od strony Krakowa. Z powodu remontu jednej jezdni ulicy Krakowskiej na odcinku od Jagielloń
skiej do Gagarina będziemy korzystać z objazdu ulicami Jagiellońską, Grunwaldzką, Żytnią,
Ogrodową i Jana Pawia.
Podróżującym drogą nr 7 Warszawa - Radom - Kielce - Kraków
odradzamy wjazd do Kielc. Na ob-

również na wasze
nych problemach na
szego regionu.

KIEDY?
anim . 7.45 Delfy (11) - serial anim. 8.10
Kucyki i przyjaciele (44) - serial anim .
8.35 He-Man (16) - serial anim. 9.00 Paulina (65) - serialobycz. 9.50 Maria De
Nadie (39) - telenowela 10.40 Rozwinąć
skrzydła (99) - telenowela 11 .30 Telesklep 12.00 Maria Izabela (115) - serial
obycz. 12.30 Maraton uśmiechu - liga
dowcipów 13.00 Pepsi Chart - pr. muz.
13.35 Opowieści z Zielonego Lasu (50) serial anim . 14.00 Delfy (11) - serial
anim . 14.25 Kucyki i przyjaciele (24) - serial anim . 14.45 He-Man (16) - serial
anim. 15.15 Skrót meczu koszykówki
NBA 16.15 Bajer w Bel-Air (46) - serial
kom . USA 17.15 TVN Fakty Regionalne
17.30 Telewizjer - mag. sensacji i rozrywki 18.00 Paulina (66) - serialobycz.
18.55 Pogoda 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Maria Izabela (116) - serial
obycz. 19.55 Pogoda 20.00 Gwiezdne
wrota (40) - serial sens. USA 21 .00 Fitz
(2) - bry1. serial krym . 22.00 Supergliny mag . policyjny 22.30 Fakty, ludzie, pieniądze - Home & Market - mag. 23.00
Fakty 23.05 Kropka nad i - pr. publicyst.
23.27 Pogoda 23.30 Telewizjer - mag.
sensacji i rozrywki 0.00 Prawnicy z Miasta Aniołów (121) - serialobycz. USA
0.50 Zakręcony film - kom . USA 2.20
Granie na zawołanie - pr. rozr. 4.50 Granie na ekranie - pr. rozr.

dnia
r7ł,.rrl:z:ie:stoletlnlaAgata, dziennikarka radiowa i poetułożyć sobie życia . Mimo wielu dłuższych
związków nie udaje jej się założyć rodziny czeka na prawdziwą miłość . Na ślubie przyja. poznaje dobrze sytuowanego, żonatego architez dwojgiem dzieci. Borys, mężczyzna głęboko religistara się być dobrym ojcem i wiernym mężem . Mię
nim a Agatą rodzi się jednak spontaniczna miłość,
którą ża dne nie chce i nie potrafi się obronić .
uczucie obojgu dramatycznie komplikuje życie .

Melodramat, Polska, 1995.
Reżyseria : Krystyna Janda.
Występują: Krystyna Janda (na zdjęciu), Daniel
Olbrychski, Agnieszka Krukówna, Jan Frycz.
TVP2, godz. 20.05

czy herbata? 8.00 Pan Złota
• serial kom . USA 8.20
. Wiad. 8.40 Prognoza pogoBajki dla Jasia i innych dzieci 9.15 Mama i ja - pr. dla dzieci
przedszkole - pr. dla dzieStudio wizyty Ojca Świętego
Transm. mszy św. w Łowiczu
Wiad. 13.00 Agrobiznes - roln. pr.
13.15 Skandal Metafizyczny,
I
dla każdego: O życiu
13.45 Giełda pracy, giełda
O Tik - Tak - pr. dla dzieci
życie (48) - kanad. serial
Czas na komputer 15.30
15.40 Rower Błażej a
na sukces (869) - serial
17.00 Teleexpress 17.25
- telenowela pol. (teletekst)
Jedynki 18.00 Forum - pr.
[audiotele: opcja 1 - 0opcja 2 - 0-700150 12]18.50
19.00 Wieczorynka: Zwierzaki
19.30 Wiad., Sport i Prognoza
10 Gliniarz z dżungli (38) - se21.00 Teatr TV: Yes, pa- sztuka Elżbiety Fram
- tygodnik kulturalny 22.10
Opole 99 - konkurs premier
Studio wizyty Ojca Świętego 23.05
oraz Sport 23.25 Mistrzowie kina:
i - Barwy ochronne - pol. dram.
Mistrzowie: Liryczne podróże
Har<lsynlOwi!cza (powt. ) 1.25dzień generała - rep.

.50 Studio urody
I
8.30 Złotopol scy
pojednenia (powt.) 9.00
mag. poranny [audiotele:
9.35 Przygody Pana MiKomendant stanicy - pol. serial
Ścieżka Boga Deszczu (5)
· bryt. serial dok. 10.35 Solam
Maroko (powt.) 11.00 Szpital
· (1/13) - austral. serialobycz.
I .
Love Story (7-051.)
I
nic od miłości-pr. ari
(powt. ) 13.00 Pa13.20 Dziennik krajowy (powt.)
W krainie władcy smoków (26pol.-austral. serial przyg. 14.10
Przygód (22) - austral. serial
4.35 Teatr dla dzieci: Chmura na
· sztuka Waldemara Śmigasie15.05 McGregorowie (12) - ausenal przyg. 16.00 Panorama
~ówka szczęścia - teletumiej
1- mag. piłkarski 17.05 Małe ojSame stamtąd - film dok. 17.30
lokalny 18.00 Panorama 18.10
lOkalny 18.30 Studio wizyty Oj18.45 Transm. spotkania
z mieszkańcami Sosnow- melodram. pol. 21 .50
Panorama 22.30
22.35 Sport telegram
na tapetę (1/10) 23.15 Encyklopedia
Polska Szkoła Filmowa
dok:- 23.55 Camerata 2
0.25 Przeciwko zbrodni
0.50-2.30 Sara - i rański

Sen - serial anim. 7.25
Wróbla Ćwirka - serial
Na tropie - serial 8.00 Kronika
- mag. 8.35 Mari9.25 Czy wiecie, że ... Hobby - mag. z pasją
temat: rep. 10.00 Wojny, bi· . seri senal dok. 10.55 Czy wietele al dok. 11.05 Coronation
. ~owela. 11 .30 Drużyna ma2.00 Siła ognia - serial dok.
(117) - pol. serial
~ enCYklOpedia multimezlakiem odkrywców - seSerce Klarity - telenowela
U 15.40 Kronika 15.45 Pr.
Siebie - rep. 16.55 Dobra
Wa
p' I- .
Kr welem 1715St
•
U d'lale
_ prak6w 17.30 Na szlakach
. dok. 18.00 Panorama

18.10 Kronika 18.30 Wspólne sprawy pr. publicyst. 19.05 Marimar - telenowela
20.00 Coronation Street - telenowela
20.30 Drużyna marzeń - serial 21.00 To
jest temat - rep. 21 .15 Hobby - mag. z
pasją 21 .30 Kronika 21 .45 Studio pielgrzymki TV Kraków 22.00 Serce Klarity telenowela 23.00 Rocknroll i inni - pr.
muz. 23.30 Universitas - mag . studencki
23.45 Kocham cię, życie - pr. publicyst.
0.00 Siła ognia - serial dok. 0.30-1 .50
Modrzejewska (117) - pol. serial biogr.

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 (40) - serial
anim. 8.30 Dziedziczna nienawiść (72) telenowela 9.30 Express TV 9.45 tar
młodości (724) - telenowela kanad.
10.45 Renegat (9) (powt.) 11.45 Młody
Indiana Jones (23) - serial przyg. USA
12.45 Idź na całość - show z nagrodami
13.45 Po prostu miłość (9) - telenowela
14.45 tycie jak poker (10) - telenowela
pal. 15.15 Magiczny kapelusz (44) - serial anim. 15.45 Inform. 16.00 PolSat radzi 16.05 Ja się zastrzelę! (29) - serial
kom. USA 16.35 Renegat (10) - serial
sens. USA 17.30 Strażnik Teksasu - serial sens. USA 18.30 Express TV 18.45
Inform. 18.55 Prognoza pogody 19.05
Po prostu miłość (10) (pawt.) 20.00 Mega hit: Czas patriotów - dram. sens. USA
20.50 Losowanie LOnO i szczęśliwego
numerka (w przerwie filmu) 22.10 Ally
McBeal (22) - serialobycz. USA 23.00
W yniki losowania LOnO 23.05 PolSat
radzi 23.10 Informacje i biznes informacje
23.25 Prognoza pogody 23.30 Polityczne
graffiti 23.45 4 x 4 - mag. motoryz. 0.15
Krwawy Atlantyk - thriller niem.-USA 2.05
Muzyka na BIS 4 .05 Pożegnanie

TV POLONIA
7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05
Dziennik krajowy 7.30 Szafiki (powt _)
8.00 Molly (9) - pol.-bryt. serialobycz.
8.30 Studio wizyty Ojca Świętego
(pawi.) 9.00 Wiad. 9.10 Podwieczorek ...
z Polonią (powl.) 10.00 Studio wizyty Ojca Świętego 10.15 Transm . mszy św. w
Łowiczu 12.50 W iad. 13.05 Klan (228)telenowela pal. 13.30 Czy nas jeszcze
pamiętasz? (powt.) 13.50 Wspomn ień
czar: Spotkanie z Lidią Wysocką (powt.)
14.30 Telewizyjne Wiadomości literackie (powt. ) 15.00 Panorama 15.20 Pr.
dnia 15.30 Auto-Moto-Klub - mag. motoryz. 15.40 Spojrzenia na Polskę (powt.)
16.00 Klan (228) - telenowela pol. 16.30
Drynda - pr. dla dzieci 17.00 Teleexpress
17.15 Sportowy tydzień 19.00 Dziennik
Telewizyjny - pr. satyr. 19.10 Gość Jedynki 19.20 Dobranocka: Pomysłowy
Dobromir - serial anim. 19.30 Wiad .
19.55 Prognoza pogody 20.00 Studio
Spart 20.05 Czamo-białe i w kolorze: Pożegnania - pol. film obycz. 21 .40 Mała
rzecz, a cieszy - filmy anim . dla dorosłych 22.00 Wieczór reporterski :
... wpisany w gwiazdę Dawida - krzyż film dok. 22.30 Panorama 22.55 Prognoza pogody 23.05 Studio w izyty Ojca
Świętego 23.15 Relacja ze spotkania Jana Pawła II z mieszkańcami Sosnowca
0.35 Pr. dnia 0.40 Klan (228) (pawt.) 1.05
Goniec - tygodnik kulturalny 1.20 Pomysłowy Dobromir (powt.) 1.30 Wiad .,
Spart i Prognoza pogody 2.00 Studio wizyty Ojca Świętego 2.30 Czamo-białe i w
kołorze : Pożegnan ia (powt.) 4 .05 Mała
rzecz, a cieszy (powt.) 4.30 Panorama
4 .55 Prognoza pogody 5.00 Biografie: In
articulo mortis - Alina Szapocznikaw
(pawi.) 5.45 Zaścianek 6.05 Tischnera
historia filozofii pa góralsku (4) Podhalański Heraklit - Jędrzejek Chmura z Pyzówki 6.15 Klan (228) (powt.) 6.40 Jarmark na pograniczu

RTL7
6.00 Teledyski 6.15 Cienka niebieska linia - serial kom. 6.45 Zróbmy sobie dobrze - serial kom . 7.05 Autostrada do
Nieba - serial 7.55 Siódme niebo - serial

STRONA 15

8.45 Savannah - serialobycz. 9.35 Mści
ciel zza grobu - film sens. USA 11 .10
Wieczór z wampirem - talk show 12.15
Teleshopping 12.50 Zoam - mag. sensacji 13.20 Autostrada do Nieba - serial
14.15 Piękna i Bestia - serial przyg .
15.10 Odjazdowe kreskówki: Denver ostatni dinozaur, Rocky Łoś - superktoś ,
Klejnot snów 16.20 Dziewczyna z komputera - 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. 18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz
prognoza pogody 19.00 Zoam - mag .
sensacji 19.30 Świat pana trenera - serial kom. 20 .00 Biały pałac- dram . obycz.
USA 21 .50 Prawnicy - serialobycz.
22.45 7 minut - wydarzenia dnia - pr. inform. oraz prognoza pogody 23.00 Nieustraszony - film sens. USA 0.35 Zoam mag. sensacji 1.00 Policjanci z Miami serial krym. 1.50 B iały pałac (powt.)3.25
Teleshopping

