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WBP w Kielcach
Pilnował ich strażnik-emeryt
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CHMIELÓW, gmina NOWA DĘBA. - Z Zakładu Karnego
w Chmielowie zbiegU w poniedziałek dwaj skazani: 27-letni
mieszkaniec Kielc, Waldemar P. i jego rówieśnik z Szydłowca,
Andrzej S. Wspomniani pracowali w sześcioosobowej grupie
w cegielni w Skopaniu pod Baranowem Sandomierskim,
a pilnował ich 50-letni emerytowany strażnik więziennictwa,
który na dodatek był... bez broni.
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Po tygodniu trudnych negocjacji
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STALOWA WOLA. W ubiegłym tygodniu w Hucie
"Stalowa Wola" SA toczyły się zakończone w zeszły
poniedziałek negocjacje płacowe między reprezentantami związków zawodowych, działających w tym
przedsiębiorstwie, a zarządem spółki.
Związkowcy domagali się
zwiększenia wysokości premii

z 20 do 40 proc. oraz urealnienia deputatów węglowych,
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BARANÓW SANDOMIERSKI. Blisko 30 tysięcy turystów zwiedziło w tym roku renesansowy zamek
w Baranowie Sandomierskim, a więc znacznie więcej
niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Poza ciekawymi eksponatami
właścicieli zamku: rodów Leszczyńskich i Dolańskich, dużym powodzeniem cieszy się Muzeum
Zagłębia Siarkowego, w którym
znajduje się wydobyta z dna Wis~

łódź dłubana mająca długość 12
metrów, a pochodząca z XI wieku.

W najbliższym czasie zamek
w Baranowie udostępni zwiedzającym niedawno odkryte lochy pierwszej budowli ochronnej. Warto nadmienić, że patronat nad "ma~ Wawelem" sprawuje tamobrzeski "Siarkopol" finansując jego utrzymanie.
ST

UWAGA!!! PROMOCJA!!! OF!RJA Mł!SłACAH!
PARKIET DĘBOWY EKSPORTOWY
I klasa - 399.000/m kw.;
II klasa - 339.000/m kw.;
III klasa - 219.000/m kw.

WYmODUKOWANY SPECJALNIE DlA SJECI OBI
StmłMARKET OBI KIELCE UL. 1A(lNANSKA 119
OBI !!! GWARANCJA JAKOSCI !!!

czyli poniesienia wypłacanych
z tego tytułu rekompensat, do
aktualnej ceny węgla.
Zarząd huty argumentował,
że żądania te przekraczają
możliwości firmy, która robi
wszystko, aby wybrnąć z finansowych tarapatów. Kolejna podwyżka płac wpędziłaby
przedsiębiorstwo w popiwek,
co nie ' zostałoby dobrze
przyjęte przez wierzycieli huty,
z którymi zawarto ugodę o umorzeniu zadłużenia. Druga
strona zaś powoływała się na
spadek realnych płac w hucie,
co wywołuje nastroje niezadowolenia wśród pracowników.
Wystrajkowaną w maju br. podwyżkę stawek godzinowych
zjadła już inflacja. Po wielu
sporach , które chwilami przybierały bardzo ostrą formę, osiągnięto kompromis. Wysokość premii nie zostanie na razie podwyższona, ale uzgodniono, że pod koniec roku
wypłacone będą premie już za
styczeń i luty 1995 r. Jak się
dowiadujemy, porozumienia
zawartego podczas rozmów,
nie podpisał jeszcze zarząd
Huty "Stalowa Wola". Ma to
nastąpić dziś lub najdalej jutro.
Na drugą połowę listopada
wyznaczono
termin
rozpoczęcia negocjacji o zmianie
zakładowego systemu wynagradzania Clraz podwyżkach
płac w roku przyszłym. Obecnie średnia płaca w hucie wynosi 5,5 mln zł.
l KALJ

Na pomoc

TARNOBRZEG
ul. Moniuszki 5/16

tel. / fax 23-26-02
czynne: 8.00-15.00

SANDOMIERZ
ul. Mickiewicza 17a

n p.,

pokój 9
tel./fu: 32-10-69
czynne: 8~00-15.00

/

SZCZĘSCIA - sam~chod
i mieszkanie czekają na Ciebie!

KLuCZ

Wystarczy iskra
TARNOBRZEG. Jak nas poinformował komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, mł.
kap. Wiesław Woszczyna, ostatnio dużo pożarów ma
miejsce w piwnicach, gdzie gromadzone są materiały łat
wopalne, a instalacje elektryczne są prowizoryczne.
Ostatnio w bloku mieszkalnym
Wyspiańskiego
zapaliła się piwni-

nr 23 przy ul.

w Tarnobrzegu
ca na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, a konkretnie od pozostawionego bez dozoru prostownika ładującego akumulator.

TELEFON
interw-encyjny

V

TARNOBRZEG
SANDOMIERZ

było

Z~-Z6-0Z

~Z·10-69

Szczegóły

na stronie 3

W czasie pożarów i przeprowadzonych kontroli przez strażaków
i pracowników spółdzielni mieszkaniowych stwierdzono mnóstwo
prowizorycznych instalacji elektrycznych, a także punkty odbioru
nielegalnego prądu.
Oddzielnym zagadnieniem jest
garażowanie w piwnicach motocykli, motorowerów i przechowywanie paliw.
W WOjewództwie tarnobrzeskim niemal każdego dnia notuje
się pożar w piwnicy. Stąd też
Państwowa Straż Pożarna apeluje
do mieszkańców o przestrzeganie
podstawowych przepisów w tym
zakresie.
ISTI
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Gmina BARANÓW SANDOMIERSKI. Wszystko zaczęło się
waśni o schedę. Ostatnio z tego powodu
między 30-Ietnim siostrzeńcem Bogusławem T. z Gorzyczan,
a jego starszym o 33 lata wujem Tadeuszem S. dochodziło do
poważnych scysji.

~

kolejną .wyjściówkę" miał

za dobre sprawowanie
na początku listopada. Odbywał
on karę 5 lat pozbawienia wolności
za włamania i kradzieże. Miał
wyjść z więzienia w 1997 roku,
a więc za trzy lata. Drugi zaś, odsiadywał karę 4 lat i 6 miesięcy za
takie same przestępstwa i był
w połowie "odsiadki".
ISTI

Fiot_ P.Mazur

Nie trzymaj benzyny w piwnicy!

od zadawnionych

Tadeusz S., człek SpOKOjny, który nikomu nie zrobił nic złego - nie
chciał brać udziału w rodzinnych

pustce,

otrzymać

STALOWA WOLA. Walne
Zgromadzenie
Delegatów
"Solidarności" Huty "Stalowa
Wola" zwróciło się do Zarządu
Regionu "Ziemia Sandomierska" o wszczęcie procedury
nadania tytułów Honorowych
Członków
NSZZ " Solidarność " arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi i biskupowi
Edwardowi Frankowskiemu.
Warto dodać, że biskup Edward
Frankowski otrzymał przed dwoma tygodniami tytuł Honorowego
Obywatela Stalowej Woli, a przed
miesiącem, ci sami rajcowie takim
samym tytułem obdarzyli arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 1ST/

POSZŁO

BIURA REKLAM I OGŁOSZEŃ "ECHO DNIA"

O godzinie 11.45 obaj skazani
uciekli z cegielni.
PoIiqa rozpoczęła energiczne poszukiwania zbiegów, szuka ich kilkunastu funkcjonariuszy z Szyd/owca
i Kielc, a także policjanci z tarnobrzeskiej KRP, których wspomaga
pies tropiący. Zablokowano w tym
celu drogi w całym regionie.
Pierwszy uciekinier, Waldemar
P., był niedawno w domu· na prze-

porachunkach. Ale próby polubownego załatwienia sporu o miedzę doprowadzały siostrzeńca do
białej gorączki. Postanowił wykazać się zdecydowaniem. Kilkakrotnie na podwórku państwa T.
urządzał karczemne awantury, dochodzi/o nawet do rękoczynów, ale bez szczególnych następstw.
Dopiero ostatnia awantura przyniosła brzemienne skutki.
W ostatni poniedziałek , feralnego wieczora Bogusław popi! tęgo

http://sbc.wbp.kielce.pl

ze swoim kolegą Tadeuszem D.
Po godz. 22 obaj znaleźli się na
podwórku Tadeusza S. Akurat
w tym czasie staruszek wchodził
do domu. Siostrzeniec natarł zdecydowanie i bezpardonowo. Zadał
mu kilka mocnych ciosów w
żołądek , kilka też razy uderzył nim
o framugę drzwi. Zaatakowanego
próbowała bronie żona , zaczęła
krzyczeć , wzywać pomocy. Nikt nie
zareagował.
Całemu
zajsclu
przyglądał się kumpel Bogusława.
Przybyły na miejsce lekarz
próbował reanimować nieprzytomnego mężczyznę. Na pomoc
było za późno .
.
ANNA ZIELlNSKA-BRUDEK

Tarnobrzeski NFOZ
znów zbiera
miliardy

za
Czytaj na stronie 7

Policja
6 osób

zatrzymała

Wpadka
IIturystów"
STASZÓW. W poniedziałek,
24 października podczas rutynowej kontroli na targowicy
w Staszowie funkcjonariusze
miejscowej Komendy Rejonowej ujawnili nielegalny handel
alkoholem.
W trakcie przeszukania bagaży
grupy "turystów· zza Buga stwierdzono, iż w bagażach tych znajduje się 12,5 litra czystego spirytusu
oraz 9 litrów wódki .sto"licznaja· i
"ruskaja". W związku z tym policjanci zatrzymali 6 osób, w tym 3
kobiety, podejrzanych o nielegalny handel alkoholem. Wszyscy okazali się obywatelami Ukrainy,
w wieku od 21 do 52 lat.
IBORI
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Wymiana ognia między Muzułmanami,
a żołnierzami sił pokojowych ONZ

K70 S7RIELII.
PIERWSZY
Poniedziałkowa wymiana ognia między siłami rządowymi
BIH IMuzułmanaml1 a żołnierzami sił pokojowych ONZ IUN-

PROFORI spowodowała sytuację kryzysową. Strony wymieniają ostrzeżenia i protesty. Nie ma zgodności co do tego,
kto strzelał pierwszy.
Zgodnie z
Muzułmanie

wersją UPROFOA,
wycofujący się ze

strefy zdemilitaryzowanej w rejonie góry Igman koło Sarajewa nie
sprowokowani otworzyli ogień do
Francuzów z sił ONZ, obser-

wujących tę operację.

Francuzi
odpowiedzieli ogniem. Ofiar nie
było.
Dowódca
UNPROFOR
w Bośni, brytyjski generał Michael
Rose ostro zaprotestował wobec
prezydenta BiH Aliji lzetbegovicia.

Matce, zmarłego w ukraińskim więzieniu,
odmówiono pokazania zwłok syna

Sfera

zainteresowań

Do wtorkowego popołudnia nie było żadnych oficjalnych danych co do wyników śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę
Rejonową kijowskiego okręgu szewczenkowskiego w sprawie
śmierci 36-Ietniego Marka Gorczycy, zmarłego, w nocy z niedzieli
na poniedziałek, w szpitalu więzienia wojskowego w Kijowie.
Według

informacji, uzyskanych
we wtorek przez PAP, przebywającej w Kijowie Leokadii Gorczycy, matce zmarłego, odmówiono
pokazania zwłok syna. Nie wiadomo też, czy będzie ona w stanie
przewieźć ciało syna do Polski,
zważywszy na ogromne koszty, jaI<ie poniosła od początku procesu "o
czerwoną rtęć" oraz podczas pobytu od polowy września br. w Kijowie,
kiedy to starała się o uwolnienie syna z aresztu. Koszty te wyniosą 30
mln zł płaconych firmie krajowej i 25
dolarów opłat na miejscu.
Natalia Zarudna, zastępca
kierownika Biura Informacyjnego ukraińskiego MSZ, powiedziała we wtorek kijowskiemu
korespondentowi PAP, że przybywająca w tych dniach na
Ukrainę
delegacja polska
"będzie

się

zajmować

Za 56 gramów
heroiny

W milczeniu
,
.
,
n'8 smlerc
Nie pomogło milczenie 34letniemu mieszkańcowi Singapuru odpowiadającemu
przed miejscowym sądem
za handel narkotykami. Znaleziono przy nim 56 gramów
heroiny. Chociaż milczał
przez cały proces, sąd skazał go mi śmierć przez powieszenie - poinformowała
wtorkowa prasa singapurska.
Od wprowadzenia w 1975 roku
niezwykle ostrej ustawy o zwalczaniu handlu narkotykami za jej
naruszanie skazano już w Singapurze na śmierć ponad 80 osób.
Kilka tygodni temu za przemyt narkotyków powieszono Holendra Johannesa van Damme, pierwszego
obcol<rajowca z Zachodu. .

.5
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wyłącznie

przygotowaniem
wizyty waszego ministra". Na
stwierdzenie, że w składzie
delegacji jest przedstawiciel
Generalnej Prokuratury RP
odparła, że "to nie nasza sfera
zainteresowań" .

Samogon

Zwolniony

Ekologiczna
katastrofa
68' iOOmetrÓN kwadra~ rOO)1skiegowybrzeżap6łnocnegozostabpo
ważnie skażon~ ropą naftową wyciekającą od miesięct z uszkodzonego ropociągu - podab we wtorek ministerst-

wo ds. sytuocji najzwyczajnych. IMadze rosy1skie zdementoNały doniesienia o ka1astrofie ekologicznej podane
przez "New York Times", zapewniają:;,
że sytuacja zoo1ała już opancmana.

Bimbrownie w Raju
Tuż za drzwiami muzeum Czeskiego Raju w Trutnovie
w północno - wschodnich Czechach ustawione na schodach butelki tworzą swoisty szpaler i wytyczają drogę
wystawie poświęconej historii bimbrownictwa. W niektó-

rych jest po prostu woda, ale większość eksponatów trąci
zacierem.
Na rysunku przedstawiono najstarsze urządzenie destylacyjne,
gliniane garnce o specjalnej konstrukcji sprzed 3,5 tysiąca lat odkryte w Mezopotamii. Przypomina ono połączone z podstawami dwa
dzwony - górny, stanowiący jakby
pokrywę, jest zawinięty do środka
tworząc wewnętrzną rynienkę odprowadzającą na zewnątrz ostateczny produk1 destylacji.
Na wystawie można obejrzeć
gliniane urządzenia destylacyjne pochodzące nawet z XIII wieku, miedziane kotły z ubiegłego
stulecia i początków naszego
wieku, które - jak twierdzą specjaliści - są najlepsze do pędzenia
śliwowicy, nadając trunkom niepowtarzalny smak i zapach. Obok starych chłodnic i kolb,'
urządzeń mec;hanicznych do
korkowania butelek są też
urządzenia domowej r9bo!)' szybkowary przerobione na bimbrownie, potężne konwie na
mleko, hermetycznie zamykane,
z wbudowanymi chłodnicami,
sprytnie połączone zę sobą

,

Q Sprzedaż programu do prowadzenia gabinetu lekarskiego

HURT - DETAL
3/oIt.el/V01

puszki po oleju, a nawet przerobiony na bimbrownię ... piecyk ła
zienkowy.

kuter
Kapitan i załoga polskiego
kutra rybackiego Koł 11 "Oscar" zostali uwołnieni od podejrzeń o przemyt ludzi i wypuszczeni z aresztu tymczasowego
na Bornholmie. W poniedziałek
byli przesłuchiwani przez policję duńską, ponieważ ich kuter
znajdował się w sąsiedztwie
dwoch tratw ratunkowych z 31
przemarzniętymi
do szpiku
kości uchodźcami tamilskimi,
których wzięły na pokład
duńskie jednostki ratownicze.
Początkowo policja nie dawala
wiary wyjaśnieniom kapitana Koł 11 ,
iż był on w drodze do portu Nexoe na
Bornholmie, aby odebrać sprzęt rybacki pozostawiony tam przed paroma miesiącami w związku z remontem kutra w Polsce. Podejrzenia budził zwłaszcza fakt, że w momencie
zatrzymania polski kuter minął Nexoe i płynął dalej, nie podejmując
próby ratowania Tamilów. Ponadto
na jego pok/adzie nie było ani ryb, ani
pieniędzy. Kapitan stwiedził podczas
przesłuchania, że nie zatrzymał się
przy tratwach właśnie w obawie, że
zostanie p.osądzony o przemyt uchodźców.
Sprawę rozstrzygnęły ostatecznie zeznania Tamilów, że znajdowali się na morzu już od paru tygodni. Duńczycy uzyskali bowiem
autorytatywną
informację
od
władz poskich, że Koł 11 wypłynął
z Kołobrzegu w niedzielę wieczorem i-przed wyruszeniem w drogę
był kontrolowany.

d la
uczniów
i studentów
rabaty

Prawdziwy tragizm prezydenta
nie polega na tym, że czasami
sięga do niewłaściwych środk6w,
lecz na tym, że obrał •••

Zly zawód
w kraju. Urząd prezydenta, przykrojony niegdyś do gen. Jaruzelskiego, nie zawiera prawie żadnych
uprawnień wykonawczych.
Przeciwnicy Wałęsy prezentują go jako człowieka żądnego
władzy. Ale i on sam stał się wyniosły i zaczął jak papież mówić
o sobie w trzeciej osobie. Kupił
synom drogie samochody,
którymi wkrótc.e spowodowali
poważne wypadki, a gdy został
dziadkiem modej parze podarował willę. Z kierowcy uczynił ministra stanu, oddał mu pod konrolę "dwór" i dał dostęp do sfe-

ry

bezpieczeństwa.

To Wałęsa uczynił Tadeusza
Mazowieckiego premierem, gdy
ten uważał zmianę za przedwczesną i myślał o długim czasie
przejściowym . Nalegał również na
szybkie wycofanie wojsk rosyjskich, podczas gdy Mazowiecki
chciał poczekać do trak1atu granicznego z Niemcami. To Wałęsa

wspierał ojca reform, Leszka Balcerowicza, gdy żadna partia nie
odważyła się już tego czynić .

Umundurowani
mordercy
50 uchodźx:6w ruandyjsklch zOszabitych, a 12 ramych przez
grupę "umundurowanych ludzi"
w Północnym BUU1di, w prowincji
Ngozi - poinfonnował w Genewie
l2II!CZIlik Wysokiego KomisIna NZ
ds. Uchod2ców, Ron Redmond.
"otjary są prawdopodobnie narodowości Hutu, gdyż większość ok. 2
tys. ruandyjskich uchodźców w tym
rejonie należy do tej narodowości" dodał rzecznik, stwierdzając, iż nie
dysponuje dalszymi informacjami na
temat sprawców masakry.

tało

Dziewczęta radzą

Atak

sobie

lepięj

słabej płci

Dziewczęta lepiej sobie radzą w szkole niż chłopcy, są
wytrwalsze w dążeniu do sukcesu, a wkrótce będą zwycięskimi konkurentkami mężczyzn do najlepszych stanowisk - takie wnioski-sugerują wyniki badań przedstawionych w poniedziałek przez brytyjską telewizję BBC.

Badania przeprowadzono m.in.
w brytyjskich szkołach technicznych; okazuje się, że nawet w tradycyjnie "męskich" dziedzinach
/nauki ścisłej dziewczęta radzą
sobie lepiej niż ich koledzy.
Ankietowano też 10 firm, które
prowadzą rejestr absolwentów
szkół przyjętych do pracy w ciągu
ostatnich dziesięciu lat.
W jednej z nich - banku "Abbey
National" - połowę stanowisk kierowniczych zajmują obecnie kobiety, podczas gdy 10 lat temu
było ich bardzo niewiele.
Te i inne dane przedstawione
w programie BBC "Panorama"
podważają, zdaniem jego autorów, rozpowszechnione wśr4d
Brytyjczykow mniemanie, że co

prawda

dziewczęta

dorośleją

wcześniej niż
chłopcy

i

ich koledzy, lecz
wkrótce je doganiają

prześcigają.

Przez 13 lat miala
okresowe dolegliwości

Roztargniony
chirur,g
Chinka, która przeżyła
lat ze szczypcami dłu
gości 16 cm w brzuchu,
pozostawionymi przez chi. rurga podczas operacji, uzyskała ostatnio odszkodowanie w wysokości 29
tysięcy juanów /3,4 tys. dolarów/.
,
Ku Quaniheng, wieśniaczka
z prowincji Syczuan-, stała się ofiarą roztargnienia chirurga pod-czas operacji podwiązania jajowodów, której się poddała w 1978
roku w ramach kampanii ograniczania przyrostu naturalnego
w Chinach.
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Przeszukano

bagaże

kilkuset osób

OBŁAWA NA POLAKÓW
Celnicy beJgijscy dokonali bilansu .
kontroli, której poddali w

ubiegłą so-

botę polskich turystów przybywających

do Brukseli:

i 150 litrów

150 tys.

sztuk · papierosów

wódki, a także materiały

fo-

tograficzne, lornetki i lupy o wartości

300

tys. franków /niecałe

10

tys. do-

larów/.
.
Nie podano, ile osób, autokarów i samochodów
z Polski skontrolowali w sobotni ranek celnicy wspie- .
rani przez żandarmerię w kilku miejscach Brukseli,
gdzie- zatrzymuje się większość polskich autokarów.

Ale z pewnoęcią było to kjlka~aścle. autobusów i co
najmniej tyleż samocDodów. Ow "spektakularny" łup
- jak przedstawia to tutejsza prasa - nie wydaje się
zbyt imponujący, jeśl~wziąć pod uwagę, że przeszukano bagaże . kilkuset osób.
Akcje takie powtarzają się co pewien czas, choć
ostatnio dOSyĆ rzadko, ponieważ brakuje ludzi. Ale
celnicy belgijscy twierdzą, że nie jest to ostatnia obła
wa, gdyż władze otrzymują regularnie skargi na Polaków handrujących na ulicach wódką i papierosami.
Podobno nie są z tego zadowoleni ani legalni handłarze belgijscy, ani Belgowie mieszk~jącywpob
liżu miejsc, gdzie odbywa się tego rodzaju handel,
przede wszystkim wokół wielkiego targu wbrukselskiej dzielnicy Anderlj!cht.

! SKłAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

i dUŻ}th firm; HURT, HURT JUNIOR, HURT JUNIOR PlUS .....~_ _......_ ..

pn...,..••CIO- 16.00

Armia BiH zarzuca siłom ONZ, że
nie realizują swych zobowiązań.
Chodzi zapewne o żadanie władz
BiH, żeby "błękitne hełmy" zapewniły
~
bezpieczeństwo ważnego szlaku zaPolscy rybacy
opatrzeniowego,
prowadzacego
przez górę Igman. Władze BiH dają
oczyszczeni z podejrzeń
do zrozumienia, że całkowicie wyc0fają swe wojska ze strefy zdemilitaryzowanej wokół Sarajewa tylko pod
warunkiem, iż UNPROFOR będzie
strzec tego szlaku, często ostrzeliwanego przez Serbów.

pędzili już starożytni

ADAX
Kielce. ul. Karcz6wkowsko 50
~-~'v:.
tel. 61-49-11. fax 61-92-10
Q Komputery AOAX pc/386/486/586 (2 lata gwarancji + 1 rok bezplatny serwiS)
Q Akcesoria komputerowe, monitory ARCHE 14 colLR NI, owrscanning, power saving,
2 lata gwarancji; cena 5.900.000 (hurt)
Q Sprzedaż oprogramowania firmy DIGITlANO do prowadzenia mal}th, średnich

RAJ'!ip~~~G

We wtorek armia BiH wydała
oświadczenie, które oburzyło przedstawicieli ONZ. Siły rządowe BiH
twierdzą, że to Francuzi pierwsi otworzyli w poniedziałek ogień, a muzułmanie strzelali w obronie własnej.
Osiem partii politycznych reprezentowanych w parlamencie Bośni
zarządalo dymisji generała Rose.

- Lech Wałęsa do końca nie
rozumie, że budowa państwa
prawa niekiedy wymaga ofiar,
że złe prawo też jest prawem,
a podziału kompetencji w pań
stwie trzeba przestrzegać, jeśli
nawet leżą w złych rękach - pisze we wtorek o polskim prezydencie warszawska korespondentka dziennika "General-Anzelger" Edith Heller.
Co do istoty rzeczy, Wałęsa
często ma rację. Według opinii
znawców; minister obrony Piotr
Kołodziejczyk nie nadaje się na
to stanowisko, a Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji przyznała licencję "dwuznacznemu osobnikowi z sześcioma paszportami i zagmatwanymi powiązaniami z producentami broni". Prawdziwy tragizm prezydenta nie polega na
tym, że czasem sięga do
niewłaściwych środków, lecz na
tym, że obrał zły zawód. Wałęsa
jest człowiekiem czynu i czuje się
odpowiedzialny za każdy problem

Kielce, ul. 1 Maja 136, tel. 528-82

"MIĘDZY

MOSTAMI"

E: FARBY - lAKIERY· EMULSJE

CEqŁĘ - DREWNO· LEPIK
OKNA - DRZWI - OŚCiEżNICE

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ

~

~

MOSTAMI"

http://sbc.wbp.kielce.pl

HURTOWNICY !I!

MULTIVlTA
- 7995 Z VAT
BROWAR TYCHY
np. GRONIE
'
- 8698 Z VAT
KONSORCJUM PWiN
Kielce, ul. Zakładowa 1
tele1. 562-66 l0131vat

Dopiero w 1991 r. po wielokrotnych badaniach, pani Hu przeszła
kOlejną operację, w cefu usunięcia
przedmiotu, którego obecność powodowała u niej przez 13 lat okresowe dolegliwości. Skierowała
wówcza~ -sprawę do sądu, k1óry
przyznał jej ostatnio wysokie, jak na
warunki chińskie, odszkodowanie.

~ABINET ' CHIRURGII

, lAPAROSKOPOWEJ
lek. med. Witold Pokrowiecki
ARlROSKOPIE: Usuwanie
diagnostyka stawu
kolanowego
• ZABIEGI OPERACYJNE
KOLANA
KRAKÓW UL SZLAK 20

łękotek,

lEL (0-12)34-40-32
PRZYJMUJE: WTOREK
OD 16 DO 17

1721WZ/RUP

Kraj

e

KPN: 588

urzędników . lamie

prawo
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Burzliwy przebieg miało wtorkowe posiedz~nie sejmowej Komisji Kultury i Srodków Przekazu
na temat funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji.
Po ostrej wymianie zdań posiedzenie opuścił sekretarz stanu,
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Lech Falandysz.

Lech Falandysz
posiedzenie

opuścił

Przedstawiciele KPN ujawniają dziennikarzom we wtorek kolejne ministerstwa,
których pracownicy zasiadają w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu
państwa. Poinformowali, że 588 urzędników państwowych łamie prawo, gdyż pobiera wynagrodzenia z podwójnego źródła. - Bez wzgledu na to, kto sprawuje
władzę, uposażana jest swego rodzaju elitka - twierdzi rzecznik prasowy KPN Dariusz Wójcik.
Fakt opóźniania przez ministra sprawiedliwości Włodzimie
rza Cimoszewicza ujawniania
listy urzędników z rad nadzorczych - jest jak twierdzi Wójcik -

Drogie
nauki
Prof. Bogdan A. Galwas z Politechniki Warszawskiej szacuje, że koszt kształcenia ucznia
szkoły podstawowej sięga od
400 do 500 dol. rocznie. Najdroższe, jego zdaniem, są studia
medyczne, gdzie na każdego
studenta przypadają wydatki
rzędu 8 tys. dol.

Rok

W zawieszeniu

"grą

pozwalającą

na ucieczkę
z rad niektórym osooom, by nie
było zarzutu o łamaniu prawa".
KPN zapowiada, że będzie publikować te nazwiska w .Gazecie
Polskiej", porównując z danymi
ministra sprawiedliwości. Klub
konfederacji jeszcze we wtorek
zglosi wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o informację
Cimoszewicza w sprawie listy.
Tomasz Karwowski , odpowiedzialny w KPN za przygotowanie "akcji", powiedzi ał, że w
273 spółkach, gdzie udziały ma
skarb państwa , dla urzędn(ków
ministerstw przygotowano 588
etatów. Wśród "przodujących"
resortów Karwowski wymienił: Ministerstwo Przemysłu
i Handlu - 169 pracowników

dla Tejkowskiego

•

Lżył I poniżał
Na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata skazano lidera polskich nacjonalistów Bolesława Tejkowskiego.
Warszawski Sąd Rejonowy uznał go wczoraj winnym poniżania
naczelnych władz RP i osób narodowości żydowskiej, lżenia papieża Jana Pawła II i Episkopatu Polski oraz publicznego nawoływania do waśni narodowościowych. Wyrok jest nieprawomocny. Tejkowski zapowiada złożenie rewizji.

