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KIELECKIE. - W niektórych zakładach karnych rzeczywiście należałoby zwiększyć
rygory dotyczące wydawania przepustek. Znam przypadki, że zezwolenie na wyjście
skazani otrzymują ze względów ekonomicznych - by zakład karny zaoszczędził trochę
pieniędzy - mówi jeden z oficerów kieleckiej służby więziennej.
W kieleckim więzieniu nie
zdarzyio się, by osadzony, który
dostaje przepustkę, popełnił
podczas
niej
jakieś
przestępstwo.

Każdy ·

papieros kosztuje •••
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KIELCE. Dziś Światowy Dzień bez TYtoniu obchodzony pod hasłem
kosztuje więcej niż myślisz". Jak wynika z danych WHO w cią
gu 10 lat palenie papierosów było przyczyną zgonu ponad 700 tys.
Polaków. Tylko w 1995 roku w naszym kraju z tego powodu umrze
następne 80 tys. osób - w wieku od 35 do 60 lat.
"Tytoń

Zwi,ek manifestuje

Cztery gniewne
autokary
KIELECKIE, RADOMSKIE,
TARNOBRZESKIE. Cztery autokary
z
pracownikami
Zakładów Metalowych "Mesko" SA w Skarżysku-Kamien
neJ wyjadą dziś rano sprzed
. budynku zakładu na wielką
manifestację, którą organizuje w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".
Do pracowników ZM "Mesko" dołączą po drodze pracownicy zakładu metalurgicznego
Huty "Qstrowiec", członko
wie .. Solidarności" z Huty
"Stalowa Wola", "Pronitu"
Pionki, ,.pezametu" Nowa
Dęba i "Łucznika" Radom.
Przypomnijmy, że 6 czerwca
w Skarżysku-Kamiennej zapadną ostateczne decyzje odnośnie drugiego etapu protestu,
który ma mieć zaostrzoną formę.

/pISZ/

Z ulic

znikną

Wyroby tytoniowe uznawane
za jedyne legalne produkty,
które zabijają.

są

- Kielczanie, niestety, nie odkrajowych norm - mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kielcach Ireneusz Matuszczyk. - Z naszych obserwacji
wynika, że coraz częściej po papierosy sięgają dzieci już od 11
roku życia Drastycznie wzrasta
liczba palących kobiet, zwłasz
cza dziewcząt.

W Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Radomiu dowiedzieliśmy się, że najlepiej
sprzedają się "radomskie",
"extra-mocne", zaś z papierosów o wyższej klasie "MDM" i "maxwelle".
- Na 100 przypadków raka
90 osób to palacze - twierdzi dr ,. Stanisław Góźdź ze
Świętokrzyskiego Centrum Onw
Kielcach.
kologii
Najczęstsze
nowotwory,
z którymi mamy do czynienia
u palaczy to rak krtani, jamy ustnej, rak jelita grubego. Nie
można powiedzieć, że palenie
płuc,

SIĘ

DOKONCZENIE NA STR. 2

KIELCE, RADOM, SKARŻYSKO-KAMIENNA. W tym roku obchodzony jest jubileusz 150 rocznicy kursowania pociągów kolei żelaznych w Polsce, z tej okazji odbędzie się wiele imprez.
Jedną z nich będzie przyjazd specjalnego pociągu kolei francuskich, który bił będzie w Polsce rekord prędkości!

ZBROdĄ

inspektor wojewódzki ds. kierowców i badań technicznych w Wydziale Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
- W województwie mamy 67 stacji mogących
przeprowadzać badania techniczne. Do końca
czerwca mają być zweryfikowane, czy spełniają
'.1ałożone na nie wymagania. Jerzy Szlak ocenia,
ze nawet jedna trzecia stacji może nie spełniać nowych warunków.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

I'JNArrAŃSZE

sowany do jazdy z prędkością
250 kilometrów na godzinę.
Przypomnijmy, że pociągi
pospieszne w naszym kraju
kursują
z
największą
prędkością 160 km/h.
/PISZ/

Fot. A. Piekarski

Czy czeka nas drogi przednówek?

•

Ziarno do ziarna
KIELECKIE. W PZZ w Kozłowie koło Sędziszowa nie ma żad
nych zapasów ziaren zbóż. Wszystko to, co zostaje skupione,
od razu jest przerabiane na mąkę.
Jeśli tak dalej pójdzie, za kilka
dni czeka nas produkcyjny głód .

- W całej Polsce południowej
zapasy zboża zostały już wyczerpane - mówi Czesław Mardałus,
pełnomocnik ds. produkcyjnohandlowych kozłowskiego PZl.
Rolnicy windują więc ceny
ziaren - za tonę krajowej pszenicy najgorszego gatunku trzeba
zapłacić dziś ok. 4 mln starych
zł, natomiast za importowaną - 3
mln 600 zł.
Pracownicy przedsiębiorstw
przemysłu
zbożowo-młynars
kiego przewidują , że jeśli rząd

nie uwolni w czerwcu kontyngentów od cia, to ceny wszystkich przetworów zbożowych
wzrosną najmniej o 20 proc.
W elewatorze w Niewachlowie zapasy powinny starczyć na około półtora miesiąca.

/N/EB./
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"BROWAR KIELCE"
oferuje:

w regionie nowe samochody

Piwo Jasne typu pllzneńsklego
c~ hurtowych:
- "lSeJsIA" spedAI 0,61 zł

w

ZUK, POLONEZ,
PN TRUCK, LUBLIN

Kielce, uL Karczówkowska lla
tel. 041 68 44 44
{
raty, leasing, gotówka

wracać •..

pięciu sk8Zfłnych.

Na lokalnych szynach

- 15 lub 16 czerwca wspomniany pociąg wyjedzie z Warszawy do Krakowa, a po drodze
zatrzyma się między innymi
w Radomiu, Skarżysku-Ka
miennej i Kielcach - powiedział
"Echu" zastępca naczelnika zarządu
przewozów WDOKP
w Lublinie Ryszard Kalicki. Pociąg TGV kursuje po torach
Francji z prędkością 350 km/h.
Zaplanowano jego jazdę po
Centralnej Magistrali Kolejowej,
gdzie jest odcinek torów przysto-

Pora

Oni jui

się

wybawili

Zabawka
na złom
KIELCE. Mieszkańoy
Szczecińskiej zobaczyli,
trzech młodych mężczyzn

"BROWAR KIELCE"
ul. Witosa 80
Kielce
tel./fax 68-65-80

nctto/butelb 0,51
- "KIelce" 0,65 zł netto
butelb 0,51
oru pIwo w beczkAch typu KEG
(Mlcro MAdc flAchl
w cenIe t ,02 zł netto/t litr

http://sbc.wbp.kielce.pl

ul.
że

wymontowuje z placu zabaw metalowe drabinki.
Ktoś zadzwoni/ do Kieleckiej
Spółdzi elni Mieszkaniowej z pytaniem - dlaczego zabiera się dzieciom jedyny sprzęt do zabawy?
W KSM nikt o tym nie wiedział, powiadomiono policję . Funkcjonariusze kilka ulic dalej zatrzymali
trzech nieletnich taszczących metalową konstrukcję. 18-letni Tomasz L., 17-letni Marek B. i jego
rówieśnik Przemysław S. przyznali
się , że chcieli drabinkę sprzedać
w skupie złomu .
/AO/

wraki?

KIELECKIE. Od wczoraj wszedł w życie
ministra transportu i gospodarki morskiej dotyczący nowych
wymagań wobec stacji kontrolnych pojazdów.
Od wczoraj także obowiązują nowe ceny za egzaminy na prawo jazdy.
- Pierwszy raz w jednym akcie prawnx!l' ~precy
zowano pewne wymagania wobec staCJI diagnostycznych dokonujących przeglądów technicznych
pojazdów - powiedzial nam Jerzy Szlak, starszy

PP Motozbyt

KATARZYNA KUUŃSKA

Służby więzienne wypuszczają

za bramę dopiero po tzw. ocenie
okresowej.
- Nic u nas nie idzie na ży
wioł. Więzień czuje, że czasowe wyjście na wolność to dla
niego nagroda - twierdzi jeden
z pracowników dozoru więzien
nego.
- Zasady wypuszczania na
przepustki nie różnią się u nas
od tych, stosowanych na
Piaskach - mówi naczelnik
więzienia w Pińczowie, Leszek
DzIerwa. - Przeciętnie, miesięcznie wychodzi poza bramę

biegają od

STACdE
załącznik do rozporządzenia

papierosów predestynuje do
to

schorzeń nowotworowych ich bezpośrednia przyczyna!

- Na 1343 zezwolenia wydane
w zeszłym roku, zanotowaliśmy
jedynie 8 tzw. niepowrotów. To
zaledwie 0,8 proc. w stosunku
do liczby przepustek - informuje
Zdzisław Suder.
Zakład Karny na Piaskach
stosuje precyzyjnie określone
regulaminem zasady urlopowania. Skazany może otrzymać
przepustkę po - minimum - poło
wie przebytej kary. Praktycznie
nie mają na nią szans winni
gwałtu, rozboju, zabójstwa, osoby z zaburzeniami osobowości.

•
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Wiadomości
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Zamiast

Z fundacjami jak z jajkiem

zakończone •.•

KIELCE.

Wczoraj
zaI Ogólnopolskie Forum Zabawkarstwa,
w którym udział wzięli najwięksi producenci i sprzedawcy polskich zabawek.
kończyło się

._.

Seminąrium

rozpoczęte

KIELCE_

Seminarium

poświęcone prawidłowemu

przeprowadzaniu transakcji
zagranicznych przez polskie
firmy I przedsiębiorstwa rozpoczęło się wczoraj w Staropolskiej Izbie Przemysłowo
Handlowej.
lAGA!
Wlłkomirska W

Kielcach

KIELCE. Wanda Wlłkomlr
ska, wybitna polska skrzypaczka, mieszkająca na stałe
w Niemczech wystąpi w niedzielę o godz. 18 w pałacyku
Zielińskiego i we wtorek
o godz. 18 w sali portretowej
pałacu biskupów. Dochód z recitalu zostanie przeznaczony
na potrzeby Fundacji Rozwoju
Chirurgii w Kielcach. Bilety na
wtorkowy koncert - w Muzeum
Narodowym w części pałaco
wej i przy Rynku~
/DMPI
Pięć

Dni Dziecka

BUSKO-ZDRÓJ. Obchody
Dnia Dziecka przedłużono
do... pięciu dni. Dziatwa ma
do wyboru wszelkie atrakcje
z turniejami, zabawami, konkursami, zawodami wędkarski
mi, a nawet rajdem pieszym
włącznie. Szlagierową imprezę 1 czerwca na stadionie
BKS wypełnią programy artystyczne opatrzone wspólnym
hasłem "Od przedszkola do Opola" oraz o gQ(lz. 16 mecz
piłkarski - KSIĘZA kontra PO/lMII
LICJANCI.

"Maluch"

BYŁO

ICH NIE

Ile Ich jest, trudno się doliczyć. Według Wojewódzkiego
Statystycznego - 48, w Wydziale Spraw Obywatelskich
UW w Kielcach swoje teczki ma 51 fundacji, prawdopodobnie
jest Ich więcej, ale niektóre z nich prawie nie dają znaku życia.
Urzędu

Bodaj naj prężniej dzjała Fundacja Gospodarcza Swiętego
Brata
Alberta. .
Prowadzi
bezpłatną kuchnię
przy ul.
Urzędniczej, z której korzysta
ok. 800 osób, świetlicę dla dzieci
i młodzieży z dożywieniem dla

60 osób. Organizuje też kolonie,
przygotowuje miejsca pracy. W
1994 roku osiągnęła miliardowe
przychody,jrtóre posłużyły do realizacji celów-staMowych. Zdobywała je w sposób bardzo róż
ny, nawet grając na giełdzie ...

Ruch ludowy ma sto lat

Zabawa na zielono
KIELECKIE. Wielki mecz piłki nożnej - Kolo Gospodyń Wiejskich .. Budżetówka uświetni obchody stulecia ruchu ludowego,
jakle odbędą się w Bodzentynłe. - Gospodynie trenują I mówią,
że nie przepuszczą - zawiadomił dziennikarzy sekretarz 'ZYł PSL
Józef Szczepańczyk.
. ~ .
Obchody zapowiadają się
hucznie. W podstawówkach i liceach zorganizowany zostanie
konkurs wiedzy o ruchu ludowym. Odbędzie się sesja naukowa zatytulowana ,,związki WIncentego Witosa z Kielecczyzną".
W
Racławicach
działacze PSL będą świętować
pierwszą rocznicę odsłonięcia
pomnika Bartosza Głowackiego.
Otwarte zostaną nowe remizy

telacja Psary, będzie parada
ogni sztucznych, korowód przebierańców, zaśpiewają _ "Wało
satkl", odbędą się dyskoteki.
- Chcemy, żeby - te obchody
miały charakter dobrej zabawy
i rozrywki, aby mOŻ!la było przyjemnie spędzić czas - mówi Józef Szczepańczyk.
~ Cykl imprez z~ończy się 18

i odprawione msze okoliczObchody wojewódzkie w Bodzentynie potrwają trzy dni. Są
wpisane w program XIII Dni 80dzentyna zaplanowanych na 2-4
czerwca. Oprócz wspomnianego meczu zagrają jeszcze jedenastki UFO Bodzentyn - Kons-

w wypadku

Zagadkowa historia .
UCISKÓW, gmina NOWY KORCZVN. Kilkanaście godzin
trwało poszukiwanie "fiata 126p", który w poniedziałek wieczorem uległ wypadkowi w miejscowości Ucisków.

czerwca w gminie Brody, gdzie
niedawno reaktywo~o koło
PSL.
(TONI

Działalność innych fundacji
jest zdecydowanie mniej spektakularna.
Gdy fundacj~ prowadzą
działalność gospodarczą dla
realizowania celów statutowych, nie płacą podatków.
Muszą je płacić, gdy działają
dla osiągnięCia zysku. W ubiegłym roku do Wydziału
Spraw Obywatelskich przybył
ktoś z Urzędu Kontroli Skarbowej, ale po przejrzeniu kilku teczek stwierdził, że wśród fundacji jest taka bieda, iż nawet nie
ma co kontrolować.
Spośród fundacji działających
w województwie kieleckim najwięcej, bo ok. 20, działa na rzecz
szpitali i placówek ochrony zdrowia . .Kulturę i sztukę wspiera
pięć fundacji, po kilka szkolnictwo i ekologię. Ustawowo zobowiązane są do składania sprawozdań wojewodzie oraz odpowiedniemu ministrowi. Jednak
w praktyce nieraz trudno się
o takie sprawozdania doprosić.
Termin ich składania minął
z końcem marca, a do Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach
wpłynęły do lej pory jedynie 32.
Ustawowy przepis nie przewiduje żadnych sankcji. Inicjatywa
społeczna -. trzeba ją traktować
grzecznie. Zadnych afer w województwie na razie nie było. Ale
fundacje są prawie pozą kont-

rolą·

/MAK-X!

KIELCE. 1 czerwca banki PeKaO SA, Zachodni oraz
w Kielcach sprze-

Jedna obligacja będzie kosz105 nowych złotych, natomiast jej cena nominalna wynosi
1 00 zł. W dniu wykupu - to jest 2
czerwca 1996 r. - za kupione obecnie obligacje ich posiadacze
otrzymają cenę nominalną powiększoną o obliczoną przez
GUS stopę rocznej inflacji plus
jeszcze 5 procent. Z tym, że owe
5 procent wliczone jest w cenę
zakupu, więc nie należy ich liczyć do zysku. Od podatku
tować

kazało się, że zamiast rozbitego
"malucha" leży nie mniej poszkodowany mężczyzna. Rannego z podejrzeniem wstrząśnie
nia mózgu i drobnymi okaleczeniami przewieziono do szpitala
w Bu~ku. Po kilkunastu godzinach /wtorek, godz. 14.301 korczyńska policja odnalazła w Uciskowie rozbity pojazd. Trwa
wyjaśnianie bardzo zagadkowych okoliczności zdarzenia.

JlMII

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Zmiany związane są przede
wszystkim z ochroną środowis
ka, w stosunku do stacji, jak i do
samochodąw - powiedział Stanisław Kangier, xierownik stacji
diagnostycznej przy Urzędzie
Wojewódzkim. Do tej pory moż
na było stosować analizator spalin tylko do sprawdzania tlenku
węgla, teraz konieczny jest czteroskładnikowy. Wymagany jest
również dymomierz umożli
wiający sprawdzenie zadymienia silnika wysokoprężnego, od
grudnia 1995 roku trzeba mieć
przyrząd do mierzenia prędkości
obrotowej silnika. Diagnostycy
podkreślają, że nowy sprzęt
znacznie zaostrzy wymagania
wobec pojazdów. Normy są rygorystyczne i niewiele na
przykład starych .maluchów"

TELEFONY
KOMÓRKOWE

KONTYNGENT '95

W NIE OPROCENTOWANYCH
RATACH I LEASINGU

@CENTERTEL

c::;."'\I2.c::::r"\!:)iE
ł IIELCE, Ift.. DOMASZOWSIA 12
~

wpłata 10%)
żyrantów i poręczycieli

MJżli'llXJść lmsingu samodiJdów
osoboU!}'Cń w Uł!YSji VAN

Peugeot 106 od 25.500 zł (255 rnln zł)
Peugeot 306 od 31.000 zł (310 rnln zł)

Nowe zasady zaostrzają
również wymogi wobec stacjI.
Oprócz wymagań w wyposaże

Superszyby
KIELCE. W najbliższych dniach ruszy Zakład Produkcji Szyb
Termoizolacyjnych uruchomiony przez firmę "Claslc AB". Produkowane tu będą szyby witrynowe I elewacyjne różnych typów,
rozmiarów, kształtów I kolorów, •

Oj:> hali fabrycznej wydzierża
wionej od FŁT "Iskra" sprowadzono automatyczną linię technologiczną austriackiej firmy "Peter
Usec", dzięki której możliwe jest
wyprodukowanie nowoczesnych
szyb antywłamaniowych, przeciwpożarowych, a nawet tzw.
szkła weneckiego - przezroczystego tylko z jednej strony.
- W zakładzie produkowane
będą szyby zespolone: jedno-

Od

wczoraj obowiązują
nowe stawki za egza-

również

UWAGA WARSZTA1Y MEBWWE!
PŁYIY

ZWIERUSZOWA!

PEUGEOT
SYMBOL

SPRZEDAJE GENERALNY DYSTRYBUTO
NA WOJ. KIELECKIE HURTOWNIA OBI
Kielce. . ul. Zakładowa 1, tel. 66-06-05 w. 177
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przepustka
w nagrodę
,,-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Bardzo rzadko się zdarza, by
nie wracali lub się spóźniali.
W tym roku mieliśmy tylko jeden
przypadek "niepowrotu" - w lutym.
Koncepcję zarządu więzien

nictwa, zmierzającą do zaostrzenia rygoru wydawania przepustek, Zdzisław Suder komentuje: - To niezły pomysł. Trochę
w tym wypuszczaniu na cza-

/KIK/

TOMASZ NATKANIEC

muszą mieć odpływy ścieków

z kanałów wyprowadzonych do
specjalnych osadników, do oddzielacza tłuszczów. Niezbędne
są indywidualne wyciągi spalin
z końcówkami na rurę wydechową. Ustawodawca zadbał
nawet o miejsca parkingowe
przed stacją. Muszą być co najmniej cztery i możliwość swobodnego manewrowania. Przy
każdym stanowisku należy wywiesić cennik, pozwolenie na
prowadzenie badań technicznych, a każdy diagnosta musi
nosić identyfikator.
Jeżeli stacje diagnostyczne
mają zainstalowane przyrządy po
1993 roku, nawet bez atestów,
mogą pracować na nich do końca
1996 roku. Jak nam powiedział jeden z prywatnych właścicieli stacji, kupienie nowego sprzętu to
prawie 2 mld starych zł.

lub wielokomorowe - mówi Bogusław Marclnkowskl, prezes
firmy.. - Są to wyroby bardzo
szczelne, zmniejszające ubytki
ciepła z pomieszczenia nawet
do 50 proc.
/MAFI

mln na prawo jazdy. Za egzamin. na motor trzeba zapłacić
31 zł lpoprzednlo 30/, samochód osobowy - 41 zł 140/,
ciężarówki, autobusy - 47 zł
145/, karta woźnicy - 7 zł 16/,
karta rowerowa - 6 zł 15/.

niu w urządzenia diagnostyczne
od 30 czerwca tego roku stacje

BARDZOSOUDNEiT~E

RITA MOTORI AUTORYZOWANY DEALER JAKOSCI
•

Kielce, ul. Domaszowska 52, tel. (041)~10, 68-12-35,36, fax 68-12-37

TEL.~1D,88-12-35,3'

czy "polonezów" przejdzie pozytywnie testy na analizatorze spalin. Trzeba będzie remontować
silniki, dokładnie regulować
wszystkie parametry.

będzie można odliczyć wartość

posiadanych obligacji do kwoty
2194 zł 40 gr.
- W ubiegłym roku w grudniu
były spore problemy z kupieniem obligacji ostatniej emisji.
Dlatego zapewne w tym roku
wszyscy chcą dokonać zakupu
wcześniej - powiedział nam Witold Zajączkowski, kierownik
Punktu Obsługi Klienta w Biurze
Maklerskim BPH w Kielcach.
/MAK-XI

W Kielcach rusza produkcja

się zbroją

Stacje

~ PEUGEOT ~

bez

do skarpety

Prz~mysloY(o-Handlowy rozpoczną
daż obligacji jednorocznych.

Inościowe.

zginął

O wypadku buską stację pogotowia ratunkowego powiadomiła telefonicznie rowerzystka
Wioletta
P.
Jej zdaniem
w przewróconym do góry kolami
.maluchu" uwięzieni byli żywi,
jeszcze, pasażerowie.
Oprócz karetki pogotowia
w kierunku Uciskowa udał się
również wóz ratownictwa drogowego straży pożarnej. Z Nowego Korczyna natomiast - radiowóz policyjny. Na miejscu 0-

ładować

A .JAKOBY Kup obligacje

SĄ,
Forum

lokalne

sową
wolność
zachłys
nęliśmy się demokracją.

WYDAWNICTWO
ECHO PRESS S.A.
ZATRUDNI '

PRACOWNIKA BIURA
REKLAM I OGŁOSZEŃ

"ECHO DNIA"
preferujemy osoby spełniające
następujące kryteria:
- wiek do 35 lat
- wykształcenie minimum średnie
- znajomość pracy z komputerem
- odpowiedzialność, zaangażowanie
- pogodne usposobienie oraz łatwość
nawiązywania kontaktów
PISEMNE OFERTY wraz z kwestionariuszem osobowym odręcznie napisanym,
fotografią oraz ewentualnymi referencjami
należy składać w zaklejonych kopertach w:
Biurze Reklam i Ogłoszeń "Echo Dnia",
Kielce, ul. Targowa 18 do dnia 2 czerwca

1995 ._. _

-

Kraj
45 minut prezydenta z premierem

Minister finansów
- jakO
walne
zgromadzenie
Telewizji
Polskiej
SA - postanowił wczoraj odłożyć
przyjęci e sprawozdania zarządu
TVP SA z działalności spółki za
rok 1994 oraz sprawozdania jej
Rady Nadzorczej z działalności
w tym okresie, nie udzielając tym

ROZM
WBA DZO
DOBRYM TO IE
Prawie godzinne spotkanie z prezydentem Lechem
premier Józef Oleksy określił jako rozmowę" w
bardzo dobrym tonie", . o ważnych sprawach w
państwie, "pozbawioną jakiejkolwiek konfliktowości".
"Chciałbym, aby takie rozmowy zawsze tak przebiegały" - dodał.
.

Wałęsą

Wysoki poziom inflacji

Koszt sukcesów
WIcepremier, minister finansów Grzegorz Kołodko powiedział
dziennikarzom we wtorek przed posiedzeniem rządu, że wysoki
poziom Inflacji, chociaż niższy niż w poprzednich latach, jest
kosztem sukcesów - m.In. wysokiej dynamiki produkcji I eksportu, wysokiego poziomu rezerw oraz spadku bezrobocia.
.Wymuszanie np. zapłaty za
strajki albo żerowanie na pieniądzach podatnika z budżetu
państwa jest niczym iMym, jak
także nakręcaniem spirali infla·
cji· - dodal wicepremier.
Zdaniem G. Kołodko .środo
wisko monetarne sprzyja póki co
inflacji i wymaga to pewnych
działań interwencyjnych na ryn·
ku rolnym, także przeciwstawienia się presji niektórych monopoli·. Wicepremier zaznaczył
jednak, że w działaniach antyin·

flacyjnych rząd ma sprzymierzeńca w banku centralnym.

G.

Kołodko uważa, że-poziom

wprowadzanych od lipca ceł nie
wpłynie na wzrost inflacji. Ogól:
ny poziom ceł będzie niższy.
To, że w kilkudziesięciu przypadkach będzie odwrotnie.
nie znaczy, że wzrośnie inflacja - powiedział. W jego opinii,
zagrożeniem takim są praktyki protekcjonistyczne wobec
producentów, nie' zaś konsumentów.

20 dzieci rannych, w tym 8

ci,żko

Samochodem wszkolną wycieczkę
20 dzieci doznało obrażeń, w tym ośmioro ciężkich, w wyniku
wypadku drogowego, do którego doszło 30 bm. w Szczecinie poinformowała dziennikarza PAP szczecińska poliCja.
Rozpędzony .renault 19· na
warszawskich numerach rejestracyjnych najechał na idące prawidłową stroną ulicy dzieci ze
szkoły podstawowej /w wieku 710 laV. W towarzystwie opieku-

"Maluchem"

nek wracały one z festynu w pobliskiej przystani żeglarskiej .
Ośmioro dzieci w stanie ciężkim
odwieziono do szpitala.
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Do czasu zakończenia
kontroli w TVP SA

J. Oleksy zaznaczył, że przedstawił prezydentowi informacje i oceny rządu zarówno bieżącej sytuacji . w kraju, jak też licznych
działań Rady Ministrów w sprawach, .z których biorą się postulaty w akcjach protestacyjnych".
Wiele postulatów - zdaniem premiera - wynika z braku informacji
na temat dzialań podejmowanych
w tych sprawach przez rząd . •Wiele przedsięwzięć podejmowanych
przez rząd, -dotyczących ważnych
dla ludzi spraw, wiele decyzji, które
rząd podejmuje i reform, które prowadzi, jakimś zbiegiem okoliczności
nie dociera informacyjnie do społe
czeństwa- - powiedzia J. Oleksy.
.Reformy mają to do siebie, że
mają różne tempo reaizacyjne i datego mówiłem jak wspólnie prezydent i rząd patrzą na reaHzację
spraw, które później w pewnym napięciu są stawiMe jako postulaty" powiedział premier.
Zapytany, czy zapewnił prezydenta, że rząd daje sobie radę i nie ma
powodu do ustępowania, premier powiedział, że prezydent .napomkrą",
że wśród postulatów strajkowych
przedstawianych przez premiera były
także - napIywające do prezydenta
postuIaIy dotyczące rządu i układu
'łttId:zy. "Ponieważ ja ich w rejestrze
posUa6w nie miałem, to trudno, .że.
byśmy na takie tematy rozmawiali" -

Odłożone

pokwitowanie
samym obu tym organom spółki
tzw. pokwitowania.
Jak poinf(łrmował przedstawiciel ministra, Jan Bogutyn, decyzja
została odłożona do czasu ostatecznego zakończenia kontrolnego
postępowania skarbowego, które
warszawski Urząd Kontroli Skarb0wej prowadzi w centrali spółki, niektórych jej oddziałach terencwych i
u
niektórych
producentów
zewnętrznych. Walne zgromadzenie posmowilo zatwierdzić bilans
oraz racłu.l1ek zysków i strat z
działalności spóI<i za ubiegły rok, a
także podjęło uchwalę w sprawie
podziału zysku lVP SA.

PodlJżkl
cz,ściowo

zawieszone

J. Oleksy pytany, czy mjd będzie
ro~ z _SoIidcmością" oddzielnie, poza Komisją Trójstronną powiedział, iżw Polsce są już ustalone mechanizmy negocjaqi oraz dyskusji i
.są to mechanizmy trójstronne".
"Trzeba je doskonalić, ale to jest fundament działania w rozległym
układzie społecznym" - podkreślił
premier.

Telekomunikacja Polska SA
nie obniży z 20 do 10 liczby
bezplatnych impulsów w ramach
abonamentu telefonicznego, co
miała wprowadzić od 1 czerwca
br. - dowiedział się dziennikarz
PAP w biurze prasowym TP SA.
Od 1 czerwca wprowadzone
zostaną inne podwyżki zapowiadane przez TP SA, tzn. podniesiona zostaje o 1 gr Ido 15 gr z
VATI cena impulsu w rozmowach lokalnych oraz. taryfy
połączeń długodystansowych i
ceny żetonów do automatów.

w domu

budowlanych sypkich, izolacyjnych i wykończeniowych oraz
bogatego wyboru stolarki budowlanej. W ofercie są też automatycznie podnoszone bramy garażowe drewniane i metalowe.
/ALPNAT

- miejscami, głównie na
zachodzie kraju, burze. Nadal
bardzo ciepło. Temp. min. w nocy
od 12 st. do 16 st. Temp. maks. w
dzień od 24 st. na zachodzie do
29 st. na wschodzie.

Wartość

(zł)

Zmiana
kursu
(proc.)

29.50
1.71
83.00nk
31.30
120.00
8.75
58.00 nk
3O.00nk
8.10
24.80nk
17.80 nk
27.00
31.10
23.80
25.60
9.30 nk
32.10nk
11.40 nk
6.50 nk
12.80
53.00

-6.9
-6.6
-8.8
-2.5
-8.0
-9.8
-4.1
-8.5
-6.4
-7.1
-2.7
-6.9
-8.3
-9.8
-9.9
-2.6
-5.3
-7.3
-7.1
-5.2
-4.5

1.178
2.117
4.302
883
4.311
2.857
612
2.495
1.737
808
890
1.694
677
2.620
276
666
771
397
276
693
550

Kurs:
30.V.

