WBP w Kielcach

Pierwszy

dzień

wakacji

KOMU MEDAL,
KOMU BALONIK
KIELECKIE. - Biorę świadectwo i idę się urżnąć - zapowiedział wczoraj
rano elegancko odziany chłopak w autobusie linii nr 15. I nie była to czcza
gadanina. - Piją już drugi dzień - mówiła kierowniczka zmiany w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach. - Przedwczoraj nocowało u nas sześciu 16- i 17-letnich
chłopaków, 15-latka odesłaliśmy do Izby Dziecka.
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Wczoraj do godz. 15 było już
dwóch nietrzeźwych uczniów.
Pili w Pińczowie, Starachowicach, Jędrzejowie, Skarżysku
i Busku. Wszędzie .
W Kielcach

najwięcej

pijanej
na dworcu i ul.
Czarnowskiej. W parku miejskim
doszło do bijatyki. - Uciekli, gdy
usłyszeli, że jedziemy - poinfor'!lowali
policjanci
z
KR
Sródmieście . - Urwanie głowy
mamy dzisiaj z dzieciakami zwierzali się strażnicy miejscy. Pije to na umór i śpi potem, gdzie
popadnie. Przywozimy ich do
nas albo na policję, żeby postraszyć i pozwalamy wrócić do domu z rodzicami.
młodzieży było
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WAGA! LATO!
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KIELECKIE. Trzy zabójstwa, ponad 100 pobić, tyle samo rozbojów,
ponad 600 kradzieży i włamań, cztery zgłoszone gwałty i prawie sto
ukra~zionych samochodów - to policyjny bilans ubiegłorocznych wakacji.
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W Pińczowie pijany chłopak
wyzywał przechodniów. W Busku lO-osobowa grupa mło
dzieży pobiła się między sobą. Izba Wytrzeźwień jest daleko, w
Kielcach , więc puściliśmy ich do
domów - opowiada policjant z
KR w Busku. - Takich incydentów było kilka - dodał.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Najniebezpieczniej od lat jest
na
kieleckim
Czarnowie,
S zydłówku, Herbach i KSM. Na
tych osiedlach wieczorami grasuj ą bandy spragnionych moc-

wrażeń . małolatów" . Tam
też najczęściej dokonywane są
włamania do mieszkań. Policja
ostrzega więc, by wyjeżdżając
na wczasy nie po'zostawiać w

nych

Nie planowane malowanie jezdni
~
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Tę sympatyczną grupę spotkaliśmy

domu na cale noce zapalonego
światła, zaciągniętych żaluzji ,
zamykać szczelnie okna i drzwi
balkonowe. Samochody też najlepiej zostawiać na strzeżonych

parkingach.
Pracownicy WOPR odnotowali podczas ubiegbrocznychwakacji 22 utonięcia Aż. w OŚmiu
przypadkach przyczyną śmierci
byl alkohol. 17-letni Paweł Ł
przypłacił życiem brawurową akcję
ratowania tonąoej koleżanki . Ją
wyciągnęli z wody koledzy, chłopa

SIEDLCE. Już dziś dowiemy się, która z kielczanek reprezentować będzie
województwo
kieleckie
podczas finału konkursu
Miss Polonia '95 we

Czy kielezanki
dojdą do finalu?

Nasze trzy

ka nie udało się uratować .

w

Strażacy pamiętają ubiegłe lato
jako bardzo pracowite. Ty1ko na
przeIomie lipca i sierpnia wyjeżdżali
do pożarów prawie 1200 razy, w
ponad stu przypadkach alarmy 0-
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kazywały się fałszywe. Strażacy

ał

pomagati również przy kołizjach
drogowych i wyławianiu topielców takich ~ naliczyli 180.
DOKONCZENIE NA STR. 2
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KIELCE. Około 200 litrów
farby chemoutwardzalneJ, transportowanej
POdkładowej
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gonaSKARŻYSKO-KAMIENNA.
skarżyskiego Muzeum Im.
Białego dotarło z konSUlatu USA w Krakowie 10 efe.ktownych plansz przedstaWiających regiony Ameryki.
- Za kilka dni plansze zostaną
Ustawione w jednej z sal i
będZIemy mogli dokonać otwarCia tak długo oczekiwanej wystawy. POd tytulem .To jest Amery~a - pOwiedział . Echu· st kusosz muzeum Andrzej Lange.
Przypomnijmy, że oprócz
Pla~sz ZWiedzający będą mogli
}akie . ~obaczyć oryginalne
rnęskl e I żeńskie! mundury arnerykańskich żołnierzy. /pISZ!

w puszkach, wylało się wczoraj około godz. 18 na skrzyni
ładunkowej "stara" należące
go do lubelskiego producenta
stolarki budowlanej.
Ciężarówka gwałtownie

zaha-

mowała przed przejściem dla pie-

szych na al. IX Wieków Kielc. Farba wylała się na jezdnię, któreJ
dwa pasy trzeba było wyłączyć z
ruchu na ponad godzinę. Do
sprzątania potopu przystąpili
strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1. Farbę zasypywano ziemią z pobliskiego placu. Na
piach i pomoc ze strony MPO
strażacy nie mogli się doczekać
przez kilkadziesiąt minut. Nie
!ALP/
pierwszy raz...
Fot. A. Piekarski
.
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NAJl'ANSZE
:
w
regionie nowe samochody

POLONEZ, LUBLIN
oraz
jeszcze w starych cenach
ŻUK i PN TRUCK

PP Motozbyt
Kielce, ul. Karczówkowska 11a
tel. 041 68 44 44
~ raty, leasing, gotówka

na sześćdziesiątkę
wrześniu w Sali Kongresowej. Zadecydują o tym
zmagania półfinałowe, któ-

re dzisiejszego wieczoru
odbędą się w Siedleckim
Centrum Kultury i Sztuki.
Podczas imprezy półfinałowej
zobaczymy
60
dziewcząt.
Wśród nich znalazły się trzy kielczanki: Joanna Ingiot, panująca od marca br. Miss Ziemi
Kieleckiej '95 oraz Aneta Us i
Dominika KlImas.
/MAF/

Wczoraj mial

*
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W lipcu ruszy policja zatrudnienia
30 tysięcy os6b pracuje nielegalnie

KIELECKIE. - W naszym województwie "na czarno" pracuje
ok. 30 tys. osób - mówił wczoraj na konferencji prasowej Marek
Gębski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. - Od
lipca ruszy policja zatrudnieniowa badająca legalność zatrudnienia.
W naszym prawie nie ma
pojęcia pracy . na czarno·. Czło
wiek pracujący bez umowy nie
może dochodzić swoich praw,
ponieważ bardzo trudno udowodnić pracodawcy, że ktoś taki
naprawdę u niego pracował.
Pracodawca nie płaci za niego
składki ubezpieczeniowej ani
podatku, nie ma zatem żadnego

dowodu wykonywania pracy.
Nowa ustawa o zatrudnieniu i
bezrobociu z grudnia 1994 r.
pozwoliła urzędom pracy utworzyć policję zatrudnieniową, która kontrolowałaby przestrzeganie ustawy. - Zakresem kontroli
obejmujemy legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i

odebrać świadectwo •••

ŚMIERĆ TRZYNASTOLATKA
OSTROWIEC ŚW. 13-letni
mieszkaniec wsi Prusinowice, gmina Waśniów, popełnił w czwartek wieczorem samobójstwo, wieszając się w oborze na że
laznym drążku służącym na
co dzień do ćwiczeń w podciąganiu.

Tego dnia chłopiec nie był w
szkole, gdyż pilnował 2,5-letniego brata. Starsze rodzeństwo razem z ojcem pracowało w polu,
a matka w mieście na drugą
zmianę . Około godziny dziewiętnastej do domu powrócił najstarszy z braci, który miał przewinąć dziecko i obrządzić inwentarz. Gdy zajął się najmłodszym
z braci, trzynastolatek poszedł

do obory. Po kwadransie starszy
brat znalazł go już wiszącego na
żelaznym drążku do 'Podciąga
nia. Natychmiast zdjął brata ze
sznura i powiadomił przez sąsia
dów pogotowie. Na pomoc było
już jednak za późno.

na kieleckim deptaku.
Fot. A. Piekarski

Będzie niezwykle trudno ustalić
przyczynę

5an1obójstwa trzynasPrusinowic, który
następnego dnia miał odebrać
świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej.

tolatka

z

/TeZI

działalności gospodarczej
jaśnial Gębski.

- wy-

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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był

sok truskawkowy

Mdły

widok

OSTROWCE, gmina NOWY
KORCZVN. Załoga buskiej karetki pogotowia omal nie zemdlała z wrażenia na widok
"tonącego w krwi" "fiata
126p" . Wypadek wydarzył się
wczoraj /piątek! rano w okolicach wsi Ostrowce w gminie
Nowy Korczyn.
Jadący w kierunku Krakowa
biały .maluch· uderzył w przydrożne drzewo i w mgnieniu oka
zm i en ił s ię w czerwony. Podróżującą autem mieszkankę Krakowa, Krystynę Ł. z niegroźny
mi obrażeniami przewieziono
do buskiego Szpitala Rejonowego. Morzem krwi okazał się
sok z przetworów truskawkowych, które w dużej ilości przewoziła .

/lMV

OSTATNIA SZANSA NA OTRZYMANIE
BEZPłATNEJ KARTY
AKCJI PROMOCYJNEJ

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Orkiestra przetrwa
KIELCE. - Nie ma żadnych
dokumentów ani żadnych
przesłanek, które sugerowały
by, że kielecka Orkiestra Garnizonowa ma być zlikwidowana - mówi Jerzy Szczepka, oficer prasowy Wojewódzkiego
Sztabu
Wojskowego
w Kielcach. - Wszelkie spekulacje na ten temat mnie nie
Interesują·

Pogloski o rozwiązaniu orkiestry pojawiają się już od kilku
miesięcy,
ostatnio
znów
powróciła ta sprawa przy okazji
relacji ze spotkania w Krakowie
kapelmistrzów
wszystkich
działających w Polsce orkiestr
wojskowych.
/NIEB./
Zginął

ojciec, ranny syn

GMINA SZVDŁÓW, szosa
GRABKI
BRZEZINY.
W czwartek wieczorem na szosie wiodącej z Grabek do
Szydłowa doszło do tragicznego
w skutkach wypadku motocyklowego, w którym kierujący pojazdem 45-letni Ryszard W. zginął
na miejscu. Jego 24-letni syn
Dariusz /jadący wraz z ojcem jako pasażer/ z ciężkimi obraże
niami ciała przewieziony został
do
Szpitala
Rejonowego
w Chmielniku.
/IMI'

Drastycznie spadła sprzedaż koziego mleka
Ostrożność konsument6w jest przesadna
• twierdzą hodowcy

ubiegłym tygodniu na Oddział Zakaźny szpitala w BuskuZdroju trafilo kilkanaście osób

W

z rozpoznaniem pokleszczowego zapalenia opon mózgowych.
Wszystkie piły nie przegotowane
mleko kozie. Wiadomość szybko rozniosła się po całej Polsce
i spowodowała istną panikę .
- Sprzedaż mleka koziego
spadła u mnie o 70 proc. - twierdzi
Jerzy
Sienkiewicz
z Oblęgorka .
•
W Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz w Łodzi zarejestrowanych jest czterech hodowców tych zwierząt z KielecWłaścicielem
najczyzny.
większej hodowli jest Jerzy Sienkiewicz, pozostali mają zaledwie
po kilka kóz.
Przedstawiciele Regionalnego Związku twierdzą, że buski
przypadek jest jedynym, z jakim
zetknęli się w ostatnich latach.

Lało!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Z uwagi na upały pełne ręce
roboty m iało również kieleckie
pogotowie
ratunkowe.
Co
czwarty pacjent był w stanie silnego zagrożenia zawałowego,

Robota
pod kontrolą
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Pracodawcy mają obowiązek informowania urzędów
o zatrudnianiu bezrobotnych,
płaceniu składek na fundusz
pracy. Kontrolowani muszą udostępnić wszystkie dokumenty
finny i udzielić infonnacji w sprawach objętych zakresem kontroli. Będziemy sprawdzać też legalność zatrudniania cudzoziemców. To my - Wojewódzki
Urząd Pracy - wydajemy im pozwolenia na pracę. Jeżeli go nie
mają, to pracują ,.na lewo".
W ustawie mówi się, że kto
nie przestrzega przepisów, podlega karze grzywny. Jej wysokoŚĆ w lipcu określi ministerst/DOKI
wo.

Sobota, 24 czerwca , godz. 10-15
park miejski w Kielcach

OWITANIE
WAKACJI
Festyn
dla dzieci
i młodzieży

BEZ PANIKI!

KIELECKIE. - Po tym, co wydarzyło się tydzień temu w Busku,
spadło zainteresowanie kozim mlekiem - twierdzi hodowca Tadeusz
Karwata, specjalista Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz
wŁodzi, oddział w Kielcach. -A przecież to był tylko jeden przypadek.
Jeśli stado żywione jest na pastwiskach zorganizowanych, z dala od
terenów sprzyjających rozwojowi kleszczy, np. zadrzewień liścias
tych lasów, to nie ma żadnego zagrożenia.

co drugi z udarem słonecznym
lub silnym poparzeniem skóry.
Lekarze biją na alarm.
W większości nowych osiedli
domków jednorodzinnych i na
wsiach rozpoczęły się wszelkiego rodzaju budowy, a na nich
wypadki. W ubiegłym roku było
ich przynajmniej kilkadziesiąt.
W ciągu ostatniego miesiąca
odnotowano już skaleczenia,
złamania nóg i rąk przy upadkach z wysokości oraz wypadki
przy obsłudze maszyn rolniczych.
A- FUGIŃSKA

Przyjadą

z

całej

To samo mogło się zdarzyć z mlekiem krowim - ponieważ skóra krowia jest
bardzo podatna na kleszcze. Hodowcy mają na-

Wojewoda nie

dzieję,
według

że

muszą poczekać
KIELCE. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, Iż do końca tygodnia poznamy decyzję Bogdana Augustyniaka w sprawie reżyse
rowania przez niego, z okazji otwarcia KCK, "Krakowlaków
I Górali", w dalszym ciągu nieznane są losy tego przedWczoraj wojewoda kielecki
Zygmunt Szopa przebywał
w Warszawie i według pierwotnych planów miał spotkać się
z B. Augustyniakiem, który jest
dyrektorem Teatru na Woli. Do
spotkania jednak nie doszło ze
względu na kłopoty rodzinne
reżysera.

Dyrektor gabinetu wojewody,
Tadeusz Mlkołajewlcz zapewnia, że władze województwa
będą starały się doprowadzić do
końca koncepcję przygotowania
na inaugurację KCK wielkiego
widowiska teatralnego, takiego

Już W poniedziałek!

jakim są właśnie "Krakowiacy
i Górale". Jednak termin
podjęcia przez B. Augustyniaka
decyzji o reżyserowaniu tego
spektaklu odsuwa się z dnia na
dzień, a bez jego ostatecznego
stanowiska w tej sprawie nie
można przystąpić do przygotowań do inauguracji.
/niebJ

Wakacje
,,~chem"!

Polski

dzież

z najodleglejszych stron
Polski.
Niestety, organizatorzy letniego wypoczynku nie zawsze pamiętają o obowiązku rejestracji
swoich obozów i kolonii w KuraOświaty.
Wychodzą
torium
z założenia, iż liczy się tylko umowa z rodzicami, natomiast "Sanepid" i kuratorium nie mają prawa
ich kontrolować. W ubiegłym roku
z obowiązku rejestracji nie wywiązało się kilku organizatorów
m.in. z województwa katowickiego.
/NIEBJ

1 0.00 - Iskierki

12.00
13.00
14_00

- Trzpioty
finaliści "Śpiewogrania"
- kabaret "Gaśnica"
- Stanisław Tutaj i Marek Fijałkowski
Kulfon i Żaba Monika
- Agnieszka Kowalczyk
- Kulfon i Żaba Monika
- Studio Piosenki "Czar"
- Studio Piosenki "Ga-Ga"
- Pul-Mac junior
- pokazy karate
klub "Słoneczko" - taniec towarzyski
- Iskierki
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rzeźwień .
Względny spokój
panował
w Skarżysku, Starachowicach
i Ostrowcu. Chociaż i tam nie zabrakło grup pijanej młodzieży
świętującej koniec roku szkolnego.

Jak wynika ze statystyk kuratorium w Kielcach w całym wo-

ukradną

http://sbc.wbp.kielce.pl
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W Jędrzejowie nietrzeźwy
chłopak spal na chodniku. Policjanci zawieźli go do Izby Wyt-

KIELCE. Grupa saperska Jednostki Wojskowej w Dęblinie otna terenie Elektrociepłowni Kielce"
znaleziono niewypał.
n
- P~ac?wni~y e~ektro~iepłowni W czasie rozplantowywania ziemi
przywiezIonej z kIeleckIego zalewu natrafili na nabój karabinowy poinform?v.:ał nas dy~ektor ~,!rian Strze/~kl. - Dokładnie zabezpieczono mIeJsce, zawladomlltsmy o znaleZIsku Urząd Miasta, a oni
zadzwonili po saPe.r6~ z Oę~lina. N?b6j leźał na terenie naleźącym
do elektroclepłowm az 3-4 dm. W koncu w nocy ktoś go ukradł, zanim
saperzy zdążyli przyjechać.
/KAK/
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Progam:

Uroczysty apel w Szkole
Podstawowej nr 33 w Kielcach.
Fot. A. Piekarski

rzymała wiadomość, że

o
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książkowe.

Czego to ludzie nie

V

z

jewództwie wczoraj odebrało
świadectwa 152 tys. 317 uczniów szkół podstawowych i 16
tys. 600 ze szkół średnich. Braliśmy udział w uroczystościach
zakończenia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 33
w Kielcach. - To ogromna
szkoła, uczy się tu ponad 2600
dzieci - powiedział wicedyrektor
Artur Staniszewski.
- Dla najlepszych ufundowaliśmy medale odlane z brązu.
A mamy takich omnibusów aż
dwunastu. Innym komitet rodziufundował
nagrody
cielski

KIELECKIE. Kuratorium Oświaty w Kielcach szacuje, że wokresie wakacyjnym na Kielecczyznę przyjedzie ok. 11 tys. uczniów z całej Polski.

Od dziś czynna Jest stacja benzynowa w podkieleckim Biało
gonie. Powstała na miejscu starej, która zagrażała środowisku.
Fachowcy zapewniaJą, że teraz paliwa nie będą się do gleby I wody czerpanej dostawały przez wodociągi.
/alp/
,
Fot. A. Piekarski

* Pokazowe jazdy .minimercedesem"
'Cf~~;łł'ójkołowcami "Bernard Moteurs" po alejkach
* Losowanie nagród w konkursie
-na hasło Browaru Kiedce"

KOMU
KOMU

Kuratorium ma prawo
W czasie festiwalu harcerskiego Kielce będą gościły 1,5
tys. młodych artystów. W Góry
Swiętokrzyskie przyjeżdża m/o-

g

TEGO NIE BYłO!!!

11.00

sięwzięcia.

P

2

- Loteria bez przegranych
- Konkurs .Gdzie chcesz pojechać na wakacje?"
- Kiermasz książek

/NIEB./
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NIESPODZIANKI!! !

nadmierna,
nich, ostrożność konsumentów jest chwilowa.

"Krakowiacy i Górale"

z

lEI

ta

spotkał reżysera

lokalne

Salezjańska Organizacja Sportowa "Salos Cortile" dała się
poznać w Kielcach jako doskonały organizator festynów dla

najmłodsA'ch mieszkańców miasta. Wczorajsza impreza pod
hasłem "Zegnaj szkoło na wesoło" też była udana. W trakcie festynu można było próbować sił w przeróżnych konkurencjach,
Odbył się konkurs piosenki dziecięcej, na dwu scenach występo
wali soliści i zespoły.
/ALP/
Na zdjęciu: tańczą "Małe Kleiczanki"
Fot. A- Piekarski

Kraj
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Zwyciężyła

filozofia bonowego

zadośćuczynienia

- Uważam, że koalicja nie jest zagrożona - pow piątek w Sejmie dziennikarzom Józef
Oleksy, komentując czwartkowe nieporozumienia w koalicji podczas głosowania senatorów w
sprawie poparcia decyzji Sejmu o powołaniu Janusza Wojciechowskiego na prezesa NIK.
Według premiera, spór związany był z niektórymi zapisami ustawy komercjalizacyjnej i prywatyzacyjnej.

wiedział

PROBLEM REPRYWATYZACJI
PROBLEMEM PARLAMENTU
W piątkowym głosowaniu Sejm zadecydował o odrzuceniu w pierwszym czytaniu dwóch projektów ustaw reprywatyzacyjnych - prezydenckiego I Unii WolnoścI. Do prac w
komisjach skierowano projekty rządowy I PPS. To oznacza,
że w izbie zwyciężyła prezentowana właśnie w tych projektach filozofia bonowego zadośćuczynienia roszczeniom
dawnych właścicieli I zabużan.
Za odrzuceniem projektu prezydenckiego głosowało 241
posłów, przeciwnych było 91, a
22 wstrzymało się od głosu. Przy
głosowaniu nad projektem Unii
Wolności za jego odrzuceniem
opowiedziało się 214 posłów,
przeciwnych było 93, a wstrzymało się od głosu 47.
Oba te projekty charakteryzowało} się tym, że przewidywały jako główną formę zaspokojenia
roszczeń zwrot mienia w naturze.
Rekompensaty bonowe miały
stanowić jedynie uzupełnienie w
sytuacjach, gdyby zwrot mienia
lub przyznanie mienia zastępcze
go nie było możliwe.
Najbardziej ograniczoną wartościowo formę zaspokojenia
roszczeń osób wywłaszczonych
z naruszeniem prawa w latach
1944-62 przewiduje projekt
PPS, który zakłada przyznanie
rekompensatd030tys.zł. Wniosek o odrzucenie tego projektu

Nie

w pierwszym czytaniu zyskał aprobatę 88 posłów, przeciwnych
było 253, a 16 wstrzymało się od
głosu. Ten sam wniosek w odniesieniu do projektu rządowego
został poparty przez 84 posłów,
przeciwnych było 266, a 7
wstrzymało się od głosu.
Izba odrzuciła też wniosek o
powołanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia obu projektów
skierowanych do dalszych prac
legislacyjnych. Postanowiła, że
prace nad projektami toczyć się
będą w trzech komisjach: Przekształceń Własnościowych, Ustawodawczej oraz Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rnansów.
- Problem reprywatyzacji jest
już problemem parlamentu stwierdził z wyczuwalną ulgą minister przekształceń własnościo
wych Wiesław Kaczmarek w
rozmowie z dziennikarzami, po
piątkowym głosowaniu w Sejmie. ,.

chci.ł usnłlć,

rzu cił.

go na

Małka

podłog4ł

dzieciobójczyni

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu /woj. toruńskie! zatrzymała 24-letnlą kobietę, która przyznała się, że świadomie rzuciła
na podłogę swego 7-mleslęcznego syna, w wyniku czego dziecko zmarło - poinformował 23 bm. rzecznik Prokuratury Wojewódzkiej, Jacek Trawlckl.

