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Z "Echem Dnia" taniej
Kupony rabatowe do sklepów całego regionu
Str. 14, 15 i 16

Ukazuje się w województwach: ŚWiętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim

Czwartek, 28 grudnia 2000 r. Nr 299 (7428) Cena 1 złoty

·SZOP
URZ
Podczas sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

DCRODZĄ,

KUPUJ',
••
•

- Będzie to spektakl satyryczno-polityczny, w którym chcemy
ukazać wady i przywary władzy,
jak również nagłośnić bolączki i
postulaty mieszkańców Ostrowca - mówi przewodniczący Samoobrony Mieszkańców Leszek
Sułek . - Najbardziej będziemy
chcieli napiętnować antyspołecz
ne i antyludzkie decyzje władzy w

DJEZDZAJ4:

Jutro o godz. 13 przed Urzędem Miasta w Ostrowcu ŚWięto
krzyskim zostanie przedstawiona szopka noworoczna, zorganizowana przez przedstawicieli Samoobrony Mieszkańców. W tym czasie w urzędzie będzie trwała sesja Rady Mia~.

>

postaci likwidacji szkół, demontagrzejników, eksmisje z mieszkań ludzi ubogich i rosnące w

żu

/

m ieście bezrobocie, które wymyka się spod kontroli władzy. W

szopce noworocznej

wystąpią

..

Pielęgniarki

w

regionie

świętokrzyskim kontynuują

protest. Dziś w trzech szpitalach regionu odejdą od
łóżek pacjentów, w dwóch
będą okupować świetlice.

Jutro kolejna partia pielę
gniarek pojedzie wspierać
koleżanki okupujące gmach
Ministerstwa Zdrowia w
Warszawie.
Po zawieszonym na święta proteście pielęgniarki i położne w w0jewództwie świętokrzyskim ponownie rozpoczęły akcję . Dziś w
szpitalu w Sandomierzu i WIoszCZowie pielęgniarki odejdą na
dwie godziny od łóżek pacjentów.
W Opatowie strajk będzie trwał
dłużej, bo od godz. 7 do 17. W tym
czasie chorymi będą się zajmowały oddziałowe i pielęgniarki, które będą mogły zostać po nocnym
dyżurze. W obu tych szpitalach
pielęgniarki i położne strajkowały
także w święta . W Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Kielcach i
wszpitalu w Pińczowie pielęgniar-

ki zejdą na dwie godziny do świe
tlic. Przy chorych pozostanie po
jednej pielęgniarce na oddziale. Nie wiemy, jak długo potrwa jeszcze nasza akcja protestacyjna.
Czekamy na jutrzejsze ustalenia
zarządu krajowego związku - powiedziała nam wczoraj Dorota
Szlufik, przewodnicząca zarządu
regionu świętokrzyskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych. Jutro kolejna grupa pielęgniarek z naszego regionu (ze szpitala w Sandomierzu) wybiera się do Warszawy,
żeby wesprzeć koleżanki okupujące Ministerstwo Zdrowia. Jak
się dowiedzieliśmy, pielęgniarki z
naszego regionu także podczas
swoich prywatnych wizyt u rodzin
w Warszawie chodziły do koleżanek zamkniętych w budynku Ministerstwa Zdrowia, żeby połamać
się z nimi opłatkiem i podzielić
świątecznym ciastem. - To były dla
nas bardzo smutne święta. Jesteśmy przygotowane na to, że
będziemy tak samo obchodzić sylwestra - powiedziała Dorota Szlu/IBl
fik.

pr..' ......
Prezydent RP ułaskawił Mariana Zag(Irnego, lidera NSZZ "solidarność" Rolników Indywidualnych. na którym ciążyło kilka wyr0ków za wysypywanie zboża.
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znaczące

postacie w

mieście . Początkowo chcieliśmy
zorganizować
ko l ej ną pikietę

przed urzędem , ale ze wzg l ędu
na świąteczny czas zdecydowali śmy s ię na szopkę . Z pewności ą
będ zi e bardzo wesoło, choć dla
wielu, którzy przyjdą na spektakl,
będzie to śm i ech przez łzy - dodaje Leszek Sułek .
IMajl

Koprzywnica

1<'

Protest po smutnych świętach

wszystkie

Diety (nieco) w gór,
Radni powiatu ustalili sobie nowe wynagrodzenie,
żeby nie narazić się mieszkańcom
o 8 zł wzrośnie w przyszłym roku miesięczna, zryczałto
wana dieta przewodniczącego Rady Powiatu Włoszczow
sklego, 8Z8N9QWY radny za każde posiedzenie dostanie o
16 zł więcej. Na ostatniej sesji radni ustalili sobie nową wysokość diet na 2001 rok.
Dotychczas przewodniczący
rady za swoją pracę w samorządzie dostawał 1400 zł, a
poszczególni radni po 140 zł za
każde sIutixMe &pOłkanie - sesję lub poaiedmIlie komisji.
Od stycznia stawki się zmieniają. Radni ustalili, te dla przewodniczącego będzie to 90 proc.

określanej przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji stawki bazowej, która
obecnie wynosi 1560 zł, a dla
szeregowego radnego - 10 proc.
tej kwoty za katde posiedzenle.
Pudwytka diet jest raczej nie-

wielka. W ztołówkach oznacza
to. te przewodnic:zący rady do-

stanie 1407,60 zł (nieca/e 8 zł
więcej niż ma obecnie), a pozostali 156 zł (o 16 zł więcej) za każdą sesję Rady Powiatu i posiedzenie komisji.
W czasie ostatniej w tym roku
sesji trwała dyskusja, czy zryczałtowane diety powinni otrzymywać także nieetatowi członko
wie zarządu. Radni uznali jednak, te w obecnej nle najlepszej
sytuacji finansowej samorządu i
wielu mieszkańców powiatu, taka
decyzja byłaby 1:18 postrzegana
przez ludzi.

znowu
miastem
Decyzję taką podjęła w minionym tygodniu Rada Ministrów.
Koprzywnlckie władze nie zostały jeszcze oficjalnie poinformowane o nadaniu praw miejskich.
Koprzywnica odzyska prawa
miejskie już w styczniu przyszłego
roku . Prawa miejskie nadane w
1268 r. pos iadała 600 lat. Ponad
100 lat temu prawa miejskie odebrał Koprzywnicy ukaz carski. Formalnie starania o przywrócenie
praw miejskich Koprzywnfca rozpoczęła w 1992 r.
- O nadaniu Koprzywnicy praw
miejskich dowiedziałem się z mediów - powiedział wójt Stan isław
Pawtik. - żadnej oficjalnej decyzji
jeszcze nie mamy. Cieszymy si ę
oczywiście z tego.
IGOPI
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JEDE CIOS

JAK/BYŁ

W

OSTATNI ROK

Skarżysku

ojciec zabił syna

52-łetnl mieszkaniec bloku
przy ul. Skalnej w Skarżysku
zabił
nożem
kuchennym
swego 29-letnlego syna. Do
rodzinnej tragedII doszło w
"domowym zaciszu", tuż
przed północą w drugim
dniu świąt.

zał mu wracać tam, gdzie przebywał przez całe święta . Prawdopodobnie do kobiety, z którą syn pozostawał w konkubinacie. Matka i
babka przyszłej ofiary już wówczas musiały rozdzielać zwaśnio

Sprawca zadał swej ofierze jeden cios w plecy, po czym odłożył
nóż na stół w kuchni I spokojnie
czekał na przybycie policji. Dramat rozegrał się na niespełna godzinę przed północą. Po trzydniowej nieobecności w domu 29-letni
mężczyzna zjawił się około godz.
22 w drugim dniu świąt. Ojciec ka-

nożem .

nych ojca i syna. Wezwano policję , w której obecności syn opuścił rodzinny dom. Po godzinie
wrócił. Tu czekał na niego ojciec z
- Zatrzymany mężczyzna nie stawiał żadnego oporu. Był pod
wpływem alkoholu. Prawdopo-

dobnie alkohol piła również jego
ofiara - powiedział Krzysztof 01czyk, rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Skarżysku .

http://sbc.wbp.kielce.pl

IG.BJ
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TYSIĄCLECIA?
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MUZEUM NA STARYCH
ŚMIECIACH

Kieleckie Muzeum Zabawkarstwa. wbrew wcześniejszym zapowiedziom. nie opuści wymaga.;.:ych pilnego remontu magazynów
przy ul. KościusZki. Powód - nie udało ~ ma1eźć nowego lokum dla
18 tysięcy eksponatów.
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PRZEZORNY
UBEZPIECZONY
Od Nowego Roku nie ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej właściciele samochodów
będą
musieli
osobowych
zapłacić 3300 zł opłaty karnej, a
kierowcy samochodów ciężaro
wych 3800 zł. Posiadaczom innych pojazdów grozi kara w wysokości 700 zł .
Warto pamiętać , że każdy zarejestrowany pojazd objęty jest
obowiązkowym
ubezpieczeniem, nawet jeżeli używa się go
okazyjnie lub w ogóle nim nie jeżdzimy. Policjanci mają prawo
skontrolować każdego kierowcę,
ich obowiązkiem jest sprawdze-

nie ubezpieczenia.

Jeśli więc

nie

opłaciliśmy składki, możemy być
narażen i. na karę pieniężną. Co

jest powodem podwyżek?
- Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny oblicza ' wysokość
opłaty
na podstawie obowiązującego prawa. Przepisy
mówią, że opłata karna wynosi
trzykrotność średniej składki tych
towarzystw ubezpieczeniowych,
które mają co najmniej 5-procentowy udział w rynku . W Polsce
jest dwóch takich ubezpieczycieli: PZU i Warta . Wzrost opłat karnych jest więc wynikiem wzrostu
cen na ubezpieczenia - mówi Elż
bieta Turkowska-Tyrluk, prezes
Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.
- Rocznie otrzymujemy od policji około 30 tysięcy sygnałów o
posiadaczach samochodów, któ-

rzy nie mają obowiązkowego
ubezpieczenia. Jeżeli nie dokonują oni opłat karnych óobrowolnie, następuje egzekucja administracyjna . Wpływy z tego tytułu
za trzy kwartały roku 2000 wyniosły ponad 9 milionów złotych.
Pieniądze te wydawane są mię
dzy innymi na świadczenia dla
ofiar tych wypadków, których
sprawcy nie byli ubezpieczeni dodaje nasza rozmówczyni.
Głównym żródłem dochodów
funduszu sąjednak składki od towarzystw ubezpieczeniowych.
Oprócz bowiem wypłacania odszkodowań
powypadkowych,
zajmuje się on także obsługą
roszczeń klientów firm, które
zbankrutowały. W 2000 roku
upadłość Polisy i Gwaranta kosztowała Ubezpieczeniowy Fundusz .Gwarancyjny 25 milionów
zł.

Rolnicy
Od nowego roku wzrastają tadla rolników. Za brak
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zapłacą oni 60 zł , a
nie ubezpieczone budynki gospodarcze oznaczają karę w wysokości 400 zł.
'
- W kwestii obowiązku ubezpieczenia się od-odpowiedzialności
cywilnej dla rolników, to dotyczy
on sytuacji, kiedy szkodę poniesie osoba trzecia. Ściągalność
tych składek nie jest pełna. Prokże opłaty

""""-~~~"'=""-~

Leczą

jak

w telewizji?
Na kieleckich

słupach

ogłoszeniowych

Od Nowego Roku za brak OC kierowcy
i rolnicy zapłacą więcej
- Ofiara wypadku nie może pozostać bez ochrony, jeżeli
jego sprawca nie był ubezpieczony. Idea obecnych uregulowań prawnych jest taka, że każdy poszkodowany powinien otrzymać rekompensatę poniesionych strat - mówi
Jerzy Wysocki, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

-

blemem pozostaje system kontroli - informuje Jerzy Wysocki ,
prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń .

- Jeśli chodzi o ubezpieczenia
budynków gospodarczych , to
uważam, że dobrym rozwiąza
niem byłoby zachęcanie rolników
do tego ubezpieczenia, na
przykład poprzez ulgi podatkowe. Jego dobrowolność mogłaby
dać lepsze efekty niż wynikający
z obecnych przepisów obowiązek - stwierdza nasz rozmówca.
Czy takie zmiany prawa byłyby
dobrym rozwiązaniem dla polskiej wsi?
- Gospodarstwo jest miejscem
pracy rolnika , więc ubezpiecza je
on właściwie we własnym interesie. Jednak w tym momencie
obowiązek ubezpieczeniowy wydaje się jeszcze koniecznością.
Istnieje nawet projekt jego rozszerzenia na uprawy. Wystarczy przypomnieć sobie powódż z 1997 roku. Gdyby nie obowiązkowe
ubezpieczehia, dla wielu rolników byłby to życiowy drama!. Dopóki nie zmieni się świadomość
ludzi, przepisy regulujące ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych powinny pozostać nie zmienione - podsumowuje Elżbieta Turkowska-Tyrluk.
Sprawdzanie stanu ubezpieczenia budynków gospodarczych jest obowiązkiem gmin ,
zaś opłaty karne zasilają ich kasy.
Na razie ubezpieczenia te są
"złem" koniecznym. Zmiana sytuacji zależy zaś, jak się wydaje,
głównie do rolników. Tak czy inaczej, na razie płacić trzeba.
Kamil WOJTCZAK

zauważyliśmy wczoraj kolejne
elementy akcji propagandowej prowadzonej przez
Ogólnopolski
Związek
Zawodowy Lekarzy.
,Roczny budżet 400-lóżkowe
go szpitala równa się budżetowi
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji' - głosi jeden plakat.
Na innym Świętokrzyska Izba
Lekarska apeluje: ,Od 17 do 24
groszy dziennie wydaje Kasa
Chorych na opiekę zdrowotną
dla Ciebie. ( ... ) Nie łudź się , że
za te pieniądze będziesz miał
dobrą służbę zdrowia. Domagaj się alternatywy dla kas chorych!".

Iminosl

Biorą

Sześćdziesiąt pięć

kaczek

krzyżówek stało wczoraj na
zamarzniętym stawie w kie-

leckim parku. Czesław Gruszewski, dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miasta w Kielcach ,
uspokajał nas:

. ....

......

Mimo iż na złożenie zeznań pudatkowych mamy czas od
początku stycznia do końca kwietnia 2001 r., w I Urzędzie Skarbowym w Kielcas:h już zabrakło druków nadesłanych przez Ministerstwo Finansów w pierwszej turze.
Podatnicy zabrali wszystkie PIT-y
36 dla osób prowadzących działal

0-801164 279

ŚWIĄ7ECZNA IDYLLA
Podbite oko, nie zapłacony rachunek

goście z Wrocławia zaczęli
się sprzeczać. - Kobieta miała posiniaczoną twarz i podbite lewe
oko - relacjonowali później poli-

cjanci.

Wtrosce o spokój pozostałych 90ści

gospodarze

hotełu

poprosili

wszyslkie!
dawali urzędnicy i nie było takich
problemów.
W tym roku zmniejszona została
liczba rodzajów zeznań podatkowych. W 1998 r. musieliśmy zdecydować się .na jeden z sześciu
PIT-ów i siedmiu załączników. W
tym roku mamy dwa PIT-y i cztery
załączniki. - Wybór o~reślonego
PIT-u i załącznika wcale nie jest
prosty i praktycznie możliwy jest
po zestawieniu wszystkich rodzajów dochodów - mówi Hanna
Łączka. - Tymczasem podatnicy
nie czekają na zaświadczenia o
dochodach z firm czy ZUS i zaopatrują się na wszelki wypadek we
wszystkie możliwe formularze. Po
raz pierwszy od kilku lat zaczęliś
my je wydawać w dowolnej liczbie.
Okazało się, że najpierw zabrakło
PIT-ów 36, najogólniej mówiąc dla
prowadzących działalność gospo-

gwałtowną parkę

o wymeldowanie
się i zapłacenie rachunku. Tu zaczę; się schody - młodzi ludzie
przedłożyli najpierw karty kredytowe
bez pokrycia, potem oświadczyli
beztrosko, że nie mają -gotówki.
Obsługa hotelu zawiadomiła poIiqę .

darczą.

To dziwne, bo te osoby
rozliczają się najpóźńiej . Następ
na partia druków dotrze do nas z
ministerstwa w połowie stycznia.
I US Kielce borykał się już z podobnymi kłopotami kilka lat temu
jeszcze w starej siedzibie przy ul.
Wesołej . PIT-ów brakowało notorycznie, ponieważ ludzie pobierali
w centrum miasta po kilka druków
dla mieszkających w różnych miejscach znajomych. Kłopoty skończyły się , gdy PIT-y zaczęli wydawać w (lkienkach urzędnicy informujący jednocześnie, jakie zeznanie wypełnić . Po tegorocznej przeprowadzce urzędu na ul. Wróblewskiego ustawiono ogólnodostępną szafkę z drukami w specjalnej sali operacyjnej. - Uruchomiliśmy również punkt informacji,
bo mieliśmy nadzieję, że przed pobraniem formularza interesanci
zorientują się, który PIT jest im potrzebfly - mówi Hanna Łączka . Prawdopodobnie większe partie
druków pobrały również firmy rozrachunkowe.
Małgorzata PAWELEC

"k

tysięcy złotych

za wskazanie napastników
Nagroda w kwocie 7 tysię
cy złotych czeka na osobę,
która pomoże w ujęciu
sprawców
napadu
na
właściciela i dyrektora hurtowni spożywczej w Staszowie.
Do
zdarzenia
~oszło w ubiegły czwartek.
Bandyci ukradli 50 tysięcy
złotych.

Romantyczne święta miała spędzić w jednym z kieleckich
hoteli para z Wrocławia. Młodzi ludzie już po pierwszym dniu
hotelowego sam na sam zaczęli się bić. Po trzecim dniu natomiast okazało się, że nie mają pieniędzy na zapłacenie rachunku na kwotę tysiąca złotych. Świąteczna idylla zakończyła się w Komisariacie III Policji.

parafii Świętego Franciszka i przy
Duszpasterstwie Akademickim
"Odnowa".
- To znakomita okazja do
pogłębienia wiary i poznania Kościoła jako komunii miłości - mówił
na jednym ze spotkań przygotowawczych Przemysław Kasprzyk,
świecki przedstawiciel Wspólnoty
Taize w Kielcach, koordynator kieleckich przygotowań ' do Ekumenicznego Spotkania Młodych . Chcemy znaleźć spokój, ciszę.
Chcemy w zadumie i modlitwie
przywitać nowe stulecie, zdać sobie
sprawę, przed jakimi staniemy zadaniami w 2001 roku - mówili przed
wYjazdem kielczanie.
/WETI

.Słucham Wiesz? Zadzwoń!
"Echo" 7

Fot. A. Piekarski

telu

Ponaddwustuosobowa grupa
z terenu diecezji kieleckiej wyjechała w pierwszy
dzień świąt Bożego Narodzenia
do Barcelony na XXIII Europejskie Spotkanie Młodych. W spotkaniu ekumenicznym bierze
udzial
blisko
70
tysięcy
młodych Europejczyków.
Kielczanie do spotkania przygotowywali się cały rok. Uczestniczyli w tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan , Spotkaniu Ekumenicznym w Pińczo
wie, Międzywyznaniowych Rekolekcjach w Białymstoku . Młodzież
spotykała się w dwóch punktach
przygotowawczych przy kieleckiej
młodzieży

Urzędzie

Iminosl

26-letnia kobieta i 25-letni męż
czyzna zameldowali się w kieleckim hotelu w dniu poprzedzającym Wigilię. Młodzi ludzie
bawić
się
do
postanowili
upadłego. Do hotelowego rachunku za nocleg szybko dodano
koszty śniadań ,do łóżka", posiłków w hotelowej restauracji i alkoholi wypitych w nocnym
drink-barze. Co więcej - sympatyczna parka postanowiła wykonać kilkanaście telefonów z ży
czeniami do znajomych z innych
miast. Sielanka t/Wała krótko. Już
po pierwszym dniu pobytu w ho-

li

z diecezji kieleckiej
w Barcelonie

Skarbowym w Kielcach już zabrakło PIT-ów
w połowie grudnia. Powód jest prosty - podatnicy nie wiedzą, które zęznania będą wypełniać, więc biorą
wszystkie.
WI

r---

- Jeżeli ptaki nie są przymarznię
te, to nic złego Się nie dzieje. Kaczki krzywdzą jedynie dokarmiający
je spacerowicze. Uzależnione od
ludzi, nie odlecą mimo złej pogody.

e

Młodzież

nadesłanych

- Przypuszczamy, że w związku z
wprowadzeniem nowych druków
zeznań podatkowych ludzie nie
wiedzą, które formularze będą wypełniać i b i orą na wszelki wypadek
wszystkie - mówi zastępca naczelnika I US Kielce Hanna Łączka. Ponadto w nowej siedzibie urzędu
mamy specjalną szafkę z przegrodami, z której można pobierać druki w dowolnej liczbie. W starym budynku przy ulicy Wesołej PIT -y wy-

na lodzie

p

n

Rozliczamy się dopiero od l -stycznia,
a PIT-ów już brakuje

ność gospodarczą.

Zostały

PO SPO óJ,
PO ZADUM!;

- Mężczyzna i kobieta trafili do
Izby Zatrzymań - powiedział naczelnik Wydziału Kryminalnego
Komisariatu III w Kielcach WIeSłaW
Pióro. - Na mocy artykułu 286 kodeksu karnego para z Wrocławia
będzie odpowiadać za wyłudzenie
świadczeń w kwocie około tysiąca
złotych. Przy okazji sprawdziliśmy
czy ludzie ci nie są poszukiwani w
związku z podobnymi zajściami.
Kilka dni temu w innym kieleckim
hotelu doszło do podobnego zdarzenia, jednak to nie wrocławianie
dokonali oszustwa.
IMPBI

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Mężczyźni, którzy na nas napadli, nie byli zamaskowani - mówi
właściciel hurtowni, który ufundował nagrodę . - Moim zdaniem, napad był dobrze zorganizowany.
Bandyci musieli Ras wcześniej obserwować.
W chwili napadu
posłużyli się gazem łzawiącym.
Grozili śmiercią. ,
Do zdarzenia doszło w ubiegły
czwartek około godz. 16 przed
bankiem przy ul. Mickiewicza w
Staszowie. Właściciel i dyrektor
hurtowni chcieli wpłacić utarg w
kwocie 50 tys i ęcy złotych . Zaatakowało iph znienacka trzech męż
czyzn.

- Bezpośrednio po zdarzeniu wypodejrzanych,
ale nasze przypuszczenia nie zostały potwierdzone - powiedział
komendant powiatowy policji w
Staszowie Grzegorz Żmuda . Sprawcy prawdopodobnie pochodzą z naszego terenu. Napad
był wcześniej przygotowany i dobrze zorganizowany.
Poszkodowany właściciel hurtowni powiadomił ąficjalnie pol icję
o nagrodzie za pomoc w ujęci u
przestępców. - Osobie, która przyczyni s ię do zidentyfikowania bandytów, zapewniam pełną dyskrecję, a na informację czekam pod
numerem
domowym
(0-15)
864-34-10 lub firmowym (0-15)
864-24-40, (0-15) 864-38-38 - powiedziała wczoraj ofiara napadu. Z
informacją można dzwonić róWnież do dyżurnego policji w Staszowie pod numery (0-15)
864-72-05 lub 864-22-17. - Policjanci są poinformowani o nagrodzie i wiedzą, jak postąpić w tej
sprawie - zapewnił komendant
Żmuda .
/MPBI

typowaliśmy grupę
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WIADOMOŚCI LOKALNE

,

lEM
Kilkugodzinne dyskotekowe szaleństwo w rytm superprzebojów, a może prywatka tylko w gronie sprawdzonych przyjaciół? Wpatrywanie się wieczorami w szklany
ekran, a może wypad z przyjaciółmi na imprezę? Zapytaliśmy wczoraj kielczan'czy potrafimy się bawić?
Beata Sikora: - Oczywiście, że umiemy się bawić.
Coraz częściej wybieramy się na zabawy do restauracji, pubów. Dzięki temu, że nie zaszywamy się w
domach grono naszych znajomych bez przerwy się
powiększa, a my nie zapominamy, czym są śmiech i
żarty.

Rafał Fornal: - Najczęściej bawimy się na imprezach w tzw. swoim gronie. Takie imprezy wspominam najmilej. W gronie przyjaciół mogę bawić się
bez obaw, że jutro, gdy znów się spotkam z
uczestnikami imprezy, ci nie pozostawią na mnie
suchej nitki.

Przemek Fornal: - Ostatnio najczęściej młodzi kielczanie bawią się na dyskotekach. Sam też lubię pójść w takie miejsce. Jednak zawsze chodzę tam z
grupą znajomych, nigdy sam. Kiedy pójdę ze swoją
,paczką", wiem na sto procent, że to nie będzie stracony wieczór.

Stanisław

Chabro: - Kielczanie nadal potrafią się
Ci starsi spotykają się w domach na tzw. prywatkach. Siedzą godzinami przy stole i rozmawiają
dosłownie o wszystkim. Trochę też potańczą. Natomiast młodzi chętnie biegają na dyskoteki. W takich
lokalach czują się , jak u Pana Boga za piecem.
bawić.

Marian Sljka: - Kiedyś to się umieliśmy bawić ...
Było bezpiecznie I tak radośnie ... Nikt nikogo nie
niał, nikt nie rzucał się do bicia. Teraz z tamtych zabaw pozostały tylko wspomnienia. Dziś bawimy się
mamie. Młodzi zapomnieli, na czym polega kultura

oce-

zabawy.

"Echo
kierowców"

l

Uwaga - meteorolodzy zapowiadają odwilż. W nocy i nad ranem, kiedy woda zamarznie, na
drogach może być ślisko . Pamię
tajcie o uzupełnieniu wody w zbiornikach spryskiwaczy do szyb. Nawierzchnie dróg krajowych i głów
nych ulic w miastach są czarne i
mokre. Na mniej uczęszczanych
drogach wojewódzkich i powiatowych może zalegać błoto pośnie
gowe - ostrzegają drogowcy.
Ciężarowe stopI Przypominamy o zakazie ruchu samochodów
ciężarowych ważących ponad 12
ton 31 grudnia (sylwester) od godziny 18 do 22 oraz 1 stycznia (Nowy Rok) od godziny 7 do 22.
Zamknięte ulice. W związku z
organizacją ,Sylwestra pod gwiazdami" na placu N!epodległości w
Kielcach w rejonie Urzędu Miejskiego wprowadzone zostaną
ograniczenia w ruchu . 31 grudnia
od godziny 8 zamknięty zostanie
dla ruchu plac Niepodległości. Od
godziny 19 zamknięte zostaną: uli'ca Piotrkowska od skrzyżowania z
KOZią. ulica Leśna od skrzyżowania
z Małą i ulica Kozia od skrzyżowa
nia z Orlą w kierunku Rynku oraz
sam Rynek. Również od godziny 19
na tych ulicach obowiązywał będzie
zakaz parkowania. Pozostawione
tam pojazdy będą odholowywane
na koszt właścicieli.
Zmiana przepisów. Od 1 stycznia
zmieniają się przepisy ruchu drogoWego. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną będzie można skrę

cić w prawo na czerwonym świetle
tylko wtedy, gdy pod sygnalizatorem zapali się elektryczna zielona
strzałka. Malowane odblaskowe
strzałki pod sygnalizatorami tracą
Ważność. Nie będzie można 0puścić skrzyżowania przy czerwonym
ŚWietle bez względu na usytu0wanie sygnalizatora. Trzecia ważna
zmiana dotyczy parkowania. Znaki
zakazu postoju i zatrzymywania

będą dotyczyć również chodników.
Mimo braku tabliczek. .dotyczy rłNI

niet chodnika' parkowanie będzie

btwtione:

(liN)

Jeszcze dwa lata temu Kielce
tylko na czas sylwestra i
kamawału . Na szczęście znaleźli
się w naszym regionie ludzie, którzy postanowili to zmienić. Najpierw
ruszył w Rudkach ogromny ,Disco
Park', swe podwoje otworzył w Kielcach ,Ińsh Pub', a potem ,Nasze
Jadło'. Od ponad roku można bawić
się w .Night Clubie Kaktus'. W lutym
otwarto , Hawana Club', potem ruszyła dyskoteka "Alpinex' . Ostrowiec Świętokrzyski wzbogacH się o
megadyskotekę "Scena". W Kielcach dwa miesiące temu otwarto
dyskotekę .Supemova". Pod koniec
listopada kielczanie bawili się na inauguracji ,Music Clubu Hipnoza'. Nie jesteśmy już ,pustynią'. W naszym mieście wiele się dzieje. Coraz
więcej kielczan decyduje się piątko
wy czy sobotni wieczór spędzić na
dyskotekowych szaleństwach . Na
parkietach młodzież i dorośli wyginają się w rytm przebojów .Iatino· ocenia Jacek Łukasiewicz., czyli OJ

ożywały

,J".
- Nie jest ZJe. Powałi zaczynamy r0zumieć, co kryje się pod nazwą .do
bra zabawa' - mówi właścicielka
kieleckiego . Night Clubu Kaktus" Alina Wardecka, która prowadzi lokal w
myśl zasady: "Przede wszystkim
trzeba ciągle zaskakiwać'. - Kielczanie dobrze przyjmują te moje
szalone pomysły. Kiedy zorganizo-

Nasze babki na bal sylwestrowy szykowały się od miesięcy,
my przygotowujemy się w wolnych chwilach, jakie uda nam
się "wyrwać" z napiętego grafiku dnia. Naszym babkom w
głowach się nie mieści, by panna sama wybrała się na dyskotekę, my biegniemy do lokalu, a gdy już znajdziemy wolny
stolik, chwytamy za "komórkę", by przywołać na dyskotekowe szaleństwo znajomych.
walam w lokalu salę .do nocy panieńskiej bądź kawalerskiej", z miejsca
znaleźli się chętni, by w taki sposób
pożegnać swój wolny stan. Teraz sala na noce panieńskie jest rezerwowana z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Niebawem ,Kaktusowi'
przybędzie kolejna atrakcja. Monotonia może .zniszczyć' nawet najlepszą zabawę - stwierdza.
Nie tylko pękające w szwach dyskoteki wskazują. że kielczanie lubią
się bawić. Równie chętn ie chadzamy na różnego rodzaju koncerty i festiwale. W 2000 roku w Kieleckim
Centrum Kultury zorganizowano ponad sto najróżniejszych imprez. Zawsze mieliśmy na widowni komplet, to znak, że kielczanie lubią i.
umieją się bawić. Doskonale zdają
sobie sprawę, że niepotrzebne im są
wymyślne kreacje, suto zastawione
stoły. Aby mogli trochę zaszaleć, coś
musi rozbudzić tkwiące w nich
ogromne pragnienie zabawy, dlatego staram się najbardziej jak to tylko
możliwe uatrakcyjnić ubaw - mówi
zastępca dyrektora KCK Jarosław
Łysek, który już dwudziestokrotnie
wcielał się w rolę wodzireja na kieleckich balach sytwestrowych.
Jak zapewnia, nigdy nie narzekał,
że musiał pracować w sylwestra. To mi sprawia ogromną frajdę - 0cenia.