A.Qros
BIG
BPH
BRE
BŚK

Budimex
Bvtom
Oebica
Elektrim
ESDebeDe
Exbud
Irena
Jelfa
KableBFK
Kabel
KredvtB
Krosno
MoataleXD
Mostalwar
Novlta
Okocim
Okocim II
Optimus

obrotu
(tys. zł)

I

Ooalvwkl
real.
(Droc.)

oferła

Z7.207
3.498
2.392

100

47.932
482
70,770
6.599
1.152
7.928

100
100

2.095
4.052
3.552
4.704
14.433

100

1.196

75.3

3.403
48.648
1.108
262
50.814

100
4.1
100

75.202
25.048
950
1.996
2.441
18.456
4.297
11.244
28.555

100
100

100

100
4.4

2.1

z
727
-4.4
-5.7
931
1.324
7.7
-4.1
1.478
-5.8
276
194
-7.1
-6.4
2.410
510
-9.4
-3.8
2.959
-10.0
1.715
-9.9
3.036
-9.4
65
1.4
835
-10.0
493
-8.6
2.710
-4.7
580
-8.5
732
-10.0
1.122
-7.3
694
406
-8.0
-1.1
1.721
Razem
55.725
7.9017
-6.1
7687
-6.1
AKCJE-Rvnek równo le
14.50
-3.3
25
21 .90
-3.1
364
23.50
-6.0
427
17.10
-9.5
623
9.60
-6.8
106
181
10.0 nk
-8.2
40.50
-10.0
1.020
6.25
-9.4
701
-8.5
6.45
848
9.00
-5.8
498

34.80
34.90
10.50
5.90 nk
16.30
19.60
22.oonk
10.60
46.00
2.34
22.80
24.10nk
22.00
20.70
8.50
12.10 nk
70.00nk
5.40
133.50
26.50
178.00

PoIIt.bCn
PoIlfarbW
PPABank
Próchnik
R.tako
Remak
Rollmpex
Sokołów

Stalexp
Stalexp.1I
Swa~z.

Tonsn
Universal
Vistula
Warta
WBK
Wedel
Wólczanka
ŻyWiec

WIG
WIG 20
AmerBank
Oom-PIast
Orosed
Efekt
Elektroex
IndvkPol
Jutrzenka
KrakChem
MostalZab
Prochem

MABUDU

najwyższej jakości materiałów

Akcje

Według wstępnych ustaleń

policji, przyczyną tragicznego
wypadku _było najprawdopodobniej zaśn i ęcie kierowcy oraz nadmierna prędkość pojazdu.

z
W cotygodnIOwych ogłosze
niach prasowych informowaliście, że do 31 maja, czyli do
dziś wasi klienci mają szansę
wygrania .fiata 126p· . Kiedy losowanie?
pytamy
współwłaściciela firmy .Mabud·, Tadeusza Upczyńskie
go.
- O terminie i miejscu losowania poinformujemy w naszych ogłoszeniach. Tymczasem na prośbę naszych klientów, którzy w wyniku fatalnej
pogody opóźniającej prace budowlane nie zdążyli dokonać
zakupów, przedłużyliśmy czas
trwania konkursu do końca lipca. Przy każdym zakupie wartości powyżej 100 zł talony
konkursowe otrzymują wszyscy korzystający z naszej oferty
przy ul. Skrzetlewskiej 4.
Przypomnijmy - magazyn
handlowy MABUD w Kielcach
przy ul. Zagnańskiej 72 oraz jego filie przy ul. Skrzetlewskiej
4 oraz w Jędrzejowie przy ul.
Dojazd l , prowadzą sprzedaż

Sesja 30 maja (wtorek)
....___________________________
_

PoIH. Kutno

po'łAedział szef rządu.

Dom •••

I

2.0

100
100
7.6

100
100

3.383

ły

..

206
4.1 19
4.065

100

-

12.916

100

2.237

100

Dziś

Gwałtownie

Budownictwo na ograniczonym terenie.
Fot. PAP/CAF-Zdzisław Lenkiewlcz

spada liczba dzieci

\NIELKI
W ostatnich latach systematycznie malała w Polsce liczba
dzieci w wieku do 14 lat. Obecnie stanowią one ok. 23 proc. ludności kraju. Lata 1993-1994 r. demografowie oceniają jako "okres głębokiej depresji urodzeniowej". Nadal jednak na tle Innych
państw europejskich należymy do krajów młodych w sensie demograficznym - co wynika z danych przekazanych na konferen- ,
cjl zorganizowanej 30 bm. przez Główny Urząd Statystyczny 0raz Polski Komitet UNICEF.
Do

połowy

lat BO. Polska nado państw o wysokiej ,
sięgającej 0,9 proc. rocznie dynamice wzrostu urodzeń . Był to
wskaźnik
zbliżony
do
występuj ącego np. w Japonii,
Holandii i na Litwie . Jednak
w ciągu ostatnich lat tempo
rocznego wzrostu spadło do 0,2
proc. Niewielka liczba urodzeń
leża/a

wynika głównie ze spadku zawieranych małżeństw oraz
z trudności ekonomicznych
Izwłaszcza mieszkaniowych/,
w konsekwencji czego coraz
mniej rodzin decyduje s i ę na
więcej niż jedno dziecko. Demografowie przew idują, że w
2000 r. zaledwie co czwarty obywatel naszego kraju nie przekro-

NIZ
czy 14 lat. W Polsce w ub.r. tzw.
współczynnik dzietności wyn iósł

1,8, co oznacza brak prostej
zastępowalności

NOTOWANIA WALUTOWE
Wtorek
30 V95

częstochowskim , wrocławskim
i wałbrzysk im 121 -22 proC./r

http://sbc.wbp.kielce.pl

marki

franki
franc.

funty
ang.

046
0.48

363
3.76
363
3,75

KIELCE
BANK

ŚLĄSKI

BANK
PKO
BANK
PKO SA
Hotel
"Bristol"

kupno

sprzedaż

227
2.35
227
2,35

sJ)l'Z8daż

1,64

kupno

2,26

1.69
164
1,69
1,64

sprzedaż

2,38

1,72

0,56

3,80

kupno

2,29

1,65

0,46

3,65

2,32

1,67

0,47

3,70

3.65

kupno

pokoleń .
pociąga to za

W konsekwencji
sobą systematyczne starzenie
się naszego społeczeństwa.
Najbardziej . młodymi" w sensie
są
wodemograficznym
jewództwa: suwalskie i nowosądeckie Idzieci stanowią tam
po ok. 28 proc. ludności/. Odwrotną sytuację notuje się w województwach: łódzkim i warszawskim, gdzie ok. 18 proc. ludności
to dzieci do 14 roku życia oraz
w województwach: krakowskim,

dolary

046
0,48
0,53

3,62

RADOM
"SEZAM"
Tra ugutta 28

kupno

2.31)

1.65

0.46

sprzedaż

2.32

1.665

0.47

3.75

kupno

2,30
2,34

1,65

046
0485

365
3,80

3,63

sprzedaż

1,69

TARNOBRZEG
PKO

kupno

1,64

kupno

2,28
2,35
2,32

1,69
1,55

0,46
0,48
0,45

3,60
3,60

sprzedaż

235

166

046

380

sprzedaż

Poczta
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Kraj

świecie

ludzie po przebudzeniu
biegają, a w Polsce... kaszlą

KOSZTOWNY DYMEK

rzy uw8żają,'że wyeliminowanie
palenia tytoniu ,jest obecnie
ważniejsze ńiż walka z chole~e
" rolel)1 .. - Nie je§t prawdą, że jest
Minister zdrowia Ryszard Żo- - 'szawie, 'że hasłEJ to jest skiero- ~ za późno na -rztJcenie nałOgu.
chowski powiedział na wtorkowane do ludzt myślącyt:h. PoZaprzestahie palenia przez rok
wej konferencji prasowej w Warwołał się na epidemiologów, któ- , zmniejsza o pOłowę fY2Ykoza_________________
i raka
-

,;paJeDle kosztuje wl~j niż myślisz" - takle ~asto zapr-OponoOrganizacja Zdrowia /WHOI na przypadający 31
maja Swlatowy Dzień bez Papierosa.
/

.

Są środki

.

o.wiadczył min~ . Czarn,

•
..

",

~""

"

'oświaci' e

PO'dwP.ka 'W

~

wału

płuc

prz-ekOńyWat

'

~-

{IIa świecie ludzie pet przebu'dzeniu biegają, a ' vi Polsce..:
, kaszlą:- - lT!ówił minis~r~ W in-

nycttkrajaćh śpada umierafnOść

spowodowana epidemią chorób
cywilizacyjnych,
a
Polska
wstępuje na tę drogę. Co drugi
, .
\
Polak między 35 a 65 rokiem Ż'I
, cia umiera z.powodu chorób od-'
- Są środki na lipcową ~kę plac w oświacie o 86,49 zł - tytoniowych. Palenie jest odpobśwladczył 30 brh: l'O południu w-WarSzawie przedstawicielom
wiedzialne- za 70 proc. nowCh
zespołów płacowych Krajowej Sekcji Oświaty 'I Wychowania
, ~orów płuc, krtani, ,a" także
NSZZ ..Solidarność" I Związku NauczycielstWa polśkrego miniS- , pęcherzamoczowego . .
ter edukacJI 'Ryszard 6zamy. .
.'.
"!'
'.
t
..... .
.
t "mate'ńałów WijO i gariku
Rano ' --związkowcy zobo:
możemy łamać ustawy budżeto - Światowego ' udostępr:iionyc~
wiązali ministra do przedstawie~
wej, gdy domagamy się ód . dziennikarzom wynika, że całko
wite zyski W skali świata związa
nia na wtorkowym wsiedzeriiu
wszystkich partnerów społecz
ne produkcją i Sprzedażą 1000
rządu ich postulatu,' 'żeby podnych w Polsce respektowania
, ton - wyrobów tytoniowYch, wywyżka wynosiła 100 zł na jednepostanowień Sejmu - ąodał.
noszą 2,6 mln dolarów, straty
go pracownika
..
Z zapowiedzianej w- styczniU
zaś 29,8 mln dolarów rocznie.
- Rząd zobowiązał Się, że zaprzez MinisterstWo Finansów
Specjalisty.cżne leczenie raka
całorocznej podwyżki płac ' dla
pewni wzrost płac W .budżetów=
płuc kosztuje około 18 tys.cfocen o 6 proc. ponad poziom infnauczycieli o 1!?ą zł, ' otrzymali
larów za każdy uratowany (ok
oni dotychczas po 50 zł podlacji i z tego się ·wywiąże - powieżycia. W Polsce w 1991 roku zawyżki.
dzia! minister R. Czarny. • Nie
chorowało na raka płUc 18 tys.
"
...
.
, osób. Szacowane koszty leczenia tej grupy chorych wyniosły
"S'~
ok. 300 mln dolarów.

z

opracowuje p 'r ojekt

Minimalny dochód
,gwarantowany:,

Rodzina, której dochód byłby
minimalny dochód
gwarantowany; miałaby prawo

3000 obozów
I kOIOl:l1l

Akcja letnia
ZHP
W Harcerskiej Akcji Letniej
ZHP weźmie udział prawie pół
miliona dzieci i młodzieży. Zor-.
ganizowanych zostanie przeszlo
3000 obozów harcerskich i kolonii zuchowych dla 21-0 tys.
dziewcząt i chłopców, również
nie zrzeszonych. Młodzież uczestni~ć będzie też w róż
nych formach nieobozowego lata - poinformował naczelnik ZHP,
Ryszard Paćławski na wczorajszej
konferencji
prasowej
w Warszawie.
R. Pacławski uważa, że ZHP
organizuje największą akcję zorganizowanego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży w kraju. Obozy, na które wyjeżdżają drużyny
harcerskie, należą zazwyczaj do
najtańszych. Przeciętny koszt
trzytygodniowego wyjazdu harcerskiego powinien zamknąć się
w kwocie ok. 250 zł.
Część środków zostanie uzyskana od MEN, jednak R.
Pac/awski nie był w stanie podać
globalnej sumy, ponieważ pieniądze dzielone są w każdym
z kuratoriów osobno. Dotacja
przeznaczana jest m.in. na dofinansowywanie wyjazdów dzieci
z naj uboższych rodzin oraz
przyjęcie w kraju harcerskich
grup polonijnych.

do

korzystania

z

tych przez nasz krajlJmóyv wyniką zobpwiązanie do wspólnej
obrony przeciw agresji. W rązie,
gdy sejm nie 'może się zebrać,
o.. sfa!1ie wojny postanawiałby
pręzyd.eńt. . 'Kotqisja ~aecycło
wała róWnież, że użycie sił zbrojnY9h poża. granicami kraju, pobyt wojsk państwa,ol::icego na terytorium RP lub ich przemieszczanie się przez terytorium Po~
ski wymagają. uprzedniej zgody
Sejmu ..,

'I '

.'

' .

.,...

~

.-

czeka!
2

Wszyscy Czytelnicy, którzy ,do dnia dzisiejszego
lub przyniosą odcinek karty z czytelnie na,plsanyml: 'imlenlem, nazwisk-iem i- adresem',do redakcji ED w Kielcach, Radomiu, Tarnobrzegu, Sandomierzu c,zy Końskich, wezmą udział W. losowaniu
naszej GŁOW,NEJ ., NAGRODY. Twoja ostatnia szansa!!! ~..
nadeślą

. UWAGA! Odcinki kart przyno.$Zone do-redakcji w
urny na portierni.
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Przywitanie 'z morzem

RADOM

- Wtorkowe spotkanie marszałka Sejmu Józefa Zycha z przedstawicielami prawicowej opQ.zycji pozaparlamentarneJ skUpionej w Zespole koordynacyjnym
, Konwentu Swiętej Katarzyny zakończyło seńę konsultacji dotyczących terminu wyborów prezydenckich.
M.rszałe~

Zych zakol\czvt konsultacje

-

Wybory prezydenckie
, w .listopadzie?

pomocy

społecznej. Wypłacenie pomocy
byłoby obligatoryjne, a l1ię fakul-

Marszałek Zych wyjaśnił po
spotkaniu, że termin wyznaczenia wyborów jest po odbytych

tatywne, jak obecnie. Zaby otrzymać zasiłek wyrównawczy,
trzeba by wykazać gotowoŚĆ do
pracy, a także poddać się kontroli dochodów i majątku.
W przypadku niespelnienia tych
byłaby
warunków,
pomoc
zmniejszana, zawieszana lub
nie przyznawana
W
początkowym
okresie
działania systemu wysokoŚĆ pomocy wynosiłaby 60 proc. minimum socjalnego. Według związ
kOwcwów, dla 4-osobowej rodziny pracowniczej, 'minimum to
wynosi obecnie ok. 250 zł na o-

konsuHacłach.wyraźn~.-Jajui

wiem - powiedziałJ. Zych zapy- ·
tany odzień, w którym miałyby
się odbyć wybory prezydenckie.
Marszałek dodał, że nie przedstawi swojej de~rprzed 22-sferpnia br.

Według prezesa ChDSP Tomasza Jackowskiego, marszałek
Zych skłania się do wyznaczenia
możliwie najpóźniejszego terminu wyborów lj. w drugiej połowie
listopada br. - Taka propozycja
padła z naszej strony. Marszałek
Zych poinformował, że również

PSL' zgłaszalo podobną opcję
powiedział T. Jackowski.

-

Cz.rna lista "Sukcesu",

Bagsik. i. Gąsiorowski
"antybiznesinenami" roku

sobę·

Propozycja minimalnego dochodu gwarantowanego nie została jeszcze przyjęta przez wła
dze związku, nie policzono też
kosztów wprowadzenia proponowanego systemu.
w

Fot. PAP/CAF - Wojtek Szabel.ki.

Tors mężcz~n'y nad jeziorem

Makabryczna zbrodnia
Po kilkunastu godzinach od znalezienia nad Jeziorem Zamkowym w WaIczu /WOJ. plIskleI torsu
mężczyzny, 29 bm. policja zatrzymała 26-letnlą sprawczynię ~kabrycznego morderstwa popełnionego 2:T bm. Podczas przesłuchania kobieta przyznała się do tej zbrodni opisując Jej przebieg - dowiedział się we wtorek1tzlennlkarz PAP ze źródeł policyjnych.

Tors mężczyzny znalazł 28
bm. po południu spacerujący
nad brzegiem jeziora mieszkaniec Wałcza.
Zatrzymana kobieta opisała
policji przebięg zajścia: przyniesionym z piwnicy betonoWYIT! bloczkiem kilkakrotnie u-

I

..WCląZ

o wojnie, i,pOkoju

Wprowadz.enie minimalnego dochodu gwarantowanego, jako pomocy dla najuboższych rodzin, proponuje specjalny zespół "Solidarności" - poinformowano
30 bm. w biurze Komisji ,Krajowej "S" w Warszawie.
Minimalny dochód dawałby ubogim,rodzinom prawo
do ubiegania się o uzupełnienie do gwarantowanego
przez państwo poziomu.
niższy niż

finał

wielki

"Wios'ennej szan~y"!!!

V'!'

4

~---

niedługo

D~,
m
lednórodz~nny
5e,jm decyduje, .

wała ąwlatowa

•

Juz

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego postanowiła' we wtorek, aby zapisać
w projekcie ustawy zasadniczej,
że Sejm w imieniu RP decyduje
o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Uchwałę o stanie wojny<
Sejm mógłby - POdJąć jedynie
w'razie zbrojnej napaści na terYtorium Polski lub gdy z zawar-

derzyła
swego konkubina
w głowę. Przeniosła ciało do ła
zienki, gdzie w wannie rozkawałkowała je. Poszczególne
części przenosiła w pobliże
odległych o około kilometr od
mieszkania jezior Zamkowe
i Radun. Morderczyni twier-

dzi, że zabiła konkubina, bo od
dawna była przez niego maltretowana.
We wtorek odbyła się wizja lokalna z udziałem prokuratora
Prokuratury
Rejonowej
w
Wałczu
prowadzącego
sprawę·
'

http://sbc.wbp.kielce.pl

BoguSław Bagsik I Andrzej Gąsiorowski po raz drugi
uplasowali się na pierwszym miejscu sporządzonej
przez redakcję miesięcznika "Sukces" listy naJwiększych porażek biznesmenów. nAnty1lsta najbogatszych Polaków '94" opublikowana została w czerwcowym numerze pisma.
Na liczącej 50 miejsc liście za
Bagsikiem i Gąsiorowskim, którYch dług wynosi 4.242 bln zł i od
roku jest nie do pobicia, znaleźli
się m.in. Andrzej Krys Idruga pozycja!, Tomasz Wróblewski, Paweł Zdunek, Lech Grobelny i Janusz Bryczkowski.
- Przygotowując raport korzystaliśmy z pomocy prokuratury,
urzędów skarbowych i celnych,
a także innych źródeł - powiedziała na wczorajszej konferencji
prasowej red. nacz. .Sukcesu· Aldona Łukomska - Obok tych, którzy robią fortuny, przybywa w kraju tych, którzy je tracą - dodała.
Opublikowanie poprzedniej
listy wywołało protesty niektó-

rych, umieszczonych na niej biznesmenów. Redakcji wytoczono
cztery procesy.
Jak podaje .Sukces· z tegorocznych .bohaterów antylisty" 21 przebywa w areszcie, 9 poszukiwanych jest listami gończy
mi, 8 przebywa za granicą, 2 zasiada na ławie oskarżonych.
Połowy umieszczonych na 0becnej liście nazwisk nie było na
niej przed rokiem.
Z obliczeń miesięcznika wynika, że łączny dług ludzi znajdujących się na opublikowanej
liście wynosi ponad 11 bln Istarych/ złotych - o 2 bln zł więcej
niż przed rokiem.

•
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S~at
Pod adresem ONZ i NATO

Siły

WOJOWNICZE
oświadczenie Serbów
\

Przywódcy bośniackich Serbów ogłosili w sledzlble swych
w Pale P9d Sarajewem wojownicze oświadczenie, w którym powiadomili o unieważnieniu wszelkich porozumień z ONZ.

władz

Udar Serbów bośniackich-Ra
dovan Karadzić i dowódcy ich
" annii oskarżyli ONZ, że stoi po
stronie muzułmańskiego rządu
Bośni .
powodu otwartego ingerowania w konflikt i opowiedzenia się ONZ i NATO po jed-

.:z

Ciężkie

cz.s,

dla kawoszy

lantycki jest gotów wzmocnić siły
pokojowe ONZ, w Bośni,
w związkll z akcją Serbów
bośniackich, którzy przetrzymują personel ONZ w tej republice w charakterze zakładników.
nej jego stronki, wszystkie rezolucje Rady ' l3ezpieczeństwa,
- Sojusz jest gotów poprzeć
wszystkie ultimata NATO oraz
wysiłki w kierunku wzmocnienia
wszystkie porozumienia z ONZ .. oddziałów pokojowych ONZ
zostają ogioszone za nieważne"
w byłej Jugosławii 1.. ./. Wspólno- stwierdza się w oświadczeniu , ta międzynarodowa nie może
pozwofić na to, by siły ONZ były
najwyższego dowództwa Serbów bośniackich.
zastraszane i poddawane szanReuter pisze, że oświadcze
tażowi - powiedział W. Claes.
nie jest wyraźnie wymierzone
Sekretarz generalny NATO
w ministrów spraw zagranicz- • nie powiedział, za pomocą jakich
nych 5 krajów wchodzących
środków sojusz atlantycki zaw skład grupy kontaktowej, któmierza wzmocnić siły ONZ
rzy w poniedziałek wieczorem 0w Bośni.
mawiali w Hadze sprawę uwolMinistrowie zcU.ądali uwolnienia żołnierzy ONZ,-których Sernienia kilkuset żołnierzy i obserwatorów wojskowych ONZ,
bowie bośniaccy wzięli jako
wziętych jako zakładnicy przez
zakładników. Wspólny komunibośniackich Serbów.
.
kat ogłoszony przez szefów dyplomacji państw grupy kontakto***
wej stwierdza jednocześnie, że
Sekretarz generalny NATO,
Serbowie bośniaccy poniosą
Willy Oaes, powiedział we wtowszelkie konsekWencje, jeżeli
żołnierze ONZ nie byli właściwie
~ek podczas spotkania w Noordwijk IHolandia! szefów dyplomatraktowani i jeżeli nie powrócą
do swoich jednostek.
cji państw soj:u~zu, że Pakt Ato

Przeżyt skók~ Z' 75 metr6w .

Nied~oszly '
TrZydziestoletni Brytyjczyk
we wtorek samobójczy
skok do rzeki z wysokości 75
~etrów. Wylowiła go policja
i odstawiła do szpitala w Bristolu.
.
.
Mężczyzna skoczył do qekl
Ą"Of) ?- mostu Oif!on - d~ugiego
w
Wielkiej
Brytanii
pod
względem liczby popełnianych
- z niego samobój~tw lśrednio
jedno' miesięcznie/ .- NieEloszły
samobójca, choć nie stracił przyprzeżył

Dane opublikowane przez
Kolumbijską Narodową Federację Plantatórów Kawy wskazują, że aż 80 proc. krajowych

zw.

uprawzaałalCowanych zostałO- ·

przez drapieżne Insekty
ne nBroca". Raz zaatakowana
uprawa staje
81ę oJemal
nlezdatna na sprzedaż.
PAP/CAF-.EPA

ochrony pogranicza Korei Południowej
ostrzelały dwa amerykańskie śmigłowce wojskowe, zmierzające ku
strefie zdemilitaryzowanej, oddzielającej oba
państwa koreańskie - poInformowały we wtorek
wojskowe koła w Seulu.

samobójca
tomności, doznał poważnych
obrażeń koficzyn oraz krtani i jego stan określono jako ciężki.

Do helikopterów
amerykańskich

Ostrzegawcze
ostrzelanie
Do incydentu doszlo wtedy
gdy dwa amerykańskie helikoptery typu UH-50 zbliżyły się tuż
do strefy, gdzie w ub. roku
północnokoreańskie siły naziemne zestrzeliły amerykański
śmigłowiec, zabijając jednego
i zatrzymując drugiego pilota.
Zdaniem wojskowych seulskich,
dwie maszyny USA tym razem
również ,o włos' nie naruszyły
strefy powietrznej Korei Północ
nej. Południowokoreańskie siły
ochrony pogranicza oddały serlę
,ostrzegawczych
strzałów"
w kierunku obu śmigłowców a. merykańskich, które dopiero
wówczas zawróciły na poIudnie.
Przy tej okazji dowództwo
wojskowe Korei Południowej jak informuje wtorkowa prasa
w Seulu - wyrazilo niezadowolenie z powodu nbraku zdyscyplinowania" załóg amerykańskich
i obawy, iż sytuacja tego rodzaju
może doprowadzić der nOWych,
poważnych incydentów dyplomatycznych między WaszYflgto' nem a dwoma państwami ko-

wziąć

kolejnego papierosa, po
znowu si~ zatrzasWedług firmy, w ten sposób
nałogowiec ogranicza palenie,
. nie przypalając JUŻ" papierosa
w sposób bezwiedny i mechaniczny.
czym
kuje.

wi~o

Surowo ukarani

Autostradowi rozbójnicy
Na kary od 5 do 9 _lat
więzienia skazał w poniedziałek sąd krajowy w Poczdamie
pięciu
obcokrajowców odpowiadających

za serię napadów rabunkowych na autostradzie wokół
Berlina. Wśród skazanych
jest czterech Ukraińców i jeden Ormianin.
Tym naśladowcom bandytów
napadają::ych na początku lat 90.
w tych samych rejonach na tu-

rystów polskich sąd w Poczdamie
udowodnił
dokonanie
w sierpniu 1994 r. pięciu ciężkich
napadów rabunkowych oraz uznał ich za winnych dwóch
ciężkich wymuszeń rabunkowych.
Bandyci rabowali swoich rodaków na parkingach położo
nych wzdłuż obwodnicy berlińskiej IBeriiner RingI. Wpadli
25 sierpnia ubiegłego roku
w pułapkę zastawioną przez
specjalny oddział policji.

NI EFTI EGORSK
Z 3200 mieszkańców miasteczka Nleftlegorsk, doszczętnie
zniszczonego w niedzielę przez silne trzęsienie ziemi, dotychczas
uratowano 682, których ewakuowano z miejsca katastrofy.
W rezultacie trwającej od
dwóch dni akcji ratunko\N8j do
wtorku rano spod gruzów udało się
wydobyć 353 żywych ludzi i 391
zwłok. Pozostałe dwa tysiące
mieszkańców Nieftiegorska uważa się oficjalnie za zaginionych,
chociaż szanse na ich uratowanie
są minimalne. W nocy z poniedzialku na wtorek spod gruzów 0dgrzebano tylko 42 żywych.
Z każdym dniem szanse uwięzionych pod ruinami ludzi,
z których część być może jeszcze żyje, są cotaz mniejsze. Akcja ratunkowa będzie jednak
prowadzona przez najbliższe
dwa tygodnie.
Rezultaty dotychczasowej akcji ratunkowej w Nieftiegorsku
potwierdzają najbardziej pesymistyczne szacunki. Uczba ofiar
śmiertelnych trzęsienia ziemi na
Sachalinie będzie prawdopodobnie bUska 2,5 tys.

***

Prezydent Borys Jelcyn ogło
sił ~1 maja dniem żałoby naro-

związku z tragicznymi
następstwami trzęsienia ziemi
27 maja w północnej części wys-

dowej w

py Sachalin.
We wtorek prezydent Jelcyn
zwrócił
się
ze specjalnym
orędziem telewizyjnym do narodu, w którym poinformował, że
w rezultacie trzęsienia ziemi
zginęło, odnioslo rany lub zaginęło ok. 3 tys. ludzi. Prezydent
Rosji złożył wyrazy współczucia
rodzinom ofiar i zapewnił, że
państwo udzieli .wszelkiej możli
wej pomocy w likwidacji
następstw trzęsienia ziemi. Wszyscy wiedzą. jak trudna jest
nasza sytuacja finansowa i jak
napięty jest budżet. Ale niezależnie od wszystkiego będzie
my pomagali ludziom, których
dotknęło nieszczęście - powiedział B. Jelcyn.
31 maja na terytorium całej
Federacji Rosyjskiej opuszczone zostaną flagi państwowe
i odwołane programy rozrywkowe.

Po obradach Półnoćnoatlantyckiego
Zgromadzenia Ogólnego NATO

Nieznana ·data
Madam Hollywoodu przyjęcia Polski
PółnocnoatlantyCkie Zgromadzenie Ogólne /NAA/ NATO opowiedziało się za poWiększeniem sojuszu I przyjęciem do końca
1998 roku lub na początku 1999 r. nowych członków - poinfor-

mowano 30 bm. po powrocie polskie, delegacji z obrad zgromadzenia, które odbyły się w Budapeszcie. Według Janusza 0nyszkiewicza /UWI nie jest to jeszcze ostateczna data, gdyż
o przyjęciu nowych członków zadecydują rządy I parłamenty
państw NATO.

Pomoc palaczom

Elektroniczny zegar informuje palacza, jak długo musi czekać do otwarcia papierośnicy. Okresu oczekiwania nie można skrócić, moż
na go natomiast wydłużyć.
Gdy czas blokady upłynął,
rozbrzmiewa syg~ał, Można

Zniszczony

reańskimi.

.
Elektroniczna papierośnica
ma odzwyczajać od palenia

Za pomocą elektronicznej papierośnicy pewna firma
w Solingen pragnie pomóc palaczom w odzwyczajeniu Si, od nałogu. Po włożeniu swoich papierosów do
papierośnicy, palacz określa przez naciśnięcie guzika,
po jakim czasie pragnie sięgnąć po kolejnego paple..
rosa. Elektroniczny zamekdba, aby pudełko pozostało
zamknięte aż upłynie wyznaczony czas.