Z ustaleń śledztwa wynika, że
do dramatycznych wydarzeń w
podgrudziądzkiej wsi doszło
wieczorem 11 bm. Dziecko pła
kało, nie chciało zasnąć. Zdenerwowana matka, po próbach
Uspokojenia niemowlęcia w
Wózku, wzięła je na ręce, a
następnie - z wysokości ok. 120
cm - rzuciła na podłogę, po czym

spokojnego już chłopca ułożyła
w wózku.
Rano rodzice stwierdzili, że
dziecko nie żyje. Zawinęli zwłoki
i ułożyli w wózku, który ustawili
w sąsiadującym z ich mieszkaniem pomieszczeniu dawnej kawiarni. Dopiero kolejnego dnia
podjęli starania o pogrzeb. Odesłani z kwitkiem z plebanii z
powodu braku aktu zgonu, wezwali wreszcie lekarza, który z kolei zawiadom ił policję.
Z pierwszych zeznań rodziców

W ocenie W. Kaczmarka, projekt rządowy stanowi podstawę
do wypracowania ostatecznej,
kompromisowej wersji ustawy
przez ten Sejm . Przekonuje go
do tego m.in. fakt, że rozwiąza
nia proponowane przez rząd
były chwalone przez Wojciecha
Błasiaka , posła z KPN . - To się
dotąd nigdy jeszcze nie zdarzyło
• zauważył z pewną satysfakcją
minister.
W. Kaczmarek dodał, że w
pracach komisji będzie trzeba
rozstrzygnąć trzy sporne sprawy. Pierwsza to usprawnienie
procedury odzyskiwania mienia
w naturze przez dawnych
właścicieli !co, aczkolwiek nie
bezpośrednio, przewiduje projekt rządowy! tak, by była ona efektywnie wykorzystywana.
Sprawa druga dotyczy wysokości tzw. opiaty spadkowej. Minister przyznał, że restrykcyjne
stawki tej opiaty wynikały z szacunków wartości roszczeń !ocenianych na 180 bln starych zło
tych/, struktury roszczących !ponad 70 proc. to spadkobiercy I
grupy! oraz z dyspozycji Rady Ministrów, która uznała, że kwota
przyznawanych roszczeń nie może przekraczać 70 bln starych zł.
- Jeśli Sejm zdecyduje, że jest
możliwe podjęcie większego ryzyka, to stawki mogą być zmniejszone - zapewnił minister.
I sprawa ostatnia, która jego
zdaniem wymaga rozstrzygnięcia, to brak obowiązku przyjmowania przez gminy zapłaty bonami za wystawione na sprzedaż
nieruchomości. - W tym przypadku kierowaliśmy się troską o autonomię tych podmiotów i zasadą, że ciężar operacji reprywatyzacyjnej spoczywa p~e
wszystkim na państwie - wyjaśnił
W. Kaczmarek.

Mazurska

Spory

Nie

są,

ale nieistotne

zagrożona

• Koledzy z PSL nie dotrzymują tego, co ustala koalicja. To
bardzo groźne. Spory w koalicji
nie są groźne, dopóki nie uderzają w mechanizmy reform i
możliwości
sprawnego
ich
przeprowadzania - mówił premier. Dodał, że z ogólnych przekazów wie, iż taki był powód nieporozumienia, ale sprawą jeszcze się nie zajmował.
Premier powiedział, że nie

zna wersji, jakoby w czwartek
SLD chciał uzyskać od PSL po-

Nowelizacja ustawy
o ogrodach działkowych

Wzmocniona
pozycja
Sejm znowelizował w piątek
ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych. Nowelizację
poparło 289 posłów, 13 było
przeciwnych, a 52 wstrzymało
się od głosu.
Wprowadzone
wzmocnią
pozycję
działkowych
oraz
działkowcom, których

zmiany
ogrodów
stworzą

jest blisko
4 mln, stabilniejsze warunki

użytkowania działek . Użytkując
grunty, działkowcy będą mogli
sporządzić akt notarialny i wpis

do księgi wieczystej.

przedsiębiorczość ... ?

wynikało, że chłopiec zmarłwsku

Dziś miejscami opady deszczu. Temp. min. od 7 st. do 11
SI; Temp. maks. od 17 st. na
Północy do 22 sI. na południo
wym wschodzie Polski.

-Echo tygodnia
-

Wydarzyła się rzecz niewiarygOdna. Wydarzyło się coś, co nie
ma żadnej analogii w dyplomatycznych dziejach cywilizowanej
Europy, a może i świata.
Zacznijmy spokojnie od pocZ~~ku. Kilka tygodni temu polski
m/~/ster spraw zagranicznych
pOjechał z oficjalną wizytą do Iz~aela. Władysław Bartoszewski,
~Iy więzień Oświęcimia, ratUląCY Zydów przed hitlerowską
Zagładą. $prawiedliwy wśród
NarOdów Swiata jest goszczony
f-rzezfzraelski Kneset. Chodzi ulcaml Jerozolimy i przygodnym
rozmówcom wyjaśnia, że polski
i3r1!ysemityzm to mit i zabobon,
krory można jedynie dostrzec na
zapad/ej, ciemnej prowincji. Nie
~~Ziewa się jeszcze, że uzb°lony w kije aktyw niezależnego
sa,!!orządnego zawodowego
ZWIązku - symbolu wolności i de~O~raCji, które wspierał swoim
Clorysem i autorytetem -

•

tek wypadku - miał nieszczęśliwie
wypaść z wózka, który kołysał jego 3·letni brat. Dopiero po tygodniu ojciec dziecka zgłosił się do
prokuratury i wyjaśnił, co stało się
naprawdę. Matka przyznała się
do celowego działania i już
wcześniejszego
bicia
niemowlęcia, gdy było niespokojne i

niu w niezaJeżnej publicznej telewizji.
Bezpośredni,
naoczny i
nauszny świadek prałackiego
wybryku, Lech Wałęsa, nagabywany przez dziennikarzy o opinię na temat kazania, zrazu wymawiał się niezrozumieniem
słów prałata, wynikającym ze
złego

nagłośnienia

świątyni.

SPÓŹNIONY REFLEKS
ryk Janko~k~ pozv:olil sobie !la
stwierdzeme, IZ gWIazda DaWIda
wpisana jest w symbole swastyki oraz sierpa i młota. Natych·
miast po opublikowaniu przez
dziennikarzy tej niesłychanej tezy kazania odcią! sir od niego
arcybiskup gdanskl Tadeusz
Gocłowski. Jego podwładny pozostał nie wzruszony i nawet dziwił się reakcji Pf7e1ożonych,
dając wyraz swojemu dziwowa·

I

Później, kiedy zaczęły do niego
napływać oficjalne protesty dyp-

lomatyczne, ustami swojego tlumacza ogłosił, że antysemityzmem pogardza. Ale też oświad·
czył wszem i wobec, iż nie jest
od oceniania księży, z czego wynikałoby, że dla pana prezydenta ksiądz nie jest zwykłym obywatelem i jako taki może mówić
w obecności prezydenta co mu
ślina na język przyniesie, bez

względu

na polską rację stanu.
Dopiero, kiedy agencje prasowe
poczęły wysyłać w świat syg·
nały, że prezydent USA stracił
zainteresowanie bezpośrednią
rozmową z głową państwa pols·
kiego w San Francisco, Pałac
Namiestnikowski uruchomi/dyplomatyczne kanały, żeby jednak
do takiego dwustronnego spotkania
doprowadzić.
Lech
Wałęsa ma podobno do przeka·
zania narodowi amerykańskie
mu interesujące szczegóły na temat gdańskiego, antysemickiego skandalu. Czekamy na nie z
zapartym tchem, bowiem do
spotkania jednak dojdzie.
Tymczasem Watykan zdążył
już wydać oświadczenie, że
kapłan Jankowski pobłądził nie
zważając

na publiczne wypo·
wiedzi prałata, iż intencją kazanja była obrona godności Ojca
Swiętego i polskiego narodu.
Pan prezydent wykazał się
spóźnionym, wymuszonym refleksem.

z prezydentem

O wecie
i projekcie ustaw
Marszałek Sejmu, Józef Zych
powiedział dziennikarzom, że
podczas piątkowego spotkania z
prezydentem Lechem Wałęsą
omówił
aktualne
problemy

"szczególnie na styku z parlamentem". Nie rozmawiano o terminie wyborów prezydenckich.
Marszałek powiedział, iż rozmawiał z prezydentem m.in. o sprawach związanych z wnoszeniem

weta Dodał, że zwrócił się do prezydenta, aby w sytuacji, gdy podejmuje on wstępne decyzje o wecie,
zawiadamiał o tym, co pozwoli na
lepszą organizację posiedzeń Sejmu. Według J. Zycha, prezydent
podzielił ten pogląd.
Marszałek Sejmu powiedział,
że poinformował prezydenta o
stanie prac nad projektem ustaw, które "Znajdują się w Sejmie
oraz zaproponował spotkanie uczestniczących w procesie legislacji pracowników Sejmu, Senatu , Urzędu Prezydenckiego oraz
Urzędu Rady Ministrów.

Sesja 23 czerwca

(piątek)
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Akcje

Kurs:
23.VI.
(zł)

Aaros
BIG
BPH
BRE

BŚK
Budlmex
Bytom
Debica
Elektrim
Espebepe
Exbud
Irena
Jelta
KableBFK
Kabel
Kredvt B
Krosno
Mostalexp
Moslalwar
Novita
Okocim
Optimus
Polit. Kutno
PolifarbCn
PolifarbW
PPA Bank
Próchnik
Ratako
Remak
Sokołów

Fot. PAP/CAF- Krzysżtof Skłodowski

darności".
W ubiegłą niedzielę w koście
le pod wezwaniem św. Brygidy,
w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, ksiądz prałat Hen-

parcie dla odwołania Wiesława
Walendziaka i z powodu odmo·
wy ludowców senatorowie Sojuszu nie wzięli udziału w głosowa·
niu nad kandydaturą prezesa
NIK. - Do prezesa Walendziaka
mam stosunek własny, całkiem
sympatyczny, ale przecież nie w
tym sprawa, ale w ocenach, które co raz to wybuchają. Ja już nie
uczestniczę w sporach z tele·
wizją. Myślę, że trzeba z dużym
umiarem podchodzić do ocen z
racji nowego charakteru układu
w mass mediach - powiedział
premier.

Rolim~ex

płakało.

będzie wrzeszczeć: . Bartoszewski do gazu!". Nie przyjdzie mu
też do głowy, iż ciemnogród objawi się wcale nie na prowincji
tylko w Gdańsku, kolebce . Soli·

koalicja

Marszałek

Stalexp
Stalexp. "
Swarzedz.
Tonsil
Universal
Vistula
Warta
WBK
Wedel
Wółczanka

Żywiec
WIG
WIG 20
AmerBank
Oom-Plast
Drosed
Efekt
Elektroex
IndykPoi
Jutrzenka
KrakChem
MostalZab
Prochem

29.4
1.65
78.5
36
125
8.6
56
32
7.95
24.7
18.5
27.5
31.9
23.8
25
8.35
34.5
5.8
6.5
13.2
62
32.2
37.2
11.3
6.55
20
18.5
23
11.3
48.1
2.4
24.4
24.2
21
19
8.3
12
68
5.4
133.5
26.8
177

Zmiana Wartość
kursu
obrotu
(proc.) (tys. zł)
3.2
0.0
1.9
-1.4
2
1.2
0.0
1.6
-0.6
2.1
2.2
0.0
2.9
2.6
-0.8
-1.2
0.6
0.0
4.8
1.5
6.0
2.2
1.9
-1.7
2.3
0.5
-9.8
0.0
2.7
3.0
1.3
0.8
0.8
1.4
0.5
1.8
2.6
4.6
1.9
-4.0
-0.7
0.0
Razem

185
342
982
2.309
2.243
416
100
1.151
636
714
1.104
417
222
572
162
148
637
495
37
641
2.864
192
356
231
1.176
303
121
758
393
5.247
1.261
1.657
19
188
294
1.080
388
286
553

80
187
839
32.005

Doalvwki
oferta

r::~.)

1.219
76.n9
555

100

2.966
3.086

100
100

5.000
1.901
1.809
14.440
5.402

100
100
100
100

621
347
1.102
24.986
10.576

100
15.9

100

100

109

1.019
894

100

5.600
54.365
12.760

100
100
100

1.404
3.464
1-.250
7.234
135
5.278
879
1.144
2.350

100
100
100
100

8.1397
0.8
794
0.6
AKCJE-Rynek równoległy
14.8
0.0
13
20
1.0
112
24
0.0
336
2.322
17.9
1.7
159
1.690
9.3
-1.1
41
10.4
1.0
n
659
40.6
1.5
551
6.4
3.2
298
9.231
6.5
0.0
548
4.358
8.3
0.6
147
8.232
Razem
2.283

100
100
100
100
100
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Swiat
Zdymisjonować

•

ROG
•
OBnTOSCI
UWAGA!!!
Dzisiaj ostatnia szansa na wzięcie udziału w naszej
akcji promocyjnej "Róg obfitości". Na festynie w parku miejskim, który rozpocznie się o godzinie 1O, każ
dy będzie mógł otrzymać bezpłatną kartę naszej akcji. To ostatnia okazja! Możesz zwiększyć swoje
szanse na wygranie "opla corsy" lub jednej z ponad
700 nagród! Przyjdź! Zobacz! Nie pożałujesz! Tylko
dzisiaj!

Kolejni

zwycięzcy:

Renata Kozubek wygrała polisę mieszkaniową ufundowaną
przez Hestla Insurance SA Oddział w Kielcach, Aneta Gołda
wygrała komplet do herbaty i słodycze ufundowane przez Cukierniczą Spółdzielnię Pracy "Klelczanka" w Kielcach, Elżbieta Luclńska odebrała komplet do robienia surówek, Anna BoruchaJażdżyk otrzymała komplet noży, Marian Kwiecień odebrał komplet do herbaty, Tadeusz Czuczwara wygrał słodycze ufundowane
przez Cukierniczą Spółdzielnię Pracy "Kielczanka" w Kielcach.

UCHWAŁA

wypomnieć Wałęsie
Edgar Bronfrnan, przewodniczący Światowego Kongresu Żydow
skiego, chciałby, aby prezydent Bill Clinton, który w poniedziałek ma
spotkać się w San Francisco z Lechem Wałęsą, wytknął prezydentowi RP zwłokę w odcięciu się od wypowiedzi ks. Henryka Jankowskiego, uznanej powszechnie za antysemicką.
W liście wysłanym w czwartek do Clintona, Bronfman prosi,
aby Lech Wałęsa "usłyszał bezpośrednio /od prezydenta USN,
że jego zachowanie w tej sprawie świadczy o braku wrażli
wości i stanowi afront dla sumienia wszystkich Amerykanów".
Informując o liście Bronfmana, agencja Reutera pisze, że
gdy podniosły się protesty przeciwko wypowiedzi ks. Jankowskiego,
prezydent
Wałęsa
oświadczył, iż w przeszłości
często dawał wyraz - swemu
potępieniu antysemityzmu i nie

chaos

Przy najbliższych
zmianach w gabinecie

Hurd
odejdzie?
- Po sześciu latach kierowania
Foreign Office uznalem, że nadszedł
czas, bym odszedł
z rządu. Naturalnie, konsultowałem się ściśle z premierem,
który od wiosny 1994 roku był
powiadomiony o moim pragnieniu odejścia latem tego roku oświadczył Douglas Hurd w komunikacie.
Douglas Hurd jest szefem
dyplomacji brytyjskiej od sześciu
lat, a różne funkcje w rządzie
pełnił przez szesnaście lat, tj. od
czasu objęcia Downing Street
10 przez Margaret Thatcher w
1979 roku.

-

9 latszkoly
podstawowej

nia w kraju - podały w piątek rano w Tokio żródła policyjne.
E4'ły pracownik
bankowy,
a ostatnio bezrobotny, który
przez 16 godzin przetrzymywał
na lotnisku w Hakodate samolot
z 364 pasażerami, lecący z Tokio, w lakonicznych zeznaniach
nie był skłonny wyjawić innych
powodów całej akcji.
Policja usiłuje dociec, rxy podany powód wywołania chaosu
w Japonii był jedynym celem porwania samolotu i rxy porywacz na
pewno nie miał jakichś wspólników
inspirujących całą akcję, która zakończyła się szczęśliwie dla pasażerów, a jedynym lekko rannym
był sam sprawca dramatycznych

Przez cztery lata
studiów na uniwersytecie
Stanford
w KalifornII współ
lokatorem Jona Llndsay'a była Jego ulubiona iguana. Gdy
więc nadszedł dzień

rozdania dyplomów,
zwierzę
ubrane
w przepisowy biret
znalazło się wśród

grona . absolwentów.
Zeby
zaś
wszystko / dobrze
widziała, Jon posadził iguanę na włas
nym birecie•..
PAP/CAF-AP

-

wydarzeń.

Konkurs
błyskawiczny
Dziś pytania I dziś nagroda I To nie przesada. Wystarczy odpowiedzieć na pytania umieszczone na kuponie
i wrzl~cić go do urny, ustawionej w parku miejskim w Kielcach dziś, podczas festynu "Echa" i KCK. Rozlosujemy nag-

rody - walkmana "sony" ufundowanego przez PIK-ELEKTRONIK - najlepszego kieleckiego dealera firmy SONY! Isalon znajduje się przy ul. Zniwnej 1, tel. 61-24-33/.

Pi
ELEKTRONIK

datę wydania pierwszego numeru "Echa".

2. "Echo" jest gazetą poranną czy

jest jego rolą komentowanie kazania księży.
Ks. - Jankowski powiedział
w kazaniu 11 bm., że "Gwiazda
Dawida wpisuje się w symbole
swastyki i sierpa i młota" i że
w Polsce "nie można tolerować
rządów ludzi, którzy nie powiedzieli czy są z Moskwy czy z Izraela".
W oświadczeniu ogłoszonym
20 bm., 9 dni po tym kazaniu, prezydent Walęsa stwierdził, że wszelkie przejawy antysemityzmu powinny spotkać się z powszechną
pogardą i potępieniem.

Brytyjski minister spraw
zagranicznych
Douglas
Hurd
zakomunikował
w piątek o swym zamiarze
dymisji, co nastąpi jednak
- jak zaznaczył w oświad
czeniu przekazanym przez
Foreign Office - przy okazji
kolejnych
przesunięć
w składzie rządu. Przesunięcia te - jak pisze AFP nie nastąpią z pewnością
przed wyborami nowego lidera Partii Konserwatywnej, które mają się odbyć
w lipcu.

przerwał , milczenie

W Czechach

1. Podaj

darzenia w Budionnowsku.
Duma postanowiła też, że
głosowanie nad wotum zaufania wobec rządu Wiktora Czernomyrdina odbędzie się 1 lipca.
Z inicjatywą w tej sprawie
wystąpił w czwartek sam premier, który nie zgadza się ze
środową decyzją izby niższej
parlamentu, wyrażającą jego
gabjnetowi wotum nieufności.
Uchwałę Dumy, domagającą
się dymisji rządu, skrytykował
również prezydent, zapowiadając, że jeżeli izba odrzuci
czwartkowy wniosek Czernomyrdina o wotum zaufania, to
ją rozwiąże i rozpisze przedterminowe wybory parlamentarne.
Prawo takie daje mu konstytucja. Wybory parlamentarne
w Rosji planuje się na grudzień
tego roku.
Uchwała Dumy nie jest wią
żąca dla prezydenta, gdyż
zgodnie z konstytucją, izba niż
sza parlamentu rosyjskiego
może wyrazić wotum nieufności całemu rządowi, ale nie
poszczególnym
ministrom.
Wszelako nie można wykluczyć, że Jelcyn zdecyduje się
odwołać niektórych z krytykowanych przez Dumę mirllstrów.
Niektórzy obserwatorzy rosyjskiej sceny politycznej uważają, że takie posunięcie
prezydenta mogłoby zażegnać
obecny kryzys rządowy.

Clinton powinien

Porywacz japońskiego samolotu pasażerskiego, który zoslał
w czwartek o świcie aresztowac
ny przez specjalny oddział antyterrorystyczny, 52-letni Fumio
Kutsumi, przez wiele godzin odmawiający jakichkolwiek zeznań, przyznał w piątek rano, że
jedynym celem jego akcji było
wywołanie ogólnego zamiesza-

KUPON

Posłowie obarczają ich odpowiedzialnością za niedawne wy-

Reakcje na kazanie ks. Jankowskiego

Porywacz

I Ty możesz wygrać. Na zdjęciu Aneta
z ojcem Marianem I bratem Grzegorzem
prezentuje nagrody wygrane w naszej akcji promocyjnej "Róg
obfitości".
Fot. A. Piekarski

DUMY

Duma Państwowa Rosji podjęła w piątek uchwałę, w któreJ zwróciła się do prezydenta Bory-sa Jelcyna o zwolnienie
z zajmowanych stanowisk wicepremiera i ministra do
spraw polityki narodowościowej Nikołaja Jegorowa, ministra obrony Pawła Graczowa I ministra spraw wewnętrznych
Wiktora Jerina.

Chciał wywołać

Bawiąc się z nami
Gołda z Rytwlan wraz

Graczowa, Jerina i Jegorowa

popołudniową?

3. W ilu województwach ukazuje się "Echo"?

Czeski parlament uchwalił
poprawkę do ustawy o szkolnictwie, która wprowadza obowiązkowy dziewiąty rok nauczania w szkołach podstawowych.
Decyzja ta wejdzie w życie
w najbliższym roku szkolnym podała w piątek agencja CzTK.

Ze wschodu na zachód

Żabia pielgrzymka
W tych dniach mieszkańcy
wioski Kozackoje w obwodzie
biełgorodzkim /między Kurskiem
i Charkowem! stali się świadkami
niezwykiego zjawiska. W okolicy
nastąpiła prawdziwa inwazja żab
o wielkości dawnej miedzianej
pięciokopiejkówki. Płazy zajęły
całą powierzchnię sadów i terenów nisko położonych, do tego
stopnia, że rankami mieszkańcy
wioski nie mieli gdzie postawić
stopy. Znamienne, że żabia pielgrzymka przebiegała ze wschodu

na zachód,
Imię, nazwisko ........... .......... ................................ .