Jedenaście pracowitych balów sylwestrowych ma na swym koncie
Wiesław Andrzejewski z Wojewódzkiego Domu Kultury. - Każdy z nich
był niepowtarzalny. Na pewno na
długo zapamiętam bal sprzed blisko
dziesięciu lat Wtedy w WDK bawiło
się do białego rana ponad 180 par.
Niebo nad gmachem raz po raz r0zświetlały sztuczne ognie - 0powiada.
Rzecznik prasowy WPSP w Kie1cach Zbigniew Serafin przyznaje, że
na pewno nie zapomni dwóch syl-

"Maluchem" w pieszych, kierująca po alkoholu

Cztery wypadki, pięć osób rannych, kilkanaście kolizji - to bilans
pierwszego śnieżnego dnia w tym

Droższe

listy

W styczniu drożej będziemy
płacić za wszystkie przesyłki

pocztowe. Od nowego roku
znaczek na list i widokówkę bę
dzie kosztował tyle samo zlot6wkę ·
Opłata za list polecony będzie
wynosić od początku 2001 r0-

ku 2

zł

syłkę),
2,15 zł

(plus oplata za przea za list ekspresowy
(plus znaczek. j opłata

za polecenie). Ceny lisłówwar

sezonie. - Bylo spokojnie - podsumował dyżurny Komendy Wojewódzkiej P"olicji. - Mimo całonoc
nego dyżuru nie mieliśmy interwencji dotyczących stanu głów
nych dróg - powiedział Tomasz
Mączyński, dyżurny kieleckiego
Biura Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych: - Sygnały o kłopo
tach na mniej uczęszczanych trasach staraliśmy się przekazywać
ich zarządcom .
Pierwszej naprawdę śnieżnej w
tym sezonie nocy na drogach krajowych pracowało 17 pługów i 28
piaskarek. Sprzęt obsługiwało 76
drogowców. Wczoraj około połud
nia nawierzchnie były czarne i mokre. Na drogi wojewódzkie wyjechało 9 plugów i 26 piaskarek. Na
mniej uczęszczanych odcinkach
zalegała warstwa zajeżdżonego

_a.

dzie zapIacić 5 zł, • za laM
ld6ra bPit~pawy2IIj 20

lub błoto pośniegowe . - Na
ulice Kielc wyjechał cały sprzęt zimowego utrzymania, czyli osiem
solarek i cztery piaskarki - powiedział
dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg Stan i sław Kamiń
ski. Rzeczywiście, piaskarki widzieliśmy już przedwczoraj po
południu, zaraz po pierwszych
opadach śniegu .
Nie wszyscy kierowcy podołali
trudnym warunkom. Wczoraj
ok% godziny 5 w Daleszycach
kierująca .maluchem" kobieta
wpadła w poślizg i wjechała w parę
pieszych w wieku 20 i 24 lat Test
alkomatem wykazał 1,32 promila
alkoholu w wydychanym przez
zmotoryzowaną powietrzu. Do
gromego zdarzenia doszło okolo
godziny 11 na ulicy Krakowskiej w
Kielcach . Ciężarowa .scania", któ-

ra chciała ominąć wymuszający
pierwszeństwo autobus, wjechała
w słup oświetleniowy. Z pęknięte
go baku ciężarówki zaczęło wyciekać paliwo. 150 litrów oleju przepompowali do beczek strażacy.
Ratownicy musieli również zneutralizować grożny wyciek na ulicy.
W Gnojnie kolo Buska w poślizg
wpadł ,fiat cinquecento'. Do szpitala trafiła pasażerka samochodu. W
Seceminie kolo Włoszczowy wywrócił się "ford focus". Do zderzenia "nissana" z .mercedesem'
doszlo na ulicy Dymińskiej w Kielcach. Do szpitala na obserwację
zabrano dwójkę dzieci. WKrajnie
zderzyły się ,skoda" z ciągnikiem
siodłowym . volvo". Kierowcę samochodu osobowego uwolnili strażacy. W czasie akcji ratowniczej
droga była zablokowana. (MPB)

od dawna kusKy nas superofertami,
w sklepach pojawKy się niepowtarzalne kreacje. Wzorem minionych
lat będziemy mogli powitać Nowy
Rok na "Sylwestrze pod gwiazdami".
Ten niezwykły bal rozpocznie się
już o godzinie 15 i potrwa do drugiej 2001 roku . Kiedy w niebo wystrzelą sztuczne ognie, właściciele
lokali już zaczną się głowić , o jakie
rozrywki powinni uatrakcyjnić
2001 rok.
Magdalena PORWET

Masz problem?
Zadzwoń

do Echa"

".

Jeśli macie Państwo jakiś problem, coś Was irytuje lub próbujecie bezskutecznie załatwić jakąś
sprawę - zadzwońcie do nas. Dzisiaj, w godz. 11-13, pod ulgowym
numerem infolinii 0-801-164-279
na Państwa sygnały czeka Kamil
Wojtczak.

NOWE TYSIACLECIE!!!
•
NA ANTENIE RADIA TAK
- Największe muzyczne hity XX wieku
- Relacje na żywo z najlepszych imprez oraz życzenia
noworoczne
- Transmi ja z szalonego balu sylwestrowego Radia TAK
w PUBIE
IRLANDZKIM
,
A w nim: Show taneczne formacji "Rewanż",
pokazy sztucznych ogni, masa konkursów
i 2001 innych niespodzianek

tośCiowych będą wynosić: 2,9
zł (do 20 gram). 3,10 zł (do 50
g). 3,50 zł (do 100 g), 3,9 zł (do

250 g). Za paczki o wadze do
jednegO fcIc98m8 trzebe b9-

śniegu

westrów. - Jeden jeszcze jako kawaler przetańczyłem na zabawie
Ochotniczej Straży Pożamej w
Łopusznie. Ten drugi natomiast
upłynął pod znakiem pracy. To był
bardzo spokojny dyżur - wspomina.
Czy również powitanie 2001 roku
będziemy ciepło wspominać? To zależy tylko od nas. Kieleckie lokale już

Fot. A Piekarski

A ak zimy odpart,
Nad ranem w Daleszycach
"maluch" potrącił dwójkę
pieszych. Przed południem
na ulicy Krakowskiej w Kielcach w słup oświetleniowy
uderzyła ciężarowa "scania",
z której wyciekło paliwo.
Wbrew pozorom przyczyną
obu wypadków nie były warunki zimowe. Jak ustaliła poIfcja, za kierownicą "malucha" siedziała pijana kobieta.
Kierowca "scanii" był trzeźwy, a na dodatek wykazał sit
refleksem. Uderzył w słup, bo
chciał uniknąć zderzenia z
autobusem.

•

Jeszcze dwa lata temu Kielce ożywały tylko na czas sylwestra
i karnawału. Teraz to się zmieniło ...
- Kielczan nie trzeba namawiać
do zabawy, należy tylko im ten
ubaw uatrakcyjnić - uważa zastępca dyrektora Kieleckiego Centrum Kultury Jarosław Łysek, który
już dwudziestokrotnie wcielał się
w rolę wodzireja na kieleckich balach sylwestrowych.
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Laska prezydenta

Polityk roku

Marian Zagórny wolny, ale pod nadzorem kuratora

Aleksander Kwaśniewski
po raz czwarty

Ułaskawienie dotyczy dwóch
wyroków, jakie zapadły w sprawie
Zagórnego. Pierwszy wyrok z Jastrzębia Zdroju skazywał Zagórnego na 1,5 roku więzienia . Drugi
- wydany przez Sąd Rejonowy w
Muszynie , zasądził Zagórnemu

Prezydent RP ułaskawił Mariana Zagórnego, lidera NSZZ "SolidarRolników Indywidualnych, na którym ciążyło kilka wyroków
za wysypywanie zboża. Zagórny wróci jednak do więzienia, jeśli w
ciagu pieciu lat zostanie znów skazany.
ność"

nowe formy - mówił Zagórny.
Podpytywany przez dziennikarzy,
o jakie nowe formy chodzi - przewodniczący uśmiechał się tajemniczo.
Zagórny przyznał, że tuż przed
świętami złożył u prezydenta kolejne dwa wnioski o ułaskawienie
go. Prosi o ułaskawienie w
związku z wyrokami, które zapadły w Muszynie.

grzywnę ·

Podczas środowego posiedzenia Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze , Jerzy Madej, przewodniczący

składu

sędziowskiego

wydziału

penitencjamego, odczytał decyzję o ułaskawieniu i pouczył Zagórnego, że z wyroku
zasądzonego przez sąa w Jastrzębiu Zdroju skazany odbył 79 dni, czyli pozostaje
mu do odbycia rok i dwa tygodnie .
- Jeżeli teraz, w okresie
próbnym tych pięciu lat, pan
Zagórny wejdzie w konflikt z
prawem i zostanie orzeczony wyrok skazujący go na
bezwzględną karę pozbawienia wolności , to sąd nie
ma wyjścia ( ... ) i minimum
ten rok pan Zagórny musiałby odbyć - wyjaśnił Madej.
- Cieszę się bardzo z aktu
łaski. Czuję jednak tro<;hę
niesmak. W pewnym stbpniu (5-letni okres próbny PAP) ogranicza moje prawa
- powiedział Za górny dziennikarzom tuż po wyjściu z
sali sądowej . Przyznał , że
będzie teraz trudno, ale z
protestów nie zrezygnuje.
Zaznaczył jednak, że nie
będzie

już

W lipcu 2000 r. Sąd Rejonowy w
Zdroju, po rozpatrzeniu wniosku adwokatów Zagórnego, nie odroczył wydanej kary i
wysłał nakaz doprowadzenia go
siłą do aresztu. 6 sierpnia policja
zatrzymała Zagórnego, gdy przeJastrzębiu

kroczył dopuszczalną prędkość

kierując

autem k. Szaflar.
We wrześniu 2000 r. Zagórny
zwrócił się do prezydenta o

ułaskawienie.

Aleksander Kwao rozpoczęciu procedury ułaskawienia
Zagórnego.
W pażdzierniku 2000 r., po 79
dniach odbywania kary, Za górny
wyszedł na wolność. Prokurator
generalny
Lech · Kaczyński
wstrzymał wykonywanie tej kary.
Formalnym powodem zwolnienia
Zagórnego był zły stan zdrowia,
"ale to także kwestia pewnej taktyki". - Zagórny nie jest pospolitym przestępcą. On odsiedział
swoje w więzieniu - mówił Kaczyśniewski podjął decyzję

ński.

wysypywać

zboża

Fot. PAP
na tory.
- Wysypywanie zboża na Marian Zagórny, przewodniczący NSZZRI " Solidarność" , znany z aktów protetory to już przeszłość . Są stacyjnych polegających na wysypywaniu importowanego zboża na tory, otrzyjednak inne formy protestu. mał dziś w sądzie w Jeleniej Górze akt uniewinnienia go przez prezydenta AlekW zakładzie karnym miałem sandra Kwaśniewskiego. Na zdjęciu: Zagórny kwituje Odbiór akru ułaskawienia
dużo czasu, aby wymyślić w jeleniogórskim sądzie.

Zamieniane dzieci
Dwie niespełna trzyletnie
dziewczynki z Sycylii, które zostały zamienione przy urodzeniu przez p%żne, z trudem
przyzwyczajają się teraz do
swych prawdziwych rodziców.
.Aby oszczędzić dzieciom stresu, obie rodziny spędziły razem
Boże Narodzenie. Do końca stycznia ma nastąpić ostateczny powrót

i<

dziewczynek do biologicznych rodziców· - podał wczoraj rzymski
dziennik ,La Repubblica'.
Zamianę dzieci wykryła przypadkowo jedna z matek, kiedy odbierając swą córeczkę ze żłobka zobaczyła obcą dziewczynkę, która
była jej własnym odbiciem z dzieciństwa. Badanie krwi wykazało,
że jest to jej rodzone dziecko.

Zamiany dziewCzynek dokonano
przez pomyłkę wsali porodowej bezpośrednio po ich przyjściu na świat w
dzień Nowego Roku 1998.
Obie pary rodziców, które przez blisko trzy lata wychc:1Nywały .cudze·
dziecko, spędzają obecnie razem
tak dużo czasu, jak to jest możliwe.
Starają się też wszelkimi środkami o
zachowanie anonimowości.

·PiJ-ana"
"diagnoza
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Pijany lekarz pogotowia z
(Kujawsko-Pomorskie) nie dopatrzył się
żadnych oznak choroby u
niemowlęcia. które badał. W
szpitalu u dziecka stwierdzono zapalenie oskrzeli i uszu,
a u medyka 1,57 promHa alkoholu .
- O pomoc do pogotowia
zwrócili się rodzice dziecka zaniepokojeni ciężkim stanem
zdrowia 4,5-miesięcznego niemowlaka. Gdy przybyły lekarz
uznał je za zupełnie zdrowe,
pojechali powtórzyć badanie w
szpitalu - poinformował wczoraj rzecznik kujawsko-pomorskiej pOlicji podkomisarz Jacek
Krawczyk .
- Diagnoza postawiona w
szpitalu potwierdziła obawy rodziców: dziecko było w takim
stanie, że zatrzymano je na oddziale. Policjanci zatrzymali
57-letniego lekarza pogotowia,
a badanie krwi wykazało 1,57
promila alkoholu - dodał Krawczyk.
'
Do zdarzenia doszło w noc
wigilijną. Wobec lekarza wszczęto postępowanie przygotowawcze.
Inowrocławia
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Wyrok 15 miesięcy więzie
nia , wydany przez sąd w Jastrzębiu Zdroju, nie jestjedynym , jaki zapadł w sprawie
Zagórnego. Za podobne akcje sąd w Muszynie skazał
go 2-krotnie: na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności
oraz na karę grzywny 4 tys.
zł w zawieszeniu na rok z
obowiązkiem
wyrównania
strat PKP w wysokości 30
tys. zł .
Na rozprawie apelacyjnej w
listopadzie 1999 r. Sąd Okrę
gowy w Nowym Sączu uchylił
warunkowe zawieszenie kary grzywny. Kasacja w maju
przed Sądem Najwyższym
nic nie dała . Wyrok pozostał
w mocy - sędziowie SN orzekli wtedy, że protesty rolnicze
nie mogą mieć formy dowolnie ustalonej, a jedynie
zgodną z prawem.
Natomiast za wysypanie w
ubiegłym roku zboża na stacji
kolejowel w Międzylesiu na
Dolnym Sląsku Zagómy bę
dzie musiał jeszcze odpowiedzieć . Proces w tej sprawie
rozpoczął się pod koniec tego roku w Kłodzku.

Trotyl

w centrum
Policyjni pirotechnicy zdetonowali ok. 200 gramów trotylu, którl
wczoraj
nieznany
sprawca
pod/ożył na parkingu w dzielnicy
Gdańsk-Zaspa. Ładunek wybuchowy w kształcie walca o średni
cy kilku centymetrów z urządze
niem
zegarowym
został
podłożony na parkingu wśród bloków mieszkalnych. Bomba leżała
obok "opla vectry·. - Rencista,
właściciel auta, twierdzi, że nie ma
żadnych wrogów. Może ktoś chciał
kogoś nastraszyć - powiedziała
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gdańsku Marta Grzegorowska.

Politykiem roku 2000 w corocznym rankingu CBOS został
prezydent Aleksander Kwaśniewski. Kwaśniewski już po
raz czwarty został uznany za polityka. który najlepiej działał i
najwięcej zrobił dla kraju.
Prezydentowi, który od czterech
lat otrzymuje coraz więcej głosów,
miano Polityka roku 2000 przyznało tym razem 31 proc. respondentów CBOS.
Kwaśniewski jest politykiem roku
przede wszystkim dla osób o lewicowych poglądac~ politycznych
(52 proc.), a także dla tych o orientacji centrowej (26 proc.). Jednak
badacze zwracają uwagę , że również wśród tych, którzy identyfikują się z prawicą cieszy się największym uznaniem.
Drugą lokatę w rankingu zajął
Andrzej Olechowski, którego
wskazało 4 proc. OSÓD. Po 2 proc.
uzyskali premier Jerzy Buzek, szef
UW Bronisław Geremek, minister
sprawiedliwości Lech Kaczyński,
żona prezydenta Jolanta Kwa-

śniewska,

prezes PSL Jarosław
Kalinowski i lider AWS Marian
Krzaklewski.
Jako wyróżniających się w mijającym roku respondenci uznali
również Leszka Balcerowicza
Władysława Bartoszewskiego:
Hannę Gronkiewicz-Waltz, An·
drzeja Leppera, Leszka Millera,
Macieja Płażyńskiego i Lecha
Wałęsę , którzy uzyskali po 1 proc.
wskazań.

1/4 badanych uznała, że nie ma
takiego polityka, któremu należy
się miano Polityka 2000, a co piąty
nie umiał odpowiedzieć na to pyta·
nie.
Badacze zwracają uwagę , że
od kiedy prowadzony jest ten
ranking , nie było aż tylu gło sów
krytycznych pod adresem poli·
tyków. Zwracają również uwa·
gę , że wybór polityka roku staje
się coraz łatwiejszy : z roku na
rok zmniejsza się liczba respon·
dentów nie umiejących ·wska·
zać osoby zasługującej na to
miano.

Utrata
.

,.
czuJnoscl

Po kłopotach na stacji "Mir"
Przyczyną zerwania na 24 godziny kontaktu z rosyjską stacją
kosmiczną "Mir" była "utrata
czujności" przez specjalistów
na Ziemi - polnfonnował wczoraj dyrektor ośrodka kosmicznego, w-którym skonstruowano
stację·
,
Anatolij Kisielow, szef Państwo
wego Centrum Kosmicznego im.
Chruniczejewa, powiedział. że .wię
kszość specjalistów z centrum kierowania
lotami
kosmicznymi
przeszła do pracy przy międzynaro
dowej stacji kosmicznej i mniejszą
uwagę przywiązuje do »Mira«·.
Według Kisielowa, dotychczas
regularnie sprawdzano zużycie
energii na .Mirze", a w tych dniach
zapomniano o tym i w efekcie zużycie energii przewyższyło jej
dopływ,

powodując

wyłączenie

przekażników.

Sytuacja została szybko opanowana - odłączono od zasilania
zbędne urządzenia i naładowano
baterie.

Zdaniem Kisielowa, chwilowa
utrata łączności z -.Mirem· nie
miała .poważnego charakteru· i w
żaden sposób nie może wpłynąć
na dalszy los stacji. Kisielow uważa, że stację , która przepracowała
na orbicie prawie 15 lat, należy
ściągnąć z orbity i zatopić, bowiem
już wielokrotnie przekroczyła ona
.gwarancyjny czas życia w kosmosie".
Pełny kontakt ze stacją ko·
smiczną.Mir·, który utracono w
poniedziałek, przywrócono w
środę
wczesnym rankiem.
Wcześniej, po 20 godzinach
całkowitego braku kontaktu ze
stacją, Ośrodkowi Kontroli Lo·
tów pod Mos~wą udało się nawiązaćz nią trzy krótkie seanse
łączności. Na ponowne naład o·
wanie. jej baterii słoneczny ch
pozwoliła zmiana pozycji sta·
cji.
.Mir" ma zostać zatopiony w od·
ludnej części Pacyfiku w lutym
przyszłego roku.

Animowany spór
Kto był "ojcem" Bolka i Lolka?
Bielski Sąd Okręgowy nie ustalił procentowego udziału poszczególnych twórc;ów w opracowaniu pierwowzoru postaci Bolka i Lolka, bohaterów filmów animowanych, wydając wczoraj wyrok w procesie w tej sprawie.
Sąd rozdzielił natomiast prawa autorskie do poszczególnych etapów
tworzenia filmu. Ogłaszając wyrok
sędzia Irena Żarnowska-Sporysz
powiedziała, że sąd uznał, iż autorem pierwowzoru plastycznej koncepcji postaci Bolka i Lolka w statycznym ujęciu są Alfred Ledwig i
nieżyjący Leszek Lorek.
Ledwig przed śmiercią Lorka odkupił od niego jego część praw do
postaci Bolka i Lolka.
Sąd nie uznał zarazem jako autora pierwowzoru Władysława Nehrebeckiego, który był reżyserem i
dyrektorem bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. Uznał jednak,
że to Nehrebecki wymyślił postaci
- Bolka i Lolka i zlecił opracowanie
ich wizerunku. Ón też sprawował
nadzór nad animacją. Zdaniem
sądu , animacja objęta jest już jednak odrębnym prawem autorskim .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sędzia Żarnowska-Sporysz uzasadniła decyzję

tym, że nie można
procentowego udziału w
tworzeniu postaci. Podkreśliła jednak, że w świetle dowodów prawa
autorskie Ledwiga i Lorka do pierwowzorów postaci w ujęciu statycznym są bezsporne. - Każda
animacja odwołuje się do pierwowzoru. A my mówimy właśnie o
pierwowzorze w ujęciu plastycznym - tłumaczyła sędzia.
W praktyce wyrok oznacza, że
obecnie każdy, kto będzie chciał
użyć w jakikolwiek sposób wizerunku Bolka i Lolka, musi wy~ić
o zgodę Ledwiga.
Wyrok nie jest prawomocny.
Przysługuje od niego apelacja do
Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Apelację zapowiedzieli już spadkobiercy nieżyjącego Nehrebecokreślić

"

kiego - Marzena, Roman i Jan
Nehrebeccy. Roman NehrebeclO
powiedział, że sąd wydając wyrok
nie wziął pod uwagę wielu doWOdów, które, jego zdaniem, mogłY
wpłynąć na ostateczną decyzję ·
Nehrebecki nie kcył rozczarowania. - Ten wyrok nie uwzględnia
nawet tego, co p~yznawał sam
Ledwig: że Władysław NehrebeclO
był w minimalnym stopniu autorem
koncepcji postaci Bolka i Lolka powiedział.

Romana Nehrebeckiego cieszY
natomiast fakt, że nie podważono
w wyroku, iż jego ojciec jest autorem Bolka i Lolka w sensie litera c·
kim. - Ojciec wymyślił Bolka i Lolka. Tworzył ich przygody. GdY
umarł , skończyły się pomysły i sttr
dio przestało kręcić dalsze odcin
- powiedział .
Mec. Zbigniew WaydowiCZ.
przedstawiciel Alfreda Ledwiga
nie krył z kolei zadowolenia. - Jestem zadowolony. Prawa mojegO
klienta zostały uznane - powiedział.

c

AJMNIEJSZY
BYWA,.EL GMINY
Lubi Tomcia Palucha, ale wolałby być Guliwerem
Michaś uwielbia bajki. Jego ulubioną postacią jest Tomclo

Paluch. - Lubię Tomcia - mówi chłopiec. - To taka kruszynka,
której dorośli pomagają. Jajednak wolałbym być Guliwerem
- potężnym, silnym. Michaś, spytany kim chciałby zostać,
odpowiada bez zastanowienia - biznesmenem. Te marzenia
wypowiada uczeń piątej klasy, który nie rośnie. Jego wzrost
zatrzymał się na 96 cm. Wśród rówieśników wygląda jak kruszynka i tak go też w szkole nazywają.

tyją nadzieją
O Michałku Nowaku z małej miejscowości Wrzosy nieopodal Chę
cin pisaliśmy wielokrotnie. Po naszych artykułach zainteresowały
się chłopcem gazety w całej Polsce. Kolejne reportaże ukazały się
w różnych programach telewizyjnych. Michaś prawidłowo rozwija
się umysłowo, ale nie rośnie . Mierzy 96 cm, 50 cm mniej niż średnia
wzrostu jego rówieśników. Zrozpaczeni rodzice odwiedzili wszystkie placówki medyczne w kraju.
Bez rezultatu. Rok temu załamali
się. Lekarze z Poradni Genetycznej Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Jagiellońskie
go definitywnie orzekli, że nigdy
nie dorówna wzrostem swoim rówieśnikom.
.Przyczyna niskorosłości dziecka pozostaje nieznana" - napisano w opinii lekarskiej.

Z inicjatywy uczniów szóstej klasy we wrześniu założono skarbonkę. Do puszki z naklejonym sercem koledzy, rodzice i nauczyciele
zbierali pieniądze na leki dla Michasia. Niedawno podczas apelu
szkolnego otworzono skarbonkę .
Zebrano 222 zł. To prezent na mi-

Co przyniesie nowy rok?
Elżbieta

Nowak jest wzruszona.

sądziła, że spotka się z tak
ogromną życzliwością. że obcy lu-

Nie

dzie okażą tak dużo serdeczności i
tak wiele serca. Wszystkim jest
ogromnie wdzięczna. - To tak ważne dla Michasia, który nie czuje
się osamotniony, ma tylu przyjaciół. A dla nas to ogromna pomoc.
Nasza pięcioosobowa rodzina ży
je z pensji męża . Na razie ma pracę w prywatnym zakładzie . Ale już
dziś mówi się, że będązwolnienia .
Z niepokojem będziemy witać Nowy Rok. Co nam przyniesie?
Danuta PAROL

Michaś z nauczycielką języka polskiego - Stanisławą Zebrzowską I

daru uczniów

Szkoły

Podstawowej w

kolegami przed otwarciem puszki-

Starochęcinach.

kołajki.
Uśmiechnięty,

zawsze pogodny
lubi zaglądać do gabinetu
dyrektora szkoły Mariana Zebrzowskiego. Zawsze jest mile widziany. Opowiada o swoich problemach, radościach. Dyrektorzostawia najpilniejsze sprawy i zawsze ma czas dla niego. Na biurku
przygotowane są cukierki takie,
które Michaś lubi.
Michaś,

Nowy
Movano

Pomoc gminy

Zawsze
w drodze
... absolutnie!

Rodziny nie stać na drógie lekarstwa. Pomogły osoby prywatne,

Droga . Znam życie

w drodze. Dlatego zdecydowałem się

na

Movano.