FENOMEN uzdrowienia
w Kielcach

Sensacja wielkiego formatu. Zapowiada się przyjazd do
Kielc cudotwórcy z Paryża MAGIC HUNY Uzdrowiciel ten
tworzy zjawiska, których nauka nawet nie próbuje tłumaczyć.
Dla tysięcy ciężko chorych ludzi jest on ostatnią szansą.
W USA w listach rankingowych specjalnego wydania "National Enquirer" 56/93 uzdrowiciel ten i jego metody uzdrawiania są znacznie wyżej notowane od słynnego w Polsce Clive'a Harrisa czy Nardellego. Do Magie Huny chorzy zjeżdżają
się z całej Europy. Wiele czasopism zajmujących się parapsychologią zamieszcza wywiady na pierwszych stronach , relacjonując w nich szczególną moc uzdrawiania Magie Huny.
W ostatnim czasie ekipa TV Sat Discovery, podróiująca z kamerą po krajach Ameryki, prezentowała jego sylwetkę . We
fragmentach programu przedstawiono jak chorzy po spotkaniu z nim stopniowo ozdyskiwali wzrok, sparaliżowani opuszczali wózki inwalidzkie, z kolei chorzy na serce i po wylewach
informowali reportera WOLFGANGA NEUMAIERA o fenomenalnych wprost uzdrowieniach. Oto kilka anonimowych
wypowiedzi z telewizyjnej relacji TV Sat Discovery.
Kobieta, lat 36: - Miałam silne depresje i nerwice, a dodatkowo silne bóle serca. Wszystkie dolegliwości minęły po pierwszym spotkaniu.
Kobieta, lat 57: - Byłam na kilku seansach w Duesseldorfie
Neues. Miałam od dłuższego czasu niedowład lewej ręki. Nie
mogłam podjąć żadnej pracy. Po spotkaniu z uzdrowicielem
mogę .wreszcie normalnie pracować.
.
Męzczyzna, lat 42: - Czuję się jak nowo narodzony, on mm~
~os!ownie wyciągnał z grobu. Lekarze dawali mi niewiele dm
zycla. To jest prawdziwy cudotwórca.
Organizatorzy spotkania, Międzynarodowe Centrum Uzd~awiania przy redakcji A-Z NEWS wcześniej gościli ~ Po!sce
Jego ucznia, prof. dr Eli Lascha, o którym ostatmo piSZą
"Skandale" wyrażając dobre opinie. Eli Lasch nieje~n~kr.o~ie
podkreślał, że posiada tylko część tej mocy uzdraWiania I wle~
dzy, którą pobierał u samego mistrza Magie Huny. Stąd tez
dla uznania mistrza nazwał swoje centrum KHUNA Center
w Berlinie.
Informujemy, że seanse odbędą się 28 X br. o go.dz. 16 i
18 w hali widowiskowo-sportowej, ul. Zytnia 1 i organl~atorzy
przewidują dodatkowy seans 29 X br. o godz.. 11. BII~ty do
nabycia w hali w idowiskowo-sportowej /wypozyczalma "Video Maxel" tel. 61-42-73/ ORBIS - Sienkiewicza 26, tel . 46638 oraz Agencji Artystyc~nej ARTOS, Kielce, Kościuszki 8,
tel. 464-03.

n80/bo

Materiał

sponsorowany

Burza
w I.comisji
Min. Falandysz zaprotestował
w ten sposób przeciNko - jak sam to
okreśfti - "urządzaniu przez posk)w że
nującego spektaklu" wobec obecnych
na sali desygnowanych przez prezydenta Lecha Wałęsę członków
KRRiTV. Posiowie krytykowali ich
m.in. za zwbkę w podpisaniu koncesji
telewizyjnej dla Canal Plus. WostJych
słowach min. Falandyszowi replikował
m.in. poseł Konrad Napierała /UP/.
Dopiero interwencja przewodniczące
go komisji, posła Juliusza Brauna
/UW/ doprowadziła do ostudzenia
nastrojów.

w radach, Ministerstwo Finansów - 147 i Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą 121. Zdaniem Karwowskiego,
najbardziej opłaca się zasiadać w radach nadzorczych
banków, gdzie miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wynosi od 6 do 30 mln zł. Konfederaci twierdzą, że niektórzy
urzędnicy "pracowali dodatkowo" nawet w 5 radach.

"Jestem i bylem po stronie emerytów"

Prezydent obiecuje

Nowy konkurs "Echa Dnia"!!!

KLUCZ SZCZĘŚCIA!
WYGRAJ Z NAMI!
DO WYGRANIA: • mieszkanie • samochód. meble. anteny satelitarne. komputery. telewizory. lodówki. pralki. magnetowidy i wiele innych atrakcyjnych nagród.
/wygrane z piątku i soboty
można zgłaszać w poniedziałek

Szanowny
Czytelniku!

do godz. 18/.

Otrzymałeś bezpłatną kartę
konkursową, tzw. ZDRAPKĘ.
Na karcie tej znajdują si ę kratki

oznaczone liczbami i pole z napisem "Niespodzianka". Na
drugiej stronie karty znajdują się
rubryki z kategoriami nagród.

Jak

grać?

W czasie trwania konkLrSU "Echo
Dnia" będzie publikowało liczby
z przedzialJ od 1 do 182. Ponadto w
soboty będą putjikOWGV1e liczby
z~od200do241 , awpiątki
będą druko.-.me liczby z przedziału

od:n>do341 .
UWAGA! Nie wszystkie liczby
będą

Oprócz tegó każdy wygrydo Biura
Konkursu po odbiór nagrody,
musi posiadać zestaw wszystkich kolejnych kuponów, drukowanych w naszej gazecie
w czasie trwania konkursu o"faz dowód osobisty. Do dnia
odbioru nagrody może brakować trzech kuponów.
wający, przychodząc

UWAGA!!!
Przepraszamy
naszych
Czytelników!
Chochlik drukarski sprawił, że
na części kart konkursowych

Ze~

opublikowane.

sretmąfarbę z pO ozna::zonych rcz-

- Jestem I byłem zawsze po waszej stronie - zapewniał we wtorek
prezydent Lech Wałęsa delegatów VII Krajowego Zjazdu Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Prezydent powiedział, że ludzie, którzy podnosili Polskę z wojennych zgliszcz, odbudowywali ją
w najtrudniejszym okresie, dzi ś
zostali zepchnięci na margines ży
cia społecznego , czują s ię niepotrzebni , traktowani są jak obywate·
le drugiej kategorii. "To niesprawiedliwe i krzywdzące - tak dalej
być nie może" - mówił L. Wałęsa .
Przypomniał, że kolejne rządy ·
w tym również solidarnościowe .
obiecywały poprawę warunków
bytu emerytów i obietnic tych nie
spełniły. "Obietnice i zapewnienia
rządzących - w tym i moje - okazały się goiosłowne ; dziś prezydent Rzeczypospolitej pragnie
was za to wszystko i za tych
wszystkich przeprosić , w imieniu
własnym oraz tych, którzy zawiedli
wasze oczekiwania, za tych, którzy manipulowali waszymi głosami
w kampanii wyborczej, w tym
i mojej . Daję siowo prezydenta
i dołożę wszelkich starań , by
zmienić tę sytuację" - mówił
Wałęsa , dodając , że opowiada się
za koncepcją waloryzacji rent i emerytur opracowaną przez Radę
ds. Polityki Społecznej przy
Urzędzie Prezydenckim. " Ma ona

/rewaloryzacja/ odbywać się nie
według cen - jak proponują dziś
niektórzy -lecz według wskażni
ka kształtowania płac. Będę do
tego konsekwentnie dążył" - zapewnił Wałęsa. Słowa prezydenta sala przyjęła oklaskami.

Dusili paskami
od spódnicy

Pasierbica
Rzeszowska policja zatrzymała dwie osoby podejrzane
o uduszenie 56-letniej mieszkanki Leżajska, Anieli L Barbara W., pasierbica ofiary i jej
konkubin, Stanisław G., podczas przesłuchania przyznali
się do zabójstwa - pointorn»·
wał wczoraj Zbigniew Czyżew
ski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie.
Jak poinformowała policja,
przyczyną zgonu Anieli L było uduszenie paskami od spódnicy.

9 mld

złotych

WĘDROWNI OSZUŚCI
9 mld zł wyłudzili od firm z

całej Polski dwaj miesz-

kańcy Poznania 32-letni Dariusz

M. I 30-Ietnl Jarosław M.

Obaj zostali zatrzymani w czasie próby wyłudzenia od
krakowskiego banku kilkuset mln zł - poinformował
wczoraj nadkomisarz Bogdan Łukaszewicz, naczelnik
Wydziału Przestępstw Gospodarczych KW Policji w Krakowie.
- Obaj byti wędrownymi oszustami, którzy korzystając z kradzionych dowodów osobistych zakła
dali fikcyjne firmy i wyłudzal i
sprzęt RTV z hurtowni całego kraju. Działali nie dłużej niż 3 mie-

wrzędzie~ symbolu - wnałeś
wskazaną lam nagrodę.

SZCZĘSCIA

Dodatkowa
wygrana!!!

KUPON NR 35

Każda

Wyłudzili około

Ok.

Ii~CZ~

bcmi plbii<ONCI1}'IT1i w "EchJ 000".
Po zcrnpanu farby ukaże się symbol.
Na chJgiej stronie karty ~ ten
symbol i zakreśl okienko w rzędzie
od~ dcremu symbobwio Gdy zakreślisz wszystkie okienka

s iące w jednym miejscu, a prowadzili swoją działalność co najmniej
od 4 lat w Gdyni, Koszalinie, Poznaniu, Krakowie i Zielonej Górze powiedział nadkom. Łukaszewicz .

karta ma pole z napisem "Niespodzianka", które należy zetrzeć w dniu otrzymania
karty. Pod farbą kryją się symbole.

"Echo Dnia"

będzie ~kovvab

różne

symbole w czasie trwania kanIo..rsu. Jeżei stwierdzisz, że symbol na
Tv.qej kacie odpowiOOa syrnł:x:lIoM
w gazOOe - wyrJyWaSZ nagodę riespodzi<rtę.

tekście brakuje kilku sl6w. Prawidłowo zdania te brzmią : 1/ Na
drugiej stronie karty zakreśl okien-

w

ko w rubryce odpowiadającej danemu symbolowi. 2/ Pełny regulamin konkursu znajduje się w redakcji "Echa Dnia".
KARTY
Z TAKIMI BŁĘDAMI SĄ

WAŻNE.

Pamiętaj!!!
Wolno ścierac srebrną farbę
tylko z pól oznaczonych liczbami
publikowanymi w "Echu Dnia".
Jeżeli farba będzie starta z innych
pól, karta jest nieważna . Nagrodę
można odebrać tylko wtedy, gdy
najpóźniej do godz. 18 następne
go dnia po opublikowaniu
szczęśliwych liczb lub symboli
zgłosisz się do naszego
Biura Konkursu, Kielce,
ul. Targowa 18
lub zatelefonujesz
pod numer telefonu
w Kielcach

321-456

Natomiast karty z Innymi
błędami są nieważne I powinny
być zwrócone do Biura Konkursu, gdzie zostaną wymienione na nowe.
W przypadku, gdy ta sama nagroda zostanie wygrana przez więcej
niż jednego uczestnika konkursu,
kwota odpowiadająca wartości
nagrody
zostanie podzielona
między wszystkich, którzy tę nagrodę wygrali. Nagroda nie może być
wymieniona na inną lub na równowartość w gotówce.
Nagrody, które do końca konkursu nie zostaną wygrane, zostaną rozlosowane po jego zakończeniu .

Kolejny

zwycięzca:

Zofia Kotys z Sandomierza odebrała zegarek, jedną
z nagród w naszym konkursie.

NASI SPONSORZY:

IPl ;aD [

! II Biuro ~~~;.~;,omnia"
ul. SienkieWicza 61

Stałe połączenia autokarowe do Niemiec, Włoch , Francji
i Anglii. Komfortowe autokary, fachowa obsługa i przystępne
ceny.

NAJWIĘKSZY

WYBÓR

IMATERIAŁÓW ELOORYCZNYCH

,

OIłwm2"LlURowr =~
RADOM, PL KONSTYTUCJI 3-go MAJA 8, tel.
.KI • •

..a..P JU.&IC2"llrCZNT
RADOM, UL
CZERWCA 48, .... 21~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PPOW "Agros-Pińczów"
ul. Przemysłowa 6

Pińczów,

Producent soków i przetworów owocowych.

Część wyrobów firmy otrzymała znak "Teraz

Polska" . Produkty przedsiębiorstwa eksportowane są do wielu krajów Europy.

Wiadomoś~i
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Karta Nauczyciela powinna

być

konstytucją oświatową

Nie ignorujcie
nauczycieli!
KIEL9E. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, został odrzucony przez
związki zawodowe. Zarówno ZNP, jak i "Solidarność" przygotowują własne propozycje
zmian tego dokumentu.
Nauczycielom nie podoba się,
że wymagania w stosunku do ich
pracy rosną. a pensje zamiast się
zwiększać, maleją. Nieprecyzyjniowym wymiarze czasu pracy
mógłby doprowadzić do nadmiernego obciążenia obowiązkami
dydaktycznymi. Podstawowe
pensum wprawdzie zostałoby
niezmienione - 18 godzin tygodniowo, ale dyrektor szkoły mógłby
zlecić nauczycielowi dodatkowo
prowadzenie kół zainteresowań,
grup wyrównawczych dla uczniów słabszych, zajęć fakuttatywnych dla szczególnie uzdolnionych. Ich wymiar nie bylby ściśle
określony - ważne, żeby zmieścić
się w 40 godzinach tygodniowo.
Nauczyciel nie móglby odmówić,
bo byłoby to zgodne z zapisem
w Karcie Nauczyciela

Własny projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowuje także Sekcja Krajowa Pracowników Oświaty
NSZZ "S". - To był wniosek
naszego regionu - mówi
Krzysztof Lipiec, przewodniczący Seksji Oświaty Re-

regulowane oddzielnymi przepisami.
Odrzucenie Karty Nauczyciela nie wywoła konsekwencji
w postaci protestów. Ale bardzo
prawdopodobne, że do nich dojdzie z powodów finansowych.
Pod koniec miesiąca Sekcja
Oświaty KK "S" podejmie decyzję o referendum w tej sprawie. Wszyscy nauczyciele będą
mieli szansę wypowiedzenia
swojej opinii i poparcia bądź nie
akcji protestacyjnej.
IJOKl

_ Informacje wywołały istną burzę
rodziców, a także wśród
specjalistów rehabilitacji prowa-

wśród

nad

rodziną ...

NA BRUK
KIELCE. Od połowy listopada osoby skazane wyrokiem
sądowym za znęcanie się nad rodziną będą eksmitowane
z mieszkań na bruk.
Taką możliwość daje nowa ustawa o najmie lokali i dodatkach
mieszkaniowych.
Dotychczas
przytłaczająca większość z 11 tysięcy skazanych w Polsce za znę
canie się nad rodziną Iprzeważnie
mężczyźnil wracała do domu, mi-

Kij ma

dwa

..,

końce

STARACHOWICE.
Hasło
wyborcze SLD: .Tak dalej być
nie musi' - stało się mottem krytyki ze strony .Solidarności'.
Powieloną w kilkudziesięciu
egzemplarzach ulotkę wyborczą
SLD znaleźliśmy w komisjach
zakładowych .S·. Pokazuje ona
graficznie i cyfrowo wzrost cen
w 1994 r. Komentarz ograniczono do Jlag/ówka: .Hasło wyborcze SLD przed wyborami'.
.... Kto mieczem wojuje ... ICU~

Q10 że pozostali członkowie rodzin
nie życzyli sobie tego, chcieli mieć
spokój. Maltretowane żony, dzieci
były bezradne. Kolejne wyroki, krótka odsiadka w więzieniu i powrót
znienawidzonego męża i ojca, czasami syna, brata, rzadziej - matki.
Gehenna zaczynała się od nowa.
Teraz jest nadzieja, że wraz
z pojawieniem się nowej ustawy,
koszmar w wielu domach się
skończy.

- Właściwie trudno dziś przewidzieć, jak będzie wyglądać praktyka sądownicza w tym względzie mówi Andrzej Jagiełło, prezes
Sądu Wojewódzkiego w Kielcach.
- Pewna niedogodność wynika
z tego, że sprawy o znęcanie są
sprawami karnymi, a te dotyczące
eksmisji - cywilnymi. Natomiast
nie sądzę, by sądy nie mogły sobie
poradzić z nadmiarem tego typu
spraw. Poza tym wyroki eksmisyjne będą wykonywane przez
gminę, przez wydziały lokalowe,
nie przez sądy.

IBEAt

Wielki konkurs!

Nazwa dla hotelu
KIELCE. Kolację dla czterech
os6b ufundowało PT "Ły
sog6ry" spółka z 0.0. dla tych,
kt6rzy nadeślą najtrafniejszą
propozycję nazwy dla hotelu
znanego dotychczas jako "Cen-

tralny" . Prosimy o przysyłanie
propozycji na kartach pocztowych pod adresem redakcji "Echa Dnia" Kielce, ul. Targowa
18, do 7 listopada br. Czekamy!
/MAFI

dzących zajęcia

z gimnastyki korekcyjnej. Chodzi głównie o perspektywę zlikwidowania sali gimnastycznej mieszczącej się w
świetlicy, którą Zespół Opieki
Zdrowotnej dzierżawi od Spółdzie
lni Mieszkaniowej.
- Doskonale rozumiemy wagę
problemu - mówi dyrektor ZOZ,
Ryszard Pawelec - i nigdy nie
było naszym zamiarem ograniczenie zakresu zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Niestety wynajem sali
w spółdzielni mieszkaniowej lub
raczej - jej utrzymanie przekracza
możliwości finansowe ZOZ. Owszem władze spółdzielni idą nam
na rękę i do końca listopada
zajęcia odbywać się będą normalnie. Nie jest też problemem utworzenie dodatkowej sali na terenie
szpitala, lecz w tym przypadku
niedogodnością dla dzieci jest
zbyt duża odległość od centrum
miasta. Czynimy starania o udostępnienie nie wykorzystywanej
cześci budynku żłobka miejskiego.-Gdyby władze miasta odstąpi
ły od ściągania opłaty czynszowej,
wówczas sami zdołamy pokryć

ODŁOŻON

SKARŻYSKO-KAMIENNA. - Wyrok na "Mesko" został
- powiedział "Echu" przewodniczący komisji
zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZM "Mesko" w Skarżys
ku-Kamiennej, Stanisław Głowacki - i naprawdę bardzo trudno jest obecnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie w najbliższym czasie zwolnień w "Mesko" nie będzie.
odłożony

Bardzo minorowe nastroje panują wśród załogi skarżyskiego
.Mesko· po ponied~iałkowym

spotkaniu przedstawicieli Banku
Przemysłowo
Handlowego
w Krakowie loprócz wiceprezesa
Henrykł Pieronkiewicz reprezentowali go eksperci BPH/, Ministerstwa Przemysłu reprezentowanego przez ministra Romana Czerwińskiego, władz miasta, Rady
Nadzorczej zakładu, działających
tu związków zawodowych oraz dyrekcji na temat ewentualnych
zwolnień 1600 pracowników. Wyniki rozmów otoczone zostały
mgłą tajemnicy, lecz najważniej-

koszty eksploatacji sali i opłacić
pracowników na dotychczasowym poziomie. Jest jeszcze j~
den problem - potrzebna jest kwota
30 milionów złotych na niewielki remont adaptacyjny. To pr:zykre, ale
ZOZ nawet takiej sumy nie posiada.
W ubiegłym tygodniu rozmawiałem
w tej sprawie z Zarządem Miasta
i burmistrz obiecał wysupłać tę
sumę, ale dopiero w grudniu.
Myślę, że uda nam się znaleźć wykonawcę, który poczeka na wypłatę
te kilka tygodni. W tym miejscu
pragnę podkreślić, że władze miasta i gminy, mimo własnych trudności - niosą służbie zdrowia ogromną pomoc w różnej postaci - dodaje dyrektor Ryszard Pawelec.
Niestety, działania ZOZ i władz
oświatowych pokrywają zapotrzebowanie w tym zakresie tylko
w niewielkim procencie. Kierowniczka Poradni Rehabilitacji i Wad
Postawy, lek. med. Maria Kania,
wydała w tym roku około 200 skierowań na gimnastykę korekcyjną.
Znaczy to, że do poradni zgłosiła
się zaledwie jedna trzecia dzieci
posiadających wady postawy. Pamiętać należy, że kilka tysięcy
dzieci z wiejskich szkół, nad którymi pieczę sprawuje buski ZOZ nie
ma żadnej możliwości korzystania
z rehabilitacji. Sytuację pogarsza
fakt, że w wielu wiejskich szkołach
nie ma wcale sal gimnastycznych,
a lekcje wf czesto prowadzone są
przez np. polonistki.
pensję

lłMl1

BRODY IŁŻECKIE. Sekcja zwłok potwierdziła, iż liczne obrażenia wewnętrzne spowodowały zgon na miejscu. 50-letni Stanisław S.
nadzorował naprawę koparki. Prowizorycznie zabezpieczona ciężka metalowa konstrukcja osunęła się i zmiażdżyła kierownika.
Kieleckie Kopalnie Surowców
Mineralnych eksploatują piaskownię w Brodach lIżeckich . Używany
do wybierania piasku sprzęt, koparkowe łychy, zużywają się nader
szybko i trzeba je wymieniać .
Feralnego dnia - w miniony
czwartek lo czym informowaliśmy

wciąż boją się zwolnień

WYROK

rehabilitacja

BUSKO-ZDRÓJ. W ubiegłym tygodniu
przedstawiliśmy alarmujące dane na temat
stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Busku i okolicach, a w szczególności powszechnie
występujących u dzieci wad postawy.

przyjął uchwałę stwierdzającą,

W "Mesko"

obiecał dać pieniądze

Ułomna

36 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP,
zakończony
w niedzielę, 23 października,

się

że

Burmistrz

- Oczekujemy, że w ślad za
zwiększonymi wymaganiami
pójdą pieniądze - mówi And~j Łyczak, prezes Zarządu
Okręgu ZNP w Kielcach. - Na
razie jednak nic tego nie zapowiada. Dlatego nie zgadzamy się z propozycją MEN.

Znęcasz

Karta Nauczyciela powinna
być, zdaniem związkowców,
konstytucją oświatową, określającą prawa i obowiązki
pedagogów. Musi mieć charakter ogólny. Szczegóły dotyczące m.in. zatrudnienia
i wynagrodzenia powinny być

w "przypadku dalszego ignorowania głosu środowiska
nauczycielskiego zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do
przekształcenia się w Ogólnopolski Komitet Protestacyjny
i zaostrzenia form walki o kondycję edukacji narodowej".

ny zapis o 4O-godzinnym tygod-

glonu Świętokrzyskiego. Chcemy, żeby projekt trafił
bezpośrednio do Sejmu,
a nie do MEN. Dyskusje
z ministerstwem powinny
się
odbywać
na płasz
czyźnie układu zbiorowego
pracy. Rozmowy o Karcie
Nauczyciela są bezprzedmiotowe, bo nasze uwagi
wcale nie muszą być
uwzględniane przez resort.
Dlatego chcemy, aby obydwa projekty, MEN I "Solidarności", były równolegle rozpatywane przez Sejm.

lokalne

już w
właśnie

.Echu"1 - dokonywano
wymiany szwankującego
sworznia. Podniesioną na odpowiednią wysokość łychę oparto na
czterech deskach. ZajmującYCh
się naprawą trzech robotników
nadzorował kierownik Stanisław
S. Kiedy przechodził pod prowizo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

sze dotarło już do załogi. Zwolnienia zostały odroczone, pracownikom spadł więc przysłowiowy kamień z serca, choć nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, iż w .Mesko·
cieszą się tylko ci, którzy mają niebawem odejść na ewentualną
wcześniejszą emeryturę . - To, że
w listopadzie nie zostanie zwolnionych 1000 osób, to wcale nie
oznacza, że zwolnień w ,Mesko'
nie będzie - powiedziała nam osoba uczestnicząca w negocjacjach,
pragnąca zachować anonimowość. - Na razie jednak nie ma powodu do niepokoju. Podczas poniedziałkowego spotkania niektóre strony złagOdziły wcześniejsze
swe stanowiska mając na uwadze
fakt ewentualnego rychłego rozpoczęcia strajku generalnego w
.Mesko·
w
przypadku
nie
uwzględnienia stanowiska działa
jących tu związków zawodowych.
- Nie ukrywam, że rozmowy były
bardzo trudne i bardzo ostre - powiedział Stanisław Głowacki - i na
pewno sukcesem związku jest odroczenie ewentualnych zwolnień.
Przedstawiciele BPH udzielili
wstępnej zgody na prolongatę ter-

minu osiągnięcia dodatniego wy_
niku operacyjnego zakładu. Teraz
nie pozostaje nic innego jak tylko
zakasać rękawy i pracować ile tyl·
ko sił. Przedstawiciele banku jed·
noznacznie określili, iż nie żądają
zwolnień pracowników, tylko dodatniego wyniku ekonomicznego,
co przy aktualnym zatrudnieniu
jest dość trudne. Na szczęście
mamy deklarację Ministerstwa
Obrony Narodowej sporej pomocy
dla naszego zakładu.
- Miasto pomoże załodze ,Mes·
ko· tak jak najbardziej będzie
mogło - powiedział .Echu' wiceprezydent Skarżyska, Marian O·
racz. - Będziemy starali się jak naj·
szybciej tylko będzie to możliwe
dokonać przejęcia przez miasto o·
biektów, będących własnością
.Mesko·, a eksploatacja których
kosztuje zakład grube miliony.
Mam tu na myśli między innymi
skład opału, stadion Granatu,
ośrodek wypoczynkowy na Rejo·
wie i hotel . Promień· . Przejęcie
przez miasto tych obiektów na
pewno będzie dla ZM sporym od·
ciążeniem.

- Spokój w zakładzie jest tylko
pozorny - powiedział nam jeden
z pracowników .Mesko·. - Nikt bowiem nie wierzy, że uchronimy się
przed zbiorowymi zwolnieniami.
Jak na razie rząd udaje, że poma·
ga, na szczęście my dysponujemy
też bronią ostateczną, którą jest
strajk, obyśmy jednak nie musieli
jej używać ...
PIOTR SZPAK

Ostrowiec chce

się rozwijać

Inwazja
Szwajcaró
OSTROWIEC ŚW. Szwajcarska firma konsultingowa postawiła na Ostrowiec. Wydział
Inicjatyw Gospodarczych otrzymuje od niej
konkretne oferty współpracy. Do najpo.ważniejszych należy propozycja przeniesienia do Ostrowca produkcji osprzętu dla energetyki i ewentualnie montowni maszyn drogowych do Kunowa.
- Szwajcarska firma ASSANTE
zajmuje się doradztwem i wyszukiwaniem partnerów dla zachodnich producentów - mówi mgr Lucyna Dziedzic z Wydziału Inicjatyw Gospodarczych . - Tam nikt na
własną rękę nie szuka zagranicz-

J
zabezpieczonym
urządzeniem ciężkie ramię nagle
osunęło się z wysokości blisko
dwóch metrów...
Przerażeni robotnicy uruchomili
drugą koparkę, z pOl]locą której
podnieśli przygniatającą szefa
metalową konstrukcję. Ich szybka
interwencja okazała się bezskuteczna. Kierownik doznał zmiaż
dżenia klatki piersiowej Im.in. zła
mania żeber oraz zgniecenia serca i płuc/.
Zmarły Stanisław S. osierocił
troje dzieci. Dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku w piaskowni prowadzi starachowicka
prokuratura.
/M. B.I

rycznym

nie

nej współpracy, tylko korzysta
z pomocy specjalistycznych firm.:
ASSANTE ma 8 biur w Szwajcarii
i kilka na terenie całej Europy.
W Europie środkowej współpracu·
je z Polską, Słowacją i Czechami.
W tej chwili specjaliści z ASSAN·
TE radzą szwajcarskim firmom, a·
by przenosiły produkcję poza gra·
nice kraju. Dzięki naszym kontak·
tom z Bazylei wiele z tych ofert tra'
fia do Ostrowca. Ostatnio przebYwali u nas przedstawiciele firmy,
w tym członek zarządu ASSAN'
TE, p. Szczepański. Pokazaliśmy
im kilka, na terenie Starego, N~
wego Zakładu i w Kunowie, .ha
produkcyjnych z przeznaczeniem
na fabrykę produkującą osp~ę!
dla energetyki. Huta .Ostrowlec
otrzymała ponadto kilka konkret·
nych ofert, z których ze względU
na opłacalność wybierze prawdOpodobnie dwie. W Kunowie prawdopodobnie będzie można mon!ować maszyny drogowe, a kilka I~'
nych ofert znajduje się n~ ~azle
w opracowaniu. Niemnie) p.
Szczepański był bardzo zadOW~
lony z wizyty w Ostrowcu, a na)
bardziej z tego, że nie został
zostawiony sam sobie, tylko ~~
sze ktoś od nas z nim b~.
al
obiecał, że oferty będzie kier~~re
do nas, gdyż jest to miasto,
chce się rozwijać.
{fetJ
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Niebezpieczne laboratoria

,

KIELECKIE. Kielecka Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach nie dysponuje żadnym wykazem

drobnych laboratoriów znajdujących się na terenie naszego województwa. Placówki tego typu funkcjonują przy szkołach podstawowych i średnich, uczelniach, zakładach przemysłowych 0raz instytucjach zajmujących się kontrolą chemiczną.
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Władysław Zalesski odebrał

polskiego".

akt "uznania za obywatela
Fot. A. Piekarski

Mamy nowego obywatela
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KIELCE. Wczoraj wojewoda kielecki Zygmunt Szopa
Iw ......'7u. akt "uznania za obywatela polskiego" Władysła
który do niedawna jeszcze był Rosja• To szóste już w tym roku nadanie obywatelstwa
l oł,cclkr;aiolw(:O'tI'Ii w naszym województwie.

Przepisy przeciwpożarowe nie
przewidują odrębnej kontroli niewielkich laboratoriów. Ewidencjonowane są jedynie substancje
chemiczne
występujące
w większych
ilościach,
np.
w zakładach przemysłowych .
Tymczasem co roku zdarzają się
przypadki pożarów w laboratoriach , w których znajduje się kilkadziesiąt środków chemicznych.
Substancje takie nie stanowią
zagrożenia ze względu na ilość , ale na różnorodność - twierdzi rzeczoznawca ministra os;hrony śro
dowiska, Andrzej Swlątek . .W takich sytuacjach akcji ratowniczo-gośniczej nie można prowadzić kompleksowo. Przewidywać
należy również reakcje , w jakie
mogą wchodzić z sobą poszczególne chemikalia, a to już wymaga wiedzy specjalistycznej.

Jednym z groźniejszych wydalat ubiegłych był pożar w.laboratorium .Sanepidu· przy ul. Zeromskiego, podczas którego wydzielały się substancje toksyczne
- pirydyna i kwas octowy. Do
pęknięcia balonu z wodą amoniakalną doszło w budynku Miastoprojektu przy ul. Seminaryjskiej .
Drażniące opary un iemożliwiły
rzeń

strażakom

ewakuację

ludności.

Z kolei podczas poj:aru magazynów Politechniki Swiętokrzys
kiej w Dąbrowie powstało poważne zagrożenie eksplozji zgromadzonych tam butli z wodorem,
używanych do celów laboratoryjnych.
O substancjach zgromadzonych w małych laboratoriach
strażacy dowiadują się dopiero
podczas akcji ratowniczej . Placówki nie dysponują z reguły wy-
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KIELCE. Być może już wkrótce skończą się problemy
poborowych chcących odbywać służbę zastępczą
z przyczyn światopoglądowych. Uzyskiwaliby oni takie
prawo automatycznie. Stosowny projekt ustawy jest już
przygotowany _

AK
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- Teraz .głębokoŚć· wiary poborowego oceniają specjalne komisje i wydają najbardziej zaskakujące werdykty. W nowym zapisie żadnych komisji nie ma - informuje jeden z twórców ustawy Juliusz Jan Braun /UW/.
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Projekt zakłada , iż dwuletni,!
służbę zastępczą można by od-

In-

rzy zl

i ał

iej

erro·

Miejscowość

ta ma

łlrzed lsolllą ś'wle'tlaonaprzyszłość. Ba,

tu będzie
Wllltvsltko. co tej mlejscoootrzf!lbnf! do dolce vlta.

ys!a
irm.
earii

"?
SC.

norodzinnych w Piasecznie kolo Jedlińska , oczyszczalnia ścieków dla szkoły
i Domu Pomocy SpoIecznej we Wsoli,
budowa zakładu rolno-przetwórczego,
no i przede wszystkim budowa gieldy rolnej tuż przy trasie nr 7.
Rozwiniemy s ię więc? Sęk w tym, że
ani gmina, ani agencja nie mają forsy,
więc strony zobowiązały s ię do jej szukania. Czy ją znajdą, to inna rzecz.
/SG/

pracowywać w służbie zdrowia,
zakładach pracy, jednostkach ko-

munalnych, a nawet instytucjach
kościelnych /forma bardzo popularna wśród protestantów/o Poborowy
otrzymywałby
wynagrodzenie
w wysokości wojskowego żołdu ,
zakwaterowanie i wyżywien ie /lub
rycza/łl. Aby być zakwalifikowanym
do służby zastępczej wystarczyłoby
złożenie stosownego podania.
- Jest tylko jedno małe " ale":
czy nie będzie to znakomita furtka dla wszelkiego rodzaju leserów, chcących wymigać się
od wojska - powątpiewa jeden
z oficerów garnizonu na Bukówce.
- Konsultowaliśmy ten projekt
ze środowiskami wojskowymi
i nikt nie wnosił specjalnych
zastrzeżeń - odpowiada poscl
Braun. - W tej chwili 50 proc. poborowych uchyla się od wojska
i nie ma na to żadnego lekarstwa. Czy nie lepiej, by odpracowali oni ten czas z pożytkiem?
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Rząd

szykuje

kolejną podwyżkę

Aptekarze
protestują

Obradowali radni
OSTROWIEC śW. Wczoraj obradowala Rada Miejska, w programie był
wybór lawników do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach i Sądu Rejonowego
w Ostrowcu. Wyłoniony zostal także
skład Kolegium do Spraw Wykroczeń
przy tamtejszym Sądzie Rejonowym.