Adres .................................................................. ..

Specjaliści ekolodzy przyczyn
tego zjawiska upatrują w wielkich upałach, które na przełomie
wiosny i lata panowały w rejonie
Biełgorodu.
Najstarsi mieszkańcy obwodu przypominają, że
podobna inwazja żab nastąpiła
latem 1943 roku, tuż przed
sławną bitwą na łuku kurskim.

100 przypadków zachorowań

Cholera na Ukrainie

Izraelskie samoloty bojowe zbombardowały w piątek
Libanu. Jak -podkreślił rzecznik armii Izraelsto akcja odwetowa za zaatakowanie północne
go pogranicza Izraela ogniem rakietowym od strony LIbanu.
południe
kiej, była

Ponad sto przypadków cholery
zanotowano do tej pory na południu
Ukrainy - podała agencja TASS,
powołując się na Ukrinform
Dziesięć osób znajduje się
w stanie ciężkim - poinformowała służba zdrowia.
Pierwsze przypadki choroby
wykryto 5 czerwca i od tamtej
pory zmarła jedna osoba.

Zaprzeczał

Izrael bombarduje Liban
- Samoloty izraelskie zaatakowały pozycje szyickiej organizacji
proirańskiej "Hezbollah" kolo miejs-

istnieniu komór gazowych

lO-letni chemik, który przedstawił rozprawę naukową mającą

dowieŚĆ, że komory gazo~e w hitlerowskich obozach koncentra~yjnych ~yły wvmysłem Zydów, został w piątek skazany na 14
miesięcy Więzienia za wzniecanie nienawiści rasowej.

"Raport eksperta na temat dowodów używania związków cyjanowych w oświęcimskich komorach gazowych" autorstwa
Germara Scheerera został rozpowszechniony w 1991 roku
wokoło 2 tys. egzemplarzy
przez neonazistów, którzy nie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nabatija /53 km na połud
nie od Bejrutu! i Dzabal Al-Rai oświadczył izraelski rzecznik.

cowości

uznają faktu wym9rdowania
w Auschwitz miliona Zydów. 82letni Otto Ernst Remer, prohitlerowski generał z czasów li wojny
światowej, opłacił koszty badań
Chemicznych, które przeprowadził Scheerer na cegłach z komór gazowych obozu,

Neonaziści, powołując się na
raport Scheerera, twierdzą, że
komory gazowe w Auschwitz
nie mogły być wy.korzystywane
do mordowania Zydów, ponieważ na pochodzących stamtąd
cegłach nie zachowały się śla
du cyjanku. Naukowcy zwracają natomiast uwagę, że ni~
ma w tym nic dziwnego, gdyz
związki cyjanowe ulegają szybkiemu rozpadowi chemicznemu.
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Dlaczego nieletni wolą kraść
niż zdobywae wykształcenie, zawód,
uczciwie żyć i pracować?

MŁODA AGRES"A

Policja łapie na "gorącym uczynku" młodocianego złodzieja,
który kradnie radia z samochodów. Małolat 48 godzin spędza
w policyjnej izbie dziecka, w tym czasie jest przesłuchiwany,
zbierane są dowody. Potem doprowadzany jest do sądu. Młodo
ciany przestępca wie, jak zagrać na uczuciach sędziny i chociaż
ma na koncie 15 podobnych występków - najczęściej wraca do
domu.
Karać młodszych!

Minister sprawiedliwości Jerzy
Jasklemla zaproponował ostatnio
zmiany niektórych przepisów w ko·
deksie kamym. Chodzi o obniżenie
odpowiedzialności karnej z 17 do
15 roku życia, zaostrzenie rygoru
w zakładach poprawczych i wychowawczych oraz surowsze traktowanie nieletnich przestępców przez
sądy.

Wprowadzona w 1982 r. w życie
ustawa o postępowaniu wobec
nieletnich jest doŚĆ liberalna - zagwarantowana bezkarność do 17
roku życia, brak zróżnicowania
środków w karaniu młodocianych.
Według obowiązującego prawa
nastolatek nie odpowiada za
przestępstwo z pełnymi tego konsekwencjami, ale za .czyn karalny" podlega pod sąd rodzinny, który jest ograniczony w stosowaniu
restrykcji.
Zgłoszenie przestępstwa nie
gwarantuje, że nieletni trafi do
ośrodka wychowawczego i przestanie terroryzować innych.
- Oni są tacy rozwydrzeni,
strach przejŚĆ obok grupki podpitej młodzieży - mówią starsi ludzie
- bo zaczepią, ubliżą, okradną.
A jak się zwróci uwagę, pobiją.

Dlaczego

biją?

Dlaczego uczeń III klasy podstawówki kończy edukację i trafia w
środowisko półświatka? Dlaczego
nieletni wolą kraŚĆ niż zdobywać
wykształcenie, zawód, uczciwie
żyć i pracować. Dlaczego wyzbywają się uczuć, a kierują się agresją, brutalnością i obojętnością?
Co się stało, że wyznają filozofię
sily i pieniądza?
- Odpowiedzi na te pytania trzeba szukać w sytuacji młodzieży,
~mianie motywacji i perspektyw
zycia - mówi Halina Szejna, peda-

gog z Policyjnej Izby Dziecka
w Kielcach.
- Młodzi przestępcy widzą, że
ich rodzice niewiele dorobili się na
uczciwym życiu i wyciągają z tego
konkretne wnioski. Wybierają
przestępstwo, bo to daje zysk.
Część z młodocianych kryminalistów pochodzi z rodzin patologicznych, zdemoralizowanych od
pokoleń. Ci są jakby "zarażeni"
tym wirusem zła - innego modelu
postępowania nie znają. Ale w ostatnich 2 latach obserwujemy nowe zjawisko
na drogę
przestępstwa wkraczają inteligentni młodzi ludzie z rodzin pełnych,
prominenckich /prawników, lekarzy,
pedagogów/, którym nic w życiu nie
brakuje. To nie tylko bunt przeciw dorosłym i przekora, ale świadomy wybór, oni tego chcą. czują się w swoim
żywiole. Przechodzą od drobnych
kradzieży
do
poważnych
przestępstw w bardzo krótkim czasie. Proces demoralizacji następuje
u niektórych w ciągu kilku miesięcy,
to oni zostają szefami gangów. Wychowawcy, rodzice, sędziowie, nie umieją przekonać ich, żeby z tym zerwali i zaczęli żyć inaczej. 80 oni nie
wierzą już w sens skończenia liceum, studiów, przecież i tak nie d0staną pracy, więc po co się męczyć .
Nie wierzą, że można coś osiągnąć
dzięki talentowi, wytrwałości, wiedzy.
Trafił mi się pewien 16-latek, niegłupi
chlopak, na moje argumenty odpowiedział: .,Ja to wszystko wiem, ale
niech mi pani znajdzie inne zajęcie,
które przyniesie mi 15 mln zł dniówki".

Niepotrzebne

zakłady

Zakłady poprawcze i wychowawcze nie spełniają swojej roli,
są źle chronione, stąd masowość
ucieczek. Trzy czwarte wychowanków wraca do przestępstwa .

Ponieważ ośrodki resocjalizacyjne
są przepełnione , nieletni kryminalista z wyrokiem sądu czeka na wolne miejsce nawet do pół roku. Ten
czas spędza w schronisku - teoretycznie. W praktyce, już tydzień
później może być w domu. Przez
Policyjną Izbę Dziecka w Kielcach
przewija się w ciągu roku ok. 500
nastolatków, w Radomiu około 400.
Niektórzy są tu pierwszy i ostatni
raz. Większość jednak to stali bywalcy. Pedagodzy pamiętają nazwiska tych, którzy "odwiedzali" izbę
regularnie od 9 do 17 roku życia,
zdarzaly się rodzeństwa - starszy
brat siedział w więzieniu, a młodszy
szedł
jego ślady...

w

Dobrzy uczniowie
Jacek D. I Marek F. mieszkają
na kieleckim Barwinku, nie znali
się wcześniej. W ubiegłe wakacje
przypadkowo zetknęli się z grupą
mlodych przestępców, spodobało
im się życie pełne emocji, okazali
się dobrymi uczniami. Zaczęli od
kradzieży z samochodów - brali
kasety, pokrowce, co się dało.
W ciągu tygodnia zarobili milion.
Jacek powiedział matce, że pracuje z kolegą "na czarno", chce być
niezależny finansowo . Rodzice
cieszyli się , że mają takiego
mądrego syna, nie pytali, w jaki
sposób zarabia. Obydwoje są
zajęci pracą naukową, przestali
się interesować synem. Marek jest
jedynakiem, zawsze był niesforny,
ale ojciec potrafił wybronić go
z najgorszych opresji, dla niego ,
syn jest geniuszem - sam dba
o siebie, niczego nie chce. Dla 0bydwu rodzin szokiem było wezwanie przez policjanta, żeby ddebrali dzieci z Izby Dziecka. Nie wierzyli, że oskarżenia o kilkadziesiąt
włamań, rozbojów, wymuszeń, są
prawdziwe. Rozmowa z synami
w obecności pedagoga była jeszcze bardziej szokująca. Nie zaprzeczali, że kradną, biją, grożą
śmiercią, korzystają z łatwych pieniędzy. Są agresywni, nie widzą
nic zlego w tym, co robią - żerują
na frajerach . "No przecież nie
będę się użalał nad jakąś starą
k .. ." - mówi Marek. Kilka tygodni

temu pobił kijem baseballowym do
nieprzytomności mężczyznę, który ciągle jest w szpitalu. Jacek, razem ze sławnym już Grzegorzem
M. /sp rawcą wypadku przy ul.
Sandomierskiej w Kielcach/ napadł na 16-latka, a potem spalił
samochód należący do ojca ofiary
- zemścił się za doniesienie na policję. Zawsze się mści, uważa się
za nietykalnego. Obydwaj chłopcy
"awansowali", trafili do poważnej
szajki, w Izbie Dziecka odwiedzają ich najgroźniejsi kieleccy
przestępcy. Marek ciągle wierzy,
że ojciec go wybroni, umie go
podejść, więc czuje się bezkarny.
Rodzice Jacka oprócz załamywa
nia rąk nie potrafią już wplynąć na
syna.
16-letni Paweł to sierota, w domu dziecka ciągle byly z nim problemy. Pił, nie wracał na noc, kradł.
Wychowawcy go nie lubili, czuł się
odrzucony i niepotrzebny. Być
może jego agresja wynikała z samotności i braku akceptacji, trudno dociec. Już w wieku 13 lat był
nałogowym
alkoholikiem, sąd
wysłał go na leczenie odwykowe.
Najczęściej szwendał się z "lumpami" sprzed Tekli, razem z nimi
kradł, wymuszał od przechodniów
pieniądze, kilkakrotnie napadał na
kobiety. Szukał łatwych ofiar - sła
bych, bezbronnych, samotnych,
których nie musi się obawiać. Teraz Paweł ma orzeczony wyrokiem sądu zakład poprawczy, obecnie jest jednak w pogotowiu opiekuńczym, bo uciekł po raz siódmy w tym roku. Powiedział, że nie
chce żyć inaczej, po co, przecież
nikomu na nim nie zależy...
Zaczynał
już

każe.

Kto jest temu winien?
- Cały nasz system wychowawczy
jest chory - twierdzi Halina Szejna. Szkoła nie interesuje się jednostką,
ale masą, nikt nie widzi tego pierwszego sygnału, że z dzieckiem coś
jest nie tak. Nastolatek czuje się pokrzywdzony, że nikt nie ma dla niego
czasu - ani rodzice, ani nauczyciel.
Stara się zaznaczyć swoją obecność
za wszelką oenę , choćby przez agresję . Przestępczość wśród młodo

Na spotkaniu z wybitnymi
lekarzami,
kt.or~ odbyło się w starachoWickim Domu Kultury i dotyczyło zdrowia kobiet po
czterdziestym roku życia
Podano alarmującą statystykę: w najbliższych latach
co Czwarta Polka zachoruje
na raka. W roku ubiegłym
n~wotwór dotknął 9 mln kobiet na świecie, z czego 7
mln zmarło. Corocznie umiera w Polsce 70 tys. osób
z poWOdu raka.
Najbardziej zagrożone noWotworem są kobiety żyjące
W P?lsce środkowocentralnej
~ ."':Iększych miastach, rzakz~eJ dotyczy on kobiet mieszaJących na wsi.

W~rszawskiml

W Polsce kobiety

AGNIESZKA OGONEK
PS. Niektóre personalia zmieniono.

zaniedbują

badania

UCIEC PRZED RAKI-EM
Lekarze podkreślili, że żaden
cudowny lek nie wyleczy zaawansowanego nowotworu.
Po 25 roku życia każda kobieta powinna czuć się zagrożona
rakiem. Nowotwór piersi jest
chorobą dziedziczną, jeśi w rodzinie wystąpił u babki, ciotki,
matki, istnieje bardzo duże
prawdopodobieństwo, że będzie
też atakował młode pokolenie.
Do tej pory wykryto już cztery geny odpowiedzialne za wystąpi e-

nie raka. Wyleczony nowotwór
jednej piersi stwarza zagrożenie
dla drugiej. Niekorzystnym czynnikiem wywołującym nowotwór
jest nadmierne spożywanie
tłuszczów, powodujących nadwagę. Szczególnie groźny jest
tłuszcz trzewny występujący na
brzuchu, produkujący hormony.
Istotne jest, aby zdawać sobie
sprawę, że są tzw. tłuszcze dobre i złe. W tych krajach, gdzie
spożycie tłuszczów jest minimal-

we Wsoli, w którym przebywał Witold Gombrowicz.

Stangret wspomina jak młodego
Witka nazywano "herbaciarzem"

w wieku 6 lat

Krzysztof C. mieszka na Czarnowie, kontakty z półświatkiem
miał od małego - w tej dzielnicy to
normalne. Zaczynał jako 9-latek,
wymuszal od pierwszoklasistów
drobne na cukierki. Jest sprawcą
rozbojów z użyciem gazu łza
wiącego, rioża, straszaka. Swoją
dziewczynę wystawiał na "wabia".
Okradali głównie podpitych facetów.
Kiedyś opowiadał w Izbe Dziecka, że w czasie libacji pchnął takiego jednego nożem, bo go wkurzył. Rannego znaleźli policjanci
przy ul. Piekoszowskiej i zawieźli
do szpitala, ale on nie powiedział,
kto go tak urządził. Krzysiek nie
boi się więzienia , on ... nie może
się doczekać, kiedy tam trafii Bardzo mu się podoba grypsera i cała
dorosła ferajna. Potem , jak wyjdzie, to dopiero wszystkim po-

cianych to skutek wieloletnich zaniedbań wychowawczych, dydaktycznych, zbyt liberalnego prawa.
Ale, żeby to zmienić trzeba jeszcze
wielu lat. Nie da się powiedzieć 17latkowi: nie kradnij, bo to nieładnie.
Trzeba go przekonać dlaczego, wyjaśnić, że nie warto i dać coś w zamian. A co my właściwie możemy
oferować dzisiejszej mkxizieży? ..
Coraz częściej dochodzi do bójek na stadionach, gdzie wyżywają się młodzi ludzie.
Fot. A. Piekarski

Pałacyk

ne kobiety prawie nie chorują na
raka piersi.
Nowotworem najbardziej
zagrożone są te kobiety, które
nigdy nie rodziły lub rodziły
po 30 roku życia, miały w bardzo wczesnym wieku miesiączkę, mają powyżej 50 lat.
Kobiety często same wykrywają
większość nowotworów, zwykle
jednak już w zaawansowanym
stadium choroby. Systematyczna samokontrola umożliwia wyk-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Gombrowicz
tu

bywał

We Wsoli koło Jedllńska znajduje się niewielki pałacyk, w którym często w okresie letnim przebywał Witold Gombrowicz.
Przed wojną majątek był własnością jego brata Jerzego Gombrowicza, który wżenił się w majątek biorąc ślub z Aleksandrą
Pruszakówną. Obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej
dla Dorosłych, w którym przebywa stale ok. 40 osób. Z pamiątek
z okresu pobytu pisarza zachował się tylko zegar I lustro. Jest
również pokój gościnny aż z trzema oknami, w którym zwykle
mieszkał Witold Gombrowicz.
Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz był zupełnie innego usposobienia niż wielki pisarz i znany
był z tego, że korzystał z uciech
życia mocno zadłużając mają
tek, jakby przewidując , że wkrótce zostanie on rozparcelowany.
Po wojnie też radził sobie zupełnie nieźle - .p racował jako
dziennikarz w "Zyciu Radomskim". Należał do ,,Paxu", Klubu
Literackiego,
udzielał
się
w różnego rodzaju towarzystwach, grał w brydża i był w Radomiu tak popularny, że mlodzież szkolna na pytanie kto jest
pierwszym sekretarzem partii
odpowiadała bez namysłu Gombrowicz.
Dzięki jego stangretowi Michałowi Romanowi pozostala
interesująca relacja na temat wizyt Witolda Gombrowicza we
Wsoli: "O poruczniku /Jerzym
Gombrowiczu - przyp. red.! moż
na by godzinami prawić. Prawdziwy pan, wysoki, postawny,
rozmowny, życiowy, dusza po
prostu. A Witold? Owszem, też
rycie raka wtedy, gdy jest on uleczalny. Dzięki samobadaniu
można by uratować od przedwczesnej śmierci około 1000
kobiet rocznie w Polsce. Badanie takie należy wykonywać, począwszy od 25 roku
życia, raz w miesiącu, najlepiej w tydzień po miesiączce.
Kobiety, które przeszły okres
przekwitania, powinny wykonywać badanie w te same dni
każdego miesiąca . Raz w roku
należy zgłosić się na badanie
piersi do lekarza, nawet gdy nie
występują żadne niepokojące
zmiany. Każda kobieta w wieku
40-49 lat powinna wykonać
jedną, a najlepiej co trzy lata,
mammografię
/radiologiczne
zdjęcie piersi/o Po 50 roku życia

chłopak niebrzydki, tyle że już
średniego wzrostu, szczuplutki,

delikatny na buzi jak panieneczka. Bardzo spokojny, cichy, taki
co to by się wydawało nie potrafi
do trzech zliczyć . Przyjeżdżał latem, siedział dwa, trzy tygodnie
albo też do jesieni. Mieszkał
zawsze w pokoju gości , który
ciągle był w papierach, niedopałkach papierosów, caly czas
nic nie robił tylko pisał nocami,
potem blady jak upiór wstawał o
11 lub 12, kiedy normalni ludzie
dawno mieli za sobą połowę
dnia. Cóż, taką już widać miał
chorobę . Wyśmiewali się z niego i nazywali herbaciarzem albo
łachcykiem . Bo ani ten Witold
zjadł, ani wypił jak prawdziwy
pan, najwyżej tyle co mu się
podało. Nigdy nie prosił o więcej .
Nie miał nawet własnego auta,
a na przykład porucznik Jerzy
miał zawsze co najmniej dwa,
chociażby

wielką

»min erwę«

i mniejszego "fiacika«".
Tekst I zdjęcie
ZBIGNIEW BĄK
badanie to należy wykonywać co
dwa lata, o ile lekarz nie zleci
częściej .

Z danych statystycznych
wynika, że w Polsce regularnie bada piersi 3,4 procent,
anleregularnle 7,7 proc. To
jest skandal - zgodnie orzekli
warszawscy
specjaliści.
Z wykrytym 1-centymetrowym guzkiem można żyć do
15 lat. W naszym kraju przeży
cie kobiet z ,nowotworem piersi wynosi 40 procent, w Stanach Zjednoczonych natomiast 80 procent, co wyraźnie
pokazuje, że Amerykanki
o wiele bardziej dbają o swoje
zdrowie.
IWONA ROJEK
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Z wyzwiskami,
i ... widłami na

pięściami
władzę

BEZ SZACUNKU
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju
mieszkaniec jednej z wsi w gminie Tuczępy - Henryk
D. skazany został na karę więzienia z zawieszeniem jej
wykonania na kilka lat oraz grzywnę. Tak postanowił
sąd wobec petenta, który 3 marca 1995 roku wszedł
/wraz z promilami alkoholu we krwi/ do gabinetu wójta
gminy Tuczępy - Leopolda Łabędzkiego, przekręcił
klucz w drzwiach gabinetu od wewnątrz, po czym spytał: "Coś mi tu przysłał s ... nu" i z całej siły wymierzył
wójtowi cios pięścią w twarz.
Zanim nadeszła odsiecz ze
. strony współpracowników wójta,
gabinet został ?demolowany.
Lekarz - biegły medycyny sądo
wej - wystawił wójtowi obdukcję
i zwolnienie lekarskie na siedem
dni. Powodem wtargnięcia do
gabinetu wójta L. Łabędzkiego
było wysłanie do rolnika Henryka
D. pisma w sprawie wycięcia
przezeń dębu, który nie wiadomo czy rósł na terenie gospodarstwa adresata, czy też poza nim.
Jako
że
kilka
miesięcy
wcześniej, ten sam petent
w podobny sposób potraktował
przewodniczącego Rady Gminy,
można chyba przypuszczać, że
Urząd Gminy w Tuczępach nigdy więcej żadnych pism do Henryka D. nie wyśle .

Na burmistrza
W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju toczy się również
postępowanie przeciwko jednemu z mieszkańrow Chmielnika,
Zenonowi P. za to, że utrudnia
pracę i czynnie napada na burmistrza miasta i gminy Jarosła
wa Zatorsklego. Wspomniane
przypadki nie są odosobnione,

bowiem jak się okazuje przedstawiciele najniższego szczebla
władzy samorządowej,
czyli
sołtysi, wcale nie mniej narażeni
są na szwank ze strony własne
go - jakkolwiek by było - elektoratu. Prokuratura Rejonowa
w Busku-Zdroju rozpoczyna
właśnie postępowanie w sprawie napaści na sołtysów: Stefana Suwałę ze wsi Siesławice oraz Józefa Gajochę ze wsi BiIczów lobie w gminie BuskoZdrój/o -

Sołtys

i droga

I stawu biodrowego oraz zwichnął prawe udo.

w

głównych

rolach

Zderzenie na

moście

30 lipca 1991 roku z Tarnobrzega z Komendy Wojewódzkiej
Policji wyruszyła do Stalowej
Woli policyjna "nyska" z większą
sumą pieniędzy. Była to wypłata
dla stalowowolskich policjantów.
W samochodzie - którym kierował Mieczysław W. - byli również
kasjerka, Olga SZ., dysponent
wozu Roman D . oraz dwóch policjantów - Henryk K. i Edward K.
"Nyska", z emblematami policji,
jechała w kierunku hutniczego
grodu na sygnale, stając się
w ten sposób pojazdem uprzywilejowanym.