To absolutny lider niezawodności. Wiem , bo
otrzymałem Program

Asekuracyjny 3 Lata Non
Stop. Gwarantuje mi on
natychmiastową diagnozę

I samochód zastępczy na

czas ewentualnej naprawy.
Zdjęcia

D. Łukasik

Movano to najw ięks zy

W rodzinnym domu. Michaś z mamą i rodzeństwem - Tomaszem i
Prezenty od "Echa' Dnia" podobały się dzieciom.

dostawczy Opel. M i ałem

Małgosią.

wybór w 10 wersjach nadPo artykule w . Echu Dnia·
pani Lucyna Maniek z
Krakowa, oferując leki z prepara:
łów z Morza Martwego. Odwiedziła Michasia, zapoznała się z jego dotychczasowym leczeniem,
Jej wizyta wniosła nadzieję do domu państwa Nowaków. Od wrześni a Michaś bierze regularnie te
preparaty (witaminy, zupki i leki).
Jakaż wielka była radość w domu,
kiedy po trzech miesiącach okazało się , że urósł 2 cm. - Michaś
zmienił się nie do poznania - opowiada pani Elżbieta , mama Michasia. - Podrósł, ma duży apetyt,
Przy był na wadze. Znacznie poprawiło się jego słownictwo , ład
niej buduje zdania. Zrobił się gazgłosiła się

dułą.

i Jan
'ebecki
: wyrok
doWO'
mogłY
:yzję·

aroWa~Iędnia
ał

sarTl

rebeCl<i
utorerTl
Lolka'

Zdaniem Stanisławy Zebrzowskiej - polonistki ze Szkoły Podstawowej w Starochęcinach , Michaś
WYdoroślał. Zabiera glos na lekcjach, wypowiada się pięknymi
Zdaniami. - Dla nas to ogromna radoŚĆ. Obserwujemy jego rozwój
umysłowy, wraz z rodzicami cieszymy się, że rośnie. Jest naszym
UCZniem, wszyscy go bardzo koChamy. To nasza kruszynka - mówi
nauczycielka.
Szkoła w Starochęcinach to oddzielny, jakże ważny rozdział w
tyCiu małego Michałka. To dzięki
panuj ącej tu rodzinnej atmosferze chłopiec czuje się bezpiecznie. Ta nieduża szkoła ma pedagogów z powołania . Sporo
Włożono pracy w to, aby ucznioWie traktowali Michasia nonmalnie, nie wytykali mu j ego inności.
Po prostu jest jednym z nich. Na
dzień pomagają mu w noszeniU zbyt ciężkiego tornistra,
noszą na plecach, gdy bolą go
maleńkie nóżki. Jestdla nich kruSZYnką, którą trzeba się opieko-

C?

wać.

instytucje. Na założone przez panią E lżbietę Nowak konto bankowe ńapływają pieniądze . Powięk
sza się krąg ludzi dobrego serca,
chcących pomóc małemu Michasiowi. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Chęcinach radna Stanisława Zebrzowska wystąpiła z
wnioskiem o roztoczenie opieki
nad Michałkiem. - To najmniejszy
obywatel naszej gminy, trzeba mu
pomóc - stwierdziła. Gdyby był tu
wśród nas, na pewno powiedziałby nam: . Pomóżcie , bo sam
sobie nie mogę poradzić'.
- Moje wystąpienie , zacytowanie
artykułów z prasy poruszyło radnych - uzupełnia . Zebrano 270 zł i
przekazano rodzicom Michałka.
Radni postanowili, że w budżecie
na nowy rok zabezpieczona bę
dzie pewna kwota na pomoc dla
Michasia, na dalsze leczenie.
W sesji uczestniczył Arkadiusz
Paweł G6rajski, przedstawiciel firmy zajmującej się opieką nad
zamkiem chęcińskim . Następne
go dnia odwiedził szkołę w Starochęcinach i przekazał Michałkowi

500 zł.
- Jesteśmy wzruszeni pomocą
dla naszego synka - mówi Elżbie
ta Nowak. - Pieniądze, prezenty.
Zaskoczyti nas pracownicy laboratorium Ośrodka Zdrowia w Nowinach. To moje dawne miejsce pracy. Na Mikołaja przekazali Michasiowi elektryczną kolejkę. Obaj z
Tomkiem bez przerwy są nią zaję
ci. Ogromną radość sprawiła
chłopcom redakcja .Echa Dnia"
prezentami mikołajkowymi - d0daje pani Elżbieta . Są zachwyceni
otrzymanym zestawem .młody
konstruktor". Następnego dnia po
redakcyjnej wizycie Michaś zerwał
się o godz. 6 i układał klocki. Z
Tomkiem zbudowali helikopter. To
pierwszy zestaw w ich życiu .

wozia : od 9-osobowego
kombi po furgon oferują cy

niezwykle obszemą przestrzeń
aż 13,9 m 3 !

ładunkową -

Chcesz dowiedzieć się więcej
o nowym Movano z Programem AsekuracW1Ym? Koniecznie skontaktuj się z najbliższym
salonem prowadzącym sprze-

din samochodów dostawczych
Opel

'ObRdd' Sp.z 0.0.
,Kielce ul.Krakowska 285, ul .Pomorska 53
salon, komis (041)368-10-25, części (041 )346-47-80
pomoc drogowa 0601717989,' po;tyoza1nia (04 1)34-550-12
serwis, stacja diagn _ czna (041)344-45-64
naprawy blacharsko-lakicrnioze 603513 400
""...w. obrecki~pel.com. pl

OPEL
WWW . OPEL . COM . PL

http://sbc.wbp.kielce.pl
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AAA ALARM - CEBOX
Profesjonalne alarmy, szlabany - .
' montaż, dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.

GLAZURA KRÓLEWSKA
Hurt Detal Transport Raty
• Jagiellońska 41 , 041/345-20-57.

MA Optimu·m. Nieruchomości ,
041/344-17-41 .
.,4672

Autoszyby "Autofenix· Kielce,
Wrzosowa 25, 041/361-61-71 .
Radom, Warszawska 115,
048/333-27-00. Szewce 39 k. Kielc,
041 / 346-52-05.

Niemiecki, 041/362-34-48.

NIERUCHOMOŚCI

Agencja Plus, 041/368-08-73.
GLAZURA
TERAKOTA
LUSTRA
700 WZORÓW

Alarmy SEZAM
Alarmy + Monitoring + Ochrona.
stacja monitorująca, załogi
patrolowo - interwencyjne,
041/368-86-55.

.,4617

PŁYTOMEX

Własna

..II

041/345-14-66.

ok2ll1

Profesjonalne systemy
obserwacyjnę, videodomofony,
kontrola dostępu, Kielce 368-23-68.

Okna: "Alupiast· , .Panorama",
.Fakro· - montaż. Drzwi wewnętrzne,
zewnętrzne , rolety, parapety. Raty.
"Drokplast·, Nowa 5, 361-71-90,
361-88-52.
ok2lS2

.,4411

Garaże

Do wynajęcia 170 m2 komfortowej
powierzchni biurowej w centrum
Kielc. PSL - 041/344-22-77,
041/344-42-95.

Bramy,
041/361-66-92, 346-32-00.

jll2932

Panele podłogowe , ścienne ,
sufit!lwe, elewacyjne, siding.
Winylowe oraz MDF. Ceny hurtowe.
Kielce, Wrzosowa róg Hauke Bosaka, ,
tel. 041/362-05-00.

Kserolw iarki
ISO 9001 , "Promont-Serwis",
041 /36§-1 0-91.
.,4121

Chemadin Export - Świętokrzyska
Kielce, ul.
Sienkiewicza 67, 041/366-05-93,
366-13-61, ul. Okrzei 15B,
041/344-55-89.
Giełda Nieruchomości.

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

"Faktor", 041/344-30-03. Stany
surowe - Wydryńska, Dąbrowa ,
Miedziana Góra.

Dwupokojowe: Chęcińska, Stok,
sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12.

Opony zimowe, felgi stalowe .Raty! Kielce, 041/362-20-06.

"Faktor", 041/344-88-03. Nowo
budowane - Turystyczna,
Czarnieckiego, Podhalańska ,
Dygasińskiego , segmenty -

.73VI

Opony, opony zimowe
z montażem, dobra cena,
041/368-60-05, 368-60-03.

Podhalańska .

- serwis "Biurex",
041 /344-42-22.

..4712

II<I'SII

.,44S!

'.

lombard - UMARYNARZA
Natychmiastowe pożyczki. Kielce,
041/368-22-42. Kantor,
041/368-22-24. Takie w niedzie lę!

Trzypokojowe 71 m , II p., Orkanasprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041 /361-65-12.

samochodów całodobowo - tanio, 041/362-06-20,
0602-?79-016.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .73421

NAPRAWY

MEDYCYNA
Alkoholowe odtruwanie, Esperal,
0604-137-235.

..2141

MA MA Naprawa telewizorów gwarancja. Kielce, 332-34-44,
il605-724-157.

Sprzedam dom drewniany 50 m2
- z zabudoWcfniami, gaz, telefon, garaż ,
na dzialce 300 m2 w Zbydniowie,
cena 25.000, tel. 034/325-60-17.

Sylwester 350 zł/para ,
041 /345-04-21 .

SPRZEDAZ

• PANELE
• i'ROMOCJA !!!
• BOAZERYJNE
.PCV

MA MA Pralek, lodówek,
041/331-22-32.

Ginekologia - doświadczeni
specjaliści - 0603-189-873.
11<11401

PRACA-ZATRUDNIĘ
Avon - firma kosmetyczna
poszukuje konsultantek,
041/247-08-38.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,4670

MA MA Telewizorów,
041/303-16-47.

MOTORYZACJA

• LISTWY
ARMIKO
OKRZEI56
041/344-37-45

MA MA MA MAMA *0001*
Abar. Każde powypadkowe kupię ,
0602-222-709.

Parapety - marmur naturalny,
syntetyczny, aglomarmur. Kielce,
Wspólna 19, 041/368-47-77,
307-35-06, 307-36-28.

AVON - poszukuje konsultantek,
041/369-19-96.

Automatyczne pralki,
041/332-37-46.

Automatyczne pralki, inż . Rybak,
041/369-82-22.

/

Modelki - superatrakcyjne oferty,
nabór do 5.01.01 .Laurent· Radom
PI. Konstytucji 3 Maja 6.
1I<1'S!1

MA Auta uszkodzone, rozbite,
spalone kupię , 0604-520-669.

Parapety. Producent,
041/362-05-00.

Naprawa lodówek, lad
pralek, 041/303-18-62.

chłodniczych ,

PCV

Cinquecento 700 (1994),
041/303-14-05 .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .n4f7
.711111

MA MA MA MA MA *0001*
"Abar· powypadkowe kup ię ,
0602-599-678.

Orillame - kupuj, zarabiaj,
otrzymuj prezenty. Duża promocja
w grudniu. Biuro: 041/344-24-20,
10.00-18.00.

Cinquecento 704 (grudZień 1993),
041/332-29-91.

04

• OPONY ZIMOWE
•
•
•
•
.

FELGI
NOWE, UŻYWANE
RATY
KIELCE
041/361-88-96.

Ba

.73111

Hurtownia fabryczna "Lentex", hurt
- detal - raty, Kielce, Chęcińska 14,
041/362-12-97.

Stropy Teriva, nadproża , bloczki,
og rodzenia betonowe - z dostawą,
041/361-70-60, 0604-447-824.

Akumulatory, ogumienie części.
Duży wybór, niskie ceny. Batalionów
Chłopskich 93, 041/345-63-59.

.7291.
Pralek, lodówek . Domus·,
041/342-39-15.

Systemy Multilotka, 2.500,- zysku,
0503-836-584 .

oł2Il1

Sprzedam Mercedesa 240 TD Kombi (grUdzień 1979 rok),
041/368-48-60, 0602-661-1 05.

1I<1IVl

BUDOWNICTWO

KOSMETYKA

ANTYWŁAMANIOWE

artystyczny, makijaż
permanentny, usługi kosmet;:czne .
Kielce, Sienkiewicza 21 (Hotel
Bristol),041/368-24-55.

NAUKA

Tatuaż

DRZWI
. GERDA
Salon firmowy
FIRMUS
KIELCE
ul. Paska 6
041/362-91 -00

MA AD-Drągowski ,
041/368-24-34.

Autobramy,
041/366-19-17.
_ _ _ _ _ _ _ _--'tWIe
=

Autoalarmy, 041/343-17-57.

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

LOKALE
"'lISI

••
..sil

Autoalarmy Legend, Alcatras,
immoblisery, 041/344-29-67.

MA Medium - nieruchomości,

___Q?-7L_______________

~_1-'~~

Bloczki, pustaki, Korzecko,
041/315-11-61 .

Autoalarm Fox i inne,
041 /345-23-84.

MA Nieruchomości •Piasecki&GÓrecka·, 041/343-04-35.

Autoalarmy . Prestige", centralne
zamki. Promocja! 041/343-80-06.

Zostań

CKD .Promotor" Kielce,
Podklasztorna 117, 041/345-85-88.
Technikum Samochodowe,
Telekomunikacyjne, Poligraficzne,
Fryzjerskie. Liceum Ekonomiczne,
Handlowe, Ogólnokształcące,
Żywienia Zbiorowego. Policealne:
Farmaceutyka, Administracja,
Rachunkowość-Finanse, Bankowość,
Telekomunikacja, Turystyka.

fotomodelem, fotomodelką,
hostessą, 012/413-60-36.
"11111

RÓŻNE
~Agrokop"

- hydraulika s iłowa .
zamienne do kopar1<o spycharek. Kielce, Zagnańska 226,
362-67-36.

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

TOWARZYSKIE
MA,041/366-05-71 .

-----~---------~.~
Ada, 0605-441-436.

Części

.7)11

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

AdrIanna, 0605-686-727 .

Marksolt - kursy komputerowe,
041/343-12-52.

~

Matematyka - 041/345-38-15.

-

ł73lł1

http://sbc.wbp.kielce.pl
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• 7l3II

jw31ll2

Best - kredyty gotówkowe. Radom,
048/362-22-65, 362-22-66, ul.
Żeromskiego 37.

Najlepiej. Najtaniej. Chęcińska 14.

Wykładziny

p

. 73452

. 73469

Oprawa obrazów -RAMKA
1IS2

Pożyczki Świąteczne bez żyrantów,
041/369-2-3-05 wew. 32.
0607-413-423 .

Pożyczki, wyjątkowa oferta,
Karczówkowska 5A, Kielce,
041 /362-25-90 .

m7

• PODŁOGOWE

Mabud - Okna, Drzwi

PoŻYczki,041/343-01-42 .

o

Sprzedam dom 280 m2, dwa
garaże , budynek gospodarczy dźiałka 600 m2 Busko-Zdrój,
0604-513-993.

Wypożyczalnia

2

012" 7

PANELE
* PODŁOGOWE
* ŚCIENNE
* UKŁADANIE
* ZAGNAŃSKA 71 , 041 /362-70-40.

M

•_ _ _ .73132

. 73340

Sprzedaż

Pan Pacek proszony o kontakt
z Restauracją .Czardasz - Sady", tel.
041/344-11-73.

...711

.~----~---~

Tanie domy - Jaworznia, Stopnica,
Łagów - sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 041/361-65-12.

Hąte l Restauracja .Karczówka"
zaprasza na bal sylwestrowy,
041/366-26-26.

Ki

.72211

Ślichowice, Podkarczówka, Czarnów -

Bal .Sylwestrowy· Restauracja
. Stadion" tel. 041/361-75-13 Kielce
ul. Ściegiennego 8 (.Błękitni·)

Opony zimowe - Bieżnik Service,
Ściegiennego 54, 041/361-32-38.

Okna drewniane PCV - ISO 9002.
. Elmix·, 041/345-18-60,
Grunwaldzka 28.

-Wolbud

.7'mI

Nieruchomości,

JAGIELLOŃSKA 41 A

Cebox -TV Przemysłowa

MA Partner - Nieruchomości ,
041/344-98-98.

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

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

Bal Sylwestrowy Restauracja NOT I
041/344-90-61 wew.l08,
0502-338-940.
piętro ,

Ambaras - Bal Sylwestrowy - Lux,
700 zł - muzyczna ekstaza.
Luksusowe wesela, imprezy dla firm.
Klub Ambaras, Dąbrowa koło Kielc,
041/362-58-05, 0601-752-555,
www.vacat.com.pl.

----------------~~
Amaoda, 0603-300-323.

------------~~
BeatU,0608-868-761 .

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

REKLAMA
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Sycylia , Rzym, Neapol bezproblemowo, wynajem autokarów,
081/825-06-70.

7

ZARZĄD

PANELE - PROFESJONALNIE,
041/362-70-40. .

MIASTA
I GMINY
,
W KONSKICH

.26S9
kI\S791

ce

Przeprowadzki, 041/361-94-68,
. 0601-315-130.

USŁUGI
_13439

AAA Profesjonalna naprawa
telewizorów. Kielce 342-85-83.

.12141

Kamila,
0603-041-483.

,",I

Roboty ziemne koparkami
RG =45.00 + VAT. PW
"Ceglarek". Kielce, Zagnańska 36,
366-12-08.
"Białoruś"

"3441

AAA Siklarskie u klienta,
041/344-79-74.

Karina,
0607-483-962.
tel.

ogłasza

..4464

.13446

Anteny, alarmy, domofony,
041/346-19-89, 0602-772-396.

..461!

Rolety, rolokasety, roletki, bramy
- przemysłowe .
"Alutechnika", Paderewskiego 3,
041 /343-07-04.

garażowe

Magda
0608-722-420.

wz466l

IwlOl6
_13404

Biuro rachunkowe, 041/344-99-57.
• 13210

Misia,
0606-598-496.
_13411

kllISII

.13110

kkIlSS!

.. ABEX" Lato - Zima - Tajlandia,
Cypr, Dominikana, Kenia Sienkiewicza 10, 041/344-23-26.

Transport 1.8 t., 0607-202-154.

Żaluzje, verticale, rolelki,
rolokasety, plisy, kraty,
041/368-96-19, 0601-845-781 .
Gwarancja!

Żaluzje , Verticale, rolety.
Piotrkowska 10, 041 /368-28-47,
300-37-53.

",4611

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

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

- -- -- - - Przewozy: Rimini, Ancona, Foggi,
Bari, Brindisi, 081/884-40-98.

D-

Sycylia - przewozy autokarowe,
tel. 017/853-20-67.
kilim

,-

WIDEOFILMOWANIE

------- -

łmA

.13444

Panele, 041/366-06-56.
_ _ _ _ _ _ _ _~.121"

.

ul. Targowa 18
tel. (041) 343-06-21
tel.lfax (041) 332-45-40
e-malt~o.:dnta.com.pt

Końskie

ul. Łazienna 13
tel.lfax (041) 372-20-20
Jędrzejów

- - - - - .134IS

RATY
25-116 Kielce ul. Ściegiennego 257, teł. (041) 362 05 70
26-600 Radom ul. Paska 9, teł. (048) 3813520
37-400 j ko ul. Sandomierska 253, teL/fax (015) 84 12 110

Skarżysko-Kamienna

ul Krasińskiego 18
OH . Hermes , III p .
tel. (041) 252-50-16

InfOnT/aeji udzielają I zapIsy przYJIilUją ~kr ·turiaty szkól codZiennie w godz -8-15

Chmielnik
PPHU .Amlr
Rynek 11
tel (041) 354-33-23

SZKOtA
ODRACZA
WOJSKO

Kielce ~ ul Gaganna 5, tel 344-54-08
Ostrowiec Św. - os Słoneczne 45 , tel 262-11-56
Starachowice - ul. 1 Maja 4, tel. 274-62-40
Busko Zdrój - ul MickieWicza 1, tel 378-41-34
Pińczów - ul Spółdzielcza 6, tel 357-30-00
Ćmielów - ul Ostrowiecka 25, tel. 861-20-50
szkół

public

~
,

WOJEWODZTWA
O KRZYSKI EGO

Pińczów

BM Art Projekt
ul 7 Zródel8
tel. (041 357-57-78

Biuro
Reklamy

na kandydata na stanowisko dyrektora
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia

Nauczycieli w Kielcach, ul. Zgoda 7.
Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele
lub nauczyciele akademiccy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach
wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty oraz specjalistycznej jednostce nadzoru pedagogicznego i spełniające wymogi określone w § 7
ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 września
2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania oraz
zasad dzialania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 85,
poz. 956).
Kandydat na stanowisko dyrektora winien złożyć ofertę w terminie 2
tygodni od daty ukazania się ogłoszenia do Departamentu Spraw
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, pokój 226 ( bud.
C2), która powinna zawierać :
1) kwestionariusz osobowy,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) aktualną ocenę pracy,
4) odpis dyplomu, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy oraz aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające
warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela,
5) uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych
kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,Konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora Swiętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach' w terminie 2 tygodni od daty ukazania się ogłoszenia.
Konkurs przeprowaązi Komisja Konkursowa powołana przez
Zarząd WOjewództwa Swiętokrzyskiego.
O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Punkty

Busko-Zdró'
ul. Batorego 1
I piętro
tel. (041) 378-73-77

oglasza konkurs

Na ulicy Śląskiej 22.12.2000 zginął
pies rasy mieszanej, jasnobeźowy,
mały, młody, skórzana obroża . Czeka
nagroda! 041/342-57-89.

Ostrowiec Świ tokrz ski
Miejskie Centrum Kultury
ul. Siennieńska 54
tel. (041) 247-52-31

Starachowice
uL Radomska 29
tel. (041) 273-41-73

SWI

ZGUBY

041/3~2-53-26 .

Biuro
Reklam
- .

Liceum Handlowe
Technikum: Budowlane, Żywienia Zbiorowego

AAA Videofoto, 041/368-45-26.

r

0%

zsz· 3 lata, Szkoły Podstawowej· 4 lata)

uprawnienia

•

I

SZKÓŁ ZAOCZNYCH I WIECZOROWYCH

. 12111

Nowo otwarty salon fryzjerski W iśniowa - pawilony; zapisy,

kimli

nabór do klas pierwszych i programowo wyższych

(na podbudowie:

",4111

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

Centrum Oświatowo-Wychowawcze "EDUKACJA"

Policealne Studium Administracji Publicznej
Liceum OgÓlnokształcące dla Dorosłych

_13401

Kominki, wkłady grzewcze,
renomowanych firm europejskich.
Najniźsze ceny... Styl Art" Kielce,
Warszawska 34a, 041 /368-15-97.

Przetarg odbędzie się 18.01.2001 r. o godz. 10..00.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji
UMiG Końskie, 26-200 Końskie , ul. Partyzantów 1, tel.
(041) 372-32-49, 372-37-20.

ogłasza

Hydrauliczne, 041/345-67-17,
0603-053-837.
.13023

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
odebrać w siedzibie zamawiającego - Wydział Inwestycji.

DO NASZYCH
BIUR I PUNKTÓW

plac T. Kościuszki
OH . Piast", II piętro
teL/fax (041) 386-55-09
.12121

.13441

na wykonanie dokumentacji
budowlanej na budowę
kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami domowymi
oraz dróg wraz z odwodnieniem
dla miejscowości
Stadnicka Wola i części
Izabelowa przyległej
do Stadnickiej Woli, ~ina Konstąe.

Tap icerskie, 041/303-90-67.

Glazura , 041 /346-26-39.

Hydrauliczne, 041/344-79-48,
0602-866-479.

TURYSTYKA

Szpachlowanie, 041 /361-61-62,
0603-267-168.

Elektroinstalacje - Trevans,
041/369-25-06.

• 134S1

Wyjazdy,
0601-192-254.

041 /368-49-36 .
jwlII1I

,",2

Przystojny trzydziestopięcio latek,
szczupły, nie palący, dyskretny
zasponsoruje dwie atrakcyjne
p rzyjació łki. Proszę o pozostawienie
wiadomości i nr telefonu na skrytce
glos owej - napewno oddzwonię , tel.
0609-151-662.
.

żaluzje ,

Czyszczenie dywanów, tapicerki,
041/361-10-43.
.13712

Ostrowiec,
041/266-40-67.

Rolety,

przetarg nieograniczony

1651111

Radom
ul. 25 Czerwca 60
tel./fax {048} 360-05-18

Biuro
Reklamy
Tarnobrzeg
ul Moniuszki 5/34
tel.lfax (015) 823-26-02
Sandomierz
ul. MickieWICZa 17a
teLlfax (015) 832-10-69
Stalowa Wola
ul 1 Sierpnia 12/214
teLlfax (015) 844-82-55
Staszów
róg Armii Krajowej 10
p. 211 (za UMiG)
teL (015) 864-32-58

Punkty
patow
HEWOs.c.
ul 16 Stycznia 2815
te1.lfax (015) 868-29-93

Biuro
Reklamy
Mielec
al . NiepodległosCl 14/10
tel /fax (017) 583-75-10

_ _----..:-.J

ECHO ŚWIĘTOKRZYSKIE
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MUZEUM NA 57ARYCH
ŚMIECIACB

Przeprowadzka jeszcze nie teraz
Kieleckie Muzeum Zabawkarstwa, wbrew wcześniejszym
zapowiedziom, nie opuści wymagających pilnego remontu
magazynów przy ul. Kościuszki. Powód - nie udało się znaleźć
nowego lokum dla 18 tysięcy eksponatów.
Starania o znalezienie nowej siedziby Muzeum Zabawkarstwa
trwająjuż od ... 20 lat. Obecna siedziba przy ul. Kościuszki miała być
tymczasowa, ale.jak wiadomo prowizorki są najtrwalsze.
- Gdybym nie wierzył, że muzeum
przeniesie się, to chyba bym się powiesił - mówi dyrektor placówki Ryszard Zięzio , który ostatnio próbował przynajmniej znależć nowe lo-'

kum dla 18 tysięcy eksponatów
przechowywanych w magazynie,
który ze względu na zagrzybienie
wymaga pilnego remontu. Jeszcze
do niedawna dyrektor Zięzio mówił,
że przeprowadzka odbędzie się do
końca roku. Wśród nowych lokalizacji wymieniano m.in. budynek Politechniki Świętokrzyskiej w Dąbro
wie. Tymczasem realizacja pomysłu
oddala się . Już wiadomo, że do ko-

ńca roku remont magazynów nie roz-

pocznie się,

bo eksponatÓYI nie ma

gdzie przenieść. Wielu zabytkowym
zabawkom grozi zniszczenie, jeśli w
najbliższym czasie nie przeniesie się
ich do lokalu spełniającego warunki
przechowywania zbiorów.
- Tak naprawdę nie jestem w stanie
nawet ocenić kondycji wszystkich
eksponatÓYI, ponieważ zapakowane
są w pudła i worki - mówi dyr. Zięzio .

-.

Niektóre z zabawek, szczególnie te
pochodzące z XVIII wieku, są bardzo
cenne - ich wartość na londyńskiej
giełdzie przekracza 3 tysiące funtów.
Wilgoć i zagrzybienie magazynów
to nie jedyne problemy M~zeum Za-

bawkarstwa. Placówka, która ma w
swoim statucie zapis o powiększa
niu zbiorów, nie ma gdzie ich pomieścić. Muzeum dysponuje obecnie
670 metrami kw., a do swobodnego
funkcjonowania potrzeba przynajmniej trzy razy tyle.
Jeszcze w tym tygodniu dyr. Zię
zio zamierza spotkać się z rektorem Politechniki Świętokrzyskiej,
by przekonać go do udostępnienia
dla potrzeb muzeum uczelnianego
budyr1ku w Dąbrowie. Czy jednak
uda się sfinalizować ten projekt,
przekonamy się już za kilka tygodni.
lnieb.!
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Podziękowania

za wspaniały koncert

Podziękowanie organizatorów
za wspaniały "Gwiazdkowy
koncert roku" z udziałem zespołów "Brathanki" , "Golec
uOrkiestra", który odbył się 13
grudnia br. w kieleckiej hali
"Iskry".

Agencja Artystyczna .George Music
Cooperation', Przedsiębiorstwo Usłu
gowo-Handlowe pod Telegrafem - prezes firmy Roman Smolarski, organizatorzy tego wspaniałego koncertu roku
2000, który odbył się 13 grudnia br. w
kieleckiej hali .Iskry· z okazji jubileuszu
X-lecia firmy .Pod Telegrafem' w Kielcach, pragną gorąco podziękować
sponsorom, patronom oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili się, aby ten
wspaniały koncert oraz niezwykle wielkie i trudne przedsięwzięcie organizacyjno-artystyczne doszło do skutku.
A óto ci, którym t9 wszystko zawdzię
czamy:

Sponsor generalny imprezy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlo

we .Pod Telegrafem' - Roman Smolarski, Kielce, ul. Pod Telegrafem 11 (Piekarnia).