• Z-3200 mieszkańc6w ocalało 700
• 31 maja dniem· żałoby narodowej

Amerykański SfdzIa z Los ~ okreśIaIąc slatkt pr0stytutek zamawianych przez telefon Jako "wysoce wyrafIoowane I łuk
ratywne przedsięwzięcie kryminalne", skazał jej wlaśclclelk, Heldl
Flelss na 3 lata więzienia. FleIss znana jako Madam Hollywoodu
tostała skazana za dostarczanie cór Koryntu aktorom ftlmowym,
muzykom I Innym gwiazdom rozrywkowego biznesu.
Na zdjęciu: Heldl Flels. przed budynkiem sądu.
FoL PAP/CAF-AP

Prezerwatywy

Zdaniem J. Onyszkiewicza
decyzja o rozszerzeniu NATO
już zapadła i żadnego odwrotu
od tego nie będzie . Jak powiedział b. minister obrony narodowej, w rozszerzeniu NATO chodzi
p~zede
wszystkim
o przyjęcie naszego kr~u.
Przyjęcie Polski j innych krajów
da tej organizacji nową jakość powiedział. Decyzja co do daty
przyjęcia nowych członków do
paktu - wg niego - może zapaść
najwcześniej za rok, po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Rosji.
Według parlamentarzystów
negatywne stanowisko Rosji
w sprawie poszerzenia NATO
jest coraz krytyczniej przyjmowane na Zachodzie; Rosja jest

kością niez~ody

WOJNA HOTELARZY
Pomysł reklamowy pewnego właściciela hoteli w Rlmlnl, który włączył do zestawu bezpłatnych artykułów higieny osobistej,
w jakle wyposażano każdy apartament, również opakowanie
prezerwatyw, wywołał niezwykle burzliwą połemlkę w tym adriatyckim kurorcie.

Hotelarze, biznesmeni, dziennikarze i stowarzyszenia prowadzące walkę 2 AIDS podzielili
się na dwa obozy: przeciwników
i zwolenników tej inicjatywy.
Franco
Albanesi ,
37-letni
współwłaściciel sieci złożonej
z siedmiu hoteli w Rimini i okolicach, zamówił dla swych hoteli
23.000 opakowań środków anty-

koncepcyjnych, które polecił opatrzyć napisem: nBezpieczna
miłoŚĆ jest dobra dla zdrowiano
Inicjatywa hotelarza zyskała
bezapelacyjne poparcie wloskiego stowarzyszenia do walki
z AIDS , którego przedstawiciele
twierdzą, że nRimini jest największym centrum wakacji seksualnych w Europie".

http://sbc.wbp.kielce.pl

Konkurenci Albanesiego protestują przeciwko jego pomysło
wi, określając Rimini jako "rejon

zdrowych, rodzinnych wakacji"
i mówią, że ,rozdawać prezerwatywy w Rimini to tak, jakby je
rozdawać w Disneylandzie".
Hotelarze z rodzinnego miasta Federico Felliniego oświad
czyli, że są zdecydowani bronić
dobrych obyczajów za wszelką
cenę, obawiają się bowiem, że
tysiące włoskich rodzin, które co
roku od czerwca do września
przyjeżdżają na wakacje do Rimini, porzucą ten kurort.

coraz bardziej izolowana - powiedziano dziennikarzom. Z krytyką spotkała się także inicjatywa tego państwa , które zaproponowało utworzenie w mie~ce
Sojuszu Północnoatlantyckiego
nowej organizacji - transatlantyckiej rady.bezpieczeństwa.
~ nię jest częścią struktury
NATO. Powstało 40 lat temu
w celu rozwijania 'współpracy
politycznej i parlamentamej krajów członkowskich paktu. Polska
od 1990 r. jest stowarzyszona
zNAA.

wrezydencji Iladonn,
Strzały

do -intruza
Prywatny strażnik trzykrotnie strzelał I zranił Intruza,
który przedostał się w nocy
z poniedziałku na wtorek
przez ogrodzenie rezydencji
znanej piosenkarki Madonny
w Hollywood Hllls. Madonny
w tym czasie nie było w domu.
Policja podała, że 35-letni biały
mężczyzna po pokonaniu ogrodzenia próboWał rozbroić strażni
ka. Doszło do bójki. Strażnik oddał strzały, raniąc intruza w ramię
i brzuch. Napastnika przewieziono do szpitala. Jego stan określa·
ny jest jako poważny, ale nie zagrażający życiu.

Detektyw policji Mike McDonagh poinformował, że Madonna mówiła o pogróżkach pod jej
adresem.

~sirona
'-

Echo Reklama
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.
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Radom, 16.06.95 r. - stadion K.S••Radomiak"
Kielce, 17.06.95 r. - stadion K.S. "Błękitni"
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GWJAZDs~o~ .Jii~
TROPYTERIVA

UWAGA! TYLKO DO 28. \l.95r. - PROMOCYJNE CENY BILETÓW!! POTEM DROŻEJ!!!

EXBUD

Informacje na plakatach i w Agencji .Kuman-Art": Kielce, ul. Warszawska 44, tel. 68-12-09; Radom, ul. Zeromskiego 75, tel. 455-456

SPRĘŻARKI '
wraz z wyposażeniem dodatkowym
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki
- zszywacze tapicerskie
- wiertarki i wkrętaki pneumatyczne
- szybkozłączki - szeroki asortyment
- przewody gumowe i pOlietylenowe
~ agregat prądotwórczy 220/12V 2,2 kW
~

25-729 Kielce ul.

siłowej

OFERUJE PH-U-P

BEST

Urzędnicza

IRIALlZAc.lA WSZYSTKICH RECEPT
KRÓTKIE TERMINY
DoSICONMA .JAKOŚĆ
CZYNNE CODZIENNIE 9-17, SOBOTY 10-14

16

a- teI.504-57, tel.lfax 524-77 tlx 0613318 sk.poczt.334

Pełny zakres
badań okulistycznych

CENTRUM
KSZTAŁCENIA

KIEROWCÓW
(pobliże

POKRYCIA DACHOWE

ZAPRASZA NA:

BLACHY, PLYIY FAIlSTE, GONTY, DACHÓWKI

MATERIAŁY
WEłNA MINERALNĄ

IZOLACYJNE·

ronda)

tel. 66-49-71 wew. 121

i

SlYROPIAN, PAPY, LEPIKI

OTULINY TERMOIZOLACYJNE

ł

KURSY PRAWA JAZDY kat. ABCTE
oraz JAZDY DODATKOWE
Rozpoczęcie 31.05.95r.
o godz. 16 woali 22 (Up.)
Czas trwania kursu - 5 tYlodol . .".
Opiaty w rałach
~

• LEK. IWONA UNGERJANUSZKO
ŚR0DA, PIĄTEK OD 15.30 DO 17.00
• LEK. JADWIGA: GRZEBIENIOWSKA

.