Z widłami
Urząd Gminy w Busku-Zdroju
przesłał rzeczoną skargę do prokuratury cedując na jej barki dalsze losy konfliktu na linii: władza
- obywatel. Tą samą drogą, na

biurko prokuratora rejonowego
trafiła także sprawa "wizyty" jednego z mieszkańców Bilczowa,
jaką złożył on miejscowemu
sołtysowi Józefowi Gajosze z widłami w rękach. W tym miejscu dodać wypada, że sława
sołtysa Józefa Gajochy - pro-
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W wyniku zderzenia "nyska" przewróciła się, przygniatając
Ed~arda K., który wyleciał z niej przez wyrwane drzwi! On
własnle najbardziej ucierpiał w wypadku. Złamał kość miednicy

Sprawa ta, jak dobre wino - im
dłużej trwa, tym jest ciekawsza.
Jesienią tego roku upłyną 4 lata
od momentu, kiedy zainteresowała się nią Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu. Później jej
akta spoczywały także na biurkach prokuratorów w Sandomierzu, otarły się o Prokuraturę
Wojewódzką w Tarnobrzegu,
a także Sąd Wojewódzki, aby
ostatecznie, 3 listopada 1993 roku, przywędrować do Stalowej
Woli.

urzędowych obowiązków.

W
Siesławicach
jeden
z mieszkańców nazwał sołtysa
Stefana Suwałę "zasranym
sołtysem" i zarzucił mu, że z jego winy I ukarany został mandatem w wysokości 100 tysięcy
starych złotych za I!!!I naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Mandat, ma się rozumieć, wystawiła policja, gdyż przy wjeź
dzie do wsi stoi znak zakazu
wjazdu Idla pojazdów pow. 3,5 t/.
Droga jest publiczna i chociaż
wybudowała ją wspólnymi siłami
cała wieś, to przecież nie sołtys
Suwała decydował o tym, gdzie

W wypadku brało udział
kilku policjantów. Winnych
nie można ustalić od 4 lat!

Policjanci

i jakie znaki drogowe mają być
ustawione. Na domiar złego obywatel ów nazwał sołtysa "kapusiem", a to dlatego, że ten
skierował pisemną skargę do
"gminy" czując się zagrożony
w trakcie wypełniania swych

Z przeciwnego kierunku prywatnym autem, "fiatem 125p",
podążali Henryka i Marian R.
Kierowała pani Henryka, mąż,

wadzącego przez ponad ćwierć
wieku Bilczów,po zakrętach historii - dawno już wybiegła poza
granice kraju. To o nim mówiło onegdaj radio Wolna Europa, gdy
na czele wiernego elektoratu
przepędzał myśliwych z bilczowskich pól. Pozwany za to
przez koło łowieckie przed oblicze Sądu Rejonowego w Busku,
tak dowodził swych racji, że
gmach sądu opuścił jako niewinny. Czyż można dziwić się temu, że jego prestiż w Bilczowie
godny był porówr:lania z prestiżem biblijnego Mojżesza? A ile
nerwów i swego cennego sołty
siego czasu poświęcił, aby do
każdego bilczowskiego domu
popłynęła wodociągami woda tego nikt nie potrafi zliczyć. Krótko
mówiąc:
nestor ponidziańskich sołtYsów opiekuje się
elektoratem, jak nie przymierzając - kwoka kurczętami. Tym
. bardziej dziwić musi fakt, że ktoś
odważył się i to w- dodatku
z widłami w rękach - naruszyć
powagę, tak urzędu, jak i jego osoby.

Nie ten kierunek
Poszło o to, że bez uprzedzenia przybyli do Bilczowa pracownicy
Wydziału Geodezji
UMiG, aby sprawdzić i uporządkowąć sprawy włas
ności gruntów wspólnoty wiejskiej Idawniej - Państwowego
Funduszu ZiemiI. Tak się skła
da, że ów obywatel - sam niezgodnie z prawem użytkuje
część z około 4-hektarowego
areału
wspomnianej ziemi.
Sołtysowi J. Gajosze nawet to
nie przeszkadzało, ale ... prawo
prawem i aby ziemię .tę użytko
wać - trzeba ją najpierw nabyć
w drodze kupna_ Pretensje /bez
użycia widełl obywatel ten kierować powinien w stronę zgoła
innego urzędu. Zgodnie ze stosowną kwalifikacją prawną, zatargi w Siesławicach i Bilczowie ~ zostaną niebawem wyjaśnI one
i
należy
żywić
nadzieję, że już nigdy - "nikt ręki
na władzę podnosić
nie
będzie". Mówił kiedyś o tym pewien mąż stanu - ale było to
za ... innej demokracji.
MICHAŁ

On właśnie najbardziej ucierpiał
w wypadku. Złamał koŚĆ miednicy i stawu biodrowego oraz
zwichnął prawe udo.
Mąż czy żona?
Na początku o spowodowanie wypadku podejrzewano
Henrykę R. Inieprawidłowa reakcja na widok samochodu uprzywilejowanego/. Później kilka
razy umarzano sprawę i powracano do niej od nowa. Głównie
za sprawą najbardziej poszkodowanego - Edwarda K. Nie
zgadzał się on mianowicie z opiniami biegłych, którzy jednoz-

IMOSA

Trzech podejrzanych
O spowodowanie wypadku
podejrzewano również kierowcę
"avii" - Bronisława G., oskarżając go o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym - nagłe hamowanie, które utrudniło jazdę
prowadzącej "fiata" Henryce R.
Bronisław G. nie przyznał się
jednak do winy, utrzymując, że
jechał prawidłowo.
W trakcie śledztwa Tomasz K.
z KWP w TśU"nobrzegu przyznał
również,
że
dowiedział się
"pocztą pantoflową", iż jeden z uczestników wypadku, miał to być

pasażer "fiata", był pod wpływem
alkoholu. Policja drogowa, która
była na miejscu zdarzenia, nie
potwierdziła jednak tej wiadomości.

policjant, siedział z boku. Około
godz. 14 w Stalach na moście
na Dąbrówce oba pojazdy zderzyły się z sobą. Z ustaleń dokonanych podczas śledztwa wynika, że przed "fiatem" jechał samochód ciężarowy "avia", którym kierowal Bronisław G.
W chwili, gdy na horyzoncie pojawił się uprzywilejowany policyjny pojazd, kierowca ciężarówki
zaczął nagle hamować. Taki manewr sprawił, że jadąca "fiatem"
Henryka R. też musiała zmniejszyć prędkość i zjechać do osi
jezdni /koła jej samocł)odu zostały
bowiem zablokowane/.
"Nyska", na nieszczęście, wjechała częściowo na lewy pas,
zahaczając przodem samochód
osobowy. W wyniku zderzenia
"nyska" przewróciła się, przygniatając Edwarda K., który wyleciał z niej przez wyrwane drzwi!

nacznie wypowiedzieli się, że winę
za spowodowanie wypadku rx>nosi kierowca policyjnej "nyski" Mieczyslaw w., który, zdaniem na
przykład Jana R. ze Stowarzyszenia Techników Samochodowych
i Ruchu Drogowego w Kielcach,
przekroczył OŚ jezdni i naruszył art.
43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu
drogowym lnie miał prawa używać
sygnałów pojazdu uprzywilejowanego/. Według Edwarda K., to
Henryka R. przyczyniła się do spowodowania wypadku, próbując
wyprzedzać "avię", której kierowca
Bronisław G. prawidłowo reagował
na sygnały pojazdu uprzywilejowanego. Edward K. podawał także
w wątpliwość fakt, iż "fiatem" kierowała Henryka R. Słyszał bowiem,
tuż po wypadku, rozmowę między
malżonkami, z której wynikało, że
za kierownicą zasiadał jej mąż
Marian .

Ostatecznie, 28 czerwca 1993
roku, Prokuratura Rejonowa
w Sandomierzu skierowała akt
oskarżenia przeciwko trzem osobom: kierowcy "avii" - Bronisła
wowi G. /hamowanie bez przyczyny/, Henryce R. Izbyt późne
hamowanie i dopuszczenie do
zjechania "fiata" do osi jezdni! i
Mieczysławowi W. lużywanie
niezgodnie . z przepisami sygnałów pojazdu uprzywilejowanego i niezachowanie ostrożności
podczas wymijania jadącego
z naprzeciwka "fiata"l.
Sprawa, decyzją Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu,
przekazana została do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli, ponieważ
w. tym mieście i w okolicy
ml~szka najwięcej osób nią
?bJętych._ Wyrok do tej pory
Jeszcze me zapadł.
JAROSŁAW RAOEK

http://sbc.wbp.kielce.pl

Romantyczność i czułość są uczuciami, które czynią życie
wartościowym. Takimi słowami określiła kiedyś Einzi Stolz to,
co jej zmarły przed 20 laty mąż, niezapomniany kompozytor i dyrygent Robert Stolz, uważał za sens swojej twórczości. Nic zatem dziwnego, że melodie Roberta Stolza nadal rozbrzmiewają
w niemal wszystkich_krajach świata, że zjednują sobie wciąż no-

wych zwolenników.
Kompozytor
pozostawił
w spadku ponad 50 operetek, 100
filmowych utworów muzycznych i
2 tysiące pieśni. Wpisał się swym
dorobkiem na trwałe w pamięć pokoleń. Doda do tego pięknymi sło
wy wybitny muzykolog, ongiś sekretarz Jana Kiepury, pan Marcel
Prawy: "Dla mnie było jasne, że
Johan Strauss był największym
kompozytorem lekkiej muzy, ale
mnie zafascynował u Roberta
Stolza intymny urok, tajemnicza
delikatność, maksymalnie oryginalne
połączenie
słowa
z dźwiękiem". I było to jeszcze na
długo, zanim jako kompozytor rozpoczął swą historyczną rolę jako
pierwszy mistrz muzyki dla niemieckiego filmu dźwiękowego
w latach trzydziestych tego stulecia. I długo zanim się okazało, że
jako jedyny w swojej muzyce dopuszcza wszelkie formy interpretacji: głosy operowe, głosy szlagierowe, orkiestrę symfoniczną,

Józef. W Warszawie zabrakło
i wykonawcy, i ... sentymentu dla
cesarza, toteż nie zagościła długo
na scenie. Niemniej operetki Stot.
za miały ciągle wzięcie u dyrektorów teatrów. I tak na otwarcie letniej sceny w Tetrze Nowości, 4
czerwca 1924 roku wystawiono
"Pajacyka", uroczą operetkę Stolza. Za sprawą znakomitego i niestrudzonego Ludwika Sempolińskie
go, który zorganizował zespół w ostatniej chwili, operetkę tę zaprezentowano 13 października 1925 roku
publiczności wileńskiej.
Mijały lata, przybywały

nowe
operetki autorstwa Roberta Stolza.
Wiele z nich miało swe polskie premiery. I tak premiera operetki Stolta "Sen o Rlvierze" odbyla się
w lutym 1926 r. w Teatrze Nowości.
W operetce reprezentacyjnej - pią
tym teatrze operetkowym w stolicy,
która zagościła w popularnej sali na
Nowym Swiecie, 29 września 1929
roku wystawiono tu "Jedn., je-

Świat odkrywa na nowo
twórczość '

Roberta Stolza

Po 48 latach
•
•
zap·o mnle·n la
zespoły

jazzowe, instrumenty sodyną noc" Roberta Stolza z Rapacką i Szczawińskim w rolach
lowe i grupy pop - najbardziej aktualnego obecnie stylu.
głównych, po czym, po dwóch mieRobert Stolz - kompozytor liczsiącach działalności, operetka zosnych operetek, które w latach
tała zamknięta. 28 lipca 1932 roku
międzywojennych
wystawiane
w Teatrze Nowości przyszla kolej
były licznie również na scenach
na operetkę Sto1za "Szaleństwo
polskich teatrów muzycznych i oz Collette". Potem wznowiono 0peretkowych. Zaczęło się to
peretkę "Hrabina z Tabarin", graną
w roku 1921. Robert Stolz miał . w Teatrze Wodewil przed 11 laty.
wtedy 41 lat i rozpoczął swój
Kolejną, nową operetką Roberta
triumfalny pochód przez sceny euStolza byla "Peppln~". Jej premieropejskie, w tym także sceny polsra odbyla się na otwarcie 3 listopakie.
da 1932 roku teatru operetki pod
Pisze o tym wielce ceniony arnazwą ,,8.30", na placu Trzech
tysta scen polskich - Ludwik SemKrzyży w Warszawie. W roli
poliński w książce zatytułowanej
głównej zadebiutowała obdarzona
"Wielcy artyści małych scen".
pięknymi warunkami zewnętrznymi
Skłonności ku operetce narastały
i miłym, niedużyln głosem Janina
coraz bardziej, czego dowodem
Brochwiczówna_ Po~ tym udział
np. było wystawienie 1 październi
wzięli: Kraszewska, Sląska, Danka 1921 roku operetki Stolza "Serkiewicz, Wawrzkowicz, Ruszkowsce I bufet" z BOlską, Chaveau,
ki, Tokarski, Dąbrowski i Łaszczyk.
Relewicz-Ziembińską, nowo za~
Spektakl na ogół się podobał i oangażowanym
Bodo, Gierasiągnął setkę przedstawień.
sieńskim, Bukowskim, Tomem,
Rokiem pełnego sukcesu RoKucharskim i Sapaiskim.
berta Stolza w Polsce, którego 0Później - bo 7 grudnia 1921 r. peretki grano w Warszawie, Kraw Teatrze WodewK wystawiono okowie, Lwowie i Wilnie, był rok
peretkę Stolza "Hrabina z Tabarin"
1937.30 stycznia, we wskrzeszoz Rogińską i Redo.
nym przez Zdzitowickiego teatrze
W Teatrze Nowym, w drugi
,,8.15"
wznowiono
.Taniec
dzień świąt Bożego Narodzenia
szczęścia" Stolza z Didur-Zaluską,
1921 r. wystawiono "Taniec
Szczepańską, Gierasieńskim i Raszczęścia" Stolza z Melanią Grakowieckim w rolach głównych. 31
bowską, primadonną scen prosierpnia tegoż roku wystawiona
wincjonalnych.
została operetka 6tolza "NarzePo trzech operetkach granych
czona zginęła" z Obarską w roli
w roku 1921 w teatrach Warszawy,
głównej. Grano ją 6 tygodni i 16
6 lutego 1922 roku w Teatrze Wopaździernika 1937 roku zadewil dano premierę kolejnej opekończył się międzywojenny okretki Roberta Stolza "Faworyt",
res wystawiania operetek Roberw której oprócz Rogińskiej i Ziemta Stolza w Polsce.
bińskiej wystąpiły asy .Qui-proPo 48 latach zapomnienia, d0quo": Tom i Urstein.
piero w roku 1985 Operetka GliW krakowskiej Bagateli operetwicka wystawiła "Damę z portreki Roberta Stolza zdobywały od rotu" Nenus in Seidel Roberta Stolku 1924 publiczność, a slawę wyza. Po dwóch sezonach sukcesu tej
konawcy. W maju tegoż roku zagraoperetki żadna inna operetka
no "Dzidzi" Stolza, w której sukces
w kraju, żaden teatr muzyczny nie
odniosIa Kozłowska w roli tytuło
wystawiły na naszych scenach ani
wej. Furorę, oprócz wykonawców,
jednej operetki Roberta Stolza.
wywołała także scenografia. Oto
Tymczasem świat odkrywa na naw trzecim akcie "Dzidzi" wagon sywo twórczość Roberta Stolza.
pialny był dosłowną kopią oryginalJego operetki grane są z powonego wagonu. W operetce tej grał
dzeniem w Japonii, Francji, Szwajrównież Ludwik Sempoliński ze
carii, Austrii, Włoszech, Niemczech,
swoją żoną.
Holandii i w wielu innych krajach.
Operetka
ta
grana
byla
Dyrektorzy scen operetkowych
z niesłabnącym powodzeniem
sięgają po dzieła Roberta Stolza,
w różnych latach, zarówno w Kraby uczcić nimi mJn. przypa·
kowie, jak i Warszawie. Następną
dające w tym roku dwie ważne
premierą była operetka Stolza "Karocznice w życiorysie kompoZ)':
wały Amora", grana w Krakowie
tora - jego 115 rocznicę urodzin I
pn. "Figle Amora" . Byla ona szla20 rocznicę śmierci, która przy'
gierem, przede wszystkim przez
pada 26 czerwca.
sentyment do głównego bohatera,
którym był sam cesarz Franciszek
KAROL STRUG
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W tym roku przypada 160 rocznica urodzin
i 85 rocznica śmierci Marka Twaina

ŻYCIE, KOLOROWE,

CHOC

NIEWESOŁE

W tym roku przypada 160 rocznica urodzin i 85 rocznica śmierci Marka Twaina. Samuel Langhorne Clemens, znany w świecie pod literackim pseudonimem
Mark Twain, miał urozmaicone, choć niezupełnie wesołe życie. Urodził się w miejscowości Florlda w stanie Missouri, lecz dzieciństwo I wczesną młodość
spędził w miasteczku Hannibal, w tym samym stanie. Hannibal był pierwowzorem fikcyjnego Sto Petersburga i tłem przygód powieściowych Tomka i Hucka. Drugi tom powieści - "Przygody Hucka" zostały
docenione przez samego Ernesta Hemingwaya, który w 100-lecie urodzin Twaina napisał: "Cała
współczesna łiteratura amerykańska bierze swój początek z książki Twaina » The Adventures of Huckelberry Flnncc".
Wiele wątków obu powieści
korzenie w biografii pisarza,
a typy ludzkie, zaludniające stronice opowieści, to niekiedy autentyczne postacie. Prawdziwy Huck
to Tom Blankenship, włóczęga,
który do końca życia tułał się po
Dzikim Zachodzie. Ciocia Polly to
matka pisarza, która wyruszyła
z Hannibal do lowa wraz z bratem
Samuela - Orionem, pierwowzorem Sida Sawyera.
miało

Trudne

początki

Ojciec autora, John, był sędzią.
z Wirginii. Nie miał
szczęścia w interesach i umierając w 1847 r., pozostawił rodzinę
w ubóstwie. Matka, Jane lampton
urodziła się w Kentucky. W 1839 r.
Pochodził

W dodatkowym konkursie na
najzabawniejsze przebranie podczas mltdzynarodoweJ wystawy
kot6w w Portland, w stanie Oregon, zwycl,żyła akąpo owłoaio
na kotka egipska Ully przebrana
za półlegendarną postać z angielskieJ hIatorlI - Lady Godlv,.
Na zdJ,clu: Ully z Jedynymi
atrybutami Lady Godlvy - blond
Włosami I białym rumakiem.
Fot. PAP/CAF-AP

-

Ehytry przemytnik

Krokodyl
w marynarce
~bYWatel hiszpański, wracClJący z podróży na Kubę , został ~resztowany na lotnisku
Madnt-Barajas za próbę przemytu do Hiszpanii żywego,
~~Iego krokodyla i kajmana,
Ore to ZWierzęta ukrył w podszewce swojej marynarki.

rodzina osiedliła się właśnie
w Hannibal. Po śmierci ojca 12letni Samuel zaczyna pracę w drukarni, czasem krąży po domach jako handlarz drobnym towarem . Po
kilku latach opuszcza miasteczko,
by zaangażować się jako pilot na
statkach rzecznych. W 1859 r. ma
już licencję i pływa po Missisipi do
czasu zamknięcia szlaków wodnych w czasie wojny secesyjnej.
- W tej ciężkiej, choć krótkiej
szkole życia - wspominał - miałem
Okazję zetknąć się z wszystkimi,
tak różnymi typami ludzkiej natury.
Jeśli udało mi się nakreślić z powodzeniem w powieści lub publicystyce profil postaci, to dlatego,
że znałem je niemal osobiście spotykając je na rzece. Już wówczas, ku uciesze własnej i przyja-

ciół, próbował pisać zabawne historyjki nie przypuszczając, że
będzie to w przyszłości jego zawód.
Po krótkiej służbie w kompanii
ochotniczej, która, rozwiązana,
nie zdążyła złożyć przysięgi konfederatom, w 1861 r. przyszły pisarz
wybrał się na Zachód, do stanu
Nevada. Złota nie znalazł .
Włóczęga po szlakach Dzikiego
Zachodu nie przyniosła mu fortuny, poza nowymi doświadczenia
mi życiowymi.
W sierpniu 1862 r. zgłosił się do
redakcji ,Enterprise" w Virginia City i został reporterem, przyjmując
pseudonim Mark Twain. Mark
Twain I - tak wołali sondujący dno
rzeki marynarze, gdy poziom wody sięgał drugiego znaku na kablu .
Wkrótce ten pseudonim stał się
sławny w całym stanie, a po latach
- nie tylko w Stanach.
Po przeniesieniu się do San
Francisco,

ogólnokrajowy
rozgłos
przynosi Twainowi nowelka .0
sławnej skaczącej żabie z Calaveras'. Potem pracuje dla ,Unionu'
w Sacramento. Jego ,kawałki' ukazują się w ,Alta California'.
Pierwszą poważną książką jest
zbiór reportaży ,Prostaczkowie
za granicą" Iwyd. 1869 r./, efekt
godróży do Europy i Ziemi
Swiętej. W 1870 r. pisarz ożenił
się z Olivią langdon z Elmiry, osobą delikatną i inteligentną, która miała dobry wpływ na męża.
Po latach lepszych i gorszych,
próbach wydawania własnej ga-.
zety, rodzina osiada w Hartford
1st. Connecticut/, a najlepsze
rzeczy napisał Twain w letniej rezydencji rodziny w Quarry Farm.
Tu powstały, poza przygodami
Tomka i Hucka .Książę i żebrak',
•Jankes na dworze króla Artura',
,Życie na Missisipi'.
Po 1884 roku Twain prowadzi
własne wydawnictwo, ale jakby
dziedzicząc pecha ojca w interesach, bankrutuje na początku lat
dziewięćdziesiątych .
Utrzymuje
się z honorariów za odczyty. Powoli sytuacja materialna rodziny
stabilizuje się, ale wtedy umiera
najstarsza córka pisarza - Susy, a
żona staje się kaleką. W ostatnich
latach życia dyktował i publikował
swą "Autobiografię' i pracę .Kim
jest człowiek?'