Opracować strategię
RADOM. Wczoraj w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Struga odbyło s ię
spotkanie poświęcone opracowaniu lokalnej strategii na rzecz upośledzonych
umysłowo . Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Radomiu, domów
pomocy z rejonu i organizacji charytatywnych.

/KAKI
Parlamentarzyści
u budżetówki
STARACHOWICE_ W poniedzialek
w miejscowym ZOZ zorganizowano
spotkanie na temat sytuacji w slużbie
zdrowia. Orócz radnych i władz samorządowych w spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści - wicemarszałek
Senatu Ryszard Czarny oraz posIowie
- Sławom ir Marczewski i Henryk Paniec
{SLD/. Poza zadlużeniem starachowickiej slużby zdrowia, które przekroczyło
23,5 mld złotych dysktutowano o możli 

KIELCE. Aptekarze są niezadowoleni. Powodem tego są
przepisy wydawane przez MInisterstwo Zdrowia I Opieki
Społecznej, a dotyczące zasad
dystrybucji leków. Częste zmiany przepisów resortowych komplikują pracę lekarzy I aptekarzy, a pacjentów dezorientują.
Tymczasem rząd szykuje kolejną
podwyżkę cen leków. Z kolei pacjenci niejednokrotnie sądzą, że ceny leków podnoszą sami aptekarze. Nic
bfędniejszego . Ceny te są urzędowe
i aptekarze nie mają na nie wpływu .

wościach zwiększenia środków budże

towych na dokończeni e budowanego
od kilkunastu lat nowego szpitala.
/MB/
Awarie na niby
RADOM. Wczoraj odbyły się ćwicze 
nia pod kryptonimem TOR. Strażacy
mieli za zadanie zabezpieczyć wykolejo ną cysternę przewożącą dwusiarczek
węgla. ĆWiczenia odbywały się przy Elektrociepłowni Radom. Wpęło w nich
udzial ok. 70 osób ze straży pożarnej ,
policji i pogotowia ratunkowego.

ny drogich leków importowanych na
krajowe, znacznie tańsze. Są medykamenty, które nie posiadają polskich od-

mi.
na·

ie-

kazem chem ikaliów, które w dużej
mierze są przeterminowane .
W większości laboratoriów nie ma
żadnego sprzętu ochrony dróg oddechowych , co uniemożliwia
przeprowadzenie szybkiej akcji
gaśniczej przez ich pracowników.
MAŁGORZATA PAWELEC

Ostatnio środowisko zbtiwersowala
kampaniareldarno.vawśrodkachprze
kazu informujep3 o możfiwości zamia-

bo-

lO.-

środku

ORAZ

WIĘCEJ

liNA WYRWĘ"

KIELECKIE. Wczoraj w autobusie linii 2 w Kielcach do starmężczyzny podszedł młody chłopak. Zamiary miał jasne
De2~CZI~lnll .. włożył staruszkowi rękę do kieszeni usiłując wyjąć
Mężczyzna zorientował się w czym rzecz i zwrócił mło
fOzlleńlco\/l1 uwagę. Ten nie przejął się, zaczął starszemu człowie

ubliżać, wyzywając od najgorszych.
Nikt z pasażerów nie zareago, kler.owca uda~ał, że niczego
, WIdzI. Przy ul. Zytniej obaj wySiedli, ale nastoletni złodziej nawet
~a Przystanku nie dał spokoju niekoSz/eJ oflerze.- szarpał za ubranie,
rzyczal. .. Takle sceny zdarzają się
dnia w wielu autobusach
I'nlleil':~,i"h i sklepach w centrum.
. NajbardZiej narażone na działa
~Ie kieszonkowców są linie: 35,

z:'13gro~enle
1~, 46, 20 i inne. Największe
notuje się między

dz 00 I 19.00, kiedy większość luI Wraca z pracy oraz w porach
·WYmarszu· uczniów do szkół.

Kiedyś w Starachowicac.h pew~
nemu panu skradziono z kieszeni
15 mln zł. Największe łupy ~ą p~
wypłatach, kiedy pod~h~lelenl
.milionerzy· tracą cały miesięczny
zarobek.
Ostatnio nasiliły się kradzieże
na tzw. wyrwę . Złodzieje podchodzą do ofiary czekającei, na
przystanku autobuso~m czy Idą
cej chodnikiem i - w biegu - WYrywwają torbę czy siatkę · Napada Się
głównie na osoby samotn~ , pozbawione ochrony. Kiedys rozbojów dokonywano w ciemnyc~ ~
liczkach o zmroku, teraz złodZieje

są bardziej bezczelni. Moina się stać
ofiarą nawet w południe, w centrum
miasta. Niedawno kobiecie w jędrze

jowie skradziono 140 mln zL.
Kieszonkowcy podzielili miasto
na rejony dzi ałani a . Niektórzy .obstawiają· konkre tną linię autobusową, inni kradną w sklepach ,
jeszcze inni . pracują· na bazarach . Jak twierdzą policjanci,
widzą ciągle te same twarze, 'Choć
złodzieje są coraz młodsi, mają
nawet po 11-13 lat. Zatrzymani nie mają przy sobie łupu , przekazali go dalej, więc n ię ma podstaw
do aresztowania.
Policjanci pam i ętają przypadek,
gdy dwóch młodych chłop:aków us i łowało napaśc na męzczyznę
w sile wieku. Ten nie wystraszył
s i ę , ale złapał obu i stłukł na
kwaśne jabłko , po czym zaprowadził na komisariat. Trzeba dodać ,
że był karateką.. .
/AO/

Zdaniem posła nie ma żadnych
podstaw do twierdzenia, że nagle
zwiększy s ię liczba niechętnych
służbie w jednostkach. W praktyce
może się okazać, że skorzysta ze
służby zastępczej około 2 proc. poborowych. Resztę odstraszy, być
może, wyd!użonyjejczasorazostre

sankcje: opuszczenie miejsca pracy będzie traktowane jak dezercja.
- Pod projektem ustawy zbierane są
w tej chwili podpisy. Wystarczy 15, by
trafiła ona pod obrady Sejmu.
TOMASZ NATKANlEC

poNied1ikM. WIele IekM połski przemysł ~y przesta też produkONaĆ, bo się nie~.
problemy utrudniające
aptekarzy omówiono podczas konferencji prasowej zorganłzowanej wczoraj przez KleI,cką Okręgową Radę Aptekarzy
- Oburzające jest to, że o kolejnych zmianach dowiadujemy się
na końcu - podkreśliła uczestnicząca w spotkaniu Edwarda
Kędzlerska, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
Te

Taneczny sukces
KIELCE. W niedzielę duży sukces
odn ieśli kielczanie podczas II Otwartych Mistrzostw Polski w Tańcu Dyskotekowym we Wrocławiu la nie jak podaliśmy w Poznaniu/o Okazało się, że
oprócz zwycięzców, o których pisaliśmy wczoraj mistrzem polski w kategorii 11 -14 lat zostala Malgorzata
Wójtowicz z Kielc, Agnieszka Dryndos
zostala wicemistrzynią . P iąte · również
nagrodzone - miejsce tej samej katego·
rii zdobyła Agnieszka Misiak. W kategorii powyżej 15 lat trzecie miejsce zajęła
Monika Socha, piąte Paulina Ryś .
Wszystkie zawodniczki reprezentowały
zespól .Step by Step' .

pracę

/DMP/

Busey radni mają poważne plany

/K1K1

ni i chleb , więcej igrzysk
BUSKO-ZDRÓJ.

W dwudziestu pięciu

Zjazd byłych więźniów
KIELCE. W poniedziałek 24
październi ka odbyl się w Kielcach
o k ręgowy Zjazd Polskiego Związku
Byłych Więź n iów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
Dyskusja dotyczyła główni e opieki
socjalnej, współpracy z niemiecką fund acją
Maksymilian Kolbe Werk,
wspóldzialania z młodzieżą oraz odszkodowań za pobyt w obozach. Wyłonio
no również nowe wladze związku . Prezesem zostal dr. Józef Uchnowski.

punktach zawar-

ty został program działania Rady Miasta i Gminy na okres
całej bieżącej kadencji. Z przedstawionych społe
czeństwu kierunków pracy wynika, że w odróżnieniu od
poprzedniej rady, która skupiła się na uczynieniu z gminy
swoistego centrum rolnictwa ekologicznego, obecna
władza stworzy z Buska prężny ośrodek miejski promieniujący kulturą na cały kraj.

Na począte k zreorganizowano
struktu ry U rzę du Miasta i Gminy
o bsadzając nowe wydziały wysokiej klasy fachowcami. Z kolei
/zgodnie z planem/ w tryby przemian wpuszczone zostaną poszczególne służby komunalne. Nastąpi likwidacja Zakładu Remontowo - Budowlanego, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W ich miejsce
powstanie jeden Miejsko-Gminny
Zakład Komunalny, co usprawnić
ma pracę wszystkich służb i przynieść znaczące oszczędności.
Najwięcej miejsca w kierunkach pracy rady zaj mują sprawy
zw i ązane z kulturą , sportem ,
rek reacją i oświ atą , czem u nie

należy s i ę dz i w i ć , zwłaszcza że
w iększość rajców zawodowo
związana jest z ty mi dziedzinami życi a .

Ma

powstać

w Busku Sa-

morządowe
Centrum Kultury,
Szkoła Muzyczna I stopnia, a do

kalendarza imprez wpisane zosdwa festiwale . Pierwszy to
Festiwal Pieśni Operowej im .
Krystyny Jamroz, a drugi to
Ogólnopolski la może nawet
międzynarodowy/ Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży
. Sprawnej inaczej". Z przed-

tały

http://sbc.wbp.kielce.pl

/JOKl
W Chotczy uroczyście
CHOTCZA. W niedzielę odbyły się
uroczystośc i relig ijno-patriotyczne
zw i ązane z pięćdziesiątą rocznicą
koncentracji oddziałów ArmII Ludowej I Batalionów Chłopski ch ziemi
radomskiej I kieleckiej, które
w dniach 27-28 X 1944 r. przełamały
n iem iec ką lini ę frontu.

s ięwzięci a mi festiwalowymi wiąże
się rozbudowa i remonty istniejącej bazy kultu ralnej miasta.
Dużo miejsca poświęca się
w planach działania rady sprawom sportu i rekreacji oraz pow i ększen i u i zagospodarowaniu terenów wokół strefy uzdrow i skowej. Powstanie 50-hektarowy zalew rekreacyjny w pobliskim Radzanowi e, a i sport
szkolny, a przede wszystki m
wyczynowy - nie ucierp i ą .
Co roku z budżetu gminy przeznaczane będzie 1,5 miliarda zło 
tych na d o kończenie budowy
S zkoły Podstawowej nr 4.
Mieszkańcy wsi mogą liczyć na
pomoc finansową przy budowie
wiejskich wodociągów i kanalizacji. Wodociągami woda dotrze do
Bilczo,!"a, Chotelka, Pęczelic , Owczar, Zernik, W iduchowej , Kotek,
Radzanowa, Zbludowic i Siestawic.
uW m i eśc i e całkowicie
porządkowane zostaną sprawy
odprowadzania miejskich śc i eków
do nowo uruchomionej oczyszczalni.
Spraw om
bezroboci a
p o świ ę c ono j eden punkt, d eklaru jąc organ i zacj ę b li żej n ieokreślonych robót publicznych

Rozpoczeły się mszą św . polową,

w której udzial wzięli Danuta Grabowska - poseł ziemi radomskiej, Zbigniew
Gołąbek - wicewojewoda radomski,
Tomasz Krzyczkowskl - wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego
WOjewództwa Radomskiego, Kazimierz Kaslca - peinomocnik ministra
do spraw kombatantów i osób represjonowanych.
Oprawę honorową pełniła kompania
honorowa 47 P ułku Lotnictwa Łączniko
wo-Sanitarnego i orkiestra reprezentacYJna z jednostki w RadomIU.
/SAD/
" D rewniak " w ogn iu
BOGUCICE, GMINA PIŃCZÓW_
w poniedzialek po poludniu we wsi Bogucice w płomieniaCh stanąl opustoszały drewniany budynek mieszkalny.
Do akCji gaszenia skierowano jednostki
ratown iczo·gaśnicze z PIńczowa oraz
z Bogucic I Chruścic. Podczas akcji
gaśniczej Rejon Energetyczny w Busku
odc i ął dopływ energii elektrycznej do
kilku okolicznych wsi. Po dwóch godzinach żywioł zostal opanowany.

'-------",

/IMU "

/IMV.....
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Echo Czytelników
Prawnik radzi

rzeczywistość

JEST czy BYŁ
TAKI DOM?
W nawiązaniu do artykułu "Jest taki dom" / "Echo Dnia"
Zespół Pomocy Społecznej
w Kielcach uprzejmie informuje, że "byłtaki dom".

- 28.09_94 r.l, Wojewódzki

zdrowiu mieszkańców, ścieki zatruwały pobliską rzekę Bobrzę . I .. ./

Dom nie ma charakteru placówzamkniętej,
pensjonariusze
mogą samodzielnie robić sprawunki, spacerować po okolicy
i decydować o sposobie spędza
nia wolnego czasu. Do tej pory nie
było sygnałów od okolicznych
mieszkańców, aby nasi podopieczni byli dla nich uciążliwi,
a tym bardziej, niebezpieczni.
Placówka ta jest objęta stałym
nadzorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej . Z całą
odpowiedzialnością stwierdzamy,
że nie ma w ni~j przypadków nie-

W ostatnim czasie odsunięto od
wykonywanej pracy osoby podejrzane o nieuczciwe wykonywanie
swoich obowiązków. Zaowocowało to poprawą stosunku personelu do pensjonariuszy oraz
większym zaangażowaniem pracowników w podnoszenie estetyki
wnętrza tego domu. 1.. ./

odnoszenia się do nich personelu.
Ostatnie zmiany organizacyjne już
spowodowały zwiększenie liczby
zajęć
terapeutycznych,
wypełniających czas mieszkańcom,
rozwijających ich osobowość . 1.. ./
dyrektor
inż- Anna Śleźnik

Z całą odpowiedzialnością
stwierdzamy, że jego obraz przedstawiony w tym artykule nie odpowiada rzeczywistości. 1.. ./
Rzeczywiście, w 1990 roku
przedstawiał on tragiczny widok.
Mieszkańcy byli niedożywieni i za-

-niedbani, na dodatek sam budynek nie spełniał podstawowych
wymogów. Zniszczona instalacja
sanitarna, zagrzybienie i brud,
zażelaziona woda powodowała
brązowienie

pościeli,

szkodziła

ki

dożywienia mieszkańców, złego

Dotyczy artykułu "Szkolny błąd" (ED 15-16.X.)

W rozmowie z Panią Redaktor
stwierdzi/e m, że Komitet Rodzicielski 'oficjalnie Iw formie pisemnej/ podniósł kwestię rozliczeń finansowych w SP nr 22 na wiosnę
1994 r., kiedy sprawy te znalazły
się w gestii Urzędu Miasta w Kiel-

Kącik

W opinii tych ludzi pozytywne
zmiany, o których pisze pani dyrektor, sprowadziły się na razie
do wyszykowania gabinetu dla
nowej przełożonej pielęgniarek.
Byłyśmy w Domu Pomocy
Społecznej przy Bobrowej dwa
razy. Ani raz nie udało się nam

zauważYć, by z pensjonariusza-

cach jako organu prowadzącego
szkoły podstawowe.
Stwierdziłem ponadto, iż sprawy te wydają się być tak zagmatwane, że dobrze się stało, iż zajmie się tym prokuratura i sąd.
Przypisywanie mi zdania, że wiedziałem o nadużyciach sugeruje
zaś, że wydałem

w tej sprawie wyrok i że wiedząc o przestępstwie,
nie podjąłem żadnych działań. /. . ./
Z poważaniem
zastępca dyrektora
Wydziału Szkolnictwa
Podstawowego
mgr Sławomir Meresiński

rencisty i emeryta

mi prowadzono jakąkolwiek terapię zajęciową . Natomiast nasi
informatorzy, spośród osób, które tam jeszcze pracują twierdzą,
że jedyną terapią dla chorych ludzi jest praca, ta najcięższa, najczarniejsza i. .. stosunki homoseksualne. Po przeniesieniu
stąd kobiet, stały się codziennością.
Wciąż nie rozwiązany pozostaje zatem największy problem
tego domu - zapewnienie jego
pensjonariuszom
osobom
przewlekłe chorym psychicznie,
upośledzonym umysłowo, alkoholikom, fachowej opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej. Kadra zatrudniona
tam obecnie ' nie jest w stanie
spełnić tego zadania. Czy jedna
pielęgniarka ,

SPRAWA
legitymacji
Jestem młodą pracownicą, zatrudnioną w prywatnym zakładzie
pracy. Z tego też tytułu uzyskałam legitymację ubezpieczeniową
z ZUS, podpisaną przez kierownika Wydziału Zasiłków. W roku
bieżącym wyszłam za mąż- W tym samym miejscu zgłosiłam się
o wydanie nowej legitymacji. Uzyskałam odpowiedź, że legitymację powinien mi wydać pracodawca. Tymczasem on nie jest
tym zupełnie zainteresowany, chociażby ze względu na to, że jestem w cląży- Co mam począć w takiej sytuacji? - pyta Maria M.
Spory dotyczące świadczeń
z ubezpieczenia społecznego
i uprawnień do nich, zachodzące
między pracownikiem a pracodawcą, zawsze rozstrzyga ZUS.
W pani przypadku nie mam
konkretnej informacji, w jak dużym zakładzie pani pracuje. Jest
to kwestia bardzo istotna właśnie
przy wydawaniu legitymacji ubezpieczeniowej.
W przypadku podjęcia pracy
w zakładzie zatrudniającym do
20 osób, pracodawca zobowiązany jest co miesiąc składać
do ZUS dokument, w którym
wyszczególnione są osoby zatrudnione w tym zakładzie. W takim przypadku ZUS poSiada imienny wykaz pracowników tir-

Osoba udzielająca
wywiadu była
źle poinformowana

my, na podstawie którego wydaje
legitymacje ubezpieczeniowe.
Jeśli natomiast zakład zatrudnia więcej niż 20 pracowników,
ZUS nie posiada imiennego wykazu zatrudnionych i w związku
z tym legitYmacje ubezpieczeniową wydaje pracodawca.
Potwierdzenie zatrudnienia w legitymacji ubezpieczeniowej, wymagane przy rejestracji do lekarza,
wpisuje zawsze pracodawca raz na
6 miesięcy. Jeśli pracuje pani
w zakładzie zatrudniającym do 20
osób, wraz z aktem zawarcia
związku małżeńskiego, powinna się
pani zwrócić do ZUS po nową legitymację.
Tadeusz Fatalski
dyrektor Oddziału ZUS
w Kielcach

Przychodzi w życiu moment szczególny, kiedy zastanawiamy
się jak zadysponować dorobkiem naszego życia tak, aby uniknąć po naszej śmierci sporów w rodzinie I aby majątek dostał

się "we właściwe ręce".

"Koty" są
bezpieczne
15 pod opieką tylko jednego wychowawcy. Czas pozalekcyjny wychowanków jest zaplanowany i dobrze zorganizowany. Zdecydowana większość
mieszkańców powraca do internatów
i burs przed godz. 17.
Omawiany problem przemocy, wyłudzaniapieniędzyitp. jestprzedmiotemzainteresowania KLratorium Oświaty, dyrekcji
oraz raj pedąjogicznych szkół i placóNek
opieku'lczo-wychowawczyclt Jest bardzo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzić majątkiem w przypadku śmierci można jedynie przez testament, jednak - sporządzić i odwołać
ostatnią wolę w tej formie może jedynie
osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona.

Testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy. Zatem sporządzonywsp6lnie prtez
dwie osoby, np. małżonków, będzie nie-

podstawie relacji kilku osób, nie
jak sugeruje p. dyrektor - jednej,
zwolnionej pielęgniarki. Notabene zwolnionej przez salowe,
gdyż stawiała im za duże wymatrudnyiwymaga~hdziaiańwiegania. Naszymi informatorami,
lu instytucji, Z'Maszcza że 00Iyczy on mło·
. oprócz pracowników, którzy już
dzieży mieszkającej w mieście.
odeszli z pracy, były także osoby
Z treści artykułu można wnioskować,
stale tu zatrudnione. - Boimy się
iż osoba udzielająca wywiadu nie by/anaujawniać swoje nazwiska _
leżycie zorientowana w sytuacji pamówiły _ bo wszyscy, którzy prónującej www.internatachi bursach. l .. .!
bują krytykować, to co się w dokurator oświaty
mu dzieje, są wyrzucani, albo
mgr Andrzej Sygut
stwarza się im takie warunki, że ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
fera strachu.

wiedział

Nieprawdziwe jest przypisywane mi stwierdzenie, jakobym - jako pracownik Kuratorium Oświaty - wiedział
o nadużyciach finansowych
Małgorzaty S_, byłej dyrektorki SP nr 22 w Kielcach.

Zupełnie postronny obserwator, przedsiębiorca z firmy "Lama", która dokonuje przebudowy
. kanalizacji wokół Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Bobrowej
w Kielcach, powiedział, że takiego
koszmaru, jaki zobaczył w tym
ośrodku, nigdzie w P.olsce nie
oglądał. A jeździ po kraju i bywa
w podobnych domach przy okazji
wykonywania wielu.robót.
Czy i tę opinię uzna pani dyrektor za tendencyjną?
Artykuł pt. "Jest taki dom. Zdani na łaskę i niełaskę" powstał na

OSTATNIA
WOLA

Kuratorium Oświaty w Kielcach w nawiązaniu do treści artykułu Grażyny
Głośniak pl.Kocie, jeśfi cię dręczą. zadzwoń, nie daj się zaszczuć!" - opubfikowanym w nr 190, z 29 września br. - pragnie
poinformować, iż pojawiły się w nim nieprawdziwe dane dotyczące organizacji
pracy kieleckich internatów i burs.
Nieprawdą jest jakoby 100-osobowa
grupa młodzieży pozostawała po godz.

muszą odejść. Panuje tu atmos-

"Sprawy te wydają się
być tak zagmatwane"

Nie

Od autorek:

Dotyczy artykułu "Kocie ... nie daj się zaszczuc"

pełniąca

dyżur

nocny, może zapanować nad
80-osobową grupą chorych?
Z

panią

dyrektor

Śleźnik

możemy się zgodzić tylko w jednym, że to jest trudny dom .

BEATA

MŁOTKOWSKA

AGATA KOWALCZYK

ważny.

_

Istnieją

trzy rodzaje

Isposoby rozporządzenia! testamentów zwykłych . Najprostszym jest
odręczne spisanie ostatniej woli.
Testament taki winien być napisany Jw
dowolnym języku! w całości pismern
ręcznym la nie na maszynie, komputerze itp.!, podpisany przez spadkodawcę
imieniem i nazwiskiem pod treścią dokumentu" oraz opatrzony pełną datą.
Każdy ze wskazanych wyżej elementów ma istotne znaczenie dla waż
ności dokonanego rozporządzenia.
------------

Przeczytali z

prz~rością •••

Prawdziwy ślad
fałszywej wódki
Dotyczy artykułu pt. "Lewa wódeczka w "Puchatku,,".

Z przykrością przeczytaliśmy
w Pana gazecie artykuł pt. "Lewa wódeczka w "Puchatku,,"
I"Echo Dnia" nr 193, z3.10.94 r_l.
Nie wiemy, z jakich nieoficjalnych źródeł korzystał redaktor,
ale oficjalne ustalenia wyglądają następująco:

- 28.09.1994 r. Domy Towarowe "Centrum· SA w Kielcach zakupi/y partię alkoholu w i/ości
4.063
butelki,
na
kwotę
299.600.000 zł, w Hurtowni nr 8,
należącej do EXBUD-HURTOWNIE sp. z 0.0. Alkohol został
złożony w magazynie stoiska
spożywczego .

30.09.1994 r. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej
w Kielcach, dotycząca sprawdzenia prawidłowości oznakowania
znakami skarbowymi akcyzy,
głównie wódki pochodzącej z . Polmosu" w Zielonej Górze. W trak'cie kontroli ujawnionq, że 5 butelek wódki .białej wytrawnej" posiadaio niewłaściwe
banderole.

"Dżumę już mamy, bo

Wódkę przekazano policji do dalszego postępowania dowodowego.
Zakwestionowany alkohol znajdował się w magazynie, natomiast
informacja w prasie, że "stał na
półkach obok butelek legalnie
wyprodukowanych" jest informacją nieprawdziwą.
Niewłaściwe wydaje się nam
również podanie i specjalne podkreślenie tłUstym drukiem o "Lewej

wódeczce w "Puchatku«" w artykule dotyczącym spraw kryminalnych.
Sugerowanie klientom przez redaktora,
że
prawdopodobnie
sprzedawcy OT "Puchatek" wprowadzili do sprzedaży "lewy alkohol", bez zakończonego dochodzenia, godzi w dobre imię pracowników OT .Centrum" SA
w Kielcach.
DOMY TOWAROWE
"Centrum" SA
w Warszawie .
Oddział w Kielcach
dyrektor
mgr Józef Stempniak

Testator może zawsze testament
odwołać w ten sposób, że sporządzi nowe rozporządzenie lub w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego waż
ność, bądź wreszcie w ten sposób, że
dokona w testamencie zmian, z których
wynika wola odwołania jego postanowień.

Forma testamentu odręcznego jest
najprostsza i właśnie dla swej prostoty,
bardzo rozpowszechniona. Wadą jednaktakiegowyrażeniaostatniej woli jest
łatwa możliwość jego ukrycia, bądź
zniszczenia przez osobę niepowołaną,
np. taką, dla której treŚĆ dokumentu jest
niekorzystna.
Celem uniknięcia opisanej sytuacji,
można sporządzić testament w formie
aktu notarialnego. Złożone przez tes·
tatora oświadczenie woli zostaje spisane przez notariusza w akcie notarialnym, a następnie odczytane i podpisane przez spadkodawcę. •
Można- też sporządzić testament
w ten sposób, że w obecności dwóch
świadków /którymi mogą być jedynie osoby pełnoletnie, nie karane za fałszy
we zeznania oraz takie, dla których testament nie przewiduje korzyści/, testator OŚWiadczy swą ostatnią wolę ustnie
przed organem gminy. Oświadczenie
spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia .
Po odczytaniu protokołu spadkodawca, świadkowie oraz osoba sporządzająca dokument winni go podpisać.

IASI

Ktokolwiek
•
wie
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Kiel·
cach prosi wszystkie osoby, mogące u·
dzielić informacji o pani Papińskiej,
nauczycielce i żonie polskiego oficera,
zamieszkałej w czasie" wojny świato·
wej w Kielcach, o skontaktowanie się
z komisją osobiście, listownie lub telefonicznie pod adresem: Kielce, ul. We·
soła 51 , tel. 611 -554.
dyrektor

okręgowej komisj i

mgr Andrzej Jankowski

Sprostowanie
W artykule .Kogo winić -za tę
śmierć", który ukazał się w "Relak-

sie" - 21 bm., omyłkowo podałam ,
że tragiczny wypadek wydarzył si~
przy ul. Warszawskiej 191 . WłaŚCI 
ciela tej posesji przepraszam .
BEATA MŁOTKOWSKA

-

Wznosimy nowe, zapominamy
.prz eci wn ika ka::.{,g~':trO::;T;:'a~'i/~~~: o star'łch

dżumą są

przybysze"

jliszę w sprawie artykułu, jaki ukazał się 4.10_94 r.
na famach Waszego dziennika, dotyczącego zakazu handlu
na targowiskach w Połańcu osobom handlującym bez zezwoleń./_ .. /
dzieć o ww. Dżumę już mamy, bo
ową dżumą są owi przybysze,

a cholera wcale nie jest nam potrzebna. 1.. ./ Tak jak odważyliście
się wydrukować list zwolennika
Ruskich, tak wierzę, że nie omieszkacie zamieścić listu przeciwnika
ich pobytu w Rzeczypospolitej.
Wasz stały czytelnik.
/podpisu, nazwiska, adresu
brak!

Wszelkie skróty pochodzą od redakcji

http://sbc.wbp.kielce.pl

cle I:V przestworzach·, poswlęcony
lotniCtwu szybowcowemu na Kielecczyźnie . . Przytoczono w nim
treść tablicy, znajdującej się na
pomniku Lotników, wzniesionym
w Polichnie w ubiegłym roku, m.in.
wśród wymienionych zasłużonych
lotników można odnależć nazwisko
Michała Glattmana.