Pozostali sponsorzy
- Apteka , Na Rogatce', Agata i Andrzej Okła , Uwaga!!! Apteka czynna codziennie do godziny 23.
- Lombard-Kantor .U Marynarza' , Paweł Głuch, natychmiastowe pożyczki
pod zastaw, kantor czynny również w
niedziele. Kielce, ul. Sienkiewicza 21
(hotel , Bństol' ).
- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,Warta' SA, oddział w Kielcach,
ul. Sandomierska , dyrektor Sławomir
Sorna!.
- , Fantazjusz' SC, Krystyna, Agnieszka, Robert KoIomańscy. , Fantazjusz' to sieć eleganckich sklepów dla każde
go. Zapamiętaj - z . Fantazjuszem' fantastycznie!!!
- Apteka ,Podkarczówka', Kielce, ul.
Kryształowa 4 - zaprasza!!!
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,RO MA' SA, Kielce, ul. Hauke Bosaka
11, prezesi Tadeusz Rozpara, Krzysztof Maciejec. Największa hurtownia alkoholi i napojów.
- .Jamar" SC, Janusz Walocha , Marek Grzegolec, hurtownia hydrauliczna,
Kielce, ul. Zagnańska 71A.
- Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA . Heros Life',
oddział w Kielcach, ul. Wesoła 47/49,
dyrektor Ewa Mikulska.
- Zakład Pracy Chronionej, Przedsię
biorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe .Fenix· , Zenon Łyczak .
Zębiec k. Starachowic, producent stolarki okienno-drzwiowej z PCV i aluminium - zaprasza do współpracy!!!
- Urząd Miasta w Jędrzejowie, burmistrz Henryk Michałkiewicz .
- .Lafarge· Cement Polska SA,
MaIogoszcz. ul. Warszawska 110.
- Zakład Piekarniczy .Omar", Paweł
, Okólski, Nowiny, Białe Zagłębie 51 .
- .Nordiska Ekofiber" Polska Sp. z
0.0. Kielce, ul. Warszawska 430A, prezes Romuald Gołębiowski .
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
.Gamma· Sp. z 0 .0 ., Warszawska
430A.
- Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny,
Białe Zagłębie 25.
- Spółka Cywilna .Kim·, Kazimierz
Krzemiński, Busko-Zdrój , ul. Bohaterów Warszawy 106. Hurtownia Alkoholi
i Napojów.
- Zakład Metalowo-Kotlarski .SAS·,
Mieczysław Sas, Busko-Zdrój , Ceglana
142.
- Przedsiębiorstwo Projektowania i
Montażu .Promont-Serwis· Sp z 0.0.,
prezes Ryszard Bocian, Kielce, Chę
cińska 40A.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0. prezes Ryszard Bartkiewicz, populame MPO. Uwaga! Posprzątamy za Ciebie!/!
- .Ruch· SA, Oddział Świętokrzyski,
Kielce, ul. Paderewskiego 11 .
- .Dywanolex", Kielce, ul. Domaszowska 140, prezes Bronisław Łakomiec.
Oferujemy dywany, koce, pościel, narzuty, ręczniki . Zapraszamyl!!
- Zakład Produkcji Silikatów .Ludynia·
Sp. z 0 .0 . w Ludyni k. WIoszczowy, prezes Leszek Kotuiski.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Technicznych .Fo-Max"
Sp. z 0.0., prezes Mańan Forma, Kielce, Podkarczówka 117A.
Przedsiębiorstwo

Handl~

wo-Uslugowe .Cebox· SC, Jarosław
Jagodzki, systemy alarmowe, alarmy,
kamery, szlabany - montaż, dystrybucja, serwis, Kielce, ul. Polna 7, tel. (041)
344-61-38.
- Elektrociepłownia Kielce SA, ul. Hubalczyków 30.
- Wodociągi Kieleckie Sp. z 0.0., ul.
Krakowska 64.
- Centralna Składnica Zaopatrzenia
PKS .Benepars·. Kielce, ul. Rolna 8.
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0 .0 ., Kielce, Młoda 28.
- .Skar SC, Kielce, ul. Warszawska
34.
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Han
dlowe .Polmark" Sp. z 0 .0 . Prezesi Ma-

http://sbc.wbp.kielce.pl

rek Świercz, Zdzisław Chłopek, Jan Kli.
maszewski, Kielce, ul. Kolberga 4.
- HAWED Sp. z 0.0., ul. Góma 25, prezesi Andrzej Grudzień, Piotr Król. Hur.
townia Wędlin zaprasza do współpracy!!1
.
- . PIA Piasecki', Kielce, ul. Pańs ka
81 .
- .Compensa· SA, Kielce, al. Tysiącle
cia Państwa Polskiego.
- Gospodarstwo Ogrodnicze . Bracia
Kasprzak' SC, prezes Tadeusz Ka·
sprzak. Producent pomidorów, Piekoszów k. Kielc.
- .Campol· Sp. z 0.0., Waldemar Falc,
Kielce, ul. Urzędnicza 13.
- Przedsiębiorstwo Przemysłu C hłod ·
niczego .Chłodnia Kielce', ul. Zagna·
ńska 95, dyrektor Ryszard Kania.
- Firma . Wibtronic· SC, piotr Ban·
drowski, Krzysztof Wieczorek, Kielce,
ul. Paderewskiego 22, specjalistyczny
salon .Auto-Radio·, TV-SAT - zapra·
sza!!!
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Kielce, ul. Studzienna 2.
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
w Morawicy k. Kielc.
- . Gerda', Systemy Zabezpieczeń ,
prezes Jan Arciszewski , StarachOWice,
ul. 1 Maja 12.
- Powszechne Towarzystwo Emery·
talne , Energo-Asekuracja' SA, Oddział
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 11 .
- Powszechna Kasa Oszczędności ,
Bank Polski SA, Kielce, ul. Sienkiewi·
cza 33/34, dyrektor Zofia Grabska.
- Przedsiębiorstwo Dróg i Urządzeń
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
, Dubr" Sp. z 0 .0 ., Kielce, ul. Mija 52.
- AG ROMA Kielce.
- Centrum Piekarniczo-Cukiernicze
.As-Polzap', Kielce, plac Wolności 8.
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego , Kielce, Sandomierska
106.
- BLB-BICK JV Sp. z 0 .0., Kielce, ul.
Batalionów Chłopskich 61 .
- . Hyundai Folwark' SC, Autoryzowany Dealer, Kielce, Gustawa Morcinka 1.
- Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, ;Józef Bartos, Piekoszów k. Kielc.
- .Kolbis' , sp. z 0 .0 ., Tarnów, ul. Mro·
źna 18.
- Hotel . Uroczysko·, Cedzyna k. Kielc,
dyrektor Włodzimierz Matwiejew.
- Gabinet Kosmetyczno-Fryzjerski
DEA SC, Solarium , Energoline, Kielce,
ul. Jasna 24 - zaprasza!!1
- Panorama Świętokrzyska , Inteme·
towy Katalog Firm, Kielce, Pod klasztor·
na 112.
- ROM SC, sklep komputerowy, Kielce, ul. Kryształowa .
- EXAN Sp. z 0.0. , prezes Andrzej
Kopczyński, Promnik, ul. Osiedlowa 1.
- .Auto-Adamczak·, Marek Adam·
czak, Cedzyna k. Kielc, ul. Cedro-Mazur4.
- Zakłady Przemysłu Gipsowego .0 0lina Nidy" SA w Gackach.
- Firma Handlowa .Galanr SC, Cecy·
lia, Piotr Janusz KoIomańscy, Kielce,
ul. Sienkiewicza 46, Salon Obuwia - za·
prasza!!!
- .Ispol· Sp. z 0 .0 ., Kielce, ul. Skrajna
76.
- Centrum Produkcyjne Pneumatyki
PREMA SA, Kielce, ul. Wapiennikowa

90.
MiędzywojeWódzka

Usługowa

Spółdzielnia Inwalidów, ' Kielce, Pade-

rewskiego 14.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe . Piekamia·, Zygmunt Giemza,
Piekoszów k. Kielc.
- .Noma-System· SC, Kielce, Planty

4.
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Ję
drzejowie.
- Firma Wielobranżowa ELEX-BIS,
Ireneusz Chrabąszcz, Piekoszów,
Ogrodowa 7c.
- Firma Wielobran1:owa ELEX, Elżbie
ta Chrabąszcz, Piekoszów, Ogrodowa
7c.
- Miejski Zakład Komunikacji, Kielce,
ul. Jagiellońska 92.
- PKP, Zakład Przewozów Towarowych, Kielce, ul. Paderewskiego 43/45.
- PKP, Zakład Elektroenergetyki, Kielce, ul. Paderewskiego 43/45.
- Bank Spółdzielczy w Samsonowie.
- Akademia Świętokrzyska. Kielce, ul.
leromskiego 5.
- Bank Spółdzielczy w Łopusznie.
- Urząd Skarbowy w Pińczowie.
- Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku.
- Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych SA Wloszczowa.
Imprezie patronowały .Echo Dnia',
Polskie Radio .Kielce' SA. Radio TAK.
Panorama Świętokrzyska -InternetoWY
Katalog firm.
Specjalne podziękowania dla Przedsiębiorstwa

Usługowo-HandJ0we90

.Pod Telegrafem' Ro.man Smolarski,
prezes firmy, generalnego sponsora
imprezy za wspaniałe pączki i torty oraz
upominki w kOAkursie; firmie JAMAR
SC, Agacie i Andrzejowi Okła - właści
cielom aptek: .Na Rogatce' i .podkarcz6wka'; kierownictwu hali .Iskry"; .Alfa
Secuńte' i policji za spokój i porz.ąde~
Magdalenie Porwet za przychylnOŚĆ I
świetne pióro; Dagmarze Gąsowskiej,
Krzysztofowi Irskiemu za prowadzenie
koncertu.
Publiczności - za wytrwałość!!!
Dziękujemy wszystkimI!!
Roman Smolarski
Jerzy Waldemar LichaCZ
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OK ELE
STYCZEŃ

Na sesji miejskiej w Sędziszowie
burmistrz zgłosił ka ndydaturę Stanisława Łazański ego na członka
Zarząd u Miasta. Wakat był od kilku mi es i ęcy, kiedy poprzedni
członek zarządu Marek Brzdąk
złożył rezygnację, a późniejsi dwaj
kandydaci nie otrzymali akceptacji
rady.
Rady gmin powiatu ustaliły stawki podatków i opłat lokalnych na
2000 rok. Najdrożej jest w Sędzi
szowie: za 1 metr kwadratowy lokalu zajętego pod działalność gospodarczą trzeba zapłacić 12,5 zł,
w Jędrzejowie - 11 zł. Najtaniej w
Małogoszczy.

W Cementowni Małogoszcz zainstalowano stację monitoringu ,
wyposażoną
w
nowoJ:;zesny
pyłomierz, określający czystość

powietrza, wart 220 tys. zł .
Jędrzejów otrzymał I nagrodę i
125 tys. zł w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę województwa.
Zarząd Powiatu planuje powstanie spalarni śmieci w miejscu byłej
Linii Hutniczo-Siarkowej w Skroniowie. Trwa procedura rejestracyjna związku. Zgłaszają się kolejne gminy.
Zakończono prace 'przy zmianie
oświetlenia na ul. 11 Listopada w
Jędrzejowie. Postawiono 64 energooszczędne, sodowe, stylowe i
.wandaloodporne· lampy w cenie
2400 zł za jedną.

składowiska odpadów w Borszowicach za 148.000 zł.
10 stycznia PKS wprowadziła
bez pozwolenia gminy nowy kurs
relacji Jędrzejów Rynek - Skroniów. Konkurencja - .Kral· - nie zasypia gruszek w popiele i ostro
protestuje. Po kilku dniach linię zawieszono.
Po latach nieobecności powraca
do Jędrzejowa Automobilklub. W
planach między innymi eliminacje
do tytułu ,Caruso Kierownicy
2000'.
Rada Sołecka Prząsławia protestuje przeciw planom likwidacji
jednej z dwóch w powiecie bibliotek. Zarząd Miejski, któremu podlega placówka, chce ją zamknąć
ze względów finansowych .
31 stycznia radni sędziszowscy
uchwalili zamiar likwidacji szkół
w Gniewięcinie i Sosnowcu ze
względu na malejącą liczbę dzieci.

LUTY

Co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku w powiecie
jędrzejowskim? Kto odszedł, kto przybył i na co radni
przeznaczyli nasze pieniądze? Na te pytania próbujemy odpowiedzieć w tym kalendarium .

Asfaltownia została, a Euroubojnia "dostała eksmisję" do Skroniowa.

MARZEC
Od 1 marca w Jędrzejowie
drożeje ciepło - w mieszkaniach
komunalnych o 60 proc., w
spółdzielczych o 20 proc. Ceny
podyktowała spółka .Dalkia Termika·, której Zarząd Miasta oddał
w dzierżawę miejskie
ciepłownictwo na 19 lat w zamian
za modernizację sieci i spłatę
długów RPGKiM. Sielankę przerwała kolejna podwyżka cen oleju opałowego , którym zasilane są
kotłownie . Nowe ceny nie zostały
zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energii i sprawa trafiła do
sądu .
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K Pacanou.'Ska
Na wykopanie tych bezużytecznych słupów mieszkańcy Murawca
czekali pół roku.
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Komisja

Rewizyjna

ujawniła

nieprawidłowości
w
sko-Gminnym Ośrodku

MiejPomocy
Społecznej w Sędziszowie - m.in .
udzielano usług opiekuńczych
bez zaświadczeń lekarskich.
Zarząd Gminy w Sobkowie nie
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 1999 rok. Komisja
Rewizyjna zarzuciła między innymi brak jawności finansowej i inwestycyjnej. W praktyce było to
równoznaczne z odwołaniem
całego zarządu. RIO z kolei oceniła budżet pozytywnie.
Zarząd ,Jędrzejowa zrezygnował

z budowy muszli koncertowej. Pieniądze poszły na .rozbudzenie ję
drzejowskiego basenu·.
MAJ
Od 15 maja, zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Jędrzejowie,
prawo do 50-procentowej zniżki
na przejazd komunikacją miejską
stracili emeryci, studenci i
młodzież szkolna powyżej 19 roku życia . W grudniu zarząd ponownie rozpatrzy ustawę .
Kapelmistrz orkiestry dętej w Ję
drzejowie złożył rezygnację ze
swej funkcji, protestując w ten sposób przeciw małemu zainteresowaniu i nikłej pomocy finansowej
dla orkiestry ze strony gminy.
Rośnie

zadłużenie

członków

spółdzielni "Przyszłość· w Jędrze
jowie. Zaległości czynszowe są

tak wielkie, jakby przez półtora
miesiąca nikt z mieszkańców nie
zapłacił czynszu i wynoszą 802
tys. zł .
Powołano spółkę potrzebną do
powstania Euroubojni. Teraz rolnicy do 15 czerwca muszą wyłożyć
pieniądze na wykup obiektów niedoszłej mleczarni pod przyszłą
ubojnię ·

stują.

)'Na

;ku.
lek-

zaciągnęło

w Banku
Spółdzielczym kredyt w wysokości 200 tys. zł na dokończenie budowy bloku operacyjnego i modernizację szpitala .
PKP postanowiły zwolnić 17 z
34
pracowników
ciuchci
. Express Ponidzie· w Jędrzejo
wie . Związki zawodowe prote-

lZa,

Burmistrz Woźniak na spotkaniu
z przedstawicielami TelekomunikaCji i mieszkańcami ul. Jasionki
zapowiada, że w 2000 roku zostanie oddanych około 1000 nowych
numerów, a gmina wspomoże powołane w tym celu komitety
społeczne. Do tej pory abonenci
czekali na przydzielenie numerów
nawet po kilkanaście lat. Na wykopanie słupów postawionych bez
POzwolenia - .tylko· pół roku.
Rajcy jędrzejowscy pOdejmują
uchwałę o zaciągnięciu 500 tys. zł
kredytu na dofinansowanie oświa
ty, która nie zapłaciła między innymi należności za ogrzewanie od
1997 roku nie istniejącemu już Rejonowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej .
Kolejna z seńi ściśle tajnych i poufnych sesji w Sędziszowie. Tym
~azem rozpatrywano skargę na
Jednego z radnych, która wpłynęła
do Komisji Rewizyjnej. Dobrze, że
radni zdążyli przed zamknięciem
zdradzić, iż kupią kompaktor potrzebny
do
funkcjonowania

służbowego, mieszczącego się

w
Szkole Podstawowej w Mierzawie,
które poseł zajmuje, mimo iż
przeprowadził się do nowego domu . Lokal ten gmina zamierza
wykorzystać dla potrzeb klasy
zerowej, gdyż do tej pory musiała
wynajmować pomieszczenia w
prywatnym domu. Poseł tłuma
czył: - Jeśli nie zgodzę się z
przyszłą synową, to gdzie będę
mieszkał.

W Skroniowie wrze. Podniósł
las rąk, gdy sołtys Julian Lato
zapytał , kto chce, by linię autobusową do Skroniowa obsługiwała
jędrzejowska PKS . Burmistrz
Waldemar Woźniak tłumaczy, że
nie może doprowadzić do upadku .Krala·, który już jeździ na tym
odcinku.
Od 1 lutego Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów ma rzecznika prasowego - Macieja Czerwika. Nie
zmienia to faktu , że o pozwolenie
na uzyskanie informacji trzeba
pytać samego burmistrza Michałkiewicza, który bywa rówsię

,

DARZE

Deficyt w gminie Jędrzejów. Donież rzecznikiem kolegów z prawichody miasta w 2000 roku mają
wynieść 26,7 mln zł, a wydatki cy.
Zarząd Budynków Mieszkalponad 30 mln. Różnica - 3,5 mln zł .
nych w Jędrzejowie postanowił
- ma być pokryta kredytem, który
zamierzają zaciągnąć radni . 15
pomóc lokatorom, którzy zalegają z czynszem i zaproponował
mln zł pójdzie na wynagrodzenia.
odpracowanie długu przy grabiePrzed Sądem Rejonowym w Ję
drzejowie stanął Mirosław Pawlak,
niu liści.
Radni z Nagłowic nie odwołali
poseł na Sejm z ramienia PSl.
swego przewodniczącego Jana
Urząd Gminy w Wodzisławiu domaga się zwrotu mieszkania
Matyjaszewskiego, któremu grupa radnych .Młoda Polska' zarzuciła manipulacje, m.in. naruszenie prawa przy podejmowaniu uchwały o podwyższeniu
pensji dla wójta gminy, który
otrzymał 800 zł podwyżki.
Radni gminy Słupia postanowili
jednak nie likwidować szkół podstawowych w Rożnicy i Węgrzy
nowie.

'an-

JĘDRZEJOWA

Wybrano Zarząd Związku Mię
d.zygminnego .Ekologia", który
ma na celu budowę spalarni
śmieci w Skroniowie.
KWI EC ł EŃ
Zarząd

Miejski w Sędziszowie
ze stanowiska dyrektora
Zakładu Usług Komunalnych Benedykta Walochę . Zarzucono mu
złe wypełnianie obowiązków z
zakresu utrzymania czystości.
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
unieWinnił uczennicę Liceum im.
Reja od zarzutu zniesławienia
nauczycielki języka niemieckiego, która nakłaniała ją do korepetycji. Rok temu ten sam sąd uznał
dziewczynę winną i wymierzyl jej
karę ograniczenia wolności do 4
odwołał

miesięcy.

PKP w Warszawie zdecydowały, że bardzo niebezpieczny
przejazd kolejowy w Wojciechowicach nie zostanie wyremontowany w tym roku , mimo że gmina
Sędziszów ma na to pieniądze .
Znikają ostatnie świerki rosnące na jędrzejowskim rynku .
Wojewódzki konserwator zabytków Anna Piasecka zleciła je
przesadzić , gdyż były posadzone .bez perspektywicznego spojrzenia'.

CZERWIEC
8 czerwca rozpoczęły się uroczyste obchody 10-lecia nadania
praw miejskich dla Sędziszowa . W
uroczystościach
uczestniczyli :
wojewoda, marszałek i przedstawiciele Tadeusza Mazowieckiego
Nadal nie wiadomo, czy dojdzie
do podziału gminy Sobków na
dwie nowe - Sobków i Miąsową. W
czasie konsultacji społecznych
ponad 80 proc. mieszkańców opowiedziało się za podziałem gminy.
Decyzja należy do Urzędu Rady
Ministrów.
Ministerstwo Zdrowia zadecydowało , że w szpitalu w Jędrzejowie
powstanie oddział ratownictwa
medycznego. Starostwo zaciąga
650 tys. zł kredytu na przystosowanie pawilonu do potrzeb nowego oddziału .
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożamej w Oksie jako jedyna w
powiecie otrzymała specjalistyczny sprzęt do ratowrJictwa drogowego, tzw. nożyco-rozpieraki.
Koszt:- 15 tys. zł.
LIPIEC
1 lipca rusza najważniejszy w regionie festiwal organowy z

http://sbc.wbp.kielce.pl

udziałem gwiazd Teresy Żylis-Ga

ry i Konstantego Andrzeja Kulki.
Gminy Sędziszów i Imielno
otrzymały bezpłatnie od Ministerstwa Edukacji Narodowej gimbusy
do przewozu dzieci do szkoły.
Kolej oficjalnie powiadamia
Urząd Marszałkowski, że tylko do
końca września będzie utrzymywała kolejkę wąskotorową w Ję
drzejowie.
W gminie Jędrzejów brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. ZNP grozi, że od września wejdzie w spór zbiorowy z gminą.
Starostwo zalega z zapłatą za
wybudowanie nowego pawilonu
Zespołu Szkół Zawodowych i budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jędrzejowie . Prezes .Kartelu' Henryk Abramowski, mimo
wcześniejszych zapowiedzi , nie
sprzedał długów starostwa. Radni
powiatu zaciągnęli w tym celu kredyty - 250 tys. zł na pawilon i 100
tys. za kotłownię.
..
W powiecie jędrzejowskim nadal
nie ma rzecznika praw konsumenta. Sekretarz powiatu Julian Baran
twierdzi , że nie ma pieniędzy na
pensję dla rzeczniką/
SIERPIE Ń
Oddział pogotowia ratunkowego
w Jędrzejowie wzbogacił się o najnowocześniejszą .erkę·. Na razie
nowa karetka nie mieści się w garażach, konieczne jest zatem wybudowanie zadaszenia pomiędzy
dwoma budynkami.
Rozpoczął się pechowy remont
mostka na ul. Strażackiej, który
trwa do dziś . Po dwóch tygodniach
inwestycję wstrzymano, gdyż wykonawca samowolnie odstąpił od
projektu.
Rzeczoznawca starostwa wycenił pięć razy drożej niż Dyrekcja
Dróg Publicznych grunty zabierane pod obwodnicę .

WRZESIEŃ

Po czterech latach mozolnej budowy otwarto basen w Jędrzejo
wie. Inwestycja kosztowała gminę
ponad 5 mln zł. Obiekt posiada basen olimpijski, kawiarenkę, saunę i
część rekreacyjną.

25 września powołano spółkę
pod nazwą Euroubojnia, która
zrzesza 136 hodowców z województw
świętokrzyskiego
i
małopolskiego , ponad 10 gmin z
regionu . Deklaracje o przystąpie
niu złożyły również między innymi
starostwa w Jędrzejowie, Kielcach
i Włoszczowie. Przewodniczącym
rady został Leszek Papaj, dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
przy UW, prezesem zarządu Czesław Szczerba .
Na jędrzejowskim rynku pojawiły
się nowe słupy ogłoszeniowe, tzw.
okrąglaki. Wkrótce okazało się
jednak, że cztery identyczne zostały skradzione w Krakowie. Burmistrz Michałkiewicz twierdzi, że
gmina nie ma z tym nic wspólnego,
bo wybrała najbardziej korzystną
finansowo ofertę i kupiła słupy od
pasera po 1500 zł za sztukę .
Sprawą zajęła się krakowska policja.
Wicestarosta
jędrzejowski
Krzysztof P. kierując pojazdem w
stanie nietrzeźwym potrącił w Jasionnie rowerzystę i zbiegł z
miejsca wypadku. Ofiara zmarła
na miejscu . Sprawca wypadku
zgłosił się na policję dopiero 17
godzin po fakcie . Prokuratura
Rejonowa w Kielcach przedstawi/a mu zarzut spowodowania
wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki. 29
września Rada ' Powiatu postawiła wniosek o odwołanie wicestarosty ze stanowiska.
~AŻDZ ł ERNIK

Nauczyciele z gminy Jędrzejów
wyrównania za cztery
pierwsze miesiące roku w związku
z nowelizacją Karty Nauczyciela.
Nadal jednak brakuje 1,2 mln zł.
Powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego wydał decyzję nakazującą rozebranie mostka na ul.
Strażackiej .
Władze
miasta
ogłaszają przetarg na nowego wyotrzymują

konatłcę ·

LISTOPAD
Grunty pod jędrzejowską obwodo 30 proc. za metr
kwadratowy. Dyrekcja Dróg Publicznych nie dogadała się z
mieszkańcami 90 posesji. Działki
te mają być wywłaszczone . W
grudniu upływa ostateczny termin
ich skupu .
Obok mającej powstać w Jędrze
jowie Euroubojni pojawiła się Wytwórnia Mas Bitumicznych firmy
.Wojtrans·, która nie może istnieć
obok ubojni. Ani burmistrz, ani starostWo nie przyznają się do winy.
nicę idą w górę

Proponują przenieść asfaltownię

po trzech latach w inne miejsce,
lecz nikt nie chce partycypować w
kosztach . Właściciel ,Wojtransu·
żąda odszkodowania.
Wodociągi jędrzejowskie zamurowały spółce .Rekord· kanał sanitarny, gdyż zalegała z opłatami za
odprowadzanie ścieków.
Część z obiecanych przez burmistrza Michałkiewicza 50 tys. zł
na remont klasztoru Cystersów
idzie na wyrównania dla nauczycieli.
Zarząd Miasta Jędrzejowa wydaje kolejną odmowną dla PKS
decyzję w sprawie przedłużenia
kursów do Skroniowa . Pikanterii
dodaje fakt, że właścicielem prywatnej firmy przewozowej .Kral·
jest radny AWS Alfred Czop.
GRUDZIEŃ

.Sefako· szykuje grupowe zwolnienia . Wśród 70 osób znajdują
się również związkowcy.

Starostwo zaciąga 500 tys. zł
kredytu na wyrównania dla nauczycieli.
Rada Nadzorcza Euroubojni nie
mając pieniędzy na odszkodowanie dla .Wojtransu· postanawia
zmienić lokalizację zakładu na
Skroniów, gdzie planowano również spalarnię śmieci.

Od 28 listopada protestują ję
drzejowskie pielęgniarki. Żądają
podwyżki pensji o 200 zł netto i zagwarantowania następnych . Dyrekcja proponuje po 100 zł. Po
dwóch tygodniach strajku udaje im
się wywalczyć 130 zł.
Sądowy precedens w Jędrzejo
wie. Burmistrz pozwał dyrektora
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Marka Bogusławskiego do Sądu
Pracy, po to, by ustalić, czy jest on
zatrudniony na czas określony,
czy nieokreślony.
W starostwie brakuje prawie 600
tys. zł , aby wywłaszczyć grunty
pod obwodnicę. Urząd Wojewódzki dał tylko 25 tys. zł .
. Rekord·
zobowiązuje
się
zapłacić gminie ponad 200 tys. zł
tegorocznego podatku . Połowę
zaległej kwoty i odsetki gmina
umorzyła.

Radni powiatu jędrzejowskiego
uchwalili wyższe diety, średnio o
100, 200 zł.
Tylko jednego głosu zabrakło , by
stołek wice starosty objął radny
SLD Henryk Baran . AWS zarzuca
staroście , że przy wyborze kandydata kierował się sympatiami politycznymi.
Do NIK dociera anonimowe zawiadomienie o nieprawidłowo
ściach w wydziałach geodezji ję
drzejowskiego Urzędu Miasta i
starostwa. Przetargi organizowane przez starostwo wygrywali pracownicy starostwa . Starosta
Świerczyński przyznał, że były takie pojedyncze przypadki.
Ipacl

Sylwester
pod gwiazdami!
Na placu przed Domem Kultury w Jędrzejowie przy al.
Piłsudskiego tradycyjnie 31
grudnia będzie można się bawić, tańczyć i uroczyście witać
Nowy Rok. O północy będzie
można obejrzeć pokaz sztucznych ogni! Zapraszamy!
lEwelI

28 grudnia 2000 r.

ECHO BUSKA

I 7 za IE ES7 DY,
MIS7HZOWIE, RZU7ÓW
• Gwiazdy w kurorcie . Pierwsze światła, pierwsza uczelnia. Złoty medal dla "buskowianki"
Pierwsza Dama w kurorcie
Tą pierwszą z pierwszych w
2000 roku była Julia Haręża, która
przyszła na świat w noc sylwestrową, dwie minuty po północy w
buskim Szpitalu Rejonowym. Mile-

styny Jamroz. Impreza poświęco
na pamięci ,buskiego słowika'
zgromadziła plejadę gwiazd muzyki klasycznej i operetkowej. Melomani mogli podziwiać m.in. wirtuoza skrzypiec Konstantego Andrzeja Kulkę, śpiewaków: Romę
Owsińską. Grażynę Brodzińską i

W gronie wykonawców znaleźli się
artyści z egzotycznej Tajlandii i Japonii, w tym uczestniczka tegorocznego Konkursu Chopinowskiego Yuko Yoshida.
Korona królowej piękności Miss Ponidzia 2000 przypadła
Marcie W<;zęlik z Buska Zdroju.
Najbardziej spektakulame sukcesy odniosła jednak Wicemiss oraz
Miss Publiczności - Małgorzata
Nocoń , zdobywając później tytuł

II

Wicemiss w organizowanym
przez , Echo Dnia' konkursie . Miss
Polonia Ziemi Świętokrzyskiej
2000'.
Pod koniec lipca gościło po raz
pierwszy w Busku . Lato z radiem" .
W tym samym czasie oddano do
użytku pierwszą w kurorcie sygnalizację świetlną - na skrzyżowaniu
ulic Kościuszki i Kopernika.

Grad medali c'asłingowców .

Zdjęcia

A Ligiecki

Grażyna Brodzińska i Bogusław Morka byli gwiazdami tegoroczne-

go Festiwalu im. Krystyny Jamroz.
nijny bobas

ważył

3600 gramów,

uzyskując najwyższą z możliwych

ocenę - 10 punktów '- w skali
Agpar dla noworodków.
Mijający rok obfitował w wizyty
osobistości z pierwszych stron gazel. Na ziemi buskiej przebywali
m .in. prezes PSL Jarosław Kalinowski, parlamentarzyści Konstanty Miodowicz (AWS) i Józef
Oleksy (SLD). Największe poruszenie wywołał jednak przyjazd
żony prezydenta Jolanty Kwaśniewskiej. Owacyjnie przyjęta
przez mieszkańców i kuracjuszy,
Pierwsza Dama RP była gościem
honorowym mistrzostw Polski w
siatkówce osób niepelnosprawnych, zwiedziła park zdrojowy,
spotykając się także z małymi pacjentami dziecięcego centrum rehabilitacji , Górka".
Sensacją

Bogusława Morkę

oraz Orkiestrę
Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Tadeusza StruSymfoniczną

gały.