Marszałek Edward Rydz-Śmigły jeszcze 25 lat po śmierci Interesował służbę bezpieczeństwa PRL Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych prowadziło w 1966 r. śledztwo w sprawie Jego
powrotu do kraju, działalności konspiracyjnej I planów politycznych oraz okolIcmości śmierci. Funkcjonariusze MSW, podając
się za pracowników Centralnego Archiwum Wojskowego, zbierających materiały do dzieła historycznego, starali się odtworzyć ostatnie tygodnie życia Rydza-Smlgłego.
Tajny raport z tych działań
znalazł się w zbiorach Instytutu
Dokumentacji Historycznej PRL
Jest to prywatna instytucja naukowa utworzona z inicjatywy firmy ,Zarządzanie i Finanse'
w celu gromadzenia i opracowywania dokumentów z najnowszej historii Polski.
Marszałek
Edward RydzŚmigły po 17 września 1939 r.
znalazł się w Rumunii, gdzie został internowany. Rząd Sikorskiego - obwiniając go . za klęskę
wrześniową - odmaWIał mu prawa wyjazdu do Francji. Wywierano też naciski na kraj, aby odsunąć marszałka .od pracy konspiracyjnej. Rydz-Smigiy w grudniu 1940 r. przedostał się z Rumunii na Węgry, a 25 październi
ka 1941 r. potajemnie wrócił do 0-

Po

śmierci

Marka Twaina krytycy przychylnie ocenili dzieło jego życia, choć
nie brakowało opinii, że ,sprostytuował" swój wielki talent, pisząc
"zwykły humor". Wkrótce jednak
zaliczono go do grona klasyków literatury amerykańskiej.
Nie zapomina się o tym w Hannibal, które próbuje sprostać wyobrażeniom czytelników Twaina,
licznie odwiedzających jego muzeum oraz maleńki domek, w którym się wychował. Dla nich codziennie w południe słychać
dźwięk syren , tak jak w czasach
Tomka i Hucka. O godzinie 22 powtórnie, co było niegdyś sygnałem, że wszystkie urwipołcie powinny już leżeć grzecznie w
łóżeczkach. Goście mogą zobaczyć statek, na którym pływał pisarz, motel pod nazwą .Tom
i Huck', restaurację Becky Thatcher I,ukochana" Tomka/, wyspę
Jacksona, gdzie Tomka i Hucka
uznano za bezpowrotnie zaginio:
nych, pieczarę Twaina - 5 dol. za
wstęp , podobnie jak do muzeum.
Miasteczko, położone 160 km
na południe od St. Louis, żyje dziś
z transportu rzecznego. Fabryki obuwia zamknięto, pracy niewiele.
Młodzi, jak za czasów Twaina, wyruszają w świat. 40 mln dolarów
rocznie, które pozostawiają turyści, liczy się w budżecie miasta,
które ożywia się szczególnie
w dniu święta narodowego - 4 lipca. Urządza się wtedy, w Narodowym Dniu Tomka Sawyera, wyści
gi tratw, gry sportowe, konkurs
malowania płotów i konkurs skoków ... żab. Na rzece zachowały
się dwa parostatki. Ale chłopcy
z Hannibal coraz mniej wiedzą
o Hucku i Tomku.
,Przygody Hucka' były w swoim
czasie na indeksie w wielu amerykańskich szkołach, m.in. na skutek
miażdżącej opinii pewnej osoby
z Rady Bibliotek, która określiła
książkę jako .śmieć najgorszego
gatunku'. Krytycy wciąż mają pisarzowi za złe ,czarny" portret niewolnika Jima czy niekiedy wulgarne słownictwo .
PIOTR CYGANKOW

Zakaz

wstępu

Trafili na policjanta

Chybiona transakcja
Jack Ballantine, detektyw z policji w Phoenix,
w stanie Arizona, został
zaangażowany
jako ...
płatny morderca.
Zwrócili się doń, oczywiście
przez pomyłkę, Elton i Sandra
Maben, którzy byli maltretowani
przez niezwykle agresywnego
syna, Geralda. Ich wytrzymałość
doszła kresu, kiedy wynajmujący im mieszkanie, sam
wkurzony zachowaniem i prowokacjami młodzieńca, wezwał
ich do wyprowadzenia się. Wówczas postanowili pozbyć się syna, a szukając płatnego zbira
trafili na cywilnego agenta policji.

do baru

"Okrutna kara"
34-letnl Florlndo Forin z Fonzaso we Wło
szech co i raz powodował
samochodowe
stłuczki, będąc za każ
dym razem w stanie
wskazującym.
Sędzia nie miał już do niego
"zdrowia" i w końcu skazał go na
rok zakazu wstępu do knajp
w rodzinnym mieście i okolicach. O przestrzeganie wyroku

muszą się troszczyć także
właściciele barów,
dyskotek

miem. Nagła śmierć w kilka tygodni po powrocie zakończyła
jego działalność . Rozeszły się
nawet pogłoski, że marszałek
został otruty przez swych przeciwników politycznych.
- Ekipa MSW badała przyczyny powrotu oraz zamierzenia po-

Funkcjonariusze MSW w przebraniu

ŚLEDZONY
PO ŚMIERCI
kupowanej Polski. Pod przybranym nazwiskiem Adam Zawisza
przebywał w Warszawie, gdzie
zmarł na atak serca 2 grudnia
1941 r. Chciał się włączyć do pracy konspiracyjnej, myślał o stworzeniu podziemnej organizacji
Obóz Polski Walczącej, próbował
nawiązywać kontakty polityczne
i wojskowe z polskim podzie-

W 180 rocznicę bitwy pod Waterloo 3000 miłośników historII
wojen napoleońskich z dwóch kontynentów, poprzebieranych
w mundury I wyposażonych w broń z epoki, osobiście odtworzyło na polach pod Brukselą przebieg słynnej batalii, która przyniosła ostateczny upadek Napoleona w 1815 r.
Na zdjęciu: szkocka piechota w natarciu. Fot. PAP/CAF-AP

I(tyczne i wojskowe RydzaSmig/ego - mówi dr Grzegorz
Sołtyslak z Instytutu Dokumentacji Historycznej PRL - Szukano osób, które się z nim zetknęły
w Warszawie w 1941 r. lub wiedziały o jego pobycie., Stwierdzono, że z Rydzem-Smiglym
kontaktowało się wówczas 46
osób. W 1966 r. żyło jeszcze 37

http://sbc.wbp.kielce.pl

i restauracji, bo w przypadku
u nich zapłacą

złapania Forina
słoną grzywnę .

Małżeńska

Ten zaaresztowal ich w chwili,
kiedy pelni nadziei wpłacali 2 tys.
dolarów za pozbycie się nieznośnego potomka.

"Kijowe" przepisy

Auto·spoko
Oubai nad Zatoką Perską
ma naj ostrzejszą na świe
cie ustawę o ruchu drogowym.
Za naruszenie przepisów ruchu drogowego po raz drugi idzie się tam na miesiąc do
więzienia, otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów przez 6 miesięcy i na dodatek dostaje się
publicznie 60 kijów. Skutki tego
są jednak bardzo pozytywne.
W ciągu 6 tygodni od wprowadzenia ustawy nie było ani jednego śmiertelnego wypadku samochodowego.

próba ziemniaczana

Kartofel niezgody
mogą

cester w Wielkiej BrytanII Jest

być różne. Ale podany przez

rzeczywiście zaskakujący.
Otóż Julia znienawidziła męża
za miłość do ... kartofli pure. George Kemp kupował do 30 torebek

Przyczyny rozwodu
3O-Ietnlą Julię

Kemp w Lei-

osób - z tego 27 w kraju. ,Historycy" z MSW dotarli do 24 osób
i przeprowadzili z nimi rozmowy.
Odtworzono doŚĆ wiemie i kontakty. i przebieg o~atniego okresu życia Rydza-Smigłego od 25
października 1941 r. aź do
śmierci. To śledztwo po 25 latach nie potwięrdzilo plotek o otruciu Rydza-Smig/ego.

Sprawą Rydza-Śmig/ego był
osobiście zainteresowany minister spraw wewnętrznych MIeczysław Moczar. Nie były to jednak zainteresowania czysto historyczne. Chodzilo o spenetrowanie środowiska piłsudczyków,
w 1966 r. dość licznej jeszcze
grupy pozostającej w opozycji
politycznej do PRL. Raport
MSW podkreślał, że w tym śro
dowisku jest pełna znajomość
publikacji emigracyjnych i audycji radia "Wolna Europa". Na polityczny chara!<ter zainteresowania Rvdzem-Smigiym wskazuje
też fakt, że usiłowano wyjaśnić,
czy o jego powrocie do Warszawy wiedziały wywiady niemiecki
i brytyjski.

tego sproszkowanego przysmaku i zjadał go po rozdrobnieniu ze
smakiem. Julia wytrzymała to tylko cztery lata i mimo dwójki
wspólnych
dzieci
wyrzuciła
w końcu męża z domu, razem
2 jego tłuczonymi kartoflami.

Rozwiązanie

ostateczne

Ślubny , cios
Ze ślubem syna Llu ChengIInga z Hongkongu nie ukła
dało się od samego początku.
Zaczęło się od zacięcia drzwi
samochodu narzeczonej syna,
zawiódł magnetofon, nie chciały
odpalić
ognie
sztuczne
i w końcu nie chciały palić się
świeczki w pokoju narzeczonej.
Tata uznal, że to zbyt dużo wyraźnych
znaków przeciwko
małżeństwu syna, wyciągnął
nóż i... zamordował narzeczoną.
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Msza za miasto Kielce
świateł
Trwała kilka

czar

T

ydzień

temu na s(adionach Radomia i Kielc
zorganizowałem
imprezę "Zjazd Gwiazd". Był to
najpoważniejszy błąd w moim
życiu! Bardzo przepraszam
zdrowy trzon społeczeństwa
Radomia i Kielc, że zwaliłem
mu na łeb taką wrzawę razem
z ogólnopolskimi mediami.
Bardzo tego żałuję, przepraszam wszystkich, że impreza
się udała! Gdyby zakończyła
się jakąś katastrofą artystyczną lub organizacyjną, zrobiłbym wreszcie prezent zawistnikom. Niestety, nadzieje,
że się wyłożę muszą oni
odłożyć na inną okazję. Ci,
których ialała krew, widząc i
słysząc w całym mieście jak
bawią się tysiące ludzi, niech
przyjmą ode mnie wyrazy
szczerego ubolewania. Zamiast bić brawo, publika winna
mnie ukamienować. A moja Agencja zarobić, sprzedając bilety na moją egzekucję...
Jak
wiadomo
"Zjazd
Gwiazd" był. imprezą zaczynającą się o 21 /jak SZOK czy
Cuda-Wianki/, czyli o zmierzchu, żeby ludziom pokazać

i fajerwerków.
godzin, bo tyle
gwiazd i legend polskiej estrady
chciałem zaprezentować publiczności. Po raz pierwszyw historii polskiej estrady wystąpiły w
jednym koncercie " Czerwone
Gitary'; "Skaldowie" i" Trubadurzy"." Teleexpress" podał, iż krytycy muzyczni ocenili "Zjazd
Gwiazd" jako jedno z naj~
ważniejszych wydarzeń estradowych w tym rokl! w Polsce.
Jest to mój kolejny błąd!
Najważniejszy bowiem jest
. spokój i cisza nocna w mieście.
Słusznie! Jak dobrze wiemy, w
Kielcach czy w Radomiu co drugi dzień odbywają się nocne fiesty, wielkie koncerty na stadionach, a centrum obu miast co
noc tętni życiem. Ludziom aż uszy puchną!... Gwiazdy estrady
zjeżdżają tu tabunami, showbiznes kwitnie, co dzień Rodowicz i
"Czerwone Gitary", co trzeci Michael Jackson na Błękitnych i
Radomiaku, oszaleć można! Nie
dziwota, że obywatele przez 365
dni w roku spać po nocach nie
mogą. Dobrze, że w sylwestra
chociaż można od tego odpocząć...
Biję się zatem w piersi i obiecuję, że następną imprezę na
stadionie Błękitnych lub Radomiaka zrobię dla głuchonie
mych ... Będzie cicho i spokojńie,
a Ibisz będzie zapowiadał języ-

alectwo na prezydenta?
Okazuje się, że naj poważniejsi kandydaci do urzędu prezydenta
są ułomni! Kuroń spadł z roweru, Kwaśniewski utracił pamięć i nie
wie jak głosował w Sejmie, zaś Wałęsa stracił słuch. Siedział, bidula, w kościele św. Brygidy widocznie w ostatnim rzędzie, bo nie
dosłyszał, QO pluł z ambony ksiądz Jankowski! Wałęsa nie słyszał
Jankowskiego, to jak ma usłyszeć głos narodu?! Zła akustyka w
Polsce jest i tyle!...
Prezydent Polski ma pretensje, że rabin Weiss zadaje pytanie
jemu, a nie innemu prezydentowi. Słusznie! Uważamy, że rabi Weiss w spraVJie kompromitacji księdza Jankowskiego, opluwającego
w Polsce Zydów, winien zadać pytanie np. słynnemu już prezydentowi Kenii...
Ciekawe, jakie 'jeszcze inne schorzenia wyjdą na jaw podczas
prezydenckiej kampanii?!
Jedyna nadzieja, że w dniu głosowania naród ich wszystkich wyleczy.
Ze złudzeń!

kiem migowym. A najlepiej robić
na stadionach nieszpory i po kło
pocie ...
W Kielcach nie ma dyskoteki
l!/, co jest kuriozum na skalę
ogólnopolską,
kawiarenek z
programami artystycznymi, nawet festiwal harcerski - duma i
chluba Kielc - został olany!
Słusznie! Z tego tylko kłopoty dla
władz! Zakazać festiwali! Zakazać imprez artystycznych! Zamknąć lokale! Zlikwidować sklepy z alkoholem! Zakazać mło
dzieży przebywania na ulicach!
Wprowadzić ciszę nocną od 20.
Dziennik, paciorek i szla fen!! ...
Artystów przegnać z miasta!
Poszczuć psami! Co będą truć
dupę władzom?! Co będą skakać na uszy emerytom, chcącym
oglądać w sobotę o 21 jakieś
ptaki ciernistych krzewów?!...
Stadiony zaorać, Kadzielnię zasypać, halę widowiskową wysadzić w powietrze! W Klerykowie
ma być jak makiem zasiali Jedyne co tu może być głośne, to
głośne cmokanie klakierów robiące z byle klubowej, amatorskiej tmprezki wydarzenie - cud!
Kielce to nie Rio de Janeiro!
Karnawał tu nie przejdzie! Tu ludzie muszą wciszy karmić swoją

hodowaną pieczołowicie zawiść, podlewaną kubłami-żółci i
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pomyj.
W Kielcach już o 19 ulice przypominają miasto po wybuchu
bomby neutronowej. A cóż dopiero o 21!1! Jak wiadomo, zawiść i nietolerancja są siłą
napędową ludzi sfrustrowanych.
Kuman zrobił coś, co zachwiało
martwym spokojem miasta. Kuman zachował się skandalicznie! Wygnać Kumana za rogatki!
Niech miasto śpi spokojnie.
Być może kiedyś Szczypiorski
napisze powieść"Msza za miasto Kielce"...
Naprawdę, najtrudniej być
prorokiem w swoim własnym domu.
LESZEK KUMAŃSKI/

PS. Dziękuję wszystkim widzom z Radomia I Kielc, którzy
przyszli na stadiony I bawili
się z artystami. Dla Was warto
robić takle koncerty. I będę je
robił. Niech wszystkie damskie i męskie dewoty krew zalewa. Olewam dewoty! Ja się z
Kielc nie wyprowadzę. Komu
za głośno - niech się przenosi
sam za rogatkI!
Karawano/Idziemy dalej••.

Kadzieln·ia story, czyli festiwal w krótk'ich majteczkach
Popłakały się harcołki w krótkich majtkach, wypłakały się w
mankiet żurnalistom, że nie
będzie harcerskich koncertów
na Kadzielni w Kielcach, bo wła
dze są "be"!
Protestujemy. To nie wina
miejskich władz, lecz Kumana!

W ubiegłym roku Kuman robił w
czerwcu na Kadzielni "CudaWianki" i wiedząc jakie są jaja z
Kadzielnią już osiem mie.sięcy
wcześniej szarpał magistrat, że
by wszystko było jak należy, aż
w końcu olał magistrackich macherówod kultury i sam dopilno-

Po meczu legii z GKS kibice wtargnęli na boisko I rzucili się
w ślepym, zwierzęcym odruchu, by zaspokoić mordercze instynkty. Mecz wygrała Legia, zdobyła puchar, a więc był logiczny
powód do szału radości, a nie szału nienawiści.

Policjo • nie
Tymczasem okazało się, że
mecze piłkarskie są tylko pretekstem do zebrania się troglo-

drżyj!

dytów w watahę, motłochu w
tłum odważny swoją ilością. Telewizja pokazała osiłków walą
cych dechami w mur. Szkoda,
że nie łbami. To był amok prymitywów żądnych mordu. Uważam, że policja winna mieć
prawo i dostatecznie dużo sił,
by spacyfikować motłoch, aresztować i w trybie dorażnym
skazać prowodyrów. Inaczej
będzie tak jak na stadionie Legii
- bezkarne małolaty atakujące
bez pardonu policję, bezradna
policja
uciekająca
przed
lecącymi krzesłami i kamienia·
mi.
Policja popełniła błędy i powinna się na nich czegoś nauczyć. Ale to nie policja wyrwała
parę tysięcy krzeseł i nie policja
zaatakowała trybuny lecz trybuny boisko. Bandyci chodzą w
glorii po ulicach Warszawy i szykują się do następnego spuszczenia manta policji i kibicom obcej drużyny.
Niedługo nie będzie się li·
czyło, kto ile komu strzelił goli
lecz kto ilu komu zabił, pobił, okaleczył kibiców.
Mord musi być wzięty krótko
za mordę.

wienia garderób i naprawy instalacji elektrycznej, dzięki czemu tuż po "Cudach-Wiankach'
harcoly załapały się na gotowe.
Tylko z kiblami mieli jaja, bo Kuman już nie był w stanie zbudować nowych. W tym roku Kuman olał Kadzielnię i wziął się
za remont stadionu Błękitnych,
więc harcolki obudziły się z
ręką w nocniku, cROć wiedziały
od roku, że za rok będą robić
kolejny festiwal w krótkich majteczkach.
Jeden bardzo ważny harcolek
wypowiedział się w "Gazecie
Kieleckiej", że zastępczo na
Błękitnych koncerty nie mogły
by się odbyć, bo nie wejdzie tam
4 tysiące ludzi! Powiedział to

dwa dni po .Zjeździe Gwiazd",
zorganizowanym na tymźe
stadionie! Jeśli kieleccy harcerze nie mają wiedzy dotyczącej pojemności kieleckiego stadionu, to co dopiero
mówić
o
wiedzy
nieco
głębszej ... Cóż się jednak dziwić! Od dość dawna termin
.harcerstwo" ma zabarwienie
pejoratywne, symbolizujące
amatorszczyznę, niefrasobliwość i nieodpowiedzialność.
Ale czego wymagać od ludzi
w krótkich majtkach? Zwłasz
cza od starych koni?! No przecież nie wyobraźni, konsekwencji, uporu oraz profesjonalizmu. W końcu chodzi tu o
spontan, czyli radosną twórczość. No i ją mamy! I bardzo
dobrze!. ..

Niektórych krew zalewa, że
zalew w Kielcach, który według
obietnic władz miał być odstawiony na tip top z początkiem lata, okazuje się wciąż przedsięwzięciem science fiction. Podli
złośliwcy insynu-

tego publicznego oczyszczenia
bezpośrednią transmisję! WiceprezydentZeleżik dający nura
z molo w przezroczystą toń zalewu - łzy mogą zalać oczy na
samą myśl o tym
heroicznym czynie! •
Czy nie? ..

wał załatania sceny, uzupełnie
nia połamanych ławek, odno-

ują, że ktoś obiecał

Chodzą też słu·

chy, że na dnie za·
lewu odkryto bom·
głupot, napodawał
by. Z tym, że nie
terminów, a teraz wiadomo jeszcze
dupa z króla ... Właczy to bomby, czy
dza zalewa na tegarczki?! My u·
mat zalewu.
ważamy, że ani
Stwierdzamy z . . . . . . .l1lil1lil1lil1li bomby, ani garczki.
całą
mocą,
że
To po prostu alibi
złośliwcy są wredni i tyle! Władla tych, którzy wypuścili się na
dze zaś czyste, cacy i jak powieminę, naobiecywawszy ludziom
działy, że zalew będzie na pi erpełną czapkę gruszek, a teraz
trza jakoś tę głupotę odkręcić.
wszy dzień wakacji - to powiedziały!...
Tłumaczenie - bomba!
Proponujemy, żeby cala właNie jest jednak źle. Na razie
mamy molo, tera władze Kielc
dza Kielc dla zadania kłamu
wrednej opozycji dała pierwszespokojnie mogą obiecać morzel
Może się uda, tak jak i z Morzem
go dnia wakacji nura w odmęty
zalewu, a TKK przeprowadziła z
Chęcińskim ...
ludziom gruszki na
wierzbie, nagadał

Na zlecenie "Echa pnia" redaguje LESZEK KUMAŃSKI,
współpraca: NET, S. ł,UCZYNSKI, K. MISZCZYK, D. DRĄG, A. KUMAŃSKA.

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

łamigłówki

Nasze

nr %4

strona 9

T
Nagrodę miesiąca

• sprzymierzeniec. sojusznik

funduje:
HURTOWNIA AGO JERZEGO SKOWERY
"ROBERTO" s.c. Kielce, ul. Hauke-Bosaka 10,
tel. 61-30-93, wewn. 45
Określenia haseł podano w
kolejności przypadkowej, a ujawntone litery mają - ułatwić
wpisywanie słów. W nawiasach podano z Ilu liter składa
się odgadywany wyraz. Jako
rozwiązanie zadania w ramach "Naszych łamigłówek"
nr 24 wystarczy podać, ile razy
w diagramie występuje litera

uM".
POZIOMO:
• miesiąc kończący się andrzejkami /8/,
• wyczynowy to zdrowie /5/,
• kwaśna także po obiedzie

/9/,
• niejedne w kuligu /5/,
• .szeregowy" przedstawiciel
związkowy

• pies z dodatkiem spaniel /5/,
• przysłowiowy symbol zdrowia /5/,
• ziołowe lub patykiem pisane

/4/,
• kopa siana /6/,
• niedowiarek wśród apostołów /6/,
• dyspozycja, rozporządzenie
/11/,
• koleżanka Uli i Ali /3/,
• odnoga toru kolejowego /8/,
• niewysoko - w dolinie Sanu
• bubel, kicz, ramota
• szaniec /4/,

• z cerkwią Troicką w obrębie
Moskwy /9/,
• dzieło zduna /4/.
• młotek bednarski /6/.
• do butelki lub na drodze /5/.
• bandzior. oprych /4/.
• preludium poematu epickiego /9/,
• bucz, narzędzie do połowu
raków m,
• układ o nieagresji /4/.
• wada odlewu, segregacja

/8/,
• oprawca z toporem /3/,
• ósemkowy format książki /6/.
• ścisk, ciżba /6/.
• prowincja z Abhą /4/,
• roślina z rodziny liliowatych

/7/,

{l/

/5/,

• przełożony meczetu /4/.
• szata kapłana /5/.
• miasto w Kirgizji /3/.
• znawca nauki o ludzkim zachowaniu /9/. PIONOWO:
• niezawodowiec /6/.
• A. Jakubowska u boku J. Oleksego /8/,
• dera /3/,
• od młodej pary, by przyjść na
wesele /11/.
• miłosierne co do duszy i do
ciałam.

m,

/8/.
• 1000 watów

Z

...