Jego grób w opłakanym stanie
znajduje się na cmentarzu parafialnym Starym w Kielcach,
w kwaterze 11 a. Jest to płyta
z piaskowca, leżaca na cokole,
z napisem: .Michał Glattman
zginął śmiercią lotnika 3 VII 1936
r., żył 40 lat, instruktor szybowcowy w Polichnie". W otoczeniu pły
ty zachowały się pozostałości og-

rodzenia: cztery poutrącane ka-.
mienne słupki, między którymi
znajdowały się niegdyś rury. Nag:
robek jest zarośnięty chaszczami,
zaśmiecony. Widać, że nikt me mteresuje się nim. Być może A~rok:
lub KieJecki zechciałby zaopleko
wać się tym grobem.
drugiej strony, czy to nie
radoks: wznosimy nowe.po,!,~I ._
nie pamiętając o tym naJwazm81
szym - miejscu wiecznego spoczynku zmarłego kolegi. . .. 0przewodnicąca Kom'SJ'
pieki
.
nad Cmentarzami Kieleckimi
en
dr Urszula Oetting
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Wisły

Prezydent Wałęsa to lIniepowtarzalny
fajerwerk polityczny"

Tarnobrzeg

Sandomierz

Stalowa Wola
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TARNOBRZEG. W Klubie Inteligencji Katolickiej
w Tarnobrzegu gościł w poniedziałek były rzecznik
prasowy prezydenta Lecha Wałęsy, Andrzej Drzycimski. Pan minister przybył na spotkanie do klasztoru
0.0. dominikanów dzięki znajomości z ojcem Sławomi
rem, co zresztą sam podkreślił, gdyż była to jego prywatna wizyta w Tarnobrzegu.

Panie
przeżyły szok

szedł...

Panie zgromadzone na
spotkaniu zareagowały na
fakt, że Drzycimski przy-

dobra,

że
światło,

mo

bez brody, ogolony, Mina początku zgasło
atmosfera była bardzo

Były polityk z Belwederu
został na początku zasypany

Staszów
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BEZ BRODY
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Będzie
Czy Lech

Wałęsa

znów zostanie prezydentem?

Fot. PAPICAF

pytań, m. in. kto ma
dziś przemożny wpływ na o-

gradem

- Tarnobrzeski NFOZ znów
zbiera miliardy

Robią

zakupy

TARNOBRZESKIE_ Już blisko 2,5 mld zł zgromadził
w tym roku Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Tarnobrzegu. Jak nas informuje sekretarz stowarzyszenia, inż. Stanisław WiJaszek, środki pochodzą ze składek, darowizn, cegiełek
i działalności hurtowni leków.
- Pieniądze dajemy najbardziej
potrzebującym,
dofinansowaliśmy zakup sprzętu dla Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Koniemłotach pod Staszowem /427 mln zł! i dla Przemysło
wej Służby Zdrowia w Stalowej
Woli lok. 700 mln zł!, która ma
pO<! pieczą 30 tys. ludzi. Sprzęt
słu~ także miejscowemu szpitalowI. Zakupy i dofinansowanie dla
n.~bycia wspomnianych inwesty-

CJI organizują społeczne komite~

-

berlińskiego, Wałęsa spytał

Genschera czy Niemcy są
przygotowani na rychły upadek muru. Na to Genscher
odpowiedział L Wałęsie, że
dojdzie do tego za jego ży
cia. Na następnym spotkaniu obu polityków Wałęsa
spytał Genschera czy Niemcy są gotowi wobec rychłe
go upadku ZSRR? Tę prognozę prezydenta określił
niemiecki polityk jako zbyt
pochopną.
Na kolejnym
spotkaniu Genscher rzekł
na początku do Wałęsy, że
się go boi o cokolwiek pytać. Wałęsa zripostował mu
i spytał się go czy Niemcy są
przygotowani do tego, że
z terenów byłego Związku
Radzieckiego będzie wędro
wać do nich przemycane paliwo jądrowe, natomiast

odparł

-

że

jest to

W

piątek

opinia

niemożliwe.

Jak wiadomo puentę do tego
zagadnienia napisało samo ży
cie.

Co
Z wyjazdami?
Jedna z pań spytała, czy budowa autorytetu naszego
państwa za granicą ma wyglądać tak, jak podczas obecnej wizyty prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych. Drzycimski stwierdził na
to, że wszelkie wyjazdy zagraniczne prezydenta są konsultowane z ministrem Olechowskim, współpraca ta układa się
znakomicie, natomiast niektóre wyjazdy posłów i polityków
nie koordynowane z resortem
spraw zagranicznych wywołują później dużo niepotrzebnych reperkusji w stosunkach z partnerami zagranicznymi, co niestety rzutuje na
obraz naszego kraju .
Spotkanie trwało blisko
dwie godziny, ale tylko
dzięki trosce gospodarzy,
gdyż pytań było o wiele
więcej.
Na zakończenie

A. Drzycimski stwierdził: - Gdy prezydent Lech Wałęsa odejdzie ze sceny politycznej,
Polska straci kartę atutową
w stosunkach z partnerami
zagranicznymi.
W związku z tym co powiedział A. Drzycimski, prezydentowi nie pozostaje nic innego,
jak wygrać przyszłoroczne wybory.
PIOTR KWIECIEŃ

Hula
się dzieli
STALOWA WOLA.

Za-

rząd Huty "Stalowa· Wola"
SA zaproponował powsta-

nie od 1 stycznia 1995 roku
pięciu
spółek,
które
działać będą na bazie: Kuź
ni Matrycowej, Fabryki Maszyn w Janowie Lubelskim
i Zakładu Maszyn Budowlanych w Lubaczowie,
a także w Zakładzie Inwestycji i Projektowym.
Po przeprowadzonej niedawno ugodzie z bankami, które
przejęły cześć akcji huty, dotychczasowi wierzyciele dysponują
29 procentami majątku spółki.
W wydzielonych od nowego roku zakładach obejmą oni , zgodnie z umową, dodatkowe udziały.

Projekt podziału przedsiębior
stwa zaopiniuje w najbliższy pią
tek Rada Nadzorcza spółki Huta
"Stalowa Wola", która obradować będzie w tym kombinacie.

ISTI

,

II

Jutro
też kup
E'Cho Dnia"

, .

;'1
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ranicznych Niemiec, Hansem
Genscherem.
- Gdy doszło do pierwszego spotkania pomiędzy
dwoma
mężami
stanu
w przededniu upadku muru

Genscher

Poza tym tamobrzeski NFOZ
wsparł Wojewódzką Kolumnę

T~ansportu Sanitarnego w zaku-

pie karetki pogotowia ratunkowe90 i Komendę Wojewódzką
Panstwowej Straży Pożarnej,

która nabyła 7 walizek ratownictwa medycznego. - Pieniądze otrzymał także "Sanepid", a dostanie między innymi Poradnia
Neurologiczna dla Dzieci w Stalowej Woli na zakup elektroencefalografu, WKTS i inne instytucje, w miarę posiadanych funduszy.
Oddziałem wojewódzkim stowarzyszenia NFOZ kieruje Jan
Misiak, a warto nadmienić, że za
Ubiegły rok instytucja ta zajęła
drugie miejsce w kraju, za Katowicami w zakresie ilości zebranyc:h pieniędzy.
,
Siedząc dotychczasowe miesiące 1994 roku jest nadzieja na
utrzymanie tak wysokiej pozycji.

ISTI

Już ponad 37 miliardów zysku!

Cenne firanki
SKOPANIE. Około 32 miIi.ony metrów kwadratowych
firanek wyprodukuje w tym
roku
fabryka
"Wisan"
w Skopaniu największy
w kraju wytwórca tego asortymentu. Na eksport trafi
połowa produkcji, a największymi odbiorcami są:
H.olandia, kraje Afryki, Stany
ZJednoczone i Anglia.

Za osiem miesięcy Fabryka Firanek Wisan" w Skopaniu wypracował~ zysk ponad 37 mld zł i należy
do
grona ,najlepiej
działających

przedSiębiorstw

w województwie, Posiada do p~o
dukcji najAowsze maszyny dZiewiarskie skomputeryzowane produkcji niemiec~iej, a śre:dn!a mie~
sięczna pen~ja .zalow liczącej
1200 osób, głOWnie kobiet przekroczyła 5 mln zł brutto.
ISTI

becne oblicze prezydenta. Na
pytanie: co sądzi o ludziach,
którzy dokonali aksamitnej rewolucji odpowiedział : - Niektórzy biorący udział w dokonywaniu przełomu w 1989
roku nie zdali egzaminu
w późniejszej "pracy organicznej".
Pan minister, jak przystało
na rzecznika, udzielał wyczerpujących odpowiedzi, choć na
początku zaznaczył, że na niektóre pytania nie udzieli odpowiedzi, gdyż woli to co wie zatrzymać dla siebie.

Fajerwerk
Prezydenta Wałęsę okreśHł
jako "niepowtarzalny fajerwerk
polityczny mający wielki mit
poza granicami kraju". Opowiedział anegdotę związaną
ze spotkaniem Lecha Wałęsy
z byłym ministrem spraw zag-

Nie zostawiaj
klucza za futryną!

Włamanie
bez śladu
LENARCZVCE. 24 paździer
nika, w poniedziałek około
godz. 13.30 w Lenarczycach
podczas nieobecności domowników nieznany sprawca wszedł
do domu Ryszarda C., z którego
skradł 9,5 miliona złotych pozostawione w szafie.
Złodziej włamał się do mieszkania posługując się przy otwieraniu
drzwi oryginalnym kluczem pozostawionym przez gospodarza na
futrynie okienka położonego tuż 0bok drzwi wejściowych . Wykorzystał nie tylko nieobecność mieszkańców domu, którzy w tym .czasie zajęci byli zbieraniem buraków
na polu, ale również ich lekkomyślność, za którą zapłacili i to
słono .

IBORI

hotel
dla nauczycieli

Minister
dofinansuje
TARNOBRZEG. Na ręce posła
SLD ziemi tarnobrzeskiej Jerzego Jaskierni wpłynęło pismo
z Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisane przez podsekretarza stanu Kazimierza Derę
w sprawie dofinansowania organizowanego w tarnobrzeskim osiedlu Mokrzyszów hotelu
dla nauczycłell.
W ramach pierwszego wyposażenia, resor ten przeznaczył
kwotę 300 mln zł. Inną sprawą jest
dofinansowanie przez ministerstwo funkcjonującego tu Wojewódz~iego Ośrodka Metodycznego. Srodki na jego rozbudowę
obiecano na przyszły rok,
Hotel powstał na bazie starego
przypałacowego magazynu. Inwestycję rozpoczęto przed trzema
laty, a realizowano ją ze środków
samego ośrodka i tarnobrzeskiego kuratorium. Koszt realizacji
całego obiektu wyniesie 3,2 mld zł.
Do zakończenia jego realizacji
zostało już niewiele, Sądzić należy, że zainteresowanie tym problemem posłów SLD z Biura
Okręgowego w Tarnobrzegu pozwoli na dokończenie budowy
w
Mokrzyszewie
ośrodka
kształcenia pedagogów na wysokim poziomie.

ISTI

TARNOBRZESKIE. Otrzymujemy coraz więcej
w niektórych miejscowościach województwa są kłopoty z regularnym nabywaniem
naszego dziennika .

sygnałów, iż

Coraz

więcej sygnałów

spod lady
Dotyczy to w dużym stopniu
Stalowej Woli , ale także niektórych kiosków w Tarnobrzegu i innych miastach. Kioskarze często odpowiadają : "już
nie ma", a dla znajomych wyciągają "Echo Dnia" spod lady.
Dowodzi to z jednej strony,
że nasza gazeta staje się coraz
bardziej
popularna
i wzrasta na nią zapotrzebowanie, a z drugiej zaś świad
czy o niedomaganiach kolportażu . "Echa" nie musi brakować, możemy drukować je
w takim nakładzie, aby każdy,
kto zechce , mógł je kupić.
Rzecz jest w dystrybucji. Dlatego też prosimy czytelników
o zgłaszanie , w których kioskach /ważny jest numer kiosku/ są trudności z nabyciem
"Echa". Dane te przekazywać
bedziemy do "Ruchu", który na
pewno skoryguje nadziały naszej
gazety
dla
poszczególnych punktów sprze-

daży. Prosimy telefonować
do redakcji w Tarnobrzegu,
ul. Moniuszki 5/16, pod numer tel. 23-26-02.
tKALI

Sukces
"Jarzębiny"
JANÓW LUBELSKI. Na XI
Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, kt6ry odbył
się w miniony weekend w Tarnogrodzle, z Tarnobrzeskiego
wystąpił

zesp6ł

"Jarzębina"

z Gminnego Ośrodka Kultury
w Kocudzy, który wystawił widowisko zatytułowane "Międlo
rki i pocierokl" pod kierunkiem
Ireny Krawiec.
Folklorystyczna grupa artystów
spod Janowa Lubelskiego została
wraz z pozostałymi trzynastoma
zespołami nagrodzona za kultywowanie dawnych zwyczajów
i obrzędów wsi polskiej.
KSZ

4

TARNOBRZEG. 24 paź
dziernika w Tarnobrzegu 0dbyło się spotkanie nauczycieli członków i sympatyków
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Spotkanie na które
przybyło ponad 50 nauczycieli prowadził wiceprezes
Zarządu
Wojewódzkiego
PSL., Jacenty Czajka.
W spotkaniu udział wzięli : rektor WSP w Krakowie, prof, dr hab.
Feliks Kiryk, senator RP Piotr
Stępień oraz kurator oświaty i wychowania w Tarnobrzegu Anna
Tabor,
W trakcie dyskusji omówiono
aktualną sytuację oświaty w województwie i problemy, z którymi

http://sbc.wbp.kielce.pl

Deklaracja krakOWSkiej WSP

Jak pomóc oświacie?
oświata się boryka. Zwrócono uwagę przede wszystkim na niedostatek środków finansowych,

a co za tym idzie na problemy
z prowadzeniem inwestycji w zakresie szkolnictwa, trudności w prowadzeniu
klas
łączonych
w szkołach wiejskich , a także na
problemy kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu,
W swoim wystąpieniu rektor
WSP w Krakowie zadeklarował
pomoc i ŚCiślejszą współpracę
z kuratorium, zwlaszcza w szkole-

niu nauczycieli w zakresie obsługi
komputerów. Rektor mówił także
o przygotowywanych książkach
z zakresu historii ruchu ludowego,
m,in. o monografii WierzchosIawic.
Spotkanie zakończyło się powołaniem przez uczestników
Komisji Oświatowej przy Zarządzie Wojewódzkim PSL, której przewodniczącą została Alicja Bracławska·Rewera , dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Złotej. WOJCIECH STĘPlEN

strona 8

Echo gospodarcze

giełdzie

Na

Trochę

KARP ŻYWY

optymizmu

już

HERBATA
od 4.600! lOOgr

kurczaki, makarony,
sól, oleje i inne

Sesja 25 października
(wtorek)
Akcje

Kurs:
25.X.
(tys. zł)

Zmiana
kursu
(proc.)

305

A ros
BIG

78
365

BRE
BŚK

Wartość I--_-=D-=o=,l~"___-ł

obrotu
(mln zł)

oferta

99.697 .
0.0
0.0

19.638
40.787

22.076
19.769

100
100

D 1.345

-9.7

81.728

4.856

100

1.010

0.0

57.132

11 .259

D 205

-6.8

28.472

28.452

100
100

150

0.0

37.499

Irena

302

-5.0

10.463

Jelfa

D 257

-8.2

14.115

Kabek BFK

D 154

-1.3

10.658

364

-2.2

3.650

113

+0.9

10.003

275

-5.2

3.858

Kable
Kred

B

Krosno

145
100
Mostalwar
Okocim
680
Okocim II - 805

0.0
-1.0

284

485

100

352

100

13.220

12.586

100

5.807

100

-9.3
-1.8

2.864
8.174
21

+1.4
+4.0

5.373

665

100

310

923

Pollfarb Cn

115

0.0

30.081

38.487

100

Polifarb W

42

0.0

19.739

100

Próchnik

370

0.0

35.926
7.746

6.404

60.4

Rafoko

170

-0.6

20.272

Rolim ex

256

+0.4

6.214

25

-7.4

7.489

12.893

100

Swarz dz

220

0.0

7.927

lonsil

211
127

-6.2

3.767

-5.2

38.838

D 151

-5.6

10.663

105

+1.0

1.850

0.0
-2.7

33.060
21.852

Mostalex

Sokołów

Universal
Vistula
WBK
Wedel
W6Iczanka

321

Ż wiec

2.100ns

+1 .9

WIG
WIG 20

8.497,1

-1.6

832,0

AmerBank

258

Dom-Piast

208

-1.0

D 276 os

-9.8

Drosed

5.885

100

28.032

100

4.240

2.795
2.120

100
100

19.043

5.616

0.4

695.392

8.116

Efekt

196

-2.0

7.479

165

-2.9

2.426

KrakChem

D60

-8.4

6.209

MostalZab

D60

-6.3

3.987

Prochem

500

-3.8

6.863

Razem

598

100

2.500

100

100.209

Ind kPol

14.392

100

1.336

100

36.396

D - naj niższa wartość kurśu w ostatnich 52 tygodniach; ns - nadwyżka zleceń
sprzedaży; os - zawieszenie
podaży nad popytem.

transakcji spowodowane ponad

!H<rotną przewagą

NOTOWANIA WALUTOWE
Wtorek
25.X. I994

funty ang.

36.000

BANK
ŚLĄ.SKI

22.950

15.150

4.360

23.500

15.400

4.450

36.600

BANK

23.100
23.500
22.738

15.100

4.300

36.000

PKO

BANK

15.450

4.400

36.600

15.079

4.424

36.844

PKO SA

23.546

15.618

4.558

38.160

Hotel
"Bristol"

23.050

15330

4.465

36.960

23.250

15.480

4.475

37.200

RADOM
23.000
15.200
23.400
15.700

4.400

36.500

4.700

37.600

23.160

15.280

4.445

36.850

23.280

15380

4.470

37300

15.200

4330

36.000

23.400

15330

4.450

36.850

23.000

15.200

4.420

23350

15350

4.480

37.000
37.500

BEN
Traugutta

aż

TARNOBRZEG

PKO
Poczta

23.100

Zespół

Hurtowni

Kielce, ul. Skrzetlewska 4
2/. .

(Parking strzeżony)
(Herby)

...
~

OFj:RUJEMY

WYMIAR 1,4XO,7m
CENA PROMOCYJNA 35.000 zł + {Jodatek VAT
DOlYCZY ODBIORCOW
HURTOWYCH
INFORMACJA I SPRZEDAŻ

KIELCE, UL CHĘC!ŃSKA 1,

FIRMA ODZIEZ TEl.
613-224 TEL/FAX 619-614

AUTO-HANDEL-KOMIS
ROBLAND

tel. 28-868, Kielce,
ul. Sandomierska 262
chcesz szybko i skutecznie
sprzedać lub kupić samochód nie trać
czasu. Skorzystaj z na~h uslug.
- Przyjmujemy samochody w komis na
najkorzystniejsZ}l:h warunkach
- Sprzedaż na raty lYLKO 10% pierwsza wpłata (bez poręcZ}l:ieli)
- Gwarafllujemy legalność
sprzedawan~h pojazdów
Zapraszamy
~
codziennie w godz. 9-18
~
soboty. niedz. 9-15
Jeżeli

Akademia gry
na giełdzie
Akcja edukacyjna, a zarazem
wielki konkurs z pulą nagród ponad 'm iliard złotych - organizowana przez miesięcznik imyestorów
"Gra na giełdzie" wspólnie
z Giełdą Papierów Wartościo
wych w Warszawie oraz redakcjami ."Rze~zpospołitej" i Radia
"BUSiness .
,..
Akademia jest otwarta dla
wszystkich,
bez
egzaminu
wstępnego, bez czesnego i protekcji. Program wypełnia dwa semestry - łącznie dziewięć comiesięcznych etapów korespondencyjnych z testami Ipytania i zadania do rozwiązania/o Przewidziana
jest także rozgrywka finałowa
w Warszawie . . Regulamin ogło
szony w numerze 10/94 "Gry na
giełdzie" wyklucza jedynie uczestnictwo pracowników instytucji organizujących akademię oraz licencjonowanych maklerów i doradców inwestycyjnych .
Skrypt pomocny uczestnikom akademii przygotowywany w odcinkach przez autorów miesięcznika
"Gra na giełdzie" , będzie drukowany
w każdym poniedziałek i czwartek
na łamach "Rzeczpospolitej". Wybrane tematy znajdą się również na
antenie Radia "Business" Ił program
PR, godz. 8.301i telewizji POLSAT.
Laureaci, którzy wyrażą na to
zgodę , zostaną wpisani do banku kadr
akademii. Usta osób wpisanych do
banku będzie rozesłana do wszystkich domów maklerskich i central banków oraz udostępniana instytucjom
rynku finansowego na ich życzenie.
Wśród uczestników I semestru
będzie rozlosowywanYCh co miesiąc
10 nagród rzeczowych. Dziesięciu uczestników z najwyższym dorobkiem punktowym łącznie w I i II semestrze otrzyma wysokie nagrody
pieniężne Inajniższa 50.000.000 zł/.
Na zwycięzców finału dodatkowo
czekać będzie wysokiej klasy sprzęt
komputerowy.
Poza nagrodami warto dla włas
nej satysfakcji poszerzyć, uporządkować, a także sprawdzić
zakres swoich wiadomości na temat nowoczesnych instrumentów
gospodarki rynkowej oraz wejść
do grona osób o wysokim poziomie wiedzy w tym zakresie, których skupiać będzie bank kadr akademii.

Restaur~cia

N1tkAfr:,~ :':M~U ~

Bez czesnego

-1.8
Razem

Wtorkowa sesja giełdy przyniosła wyraźny wzrost obrotów na
rynku podstawowym, wyniosły 0ne blisko 700 mld zł i były wyższe
od poniedziałkowych o prawie
300 mld zł. Na rynku równoległym
wartość obrotów była natomiast
niższa o blisko 9 mld zł.
Wprawdzie większość spółek
nadal notowala spadek kursów,
w tym 8 określiło nowe minima
kursowe, jednak aż 10 firm utrzymalo ceny, a 6 nawet zwyżkowało ,
ale rynek był zrównoważony .
Wyjątkiem był Drosed. Nadmierna podaż - ponad 100 tys. akcji, na
które nie było chętnych - spowodowała nie tylko największy spadek
kursu - o 9,8 proc, ale też zawieszenie transakcji tymi walorami. Brak
Qyło też chętnych do k\lpienia akcji
Zywca oferowanych w dogrywkach.
Pozostałe oferty, zarówno sprzedaży 15 ofert!, jak i kupna 117/, zostaiy w pełni zrealizowane, z tym, że
popyt na akcje Próchnika w znacznej części zaspokoił specjalista.
Na wtorkową sesję na rynek podstawowy złożono - 44.216 zleceń,
a więc o prawie 6 tys. więcej niż
w poniedziałek. W obrocie było
1.990.967 akcji lo ponad 700 tys.
więcej/, a średnia zmiana ceny była
z kolei niższa i wyniosła 2,7 proc.,
gdy w poniedziałek - 4,6 proc.
Obniżyiy się też wahania kursów na rynku równolegiym z 6,8
proc. do 4,8 proc. Natomiast liczba
akcji w obrocie - 140.320 i liczba
zleceń - 2.565 byiy porównywalne
z poniedzialkowymi.

HURT * DETAl
HURTOWNIA "DYWANIK"
Kidh, ul. CIt~ciŃ5kA ł 4A

. "Ił

61-49-71
codziENNiE 9-17

SObOl)'

9-14

~bfI
eJAMA
~ 'VVZorÓ'VW
Ę.

>;

f'asonOvw

I

kol.~

I '

OSTRA

MIŁOSG

0/0-599-6635

0/0-599-6632
SADOMASOCHISM
0/0-599-6718
DZIKIE SEX
PARTY
optato IQfe e'an o~ ! IS l il!:'t".

TEGO JESZCZE
NIE BYŁO

http://sbc.wbp.kielce.pl

w
D

przyjęć

D imprez

Swiętej

Baba-Jaga

Katarzynie

poleca obsługę:
weselnych Ueszcze wolny tennin 26.12.)
D bankietów
okolicznościowych
Możliwość noclegów.
Z a p r a s Z a m y.
Zgłoszenia tel. 11-22-26
l Q07/vat

POLISH LIFE IMPROVEMENT
HURTOWNIA OBI
KIELCE ul. ZAKŁADOWA 1
dni powsz. 7-17, soboty 7-13
te I. 66-06-05 w. 177
1. "ATLAS" - AUTORYZOWANY, NAJWIĘKSZY W REGIONIE DYSTRYBUTOR
- zaprawy, kleje, fugi, systemy ociepleniowe
2. "FURNEL JASŁO" - AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
- płyty wiórowe, melaminowane
- najlepsze w Polsce
3. "KRONOSPAN SZCZECINEK"
- panele, listwy wykończeniowe, blaty
4. KZPP KONIECPOL - płyty pilśniowe
- bardzo tanie
5. "BARBOG" - NAJWIĘKSZY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W REGIONIE
-kasetony styropianowe
6. "KODAR" - karnisze - bogaty wybór - przebój jesieni 94
7. FAK - DEALER - ceny producenta
8. "GOMET" - WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W WOJ. KIELECKIM
- znakomite, niemieckie wodomierze
9. "EMALIA OLKUSZ" - AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
- wanny, zlewy, brodziki
- b~ dobre ceny
10_ '" FRANKE" - AUTORYZOWANY
SPRZEDAWCA - ceny producenta
- wspaniałe niemieckie zlewozmywaki (aktualnie reklama w TV)
11. "KOŁO" - szeroki asortyment ceramiki sanitarnej
12. "MARFIE" - WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR - ceny producenta
- niemieckie wanny, brodziki
13. "SANPLAST" - WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
- b. dobre jakościowo, znacznie
przewyższające importowane, kabiny, zlewy, brodziki plastikowe
- ceny producenta
14. "CERRAD - AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR - ceny producenta
- płytki ceramiczne oparte na technologii włoskiej
/
15. PARKIETY, MOZAIKI, EUROPALETY - dąb, buk, jesion, I-III klasa,
ceny niższe niż w składach fabrycz~ nych

ZE STAŁYMI ODBIORCAMI ZAWIERAMY UMOWY,
UDZIElAMY SPECJALNYCH RABATÓW, KREDYTUJEMY,
WOBR~BIE MIASTA DOWOZIMY WłASNYM TRANSPORTEM

Wydarzenia e Sensaeje
deśli
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czytelnicy wierzą, to prawda ...

..,

WIESCI
..,
E s
lATA

"Matka o dwóch gło
wach i jej dwugłowe dziecko", "Nie śpi od 32 lat",
,,84-letnia
Miss
Muskułów", "Chińskie dziecko
największe na świecie, \

Zyski

roku życia waży 250 kg",
,,395 tys. bezrobotnych zamordowanych. Rewelacje
amerykańskich

rosną

Papuga
ulży

klientowi
Bywalcy pubu "Droga Odkrywców" z ' miasteczka Maltby
w hrabstwie North mają od niedawna atrakcję. Specjalnie dla
stałych bywalców właściciel zakup~ piękną, zieloną papugę,

która fruwa po pubie i miota na
okrągło najbardziej siarczystymi
przekleństwami. Za dodatkową
op/atą papugę można nauczyć
kilku nowych słów. Bywalcy korzystają z tej okazji, gdy wpadają do pubu wściekli na swoje
żony czy kochanki i bardzo się
cieszą, gdy papuga 'powtarza za
nimi np. ta małpa, ta k .... etc.

Francuski wydawca zapewnia
czytelników, że jedyną ambicją
".Infors du Monde" /czyli .Wieści ze
Swiata"/ jest dostarczenie "zadziwiających informacji, które inne
media przed nimi ukrywają". Zdobywa je zaledwie 15-osobowy
zespół przebojowych reporterGw,
których podobizny mają uwiarygodnić sensacyjne doniesienia

Jeszcze bardziej zadowolony
jest właściciel pubu. Od momentu sprowadzenia papugi zyski
wzrosły o 100 proc.

Gdzie

diabeł

On jest

służb

specjalnych". przy takich
sensacyjnych tytułach nie
dziwi, że nowy tygodnik
"Infors du Monde" bez
nadużywania reklamy pojawił się w marcu br. i zakotwiczył przede wszystkim na francuskim, ale także
belgijskim,
marokańskim i libańskim rynkach prasowych. Na wrzesień przygotowano edycję
portugalską i hiszpańską,
a w dalszej kolejności
włoską i niemiecką. Pomysł nie jest oryginalny,
bo przykład wzięto z amerykańskiego
pisma,
cieszącego się powodzeniem od 13 lat.

nie

może ...

wszędzie

Jedno z niewielu w Europie muzeów poswlęcone diabłu
i wszelkim diabelstwom znajduje się w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 26. Przebogate zbiory, gromadził je od kilkudziesięciu lat Wiktoryn Grąbczewski, ukazują, że wiara w diabła utrzymuJe się w wielu środowiskach i w różnych formach można
ją kolekcjonować.

Clinton
przyjmuje
WASZYNGTON. W Białym Domu prezydent Bill Clinton wydał
przyjęcie w pierwszą rocznicę utworzenia "Partnerstwa dla Nowej
Generacji", umowy o współpracy
między trzema największym i producentami samochodów w USA
w celu opracowania ekologicznego samochodu przyszłości , który
spalałby 3 I paliwa na 100 km.
.. Na zdjęciu: prezydent Clinton
I Jego goście przy demonstrowanym prototypowym aucie GM Ultralite
Fot. PAP/CAF-AP

- postać wieloraka,
pod imionami Boruta,
Kusy, Mefistofeles, Marcinek,
Lucyfer, Rokita, Smętek, Szatan
i wieloma innymi. Z kolekcji warszawskiej wynika, że wyobraże
nia o nim wykraczają poza przeciętne skojarzenia. Jakby na potwierdzenie domniemanego pochodzenia diabła Boruty z

z miejsc wydarzeń. W istocie
dziennikarze "Infors", pisma utworzonego przez wielką grupę
prasową- Filipacchi, zajmują się
przeszukiwaniem setek tytułów
francuskiej prasy terenowej
i pism zagranicznych oraz tysięcy listów w poszukiwaniu tematu. Kiedy trafiają na "bombę"
jedzie - podobno - na miejsce reporter z fotografem. Szata
zewnętrzna pisma nie imponuje,
objętość skromna, ale zachęcają
duże zdjęcia, w tym dziewczyn,
bogato wyposażonych przez naturę. Naczelny redaktor zapewnia, że wszystko jest prawdziwe
od "dziecka - nietoperza", przez
człowieka, któremu włosy rosną
na języku, aż po historię George 'a Raucha, żyjącego od 8 lat
z... siekierą w głowie . Jednocześnie twierdzi , że jego pismo unika makabry, a także ingerowania w życie prywatne znanych osobistości.