PONIEDZ., WTOREK, CZWARTEK OD 15 DO 17

POllETYLENOWE, POliURETANOWE DO 400'C

OGRODZENIA

POLONEZ

SIATKA OGRODZENIOWĄ SŁUPKI, BRAMY, PRZĘSłA

NIEOPROCENTOWANE RATY

RYNNYPCV
:<

~

QUZ OD 186,00

OKĄ~ĄI
AUTO-SALON-KIELCE 4'Ą
~~~SZoi~

ZEI

• KINO ROMANTICA
TEL. 66·27-90
• BUSKO·ZDRÓJ lOT ZENIT
TEL. (845)36-09 w. 30

ł

fKfC

Kieleck~M
Centrala

Matęriałów B

Budowlanych

•• I"I~ II..J•• I~:

.STOLARKĘ OKIENNĄ Kielce,UI.Długa30,tel.6649n,51:2~:;'~;
.
• ·I
DRZWIOWĄ

I

CENY PRODUCENTA
Sprzedam sklep
włąsnościowy
o pow. 150 m kw.
Z możliwością
adaptacji połowy

na mieszkanie

-

Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 8
tel.(016)42-47-92

HURT-DETAL

Nowiny "Centrum", ul. Przemysłowa, tel. 667395
ul. Batalionów Chłopskich 77, tel. /8466/72021
Pawilon Handlowy Końskie, ul. Mieszka l, tel. /12/5037
Końskie, ul. Górna 17, tel. /12/2787
Opatów, ul. Partyzantów 2, tel. 682·167

Pińczów,

GENERALNY DYSTRYBUTOR NA MAKROREGION PŁD.-WSCH.

....,
o
z
~

~

~

NAJTANSZY W POLSCE - 10,50 zł/m kw. o

s

Z20% RABATEM OFERUJE:

~o POLlSH LIFE IMPROVEMENT S.A.
DZIAŁ HANDLOWY: KIELCE,

ul. Witosa 76
s--r- HURTOWNIA OBI: KIELCE, ul. Zakładowa 1
~

G)

-~
~
z

tel. 685740 ()
tel. 660605 w.177 c...

BEZPŁATNE SZKOLENIE TYNKARZY, DORADZTWO TECHNICZNE

http://sbc.wbp.kielce.pl

Eeho kieleekie
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Miasto kupuje nowe

WIĘCEJ

ujęcia

DOBREJ WODY!

W ciągu

najbliższych 3, 4 lat miasto chce kupić ujęcia wód
głębinowych, które pozwolą zaopatrzyć w wodę dobrej jakości 45 tysięcy mieszkańców. Pod względem wielkości
można je porównać z ujęciem w Zagnańsku. Zasilą one
południową stronę Kielc, umożliwią rozwój budownictwa

mieszkaniowego w tym kierunku.

•

Szczepimy psy

koty!

I

Lp.

Data

Godz.

1.

1 VI 95

15.15·
17.15

2.

1 VI 95

16-18

Uroczysko

3.

2VI95

15.1517.15

Herby

4.

2VI95

16-18

5.

3VI95

14-16

KSM

przy ogródkach działko·
wych, ul. Bohaterów War·
szawv

6.

3VI95

14-16

Świętokrzyskie

plac targowy przy ul. Manifestu Lipcowego, obok bloku nr 45

7.

5VI95

15.3017.30

KSM

przy ogródkach
działkowch, ul. Bohaterów
WarszawY

8.

6VI95

15.1517.15

Czarnów

ogródki działkowe przy ul.
Chrobrego

9.

6VI95

16-18

Na Stoku

10.

7VI95

15.1517.15

Podkarczówka

11.

8VI95

15.1517.15

Pakosz i Baranówek

15.1517.15

Biesag

Dzielnica
Szydłówek

Mlelsce szczepienia

i Sady

róg ul. Szydłówek Górny i
ul. Warszawskiej

przy ul. Szczyglej

Sloneczne Wzgórze na boisku przy bloku nr
17

1przy budynku ADM
róg ul. Podklasztornej i
Krakowskiej

przy posesji p. Wróbla, róg
ul. ul. Janczarskiej i Batore-

100

środek

9VI95

13.

10VI95 13.1513.45

Niewachl6w I

14.

10VI95 14.0014.30

Niewachl6w I

ul. Batalionów Chlopskich
75

15.

10 VI 95

14.5015.30

Niewachl6w I

ul. Batalionów Chłopskich
142

15.4016.20

Niewachl6w I

10 VI 95

ulicy

ul. Batalionów Chłopskich

30

ul. Batalionów Chłopskich
312

Szczepienie przeciwkO wściekliźnie jest obowiązkowe. Kosźt jednego
szczepienia psa lub kElta wynosi 4 zł. Szczepieniu podlegają psy po ukończeniu 2 miesięcy.
.

W dniach ~ maja w Bydgoszczy odbyt się I Festiwal PI~
senld MIodzIeżoweJ SOLO '95.
DrujerniejsceząęlaAleksandra

wam, mplezellb.~ Wojewódzki

Tylko solo

Gesl
malurzyslÓw
Wczoraj uczniowie IV LO im.
H. Sawickiej w Kieicach po rozdaniu świadectw dojrzałości
złożyli kwiaty na grobie pierwszego maturzysty Antoniego Andrzejewskiego na cmentarzu
Starym w Kielcach.
Napięcie

między

radą

~

sledla a większością przybyłych na zebranie grupy
członkowskiej

PROPONUJEMY
* Dziś o godz. 18 w DŚT .Muzyczna witrynka-o
* W budynku rektoratu WSP dziś o godz. 18, spotkanie z
grupą pracowników i studentów
z Daugavpils Pedagogical University Łotwa, odbywających
graktyki terenowe naterenie Gór
Swiętokrzyskich i Tatr.
* Z okazji Mlfdzynarodowego Dnia DzIecka Automobilklub Kielecki I Wydział Ruchu
Drogowego KWP organizują
w Ośrodku "Moto-ra)" w Miedzianej Górze w sobotę/3 bm)
o godz. 11 Imprezę dla dzieci I
młodzieży. W programie m.in.
finał konkursu plastycznego pn.
"Bezpieczna droga do szkoły"
oraz imprezy okolicznościowe egzaminy na kartę rowerową,
konkursy związane z tematyką
BAD i inne.
IKR!

Gmina chce dobudować
jeszcze jeden zbiornik, ponieważ planuje docelowo gromadzić 3500 metrów sześcien
nych wody. Drugie duże źródło
dobrej wody znajduje się w
Fabryce Domów. Oprócz zaspokojenia swoich potrzeb i kilku
okolicznych zakładów pracy,
zasila ono mieszkańców Bilczy,
a do Kielc może dostarczyć 257
metrów sześciennych wody na
godzinę. W dalszej kolejności
gmina chce pozyskać wodę z
ujęcia Suków-Marzysz. Z tych
ujęć woda będzie dostarczana
do zbiorników w Zakładach
Drobiarskich, a dalej przepompowywana w kierunku Kielc.
RealizaCję inwestycji podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje zasilanie z nowych

ujęć wyłącznie mieszkańców

12.

16.

Kieleckich Zakładów Drobiarskich będących w stanie upadłości. Są to między innymi
dwa zbiorniki o pojemności
1000 metrów sześciennych
każdy.

parking przy ul. Warszawskiej i ul. Orkana

-

-

Kilka dni temu Zarząd Miasta
podjął uchwałę
o zakupie
urządzeń wodnych i terenu od

Słonecmego

Wzgórza ujawniło się już przy
wyborze prezydium zebrania
Wszystkich kandydatów pytano, czy należą do rady. Od pc>
czątku spotkania usiłowano Ją
odwołać. Wniosek o wprowadzenie takiego punktu do pc>
rządku obrad postawił Marian
Szastak: - Ta rada nic nie robi,
tylko pieniądze bierze za pc>
siedzenia I podnosi czynsze.
Wśród członków rady zawrzało. Za nic nie chcieli dopuścić
do głosowania. Ustalenie porządku obrad przeciągnęło się
do godz. 19. Niemała w tym
zasługa przewodniczącego prezydium Jana GIerady, który za
dużo dyskutował i prowadził obrady dość nieudolnie.
Potem nastąpiły męczące
sprawozdania: przewodniczące
go rady nadzor~ej - Zbigniewa
Kota, prezesa SSM - Ryszarda
Szyby, pełniącej obowiązki kierownika osiedla - Haliny Kuc, wiceprzewodniczącej rady osiedla Bożeny Banaslńsklej i jeszcze

istniejącej zabudowy w Dyminach oraz nowo budowaną
szkołę. Natomiast w drugim etapie przewidziana Jest budowa
urządzeń
dostarczaJących wodę dla Posłowie,
Barwinka,
Kawetczyzny,
Podhala, Bukówki, Ostrej
Górki, os. Kochanowskiego I
Zacisza.

- Na wykonanie pierwszego etapu potrzeba około 12 miliardów starych złotych, miasto
jest na to przygotowane - mówi
Zygmunt Burczyn, naczelnik
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta w Kielcach. - Prace chcemy zakończyć
na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku. Zależy to od stanu technicznego
magistrali wodnej w Dyminach,
która została wybudowana
sześć lat temu, nigdy nie była
używana, nie wiemy, w jakim
stanie się zachowała. Przekonamy się, gdy wpuścimy do niej
wodę pod ciśnieniem.
- Drugi etap inwestycji będzie
kosztowniejszy, szacuje się, że
potrzeba około 60 mld zł, m.in.
na budowę zbiornika i ponad 8
kilometrów sieci wodociągowej.
Trudno będzie gminie samej sfi-

Kielecki stadion mlędzyszkqlny opanowali wczoraj najrnłodsl
sportowcy. Odbyły się tam V Swiętokrzyskle Igrzyska Przedszkolaków. Na starcie stanęło 550 dzieci z placówek nr: 5, 14, 19,
24,43,40 oraz z filii nr 1 przedszkola nr 16. Młodzi zawodnicy
mieli do pokonania tor przeszkód, przeciągali linę, biegli na 20
metrów. Odbyły się mecze piłki nożnej, w których do finału
stanęły dzieci z przedszkoli nr 19, 241 z filii nr 1.
Na najlepszych czekały puchary I dyplomy, wszyscy otrzymali medale, a fundatorem nagród był SZS. Dla przedszkoli biorą
cych udział w Igrzyskach Urząd Miejski zafundował zestawy
sportowe.
/ALP/
Fot. A. Piekarski

Wybieramy najlepszych aktorów

Dla kogo dzikie

róże?

nansować przedsięwzięcie .

Jak co roku publiczność Teatru im. Stefana Żeroms
kiego przyzna trzy dzikie róże najlepszym kieleckim
aktorom. Nagrodzony zostanie także najciekawszy
spektakl mijającego sezonu.

- Chcemy prosić o pomoc wojewodę oraz Związek Komunalny Wodociągów i Kanalizacji,
chociaż ten ostatni uważa, że on

Finałowy koncert, podczas
zostaną
wręczone
wyróżnienia, zaplanowano na
25 czerwca. Złożą się nań frag-

jest tylko od dostarczania wody,
a gmina powinna sama wybudować sieć i przekazać ją .wodociągom·. Gdy nie będzie innego
wyjścia, weźmiemy kredyt - dodaje Z. Burczyn. - Jeśli nie nastąpi gwałtowny rozwój przemysłu, to nowe ujęcia wód głębi
nowych powinny na kilkanaście
lat zabezpieczyć potrzeby miasta.

menty nowego recitalu Doroty
Stępień I Violetty Zmarlak pt.
.Niedopieszczona·, a także piosenki i wiersze przygotowane
przez kieleckich aktorów. Od 20
do 24 czerwca będzie można
bezpłatnie obejrzeć wszystkie
tegoroczne premiery. Koszty
tych spektakli pokryje Browar
.Kielce·. Natomiast .Echo Dnia·
już wkrótce rozpocznie druk kuponów konkursowych, które po

AGATA KOWALCZYK

którego

wypełnieniu

będzie

wrzucić do urn umieszczonych
w teatrze i naszej redakcji. Będą
one upoważniały do bezpłatne
go wstępu do teatru.
/NIEBj

TELEFON
interW'enc:yjny

V

KIELCE 68-22-I9

można

Biblioteka ma kłopoty
Około 30 proc. lokatorów
mieszkających po zachodniej

stronie ulicy WarszawskieJ,
RYf'!ku, ulic Dużej, Jana Pawła
II, Scleglennego dostarczyło
formularze PIT do niewłaścI
wego urzędu skarbowego. Od
nowego roku w Kielcach funkcjonują dwa urzędy skarbowe, a
powyższe ulice wyznaczały granice pomiędzy ich zasięgiem.
- Część mieszkańców nie doczytała informacji, w których wyraźnie podawaliśmy, że osoby,
które mieszkają przy ulicach granicznych dostarczają deklaracje

Rada

30 proc.

Skończy się
podatkowe
do pierwszego
urzędu. W efekcie tego część lokatorów mieszkających po zachodniej stronie tych ulic złożyła
deklaracje u nas - informuje naczelnik II Urzędu Skarbowego w
Kielcach Stanisława Czerwińska. - W tej chwili przesyła
my te dokumenty do pierwszego

Słonecznego

nie

to dobrze
urzędu wysyłając jednocześnie

podatnikowi zawiadomienie o
tym, że sprawa załatwiona została między urzędami. Mogę zapewnić osoby, które się pomyliły,
że z tego tytułu nie poniosą żad
nych konsekwencji, jeżeli oczywiście PIT-y dostarczone zostały w terminie.
IMPBI

dała się odwołać

Po wystąpieniu Janiny Ogonek

mi:Jw nie dopuszczono do dyskusji. Najpierw wprowadząno pod
obrady kwestię podziału Swiętok
rzyskiej Spółdzielni MieszkanioPo kilku wystąpieniach,
innymi StanIslawa Furmanka, zebrani opowiedzieli się
za wydziel~niem Słonecznego
Wzgórza z SSM. Wszystkie l0kale użytkowe znajdujące się na terenie osiedla postanowiono zachować, nie dopuszczając do powej.

między

działu

PlT-y

zmęczenie

Gra na
kilka innych. W ich trakcie nieuchronnie wypłynęła sprawa odwoła
nia w ostatnich dniach Janiny 0gonek ze stanowiska kierowniczki administracji. Zarzucano jej, że
nie ma nadzoru nad pracownikami ADM, nie reaguje na wnioski
rady osiedla, zachoWuje się w0bec niej lekceważąco.
Dopraszającej się o gbs JMi1ie
Ogonek pozwolono wystąpić d0piero około godziny 23. Nie zg~
dziła się z postawionymi zarzutami
i wskazała na kilka spraw, które
zostały dzięki niej korzystnie
przeprowadzone: umowa ze
spól<ą.Fart", umowa z firmą DEK
Mówia 0.dwwAadzy" panującej VI
spóldzielni. Kierownik nominalnie
jest penomocnikiem zcr.ządu i jemu podlega, tymczasem zmusz~
ny jest stale realizować plany i
uchwały rady osiedla.

mieszkańców źle dostarczyło

ich pomiędzy wszystkie 0-

siedla spółdzielni.
WeszdeWlÓOOro do lMestii kcn1Ii<Iu między rOOą OOedaa kierclYrikiem ADM. 2bgr1ew Kdzarzucił JarWieOgcnek, że nielOZlJ11ie ona, na
czym polega sytuoc:ja osiedla wy<Xiębrioneg) gospodarczo:

- Straciłem kawał zdrowia i ży
cia na pracy w tej radzie - powie-

http://sbc.wbp.kielce.pl

dział.

- Państwo śpią, a ja idę o
godzinie 1 z posiedzenia rady.
Widocznie zdołał przekonać
zmęczonych już do granic wytrzymałości zebranych, bowiem
do głosowania nad odwołaniem
rady nie doszło. Mało tego,
przegłosowano
nawet podwyższenie rocznego funduszu
diet dla jej członków z 50 mln do
60 mln zł, bo w sali zostali już
.sami swoi·. Zbigniew Kot nadal
jest przeY!odniczącym rady nadzorczej SSM i rady osiedla na
Słonecznym Wzgórzu.
Zebranie zakończyło się około
godz. 2 w nocy. Z przybyłych na
początku

94 członków spółdzielni

i 23 innych mieszkańców - do
końca pozostało około 40 osób, w
tym osiemnastu czlon~ów rady.
Zadnych zmian w SSM nie
będzie. .. MAREK KORNACKI

Biblioteka Pedagogiczna w
Kielcach, podobnie Jak wszystkie Inne placówki utrzymywane z budżetu oświaty, Jest w
bardzo trudnej sytuacji finansoweJ. Gdyby nie zeszłoroczna
dotacja Zarządu Miasta, po dokonaniu n(ezbędnych opłat zabrakłoby pieniędzy na zakup ksią
żek i niezbędnego komputera
W tym roku jest jeszcze gorzej,
fundusze
biblioteki wzrosły
nieproporcjonaJnie do inffacji, jedynie dobrowolne składki czytelników wspomagają kupno nowych pozycji. W stosunku do
liczby nowości ukazujących się
na rynku wydawniczym jest to
bardzo mało. Nie udało się znaleźć
sponsora wśród największych kieleckich firm, pomagają jedynie Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne - w zamian za promocję nowych
podręczników pojedyncze ich
egzemplarze przekazywane są
bibliotece nieodpłatnie. Uczba
czytelników biblioteki stale
rośnie. Oprócz studentów i nauczycieli są to też uczniowie szkół
średnich, a nawet podstawowych. Może ktoś pomoże wzb0gacić księgozbiór?
!PIKI

Nie komórkowe.••
W numerze 115.Echa Dnia· z
20-21 maja 1995 r. w rubryce
• Telefon interwencyjny" ukazala
się notatka pt.• Rozrzutny ZUS·
dotycząca rzekomego zakupu
przez nas telefonów komórkowych dla pracowników - pisze
dyrektor ZUS. Pragnę sprostować, iż nie dokonywaliśmy zakupu telefonów komórkowych, a
jeqynie członkowie dyrekcji posiadają - jak wielu już mieszkańców naszego miasta - telerony bezprzewodowe ułatwiające
kontakt z nimi.
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Echo kieleckie
Czy

mieszkańcy

czują się

Kielc
bezpieczni?

Czy mieszkańcy Kielc są bezpiec~f1i w swoim mieście? Jeśli
nie - to czego się boją, przed czym czują strach? Na te pytania
odpowiedzieli nam spotkani na ulicy przechodnie.

Najbliższa sesja kieleckiej Rady Miejskiej odbędzie się 8 czerwca /początek o godz. 12/.
Jednym z głównych punktów obrad będzie ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Kielcach, a załem radni zajmą się problemami bezpieczeństwa w naszym mieście. Dlatego tym
właśnie zagadnieniom poświęcamy więcej miejsca w "Wiadomościach z Ratusza".

z

Musimy sami nauczyć si, dbać o
dobytek i o· samych siebie

własny

(

Od 1990 roku policyjne statystyki

podają

coraz

wyższe wskaźniki przestępczości: rośnie lic~ba

rozbojów, napadów, włamań, kradzieży, oszustw
i fałszerstw. Podobno jest to cena demokracji, otwarcia granic i wzorowania się na !dzikim?! Zachodzie. Złe wzorce przejmujemy najłatwiej.
Wzrasta liczba przestępstw z użyciem broni, morderstw, zamachów. Większość kielczan boi .się
wieczorami wychodzić na ulice, właściciele aut ze
strachem zostawiają samochody na osiedlowych
parkingach. Czy rzeczywiście ta "psychoza strachu" jest uzasadniona? O stanie bezpieczeństwa
w Kielcach rozmawiam z komendJlntem rejonowym policji ZYGMUNTEM KROLEM i jego
zastępcą WACŁAWEM KOŁODZIEJCZYKIEM.

*

Jak wygląda statystyka
przestępczości w Kielcach?
- Od początku roku mieliśmy
298 rozbojów, notujemy wzrost o

50 proc. tego typu zdarzeń . Trzeba
zaznaczyć, że

chodzi tu
o nieletnich - mówi komendant Z. Król. - Nastolatki
występują jako sprawcy rozbojów
i wymuszeń /np. przed szkołami/ i
jako ofiary. Mimo rosnącej liczby
rozbojów
ich
wykrywalność
wzrosła u nas do 75 proc. Więcej
jest kradzieży z włamaniem do obiektów prywatnych, w tym do samochodów. Ludzie ciągle kupują
na bazarach radioodtwarzacze za
ćwierć ceny i to złodziei zachęca .
Nie kradną już tyle co dawniej aut
zachodnich, .idą" przeważnie krajowe, bo łatwiej je sprzedać. Kratrafiają
dzione
samochody
głównie na rynek wschodni - do
Rosji, na Ukrainę, Białoruś. Nie
mamy szczelnych granic, jest popyt, więc złodziejski proceder rozwija się nieźle. Współpracujemy z
policją ukraińską, może przyniesie
to konkretne efekty.
* Czy uważa pan, że Kielce są
bezpieczne? P.rzecleż ludzie
boją się chodzić po ulicach,
miasto wieczorami zamiera, a
wy mówicie, że nie Jest źle.
- Sądzę, że ten strach nie jest
uzasadniony - twierdzi Wacław
KołodziejcZyk. - Ludzie słyszą w
telewizji o zamachach bombowych, mafijnych porachunkach i
przenoszą te dane na obszar
Kielc, które w porównaniu z innymi
miastami są dość spokojne.
* A rozboje, bójki, chulijednak

głównie

gaństwo?

- Ofiarami są przeINażnie nietrzeźwi,
oni sami prowokują
przestępcóN· Czasem zgłaszają się
do nas kilka dni po zdarzeniu, kiedy
otrzeźwieją i przypomną sobie, że
mieU w portfelu całą wypłatę. Bójki
zdarzają się głównie przed nocnymi
sklepami monopolowymi, także
wśród wyrostków. Niedawno zatrzymaliśmy podejrzanego, który w trak-

cie przesłuchania przyznał się do
kilkunastu rozbojów w okolicy
dworca PKS, pamiętał nawet daty.
Co nam z tego, gdy nie mamy
poszkodowanych? Nie ma zgło
szenia, więc nie ma przestępstwa.
Nie możemy oskarżyć kogoś o
rozbój, skoro na komisariat nie
zgłosiły się ofiary lub świadkowie.
A potem słyszy się, że w mieście

nie wolno nam kupować. Resort
nie ma pieniędzy, ale musimy
przecież pracować nawet w tak
trudnych warunkach. Wracając do
pani pytania - stałe patrole piesze
Wacław Kołodziejczyk.
-wysyłamy w rejony najbardziej
niebezpieczne, chociaż osobiście
zajmujemy się zupełnie innymi
jestem zdania, że skuteczniejsze
sprawami
niż
powinniśmy.
są
patrole zmechanizowane,
Przykładem niech będą konwoje
szczególnie w nocy. Nie mamy tylu
do aresztów śledczych. W 1994
funkcjonariuszy, by postawić policroku w całym kraju policja .przetjanta na każdym rogu ulicy. Stara- _ ransportowała· ... pół miliona osób,
my się lepiej zorganizować nasze
w Kielcach -1772, brało w tym udziałania i poprawić efekty.
dział 2047 funkcjonariuszy. Kon·Co si, zatem zmieniło w syswoje "zabrały· nam aż 17.000 gotemie pracy? .
dzin roboczych. To wszystko
- Od 1 kwietnia uruchomiliśmy
mogły być patrole, samochody
całodobowe pogotowie policyjne.
mogły służyć ludziom, a nie
Cztery radiowozy jeżdżą tylko na
przestępcom. Nade wszystko jedinterwencje /bójki, awantury donak brakuje nam kadr, sprzętu i
mowe, wybryki chuligańskie/, a
pieniędzy.
jest ich każdego dnia od 80 do
* Wiele mówiło się o tym, że
120. Dzięki temu policja jest szybdzielnicowi powinni "wyjść zza
ko na miejscu. Pozostałe radiowobiurek", więcej bywać wśród luzy pełnią służbę patrolową w wyzdzi. Mieszkańcy osiedli nie
naczonych rejonach i nie wolno im
_znają
dzielnicowych,
nie
samowolnie zmieniać trasy bez
wiedzą, do kogo się zwrócić.
powiadomienia przełożonych . Po- Według nowych rozkazów,
licjant wysłany w teren jest rozlidzielnicowi załatwiają tylko drobne
czany i oceniany. Jeśli tam, gdzie
sprawy, większe przekazywane są
pełnił służbę coś się wydarzyło,
komisariatom lub komendzie rejonp. włamanie, a on o tym nie wienowej. Mimo to dzielnicowy nadal
dział - badamy, dlaczego. Policjant
jest obciążony papierkową robotą .
powinien mieć uszy i oczy otwarte,
Mam nadzieję, że sytuacja niedłu
znać swój rejon . W naszym zawo- ·
go się poprawi. Ostatnio wysyłamy
dzie nie ma miejsca na opiewięcej patroli pieszych, ale i tak nie
szałość.
dotrą one wszędzie . Powinna być .
* Mówi się o nie spotykanej
lepsza współpraca z mieszkańca
dotąd fali przestępczości nieletmi, to stanowi główne źródło infornich. To właśnie młodocianych
macji dla policjanta, daje możli
boimy się najbardziej, są brutalwoŚĆ lepszego rozeznania terenu,
ni, agresywni i czują się zupoznania .półświatka· itp.
pełnie bezkarni. Czy nie da się z
tym jakoś walczyć?
Rozmawiała
- Proszę pamiętać, że nam wolno
AGNIESZKA OGONEK
działać tylko w granicach oboZdjęcia: A. Piekarski
wiązującego prawa, które nie jest
doskonałe i wymaga nowelizacji mówi W. KoIodziejczyk. - Odpowiedzialność kama obowiązuje od 17 roku życia, młodsi przestępcy są świa
domi niewie1kich represji. Odpowiadają przecież za .czyn zabroniony"
lub .czyn karalny" wyłącznie przed
Sądem Rodzinnym. Sprawy ciągną

Agata Kamińska, biolog: - Uważam, że nie· jest bezpiecznie.

Boję się wychodzić po gpdz. 18
z domu. Mieszkam na Sląskiej,
przed każdą klatką mojego bloku
le, ale im to nie przeszkadza.
stoją grupki podpitych mężczyzn,
Z drugiej strony - nikt nie zgłosi się
często zaczepiają przechodniów.
dobrowolnie na policję ze strachu
Zofia Kumor, ekspedientka
przed zemstą.
Marta Grabarczyk, maszynisw sklepie w Sródmieśclu: tka: - Nie jest źle . Często wracam
W sklepie nie wzywamy policji,
mogą 'lam powybijać szyby, ubdo domu późno, nawet po północy
liżyć, pobić . Kiedy do środka
i nikt mnie dotąd nie zaczepił. Kiewchodzą znani nam złodzieje - też
dyś na Solnej spotkałam patrol powolimy siedzieć cicho, ze strachu.
licji - dziwili się, że idę sama o tej
Maria Wiśniewska, emerytka:
porze, odprowadzili mnie do do- Jestem chora, chodzę powoli
mu. Sądzę, że ludzie trochę przei bulwersuje mnie zachowanie
sadzają. Kielce to nie Nowy Jork.
młodych ludzi. Na osiedlach piją,
Stanisław Dawgiert, dozorca:
biją i kradną, ja nie zdążę w razie
- Mam telefon, groźnego psa
czego przecież uciec. A to, co
i broń gazową, teren jest ogrodzowyprawiają kierowcy na drogach, •
ny. Mimo to czuję niepokój, gdy
to istny koszmar.
.
słyszę jakieś podejrzane głosy lub
Zbigniew K., właściciel firmy:
hałasy.
- Oczywiście, że czasami się boję.
Zofia Molend&, plelfgnlarka: Bezpiecznie? A z której strony! KieWracam z utargiem do banku i nie
wiem, czy mi ktoś nie wyrwie teczdy kończę dyżur o godz. 18 boję się
ki. Mam dom, dwa samochody
sama wychodzić z przychodni.
i spory majątek - nikt mi nie zagW autobusie znam z wyglądu
warantuje, że nie będę ofiarą rozwiększość kieszonkowców, więc staboju, czy napadu.
ram się być ostrożna. Na Grochowej
złodzieje dzielą się lupami, ·ciągłe
Joanna Chaber, bezrobotna: Mieszkam na Czarnowie, w moim
burdy, krzyki, awantury. Na działkach
podpalają altanki, na dworcach biją.
bl.oku pełno jest starych złodziei
i rożnego .elementu·. Prawie coJeszcze nie widziałam, żeby Straż
Miejska patrolowała niebezpieczne
dziennie do południa chlają, a poulice, tylko wlepiają mandaty za zJe
tem urządzają awantury, terroryzują wszystkich lokatorów. Policja
parkowanie.
przyjeżdża, zamyka ich na dzień,
***
dwa i wypuszcza. Wtedy te banNie chcemy podsycać stradziory dokazują jeszcze gorzej, . ch u, ani rozbudzać poczucia
mszczą się na nas, nie boją się nizagrożenia. Z pewnością niekogo.
które zdania są przesadzone,
Magda, licealist: ka: - Przed
warto jednak zastanowić się
moją szkołą zdarzały się wymunad tym, co mówią mieszkańcy.
szenia - jacyś .troglodyci· zaczeCzy Kielce są czy nie - miastem
piali, grozili pobiciem i zabierali
bezpiecmym, zostawiamy opipieniądze albo cenne rzeczy /ubnii Państwa.
rania, torby/o Koledze ukradli
Zanotowała
kurtkę i... buty. To jest sytuacja bez
AGNIESZKA OGONEK

Fot. A. Piekarski

nowych kandydatów

Zygmunt Król.
biją

i rabują. Kto jest temu winien?

* Być może przyczyną takiego

stanu rzeczy jest brak zaufania
do policji, niewiara w Jej skutecznoŚĆ I szybkość działania.
Wiele razy słyszałam, że na radiowóz czekano pół godziny, a
dyżurny komisariatu tłumaczył
się brakiem wolnych samochodów I benzyny. Co się stało
z patrolami pieszymi? Czulibyśmy się bezpieczniej, widząc
w osiedlach policjantów.
- Tłumaczenie dyżurnego było
niebezpodstawne - odpowiada
Zygmunt Król. - Naprawdę mamy
duże braki kadrowe /nadal jest blokada etatów/, brakuje sprzętu, są limity patiwa, a nowych radiowozów

się miesiącami, zanim trafią na w0kandę mija dużo czasu. Na ten okres
nieletni trafiają do pogltowia opiekuńczego, skąd często

uciekają.
Schroniska niejednokrotnie nie są
należycie zabezpieczone. zdarzają
się ucieczki nawet z zakłada.... poprawczych: Na decyzję o umieszczeniu nieletniego w ośrodku wychowawczym czeka się długo, bo placówki te są przepełnione. Sprawca
przebywa tam tylko do 21 roku życia,

Potem wychodzi na wolność. Przy 0bowiązującej ustawie o nieletnich poliqa niewiele może zrobić.
• Jak można polepszyć sytuacJę policji, a co za tam Idzie
stan bezpieczeństwa obywateli?
- Przede wszystkim należy dać
nam większe uprawnienia. Często

Czym zajmuje się kielecka · Straż Miejska? Najogólniej biorąc
- zabezpieczaniem porządku w miejscach publlemych, kontrolowaniem prawidłowości oznakowania ulic, Ich oświeUenia, umieszczania reklam I plakatów, pilnowaniem czystości miasta
itp. Ale w Sejmie przygotowywane Jest poszerzenie uprawnień
policji municypalnych w nowym projekcie ustawy o policjI.
Tylko

w roku 1994 kieleccy

strażnicy miejscy mieli ponad 17
tys. różnych interwencji. zatrzymali 332 sprawców przestępstw
lub wykroczeń, a do Izby Wytrzeźwień odwieźli 920 osób.
Kielecka Straż Miejska zatrud-

nia 98 pracowników, w tym 85 funkcjonariuszy mundurowych. Zgodnie z normami zachodnimi, jeden
policjant lokalny powinien przypa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wyjścia: jak dasz forsę, to ci nie
przepuszczą i będą cię zaczepiać
ciągle, a jak nie dasz - dostaniesz
"omłot". Wiedzą o tym nauczycie-

dać

na tysiąc mieszkańców
miasta, a więc do osiągnięcia tego stanu jeszcze daleko. Jednakże z każdym rokiem przybywa w Kielcach miejskich strażni
ków. Komendant Straży Miejskiej, Roman Strzębala, znany jest
z energicznego działania. Jego
podkomendni mają już swoją
nową siedzibę w budynku przy ul.
Ogrodowej, otwarto dwa poste-

runki SM - na dworcu PKS i w ratuszu przy Rynku. W dyspozycji
Straży Miejskiej znajdują się obecnie cztery samochody - trzy
.polonezy" patrolowe i "żuk" - a
chyba już niedługo będzie ich
więcej. Ponieważ 20 proc. obszarów miejskich stanowią w
Kielcach parki i lasy, komendant
R. Strzębala myśli O zorganizowaniu patroli... konnych. Są już
takie w innych polskich miastach.
Na razie ogłosił właśnie nabór 50 kandydatów do Straży
Miejskiej w ramach prac Interwencyjnych. Warunki przyję
cia: wykształcenie średnie,
odbyta służba wojskowa, minimum 180 cm wzrostu, wiek
do 27 lat, dobry stan zdrowia,
nie karany. Kandydaci mogą
zgłaszać się do komendanta
Straży Miejskiej w Kielcach,