• dawna stolica Asyrii /6/,
• Strawiński lub Smiałowski

11.
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Utery z pól podanych pod
krzyżówką utworzą HASŁO stanowiące rozwiązanie zadania.

POZIOMO:
1/ ten miesiąc kojarzy się z
garncem,

11e

"

2/ rośnie nad ziemią dzięki korzeniom,
3/ zbiorowe kumkanie żab,
4/lewej w kartach lub renoma,
5/ po obu stronach kija,
6/ stan z Dallas i Austin /USN,
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/4/,

STAN W
ZACH.
CZĘŚCI
USA

h

WYNAW.

r

• rozkład ubitej zwierzyny /5/,
• smar ochronny-t3/,
• zbiór wyroków sądowych
/12/,
• żelazne odpady dla huty /4/,
• Mario, były piłkarz argentyński /6/,
• imię Theodorakisa /5/,
• szerokością dorównuje
Wiśle /3/.
• dobicie do celu /8/.
• podziemne wstrząsy tektoniczne {l/.
•
palindromowy
zespół
szwedzki /4/.
• niejeden w kratownicy /3/,
• stolica Macedonii /6/,
• wielka sieć rybacka /4/,
• dawny salon fryzjerski /6/.
• asceta indyjski ze słowa pasta /5/.
• Wacław. 3-krotny mistrz
świata w lataniu precyzyjnym

72

P

29

/4/,

• gruszka smaczliwka

1.

.L
CA. PRE· ~
KURSOR

• nigeryjski ośrodek włókien
niczy /3/,
• niewolnica w sułtańskim haremie /8/.
• skorupiak z dziesięcionogów

HANDLO- !NAJwaSZY SZCZYT
WlEC
ROŚUNA
KRETY
ZWANA TRÓJ PORO·
HER·
ZUMIENIE
BATNIK RlNKIĄ
ł

.- ,

/5/,

/4/.

m,

87

11.

. '

• waszmość pani /5/,
• jeśli kostny to tuk /5/,
• błąd. lapsus /6/,
• szczotka {l/.
• indyjski bezkastowiec /6/.
• patriarcha. syn Abrahama

• nauka o budowie człowieka

R

1"

/6/.

r-

NA TRASIE
KIELCE·
SKAR1Y·
SKO·KAM.

1•

12112~2312412~2~2712aI2913°13113f31

117

7/ wyrośnięte ciasto, zaczyn,
8/zabiega o czystość środo
wiska,
9/ szaradziarskie zadanie, w
którym kręci się pranie,
10/ bankructwo, upadek firmy,
11/ Szurkowski - trenuje, Bugaj - posłuje,
12/ dla reportera z panią Jaworowi cz.
PIONOWO:
N trawka po przestawkach
pod szyją panów,
B/ z dozą ironii o lekarzu,
C/ serdeczny dłoni lub ukochanej.
D/ spódnica kloszowa. drobno
plisowana.
EJ opieka, kuratela,
F/ żargon,
G/ poszedł na jarmarek, by
zakupić oś.

H/ bardziej kolczasty od porzeczki,
V statystyczny periodyk,
w
J/ .szpiegowska rozmowa lekarza z chorym.
KI epos, dzieło narodowe,
LJ grzyb o pomarszczonym
kapeluszu.
HASŁO: /10D 12F I /1 L
9G 4D / /71 5H 5L 3J 9C
1G-1I6A 11<3 /i2c lE lo[
6D= 12L':=-/. -

Rozwiązania co najmniej jednego zadania prosimy przesyłać
pod adresem redakcji ED wyłącznie na kartach pocztowych - w terminie 7 dni od daty
numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi
rozlosujemy
następujące nagrody:

I - 30 złotych,
11- 20 złotych
oraz nagrody

książkowe.

Na karcie z rozwiązaniem należy nakleić kupon konkursowy

.Nasze łamigłówki nr 24·. Odpowiedzi bez kuponu i pełnego,
czytelnego adresu nadawcy
będą wyłączone z losowania nagród!

KUPON KONKURSOWY
Nasze łamigłówki nr 24
. Ponadto wśród Czytelników.
którzy nadeślą hasło główne odczytane ze wszystkich czerwcowych JOLEK NA RAlY rozlosowana zostanie atrakcyjna nagroda miesiąca.
Dziś ostatnia jolka zawierająca ostatnie litery wchodzące
w skład 130-literowego hasła
głównego.
Aby uczestniczyć w losowaniu nagrody miesiąca należy

skompletowane kupony z czterech czerwcowych JOLEK NA
RAlY nakleić na kartę pocztową

http://sbc.wbp.kielce.pl

podającą pełne hasło główne,
nadsyłania rozwiązań
upływa 3 lipca 1995 r.

termin

Poniżej

zamieszczamy
czwarty czerwcowy kupon:

JOLKA NA RATY
Kupon nr 4/144
Rozwiązanie
migłówek" nr 21:

.Naszych ła

1/ JOLKA NA RATY - .S·
3 razy.

występowała

2/ KRZYŻÓWKA - .Umiej być
przyjacielem, znajdziesz przyjaciela."
3/ UKOŚNIK TAUTOGRAMOWY - .Matki nie kupisz."
4/ KRZYŻÓWKA LUBELSKA
Z WIRÓWKĄ - Lakier.

NAG RODY:
W wyniku przeprowadzonego
losowania nagrody otrzymują:
I. Nagrody pieniężne:
1/30 zł - Justyna Kowalska,
Busko-Zdrój
2/ 20 zł - Grażyna Kępa , Radom
II. Nagrody książkowe:
1/ Renata Banaś , Podlesie
2/ Janusz Gurzyńskl . Pionki
3/ Leszek Jamrozińskl , Kielce

4/ Adam Majdański, Radom
5/ Mańan Nowak - Bieliny.
Nagrodzonego Czytelnika Kielc prosimy o 0debranie nagrody książkowej w
sekretariacie redakcjł EO w
Kielcach /ul. Targowa 18, VIII
piętro, pok. nr 809/ w dni robocze od godz. 8 do 16.
mieszkańca

Nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe pozostałym Czytelnikom zostaną przestane pocztą.
Rozwiązanie JOLEK NA RATY
z maja 1995 roku:

Hasło główne: "Prawdę swą
nałeży mówić głośno, nie
schlebiając ani rzeczom, ani
wypadkom, ani sto~unkom, a-

ni Ideom" - Stefan ZeromskI.
Wwyniku przeprowadzonego
losowania nagrodę miesiąca ufundowaną przez HURTOWNIĘ
AGO JERZEGO SKOWERY
"ROBERTO" s.c., Kielce, ul.
Hauke-Bosaka 10, tel. 61-3~
93 w. 45 otrzymuje Tomasz
Połeć.
Nagrodę miesiąca prosimy 0debrać w Biurze Konkursowym

ED w Kielcach /ul. Targowa 18,
pok. nr 5 - parter/, w terminie 10
dni od daty ukazania się wyniku
losowania w gazecie.
Zadania

opracował

B.F.
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Weekend

Imieniny obchodzą:
Sobota 24.VI. - Danuta i Jan
Niedziela 2S.VI. - Łucja i Wilhelm
Telefon:

• CENTRUM BEZOPERACYJNE..·
GO LECZENIA PROSTA1Y u I .
Seminaryjska 276, tel. 61-3G-60· specjaiści
urolodzy

.Skazani na Shawshank· USA I. 18 g.
19.45;

cza z Warszawy.W okopie i na kwaterze
- sz1uka Legionów Polskich";

• ~" lei. 25&84 - J<m lI'NisóN'
USAb.bg. 15.~, .Wi:łrymtrięlrośd'USAl15
g. 17.~, 19.30;

UPSKO

• USŁUGI POGRZEBOWE CAŁODOBOWE -PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH - tel. 31-7047,
66-31-n, 467-88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE
"US1RONIE" - USWGł CAt.QOO.
BOWE· tel. 61-29-18, 61-39-12.

MUZEA
• Muzeum Okręgowe Im. JackaMa1c=waIdego. Rynek 11, lei. 25&94 wySaNa .O'ąl w szilIJe (XiskiEf; wyStł'ł~HI'
cheokJgiczna pn. "Zarłn pc1łISlab miasto - po~ Rmorria" - ~l.t, umyl F'Iekieł1aGćll<a

POMOC DROGOWA

• Muzeum SztuId WoplIiI .....1I'j Rynek 4.5, lei. 22XiO - Wr.JaNa l'ZEŹI7f i I}STKJ

'-

RADIO TAXI "EUROPA"
doJazd gratis, karta stalego klienta
tel. 611~11

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

Tele Taxi"Waligóry" teL 687400, dojazd

KIELCE

KOMUNIKACJA

bezpłatny

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",
ul. Targowa 18,
tel./fax 324540,
czynne w godz. 7.30-20.00
TEATRY
• Im. S. Żeromakiego - "Proces" g.
19,25.VI. - Kalc:ertFtrabv.y PIebisojtuo,.Dziką
' Różę";

• PTI.łA "Kubu'" - "Niebieski piesek" g. 11;

KINA
• .,Romantica" - "Rob Roy" USA I.
g. 15.30, "Czarny Książę" USA I. 12 g. 11, 13,
25.VI- g. 13..HamIel"USAI.15g.1 8, 20.15,
25.VI. - Poranek dla dzieci g. 11;
• "Moskwa" - .Śmlerć I dziewczyna" ang 115 .g. 17 .15, .Dzikle noce· fr./WI. I.
15 g. 19.15, .Rlche MIHoner" USA I. 12 g.
13.45, 15.30;
• "Studyjne" .Dzikie noce· g . 16,
"Śmierć I dziewczyna" g. 18.30;
• ,.Echo" -"Dzika rzeka· USA I. 15 g.
16,18;

WYSTAWY

Galeria SWA - OgóIn0poIska wystawa
pasteli. Gaeria czynna pono - pl. - 11-17, w
niedzielę

11-15

MUZEA
• Muzeum Narodowe - dawny Pałac
Biskupi, pl. Zamkowy 1 - eI<spoz)qe: Wnętrza
zabytko.ve z XVII i XVIII w., Galeria Maarstwa

61-79-76

MIĘDZVNARODOWA

• "ORBIS", Klelce, tel. 68-05-62,
68-05-63
• Rezerwacja i sprzedaż biletów:
• lotniczych wszystkich przewoźników
• autokarcmych międzynarodowych

• promowych _
• zagranicznych i krajowych PKP
• rezerwacja hoteli na całym świecie

WIATNIl

Komunikacja międzynarodowa
14,
tel.6łH&44

Radio Taxi "NON STOP"
tel. 31-11-11
• taksówka osobowa,
• busy, autokary,
pomoc drogowa, inne usługi

C

Turystyka, wypoczynek, komunikacja międzynarodowa Do-Centa, Kielce ul.
Piotrllowska 12, tel. 464-69
• Telefon zaufania dla młodzieży czynnywkażdyczwartekwgodz. 18-20, tel.
456-70
• Telefon zaufania dla dzieci, mł0dzieży, rodziców - czynnywśrody
i czwartki w godz. 18-20. Pod numerem 46356 dyżurują psychołog, pedagog, lekarz.
• Psycholog, pedagog pomogą CI zadzwoń tel. zaufania 66-1741 poniedz.
i czwartki w godz. 15-17;
• Telefon zaufania (dla ludzi z problemem alkoholowym) - od poniedzialku do
piątku w godz. 18 - 20, tel. 573-46 (piątek
również - narkomania).
• Postoje taksówek: osobowe - plac
!>MJrcowytel. 68-33-99, ul. PIekoszowskatel.
515-11; ul. ToporowskIego tel. 3H19-67, ul.
Jesionowa tel. 31-79-19, ul. Mlelczarsklego
tel. 66-4Q.4(), ul. Szymanowskiego tel. 488-45.
Bagażowe - ul. Armii CzeIWOnej tel. 466-68
• SzPlTALE - Czamów - 662-481, ul.
Kościuszki - 467-43, ul. Prosta - 618-525,
MSW - 420-21, Czerwona Góra - 508-41 .

łtI}j1e. ~~ melBJgi~wcb
roo{. Szkda Rodzeria, usg oUJctO ąjI<k1 CYjJna, grlEk4J;Pie, ciąża. pOOy ~ erg
~ Oan RzeniceIa, li WatS:ZaNSItta.
34, cod2ierrie od 7 do 3I,!rl:d.J, AedzieIe 8-20.
• "ULTR.ASa'i" usg dzilci i cbost,dl- it

61-<rol-kkrre1rati:gW:jBtl~JlZIfnjI

wd:mJ lBifr'Ia i wgi:iBjew p;riecIzEłG i C2!/6It
wgxll.1215-14.45,v.ewbIO,śt:dfi~133).14.45,
w!dDt89. Atlj2lMestmń

• POGOI'OWIE STOMATOLOGICZNE -1ec:zrir:a.MtdSB", li ~
34.fOCN, R2EMOO:N, czyrre IIONSTCP-El
•

58łW2iRUP

KONSKIE

BIURO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"
ul. 1 Maja tel. 36-26
czynne 11.00-16.00
OSTROWIEC

BIURO REKLAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"

Klub "Primo"
ul. Kochanowskiego 211,teI.62-16-65,
czynne 12.00 - 16.00
• Apteka dyżurąjitca: lA.aI.SIoneczne

14;

• Muzeum Historyczno-Archeologia_ - czynne wtorek-piątek
wg. 9-16.30, sobota od 8-15, niedziela od
13-16.30 Wystawy stale: Fajans i porcetana
ćmielowska, rzemioslo artystyczne XI~ i XX
w, poczet książąt i królów polskich.
• Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - czynne wtorek - piątek 9-19, sobota 9-17, niedziela 11-17 - Pradzieje czIowieka, Górnictwo krzemienia w neoficie, dwie podziemne
galerie turystyczne;
• Telefony: Informacja i rezerwacja
biletów PKS tel. - 65-38-64, przejazdyrodzirl.
ne -65-2340; AutoholowanIe - sam. ciężaro
we i autobusy, czynne całą dobę - tel. 65-3828;

444-44, ~22, n~ pobiera opłat
zadolszd

BIURO REKlAM I OGŁOSzEŃ
"ECHO DNIA"
, ul. Sokola 2 "ORBI8",
telJfax/ 512-554,
czynne 9.00 -17.00
• Apteka - ul. Norwida;
KINA
• "WCIIJ>Mć" .,Epidemia· g. 20,00, .IncfaJinwParyżu"fr.1.

12g. 17.~i 19;

• "Metalowiec" - nieczynne;
POSTOJ TAXI J>RZV DWORCU"

nie pobiera opiaty za dojazd
tel. 513-705 '
DAREX· Radio Taxi
lei. 537=378, 9S$

J

dołazd bezpłatny

RADIO TAXI "DORlON"
tel. ~3lub 555-44

z nami naj1anlej, dojazd bezpłatny
8617/bO

RADIO TAXI "ORIENT"
61-11-11

Karta stałego klienta - dojazd bezpłatny
1888ibo

W{fJaNa nmstwal gaIW.,EkJbga '95"- od -Makudoli'll«J, wgodz.9.oo-17.oo, ooIJda.fiiedziela
1()'18.
GALERIE
• Galeria"ŁaźDia" Żeromskiego 56,
lei. 218-87 - poplenerowa wystaNa rnaa-stwa
pn. ~, C2!oNiek, Przyroda";
• Galeria "Ranna" Malczewskiego
16, tel. 25&a4 - Galeria PIakau FiIroWego,
wystawatiOgrafl:zna poświęcorarodom Ganbrowi;zów i Pnszakćt,v pod nazwą .GanIJn:Mi.
czowie. dziedziclwo·, Radomskie MaIe Formaty, wystawa cI=f, zqęć i wydaMldw, dokumenbJjących 2J..IeInią dziaIaność WDK. obec·
nie WOKiSz .,Resursa" , wystawa rośIil i kwiaPI doriczkowych.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
OST Gromada, ul Pisudsklego 60,
teL 74-72-51,
czynne 9.00 -17.00,
soboty 10.00 -13.00
• Apteka: lA. Marszakowska 17;
SUCHEDNIOW
• KINO.,Kuźnka" - .Ui:2!ly....ąowri<'
USAl15g. 16i 18;

• KINO ~ USAI. 15g. 17, 19.15;

.Wmy namiętnośd'

• Apteld - slaIy dyżu- nocny - lA. Hel1eńska2;

•

PNCZOW

• TeId'oay: Kommda Paqi - 29-191,
Pog:łoNie 'Mld.-Kan, - 4()().ffi, Gazowe - 992,
ciepl1e - 993, Energetyczne - 991, ~Iad pogrzeboNyczynnycatądobę-218-00, Pomocao.

pa - 961, 1nUrn<qa PKP - 63-29-50, InIor-

maqa PKS - 267-76, MiejsIQ Ośrodek Pomocy
SpoIecznej - ID84-a6, S1rażMiejsl<a-~
~EIeb1~~m.Ra
dorria - 2Jl8.38, ZaIda:I UJezpiec:zeń SpoIecz-

r1)dl- 221-71, KanEt Ochrooy PraN Dziecka -

j

• Pmtoje TAXI:

RADIO- TAXI"OłIEGA"
teI.~,

~TA 15'%
•

STOPNCA
KI«) ,1'OMeN' -nieczynne;

MPKRAOOM

DpI'8SllI na wyjazdy:

·do Tuszyna k. ł:DdzI /sIabt:Itf1
- nagll*lę do Slomc:zyna/r'il!tJZiełl!l
Ińonnacja IL Wjazdowa 4
tel 313013w. 247
• Sklepy DOCIle: ul. SIowacklego 72,
tel. 542-37, ul. Ks. Skorupki, tel. 63-69-32, ul.
Komandosów 4, tel. 547-73, ul. Olrobrego 15,
tel. 417-24, ul. Kwiatkowskiego 4Oa, tel. 54345.
• CaIodobowe stacje CPN: ul W<*>ka
PoIsI<iego, li ~ ul. Struga. ul Gnecznaro..sI<iegl. li. ZćmNskiego.

TEATR

im. J. Koc:harowsl<iE9> - przerwa

• Apteld - ul. Polna, czynna do godz.
19.00. w wane sddy do 14.00; lA. Krakowska,
czynna do 18.00, w wane soboty do 12.00,
wnildzielei święta od 8.00 do 12.00.
• sc.qaCPN-li.~88
• MGOK-li.Kościem31,1eI.13-23-7O,
CZ'JfI"f od 8.00 do 17.00 -wystaNa bogafii
myśIMS<iej A WIflI2tieńca z W<r5ZaN'f.

• BibIiotdIa PublIczna czyma od
9.00 do 17.00;

• Muzeum Jaua Kochanowaldego
tel. 76-15-11 w.5, czynne wiorek - piątek,
w godz. 8.00 -15.00, soboty i niedziele 9.00
- 16.00 - ekspozycja staIa:"Jan Kochanowski
- życie i twórczość·.

wa-

KINA
• "At1antic" tel. 274-39 - .Władcy
marionetek" USA I. 15 g. 14, 18, .Wesele
Mufie!" austral. I. 15 g. 16 I 20;
• ..Hel" dolby stereo, tel. 254-35 .101 dalmatyńczyków· USA g. 12.15, Tydzień filmów francuskich - .Dzikle noce" g.
15.30, Premiery: .Cień· USA I. 15 g. 13.30,
.OrbHowanlebezcukru·USAI.15g.17.45,

PRZYSUCHA
• Szpltal Rejonowy lA. PatyzaltÓW 8,

• stacja CPN lA. RaOOnska. 1eI. 23-16,
czyrrecxxl2irrieod 7.00do 19.00.
• Muzeum Im. 0IIkara KoIb5p a I .
WOP 11, tel. 22-48, - ekspozycja staa pn: .Oskar KeIlerg"
i tv.«czość e1rogafa. 101<-

STALOWA WOLA
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA"
ul Narulowicza 14, I"r7.eOOębmtwo
"KIM" s.c.
teL~9,

czynne 10.18, soboty 9-14
• Kino ""'fnoe" -.,Maska. USA I. 18 g.
18, .,Frankenstein" USA I. 15 g. 20;
• Apteka - dyżuna, uI.Ponia1owskIego

80;
• Szpital - 42.{)6.34.
• Telefony - Informacja PKS 42.Q3..
20, PKP 42-5().11, Infoonacyjny o chorobie alkohobwej 42-5(H31 /czynny pon.-pt. w godz.
14-161
l~oAlDS958,Pomoc
drog<7Na 42-55-21, 4?-58-49, PogotONie
ciepbNni 42-12-38,,,Lof' 44-4342.

• Postój TAXI - lei. 96-21 .

GORZYCE
Aptrka - dyżurna, ul. 4O-łecia PRL 2
/nocą na żądanie/.
•

-,:qoo

Iorysty, kompozytora·, .StYIOWO aranżowane
~ dwo!skIe XIX-wieku". WysIawaczaso.
wa: - Swiat obok nas - wystawa faogaIi i maIarslwaA Bieńkowskiego. Muzeum-czynneod

w&bt::l:f

i niedziele w godz 10.00 - 15.00. W &bt::I:f

wstep bezpIatny.
SZVDŁOWIEC

JANÓW LUBELSKI
• ~ - Regionalne, ul. ProsIa ~.,$Iadani okI.paj zarną9<iei" czynne
v.1lrek-piąlek g. 1()'14, sdJaa -riedzielag. 14-17
w p!l'1iedzi!!Id - rieczyme;
• Apteka -~. Zanoyskiego 149;
• Szpibl-tB. 72.(54),72-1147. _
• Postój TAXI -tel. 96-21 .

• Apteka -lA. KoIejowa9a, lei. 17-1()..6().
• Stacja CPN -lA. KościuszkI, ta. 17.()213.