Najbardziej spektakularne sukcesy sportowe stały się udziałem
wędkarzy rzutowych . Jacek Kuza
wywalczył brązowy medal w rzucie muchą na od l egłość podczas
wrześniowych mistrzostw świata
w Kalmar. Nieco wcześniej
rozbłysła gwiazda Dariusza Wolickiego. Buski nastolatek w imponującym stylu zdobył tytuł mistrza
Europy juniorów w skishu spinningowym, uzyskując wynik marzeń:
100 punktów na 100 możliwych .
.. Zdrój" wywalczyli srebrne medale
w Pucharze Polski 2000 w klasyfikacji zespołowej.
"Srebro" zdobyła także drużyna
MUKS "Ponidzie' z Buska Zdroju:
zajmując drugie miejsce w ogólnopolskiej "Lidze 2000" w nowej dyscyplinie sportu - hokeju na wrotkach jednośladowych.
Do historii buskiego sportu przejdzie Marcin Grochowski. 15-letni
pomocnik BKS .zdrój", wychowanek trenera Adama Gradzika, został pierwszym reprezentantem
Polski w piłce nożnej, debiutując
we wrześniowym meczu junio,rów
z Ukrainą.
Wydarzeniem dla kibiców była
także pierwsza na Ponidziu wizyta
,Orłów Górskiego' - legendy polskiego futbolu - z Grzegorzem Lato, Robertem Gadochą i Janem
OomarsJ:dm na czele - pokonały w
meczu pokazowym w Stopnicy
drużynę miejscowego ,Piasta'
5:2.

archeologiczną

Okrzyknięto odkrycie w Wiślicy
unikatowych freskóW w XV wieku.
Odnaleziona polichromia zawiera
wizerunek średniowiecznego kronikarza Jana Długosza i stanowi
jeden z najcenniejszych w Polsce
zabytków sztuki gotyckiej.

Kulka z Chopinem

Jacek Kuza -

Wydarzeniem artystycznym roku
bez wątpienia VI Międzynaro
dowy Festiwal Muzyczny im. Krybył

brązowy medalista

mistrzostw świata w castingu.

Busko gościło także wybitnych ' Oprócz licznych krążków indywipianistów, biorących udział w kondualnych z mistrzostw kraju cacertach z cyklu ,Lato z Chopinem'. ' -stingowcy" Koła PZW - BKS

Pierwsze "Gaudeamu~"
W 2000 roku udało się powołać
do' życia pierwszą w ponad
700-letniej historii Buska wyższą
uczelnię - Ośrodek Kształcenia
Zamiejscowego Politechniki Świę
tokrzyskiej. 7 października zabrzmiał po raz pierwszy hymn studencki .Gaudeamus igitur", zaś 81
osób zdobywa dziś wiedzę na kierunku zarządzania i inżynierii produkcji.
.
W dniu Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci
żołnierzy Batalionów Chłopskich .
Granitowy obelisk o wysokości 2,5
metra i kształcie zbliżonym do
włóczni św. Maurycego stanął na
dziedzińcu przed Galerią BWA
.Zielona".
Jesienią

",', Jarosław łfolisak,

ppłIc

Józef BawóII mjr "arian Wojtas (od lewej) z pucharami dla buskIeJ WICU.

rozpoczęto

budowę

pierwszej na Ponidziu ścieżki rowerowej - do kąpieliska i zbiomików rekreacyjnych w Radzanowie. Trasa ma być gotowa w maju
2001 roku, równocześnie z przekazaniem do użytku krytej pływalni
przy ulicy Grotta.
Efektowny sukces odniosły drużyny szkolne startujące w 10.
edycji konkursu . Ekologia, my i
region, w którym żyjemy'. Pierwsze miejsce w województwie zajęło Samorządowe Gimnazjum z
Nowego Korczyna, zaś ,brąz'
wywalczyli gimnazjaliści z Wiśli
cy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Swoją rangę ma także zloty medal dla wody mineralnej ,buskowianka' zdobyty podczas XIII Mię
dzynarodowych Targów Spożyw
czych , Foodtarg 2000' w Katowicach.

Na miarę XXI wieku
Ostatnie dni grudnia przyniosły
dwa ważne wydarzenia. Wojskowa Komenda Uzupełnień z Buska
Zdroju została uznana za najlep-

Salon
.
Kameralnej

szy garnizon w województwie
świętokrzyskim, uzyskując także
najwyższą ocenę wśród tego typu
jednostek w kraju.
Prawdziwym świętem dla buskich strażaków było natomiast
wmurowanie aktu erekcyjnego
pod budowę nowej strażnicy przy
ulicy Waryńskiego . Największej i
naj nowocześniejszej w regionie
świętokrzyskim - obiektu na miarę
XXI wieku.
Adam LlGIECKI
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ECHO KAZIMIERZY WIELKIEJ

Krok do Europy. Hala marzeń. "Twingo" dla króla kibiców

Król kibiców
Kolejny spektakularny sukces

Marii Curie-Skłodowskiej. W ramach wymian młodzieżowych,
prowadzonych pod patronatem
Szkolnego Klubu Europejskiego,
licealiści gościli latem na między
narodowym obozie w Solms, odwiedzili ponadto wystawę EXPO
2000 w Hanowerze oraz siedzibę

Referendum w budowle
Kazimierza Wielka jest drugim po Pińczowie - miastem na Ponidziu, w którym w 2000 roku przeprowadzono referendum . 12 listopada mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć swoje zdanie na temat
przeznaczenia budowanego od
kilkunastu lat obiektu, nazywanego potocznie .przychodnią zdrowia w budowie". Niestety, i tutaj nie
dopisała frekwencja. 20,5 procent
głosujących to zbyt mało - referendum uznano za nieważne .
Udało się natomiast oddać do
użytku bardzo ważną dla mieszkańców inwestycję - magistralę

wodną .Płużki" .

Zbudowany kosztem ponad 3,5 milionów złotych,
rurociąg o długości 13,5 kilometrów rozwiązał narastające od lat
problemy z zaopatrzeniem w wysokiej jakości wodę pitną.

Hala

marzeń

'Ą'iele wskazuje na to, że już niebawem Kazimierza Wielka wzbogaci się o obiekt, którego mogą pozazdrościć inne ośrodki w regionie
świętokrzyskim . Trwają przygotowania do budowy centrum sportowo-rekreacyjnego - z pełnowymia
rowymi boiskami, widownią na
300 miejsc oraz nowoczesnym za-

Zdjęcia A. Ligiecki
kazimierskiego referendum - "przychodnia zdrowia w

icznego - z prezesem
Jar,osl,awlem Kalinowskim,
Wojciechem Lubawm arsza łki em woj ewództwa
Szczepańczykiem na

Parlamentu Europej skiego w
Strasburgu . Czworo uczniów: Patrycja Litwiniuk, Agnieszka Krupa ,
Anna Jagielnik i Szczepan Stę pie ń
otrzymało certyfikaty Europejskiego Forum Młodzi eży.
Na drugim biegunie zna lazła s i ę
grupa uczniów skupionych wokół
międzynarodowego
programu

edukacyjnego .Socrates Comenius·. Kazimierscy licealiści wyjechali wiosną do Viiala w Finlandii,
goszcząc następnie z rewizytą
swoich skandynawskich rówieśni
ków. Odbyło się także seminarium

niarę

ECKI

z udziałem pedagogów z Viia lan
Ylaaste Ja Lukio oraz brytyjskiej
Faringdon School.
Złotym i zgłoskami w historii
.Skłodowskiej· zapisze się z pewnością wizyta żony ambasadora
Republiki Finlandii Anny Liisy Kauppila.

http://sbc.wbp.kielce.pl

placzem. Zakończono już opracowanie dokumentacji technicznej.
Zgodnie z planami, w 2001 roku
ma być gotowa konstrukcja nośna
hali w kształcie ogromnej, białej
kopuły o wysokości ponad 20 metrów.
Na razie, kazirnierskie 'iV/adze zadbały o wizytówkę miasta - 1~et
nią basztę . Popularny .okrąglak·
na starówce zostanie wkrótce poddany gruntownemu remontowi.
Jednocześnie zakończył swój ży
wot dworzec autobusowy. Decyzją
inspektora nadzoru budowlanego,
liczący ponad 30 lat obskurny barak w centrum został definitywnie
wyłączony z eksploatacji.

odnieśli strażacy z Zagórzyc. Nie
mający sobie równych od lat na
własnym podwórku druhowie z
małej podkazimierskiej miejscowości zdobyli złoty medal w zawodach sportowo-pożarniczych OSP
regionu świętokrzyskiego, biorąc
również udział w mistrzostwach
Polski w Częstochowie .
Pod koniec 2000 roku na czołów

ki prasy - nie tylko sportowej - tranazwisko Andrzeja Lutego.
26-letni kazimierza nin zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie kibiców .Wygraj ligę", zdobywając nagrodę gł6wną: samochód "renault twingo".
Adam LlGIECKI

fiło
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"Górce"

• Rok z referendum . "Srebrna" Kora
• Władze na wokandzie

z opłatkiem, kolędami
i prezentami pod

choinką
Referendum w ratuszu

W atmosferze ciepła i serdeczności spędzili tegoroczne Boże Narodzenie

mali pacjenci centrum rehabilitacji dziecięcej "Górka" w Busku Zdroju.

szopce i choince rozbrzmiewały
najpiękniejsze polskie kolędy w
wykonaniu uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego pod kierunkiem Marka Kwaśniewskiego :
.Cicha noc', .Dzisiaj w Betlejem',
,Wśród nocnej ciszy". Zebrani

Rok 2000 zapisze się w historii
za sprawą referendum . 9 lipca, po raz pierwszy w
600-letnich dziejach grodu nad
Nidą. doszło do głosowania powszechnego w sprawie wotum
zaufania dla władz samorządo
wych . 21-osobowa GrupaInicjatywna, z pełnomoc!1ikiem Zbigniewem Nowakiem na czele,
opublikowała
listę
zarzutów,
składając wniosek o odwołanie
Rady Miejskiej przed upływem
kadencji. Pińczowianie nie potrafili jednak wziąć sprawy w swoje
ręce - referendum zostało uznane
za nieważne z powodu zbyt niskiej 13,5-procentowej frekwencji.
Pińczowa głównie

Także członkowie towarzystwa
byli inicjatorami nadania księdzu
kardynałowi
Kazimierzowi
Świątkowi tytułu honorowego obywatela miasta Pińczowa .

"Źródełko"

z pucharem
W lipcu Pińczów był gospodarzem mistrzostw Polski w skokach
spadochronowych . Mimo niezbyt
sprzyjającej pogody, impreza stała
na wysokim poziomie, zaś organizatorzy spisali się na piątkę z pIusem.
Mijający rok nie był zbyt udany
dla pi/karzy ,Nidy', którzy mimo
oczekiwań kibiców nie potrafią wybić się ponad IV-ligową przecięt
ność . Brak sukcesów w gronie se-

Fot. A. Ligiecki
Prezes buskiej PSS "Społem" Waldemar Sikora składa życzenia
świąteczne Marzenie ze Starachowic.
W przedświąteczny czwartek w
świetlicy szpitala odbył się uro-

łamali się opłatkiem, składając
sobie życzenia świąteczne i no-

czysty wie<:zór kolęd . Ponad 120
dzieciom z rodzicami i opiekunami towarzyszyli zaproszeni goście - przyjaciele .Górki' - z prezesem buskiej PSS ,Społem'
Waldemarem Sikorą. komendantem 21 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowego płk. Bemardem
Soleckim
oraz
prezesem
Zarządu
,Uzdrowiska Busko
Zdrój" SA Tadeuszem Oryniakiem na czele. Podczas spotkania przy świecach, betlejemskiej

woroczne.
W niedzielne popołudnie przy
wspólnym stole oraz w oddziałach
szpitalnych odbyła się kolacja wigilijna. Królowały tradycyjne potrawy: barszcz czerwony z paluszkami z makiem, karp smażony, kapusta z grochem. Każdy z małych pacjentów ,Górki' otrzymał także pod
choinkę prezent od ŚWiętego Mikołaja - kolorową paczkę pełną
owoci:Nł, maskotek i słodyczy.

Ignacy Jaworowski z Michałowa otrzymał
Orderu Odrodzenia Polski.

Dania w
Zdjęcia A.

"Srebrny" duet z Pińczowa:

sierżant Paweł

W "malej" koszykówce
Puchary dla Zborowa i Zbludowic

Krycha z Korą.

Puchary dla

zwycięskich drużyn

wręczył zastępca

komendanta buskiej policji nadkomisarz Janusz
Maj .•Królem strzelców" oraz najlepszym zawodnikiem turnieju został uznany Mateusz Juszczyk.
Każdy z uczestników finału otrzymał także nagrodę - piłkę .
- Sądzę , że poziom turnieju był w
miarę wyrównany, choć moja drużyna miała lekką przewagę . Po cichu liczyliśmy na wygraną. Trenuję tych chłopców od blisko dwóch
lat, są ambitni, zdyscyplinowani,
nie sprawiają trudności wycho-.
wawczych . Na szczególnie wyróż
nienie zasłużyli Mateusz Juszczyk, Łukasz Kępiński i Łukasz
Leszczyński - powiedział nam
opiekun zbludowiczan Waldemar
Madej. - W finale wojewódzkim
Świętokrzyskiej Ligi Koszykówki
faworytem będą drużyny z Kielc,
jednak nie sprzedamy tanio swojej
skóry. Na pewno powalczymy.

W mijającym roku - podobnie jak
w latach ubiegłych - triumfy święci
li hodowcy arabów ze stadniny w
MichałOWie . Konie zdobywały tytuły czempionów w prestiżowych
konkursach w kraju i za granicą.
Długoletni dyrektor stadniny Ignacy Jaworowski został w lutym odznaczony przez p~ezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.
Tego sukcesu chyba nikt się nie
spodziewał! Funkcjonariusz piń
czowskiej policji sierżant Paweł
Krycha wraz ze swoim czworonogiem, 2,5-letnim owczarkiem niemieckim o dźwięcznym imieniu
Kora, zdobył w sierpniu srebrny
medal podczas mistrzostw Polski
przewodników psów policyjnych w
Sułkowicach .

Kilka tygodni później Komenda
otrzymała
Powiatowa
Policji
sztandar, ufundowany przez
społeczeństwo ziemi pińczowskiej
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ponidzia.

Prawdziwą rewelacją były piłkarki

ręczne UKS ,Źródełko' . Uczenni-

ce z Grodziska zdobyły w listopadzie Puchar Okręgu Świętokrzy
skiego, wygrywając w imponującym stylu z renomowanymi
klubami ligowymi.
Także w listopadzie, w Gimnazjum nr 1 odbyły się wybory ...
Miss Czarownic. Laureatką jedynego tego typu konkursu w
regionie została Zuzia Grabowska z klasy le .
Innego rodzaju osiągnięciami
może pochwalić się Gimnazjum
nr 2. Prężnie działające koło
Szkolnej Kasy Oszczędności zaję/o w grudniu pierwsze miejsce
w ogólnopolskim konkursie
, Dziś oszczędzam w SKO - jutro
w PKO'. Gimnazjaliści , dwójki'
brylują także w telewizji. W maju
Kinga Chodór wygrała teleturniej , Szalone liczby', zaś kilka
tygodni temu drużyna prowadzona przez Katarzynę Kuc zwyciężyła w popularnym programie
dla młodzieży , Na maksa'.

Milenijny bal sylwestrowy dla
mieszkańców miasta i kuracjuszy odbędzie się tradycyjnie na
placu przed Urzędem Miasta i

Gminy przy alei Mickiewicza 10.
Od godz. 20 będą roztlfzmiewać
melodie z taśmy, zaś o 23 rozpocznie się koncert zespołu
młodzieżoWego

przy Buskim

działającego

Pińczowski ratusz znalazł się w 2000 roku w centrum uwagi.
Duńskiej w Pińczowie . W trakcie
blisko dwutygodniowego cyklu imprez - na przełomie pażdziernika i
listopada - w których uczestniczył
konsul honorowy Królestwa Danii
Janusz Kahl, odbyło się wiele spotkań , wystaw i seminariów, a także

w systemie zaocznym na
kierunkach: zarządzan ia i
tingu oraz politologii.

Potyczki z

Temidą

Głośnym echem w
odbił się proces pińr.7"OwskJei

storyka i regionalisty
oskarżonego o nn.,i"/~,, nlle
galnej kolekcji broni i
było się dziewięć
Sądem Rejonowym

i. ..
wskazuje na to, by w
czasie miał zapaść ostateczr.
rok.
Nie najlepiej wiodło się w
ku przed obliczem
władzom Pińczowa .

Buski sylwester milenijny
BardZo atrakcyjnie i .•• wyzapowiada się
powitanie nowego tysiąclecia w Busku Zdroju.

Kulturalnym wydarzeniem roku
bez wątpienia pierwsze w regionie świętokrzyskim Dni Kultury
były

niorów rekompensują znakomite
wyniki w sporcie młodzieżowym .

Na 2520 fajerwerków
strzałowo

Ligiecki

Pińczowie

lALI!
Order od prezydenta

Drużyny ze Zborowa i Zbludowic zajęły pierwsze miejsce w
rozgrywkach Świętokrzyskiej
Ligi Koszykówki szkół podstawowych powiatu buskiego.
W finale , małej" ligi dziewcząt ,
rozegranym w miniony czwartek
na parkiecie hali przy ulicy Kusocińskiego, młode koszykarki ze
Zborowa pokonały Brzostków
39:4. Zdobywczyni 23 punktów Katarzyna Pałys została wybrana
na najlepszą zawodniczkę turnieju.
W spotkaniu o pierwsze miejsce
w kategorii chłopców drużyna
Zbludowic wygrała ze Szkołą Podstawową nr 2 z Buska Zdroju 17:5.
W meczu 9 ,brąz· buska jedynka"
wygrała ze Zborowe m 12:2.
Zwycięzcy wystąpili w składzie :
Mateusz Juszczyk, Michał Walkiewicz, Łukasz Kępiński , Łukasz
Leszczyński,
Wojciech
Paw,
Łukasz Kir, Michał Kosela, Adrian
Fąfara , Konrad Pierściński (trener
Waldemar Madej).

Krzyż K",m" nNM

Gwiazdą

przebojów, organizatorzy zapoquizy i konkursy z
nagrodami.
Tuż: przed północą orędzie noworoczne wygłosi burmistrz Stefan Komenda. Rok 2001 powitamy w strumieniach szampana
oraz specjalnym pokazem ogni
sztueznych. Przez kwadrans
niebo nad buskim kurortem rozś
wietli 2520 fajerwerków, po czym
rozpocznie się wielki .bal pod
gwiazdami· do białego rana. Zapraszamy.

wiadają liczne

Samorządowym

Centrum Kultury. Oprócz rewii

Mistrzowska drużyna piłkarek ręcznych UKS "źródełko".

http://sbc.wbp.kielce.pl

grała kolejny, trzeci
ciwko wspólnocie
z ulicy Grodziskowej.
lipcowego referendum
spraw sądowych z
prywatnego. Tuź
Narodzeniem ro:1:Docz~!ła
prawa przed Kolegium
czeń - Zarząd Miasta
rżonyo prowadzenie
tusza niezgodne~
ustawy kampanii rń'.ńronNaI
Rok 2000 kończy się
pińczowian radosnym
Po latach starań otwa
pierwszy oddział
nowym szpitalu.
ci zostanie upa~;<·tn;."nv
sób szczególny - nne:lnn,ieGl"
miątkowego obelisku
na Górze Zamkowej.
Adam
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TVP 2
Kawa czy herbata?
Telezakupy
Muppety w Hollywood" (2) - film
USA dla dzieci
Krakowskie Przedmieście 27
Giełda
Wiadomości

Prognoza pogody
"Noddy": •W święta Bo:!:ego Narodzenia wszystko mo:!:e się zdarzyć·
(1 ) - serial anim. USA Jedyneczka - pr. dla dzieci
Bajeczki Jedyneczkl - pr. dla
dzieci
"Tajemnicza kobieta" (11B) - telenawellł

Drogowskaz - mag. o pracy
Dzieńjak co dzień: C6:!:toby/za bal
. rep. Jacka Sawickiego
Dzieci różnych bogów: Katolicyzm (2) - pr. edukacyjny
Wiadomości

Agrobizoos - roIn. mag. inform.
Horyzonty - mag. roln.
"Klan" (413) (powl)
"Splątane losy" (2) - serialobycz.
USA
na kontrakt do Anglii.
iei n,ieot>eeności. Le/and poświęca
Brooke, że
do rozpadu rodziny. T~
dzieciom, że za.

rza~~Z;=~I::ichżeojcem.
Wstrząśnięw życiu
ojca poja-

foc

. Po rozwodzie z mężem.
sobie życie na nowo.

ułożyć

a ona wciąż nie potrafi znajęzyka.

"Psy lekarze" (2-ost.) - film dok. USA
Śmiechu warte - pr. rozr.
Wiadomości

RapoItzdemokracji-mag.publicysl.
Cafe Fi n de Siecle - pr. dok.
Credo 2000: U progu nowej ery mag. katol.
"Moda na sukces" (1280) - !elenowela USA
Teleexpress
Gość Jedynki
"Plebania" (25) - pol. serialobycz.
może uwierzyć, że syn
l i &lrbalNttral,udziail" lXlbic:iu Romka.
Bo,ro.<;J'ukclwa modli się w koś
dziękując Bogu za szczęśliwy powrót
Romek postanawia pomóc matce.
Dwadzieścia jeden - teleturniej
"Dzieci Witkacego" (2) - film dok.
Wieczorynka: "Podróże kapitana Klipera" (dubbing)
Jutro weekend
Wiadomości, Sport i Prognoza pogody
"NasIl BrIdges" (17)-seriał~. USA
kobieta jest świadkiem
gangsterów, którzy giną w
w centrum miasta. Jej niezbyt
zeznania wprawiają policję w
większą że podczas
'--' .• _" '.- ". • ma /dąloty z rozpozna-

7.00
7.30
7.50
8.00
8.30

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody - mag.
Program lokalny
"ZIotopoIscy" (280) .,Kuszenie.
(powl.)
9.00 "Gdzie diabeł mówi dobranoc"
(73) - serialobycz. USA
9.50 "Nasza wielka rodzina" (18)
.Rzadkie spotkanie ze skrzydlatym
drapie:!:nikiem" - jap. serial dok.
10.20 "Gwiazdka w Willow Creek" - film
rbycz. USA, 1987, re:!:. Richad I..a"g.
~ JoIn Sctneider i Kim 0eIaney
(na zdjęciu), Tom Wopat, Zac:hary
AAsJiey (90 rm)
11.55 Skaldowie plus przyjaciele
(powt.)
12.50 "Doktor z alpejskiej wioski" (68)
- niem. serialobycz.
13.35 "Pies I kot" - film anim. USA
14.00 Dzieci I ryby: Autorytety i idole - pr.
dla młodziety
14.30 "Sukces" (30) (poWI.)
15.00 "ZJotopolscy" (279) "zabłąkani· telenowela
15.30 Krzyżówka 13-latków, czyli
Światowid - teleturniej
16.00 Panorama
16.10 "Na dobre I na;de" (19).Uciec donikąd· (powt.)
17.05 Proton: PrzyszIośćnauki u progu XXI
wieku - mag. sensaqi naukowych
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu - teletumiej
19.25 W sieci: Rok 2000 - mag. intemetowy
19.35 Boże Narodzenie - rep. Jana
Grzyba
20.00 Ryzykancł (10)-1eIeWmiej sprawnościowy
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21 .20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.35 "ZarcłWMnX"(9)-serialsens . USA
W tajemniczych okolicznościach ginie w
swoim samochodzie Jared Chirp. Agenci
Mulder i Seul/y jadą na miejsce tragedii, by
wyjaśnić zagadkową sprawę.

22.20 997 - mag. krym .
22.55 "BandyckI Pe4efsbwg" (3) ,Mwokat" - ro~ . serial sens.'
23.50 Wyprawa z NationaI Geographic:
.Mistrzowie futbolu amerykańskie
go· - film dok. USA
0.45 "Czuła jest noc" (4) - bryt. serial obycz.
1.40 Za~ończenie programu

RTL 7
6.00
6.45
7.30
8.35
9.00
9.50
10.40
11.10
12.00
13.05
13.35
14.20
15.10

,,Maria Emilia" (96) - łeIenoweIa
"KatalIna I Sebastian" (96) - telenowela
Odjazdowe kreskówki: .Woody
Woodpecker'", .Drngon Bali Gr
"Czy boisz się ciemności?" - serial kanad.
.zagubiony w czasie" - serial sf
USA
.LIsIa ...
2ilbowiąta,......""·
-'l' -sem sens. USA
Podaj dalej - teletumiej
Zwariowana kamera- pr. IOZT.
Teleshopplng
Gra w przeboje - teleturniej
"Katalina I Sebastian" (97) - lelenowela
"Marla Emilia" (97) - telenowela
Odjazdowe kreskówki: .Woody

Woodpecker'", .Dragon Bali Gr
16.25 "Czy boisz się ciemności?" - serial kanad.
16.50 "Zagubiony w czasie" - serial sf
USA
17.40 "Usta,2ilbowiąta~nhr_lZOń'r -seriallBlS. USA
18.30 Gra w przeboje - teletumiej
19.00 Zoom - mag. sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.05 "CoIumbo" - serial krym. USA
Porucznik CoIumbo podejmuje dochodzenie w spcawie zabójstwa pewnego pcawnike. Śledztwo doprowadza go do kobiety.
która chce się zemścić za śmierć męża.
21.50 "Klaun" - niem. serial sens.
22.45 "Oblicza ~ Jorku" - serial
sens. USA
23.30 Wieczór z neklamą - pr. 1OZf.
0.05 SekspIarja - mag. ~da 00r0stych
0.20 Zoom - mag. sensacji
0.45 "CoIurnbo" - serial krym. USA
2.15 "Oblicza Nowego Joritu· - seóaI
sens. USA
3.00 Teleshopplng

POLSAT
6.00
7.00
7.25

Piosenka na tyczenie
"Spidennan" (48) - serial anm.
"Pokemon" (49)-serialanim. (dubbing)
7.50 Pofityczne graffiti - pr. pubIicyst.
8.00 "Skrzydła" (79) - serial kom. USA
Joe czuje, że nie zdoła uporać s:ię z włas

nymi problemami. Wychodzi z domu I rusza przed s:iebie. Między Brianem i Alex
dochodzi wreszcie do zbliżenia. Jednak
nie wszy.stko jest w porządku.
8.30 "Wysoka fala" (62) (powl.)
9.30 ,,zbuntowany
Anioł" ,(151)
(powt.)
10.30 "Florella" (100) (powt.)
11.30 Na każdy temat (powt.)
12.30 IcIi na caIość - show z nagodami
13.30 Disco Relax
14.30 Dyżurny satyryk kraju
15.00 "Batman" (28) - serial anim. (dubbing)
15.30 Informacje
15.50 Fundacja PolSat
15.55 "Słodka trucizna" (4) - serial
Carlota Valdes cierpi na rozdwojenie jaź
ni, co naraża ją na plotki sąsiadów. Maria
lnez nadal chce się wyprowadzić, ale Marcia, najmłodsza córka Wladimira, przekonuje ją, by tego nie robiła. Clarice próbuje
wyciągnąć z więzienia Adelma, który jest
w niej śmierlelnie zakOf:hany. Eleonor zachwyca się talentem malarskim Eliseu.
Jest coraz bardziej oczarowana młodym
malarzem.
16.45 "Xena, wojownicza księżniczka" - serial przyg. USA
17.45 "Fionella" (101) - serialobycz.
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 ,,zbuntowany Anio'" (152) - telenowela
20.00 Życiowa szansa - teleturniej
20.50 Losowanie LOTTO i szczęśliwego
numerka
21.00 "AlIyMcBeaJ" (64)-serialkom. USA
Prawnicy bronią kobiety, oskarżonej o
śmiertelne pobicie malżonka jego własną
protezą nogi. Po śmierci Billy'ego, Fish zatrudnia najego miejsce Marka Alberta. Mimo znakomitych referencji, Al/y wydaje się
on niezbyt sympatyczny.
21 .55 "Ostry dyżur" (128) - serialobycz.
USA
Na , ostry dytur' zostaje przywieziona ponad osiemdziesięcioletnia pensjonariuszka
domu pogodnej starości, Jean Connely,
która była tu już wcześniej. Staruszka nalega, aby mógł ją leczyć dr Carter, który poprzednim razem okazał jej wiele ciepła i wyrozumialośc:i. Na izbę przyjęć trafia również
rodzina: młodzi rodzice z dwójką kilkuletnich dzieci, którzy ulegli poważnemu wypadkowi samochodowemu. Dzieci nie mają
większych obrażeń, ale ich rodzice są bez
szans.
22.50 Informacje i biznes informacje
23..05 Prognoza pogÓdy
23.15 Polityczne graffiti
23.30 "ŚWlatwedlug KIepskich" (69) - pol.
serial kom.
0.00 Kurier TV
0.20 "Sfinks" - firn przyg.lJSA, 1980, re:!:.
Franklin J. Schaffner, wyk. LesIey-Anna Down i Frank l.angela (na ~
au), Maurbl Ronet, John Gielgud
(113 min)

"W niewoli uczuć" fT) (powt.)
Telesklep
"PIZYgOdY Mikołaja" (16) - serial anim. (dubbing)
7.25 "Alf' (85) (powl)
7.50 "Tęczowa kraina" (10) - serial anim. (dubbing)
8.15 "Przybysz z gwiazd" (6) - serial anim. (dubbing)
8.35 "Pło4ruś Pan" (12) - serial anim.
(dubbing)
9.00 Rozmowy w toku - talk show
9.45 "Beverly Hills 90210" (49)(powt.)
10.35 Telesklep
11.30 ,,Zakazane uczucia" (6) - serial obycz.
12.20 HBO na stDjaka: Martin Dariec - pr.
6.05
6.45
7.00

1OZf.