Nasza Telewizja
7.30 Popeye (60) - serial anim. 8.00 Na
dobry początek - Studio Agnes na żywo
8.30 Wyprawa na wyspę dusz - film
przyg. USA 10.15 VIP - wydarzenia, in- '
formacje , plotki 10.40 Pani Ambasador
(4)- serial bry1. 11 .40 Naszsklep-zakupy w TV 12.40 Cinema - mag . nowości
film. 13.10 Lista przebojów Szczęśliwej
ósemki 13.40 Idziemy na ryby - mag .
wędkarski 14.10 Szczęśliwa ósemka propozycje do listy 14.15 Bajo un mismo rostro (12) - serial 15.15 Zanim kupisz - pr. poradnikowy 15.30 Pr. muz.
16.15 Voltran - obrońca wszechświata
(59) - serial anim . 16.45 Tele Jazda - pr.
muz. 17.00 Yancy Derringer (1) - serial
przyg . USA 17.35 Pogromcy zła (43) kanad. serial sens. 18.35 Nasze wiadomości 19.00 Zoom - mao sensacji
19.30 Świat pana trenera
··ri al kom.
USA 20.00 Biały pałac - drdm. obycz.
USA 21.50 Prawnicy (6) - bryt. serial
obycz. 22.45 Nasze wiadomości 23.05
Ręce do góry - talk show 23.35-1.25 Kalejdoskop filmowy: Synowie mafii - film
sens. USA

6.40 Telesklep 6.55 Magazyn NBA 7.15
Opowieści z Zielonego Lasu (50) - serial

Czas patriotów

TKK .
8.00 Muzyczny relaks 8.15 Pancha Villa
10.15 Wiosenny kabareton 11 .00 Videowizyty 11 .30 Turcja 12.00 Muzyka Ameryki 13.00 Tajemnice zmysłów 14.00 Pr.
dla dzieci 14.30 Gen. Władysław Sikorski 15.00 Biała wizytówka 16.00 tycie
zwierząt 16.20 Pierwsza pomoc ratuje
życie 16.30 Duch przetrwania 17 .00 Muzczny relaks 17.15 Wiadomości TKK
17.35 Omówienie programu 17.40 Nasza polszczyzna 17.55 Policyjne 5 minut
18.00 Ludzie i sprawy 18.15 Warto wiedzieć 18.30 Zaklęty dwór 19.30 Pr. dla
dzieci 19.55 Gustaw - serial 20.00 Wiadomości TKK 20 .15 Muzyczy relak
20.30 Ring z ... 22.00 Ludzie i sprawy
22.15 Sherlock Holmes i doktor Watson
22.45 Wiadomości TKK

6.30 Na planie filmu Space Jam - rep.
6.55 Człowiek, który aresz10wał Eichmanna - dram. sens. USA 8.30 Etyczne
morderstwo - kom. USA 1 0.00 Backstreet Boys - koncert w Orlando 11 .30 Wybierz mnie - kom. USA 13.10 Spadekfilm obycz. USA 14.50 Spryciarz - film
sens. USA 16.35 Trzech mężczyzn i
dŹlecko - kom . USA 18.20 Kłopotliwy
gość - pol. kom. obycz. 20.00 Michael kom. USA 21 .45 Syn prezydenta - kom.
USA 23.25 Ostatni Don (2) 0 .55 Ziemia
obiecana - pol. dram. społeczny 3.40
Etyczne morderstwo - kom . USA 5.10
Sobie przeznaczeni - dram . se·ns. USA

TVK Darni Skarż sko
8.00 Muzyczna Dami 8.15 Puncho Villa film 10.00 Muzyczna Dami 10.15 Wiosenny kabareton 10.45 Muzyczna Dami
11 .00 Videowizyty 11.30 Turcja 12.00
Muzyka Ameryki 13.00 Tajemnice
zmysłów 14.00 Pr. dla dzieci 14.25 Gustaw - serial 14.30 Generał Władysław
Sikorski 15.00 B iała wizytówka 16.00
tycie zwierząt 16.20 Pierwsza pomoc
ratuje życie 16.30 Duch przetrwania
17.00 Muzyczna Dami 17.15 Przygody
zwierząt 17.45 Muzyczna Dami 18.00
Czy wiesz ... 18.30 Zaklęty dwór - film
19.30 Pr. dla dzieci 19.55 Gustaw- serial
20.00 Muzyczna Dami 20.30 Ring z ...
22.00 Muzyczna Dami 22.1 5 Sherlock
Holmes i doktor Watsan 22.40 Gustaw serial 22.45 Muzyczna Dami

Warto

Na letni obóz przybywają studenci z całej Polski. W tym mikroświe
cie można odnależć osoby i postawy skrajnie przeciwstawne. Osią
przewodn ią filmu są spostrzeżenia
młodego kierownika kursu i starego docenta, którzy chcąc zachować neutralność wobec otoczenia
balansują na granicy między
podłością a uczciwością.
Dramat, Polska, 1977.
Reżyseria : Krzysztof Zanussi.
Występują: Piotr Garlicki i
Zbigniew Zapasiewicz (na
zdjęciu) , Mariusz Dmochowski, Magdalena Zawadzka.
TVP1, godz. 23.25

sprawied liwości.

8.15 Pancho Villa - film 10.15 Wiosenny
Kabareton 11 .00 Videowizyty 11 .30 Turcja 12.00 Muzyka Ameryki 13.00 Tajemnice zmysłów 14.00 Pr. dla dzieci
14.30 Gen. Władysław Sikorski 15.00
B iała wizytówka - film 16.00 tycie

RADIO KIELCE ' .
0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 3.00 Country
w drodze 4.00 Stajnia WC 5.00 Nowinki z
Radiowej 5.25, 12.55 Notowania cen targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na
drogach 6.00, 17.00 Aktualn. dnia 6.05,
7.05,12.10, 17.30, 20.10 Sport 6.15, 9.05,
13.10, 19.05 Komunikat dla alergików 8.05,
10.15, 11 .55, 12.15, 17.35 Kuriery ogłosz.
8.50 Radiowa giełda pracy 11.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21 .00, 23.00
Wiad. 9.1 0 5 minut o reformie ubezpieczeń
społecznych 9.15 Muzyka dla wszystkich
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 Mag. inform. 10.20 Radio Kielce poleca ... 10.30
Aud. literacka 11.10 Sprawa na dziś 12.00
Plus w południe 12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmait. i muzyka
13.50 Dzieje grzechu S. teromskiego
14.15 Auto radio - mota radio 15.10 Gitarowe harce 15.55, 19.50 Angielski bez problemu 16.05 Debata poselska 18.00 Plus
18.30 Muzyka film. 19.10 Rock po polsku
19.50 Opowieści dla starszaków 20.15 Radio po kolacji 21 .50 Ogniem i mieczem prawda i legenda 22.00 BBC 23.00 Z wielkiej symfoniki 0.00 Noale Kil!łce

RADIO FAMA
6.20 Serwisy inform. (co godzinę) 6.308.30 i 14.30-17.15 Wiad. dla kierowc6w(co
15 minut) 7.15 Co w prasie lokalnej piszczy? 7.50, 11 .50, 14.50, 18.50 Wiad. Iokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa
9.15 Konkurs 7 x 7, czyłi cudze chwalicie,
swego nie znacie 10.15 Mag. turystyczny
12.15 Otwarty telefon - dzwonić każdy m0że 14.15 Konkurs - Dzień dobry, tu FaMa
15.05 Przebój za przebojem 18.00 Muzyczny coctail 21 .00 Hip-hopowo-rapowa audycja radiowa 0.00 FaMa nocą

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-0.00 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 Pawia 11 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
płus dzisiaj 6.45 Ewangeliarz 7.15 Palron
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
płus jeden - gość w studiu 9.40 Rynek pracy
10.10-10.55 Temat dnia 11.35 Konkurs RJP
11.55 Anioł Pański 12.00-13.00 Południk
Plus + konkurs 13.00-14.00 Radio Plus
Rozmaitości 13.10 Notowania giełdowe
14.00-15.00 Muzyczny puls dnia (album
tygodnia. kalendarium muzyczne) 15.0515.55 Plusy dodatnie - płusy ujemne 16.0516.55 Świętokrzyski puls dnia 17.00-19.00
Wiara płus życie 17.10 Se!wis Radia Watykańskiego 18.00 Transm. mszy św. 19.0520.55 David Fax Show 21.05-22.00 Debata
Radia Jedność Plus 22.0~.00 Muzyczny
wieczór - Blondynka płus blondynka 0.055.55 Noc na wzgórzu

RMFFM
6.45-17.45 Mag. inform. z kraju i ze świata
(co godzinę) w tym wiad. regionałne: 7.45,

obejrzeć

Barwy ochronne

W toczącym się śledztwie przeciwko sprawcom zamachu terrorystycznego amerykański wywiad odnosi znaczące sukcesy.
Po latach irlandzcy radykałowie
poprzysięgają zemstę nadgorliwemu podówczas agentowi CIA i
jego rodzinie. Wywiązuje się bezwzględna walka . Pełen grozy i napięcia film, ze świetnym aktorstwem Harrisona Forda w roli
przykładnego bohatera i obrońcy

TVK Ostrowiec

Krwawy
Atlantyk

Ciężko doświadczony przez ży
cie .wi lk morski· wyrusza z dwiema młodymi dziewczętami w rejs
na Barbados. Podróż przebiega
w atmosferze ciągłych sporów,
które prowadzą do tragicznych

wydarzeń .

Dramat sensacyjny, USA,

1992.
Reżyseria : Phillip Noyce.
Występują : Harrison Ford
(na zdjęciu), Anne Archer, Pa-

trick Bergin, Sean Bean.
PolSat, godz. 20.00

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Thriller, Niemcy/USA, 1990.
Peter Keglevic.
'Alystępują: Jurgen Prochnow
i Elizabeth Hurley (na zdjęciu),
Patsy Kensit, Franz Buchrieser.
PolSat, godz. 0.15
Reżyseria:

zwierząt

16.20 Pierwsza pomoc ratuje
16.30 Duch przetrwania 17.00 Pr.
Lokalny TVK Ostrowiec 1.7.20 TeIeserwis 17.35 Pr. Lokalny TVK Ostrowiec
18.00 Czy wiesz ... 18.30 Zaklęty dwór film 19.30 Pr. dla dzieci 20.00 Teleserwis
20.30 Ring z ... 22.15 Sherlock Holmes i
doktor Watsan
życie

9.45, 11 .45, 13.45, 15.45 18.45-5.45 Wiad.
(co godzinę) 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Traffić - region. inform. dla kierowców
5.00-9.00 Ni w pięć, ni w dziewięć 9.0012.00 Byle do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45 wiad. i region. mag.
inform. 13.00-15.00 Na językach 15.0017.00 Poza zasięgiem 17.00-18.00 Radio
Muzyka Fakty, w tym 17.45 wiad. i region.
mag. inform. 18.00-20.00 Lista Hop-Bęc
(Hop: 0-700 060 22: Bęc: 0-700 060-33)
20.00-20.00 Granie na żądanie 22.00-1 .00
O zmRocku 1.00-5.00 Kobranocka

MTM FM RADIO
NAD KAMIENNĄ
7.00-22.00 Serwis inform., 6.00 Poranny
blok prezenterski: muzyka, aktualn., inform., konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20
Strzał w dziesiątkę, czyli przebój dnia (co
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej
reporterki 8.15, 11 .1 5, 13.15, 16.15 Komunikaty i ogłoszenia 8.30 Płyta dnia 9.15
Konkurs prasowy 10.05 Aktualn. sport.
10.45 Przegląd prasy 11 .25 Radiowa
giełda pracy 12.30 Ukryty telefon 14.30 Popołudniowy blok prezenterski: 14.30-17.00
Publicystyka. temat dnia, sonda, rep. 18.05
Aktualn. sport. 18.15 Eko-Konkurs 21 .05
Wieczór z czamą płytą 22 . 0~.05 Muzyka
Nocnych Marków

RADIO TAK
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę)
20.00, 21.00, 23.00-5.00 Skrót inform.
19.00,22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych
6.30 7.30, 13.30, 16.30, 19.05 Sportowe
TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne
Moto-info 9.45 Notowania walutowe 15.15
Notowania giełdowe 9.55, 13.55, 16.55 Komunikaty 6.00-10.00 Poranny program:
Razem od świtu 8.1 0 Poranny gość Radia
TAK 8.30 Raport reporterów 10.10 Hyde
Park 11 .10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.0015.00 W przestrzeni 13.30 Z pierwszej ręki
14.10 Informator kulturalny 15.00-17.00 Na
fali - mag. inform. 17.00-18.00 Soulatack
18.00-19.00 tAKWSPAk 19.00-21 .00 Usta
przebojów Radia TAK 21.00-1 .00 Tak i takwieczomy blok muz.: inform., wydarzenia i
wywiady 1.00-6.00 Noc z Radiem TAK:
muzyka r6żna i r6żnista

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, 8.00,
17.00 Sport 8.25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00 Wiad.
(co godzinę) 9.30 Gość dnia 10.30
Giełda pracy 10.48 3 przed 1111.30 Dziś
w m ieście 12.00 Notowania walutowe
12.30 Giełda nienuchomości 12.45 Audycja ubezpieczeniowa 13.00 Notowania warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 14.30 G iełda pracy 14.45
Auto Motor i Sport 15.30 Dziś w mieście
18.25 Kalendarz muzyczny 19.30 Kon kurs 20.30 Jutro w mieście 22.00 Wiad .
Głosu Ameryki 22.10 Muzyka Non-stop
0.00 Love songs

Biały Pałac
Max, pracownik agencji reklamowej i jego młoda żona Janey
uchodzą za ide alną parę . Ich
szczęście kończy się , kiedy Janey ginie w wypadku samochodowym , a Max popada w skrajną
depresję . Zrozpaczony, zaczyna
topić swój smutek w alkoholu,
przesiadując w obskurnym barze
. B iały Pałac·. Tu poznaje 40-letnią Norę , kobietę . po przejściach ·, która niedawno straciła
ukochanego syna. Dwoje rozbitków życiowych zaczyna łączyć
najpierw alkohol, potem seks, aż
wreszcie prawdziwe uczucie.
Dramat obyczajowy, USA,
1990. Retyseria: Luis Mandoki. Występują: Susan Sarandon i James Spader (na
zdjęciu), Jason Alexander,
Kathy Bates.
Nasza Tv, godz. 20.00
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Prawo o szkolnictwie wyższym:
jeszcze gorsze dla studentów?

złe

dla uczelni,
20 czerwca na Kadzielni

W OBLICZU KRACHU
Jeżeli 1 października 2000 roku wejdzie w życie prawo o
szkolnictwie wyższym, kilka miesięcy później polskie uczelnie państwowe mogą zamknąć podwoje, także te kieleckie WSP i Politechnika Świętokrzyska. Dlaczego? Ponieważ
przy proponowanym systemie opłat za studiowanie drastycznie zmaleje liczba studentów zaocznych i wieczorowych, z
których w tej chwili żyją wyższe uczelnie.