NISKO
KiDó,.Metalmriec" - .TyIko T'I'
USA I. 15g. 17,.Urodzenirnordercy"lJSAl. 18
g.19
.
•

Kino.,Pandl8e" nieczyme;
Ludowych IDstrulDI!:Iltbw MuzyaDych {Zamek/
wystawa staIa: .polskie kapele 1lÓ:M'e i instru•

• Muzeum

merty m~"; wystawy r:zaEONe..Dęte nr
tn.menty ~" "EksIIJis muzprr{, .J<iro-

no· - wy$!Nia2B zOOró,v Muzam AAtledogK:z~ I Ell ąjIaic2J otyJ wŁodzi;
WARKA
• Apteka -lA. W~ 3, lei. 23-33.
• Stacja CPN - ul. Gooiewska,IeI. 21 -20.
• Muzeum Im. Kazimierza PuJa&.
.
Idego - czynne oodzierrie ąm:z pol"iedziaIóN,od 1O.OOdo 17.00.'N'fSaNacza&::1Nil

-.Wa1<a'94 - wy$!Nia pqjenercMa";
ZWOLEN
• Szpital Rejonowy ul. JagieIIy, tel.
76-22-39.
• Apteka - ul. ŚW. Jana, tel. 76-27-20,
czynna codziennie 7.30-19.30, dyżur nocny
co drugi tydzień;
• Stacja CPN -ul. WqskaPooklego21 ,
tel. 24-51.
• Stacja Paliw ZG Komunalnej, ul.
Wojska Polskiego, czynna caIą dobę.

• Muzeum RegIonalDe ul. Puławska
2, tel. 27-25, 22-10- ekspozycje stale: .Łowcy
mamutów", .,Fakty i hipotezy" czynne - od wt.pt. w g.8-15.3O"
• Dom Kultury ul. Pulawska6, 1&1.2785, czynny od 7.30 do 21.00 - wysIaV.a..MaasIWO, gafika i poezja" Doroty i And'zeja
~wystaNa~
~Kkb~ przy SP II' 1 wZwaeniJ;

TARNOBRZEG
BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
~CHODNlA",

"1Jfax. 23-26-02,
czynne od 8 do 15

• Muzeum Regioaa1ne czynne do
' soboty, od 9.00 do 15.00 - ekspozycja stala
pn.: .Dzieje miasta i regimu od CZ2fii:JN ną.
da'M1iejszych do chwili obemej"; wystawa cza..
sowa pn.: .Gancarz - zawód gi1ący" - sztuka
garncarska Iłży i okoIi:.

• K1Do "WUIa" - .Indianin w Paryżu·
fr. ~o g. 17, .MIode wilkr pol. I. 15 g. 19;
• Muzeum - Muzeum IistClf)'CZnB
Miasta Tarnobrzeg, "Malarstwo europejskie
XVI W. - z dawnej kolekcji dzikowskier, .GaIicja w oczach wędrowca", ul. Wiejska - czynne
8-15, soboty,
niedziele
lG-14 z wyj-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Y.e....uw.

dogodz.~.

• Pdmozbyt - tel. 37-13, czynny od
8.00 do 22.00.

• Pogotowie Ratunko'aIe tel. 14-2109, czynne caIą dobę·
• Szpital RejoDowy ZOZ tel. 14-3234.
• Stacja CPN - AIeksandrówka, tel. 1425-57.
• Muzeum RegionalDe czynne
codziennie oprócz poniedzialków, od 9.00
do 16.00. Wystawy: .Syberia - z biegiem
Jeniseju', Fotografie Zenona Żyburtowi-

czynne 9.00 -15.00
• Muzeum - M.aarnQlqęg::wew ~
szu Ilanek, El 32-22.ffi czyrre
środy,
czwatI<i, pąiI<i w g. ~ 16, w 9Jboty - g. 1()'15, niedzieBg. 1()'14wpcriedzi<l<i-I'iec>yre, M.aarn
l..łar.Uy w &nbrierzu środy, czv.at4, ~ g.
9-16, 9Jboty -9-15, riedzi!lelśMęB 10;14wp:r&
dzi3I<i -.ri=.)rre;
• Muzeum - Historyczne Polskiego Rudlul.udowego-lA.l l ~l , ta. 32-2141
. czynne w dni poMiZBÓlie 9-14, wświętaiwdni
wOOe - na żąd<ri!;
• Aptekadyżuma 1A. ~14;
• Szpital-it32Z2,?21323!.(J3.
• Telefony - tobmacja' PKS 32·23{)2,
PKP 32-23-74, TeIefoo zań<riaklbJAA -32-3999, PomocdąpNa31-16-14, S1rażMiejsl<a 986,
,,I..d"3241-3l.

tel 20-75.

ul Moniuszki 5f34,

KOZIENICE

kacyjna;

qr,

• TeJefoay alarmowe: Pogotowie Energ. - 13-2S3l

• "Cale" galeńaOK,czymaod 16.00do
22.00 - wystaNa maBstwa WopechaJę<ty.

RADOM

PIONKI

UsIra1ie - 63-11-11, ctNcnec PKP - 63-

22-n,li K'oosIytI.ą - 228-52.

IŁŻA

• KINO Domlli*wy -.).ri:J" USA l 12
g. 16i 18

• Muzeum czynne wtorek, środa, pią
tek od 10.00 do 15.00, czwartek, sobota, niedziela od 10.00 do 16.00, ponledzialek - nieczynne.

&Iii

całą dobę·

WtJJSZCZOWA

neOrońska·.

wIDI1<udo~, wgodz 8.00-15.00,

254-61 .

• Szpftal RejoaDwy lei. :nal.
• Kino CKR - nieczyme.
• Stacja CPN - przy obwodnicy, czynna

KAZIMIERZA WIELKA

i rys.riuWi<tora~.
• Muzeum Rzeźby Współczesnej
wystawa rzeźby Adolfa Ryszki. Sala Rzeźby
Monumentalnej - zmiana ekspozycji. Kaplica
- wysł2tNa pn .•Tradycje historyczno-kuitural-

• Apteka lei. 22-29, czynm codzlenrie

s.ptaI-djilr, li Tcitbrna-a 1

GROJEC

• KINO~- nieczynne

ORONSKO
. • Centrum Rzeźby Polskiej -tel.21916, weN. 214. Paa: - "Wręrza dwo!skIe z II
pdoNy XIX w.", Galeria .Wozowria" - ..CzUOOć
szukąąca i:leaizmu"T. Fdtyn. WysIawa rzeźby
Anny Bem - Bond<iej.
• Galeria ,,~" wystawa rzeźby

17;

CZARNOLAS

BUSKO

• SzkolDe Muzeum Wsi czynne od
poniedziaku do piątku, w godz. 9.00 - 14.00.

g. 1()'19, SJbayg.l()'15, riedz. g.ll-

SEDZlSZOW

• KINO.,Dam1l'ulb.y' - ~

tawa fotogramów

dobę·
• Galeria "Fonnat" -zmia'laekspozy-

1<N),,BaIIada" "Tylko Ty" g. 18;
JEDRZEJOW

• Kino "Oskar" - .,Klan urvir9'rW' USA
tiog.18;
• LIpskie Centrum Kultury czynne
od 8.00 do 18.00 - .W dolnIe Krępicrlki' - wys-

• CK~" - MaJa Galeria, ul.
CzamIeska, ta. 318-211 - stlła wysIaV.a jT<I:
rek.pąiek

ul Mickiewicza 17M, Up.,

• Stacja CPN ul. Czachowsklego, tel.
~.

łaJstNaTaleusza WęcOka;

rMarsIódld2ieci~~czyma~

teIJlilx. 32-10-69,

• Szpital Rejonowy lei. 78.()6.11, ul.
Śt1adeckiego 2.

• Szpital Rejonowy ul. 15 Stycznia, tel.
12-14-38.
• Stacja CPN lA. ~ czyma całą

• Galeria WBP ul ~ lei. 22314: "FłJ2rnoNaz Gont>ro.W:zem. 'NfSaNama-

BIAŁOBRZEGI

STARACHOWICE

-&oIIauiJgia,~~~li.
Kości.Iszki 11, lei. 450-96 - stornadogia. g<tilety
~
• PIJ'watDe UIIługi l\rkdyczDe Szpitala I>z:IccIęoego Ambulatorium Pediatryczne tel. 61-53-07, CaIodobowa opieka
pielęgniarska tel. 61-53-07, Wykonywanie badań EKG tel. 61 -55-25, W. 225, Wykonywanie
badań RTG tel. 61-55-25, W. 250, Wykonywanie badań USG serca tel. 61:55-25, w. 225,
Wykonywanie badań EEG leI. 61-54-60,
CaIodobowe analizy Iaboratlryjne tel. 61-5525, W. 213, AmbulatOfYine Ubezpieczenie
Szpitala lei. 61-53.lJ7, Wykonywanie zabiegów chirurgicznych - informacja w poczekalni Izby Przyjęć Chirurgicznej.
• PTywatna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Kielce,
41141 w.225LJb443-53

~ El 255-91 - Wf.'laN/Slae-DM::ra<
z P8::zo,sk - ~ 'M'lęiz z )Q)(w., StxX:.e
z Grijca - śrocI<i ialsptrtJ i kooJ.ri<af:j zim ladomsI<iej, ~ctąEIóe-~~
Skmsen tmrK:zo - ~ F'd<oIiIusaNa

SKARZVSKO-KAM.

SPÓł.DZIELNlA LEKARSKA -

g<ili1etyczynnew godz. 8-20: li. ~
Id. Bu:::zkal42.1eI. ~19- &ol I auiJgia, liKorąri:I<iej 5,IeI. 31.5Q.16 -strnatiJ!ja/zrieczu.
Ier'ie a;jkY!I, nema.1A. Hpc1oczna3, El 48S44

Radio Taxi "ALI'A" Zrzeszenie
Transportu Prywatnego, tel.

6s-70-60

• LOMBARD ID.H. VERSALI

- STASZICA l, I piętro

43945.

transportowe.
nne
do

TAXI ROGATKA"

• POMOC DROGOWA - tel. 113·
509.
• KOMIS FOTO-WIDEO K i e I c e ,
Rynek 17, tel. 47445
-'
• PRALNIA CHEMICZNA K i e I c e ,
ul.wspólna 3 (naprzeciwko Banku Zachodniego), tel. 528-49, czynna pn.-pt. 9-18, sob.
9-14;

__

Polskiego, ..Dawne uzbrojenie europejskie
i wschodnie·, .sanktuarium Marszalka J.
Pilstdsklego". CZymecodziennle ~ pono
w godz. 9-16, niedziela wstęp wolny.
• Muzeum przyRynku3/5-Wystawy
stałe: 'przyroda Kielecczyzny", współczes
na sztuka ludowa KIelecczyzny, wystawy
czasowe: "Jan Matejko. Warsztat artysty",
.Kielecczyzna średniowieczna· (wystawa
• BIM - ir1b1'rIiqao~ustJga:h
archeologiczna), czynne codziennie z wyjmedyc2nydl-IeI. 68-61-67, ZT-$'!.
ątkiem pono i śród w godz. 9-16, niedziela
wstęp wolny;
• USG-GINEKOLOGlA
I POŁOŻNICIWO
• Oddział - Muzeum lal SzkOOych S.
lek. med. Piotr Sondej - Szpital
żeromskiego loddziaI Muzwm NarodowegQI,
ul. Jana PaNła 115 - WysIawa materiaIów biog- . -MSW, wt. 17.16-18.15; śr. 14.40-15.40; pt.
14.4()'16;
rafic2nych i Iterackich z ~ lat P.
• USG, EKG KleJce, ul. Wesoła
sarza Czynne we wtorI<i, czwrii i ~, nie50
dziela (wstęp wOOy) - g. 9-15, środy - g.12-18,
codziennie 12-16 tel. 442-01
soboty - nieczynne
• OcldzUoł - Muzeum H. Sienkiewi• NAGŁA POMOC LEKARSKA. LEcza w ObIęgo!1<u loddział Muzeum NarodoKARZY SPECJAUSTÓW - WIZ'(wego{ - odtworzony wystrój mieszkania pisaTY DOMOłłE - pediatrów, cłinJrgów dzierza oraz wystawa biograficzno - IHet'aCka cięcych, ir4emistów, ortopeOOw, 1ayrgdogóN,
czynne 10 - 16, poniedziałek - nieczynne;
okUls1ów, neurolog'Jw, badariaekg.lgoozeria
• Zabawkaratwa w KIelcach - wystacodziennie 11-20, lei. 31-56-50. WizytydornolNe
wy: .Transport i komunikacja w zabaw14.30-22 /<tli poMiZBÓlie/, 11-21 /dri wdre/.
kach·, ..zabawkowy zwierzyniec·, .Ekspozy• "Omega" PR~ATNA PRZYcja modelarska·, .W świecie baśni i legend·
CHODNIA ORDYNATOROW I SPECJA- czynne 10 -17, pono- nieczynne;
LISTÓW ul. JagleAońska 70.•CEFARM·
• Muzeum Wili KlelecJdej - Dw0czynna 8-18/SObotado 14/, tel. 54744, 574rek L.aszczyków, ul. Jana Pawła II 6 - Wys11 wew. 321
tawa .Wszystko co się lhJcze·". fajans, ka• SPECJALIS1YCZNA
POMOC
mionka, szklo. Czynne od poniedziaIku do
DLA DZIECI "VlTAMED" - wixypiątku i w niedzielę od godz. 10.()()'17.00.
ty domowe i ambulatoryjne w godz. 16.3()'
• - PARK E1NOGRAI'lCZNY W T021 .30, w soboty, niedziele i święta 9-21 .30 KARNI - wnętrza XIX· W. chalup,
tel. 441-96
XIX - apteka, dwór z Suchedniowa, wys• POMOC LEKARSKA DLA DZIEtawa rzeźb J . Bernaslewlcza. Czynne wt.. CI - tel. 66-33-66: wizyty pediatry copiął. wgodz lG-17, pono- nieczynne.
- dziennie 15-24, niedziele I święta 7-24.
• Muzeum Zb.Iorów Gealogiczuydl
• SPECJALISTYCZNE POGOTOKieIoe, ul Zgoda 21 - wystawa stała: zbiory geWIE DLA DZIECI - zgłoszenia c0ologiczne skał, mineralćl.v i skarillenialośd,
dziennie w godz. 7-24, tel. 68-46-36 lub 61600 rniIonóN lat historii Gór 9.viętokrzyskic,
38-20.
surowce minErnlne KDea:zyzny.Czymeponie• POGOTOWIE PEDIATRYCZNE
dziaIek - pęek g. 8-15;
"poD DALm.,." - ul f>aaMliaka 4,
lei. 6848-91, ambulat!ńJm, WIZYTY dornoINe.
OSTRE DYŻURY
• TEL.~15-"zoROWIE"
SZPITAU:
WIZYTY DOM:JłJE - calZENNE 00 7 00
20- katictJgzekg. i<IyrJpJg. ~ dem'a24.V1_ - weW. I chlrur_· Czerwona
tOOg. pedara. i"Emista. diug, bad<ria l<DJra.
Góra, 25.V1 •• Czarr1ÓW;
• Apteki: stały dyżur dzienny, nocny
i świąteczny peIni apteka prywatna ul.
WlŚnicMla 3 .Cefarmu": ul. Paderewskiego
37/39;
• Telefony: Straż: Miejska- 67-6).4(),
Pomocdrogowa-66OO65,P09<*JwieEnergetyczne KieIoe - Miastl- 991 , PogQI7Me Gaz0we -31-20-31 i 992, PogołoNie Wod.-l(an-!B4.
CO., eIekIryczne RPGM, lei. 61-18-33, czynne
w godz. 15 - 23 w dri powszed'lie w godz. 723, w dri wolne od pracylel. 31-16-47 i 4:Jl.94

20.

.Panaceum", kielce, Paderewskiego

-wySaNa~

lei< 1()'1 S. pąEk-riedziela.l()'17.
• Muzeum Wsi RadomsIdej li.

• POMOC DROGOWA - tel. 31~

BIURO REKlAM I OGŁOSZEŃ
"ECHO DNIA",

• Telefony: PogotaMe Energet -78-{)161 .

1Sbay~. M.aarnczo,me:v.1lrek-aw<l'

POMOC DROGOWA - kraj
I zagranica (0-41) 421-71

"OMNIA" Kielce,
tel. 5n-43 5n-46

SANDOMIERZ

ątkiem świąt;

• Apteka - ul. Kopemlka 19;
• Szpital - tel. 22-18·51.
• Telefony: Pogotowie energetyczne
991, Pogotowie ciepłownicze 22-14-90,
Pogotowie wodociągowe 994, Pogotowie gazowe 992, Informacja PKS 2214-35, Informacja PKP 22-15-45,
Mlodzleżowy Telefon Zaufan ia - nieczynny, Kryzysowy 22-41-22, czynny
od 7 do 15, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 22-19-51, Pomoc
drogowa 22-74-44, 22-30-34, Straż
Miejska 22-75-43, .Lot" - 23-27-41.

•

Apteka - dyżurna, ul. Rzeszowska;

Telefon zaufania nr 412-134
czynny w każdy wtorek w godz.
15-17.

NOWA DĘBA
• Kino "Sokół" - .stan zagrożenia·
USAg. 18
• Szpital- tel. 46-26-56.

OPATÓW
BIURO REKlAM I OGŁOSZEN
"ECHO DNIA"
Biuro OłHugi Prawnej
u. 16 Stycmia 2815,
tel 682.748,
czynne 9-17.
• Apteka - dyżurna. p.Cbor'xxiw f"t)kqu
4 ; SzpItal-lei. 68-27-&.
• Telefony -Infonnacja PKS 68-22-27,
Poradnia odwykowa 68-27-33.

POŁANIEC
• ApteJra -dyżurra.IA.lllJstcpada15.
• Kino "PIrgu" : .Glupl i Qk4lszy" USA
tWa g. 17 i 19;

RUDNIK
• Kino.,Rlualka"
palach. U$A b.bg. 18,

-.Brzdąc

w o-

• Apteka - ul. Rzeszowska

SKOPANIE
• Kino"Wlólmiarz" - nIeczyrv1e;

STASZOW
BIURO REKlAM I OGŁOsZE'I
"ECHODNlA"
Cedl Rzemiosł Różnych,
ul Świerczewskiego 4,
tel 644041, czynne 7-15
• K1Do "Syrena" - .Eksplozja" .
USA. 1.15, g. 17, 19;
• Muzeum Ziemi Staszowskiej ul. Ja'
na Pawła 1117, tel. 64-33-44; czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 9-17, wtorki,
środy I piątki w godz. 8-15.
• Apteka - dy2urB,liJinlfW,9111<l
• Szpital - tel. 64-22-81.
• Telefony -Informacja PKS 210, pi<P
64-21-42, Telefon kl)'ZYSOWY 64-3().06, crJfl'
nyod 16 do 22, Pomoc drogowa 64-2~'
Pogotowie cleplowni 993.

ZAWIt;HOST
• Apteka - dyżuma, ul. Askenaz8'
go 2/nocą na żądanie/o

Program
dzie i sprawy 19.15 Westgate 11/- serial
USA na lato 20.20 Baby care 15/· film fr.
21.20 Kielecki kwadrans - mag. inform.
IpowtJ 21 .45 Westgate /2/. serial USA na
lato 22.45 Rozmowy w TKK 23.00 Pod·
wodny świat 14/· film przyr. 23.50 Przekaz
lekstowy

• SOBOTA
PROGRAM l
7.00
7.15
7.30
7.55
8.30
9.00
9.10
9.35
10.30
10.50
11.00

Ekoecho
Z Polski
Wszystko o

działce

I ogrodzie

A~rollnla

• u9wall· 141- serial USA
Wla omoścl
.zIarno· - pr. red. katol. dla
dzieci I rodziców
5-10-15 - pr. dla dzieci .
Encyklopedia '11 Wojny Swlatowej: Tamten najdłuższy dzień
13/lteletekS/
Co wy na to?
• Dlnozaury" l4-ost./ .za~ada
dinozaurów· - film dok. U A

12.00 Wiadomości
12.10 Kraj - m~. regionalnych oddziałów
p
12.35 M:rczna Jedynka - mag.
13.00 Swo skle klimaty
13.30 Walt Disney trzedstawla:
.Mała syrenka·," a australijskim szlaku· /teletekst!
14.45 sportowc~dzieciom
15.45 Swojskie Imaty
16.00 "Bili Cosby show" - serial USA
16.25 Zwierzęta świata: • Tajemnica
oceanicznych wędrowców" 111
- austral. serial dok. /tel.etekst!
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.25 MdM, czyli Mann do Materny,
Matema do Manna
17.50 Swojskie kllm~
18.10 "Beverll HlIIs
10· 149-0st.!serial U A
19.00 Wieczorynka: "Na ;ltsPle
słońca", "Tukany na tro e"
19.30 Wiadomości
20.10 "Edith Pla' - przelotne spotkanie" - fr. film fab. 11992 r., 54
mln.!
21.15 XXXII Krajowy Festiwal PolskleI: Piosenki - Opole '95: Przebo e I premle~
1.45 "V deodrom" 1/9} - kanad. film
sclence-flctlon 1983 r., 84
mln.!,
3.10 Zakończenie programu

o

t
c

PROGRAM 2

I2
I
19

7.00 Panorama
7.10 Folkowe nuty - Kapela Wojciechowska
7.30 Tacy sami
7.50 SG:tkanla z ~ mlgo~m
8.00 " prycjan I antazjo 16/ "Powrót Cyanldy" - fr. serial anlm.
8.25 Powitanie
8.30 Program lokalny
9.30 Komentarz /mIltyczny
10.00 Magazyn mIltamy
10.30 Ulica Sezamkowa - pr. dla dzieci
11.30 Mała ojczyzn,,: Gminne nowiny
12.00 Akademia
IImu połskleBf:
ochronne" - film z 1 6
r., rei. Zanu..I, ~k. Z. Zapaslewlcz\ P. Garllck, M. Dmochowsk /95 mln.!
13.40 Halo Dwójka
•
14.00 Duchy, zamki, upiory: Swlętojańska historia kasztelanki z
t.oIanlecklegO zamku
14.30
cle obok nas: "Dzikie horyzonty" 112/ - serial an~.
15.00 "SeaQuest" 191- seria USA
15.45 Okiem ~~u: Uk~ kamera
"Poczuc e umoru
16.10 Powitanie
16.30 FamIllada - teleturniej
17.00 "Nieobecność nleusprawledllwlona" - koncert /closenek A.
Zauchy, wyk. M. odowlcz, D.
Błażej::ZX'" J. Jankowska, M.
Balata, . Slkorowskl, grupa
"Vox".
17.55 losowanie gier liczbowych TotalIzatora Sportowego
18.00 Panorama
18.10 pr~ram lokalny
18.30 7dn -świat
19.00 Gra - teleturniej
19.35 "Szalone liczby" - pr. dla dzieci
20.00 Bogusław Kaczyński zaprasza:
, Muzyczne spotkanil ze znakłem zapytani I
21.00 Plnorama
21.30 SIowo na niedzielę
21.40 .Pamlętna noc" 12/ - film łab.
USA
23.05 Clmerata 2
23.30 "Kos" - noweli filmoWi USA
/1990 r., 28 mln.!
24.00 Plnorlma
0.05 Wars_ Summer Jazz Days
1995: tranam. z Sali Kongreso-J PKIN w Warszawie, wyk.
GaryThomu
0.35 Warsaw Summer Jazz Days
1995: Erlc Uarlenthal .
1.15 Studio Sport: Finały MS w rugby
2.35 zakończenie programu