Prawzorem "Infors" jest amery"Weekly World News",
którego zespół szpera systematycznie w 1200 pismach z całego
świata i stercie listów od czytelników w poszukiwaniu wszystkiego co szokujące, nadnaturalne, tajemnicze. Jego zasługą, jak
zauważył dziennik "Le Figaro",
jest to, że bez "WWN" Elvis Presley i John Kennedy dawno już by
nie żyli... Nic w nim nie jest
prawdą , ale i nie jest też całkiem
zełgane . Szef "WWW zapewnia,
że nie kłamią, tylko przesadzają ,
a ponieważ czytelnicy w to
wszystko wierzą, więc musi to
być prawda. Na tej zasadzie amerykański
tygodnik
pisze
o wygłodzonych misjonarzach,
którzy pożarli kanibala, o żółwicy
- nimfomance, która gwałci nurków, o 70-letniej tłustawej striptizerce, a także eksplozji biustonosza i jej 17 rannych ofiarach ...
Najnowsze rewelacje "WWN" to
przepowiednia Nostradamusa,
wyznaczająca koniec świata na 31
grudnia 1999 r., termin powrotu
Jezusa na Ziemię, ale także historia o psie , który uratował swego
pana od zawału , bo przyniósł mu
telefon komórkowy.
kański

Chociaż od kilku lat na łamach wielu gazet pojawiają się informacje o przemycie, kradzieży lub sprzedaży "izotopu rtęci", "lekkiej
rtęci", "wzbogaconej rtęci" albo "czerwonej rtęci" to jednak żadnej
policji nie udało się przechwycić próbki tej substancji. Wprawdzie
w 1991 r. w Gabonie /Afryka! zatrzymano uczestników transakcji
sprzedaży rzekomo takiego związku to po sprawdzeniu próbki okazało się, że produkt nadesłany z Angoli był ... skondensowanym sokiem z owoców granatu. Rok później niemiecka firma wypłaciła obywatelowi byłej Jugosławii, który zobowiązał się do dostarczenia
"czerwonej rtęci", 200 tys. dolar6w i tyle go widziała.

Kosztuje

Kto

dużo,

ale ...

widział

"czerwoną rtęć"?
W tym roku przechwycono we
700 g specyfiku przez
"handlowców" nazwanf!go umownie "czerwoną rtęcią", lecz dziennikarze ustalili, że była to pochodna
antymonu i rtęci. Specjaliści atomistyki byłego ZSRR kategorycznie
zaprzeczają jakoby wytworzono
u nich taką samą substancję.
Prawdą jednak jest, że policje
poszczególnych krajów coraz
częściej informowane są o próbie
handlu substancjami radioaktywnymi i innymi niebezpiecznymi produktami chemicznymi. O ile w 1986
r. oraz w 1987 r. zajmowano się zaledwie jedną sprawą, o tyle w 1992
r. - 17.
Przypomnijmy, że w Niemczech czterech Polaków oferowało do sprzedaży kilogram plutonu, a śledztwo w sprawie kradzieży 208 kg granulowanego uranu nie potwierdziło zaistnienia

Włoszech

przestępstwa. W Austrii aresztowano siedem osób za posiadanie
pojemnika z uranem 261, natomiast w Holandii przechwycono
pojemnik z uranem, przemycany
z krajów byłego ZSRR do Grecji.
W naszym kraju również znajdowali się chętni do przewiezienia substancji radioaktywnych. Prasa informowała
o wpadkach kurierów
działających na szlaku Wschód - Zachód, ale żadęn z nich nie miał do
czynienia z "czerwoną rtęcią".

Ślub
W przestworzach
Ślub w przestworzach to ekstrawagancka zachcianka młodej
pary hinduskiej Sunity iDilipa Poplay. Ceremonia zaślubin odbyła
się 18 bm. na pokładzie samolotu
Air India. Nowożeńcy mają nadzieję, że ich wyczyn trafi do
Księgi Rekordów Guinessa.
Na zdjęciu: nowożeńcy w otoczeniu rodziny i przyjaciół.
PAP/CAF-AP

Na dobranoc

Krz~ówka nr 213

Diabeł
występuje

Najważniejsze

w

telefony

całych Włoszech

Łęczycy, właściciel wspaniałej
kolekcji wywodzi się z tego sa-

mego miasta.
Podczas wycieczek po kraju
łatwo napotkamy liczne przykła
dy obecności diabła w wielu

wcieleniach w polskiej kulturze.
Liczne są diabelskie kamienie,
gdzieś tam straszy, a jeszcz~
gdzie indziej diabeł pozostawił
odcisk ręki.

Skradziony w Lyonie samochód "alfa-romeo"
na nogi całą miejscową i okoliczną policję. Powodem alarmu był pozostawiony w nim
przez właściciela wozu, szefa prokuratury z Mediolanu, notatnik z prywatnymi telefonami
sędziów ścigających poczynania mafii.
postawił

Prok. Francesco Severio Borelli,
centralna postać walki z korupcją,
przyjechał do Francji na weekend z
żoną i przyjaciółmi. Ich samochód
ukradli trzej młodociani, żeby się
przejechać, a po drodze wyrzucali
z wozu wszystko, co nie było dla
nich interesujące. Samochód i zło
dziei aresztowano, ale cennego
karnetu nie odnaleziono.

Madonna
VtI

śVtliecie

polityki
19 bm. w jednym z nowojorskich
hoteli wydano obiad na rzecz finansowego wsparcia kampanii wyborczej demokratycznego gubernatora Nowego Jorku, Mario Cuomo.
W sumie 2,5 mln dolarów. Wśród
zaproszonych gości byli m.in. prezydent Bill Clinton i przedstawiciele
świata artystycznego.
Na zdjęciu :kontrowerysyjna
piosenkarka Madonna na .politycznym" obiedzie.
Fot. PAP/CAF-AP

Nadzieja w bórsukach
Niemiecki eks-bankier, Jurgen Huhn po stracie całego majątku i całko
witym odwróceniu się rodziny, zamieszkał w górskiej chacie w okolicach
Herborn. Oprócz wielkiej walizki z ubraniami i środkami higieny osobistej,
uwagę fotoreporterów zwrócił lniany worek. Bankrut przywiózł w nim trzy
borsuki, które ma nadzieję oswoić i zmusić do rozmnożenia się w niewoli.
Jeżeli mu się to uda, może znów powróci na salony.

http://sbc.wbp.kielce.pl

POZIOMO: 1/ krochmal, związek
organiczny występujący m.in. w bulwach ziemniaków, 5/ coś tajemniczego, zagadkowego, 6/ pniak, 7/
ROZWIĄZANIE , 11/ but lub półbut
sznurowany, 12/ tworzywo warstwowe z fomiru i żywic syntetycznych
stosowane jako płyty ozdobne lub
wyrób z tworzywa sztucznego
wzmorniony tkaniną stosowaną np.
na kurtki, 13/ amerykański storczyk
nadrzewny uprawiany w szklamiach
w wielu gatunkach i odmianach,
PIONOWO: 2/ i jazda, i kawaleria,
3/ harmonijka ustna, 4/ imię Łęckiej,
bohaterki powieści Bolesława Prusa,
7/ wyznaje wiarę chrześcijańską uznającą zwierzchnictwo papieża, 8/
nielegalne przewożenie przez granicę towarów bez cła, kontrabanda,
9/ istnienie, bytowanie albo egzystencja, 10/ rzepka kolanowa.
Rozwiązanie krzyżówki /Wyraz 7
poziomo/ przesyłać prosimy pod adresem redakcji ED wyłącznie na kartach pocztowych w terminie 7 dni od
daty numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę
książkową. Na karcie pocztowej należy dopisać: "Krzyżówka nr 213"
Rozwiązanie krzyżówki nr 195:
POZIOMO: paszport, karaluch,
różaniec, ambulans, Oklahoma, narciarz, kombinat
PIONOWO: poker, stróż, polon,
rycie, ósmak, Anula, igapo, cisza,
ośnik, larum, Haiti, morwa.
Rozw. gl: Oklahoma.
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Echo znad Wisly

Nie ma młodzieży trudnej,
jest t·ylko młodzież zagubiona

leczenie

SANDOMIERZ. Rozmowa z mgr. Karolem Burym
Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego
w Sandomierzu.
sędzią

* Panie

sędzio,

nie ma w tym
żadnej przesady ani kurtuazji
z mojej strony, Jeśli powiem, że
należy pan do jednych z najbardziej szanowanych I poważnych postaci Sandomierza.
Popularność swą zawdzięcza
pan nie tylko długoletniej pracy
zawodowej, ale również, a może
przede wszystkim działalności
społecznej, w tym pracy -na
rzecz młodzieży trudnej. Proszę
powiedzieć, skąd u pana ,tak
wielkie zaangażowanie i zainteresowanie tą grupą młodzieży?

- Bardzo dziękuję panu za tak
sympatyczną dla mnie opinię, która jest jednym z najważniejszych
kryteriów oceny mojej wielolętniej
pracy zawodowej i społecznej. Zawód sędziego, a zwłaszcza
sędziego rodzinnego jest zawodem bardzo trudnym oraz wyczerpującym i sandomierzanie wiedzą
o tym, dlatego tym bardziej cenię
sobie moją działalność społeczną,
zwłaszcza że jest to działalność
służąca dzieciom, młodzieży i rodzinie, a więc poświęcona tym
wartościom, które dla każdego
człowieka są bardzo bliskie i najważniejsze.

Będąc człowiekiem wychowa:
nym w zdrowej rodzinie, przez kochających mnie rodziców wiem
czym jest dla każdego z nas prawidlowo funkcjonująca rodzina.
Nie gdzie indziej, jak właśnie
w niej kształtuje się osobowość
młodego człowieka, jego wiedza o
życiu, zwyczaje i cały system wartości, w tym patriotyzm i uczucia.
Dobre rodziny wychowują dobrych
ludzi na dobrych obywateli. Im
więcej będzie miłości i wzajemnego zrozumienia w rodzinie, tym
mniej
będzie
przestępstw
i związanych z nim różnych patologii społecznych . Pamiętając
o tym podjąłem się pracy z mło
dzieżą określaną przez wielu publicystów, jakO młodzież trudna,
choć ja wolę używać określenia
młodzież zagubiona.
* Czy praca z młodzieżą
trudną miała Jakiś wpływ na
pańską karierę zawodową?
Niewątpliwie tak. Z tego
między innymi powodu w 1984 roku zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sandomierzu i zostałem sędzią Wy-

-

przymusowe

Co pana zdaniem skłania
młodych ludzi na wejście na
drogę przestępstwa?

W bliźszej jednak perspektywie
konieczne jest otoczenie szczególną opieką i działaniami profilaktycznymi dzieci i młodzież z rodzin patologicznych. Im wcześniej
zostaną one objęte takimi działa
niami, tym większa jest szansa na
ochronienie tych dzieci przed
zgubnymi zajwiskami patalogii

na wzrost liczby

młodzieży zagrożonej'patologlą społeczną?

- Z moich obserwacji wynika, że
główną przyczyną przestępstw
popełnianych przez młodych ludzi

- Z moich doświadczeń sędzie
go rodzinnego, a także z codziennego kontatku z młodzieżą wynika, że największym zagrożeniem
dla naszej młodzieży jest zjawisko
bezrobocia, które przede wszyst-

jest ich niski status materialny, bieda lub wręcz nędza. To nędza
i brak jakichkolwiek perspektyw
życiowych pOPYCha ludzi na drogę
przestępstwa. Znaczna ich część,
w tym szczególnie, bójki, pobicia,

TARNOBRZESKIE. Polskie
Koleje Państwowe wprowadziły nowy rozkład jazdy pociągów "Zima 94/95", który
będzie obowiązywał do 27 maJa 1995 roku. Na łamach naszeJ gazety zamieszczamy
najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów pasażers
kich na terenie województwa
tarnobrzeskiego.
Pociągi dalekobieżne
* Pociąg relacji Wrocław Gł.
- Hrubieszów Miasto /Bełżec
na odcinku Tarnobrzeg - Zamość będzie kursował o około
30 minut później!; Baranów
Sandomierski odj . 3 .15, Tarnobrzeg 3.31; Stalowa Wola Rozwadów 4.13, Biłgoraj 5.08,
Zamość
6.48, Hrubieszów
Miasto przyj. 8.05, Bełżec przyj.
6.58.

społecznych. Wielką rolę odegrać

tu muszą szkoły, sądy rodzinne,
a także samorządy i organizacje
społeczne. Młody człowiek musi
wiedzieć i odczuć, że jego rodzic,
nauczyciel, trener, policjant, sąd
czy prokurator jest jego przyjacielem, który przede wszystkim chce
mu pomóc w odnalezieniu drogi
w społeczeństwie, w którym zagubi/a się jego osobowość. .

ODNALAZŁEM
,
kim dotknęło ludzi młodych. Bezrobocie rodzi frustracje, apatię
i agresję, a te z kolei powodują
gwałtowny wzrost zjawisk patologicznych jak narkomania, alkoholizm
czy
różnego
rodzaju
przestępstwa kryminalne.
W prowadzonych przeze mnie
sprawach rodzinnych bardzo
często wyłania się problem rodzi' ny rozbitej, zagrożonej-ubóstwem
lub wręcz nędzą wywołaną bezrobociem rodziców. Czy taka rodzina, pozbawiona podstaw normalnego funkcjonowania może stworzyć odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju i wychowania
swoich dzieci? Wątpię.
Przerażającym zjawiskiem jest
ustawiczny wzrost spożycia alkoholu na głowę statystycznego Polaka. W Polsce wskaźnik ten wynosi 12-13 litrów czystego alkoholu na 1 mieszkańca . Hitlerowcy
w swoich planach zdegenerowania narodu polskiego przewidzieli,
że już spożycie rzędu 5 litrów na
głowę wystarczy do osiągnięcia
tego celu. A statystyki alarmują.
W kraju około 1,2 mln to ludzie
nałogowo pijący alkohol, 3 mln to
osoby go nadużywające. OZAacza
to, że co najmniej 9 mln dzieci wychowuje się w rodzinach zagrożo
nych na s~utek pijaństwa i alkoholizmu. I co najgorsze, z każdym
rokiem obniża się wiek, w którym
młodzież zaczyna pić alkohol. Do
poradni przeciwalkoholowych na

CEL

* Jakle formy pracy, pana zdaniem, są najskuteczniejsze?

rozboje czy gwałty popełniana jest
pod wpływem alkoholu. Często
młody człowiek dokonuje czynu
karalnego po to, aby zwrócić uwagę kolegów, zaimponować im
lub popisać się przed nimi swoim
sprytem i odwagą. Takich czynów
dokonują dzieci z tzw. dobrych domów. Poważnym czynnikiem ułat
wiającym
wejście
na drogę
przestępczą jest niewydolność.
wychowawcza rodzin. W tych rodzinach, w których dzieci są bite
i maltretowane przez pijanych rodziców, w których niemal codzie n"
'oie widzą przemoc i okrucieństwo
wychowują się młodzi przestępcy.
Sprzyja temu także reklamowana
przemoc, brutalność i gwałt w telewizji, a zwłaszcza na kasetach
wideo. Beztroska i bezmyślność

rodziców w tym zakresie jest zdumiewająca. '

* Jak zatem
młodego
wejściem

można uchronić
człowieka
przed

w konflikt z prawem?
- Podstawowym.warunkiem jest
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego obywatelom, sprawiedliwa
dystrybucja dóbr oraz zminimalizowanie zbyt drastycznych różnic
w poziomie życia społeczeństwa.
Ludzie żyjący na przyzwoitym poziomie materialnym, którzy będą
mieli motywację do uczciwej pracy
nie będą skłonni do popełniania
przestępstw. Ważnym czynnikiem
jest preferowanie takiego modelu
rodzinnego, w którym rodzice po-

'

- Niewątpliwie do jednych z najbadziej skutecznych zaliczyłbym
sport i kulturę. Dlatego na
przykład prowadząc Kuratorski
Ośrodek Pracy nad Młodzieżą
z tak wielką determinacją domagam się pr~yznania środków finansowych na racjonalną i efektywną działalność sportową i kulturalną. Ważne jest również stworzenie specyficznej, rodzinnej'atmosfery przyjaźni i solidarności
w pracy z młodzieżą trudną oraz
podejmowanie różnego rodzaju
działań nieformalnych przybierających niejednokrotnie charakter stosunków partnerskich.

Miasto zmie
oblicze ...
,

* Jest pan zastępcą burmistrza
od kilku miesięcy. Ma pan Już pewne rozeznanie w potrzebach miasta, poznaje pan Jego problemy.
Proszę powiedzieć, co chciałby
pan zmienić w czasie swojej kadencji I w Jakim stanie widzi pan
Staszów w 1998 roku?
- Ze Staszowem związane jest
całe moje młodzie(1cze i dorosłe
życie. Przede wszystkim nalezy
rozwiązać problemy mieszkanio-'
we, a są one bardzo duże. Dość
powiedzieć, że aktualnie oczekuje
na mieszkanie spółdzielcze 400
członków. O mieszkania zaś komunalne ubiega się 200 rodzin lub
pojedynczych osób. Tymczasem
buduje się tylko jeden blok mieszkalny w ramach budownictwa
spółdzielczego za pieniądze włas
ne członków, w których zamieszka 30 rodzin , W przyszłym roku
rozpocznie się budowę nowego
bloku na podobnych zasadach.
W maju oddano do użytku blok
komunalny na os. Oględowski,

* Czy poprzez skuteczne formy pracy wychowawczej IstnieJe szansa, że człowiek mający
konflikt z prawem może wrócić
do społeczności I stać się normalnym jej członkiem?

ANDRZEJ BORYCKI

Eugeniusz Cieplela
w którym zamieszkało 27 rodzin,
w budowie jest następny, w którym zamieszka 24 rodziny.
Poważnymi problemami są:
stan dróg, ulic, chodników. Miasto
i wsie gminy przecinają drogi lokalne. krajowe i wojewódzkie. Ponieważ ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, na tych
kwestiach będzie skoncentrowana moja uwaga. Obecnie trwają
prace wykończeniowe przy nowoczesnej obwodnicy miejskiej.
W przyszłości musimy rozwiązać
ponadto inne problemy, tj. całko
wita telefonizacja i kanalizacja
linii
miasta,
doprowadzenie
ciepłowniczej
do południowej
części miasta, a więc w rejon
Szkoły Podstawowej nr 1 , co pozwoli na likwidację małych kotłowni
i na poprawę sytuaCji ekologicznej. Ponadto planujemy dokończenie budowy segmentu nowej szkoły na os. Wschód, budując przy niej boisko i inśtalując
urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Myślę też o budowie muszli koncertowej
w
rejonie
boisk
międzyszkolnych SP nr 2 i LO.

do 27 maja 1995 roku

rozkład

jazdy

Sądzę, że zrealizowanie tych ini·
westycji zmieni oblicze miasta w
1998 roku.
* Z zawodu jest pan nauczycielem. Proszę powiedzieć, jak
przedstawia się sprawa przejmowania placówek edukacyjno-wy.
chowawczych przez samorządy'?
- Tak. Jestem nauczycielem.
Przez 21 lat byłem dyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T.
Kościuszki w Staszowie. Problemy
oświaty są mi więc bliskie. Jeśli chodzi o przejmowanie ww. placówek
przez samorządy, to byłem za ich
przejęciem od 1 IX 1994 r., a nie od
1 I 1995 roku, jak to jest w ministerialnych planach. Konieczne jesl
jednak oddłużenie szkół, skierowa·
ni~ odpowiednich subwencji na kapitalne i bieżące remonty. Od 4 lal
wł;łdze oświatowe nie skierowatJ
na te cele prawie żadnych środków.
W sierpniu Komisja Oświaty, Wy.
chowania i Sportu, której przewod·
niczę oraz przedstawiciele miejscowego nadzoru pedagogicznego dokonali przeglądu warunków technicznych szkół i J)rzedszkoli, notując najważniejsze mankamen~
i określając najważniejsze potrzeby. Mamy więc aktualny obraz sta·

- Dzieci i młodzież wywodzące

akceptacji, uczucia i autorytetu.
Bardzo przeżywają swoje dramaty
rodzinne, biedę i łaMo je urazić.
Trzeba być bardzo ostrożnym
i wyważonym, aby nie ugodzić
w ich specyficznie pojmowany honor i ambicję. W szkole działania
wychowawcze muszą być bardzo
konsekwentne. Nie można sobie
pozwolić na rozpoczęcie jakiejś
formy działalności wychowawczej,
a potem ją zaniechać.

•

I

Rozmowa z mgr. Eugeniuszem Ciepielą - zastępcą burmls.
trza Staszowa.

się z rodzin patologicznych są
najczęściej bardzo nieśmiałe, bezradne i zagubione. Potrzebują one

* Dziękuję za rozmowę.

Nowy

ze Staszowem

społeczną?

Problemy młodzle~ są bardzo trudne.

Będzie obowiązywał

Całe życie związany

* Na cO)1aJbardzleJ uczulona
Jest psychika młodego człowie
ka
zagrożonego
patologią .

- Oczywiście, że tak. Przykła
dem tego są nasi podopieczni, którzy uczęszczali do naszego ośrod
ka kuratorskiego. Osoby te. które
w młodym wieku miały konflikt
z prawem są dziś dobrymi
małżonkami i rodzicami. Są moimi
przyjaciółmi, z którymi czasem się
spotkam i powspominam dawne
czasy. Wielu z nich jest działacza
mi sportowymi, pomagającymi mi
w pracy klubowej i przy organizacji imprez sportowych. Są dalej
związani z klubem i ośrodkiem kuratorskim. Czasami przychodzą
ze swoimi dziećmi porozmawiać
w klubie, a ja cieszę się, że rosną
nowe zastępy kulturystów i kulturystek.

ciągu

ostatnich czterech
lat problem młodzieży patologicznie zagrożonej, z uwagi
chociażby na rozmiary I brak
skutecznych metod jego rozwiązania, nabrał szczególnego
znaczenia. Proszę powiedzieć,
które z czynników, pana zdaniem, mają największy wpływ

państwa.

*

SWOJ

zawodową będą mieć

wychowanie dzieci.
Niezbędne jest ograniczenie zjawisk pijaństwa i alkohlizmu oraz
narkomanii, które osiągnąć mo~a
m.iOl przez działania profilaktyczrozsądną
politykę
ne oraz

dzialu >Rodzinnego i Nieletnich ,
pomimo że dobrze wiedziałem, że
w środowisku prawników funkcja
sędziego rodzinnego nie jest ceniona i nie służy karierze prawniczej. Uczyniłem to świadomie,
gdyż dobro rodziny i dzieci zawsze w moim systemie wartości
stało najwyżej. Od tamtego czasu
problematyka rodzin stała się najważniejszym elementem w mojej
pracy zawodowej i nie tylko.

*W

za pracą
czas na

coraz

częściej trafiają uczniowie szkół
średnich. To musi wzbudzać niepokój. Podobnie jest, jeśli chodzi
o narkomanię, gdzie również obserwuje się znaczący wzrost liczby
młodych ludzi nałogowo uzależnionych od narkotyków.

pociągów

nu obiektów i wiemy, w jakim stanie
będziemy je przejmować.
* W mieście niezwykle
- prężnie działa Staszowskl Ośro
dek Kultury, a także konkurencyjne Staszowskle Towarzyst·
wo Kultury. Jak ocenia pan poziom kulturalny Staszowa?
Staszów jest niezwykle
prężnym i znaczącym ośrodkiem 'ą
. cia kulturalnego nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce,
SOKjestto jednostka bużetowa, zat·
rudniająca wielu profesjonalistóW
i działa przy nim ognisko
na które uczęszcza 130
zujących w 5-letnim cyklu I
wyksztalcenia muzycznego.
dobrze działa też "nrlk>r7n ..
szowskie Towarzystwo
które za działalność w 1
zajęło I miejsce w Polsce w
kategorii, tzn. miast nie w0jewódzkich. STI<, jako organizacja
społeczna, nie musi być konkure!l
cyjne w stosunku do SOK ~
oceniam dzialalność każdego z Wf
mienionych
ośrodków
kultulY,
Muszą one w przyszłości wspomagać się i uzupełniać wzajemnie. 511<
nie może przecież prowadzić dzialaf
ności muzycznej czy plastycznej, natomiast może w dalszym ciągu .roz·
wijać działalność wydawniczą I
gionalistyczną.

* Wydawane są w

re.

Staszo~1

konkurencyjne gazety: " GonieC
Staszowski", wydawany przeJ
STK I "Monitor", będący organelli
samorządu. Czy nie lepiej by/obł

wydawać Jedną wspólną gazetę .
- Tu także nie widzę konkurenc)t

ności . .,Monitor" jest b. dobrym ~
samorządowym, przede wszYStI<iII
o charakterze informacyjnym, ~
w części publicystycznym. Pospiękną, rzadko spotykaną szatę gaficzną. Starszy .Goniec" zawiera ~
de wszystkim materiały o tema~
kulturalnej i spoIeczno-poiityc:ZllEll.
Rozmawiał

KRZYSZTOF PAWEł)

wej Woli Rozwadowa 23 m!n.
niej /6.38/, odjazd z Bi/goraja
* Pociąg osobowy nr 2256
Stalowa Wola RozwlsdólW

0.021-

Biłgoraj

odjeżdżał ze stacji Ooc:zat.ko\l!eJ
minut później Iw

plan po zmianie/o

* Pociąg pospieszny "Hetman"
relacji Katowice - Zamość na odcinku Tarnobrzeg - Zamość
będzie kursował o okolo 20 minut
p6źniej /Tarnobrzeg odj. 20.27,
Stalowa Wola - Rozwadów 20.58,
Bi/goraj 21.47, Zamość przyj.
22.50/.
* Pociąg pospieszny "San" relacji Przemyśl- Warszawa Wsch.
będzie kursował o około 45 minut
później /Stalowa Wola - Rozwadów odj. 7.33, Sandomierz
8.04, Warszawa Wsch . przyj.
12.19./.

* W stacji Stalowa Wola - Roz·
wadów zostaje skomunikowany
w obu kierunkach pociąg pospieszny "Hetman" relacji Zamość
- Katowice i "San" relacji Przemyśl - Warszawa Wsch.
Pociągi lokalne
* Pociąg osobowy relacji Stalowa
Wola - Rozwadów - Dębica nr
23330 będzie kursował o okolo 25
minut wcześniej /odjazd z Rozwadowa 3.55, przyjazd do Dębicy 6.40/.
* Pociąg osobowy relacji Stalowa Wola - Rozwadów - Przeworsk nr 23433 będzie odjeżdżał
o 25 minut wcześniej tj . o godz.

5.30, przyjazd do Przeworska
godz. 7.
* O godz. 5.55 uruchamia się
nowy pociąg osobo":'}' relacji Stalwao Wola Rozwadow - Rudnik
nad Sanem, przyjazd do Rudnika
6.28.
* Pociąg nr 23439 relacji Sandomierz - Przeworsk będzie odjeżdżał 17 minut później /Sandomierz 13.45, Stalowa Wola Rozwadów 14.19, Przeworsk przyj.

6.40, przyjazd do Stalowej Woli
Rozwadów 7.15.
* O godz. 8.04 z Rudnika nad
Sanem uruchamia się pociąg osobowy do Tarnobrzega, przyjazd
9.25.

* Pociąg

15.521.

osobowy relacji Rud·
nik nad Sanem - Stalowa Wola
Rozwadów będzie kursował o 22
minuty później w relacji Rudnik
odj. 19.27 - Skarżysko-Kamienna
przyj. 23.

* Uruchamia się nowy pociąg 0sobowy w dni robocze oprócz sobót, relacji Rudnik nad Sanem odj.

* Pociąg osobowy relacji Biłgo
raj - Stalowa Wola Rozwadów nr
2257 będzie przyjeżdżał do Stalo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

* Pociąg nr 238 relacji Be/Żec4Ó~
mość będzie kursował o ~oIo 24
nut później /odjazd z Bełżca 18.
przyjazd do Zamościa 20.29/.
* Rozszerza się termin
nia na wszystkie dni
ciągów: 11 relacji
Rozwadów /odj. 9.
Iprzyj. 9.421, 9914 relacji
.
11.101 - Sandomierz /przyJ.
15 relacji Stalowa Wola dolj
wadów /odj. 18.15/ - RU
/przyj . 18.48./.

Echo Reklama
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Przedsiębiorstwo r:»rodu~cyjno-Wdrożeniowe
w Ostrowcu Sw. ul. Swiętokrzyska 8

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego

Biuro Promocji i Obsługi Samodzielnej
Działalności Gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż

ogłasza

przetarg nieograniczony

na sprzedaż maszyn i

urządzeń:

1. Fotel dentystyczny WF 100 cena wywoławcza
20 mln zł
2. Unit dentystyczny 654BAA4 cena wywoław
cza 50 mln zł
3. Frezarka pozioma 3 FX cena wywoławcza 10
mln zł
4. Szlifierka dwu tarczowa I SAB cena wywoławcza 4 mln zł
,
5. Prasa korbowa LKT 200/160 cena wywoław
cza 22 mln zł
6. Prasa mimośrodowa PMS 160 cena wywoław
cza 12 mln zł
7. Pogłębiarka pływakowa PPK 150 cena wywoławcza 40 mln zł
~
8. Tokarka rewolwerowa RM 25 cena wywoław
cza 2,0 mln zł
9. Tokarka rewolwerowa RH 16 cena wywoław
cza 1,5 mln zł
Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.1994 r.o,godz. 11.00 w biurowcu Dyrekcji Przeds. Prod.-Wdroż. przy ul. Swiętokrzyskiej 8.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpła
cać na konto: Banku Przemysłowo Handlowego w Krakowie
O/Ostrowiec nr 322854-34193-131 lub w kasie Przedsiębior
stwa na godzinę przed przetargiem.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu
wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta
,/ zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy. jeżeli oferent, którego oferta, została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
- Sprzedawcy przy;>ługuje prawo swobodnego wyboru oferty
jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, a także
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Przedmioty przetargu można oglądać codziennie w tygodniu poprzedzającym przetarg w godz. 7-13 . .
Informacji o urządzeniach udziela Biuro Promocji PP-W tel.
65-28-81 wew. 20-94 lub 27-67. PP-W zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
-

Urząd

w Kielcach, ul. Pakosz 72
niżej

wymienionych samochodów:

Przetarg odbędzie się w dniu 9Xl1994 r. o godz. 9.00
w WKTS Kielce ul. Pakosz 72.
Samochody nie sprzedane w I przetargu wezmą udział w II
przetargu który odbędzie się w dwie godziny po zakończeniu
prżetargu pierwszego w WKTS Kielce. .
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WKTS Kielce najpóźniej
w przedozień przetargu do godz. 14.00.
Pojazdy można oglądać na dwa dni przed przetargiem od
godz. 11.00 do 12.00 w Kielcach ul. Pakosz 72.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn
oraz nie ponosimy odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów.
Samochody będą sprzedawane w takim stanie technicznym w jakim będą w dniu przetargu.
1006/vat

Wydział

PRZETARGU

Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskie-

go w Starachowicach ul.
ogłasza

Radomska 45 /leI. 74-72-68/
przetarg na opracowanie

"Projektu technicznego kanału
deszczowego przy ul. Radomskiej na odcinku ul. Krzosa - ul.
Widok w Starachowicach".