Projekt prawa o szkolnictwie wY-·.
ższym powstawał w Ministerstwie
Edukacji Narodowej. O jego dzisiejszym kształcie rektorzy polskich uczelni dowiedzieli się oficjalnie zaledwie kilka dni temu . Najbardziej kontrowersyjny fakt w
projekcie to dookreślenie odpłat
ności za studia. Konstytucja Rzeczpospolitej gwarantuje, że nauka
jest bezpłatna . Do tej pory uczelnie państwowe mogły pobierać
opłaty za studia zaoczne, wieczorowe w przypadku nauki języków
obcych , a także powtarzanie roku
z powodu kiepskich wyników w nauce. Projekt prawa zakłada , że
wszyscy studenci uczelni pań
stwowych (zarówno studiów
dziennych, wieczorowych, jak i zaocznych) będą za każdy miesiąc
nauki uiszczać "opłatę zryCzałto
waną" w wysokości najwyżej 10
procent średniej płacy w gospoda
rce, to jest około 136 złotych . 'PIatne będzie także kształcenie na
drugim kierunku studiów, podyplomowe, kursy dokształcające oraz
zajęcia nie objęte planem studiów.
Co to oznacza? D~isiaj na uczelniach państwowych często jest
więcej litudentów . zaocznych niż
dzienńyctj. Wnoszone przez nich
opłaty ,za kształcenie stanowią
jedno z głównych żródeł utrzymania tych szkół, zważywszy, że proporcje rozkłac,lają się w stosunku;
40 procent dziennych, 60 zaocznych, W roku akademickim
J

2000/2001

14 czerwca 1

okaże się , że płacić

muszą wszyscy. I wszyscy po równo.
- Wiadomo, że studia zaoczne z
założenia były przeznaczone dla
ludzi pracujących , którzy nie mogą
codziennie uczęszczać na zaję
cia, ale stać ich na opłacenie
szkoły. Ten stan zmienia się od kilku lat i na zaoczne trafia mnóstwo
ludzi młodych , prosto po maturze.
Płacą za naukę . Jeżeli za rok te
same opłaty będą ich obowiązy
wały na studiach dziennych, to po
co pójdą na zaoczne? : zastanawia się prof. Regina Renz, prorektor kieleckiej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej.
- Istnieją takie obawy, że szkoły
wyższe stracą główne żródło finansowania. Nie będz i e chęt
nych na studia zaoczne. Jezeli
państwo nie zagwarantuje uczelniom odpowiednio wysokiego
dofinansowania , można s ię liczyć znajgorszym - mówi dr Barbara Gosiczyńska, prorektor
Politechniki Świętokrzyskiej . - A
co z gwarantowaną koristytUl:;yjnie dostępnością nauki?
,
- Jestem przeciwniczką opłat z;a
studiowanie, bo wielu młodych ludzi nie będzie stać na zapłacenie
czesnego, Czymże innym jest owa
opłata za "weryfikację i certyfikację wiedzy", jak nie czesnym? - dodaje rektor Renz, a dr Goszczyńską niepokoi jeszcze jeden
fakt: • Opłaty za wszystkie rodzaje

Razem pokonamy przemoc

studiów miałyby sens tylko wówczas, gdyby był odpowiedni system kredytowania.
A ten świeżo upieczony kuleje.
Na zaciąganie kredytów stać tylko
studentów, którzy mają dobrze sytuowanych rodziców. Poza tym
student musi kredyt spłacić, a że
by spłacić musi mieć pracę po studiach. Z tym jest raczej krucho.
- Jedn ocześn ie projekt prawa o
szkolnictwie wyższym przenosi
obowiązek pomocy socjalnej dla
studentów z uczelni na powiaty.
Tylko wciąż nie wiadomo, kto ma
studenta wspi erać: powiat, w któ'rym on mieszka na co dzień , czy
. ten, w którym jest jego uczelnia.
Jeśli pierwszy, to może stawi ać
warunki: albo studiujesz u nas, albo zapomnij o stypendium socjalnym - dodaje rektor Goszczyńska .
I jeszcze jedno: student będzie
musiał zapłaci ć czesne oraz uiścić
stuprocentową odpłatność za akademik, bo dofinansowania w nowym prawie nie przewidziano.
Ustawodawcy muszą s i ę spieszyć . Konstytucja zakłada , że nauka w Polsce jest bezpłatna, ale
za pewne ' bliżej nie okreś l one
" usług i pedagogiczne" mozna
pobierać opłaty. Tyle że nie wiadomo, co się kryje pod tym hasełkiem. Konstytucja na dookreślenie wyżnaczyła czas do 17
pażdziernika . Jeś li ustawa nie
zostanie óo tego czasu przyjęta ,
wszystkie publiczne studia w Polsce będą bezpłatne. To oznacza
naturalną śm i erć wielu polskich
uczelni, które bez pien i ędzy stu. dentów zaocznych przestaną istnieć . Projekt prawa o szkolnictwie wyższym ma trafi ć do Sejmu
w sierpniu.
Sylwia

BŁAWAT

Doskonała muzyka, świetna zabawa, rodzinny festyn, a przy
okazji - propagowanie wszystkiego, co kojarzy się z bezpieczeństwem. 20 czerwca na Kadzielni kielczanie będą mieli
okazję uczestniczyć w koncercie pod hasłem "Razem pokonać przemoc".

"Arian ie", pisałem piosenki dla
Maryli Rodowicz, współpraco
wałem z Agnieszką Osiecką.
Teraz zajmuję się organizowaniem wielkich imprez masowych , sprowadz iłem do Kielc takie zespoły, jak , Elektryczne Gitary", "Szwagierkolaska", "Myslovitz", organizuję koncerty disco polo . Ten koncert to ogromne
przedsięwzięcie , którego koszty oceniam na 65 tys . zł . Cieszy mnie , że patronat nad nim
zechcieli objąć wojewoda świę 
tokrzyski i prezydent Kielc. Warto przyjść 20 czerwca o godz.
19.30 do amfiteatru na Kadzielni, nie tylko na imprezę rozrywkową, ale też po to , by się cze-

Pomysłodawcą i organizatorem
koncertu jest znany animator ży
cia kulturalnego Jerzy lichacz. -

Uważam , że wa~o organizować

takie imprezy, które nie tylko bawią, ale i uczą. Dlatego postanowiłem , by tym razem przy okazji
słuchan i a świetnej muzyki , zaproszenia znanych wykonawców, ludzie mogli nauczyć się , jak
nie stać się ofiarą przestępstwa .
Zwróciłem się do Komendy Wojewódzkiej Policji o pomoc w zor_'
ganizowaniu imprezy. Wspólnie
uznaliśmy,
że
najlepszym
hasłem koncertu będzie nazwa
ostatnio propagowanego programu policyjnego "Razem pokonać
przemoc".

psów policyjnych , a ta kże
niczyć w pokazach sztuk
Będ zie propagowany
"Razem pokonać OIL'err.or'
go celem jest Za~(IV\lVIZ()W~lni.
dzi w walce z prz:estęp(;ZOScia
Zapraszam w imieniu
policji do wzi ęcia udziału w
rcie. Na pewno warto - mówi
nizator imprezy.

goś nauczyć .

Agencja "George Music Corporation" zaprosiła na 20 czerwca
Policjanci kiel~ccy będą w czasie imprezy mówić o prewencji
"Czerwone Gitary", zęspół "Orfekryminalnej: jak zabezpieczyć
usz", Janusza Laskowskiego,
Stana Tutaja . Gospodarzami . . mieszkanie , samochód . przed
wyjazdami letnimi , jak uchronić
koncertu będą: Mariola Berg, JarosławŁysek , Andrzej KOJlopacki
się przed włamaniem , kradzieżą.
Będzie mowa o zagrożeniach,
i Krzysztof Irski. Pątronat medial·
np. o narkomanii , zachowan iu
ny nad imprezą objęły "Echo
.bezpieczeństwa na drogach ,
Dnia", Radio " K i elc~ " i Radio " Fa ~
ma".
, będą pokazywane różne rodzaje
zabezpieczeń .
Dzieci wezmą
udział w konkursach, będą mogły
. Całe moje życie to R)uzyka ,
koncerty - mówi Jerzy Lichac~. , ", zobaczyć wnętrze radiowozu ,
Kiedyś
prowadziłem
żespół
obejrzeć pokazy umiejętności

AGENCJAAR:rYS1YCŻNA- "G:ĘORGE MUSIC COOPERATION" -~. TEL:

przy "WSpółpracy KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W

RAZ.E " POKOHflĆ PRZEMOC

2 0. c::::ŻER:~<:::.A. 1 9 9 9 .. c;..<:>I>Z. · 1 9 . S0
K.IELC~
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KADZIEL:NIA