ul. Ogrodowa 3b, codziennie
w godz. 8-10.

Wiadomości

z Ratusza
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Przed otwarciem
dużej sceny KCK
20.04.1995 r.

Prezydent Kielc Jerzy Sucłlański
wraz z posłem Juliuszem Braunem.
prezydentami Ostrowca i Starachowic i przewodnk:?ącym Sejmiku Samorządowego Kielecczyzny spotkał
się w Warszawie z prezesem Telewizji Polskiej SA Wiesławem Walendziakiem. z którym rozmawiał
o większej obecności naszego regionu w telewizji publicznej;

21.04.

Na swoim drugim posiedzeniu zebrał się komitet organizacyjny uroczystego otwarcia Kieleckiego Cent_ rum Kultury. Obrady prowadził prze~odniczący komitetu, wiceprezydent Kielc Wojciech Zelezik.

-

Dyskusja toczyła się wokół
imprez przygotowywanych ·na
trzy dni otwarcia - 10-12 listopada 1995 roku. Henryk Jachimowskl ze swoją Sceną ' Autorską w KCK chciałby w tym
czasie przedstawić takie spekJakle jak .Uga kobiet", .Image",
impresje teatralne oraz teatr
tańca Elżbiety Szlufik. Dyrektor
Teatru lalki i Aktora .Kubuś· Irena Dragan, zaproponowała
specjalną premierę dla dzieci 0- .
raz wystawę lalek i scenografii
teatru lalek. Dyrektor WDK Andrzej Litwin, zadeklarował przygotowanie wielkiego widowiska
dla naj młodszych widzów z udziałem 250 wykonawców, laureatów polskich i zagra-nicznych
festiwali dziecięcych. ZilStępca
dyrektora Teatru im. S. Zerom skiego Magdalena Kusztal, zgło
siła pomysł dyrektora Piotra
Szczerskiego, który kosztem miliarda starych złotych mógłby
wystawić .Wesele" S. Wyspiańskiego z zespołami mu-

Podziękowania

dla prezydenta

Od

Urzędu

Pracy

i

szkoły

Rejonowy
Urząd
Pracy
w Klelcach złożył serdeczne
podziękowanie prezydentowi
Kielc, Jerzemu - SuchańskIe
mu, za objęcie patronatem II
Kieleckiej Giełdy Pracy.
.Informujemy, że w giełdzie uczestniczyło około 4000 osób
poszukujących pracy, 54 pracodawców, którzy zgłosili 500 ofert
pracy. Zatrudnienie znalazło około 400 osób, nawiązane zostały kontakty między wieloma
pracodawcami i pracobiorcami,
które powinny zaprocentować
w przyszłości. Podczas giełdy
była możliwość uzyskania informacji o aktywnych formach
przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez Urząd Pracy,
informacji udzielali także przedstawiciele Urzędu Skarbowego,
Państwowej Inspekcji Pracy,
Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Można było
zasięgnąć porady psychologa -

doradcy zawodowego oraz radcy prawnego. Giełda potwierdziła dużą aktywność osób bezrobotnych i poszukujących pracy".
Dyrekcja VI Uceum Ogólnokształcącego im. J. Słcwackie
go, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców, Samorząd Uczniowski złożyły prezydentowi Kielc, Jerzemu Suchańskiemu, serdeczne podziękowanie za umożliwie
nie bezpłatnego korzystania
z zajęć wychowania fizycznego
w hali sportowej KS " Błękitn i".
• Korzystanie z hali wpływa na
podniesienie kultury zdrowotnej
naszych uczniów i umożliwia
młodzieży rozwój zainteresowań sportowych· - napisał dyrektor VI LO, Adam Jaskóła.

zycznym i tanecznym oraz krakowskimi akto'rami. Dyrektor filharmonii kieleckiej Tomasz
Szreder zaproponował wystawienie "Strasznego dworu· S.
Moniuszki z udziałem kieleckich
filharmoników, chórów filharmonii i WSP - przy współpracy Teatru Wielkiego w Poznaniu i zaangażowaniu
solistów
pochódzących z Kielc lpomysł ten
gorąco popiera prot. Mirosław
Niziurskl/. Dyrektor KCK And·
rzej Ruclński widziałby raczej
"Krakowiaków i Górali· W. Bogusławskiego w inscenizacji
Bogdana Augustyniaka z kieleckimi i zaproszonymi aktorami.
Wiadomo, że na listopad szykuje też premierę swojego musicalu Bronisław Opałko. Ponadto zgłoszono koncert Mireille
Mathieu, a kompozytor Marek
Sart chciałby, żeby na dużej
scenie KCK pokazano w dniu inauguracji jego nowy musical
•W pustyni i w puszczy" według
H. Sienkiewicza za jedyne 1,5
mld zł.
Po burzliwej dyskusji ustalono, że najprawdopodobniej na
dużej scenie KCK 10 listopada
odbędzie się koncert przygotowywany przez Andrzeja Utwina
oraz premiera musicalu Bronisława Opałki. Galowy wieczór
11 listopada wypełni premiera
"Strasznego dworu" albo .Krakowiaków i Górali·. W niedzielę
1 2 listopada, możemy się spodziewać niezwykłych imprez
plastycznych przygotowanych
przez Adama Wolskiego Im.in.
pokaz dzieł Hasiora!1 w ramach
Festiwalu Sztuki Kieleckiej.
Będzie wiele spektakli i imprez
na małej scenie KCK, wystawy
plastyczne i fotograficzne Im.in.
historia budowy gmachu KCK/,
koncerty, kiermasze, wydawnictwa ...

Informacja
o czynach
społecznych
Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta zawiadamia. że została opracowana informacja dotycząca realizacji inwestycji w czynach społecznych
i pomocy państwa w ich organizowaniu i realizacji.
Informacja ta została umieszczona na tablicy ogłoszeń przed
pokojem 230 w Urzędzie Miasta. Natomiast szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 228.

Na archiwalnym zdjęciu z lutego 1966 roku widzimy jedną z kieleckich ulic, która tak właśnie
wtedy wyglądała. Kto odgadnie jej nazwę? Pierwszy z czytelników, który zatelefonuje do nas lnu mer:
67-62-441 z prawidłową odpowiedzią, otrzyma nagrodę niespodziankę. W konkursie z 26 kwietnia zwyciężył i nagrodę odebrał Stanisław Zwlerzchowskl/ul. H. Sawickiej/, a zdjęcie przedstawiało ulicę Piekoszowską.
-

Dbajmy o

czystość

naszych wód

24.04.
Wiceprezydent

Tadeusz

Poddębniak spotkał się z ambasa-

dorem Królestwa Norwegii w Polsce - Arntem Rindelem, który
. w Kielcach gościł na zaproszenie
wojewody kiełeckiego.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę mola na kieleckim zalewie.
Wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego. które
call<owity koszt budowy oszacowało
na kwotę 700 mln starych złotych.

24-26.04.

Istotnym elementem polityki ekorozwoju, przyjętej przez
Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej, a także uchwałą nr
129/91 Rady Miejskiej w Kielcach, jest ochrona wód. Wody
podziemne, z których czerpiemy wodę pitną i wody powierzchniowe to system naczyń połączonych. Zanieczyszczanie wód powierzchniowych i gruntu prędzej czy później
prowadzić będzie do zanieczys~czenia wód wgłębnych.
ydział Ochrony Środo
wiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta
współpracuje
z zespołami badawczymi, realizującymi na zlecenie miasta prace
studialne środowiska, takie jak badania sozologiczne wykonane
w latach ubiegłych przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, stanowiące ważny element
prac hydrogeologicznych Główne
go Zbiomika Wód Podziemnych
.Kielce",
wykonanych
przez
Państwowy Instytut Geologiczny
w Kielcach czy realizowane obecnie studium ekohydrologiczne
części zlewni rzek Bobrzy, Silnicy
i Sufragańca Ido stawu biało
gońskiego włącznie/o Prace te wykorzystywane są w pierwszej kolejności przy opracowywaniu planów
zagospodarowania
przestrzennego miasta. Posłużą
także do planowania działań inwestycyjnych.
dokumentacji przedstawiającej hydrograficzne
kartowanie badanych dolin i koryt rzek oszacowano wielkości zasobów wodnych i ich
zmienności , m.in. wskazano na
wysoki stopień zanieczyszcze ń
w okresie wezbrań. co świadczy
o silnym spływie do rzeki zanieczyszczonych wód deszczowych
z ulic, parkingów, terenów
zakładów pracy itp .• a także wiele
wskazuje na obecność ścieków

W

W

sanitamych . Wyniki

pomiarów
natężenia przepływów posłużą do
przyszłego prawidłowego projektowania zabudowy rzeki, w tym
budowli wodnych, umocnień
i zbiorników retencyjnych. Inne
prace badawcze dotyczące funkcjonowania ekosystemów związa
nych z dolinami rzek posłużą
stworzeniu koncepcji takiej przebudowy rzek, aby mogły one
pelnić dla nas ważne funkcje
związane z życiem miasta, a jednocześnie mogły odzyskać w sposób maksymalnie możliwy zdolność samooczyszczania i zachowania zróżnicowanego życia
biologicznego, stanowiąc korytarze ekologiczne łączące serce
miasta z terenami otwartymi.
la Kielc jest to ważne nie tylko ze względu na estetykę
krajobrazu, ale ze względu
na udowodniony fakt wpływu wód
podziemnych na stan wód, z których czerpiemy większość nru;;zej
wody pitnej. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa prowadząc
w kwietniu i maju br. przegląd koryta rzeki na podstawie dokumentacji i kontroli w terenie, sporządził
wykaz wlotów do koryta Silnicy.
a także przeprowadził kontrole
nieruchomości położonych w pobliżu rzeki według posiadanych
kompetencji. Zwróciliśmy się w tej
sprawie także do państwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska. bo-

D

Na sesji Rady Miejskiej 27
kwietnia 1995 roku kieleccy
radni uchwalili m.in.:
przyjęcie
sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za
1994 rok !budżet po stronie dochodowej zamknął się kwotą
880.709.025 tys. zł, a po stronie
wydatkowej - 843.039.051 tys.
zł, zaś nadwyżka budżetowa na
koniec
roku
wyniosła
54.366.854 tys. zł!;
* udzielenie absolutorium
Zarządowi Miasta za działalność
finansową w 1994 r.;

Prezydent Kielcotworzy/wemisaż
wystawy laureatów Grand Prix XIII
Biennale Krajobrazu Polskiego. Rozstrzygnięto konkurs .zrób coś dla
Ziemi u siebie" zorganizooany przez
Wydział Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UM w dwóch kategoriach:
placówek oświatowych oraz firm
i osób pry.vatnych. WICeprezydent
Wojciech Zelezik wręczył laureatom:
nagrody, medale - Dębowy za I. Upowy ~ II i Akacjowy za III miejsce,
a także tytuły Przyjaciel Ziemi. W kategorii firm i osób prywatnych wygrała Maria Długoszewska, a w kategorii plaCÓYlek oświatowych przyznano dwa pierwsze miejsca: SP nr
17 i Przedszkołu nr 27;

* ustalenie lokalizacji targowisk na terenie Kielc /wyznaczono następującą lokalizację targowisk stałych przy ulicach: Seminaryjskiej. Piekoszowskiej,
Bodzentyńskiej,
Domaszovyskiej - róg Poleskiej, osiedle SIichowice II - przy ul. Massalskie-

go oraz tymczasowych: przy ul.
Zelaznej na 2 lata, przy ul. Poleskiej na 5 lat i przy ul. Turystycznej na 3 lataj;

* nadanie regulaminów targowiskom prowadzonym na terenie miasta I Rada Miejska nadała

http://sbc.wbp.kielce.pl

wiem wiele wlotów położonych
jest w pobliżu zakładów przemysiowych. Niestety, z przykrością stwierdzamy niską świado
mość ekologiczną mieszkańców

naszego miasta, którzy w wielu
przypadkach opróżniają swoje
szamba wylewając ścieki sanitarne do rzeki. Pomyślmy na co narażeni będą użytkownicy kąpielis

ka w zalewie, jeśli po jego oczyszczeniu ta sytuacja nie ulegnie
poprawie. W działaniach na rzecz
zmiany sposobu traktowania jedynych rzek jakie mamy w Kielcach
wspomagać nas będzie Straż
Miejska, a w razie potrzeby
zwrócimy się też o pomoc do policji. Ponieważ źródłem skażeń wód
- nie mówiąc o estetyce - są również .dzikie" wysypiska w dolinie
rzeki, one również będą przedmiotem wzmożonej kontroli.
a leży stwierdzić. że zapewnienie sobie w dłuższym
okresie wody pitnej dobrej
jakości , czystej wody dla rekreacji
i zwyklej radości życia w bogatym
przyrodniczo środowisku zależy
w znacznej mierze od świado
mości ekologicznej mieszkańców
naszego miasta. o czym pozwalam sobie przypomnieć z okazji
bliskiego już, b? przypadającego
5 czerwc.a - Swiatowego Dnia
Ochrony Srodowiska.

N

JADWIGA SKROBACKA

regulaminy 6 kieleckim targowiskom/;
* utworzenie Świetlicy Wspierająco-Integrującej .Plus· w Kielcach lświetlica jest jednostką
budżetową utworzoną w celu realizacji gminnego , programu
Szkoła - Rodzina - Srodowisko,
którego głównym założeniem jest
zorganizowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży w mieście .
Różnorodna działalność świetli 

cy, m.in. zajęcia warsztatowe, terapeutyczne, sportowe, realizowana jest w 23 kieleckich
szkołach podstawowych.!.

Wiceprezydent Zenon Rodak
wziął udział w Szczecinie w seminarium poświęconym tworzeniu
i rozwojowi inkubatorów przedsiębiorczości .

8-9.05.
Prezydent Jerzy SUchański , sekretarz Rady Miejskiej Marek Kątny
i członek Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP oraz
Byłych Więźniów Politycznych Tadeusz Pillllowarski złożyli dwudniową
wizytę w siostrzanym mieście Kielc WinnICY. gdzie uczestn~ w obchodach 50 rocznicy lakonczenia II
wojny światowej.

1()'11.0S.
Urząd Miasta gościł 7-osobową
delegację z Flint - siostrzanego

miasta Kielc. Amerykanie spotkali
z przedstawicielami Zarządu
Miasta, przewodniczącym Rady
Miejskiej i radnymi. Poznali system samorządowy w Polsce, jego
historię i reformy, zakres zadań
i rolę radnego. perspektywy rozwoju Kielc, możliwości współpracy
gospodarczej z partnerami zagranicznymi. Podpisano umowę
o współpracy w ramach porozumienia miast siostrzanych .

się

11.05.
Odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego ds. inauguracji
działalności dużej sceny w Kieleckim Centrum Kultury, którego
przewodnicząCYm został wiceprezydent Wojciech Zelezik.

11-13.05.
W Międzyzdrojach odbylo się
szkolenie w zakresie polityki gospodarczej gmin, na którym nasze
miasto reprezentowali: sekretarz
i skarbnik miasta oraz naczelnik
Wydziału Polityki Gospodarczej.

15.05.
Komisja złożona z przedstawicieli Zarządu Miasta. Zespołu
Obsługi Oświaty, "Sanepidu· oraz
dyrektora SP nr 25 odebrala budynek nowej szkoły, który był adaptowany z biurowca przez firmę
. Chemadin". W nowej szkole podstawowej w Niewachlowie uczyć
się będzie około 500 uczniów_

16.05.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Zieliński i członek Zarządu Miasta Zdzisław Sabat spotkali się z dyrekcją i Zarządem Zrze-

szenia Transportu Prywatnego
w Kielcach. Omawiano problemy
z jakimi boryka się środowisko
taksówkarzy m. in.: brak miejsc
postojowych, blokowanie wyjazdów na postoje. uszkodzenia
środków transportowych .

26-27.05.
Prezydent. wiceprezydenci. naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta
w Kielcach oraz siły Obrony Cywilnej wzięli udział w wojewódzkich
ćwiczeniach pn. REJON '95. Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności - kadry kierowniczej
Urzędu Miasta - realizacji zadań
związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obron·
nej miasta.
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Środa, 31 maja
Imieninyobchodzą: Aniela i Petronela
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożama - 998
Pogotowie Policyjne - 997

"Pan_um", kielce, Paderewskiego

KIELCE

14,
teL 68-48-44

OSTROWIEC

ul. Targowa 18,
tel./fax 3245-40,
czynne w godz. 7.30-20.00

TEATRY
• Im. S. Żeromskiego - rieczymr.
• P11.1A ..Kubuś" - ' Pinokio' g. lO.

KINA
• .,Rouumtica" - .Indianin w Paryżu"
Iran. I. 12 g. 12."l.assie· USA I. 15 g. lO. 14.
16. "Leon zawodowiec' fr. I. 15 g. 18 i 20;
• ,.Moekwa" ,101 dalma-

~CXfkĆNt USA blo

g. 9.30. 11.30. 13.15.
15..Barwy nocy" USA I. 18 g. 17 i 19. l 5;
• "studyjDe" - nieczynne;
• ,.Echo" - 'Speed niebezpieczna
szybkość"USAI.12g.16 .. Envnanulelll" USA
I. 18g.1 8;
WYSTAWY

Galeria BWA -Ilustracje książkowe
do . Ballad i romansów" A Mickiewicza.
J. Stanny - ilustracje do bajek Lafonlaine·a. Czynna od pon.-plątek 11-17.
niedz. -11-15

MUZEA
• Muzeum NIIrOdowe - daNrtoj Pałac
Biskupi. pl. Zamkowy 1 - ekspozyqe: Wrwf/rla
zabytko.ve z XVII I XVIII w .• GaIeiia MBIarstwa
Polskiego. ,.Dawne uzbrojenie elropejsIde
i wschodnie'. ..sanktuarium MMIzaIka J.
PllsLdskiego'. Czyme codziemIe opóc:z pono
w!Plz. 9-16. niedzieła WSIęp v.dny.
• Muzeum przyRynku3/5-wystawy
stałe : 'przyroda Kieiecczyzny". współczes
na sztuka kldowa Kielecczyzny. wyst;rNy
czasowe: ,.Jan Matejko. Warsztat a1ysty".
.Kielecczyzna średniowieczna' (wystawa
archeologiczna). czynne codziennie z wyjątkiem ponoi śród w godz. 9-16. niedzieia
wstępwołny;

.

•

OddzIał

- Muzeuml.alSzkOOychS.

Zeromskiego /odcIzia Muzeum NaroOOwegoI.
ul. Jana PaNIa 115 - 'WystaNa maIeriaów biąr
~ i lteracIdch z mIodzieńczych lal lisam Czynne we wbI<i. czwa1kii'pęJci. ni&dzieła (ws\Iępvd1y) - g. 9-15. środy. g.12-18.
soboty - niec:z)me

• Oddział - Muz9lm H. Sienkiewicza w Oblęgorku /oddział Muzeum N~
wago/- odtwor2!Jny wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa blogaficzno - IHeracka czynne 10 - 16. poniedziałek - nieczynne;
•

~ w Kielcach - wysta-

Turystyka, wypoczynek, komunika-

cbłeży, rodzłcOw -czyn nywśrody

i czwartki w godz. 18-20. Pod numerem 46356 dyżurują psycholog. pedagog. lekarz.
• Psycholog. pecblgog pomogą Ci zadzwoń tei. zaufania 66-1741 poniedz.
i czwartki w godz. 15-17;
• Telefon zaut.mIa (dla ludzi z problemem alkoholowym) - od poniedzi<iku do
piątku w godz. 18 - 20. teł. 573-46 (piątek
również - narkomania).
• Poetoje tUsówdt: osobowe - plac
Dworcowy tel. 68-33-99. ul. Piekos2Dwskalei.
515-11; ul. Toporowskiego lei. 31~. ul.
Jesionowa tei. 31-79-19. ul. Mieic2arskiego
tei. 66-40-40. ul. Szymanowskiegotel. 488-45.
Bagażowe - ul. Anni CzetWOnej tei. 466-68
• SZPITALE - CZM1ÓW - 662-481. ul.
Kościuszki - 467-43. ul. Prosta - 618-525.
MSW - 420-21. Czerwona Góra - 508-41 .
• BIM - inbmacjaoJJY'Mllrttdl UItlgach

OSTRE DYŻURY
SZPITAI.J:
ra
• Apteldl staIy dyM dzienny. nocny
I świąIeczny pen apteka prywaIna os. BaIwinek 26••Cefim1u": ul. SienI<iewic:za 28;
• TeIefoay: Staż Miejska- 67-ID4O,
Pa'\lOC~-6I).OO.65,PogcDMeEnerge

l)<cZne Kielce - Miasm - 991. PogcDMe GazD.

we-31~201992,~Wod.-Kan.-994,

00•• eIei$yczne RPGM, lei. 61-18-33, czyme
w!Plz. 15 - Z3 w er; pow!I2Il(tW! w!Plz. 723, w er; 'MlIne od pracy lei. 31-16-47 i 4:n&4 '

Radio Tul "NON STOP" teł. 31·11-11
• taksówIuI o.obowa,
.buay, . . . .ry,
pomoc drogowa, Inne usługi

C=~

....

Radio Tul ,.AJ.FA" Zrzeszenie
Tranapor1U PrywIInego, te!.

c::

Dl

JICIbIer. aplit
ad
"

J

2O-katHJgzekg.~netJdog,derrnattIg, pedaIJa, i'IIBmisIa,cłWug. badańalltxJla.
tcry;le,~Aimell9kVpieIęg ialskiewcbrru/. SlkaaAodzllria, usgAłlaso ąjaQ'ogóI
ne. gilekOOgi::zne, ciąża. póI7f WJSIulwe, ekg
kanp.Jeror.e. [hn RzBniosIa, ul. w..szawska

"ECHO DNIA"
OST Gromada, ul Pikudskiego 60,
teL 74-72..51,
czynne 9.00 -17.00,
soboty 10.00 - 13.00
• Apteb: ul. Marszal<owska 17;
SUCHEDNIOW

SEDZISZOW
KN) .,BaIada" "FaJatyr.' g. 18;

JEDRZEJOW

•
BUSKO
• KINO ~ - nieczyme

PINCZOW

61.m3)-IekITlld.~~
jewcbTlJ~iwgttBiew~iCZlMl'

• KINO~- .....) .....

"wg:xtz. 12.15-14.4(\ 'M!v.tJId, ~i liIH 1~
14.4(\ wfd:D{89. F\łya-IBB\
• POGOJ'OWJE STOMATOLOGICZNE -1ec:zrta).4ecisB".uI. ~

nożnej

61-79-76

t ... 611 .... 1

POMOC DROGOWA· kraj
I DClranlca (0-41') 421-71
POMOCDROGOWA - tel. 31-69-

20.
KOMUNIKACJA
MIĘDZYNARODOWA

"OMNIA" KIelce,

sn-a, sn-411

• "OJUll8", KIelce, teL ~,
68-()5.63

• ~ ł epnedU biletów:

• lotniczych wszys1kich przewoźników
• autDkarowych międzynarodowych
• promowych

KINO Powiew- niecz)me
Redak«;ja aie odpowiada za zmiany

wprocnmie

Telewizja
PROGRAM l
8.00 Kawa czy herbata?, w tym:
Sportowa apteka
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 "Moda na sukce." 1109/- sarial USA
8.30 Muzyczna skakanka z nie..
podzianą - dzleclfC8 rawla

"Sylaba"

8-45 Gimnastyka: "Na co dzień"

/2/

8-50 "1I1ś Uszatek" - film pol.
9.00 WIacIomojcl
9.10 Mama I ja • pr. dla mamy I 3łatka

9.25
~

RADIO TAXI "EUROPA"

•

STOPNICA

POGRZEBOWE CAI.ODOBOWE - PRZEDSIĘBIORST

POMOC DROGOWA

POMOC DROGOWA - teł . 113509.
• KOMIS FOTO-WIDEO K i e Ic e.
Rynek 17. teł. 474-45
~
• PRALNIA CHEMICZNA Kielce,
ul.Wspólna 3 (naprzeciwko Banku Zachodniego). teł. 528-49. czynna pn.-pl. 918. $Ob. 9-14;
•

-

• LOMBARD ID.a WASALI
- STASZICA 1, I piętro

17.55 Lo.owanle gier liczbowych
TS
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 Po rozum do głowy
20.00 $oS Wilhelm Gu.tloff - film
dok.
20.50 Sport telegram
21.00 Panorama
21.35 Eksp.... reporterów
22.10 Studio Teatralne Dwójki: Erland Josephaon "BI'" noc"
23.20 Ratujcie nasze dusze • XX
Krakowski. Reminiscencje
Teatralne
24.00 Panorama
0.05-0.45
..xxxIII
Poznańska
Wiosna Muzyczna Miedzy
dźwiękiem a obrazem" -

WŁOSZCZOWA

USŁUGI

47. 66-31-n, 46HI8.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - USŁUGI CAŁ0DO
BOWE -lei. 61-29-18, 61-39-12.

łapę

16.30 5 x 5 - teleturniej
17.00 Studio Sport Mecz I ligi piłki

KAZIMIERZA WIELKA

G45.
• SPÓł.DZIEI.NIA LEKARSKAgaIi1ety czyme w!Plz. a.m ul. f'adenMskie.
IP/d. EU::zl<ą'42, lei. 66$-19-~ ul.
~5.1e1. 31-50-16-stlI'natlkJIja/2nieczUenie fYiiJneI. inIema, ul. Hpaeczna 3, lei.
48644 -stlrnatltJ!ja. ~ ~ anałyka. ul. KośWszI<i 11. lei. 4ro96 - sbnabbija. giDay specj!Is\)clne.
Mied1edw
• Prywm-tWaal ..
:FUD":zae ....
UlaD ... ~ ... Ambulatorium
Pediatryczne tel. 61-53-<J7. Całodobowa 0pieka ~ lei. 61-53.(J7. WfkonyWlrIie badań EKG tel 61-55-25. w. 225. Wykonyw<rieba<Hi RTG teł. 61-55-25. w. 250.
Wykonywanie badań USG serca teł. 61-5525. w. 225. ~ywanie badań EEGteI. 6154-60. CaIodobowe anaIzy laboralDryple tel.
61-55-25. w. 213. Ar'nbuIalaJine Ubezpi&czenie Szpitala teł. 61-53.(J7. Wykonywanie
zabiegów cIWurgicznych - Wonnacja w poczekan Izby PYzyjęć Oliu"gIcznej.
• Prywat_ PondDia PIIycłlolo
Jlcano - Peda&oJIczna - lOeIce,
41141 w. 225 UJ 443-53
• CM'I'IWII BEZOPERACYJI'IE..
GO LZCZEIUA PROSTATY u I .
Seminaryjska 276. teł. 61-30-60 - specjaliści urolodzy
_

RADIO TAXI "ORlENT'

teł.

STARACHOWICE

BIURO~I~SZEŃ

34. codzienrie od 7 do3l, scixXy. niedziele8-20.
• "UL1WISON" usg dzieci i d:ln:l9)d1-1e1.

doJazd grilla, karta staIego kIentII

Panorama
Sport telegram
Go8ć poranny
J. ang. - kurs BBC
DzIennik krajowy; w tym: Kalendarium dzień po dniu
8.00 Program lokalny
8.30 "Wszystko tylko nie miłość"
~ "Grzyby" - serial USA
9.00 Swlat kobiet
9.30 ,;Konie z Wyspy Sable" - kanad. film dok.
10.00 "Wldget": "Duchy" - sarlal anlm.USA
10.20 Tytoń albo zdrowle~ dr Erlk
Tapaul Plha /FInlandala!
10.30 Moje k.lążkl
10.50 Prze.trzeń Krzesimira ••• - pr.
muz.
11.15 -Tytoń albo zdrowie - dr Donalel Rled /WIelka Brytania!
11.20 . Festiwal Muzyki Sakralnej
11.!${I Dozwolone do lat 18 - koncert
"Czerwonych GItar" lpowt./
12.50 Tytoń albo zdrowie - proł. dr
Thomas J. Glynn /USA!
13.00 Panorama
13.20 "Nasz nauczyciel doktor
Spechr /2/- serial niem.
14.15 ClIpoi
14.50 "Pan Magoo": "Wodwledzlnach u Frankensteina" - serial anlm. USA
14.55 Powitanie
15.00 "Wldger: "Duchy" - senal anlm.USA
15.30 Studio Sport: Sportowe hobby
16.00 Zwierzęta wokół nas: Podaj

DAREX - Radio Taxi
tel. 537-378

• TEL. 485-15 - ..zDROWIE" WlZVTY [)()fvI)'M: - COO2IENNIE 00 7 DO

188Iłt'bo

7.00
7.10
7.20
7.30
7.40

POSTOJ TAXI "PRZY DWORCU"
nie pobiera opIaty za dojazd
tel 513-705

mowe.

WO USŁUG KOMUNAlNYCH - tel. 31-70-

61-U-U
Dojud OOpIatny

PROGRAM 2

• KINO.,KuśDk:a" - niec:z)me;

RADIO TAXI "DORION"
teI.~I~

odkrycia w Egipciel

KINA

. dęcych. irmmisVN. ompedÓw. ~.
okUisbN.llIlI.IIOklglw. badańaekg.:zgoszeria
oodziervie l1.aJ, teI 31.s6-50. Wizytydomowe
14.30-22 /d1i pot.'S2I!Ó'lie/. 11-21 /dI'i wr:Jre/.
• "Omega" PRYWATNA PRZYCHOONIA ORDYNATORÓW I SPECJAUSTOW ul. Jagielońska 70.•CEFARM'
czynna 8-18łsobotado 14/. tei. 547-44. 57411_.321
• SPECJALlS1YCZNA
POMOC
DLA DZIECI "VlTAMED" - wizyty domowe i ambulalOfYine w godz. 16.3021.30. w soboty. niedziele i święta 9-21.30 tei.441-96
• POMOC LEKARSKA DLA DZlECI - tel. 66-33-66. v.1zyty pedi<Wy codziemie 15-24. niedziele I święta 7-24.
• SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE DLA DZIECI - zgloszenia codziemie w godz. 7-24. tel. 6846-36 lub 61-

•

Iprezentujący Interesujące

• "WoIncJjć" -,.$kazani na Shawsha1k" USA I. 15 g. 17,19;
• "Metalowiec" - nieczynne:

34.~R2EMIOStĄI.~fOIISTOP-1eI.

I chInIIV.• Czerwona G«>-

444-M, ~

REKLAM I OGŁOSZEŃ

tel./fax/ 512-554,
czynne 9.00 -17.00
• Apteka - ul. Szpitalna 1;

NAGłA POMOC LEKARSKA LEKARZY' SPECJAUSTÓW : WIZ'(dzie-

•

16.00 "Moda na sukces" 1109/- serial USA
16.25 Party - Tura - teleturniej dla
młodych widzów
17.00 Teleexpress
17.20 Miliard w rozumie - teleturniej
18.05 "Prawnicy z Miasta Anlolów"
1101- serial USA
19.00 Wieczorynka: "PInokio"
19.30 Wiadomości
20.10 "Niebezpieczny DaYles" ang. film krym. 11980 r./
22.00 Puls dnia
22.25 Mam prawo
23.00 Wiadomości
23.15 "Dekalog, Trzy" - film fab.
TVP /1988 r./
.
0.15 Klub samotnych serc /powt.l
0.35-2.00
"Apar - El, zapomnla·
ny dostojnik" - fr. film dok.

"ECHODNIA"
ul. Sokoła 2 "ORBlS",

TY DOMCNVE - pec.brów ctiru .

• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
..POD D~" - ul. PoIowniaka 4.
leI. 68-48-91. ambulatorium. wąvrv do-

11iet1zHaI- piąIek g. 8-15;

BIURO

• USG-GINEKOLOGIA
I POł.OŻNIC'JWO
lek. med. Piotr Sondej - Szpital
MSW. wt. 17.15-18.15; śr. 14.40-15.40; pt.
14.40-16;
I

dziesiątka

SKARZYSKO-KAM .

~ -lei. 6!H)1-67. 27~.

kach·. ,.zabawkowy zwierzyniec"••Ekspozycja modeiarska" ••W świecie baśni i legend'
- czyme 10 -17. pono - nieczyme;
• Muzeum W. Kidecldej - Dw0rek Laszczyków. ul. Jana Pawia II 6 - Wystawa .WszysIi<.o co się tkJcz8"... fajans. kamionka, szIdo. Czyme o d poniedziakJ do
piaIku I w niedzieię od godz. 10.00.17.00.
• PARK E'lNOGRAnCZI'IY W ~
KARNI • wnętrza XIX- w. chałup.
XIX - w. apteka, dwór z Suchedniowa,
wystawa rzeźb J. Bemasiewicza Czynne
wt. . - piął. w godz 10-17. pono - nieczynne.
• Mu-.m ZIIbów Geo1ogIc:zayda
Kielce. ul. Zgoda 21 - wystawa stała: zbiory neologiczne skal. mi~ i .skanierliaIoŚCi
600 milionów lal hisIoIi Gór ~okr2yskich.

ul. Kochanowskiego 2/1,tel.62-16-65,
czynne 12.00 - 16.00
• ApteIra cIyżurąjęca: ul. Sierj(jey,ojcza
84
• Muzeum Historyczno-Archeologiczne - czynne wtorek-piątek
wg. 9-16.30. sobota od 8-15. niedziela od
13-16.30 Wystawy stale: Fajans i porcelana ćmielowska. rzemiosło artystyczne XIX
i XX w. poczet książąt i królów polskich.
• Rezerwat ł Muzeum ArcheologkZDe w KrzemłoDlulch czynne wtorek - piąlek 9-19. sobota 9-17.
niedziela 11-17 - Pradzieje człowieka.
Gómictwo krzemienia w neolicie. dwie
podziemne galeńe lurystyczne;
• Telefony: Informacja i rez8W3cja
bUatów PKS tel. - 65-38-64. przejazdy rodzinne -S5-Z3-40; Autohołowanie - sarn.
ciężarowe i autobusy. czynne caIą dobę tel. 65-38-28;

Piotrkowska 12. teł. 464-69
• Telefon zaut.mIa dla młodzieży czynny w k3Żdy czwartek w godz. 18 - 20. tei.
456-70
• TeJefonzaufaniadJadzłecł, mło

wy: .Transport i komurWkacja w zabaw-

surowce mineralne t<ieIecx:zy2rtf. Cz)we IX>'

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHODNIA"
Klub ,,l'rimo"

cja międzynarodc1Na Do-Centa. Kieice ui.

38-20.

wrNI.

czynne 11.00-16.00