15310

SUPER
•
PROMOCYJNA SPRZED~
PAPffiROSOW

Oferty prosimy składać do dnia 8.11.1994 r. do godz.
9.30 w pok. 118 UM. Rozpoczęcie przetargu nastąpi
w dniu 8.11.1994 r. o godz. 10.00 w Wydziale Inwestycji Miejskich. Informacje i materiały do sporządzenia oferty można uzyskać w podanym wydziale osobiście.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

W NOWO OlWARlEJ HURTOWNI W RADOMIU

4$7/k

PAPIEROSY
KRAJOWE I ZAGRANICZNE
oraz bilety komunikacji miejskiej, baterie, Mentosy

SP. PR. ODZIEŻ
przedstawiciel fabryczny Firmy
STOMIL w Grudziądzu
oferuje:

- buty gumowe i gumofilce,
- odzież roboczą I ochronną,
-ręczniki

KIELCE

ul. Górna 25
tel./fax 450-84

RADOM

ul. Tartaczna 3
.tel./fax 632-877

Najlepsze i najtańsze w mieście.
Kielce. ul. Chęcińska 1. tel. 619-614. 613-224
Odbiorców indYNidualn)th zapraszamy do sklepu
Kielce, ul. Wspólna 8

i

typu WAN i

oraz wszelkie dodatki wykończeniowe dla wszystkich odbiorców
po cenach hurto~h

już

od 62 tys./1 m kw.

długiej

Busko-Zdrói,

ul. Wojska Polskiego 4, tel. (H96)44-38
(w centrum przy aawnej hurtowni papierosów)
PP!R1 "DDWAL" zaprasza codziennie od 8 do 16

wraz z

.-

~

wyposażeniem
układy pneumatyki i

z

Gminy w strawczynie
w Strawczynie.

ZaDewniamy mieszkanie.
Warunki pracy i pf'acy do uzgodnienia.
Informacja - tel. 11-04-20 w. 2 lub 6.
7835/bo

Przedsiębiorstwo Usług

Transportowo-Handlowych "HANTRANS" w Kielcach
ul. Magazynowa 4

ogłasza

przetarg nieograniczony na

sprzedaż niżej wymienionego środka transportowego:

1. Naczepa chłodnia Lamberet
z agregatem chłodniczym
Thermo-King T-34 C, nr rej.
KIW 186 D rok prod. 1990
cena wywoławcza
810 milionów złotych.
Przetarg odbędzie się w świetlicy przedsiębiorstwa w dniu
94.11.08 o godz. 10.00.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa najpóźniej do godziny 9.00 w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium wygrywającego przetarg
będzie zaliczone na poczet zakupu. Do ceny nabycia dolicza
się podatek VAT w wysokości 22% .
Oględzin wyżej wymienionego środka można dokonać
w dniu poprzedzającym przetarg na bazie przedsiębiorstwa
w godz. 8.00-15.00.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za
stan techniczny oferowanego środka transportowego.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wycofanie jednostki z przetargu oraz unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
1005/vat

ZBIERAJ ZŁOM
METALI

KOlOROWYCH

* MIEDŹ DO 37.000,* BRĄZ DO 19.000,* ALUMINIUM DO 16.000,* MOSIĄDZ DO 19.000,Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 48
Kielce, ul. Jeleniowska 21
przecznica ul.· Warszawskiej
Kielce, ul. 1 Maja 177
"''''''

SPRĘŻARKI

••

11

zatruani oa zcu:az
fe/(arza stomato(0!1a w Gminnym Ośrodku Zdrowia

1. FSO 125p sanitarny nr ewidencyjny 1269 rok produkcji
1987. cena wywoławcza - 16.000.000 zł
2. FSO 125p sanitarny nr ewid. 1427 rok produkcji 1988,
cena wywoławcza - 18.000.000 zł
3. FSO 125p sanitarny nr ewid. 1425 rok produkcji 1988,
cena wywoławcza - 18.000.000 zł
4. FSO 125p sanitarny nr ewid. 1468 rok produkcji 1989,
cena wywoławcza - 20.000.000 zł
5. FSO 125p sanitarny nr ewid. 1252 rok produkcji 1987,
cena wywoławcza - 16.000.000 zł
6. FSO 125p sanitarny nr ewid. 1357 rok produkcji 1988,
cena wywoławcza 18.000.000 zł
7. Nysa 522 towos nr ewid.1138 rok produkcji 1985, cena
wywoławcza j;- 10.000.000 zł

OGŁOSZENIE

0

SALONY MEBLOWE

W
..I

IMPORTU .'

dodatkowym
elementy łlydrauliki
zszywacze tapicerskie
wiertarki i wkrętaki pneuma~zne
myjki samochodowe
przewody gumowe i polietyłenowe

siłowej

OFERUJE PH-U-P

al

BEST

25-729 Kielce ul.Urzędnicza 16
~ teI.504-57. tel./fax 524-77 tlx 0613318 sk.poczt.334

W

..

MARIAN CEGLAREK ~::::----------=~~
II
KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7

zaprasza Szanownych Klientów
do nowo uruchomionej

RADIO
K IE LC E
REKLAMA

Kielce teL/fax 68-13-13
Radom tel. 63-33-63
Tarnobrzeg tel. 22-28-52 ~o/AR'

HURTOWNI EIEK1ROTECHNICZNEJ
Kielce, ul. Zagna/iska 40, ·tel./fax 66-12-08

203'mkJvat

http://sbc.wbp.kielce.pl

TEl. 501-72

KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33

TEL. 31-81-86

NA ŻYCZENIE KLIENTA, ZAKUPIONE U NAS MEBLE
BEZPŁATNIE

MONTUJEMY, TRANSPORTUJEMY (NA TERENIE KIELC ).
INSTALUJEMY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA sa";AT

li

Ogłoszenia

strona 12

drobne

Eeho Reklama

UWAGA!! DLA OSÓB FIZYCZNYCH, NA OGŁOSZENIA DROBNE
W~UBRYKACH KUPIĘ, SPRZEDAM, NIERUCHOMOŚCI

100% GWARANCJA ZADOWOLENIA KLIENTA
Je&1l ogIouen1e drobne lIIDłeuczone w Echu DnIa me odDłesle skutku • przyJcH do Biura Reklam ł

GRATIS

w wolnym terminie jeclno

BO/BO

przyjmUje

ogIoszeDłe

tej

lID1ej trełcł.

BIURO REKLAM I OGWSZEŃ

Reklamy. i Ogłoszenia
do Rzeczpospolitej
bez dodatk9U?ych

ogtOlld.

dOlłlDłesz

OWuMC rachunek

opłat

~

Biuro Reklam i Ogłoszeń "Echo Dnia','
Kielce, ul. Targowa 18, tel,ffax 32-45-40

W GODZ. od 7

25-953 Kielce, ul. Targowa 18,

bo/bO

VAT/Ol 008

bolO7797

Szkolenie Agentów Ochrony - interesujący zawód. Radom 31-35-77
w.15, Kielce 465-55.

WZar/00176

BOIR/OOO53

Plac 10 arów - akt notarialny, w tym
sad, budynek nowy + gospodarczy.
Niedrogo. Oferty BO 7830.

Szkolenie Agentów Ochrony. Ra, dom, tel. 31-33-51 w.15. Kielce,
teI.465-55. Oferty pracy.

bolO7830

bolR/OOO60

Posiadam haleo pow. 200 m kw. c.o,
woda, gaz, siła, telefon blisko Kielc. 0czekuję propozycji, tel. 53()..()8.

Zatrudnimy panie z zakwaterowaniem. Wysokie zarobki. Kraków tel.
(012) 118-198.

.

bolO7814

ELEKTRONIKA
MDS-Elektrooik· Service, Sanyo
& Sony, Kielce ul. Manifestu lipcowego 71, tel.lfax31-80-91, Kielce, ul.
Buczka 22, tel./fax 66·28·49.
WZva/OO299

WZru/OOl60

Sauna czynna 17.00-22.00, ponie- panie, wtorek, czwartek
- panowie. Szkoła Podstawowa 32 os.
Barwinek (wejście od strony boiska).
działek,środa

VATa/01611

KUPNO
Kupię
125p ze skrzynią
(1985/87) tel. 31·21-16.

V,

Specjalistyczne Pogotowie dla
dzieci - zgłoszenia codziennie 7.0024.00, tel. 68-46-36.
bo/05973

bo/07806

Kupimy dobre, tanie i dużo ziemniaków, 508-41 wew. 133.
bo107779

Poloneza, FSO lub Skodę może być
do remontu 68·-51-80.
bo/06338
-------- -- -~-

---

LOKALE
.
- - - .--Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, wygody, umeblowane. Płatne
za rok. 32-51-92.
bolO7801

Do wynajęcia lokal 47 m kw. w centrum (płatne za rok) tel. 489-04.
. bo107813
Pośrednictwo
Kielce 68-35-56
sprzeda dwupokojowe 46 m kw, II
piętro Jędrzejów, jednopokojowe 38
mkw I piętro centrum Kielc.

bo/07812
Poszukuję

pomieszczenia na
magazyn w Kielcach o pow.20-50
m kw z dozorem teI.31-80-63.
VAT/01002
Przyjmę

na mieszkanie kobietę,
która nie wyjeżdza na soboty i niedziele. Kielce, tel. 26-544.
JCHR/OOOOl

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, Barwinek, tel. 610-311.
KamV/OOOO2

MATRYMONIALNE
Komfortowe Studio "M iramar" kojarzy małżeństwa, tel. 576-81 (12.0018.00). Kielce 1 ul. Sienkiewicza 76
Vp, pok.30 skr.pocz.312.
bolO6323

MEDYCYNA
~

"A1gol"- gabinet leczenia bólu
lek.med. Marceli Romaniuk - anestezjolog.Kielce ul. Wojska Polskiego
51 /Poliklinika MSW/. Wtorki
i czwartki 16.00 - 17.00. Badania
kierowców.
bolO7174

Andrzej Kupiecki specjalista Psychiatra. Kielce, Seminaryjska 27B
wtorki, piątki 16.00-18.00. Wizyty
domowe, tel. 114-757/po 15.00/.
AKMr/00191

Gabinet Ginekologiczny. Kielce,
Sienkiewicza 77/4. Lek. Med. Zygmunt Banaś - specjalista ginekologpołożnik. Przyjmuje od poniedziałku
do piątku 15.00-17.00.
MKru/00069

- Wypożyczalnia
Pokarmu - Kielce, Na
Stoku 74/23, 32-28-49.
Matko

karmiąca

Odciągaczy

bolO5936

Medin -leczenie kamicy żółciowej,
nerkowej, prostaty, hemoroidów
(bezoperacyjne), łysienia . Zapisy,
Kielce 487-18 (15.00-17.00).
bo105506

MOTORYZACJA
AAA, ZAPRASZAMY!
SKLEP MOTORYZACYJNYPP MOTOZBYT, KIELCE UL.
ŻELAZNA 22 (OBOK DWORCA
PKP), TEL.68-44-6O, OFERUJE
PO KONKURENCYJNYCH CENACH CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW: ŻUK, POLONEZ, FSO,
FIAT 126P, AKCESORIA, AKUŁOŻYSKA,
MULATORY,
CHŁODNICE, GRZEJNIKI GAZOWE.
P/22/00094

Ford - części. Kielce, G. Staszicowskich 15, 502-52.
MKup/00067

nowe i używane.
Trabant, Warburg,
Skoda. Tanie części. Kielce, Słowac
kiego 16, tel. 61-36-89.
Komis.

Części

Skup-sprzedaż:

WZru!00175

Motor-Zbyt, Kielce, Żytnia 3/5
tel/fax 61-67-78: części - Skoda
(wszystkie typy), części motocyklowe (motorowery, cena fabryczna).
Hurt opon motocyklowych.

bo/07833

do 32-45-40
20
00

tł

marclOOOOO

Pomoc drogowa. 61-79-76.
b0/07338

Sprzedam Forda Orion/1985/. 59-245.
bolO7700

Sprzedam Fordy Transity Diesel
na niemieckich tablicach (1992,1991,
1990), tel. 574-29 od 8.00 do 17.00.
VAT/Ol 004

Akumulatory, ogumienie, żarówki,
oleje do samochodów osobowych,
ciężarowych i motocykli, świece, filtry, akcesoria do samochodów oso. bowwych. Sklep firmowy Polmax.
Niskie ceny!!! Kielce, ul. B. Chłops
kich 93, tel. 570-02.

Sprzedam Fiata 126p (1989), Kielce, 1 Maja 138 po godz. 15.00.

bolO7416

bo107846

A1tronika - autoalarmy Laserline,
Pursuit, Activa. Kielce, Leszczyńska
13 434-79.
bo/06892

Auto-Salon: skup-sprzedaż-zamiana, konsorcjum, lombard, komis, ratalna sprzedaż samochodów.
Kielce ul. Złota 23, tel. 66-93-92,
66-27-90 i.v godz. 9.00-17.00.
WZVNOO255

-

Auto - Biteks Konserwacja
Nadkola. ul. Mahometańska 11.
bo/06869
Autoalanny,
radioodtwarzacze,
znakowanie, Kielce tel. 429-67.
MKVN00092

Autoalarmy od 2 mln (atest, zniżki)
naj tańsze znakowanie, klejenie autoszyb. Karo Service, Kielce Żniwna 3,
68-07-88.
MKVNOO122

Autoalarmy - Magnetyczne

odcięcie

zapłonu, 51at gwarancji Kielce 61-90-60.

bo/07767

Automot - części: Polonez, I:iat, Dacia,
zagraniczne na zamówienie. 9.00-17.00,
Kielce, I-go Maja 109, tel. 547-73.
AKMV/00273

Auto-Komis Kielce, Warszawska
160 prowadzi sprzedaż samochodów,
pośrednictwo-znakowanie pojazdów,
wypożyczalnia przyczep, parking całodobowy strzeżony.

JWVNOOO44

Auto·Max - części zachodnie. Kielce, Domaszowska 45, 68-25-07.

bolO7823

Sprzedam Ładę 2107, tel. 61-53-41 .
bo107817

Sprzedam Ładę 2107 (1988) w bardzo dobrym stanie, tel. 32-56-12.
Sprzedam Mercedesa 307, skrzynia, tel. 32-46-59.
bo107841

Sprzedam Poloneza (1990) Staszica 10/14.·

bo107772

Sprzedam Poloneza Irok 1990/.
Tel. 318-909 po 15.00.

bo107829

Sprzedam Poloneza /1989/, FSO
/1986/. Kielce, ul. Leśniówka 44
bolO7782

Sprzedam Poloneza Caro 1,6 GLE /1992/ aluminowe felgi, centra1ny zamek,
auto-a1arm. Kielce 421-02 po 19.00.
bolO7785

Sprzedam Poloneza (1988), Kielce,
Toporowskiego 15/10.
bolO7789

Sprzedam
54-49-61.

Skodę

105L (1982) tel.
bolO7759

Sprzedam Skodę 105L (1984) Strupice 14, gm. Waśniów.
0/00155

Sprzedam dużego Fiata Pic-kup (z
budą), do remontu 5mln, 32-51-92.
bo/a/07801

Sprzedam 126P 11984/. Kielce, tel.
263-71.
bo/07828

Sprzedam 126P /1991 wrzesień/o
68-85-66. .
bo/0781!
Sprzedam 126p (1984), tel. 61-8909 po 16.00.

MKup/00061

bolO7820

Sprzedam Fiat 126p (1990) tel.
bO/07754
563-63 po 15.00.
Szlifujemy wały, cylindry. Kielce
Krakowska 226 tel. 68-32-22.

JWru/00039
Części używane do samochodów zachodnich. Kielce 68-30-61.

bolO6982

.

MKVA/OO175

"Tecbmot" - sklep i komis motoryzacyjny, Kielce ul. Karczówkowska
9,61-38-38 oferuje· po konkurencyjnych cenach części do samochodów
Żuk, Nysa 8.00-16.00.
JWup/OOO48

NAUKA

Sprzedam działkę budowlaną
w CiosQwej, gm. Miedziana Góra, tel.
506-84 do 13.00, 550-44 po 15.00.
bolO7815

Sprzedam dom drewniany z
ką. Kielce, tel. 61-67-20.

dział

Angielski, lektorzy
Kielce
25.000/godz.
(15.00-19.00).

Anglicy,
66-39-06
bolO6557

WZIIN00269

Kursy językowe. Kielce 68-00-31.
VAT/00963

Kursy: księgowości komputerowej,
prowadzenia ksiąg przychodów - rozchodów, obsługi biurowo - finansowej firmy, rachunkowości sklepowej.
Komfortowe warunki, atrakcyjne ceny ! "Computex", Kielce, 432-02.
WZllNOQ275

Matematyka - korepetycje. Tel.
32-42-16.

bo/07803

Matematyka - korepetycje. 61-50-75.
b0/07808

NAPRAWY
Naprawa lodówek. Kielce 66-43-19.
bo105548

Naprawa piecyków
Kielce 61-26-87.

gazowych.
bo107354

Naprawa piecyków. 68-56-16.
b0/07726

Naprawa pralek, 31-35-25.
bo105983

Naprawa pralek, lodówek, chłod
nictwo. Kielce, Żeromskiego 44, 6196-41.
WZru!00171

Naprawa telewizorów, gwarancja.
Kopeć 32-22-45.
bolO7751

Naprawa lodówek, zamrażarek,
pralek automatycznych. Kielce, Warszawska 6 68-02-38.
bo,\)7428
Naprawy telewizorów, przestrojenia, piloty. 31-21-43 Blaut.

b0/07843

10 ha jedna działka, zabudowania,
trasa Jędrzejów - Katowice, połowa
domu piętrowego. Wojewoda, Sudół
132 k/Jędrzejowa.
- - ----

-

--

bo107842
- ---- -

OKNA

Kurs przygotowujący do egzaminu
na uprawnienia do posiadania broni
gazowej. Zapisy: OKW ,,AIfa"- Kielce, Targowa 18, pok. 610, 321-438,
Busko 42-12, Jędrzejów 633-54, Kazimierza Wielka 52-18-60, Miechów
31-007, Skarżysko 512-595, Włosz
czowa 425-87.

b0/07819

Lombard 68-22-42-natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu Bństol,
także w niedzielę. 68-22-24, nocny
66-30-65.
Jaru/OOO96

Restauracja
"Karczówka"
przyjęcia weselne, bankiety, imprezy zlecone. Kielce 566-06.
karc/OOOOl

Sauny
montaż,

w regionie dystrybutor
okien i drzwi
'
POLECA
1. Okna drewniane dwuramowe zespolone i okna jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi /przedstawiciel handlowy "Stolbudu"
Włoszczowa/.

2. Okna drewniane jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi, 0kucia zachodnie "Stolimpex".
3. Okna z PCV "PoItrocal " - wszystkie typy.
4. Okna z PCV "Panorama" /zbrojony profil, okucia Roto/ białe, biało
brązowe, brązowe; typowe i na zamówienie.
5. Okna z PCV - "KBE" białe, biało
brązowe, brązowe w dowolnym
kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - kontrukcja amerykańska. Przesuwne góra- dół, lewoprawo, z siatką ochronną przeciw
owadom; na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium w wielu
wzorach wewnętrzne i zewnętrzne
z przekładką termiczną; typowe
i na zamówienie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaście
wzorów.
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście
wzorów.
10. Ościeżnice.
11. Bramy garażowe.
12. Okna dachowe - przedstawiciel
handlowy firm "Velux", "Fakro",
"Ortis".
13. Wełna mineralna i styropian.
14. Cement z Małogoszcza i wapno.
15. Piana montażowa.
Zapraszamy
Każdy wybierze coś dla siebie!
Hossa Kielce, ul. Żelazna 22 /obok
dworca PKP/ tel. 66-34-21, fax 66-0901 cement pod nr tel. 66-09-07.
Hossa Radom, ul. Obrońców 30 /dojazd od ul. 1905 roku! tel. 632-645.
Nowo otwarty punkt sprzedaży, Kielce, ul. 1 Maja 136, tel. 528-82.
hoss/OOOOl

bolO7532

Naprawa magnetowidów w domu klienta bez opłaty za dojazd,
gwarancja. Kielce 61-98-11.
bo/07755
Naprawa, przestrajanie telewizorów. Kielce 11-16-47.
bO/06508
Piecyków i kuchenek gazowych,
tel. 68-35-79.

bolO7762

Piecyków, 288-48.
bolO6286
Sprzęt RTV, przestrajanie, komis,
tani sprzęt radiowy, JKN s.c. tel. 6105-62, Kielce ul. Żeromskiego 44.

Wlup/OII43

montaż ,

JAVNOOI17

.

Hossa® Spółka Cywilna

Centrum szkolenia ' "Computex"
zaprasza na kursy: obsługi komputera
I i II stopnia, Windows i aplikacje,
programowanie w Clipper I Turbo
Pascal. Kielce 432-02.

bolO7770

Szyby samochodowe- sprzedaż,
Autofenix, Szewce 39
k.oś.Nowiny, tel/fax 592-05 oraz
Kielce Al. Tarnowska 26.

Sprzedam tanio komfortowy dom
w Zwoleniu, Kielce 61-03-62.

RÓŻNE

fińskie-

suche, sprzsdaż,
gwarancja tel/fax 61-79-58.

Największy

k/Posłowic.

zachodnich,
filtry RFN - ceny promocyjne poleca
,.Tradex" Kielce, ul. Św . Leonarda
16. tel. 428-47.
trad/OOOO3
Części do włoskich Fiatów. Kielce,
Plac Wolności 8, 61-63-76.

Części do samochodów

Tablice rejestracyjne aluminiowe,
wszystkie typy, wykonanie natychmiastowe. Kielce, Św. Leonarda 18
(d. Moniuszki) 414-61 wew. 262.

MKVNOO141

Marco Service Kielce, ul. Kar:
czówkowska 20, tel./fax 524-43
poleca części do samochodów zachodnich i japońskich, sprzęgła
LUK i amortyzatory MONROE
/gwarancja/. Sprowadzamy części
na zamówienie.

plOOO41
----~~--_.

b0/07816

Psycholodzy, pedagodzy, logopedzicodziennie 9.00-20.00. Informacja, rejestracja 8.00-11.00. Kielce, ul. Warszawska 34, tel. 411-41 w. 225,267.

Praca z młodymi dla młodych, praca na stałe. Kielce, 68-42-91. Stalowa
Wola 43-56-61.
Va1/OO985
Przyjmę panią do dziecka i prowadzenia domu. Kielce 527-09.

Mieszkania w budowie, domy,
działki- oferuje Biuro Mieszkaniowe.
Karczówkowska 3, 61-65-12.

Sprzedam działkę budowlaną 30 arów k/Kielc. Tel. Kielce 66-26-87.

' ZAPRASZA
30

ł

Finna handlowa wydzierżawi 0biekt, pow. 2200 m kw. pod usługi lub
działalność handlową. Media, duży
parking, teren ogrodzony. I nne propozycje. Kielce ul. Peryferyjna 15, 3169-91 lub Warszawa (02) 628-18-10.

Agencja -

nieruchomości.

http://sbc.wbp.kielce.pl

68-75-88.

VATa/OO982

VAT/Ol011
Unieważnia się

identyfikator nr.30
-Łapiński Grzegorz

SPRZEDAŻ
Akcesońa łazienkowe, kasetony
styropianowe, sufity podklejane "Decora" . Okapy kuchenne, tapicerki
drzwi do samodzielnego montażu.
Hurtownia "Lemar' " Kielce, Ście
giennego 201, 61-45-18.

MKVNOOQ36
Amerykańską suknię ślubną.

Tel.

61-44-37.
bo/a/07828

Atrakcyjne obuwie damskie, męs
kie, duży wybór, konkurencyjne ceny.
Kielce, Słowackiego 4.
AKMu/00172
Boazeńa
Miła

- listwy - lakiery. Kielce,
14a, 566-22.
AKMr/00169

Boazeńa,

parkiety, mozaiki, deski
podłogowe, wykończenia, tarcica
511-07 Kielce, Czarnowska 14,
Włoszczowa, Wschodnia 15.
VAT/00974

Construction - bezpośredni dystrybutor "Nida Gips", suche tynki, sufity
podwieszane, narzędzia, akcesońa,
kształtowniki, profile, farby, gipsy,
oświetlenie sufitowe. Kielce, Górna
20,490-13.
MKVNOO154

I Choinki, Kielce,

Zgod~NOOO43I

Dywany, chodniki, wykładziny.
Kielce Daleka 40 /róg Leszczyńskiej/.
Tel. 68-04-66.
WZIIN00267

Dom-Serwis, Piekoszowska 2, poleca pralki, lodówki, zamrażark~ części
zamienne, naprawy.
JWVNOOO48

Drelich, flanela, surówka,
cielowe, tel. 68-01-83.

poś

MVNNQ0006
"Fatałaszek".

PRACA
Agencja Reklamowo-Marketingowa MI GRAF Ostrowiec ul.
Zagłoby 10 zatrudni na stałe osoby
w zakresie badania rynku na terenie całego kraju. Wysokie zarobki,
możliwość awansu. Bezpłatny test
kwalifikacyjny po nadesłaniu koperty zwrotnej. 27-400 Ostrowiec
Św. skr. pocztowa 175.
0 /00154

Aktualnie najlepsza propozycja
pracy (2 mln tygodniowo), wymóg:
samocłiód, Kielce 32-24-84.
VAT/Ol 012

Niemiecka Firma zatrudni budowlańców , pomocników, całkowiete
koszty pokrywa Firma. Podanie
M.Meier 42283 Wuppertal Carnaper
Str. 63 B.R.D.

tania czysta odzież
z importu, sezonowa obniżka. Kielce,
Paderewskiego 48, obok kwiaciarni
Baccara.
WZup/00145

Glazura,

krajowa ,
Kielce,
Szydłówek Górny 4a (róg Warszawskiej, przedłużenie Turystycznej) , 68-60-86.

włoska,

terakota:

hiszpańska .

MKVNOO168

Glazura - terakota. Kielce, ul.
1905 Roku 10, od 9.00-19.00.
TeI.59-774.
AKMV/00271

Głazura,

terakota włoska-krajowa. Okrzei 56/obok Mabudu/. Tel.
472-34.
WZVNOO268
Glazura - "Stiwex". Kostomloty II 140. Tel. 421-67.
AKMV/OOOO4

Echo Reklama
Hurtownia Fryzjerska "Tromax",
Kielce, Sandomierska 240, 28-789.
AKMu/OO173
Karp żywy, herbata, kurczaki, sól,
oleje, makarony i inne. Kielce,
Skrzetlewska 4. /Parking strzeżony
Herby/.
AAVNOOOO3
Mabud - od dnia l3.X. zapraszamy
do nowo otwartego punktu sprzedaży. Kielce, ul. Skrzetlewskiego 4.
Tel. 68-44-40.
WZVN00291
Makaron Świętokrzyski, produkcja, sprzedaż, Kielce ul. M.Lipcowego 67, 68-50-44, 31-08-63, 31-91-%,
ceny konkurencyjne.
VATIOO498
Makaron Świętokrzyski, produkcja, sprzedaż, Kielce ul. M.Lipcowego 67, 68-50-44, 31-08-63, ceny konkurencyjne.
WZva/00298
Największa

kielecka hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych,
Cedro-Mazur 7 (Cedzyna, obok
cmentarza), 68-01-65.
MKVNOO167
Overlock 32-51-14.
bo107564

Mesalina - masaże, towarzystwo atrakcyjnych pań. Zatrudnię panie, tel.
31-65-21.
bo/06395
Sahara - masaże, towarzystwo pań .
61-56-31.
_ _ _ _ _ _ __ __bo-'-I07_6_9_4

TURYSTYKA
Tani przejazd do Rzymu. 28-445.
bolO7786
Wolne miejsca Koln, Frankfurt.
2.x1.94.Kielce 424-67.
bolO7765

USŁUGI
AAAFinna CO.MA.lM instaluje na
cmentarzu w Cedzynie "Wieczne
światło", czyli estetyczne i trwałe oś
wietlenie elektryczne na nagrobkach.
Możliwość instalacji jeszcze przed
Świętem Zmarłych. Biuro Firmy ul.
Cmentarna 1 Cedzyna.
bo107243

"Best" - dodatkowe drzwi, 61-17-86.
bo/06394

VAT/00618

Produkcja i sprzedaż konstrukcji
stalowych linii energetycznych. Kielce 504-30.
WZVN00262
Sklep "Cerimar" - glazura, terakota, elewacyjne, kleje. Kielce Sandomierska 222. 28-368.
VAT/00936
Sprzedam Fiata 125P rok produkcji /1983/, telefon do godz.
15.30- 66-09-70.
bolO7835
Sprzedam Kuter, wilk, kotły
1501 żeliwne, nadziewarkę do parówek, wagi, zegarową 25kg i
300kg, chłodnie XL-4 SAF23, lodnie, drobny sprzęt - tanio . Tel.
484-01.
bolO71 08
Sprzedam VW Golf 1990TD tel.
61-90-43.
bolO7799
Sprzedam atrakcyjną suknię ślub
tel. 612-312 po 16.00.
bolO7825

ną,

Sprzedam garaż blaszak 521-87.
bolO7796
Sprzedam hurtem (50 szt.) bardzo
tanio półki drewniane. Te1.47-147
Kielce.
bolO7795
Sprzedam komplet wypoczynkowy
(skóra+dąb)- nowy. Tel. 61-65-69.

bolO7712
Sprzedam tanio Poloneza Caro
(1992), Kamaza wywrotka. Wola Jachowa 97.
bolO7836
Sprzedam: silnik Audi 80, skrzynię
biegów /1979/. Kielce 40-550.
bo107655
Sprzedaż Kaset Video "Gandt" PI.
Wolności 1, 475-56.

WZVN00266
Tania odzież, prana, prasowana.
Kielce, Konarskiego 3 /parking przy
Źródłowej/o
VAT/OO994
"U Guzika" - Kielce ul. Barwinek
28,61-86-64 - włóczki, mohery, pasmanteria.
WZl/NOO264
Wielka wysprzedaż farby do eternitu, trwale uszczelniają, zabezpieczają przed emisją azbestu, impregnaty do drewna, zabezpieczają
przed grzybem, wilgocią, kornikami. Hurtownia ul. Krakowska 62
(obok CPN), tel. 516-45.
JaVNOO191

_1'UII4

bo/a/07559

•

Usługi koparką K-406 plus transport. Kielce 527-09.
b0/07798

remontowo-budowlane oraz
ul.
Przecznica 5, tel. 438-36.
bolO7849
Wstrzeliwanie kołków, karnisze,
tapicerka drzwi, zamki. 61-76-98,
61-10-08.
b0/07489
Żaluzje
26-968.

Pilnie Peugot 405 Diesel 1988/89
Combi Kielce 68-12-89.
bo107800

Produkcja siatek ogrodzeniowych,
Kielce 229-24.

Tynki winylowe, montaż paneli boa7J:ryjnych. Tel. 66-24-68 po godz. 16.00.