'C
zerwone
Gitary
Orfeusz
~~:.
GRECKI ZESPÓL ARTYSTYCZNY

Janus~ Laskowski .:oa:J~:CK1
Stan Tut~.i~ARODIE Knnlwnlyiinnea=~rsKl

~~~=:

wystąpią:

•

'<~,I ·
MISie

~

program imprezy:

odzR 10.00-13.00
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ARTUR GAoOWSKI
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HOMELESS COYOTES

n

odz. 13.00

VIVA
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FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF

20~06.1999

R ..d .....

CENTRUM HANDLOWE M1
""STĘP
SPONSOR STRATEGICZIIY

SPONSORZY:

""OLNV

~I~.

oueru.

PATRONAT MEOIALIIY:

~

CITRO~N

RADOM

RADOM

.OLPORTER" S.A.

DOLINA NIDY ~Di~i

.
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REKLAMA

22,99
mięso

(tacka)

mielone , kg

Vizir, 3 ,6 kg
regular, kolor lub lemon
+ Ace cytryna 1 I

GRATIS

http://sbc.wbp.kielce.pl
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REKLAMA
ParkietJ parapety,
mozaikę

kupisz

na raty
- dąb od 50 zl do 100 zVl m kw. z VAT
• jesion od 50 zł do 107zVl m kw. z VAT
- jawor od 40 zł do 68 zł/I m kw. z VAT

Oglasza przetarg pisemny nieogranlaony na:
Świadczenie usług transpor1Owych (przewóz wyrobów

-buk od 19zł do 93 zVl

hutniczych) w kierunkach:
Kielce - Śląsk,
Kielce - Warszawa,
Kielce - Stalowa Wola,
Kielce - Lublin,
Kielce - Kraków,
i z powrotem.
Klndydlcł

w Składz i e Kielce

ul.

powinni spełnllć

nlstp~puJ.<e

dłużycy.
2. Pełna dyspozycyjność.

umieszczenia naszych znaków flI1llowych na samochodach.

Szczegółowych

informacji udziela Główny Specjalista ds. Handlowych p. Renata
Funnanek, tel.: 362 6910 wew. 210, fax: 362 69 20
Ogłasza

Łazy 37, leI. 345·44-84 ~
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warunki:

l.Samochody O różnej ladowności z przewagą 24 tonowych i możliwości przewozu
3.Możliwość

m kw. z VAT

- mozaika od 17 zł do 39zVl m kw. z VAT

przetarg pisemny nieograniczony ni:

l.Remont i legalizacj~ wag (2 wagi WS-50, I waga kolejowa looton)
2.Wykonanie pomiarów w zakresie ochrony przeciwporaieniowej urządzeń
dżwignicowych.

3.Remont przepustu pod bocznicą kolejową.
Szczegółowych

infonnacji udziela Kierownik Działu Techn. - Admin. p. Wieslaw
Pawlicki tel.: 362-69-10 wew. 200, fax: 362-69-20
Ogłasza przetarg pisemny oieogrlolaony na:
I. Wydzierżawienie ogrzewanego obiektu magazynowego

14.06.99 r., godz. 10 116, Kielce
ul. Czamowska 22 (bud. Polmozbytu, IV p.)
tel. (041) 366-05-60
14.06.99 r., godz. 16, WIOSIczowa
ul. Jędrzejows ka 13 (HU RT. JETA)
tel. 394-35-50
Jazdy
Zniżki

PROMOCJAI

o powierzchni 216 mkw

li

(wys. 2,5 m).

Oferty naJdy składać do dni. 18.06.99r. do godz. 14.30 w sekretariacłe
przed.dęblorstwL .

Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
uLSienkiewicza 48/50
Kielce
tel. (0-4 1) 344-45-31

w SPRZEDAŻ MEBLI

• mWSZYSTKIE ASORTYMENTY. EKSPOZYCJE 6000 m'
D EK
DEK KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33, tel. 33181 86

DEK CZ
'IELCE, Oł..SZEWSIIEG09 , tel.3450172
Y IlE 7 DII W T YGDDIIU

TAK! (due'!cr~t.

~

łł r.{!d.~-f.~~T/~!

Al/TORYlOWANY

p~DSTAWlOn

[Q14ł4ii.$
dziś złecenie
- jutro odbiór

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

liczba ustawów prom~nych ograniczona.
Telefon działa wył~cznlc z kart~ aktywacyjn~ sled Plus

• •C

~~

r:;
1ft
~ ł
~==;;W~o>/

BOT'RN au VAT

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyuy.

tII::

.a t!

199,-

Szczegółowych infonnacji udziela Kierownik Działu Techn. - Admin. p. Wieslaw
Pawlicki tel.: 362-69-10 wew. 200, fax: 3~2-69-20

ekspres-I godz.
796/ob

GSM

:a

fi fi

DRUKARNIA

MDF i PCV pełna oferta 3 producentów

S ID IN G
OKNA i DRZ
PARAPETY

ELEWACJE WI NYLOWE
WSZYSTKICH TYPÓW

Trzymaj
rękę

na Plusie
www.interkom.plusgsm.p!

Kielce, ul. Wrzosowa róg Hauke-Bosaka, tel.
133/99

Plus -

•

tanio u IMPORTERA !

POLICZ ILE MOZESZ
I"

ZAOSZCZĘDZIC

.-

'j

GSM

-:'1_
V

P lus
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_ dekora'
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CENTRUM
BUDOWNICTWA

AWED

KOSIARKA ELEKTRYCZNA E800

PRASZA OD 16.VI.99 r.
DO NOWO OTWARTEJ
HURTOWNI WĘDLIN

do trawy

wKoń skich, ul. Towarowa 6, tel. 375--19-19
(czynna od 6 do 15, soboty od6 do 11 ) _.

IECE CO, M -lED
" SAS"

ZOGŁOSZENIEM
3%

.,

.~

TERMET

TEiiTAH

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

NE

RABAT

+ 22% VAT

I

GRESY E
RATALNA
TRANSPORT GRATIS ~
WYKONAWSTWO ~

TYP 22 600x1000 (2117 W)

,
+ uchwyty

Kielce, ul. Zalesie 23
leI. (041) 345- 1P~33

+ 7% VAT

mocujące

- gratisl

(do wyczerpania "'fJa"vwJ

0604 55 73 93-

w ofercie również: GONTY BITUMICZNE

SPR~

W CENACH PRODUCENTA ,

ARKI
,.-

wraz z wyposażen i em dodatkowym

, kleje, środki s m a rując e firmy LOCTlTE
pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
tapicerskie i szy b kozłączki
wkrętaki i przewody pneumatyczne
do chłodziw obróbczych i gwinciarki
ia do piaskowania
prądotwórcze

..

~

ZAPRASZA

OKNA I DRZWI
LET}{lJ't
"P'R~M~Cu.:'k

OKNA
DREWNIANE

MARYWIL ju d
RYNNA*bRINOKO ~~:=t::::==:

mb.

1:1 Oxa~2x3 .
@'

.. .-

.

~ 1%

WEŁNASZKLANA

UNIfMATA
50
Hk

Fundacja Wyższego
Seminarium Duchownego
"UNITAS" w Kielcach

~==========:::::

4 ,19·+ /łlm

posiada do wynajęcia
9 pomieszczeń o pow. ca
20 m kw., każde w centrum
Kielc ..tJ. przy
ul. Jana Pawła " nr 7.

2

7Yo VAT

UZYSKANIA RABATÓW.
WARUNKI HANDLOWE

Bliższe

uzyskać

informacje można
pod nr tel. 343-06-63.
110/2611

• RAlY BEZ tn.ooów NA MIEJSCU
• REH{!śo I EMEKYO 3" RABAT Z OGŁOSZENIEM
• TRANSPORT BEZPłATNY NA TIRENIE (KIELC)
DO S<t-KM PRZY W1ĘKSlYOł ZAKUPAOł
• MONTM ZAKUPIONYCH OKIEN I DRZWI

,&"
-~AKPOL.
Kielce·Niewachlów, ul. Batalionów Chłopskich 77
•
lelJlax 345·71·91, 345-54·27
Końskie, ul. Kielecka 3, leI. 372·32·92
Jędrzejów, ul. Strażacka 5, leI. 386·20-01

M
"OBÓZ MŁODYCH
POSZUKIWACZY
SIiARBÓW
ł
Wo)clesz6w (g6ry Kaczawskle)
5-18 lipca cena 851ł,OO zł

http://sbc.wbp.kielce.pl

.____ w Agrocentrum
Kielce . ul. Sandomierska 207
Kielce . ul. Paderewskiego 38
Miechów ul. To olowa 3

.•

STRONA 20

REKLAMA

14 czerwca 1

-

OGŁOSZENIA DROBNE
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM PRZEZ CIEBIE DNIU
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA

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

Mabud - Wełno mineralno

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

Styropian, folie, orynnowania, system
kominkowe. Kielce,
Zagnańska 72, 344-84-19; Skrzetlewska
4, 368-44-40. Jędrzejów, Reymonta 12,
386-13-52.

Alarmy Szwo'carskie
Oprawo Obrazów
Klalce.

Chęclńska

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

Cebox -TV Przemysłowa
Prolesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży,
centrale telefoniczne.

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

Solno-Profi - Nowość

ul. Prosta 32, ul. Podklasztorna 117A.
Hurt - Detal.

Chłodnictwo

Domofon
• Cerber", 041/368-38-13.

"Firmus" , Osobna 6, 041/361 -60-46.
)01881

Kosy fiskalne -komputery
"Tełkas "
piętro,

Kielce, plac
041/344-43-39.

Wolnośc i

tem . Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: ,Sel1", Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34. )01110

23,90 zVm 2 brutto. Rabaty!
041/311-73-51 , 041/311-73-73. )01904
Alias, blacha ocynk i powlekana, eternit, cement, wapno, cegły - klinkier, siporeks, przewody spalinowe i wentylacyjne,
Ytong, styropian, papa,lepik, deski, pianki, taczki. Możliwość dowozu . •Nobud"
Manifestu Lipcowego 18. Kielce,
368-10-83.

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

6, II
Bloczki - tanio! 041/303-44-04.

Klimatyzacja, wentylacja. Dostawa,
projektowanie. .Aquaklim' Kielce, tel. 041/3~8-86-00, fax.
041/369-71-01 .

Bramy automatyczne, ogrodzenia producent, 041/366-19-17.
11.1117

montaż,

Ceramłka

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

PANELE: PODŁOGOWE - ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE. ZAGNAŃSKA 71 041/362-70-40,
.SZUMEN·
041/345-84-53.
11.1167
Sakret, Bayosan, Bolix - pełne systemy dociepleń , 041/311-73-51,
041/311 -73-73.

-_._------

)oI!OS

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

"Cerber", 041/368-38-13.
ll88IlS

miękki ,

"Canon", .Sharp', )(erox". Sprzedaż
- serwis, . Biurex'. Kielce, Zagnańska
84b,344-42-22.

SIPOREKS 60 B IAŁY (4,30), CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE
- ETERNIT, STYROPIAN, WAPNO, CEMENT. CENY PRODUCENTA - UPUSTY! " ROLSKŁAO ·, CHEŁMCE 134,
GM. STRAWCZVN, 041 /30-30-293;
090-33-64-04.
118a71

łS011S

345-28-05.

KOSMETYKA
Tatuaż

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

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

Oul\sklej Firmy H20. Kielce,
Piotrkowska 10, 041/368-28-47.
..2743

lombard /TU Marynarza"
Natychmiastowa pożyczkI. Kielce,
041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24. Także w niedzielę!
.,2561

Uzbrojoną działkę budowlaną,

041/368-12-55, 362-13-17.

Wl276D

Łódź,

Ginekolog - leczenie, zabiegi.

.ml

Głnlkologia - doświadczeni specjaliś
ci, 0501-943-194.

Aglncja .PLUS·, 0411368-08-73.

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

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

041/344-67-80,

Centrum Kształcenia Dorosłych
motor", Kielce Podklasztorna 1
wadzi nabór: Technikum po
'
mochodowe, Kolejowe,
graficzne, Handlowe, Liceum
nokształcące trzyletnie, r.7T" rnl.łn;'1i
ceum Ekonomiczne, 041
345-10-55.

1U756

lumzya, bielactwo -leczenie,
0601-214-388.

Chcesz zdobyć modny zawód?
do nas! Jednoroczne Studium

się

dżerskie specjalność: zarządzanie

nelem, Kielce 344-47-95, Ouia 8.
11.1447

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

Polsko-francuska klinika .Gameta·,
niepłodność męska I kobieca, pozaustrojowe zapłodnienie -in vitro, mikroiniekcja
plemnika do jaja - leSI - wizyty, rejestracja codziennie 15.00 - 18.00. Łódź, tel.
0421640-95-51, 640-95-52.

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

-------------------!WS1

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

SlomlłDlog - Marzena Kalwa - Tatar,
przyjmuje Kielce, Duża 24, poniedziałek
17.00 - 19.00, tel. kom. 0604-244-975,
domowy 041/386-41-11 .

Kawalerk, M-3 wynajmie Bil-Dom,
041/344-67-80, 362-18-98.
11.1600

Kupi, M-3, 041/368-57-33.
~1024

Lokal '85 m2 (centrum), wynajmie
Bil-Dom, 041/344-67-80, 362-18-98.

11.1601
2

Poszukuj, lokalu 15,0 m - handel, do- .
godny dojazd, 041/344-92-63.

okolice

Sprzedam mieszkanie M-4 w Busku,
041/378-35-20.

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

COW .Edukacja· Kielce, Gagarina
344-54-08, ogłasza nabór do szl(ó!
ocznych i stacjonarnych. Liceum
nokształcącego, Handlowego,
kum Żywienia, Budowlanego,
Policealne.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, Graniczna. Starachowice, 041/274-35-21.