Komunikacja ~rodowa

BIURO REKIAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",

12;

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHODNIA"
ul. 1 Maja tel. 36-26

, zagranicznych i krajowych PKP
• rezerwacja hoteli na całym świ~A~_

Telefon:

je po polsku 141- Pani Kowalska
13.00 Powtórka z chistorII: ZygmuntAugust
13.30 _Kronika ojczysta - wiek XV
12/: Czasy Ludwika Węgiers
kiego
14.00 Króli cesarzowa '
14.25 Szaleństwa władzy: ..Szaleństwo zawzlętoścl"- film
dok.
14.50 Program dnia
15.00 Drgawy - pr. muz.
15.30 Raj - mag. młodzieżowy
15.55 Muzyczna Jedynka - Gorąca

58/wz/RUP
KONSKIE

9.50
9.55
10.00
10.50
11.00

Domowe przedazkoIe

PorozmawIajmy o dzieciach
Muzzy - j. ang. dła dzieci
"Sława" 111/· sarlal USA
Muzyczna Jedynka
Od nlemowłaka do przedaz·
kolaka
11.20 Bardzo mała encyldopedla

atro/U

11.30 Sztuka nie aztuka/powt./
11.55 Nasze państwo - aktualności
12.00 WIadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr.lnfonn.
12.15-14.50 TV Eduącyjna
12.15 Mag. Notowań: Zywno8ć dla
chorego, Mrożone przy.makl
12.40-14.50 Powtórka z hiatorlI
12.45 Cnotłlwe warchoły I figlarne
~moićpanny,~lob~

rap .
,

POLSAT
8.00 AIwln I wiewiórki - MrIał •
nim.
8-30 SzcąjIIwy nut - pr. rozr.
t.OO S.ałacłzI - auatral. eerlal o-

bycz.
9.30 Skrzydła - sarłal kom. USA
10.00 SzpItal mlaJakl- sarlal obycz.
USA
10.45 Pacłorkl jednego różańca pol. film tab.
12.30 Studio Sport: Zawody żużla13.30
14.00
14.30
15.10
16.00
16.30
18.40
16.55
17.25
17.55

-

4 x 4 - mag. motoryz.
red. kalol.
Talia gwiazd - mag.. razr.
Syreny· eerłaI aana.. USA
Unk Joumal- mag. mody
Informacje
Gramyl- mag. muz.
He Man - sarłal anlm.
Szcąallwy rzut - pr. rozr.
S.ałacłzl. auatral. serial oJesteśmy - pr.

bycz.
18.30 Informacje
18.55 Grace w opałach /8/- serial
kom. USA
19.20 Webater - serial kom. USA
19.55 Informacje

http://sbc.wbp.kielce.pl

20.00 Dallas - serlalobycz. USA
21.00 Alrwolf - serial sens. USA
22.00 Informacje I biznes Informacje
Plus minus - pr. publlcyst.
22.45 Sztuka sprawiedliwości mag. prawno
23.15 Oskar - mag. film.
23.45 Ocalić miasto - pol. film fab.
1.35 Pożegnanie

Hill Street - serial sens. USA 11.45
Pr. non stop 15.55 Filmy anim. dla
dzieci 17.15 Drużyna A - serial 18.30
Nikt, tylko ty - serial 19.15 Posterunek przy Hill Street - serial 20.00
Concorde port lotniczy 77 - thriller USA 21.50 MacGyver - serial 22.45
Pełnym gazem 23.15 Globtroter
23.45 Pr. non stop

9.00 Kielecki kwadrans - mag. inform./powt./ 9.25 Bananowe koło - rep.
z podróży 10.00 Przygody malego Dawida - film anim. 11.00 Czas na sport ...
w wyd. lokalnym 12.00-17.15 Telegazeta 17.15 Kielecki kwadrans - mag. inform. 17.40 Życzenia na dziś 17.45
W krainie smoków /12/ - bajka dla dzieci
18.05 Poradnik podatnika 18.20 Muz.
nastroje 18.35 Dziecko potrafi! - dzieci
z kieleckich SP 18.55 Saper - teletum.
na telefon 19.15 Krok w rock - zespól
Nowy horyzont 19.40 Baryton - pol. film
fab. 21.10 Kielecki kwadrans - mag. inform. lpowt./ 21.35 Kino z myszką:
Siostra Edyta - film fab. USA 23.15 Rozmowy w TKK 23.30 Przekaz tekstowy

6.00 Sporty wodne Inajważniej
sze wydarzenia! 6.30 Bowling 7.30
Jeździectwo. Skoki - Hamburger
Derby w Klein-Flottbeck 8.30 Power
play 9.00 Gimnastyka. Zawody
w Ludwigsburgu 10.00 Krew, pot
i sława - pr. dok. 11.00 Taniec.
Rock'n'roll Masters w Bratysławie
12.00 Action 5 13.00 Magie Sports
15.00 Piłka nożna 16.00 Kolarstwo.
78. wyścig Giro d'ltalia 17.10 Action
518.00 Magie Sports 19.30 Kolarstwo. 78. wyścigi Giro d 'ltalia 19.55
Wiad. sport. 20.00Mistrzowie sportu:
Evonne Goolagong 20.15 Kaskaderzy 21.00 Offensiv 22.00 Boks. Walki
zawodowców 22.55 Wiad . sport.
23.00 Sporty motorowe 0.00 Boks
1.00 Reklama 1.15-2.15 Sporty motorowe

22.20

TV KRAKÓW
14.40 Rowery - Wehikuł dla malej
planety losl./15.oo Pr. dnia 15.10 Bobaskowo 181 - fr. serial 15.35 Pełzaki
139/16.00 Piętnastolatki 1211 seńal fab.
USA 16.30 Look Ahead - j. ang. 16.45
Cyklomotoabecadlo 17.00 Male kino
17.15 Crystal /193/17.55 Kundel bury
i kocury 18.10 Kronika 18.40 9 i 1/2 mag. reporterów 19.00 Antystacja - pr.
muz. 19.30 Gniewni rocka 112/ - najlepsze grupy rockowe lat BO. 20.00 Flash
/10/ Gang Czarnej Róży - ang. serial
sens. 20.50 Ostatnia szansa - Berlin film dok. 21.20 Neneh Cherry 21.45
Kronika 21.55 Sport 22.00 Krakowski
mag. mody 22.30 Nasza antena 22.35
Studio festiwalowe IFestiwal Filmów
Krótkometrażowych w Krakowie/22.45
Casablanca Express - wł.-USA film
sens. 0.11 Hejnał

Radio
RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,16.00
Ak1ualn. dnia 6.25 Notowania giełdowe
7.30,17.35 Sport 8.10 Pr. reklam. 8.30
Impulsy - Radio Bis 8.40 Dziś w pr. 8.50
Radiowa giełda pracy 9.00, 11.00,
13.00,15.00, 1§.00 Wiad. 9.10 Nie czytałeś - posłuchaj 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 14.00,20.00 Mag. inform. 10.10 Region. notowania walu1owe 10.14, 12.10 Kurier ogłosz. 10.30
Zaśpiewajmy razem 10.45 Klub Arfika
11.10 Sprawa na dziś 12.00 Plus
w południe 12.20 Prosto z gminy 12.30
W ludowych rytmach 13.10 Rozmail.
i muzyka 14.15 Przebój za przebojem
15.10Au10 radio - moto radio 18.ooPlus
18.30 W świecie literatury i sztuki 19.10
Top 30 - Dance Chart 19.55 Baśnie do
poduszki 20.10 Radio po kolacji 22.00
BBC 23.00 Muzyka: organowa/kameralna!operowa/kielecka 0.00 Nocne
Kielce

Tele~zja

satelitarna
POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panorama 7.10 Dzień dobry z Polski
IcdJ 9.00 Wiad. 9.10 Pr. dnia 9.15.
Ciuchcia - pr. dla dzieci (pawt.) 10.00
latawiec - pol. film tab. (powt.) 11.10
Postawy: I opowiedział mi historię
swojego życia (pawt.) 11.30 Historia
- wspólczesność (powt.) 12.00 Wiad.
12.10 Pr. dnia 12.15 07 zgłoś się seńal TVP (powt.) 13.45 Chimera
(pawt.) 14.15 Sejmograf 14.25 Smak
ryzyka-rep. (powt) 14.55 Powitanie,
pr. dnia 15.00 Wielka historia małych
miast: Drobin 15.30 Rewizja nadzwyczajna 16.00 Program jubileuszowy ... - pr. pubrlCysl. 16.30 Alternativi 17.00 Teleexpress 17.15
Wesoło w Wesołej - pr. dla dzieci
18.00 Teatr faktu: Premiera - W
każdą pierwszą niedzielę 19.00
Film dok. 19.20 Dobranocka 19.30
Wiad. 20.00 Zaproszenie 20.20 W
cieniu Czarnobyla - rep. 21.00 Panorama 21.30 Kolory kochania poI. film fab. 23.05 Pr. na czwartek
23.15 Zwyczajni - niezwyczajni - pr.
publicysl. 0.15-0.45 Reminiscencje
operowe

POLONIA l
6.00 Zbuntowana - serial obycz.
6.45 Globtroter - mag. turysl. 7.15
Pełnym gazem - mag. motoryz. 7.45
Filmy anim. dla dzieci 9.20 Nikt, tylko
ty - serialobycz. 10.20 Drużyna A serial USA 10.50 Posterunek przy

EUROSPORT
8.30 Golf. Mistrzostwa PGA
w Wentworth pub (Wlk. Brytania!
9.30 Rugby. PS w RPA Inajważniej
sze wydarzenia! 10.30 Kolarstwo
górskie. PS Grundig w Are !Szwecja!
- zjazd 11.00 Na żywo - Tenis.
French Open w Paryżu na Roland
Garros 19.30 Wi~d. sport. 20.00 Na
żywo - Rugby. PS w Johannesburgu
IRPA!: Nowa Zelandia - Walia 22.00
Tenis. French Open w Paryżu na Roland Garros Inajważniejsze wyda'rzenia!23.oo Rugby. PS w RPA/najważniejsze wydarzenia! 0.00 FormUła 1. Mag. GP 1.()()'1.30 Wiad.
sport.

PRO 7
5.20 Arabella Kiesbauer 6.1 O Alf serial 6.30 Seriale anim. 7.50 Bonanza - serial USA 8.50 ManniJe - serial
USA 9.50 Roseanne 10.20 Huraganowy Smith - film przygodo USA
12.05 Hart to Hart- serial USA 13.00
Aniołki Charliego - serial 14.00 Arabella Kiesbauer 14.55 Ulice San
Francisco - serial 16.00 Prawnicy
z Miasta Aniol6w - serial USA 17.00
Seriale anim. 18.25 Alf - serial USA_
19.00 Roseanne - serial USA 19.30
Taft - mag. inform. 19.55 Wiad. 20.15
Occhio Alla Penna - westem wł.
22.00 Grzechy miłości - mag. seksuolog. 22.50 Moja nauczycielka - kom.
USA 0.30 Wiad. 0.40 Prawnicy
z Miasta Aniol6w - serial 1.30 Wiad.
1.40 Wojna światów - serial 2.30 Hart
to Hart : serial 3.15 Wiad. 3.25
Dwóch na dwóch 3.55 Mannix - serial

5.30Wiad. 5.35 Serialeanim. 7.00
Punkt 7 7.35 Między nami 8.05 Kojak
9.00 Niezwykle mila rodzinka 9.30
Zdrówko 10.00 Moda na sukces
10.30 Czas tęsknoty 11.00 Właściwa
cena 11.30 Pojedynek rodzinny
12.00 Punkt 12 - mag. inform. 12.30
Historia Springfiełd6w 13.15 Santa
Barbara 14.05 Morderstwo to jej
hobby 15.00 Ilona Chństen talk
show 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardyl 17.30 Między nami 18.00
Moda na sukces 18.30 Exclusiv mag. 18.45 Wiad. 19.10 Explosiv mag. 19.40 Dobre czasy, złe czasy
- serial 20.15 Blutige Spur - thriller
niem. 22.10 Stern TV - mag. 23.15
Nocny show talk show 0.00 Mag.
aktualn. 0.30 Zdrówko 1.00 Niezwykle mila rodzinka 1.30 Kojak 2.20
Morderstwo to jej hobby 4.55 Explosiv 5.15 Exclusiv

SAT l
5.30 Niemcy dzisiaj 7.30 TV śniado
9.30 Jestem w tym dobra 10.00 Rewir Wołffa - serial 11.00 Do kasy,
proszę! - serial 11.30 Sąsiedzi - serial 11.55 Pod słońcem Kalifornii serial USA 12.55 Falcon erest - serial 13.55 Cagney & Lacey 14.55
Star Trek: Następne pokolenie - serial USA 16.00 Prawo ulicy - serial
17.00 Zaryzykuj! - quiz 17.30 Mag.
region. 18.00 Idź na całość! 19.00
Wiad. 19.15 Sport w SAT 1 19.30
Koło fortuny 20.15 Przygody Bawarczyka na Rugii - serial niem.
21.15 Chicago Hope 22.15 Picket
Fences - serial USA 23.15 Action
Jackson - film sens. USA 1.00 Prawo ulicy - serial USA 1.50 Hunter serial USA 2.45 Star Trek:
Następne pokolenie - serial USA
3.45 Cagney & Lacey - serial 4.40
Faleon Crest - serial USA

Echo Reklama
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Rejon Energetyczny Kielce zawiadamia, że w czerwcu
w godz. 8-16 wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla
następujących odbiorców:

c-

5

ul.

Św.

Barbary - odbiorcy ,zasilani z sieci napowietrznej,

Szkoła Podstawowa nr 13.. Barytowa 2,3,4,7,15,19,23,27,31, Alabas-

trowa 55, 63, 68, 75, 79, 86, 88, 90, 96, 102, 108, 112, 120, Fosforytowa
10, 12, 18, 20, 26, 34, 38, Wymiennikownia, Nowy Świat bl. 3, 4C, Wymiennikownia, Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole 34, Norwida 1, 2, 3,
4, 6, Żłobek, Składowa, Żelazna od ronda przy Polmozbycie w kierunku
Wiaduktu, 1 Maja, Trupień ze stacji nr 492, Barcza " ze stacji nr 644

5-6

6

Podpolichno ze stacji nr 375, Cisów ze stacji nr 423

z terenu województwa kieleckiego

_ ul. Sandomierska 156, 158, 160, Pomorska, Mazurska 77,

Szczecińska

3, Strawczynek ze stacji

nr 513, Miedziana Góra ze stacji nr

Kandydaci ~ spełniać następujące warunki:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- operatywność, dyspozycyjność,
- niekaralność.

655

6-7 -

ul. Pomorska od Kujawskiej do nr 156, Sandomierska od nr
1.64 do Napękowskiej,
."

Po przeprowadzonym szkoleniu agenci znajdą zatrudnienie
na zasadzie umowy-zlecenia przy zastosowaniu prowizyjnego systemu wynagrodzenia.

7

ul. Monte Cassino, Norwicka, Tabrucka, Helska, Oksywska,
Modlińska, Kocka, Kutnowska, Bitwy nad Bzurą, Nad Wizną, Domki,
Gałczyńskiego 2, 3, 4, 5, 6, 8, Konopnickiej 9, 11, POM Promnik, Baza
Promnik III ze stacji nr 505, Miedziana Góra ze stacji nr 796, Jaskinia Raj
ze stacji nr 319

Nie stawiamy ograniczeń wiekowych, praca u nas może być
pracą dodatkową.

7-8

Cisów ze stacji

nr 422
Jeśli jesteś

gotowy
cyjnym otoczeniu

8

ul. Kasprowicza 1, 3, Staffa 4, Pawilon Handlowy nr 39,
Przedszkole, Wojska Polskiego 49, Brynica ze stacji nr 402, Ciekoty ze
stacji nr 158, Ostrów ze stacji nr 473,474
ul. Stolarska, Jasna, Okrzei od Stolarskiej do Jasnej, Zagnań ska od Stolarskiej do Jasnej - odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej

1~:::~IIIi~:llIii~~~p~racY

9

i młodzie! 6 zł, dorośli 7 zł
młO&zle! 7 zł, dorośli,8 zł

i~
25-& Kielce, ul. Zagnańska 84a
tel. (0-41)685673, tel./fax 484-21

oraz

1-30 W godz. ~7-16

wyzwanie i

działać

w konkuren-

ZGł..OŚ SIĘ DO NAS

8-9

ul. KonopniCkiej 1, 3, Norwida 1, 2, Huta Oblęgorska ze stacji
nr 482, 483, Niedźwiedź ze stacji nr 499, Oblęgor Widoma ze stacji ~r 496,
Oblęgorek Wodociągi, Oblęgor ze stacji nr 495, RSP Oblęgorek, Szkoła
Oblęgorek ze stacji nr 494, Brojlernia, Góry Oblęgorskie ze stacji nr 481,
Oblęgorek ze stacji nr 497, 499, Oblęgorek Wodociągi ze stacji nr 929,
Cisów ze stacji nr 421, Samsonów Jasiów ze stacji nr 171, Podzamcze
q~~ńskie ze staSii nr 699, lekomin ze staSii nr 760

podjąć

BliżSzych informacji udzielamy w biurze Przedstawicielstwa
PZU tyCIE SA w Końskich, ul. Pocztowa 8F, tel. 51-11.

.....

Zarząd

Miasta w Kielcach
ogłasza

dru,i pu"liezn~ przetarg IłStn~
na sprzedaż dzialell
położon~eh w Kieleaeh w os. Pod Dalnią
J.

ul. Paderewskiego od Sienkiewicza do Czamowskiej, Sienkiewicza 51,51 a, 53 - będą krótkotrwałe wyłączenia u odbiorców spowodowane remontem w celu poprawy zasilania śródmieścia Kielc.
Przepraszamy odbiorców za wyłączenia.

Przedmiotowe działki oznaczone nr 524/1 o pow. 3562 m kw. i nr 479/5 o pow, 1465 m kw.
objęte są księgami wieczystymi KW 11057 i KW 10177 jako własność Gminy Kielce.

458/k

Zgodnie z planem zagospodarowania przeznaczone są pod działalność handlową, usługi
dla obsługi osiedla.
Cena wywoławcza 100540,00 :zł.

nieuciążliwe, gastronomię, kulturę

Producent PPHU Marmur
Stalowo Wolo
ul. Ofiar Katynia 57b
tel. (0-16)44-25-37

~<
RADIO
KIELCE

REKIAMA

•

Kielce tel.lfax 68-13-13
Radom tel. 63-33-63
Tarnobrzeg tel. 22-28-52

Parapety
z marmuru
•~ syntetycznego
w różnych kolorach
i wymiarach
l!.

bo/ARB

ZŁOMU KABLI
I METALI
KOLOROWYCH
"TOM POL"
Radom, ul. Tartaczna 25
tel. 273-62

SKUP

w Ostrowcu Świętokrzyskim
. ul. Głowackiego 3/5

Ina terenie 'Żwirobetonul

Ogłasza przetarg nieograniczony

Najwybze ceny np:

na wykonanie usług
związanych z odłowem
bezpańskich psów
na terenie mias~
łącznie z odwozem
do Schroniska
w .BymiDach k. Kielc.
Usługi określone w przetargu są

do wykonania w II

· mledf do 5,7 zl/kg
· mosiądz + brąz do 3,5zl/kg
- aluminium do 3,5zl/kg

II!

Zapłata got6wkłł

~

'"

HURTOWNIA
FOTOGRAFICZNA

"
'
O
NUSl8
BIHT~T~J

re

- --25-310 Kielce
ul. Ko~ciuszki 11
tel./fax (0-41)432-03,456-63

półroczu

1995 roku.
Szczegółową specyfikację dotyczącą zakresu robót można otrzymać w pok. 218 u prowadzącego te sprawy w Wydziale Techniczno-lnwestyC)inym a informacje telefoniczne będą udzielane

pod nr 65-20-21 wew. 181.
Oferty cenowe w zalakowanych kopertach można składać
w siedzibie zamawiającego pok. 219 II piętro Urzędu Miasta do
godz. 10 dnia 13 czerwca bieżącego roku.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 1995 roku o
godzinie 11.00 w pok. 219 w budynku Urzędu Miasta.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia Pl4etargu bez podania przyczyny.

• APARATY FOTOGRAFICZNE
• ALBUMY
FOTOGRAFJCZNE
• FILMY
• BATERIE
• AKCESORIA

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 1995 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w
Kielcach, Rynek 1, pok. 112.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miasta wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu przetargu na 30 minut przed rozpoczęciem przetargu.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu
przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Nabywca, który w ustalonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo wynikające z przybicia oraz wpłacone wadium .
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.
Zasady dotyczące przetargów wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
w Kielcach, Rynek 1.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Kielcach pok. 217, tel. 676-217.

2. dru,i puhliezn~ przetar, IłStn~ na oddanie

w .,ż~tllowanie wieez~ste
nieruehomośei ,runtqwe;
położone; w Kieleaeh w os. Sliehowiee.
Przedmiotowe działki oznaczone nr 420/1 i 419/1 o łącznej powierzchni 8123 m kw. objęlesą księga
mi wieczystymi KW 10759, KW 10177 jako własność Gminy Kielce.
Zgodnie z planem zagospodarowania przeznaczone są pod parking strzelony na ok. 130 miejsc
z możliwością spiętrzenia, ewentualnie parkingo-garaż.

Cena wywoławcza 146214,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 1995 roku o god%. 10.40 w Urzędzie Miasta
w Kielcach, Rynek 1 , pok. 112.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miasta w Kielcach
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźnIej w dniu przetargu do godz. 10.00.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu
przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie wynosi 2.5% ceny wylicytowanej.
Opłaty roczne wyniosą 3% ceny wylicytowanej i mogą ulec zmianie przy zmianie wartości
gruntu.
Nabywca, który w ustalonym terminie nie płaci"pierwszej opłaty rocznej traci prawo wynikające z przybicia oraz wpłacone wadium.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.
Zasady dotyczące przetargu Wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
w Kielcach , Rynek 1.Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki
Gruntami. Urzędu Miasta w Kielcach pok. 217. teł. 676-217.
~.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ogłoszenia
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TYL~O~~~,EC,HU
O
Ni OOŁOSZENIA

,

MA Stropy Teriva- .Unistrop·- Oblęgorek k. Kielc, tel. 1104-93 lub wieczorem 484-26;61-01-81 .
VAT/00495

"Klel-Bud". Cegła K-1, K-2,
K-3, pełna, palona, biała. Pustak
Max, Fert wentylacyjny, suporex, bloczki. Cement, wapno, papa, lepik. Tralki. Wrzosowa 1,
68-71-12.
MKVMlO14O

Krydom s.c. Wtryskowe ocieplanie domów pianką krylaminową,
ŚWiadeCtWO ITS Nr 1046194.
ce, 31~1, 31-85-54. /
,

7:

Kiel-

• VATIOO630

,

;,Mabud" - Przedstawiciel Cementowni .Małogoszcz· oferuje
cement 350, 450 oraz inne materiały budowlane. Kielce, Zagnańska 72, tel. 484-19, fax 49392, Sjqzetlewska 4, tel. 68-44-40.
•

•

80/04239

- Sprzedam M-4 (62,5m kw.)~
Kielce, 32-57-75.
80105042

3- pokojowe do
Kielce, 32-58-81.

.Nordbud·,.Ceramika
ParadYŻ·, import bezpośredni- Hiszpania, Włochy. Ceny korzystne.
Jacek Surma, Kielce- Słowik,
Chorzowska 22, tel. 59-344. '
JaVAIOOO41 .

TYNKI, SIATKA, KOŁKI , KLEJE- MBK, KIELCE, OKRZEI 59,
TEL. 429-12, WEW. 34.
,

.J'ł!VA/OOfJ55

Laser leczenie: trądzika, blizn,
rozstępów, wypadania włosów.
Zamykanie rozszerzonych naczyń
nie, usuwanie zmarszczek, sola' rium,~k. K~ke,Sienk~

-761311, tel. 68-45-04 wewrl. 19.
801Il4436

Medinleczenie
kamicy
żółciowej, nerkowej, prostaty,
hemoroidów (bezoperacyjnie),
łysienia . Zapisy: Kielce, 48-7-18
(15.00- 17.00).
8OAJ3671

'MA AAA AAA ZAPRASZAMY! Do sklepu motoryzacyjnego PP. MOTOZBYT W KIELCACH przy ul. Karczówkowskiej 9, czynne od 8.00- 17.30,
tel. 68-44-50. ŻUK,. POLONEZ, FSO, 126P. Akcesońa,
akumulatory, łożyska, lakiery,
ogumienie, chłodnice, grzejni-ki gazowe.
.

WZVMlO151

WZru/00086

Kupno

AAA Amerykańskie autoalarmy
"AIcatraz" 1kod dynamiczny) oraz
•Legend·, centralne zamki, znakowanie, radioodtwarzacze. Najlepsze w kraju ceny oferuje: Wylączny
przedstawiciel na Europę Audio- .
pol. Kielce, ul. Radiowa, tel. 429-67.

Kielce, 68-04-49 . .
80/04977

Firma kupi samochody za~
chodnie rozbite, spaione. Kielce,
66-15-75.
VATIOO474

Kupię samochody rozbite, VIY-

eksploatowane, sprawne. Kiel-

ce, 61-85-31 . "

60103971

Kuplę skrzynię ładunkową typ

.izoterma· na Stara 200 oraz na
Stara 1142. Kielce, tel. 561-78
(9.00-17.00).
80105018

Rowery górskie -nowe zdecydowanie kupię. Jędrzejów, tel.
638-85 ( po 18.00).

AAA Autoalarmy Prestige
.Audiovox (zmienny kod, zabezpieczenie przed rozkodowaniem). Dodatkowe akcesoria zabezpieczające. Serwisy:
Kielce, Manifestu Lipcowego
34,32-65-99; 1-g0 Maja 191a
(Polmozbyt),66-32-07.
MKVAlOO162

Akumulatory "Akuma·- tanie,
niezawodne, 2 lata gwarancji.
Cżęści do SkOdy i motocykli
(wszystketypy).•Motor-Zbyt", Kielce, Żytnia 315, teł.1fax 61-67-78.
MKVAJIlOl58

Autoalarmy, 68-07-88.
MKVAJIlO108

Autoalanny- silicon- immobilisery, radiomontaż. Kielce, 434-79.
JWraIOOO38

60104601

Lokale
Agencja Medium- Serwis- mieszkania , działki. lokale; kupno,
sprzedaż, zamiana (NOT- parter),68-07-74.
MKVMlOl 20

Atrakcyjne
trzypokojowe
(Świętokrzyskie) sprzeda Biuro
Mieszkaniowe, 61-65-12. '
WZVMlO100

Do wynajęcia umeblowane M2. Kielce, 31-90-69 (po południu).
80105041

INTERLOCUM- sprzeda M-3
Słoneczne Wzgórze. Kielce,
453-62.
WZVMlO l 95
Kupię małe mieszkanie. Kielce, 66-01-27.
VATIOO589
Mieszkanie 30m kw. cena 218
~1.~~l~~Q.~.:.31 .,,,,,,,_,,~?~39
Mol- Słoneczne, K S M, M-4Centrum, Podkarczówka, K S M,
Świętokrzyskie, działki, domy,
sprzeda. Costix, 68-03-29.

--,---",---",----

60/04240

Autoalarmy - Radia samochodowe. Znakowanie pojazdów. Kielce, Okrze L 35, .
66-28-49. _
wyższego
urządzenia

Zaufania
poleca
ze zmiennym kodowaniem. Rzetalna informacja
i doświadczenie .•Cebox·, Kielce, Polna 7, 461-38. WZVCIIlO151
Autoalanny, blokady. radiomontaż, inż. Aleksander Jaszczak, Kielce, 61-71-81, 11-21-03.

WZruIOOO94
._-_._-----_._._---_._-

Autolakiery, szpachle, aerosole- wszystkie kolory . .lemax·,

Vecłor- Mickiewicza 8, Kursy
Prawa Jafdy kategorii B. Kielce,
423-95.
80/04006

Naprawy

Dorabiam progi do samo- '
chodów zachodnich, posźycia
drzwi Łada 2107. Kielce", Rynek

MA Automatycznych pralek,
lodówęk, , chłodnictwo .

WZru/OOO89

WZVAJl10113

MA Naprawa- te"lewiZdrów.

'"'--- -.-'-----.---

Ford- .częś'ci zarriie.nne. K:iel- ce, Leśna 18, tel. 435-79.
WZ'iICIOOl88

8010<1525

AutomatycZnych-''''- 'pralek.
Kielce, 441-41.
80/04730

Błaut-

naprawy telewizorów.
Kielce, 31-21-43.

MKVMlO116

Magnetyczne '
odcięcie
zapłonu. Zniżka AC, PZU. 1<iel;,
ce,61-90-60: ' . ,
.-

8OJ04625

Naprawa pralek automatycznych. Kielce, 61-18-83.

B0lO4812

Naprawy
516-41 .

silników.

B0/04172

Kielce,
MKYMlOl 51

Opel- części zamieime. Kiel.
ce, Leśna 18, ~el. 435-79.
-_._--_. ._._------_.__ .__WZVB/00168
..
..Osobowe, busy, autobusy.
Blacharstwo- ustawianie geometrii, lakiernictwo- komora la- .
kiernicza, części zamienne .
Gwarancja do 5 lat. Suków- Papiemia, 61-94-12.

_--_

__

• ~

Naprawa
magnetowidów
w domu klienta. Bezpłatny. dojazd. Gwarancja. Kamery.
Kielce, 61-98-11.
, B0lO453Ó

Pomoc.drogowa, '6f-79>16.

.-

:' . 80103994

Półosie napędowe

..,SNRA·o
Francja z gwarancją do wszystkich samochodów osobowych
japońskich.
zachodnich . i
Wyłączny przedstawiciel .Lemar", Kielce, Ściegiennego 201,
61-45-18.

Auto Fuli Śerwis -usługi blacharskie, lakiemicze. Kielce, ,p odiasie 16 (obok CPN, Barwinek).
Gwarancja wysokiej jakości.
Ceny konkurencyjne. Skup
samochodów powypadkowych do 6 lat.
WZru/00090

BOlO5012

Nieruchomości

Do sprzedania lub wydzierża
wienia młyn elektryczny, . budynek mieszkalny, budynek gospodarczy we wsi Słotniki. Informacja: Dusza Ludwik, 28-129
Szczawo ryż.

MKVMlOl56

.

Działki budowlane, nieruc;;homości rekreacyjne- sprzeda Biu-

WZVa/OO152.

INTERLOCUM- sprzeda dom
250 m, działka 500m, Grochowa. Kielce, 453-62.
,,_~ZVB~.!~

80104964

Szybel'dachy. Kierce, 222-28.

Sprzedam ponad 1ha ziemi,
okolica Kielc. Zaprowadzona
księga wieczysta, nowe zabudowania. Zagnańsk, tel. .113-089
t16.QQ:2.0.00L,____ ,_""~,_,~~~

r

VATIOOfIJ9

Szyby samochodowe'- sprze-ązyberdachy.

Szewce 39, k. os. Nowiny.
TeVfax· 592,.O~ oraz Kiel99, Al.
Tamowska 26.
JAVAIOOO59

Kielce, 516-41 .

_ _ _ _ _ _ _--'-'
MKVMlO115

Volkswagen- części zamienne. Kielce, Leśna 18, teL435-79.
WZVMlOl68

Nauka

WZVO/OO192

WZVMlO170

,.,iemiecki- intensywny kurs
dla wyjeżdzających (czerwiec).
. Euroling· Kielce, Leśna 18, tel.
68-02-05.
80/04934

.
.

_ _ _-=80105011

Sprźedam działkę 1,50 ha.
Mąchocice GÓn:'e 17.

Okna i Drzwi
"HOSSA" S. C.
Największy w regionie dystrybutor okien i drzwi POLECA:
1. Okna drewniane dWu ramowe
zęspolone i okna jedno ramo- ,
we z zestawami termoizoloacyjnymi (przedstawiciel handlowy . Stolbudu· Włoszczowa) .
2. Okna drewniane jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi,
okucia zachodnie .Stolimpex".
3. Okna z PCV . Poltrocal"wszystkie typy.
4. Okna z PCV . Panorama"
(zbrojony profil, okucia Roto)

http://sbc.wbp.kielce.pl

ni~.

(IT-2)663-61-42 . .
80/04598

Jesteś . młody? Szukasz
pracy? Pomożemy Ci! Kielce, 68-33-98 .
______,_,,_
. _ ' ' ' _ _ _~.AT/OO:~l

Jeżeli chcesz zarobić 40 zł.
dziennie zadzwoń. Kielce, tel.
433-92" (12.0~15 . 00).
80104868

Niemcy -Francja winobranie
1995. DOłączyć 2zł 20gr znaczkami .•66 Consulting· Wrocław
15 box 71 .

----".
Praca.

-----

KIOO363

Wysokie . zarobki.
Możliwość umowy o pracę. Kielce, 32-24-84.
VATIOO607

P..ace-se-Zonowe~ na"Staie
(400-800 zł. ). Kielce, 32-24-84.
•

VATIOO643

Renomowana Firma Zachodnia zatrudni przedstawicieli , możliwość stałego zatrudnienia. Wykształcenie średn i e ,
samochód. Spotkanie informacyjne : NOT- Kielce, 31 .
05 . godz. 17.00.
VATIOO631

USA- loteria wizowa. Łódź , 5247-76, 57-57-07, 57-56-31 ,
KIOO444

Zatrudnię mężczyzn

po wojsku do przyuczenia na lakiernika
samocjodowego, blacharzy budowlanych. Kielce, Sobieskiego
87 po 16.00.
VATIOO636

MKVMlO128

.

VATIOO640

e'k skluzywna Warszawska agencja zatrudni Panie. Miesz~

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

Boazeria- listwy- panele boazeryjne- lakiery ekologicznedrzwi harmonijkowe, kasetonykantówki. Kielce, Miła 14, 566-22.

pIOOO42

"

Aktualna oferta: tapety, kasetony sufitowe, kleje do tapet, kasetonów. Akcesoria łazienkowe .
Hurtownia .Lemar", Kielce, ŚCie
giennego 201,61-45-18.

_._---_.._.

Agencja zatrudni panie od 1835 lat. Z zakwaterowaniem. Tel.
Dam pracę dobrze zapłacę.
, Kielce, 504-34, wew. 260.

ro MIeszkaniowe, Karczówkowska 3,61-65-12.·

JAV0/00095

Praca
(012)21~29-18 .

, SJruIOOO29

Kamienice w centrum, tanie
domy, działki, mieszkania sprzeda Costix. Kielce,68-03-29.

Tłumiki Walker.

odzież sportowa, bluzki. Hurtownia
.Wanda·,Wspólna 5, 547-10.

BOIOOOO4 •

Domy, działki, nieruchomości ',
rekreacyjne oferuje BiUro Mieszkaniowe, 61-65-12. -

Sklep Motoryzacyjny, Kielce,
ul. Pocieszka 17, prowadzi
sprzeda! części Fiata 126 oraz
motocyklowych. Regeneracja
wałów kprbowych motocyklowych. Kielce,' 275-64.

montaż-

AAA Bielizna, rajstopy, skarpety,

"Poligrafik"- pieczątki, wizytówki. Mała poligrafia. Ksero.
Kielce, Żytnia 10 (Waligóry),
61-50,18.
'

WZVBIOO100

MKVMlO169

Rozbiłeś samochód - zadzwoń: 61-37-43 (całodobowo) .

daż,

WZVMlO182

Poligrafia

Pralek, ' lodówek, sprzętu
drobnego. Kielce, ul. Połownia
ka-Szajnowicza, tel. 31-22-32:

VAT/OO581 -~

Najlepsze kursy komputerowe .Computex· Kjelce, 432-02.