Usługi

folie przeciwwła
maniowe na szyby wystawowe, partery mieszkań. Kielce 32-42-36.
bo107544

Polonez /1989/ składak z nowych
części. Piekoszów, tel. 16-11-70 po
16.00.
bolO7737

-ATLAS

Transport tona. Kielce 507-18
b0/07761

Firmo lDNG-POL

Kurtki chińskie

KLE'E

jedno- i dwuslronne i puchowe
damskie, męskie i dziecięce

DO GLAZURY

Ceny do negocjacji!

~~rm':I

Rocfom, g. SlcMddego 62,

POLISH LIFE IMPROVEMENT

I piętro chińskiej restOlKoqi
teljfox 529-26 w godL 9-20

HURTOWNIA OBI KIELCE UL . ZAKŁADOWA 1
L. 860605.176 , 177
P OBI UL. ZAGNARSKA 119 TEl. 31 22 37. 12

ślusarsko-spawalnicze . . Kielce

Pianina nowe, używane, sprzedaż,
gwarancja. Bad Music Kielce, Mieszka 131A. 23-568.
bo107677

Polonez Caro (1991), sklep Pal-Secam, Plac św . Tekli, wejście przez
bramę, do godz. 17.00.
boI07853

'ł

Transport 1,5T kraj - zagranica /Laweta/o Tel. 31-88-08.
bolO7214

TOWARZYSKIE
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Amerykańskie

Biuro rachunkowe - Kielce 61-31-76.
Vat/OO968
ConstructioD - Dealer "Nida Gips",
ścianki działowe, sufity podwieszane,
adaptacje pomieszczeń, wystroje
wnętrz. Kielce, Górna 20, 490-13.
MKVa/00154
Cyklinowanie. Kielce, 31-44-17.
bo/06873
Drzwi antywłamaniowe stalowe (O47) 514-412.
94100174
"Fart' dodatkowe drzwi, zamki. 6898-05,223-27.
bolO7624

"Verticale". Kielce,
b0/07698

Żalll7je 26-752.

bolO7794
Żalu2\ie 468-19.

l

Kraty rozsuwane Suchedniów /047/
544-073.
bolO7473
Malowanie, tapetowanie, rachunki,
22-754.
VAT/01014
Montaż paneli boazeryjnych, szybko i solidnie, tel. 66-27-18.

Sufity podwieszane, malowanie
natryskowe , żaluzje poziome
i pionowe. Rachunki VAT. Tel.
31-47-13.
VAT/01(I09
Ścianki działowe, sufity podwieszone, wykończenie wnętrz . Kielce 23-817 .
bolO5490

Transport- Bus, 66-22-33.

bo104432

~D

~,lf,,.,,

FAKTVRYVAT

DĘBICA

OFERUJE

NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

WYROBY

SA

FTALOWE .
- AKRYLOWE
- FASADOWE
EMUlSYJNE
CEW LOZOWE

- SlYRENOWANE
- lAKIERY
I IMPREGNAlY
DO DREWNA

KUPISZ W NASZEJ HURTOWNI PAlRONACKIEJ
W CENACH FABRYCZNYCH:
PRZEDSIĘBIORSlWO

HANDLOWE "MAM"
1 MAJA 136 TEL 528-82 W. 34
91 TEL/FAX 66-74-02 ·

~)KIELCE-ZG~RSKO
KIELCE, U

WIDEOFILMOWANIE

3711Wotnc1g

MA, Videofilmowanie 405-01.
bolO3515
Jeśli

ii GP,ir"iUS SA ii

chcesz zrobić zdjęcia studyjne,

nakręcić videofilm, ~amówić fotogra-

fa na ślub - przyjdż, zadzwoń . Studio
"Kamyk" ul. Wapiennikowa 39F, tel.
613-611.
Jaup/OOO90
Wideolilmowanie 265-91.
bolO6257
Wideolilmowanie
montaż . 31-38-76.

Demon-Video

Wideolilmowanie 511-01 .
b0/07413
Wideolilmowanie 114-583.
bo107534
VideoFilm, 572-75 (montaż).
bo/04774
Video filmowanie-Enigma,
66-11-80.
bo/03730

Videolilmowanie, 61-43-50.
bolO6086

Videofilmowanie, 31-03-67.
bo/03819

Remontowo-budowlane, m urarsko=tynkarskie, glazura, malowanie
i hydrauliczne. Tel. 68-35-79.
bolO7550

38

Żaluzje - producent poziome,pionowe. Kielce, tel.686-328,
403-26.
VAT/00910

bo{07132

Przeprowadzki, Kielce 31-38-29.
VATl00673

Dyrnińska

Żaluzje, tapicerka drzwi, 3-letnia
gwarancja. Tel. 512-65.
bolO6112

bo/07559

Produkcja żaluzji poziomych, pionowych. Hurt, detal. Kielce, H.Basaka 7, 61-40-68 w.24, 11-38-53.
MKVNOO152

ul.

. ~~

\lVj clTd od WOJ':;k.d Polskiego

Żaluzje, gwluancja. 22-347.
bo/07321

Videolilmowanie, 31-92-59.
bolO6278

Naprawa pralek, 441-41.

61-40-53
SI<LEP FIRMO\I\IY
ceny fa br)/Czne

bo/06821

Instalacje
wodno-kanalizacyjne
centralnego ogrzewania, 56-717.
bo107839

~
DYWANY
Hurtownia "KA-MIR'
Kielce, ul. Pakosz 48

bolO7349

Hydraulicz1le 288-48.
bo/a/06286

~ WYKłADZINY PCV
~
i DYWANOWE,

K/EL~E

UL DYM/NSKA 38

jiĘz 111Q.861
~ 535-23

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
02lAł.A

00

PONIEDZIAŁKU

DO

PlĄlKU

Busko-Zdrój
ul. Bohaterów Warszawy 14
tel. 4026

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
LEASINGOWY

bo/03821
Video-Cezar, 66-00-62.
MKuKlOOOO9

ZGUBY
zgubił

W COOI. !H8

•

papier.
komputarowy I IMa

USŁUGI-PRODUKCJA

Videoklaps 31-03-67.

Rafał

d....;atId
r!Ra'
kasety do drukarękz

INFORMACJA-HANDEL

Videolilmowanie 68-43-77.
bolO7551

Bedla

KOMPUTERY
DRUKARKI

ZAFRASZA NA ZAKUP(
OBUWIA SFORTOVv'EGO
i
i ZIMOWEGO
~
FO BARDZO
NISKICH CENACH

legitymację

szkolną ·

bo107832
Skradziono legitymację szkolną na
nazwisko Agnieszka Wielicka, LO.
Norwida.
bolO7766
Zaginął duży czarny pies bez ogonu
(sznaucer olbrzym) pod sklepem rolniczym na Dymińskiej. Nagroda
teI.220-20.
bolO7760

Transport, przeprowadzki 2 tony.
Kielce 25-281.
bolO71 06

HURTOWNIA IIELMARII
poleca: KURTKI:

Proponujemy leasing wszystkich

• dziecinne od 240.000 zł
• męskie od 300.000 zł
• damskie od 350.000 zł

bielizna cIepł., spodnie drtl$D.lItIl
dresy, I'II/sfopy zwrIrhl Ilrel'll,
sktllJlBty, NlJtry, golfy, plbJmy, bluzy
drBSD_, mlczs, kDSZllIe f/anelolltl
~hr ..hr'lłn"

Nasi

Przedstawicielstwo:

środków tIwałych

pośrednicy:

Rachunko..... ul. Wesoła 47110t, 25-363 Kielce. IeL (04l}470-l5, fu 448~
2. Usługi Ekooomicm..Pta""e BAC
l. Biuro

Kielce, ul. Manifestu lipcowego 34, ul. ŻerÓmskiego 75. p. 403-404, 26-600 Radom. reL (048}455·364, telJfu 24HlO
tel./fax 322-124, tel. 326-328, 326-329 3. Biuro Rachunko.... ..PUJS", al 3 Maja 12, 27400 0sIr0v.iec: Świętoknyski. lei. 65-39-57

48, tel. 66-13-04; p-p 8-17; s 8-14

http://sbc.wbp.kielce.pl

9NAT/I/IWK

f

istrona~ 14
Tele~zja

polska
Program l
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 "Moda na sukces" /23/ ser. USA
8.30 Muzyczna
skakanka
z Gwiazdą - Robert Janowski
8.45 Gimnastyka - Joga dla
dzieci
8.50 "Reksio" - ser. anim. dla
dzieci
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
9.55 "Muzzy in Gondoland"
/31/- j. ang. dla dzieci
10.00 "Słoneczny patrol" /17/ser. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Od niemowlaka do przedszkolaka
_ .
11.30 Konteksty: Muzeum wyobraźni /powt./
11.55 Nasze państWo - Wiadomości
12.00 Wiadomości

12.10 Agrobiznes - roln. pr. Infor.
12.15-14.50 TV Edukacyjna
12.15 Magazyn
Notowań
Wszystko dla masarza
12.40 "Engllsh and Arts" "Sztuka ubioru" /2/
12.50 Powtórka z historii - blok
pr. histor.
12.55 "Swit Słowian" - film dok.
13.30 Powtórka z historii - Bo-

lesław Śmiały

14.00 ~nika ojczysta - Wiek XI
14.25 Swiat się
zmienia
O zmierzaniu ku lepszemu
14.50 Program dnia
15.00 Drgawy - pr. muz.
15.30 Raj - mag. młodz.
15.55 Muzyczna
Jedynka
Gorąca dziesiątka

16.00 "Moda na sukces" 1231 ser. USA
16.25 Teatr to marzycieli raj - rep.
17.00 Teleexpress
17.20 Miliard w rozumie - teleturniej
17.45 Polska Kronika Ogórkowa
18.05 "Słoneczny patrol" /17/ ser. USA
19.00 Wieczorynka: "PinokIo" /31
19.30 Wiadomości
20.10 "Gliniarz do zabicia" film USA
21.45 Puls dnia
22.05 Nie ma się z czego śmiać
- pr. niepubl.
22.25 Mam prawo - mag. prawny
23.00 Wiadomości
23.20 "Ucieczka do nowego
świata" - "Rebelianci" 12/
-ser. USA
0.55-1.50 "Ella Kazan" - fr.
film dok.

Program 2
7.00 Panorama
IMnNNYOBCHODZĄ=

Lucjan i Ewaryst

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40, czynne
w godz. 8.00-20.00;

• T~

Im S. ZeronISklego. zespa w termie;
PTUA"I(Uui" -pR'bf,

• Kina
RorNrica - "Prawd2M<e

kłamstwa'

USA, 1.15, g. 9, 14.15, 19.3O;.WiI<" USA I.
15-g. 11.45,17;
Moskwa - ,Glnarz" USĄ 1.15, g.
16.45; .Zklt> da nciwnych' USA I. 12 g.
14.30;; .Wyatt Earp' USA, 1.15, g.
18.45;
Studyjne - rieczyme;
Echo -.Rąxlrt peli<ana' l 15 g.
15.30,18;

• WysWNy

Galeria BWA - WystaNa rysui<u Ro-

mal!Haajlyi~~

go, c:zyma - JXlIl. - !ęek 11-17, riedzieIa 1115, sdxJIy-oieczyrTB;

• MlIZIB8

Muzeum Narodowe - dawny Pałac
Biskt,p, pl. ZamkONy 1 - rieczynne;
Muzeum przy Rynku 3/5 - WystaNy
SIaIe: Przyroda Kielecczyzny.•Wsrikzesna szIU<a Ulowa KieIecc:zyzny". WystaNy
czasowe: kony z kolelą Muzeun Nar0dowego w Krakowie, Kielecczyzna średnio, wieczna /w'fstaNa archeoIogiczral l wyją
tkiem lXJOiedzial<ÓN i śród czynne c0dziennie w godz. 9-16 (od Z3.1O- wstęp wolny)
OddzIał- Muzeum Lat Szkolnych S. ZeromskIego, ul. Jana Pawia " - czynne w poniedziaIIó, wta1<i, czwartki i piątki g. 9-15, śr0dy - g 12-18, soboty i niedziele· rjeczynne
Oddział - Muzeum H. Slenklewl-

Środa 26 października
7.10 Sport - telegram
7.20 Język angielski /181- kurs
BBC
7.30 Dwójka o poranku
8.00 Program lokalny
8.30 "Przygody pana Michała"
14/ "Cztery serca" -ser. TVP
9.00 Transmisja obrad Sejmu
Iw przerwie obrad, ok.
13.00 PanoramaI
14.55 Powitanie
15.00 "Kacper i jego przyjaciele" - ser. anim. USA
15.30 Sportowe życie
16.00 Zwierzęta wokół nas Podaj łapę
16.30 "Komuno wróć": "Zdrowie wasze" - film dok.
16.50 Cienie życia - Wiera
17.00 "Neil Simon - nie tylko do
śmiechu" - film dok.
17.55 Losowanie gier liczbowychTS
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 Wzrockowa lista przebojów Marka Niedźwiec
kiego
20.00 Komentarz polityczny pr. publ.
21.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów
22.05 Studio Teatralne Dwójki:
premiera polska: J. Iwaszkiewicz "Samobójstwo"
. 22.55 F. Schubert -IX symfonia,
wyk. Orkiestra Sinfonia
Varsovia
24.00 Panorama
0.05 Sport - tele9ram
0.15-0.55 "Chinski depozyt"
- film dok.

ProgralllY
lokalne
9.00 Kielecki kwadrans /powtJ 9.25
Familiada - na żywo część I 10.00
Różowa dama ser. /209/10.45 Trans
World sport 11.40 Kino z myszką: Hra·
bia Monte Christo film USA 12.55 Telegazeta do 17.1 5 17.15 Kielecki kwadrans 17.40Życzenianadziś 17.45lamki polskie: Sandomierz 17.55 'Bądź
zdrów! pr. o problemach służby zdrowia
18.10 W dążeniu do prawdy ser. /66/
18.35 Jesień pod Kielcami pr. dla dzieci
18.55 Rekontra teletur. na telefon 19.10
Country w Kielcach 19.40 Nasze kino:
Trąd pol. film fab. 21.00 Kielecki kwad·
rans 21 .25 Różowa dama ser. /209/
22.10 Terne wł. film fab. 23.40 Przekaz
tekstowy.

TV Kraków
Program regIonalny TV Kraków
Red. w Kielcach ul. Jana Pawła 11/8,
tel./fax 61-59-30, tel. 61-a7-18
15.05 Pr. dnia 15.10 Między lokiem
a Morzem film anim. z sen1 Obrońcy kamienia 15.40 Zasłona dymna /2/ 16.10
Wbrew wszystkim /8/16.30 Family Album j. ang. /16/ 17.00 CykkXnotoabe-

cadło

mag. motoryz. dla dzieci 17.15
kino mag. filmów krótkich 17.40
Crystal ser. wenez./38/18.1 OKronika
18.409i 1/2 report. 19.00 Kundel bury
i kocury 19.20 Peter Strohm ode. Murzyn zrobił swoje 20.05 Świat u twych
stóp /3/ film dok. 21 .00 Czyste sza·
leństwo /7/21 .25 Tele-eko mag. ekol.
21 .35 Gwiazdy Hollywood mag. filmo·
wy 22.00 Kronika 22.10 Sport 22.1 5
Magazyn mody 22.40 Z medycyną na
ty mag. medycz. 22.55 Nasza antena
23.00 Wakacyjna miłość film USA
0.31 Hejnał.
Małe

TVK Ostrowiec
15.50 Wita was Doda ... 15,55 Touli,
Igraszki w zeszycie · A, i Latarnia mor·
ska . filmy anim. 16.15 Konkurs dla
dzieci 16.20 Trójnogi /3/ ang. ser. s·f dla
młodz . 16.50 Santa Barbara ser. USA
17.35Co nas czeka? 17.40 ByJedo po·
niedziałku /92/ fr. kom . biur. 18.05 Muzyka 18.20 Zapowiedź pr. 18.25
Pięknym za nadobne z cyklu Poza pra·
wem ser. USA 19.15 Byle do poniedziałku/93/fr. kom . biur. 19.45 Muzyka
20.00 Przejażdżka film obycz. USA
21 .30 Konkurs filmowy 21 .35 Bla Bla
w MCM 22.00 Sprawiedliwość ' <;:Ole'a
film sens. USA 23.30 Na dobranoc ...
23.40 Telegazeta.

Radio

Jedność

6.DO Przebudzanki muz. 6.30, 7.00
Serwis 6.35 Kalendarium na dziś 6.50
Słowo na dziś 7.05 Muzyka refleksyjna
7.15 Transmisja Mszy Sw. z Kościoła
Św. Trójcy 8.00 Poranny blok muz.·inf.
8.00, 9.00, 10.00 Serwis inf. 8.30 Ser·
wis sportowy 8.45 Kalendarium na dziś
9.10 Rynek pracy 9.20 Duży konkurs
o sporą nagrodę 9.30 Gość w studio
10.15 Komunikaty, ogłoszenia 10.30
Krótki przegląd prasy katolickiej 11 .15
Święta Bernadetta Sobirous 11 .30
Wspólna modlitwa południowa 12.15
Trzy kwadranse z muzyką klasyczną
13.00 Popołudniowy blok muz.·in1.
13.00, 14.00, 15.00 Serwis inf. 13.10
Olga Boznańska 14.15 Komunikaty,
ogłoszenia 15.30 Kielecki dziennik ra·
diowy 15.45 Informator kult 16.05
Wszystko po polsku 16.25 Rynek pracy
17.00 Solidarność proponuje 17.45 Du·
ży konkurs o sporą nagrodę 18.00
Gwiazda wieczoru 18.30 Dobranocka,
a w niej: 18.30 Włącz mi radio, mamo
18.45 Wieczorna modlitwa dzieci 19.00
Komunikaty, ogłoszenia 19.05 Goście
Jarka Migania 20.00 Muzyczne pożeg·
nanie 20.30 WIeCZorna modlitwa Kościoła
21 .00 Muzyczne ukojenie 21 .00 Usta przebojóN cła ddboyów22.00 Powieść na d0branoc 0.00 Noc na Wzgórzu

Radio Kielce
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,
16.00,22.00 BBC 6.07, 16.05 Aktual.
dnia 7.30, 17.30 Radio sport 8.10 Pr.
reklamowy 8.30 Impulsy 8.40 Dziś w pr.
8.50 Radiowa giełda pracy 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Wiad. 9.10
Nie czytałeś posłuchaj 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 14.00, 20.00 Mag.
inf. 10.10, 12.10 Kurier ogłoszeniowy
10.30 Zaśpiewajmy razem 10.45 Klub

Afńka 11.10 Sprawa na dziś 12.00 Plus
w południe 12.30 W ludowych rytmach
13.10 Rozmaitości i muzyka 14.15
Przebój za przebojem 15.10 Auto radio
- mota radio 18.00 Plus 18.30 Przegląd
prasy literackiej 19.10 Top 30 . Dance
Chart 19.55 Baśnie do poduszki 20.10
Radio po kolacji 23.00 Muzyka kielecka
24.00 Nocne Kielce.

Tele~zja

satelitarna
TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7 .00
Panorama 7 .10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wiad. 9.10 Pr. dnia 9.15
Przyjeciel wesołego diabła serial
TVP 9.45 Chłopi serial TVP 10.50
Sejmograf 11 .00 Publicystyka
11.30
Hi!;toria~wspó/czesność
12.00 Wiad . 12.10 Pr. dnia 12.15
Śpiewy po rosie Ipowt./ 14.00 La la
mido 14.30 Rozmowa dnia 15.10
Wł. Ślesicki film dok. 15.25 Powitanie, pr. dnia 15.30 Dzieje mniej
znane: Historia Polskiego Radia
15.50 Katalog zabytków 16.05 Koncert życzeń 16'.30 Gra tele!. 17.00
Telexpress 17.15 Na polską nutę
18.00 Kuchnia polska serial TVP
19.00 Tata, a Marcin powiedział ...
19.10 Mag. przechodnia 19.20
Dobranocka 19.30 Wiad. 20.05
Sejmograf 20.15 Podróże do Polski
20.45 Stan ducha 21 .00 Panorama
21 .30 Sanatorium pod klepsydrą
film fab. 23.15 Pr. na czwartek
23.20 Teatr sensacji: Lech Barski:
Opinia 0.30 Tylko dla melomanów
1.00 Zakończenie programu

POLONIA 1
6.00 Maria serial argent. 6.45 Top
20 lista przebojów 8.15 Rlmy anim. dla
dzieci 9.30 T&T serial kanad. 10.20
Jolanda serial meks. 10.50 Zbuntowana serial argent. 11.40 Detektyw Remington Steeleserial USA 12.35 Rlmy
animowane 13.30 T&T serial kanad.
14.25 Top 20 lista przebojów lpowt./
16.00 Rlmyanim. dla dzieci 17.50T&T
serial kanad. 18.40 Jolanda serial
meks 10.05 Zbuntowana serial 20.00
Mafia serial argent 21.00 McGyver
serial USA 21.55 Oddział specjalny
serial USA 22.50 Telewizja w pokoju
pr. pub lic. 23.50 Życie na krawędzi II
serial wloski 1.25 Jolanda serial 1.55
Zbuntowana serial 2.50 Manuela serial 3.50 Telewizja w pokoju pr. public.
5.10 Oddział specjalny serial USA

POLSAT
8.00 Odrobina miłości serial ang.
8.30 Alwin i wiewiórki serial animowany 9.00 Sąsiedzi serial 9.30

InforlDator

Skrzydła serial USA 10.00 Szpital
miejski serial 11 .00 Sekrety seńal USA 12.30 Telegazeta 14.05 Pr. dnia
14.10 Kurs j.angielskiego 14.25 Film
na telefon 16.00 link Journal 16.30
.Informacje 16.45 Gramy! muzyka
w TV Polsat 17.00 Odrobina m~ości
serial ang . 17.30 Miś Jogi serial
18.00 Sąsiedzi serial 18.30 Informacje 19.00 Plus minus pr. public. 19.15
Skrzydła serial USA 19.45 Plus minus 20.00 Dallas serial USA21.00Airwolf serial USA 21.55 Gramy! muzyka w TV Polsat 22.00 Informacje
22.30 Szpital miejski seńa123.30 Talia
gwiazd 0.00 Jesteśmy 0.30 Klub Szyliński zaprasza 1.00 Pożegnanie

PRO 7
5 .30 Aniołki Charliego 6.15 Dwie
damy i ten trzeci 6.40 Trick 7 /powt./
8.00 Waltonowie serial USA 9.00 Domek na prerii 10.00 Piraci z Blood River film ang. 11.30 Dwie damy i ten
trzeci 12.05 Scarecrow i pani King
serial 13.00 Aniołki Charliego 14.00
Arabella -Kiesbauer 15.00 Dynastia
serial 15.55 Domek na prerii 17.00
Tńck 7 seriale anim. 18.25 DzieciaJ<i,
klopoty i my serial USA 18.55 Alf serial 19.25 Super Mr Cooper! 20.00
Wiad . 20.15 Być doskonałym film USA 22.30 Kung-fu serial USA 23.25
Przyjemne grzechy rozmowy o seksie 0.20 Wiad . 0.30 Akta X /powt./
1.30
Magazyn
poniedziałkowy
/powtJ 2.25 Wiad . 2 .35 Arabella
Kiesbauer 3.35 Palm Beach Duo
4.20 Wiad . 4 .30 Alf Ipowt./

SAT 1
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech
blok programowy /6.15, 6.45, 7,15,
7.45 sport! 8.00 Dzień dobry z SAT.1
9.30 Love Boat/powtJ 11 0.30 Sąsiedzi
serial austral. 11.00 Mlody i niespokojny serial USA 11 .55 Zaryzykuj! /powtJ
12.30 Pod słońcem Kalifornii serial U·
SA 13.30 Love Boat serial USA 14.30
Superboy serial USA 15.00 Star Trek
serial USA 15.55 MacGyiver serial USA 17.00 Zaryzykuj! quiz 18.00 Idź na
całość! telet. 19.00 Wiad. 19.30 Koło
fortuny tele!. 20.15 Ptaki ciernistych
krzewów film USA 23.05 Królowie
przestworzy film USA 1.00 Star Trek
/powt/ 1.50 Hunter /powt./ 2.40 Królowie przestworzy 4.35 Kiinig lpowt/

5.30 Magazyn poranny 9.05 Seńale: Kojak, Bogaci i piękni, Dzień po
dniu 11.00 Zgadnij cenę tele!. 11 .30
Rodzinny pojedynek telet. 12.00
Punkt 12 mag. połudn. 12.30 Seriale:
Springfield Story, Santa Barbara,
Dziwne hobby 15.00 Ilona Christen
talk show 16.00 Hans Meiser-Okultyzm 17.00 Jeopardy quiz 17.30 Seriale: Ożeniony z dziećmi, Bogaci
i piękni 18.30 W telegraficznym skrócie 18.45 Wiad. 10.10 Explosiv mag.
19.40 Dobre czasy, złe czasy serial

(~CO.GDZIE.KIEDY. )
cza w Oblęgorku
odtworzony wystrój
mieszkania pisarza oraz wystawa biograficz·
no . literacka - czynne 10 - 16, poniedziałek
. nieczynne. niedziela - wstęp wolny;
Zabawkarstwa w KIelcach . wyst;my:
,Transport i komunikacja w zabawkach",
.,Zabawkowy zwierzyniec', .Ekspozycja modelarska', ,W świecie baśni i legend" - czynne 10 -17, pono. nieczyme;
Muzeum Wsi KIeleckie! - Dworek Laszc:z:fr<ÓN, ul. Jana Pa-...ła " 6 - Wyst;ma .Ludowa architektura kamienna na Kielec·
czyźrie' czynna - pono-piątek w godz. 9-15;
MW!( - Park Etnograficzny w Tokami czynny od wtorł<u do niedzieli w godz. 10-17,
w poniedzialki nieczynny. Wnętrza XIX w.
chałup. Apteka w XIX w. miasteczku. Wystawa rzeźb Jana Bemasiewicza, Dwór z Su-

• Ostre dyżury
wew. - Czamów, chirurg. _
Kościuszki;

Apteki: stały dyżur dzienny, nocny
i świąteczny pełni apteka prywatna oś.
Barwinek, pawilon 26; ,CefanmI' -ul. Paderewskiego;

Telefony: Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna - 998, Pogotowie
Policyjne - 997, Straż Miejska· 67-6040, Pomoc drogowa - 66-00-65, Pogo·

999,

RTL2
5.40 Delta serial USA 6.05 Zorro
serial USA 6.35 Seriale animowane
9.45 Ruck Zuck /powt./ 10.15 Bitte
Uicheln Ipowt../ 10.45 Benson serial
USA 11 .20 Delta Ipowt./ 11.50 Hulk
/powt./ 12.50 Seriale animowane
17.20 Zorro/powt./ 17.50 Ruck Zuck
telezabawa 18.20 Bitte Uicheln amatorskie filmy wideo 18.55 Wiad .
19.00 Hulk serial s-f 20.00 Wiad .
20.15 Rywale z toru seńal RFN
21 .15 Wrestling 22.20 Wampiry
całują krwawo film ang. 0.10 Wiad.
0.20 Gorączka TV serial USA 1.20
Tele bazar 1.55 Rywale z toru /powt./
2 .50 WrestHng Ipowt./ 3.45 Pamiętnik szaleńca fpowt./

DSF

'

6.00 Wiad. sportowe 7.00 Trenuj
z DSF 7.30 Wiad. sport. 9.00 Trenuj
z DSF 9.30 Koszykówka 10.30 Pilka
nożna. Uga włoska 11 .30 Sporty wodne
12.00 Powerplay 12.30 MonsterTrucks
13.30 MagicSports 15.00 Naiywo Tenis Tumiej ATP w Sztokholmie-runda
wstępna 19.55 Wad. sportowe 20.10
Pilka ręczna PucharNiemiec21.45 Futbol na świecie 22.15 Wad. sport. 22.30
Offensiv 23.15 Boks. 0.15 Offensiv 1.00
Reklama 1.15-2.15 Boks

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Łyżwiarst
wo figurowe. Olimpijskie wspomnienia 11.00 Mag. olimpijski 12.00 Snook er 14.00 Tenis. Aktualności 15.00
Triathlon 16.00 Jeździectwo . Skoki
przez przeszkody-Puchar Świata
17.00 Tenis. Turniej WTA w Essen·
skrót dzisiejszych gier. 19.30 Wiad.
sport. 20.00 Boks. walki zawodowców 23.00 Wyścigi motocyklowe. MŚ-podsumowanie roku 1994
0.00 Jeździectwo Skoki przez
przeszkody 1.00-1.30 Wiad . sport.

6.00, 8.00 Awake On The Wild Side
7.30 The Grind with Eric 9.00 VJ Ingo
12.00 The Soul Ot MTV 13.00 MTV Greatest Hits 14.00 Popo/udn. mieszanka
muzyczna 16.30, 23.00 The MTV CocaCola Report 16.45 Ci1eMatic 17.00 MTV
NewsAt Night.lnf. Muz. 17.153From 1
17.30 DiaJ MTV 18.00 Musie Non Stop
20.00 MTV Greatest Hits 21.00 MTVs
Most Wanted 22.30 Beavis i ButIhead
23.15 CineMatic 23.30 MTV News At
Night 23.45 3From 1 0.00 The End?
Show 2.00 The Soul of MTV 3 .00 The
Grind with Eric 3.30 Nocne teledyski

STARACHOWICE
dyżurująca:

Apteka
szałkowska

ul.