Ulga budowlanaM-2, M-3, M-5 - domy
surowe. Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12, 346-18-61.
.,2797

Wynajem: użytkowy 52 m2, centrum
Starachowic, 041/274-35-21 .

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

11656

AAA .Eurolocum-1'

założone

- 1984.
Kielce, Sienkiewicza 9, 041/344-66-33.
Internet www.pronet.com.pVkgn.

Wynajm" sprzedam lokal handlowy
(biuro) 30 m2 w Polańcu pawilon .Uniwersal·, tel. 015/865-07-92,
015/865-50-30.

Nieruchomości,

1176

041/344-22-48 .
Wl27S4

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

nieruchomości,

AAA AAA AAA Naprawa telewizorów,
magnetowidów, głowice hiperband, piloty, telegazeta, inż. Piekarski. Kielce
332-23-31 , 0602-786-041..
00211
AAA AAA Automatycznych pralek, lodówek, 041/331-22-32.
.,2756

Auto mitycznych
041/369-82-22 .

pralek.

Kurs dla wychowawców
.lWp·, Św. Leonarda 18,
041/344-65-41 , 344-63-50.
Kurs i egzamin dla
członków rad nadzorczych z
Skarbu Państwa. lWP Oddział

ny, Kielce, ul. Św. Leonarda 18.
041/344-6~-41 , 344-63-50.

Rybak,
11.1140

B/aut - telewizorów, 041/344-74-53,
331-21-43.

Kursy BHP i ppoż. (podstawowe I
sowe) dla wszystkich grup
lWP Kielce, Św. Leonarda 18,
041/344-65-41, 344-63-50.

Kursy komputerowe
041/344-32-02.

łSO!43

Lod6wk1,

zamrażarki ,

041/361-35-77.

~1070

Wynljm, lub sprzedam mieszkanie
60 m2, tel. 015/842-50-01.

LOKALE

NAPRAWY

Kopet - telewizorów, 041/332-22-45.

nl661

AAA .Lokum· • lnterpI8l": plexl, kasetony podś
wietlane, granu,laty PMMA, PCV spienione, poliwęglan kanali~owy, pokrycia dachowe (Ecolux, PCV). Docinanie
na wymiar. Kielce, Jana Pawła 12,

~

0602-335-0B3.

Stalowej Woli, 015/842-09-46.

~

osprzętu

łSOIOI

..171

KUPNO
Palety używane, 041/311-85-70.

.,2733

Kurtki s ortowe, odzież

041/368-24-34.

M-4, KSM, I p, sprzeda Bil-Dom:
041/344-67-80, 362-18-98.

• 48819

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

Bezoplrecyjnlleczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łysienia, 041/344-87-18 (15.00-17.00).

Dr ginekolog. Najtaniejl
0601'-380-958.

11.1602

ł491'1

Kserokopiarki

AO-D~gowskl,

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

.,Vl6

Kontrolo dost u

Badanie włosów, 0601-214-388.

~1041

WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,
MONTAŻ . .;MA.JA.MI·. KIELCE,
ZAGNAŃSKA 27, 041/363-15-08,

.,27S1

Klimatyzac' CI

"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 .

AAA Solidne ok.na PCV, belgijski sys-

maniowe ---_._----,

Drzwi Gerda on

AAA , Partner· sprzeda 28 m2 II p.
Szkolna, 041/344-98-98.

amo

PANELE PODŁOGOWE I ŚCIENNE.
KIELCE UL. ZAGNAŃSKA 7.

BUDOWNICTWO

Atena - blacha dachówkowa, cena

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

11.11'1
-----_._-

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

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

Centrum Rowerowe Fomax

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

Okna: . Panorama·, .Styl-20oo', dachowe · Fakro'. Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, rolety, parapety. .Drokplast",
Kielce, Nowa 5, 361 -71 -90, 361-88-52.

Telewizjo Przemysłowa

Kielce, 368-23-68.

.,2771

)01112

..mI '

Cebox -Videodomofony

Najwl,ksza kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów 700 wzorów. Import, raty. Kielce,.ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz),
041/368-01-65. Oddzi ały: Zagnańska 71 ,
041/362-68-70, Szydlówek Górny,
041/368-60-86.

14, 361-37-49.

Pokrycia dachowe

ARGOS

AAA " N i eruchomości " - . Piasecki&GÓrecka", 041/343-04-35.
Wl2767
AAA ,Optimum·, 041/344-17-41.

odwodn i e ń , wkłady

.,2152

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

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

KIELCE· RADOM· TARNOBRZEG

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

aU!!

http://sbc.wbp.kielce.pl

_

----,

łSO!ll

-------------

Naprawa pralek, 041/331-78-94.

Pralek,041/331-35-25.
łS07SO

SerwIs RTV - regeneracja pilotów, kineskopów, naprawa, części TV. Kielce,
Warszawska 2, 344-34-37.

"Omega" - Szkoły Licea:
ne, OgÓlnokształcące
rowe). Technika: Fryzjerskie,
dowe. Policealne: Projektant
maceuta, Bhp, Finanse, R:l nkOW(~'"
deta, Informatyk, Turystyczna.
(siedziba) 344-51-71 , 366-39·95.

.,27"
Telewlzor6w, Walczak,
041/361-20-40.

.-

NAUKA
Alla - JędrzejÓW - szkoły zaoczne.
Uprawnienia szkół publicznych, 041/386-33-54, Piłsudski ego 4. Zapisy
1999/2000, średn i e : Liceum OgÓlnokształcące , Technikum Elektryczne,
Technikum Mechaniczne; policealne:
Ekonomiczne, BHP, Informatyczne, Naprawa RTV.

"Omega" - Szkoły
Kielce, 344-51-71, 366-39-95,
Końskie, 372-31-08.
Jędrzejów, 386-11-14 .
Ostrowiec, 247-90-45.
Busko, 378-46-87.
Skarżysko, 251-39-70.
Opatów, 868-27-02.
Starachowice, 274-60-62.
Miechów, 383-10-35.
Stalowa Wola, 842-26-91.
PolIcelina Szkoła oete~ I
cowników Ochrony. Radom,
29/31, 048/331-07-37.

113

"Budowiinka" , Kielce ul. Jagiellońska
90. Zapisy - szkoły zaoczne: Licea ogÓlnokształcące, Licea zawodowe, Technika
Zawodowe, Zasadnicze Szkoły Zawodowe, Policealne Zawodowe (róine zawody), 041/346-16-00.
b24

,
Policealni Szkoła
cowników Ochrony - dwuletnie
zawodowe. Kielce, Gagarina
Podsl. 22), tel. 361 -55-65 t2praszamy chłOpców i dZiewCZf

1999 r.

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

Studium Kosmetyczne.
6, 041/343-20-49.
rok szkolny 1999/2000.
Kosmetycznych. Roczny
klasycznego. Półroczny
i stylizacji.

1AI.,,~za\\ISKa

Dodatkową pracę w domu oferuje wydawnictwo 800 zł brutto, 0602-394-931 .

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

OS-Max zatrudni. Wysokie zarobki,
015/644-58-79.

.. \94

kl8645

Bukówka 3000 m2, woda, prąd , telefon, zezwolenie na budowę , 45 z/lm 2,
0411317-45-72.

Firma zleci umieszczenie reklamy (samochÓd, dom), 0602-361-543.

.50'152

kl8981

118005

Liceum

Sprzedam dom 240 m2 w Masłowie ,
działka 9a, światło , woda, stan surowy,
cena
120.000 do uzgodnienia,
041/369-16-64.

OgÓlnoksz1ałcące

Wańkowicza (młodzieżowe)

nabór na rok szkolny
Kielce, Romualda 3,

Podnieś kwalifikacje - kursy księgowo

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

kl87!4

Sprzedam dom jednorodzinny w podpiwniczeniu, możliwość prowadzenia
działal nośc i gospodarczej,
0411346-46-85.

Pracodawcol Bezpłatnie - oferty pracownikÓW biurowych, księgowości. KKO
Kielce 344-47-75, Duża 8.

PRACA-SZUKAM

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

(chemia + marketing) podejmie
pracę (nie agencja towarzyska). Własny
samochód - najchętniej na terenie Włosz
czowy lub Jędrzejowa, 0604-682-882.
Młoda

118818

0604-406-785.

prawo jazdy B, aktualne świadectwo •kwalifikacyjne i
książeczka zdrowia, pOSZUkuje pracy,
0411362-75-44.

111118

Zatrudni, mgr farmacji na stanowisko
kierownicze w Połańcu , 015/865-12-30
lub 865-07-38.

Agent cel!1y kurs, licencja państwowa praca. Uniw)rsyteckie Centrum Szkoleniowe, Paderewskiego 14, Kielce.

RÓŻNE

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

.1664

AAA Lombard - Komis. Pożyczki pod
zastaw. Kielce, Sienkiewicza 64,
041/366-40-93, 344-22-15. Czynne
także w niedzielę 10.00 -14.00. w216'

,,50821

Mil

._---

O RWoOAZA
korzystnych

telJfax (041) 357-53-24 cen z gwarancją zadowolenia,
tel. kom. (090) 301159 bezpieczeństwa, wygody
(0604) 574922 Nie wierzysz?

OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ

BLOKADA ANTYWYWAŻENIOWA
GRATIS

, STOSWEMY

DlO ELASTYCZNE
RABATY

Fiata Uno 1.0 (1 993), trzydrzwiowy,
13.000, 041/344-28-28
lub 0601 -815-458.
~1013

To przyjedź lub zadzwoń!
Udzielimy Ci rzetelnej informacji.

PRODUKCJA
rolet - zewnętrznych ,
aluminiowo-stalowych
"MINI-SAFE" - antywłaman iowe
rolokaset VEKA
RKS-PRiX w kasetonach
bram garażowych
- rolowanych w systemie
Aluprof, Heroal
.
- oraz segmentowe Gros

Woli

ul. Hutnicza 12
nabór

na rok szkolny 1999/2000
do szkół wieczorowych dla dorosłych
o profilu
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

,-

TECHNIKUM FRYZdERSKIE

FORD SIERRA (1984),
0411368-17-25.
041 /311-50-16.

- - - - - - - - _ . _Mil
-

WYPOŻYCZAMY!

{jf!JJf}lM m@llY
NA TARGI, FESTYNY, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
• namioty dzies ięciokątne , granatowe, wysokość 2.20 m do 3.20 m,
o powierzchni 30 m2
• namioty prostokątne , białe , z oknami , na podłodze drewnianej,
o szerokości od 15 m do 20 m, długość od 5 m do 200 m
• oraz ławy, stoły i scenę ( stabilne łączone panele)
Organ izu jemy profesjonaln ie spotkan ia, bank iety, festyny , cater in g.

LITWIN JUNIOR Advertising - Agencja Reklamowa
ul. Manifestu Upcowego 34, tel. (0-41 ) 332 64 78 , fax 332 6472

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

wymagane warunki:
Technikum FryzjerskIe - ukończona zasadnicza szkoła zawodowa o
specjalności fryzjerstwo.
LIceum Ogólnokształcące - ukończona szkoła podstawowa lub ZSZ.
O przyjęciu do szkoły decyduje konkurs świadectw, a w przypadku dużej
liczby kandydatów - eQzamin.
Wszelkie informacje można uzyskać w Centrum Kształcen ia Ustawicznego
-tel. (015) 842-95-23.

oIrIl061

kllIl1

decyzje sprawdź
st«;lsunek ceny do jakości

k=1 ,1 W/m kw. , k zargonem

W Stalowej
ogłasza

Kawasaki ZZR 600 (1 992), idealny,
0601-469-698.

Podejmując

SZYBA CUMA PLUS

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

FIat 126, rok produkCji (1993), 5.700
zł, tel. 0411368-60-05.

Garaże,
~II

kl8942

Pi ńcz6w Skrzypi6w 33a

ItI'OOI

FIat 126 rok produkcji (1996), 8.300
tel. 0411362-62-20.

oIrIlOII

niskoprocentowe,
041 /344-41-06.

RewelacYlne systemy mUltilotka,
0604-319-354.

0604-529-568.

praktycznie bez dopłat

.41862

Pożyczki

kl8962

kl8868

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.
Oferty wraz z życiorysem prosimy składać w siedzibie Spółdzielni
(Dział Kadr) w terminie do 30.06.1999 r.

miękki,

Fiat Uno, rok produkcji (1995), 16.800
zł, tel. 0411368·60-06.

wIlI'

150 zł dziennie. Informacje bezpłatne . "Tele-Top", 99-300 Kutno, Mickiewicza 3, 024/355-16-51 .

- dyspozycyjność,

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

Organizacja przyjęć weselnych, imprez, 0411301-15-19, 0604-617-993.

Chałupnictwo

- wykształcenie wyższe,

119010

kl8401

0604-477-894.

Wymagania:

z nadwagą,

"Fol-Plex" - Plexi, PCV, folie samoprzylepne, kasetony, Tarnowska 50B,
0411362-12-11.

zbyt,

- 2100 zł,

Chałupnictwo ,

Specjalisty ds. handlu
i marketingu.

- znajomość obsługi komputera.

zł ,

Firma poszukuje 30 osÓb
0411345-41-10.

Mleczarska
"ROIMLECZ"

_ _ •___•____._ _ _--=:::
oIrII06I

oIrIlOIl

1l864'

Spółdzielnia

w Radomiu, ul. Toruńska 6

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

~12

1i50526

POSZUkiwane na rynku pracy