MKruIOOO16

,_ _ _ _ _ _80=J05052

Zakład naprawy praleklodówek. Wbjska Polskiego 25.
Kielce,6.1-64:Q8 ..

Kieleckie Zakłady Naprawy
Samochodów zapraszają! Kielce, Krakowska 62,516-41.
•

Kielce, 11-16-47.

MA

Ford- części zamienne. Kielce, Górników Staszicowskich
15,502-52.

Autoradiootwarzacze- sprzedaż, montaż, naprawa. KTK Elektronie, Kielce, Konarskiego 3
(parking przy Źródłowej), 446-35.
"Auto-Max" - częśc i nowe,
(samochody zachodnie).' Kielce, Domaszowska 45,
68-25-07.

Kielce,

Żeromskiego 44, 61-96-41.

9, tel.68-~8-64.

Kiel~.!...~lna~~~

używane

MKnII\XIl)3Il

JWru/fJ0047
-------,-_.----,

WZVAJllOl48

SZJVIDOOO1

Autoalam;y--Z~d"'Naj- :

'

,

"Dalmot" -części- FSO, Polonez, Fiat 126p, Cinquecento. Kielce, Sandomierska 106, '
68-21-05.

UkboIOOOO1

Działkę 1000m kw; uzbrojoną.
kanał- w Kielcach do 30.000 zł.

/

zachodnie,
auto-holowanie (taniO). Kielce,
61-88-56 (9.00- 17.00).

MKVMlO159

Motoryzacja

MA Alarmy. Kielce, 461-38.

Sprzęt RTV, przestrajanie, komis, ta~i sprzęt radiowy. JKN s.
c., Kielce, ul, Żeromskiego 44.
tel. 61-05-62.

.

Studio Lingua- dydą".yczne
wyjazdy do Anglii. Kleice, 68-1420 we~. 130 w godz. 8.0015.00. .
r

._ _ _ _ _ _80
~ 103979

-«Imładza

P1221OOO94

Elektronika

MKVAJIlO137

Blokady ~mochodowe. Kielce, 68-43-78, 61-56-31.

WZVAJllOl63

WZV8IOO157

Płytki ceramiczne: krajoweoficjalńy dealer firm .Jopex·,

Przyjmę uczennicę do zakła
du fryzjerskiego. Kielce, 61-8774 (wieczórem). ·

Cz,ścl używane

Medycyna

Lifting

Auto- Części, Fiat 126p, FSO,
Polonez. Kielce, Bodzentyńska .
33 (Wzgórze Pigwy).

wynajęcia .
60/05017

krwionośnych.

DNIN'

Zatrudnię szwaczki. Kielce,
białe , biało-brązowe, brązo
66-42-14, 522-83.
we; typowe i na zamówiellie.
80105050
5. Okna z PCV- .KBE" białe,
Zatrudnimy drwali- pilarzy
biało-brązowe, brązowe w doz uprawnieniami w woj. opolswolnym kształcie i rozmiarze.
kim. Zapewniamy zakwaterowa- .
6. Okna z PCV- konstrukcja anie i wysokie zarobki. Opole
merykańska.
Przesuwne
(077) 54-40-38.od 8.00- 13.00,
góra- dół, lewo- prawo,
(077) 53-74-56 po 20.00.
. z siatką ochronną przeciw 080104813
, wadom; na zamówienie.
.
7. Okna i drzwi z aluminium
Różne
w wielu wzorach wewnętrzne
i zewnęłrŹne z przekładką terArtykuły wod- kan., C O. Nomiczną; typowe i na zamówiewo otwarty sklep zaprasza. Kielnie.
ce, Orla- 4 /wjazd od ul. War, 8. Drzwi ' wewnętrzne - kilkaszawskiej/..
naście wzorów.
WZValOO113
9. Drzwi zewnętrzne
kilkaKuchenne i in!1e meble wyko, naście.wzorów.
nujemy na zamówienie. Sando10. Ościeżnice .
mierz, tel. 32-34-86.
11. Bramy garażowe~
12. Okna dachowe - przedstawiLombard 68-22-42- natychciel handlowy firm: .Velux·,
miastowe pożyczki. Kantor
.Fakro·, .Ortis·..
w hotelu Bristol, także w niedz13. Styropian.
ielę. 68-22-24, nocny 66-30-65.
14. Cement z ~ałogoszcza
JAVA1fXXi64
i wapno.
Lombard -D.H. Versal ul. Sta15. Piana.montażowa. .
szica 1, lp. Natychmiastowe
ZAPRASZAMY!
pożyczki pod zastaw. Czynne
Każdy wybierze coŚ dla siebie!
p.oniedziałek
-piątek
(9.00~Hossa'- Kielce, ul. Żelazna 22
18.00), sobota (9.00-14.00).
WbuIIlOO81
(obok dworca PKP), tel. 66-342t;' fax 66-09-01; cement, paraRestauracja .Karc:zówka· orgapety pOd numerem telefonu 66nizuje przyjęcia wesełne, bankiety,
_
,
09-07. c
imprezy zlecone. Kielce, 566-06.
K0NKID0001
Nowo otwarty punkt sprzeRestauracja .Miraż·- wesela,
daży- Kielce, 1 Maja'136, tel. 68przyjęcia okolicznościowe- mie30-06 .•Hossa· Radom, ul. Obrońc6w 30 (dojazd od ul. 1905: • siąc wrzesień. Kielce, 457-23.
80105043
Roku), tel. 60~20-88 . " .
umbolOOOOO
Tarot najlepsza wróżba dla
Kielce,
kom.
tel.
w Kielcach, ul. 1-gQ Maja 136 , Ciebie.
090335465.
(między mostami), tel. 68-30-06
PAWJOOOO3
poleca n!'ljtańsze w. Polsce okna
drewnianE:.... klejone z trzech
warstw, z potrójnymi
szybami
Sprzedaż
termoizolacyjnymi Ofaz okuclami
MA Atrakcyjne, korzystne
obwiedniowymi firmy .Siegenia·.
warunki ratalne. Sprzęt eiektroPonadto oferujemy ~tandartowe
niczny gospodarstwa domoweokna SSB .Stolbud· Włoszczo
go, maszyny do szycia, overloki.
wa w ,cenach konkurencyjnych.
umbolOOOO1
Sklep . Hipolit·, Kielce, ul. Hipoteczna 2, tel. 425-51.

BiuliO Reklam i Ogłoszeń
"Echo Dnia", Kielce, tel. 0-41 321-621

,.

~oszukuje mieszkania, domu
do wynajęcia. kupienia. 526-17.

Budownictwo

Echo Reklama

szczegółowe informacje

KllENI'A

.DROBNE

drobne

,

AKMVIOOO57

Centrum zaopatrzenia fryzjer6w-.Tromax". FakturyVal Kielce, Sandomierska 240, 28-789.
WZVAIOO121

Duży

wybór

dresów, plecaków, śpiworów, pontonów, namiotów, basenów, lin, wioseł, itp.
Poleca .Sklep Żeglarski·, Kielce,
ul. Warszawska 147 (wejście o.d
przychodni), tel. 68-60-75.
",,,__,,,,_,,__ ,,,,_, =

=--_WZV
",-,-AJW008

FSO 1500 (1987), wyremontowany. Kielce, 61-85-31.
6OJ05000

·-Flata' 126p (198--7-),-ta- n-io-.Kielce, Kozia 10/13.
80105008

Fiata 126p (1988). Kielce,
441-66 (po południu).
80/05026

Fiata 126p (1982): Kielce, tel.
31-60-21 w. 64 (9.00- 15.00).
80105030

Fiata 126p (1991). Kielce, tel.
32-55-87.
80105046
Fiata 131, poj. 1400(1983),45
mln. Kielce, 66-22-82.
80/04991

Forda Oriona 1,6 D (1988),
biały, bogate wyposażenie oraz
cegłę i bloczki Siporex. Tel. (0.!..~ 22~~2-61 . ____ KSruIOOO58
Fryzjerskie artykuły najtaniej.
Kielce, Żytnia 14, 68-78-75.
801Il4097

Garnitury dla młodzieży i dorosłych . Taniej ,niż w Tuszynie.
Kielce, PI. Wolności 8, 61-80-60.
MKVMlO11 9

Glazura. terakota, kleje, listwy
wykończen iowe . Transport gratis.
Kielce, 1905 Roku 10, 59-774.
MKVAIOO131

Echo Reklama
Glazura, terakota: krajowa,
zagraniczna. Kielce, Szydłówek
Górny 4a (róg Warszawskiej,
przedłużenie Turystycznej), 6860-86.
MKVIVOO143

Glazura -terakota krajowa,
zagraniczna -mrozoodporna.
.Cerimar" Kielce, Sandomierska
222, tel. 28-3~.
VAT/OO556

Hurtownia Z-abawek .Tómax· zaprasza. Kielce, ul. Barytowa 21 (Podkarczówka),
tel. 505-29.
VAT/OO61S

KTK Elektronie komis RTV. '
WZVIVOO192

KTK Elektronie serwis RTV.
WZVBIOO192

KTK Elektronie sprzedaż RTVraty. Kielce, Konarskiego 3 (par,king przy Źr6d1owej),-446-35.
WZVClOO192

Kontener mieszkalny. Kielce, '
61-94-12.
,

VATIOO637

Największa ,kielecka hurtowniapłytek ceramicznych, elewa-

cyjnych Cedro-Mazul' (Cedzyna
obok cmentarza), 68-01-65.
MKV1VOO144

SKÓRAl TANIO NA KURTKI , TOREBKI, RĘKAWICE .
ŁÓDŹ, (0-42) 46-25-46.
KIOO371

SUPER OKAZJA! Sprzedam
PANASONIC KX-T 61610B, 6 linii
zewnętrznych
(16
linii
wewnętrznych) w bardzo dobrym stanie, dodatkowo taryfikator rozmów. Informacje:
Kielce, tel: 32-16-21.
.
centralę telefoniczną

BObolOOOO1

Sznaucerki
miniaturowe.
~i~~~,!...~J....08..5L. __ ~~!
Sznaucery miniaturowe z ro..
dowodem. Kielce, 68-10-87.
-

80104997

Tanio spzredam Żuka (1983),
Fiata (1987), siedzenia lotnicze.
Zagrody 60, tel. 66-70-96.

80104975

Okazyjnie malucha (1981),
Źuka blaszaka (1974)- sprawny,

wyrejestrowany. Czesław Kozubek- Masłów 11108.
80105008

Overlock!, stębnówki, inne.
Kielce,32-51-14.
8OX>4363 •

Płytki ceramiczne .Opoczno·-

sklep dealerski. Duż~ wybór.
Sandomierz, Przemysłowa 5,
32-23-55, wew. 233.
MKVlVOOt64

Reno 5(1987/1988), metalik,
1.2cm sześć. lub zamiana. Kielce, Podklasztoma 50

Taniol masa zniczowa. 671
Kielce, 23-586.. VATIOO555
Timi sprzedam rower górski.
Kielce, 31-15-48.
80105020
,,wIatrak"; cytrusy. kurczaki,
- karp, jaja- hurt- detal.. Kielcę,
Skrzetlewska
4 . (parking
strzeżony~ Herby).
MKVIVOO167
zł/tona.

Stolarka Bud.

80104998

Seata Toledo, 1.9 diesel
(1993-). Kielce, 61-34-31 (po
18.00).
80104993

Siatki ogrodzeniowe: 'Kielce,
229-24.
'
VATIOO606

Sprzedam Mitsubishi Galant
GL 1,8 TO (1985), czerwony,
stan bardzo dobry. Tel. (0-15)
23-30-90.
KSNIOOO57

Sprzedam Mercedesa 123
240 (1983), Forda Oriona
(1992), bez cła. Kielce, 15-1838.
80105054

Sprzedam Poloneza (1994).
Kielce, 550-45.
80104992

Sprzedam Poloneza 1.6 SLE,
51-26-84

przejści6wka, (0-47)
(grzecznościowy).

80105003

Sprzedam Poloneza Caro
(1992). Kielce, tel. 68-81-21.
80105016

z

wyp~

Wiadomość:

Kino

Sprzedam
sażeniem.

kawiamię

.Ballada·, Stalowa Wola.
K1Mr11lOO23

Sprzedam
p6łkotapczan
i szafę. Kielce, 265-93.
80105051

Sprzedam
125p
Przyłogi 36 (Dyminy~

(1985).
80105021

Sprzedam 4 fotele + narożnik.
Kielce, tel. 459-78.
80104963

Sprzedam VW Golfa (1980).
Danuta Śliwa, Oblęgorek 30
(Góry) (po 16.000).
~7

Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Drzwi - aluminiowe
Folia dachowa, ościeżnice,
styropian, parapety PCV, montaż, tanio, raty.
KieLce, ul. Batalionów Chłops
kich 77, Niewachlów l, tel. 57191, 526-01 wew. 34. Końskie, ul.
Kielecka 1, tel. 24-74. JAVA1!m62

Towarzyskie
- AAA .Avalon·- Sex"-terapeutki zapraszają Panów całodo~
wo. Zatrudnimy Panie. Kielce,
tel. 61 .. 13-!L__.._ _ ~
Agencja oferuje towarzystwo
pań, wspaniały relaks, szybki
dojazd. Całodobowo. Kielce, 68'16-92.
80_
Amazbnka- - masaże, towar..
zystwo. Kielce, 224-08. BO/04688
Kamasutra .. Agenqa towarzyska czynna całą dobę. Zatrudnię
Panie. Kielce, ul. Rajtarska 21 .
8OJO;IOO5

Sahara- towarzystwo, ma..
Kielce 61-56-31, ul.
Oboźna 28a. Zatrudnimy Panie.
80102975
Wysokie zarobki.
" Thais"-całodobowaAgencja
Odbudowy Sił Erotycznych.
Kielce, 61-49-15.
80104074
saże .

Turystyka
Bułgarla- tanie wczasy. Kielce, 32-55-05.
801D3859
Kolonie: Radków (20- dni~
we)- 58Q zł; Jarosławiec (14dniowe)- 510 zł; Dart6wko (14dniowy obóz)- 545 zł . .Ły
sogóry", tel. 66-30-15.
WZVBIOO173

Monachium,
Norymberga
(czwartki, soboty)- regularnie.
Lublin, 55-13-06.
~
Najtańsze regulame przejazdy do Anglii, Niemiec, Wioch,
Francji, Hiszpanii. Weekendy:
Rzym, Paryż. Wczasy, obozy,
kolonie. Kielce, Słowackiego 1,
68-78-08; SandofTIierz, 11-g0
Maja 30, 32-25-84.
WZV1VOO162

~~iil

.~l_

ZAKŁAD USŁUGOWY
PRZEROBU ZŁOMU METALI
PlOlI KASI'ERSKI. GDdsl

0ddziaI Kieb
25-648 Kieb, ti DIuaa nr 26- iti. S2-388
Godz. pracy pon.-iOb.i.1J6.1S.00

80104075

Usługi

22-347.

AAA Napl'awa piecykóW gazo..
wych, kuchenek, C O, hydraulika, ogólnobudowlane. Kielce,
68-40-12,31-92-76.
80104529
AAA Alarmy Tel. 461-38.,
•
,

• WlVBIOO151

z -złom

Alarmy-<lomy, sklepy. Kielce,
434-79.
JWruIOOO38
Boazeria szalówka z powierzonego materiałU. Furmanów 41.'
,

MAKrIOOO87

------::-:-~-~:--::::=-':;--"":' .....,.

Busy 9 i 12 osób. Kielce, .1&18-28.
80104092
CykI~anie. KielCe, 31-44-17.

ctn.."wv

A i ieliwa,
K - wsadowy
U -I nl8wsa
- dowy
P w kaide-I
I ilości
ł

Cyklinowanie, lakierowanie.
Kięlce, 32-28-96.
80104538
Cyklinowanie. Kielce, 11-04-69.
80104918

"Emai" renowacja wanien
u klienta. 31 ..93-15 (9.00-12.00).
80104144

"FART"- dodatkowe' drzwi,
zamki, tapicerka. Kielce, 68-9805,223-27.
8OAlsol9
Glazura, malowanie, tapetowanie. Rachunki. Kielce, 31-27-81.
BOJ04778

Hydrauliczne. Kielce, 570-23.
VAT/00641

Instalacje wodn~ kanalizacyjne centralnego ogrzewania.
Kielce, 567.. 17.
8OJ04866
Karnisze, zamki, tapicerka
drzwi. Kielce, 61 ..76-98.
80105057

Laweta. Kielce, 66-70-99.
80103792

-..aIowanie, tapetowanie, rachunki. Kielce, 227-54. VATIOO588
Malowanie, tapetowanie, parkiety, panele, remonty, Vat..Kielce,
32-27-26,32-36-14.
VAT/00600
Ocieplanie domów wtrysk~
we. Kielce, 11-71-71.
BOJ04057
Ogrodzenia betonowe, bloczki, pustaki, obrzeża , krawężniki.
Faktury Vat. Zakład Betoniarski,
Niestach6w 80B k. Kielc, tel. 1109-76, wew. 221.
VATIOO639
OPTIMA, Kielce, Wesoła 51,
61-11 ..31 wew. 232. Komplek~
sowe roboty budowlane, st~
larskie: suche tynki, sufity
podwieszane, ścianki dział~
we, elewacje PCV, siding,
układanie kostki brukowej,
sterowane bramy, garażowe
I O!lrodzeniowe.
AKMVKlOO83
Szalunki budowlane, ruszt~
wania, lawety.. wypożyczalnia .
Kielce,68-32 .. 12,31-65-88.
VAT/00597

80104359

żaluzje. Kielce, 267-52.
"

80104907

(producent). Rachunki VAT.
Kielce, Hauke Bosaka 7 61-4068; 11 ..38..53.
MKVIVOO123
Zaluzj.i""-WQystkich - tYPów.
31 ..04-97.
8O/Il4QOoI
żaluzje, tapicerka drzwi, 3-letnia gwarancja. Kielce, 512-65.
,

80104305

VIdeofilmowanie . .Kielce, 61 ..
09-97.
80104159
Videofilmowanie.
Kielce,
80104160
531-66.
VIdeofilmowanie. Kielce, 31 ..
80-98.
BOI04666

Zguby
Lldiusz

lIOJ043.41

Układanie kostki brukowej.
80104955
Kielce, 61-06-99.

G

80105014

MieczysIaw Su pierz zgubił legiwolnej jazdy.
(141) 866.

tymację PKS
Stąporków, tel.

MAKrIOOO88

Pijarska Mooa zgubila świaded..
VtQ maturalne wydane przez III L. O.
80105010

Skradziono
legitymację
nazwisko Monika ~
roszkiewicz.
80105009

szkolną na

ZIpf«a f'av«lł ZQlbł ~
szIdlą~Szl<aęPodsfa.
W?Ną nr 5 Sal Kbl ierz.
BUuIOOO21

Zgubiono legitymację szkolną
na nazwisko Michał Zapała .
80105055

Zgubiono świadectwo maturalne na nazwisko Agnieszka
Rajczewska.
~1\l5034

UrządzeDla

doohróbkl
kamienia:

BOJ049n

Układanie kostki brukowej.
Kielce, 61-35-54, 16-14-10.

Sałaj zgubił świadect..

wo dojrzałości.

ł

8zllflerkl
przyścienne

I przeelnarka
Pabianice, teł. (0-42)14-75-19

tel. (041 )28-868. Kielce.
u l. Sandomierska 262
chcesz szybko i skutecznie
sprzedać lub kupić samochód n ie
trać czasu , Skorzystaj z naszych
#slug .
• Przyjmujemy . . mochody w
kPmis na naj korzystniejszych
warunkach
• Sprzedaż na ratyTYLKO 1 "!lo :
p ierwsza wpłata (bez poręcZYCIe h)
• Gwarantujemy lepalność
sprzec;lawanych poJazdów_ ~

ZAPRASZANA

Jeżeli

KURS PRAWA
JAZDY
KATEGORII· A B T

-_. --....
OFERUJEMY;
_

°

- _=1011(1001»&10

- :=.;;:~

SZKOLIMY

CodZie~J!".!Z~~, 9-18

NOWO OTWARTEGO

SkLEPU
9, od 9.00 do 17.00

http://sbc.wbp.kielce.pl

...

'.~~

.

SPROsroWANIE

(r••~()~

Okręgowa

~~;

o,";,

w~

Dyrekcja
Dróg PubOqnydl wKIelcach
~";'JJ. wiązaniu do ogłoszenia opublikQwanego w dmu
~~ 29.05.1995 r. o przetargu na wykonanie regeneracji nawierzchni na drogach krajowych. infort(lUje, :te termin:

.;. wniesienia wadlym
•
... składania ofert.
• otwłrcla ofert .
upływa % dniem 20.00.1995 r. a nie jak' podano 20.05.1995 r.
Za pomyłkę przepr-aszamy.
,- •
~.1<

DYREKCJA OimĘc;WWA
DRÓGPUBUCZNYCH
W KIELCACH

Ul, Paderewskieg'9 43/4525-95<tKletce
ZARZĄP DROG W KIELCACH
25-670'l<ielce. ut lnęsJowa 2
tel 6842-92. 6842-93, fux 6846-92

ągłosza

przetarg nieograniczony

no WYkOnanie robóf z zakresu bleżQcego utrzyman10 dróg i przepustów na drogach administrowanych przez ZarzQd Dróg - !<Jelce.
Przetarg obelmyJtt nastepyJł,C8 łłfDatyi
TEMAT A:. Budowa przepustu rurowego 1 q. 80 długości 16
m pod drogą krajową nr 750 Ćmińsk-Samsooow-Bar
cza w km 6+670 w m. Janaszów
Termin WYkonania uslala sie do dnia 30 lipca 1995 roku,
TEMAT 8: Ręczne oczyszczenie rowu odpływowego dłu
gości 140 m przy drodze krajowej nr 760 Kielce-Piekoszów w m . Górki Szczukowskie.
Termin wykonania ustala sie do dnia 15 lipca 1995 roku
TEMAT C: Wykonanie rowu o długości 120 m odprowadzającego wodę z istniejącego przepustu rurowego 1
ł 100 pod drogą krajową nr 763 Chęciny-Morawica
w km 5+215 w m. Radkowice
Termin wykonania ustala sie do dnia 30 lipca 1995 ro~u
TEMAT p: Przebudowa przepustu rurowego 1 ł 60 długości
11 m przy drodze wojewódzkiej nr 15508 Huta NowaŚwięty Krzyż w m . Huta Szklana wraz z rowami drog~
wymi.
Termin wykonania ustala sie do dnia 30 lipca 1995 roku
TEMAT E; Budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze
krajowej nr 750 Ćmińsk-Barcza W m. Zagnańsk.
Termin wykonania ustala sie do dnia 30 I~ca 1995 rokU
TEMAT F: Ustawienie barier ochronnych typu SP-06 dłu
gości 176 m przy drodze krajowej nr 766 MorawicaPińczów oraz przy drodze krajowej nr 752 GómoŚwięta Katarzyna o długości 380 m.
Termin wykonania ustala sie do dnia 30 lipca 1995 rokU
TEMAT G: Oczyszczenie istniejących rowów drogowych
wraz ze ścinką poboczy przy drodze krajowej nr74 Kięl
ce-Opatów km 120+150 - 120+950 na odc. Łagów
Piórków.
Termin wykonania ustala sit; do dnia 30 lipca 1995 roku
TEMAT H: Oczyszczenie istniejących rfY'NÓw drogowych
długości około 300 m wraz ze ścinką poboczy przy drcr.
clze krajowej 756 Starachowice-Stopnica w m. Rem-

bów.

nr

Termin wykonania ustaJa sie do dnja 30 lipca 1995 roku

TEMAT

l: Wykonanie nowych i pogłębienie Istniejących
rowów drogowych o łącznej długości 405 m przy dro-

dze krajowej nr 763 Chęciny-Morawica w m.8rzezlny.
Termin WYkonania ustala sie do dnia 30 łjgca '995 rolcu
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunkóW zam6wIenIa
mo2na odebrać osobiście w siedzibie Zanądu Dfóg w KieIca<:h lub 011'zymać za zaliczeniem pocztowym od doią

NA

~_

soboty. n iedz. 9-15

80104920

Absolutnie Videolot. Kielce,
68-43-77.
801047ą5
Omega wideofilmowanie. Kielce, 31-92-59.
80103893
·....Profeiijo~alnewi(foofilrOO-;;a:
nie, 68-28..72. .
8Oł03824
Wideofilmowanle .Demon·.
Kielce, 31-38-76.
80103601
- Wideoflłmowanle. Kielce~
68-71-15.
80104353
Wldeofilmowanie. Fotograf~
wanie. Kielce, 513-01 . 80104991
Wideofllmowanle.
Kielce,
405-01.
80105048
VIdeoKlaps. Kielce, 31-03-67.

AUTD-HANDEL-KOMlS
ROBLAND s.c.

CE. ul. P_rewaklego1-4
leI, łStl-11 .. łSO od II do 17

Wideofilmowanie

Transport tona. (041) 32-43-61.

80105040

80104906

-'ZiluZje"pozio~pionowe

.mrulOOO49

•

•

żaluzje. Kielce, 264-59.

Tapicerka meblowa, naprawa
i wykonywanie nowych kanap,
foteli- zestaw 3 + 1 + 1. •Metap·,
Kielce, Chęcińska 36, 61-18-09.

Transport, 1l Kielce, 61-83-73.

boJ04521

żaluzje. Kielce, 269-22.

80104054
80104313

I "Okpol" Kielce

Układanie parkietu, cyklinowanie. Kielce, 503-92.
80105023
Wykonuję kraty, balustrady,
ogrodzenia, drzwi garażowe.
Kielce, 61-84-99.
80104979
Viessmannekologiczne
kotłownie olejowe i gazowe, stacje uzdatnianIa wody, spalarki
odpadów przemysłowych, komunalnych, szpitalnych. Kielce,
ul. Zagnańs,ka 84~, p. 110, tel.
VATIOO543
32-20-58, wew. 106.
Zespół Aria. Kielce, 11-31-68.

żaluzje, gwarancja, Kielce,

Cyklinowanie. Kielce, 66-75-29.

80104974

Rottweilery- sprzedam. Kielce, tel. 429-88.

Najtańsze wczasy, kolonie,
obozy. Inter.. Kodex. ~ielce, 6603-50, 68-38-18.
~ 80103928
Wczasy nad morze w Dzwl"
rzynie, uJ. Kołobrzeska 6, pokoje
2, , 3-osobowe. Tel. (0965-85)
541, (p. Bamberska).
80105036
Wycieczki: Budapeszt (19- 23.
07. 1995); Praga (25- 29. 06.
1995); WIochy (15- 23.07, 1995).
Kolonie: Zameńskie Podhoredie
(29. 06- 18. 07)- 460.•Łysogór/,
tel. 66-24-24.
WZVAlOO173

80105005

Nysę Mikrobus (1988): Kielce,

592-34.
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Wydarzenia
Czy Odyseusz

e

Sensacje

dotarł

do Islandii?

HOMER NIE ZMYŚLAŁ
Port, ślady obozowiska i cmentarzyska greckich wojowników, fortyfikacje dolnego miasta odw ostatnich latach na terenie Troi niemiecka ekspedycja archeologiczna prof. Manfreda Korfmana. Odkrycia te potwierdzają prawdziwość relacji Homera i historyczność wojny trojańskiej.
Dostarczają też nowych argumentów w innym sporze o Homera - czy "Odyseja" jest relacją z dawnych wypraw odkrywczych, czy tylko fikcją literacką.
kryła

Największy motocykl świata, 12-metrowej długości I 4,3 m wysokości, skonstruowany przez

kalifornijską firmę specjalizującą się w budowie superautokarów.

Niemcy

chcą zaostrzy~

kryteria

noc, czy na koniec karnawału,
prowadzi obławy na kierowców
na rauszu. Wpada wówczas
wielu Zabawowiczów. Ale problem i tak pozostaje, a simochodów wciąż przybywa.

KIEROWCY I PROMILE

Na dobranoC

Krzyżówka

nr 124

sprawą dopuszczalnej
tości alkoholu we krwi.

Kłopotliwe słonie

zawar-

Energiczny minister transportu Matthias Wissmann chce uregulować również sprawę zaży

wania przez kierowców leków
i narkotyków. Zlecił ekspertom,
aby zbadali tu możliwości kontroli. Półtora miliona Niemców
cierpi na lekomanię i wielu
z nich, będąc pod wpływem róż
nych środków, siada za kierownicą. Pół miliona stale zażywa
miękkie narkotyki, np. haszysz,
a 150.000 - twarde, jak heroina
i kokaina. Aż co dziesiąty kierpwca uwikłany w wypadek drog·o wy mial we krwi resztki haszyszu.
Policja niemiecka co jakiś
czas, w ,święta, w sylwestrową

u

W liczących prawie 900
milionów mieszkańców Indiach rośnie pogłowie słoni,
które wynosi obecnie ponad
20 tysięcy. Olbrzymy zabiJaJą rocznIe średnio 50 osób
I wyrządzają duże straty
w zbiorach. Dlatego też nasilają się naciski, aby ograniczyć Ich przyrost naturalny.
Od 1980 roku w Indiach obowiązuje zakaz polowań na największe lądowe zwierzęta świa

ta.

Przedstawiciele

przed-

siębiQl'stw
i
gospodarstw
leśnych zaapelowali ostatnio do
władz, by anulowały ten zakaz.

W przeciwnym bowiem razie argumentują - mieszkańcy wsi

chórej na AIDS

Cesarskie

•

•

cięcie

45 lekarzy i pielęgniarek ze szpitala "Sziwa" w rejonie Tel Awiwu przebadano w związku z dokonaniem przed 4 mie$iącami
cesarskiego cięcia u kobiety, która zataiła, iż jest zarażona wi rusem HIV wywołującym AIDS.
Obawy zelżały, gdy 34 osoby
przyniosły wynik negatywny.
Wyniki pozostałych osób, które
miały minimalny kontakt z salą
operacyjną, będą znane nieco
później.

Szpital .Sziwa" został zaalarmowany przez inny, w którym lePOZIOMO: 1/ oddarty kawałek materiału, 5/ średnio
wieczny poeta francuski tworzą
cy pieśni o tematyce mi~l')ej, 6/
ROZWIĄZANIE KRZYZOWKI
/osoba/, 81 kobieta niedorozwinięta umysłowo, 9/ potrzask,
pułapka, 12/ ustawowy akt łaski,
13/ miłośniczka.
PIONOWO: 1/ mózg armii, 2/
przejście dla pieszych, 3/ piroman, 4/ rdza, 7/ śpiewana dziecku przed zaśnięciem, 8/ metalowy znaczek w klapie marynarki,
10/ zabawa młodzieżowa w dyskotece, 11/ uczta pierwszych
chrześcijan.
M.Ch.
Rozwiązanie krzyżówki /wyraz 6 poziomo/ prosimy przesyłać pod adresem redakcji "ED"
wyłącznie na kartach pocztowych w terminie 7 dni od daty numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę
książkową. Na karcie z rozwiązaniem
.Krzyżówka

należy

nr 124"

dopisać:

ochroną

Na razie pod

W Niemczech po szklance plwa czy lampce wina wolno usiąść
za kierownicą. Dopuszczalna granica alkoholu we krwi wynosi
0,8 promila. Coraz CZtstsze są Jednak głosy, aby obniżyć dopuszczalną granic, do 0,5 promila albo najlepiej ustanowić
całkowity zakaz picia przed jazdą. Ale Już teraz, jeśli uczestniczy
się w wypadku, a kontrola wykaże 0,3 promila, można zdobyć
karne punkty w centrali komunikacji we Flensburgu.
Przewodniczący parlamentarnej Komisji Transportu Oionys
Jobst z CSU uważa, że skoro
przybywa
samochodów
i wzrosły wymagania wobec kierowców, trzeba zaostrzyć kryteria. W Niemczech jeździ 50 mln
pojazdów, w tym prawie 40 mln
samochodów osobowych, statystycznie jeden na dwóch
mieszkańców. Jeszcze w tym
roku parlament zajmie się

Fot. PAP/CAF-EPA

I

Podejmowane są różne próby interpretacji "Odysei" i rozszyfrowania zawartych w niej danych
geograficznych. Pojawiają się
dwie teorie - śródziemnomors
ka, która umieszcza przygody
Odyseusza na wodach w rejonie Italii i Afryki Północnej oraz
atlantycka - głosząca, że władca
Itaki dotarł na Azory, Wyspy Ka- naryjskie, do Anglii, Irlandii, Norwegii oraz Islandii. Brak -historycznych l danych o obecności
Greków w VIII wieku p.n.e. na
Atlantyku jeszcze o niczym nie
świadczy. Już wcześniej Fenicjanie docierali na Wyspy Kanaryjskie i Azorskie, a także znali
drogę do Wysp Brytyjskich.
W VIII wieku p.n.e., kiedy żył i tworzyI Homer, miała miejsce na terenie
Grecji eksplozja demograficzna, kt~

czono chore na AIDS dziecko urodzone w wyniku cesarskiego
cięcia. Kobiety rodzące nie mają
w Izraelu obowiązku poddawania się badaniom na obecność
wirusa HIV i podawania wyników osobom przyjmującym
poród.

coraz częściej będą zabijać sło
nie, aby ratować swoje pola uprawne i dobytek,

Za 331 tys. lat

ra spowodowała wielką
zację. Zaczęly powstawać

kolonigreckie
miasta-kolonie, nie tylko na azjatyckich wybrzeżach Morza Egejskiego, ale również nad Adriatykiem
i Morzem Tyrreńskim - na zachodzie
oraz nad morzami Marmara, Czarnym i Azowskim - na wschodzie. K0lonizacja musiała być poprzedzona
serią wyprCNł odkrywczych i rozpoznawczych, które znalazły odbicie
w mitologii i literaturze. Echem takich
wyprCNł jest opowieść o Argonautach
szukających zlotego runa Także
tułaczka Odyseusza może być poetyckim przetworzeniem rzeczywistych wypraw do zachodniej części
Morza Sródziernnego.
Grecy już w epoce wojny trojańskiej w XII wieku p.n.e. przecjeraU
morskie szlaki na zachód od Italii
i Sycylii, a także do wybrzeży Sardynii, Korsyki i Hiszpanii. W VIII w.
p,n.e. islnialy już greckie miasta na
Sycylii i w Italii.
Tak jak w "Iliadzie" starał się Hopokazywać
bohaterską
mer
przeszłość Greków, tak w "Odysei"
nawiązywał do pionierskich wypraw morskich. Dotyczy1o to wybrzeży dzisiejszej Libii i Tunezji
w Afryce, poza tym - Sycylii, Capri,
Wysp
Uparyjskich,
Korsyki,
Cieśniny Messyńskiej, Malty, adriatyckich wybrzeży Italii, W VIII w.
p.n.e. były to tereny już dobrze

będzie

środa

Kolumbijski
komput'e r
NazYwają go żywym .komputerem. M9że błyskawicznie
wyciągnąć w pamięci pier~
wlastek z takiej liczby jak
346.679, obliczyć najbardziej
zawiłe funkcje trygonometryczne i najbardziej skomplikowane logarytmy.
Nazywa się Jaime Garcia
i w ubiegłym tygodniU pobił swój
czwarty rekord w liczeniu na oczach 200 zdumionych studentów Uniwersytetu w Madrycie. W obecności oficjalnej
przedstawicielki Księgi Rekordów Guinnessa, ten 39-letni
Kolumbijczyk udowodnił, że
może obliczyć, na jaki dzień tygodnia przypadała lub przypadnie jakakolwiek data między 1
stycznia pierwszego roku na- _
szej ery i 31 grudnia roku
1.000.000,
Poprzedni rekord, należący
również do Garcii Serrano, nie
wychodził poza rok 100.000.

"Jakim dniem tygodnia będzie
30 sierpnia roku 333.420?~ -,zapytał go jeden ze studentów. "Sroda" - odpowiedział bez wysiłku.
Studenci zasypywali go pytaniami przez pół godziny, ale ,)ywy
komputer" nie zawiódł ani razu.

znane greckim żeglarzom - odkrywano je czterysta lat wcześniej.
ANDRZEJ MARKERT

Perfumy, zegarki,
prezerwatywy ••.

" Muzeum
falsyfikatów
W siedzibIe stowarzyuenta
przemysłowców w Paryżuotwo

rzono najmniejsze, ale bardzo 0-

ryginalne muzeum. ZgromadzlOnownlm ~300różnychek
sponatów, wyrobów najczIęśdeJ

podrabianych I klórych faIszo.
wanle jest sądownie ścigane.
SąD m. i1.. sIózalebbf"~
~,zegM<i "Catiera", cb.Mie"Adc&

-sd.', gykorJl:Uerowe,łaenb", bE1ki .QnreaJ", I:lihleria ~
na", kOSZl6i "Chaner, ąa;zł<i )ier-mesa". Obd< faIsyfik.ałóN, cia
paiPNnaria. wyrob'forygnalne, NEtktóre podraIlane a1yIdJ, aD! wy-

~ konfuzję ~ ódJóż
niająsięoda.Jlentyczrrpl~jectlą
~zac:ho.N\4ąc identyczny jak