Mar-

17;

• Kino
"Miejskie" . b. terminarza;
WŁOSZCZOWA

towie Energetyczne Kielce - Miasto·
991, Pogotowie Gazowe - 31-20-20 i
992, Pogotowie Wod.-Kan.- 994, co., e·
lektryczne RPGM, tel. 61-18-33, czyn·
ne w godz. 15 - 23 w dni powszednie
w godz. 7 - 23, w dni wolne od pracy tel.
31-16-47 I 430-94

RADOM
Biuro

Ogłoszeń ,

tel. 235-19, czynne

w godz. 8-16

• Teatr
Im. Jana Kochanowskiego - ,.Anty.
gona·g.11 i13;

Radio Taxi Non Stop
tel. 31-11-11

• Kina
,Resursa" - .Maveńck" USA, 1.15, g.
17, 19.30;,TamiJer(USAbo. g. 15.30;

Radio Taxi "Alfa" tel. 96-22,
tel. 444-44;

"Her' ·.Clstiria misja" USA L15 g. 11.3l,
173), ,.D2ilci ~!PSZIlQO Boga" riem.,
L18, g. 9.3:t, ,Ps{ p:i, I. 18, g. 13.3:t,,,Paa na
~p:i,L 15, g.15.3l,,,Napęi<ri3jsze
aszustwaś.vala"....;t. L

chedniowa

Muzeum Zbiorów Geologicznych Kielce, ul. Zgoda 21 . wystawa SIała: zbiory geologiczne skal, minerałów i skamieniałości,
600 mionów lat histori Góf ŚWiętokrzyskich,
suowce milerałne Kielecczyzny. ~ne
poniedziałek - piątek g. 8 . 15;

20.15 Dzień rozrachunku dramat
RFN 22.15 Stern TV mag. 23.15 Gottschalk wieczorny show 0.00 Mag.
aktualności 0.30 Seriale: Ożeniony
z dziećmi, Kajak, Dziwne hobby 3.00
Ilona Christen /powt./ 4.00 Hans Meiser /powt./ 5.00 Explosiv /powt./

6470{bo
Telefon zaufania dla młodzieży .
czynny w każdY czwartek w godz. 18 20, tel. 456-70
Psycholog, pedagog pomogą Ci .
zadzwoń tel. zaufania 66-1741 po·
niedz. i czwartki w godz. 15-17;
Telefon zaufania (dla ludzi z problemem alkoholowym) . od poniedziałku
do piątku w godz. 18 - 20, leI. 573-46
(piątek również - narkomania).
Postoje taksówek: osobowe . plac
Dworcowy tel. 68-33-99, ul. Piekoszowska
tel. 515-11; ul. Toporowskiego tel. 31-0967, ul. Jesionowa tel. 31-79-19, ul. Mielczarskiego tel . 66-40-40, ul. Szymanows.
kiego tel. 488-45. Bagażowe . ul. Armii
Czerwonej tel. 466-68

15g.19.3:t, •

,.Atlantle" Id. kino Baltyk/ - ,Wilk'
USA I. 15g. 13, 15.30,18,20.15;
Apteki . stały dyżur nocny . Waryńskiego 10/14;
Szpital dyżur: ul. Tochtermana;
Telefony: Pogotowie Ratunkowe - 999,
Straż Pożarna - 998, PogctC7Nie PoIi:yjne •
9'iT1, Komenda PorICji - 29-191, Pogoklwie kan.
400&, gazowe . 992, cieplne - 993, energetyczne. 991, zakl3d pogrzebowy r:zyrrtf całą
dobę 21 &00, pomoc d'ogo.va 981, informacja
PKP ~29-50, inbmacja PKS 2ffT-76
Postoje taksówek: Ustronie 63-1111 ; Dworzec PKP 63-22-n; ul. Traugutta
268-88; pl. Konstytucji 228-52. Pomoc
drogowa, tel. 981,218-48,485-38,430-28

~ • o~~:::e Im. J.

Malczewskiego,
Rynek 11 : .Zanim powstało miasto - początki Radomia'; Wystawa retrospektywna
prac W.Hasiora;

http://sbc.wbp.kielce.pl

TARNOBRZEG
• Kino
,WIsIa" - ,Panna z mokrą głową"
pol. ,1.12, g. 17; .,Angie' USA, 1.15, g. 19;
• Telefony:
Tarnobrzeg PKS 22-14-35, PKP 221.5-45 Stalowa Woła PKS 42-03-20, PKP
42-50-11 Staszów PKS 210, PKP 64-2142 Opatów PKS 68-22-27 Sandomierz
PKS 32-23-02, PKP 32-23-74
• Szpitale:
Tarnobrzeg tel.22-18-51 Sandomierz
32-22-22, 32-32~ Staszów 64-22-81 Stalowa Wola 42~ Opatów 68-27~ N0wa Dęba 4&26-56
Dyżury aptek ul. Sienkiewicza 87;

STALOWA WOLA
• Kino
"Wrzos" . ,Szeryf Earp' USA, 1.15,
g. 16, 18,20;

OSTROWIEC
Apteka dyżurująca:
nieńska 14

SUCHEDNIÓW
• Kino

. "Kuźnica' - nieczynne;
SĘDZISZÓW
• Kino
"Balada" - nieczynne;

JĘDRZFJÓW
• Kino
"Dom Kultury" - nieczynne;

BUSKO
• Kino
"Zdrój" - nieczynne;

KAZIMIERZA W.
• Kino
"Uciecha" - nieczynne;

LIPSKO
ul.

Sien·

• Kino
Dom Kultury - b. terminarza;
SKARŻYSKO-KAM.
Apteka - ul. Szpitalna l;
• Kina
"Nowa Wołność" - "Kocham kłopo
ty" USA, 1.12, g. 16; , Gra o życie' USA,
1.15, g. 18;
"Metalowiec" - nieczynne;
RADIO-TAXI DAREX

537-378

• Kino
"Dom Kultury" - ,Maveńck' USA I.
12 g. 16.15 i 18.30;

• Kino
"Oskar" . nieczynne;
SZYDŁOWIEC

• Kino
"Paradlse"- b. terminarza;
PIŃCZÓW
• Kino
"Belweder" - b. terminarza;

STOPNICA
• Kino
"Powiew" . nieczynne;
Uwaga: Za ewentualne zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.
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tal i Siarka walczą
Pucharze Polski

agrają

Kluby piłkarskiej ekstraklasy, oprócz rozgrywek ligowych, mają obec-

dublerzy

Dzisiaj rozegrana zostanie 1/32 rozgrywek piłkarskiego
Polski. 00 rywalizacji o puchar "tysiąca drużyn"
n' .. v--.•." się dwa nasze zespoły - Stali Stalowa Wola oraz.
meczem w lidze z jedenastką warszawskiej Legii.
S. G. - Trudno jest mi powiedzieć, jakim rezultatem może zakończyć się nasze spotkanie
w Gdyni z miejscowym Bałtykiem .
Chcemy odnieść zwycięstwo . Na
pewno nie będzie to łatwe spotkanie i mimo słabej gry w fidze Bałty
ku, jak wiemy, puchary rządzą się
swoimi prawami. Nasz zespół wystąpi w mocno przebudowanym
składzie . Bowiem miejsca trzech
kontuzjowanych piłkarzy oraz jednego powołanego do kadry juniorów zajmą zawodnicy, którzy

dotychczas nie wywalczyli sobie
stałego miejsca w podstawowej
jedenastce. Niemniej jednak awans do kolejnej rundy przydałby
się. Choćby ze względu na to, iż
1/8 finału rozegrana zostałaby dopiero z końcem listopada, co by
było dobrą sprawą przed rozpoczęciem przygotowań do kolejnej rundy ligowych rozgrywek.
Inorl

mowa o sponsorowaniu koszykarzy
isana na trzy lała

iarka Sandoglass
Przed miesiącem, kiedy trwały ostatnie przygotowania
rozpoczęcia rozgrywek ligowych, informowaliśmy
rozmowach prowadzonych między działaczami sekcji
Klubu Sportowego Siarka a Hutą "Pilkington
ass" w sprawie sponsorowania pierwszego zesponad miesięcznych negocjacjach i uzgodniew miniony piątek, w Tarnobrzegu, podpisano uo sponsoringu, na trzy lata.

Tarnobrzega też będą
najlepsi nasi koNa zdjęciu Keith WiI-

'rzY i eżc:lż"

Fot. C.

W ramach umowy, koszykarze Siarki , występujący
w rozgrywkach drugoligowych, grać będą pod nowym
szyldem Siarka-San dog lass.
Obie strony liczą, iż dzięki
współpracy między klubem
a hutą, w ciągu najbliższych
trzech lat w Tarnobrzegu zostanie zbudowana drużyna
mogąca walczyć z powodzeniem w rozgrywkach koszykars kiej ekstraklasy. Po raz
pierwszy pod nowym szyldem
podopieczni trenerów Marka
i Zbi gniewa Szczytyńskich
wystąpili w minioną sobotę,
w Gliwicach,' w spotkaniu
przeciwko Carbo. Natomiast
przed własną publicznością
si arkowcy zaprezentują się
w najbliższą niedzielę, o godzinie 17, kiedy podejmować
będą piątkę lubelskiego Startu.
mORI

Kłank

makroregionalnej
i juniorów młodrozegrano tylko trzy
nia, pozostałe pojeBłękitni - Siarka, Broń
i Stal SW - Kozienice
o na listopad br.
rozegranych meczach nad-

•

aSI
,

. p.iłkarze Korony. NierZ rownleż spisują się junioYmłOdSi Radomlaka którzy
aWansowali na drugie ~iejsce
tabeli. A oto wyniki rozegra~Ch meczów i aktualne tabeI

23

X

Radomiak

-

MKS

Ko ńs kie 4:0, KSZO Ostrowiec Czarni "'połaniec 1:1, Korona
Kielce - Nida Pińczów 1:0.

1. Siarka
2. Korona
3. StaIS.W.

23-4
8 14
9 13 21-11
8 12 21-10

rozważają

oferty

UFA CZY BONIEK
- Jest to nieprawda - powiedzial nam p.o. prezesa Stali, Bogdan Gajewski. - Nie podpisaliśmy jeszcze żadnej umowy.
W poniedziałek odbyło się
w Katowicach zebranie przedstawicieli wszystkich klubów
pierwszoligowych, poświęcone
właśnie sprawie wyboru oferty.
Okazało się, że większość klubów, kt6re rzekomo podpisały
już umowy z Bońkiem, cale tego nie uczyniło. Oferta firmy GO
and GOAL dopiero będzie roz-

patrywana 3 listopada, gdyż
Zbigniew Boniek do tej pory nie
przedstawił
żadnych
konkretów. Trudno powiedzieć z kim
Stal . pO,dpisze
umowę.
Wcześniej zdecydowaliśmy się

na UFA, której warunki zadowalają większość klubów. Być
może, gdy Boniek przedstawi
ofertę korzystniejszą, to wtedy
UFA też podniesie swoją

Jak nam wiadomo stawka ta obecnie wynosi od 90 do 120 tys.

podejście
W niedzielę, 6 listopada,
drugoligowych
pingpongistów Alitu Ożarów czekać
będzie
drugie
podejście
w rozgrywkach o puchar "Inter-Cup" prowadzonych przez
firmę "Jola", pod egidą Europejskiej UnII Tenisa Stołowe
go.
Tym razem przeciwnikami polskich zawodników będzie niemiecka trzecioligowa drużyna TSV
Standford. Mecz rozegrany zoso tanie w Niemczech, a podopiecznym trenera Jarosława Gaborskiego, aby awansowali do turnieju
głównego "Inter-Cup· potrzeba
w spotkaniu z TSV zwycięstwa.
PrZYPoOlnijmy, iż w pierwszym
podejściu zespół Alitu uległ przed
własną publicznością pierwszoligowej drużynie austriackiej , Union Saline Ebenensee 1-6. Tym
razem jednak ze względu na to, iż
przeciwnik jest słabszy niż poprzedni rywale, kierownictwo klubu
liczy na wywiezienie od naszych
zachodnich sąsiadów korzystnego rezultatu, otwierającego drogę
do turnieju głównego .
INORI

Dariusz Michaluk zagra w Bełchatowie i
"Stalówki".

będzie

pewnie jednym z

najgrożniejszych piłkarzy

ISOYI

W lidIe

Jutro też kup
"Echo Dnia"

Dęba

Nowa

nie chce
z Kamerunu

Przez ponad tydzień przebywali w Stalowej Woli
dwaj piłkarze z Kamerunu - 23-letni pomocnik Hubert
Ondous i 21-letni napastnik Jean Oaude Bitano,

któ-

rych zaoferował do gry w l-ligowej Stali jeden ze znanych śląskich menadżeró.w piłkarstwa.
Po przeprowadzonych testach
się, że czarnoskórzy
piłkarze są nieprzydatni do gry
w zespole Adama Musiała. Ich
kwalifikacje nie są wyższe od no-

wych, niedawno pozyskanych
zawodników z III czy IV ligi. Stąd
też pożegnali Stalową Wolę i odjechali do Zabrza.
ISTI

Juniorzy młodsi

11-9
8 10
8 10 13-13
9 9 15-16
9 7 13-19
10-8
7 6
8 6 8-12
9 6 15-26
4 10-20
8
8 3 7-19

IJI

23 X Radomiak - Końskie 3:1,
KSZO Ostrowiec - Czarni Połaniec 5:1, Korona Kielce - Nida
Pińczów 5:0.
1. Korona
9 16 53-13
2. Radomiak
9 14 33-6
3. StatS.W.
8 14 23-5
4. Siarka
8 10 34-11
5. Broń
8
9 15-16
7
2
1-10
6. Błękitni7
7. Proch
8
7 22-23
8. Kozienice
8
6 6-15
9. KSZO
9
6 18-38
10. Czarni
9
6 17-40
11. Końskie
8
5 11-39
O 12-48
12. Nida
9

http://sbc.wbp.kielce.pl

IJI

najlepsza w grupie II

Sensacja
w Żabni

Musiał

okazało

W lidze międzyokręgowej juniorów Kielce· Tarnobrzeg runda jesienna powoli zbliża się do
końca. Liderem jest nadal Wisła
Sandomierz, ale z uwagi, że nie
wszystkie zespoły mają jednakową
liczbę rozegranych spotkań, nie jest
pewne czy utrzyma przodownictwo
do końca rozgrywek. Duże szanse
na zajęcie fotela lidera mają druży
ny Orła Rudnik, Naprzodu
Jędrzejów, Hetmana Włoszczo
wa i Słal/Tłoki Gorzyce. A oto tabela po 11 kolejkach spotkań .
1. Wisła
9 14
26-4
2. Orzeł
8 14
12-6
3. Naprzód
10 13
21-7
4. Stal/Tłoki
8 12
14-9
5. Hetman
8 11 18-10
6. Janowianka
9 11
15-7
7.0rlicz
8 10
10-9
8. Sokół
9
7 12-18
9. Pogoń
9
6 15-16
10. Zdrój
10
6 9-12
11.Wisan
8
4
6-15
12: Łysica
9
4 4-22
13. Sparta
8
O 2-36

Fot. S. Stachura

Za niskie kwalifikacje

4. Broń
5. Proch
6. Czarni
7. KSZO
8. Błękitni
9. Kozienice
10. Radomlak
11. Nida
12. Końskie

marek, zależnie od miejsca druży
ny w tabeli. Wysokość sumy nie
zależy od liczby transmisji. Dla kibiców najważniejsza jest jednak
informacja, że którakolwiek z firm,
by wygrała , musi przedstawić
gwarancje, że mecze będą pokazywane w Telewizji Polskiej.

Wisla nadal
prowadzi

Drugie

piłkarzy

-,

międzyokręgowej

do Niemiec

Trener

A
•

stawkę·

Alit jedzie

o poczywali

Juniorzy

WYSOką formę demonstrują

w przeprowadzonym przez
PZPN konkursie ofert wygrała niemiecka firma UFA, za którą głoso
wało większość klubów. Do podpisania umów z klubami na razie
jednak nie doszło, gdyż na rynku
pOjawiła się konkurencyjna dla UFA propozycja firmy GO and GOAL ... Zbigniewa Bońka. Podobno "Zibi" oburzony na fakt sprzedaży praw transmisji UFA postanowił sam zająć się promocją polskiej piłki i podpisał już kilka kontraktów, m.in. ze Stalą Stalowa
Wola.

. • ,
Junlorow

ligach

Wlidze

głowie"

problem:
nie "na komu sprzedać
inny
prawa do telewizyjnych
transmisji meczów.

W Stalowej Woli

Przed tygodniem rozgrywki zakończyli piłkarze z grupy I. Przypomnijmy, iż mistrzostwo jesieni zagarnęli zawodnicy Marolu Jacentó
którzy na s.amym finiszu wyprzedzili rezerwy ożarowskiego Alitu.
Za tydzień rozgrywki kończą
drużyny grupy II, jednak już dziś
wiadomo, że na przerwę zimową
rozerwy Stali Nowa Dęba schodzić będą z boiska jaką mistrzostowie jesieni. We wspomnianej
grupie w minionej kolejce pierwszy punkt uzyskała drużyna Ocic.
Natomiast do największej niespodzianki doszło w grupie III, gdzie
qotychczasowy lider, Inter Trans
Zabno, uległ 2-4 jedenastce z
Grębowa.

Grupa II
Dąbrowica

- Woła Baranowska
1-2, Stal li Nowa Dęba - iskra Sobów 5-2, Grunwald Padów - Ocice
2-2, Zakrzów - Wielowieś 0-4, Stale - Miechocin 4-1 , Płomień
Chmielów - Korona Majdan
Królewski 4-0
1. Stalli
10 19 39-6
2. Wiełowieś
10 16
41-7
3. Płomień
10 16 30-16
4. Dąbrowica
10 14 22-8
S.lskra
10 11 28-16
6. Wola B.
10 11 22-18
7. Stale
10
9 19-16
8. Korona
10
8 18-32
9. Grunwald
10
7 13-31
10. Miechocin
10
6 14-28
10
2
6-37
11. Zakrzów
12.0ciece
10
1 7-44

Grupa III
Lotnik Turbia - San Wrzawy 1-2,
Zabrnie - Majdan Zbydniowski

brak wyniku, Płomień Trześń - J
tkawiec 2-2, Sokół Sokolniki - W
rza 2-2, Chwałowice -. Nowiny 1 1
Grębów - Inter/Trans Zabno 4-2
1. Inter/Trans
9 15
51-9
2. Nowiny
8 12 21 '1
3. San
9 12 21-1
4. Lotnik
8 11 26- 8
5. Majdan Z.
8 10 29- 5
6. Grębów
9
9 H -1g
7. Jastkowice
9
9 16-19
8. Sokół
9
7 16-24
9. Wydrza
9
6 23-33
10. Płomień
9
5 14-25
11. Chwałowice 9
4 15-34
12. Zabrnie
8
4 9-38

GRUPA IV
Krzemień - Wiktoria Wolina 1 ·5
Racławice - Orzeł II Rudnik 6-2
Modliborzyce - Płomień Groble 3-

1, Potok Wielki - Glinianka 0-3,
Przędzel - Tanew Ułanów 3-2 ,
zespół Grabniaka Hucisko pauzowal.
1. Przędzel
7 14 28-8
2. Glinianka
7 14 20-3
3. Wiktoria
7 11 32-11
4. Racławice
8 10 20-1 3
5. Grabniak
8
9 16-17
6. Tanew
8
8 26-16
9
8 18-19
7. Orzeł II
8. Modliborzyce 7
4 12-19
9
4
9-28
9. Krzemień
10. Płomień
8
2
8-16
11.PotokW.
8
2 12-47

/NOR!

Nowy trener, -miody zespól,
stara koncepcja

REPREZENTACJA
..... p.....
LIT t_.
·"'1
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Hokeiści

NHL

szukają

okazji do gry

PU TE LODO ISKA
Przyznając w końcu, że całość sezonu jest nie do uratowania, władze NHL podjęły decyzję odwołania czterech
spośród 84 meczów, jakie ma do rozegrania każdy z zespołów ligi. "Każda druzyna straci 2 mecze u siebie i 2 na
wyjeździe" - głosi krótki komunikat. Dopóki jednak nie
zostanie określona data rozpoczęcia sezonu, władze NHL
nie podadzą, które mecze wypadną z kalendarza rozgrywek.

Tymczasem komisarz NHL Gary Bettman i przywódca związku
zawodowego hokeistów Bob Goodenow spotkali się w Chicago,
ale ich kilkugodzinne rozmowy nie
przyniosły żadnego postępu . - Nie
było żadnych nowych propozycji
No~a

akcja
Totalizatora

LOTTO
dzieciom
Państwowe

Przedsiębiorst

wo Totalizator Sportowy organizuje zakłady specjalne pod
hasłem: "LOTTO dzieciom". Dochód z losowania przekazany
zostanie na konto Fundacji na
Rzecz Osób Niepełnospraw
nych SKAR w Łomży. Biorąc udział w tym losowaniu grający
pomogą
w
budowie
łomżyńskiego ośrodka dla 200
dzieci chorych na porażenie
mózgowe.
Totalizator Sportowy prowadził
już wcześniej tego typu losowania.
To zorganizowane 5 listopada
odbędzie się po raz pierwszy po
dłuższej przerwie, a kolejne odbywać się będą cyklicznie . - Idea jest
taka, aby pomagać takim placówkom na terenie całego kraju - powiedział przedstawiciel Totalizatora
Sportowego,
Zbigniew
Stępniewski. - 5 listopada będzie
my mogli pomóc dzieciom chorym
w Łomży, a być może już
w następnym miesiącu którejś
z placówek z województwa kieleckiego bądź radomskiego. W całym
kraju jest 17 oddziałów Totalizatora Sportowego i na pewno akcja
.LOTTO dzieciom" będzie w kolejnych losowaniach związana z innym oddziałem.
- W zakładach specjalnych
skreśla się 5 z 45 liczb - wyjaśnia
pani Anna Podgórska. - Uczby należy skreślać rla kuponie w dwóch
pierwszych zakładach, oznaczonych ciemniejszym kolorem . Op/ata za zakłady specjalne wynosi 5
tysięcy złotych .
/STACH/

SPORT także
na stronie 15
J)

i rozmawiano o planowanych
w przyszłości spotkaniach - poinformował rzecznik związku graczy.
Były to pierwsze bezpośrednie
rozmowy obu negocjatorów od 10
października, kiedy to przywódca
związkowy złożył ostatnie propozycje, odrzucone już następnego
dnia przez właścicieli klubów. Oczekuje się , że nastąpią dalsze
spotkania obu panów...
Tymczasem w prasie kanadyjskiej ukazały się informacje, że

Wayne Gretzky, Ooug Gilmour
czy Siergiej Fiodorow.
Gdy lodowiska NHL pozostają
puste , część graczy zamierza
przenieść się do International
Hockey League lub Central Hockey League. Hokeiści z Europy
nadal poszukują moż li wośc i gry
w swych dawnych klubach. Ostatnim takim przykładem jest Czech
Jaromir Jagr, który powrócił do
Poldi Kladno, podobnie jak
wcześniej jego krajan Martin Straka.
Tymczasem urodzony w Rosji
20-letni Aleksiej Jaszyn, napastnik Ottawa Senators, będzie grał
w Las Vegas Thunder /IHU. To
pierwszy od lat przypadek, by uznany gracz NHL, podpisał kontrakt
z klubem niższej klasy.

polubila Kielce
Od kilku miesięcy trenerem narodowej "siódemki" naszych piłkarzy ręcznych jest JACEK ZGLlNICKI, który jest
także szkoleniowcem stołecznej Warszawianki. Niedzielny
mecz Polaków z Tunezją był pierwszym poważnym sprawdzianem naszej reprezentacji przed czekającymi ją w grudniu meczami barażowymi z Austriakami o wejście do finałów
mistrzostw świata. Po pojedynku z Tunezją wygranym przez
biało-czerwonych 30:28 poprosiłem trenera Zglinickiego
o krótką rozmowę.
.

* Powołał pan do reprezentacji na ten mecz aż 4 graczy
swojego klubu, Warszawianki: Piotra Badowskiego, Marka Stopczyńskiego, Sławomi
ra Smółkę i Roberta Lisa. Lis
i Stopczyński do tej pory praktycznie nie mieli kontaktów
z kadrą. Czy będzie to ich
dłuższy pobyt w reprezentacji?
- Spotkanie było rozgrywane
dzień po kolejce ligowej. byłoby
bez sensu , gdybym ściągał na
nie np. graczy gdańskiego Wybrzeża , więc przywiozłem kilku
swoich. Uważam , że nie zaprezentowali się ani lepiej, ani gorzej od pozostałych .
* Grał tylko jeden kielczanin
- Piotr Przybecki...
- Ponieważ pozostali, którymi
jestem zainteresowany - Arkadiusz Błacha i Marek Budny -

sień

Tq:JTO
PP Totalizator Sportowy informuje, że w zakładach Dużego Lotka
z dnia 22.10.1994 r. wg wstępnych
danych stwierdzono: 1.647 wygranych z 5 traf. - płatnych po ok.
3.860.000 zł; 72 .078 wygranych z 4
traf. - płatnych po ok. 114.000 zł;
1.081 .063 wygrane z 3 traf. - wygrane gwarantowane po 10.000 zł.
Spółka "Totolotek"- SA zawiadamia, że w zakładach pi/karskich na
dni 22-23.10.1994 r. stwierdzono: liga polska: 1.020 rozw. z 13 traf. wygr. po 477.800 zł; 11.439 rozw. z
12 traf. - wygr. po 42.600 zł; 59.374
rozw. z 11 traf. - wygr. po 8.200.
Dane o wygranych w lidze angielskiej będą podane w środę .

kontuzjowani /Błacha wybił
palec w sobotnim meczu z Petrochemią - przyp. PK/oprzybecki
wypadł tak jak wszyscy - kiepsko.
* Czym . koncepcja kadry
Jacka Zglinickiego będzie się
różniła od wizji poprzedniego
trenera - Bogdana Kowalczyka?
- Praktycznie niczym. Reprezentację też będę opierał na lidze krajowej, a z zagranicznych
zawodników chciałbym korzystać z Grzegorza Subocza i Tomasza Lebiedzińskiego. Zamierzam wprowadzić do narodowej "siódemki" więcej mło 
dzieży.

* Czy Piotr

Przybecki nadal

będzie pełnił kluczową rolę
w grze pana zespołu? _
- Jeden słabszy występ nie
przekreśla jego umiejętności.
Pod tym względem nic się nie
zmieniło , Piotrek nadal ma być

naszym cz%wym snajperem .
* Jak ocenia pan grę reprezentacji na miesiąc przed meczami z Austrią. Tunezyjczycy
zaimponowali zgraniem ...

związkowcy planują serię spotkań

pokazowych . Według tych doniewielu graczy m iałoby na to ochotę , a mecze odbywałyby się
w Hamilton i w Ontario, a rozpoczęłyby się 10 listopada z udziałem takich gwiazd NHL jak:

są

- Co najważniejsze - nie -stanowimy drużyny, gra zespołowa
jest moim zawodnikom obca.
Popełniamy za dużo prostych
błędów, zarówno w obronie, jak
i w ataku. Czeka nas dużo pracy. Tunezyjczycy mieli sporo
czasu, aby się zgrać .
* Czy jest pan za rozgrywaniem meczów między
państwowych w hali Iskry?
- Oczywiście . Pierwszy już
w grudniu z Austrią.
* Dziękuję za rozmowę.
PAWEł:: KOTWICA

Chiappucci
W Japonii
Włoch Claudio Chiap'pucci,
kolarz nr 4 na świecie w rankingu UCI, wygrał zawody w japońskiej miejscowości Utsunomiya i odebrał czek na 150.000
franków francuskich. Trasę 154
km przejechał on w czasie
4:19.49, wyprzedzając o 49 sek.
Szwajcara Ericha Maechlera oraz o 9 min. 46 sek. swojego rodaka i partnera z grupy Carrera
Stefano Checchina.
Dopiero 26 miejsce zajął
Francuz Luc Leblanc /Festina/,
mistrz świata zawodowców,
tracąc do zwycięzcy 15 min. i 21
sek.

W spra1Nie Effenberga - trener
Rerti Vogts nie zmieni zdania
* W poniedziałkowym meczu
ekstraklasy angielskiej objętego
zakładami pi/karskimi Leeds
wygrał z Leicester 2:1.
* Sensacyjnej porażki doznał
Górnik Zabrze w 1/16 Pucharu
Polski. Zabrzanie grający w /ła
wie z miejscowym Jeziorakiem
przegrali 1:3/1 :1/,
* Mistrzem Polski w hokeju na
trawie została po raz trzeci
z rzędu drużyna Grunwaldu

Wyklęty piłkarz
Stefan Effenberg, wysłany do domu z mistrzostw świata w USA za obsceniczny gest skierowany do publiczności podczas
meczu z Koreą Południową, nie powróci do reprezentacji Niemiec, stwierdził trener kadry Berti Vogts.

Poznań.

* FIFA ogłosiła ranking najlepszych drużyn narodowych. Pierwsze miejsce zajmują Brazylijczycy
prz!3d
Włochami
i Szwecją. Dalsze miejsca zajmują Niemcy, Holandia, Hiszpania i Szwajcaria. Polskiej
reprezentacji nie ma w pierwszej trzydziestce drużyn .
/j/

Gwiazdy NBA na czele z Michaelem Jordanem /z piłką/ i
Scottie Pippenem /obok niego/
wystąpiły w meczu, z którego
dochód przeznaczono na cele
dobroczynne. Po lewej - Veron
Maxwell.
PAP/CAF-AP

Effenberg , który pozwol i ł sobie na gest zwany " sprośnym
palcem" wobec widowni na stadionie w Dallas, wykazywał
w ostatnich tygodniach doskonałą formę w meczach swego
klubu Borussia Moenchengladbach. Jednak Vogts, który już
podczas mistrzostw świata stanowczo twierdził, że Effenberg
nigdy nie zagra w drużynie naro-

dowej dopóki on będzie jej trenerem, zaprzeczył prasowym
pogłoskom , jakoby 26-letni pomocnik miał wkrótce powrócić
do kadry.
- Nie zmieniłem zdania. W tym
przypadku interesuje mnie nie
forma zawodnika, lecz jego stosunek do kibiców i zespołu - powiedział B. Vogts .

się

i miejsce w pierwszej dziesiątce
byłoby dla mnie sukcesem.
W półfinale mistrzostw Polski
w Grudziądzu startowalo w sumie 20 szachistek, w tym prawo
udziału w finałach wywalczyło 7.
Wyniki turnieju: 1. Joanna Oworakowska - 9 pkt. . 2. Jolanta
Krynicka - 8 pkt. , 3. Iweta Radziewicz -7 pkt., 4. Monika Aksiuczyc - 7 pkt., 5. Barbara Grabarska - 7 pkt., 6. Olimpia Bartosik - 6,5 pkt. , 7. Renata Henc
- 6,5 pkt',
Turniej finałowy odbędzie s ię
w kwietniu przyszłego roku. Na
zdjęci u obok: Olimpia Bartosik.
/STACHI

Olimpia Barłosik zak\Nal ifi kO\Nala
do fi naló\N misłrzost\N Polski

TERAZ NA
W Grudziądzu odbyły się
półfinały mistrzostw Polski
seniorek w szachach. W zawodach tych startowała szachistka z Pińczowa - Olimpia
Bartosik, która zdobywając 6
miejsce wywalczyła prawo
startu w przyszłorocznych finałach.

KRETĘ

- Stawka była bardzo silna powiedziała nam Olimpia - gdyż
do Grudziądza przyjechało wiele
młodych zawodniczek, które dużo już potrafią. Ja ostatnio więcej
czasu muszę poświęcać nauce,
gdyż studiuję we Wrocławi u na
Akademii Wychowania Fizycznego. Dziś udaję się do Warsza-

skąd wspólnie z Marcinem
Kamińskim z Wrocławia , Robertem
Kempińskim
z Gdańska i Piotrem Bobrasem z B i ałegostoku wyjeżdża

wy,

my na mistrzostwa Europy juniorów, które odbędą się w miejscowości Chania na Krecie.
Stawka bę<fzi e bardzo wysoka
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