. Kurs grafiki komputeroKIelce, Duża 8, 344-47-75.

Rolnicza

Citroen Xantia 1.8 (1996), Citroen
Xantia II, 2.0 (1998), fortepian
Korg concert 550, 041/369-70-94.

Benelux - praca na roli. Wysokie zarobki. Informacja gratis. Post Bus
3002-1 620 GA Hoorn Holland.

nl663

Autokomis "JG" - raty Kielce,
84, 362-30-02.

Zagnańska

Cinquecento 700 (1996),
0411369-82-18.

Zapłac,

- tłumacz j ęzyka angiel041/345-37-16, .601-408-968.

. Spolecznych ogłasza nabór na
soboty, niedziele 19.06
SP 3Tarnobrzeg, godzina 9.00leI. 823'43-54, 822-70-95.

w2166

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

Chałupnictwo

Kompletne Infounayle'
AgencJa Pośrednłctwa Reklamy
01-421 Warszawa 28 BOX 85
Prosłmy dołączyć znaczek
za 6,90 zł

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

Szukam pracy na nowego Forda Transit, 0411331-89-51 , 0603-374-879.

umowy. • Romos" box 49,
38-402 Krosno 5.

,.:

własnością ·

ł5O'I69

długop isy

B

Audi 80 (1987), 041/362-18-66.

oIrIl093

Chałupnictwa ,

E

..

każdemu za testowanie próbek
produktów, urządzeń lub artykułów
chemiczno-kosmetycznych oraz
rozsylania, roznoszenia materiałów I
prospektów rekłamowych . Towary po
przetestowaniu pozostaną Państwa

zatrudni pracowników na stanowiskach:

szycach zatrudni blacharza,
0411317-12-66.

kl87I4

Szkoła Policealna Pracowni-

,g

Zakład blacharsko -lakierniczy w Dale-

PRACA-ZATRUDNI

kursy komputerowe. PodOFFICE, grafika. TWP, ŚW.
0411344-65-41,

119013

o

""o

.150'1

biuro (posiadam lokal),
przedstawicielstwo,
015/842-08-91.
Prowadzę

ill482

...

g

It9OI1

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

.1666

,

.c
2

Bravo 1.6 SX, rok produkcji (1997),

Stomatologia-gabinet prywatny,
Stalowa Wola, 015/844-88-33.

przyjmę

"Pro - Fil": Liceum Ogóldla dorosłych , Policealne
Zawodowe: finanse i rachunkokosmetyka, ob sługa ruchu turyprojektowanie architektoniczrojektowal1iem wnętrz, technik adub ezpieczeń , TechKielce, Romualda 3,

""
::!

I!l

Alla Romeo 158, rok produkcji (1998),
76.000,00 zł, tel. 0411368-60·06.

32.500 zł, tel. 041/331-58' 04.

oIrIlOSI

c:::» . . lic:.

'"~

~

"O

w2161

Młody po wojsku,

1IB862

"~GiIi ~

Ci1i ~........ ...... c::::."" •
PRZEDSTAWICIELSTWO:
KIELCE, ul. Sandomierska 316
tel.Rax (041} 34.43.666

SPRZEDAŻ

Składan i e długopisów,

051011

1IB861

mieszkanie własnościowe
47 m2 w Busku-Zdroju na Kielce lub
sprzedam, 0411378-71-07.

AAA Kserokopiarki. Faksy. Nowe i
"Top Serwis· Kielce,
Chodkiewicza, 0411343-13-31 ,
0411362-01-00.
10\910

tel. (041) 24-78-478

..... ~.....~ŃSZ;E

Zamienię

.S

kl8818

050811

JAN PAWLIK
CENTRUM OBROBKI GRANITU
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI,

~12

Il886I

050'153

049995

expresowo,

używane.

oIrIl063

policealne Studium ArtyKielcach. Specjalności : Artyprojektowanie ubioru, Artywystrój wnętrz, Rzemiosło ar. Sekretariat szkoły :

Tłumaczen i a

0411344-41-06.

kIlIII

Giełda Nieruchomości.

Gimnazjum im. Melchiora
ogłasża nabÓr na rok
1999/2000. Kielce, Romualda

STRONA 21

STRONA 22

REKLAMA

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

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

TOWARZYSKIE
AAA Roxana, 041/346-20-68.

00182

Ania u siebie, 0604-302-398.

WYJAZD
DO
FRANKFURTU
17.06.99R, 041/368-27-34 PO 16.00,
0603-759-532.

ki8115
Kserokopiarki używane - sprzedaż,
serwis. Kielce, Stasica 4, 344-53-13.

14 czerwca

FRONTY MEBLOWE, AKCESORIA.
SZAFY ZDRZWIAMI ROZSUWANYMI.
HOŻA 40 RÓG JAGIELLOŃSKIEJ,
041/345-70-30.
01<1511
Glazura , 041/369-91-79.

Emanuelle - 041/342-82-78.

Lancia y, rok produkcji (1998), 39.500
zł, tel. 041/362-62-20,

łS0816

Zakopane - centrum. Dom wczasowy,
0182-06-39-44.

Ewa u siebie, 0604-313-221 .

ki9012
Lanos - 10 rat sprzedam,
015/832-23.~.~.~ :....:......._............... . .. ......!II.!).
Matiz - szybki odbiór, 041/386-35-02.

łS0915

USłUGI

Sylwia u siebie, 0603-226-372.

Zatrudnię

Przewóz osób Frankfurt - Mannheim,
041/303-83-91 .

panie, 041/366-05-71 .

Wl2141

Glazura, szpachlowanie, gipskartony,
041/345-02-88.
łSIOl5

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

TURYSTYKA

Wl2122

,

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

._._._-_...__.. _..__..._._..__..__._...._._....._~!.'!.~
Pawilon handlowo-wystawowy (dawny salon Forda) pow. 150 m2, obok Nomi.
Moto-Sar Sp. z 0.0. Kielce,
ul. Zagnańska 119, 041/362-75-75.

"A T H" Kielce, Żytnia 1,
041/344-86-66, 30.06. - 14.07. Rewal,
wczasy z objazdem - 760 zł , kolonie i obozy: Zakopane, Karpacz, Międzyzdroje ,
?~.Q .:..~ąQ:.. II.lI.l~.p.!.Qp.Q~.c.je.·...._................!'.l1.!.4
A u nas obozy rekreacyjno-sportowe
dla młodzieży, studentów i ich przyjaciół,
kraj - zagranica, Abex, Sienkiewicza 10,
041/344-23-26.
Wlll64

'10311
Punto 75ELX, 3-drzwiowy (1996),
041/357-59-79.

Renault Safrane 2,1 Turbo Diesel
(1994),041/368-91-77.
łSlO6O

RENAULT
TWINGO
041/368-17-25.

(1997),
~51018

Atrakcyjne i tanie wczasy FWP, ul.
Mała 4, 041/344-52-61 .
łSlO!I
Centrum Agroturystyki Świętokrzy
skiej nawiąże współpracę z gospodarstwami agroturystycznymi,
tel./lax, 041/344-65-76.
""145

Centrum Agroturystyki Świętokrzy
skiej proponuje zdrowy wypoczynek w
gospodarstwach gościnnych ,
041/344-40-29.

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

Glazura, tapetowanie, rigipsy, panele,
hydraulika, 041/361-41-29.

Gotex - malowanie natryskowe, szpachlowanie, rigipsy, glazura. Kielce, kom.
0604-75-39-52 lub 041/361-68-40.

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

łSOl58

Kielce - Mannheim, 041/332-47-60.
Sprzedam Fiat 126EL, rok produkcji
(1995), stan bardzo dobry,
015/832-37-10, 0604-304-008.

Alarmy - Autoalarmy - Domofony.
Sprzedaż - montaż. "Satel" Paderewskiego 42, 041/368-08-55.
01<1549
Anteny. Domofony. Instalacje. Gwarancja!!! 041/361-36-31, .
0602-51-92-54.
łSlOOI
BIURO RACHUNKOWE ZUS, 041/344-70-37,
DOM 368-17-25.

OBSŁUGA
~51019

Cyklinowanie, 0602-525-068.
___________

Sprzedam lub wydzierżawię prospefryzjerski w Jędrzejowie,
0604-404-018.
rujący zakład

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

_ _ _ _ _~;..;.S0730

Przewóz osób Monachium - Norymberga - Landau, 041/311-17-33.
'48354

montaż,

naprawy,
akl586

ki8185

kolI

Radomskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
,,Administrator"Spółka z 0.0.
siedzibą

w Radomiu przy
ulicy Waryńskiego 16A,
przetarg nieograniczony
na wykonanie:

remontu diwigu osobowego

.

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

Koparkami , 041/361-76-32 do 16.00,
368-42-27 po 16.00.

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

z

Schody - wyrób,
041/346-54-94.

montaż,

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

Suche tynki, sufity podwieszane, ścia
ny działowe , adaptacja poddaszy,
041 /370-13-15.

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

drS0558

Malowanie czysto,
041/368-36-66.

ki86/9
Szycie firan i zasłon , narzut. Sprzedaż firan muślinowych i gipiurowych,
tkanin, karniszy, mierzenie, upinanie,
projektowanie. Montaż karniszy. Kielce, PI. Wolności 12, 041/368-18-66.

tapetowanie,

łS0931

Minerskie, 048/612-16-89.

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

VIdeoomega, 041 /331-92·59.

1111138

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

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

Wlde.o Film, 041/362-12-79.
Transport kraj - zagranica, 1,5t,
041/369-90-41,0604-753-426.
łS0396

Montaż
okien,
0604-881-285,

Wideofilmowanle,

Ocieplanie styropianem,
041/362-59-16,090-317-617.

Kielce, ul. Piotrkowska 12, parter,
tel./fax 343-06-46, 090-39-26-39

łSl048

Panele - 041/362-53-70.
1IS1088

8~50/O

- NOWE
OD '9,S%
- UŻYWANE
SAMOCHODY

przy ulicy Pawiej 6

warunkami przetargu, projek1em umowy oraz szczególowym zakresem prac remontowych można się zapozać w siedzibie R.T.B.S.
"Administrator" Spólka z 0.0. przy ulicy Waryńskiego 16A w Radomiu,
pokój 13, I piętro.
Koszt materialów przetargowych wynosi 20,00 zl.
Oferty pisemne opracowane zgodnie że specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy skladać do 6.07.1999 r. do godz. 13.00
w siedzibie R.T.B.S. "Administrator" Spólka z 0.0. przy ulicy Waryń
ski ego 16A w Radomiu, pokój 12 (sekretariat), I piętro .
Wysokość wadium za zadanie przetargowe wynosi 2.000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi 6.07.1999 r. o godzinie 13.15 w sIedzibie
R.T.B.S. "AdminIstrator" Spółka z 0.0. przy ul. Waryńsklego 16A
w Radomiu, pokój nr 3 (świetlica), parter.
Termin ogloszenia wyników przetargu zostanie podany w dniu
otwarcia ofert.
Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania robót loddanie dźwlgu ' po remoncie do eksploatacJI- 31.08.1999 r.
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami: Waldemar Pałys,
Mirosław Walczyk, pokój 13, I piętro, tel. 362-73-02 W. 36.
Postępowanie przetargowe prowadzone' będzie z zastosowaniem preferencji krajoWych.
W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci spełniający warunki: zgodnIe z art. 19 I art. 22.2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. 119/98, poz. 773).

Transport towarowo-osobowy, autolaweta, 041/332-44-27, 0603-258-643.
łSO\/9

łSIOl4

KREDYT NA SAMOCHÓD

OD

041/331-81-99,

PANELE
041/368-50-94.

Urządzenia Chłodnicze, klimatyzacyjne, montaże, naprawy. Sprzedaż czynników, części, agregatów. Eko-Szron. Kielce Armii Krajowej 48,
tel/lax 041/368-74-23.

PROFESJONALNE,
ak1568

Usługi dźwigowe, tel. 090-246-153,
041/303-48-39,366-44-46.

Parkiety, boazerie, panele,

łS l 067

Q~).!~~.ę:.~Hl:._._......_._.._.._....._..............J5()!1!

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

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

00113

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

W budynku mieszkalnym
położonym w Radomiu

,

Żaluzje, verticale, rolokasety,
Tanio! 041/366-38-26.

1IS10S6

_ __ __ ______Wl:c:. .:.;2161

ogłasza

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

kkBSOI

Fachowe układanie glazury, terakoty,
041/361-86-84.

Firma "Okno" oferuje: okna PCV, drewniane, profesjonlany montaż, najniższe
ceny, Wesola 3,041/344-61-53.

z

Żaluzje, 041/331-04-97.

koll

łSIOB5

Domofony 041/369-88-21.

Rolety - antywlamaniowe - Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy
Heroal. ROlokasety, bramy, parapety,
verticale, rolety tekstylne, markizy.
Paderewskiego 3, 041/343-07-04.
Zapraszamy!! !
",1852

drSlO81

Szalone wakacje '99! Wiochy 660 zł,
Praga 191 zł , Wenecja 299 zł. Ostrowski
Travel, Kielce, Targowa 17, 343-06-43,
343-04-33.

!w-"'l--:

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

Żaluzje , 041/342-67-52.