13.05
13.25
13.50
14.15
14.40
15.05
16.00
16.30
16.50
17.45
18.15
19.00
19.25
19.30
19.35
20.30

O co chodzi? - teleturniej
Maraton uśmiechu - pr.rozr.
,»rZYgDdY MIkoIaia" (16) (poM.)
"Tęczowa kraina" (10)(powl)
"Przybysz z gwiazd" (6) (powt.)
Mecz NBA
,,Alf" (86) - serial kom. USA
TVN Fakty i prognoza pogody
"Valerla" (77) - serialobycz.
Wiljer TVN - mag. sensaqi i rozrywki
Rozmowy w toku - talk show
TVN Fakty
Sport
Pogoda
"W niewoli uczuć" (8) - serial
"Odzyskać dziecko" - kanad.
dram . obycz., 1990, reż. John Korty, wyk. Rebecca De Momay, Ellen
Burstyn, Robert Knepper, Caro! Mitchell-Leon (120 min)
22.30 " Centrum nadziei" - teIenowela
dok.
23.00 TVN Fakty
23.10 Kropka nad "i" - pr. publicyst.
23.30 " Ptasiek"-dram. psych. USA, 1984,
reż. Alan Paker, ~ Matthew Medine, Nicholas Cage, John HaIkm,
Sandy Baron (116 min)
Film jest historią przyjażni dwóch męż
czyzn, Ala (Nico/as Cage) i Birdy'ego (Matthew Modine), którzy powrócili z wojny wietnamskiej. "Pamiątką' z \lVietnamu są blizny
na twarzy Ala i szok Birdy'ego, który powoduje umieszczenie go na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Birdy (PtasJek) ży
je wyobrażeniami, że jest ptakiem. Odwołu
jąc się do wspomnień ze wspólnej przeszło
ści, Al usiłuje przywrócić przyjaciela do rzeczywistości. Scenariusz powstał na motywach powieści Williama Whartona. Obraz
uhonorowano Nagrodą Specjalną Jury na
Festiwalu Filmowym w Cannes.
1.50 Agent - pr. rozr.
2.40 Granie na zawołanie - pr. rozt.

6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11 .30
12.00
12.30

Dom Muratora - mag. poradnikowy
Muzyczne listy - mag. muz.
Gwiazdy Europy - teleturniej
"Garfleld" (51) (powt.)
,,~" (11) - serial da dzieci (dIbbi1g)
"Goosebumps" (5) (powt.)
"Baza Pensacola" (21) (powt.)
"Allo, Allo" (34) (powl)
"Jak dwie krople czeI<oIady" (40) serial kom. USA
"Czułość I kIamstwa" (129)(powt.)
,.5tar Trele ~ 2" (62) - serial sf

USA
13.25 Dom Muratora - mag. poradnikowy
13.55 Super VIP Muslc
14.45 Muzyczne listy - mag. muz.
15.35 "Ko&micznewojny3" (48)-serialanim. (dubbing)
da cIzied
16.05 ,,~(6) (dubbing)
16.35 "CzuIo6ć I kłamstwa" (1~)-teIeno-

sera

wala
17.05
17.45
18.00
19.00
20.00

Młoda pani egiptolog wybiera s:ię do ziemi faraonów, gdzie doświadcza niezwykłych przygód: jest świadkiem morderstwa,
unika śmiercionośnych kul, a wreszcie
przypMIkowo odkrywa starożytny grobowiec, strzeżony rzuconą przed wiekami
klątwą. FUm jest edapt8Cją powieści Robi-

na CooIca.
2.25
5.00

Muzyka na BIS
Połegnanle

KOZIOROŻEC.

21.00
21.15
23.10
23.45
23.55
1.50
2.20
2.30
3.30
4.20

"Ałlo,A1lo" (35)-bryt. serial kom.

Dziennik
"VI.- 2" (19) - serial sens. USA
.,JAG. - Wojskowe Biuro Śledcze· (28) - serial sens. USA
.Akcja nad Ber1lnem 2· (10) niem. serial sens.
DzIennik
"Niewygodny jwfadek" (powt.)
.MAS.H.· (37) -serial kom. USA
VIP - wydarzenia i płotki
.Błąd
2000" - thriller austral.-niem.
Spotkajmy s" - pr. rozr.
VIP - wydarzenia i płotki
Muzyczne listy - mag. muz.
Strefa P - pr. muz.
Zakończanie programu

~
~

sprzyjający dzień .

PANNA. W Twoim otoczeniu duże zamieszanie - kłótnie, nieporozumienia. Może się zwięk
szyć liczba obowiązków.
WAGA.
Najlepsze
układy i największe możliwości masz teraz w
sprawach osobistych .
Twoje kontakty będą się
układać dobrze.
SKORPION. Uporząd
kuj wszystkie tegoroczne
sprawy i nie myśl teraz o
obowiązkach
przekraczających Twoje możli
wości .

STRZELEC. Obawy
Ci pokazanie, co potrafisz, a w ważnych sprawach zawodowych Twój ud zi a ł
może być istotny.
utrudniają

kłopotów.

"Poznaj mojego tatę"
Pam to władczy i grożny Jack Byrnes (Robert De Niro).
Jack był agentem CIA wyspecjalizowanym w analizie psychologicznej i wykrywaniu kłamstw. W
tej sytuacji sukces pielęgniarza ,
wykonującego w mniemaniu teścia niemęski zawód, wydaje się
niemożliwy. A jednak Greg okazuje się bystry i odpomy psychicznie,
dlatego jego rozmowy z teściem
są błyskotliwe i dowcipne. To doskonałe dialogi komediowe.
Znany z takich filmów jak .Kasyno· czy "Gorączka· Robert De Niro
długo zastanawiał się nad zmianą
swojego filmowego wizerunku .
Aktor przyznał, że spodobał mu
się bohater, którego ma zagrać .
Gwiazdor uznał , że komedia o
zmaganiach przyszłego zięcia z
przyszłym teściem pozwala na
prowadzenie gry z widzem. Aby
poznać jej zaskakujący finał, trzeba po prostu wybrać się do kina.
Małgorzata PAWELEC

Roberta De Niro widujemy zazwyczaj w rolach gangsterów. Tym
razem gwiazdor postanowił zrobić
wyjątek i przyjął rolę typowo komediową. Zagrał troskliwego, a zarazem despotycznego ojca, przeję
tego losem swojej córki.
,Poznaj mojego tatę' to najnowsz.a
komedia amerykańskiego reżysera
Jaya Roacha, zrealizowana na podstawie scenariusza Jima Herzfelda.
Temat filmu nie może uchodzić za
odkrywczy. Perypetie z udziałem
przyszJego zięcia , który po raz pierwszy staje przed obliczem przyszlego
teścia, filmowcy pokazywali nieraz.
W komedii "Poznaj mojego tatę"
sprawdzian przechodzi Greg (Ben
Stiller), z zawodu pielęgniarz, starający się o rękę sympatycznej Pameli (Teri Polo). Wszystko jest łatwe
do pewnego momentu, którego ża
den zięć uniknąć nie może. Pierwsze spotkanie z przyszlym teściem
to nic innego jak żydc::JNy egzamin.
Greg nie mógł gorzej trafić. Ojciec
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RADIO

RAK. Kłopoty i zły humor otaczających Cię ludzi mogą trochę popsuć
dobry nastrój. PrzyjemnoŚĆ sprawi Ci partner.
LEW. Nie lubisz się
poddawać, ale bądź
rozsądny - bunt nie
zawsze się opłaca . Poczekaj
na
bardziej

Zaspraw
odłóż już na pierwsze dni
stycznia. Zajmij się przygotowaniami do sylwestra.
WODNIK. Bądź ostrożny. Unikaj ryzyka i ludzi
świętujących już zakończenie XX wieku . Nie
zaniedbuj swego zdrowia.
RYBY.
Zanim
zaczniesz robić wymówki
partnerowi,
zastanów
się . Wykaż więcej wyrozumiałości ,
przemilcz
niektóre sprawy.
BARAN. Łatwo zdobywasz ludzką sympatię , a
Twoje słowa przyjmowane są życzliwie . Pamiętaj
także o tym dzisiaj.
BYK. To nie będ~ie
łatwy dzień , unikaj więc
wszystkiego, co odbiega
od codziennej rutyny i nie
okazuj złego humoru . lO.
BLllNIĘTA.
Pracuj
spokojnie i nie mieszaj
się w żadne konflikty i
rozgrywki , nawet w roli
rozjemcy.
Unikniesz

łatwienie ważnych
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9

KIELCE
LELIWA
,ZET

wschód

zachód

7.45

15,31

be

http://sbc.wbp.kielce.pl

105,3
106,

107,9

utworzą rozwiązanie.

IM.ChJ
Odczytane rozwiązanie prosimy przysłać (lub doręczyć) pod adreselT'
redakcji .ED·w Kielcach, wyłącznie na karcie pocztowej, wtenninie 7 dl"'
od daty numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę książkową. ",a
karcie pocztowej z rozwiązaniem należy dopisać: .Krzyżówka nr 298'.
Rozwiązanie krzyżówki nr 275: Helioterapia.
Rozwiązanie krzyżówki nr 276: Rekompensata.
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Noworoczny toast
Szampan na

najważniejszą

noc tysiąclecia

Napoje, popularnie zwane szampanami, są do nich podobne w przeważającej części tylko z nazwy. Jest ich na naszym
rynku cała mnogość, więc niełatwo wybrać te najlepsze,
będące jednocześnie dostępne dla naszej kieszeni.
Mówiąc

o szampanach należy

jest markowe włoskie .martini". Za
butelkę słodkiego . martini asti"
zapłacimy 37,3 zł, a za "martini
grandi auguri" 23,70 zł. W tym samym przedziale cenowym znajduje się francuskie .montpamasse".
Nieco tańsze są wina węgierskie ,
na
przykład
.torley·. Niższą

pamiętać, że na to miano zaslugują
jedynie te pochodzące z Francji, z re-

"

jonu Szampanii. Pozostałe to wina
musujące, które ·tylko udają te prawdziwe. To małe oszustwo wpIywa kc- .
rzystnie na stan naszych kieszeni,
bowiem za oryginalnego szampana
w butelce 0,75 litra trzeba zapłacić
minimum 130 zł. Półwytrawny
klasę
stanowią
.devaux" kosztuje na przykład 181 zł.
"szampany" butelkowane w PolTaka cena to wynik zachowania tradycyjnych receptur produkcyjnych.
sce. Półwytraw
- Oryginalne szampany są mieny francuski "roi
szanką specjalnie dobranych win,
de paris" kosztuktóre leżakują przez minimum trzy la- • je 17,30 zł. W cenach od 7,80 do
ta, potem poddawane są procesowi
10,80 zł można
musowania - informuje Zofia Dziarnabyć naj popumaga, kierownik działu spożywczego
w SOH .Tęcza" w Kielcach .
lamiejsze napoje
Kogo nie stać na prawdziwego
do
noworocznych toastów, taszampana, może zdecydować się
na wino musujące . Bardzo dobre
kie
jak
na

.dorato·. Za 5,99 zł
mogli raczyć się mu.igristoje·. Handlowcy
przygotowali także coś dla dzieci.
Szampany . dziecięce· dostępne
są w cenach od 4,5 do 7 , 5złza butelkę o pojemności 0,75 litra. Spośród oferowanych smaków najpopularniejsze to: czarna porzeczka,
jabłko, truskawką oraz brzoskwinia.

,
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dzlccięce
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będziemy
sującym

Kamil WOJTCZAK

Fot. D.

;
!

tel . 048/363 2258

m'Stalowa Wola, ul. Okulicklego 43

i
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•
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Kupon

ważny

..8I!I!II.~

Centrum Handlowe
"SKÓRA"

• ROMA.

Stalowa Wola , ul. KEN 4
tel. 843-21-72

Gabinet
Kosmetyczny
rabat 10%
na
konsumpcje

Kupon ważny do 30.12.2000 r.

Stalowa Wola ul Poniatowskiego 15
tel. 843 24 55 '(c~ynny pn.pt. - 10-19
Kupon

EWA

Kupon wazny do 21.12.2000 r.

Uwaga, kolejne kupony raba·
towe już za tydzień!

rabat 10%

Renowacja antyków

rabat
10%

Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 2
Sandomierz, Sokolnickiego 2

do 2.01.2001 r.

Tym razem wszystkie kupony rabatowe drukujemy dzisiaj, żeby
nasi czytelnicy zdążyli zrobić tań
sze zakupy przed świętami. Przypominamy, że okazanie w sklepie
kuponu upoważnia czytelnika
"Echa Dnia" do uzyskania zniżki
zapisanej na tymże kuponie. Rabatów nie można sumować ani
łączyć z innymi promocjami. Na
kupon ach
zawsze podajemy
okres realizacji rabatu .
Oap.)

Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 68, tel. 842-07-36

Kupon wazny do 2.01.2001 r.

HALSZ

rabat 10%

k~~~~ci~

AUTO-KOMPLEX
MYJNIA .
SAMOCHODOWA

Gabinet Kosmetyczny

Mielec, Al. Niepodległości 3
rabat 10% dotyczy wszystkich usług kosmetycznych

ważny

Z ECHEM"
"
TANIEJ!

10 %rabat
futra i kożuchy

do 2.01.2001 r.

RESTAURACJA

I

Ijap.!

Skaryszew,
ul. Piaseckiego 1
tel. 048/6103047

!
:

dziecięce

sklepach zaświeciły puste

Łukasik

Kupon vva:2:ny do 5 maja 2001 r.

l OOl10 ':

•

handlowców nieste-

przespała okazję do zarobienia dużych pieniędzy. W

Radom, ul. MonIuszki 19

tel. 048/362 40 23

rowery. górilie
turystyczne

--

Część

ty

Miejmy nadzieję, że przed
sylwestrem się poprawi, bo
na razie oglądaliśmy obrazki
jak z poprzedniego systemu.

1·····~
··~···············SK·L·E·P···ROWE·RO'!N·······rabat" ']
-

Kontynuujemy opis nowych typów zleceń giełdo
wych, jakie można składać
dzięki funkcjonowaniu nowego systemu komputerowego WARSET. Dziś także lista spółek notowanych w
systemie jednolitego fixingu, czyli takich, dla których
ustala się jeden kurs w ciągu
dnia.

wielu kieleckich sklepach. Zabrakło pieczywa,
śledzi i niektórych owoców cytrusowyc~.

r;ych owoców cytrusowych
oraz śledzi. A klienci w Wigilię akurat dopisali. Do nielicznych
pozytywnych
wyjątków należała sieć supermarketów .Lider Market",
gdzie znaleźliśmy świeże
pieczy-wo i pełny wybór owoców. Chrupiące bułeczki były
również w kieleckim .Realu·.
ale za·to tutaj zabrakło wielu
gatunków śledzi i mandarynek.

Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

;
:

półki w Wigilię
można było obejrzeć w

Puste

półki. Brakowało zwłaszcza
świeżego pieczywa, niektó-

O :

!TarA§brzeg, ul. Szeroka 19 (obok Dzikowiaka)

Zlecenia bez limitu ceny

przykład

r····~
···~··············SK·LE·P··ROWE·RO'!N·······rab·at. ..j
i""
i
;

WARSE,.-u (V)

Handlowcy
przespali

AKAN,.

zakupy
powyżej

Mielec, Pad ew Narodowa 138 b
rabat 10% dotyczy usług renowacyjnych, zakupu mebli

1000 zl

Kupon wazny do 31 .12.2000 r.

Kupon

ważny

do 2.01.2001 r.

•

Tym razem zajmiemy się ostatnim typem zleceń bez limitu ceny,
zleceniami po każdej cenie. Zlecenia PKC można przekazywać
na parkiet we wszystkich fazach
w systemie notowań ciągłych
oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem interwencji i dogrywki. Złożone w trakcie przyjmowania poleceń sprzedaży
oraz kupna, na otwarcie, na zamknięcie, na notowania jednolite
bądź na czas równoważenia rynku podlegają realizacji odpowiednio w tych fazach sesji, po
kursie otwarcia, zamknięcia itp.
Za to nie można ich zmieniać
podczas interwencji. Jeśli w fazie
notowań ciągłych (z wyjątkiem
okresów równoważenia rynku)
~zeka na realizację co najmniej
jedno zlecenie przeciwstawne
z limitem ceny, zlecenie PKC
podleg.a jej po cenie lub cenach
zgłoszonych wcześniej. a nie
zrealizowanych
najlepszych
zleceń przeciwstawnych (odpowiednio sprzedaży bądź
kupna) .
Fixing jednolity
A dziś podajemy także listę
spółek, notowanych w systemie
jednolitego fixingu :
1. Ampli
2. Animex
3. Bakoma
4 .~ Bank Amerykański

w Polsce
5. Bank Częstochowa
6. Bauma
7. Beef - San
8. Bielbaw
9. Biurosystem
10. Brok
11 . Budopol- Wrocław
12. Bytom
13. Caspol
14. Centrostal
15. Centrozap
16. Clif
17. Compensa
18. Delia
19.0rosed
20. Efekt ·
21 . Ekodrob
22. Elektrociepłownia Będzin
23. Elektromontaż - Eksport
24. Elektromontaż Warszawa

IM Consmarkete ~
rabat
U
~10%

HURTOWNIA
Radom, ul. Chorzowska 11
tel. 0481365 52 04, 365 52 05
czynna w godz. 7.30 -17.00

na mateńaly
budowtane
..
I .
IInsta 8CYJne

Z

Kupon

\Nażny

do 31 . 12.2000 r .

2(Hi()9 Radom, ul. Miła 10A
(048) 360 1703, 360 1903,360 1342

o

środowisku oświaty••.

uEDUKACJA"

przygotowany przez PZU iyde SA
Program "EDUKACJA" to:

-I'
-I'
-I'

10 %
Radom, ul. Waryńskiego 10 na zakUp
tel./fax. 048/3602050
okien

myślą

teł.

Program dla Pracowników Oświaty, Szkolnictwa i

rabat
'10 0/0

rabat

PS. Za tydzień ciąg dalszy
wych możliwościach, jakie
WARSET.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na
Inspektorat w Radomiu

Kupon \Nażny do 31 .12.2000r.

Biuro Handlowe

25. Energoaparatura
26. Energopol
27. ESPEBEPE
28. Europa
29. Famot - Pleszew
30. Fasing
31 . Forte
32. Fortis Bank Polska
33. Gant
34. Garbarnia Brzeg
35. GPRD
36. Hutmen
37. Hydrybudowa Gdańsk
38. Hydrobudowa Śląsk
39. Indykpol
40. Instal Kraków
41 . Instal - Lublin
42. Izolacja
43. KFM
44. Kopex
45.-Krakbrokers
46. KrakChemia
47. KZWM
48. Leta
49. Lubawa
50. Lubelskie Towarzystwo
asingowe
51. LZPS Protektor
52. Łukbut
53. Masters
54. Milmet
55. Morliny
56. Mostostal - Siedlce
57. Murawski
58. Naftobudowa
59. Nomi "
60. Odlewnie Polskie
61 . 0rfe
62. Pekabex
63. Pekpol
64. Pemug
65. PEPEES
66. Permedia
67. Poligrafia
68. Polna
69. Polnord
70. Ponar - Wadowice
71 . Pozmeat
72. Prochem
73. Projprzem
74. Próchnik
75. Sanwil
76. 7Bulls.com
77. Skotan
78. Stomil Bełchatów
79. Strzelec
80_ Tonsil
81. TUP
82. Vistula
83. Wafapomp
84. Wawel
85. WFM Oborniki
86. Wistil
87. WKSM
88. ZEG
89. ZREW

BIURO HANDLOWE KIEI.CE UL. WSPóLNA A.!ELJFAX 04113660269
DEALERZY: BUDOPAR KONSKJE 090 380 01 24, IJVM-ART STARACHOWICE
041 274 49 83, AKPOL KIELCE
041 345 54 27.l SUROWIEC
SANDOMIERZ 015 832 72 98, AXXA RADOM 0040 365 11 17

CENTRALA: WARSZAWA. UL OSTROBRAMSKA 38, TEL 02218798000, FAX 02216123311

infolinia

0801 130 130

http://sbc.wbp.kielce.pl

www.ferno.pl

-I'
-I'
-I'

Bezpieczny i efe/dywny sposób na zgromadzenie dodatkowych
na emerytur~
Pomoc finansowa w prr:ypo.dJw niezdolności do pracy w zawob
naua;yciela wskutek niemoŹ1Wści operowania głosem lub
w obrębie nan;qdów ruchu.
Pomoc finansowa w prr:ypo.dJw niezdolności do pracy
w dowolnym zawodzie.
Pomoc finansowa dla rodziny w prr.ypadku śmierci
Uczestnika Programu.
'
.
Możliwość skorr.ystania ze zgromadzonych środków według
indywidualnych potrzeb.
Gwarancja lł-'Yh<?ru stabilnego i wiarygodnego poTt1lera,
jakim jest PZU Zycie SA.
środków

••
•

1

15

Z "ECHEM" TANIEJ
Salon Usług
Kosmetycznych

OKNA
I DRZWI
ZPCV

flJorota 9vfoferufa
Kiełce, oś Słoneczne

rabat
10%

Wzr,txm Sd, tel. 331-24-79

rabat
10%

Kupon

ważny

15%

Mała

Kielce, ul.

Cieślik

rabat 10%

14 (w bramie)

Kupon wazny do 2.01 2001 r

rabat

pon.-pt. 10 - 19, sob. 10 - 15, niedz. 10-14

(=®= ) ~

rabat

rabat 5%

~ art. spo!.

&: FO'MAX ::!b

15%
Kielce, ul. G. Zapolskiej 41 lok. 15
(os. Słoneczne Wzgórze)
tel. 362-68-65

Kielce, ul. Podklasztoma 117
Kielce, ul. Prosta 32

wszystkie
usługi

SWdIo Kosmvtykl KompleksoMrj

15%

tel. 361-49-71
Ostrowiec, al. 3 Maja
tel. 265-22-45

usługi
pielęgnacyjne

rabat 5%
wy\dadzWly
i
dywany

Wazny do 2 01 2001 r.

Kupon wazny do 2.01.2001 r.