w 0I)'gi'alym opakowriJ, ~
czcionek. Na przykład perf\I11y
noszą nazwę "pierre cardan" /7:;r
miast "Cardirl'/, obuwie zwie się ~

bok" /zamiast ,!OOOOł<'/, a pe2eI'W8"an-erical sexpress" /czda1ka "an-erical ~/
Zanaem tNtxr:i:1N rruzeuT1 jest

tyw.j mają rnartę

~szkód,jakieta-doNe
picn'M>zalajerietyl<o~
wysokiej jakości frNrctIćm, ale i gospodaIre rmx:Iowej, ~ m. i1.
pocIaIków. Jest to też przypclIl1I1eri,
że rie tylko procU<cja fa5yfik.aD.N jest
karalna, ale rÓMieŻ ich nabyNanie
może narazić na sankcje cełne

i prawne. Podrabiane wyroby pochodzą najczęściej z Azji południo

wo-wschodniej, ale i z Wioch,
Maroka, Hiszpanii czy Tunisu.

...

Samobójstwo wielkich mistrzów

Orgazm na
Sekta satanistów

dała

o sobie

chwalę
znać

we Francji nie

wyjaśnionym samobójstwem trojga "wielkich mistrzów". Była znana policji, ale dotychczas uważano ją

za

marginalną

oraz nieszkodliwą.

Trójka
francuskich
samobójców przewodziła ok. 500
wyznawcom sekty "Wieca" Igalijskie słowo dało początek angielskiemu "czarownica"/, powstałej
w
Stanach
Zjednoczonych
i przeszczepionej przed 20 laty
do Francji. Pierwsza, bez słowa
wyjaśnienia, "wezwana przez
księcia piekieł", odebrała sobie
życie strzałem w głowę 46-letnia
Nicole Lhotellier, określająca się
jako "Diana Lucyferia". W kilka

dni później na strychu podparyskiego domku powiesili się 70-letni Jack Coutela i 27-letnia Dominique Dussaux, która po Dianie
miała objąć urząd Wielkiej
Kapłanki.

Szeregi "Wicca International
Wichcraft" współwyznawcy oceniają na 3 miliony osób na świe
cie,
a
magnesem
przyciągającym są organizowane
"sabaty" i "czarne msze" przesycone erotyzmem, zachęcające

Lucyfera
do zaspokajania seksualnych
podniet. Przyjęcie do sekty, czyli
"chrzest", celebrują publicznie
nago i adept, i wielka mistrzyni,
natomiast pary wstępujące
_w szeregi lucyłerian muszą również publicznie ofiarować orgazm strącon,emu do piekieł
.Nosicielowi Swiatłości", czyli
Lucyferowi. A przy okazji sprzedawane są pornograficzne filmy,
co zasila kasę sekty.
Potrójne samobójstwo "wielkich mistrzów" przerwało działal
ność grupy satanistów i być mo?
że Pl4Yspieszyło walkę o przywództwo w sekcie, co już
wcześniej dawało się odczuć.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Była policjantka nowojorska Carol Shaya, którą wyrzucono
z pracy
po tym, jak pozowała w mundurze na rozkładówce
"Playboya", znalazła nowe, bardziej intratne zajęcie. Rozpoczęła
karierę modelki,
Fot. PAP/CAF-AP

E~ho

sportowe ·

Adrianem Sobczyńskim interesuje
kilka klub6w drugiej ligii
...

kiele~kie
się

ZE STARU DO KADRY
Adrian Sobczyńskl był Jedynym z młodych piłkarzy woJewództwa kieleckiego, który znalazł się na .lIście Talenty '94
sporządzanej przez tygodnik "PHka Nożna". Srodkowy pomocnik Staru Starachowice swoje nieprzeciętne umiejętności potwierdza występując, na boiskach ligi okręgowej.

*Jak przyjąIeś to wyróżnienie?
- Byłem mile zaskoczony.
Przecież jako jeden z nielicz-

Promont piąty
W

Pucharze

W Bielsku rozegrano turniej
o Puchar WgI Halowej w plice
nożnej pięcioosobowej. Dobrze
wypadł kIeIecld Promont, który
w końcoweJ klasyftkacJl zajął
piąte miejsce. Puchar wywalczył zespól Suw-Tor Łódź, który

w lnale

pokonał .,piątkę" g0s-

podarzy Centrum BIelsko 7:0
/1 :01. W nnizIe wstępnej kleJ;.
czanle przegrali z Suw-Torem
1:6 /1:4/ I zCentrum BIelsko 1 :5
/():1/ oraz wygrali walkowerem z
Nova Teksas Gliwice 5:0. W
ćwierćfinale Promont ponownie
spotkał się z Centrum i przegrał

2:4/1 :3/. W meczu o piąte miejsce
kielecka "piątka" wygrała z Ener- .
getykiemJaworzno3:0~:QI. Nasz
zespół występował w składzie:
Porwet, KołomańskI - Knap,
Wrońskl, Terieckl, Kowalski,

Tererak, Peter.

/MIR/

·Zalegle mecze
DzIś w ćwierćfinale Pucharu Polsld na szczeblu okręgu
spotkają się Łysica Bodzentyn z Nidą Pińczów, a w zaległym meczu ligi okręgowej
Politechnika Kielce podejmować bfdzIe Nowiny.
Nida Pińczów
przegrała
wprawdzie w poprzedniej rundzie z Koroną Kielce, ale w ,jedenastce- trenera Czesława Palika wystąpił nieuprawniony zawodnik i mecz zweryfikowano
jako walkower dla Nidy. Obydwa spotkanta rozpoczynają
się o godz.17.
MIR

nych graczy z klubów niższych
klas znalazłem się wśród laureatów!
* Dziennikarze "PHkI Noż
neJ" zwrócili na ciebie uwagę
chyba podczas spotkań kad-

ry...
- Na pewno. W drużynie mł0dzieżowej prowadzonej przez
Jana Pieszkę występuję od sierpnia ubiegłego roku. Do tej pory
w koszulce z białym orłem zagrałem 8 razy i strzeliłem 2 gole oba w debiucie z Rumunią.
* Czy swoją przyszłoŚĆ wią
żesz ze Starem?
- Do sekcji pilki nożnej Staru,
do grupy Tadeusza Nowaka zapisalem się 8 lat temu. Przed 2 laty
debiutowałem w ..jedenastce" seniorów. Teraz chciałbym wraz
z kolegami awansować do IV ligi
i myślę, że tego dokonamy. W tej
chwili oprócZ. klubu ze Staracho-

Tenis z "Echem"
i Coca-Colą
"Echo Dnia" oraz Kieleckie
TowarZystwo Tenisowe organizują cykl imprez tenisowych
dla dzieci pod nazwą "Coca Cola - Kielce '95". Pierwszy turniej
już w najbliższą sobotę i niedzielę na kortach Błękitnych
w Kielcach, w sumie odbędzie
się pięć takich imprez. Uczestnicy będą rywalizować w trzech
kategoriach wiekowych: do 1 O,
12 I 14 lat. Początek o godz. 9.
Zapraszamy.

wląze mnie jeszcze
szkoła /Adrian jest uczniem U.ceum Społecznego - J.KJ. Kiedy
pójdę na studia przyjdzie czas

na zmianę barw klubowych . .
* Podobno obserwują clę
przedstawiciele kilku klubów
wyższych klas...
- Moją osobą interesowały się
Siarka, Wisła Kraków, stołeczne
Polonia i Hutnik. Jeszcze nie
doszło do konkretnych rozmów.
* Jakle są twoje największe
atuty?
- Szybkość i technika. Często
nie potrafię dostrzec na ,boisku
lepiej ustawionych partnerów, co
należy do moich największych
mankamentów.
* Kto Jest twoim piłkarskim
Idolem?
- Ostatnio imponują mi swoją
grą David GInola I Roberto
Bagglo.
Rozmawiał
JAROMIR KRUK

Pływackie

talenty

Zarówno Monika Jankowska jak I Paweł Sało, którzy na Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski Młodzików w Pływaniu
zrobili furorę, są trenowani na co dzień przez Zbigniewa Gomulę·

sach na 100 I 200 m stylem dowolnym, 100m zmiennym oraz

-rnrro
. PP Totalizator Sportowy podaJe wstępne ilości i wysokości
wyg~ch z 27.05.95 r.
DUZV LOTEK: 2 rozw. z 6
traf. - wygr. po ok. 293.055,60 zt,
732 rozw. z 5 traf. - wygr. po ok.
400 zł; 35.230 rozw. z 4 traf. wygr. po 11 ,50 zł; 652.190 rozw.
z 3 traf. - wygr. po 1 zł.
EXPRESS LOTEK: 12 rozw.
z 5 traf. - wygr. po ok. 12.313 zt,
2.227 rozw. z 4 traf. - wygr. po
ok. 26 zł; 89.342 rozw. z 3 traf. wygr. po 0,99 zł.
ZAKŁADY
SPECJALNE:
brak wygranych z 5 traf. 118 rozw.
z 4 traf. - wygr. po ok. 395 zł; 5.281
rozw. z 3 traf. - wygr. po ok. 13 zł.

Kielczanie przegrali z Mielcem 25:28 i pokonali Kraków
33:28. W trzecim meczu gospodarze wygrali z krakowianami
. 31:30 i wygrali zawody. Drugie
miejsce zajęła nasza drużyna,
która grała w składzie: Stefan
Tatarek, Andrzej Okła - Wło
dzimierz Sabatow~l, Andrzej
Tłuczyński, Jerzy Zyła, Lech
ŁUkawskl, Jacek Wołowlec,
Tomasz Strzębała, Janusz
Dzlurzyńskl, Tomasz Stodulskl. Królem strzelców został Jan
Gmyrek z Mielca /26 bramek/,
a trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajął Andrzej TłuczyńskI
/19/.

czerwca w KieJcach. We wczorajszych zawodach uzyskano

bieg dla najmłodszych - I Mały
Memoriał M. Kalety.
Na stadionie Bucovii występo
wała Mariola Góra z zespołem
. Concord oraz orkiestra dęta
z Krasocina. W I Małym Memońale M. Kalety uczestniczyło kilkadziesiąt dziewcząt

i

chłopców.

W poszczególnych biegach zwyciężyli: 800 m - Katarzyna SzymkJewlcz /BUkowa/, 1000 m - Anna Mallcka /Wodzisław/, 1500 m
Małgorzata

Mrożek

/Sędziszów/, chłopcy: 1000 m Łukasz Piwowarczyk !Bukowa/,

1500 m - Łukasz Janiszewski
/Sędziszów/, 2500 m - Artur
/MIR!

Dresy od miasta
W poniedziałek w Urzędzie
Miejskim w Kielcach odbyło się
spotkanie władz miasta z zawodnikami i działaczami wicemistrza
Polski w pik::e ręcznej Iskry/Cereslt KIelce. Podczas uroczystości na ręce prezesa klubu Andrzeja Junga wręczono list gratulacyjny, zawodnicy otrzymali także puchar i komplet dresów ufundowanych przez miasto.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS Iskra,
które planowano na 30 maja
zostało ostatecznie przeniesione na poniedzialek 12 czerwca.

Amatorskie ściganie
Dwie imprezy kolarzy-amatorów odbyły się podczas minionego weekendu w woj. kieleckim.
W Stąporkowie na starcie
wyścigu "Szlakiem Walk Partyzanckich Szarego" stanęło po-

Dziś o godzinie 16.30 na stadionie przy ul. Ściegiennego
w Kielcach Błękitni Kielce zmierzą się w meczu o mistrzostwo"
ligi z LublInIanką lublin. Drużynę poprowadzi pełniący dotychczas funkcję drugiego trenera - Leszek Upka. zarząd klubu podziękował za współpracę dotychczasowemu szkoleniowcowi Mariuszowi Słablakowl.
Zarząd Autonomicznej Sekcji
Piłki Nożnej Błękitnych uznał, że
wyniki uzyskiwane przez zespół
nie są zadowalające i postanowił zmienić trenera. W ostatnich
czterech meczach kończącego
się sezonu drużynę prowadził
będzie więc Leszek Lipka. Kiel-

czanie nie mają już szans na utrzymanie się w II lidze. Głośno
mówi się również o tym, że piłka
rze Błękitnych połączą się z jednym z lokalnych klubów /Bucovia, Nowiny/. Wiele wyjaśni lipcowe walne nadzwyczajne zebranie członków klubu. /STACH!
y

górą

kilka dobrych rezultatów, m.in.
w biegach na 400 i 800 metrów.
Wyniki: dziewczęta - 100m 1.
Monika Kręcisz N LO Kielce/ 12,7; 1. 400 m - Katarzyna Bednarska /ZSE nr 1 Kielce/- 62,39;
800 m - 1. Wioletta Domagała
/ZSE nr 1/-2.18,72; 2.AnnaSoczawska - 2.23,11; sztafeta
4x1oo - ZSE nr 1 - 52,46; skok
w dal Agnieszka Cecha N LO
Kielce/ - 4,95 m; kula - Renata
Olszewska /ZSE 1/-12,03 m.
Chłopcy: 100m - Michał Guzlkowskl /ZSZ 1 Kielce/ - 11 ,59;
400 m - Rafał Waslak /ZSPS
Kielce/ - 50,55; 800 m Marcin
Stokowlec /ZSZ nr 6 Kielce/ 3.59,70; sztafeta - ZSZ nr 1 Kielce - 45,16; skok w dal - Piotr
Kozłowski /TL Zagnański/ 6,64; kula - Tomasz Lorenclk
/ZSElektr. Kielce/- 11,84 m.
W klasyfikacji dziewcząt zwyciężył ZSE nr 1 Kielce /1636
pkL/ przed LO V Kielce /1166
pkt./I LO II Ostrowiec /1 067/
pkt.
Wśród chłopców : ZSZ nr 1
Kielce /1509 pkL/, ZSZ nr 1
Końskie /1419/1 THM Ostrowiec /1392/.
/MIR!

był

drugi na 50 m styem dowolnym. - Paweł ma wydolny organizm - mówi trener ZbIgniew Gomuła. - Jest wytrzymały i będzie
szykowany na dłuższe dystansy,
które pływa kapitalnie. Na osiemset szybciej potrafi przepłynąć
drugie czterysta metrów 11./ Chło
pak ma szanse, ale zrot;>ić karierę. Gdy przyszedł, umiał pły
wać tylko stylem grzbietowym.
Monika Jankowska na codzień uczennica SP 3, wygrała
na 100 i 200 m stylem dowolnym
i była druga na 50 m motylkiem.
- Monika trenuje u mnie dopiero od września - mówi trener
Gomuła. - Podstaw nauczył ją
Jan Stodółka. Teraz robi duże
postępy. Obu wróżę wielką karierę . Mam dużo satysfakcji ze
swojej pracy.
Monika i Pawel również pracowali na ten sukces bardzo ciężko.
Codziennie o szóstej trener Gomuła zabiera ich własnym samochodem na basen KSZO na poranny trening. Drugi odbywają
o godzinie piętnastej.
TeZ

Czas dla L·ipki

lekkoatleci

Wczoraj na stadionie Budowlanych Kielce rozegrano końcowe zawody ligi szkół ponadpodstawowych
w lekkoatletyce. Siedem reprezentacji dziewcząt i 17
chłopców rywalizowało w sześciu konkurencjach: biegi na 100, 400, 1500 m, sztafeta 4x1ob m, skok w dal
I pchnięcie kulą. Wśród dziewcząt zwyciężyły lekkoatletkl z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Kielcach,
a wśród chłopców Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Kielce.
Zwycięskie szkoły zakwalifikowały się do centralnych zawodów, które odbędą się 22

• Dziś Błękitni grają z Lublinianką
• Trener Słabi ak zwolniony

, /PK!

Ekonomistki

Szymklewlcz /Bukowa/.
Prawdziwą rewelacją okazał
się PawelSaIo, uczeń SP 13, który wygrał w bardzo dobrych cza-

Szczypiorniak
. oldboyów

młodzi

Walczyli

W ramach III Półmaratonu Świętokrzyskiego Im. Mieczysława
Kalety, któremu patronowała redakcja "Słowa Ludu", oprócz
biegu głównego obyło się wiele Imprez towarzyszących.

Zawodnicy KSZO medalistami
mistrzostw Polski

Przy okazji finałowego
meczu Pucharu Polski
piłkarzy ręcznych w Mielcu odbył się tam turniej
oldboyów z udziałem
trzech drużyn - Kielc,
Mielca I Krakowa.

wicami

Jeszcze o p6łmaratonie red.. Kalety
Na stadionie Bucovii odbył się
I wojewódzki zlot ognisk TKKF
im. Mieczysława Zientala oraz
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~EPORTER~
nad 120 zawodników i 3 zawodniczki. Z naszych zawodników
najlepiej wypadł Eugeniusz Turek z KTC Kielce, który zajął
drugie miejsce w kategorii VI.
Wyniki: kat. I - 1. Witold Krajewskl/Łódźl, kat. II - 1. Krzysztof
Sujka /Łódźl, kat. III - 1. Grzegorz Trams /Warszawa/, 4.
Henryk Januszek /KTC/, kat.
IV - 1. Michał Kamiński /Lesznot, kat. V - 1. Jerzy Linde
/Łódźl, kat. VI - 1. Andrzej Bujno /Warszawa/, 2. Eugeniusz
Turek, kat. VIII - 1. Jan Widawskl /N akło/, kobiety - 1. Monika
Kotek /Częstochowa/.
W niedzielę kolarski peleton
przeniósł się do Chęcin , gdzie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dziś Błękitni podejmują LublInlankę.

Na zdjęciu Robert Bąk (z

lewej). W głębi Władysław Szwajewskl.
Fot. S. Stachura
\

Nasi byli najlepsi

Katolicka Olimpiada
Sportowcy ze Skarżyska-Kamiennej I Radomia odegrali
roI, w rozegranej w Wyszkowle olimpiadzie - zlocie
sportowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży I Fundacji
"Olimpiada 2012".
czołową

Program imprezy zawarł m.in.
turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa
ziemnego I stołowego, zawody lekkoatletyczne. W zlocie
wzięło udział ponad 400 uczniów
szkół podstawowych i średnich.
Nasi zawodnicy wygrali turniej
tenisa ziemnego chłopców rocznika 1977 i młodszych - Andrzej
Zlemnlckl z Radomia pokonał
w finale Huberta Mroczka
z Wyszkowa 6:4, 3:6, 6:3, siatkówki chłopców - Warka zwyciężyła w finale Skarżysko 2: 1,
koszykówki dziewcząt - Radom
w pojedynku o pierwsze miejsce
pokonał Skarżysko 32:24 i
.Bieg Olimpijski 2012" rozgrywany na dystansie 2012 m - wśród
dziewcząt triumfowała Sylwia
Krasek, a wśród chłopców Robert Pawlak /oboje ze Skarżys
ka/.
/PK!
odbyła się gonitwa wokół ruin
zamku. Wyniki: kat. I - 1. Piotr
Pawłowski /Bielsko-Bialal, 4.
Przemysław
Grzegorczyk
/KrC/, kat. II - 1. Aleksander
Danlllk /Białoruś!, kat. III - 1.
Grzegorz Trams /Warszawa/,
kat. IV - 1. Wojciech Kowalski
/Łódź!, 4. Edward Błaszczyk
/KTC/, kat. V - 1. Jerzy Linde
/thdź/, 6. Marian Pałka /KTC/,
kat. VI - 1. Andrzej Bujno /Warszawa/, 4. Eugeniusz Turek
/KTC/, kat. VIII- 1. Jan Wldawskl/Nakło/, kobiety - 1. Monika
Kotek /Częstochowa/.

O Puchar Rektora
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz K1ul} Uczelniany AZS Politechniki Swiętok
rzyskiej organizują I Akademickie Mistrzostwa Kielc o Puchar
Rektora PŚ w tenisie ziemnym.
Udział w tych zawodach mogą
wziąć studenci i pracownicy kieleckich
uczelni.
Impreza

Telekomunikacja
wędkuje
Drużyna wędkarzy z Klubu
Wędkarskiego Telekomunikacji w Kielcach uczestniczyła

w Ogólnopolskich Zawodach
Wędkarskich drużyn Telekomunikacji PoJsldej SA w Kamieńcu Ząbkowleldm w dniach
27-28 maja. W Imprezie uczestniczyło 10 drużyn.
Kieleccy wędkarze odnieśli
spory sukces zujmując drużyno
wo 3 miejsce w zawodach spła
wikowych, za drużyną ze Szczecina i Koszalina, a w zawodach
indywidualnych ~ygmunt Hi!cer zajął drugie miejsce. Czwarty był Marek Hllcher, a ósmy
Dariusz Rzyczyckl.
/MIR!
odbędzie się w najbliższą
botę i niedzielę na kortach

sopolit~chniki. Losowanie i rozpoczęcie
gier w
sobotę
o godz. 9.

Z okazji
Dnia Dziecka
1 czerwca z okazji Dnia
Dziecka na stadionie BKS Zdrój
Busko odbędzie się festyn sportowo-rekreacyjny o charakterze
charytatywnym . Całkowity dochód z tej imprezy przeznaczony zostanie na rzecz pomocy
dzieciom nie pełnosprawnym ze
Szpitala "Górka" w Busku. Początek festynu o godzinie 15.
1 czerwca w Dniu Dziecka
odbędą się wyścigi kolarskie dla
wszystkich chętnych, organizowane przez Radę Osiedla Podkarczówka. Nagrody funduje firma HFomax". Zbiórka o godzi1ie
17 kolo Szkoły Podstawowej nr 31.

/PK!, /STACH!
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Koszykarki Staru

szukają

sponsora

Edyta Łapka - najlepsza zawodniczka zespołu
koszykarek Staru Starachowice wyraziła' chęć
reprezentowania w przyszłym sezonie barw I-ligowej Polonii Warszawa, natomiast Ewa lisowska zapowiada zakończenie swych występów na
parklecie~

Wielkoszlemowy- turniej French Open
\t

Kowalski odpadł,
Nowak -gra dalej
W poniedziałek na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, rozpoczął się drugi tegoroczny tenisowy turniej wielkoszlemowy French Open. Wystartowało w nim dwóch reprezentantów Polski - Katarzyna Nowak i Wojciech Kowalski.
Niestety, Kowalski /199 miejsce
na liście ATP/ przegrał już w pierwszej rundzie z przedstawicielem
gospodarzy Guy Fogetem /29 na
liście ATP/. Faworytem tego I?oje-

W 30 kolejce II ligi przesądzony został Już praktycznie los Błękitnych Kielce.
Zespółten od nowego-sezonu
będzie grał w klasie niższej.

•

\

W niewiele lepszej sytuacji
lest drużyna Radomlaka, która bezbramkowo zremisowała
z Avią Świdnik.
Sporo krytyki zebrali piłkarze
tarnobrzeskiej Siarki za występ
przeciwko Hetmanowi Zamość.
Podopieczni frenera
Włodzimierza Gąsiora prawie
zapewnili już sobie awans do ekstraklasy, ale kibice ocze~ją od
nich lepszej gry.
W klasyfikacji na najlepszego
piłkarza .Echa· samotnym liderem został najskuteczniejszy
strzelec Siarki i zarazem II ligi Andrzej Białek. Wyprzedził on swojego klubowego kolegę - Marka
Pawlaka, który zapowiedział, że
nie zagra już w barwach tamob- .
rzeskiej 11rużyny. Na drugie miejsce w naszej klasyfikacji awansował bramkarz Błękitnych - Tadeusz Łuklewlcz, który jest wyróżniającym się zawodnikiem kieleckiego zespołu. 1. Białek /Siarkat - 170 punktów; 2. Łukiewicz
/BłękitniJ -165; 3. Pawlak/Siarka!
- 164; 4. Kuklelka/Tyburskl/obaj
Siarka! - 160; 6. Klełbowlcz
/Siarka! -137; 7. Stełanlk/Siarka!
- 132; 8. DzIubek /Blękitni/ - 129;
9. WoIoszyn /BłękitniJ - 128; 10.
Gębura /BłękitniJ - 127.
W trzeciej lidze nadal na prowadzeniu w naszym plebiscycie
utrzymują się piłkarze lidera - ostrowieckiego KSZO. 1•. Graba 165; 2. Gaweł - 159; 3. Zelazowski - 156; 4. Adamus /wszyscy
KSZO/ - 153; 5. Pawllk JBucovia/
-147;6.SrokalBucovia!-146; 7.
Drogosz/Bucovia! -144; 8. Wilk
/Bucovia/ - 143; 9. D. Marclsz
/Bucovia!, Fendrych /Korona! 136; 11. Nocoń/Koronal-135;12.
Czarnecki /BlXXNia/ - 129; 13. S.
MalagaJBucovia/ -125; 14. Kozubek/Korona!-119; 15. Ruszkowski /Korona! - 117.
/STACH/

był Francuz, jednak musiał
stoczyć pięciosetową walkę z na-

dyn ku

szym zawodnikiem. Ostatecznie
jemu przypadło zwycięstwo 6:4,
5:7,6:7/8-10/,6:2,6:4.
Do drugiej rundy awansowała
natomiast Katarzyna Nowak. Polka pokonała w dwóch setach Kimberley /uSN 6:2, 6:4.
Faworyci turnieju Andre Agasal,
Jlm Courier, StefII Graf I Arantxa
Sanchez VJcario zaprezentowali
dobrą formę i bez problemów awan-sowali do drugiej rundy.
Sensacją wtorkowych spotkań
była porażka Chorwata Gorana
Ivanlsevlca ze Szwedem Mlkaelem Tllłatroem 5:7, 3:6, 4:6.
oto ciekaw~ze wyniki pierwszej
rundy: kobiety - - Steffl Graff .
/Niemcy, rozstawiona z numerem
2/ -Ines Gorrochategul /Argentyna/ 6:2, 7:5, Conchita Martlnez
/Hiszpania 4/ - Sablne Hack

/Niemcy/ 6:0, 6:0; Magdalena Malej ewa /Bułgaria 6/, Nicole Arendt
/uSN 6:3, 6:4. MężczyźnL Jewgienil Kaflelnlkow /Rosja! 9:8 Jan
Siemlerlnk /Holandia! 6:1, 6:2,6:7
/3-7/,6:3; Andre Agaaal /USA 1/Karaten Braaach /Niemcy/ 6: 1,
6:4, 6:4.
/STACH/

Śnieżka.Asp~o
rozwiązana!_
Kierownictwo .I-ligowego ki ukoszykówki Snieżka- APRO
Swiebodzice, podjęło decyzję
o rozwiązaniu i wycofaniu zespolu z rozgrywek 1995/96. Przy~u

czyną były narastające trudności

finansowe, niemożność pozyskania sponsorów poza Dolnośląskimi Zakładami. Przemysłu Cukierniczego .Snieżka·
SA oraz brak pomocy ze strony
władz miejskich i wojewódzkich.

Uścisk dłoni Juergena Kllnsmana z Franzem Beckenbauerem przypieczętował podpisanie przez reprezentanta Niemiec,
do niedawna piłkarza Tottenhamu, 3-letniego kontraktu z Bayerem.
.
PAP/CAF-EPA

Już w najbliższą sobotę
w hall Klubu Sportowego
Siarka Tarnobrzeg rozpoczną
się dwudniowe mistrzostwa
Polski w kulturystyce kobiet,
mężczyzn I par mieszanych.
Według danych jakle uzyskaliśmy w biurze organizacyjnym dotychczas swój udział
zgłosiło 62 zawodniczek i zawodników.
Patronat prasowy nad imprezą oblęła redakcja "Echa
Dnia".
Dwudniowe zmagania najlepszych Polskich kulturystów, które połączone będą z eliminacjami do mistrzostw Starego Konty-

W Starachowicach odbyło się
spotkanie koszykarek Staru, trenera i kierownictwa zespołu
z władzami miasta i klubu. Obecny był między innymi prezydent Starachowic Zenon Krzeszewski oraz prezes fundacji na
rzecz wspierania koszykówki
w Starachowicach Janusz Stoka.
- Prezydent Z. Krzeszewski
pogratulował dziewczynom utrzymania się w ekstraklasie
i wyraził pogląd, że koszykówka
• nie może zniknąć ze Starachowic - powiedział . Echu" kierownik drużyny koszykarek Staru,
Wiesław Słoka. Prezes klubu

będzie możliwe.
- Obecnie jesteśmy

na etapie
poszukiwania- strategicznego
sponsora - mówi Wiesław Sloka.
- Być może dojdzie do autonomi-

Kolejny sukces .
Olimpii i Piotrka

Szachowe
rodzeństw,o
W

Berlinie

odbył

turniej szachowy Chemie - Wefsen See.
Bardzo dobrze w tej Imprezie
spisali się szachiści Agrosu
Pińczów - Olimpia I Piotr Bartoslkowie.
W zawodach wystartowało
96 zawodniczek i zawodników z
9 państw. Odbyło się siedem
rund. Piotr Bartosik wspólnie
z szachistą węgierskim Hetey
Laszlo wywalczył pierwsze
miejsce. Obaj zdobyli w turnieju
po 6 punktów. Na trzecim miejscu uplasował się Niemiec Van
Herman /5,5 pkt.!. Olimpia
Bartosik z 4,5 punktami zajęła
w sumie 10 miejsce, ale była
najlepsza z kobiet.
Ojciec
szachowego
rodzeństwa z Pińczowa - Ryszard
Bartosik powiedział, że Olimpia
i Piotrek wywarli na berlińskich
działaczach szachowych bardzo
korzystne wrażenie. To spowodowało, że zostali zaproszeni na
następny turniej - Sommer Berlin, a Piotrkowi berlińczycy pokryją koszt udziału w turnieju arcymistrzowskim w Pardubicach.
Warto dodać, że wyjazd 110
Berlina naszych szachistów
mógł dojść do skutku dzięki przychylności
prezesa Agrosu
Pińczów - Ryszarda Karmińskiego.
/STACH/

Sport także
na stronie 15

do 52 kg, 57 kg oraz powyżej 57
kg i mężczyźni w kat. do 70 kg.
Popołudniu natomiast na .wybiegu· pojawią się zawodnicy
w kat. do 75 kg, 80 kg, 90 kg i powyżej 90 kg, a na koniec dnia pary mieszane. W niedzielę z kolei
o godz. 11 rozpoczną się zmagania finałowe. Nasze wo-
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Edyta Łapka ma propozycje gry w warszawskiej PolonII.
Fol P. Mazur

się

międzynarodowy

Kulturystyczne mistrzostwa Polski
pod patronatem "Echa Dnia"

nentu, transmitować będzie prywatna telewizja .Polsat·, która
z rozgrywanego w hali Siarki
krajowego championatu ma
w przyszłym tygodniu zaprezentuje półtoragodzinne sprawozdanie. Pierwszego dnia imprezy
w godz. 9.30 w walce o finał rywalizować będą kobiety w kat.

Janusz Serek poinformował
zebranych, że bez pomocy
władz miasta, zgłoszenie zespołu do przyszłego sezonu nie

zacji sekcji. Nie dopuszczamy
jeszcze myśli o wycofaniu naszego zespołu z rozgrywek lecz
to może okaże się koniecznością. Polonia Warszawa zainteresowana jest Edytą Łapką,
Ewa Lisowska chce zakończyć
karierę, a zespół zostanie uzupełniony 6 najlepszymi juniorkami z drużyny, która w tym roku
zajęła 6 miejsce na mistrzostwach Polski we Wrocławiu. Są
też znane koszykarki z innych
klubów, które wyraziły chęć gry
w Starachowicach. Niestety,
brakuje pieniędzy...
PIOTR SZPAK

Pingpongiści grają' w torach i Knurowie·

Wczoraj w Żorach i Knurowie rozpoczęła się II Ogólnopolska
Dziecięca Olimpiada w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta
RP. Biorą w niej udział 4-osobowe reprezentacje 49 województw,
w tym także nasi tenisiści.

W imprezie, w której startują
zawodnicy poniżej 12 roku życia
województwo kieleckie rep rezentją: Anna Prokop z AZS
Kielce, Adrianna Nowakowska
z L2S Raczyce, Adam Kowalski z Kolejarza Kielce i Piotr 0dei ski z STS Skarżysko; województwo radomskie: Anna
Kaczmarska, Kamila Potera i

rzedzą pojedynki pokazowe z udziałem czołowych polskich tenisistów.
/PK/, /WŁI

Łukasz Nowocień-ze Strażaka

Wielogóra oraz Tomasz Mordka z-SP 3 Radom; województwo
tarnobrzeskie: 'Katarzyna Podgórska z noków/Stali Gorzyce,
Małgorzata Jaroszyńska z SP
Ulanów oraz Antoni i Wojciech
Łabuda z Sanu Wrzawy.
Turniej rozpoczął się eliminacjami grupowymi i potrwa do
soboty. Organizatorzy przygotowałi dla uczestników wiele atrakcji, sp.otkania finałowe popjewództwo w mistrzostwach kraju reprezentować będzie 9-osobowa drużyna LKS Sandomierz,
którą tworzyć będą: Barbara
Dobrowolska, Lidia Augustyn, Katarzyna Blernacka,
Piotr Grębowski, Les~ek Sokołowski, Mariusz Slusarz,
Andrzej Rękas, Marek Kubiak
oraz Paweł Pachnik.
Organizatorzy spodziewają
się kompletu publiczności, tym
bardziej że ceny biletów nie są
zbyt wygórowane i - przedstawiają się następująco: eliminacje - 2 zł normałny, 1 zł ulgowy,
finały - 5 zł normalny, 2 zł ulgowy.
/NOR/

* Siedemnasty etap Giro d'ltalia, jazda indywidualna na dystanię 43 km , zakończyła się zwycięstwem lidera Tony Romlngera. Bardzo dobrze pojechał tym
razem Zenon Jaskuła , który
zajął szóste miejsce.
* Doskonałe wystartowałi polscy pięcioboiści w mistrzostwach
Europy rozgrywanych we włos
kiej miejscowości Benedetto. Po
dwu konkurencjach - strzelaniu
i pływaniu - Polak Marcin Horbacz wraz z Rumunem Adrianem Toaderem zajmują pierwsze miejsce. Drużynowo Polska
również prowadzi.
* W rozegranych w Raciborzu
mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych mistrzem
Polski został Aleksander Wojtkiewicz.
* W towarzyskim spotkaniu
koszykarzy Chorwacja pokonała Słowenię 96:78.
* W czwartym finałowym meczu
Konferencji Wschodniej zawodowej ligi koszykarzy NBA Indiana
Pacers pokonali Orlando Magic
94:93. Stan rywalizacji 2:2.
/J/
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