ScanPlot - Zakład Usług Poligraficznych wykonuje: wizytówki, ulotki, zaproszenia, bindowanie, sklad komputerowy,
skanowanie, sitodruk, offset, tampodruk.
Kielce, Mała 12, 041/307-34-88,
0601-534-139.

łS0801

6399

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

~
l-----I

drSOS38

Roboty ziemne koparkami " Białoruś"
RG= 35.00 + VAT. PW "ceglarek".
Kielce, Zagnańska 36, 366-12-08.Wl2802

Rolokasety, żaluzje "Wik-Bart",
Mila 16, 041/345-07-90.
01<1599

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

Docieplanie styropianem,
041/331-81-99.

11 6

Wyposażenie łazienek.

Instalacje hydrauliczne, przylącza ,
041/368-83-44,
0602-477-044.
montaż kotłowni,

Żaluzje pionowe, 041/362'20'25,

łS0985

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

Kielce - Mannheim, 0602-187-972.

agl99

Gatex - ocieplanie, tynki mozaikowe.
Kielce, 0604-75-39-52.
łSOSOI

Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041/368-86-55.
0I<1S06

1111146

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

.l"

Wl2181

Żaluzje - tanio, 041/369-86.37.

........._...._... _.._...._........ _........____ .._..__..._....._y..!~!

Odzież

AAA anteny, domofony, - instalacje,
serwis, 041/346-19-89.

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

. łS0603

łSI0I9

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

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

..220

łSOS43

łSI0!5

Wll111

Przeprowadzki , 041/366-25-10.

r ---------------------,
I

.it.Mm. EXTRA
Jeden znajlepszych impregnatów do drewna na polskim rynku, oferawany
wwielu wysoce dekoracyjnych kolorach. Jego półmatowe powloki zapewniają
wyjątkową trwałość oraz zabezpieaenie przed grzybami i promieniami UV.

Al" Towar
WAG"", nie przypadkowo
U
nazwany EXTRA

HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW

"PROMESA"

INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA

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

I

I~
·

TAI OGÓLNOPOLSKA
INFORMACJA
GOSPODARCZA
KIELCE
9477
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
http://www.taLcom.pI

@POLYPIPE
ANGIELSKIE RYNNY
NA POLSKIE SŁOTY
Dystrybutor regionalny
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gminach

PROMOC~A

e wlasnym interesie
.~,u\m.,,:: pamiętamy dozorcę bloku przy ul. Alternatywy 4 z

u Stani sława Barei, jego pseudospołeczną działalność
e: "Nie będzie teatru, będzie chór!', Awersja do
.. nikn'NSllc:lch przedsięwzięć wzięła się właśnie z tzw.
sp ołecznych i innych form wymuszania aktywności.
teatr, to chór, jak nie kopanie trawników, to mycie
Tymczasem w Kielcach i ośmiu innych gminach
świętokrzyskiego powstają zupełnie nowe
le aktywizowania społeczności lokalnych,
Renata Kołodziej . - Zmuszanie do
czegokolwiek rodzi efekt odwrotny. Tymczasem mieszkańcy kilku
gmin w województwie sami zainteresowali się naszymi projektami
i zwrócili się z pytaniem o możli
wość przeniesienia ich na ich lokalny grunt. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dla nich szkolenie w
tym zakresie. Przybliżaliśmy metody pracy, zasady działania , konkretne projekty.
" Dialog" uzyskał dodatkowe fundusze z Fundacji Charlesa Stuarta
Motta i przedstawił swoją ofertę:
darmowe szkolenia dla liderów i
menedżerów w gminach. Po spotkaniu z prezydentami , burmistrzami i wójtami zdecydowano, że z
ośmiu gmin, które zgłosiły zainteresowanie projektami szkolić się
będą po trzy osoby. Władze samorządowe tych ośrodków zobowiązały s i ę do wspieran ia przeds i ęwzięć, współpracy, pomocy i
promocji działań "dialogowców".
Z Jędrzejowa, Ostrowca, Starachowic, Skarżyska , Pińczow a
oraz Morawicy, Chmielnika i Łago
wa przyjechały do Borkowa pod
Kielcami 24 osoby.

namów ić ludzi do wspólnych
dla .. . nowłaśnie, siebie sa-

Program
" Dialog"
przy Fundacji Rozwoju
. Lokalnej w Kielcach
sposób na promowanie
społe cznych i aktywizowaw osiedlach oraz
nia!;tec:zkc3Ch A wszystko
zgodnie z zasadami
i samorządności. To
za czystość na klat.~h ,nc1o,wel
odpowiada
, która
zatrudnia
. Ale najbardziej su-

nr""""v,l,,

sprzątaczka

, gdy śmieci i pety zado kosza lądować będą
drzwiami sąsiada, a lokator
piętra urządzi z kolepopijawę na klatce.

nata

Kołodziej .

- Trzeba tylko
wskazać metody ich rozwiązywa
nia. Na pierwszym szkoleniu , w
kwietniu, przekazywaliśmy wiedzę
na temat analizy posiadanych zasobów, tego czym dysponujemy,
jakie mamy atuty, a jakie braki.
Uświadomienie sobie tego na samym początku jest niezwykle waż
ne, gdyż pozwala ominąć bariery i
zaoszczędzić czas, daje jasność
sytuacji.
Szkolenie prowadziła także Janina Kowalik, socjolog , która podkreślała jak istotne jest sprecyzowanie potrzeb społeczności lokalnych i sięganie do ich opinii.
Drugi etap szkolenia, które odbyło się kilka dni temu, to praca z
grupą i zarządzanie projektem .
Najpierw trzeba poznać siebie, by
mieć dobre relacje z innymi. Potem można poznawać metody
komunikowania się, zarządzania
projektem, pozyskiwania sojuszników, style kierowania grupą. cechy liderów i sposoby rozwiązywa
nia konfliktów.
Trzecim etapem szkolenia, który
odbędzie się jesienią. będzie planowanie działań i pozyskiwanie
dotacji na działania.
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szkolenia liderów jeszcze
to pierwsze efekty pracy
już widać . W Jędrzejowie działa
Młodzieżowa Rada Miasta. We
wrześniu odbędą się wybory. Tymczasem na Dni Jędrzejowa burmistrz przekazał młodym radnym
klucze do miasta. W Pińczowie i
Chmielniku odbywają się spotkania Młodzieżowego Klubu Europejskiego. Pińczowska młodzież prowadziła badania, w których ludzie
mieli okazję wypowiedzieć się na
temat bezpieczeństwa, bezrobocia, zagrożeń.
W Morawicy zainteresowania idą
w kierunku Młodzieżowej Akademii Lidera, a także promocji i agroturystyki. Tym ostatnim zainteresowani są również w Łagowie.
Bardzo poważnie potraktowano
sprawę w Skarżysku . Powstał tam
IMPULS, czyli Integracja Mieszkańców Przedstawicieli Ugrupowań
Lokalnych Skarżyska. Tworzą ją
osoby z różnych instytucji i środo
wisk, którym bliskie są problemy
trwają,

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE
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"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

_~~

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

bezpieczeństwa mieszkańców.

Magdalena FUDALA

W tym tygodniu wszystko lub prawie wszystko
o powiecie Kazimierza Wielka
Zapraszamy do radioodbiorników

Letnie schładzanie cen
PROMOCJA' RQMQCJA' PROM(X:IA' PROMOCJA' PROMOCJA' PROMOCJA' PROMOCJA' PROMOC'JA • PROMOCJA,

A.tn.co

Po drugie: uczyć się

Chłodziarko-zamrażarka

- Okazało się, że jest ogromna
potrzeba aktywizacji ludzi wokół
różnych problemów - mówiła Re-

AK 260
Chłodziarka:

152 litry ~

Zamrażarka: 79 litrów ~

GÓLNOPOLSKI TYGODNIK ~
IN.STRACJI PUBLICZNEJ
INFO.R .

ł

Aktualności

~ Chłodziarka:

t
t
t

ORZĄDOWEJ

t

201 litrów

~ Zamrażarka: 82 litry

~ Automatyczne odszranianie

o

NYCH, PRACOWNIADMIN ISTRACJI

Bardzo pojemne balkoniki ~

AK310

i Samorządowa
IEZBĘDNY W PRACY

Regulowane półki ~
z hartowanego szkła

Am~cQ
Chlodziarko-zamrażarka

~
INFOR

Gazeta

Automatyczne odszranianie ~

BIEŻĄCE
INFORMACJE
KOMENTARZE
OPINIE
PORADY PRAWNE

~ Regulowane półki

z hartowanego szkła
~ Bardzo pojemne balkoniki

Am.co
Kuchnia ceramiczna
C602.834TeKD

60 cm
Dwa podwójne pola grzewcze ~
Piekarnik Multi z rożnem obrotowym ~

Programator elektroniczny Te ~

informacja

0-800 122 222

Iskie Radio Kielce
I
101.4 MHz 71.15
eC8 •••

Piekarnik z emalią katalityczną ~

Podwójne drzwi piekamika ~

Szuflada na prowadnicach rolkowych, ~
ze szklanym frontem

PROMOCJA' PROMOCJA!< PROMOCJA' PROMOCJA· PROMOCJA' PROMOCllA • PROMOCJA' PRo.MOCJA • PRO~10CJA •

.. .aż się robi gorąco.

99 (poniedziałek)

Najwyższej jakości, nowoczesne chłodziarko - zamrażarki i kuchnia ceramiClIla Amica
w niem.ykłej promocji, w specjalnych ~akacyjnych .stałych cenach detalicznych.-

10.30 - "Nasze drogi" - o poezji Jana Czameckiego - audycja
Marii Bednarskiej.
11.10 - "Sprawa na dziś· - debatę
Marzena Sobala.

_u

Do nabycia w sklepach AGD na tererue całego kraJu.

senatorską poprowadzi
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15.10 - .Gitarowe harce" - audycja Leszka Ślusarskiego.
W programie gitarowe kalendarium, rozmowa z
Andrzejem Wilkosem - znanym kolekcjonerem
gitarowej muzyki z lat 60-tych i 70-tych, gitarowa
muzyka i gitarowe ciekawostki.

.

Jasna strona żyda

6

infolinia marketing

0-800-160-719,

infolinia serwis

0-800-160-708;

http ://www.am ica.com .pl

Informacje uzyskaszw:

20.15 - "Radio po kolacji" - powiat kazimierski: historia, kultura,
zabytki - o tym z zaproszonymi gośćmi rozmawiać
będzie Krzysztof Irski.

'''''''

Chrzanów: PHH ElEKTRON, ul. Kroczymiech 40, tel. (032) 623-2~55, tel. (032) 623-11-11, tełJfax (032) 623-24-02; Kielce: PH AROOMPOl.,
ul. Hauke Bosaka 2, tel./fax (041) 361-68-96; Radom: FHU OOMGAZ S.c., ul. Warszawska 58, telJfax (048) 408-63, tel. 090255970; Tarnobrzeg:
MAND M Sp. Z 0.0., ul. Marii Curie-Sklodowskiej lO, tel./fax (015) 823-27-71, tel. (OlS) 822-63-26, tel. (015) 822-34-10

~----------------------------------------------------------------------------------------IVll~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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SPORT
Rafał

,

Siadaczka: Jedyny

.

kłopot

to bariera językowa

WOJCIK E ZI
NIE POWIE ZIAL
Polacy kibicowali Szkotom

Euforia
w Pradze
tysiące widzów było w
środę w Pradze świadkami

23

kapitalnego widowiska, jakie w kwalifikacjach EURO
2000 stworzyli futboliści
Czech i Szkocji. Nasi połud
niowi sąsiedzi , mimo iż w 64
minucie przegrywali 0:2, wygrali 3:2 i zapewnili sobie
awans do przyszłorocznych
finałów ME.
W Pradze stawiło się około 6 tysympatyków "Walecznych
Serc". Ubrani w krótkie spódniczki,
wyposażeni w kobzy i dudy Szkoci bawili się wyśmienicie , j akby
chcieli potwierdzić op inię wielu
ludzi , że są najlepszym i kib icami
na świecie. Fani Glasgow Rangers i Celticu zapomnieli nawet o
klubowych waśniach, które ostatnio nasiliły się przy okazji finału
Pucharu Szkocji. Warto dodać,
że w jednym z sektorów, zajętym
przez fun club Celticu zasiedli kibice Arki Gdynia. Flaga w barwach Szkocji z napisem "Gdynia" robiła ogromne wrażen ie
nawet na Czechach.
sięcy

Tuż przed rozpoczęciem spotkania swój koncert rozpoczęli kibice czescy. Czesi przez cały
mecz głośnym, żywiołowym dopingiem wspierali swoich pupili ,
a ci odwdzięczyli im się kapitalnym zrywem w końcówce partii.
Gwiazdy czeskiej drużyny narodowej ani prtez moment nie
zwątpiły w odniesienie zwycię
stwa . Umiejętnie dyrygowani
przez pomocnika Liverpoolu Patrika Bergera koledzy trzykrotnie