grzejniki
płytowe

STELRAD

telJfax 366-39-71

~~~~11~fi!

rabat

Izabela Sulecka
Kielce,
ul. Św. Leonarda 16 (róg Wesołej)
tel. 344-29-28, kom. 606 129068

rabat 10%

wMAN

meble oznaczone
"Echa Dnia"

naklejką

r

Kielce, ul. Skrajna 78 (dojazd od ul. Malików)

Wazny do 31 122000 r

Kupon wazny do 2.01 2001 r

[

J&S

do 2.01.2001 r.

Wazny do 2 01 2001

isk

ZAKŁAD OPTYCZNY

Kielce, ul. Krakowska 283

rabat

~

RODOS

DANIA KUCHNI GRECKIEJ
Kielce, Warszawska 4, tel. 34-432-01

solarium

Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

lIaryIuIrId • Spadnie· a.ndtary ,..,...

r

RESTAURACJA

Kupon wazny do konca roku

Sklepy

\'" SKLE." ROWEROWY :
' ~
f
rowery rabat
'~zt:.'t.,
hulajnogi 10 %
ł- '

fIS

- II "o

.

•

KleIce, ul. Zagórska 3 (róg ul. Wiv1IckieD .
Kupon

ważny

do 2.012001 r.

Studio
fryzjerskie

THE\D)

odzieżowe
Kielce, ul. Sienkiewicza 56 i 59
tel. 345-66-44

rabat
10%

Kupon wazny do 2 01 .2001 r

Kielce:'ul. Śniadeckich 3
tel. 368-78-42

rabat 10%
wszystkie

rabat 10%

KSEROSER\N'IS

ratet15%

usługi

Kupon wazny do 2.01.2001 r.

KSER OKOPIARKI

przedłużanie

STUDIO PielĘGNACJI PAZNOKCI

Kielce, ul. Św. Leonarda 16 (róg Wesołej)
(stwo

344-29-28, kom. 0606 816 745

Salon pi,lmości
SOftIYS

1"j,~t.r!G

lo

usługi

pielęgnacyjne

Duża

20, tel. 344-4441

używana,

drobne

usługi

usługi

ul. Planty 12

Wazny do 2.01 2001 r.

Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

13: I [C3l~'!1
ważny

Ważny

do 2 01.2001 r

Salon Usług
Kosmetycznycb

usługi

kosmetyczne

UNI

Kiełce.

owych

toNary

RABAT NA CZĘŚCI
AKCESORIA
NAPRAWY ROWERÓW
CENTROWANIE KÓŁ '

Studio Kosmetyczne

rabat

s.c. Elegancja

15%

Agnieszka Szarek
Jędrzejów, ul. 11 Listopada 38

r61
--=-

do 2 01 2001 r

dług

a,

FRYZJERSKI

rabat 10%
dśI iei D I ietze

i
Kielce, ul. Słowackiego 10a11, tal.

15%

strzyżenie

(041~28

BIURO SPRZEDAŻY
Kielce, ul. Staszica 1

rabat
5%

KAT.
ABCE

tel.lfax 343-04-66
tel. 344-66-99

Kupon wazny do 2.01.2001 r.

Firma Handlowa

JAREX
Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 18
rabat 10 "/o kasety wideo, MO i płyty CD

Salon Fryzjenki
~
aRUNET

rn

Piotr Polak

Jędrzejów,

rabat 10%

ul. 11 Listopada 17a

wszystkie
usługi

Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

Kupon wazny do 28.02.2001 r

Restauracja ~~.,.

Salon Fryzjerski
Kielce,
ul. Warszawska 4,lp., tel. 368-06-03
Kupon wazny do 2 01 2001 r

rabat 10%
na wszystkie
usługi

Kielce, ul. Warszawska 4,
tel. 34--31-728
Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

rabat 10%
wszystkie
towa~

Studio Paznokcia AJessandro ~.~
rabat
5%

opony
zimowe

zabiegi pielęgnacyjne thalgo,
tipsy, zabiegi odchudzające
Końskie ,

ul.

E'iłsudskiego

4

Wazny do 2.01 2001 r

Kielce, Warszawska 34, tel.Jfax 344-11-55
ł

Kupon wazny do 2 01 2001 r

L.C.E. OMEGA
Kielce, Warszawska 34, tel.Jfax 344-11-55

rabat

na okna

i drzwi PCV

Kupon wazny do 2.01 .2001 r

farbowanie

L.C.E. OMEGA

•

UlKlfID

SKLEP MEDYCZNY
Kielce, ul. Kościuszki 8
tel. 344-78-20

do 31.12.2000 r.

Gcabinet lIolIHtyczfty

tel. 366-4S-77, fax 345-03-60

Ważny

2.01 .2001 r.

usługi

dla dzieci i młodzieży
Kielce, ul. Planty 12
Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

ważny

rabat 10%

wszystkie

strojów

ul. Krakowska 293

AGROMA

WAżNE DO

Kupon

PHSRAGROMA

rabat
15%

15%

CIUSZEK

10%

do 2.01 2001 r

AUTO-SALON

'2

rabat

Wypożyczalnia

Kielce, ul. Pod klasztorna 117 oraz ul. Prosta 32

10%

P.".U.

rabat 5%

na
wszyslkie

Wazny do 2 01 2001 r

Krzysztof
Kijanka

- rabat

rabat 10%

Kielce, Seminaryjska 5
tel. 343-27-20
kom. 0602-26-36-56

Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

TECH

SPRZEDAŻ - SERWIS
25·11 1 KIELC E, uI.E.PI .. łt<,,'r 15 ••
tcl.If.r-łJC 10.411 :łG2 24 81

l.cauJ'eftt

wszystkie

lce, os. SIoneczne Wzgórze Sd, tel. 331-24-79

przemysiowe

Kupon wazny do 2.01 .2001 r,

rabat
15%

flJorota !Moferufa

artykuły

•.

fi!

Męskiej

Kielce, Warszawska 4,
tel. 34-432-01 w.104

kursy prawa
jazdy kat B

ul: Paderewskiego 14
tel. 368-11-80,lub 00802-309-181
Kupon

~

NłSZCZARKf

EKSPI OATACV.JNIE;

Odzieży

Salon

rabat
15%

MATER IA ŁY

~ &ALFA MED ["~r...!CI

Kielce, ul. Jasna 24, teI.Ifax 343-81 ~
rabat 5% - dotyczy solarium
i sprzedaży kosmetyków

krawieckie

SZKOtA JAZDY

do 2 01 2001 r.

&~

wszystkie

BIN DOWN.CE,

Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

SOLARIUM

rabat 15%

CIOSZEK
nowa i

Ważny

Kupon wazny do 2.01.2001 r.

SKLEP ODZIEŻOWY

firmy
~

Kielce, ul. Jasna 24, tel.lfax 343-81~
rabat 5% - wszyskie usługi kosmatycpx>-fryzjerskie i spaedat kosmel

złuszczanie skórY, usuwanie blizn potrądzikowych,
rzebarwiAń~ zbędnego owłosienia, masaże odchudzające I lecznicze

ul.

oknii

Gabinet
Kosmetyczno u '1:)&,,4 u
-Fryzjerski

rabat 15%
na

50/.

Wazny do 2 01.2001 r.

Kupon wazny do 2.01.2001 r.

II .

rabat

Kielce, ul. Krakowska 62
(obok stacji CPN)
tsJfax. 346-17-47

paznokci,
manicure

Kupon wazny do 2 01 2001 r

L.C.E. OMEGA
Kielce, Warszawska 34, tel.Jfax 344-11-55
Kupon wazny do 2 01 2001 r

http://sbc.wbp.kielce.pl

KIelce, ul. Wa.l'SZawska 41p. tel. 368-06-03
Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

rabat 00%
wpisowe do
policealnego
studium
projektowania
mody

Finna Handlowa

Jaś
Skarżysko-Kamiena ,

rabat 5%
płyty co,

ul. Krasińskiego 18

kasety, teIebly
eksp. do kawy
Wazny do 2.01 2001 r

Firma Handlowa
wpisowe do
policealnego
studium
fannaceutycznego

rabat 00%
wpisowe do
liceum ogólnokształcącego

i ekonomi-

cznego

JAIEX
Skarżysko-Kamie,
ul. Krasińskiego 18

rabat 5%
ieIazka,
depiIaDy,

!JlI<wId

Walny do 2 01 2001 r

F.H.U

DU

rabat 5%
wszystIcie
art.

PoIaniec, ut Czarnieddego 10
Wazny do 2 01 2001 r

?8 grudnia 2000 r.

Z "ECHEM" TANIEJ
25% rabatu przy zakupie
wybranych telefonów z aktywacją

=~

EKD-DOM

-

Plus

TARNOBRZEG
pl. Glowacklego 16

rabat
50/.
okna,
elewacje
Wazny do 2.01 2001.r.

Pińczów,

ZAKtAD
Staszów, ul. Żeromskiego 10
(obok stadionu) '
Kupon wazny do 2.01 .2001 r.

Zakład

FryzJ.rskl

KOSMYK
Staszów, ul. Jana

10%

Busko Zdrój,ul. Łagiewnicka 1,
tel. 370-18-00

wszystkie

Pawła

usługi

II

Kupon wazny do 2 01.2001 r.

.

Kupon

ważny

t~l./fax:

rabat
10%

do 2.01 2001 r.

Pawła 11 13
844 19 81

Salon Fryzjerski

EWA

Wszystkie sklepy
Busko Zdrój
pl. Zwycięstwa 22
tel. 378-48-77

]

Wal ny do 2 01 2001 r

Sklep

Sklep ORiON81i

rabat:

Al. Jana

SPIII.EM PSI

FRYZJERSKI

\

ż aktywacją..

STALOWA WOLA

ul. Nowowiejska 52,
tel. 357-59-34

teł./fax: 82295 20

AB PIZZA

25%
przy
wybranych telefonów

te:

.ILLUX

BuskoZdrq, pl. ZwycięsJ.wa 17
tel. 378-72-88
rabat 5% wyrr:by mn ..T/Ur4lh", ..BiJe·

rabat 10%
rowery
górskie

N
WI

Wazny do 2 01 2001 r

,

Dobre

KIELCE, UL. ZAGNANSKA 71, TEL. 362-70-40

"MARSZAŁEK"

• ŚCIANY
• PODŁOGI
• SUFITY

PANELE

GSSCH

rabat 20%
pianka,
foHa

WYPOŻYCZALNIA KASET ~

Kupon

-------11

I -rO_VIDEO

~

~

KIELCE ul.POLESKA 1

U NAS HIT NA KASECIE 4.00 zł
HIT NA Pl YCIE OVD 4.00 zł
Z TYM KUPONEM RABAT
NA WYPOŻYCZENIE

!

25%

ROG SANDOMIERSKIEJ
TEL.
369-2210

WAżNE DO 2.01 .2001 r.

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

Salon Fryzjerski

Sklep Odzieżowy

BASIA

MEGAVISAGE
Kazimierza Wielka
ul. 1 Maja 13 tel. 352-42-42

rabat 10%

usługi

fryzjerskie
Kupon wazny do 2.01.2001 r.

Busko Zdrój, ul.

Kilińskiego

ważny

do 2.01.2001 r.

Kupon

LEWIATA"

Pińczów,pl. Wolności

do 2.01 .2001 r.

~ KOMANDOR SA (..~

rabat

tel.

ważny

(iabióet HJaiSażu
- masaż klasyczny, odchudzający I leczniczy
Kielce, ul. Warszawska 4, lp., tel. 368-46-03

~

Ku pon wazny do 2 01 2001 r

IAXI PLUS fil

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI tel. 26-66-966
,

Kupon wazny do 4.04 2001 r

\~'1,

6,

rabat 10%
mąka,

soki,
sIodycze

i herbatę

Kupun

tli
rabat

20%

'lNdZlly

~lrIJdrllC1

w ażny

zgłoszenia

telefoniczne

Radom, ul. KIelecka 159 a
t.lJfax 0481384 66 16

fil

http://sbc.wbp.kielce.pl

t>klep
t>tfJ'1\RD\.

ul. Łazienna 6

Wazny do 2 01 .2001 r.

•

Firma HandlowoUsługowa

Grażyna

rabat

Przygodzka

5%
wszystkie

BROKS

produkty
Starachowice, ul. Niska 9
Wazny do 2 01 .2001 r.

+rn

nCCR

c

Kupnn

w~lzny

do 31 12 2000 r

:::::

~

Kielce, ul. Jasna 24, 1eIJrax J43.81~
5% - dotyczy soIaIUn

. sprzedaży kDsmełyków

Pizzeria JOKER
Stalowa Wola,
Al. Jana Pawła 1113
w godz. 14-19,5% zniżlÓ
na konsumpcję (bez

r

Restauracja

STEAKHOUSE

Tarnobrzeg,
ul. Wyspiańskiego 2

Stalowa Wola,
Al. Jana Pawła 1160 c, 5%
na konsumpcję (bez

Sandomierz,
SokoInickIego 2
W.llny do 31 12 2000 r

Ok

rabat
na 8ta~e

M.......
aKLEP aPORTOWY

I aluminiowe

-re319·
do wszystkich

samochodów
II

~

KSIĘGARNIA

rab.tlO ~.
D. ~

.... 0

.!~t

Radom, ul. Focha 12/11 .~
, Jfax 0481363 60 75
........

HALSZKA

do :\ 1 grudnia 2000 r

ACTION Sp. Z o. o.

rabat
25%

Końskie,

W'l"y do 2 01 2001

.c:'OOO,-

GH fil

Radom, ul. Żeromskiego 73
tel. 048/362 64 99
Kupon

odzież dziecięca

feTe - t>prinł

SOLARIUM

d<.) 31

Zabawki. art. s$lIne.

HANDLOWV

&'U}Jt..e

1UknI~

Galeria Sztuki

do 2.01.2001.r.

0/0

Radom, ul. Prusa 1 B (obole KMNty NMF?
tel. 0481381 8913, czynnypon. -pt.1O-1ł1; eob. 1o-14.

na kawę

Ważny

~ raba~

~na10

J.-:o;.

Kielce, plac Wolności 8 ~
tel. 36'1 -80-60
towary

Sklep Muzyczny . .

Kupon walny do 2 01 2001 r

)4.1 /./

Kupon wal ny

kawa,
herbata.
słod cze

AG"IESZKA

Pińczów)., pl. Wolności

-----------

do 2 01 2001 r

mąka,

do 2.01 .2001 r.

"l'."'
/ łI
f/ala

ODZIEŻ ~
MI;SKA
rabat 5%

rabat 10%

12,

Supermarket

Kupon wazny do 2 01 2001 r

I

kosmetyki,
zabawki. odzież
zimowa

AUTOALARMY
tel. 345-23-84

o=~do

KWIACIARNIA

teL ,j57-60-37
361-40-72

rabat 10%

tel. 357-51-10
Kupon

szampony,

Walny do 2.01.2001 .r.

f.S

do 2.01.2001 r.

200/0
ważny

KIELCE, PAKOSZ 70,

ważny

Pińczów: pl. Wołności 7,
tel. 357-59-84

ZAKŁAD USŁlJGOWO.

Sklep

* SYSTEM DRZWI PRZESUWANYCH STAL-LUX W ZABUDOWACH
ł

do 2.01.2001 r.

rabat

zdjęcia studyjne, reportażowe, ślubne, reklamowe, techniczne, zdjęcia portfolio
Kupon

rabat 10%
kurtki, obuwie
zimowe, zabawki, kosmeI.

Pfńczów, 7 Źródeł 8,
tel. 357-50-23

AGDi

tel. 34-22-429, kom. 0604-866-292

rabat 10%
zabawki
dziec.

2,

~

DOMDROK rabat
~
5%

LUDWIK

sprzęt

APIS

ważny

Wazny do 2 01 2001 r

odzież

do 2.01.2001 r.

fil

rabat 5%
Busko Zdrój,
drukarki
ul. Partyzantów 25a,
atramentowe
tel. 378-80-40
gIośniki

S~.p

Busko Zdrój,ul. Partyzantów 13,
tel. 378-30-74

KU'COŚ

Wazny do 2 01 2001 r

sztuczne, bielizna

".CCGLe.

Sklep Kosmetyczny

tel. 378-71-75

OPftMUS

Sklep

rabat
200/0.

Agencja Fotograficzna

prav«l jazdy kat. A,B, T - rabal5%

kawa "prina" i

Kupon wazny do 2.01 .2001 r

tel. ,j57-28-88

RTV
Kupon

.. poznańska.

..
W'le Ika;..
rabat 10%
KaZ;lmlerza
kosnietyki Rimul. 1 Maja 11 tel. 352-20-86 . meI. choinki

Kupon

15, tel. 378-72-97

Busko Zdrój, ul. Hok1J Pruskiego 11

'Sklep N.A.J.

Pińczów)., pl. Wolności

usługi

Sklep ABC

1

LUDWIK

200/0

do 31.12.2000 r.

LIBUDA ~

do 2.01 2001 r.

ważny

~

rabat 10%
cUóer, rrą<a

Sklep

wszystkie

zapisy telefoniczne 265-30-06

ważny

Kupon

rabat

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkowska 8
ważny

5%
wszystkie

Starachowice, ul. Niska 9
Ważny do 2 01 2001 r

SALON FRYZJERSKI DUET
I STUDIO STYLIZACJI PAZNOKCI

Kupon

rabat

Kościuszki

Kazimierza Wielka, ul.
tel. 352-11-63

Kupon wazny do 2 01 .2001 r.

r:---------------------

Szkoła Jazdy

DOM TOWAROWY

ł

StabNaWaa,
ul. 0kuIid<ieg0 68 i 88

fil
rabat
5%

WJlny do 13012001 r

Końskie,

ul. Piłsudskiego 1514

MA

17

Jednostka Wojskowa 5051 w Radomiu
ul. Lubelska 150
Panele

podłogowe

• Systemy glpsowOokartonowe RIGIPS
• Materiały tennoizłolacyjne ISOVER

rfrmiI

OGŁA

ZA PRZETARG N/EOGRANICZONY

• Sufity podwieszane

Oferta Specjalna

na

dostawę

oleju

opałowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem ofertowym
można odebrać w budynku Wojskowej Administracji Koszar od 29 grudnia 2000 r.
Przedmiotem zamówienia obejmującego okres 12 miesięcy jest dostawa oleju
opałowego do kotłowni znajdUjącej się na terenie Jednostki Wojskowej 5051.

ELEKTROWNIA STAWWA WOlA
Spółka Akcyjna
37-450 Stalowa Wolaul. Energetyków 13
tel.(0-15) 842-51-21, fax (0-15) 844-28-03
OGŁASZA

NA DEMONTAŻ TURBOZESPOŁU NR 3 I GENERATORA
WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI ORAZ POZOSTAŁYCH INSTALACJI EL. I

Przetarg rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia w prasie.
Miejscem przetargu jest Elektrownia "Stalowa Wola" S.A.
Oferty należy składać do 19 stycznia 2001 r., godz. 14 na adres Elek"Stalowa Wola" S.A. , ul. Energetyków 13; 37-450 Stalowa Wola
w Sekretariacie Zarządu Spółki z dopiskiem na kopercie "Demonturbozespolu nr 3".
WII""",,,,"i,, ofertowe można otrzymać w Elektrowni "Stalowa Wola"
Administracji - Wydział Mechaniczny, pokój 52, tel.
w dni robocze 7-15.
ia "Stalowa Wola" zastrzega sobie prawo do zmiany
przetargu, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetarktórejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym
po jego zakończeniu)'bez podania przyczyn, a także
mo~:liw()ści ogłoszenia dodatkowego przetargu ustnego dla wybraFirmy

spełniające następujące

Uprawnione do występowania w obrocie prawnym, tj. dopuszczone do obrotu
gospodarczego.
i
uregulowany status finansowy z ZUS i Urzędem Skarbowym.
Będące w dobrej kondycji finansowej.
Wymagany termin zakończenia zadania do 31 marca 2001 r.
Otwarcie ofert nastąpi 23 stycznia 2001 r. o godz. 10 w Sali Narad
Budynku Administracji Elektrowni "Stalowa Wola" S.A.
Do kontaktów z oferentami uprawnieni są:
Andrzej Dziura - RT tel. wew. 484 w sprawach technicznych
- mechanicznych,
Antoni Panek - RT tel. wew. 404 w sprawach technicznych
- mechanicznych,
Krzysztof Jabłoński - RE tel. wew. 519 w sprawach technicznych
- elektrycznych,
Edward Paterek - RM tel. wew. 492 w sprawach organizacyjnych,
Tadeusz Rap - KF tel. wew. 276 w zakresie wniesienia wadium.
w wysokości 5.000 zł będzie mogło być wniesione w formie:
na rachunek bankowy Elektrowni "Stalowa Wola" S.A., Konto Bankowe
Bank Poiska Kasa Opieki S.A. I Oddział Stalowa Wola nr 10701-

702-39-2221-0100.
Dokumentów potwierdzających ud~ielenie niegotówkowych zabezpieczeń
wadialnych złożonych u kierownika Wydziału Finansowego Elektrowni "Stalowa Wola" S.A. ; tel. wew. 276.
składania wadium do 19 stycznia 2001 r., godz. 14.

Rejonowy Zakład
Energetyczny Kielce

~

zawiadamia, że wystąpią w Stycz~iu przerwy w dostawie energii
elektrycznej dla następujących odbiorców w godz. 8-16

2

PRZETARG NIEOGRAN/CZONY

mogą wziąć udział

~

ul. Ponurego Piwnika. Jeziorany. Hubalczyków. Ślichowicka.

~~?.I.~~.~!~.~~9. ...~!~!r~9~~~?.~~.~.9~i.~i.~.9.f.9.~~~?.~Y.!~" ..~~~.~~?i.~.~g.~.~~~.~....

2·3

ul. Sowia. Przemysłowa. 1 Maja od Pawiej do Ślichowickiej -

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii niejawnej budynku sztabowego w terminie do 19 stycznia 2001 r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi 22 stycznia 2001 r. o godz. 11.00 w budynku sztabowym. pokój 130.
W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci mający prawo występowania
w obrocie prawnym w zakresie dotyczącym zamówienia oraz nie wykluczeni na
podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte wart. 22 ust. 2
"Ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych·.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-48)
35-11-332.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unIeważnienia przetargu bez podania
przyczyny jego unieważnIenia.

IISISJ\I

!lf!~!~r~~.?~~.i!~~.i.?.~l~~i.D~P.9~i~!r~~.~l ............................................. _...... .

(

~ ...................~!:.~~~~.9.ą.~.~lll~!!9.~.~~.i~l.ą~.~.i.~!~~~!~~.i~Q.9....................... .
Os. Słoneczne Wzgórze - bl. 18 A, B. 20 A, B. 21. Samsonów
Ciągłe ze stacji nr 816, Samsonów VI ze stacji nr 817. Kołomań II ze stacji nr

3·4

~).~i.f.~?.I.~~.i.~.~~.~!~~j!.~!..ę~).'._~~~!l~l9.~.~~..~!?sil.~!.~~~ ...................... _..... .

4

ul. Skrajna od 1 Maja do torów kolejowych. Średnia. Oficerska,
Szklana. Borowa. Podleśna, Stokowa. Krakowska od Grzybowej do Wiaduktu.
Kusocińskiego. WZK. EKOBOX. Chałupki ze stacji nr 199. Leszczyny Skała ze

~!~~li.~r.?~_ęi.~~!~~!~.~~.~!?~ii..~r_~9. ........................................................ .

5

Chałupki

ze stacji nr 200. Leszczyny

Skała

ze stacji

nr 736.

§~~?~~?~l~~.~~..~!?~ilD!.~~~........................................................ _......... .

8

ul. Południowa 4. Karczówkowska 19. 21. Pawilon Handlowy.

f~~l~~~·..;.~~9.~~.?~.~.t.~~jL~r.1.ę.~........................ _._ .................................. .

8·9·10

ul. Pomorska od Kujawskiej do

nr 156. Sandomierska od nr

~~~._ą~.~?p.~~~~.~~i!:L .............................. _
................... _............. _._ .... _._

9

ul. Robotnicza. Helenówek. Wróbla.