za sprawą Tomasa Repki (obrońca AC Fiorentina), rezerwowych Pavla Kuki (od kilku dni zawodnik
VfB
Stuttgart)
i
mierzącego 203 centymetry Jana Kollera (Anderlecht Bruksela) pokonali szkockiego golkipera i doprowadzili miejscowych kibiców do euforii. Po końcowym
gwizdku na stadionie Sparty rozpoczęła się feta z okazji wywalczenia przez Czechów awansu .

Świętowanie sukcesu przeniosło
potem na ulice Pragi. Smutni
Szkoci godzin ę po zakończeniu
gry wbiegli na murawę boiska na
Letnej i zaczęli między sobą grać
w piłkę . W tym niby-spotkaniu,
w którym w każdej drużynie występowało po ponad 20 graczy,
padł tylko jeden gol , a jego
strzelec został przez kompanów
zniesiony na rękach z placu gry.
"Waleczne Serca" uc i eszyła dopiero wiadomość z Sofii o stracie punktów przez Anglię w batalii z Bułgarią. Szkoci życzą
wszystkiego najgorszego Anglikom i kibicują Polakom . No, ale
skoro na ich mecze nawet na
Wyspy Owcze jeżdżą nasi rodacy z Gdyn i, to nie ma się co
się

dziwić .

Z Pragi
Jaromir KRUK

Będą

zmiany w

Tłokach?

Gorzycka zagadka
Na spore zmiany personalne
zanosi się w trzecioligowej drużynie Tłoków Gorzyce, po zakończeniu minionego sezonu.
Większość zmian podyktowana
jest postawą zespołu w " sławet
nym" już meczu przeciwko LubIiniance Lublin, który to gorzyczanie
w kompromitującym stylu przegrali. Z dobrze poinformowanych źró
deł dowiedzieliśmy się , źe nie zostanie przedłuźona umowa ze
Sławomirem Baćmagą, którego
pozyskaniem zainteresowani są
ponoć działacze czwartoligowego
Video Ciepielów. Bardzo niepewna jest teź dalsza praca w Gorzycach trenera Józefa Antoniaka.
Gorzyccy działacze prowadzą bowiem rozmowy z kilkoma trenerami, których widzieliby w swoim klubie . Pod dużym znakiem zapytania stoi też dalsza gra w Tłokach
Janusza Górecznego, Tomasza

OKNA, DREWNIANE
Producent:

Autoryzowany
Dealer:

TERAZ POLSKA

Kielce, ul. Żelazna 22 (obok dworca PKP), tel. 368-30-06
~
Radom, ul. Obrońców 30 (dojazd od ul. 1905 Roku), tel. 360-20-88:;t
Redaktor

prowaązący

wydania:

Rafał Siadaczka, reprezentant
Polski w pi łce nożnej , wychowanek Bro ni Radom i piłkarz m.in.
Radomiaka, po ostatnim meczu
eliminacj i mistrzostw Europy
przeciwko Luksemburgowi (PoIska zwyci ężyła 3:2) przyjechał
do rodzi nnego miasta odwiedzając najbliższych i naszą redakcję. Z zawodnikiem rozmawialiśmy o reprezentacj i, pobycie w
Austrii i grze w Radomiu.
• Wy g ra liś c i e z Luksemburgiem, a w innym meczu grupy
Bułg a rzy zremisowali z Ang li ą.
To bardzo dobry wynik dla Polski.
- Jeszcze lepiej byłoby, gdyby
Bułgarzy wygrali , ale trzeba powiedzieć , że remis też jest dla nas
korzystny.
• Zn a li śc i e rezultat tego spotka nia, zanim rozpoczę li śc i e grę
z Luksemburgiem?
- Trener Janusz Wójcik nie podał
wyniku. Dał jednak do zrozumienia, że możemy być zadowoleni z
tamtego rozstrzygnię cia .
• Teraz otwiera s i ę realna szansa na wyjś c i e z grupy.
- Wystarczą nam dwa remisy albo
pokonanie Anglików u siebie. To drugie byłoby najlepszym rozwiązaniem,
bo nie musielibyśmy czekać na wynik
meczu ze Szwedami. Awans byłby
bardzo dużym sukcesem.
• Nie męczy was c i ągłe przypominanie spotkań z 1973 roku,
gdy Pols ka wygra ła z Ang li ą
(2:0), a potem zrem i sowała na
Wembley (1:1)?
- Trwa to trochę za długo . Trzeba
więc ich pokonać, żeby skończyły

Paweł

MIJAS, asystent

Karasińskiego

i Anatolija Ławry
szyna. Chętnie widziano by natomiast dalszą grę w Tłokach Tomasza Tułacza, ale piłkarzem tym
zainteresowani są działacze kilku
drugoligowych klubów.
Prezes Tłoków Jerzy Nykiel
uspokaja , że na wszystko przyjdzie czas. Obecnie trwa jeszcze ligowy sezon i nikt nie ma zamiaru
dokonywać jakichkolwiek nerwowych ruchów. - Wszystko ma być
przemyśl ane i skonsultowane z
zainteresowanymi - twierdzi sternik gorzyckiego klubu.
IPISZ!

• Jak wypada porównanie
obu krajów?
- Wszyscy narzekają na
ale austriacka wcale nie
sza . Czołowe zespoły z
powodzeniem grałyby o
ższe lokaty.
• D użo ki biców nn'vr"nri,,:.,
mecze ligowe?
- Na nasze około trzech
chociaż na derby z
15 iys i ęcy. Nasz
więcej sympatyków. A lnnn<llo".,
meczach jest bardzo
ma mowy o żadnych
między kibicami.
• Na przełom i e lat 80. i 90.
pan zawodnikiem Legii
wa. Mimo pochlebnych
rozstał się pan z k łub em.
- Zagralem 16 s potka ń, ale
grzechy młod ości dały znać
bie. Wróciłe m do Broni
nas tąp iło zalamanie, bo
do trzeciej ligi. L ":S I" ""''''~I,"m",
co dalej z sobą rob ić,
pracować i chci ałem nadal
• ' Póżniej był Radomiak,
po rundzie jesiennej pukał
wet do drzwi pierwszej ligi.
udało się jednak awa nsowa~
- Zawsze podk reślam , że
tym klubie wspominam
le. Radomiak miał dobrą
ale w pewnym momencie
tego o czym wcześn iej

Fot. P MazUT
Rafał

Siada czka

się

tylko wspomnienia. We wrześ
niowym meczu z "Wyspiarzami"
zagramy bardzo skoncentrowani.
• Jak odebral i ście decyzję Polsk iego Związku P iłk i Nożnej o
wypłacen i u premii dopiero w
przypadku awansu z grupy?
- To pewien skandal. Jeśli coś jest
ustalane wcześniej, to należy się z tego wywiązywać. Nie moźna dowolnie
zmieniać decyzji w trakcie gry.
• Przej d ż my do występów w
Memphis Wiedeń , pana obecnym klubie.
- Jestem zadowolony z pobytu .
Naprawdę , nie mogę narzekać .
Jest to klub bardzo dobrze zorganizowany. Nie ma takich problemów jak w lidze polskiej i niepewności o swoj ą przyszłość , klub albo pieniądze za grę . Według tamtejszego regulaminu , do rozgrywek nie dopuszcza s ię klubu, który
nie ma odpowiedniego zabezpieczenia finansowego i poręczenia
bankowego. Nie może w i ęc być
mowy o takich sytuacjach jak w
Polsce, kiedy okazuje się , że nagie w klubie nie ma pieniędzy. Klub
zapewnił nam dobre warunki. Zdecydowaliśmy się na trzypokojowe

mieszkanie w Wiedniu kosztem
domku poza sto licą Austrii. Gdybyśmy wybrali domek, musiałbym
dojeżdża ć do Wiednia 60 kilometrów. Żo n a Justyna nie pracuje,
zajmuje się domem. Jedyny kło pot
sprawia nam bariera językowa .
• K lub zajął odległą l okatę w
minionym sezonie. Siódme miej sce w dz i es i ęc i ozes połowej lidze nie było c hyba marzeniem

mni ałem. pie niędzy.

• Dziękuję za rozmowę i
kcesów w klubie i re~.re2:entlCj.

Kielce tylko
z Tarnobrzegiem?

Zamęt

dz i ałaczy ?

- Drużyna straciła za dużo punktów w pierwszej rundzie i na wiosnę trudno było odrobić straty. Pogodzono się , że ciężko będzie o
nawiązanie walki z czołówką. Teraz mamy nowego trenera, byłego
reprezentanta Austrii Herberta

w IV lidze
Drużyny piłkarsk ie

chełmskiego nie ch cą
sezonie brać udziału w
kach czwartej ligi ws
spolami z byłego woj.
brzeskieg o i obecnego
krzyskiego.
Powodem są zbyt duże
ległości, jakie drużyn y
konywać . by
mecz. Skromne
z ledwością wytrzym ują
wanie amatorskich w
drużyn po
części kraju . Działacze
Chełm zamierzają w nowym
nie prowadzić rozgrywki
z OZPN Zamość .
więc, że Kielce połączą i
nobrzegiem . plusem

Prohaskę ·

• Liga austriacka gra d os yć
dziwnym systemem.
- Wytłumaczył mi to Krzysiek Ratajczyk, który występuje tam od kilku sezonów. W jednej rundzie gra
się mecz i rewanż . Wiosną to samo. To nudne, gdy gra się tak czę
sto z tymi samymi zespołami. A do
tego dochodzą jeszcze mecze pucharowe. Nowy sezon rozpoczynamy już 30 czerwca .

Roman Murdza szkoleniowcem reprezentacji Polski ju ni o re k~

Afera z Irener m
Szkoleniowiec pierwszoligowych siatkarek Melnox Autopart Lobo Mielec Roman Mur..
dza, ma spore szanse otrzymania nominacji na trenera reprezentacji Polski juniorek.
Dotychczasowy szkoleniowiec
kadry młodych polskich siatkarek
Krzysztof Leszczyński złożył rezygnację z pełnienia swej funkcji ,
którą Zarząd Polskiego Związku
Piłki
Siatkowej
natychmiast
przyjął. Krzysztof Leszczyński za-

prowadzącego :

mieszany jest bowiem w aferę
z podpisaniem przez
dziewięć zawodniczek drużyny
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Sosnowiec umowy na grę w zespole z B ielska- B iałej. Dodajmy,
że są to zawodniczki, które w myśl
przepisów, po skończeniu edukacji w sosnowieckiej szkole miały
powrócić do swych macierzystych
klubów. Zarząd PZPS podjął decyzję , że do czasu wyboru nowego
trenera reprezentacji juniorek, fun-

związaną

kej ę tę pełn ił będzi e trener kadry
seniorek Jerzy Skrobecki. Nazwisko nowego szkoleniowca kadry
juniorek podane ma zostać za
miesiąc , a wśród naj poważniej
szych kandydatów znajduje się
Roman Murdza. Najważniejszym
startem reprezentacji juniorek w
tym roku będzie występ w sierp, niowych mistrzostwach świata , jakie rozegrane zostaną w Kanadzie.
IPISZI

z

województw

układu byłyby dużo

tych czas wyjazdy na
nusem natomiast,
spotkań barażowych o
trzeciej ligi po 7~I(Q ńczal nynl
nie. Jeśli taki układ
jęty, to czwarta liga w
nie przystąpi do rozgrywek
pełnie innym niż obecnie
Względy

r

jednak chyba górę i
działu czwartej ligi.
wiem w tej klasie
jest więcej walko'wel'Ow
czterech grupach
klasy B ...

Janusz KANIA.

Redaguje kolegium: Andrzej ZAŁUCKI- redaktor naczelny (368-00-12). Stanislaw WRÓBEL - zastępca redaktora naczelnego. Anna MAZUR - sekretarz redakcji. Pawel MIJAS, Krzysztof KOWALIK, Janusz KANIA - zastępcy sekretarza redakcji (tel.
dakcji: 25-953 Kielce 12, skr. 131, ul. Targowa 18, fax: 368-22-18. Działy: infonnacji-tel. J68.OO.88, publicystyczny-tel. 368-58-73. łączności z czytelnikami -teł , 368-22-19, sportowy-tel. 368-22-D9, Biuro Reklam i Ogłoszeń Kielce, ul. Targowa 18-tel. 343.Q6-21 ,
40, oddział radomski: dyrektor oddziału : Stefan MŁODAWSKI, kierownik redakcji Jerzy WLAZŁO , 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 60, telJfax 36-00-518, 36-35-356. 36-00-470. 34-02-450. oddział podkarpacki: dyrektor oddziału: Czeslaw HAŁAJ. Stalowa
Sierpnia 12, p. 214 (II piętro). teł. 842-67-17, kierownik redakcji: Grażyna S?AFIŃSKA, Tamo!>rzeg ul. Moniuszki 5134. teł . 823-26-02, oddział w Mielcu, al. Niepodleglości 14/10. hoteł "WISłoka" I p.. teł. 583-75-10, oddział w Końskich, ul. Łazienna 13, teł.
372-20-20; oddział w Starachowicach. ul. Radcmska 29, teł. 27341-73; oddział w Ostrowcu Swiętolazyskim, Biuro Reklam i 0gI0szeń - Hotel "Łysica", ul. 3 Maja 13, teł.lfax 2654554. oddział w Staszowie ul. Czysta 1 (róg ŚWierczewskiego), tel, 864-32-58.
oddział wSandomiefzu. ul. Mickiewicza 17A, tel. 832-10-89. oddziaIwSkaTŻySku -DH ..Hem1es".lIIp.,(j. ~18, 1eI. 25-25{)16.odc:!zBw..Jędmljowie DH ..Past" -p. KośWszkj,1eI.trax3ffi.5500. RokXXV, ISSN0137-902X, nr indeksu 350087. Prenumenatę pro.vadzą wszystkie oddziaIy .Ruchu" i urzędy pocztowe. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogIoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagcmania i skracania.
WYDAWCA: "Echo Media" sp. z O. o.. 25-520 Kielce 12, ul. Targowa 18. Prezes wydawnictwa: Krzysztof ZDEB (tel. 368-00-43). Druk: "Drogowiec" Sp. z 0 .0" Kielce, ul. Sienna 2.

http://sbc.wbp.kielce.pl