Przemysłowa,

Hele-

~~~~~:.~~_~~~~.~~_.~!?_~il.~!..1~~/.ł?~9.'3~~.?~.~~~j!.~r.~XL ....... _....... _.... ..
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Spółdzielnia Mi~szkaniowa

"Budowlani"
w Radomiu przy ul. Planty 15
infonnuje,

że

posiada wolne lokale użytkowe w Radomiu
z przeznaczeniem na wynajem:
1. Pomieszczenia w bUdynku przy ul. Batalionów Chłopskich 6/8
o powierzchni użytkowej: parter 446,47 m kw .• piwnice 351,39 m kw.
2. Pomieszczenia w budynku przy ul. Krasickiego 43 o powierzchni
użytkowej 178.00 m kw.
3. Pomieszczenia w budynku przy ul. Przeskok 8 o powierzchni
użytkowej 129.41 m kw.
4. Pomieszczenia w budynku przy ul. Wośnickiej 34B:
a) o powierzchni użytkowej 36.00 m kw.•
b) o powierzchni użytkowej 46.00 m kw.•
c) o powierzchni użytkowej 35.80 m kw.
5. Pomieszczenie w budynku przy ul. Mlodzianowskiej 8 o powierzchni
użytkowej 7.80 m kw.
Vl/yżej wymienione lokale można oglądać codziennie w godz. 7.0015.00 pod wskazanymi adresami po uprzednim zgłoszeniu się do
administracji osiedla.
Z warunkami użytkowania lokali można zapoznać się w siedzibie
Spółdzielni (pokój nr 5). tel. 362-18-10, 362-24-85 i 362-26-19.

Składowa. Żelazna od Wiaduktu do Czarnowskiej, Zagórze k.
Mójczy, Radlin ze stacji nr 189. Łukowa ze stacji nr 185. Górki Szczukowskie ze

1O

~~Eii.~r.!!:1.ę...... __ ..... _
....._.._.. _..... _............................... __ .................. _._._.
ul. leszczyńska, Ceglana, Daleka. Romualda, Chabrowa, Wojska Polskiego.od Chrobrego do Bukówki. Oomaszowska. Górna, Słowackiego
7,14.16.18,20,21,22,27.28,30.32. Śniadeckich 21. 25. 27, 28. 29, Radlin

11

~.~.~~j!.~U.ęg:.Q~~ęlł9.~ę.~.~!:.~~~i!.~!..~~?._;.~~?~~.~~.~~~j!.~U.ę~... _. __ ......
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Zbrza ze stacji nr 155, Radlin ze stacji nr 192. Promnik ze stacji

nr 503

a ..................................................... ....................... ............................. .

BAZA urządzona, tereny przemysłowo-składowe,
działka 5,900 m kw., działka uzbrojona,
ogrodzona, plac utwardzony,
kanalizacja sanitarna i deszczowa,
hala napraw sprzętu z zapleczem na magazyn
lub produkcję 540 m kw.

STARACHOWICE, tel. 273-34-22

Europejski
Fundusz
Leasingowy
Ul. Manifestu Lipcowego 34
25-323 Kielce
tel. (0-41) 332~3·28, 332·21·24

LEKKI

. Płock - EKOTERM PLUS

OLEJ NAPĘDOWY
I BENZYNY
HURT I DETAL

ORAZ TRANSPORT
SPECJAUSTYCZNY

* Podano ceny netto

http://sbc.wbp.kielce.pl

}

28 grudnia 2000 r.

ECHO SPORTOWE

ZAKAZA E NAR

Rozrzutni tenisi
* Kurnikowa nawet na korcie

- To nie ja zrezygnowałem z występów w reprezentacji Polski
- mówi Marek Budny, były szczypiornista Iskry Kielce
-

Oczywiście ,

że

przyjadę.

to zaszczyt zagrać w
takim meczu - Marek Budny bez
chwili zastanowienia przyjął zaproszenie na pojedynek piłka
rzy ręcznych Strzelca Lider Market Kielce z dawnymi zawodnikami Korony i Iskry. I w przedś
wiąteczny piątek " Buda" - obecnie gracz III-ligowego klubu niemieckiego OHV Aurich - znów
wystąpił w hali przy ul. Krakowskiej.
- Takie mecze powinny Się odbywa ć przed każdym i świ ętami
Bożego Narodzenia - zacząl rozmowę Marek Budny, prawy rozg rywający trzeciol igowca z Niemiec. - To naprawdę ogromna frajda zagrać jeszcze raz przed kieleckimi kibicami i spotkać się z kolegami z drużyny, z którymi przeżyliśmy tyle wspaniałych chwil.
Jest co wspominać .
• Dwa lata temu "stara gwardia" była górą. tym razem dwoma bramkami wygrali obecni
szczypiorniści Strzelca lider
Market.
- Byli w lepszej sytuacji, bo w tym
składzie długo z sobą grają, dobrze się rozumieją. My byliśmy
zbieraniną z różnych zakątków
Polski, Niemiec i Austrii. Staraliś
my się grać zespołowo , ale różnie
to wychodziło. Udało nam się jednak pokazać kilka ciekawych, finezyjnych akcji. Duża w tym
zasługa Zbyszka Tłuczyńskiego,
który' idealnie nam dogrywał .
Zawsze marzyłem o tym, żeby z
tym wspaniałym rozgrywającym
zagrać w jednym zespole. Nie
udało mi się w lidze, to chociaż w
spotkaniach towarzyskich. Dwa
lata
temu
pierwszy
raz
wystąpiłem obok niego na parkiecie, teraz po raz drugi. To ogromne przeżycie i znakomita szkoła
piłki ręcznej. Nie widziałem zawodnika, który tak uczyłby myśle
nia na boisku, jak on.
• Dlaczego na ten mecz nie
przyjechał Jerzy Sowiński, który razem z tobą bd trzech lat występuje w OHV Aurich?
- Jurek wybierał się na ten pojedynek. Jednak w ostatniej chwili
rozchorowały mu się bliźniakfi musiał zostać w Niemczech.
• Jak wiedzie się waszej druży
nie w rozgrywkach ligowych?
- Jesteśmy na drugim miejscu w
tabeli, najwyższym w historii klubu
i mamy duże szanse na awans do
II ligi. To przede wszystkim
zasługa Jurka, który świetnie spisuje się w bramce.
• A ty jak sobie radzisz? Czy
podobnie jak w Oldenburgu jesteś najlepszym strzelcem drużyny? '
.
- W ubiegłym sezonie nie mieliś
my lewego rozgrywającego, więc
ciężar zdobywania bramek spoczywał głównie na mnie. Teraz to
się zmieniło . Klub pozyskał na tę
pozycję dwóch zawodników i mu-

nie rozstaje ·się ze złotą biżuterią
* Kafielnikow ma słabość do IJl"'~".
prezentacją

Przecież

już

do

zadzwonił .

mnie nie

Może byłem

za słaby?
A może uznali, że nie
A,'~_""",,, stać ich na sprowadzanie mnie z Niemiec?
Trudno
powiedzieć .
Teraz reprezentacyjny
rozdział jest już dla
mnie
zamknięty.
Zresztą podobna sytuacja była z Piotrkiem
Przybeckim , o którym
też zapomniano. Dziwna polityka. Trzeba
brać przykład z innych
krajów, choćby z Rosji.
Jej reprezentacja w
większości

się

składała

z

zawodników
grających w Hiszpanii, .
Niemczech i innych zagranicznych ligach, ale
nie przeszkodziło jej to
w wywalczeniu olimpijskiego .złota".
•
Tęsknisz
za
Polską?
- Oczywiście, żyję od
. świąt do świąt, bo wte-

dy

choć

na kilka dni

mogę wyskoczyć do oj-

czyzny. Tydzień przed
wyjazdem czuję już
ogromne podniecenie,
chodzę po mieszkaniu,
pakuję

Fot. S. Stachura za
Marek Budny chętnie przyjedzie do Kielc.
szę przyznać, że dobrze się uzupełniamy. Raz oni trafiają do siatki,

raz ja. Staram się grać bardziej zespołowo, ale w każdym spotkaniu
średnio pięć razy wpisuję się na listę

strzelców.
* Kontrakt z OHV Auńch masz
podpisany do 2003 roku. Co
później?

- Na pewno wrócę do Polski, bo
nie podoba mi się mentalność
Niemców ani ich obyczaje. Nie ma
jak w ojczyźnie, tu wokół siebie
mam bratnie dusze. Po powrocie
chciałbym jeszcze pograć w jakimś zespole.
* Gdybyś otrzymał ofertę ze
Strzelca Lider Market, to ...
- Musiałbym ją bardzo dokładnie
rozważyć. Gdy odchodziłem z
Iskry, działacze robili mi pewne
problemy. Nie chciałbym, żeby taka sytuacja się powtórzyła.
* Jak oceniasz swoich następ
ców w kieleckim zespole?
- Podobali mi się w dzisiejszym
meczu, ale nie wiem jak prezentują się w konfrontacji z wyma-'
gającymi drużynami z naszej ligi i
w spotkaniach w europejskich pucharach. Nie miał!:!m możliwości
oglądać ich występów. W TVPolonia widziałem za to pojedynki
Śląska Wrocław i gdy porównam
poziom prezentowany przez ten
zespół do tego, w którym ja
grałem, to wypada on na niekorzyść moich młodszych kolegów. Ry-

się. Tęsknota

Polską

na obczyjest ogromna.
Chcę jednak zaznaczyć, że ja i tak mam dużo szczę
ścia, bo gram w jednym zespole z
Jurkiem. Spędzamy z sobą więk
szość czasu, podobnie jak nasze
żony i dzieci. Dzięki temu jest dużo
łatwiej. Czasem organizujemy też
spotkania w szerszym polskim
gronie. W Oldenburgu jedne ze
świąt spędziliśmy razem z rodzinami Arka Blachy i Ryśka Lubaskiego. Było wspaniale.
• Gdzie spędzisz sylwestra
źnie

wale z Europy nam uciekają. To
niepokoi.
* Przyznasz, że jednym z powodów jest to, że najlepsi polscy szczypiorniści masowo wyjeżdżają na Zachód.
- To prawda, wyjeżdżają, bo mają
tam lepsze warunki finansowe, nawet grając w dużo niższych ligach.
. * Ty w wieku 27 lat zdecydowałeś się na zagraniczny kontrakt. Nie za wcześnie? Przecież
występując w III lidze sportowo
się nie rozwinąłeś.
- Zgadza się, w Niemczech niczego się nie nauczyłem . Co wię
cej, toja uczyłem młodych zawodników grających w Aurich. Od
pewnego czasu razem z Jurkiem
prowadzę też szkółki szczypiorniaka dla dzieci.
* Czy ·to znaczy, że swoją
przyszłość wiążesz z trenerką?
- Nie, to zbyt ciężka praca.
* Od czasu, kiedy wyjechałeś
do Niemiec, nie zagrałeś w reprezentacji PolskI. Dlaczego?
- Nie wiem, przed wyjazdem napisałem oświadczenie, że kiedy
tylko będzie potrzeba, będę się
stawiał na mecze i zgrupowania
drużyny narodowej. Gdy grałem w
Oldenburgu, skontaktował się ze
mną Jacek Zglinicki, ówczesny
szkoleniowiec kadry i zapytał, czy
będę mógł przyjechać na obóz.
Odpowiedziałem, że tak. Potem
sprawa ucichła, nikt związany z re-

Tenisiści

i tenisistki starw cyklach turniejów
ATP i WTA Tour odbierają czeki na coraz wyższe sumy pieniędzy. Jednak coraz rzadziej
słyszy się o tym, by je odkłada
li lub inwestowali z myślą o
sportowej emeryturze.
Dwie poprzednie dekady przyniosły takich zawodników, jak
Guillerrno Vilas czy Wojciech Fibak, którzy mieli szerokie zainteresowania, a swoje pieniądze inwestowali na przykład w dzieła
sztuki.
Dzisiaj, szczególnię .młodzież·
tenisowa. wydaje pieniądze na
szykowne rezydencje w znanych
kurortach, mimo iż - ze w4ględu
na dużą liczbę startów - rzadko w
nich się pojawia oraz na luksusowe samochody czy inne równie
kosztowne hobby. Na przykład
ósmy tenisista na liście zarobków wszech czasów, Jewgienij
Kafielnikow ma słaboŚĆ do hazardu. Niektórzy nawet mówią,
że na jego przeprowadzkę do
Monte Carlo wpłynęło w więk.
szym stopniu stynne kasyno
znajdujące się w tym mieście,
aniżeli korzystne przepisy podatkowe.
Jest on częstym bywalcem kasyn, a ile pieniędzy w nich.zostawił, nikt chyba nie potrafiłby zliczyć. 26-letni Rosjanin, odbierając czek na pół miliona dolarów
za zwycięstwo w ubiegłorocz
nym Australian Open, zażarto
wał: - Ogromnie się cieszę ze
zwycięstwa. A 2 tych pieniędzy
cieszy się Jut na pewno kilka
tujący

osób.
Ootychczas
ponad

wygtał na korcie
16 miłIonów dolarów, ale

w tenisowym światku uchodzi za
mistrza uchylania się od płace
nia podatków. Oprócz hazardu
ma on jeszcze dwie wielłde
słabości. Jak sarn mówi. golf jest

Jego ulubionym

zaję

przełomu tysiącleci?

drugim

- W Lądku Zdroju, razem z rodziną. Mamy już wynajęty domek.
Liczę na to, że w kameralnym gronie będziemy się dobrze bawić, a
ja przy okazji trochę zrelaksuję się
w górskim klimacie. Szkoda tylko,
że nie mogę jeździć na nartach.
* Dlaczego?
- Tę dyscyplinę oraz piłkę nożną
mam zakazane. Taki jest zapis w
moim kontrakcie. Chodzi o to, że
bym nie złapał jakiejś kontuzji.
* Do kiedy będziesz w Polsce?
- Już 2 stycznia wyjeżdżam do
Niemiec, ponieważ dzień później
mój zespół uczestniczy w jakimś
turnieju.
* Czego ci życzyć w nowym roku?
- Zdrowia, bo ono jest najwa-

ciem, po łowieniu ryb, natomiasI
,.tenis to praca i to óosyt.~

żniejsze .

* Tego
za

życzymy

i

dziękujemy

rozmowę.

Dorota

KUŁAGJ'.,

Mirosław

ROLAK

na".

Nabardzici!j przyziemne sprawy

wyd8je~mIodszyosze..
ść lat rodakJ<afielnikowa, Matat
Salin. który łatwo poIrafi się za"
aklimatyzować VI Wdym mieście świata bez więks2ydł problemów wtopić VI jego tycie noc>
08. GIośno o nocnych eskaped8<:b Salina zrobIo się przed tegorocznym tumIejem KremIłn
Cup, - On bardZo hJbi MoIdlwę.

r

uwielbia jej nocna tycie,

restau-

racje. dyskoteki, piękne dzieWczyny - mówił VI paidziemiku je-

go były trener Aleksander
Wok:zkow.
Nie od dziś wiadomo też, te
Safin nie naleiydo tytaneM pracy, ale mimo to wygrałwtym roku
najwięcej (siedem) tumiejów
ATP i zarobił około 3,5 mln dol. W
trwającej ponad trzy lata karierze

}

Gdzie zagra

Olimpijczycy w Szydlowi

Zawadzki?

* Dobra obsada biegów sylwestrowych
* Przyjeżdża telewizja, patronuje "Echo Dnia"

Napastnikiem trzecioligowego
Radomiaka Radom - Grzegorzem Zawadzkim są zainteresowane trzy kluby: Górnik Zabrze,
Widzew Łódź i Ceramika Opoczno.
WszystkQ wskazuje na to, że ten
bramkostrzelny piłkarz Radomiaka
zmieni barwy klubowe.
Działacze Górnika Zabrze ponownie zainteresowali się Zawadzkim.
Zawodnik ten juź przebywał na testach w Zabrzu, kiedy trenerem
Górnika był Mieczysław Broniszewski.
Od kilku dni B~ewski jest
,.' menażerem w innym ligowym ze-

spole Widzewie Łódź i Grzegorz
Zawadzki znalazł się na liście ży
czeń tego szkoleniowca.
Napastnikiem Radomiaka zainteresowana jest także II-ligowa
Ceramika Opoczno. Gdzie ostatecznie zagra młody, utalentowany piłkarz .zielonych" okaże się
niebawem. Jedno nie ulega wątpli
wości. Na brak ofert Grzegorz Zawadzki nie może narzekać. Przed
dwoma tygodniami piłkarza tego
chciała pozyskać II-ligowa Stal
Stalowa Wola, ale działacze stalowolskiego klubu chcieli, :teby napastnik ten w run~ę..;.v!osen~j
grał u nicb.za darmo. • NI.O

Bardzo atrakcyjnie zapowiada
XXI edycja Ogólnopolskich
Ulicznych Biegów Sylwestrowych w Szydłowie. Wystartują
zawodnicy, którzy mają w swoim dorobku udział w igrzyskach
olimpijskich. Biegom jak co roku patronuje redakcja "Echa
Dnia", swój
przyjazd
do
Szydłowa zapowiedziała TVP,
która w sylwestra chce wyemitować reportaż z Imprezy.
Swój udział w szydIowskich biegach potwierdzili jut Małgorzata
R~, uczestniczka letnich igrzysk
w Barceloliie I Atlancie, specjalisię

biegu na 1500 m, a taPiotr Gładki z Lechi Gdańsk,
który reprezentował nasz kraj w
biegu maratońskim na tegorocznej olimpiadzie w Sydney. Najprawdopodobniej w Szydłowie zamelduje się także olimpijczyk z naszego regionu Rafał Wójcik, wychowanek STS Skarżysko. reprezentujący od dwóch sezonów
Sporting
Międzyzdroje.
Do
Szydłowa wybiera się także Artur
Biasiński, zawodnik Darni ZTE Razująca się w
kże

dom, który będzie bronił pierwszego miejsca wywalczOO8Q9 przed
rokiem. Wtedy, na 8-kilorrMitrowej

http://sbc.wbp.kielce.pl

trasie wyprzedził Wójcika i Bogdana Dziubę z AZS Krosno. Przyjadą
także biegacze z Ukrainy.
Bieg główny (8 km), który rozpocznie się o godzinie 13.10, zapow)ada się więc bardzo atrakcyjnie. Wcześniej na malowniczej trasie w Szydłowie rywalizować bę>
dzie młodzież. Początek zawodów

o godz. 12.
Warto jeszcze wspomnieć o
"Biegu w III Tysiąclecie", zorganizowanym specjalnie dla VIP-ów.
Odbędzie się on po biegu głów
nym, aJegą uczestnicy oprócz JXr
konania trasy liczącej 300 m, ~

musieli przebrnąć przez
towy.
Dla najlepszych
zawodników na po~;zczeg~.
dystansach organizatorzy
towali mnóstwo
a
lepszych w biegu nłńIoIM\i'm
dy pieniężne. Zwycięzca
gorii mężczyzn otrzyma
złotych, najlepsza z pań
Zwycięzca w klasyfikacji
wej zgodnie z tradycją
prosiaka.
Dodatkowe informacie o
można uzysIqlć

ss.:91-90.

.

pod Al'

ECHO SPORTOWE ŚWI

I,.
mecze w sylwestrowym turnieju
runda meczów SylTurnieju Piłki NoJelrztl'IJO Wójcika. Do
gier awansowali faw tym drużyny Falmitu
. W imprezie, której paredakcja "Echa Dnia,
rywalizują o puchar
rzeja Słomskiego .
do gry były ciężkie,
przy ul. Helenówek w
gdzie rozgrywane są
mecze, w nocy pokryła
,noe,lnr'"nlvn,plm"",, warstwa
powszechnie

t"""l"Irlll" drużyna

eczvwii ścile,

Falmit poradził
bez większych probleale dysponował składem,
nie powstydziłby się naoligowy zespół. Wyw"'Tlipnir,tylko Łukasza
igowego
"a,"un,,,,,,, Wojciecha
ującego w trzeNiemiec, Benedykta
KSZO Ostrowiec, czy
Stockiego i Sławo
Grzesika z Pogoni Sta-

Wybieramy
najpopularniejszych
Wczoraj dosłownie zostaliśmy
zasypani kuponami. Dziękuje
my serdecznie. Plebiscyty na
najpopularniejszych sportowców i trenerów 2000 roku oraz
najpopularniejszych sportowców w XX wieku na Kielecczyźnie to jednilk dla wszystkich
wspaniała zabawa.
Witold Maj z Pińczowa przysłał
do nas kilkadziesiąt jednakowo
wypełnionych 1<uponów. W plebiscycie na naj popularniejszych
sportowców mijającego roku typuje tak: sportowcy - 1. Tomasz
Brożyna, 2. Mariusz Jurasik, 3.
Zbigniew Piątek , 4. Radosław Wasiak, 5. Maciej Stęczniewski , 6.
Paweł Kapsa, 7 . Bartosz Mikos, 8 .

dokończona została

za
Falroz,poc:zęła mecz w .dzie- część zawodników
się. - Mój brat Krzyanginę, chory jest Eryk
a Paweł Kozak ze
osobistych nie mógł
Nie wiem natonie przyszedł Marek
dlatego w bramce musiał
Paweł Toboła - żalił się Anopiekun Falmitu. że w meczu z dzisiejprzeciwnikiem poradzimy
a w następnych pojedynfrekwencja będzie już lep-

19

Dorota Rębosz, 9. Arkadiusz Ponikowski, 10. Małgorzata Olejnik;
trenerzy - 1. Edward Strząbała, 2.
Wiktor Pyk, 3. Krzysztof Tochel.
Zachęcamy
do głosowania.
Sponsorami tegorocznej plebiscytowej zabawy są: Bank Gospodarki Zywnościowej, "Euro-Auto·
(sponsorzy główni) oraz .Mitex·
SA, . Makro", .Jawex·, .Janart· i
. Progres· ze Staszowa .
. Kupony prosimy dostarczać 0sobiście do naszej redakcji lub przesłać
pod adresem: .Echo Dnia·, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 12 z dopiskiem .Plebiscyt Sportowy". Kupony
można również składać w siedzibie
Radia .Tak" przy ul. Wesołej w Kielcach.
'SAW/

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

łł1rfK=s.~A~

---------------------Fot. S. Stachura
Łukasz

Gorszkow przedziera

się

Falmit zdobył prowadzenie po
bramce Gorszkowa, a w drugiej
połowie na listę strzelców wpisali
się jeszcze Bąk i Nocoń . W druży
nie Falmitu zgłoszeni są jeszcze
m.in. Tomasz Żelazowski z KSZO
i Dariusz Brytan z Pogoni Staszów i najprawdopodobniej zobaczymy ich w kolejnych meczach.
Ciekawy był również pojedynek
Atestu z Huraganem . Atest w
pierwszej połowie prowadził po
strzale Szymona Gryza , a po
przerwie dwukrotnie na listę
strzelców wpisał się Michał Roter. Dopiero w rzutach karnych
grająca na co dzień w IV lidze

pnez

obronę

a

Barwy.

drużyna Orląt

Kielce pokonała
W regulaminowym
czasie padł wynik 4:4. O awansie
do następnej rundy rzuty karne
decydowały również w meczu
Korony Junior z Ispolem .•Jedenastki· lepiej egzekwowali gracze Ispolu i dziś w drugiej rundzie
zagrają ze Świtem Czerwona
Wola.
Wyniki wczorajszych spotkań
Orlęta - Wodociągi 4:4 (2:3t,
karne 6:5 dla Orląt ; bramki : Cieślak 2, Radek 2 - Stochmal , GoWodociągi.

ściłowicz, Chyliński.

Falmit - Barwa 3:0
Gorszkow, Bąk , Nocoń .

(1 :0),

Atest - Huragan 3:0 (1 :0), Roter 2, Gryz.
Nidzianka Bieliny - Elpack 1:3
(0:2), Kołbuc - Spurek, Ślusar
czyk, Wrona.
Krakus Kraków - Świt Czerwona Wola 0:3 (v.o.)
KoronaJunior-lspoI1:1 (1 :0),
karne 2:4, Jaśkowski - Hałat.
Dziś grają: godzina 10 Uroczysko SL - MOZ, 11 .20 Foksdrob Herby, 12.40 Sporting - Żywiec,
14 Orlęta - Falmil, 15.20 Atest Elpack, 16.40 Świt - Ispol. 29
grudnia - trzecia runda, 30 grudnia - finał z udziałem trzech drużyn .
Sławomir STACHURA

SpONSORZY GŁÓWNI '

EURO-AUTO

KleIoe. ul.

•

~owaka
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5. PLEBISCYT "ECHA DNIA"
NA NAJPOPULARNICJSZYCH SPORTOWc 6w
I TRI NI:R6w WOJEw6DZTWA
~WIĘTOKRLYSKIEGO W 2000 ROKU

SPORTOWCY
1 .................................................................................10 pkt

2 ......... ..... .................................... ..................... ........ .... 9 pkt

Rozgrzewka przed
sylwestrem

man

ilaxam
Szydłów

i Portugalię do Tokio
która zdecydowała się mnie sponsorować. Bardzo się z tego cieszę
i mam nadzieję, że-dobrze ją zareklamuję - powiedział Osman.
W Tokio lekkoatleta Expresu Katowice będzie walczył o minimum
na mistrzostwa świata w Kanadzie. - Musiałbym o minutę poprawić rekord życiowy, który wynosi
2.1 1,56. Jeśli dobrze ułoży się sytuacja na trasie, to myślę , że jest to
do osiągnięcia - dodał zawodnik.
'dor'
czyła

zawodniczka Kolportera
Kielce Agata Rolak. Młode szczypiornistki zwiedziły Kancelarię
Prezydenta i Sejm.
Polonia zaprasza
Parafialny Klub Sportowy Polonia Białogon organizuje 1 stycznia
VIII Noworoczny Bieg Rodzinny.
Impreza rozpocznie się o godz. 14
na stadionie Polonii. Zapisy w dniu
zawodów o godz. 13.30.
'mir'

Szczypiornistki Kolportera
wyjechały do Cz.ech
Wczoraj zespół Kolportera
Kielce wyjechał do Czech, gdzie
w miejscowości Vesali uczestniczył będzie w międzynarodo
wym turnieju piłki ręcznej kobiet. Obok beniaminka polskiej
ekstraklasy w zawodach wy- .
startują drużyny z ekstraklasy
Czech i Słowacji.
Dla podopiecznych trenera Mariana Siewruka występ w Czechach będzie ostatnim sprawdzianem formy przed ważnymi meczami ligowymi, czekającymi kielecki
zespół po Nowym Roku. Rywale
będą dość wymagający, bO Kolporterowi przyjdzie grać z mistrzem Czech Slavią Praga oraz z
czołowym zespołem ekstraklasy
Słowacji Partyzantem Bratysława .
Stawkę uzupełniają gospodynie
Żelezarnyj Vesali, drużyna grająca
w czeskiej ekstraklasie.
Do Czech z powodu kontuzji nie
pojechały Olena Pohrebniak i Mariola FiJas. Dziś Kolporter rozegra

dwa mecze (z Partyzantem i Żele
zarnym), a jutro kielczanki spotkają się ze Slavią.
'mir'

3 .. ........... .......................................................: .............. 8 pkt
4 .................. .................................... .............................7 pkt

5 ................................................................................... 6 pkt
6 ............................... : ................................................... 5 pkt

7 ........... ................................... .. ....... ................. .......... .4 pkt
8 ................................................................................... 3 pkt
9 ................................................................................... 2 pkt

10.................... ... .......................................................... 1 pkt

TRENERZY
1 ..... ..................... ... ..... ...................................... , ...... ... .3 pkt
2 ....................................................................... ............ 2 pkt
3 ................... ... .... ... .. ................. .......... .. ... ................... . 1 pld

..... ········ i ···· ............ "
.. .................... .................................
adres. telefon

Fot. S. tachlłra
Joanna Stokłosa (środku) w
ostatnich meczach ligowych
grała bardzo dobne. Czy turniej
w Czechach będzie d/a niej równie udany?

Do Wagnera i na W,gry

NAJPOPULARNIEJSI
SPORTOWCY
KIELECCZYZNY
wXXWIEKU
1 ................................................................................. 10 pkt
2 ............................ ....................................................... 9 pkt

3 ................................................................................... 8 pkt
4 ................................................................................... 7 pkt

Piłkarze

'mir'

KSZO zagraj ą z pierwszoligowcami

Znany jest już dokładny plan
przygotowań piłkarzy drugoligowego KSZO Ostrowiec do
rundy wiosennej rozgrywek.
Pierwszym etapem będzie halowy turniej w Chorzowie z
udziałem pięoiu drużyn ekstraklasy.
Podopieczni Krzysztofa Tochela
wznawiają treningi w czwartek, 4
stycznia. Dwa dni później będą
uczestniczyć w dobrze obsadzonym tumieju halowym w Chorzowie, w którym oprócz KSZO i go-

spodarzy - Ruchu zagrają Śląsk
Wrocław, Ruch Radzionkow, Górnik Zabrze i Odra Wodzisław. Bę
dzie o co walczyć, bo zwycięzca
otrzyma 10 tysięcy złotych, drugi
zespól 5 tys., a trzeci 2.5 tys.
W dniach 11-20 stycznia ostrowiecka drużyna przebywać będzie
na zgrupowaniu w Mlędzybrodzlu
Bialskim w ośrodku .Silesia·, wybudowanym dla potrzeb Huberta
Wagnera i jego siatkarzy. Tam też
rozegra dwa sparingi - z Ruchem
Radzionków i Ceramedem Bielsko

5 ...................................................................................6 pkt
6 ...................................................................................5 pkt

Biała .

Po powrocie z Międzybro
dzia . hutników· czekają kolejne
mecze kontrolne - z Orle nem
Płock (24 I), Górnikiem Łęczna (31
I), MG MZKS Kozienice (3 II),
Tłokami Gorzyce (7 II), Stalą Stalowa Wola (10 II) i Alitem Ożarów
(13 II). Potem (14-25 II) w planie
Jesl obóz na Węgrzech i cztery
sparingi z tamtejszymi zespołami I
i II ligi. Okres przygotowawczy
KSZO zakończy meczami kontrolnymi z Siarką Tamobrzeg (27 II) i
Świtem Ćmielów (3 II).
'dor/

http://sbc.wbp.kielce.pl

7 ...................................................................................4 pkt
8 ................................................................................... 3 pkt
9 .....................................•............................................. 2 pkt
10.................................................................................1 pkt

I
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AMERYKANKA
W S7ARACBOWICACB?
Działacze

STK Stolbud Wloszczowa poszukują
zawodniczek i sponsorów
;-

.'

Porażka

Boopo

42. Puchar Mazowsza
skrzydłowego .

W inauguracyjnym meczu 42.
międzynarodowego turnieju koszykarzy o Puchar Mazowsza w
grupie B, zespół CWKS Legia
. Królewskie Warszawa pokonał
białoruską drużynę Grodno '93
95:84 (20:19, 24: 16,26:33,25: 16).
W zespole Legii sprawdzany był
Liwtin
Donatas
Sabalauskas
grający
na pozycji niskiego

W czwartkowym, towarzyskim meczu z Alitą, testowany będzie kolejny obcokrajowiec,
24-letni Bośniak Josip Mańc, studiujący i grający w minionych sezonach w Uniwersytecie Chicago. W
drugim wczorajszym meczu (grupa
A) Hoop Blachy Pruszyński Pruszków przegrał z BC Alita Alytus 65:84
(20:15, 14:26, 13:1818:26). IPAPI

Działacze grających wekstraklasie koszykarek ze Starachowic poszukują dla swojego zespołu wzmocnień. W planach
mają nawet sprowadzenie zawodniczki z USA.
- Na razie nie mogę zdradzić ,
kto to będzie, bo konkurencja nie
śpi, a wiadomo jaka panuje na
naszym rynku posucha, jeżeli
chodzi o dobre zawodniczki
grające na pozycji centra. Mogę
powiedl.ieć tylko tyle, że jeżeli
znajdziemy sponsora, który zapewni fundusze na jej grę w naszym klubie, to w ciągu 48 godzin
zawodniczka, która na co dzień
gra w uczelnianej lidze w USA,
znajdzie się w Starachowicach -

oświadczył

Tomasz Bujnowski,
prezes klubu STK Stolbud
Wloszczowa.
Wczoraj na treningu pojawiła
się wcześniej zapowiadana rozgrywająca Katarzyna Fischer,
która nie tak dawno reprezentowala barwy rzeszowskiego AZS.
- Ta zawodniczka przyjeżdża do
nas na testy. Będzie trenować z
zespołem do końca grudnia. Jeżeli trenerzy uznają, że będzie
przydatna do gry w naszym zespole, to ją wypożyczymy - dodał
prezes Bujnowski.
Do Starachowic nie przyjedzie
w najbliższym czasie środkowa z
Czech. Na ostatnim meczu ligowym w czeskiej ekstraklasie do-

znała kontuzji stopy. - Jej kontuzja pokrzyżowała nam plany. Myśleliśmy, że wzmocni nasz zespól
w najbliższym pojedynku ligo.wym (4 stycznia) z toruńskim
AZS. W takiej sytuacji wystąpimy
w nie zmienionym składzie. Środ
kowa z Czech najprawdopodobniej przyjedzie do Starachowic na
· początku stycznia - wyjaśnił prezes.
Okres transferów w koszykarskiej ekstraklasie kobiet upływa
20 stycznia. Miejmy nadzieję, że
działacze klubu ze Starachowic
uporają się ze wszystkim problemami, szczególnie kadroWymi i
zawodniczki zaczną wreszcie

K~ntuzja

Szcz,śliwa

trzynastka

Shearera

Liga NBA

wygrywać.

W Moskwie rozpoczęły
hokejowe mistrzostwa
dru2yn do lat 20. W
cyjnych meczach
nały Kazachstan 9: 1,
Szwecję
2:1, a
Białoruś 9:0. Spotkanie

IEVAI

Szwajcańa zakończyło się

misem3:3.
Najlepsi ...
Obecnie trwają w wielu
jach plebiscyty na n",iIAn'.7Vtł
sportowców roku w
-dyscyplińach. A oto
rezultaty. Amerykańska
atletka Marion Jones
najlepszym
bietą roku 2000 w plel)isC)oo
agenc~ Associated
tomiast mistrzyni olinloiisika
biegu na 400 m ppł.
wałowa została uznana
lepszego sportowca
w Rosji. Plebiscyt
wany został przez ł:lziE!nnikarz)
sportowych
Iwanow, n ..,,,,,,,'lnil<
reprezentacji
skiego Sofia, został
przez fachowców na
szego piłkarza 2000
swoim kraju. W Rosji
szym piIkarzem został
Karpin, reprezentant

Z powodu kontuzji kolana Alan
Shearer, piłkarz reprezentacji
Anglii i Newcastle United, bę
dzie zmuszony pauzować przez
trzy miesiące - poinformował
Bobby Robson, menażer angielskiego klubu.
30-letni zawodnik w środę przejdzie operację kolana. Rehabilitacja
potrwa trzy miesiące . Shear'er nie
zagrał w barwach Newcastle we
wtorkowym, wygranym 2:1 meczu
Premier League z Leeds United.
Wcześniej występował, ale dzięki
aplikowanym zastrzykom. IPAPI

(

Rivaldo chce być
Hiszpanem

hiszpańskiego klubu

ligowego Celty VIgo,
pastnik Walencji,

Brazylijski piłkarz Rivaldo
nie ruygnuje z- uzyakanla

ogłoszony został naiWlęlSZą

obywatelstwa hiazpańskie·
go, ale Jeszcze nie złożył wy.

sportu w płebiscycie

obecnie gwiazdą ftOl'1Ivssł<leQIJ
Verdens Gang.

maganego wniosku. Takle
obywatetstwo dałoby mu

ltatus

Fot. PAP
W Moskwie odbywają się mistrzostwa Rosji w łyżwiarstwie figurowym. Na zdjęciu: Jelena Bleleżna "wyrzucana" przez Antona Skharulidze podczas ~u skróconego w konkurencji par sportowych.

Pogoda dla narciarzy
uważyl. Więcej informacji pod numerem 0602-217-920.
Od wczoraj pracuje wyciąg na
górze Pierścienicy w Kielcach.
Stok jest czynny do godziny 22, a
cena kametu wynosi 15 złotych za
10 przejazdów w dni wolne, a 12 w
powszednie. Informacje pod numerem 0604-303-336.
Duży ruch panuje na Telegrafie w
Kielcach. Karnety na wyciąg dta d0rosłych kosztują 20 zjotych. Karnet
na orczyk dla dzieci jest tańszy,
kosztuje 10 zIotycłl za 13 wjazdów.
Informacje pod numerem (041)
361~340 . Na dniach ma zostać
uruchomiony wyciąg w Amelićwce.
Jeśli spadnie więcej śniegu ruszy także wyciąg w Tumlinie. Jego v.4aści
ciele nie mająjeszcze armatki śnie
żnej, dlatego czekają na.od~
9ie warunki pógodowe. ' ICieśl

- Trudno przewidzieć jakie
będą jutro warunki na stoku,
dziś są bardzo dobre - mówił
wczoraj po południu Zenon Dańda, właściciel spółki "Sabat",
do której należy wyciąg narciarski wKrajnie.
- Podczas świąt stok był pełen
narciarzy - dodał. - Dziś też jest ich
sporo. Karnety są w cenie 25
złotych za 10 wjazdów w dni
świąteczne . W powszednie zwięk
szymy liczbę przejazdów, a cena
zostanie bez zmian. Po południu i
wieczorem więcej osób mogłoby
korzystać ze stoku. Jest on oświe
tlony i czynny do godziny 22. Pochodzę z Krakowa. W tamtym regionie przyjęło się, że po pracy ludzie wyjeżdżają za miasto na narty. W Górach Świętokrzyskich
jeszcze ń.i~ ma tego zwy~aju - za.

Redaktor prowadzący wydanl __ :

StanisIąw

.

Paweł

obywałeła

pejskieJ.
Rivaldo, który na co dzień
występuje w hiszpańskim klubie FC Barcelona, powiedział,
te rozpoczJłl Już kompletowanie potrzebnych dokumen-

tów.

Brawo Icadecł

Unii Euro-

-

Piłkarz

powiedział: - Podwójne obyWatelstwo przy~
niesie korzyści klubowi i mnie.
Barcelona będzie miała wolne
miejsce dla nowego piłkarza
spoza Unii, a ja będę traktowany jako Europejczyk. Rival~
do dodał, te dzięki temu
łatwiej
go
będzie
w
przyszłości sprzedać lub kupić na rynlru transferowym.
Brazylijczyk rozpoczął karierę w Hiszpanii w 1996 roku
Jako zawodnik Deportivo la
Coruna. Podwójne obywatelstwo nie wpłynie na karierę
Rivaldo w reprezentacji Brazylii.

/PAPl

Podczas wczorajszego meczu koszykarskiej ligi NBA do piłki
Btyon Russell/nr 3/ z Utah Jazz i Tyrone HIllIz tyłu! z Phlla~
delphia 76&rs.

skaczą

Koszykarze
Philadelphia
76ers od 13 lat nie wygrali w Salt
Lake City z Utah Jazz. Udało się
to we wtorek - 26 grudnia 2000
roku. Popularne "Szóstki" - lider Atlantic Division wygrał z liderem Midwest Oivision 97:91.
Goście rozegrali bardzo dobre
spotkanie, choć wystąpili bez kontuzjowanego Allena Iversona. Dobrze zastąpił go Aaron McKie, który rzucił 24 punkty, swoje ,trzy grosze' dorzucił Chorwat Tony Kukoc.
Zdobyl dla ,Szóstek" 15 pkt. Wekipie pokonanych naj skuteczniejszy
był John Stockton, który rzucił 19
pkt. i miał 12 asyst. Mecz obejrzało
blisko 20 tys. widzów.
WYNIKI : Charlołte Homets Cleveland Cavaliers 115:110 (po

dogr.), Detroit Pistons - Boston
Celtics 101 :96, New Jersey Nets Atlanta Thrashers 76:81, Oanas
Maveńcks - Seattle SuperSonics
114:93, Milwaukee Bucks - Orlando Magic 89:77, Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors
100:97, San Antonio Spurs - Houston Rockets 103:95, Denver Nuggets - Los Angeles Clippers
109:108, Utah Jazz - Philadelphia
76ers 91 :97, Vancouver GrizzliesPhoenix Suns 95:97. W poszczególnych dywizjach prowadzą:
Atlantic - Philadelphia 76ers 19/8;
Central - Charlołte Homets20/9;
Midwest - Utah Jazz 20/9; Pflcific Sacramento Kings 19/7.
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