"Ba:rk

7

I

I
I

qu

POLSAT
8.00 Moto-myazy z ila,.. - serial anim.
8.30 Pamiętnik nastolatkl- mag. mł.
9.00 Sztuka Informacji - austraI. serlalobycz.
9.30 Moda rznaki Rock'n'rolla
10.00 RIJskl plaża - serial USA
11.00 Z ostatniej chwlll- kanad. serial
sens.
12.00 Wielkie filmy, wielkie gwiazdy:
Królewskie wesale - 111m fab.
USA
13.35 Oskar - mag. film.
14,05 Julio Igleslas w Polsce
14.30 4 x 4 - mag. motoryz.
15.00 Dakłarl - serial przypod. USA
16.00 Banani Spllt - serii dll dzieci
16.30 Ogień - ang. film dok.
17.00 As, dama, walet - pr. rozr.
18.00 Odyseja - serial USA
18.30 Informacje
19.00 Na każdy temat talk show
19.55 Informacje
20.00 Roksana - film łab. USA
22.00 Crltters 11- film fab. USA
23.40 Prosto z Hollywood - mag. film.
0.10 Gralmy
,0.40 Pr. rozrywkowy

1.40

Reklama

Pożegnanie

• NIEDZIELA
PROGRAM l
7.00 Rolnictwo na świecie: Rosja 111
7.15 Tydzień
8.00 Notowania
8.30 . Nlebezpleczna zatoka" : .Dawne duchy" - serial kanad .
8.55 Teleferle: XVI Festiwal Plosenkil Tańca - Konin '95
9.20 Tut Turu Company
9.35 Teleranek
10.00 Szortpress
10.15 W Starym Kinie: .:;&dzle lepiej"
- pol. kom. fab. /1
r., 91 mln.!
12:00 Anioł Pański - transm. z Watykanu
12.15 Z kamerą wśród zwierząt: legwan zielony
12.30 Koncert życzeń
13.00 WIadomosci
13.fO' Morze
13.35 On, czyli kto? - Aleksander Łuczak
14.05 Seriale wszech czasów: Komiks I historia
14.15 .Stawka WItsza nlżt;ycle' 111/
"AkcAa.L1
dębu« - serial
TVP eletekst!
15.10 .Carltas - Stacje Opiekuńcze"
15.25 Antena
15.40 Od przedszkola do Opola
16.25 Poloniści - rep. ze zjazdu polonistów
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Sm lechu warte
17.50 DTV - pr. sa]lr. J. Fedorowlcza
18.05 "Dr Qulnn" 7/- śerlal USA /teletekst!
19.00 Wlecz0rk'!kl: .przyg0:t Myszki MIki I
czara Donal a"
19.30 Wiadomości
20.10 "Uśmiech losu' /2/- serial USA
21.05 Pod Egld~kabaretu
21.35 Powidoki arka NowakowskieKościół na wzgórzu
22.05
acJa stanu
22.35 S~rtowl niedziela
23.25 " ól w No~m Jorku" /KIn~ In
New Vor'«/ - Im fab. USA 06
mln'!
1.10 "Wiek tańca: Od modernizmu
do postmodernizmu. Taniec amerykański" - ang. film dok.
2.05 Zakończenie programu

radn. 10.30 Pielęgnacja niemowląt Baby
care 151 . film fr. 11.30 Szczęśliwa . 13" .
~letum./powt.t l 1.55 Westgate· serial na
. o 13.00-17.15 Telegazeta 17.1 S Kielec·
~ kwa~rans - mag. inform. 17.40 Zy'czenia
jadlIS 17.45 Telespis - przewodnik po pr.
dKK 18.1 OMała Rosey - bajka 18.35 Ukla·
,:nka na telefon· konkurs dla najml.
.50 Piosenka na 600 sekund 19.00 Lu·

Mieszkaniowa
"Iskra" w Kielcach,
ul. Jagiellońska 109,
tel. 66-69-71
poszukuje wykonawcy
na dostosowanie anten
zbiorczych
do nowych warunków
emisji programu I.

11

JASNE,
•
ZE TA_
NIEJ

555/k

ODZIEŻ UŻYWANA

W SKŁADACH FABRYCZNYCH PHILIPSA

Amerykańska,

bardzo
dobra gatunkowo.
Cena 4,00 zł za kg.
Bezpośredni Importer.
HURTOWNIA 2,NINA"
Ostrowiec sw.,
ul. Kilińskiego 32, _
tel. 65-25-81, w. 334

KO:

PROGRAM 2
7.00 Echa

tygodnia

nlesłylZl!cycli!

Idla

7.30 Alm
dla
nle~~ch :
.. Uśmiech losu' /2/- serta SA
8.15 Słowo na niedzielę Idla
niesłyszących!

8.20
8.30
9.30
9.35
10.00.

Powitanie - Dzień Kultury Wsi
Program 10kal~
Dzień Kultury
si
Wydarzenie tygodnia
O~r.a-polszczyzna: !łłochy

- la
,
10.15 Godzina z Hanną Barbe", - filmy dla dzieci
11.10 Teatr dla dzieci: Marla Clunells
"Killevlp~en", reż, M. Clunells
12.00 "Zatoka arIInów· /Marlin Bayl
- pilot 25-0dc. serialu austraI.
13.15 Halo DwóLka
13.25 " Na plknl u' r~ .
13.40 Dzień Kultury si
14.00 Bogusław Ka:r:Skl zaprasza:
Muzyczne spo ania ze znakiem zapytania - rozwiązanie
za~adek

14.10 "p casao I taniec" 11/ - prezentacJa baletu "TróJgraniasty kapelusz" w choreogrlfll Masalna
15.00 Podróże w czasie I przestrzeni:
-"Oblicza Tutanchamonl" 15oatJ - an~ serial dok.
15.50 Dzień Ku ury Wsi
16.00 rRadio Romans' /171 .OJcowle
dzieci" - serial TVP
16.30 FamIllIda - teleturniej
17.00 Studio Sport: zawody w powożeniu ZlPrzęytml o nagrodę
Prezesa Rady Inlstrów IBo18.00
18.25
18.50
19.00
19.30
19.35
19.56
20.00
21 .00
21.30
22.25

e Rlllngs Stan.. - wywiad
Dystana - m~. sportą,wy
Program loka ny
Gra - teletuml~
Dzień KUItu~ si
"Przygody
Imków": .W~womy karuzel" - serial anlm. SA
Szalone liczby - Zagadka bobra
Unia specjalna - Izabela Sierakowska
Panorama
Bezludna :il.~
"Karol Wiei
15-os1./ - serial
fr.-wł.

POLSAT
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.50
13.35
14.05
14.35

18.00
18.30
19.00
19.55
20.00
21.00
23.05
0.05
1.05

INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA
ORAZ INFOIIMACIIi o OGlDSZEM/IOI
DROBNYat Z T71ZEat QS1'A1Nat

MAEROw .,EatAINK

jTA!jllO.861

te 271·93

Banana Spllt --serial anlm. USA
W drodze - mag. red. katol.
Kuba zaprasza talk show
Talia gwiazd - mag. rou.
Disco Relsx
Dakłarl - seria' przygod. USA
Niezwykłe przygody kapitana
Nemo - film fab. usA
Power Dance - Gra!my
Jesteśmy - pr. red. katol.
Moda I znaki Rock'n'rolla
mag. mody
Oblicza wojny - ang. serial dok.
Miasto w ogniu - kanad. film
fab.
Klub babysitters - kanad. serial
obycz. dla mI.
.
Informacje
Pieniądze , szalenstwo I zbrodnia - serlalobycz. USA
Informacje
Kobra - serial sens. USA
Kino satelitarne: .Daleki grom film fab. USA-kanad.
Julio Igleslas w Polsce
Stanisław I Anna - pol. film fab.
Pożegnanie

PHILIPS

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
DZIALI.

OD PONIEDZIALKt: DO PIĄTKU WGODZ. 9-18

HURTOWNIA
LUWR-EXPOL sp. Z 0.0.

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Kowunalne.i
i Mieszkaniowe.i w Tarnobrzęfu

~slawlCe/

23.25 Warsaw Summer Jazz Days
1995: transm. z Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, wyk.
Branford MarsalIs
23.45 Warsaw Summer Jazz Days
1995: wyk. Robln Eubanks
24.00 Panorama
0.05 Wars_ Summer Jazz DaYts
1995: transm./cd./wyk. Chlr le
Haden z zespołem
1.15 Zakończenie programu

15.05
16.00

I 9.00 Kielecki kwadrans· mag. inform.
Powt.1 9.25 Dom i ogród /31 - fr. film po-

Spółdzielnia

strona

informuje, te od 27.06.1995 roku od
godz. 7, do 28.06.1995 roku, do godz.
6, na są pl całkowita przerwa w dostawie wody dla wszystkich odbiorców
z wodociągu miejskiego spowodowana
koniecznołcią
przeprowadzenia niezbędnych
remontów technologiczno-energetycznych Stacji Uzdatniania Wody
oraz sieci miejskiej.
W związku Z tym, że dowóz wody będzie ograniczony, prosimy
zabezpieczenie się W wodę przed postojem.
Począwszy od godziny 6 do godz. 1228.06.1995 roku nastąpi
stopniowa stabilizacja parametrów pracy wodociągu miejskiego.
Wszelkie informacje związane z postojem oraz dowozem wody
można uzyskać W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Zamkowa 121, tel. 23-23-29 lub 23-21-10.

o

wcześniejsze

540/1<

-

K C

~

Kielecka
Centrala

M

Materiałów

Budowlanych

B

Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 28a (Automobilklub)
tel. 42-30-13, czynna w godz. 8-16, soboty 8-14

poleca

wyroby tytoniowe
artykuły chemi i gospodarczei

w cenach producenta!

·1000 pozycji asortymentowych
• dostawy do odbiorców
•zamówienia telefoniczne
• dogodne formy płatności
•dla stałych współpracowników dodatkowy rabat

·OFERUJE
WYKŁADZINĘ DYWANOWĄ ,,,NOWITA"
oraz WYKŁADZINĘ PCW "GAMRAT" JASŁO
Ceny producenta

-,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Hurtownia Nr 1 Kielce, ul. Długa 30
tel. 66-49-77, 514-32 , 547-27

strona 12
Budownictwo
Centrum Materiałów Elewacyjnych i Dociepleniowych zaprasza! Kielce, ul. Zagnańska 6,
tel. 68-13-29.
VAT/00678
Farby, lakiery, impregnaty
naj lepsze francuskie . Hurtownia. Kielce Krakowska 62 (obok stacji CPN), tel. 516-45,
61-09-85. Wykonujemy tanio
ekologiczne docieplanie budynków.
JAKV/OOO15
Listwy wykończeniowe , parkiet, mozaika, qrzwiczki meblowe. Hurt kasetony ze sklejki i styropianu, okucia meblowe. Sklep
"Listewka". Kielce, Radostowa
1, 22-830.
JWValOO083
.•••···_· .•• _•••·_ ••. H.··.·••·•..·_·_•.. ·______·······_
.._.._. __.... _.•..
"Mabud" Przedstawiciel Cementowni " Małogoszcz" oferuje
cement 350, 450 Oraz inne materiały budowlane. Kielce, Zagnańska 72, tel. 484-19, fax 49392, Skrzetlewska 4, tęl. 68-4440. Okna, drzwi, materiały budowlane. "Mabud" Jędrzejów, ul.
Dojazd 1, tel. 613-52.
WZKV/OOOO9
Marley • niezniszczalna rynna. BAYOSAN - tynki, inne materiały do ocieplania budynków.
Kielce, Okrzei 59, 429-12 w. 34.
JWVA/00085
- Ocleplaniebudynkó-W-'(Put2:Y;
tynki gipsowe (mokre). Kielce,
66-46-60.
-------_._-_._... 80/05769
...__ ....._.Okna, drzwi, materiałybudow
lane. "Mabud" Jędrzejów, ul. Dojazd 1, !el. 613-52.
WZVAIOOOO9

_

Lokale
Aby kupić, sprzedać, zamienić: dom, działkę, mieszkanie dzwoń (0-41) 463-63 (całą
dobę). Kielecka Giełda Nieruchomości.

__

... ..... __......... -VAT/00642
....................mieszkania - ulga sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
Karczówkowska 3, 61-65-12.
WZVAIOO219
..._._._ ..
..__.._-_._..--_........
_--_ ..._--Dwupokojowe:
Czarnów,
Stok sprzeda Biuro Mieszkaniowe, 61-65-12.
WZVB/OO219
Kupię, wynajmę , mieszkanie,
dom. Kielce, 526-17.
MKruIOOO36
Mieszkanie do wynajęcia.
Kielce, 61-69-37 .
80/05828
Poszukuję domu do wynajęcia w Kielcach z zamiarem
kupna. Sprzedam posiadłość
pod Kielcami. Możliwa zamiana.
Tel. kom . 090335907.
80/05920
Poszukuję
lokalu
biurowo- handlowego z telefonem,
o powierzchni około 20 m kw.,
w Tarnobrzegu . Ofertę proszę
pozostawić w Biurze Ogłosze ń
w Tarnobrzegu .
K/00558

_

_._

Spółdzielcze
4-pok.
(66
m kw.) Szyd łówek zamienię na
mniejsze. Kielce, 32-50-19.
80/05945

Sprzedam pilnie mieszkanie
trzypokojowe, 57 m kw., I p. Tel.
(0-16) 42-82-77.
KIMr/OOO33

MKVAl00162

Akumulatory .Akuma" - tanie,
niezawodne, 2 lata gwarancji.
Części do Skody i motocykli
(wszystkie typy). "Motor-Zbyt", Kielce, Żytnia 3/5, telJfax 61-67-78.
MKVAlOO1 56
Akumułatory • hurt (wszystkie rodzaje). regionalny przedstawicieIZAP. Piastów. Brzeziny 102a.
Detal - Kielce, Skalista 13.
MKVAl00182.................................................................................................
Autoalarmy atestowane. Klejenie autoszyb, znakowanie "Karo". Kielce, Żniwna 3, 68-07-88 .
MKVAIOO1 24
"Auto-Max" części nowe,
używane (samochody zachodnie). Kielce, Domaszowska 45,
68-25-07.
MKruIOOO31
AVię A31 (1989) sprzedam.
Kielce, 11-43-71
80/05793
Blokady skrzyni. Kielce, 6156-31,68-43-78.
80/05222

_M •••••• ·· · · ·· ·.···.·~.·. · ···.·· · ············ · · · ······ ••• _ . _ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

Ford· części zamienne. Kielce, Górników Staszicowskich
15,502-52.
MKVAlOO159
Kieleckie Zakłady Naprawy
Samochodów zapraszają! Kielce, Krakowska 62,516-41.
MKVAIOO116
Konserwacja samochodów Noxudolem. Kieloe, Zagórska 103.
80/051 n

PNa/OOO11

Osobowe, busy, autobusy.
Blacharstwo - ustawianie geometrii, lakiernictwo - komora lakiernicza, CZęSCI zamienne.
Gwarancja do 5 lat. Suków - Papiernia, 61-94-12.
Półosie napędowe SNRA Francja z gwarancją do wszystkich samochodów osobowych zachodnich i japońskich. Wyłączny
przedstawiciel "Lemar", Kielce,
$ciegiennego 201,61-45-18.
MKVAlOO169
............. _._- ..._._...._-_..•..... ....._..__.....- ....
_.... _....._._ ..
Sklep Motoryzacyjny, Kielce,
ul. Pocieszka 17, prowadzi
sprzedaż części Fiata 126 oraz
motocyklowych. Regeneracja
wałów korbowych motocyklowych.
Kielce, 275-64.
JAVOI00095
Sprzedam 126p (1983). Kielce, ul. Piekoszowska 247.
80/05910

_

~

Szyberdachy. Kielce, 222-28.
VAT/00699

Szyby samochodowe - sprzedaż, montaż - szyberdachy.
Szewce 39, k. os. Nowiny.
Tel./fax 592-05 oraz Kielce, al.
Tarnowska 26.
........................••....................._.....-............ _._._JAVAlOOO59
....................Tłumiki Walker. Kielce, 516-41.
MKVAIOO1 15
Zawory silnikowe. Kielce, ul. Ster
kowa 5, tel. (041) 68-37-72.
PNAlOOO11

Nauka

,

Szkoła "Global Village" zapra- '
sza: intensywny, wakacyjny kurs
angielskiego w Kielcach (prowadzi Jeff) i kurs w Anglii. Kielce,
Złota 27 (róg Żelaznej) , 12.0018.00, tel. 543-68.
JWVAl00091

. -..

Motoryzacja

--·Tłumaczenia: Kieice~-····S·ien=

AAA AAA AAA ZAPRASZAMYl Do sklepu motoryzacyjnego PP MOTOZBYT W
KIELCACH , przy ul. Karczówkowskiej 9, czynnego
8.00-17.30 , tel. 68-44-50.
ŻUK, POLONEZ, FSO, 126P.
Akcesoria,
akumulatory,
łożyska , lakiery, ogumienie,
chłodnice , grzejniki gazowe.
P1221OOO94
I •

Największy

sworznie, wahacze. Kielce, ul. Stokowa 5, tel.
(041) 68-37-74.

Kupię lewe drzwi do fiata 126.
Kielce, 225-85.
80/05948

Duże

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

Końcówki,

Kupno

_..................._..__._.........

Echo Reklama

AAAAmerykański e autoalarmy .Alcatraz" (kod dynamiczny)
oraz "Legend", centralne zamki ,
znakowanie, rad ioodtwarzacze.
Najlepsze w kraju ceny oferuje:
Wyłączny przedstawiciel na Europę .Audiopol". Kielce, ul. Radiowa , tel. 429-67.
UkbolOOOO1

kiewicza 11. Tel. 68-10-47.
80/05776

Naprawy
Błaut - naprawy telewizorów.

.lSLe.l.~I:l!._3..~_~.?~.~~.:.._._. ___..y..9.'?.:!.s.~.s.

Nieruchomości
Sprzedam dom czesclowo
wykończony z działką 460 m kw.
Kielce, Ostra Górka. W iado-

w regionie dystrybutor okien i drzwi POLECA:
1. Okna drewniane dwutamowe
zespolone i okna jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi (przedstawiciel handlowy "Stolbudu" Włoszczowa) .
2. Okna drewniane jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi, okucia zachodnie "StoIimpex".
3. Okna z PCV "Poltrocal' wszystkie typy.
4. Okna z PCV "Panorama"
(zbrojony profil, okucia Roto)
białe, biało-brązowe , brązo

we; typowe i na zamówienie.
5. Okna z PCV - KBE białe,
biało-brązowe , brązowe w dowolnym kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - konstrukcja amerykańska .
Przesuwne
góra-dół, lewo-prawo, z siatką
ochronną przeciw owadom;
na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium w wielu

Zakła -=
d-:N
-=a
-p-raw-czy-w-Zarach

sprzeda na gwarancji " Białoruś"
- 31 .950 zł, "Ostrówek" - 42.950
;z.!:.. !.I:l.I.: (g:~.ęJ.?~.::3.~.:9..1 .:....... I<'.~?~~.~
126p (1985). Kielce, 66-14-58.
60/05928

Sprzedaż

Aktuałna oferta: tapety, kasetony sufitowe, kleje do tapet, kasetonów. Akcesoria łazienkowe .
Lodówki turystyczne. Hurtownia
"Lemar", Kielce, $ciegiennego
201,61-45-18.
MKVAl00198.
............................................_.............. ..............................
wzorach W8'M1ęłrzne i zewnętrzne
Boazeria, wykończenia , moz przekładką termiczną; typowe i
zaika, klej. Kielce, Kołłątaia 7.
VAT/00648
na zamówienie. .
8. Drzwi wewnętrzne - kilkaBoazeria, listwy wykończenio
naście wzorów.
we. Kielce, Lubiczna 20, 68-40-87.
80/05322
9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście wzorów.
Boazeria, listwy, panele boa10 . O.ścieźnice.
zeryjne, lakiery, drzwi harmonij11. Bramy garażowe.
kowe, kasetony, mozaika. Kiel12. Okna dachowe - przedstawice, Miła 14, 566-22.
AKMV/OOO82
ciel handlowy firm: "Velux",
"Fakro", "Ortis".
. Cinquecento 700 (1994), 13
13. Styropian.
rat w Auto-Tak. Kielce, 443-33.
80/05944
14. Cement z Małogoszcza
wapno.
Fiata Combi (1984). Kielce,
15. Piana montażowa.
66-01-67.
80/05916
ZAPRASZAMY!
Każdy wybierze coś dla siebie!
Garnitury dla młodzieży i do"Hossa" - Kielce, ul. Żelazna 22
rosłych. Taniej niż w Tuszynie.
(obok dworca PKP), tel. 66-34-21,
Kielce, pl. Wolności 8, 61-80-60.
MKVAlOO119
fax 66-09-01; cement, parapety
Jamniki szczenięta. Kielce,
pod numerem telefonu 66-09-07.
31-98-20.
Nowo otwarty punkt sprzedaży
80/05887
- Kielce, 1 Maja 136 (między
Ładę (1984). Kielce, 32-21-87.
mostami), tel. 68-30-06 poleca
80/05930
najtańsze w Polsce okna drewOkazjal Camping "Dethlefts"
niane, klejone z trzech warstw, z
z pełnym wyposażeniem i przedpotrójnymi szybami termoizolasionkiem, niemiecki (1977), 2470
cyjnymi oraz okuciami obwiedmm x 5800 mm x 2000 mm. $ciniowymi firmy "Siegenia". Ponawka $rednia, woj. wałbrzyskie,
nadto oferujemy standardowe
tel. 409 (po 20.00).
okna SSB "Stoi bud" Włoszczo
................................................-.....-..-_................._80/05789
....................
wa w cenach konkurecyjnych.
Owczarka niemieckiego "Hossa" - Radom, ul. Obszczeniaka. Kielce, 31-08-91.
..........._-_......... ......_-----_... . ... 80/05763
_........._......
rońców 30 (dojazd od ul. 1905
Overtocki, stębnówki, inne.
Roku), tel. 60-20-88.
umbolOOOOO
Kielce, 32-51-14.
80/05307
Pawilon handlowy o pow. 42
Poligrafia
m kw., w II rzędzie przy placu tar"Poligrafik" • pieczątki, wigowym w Tarnobrzegu, tel. 64zytówki. Mała poligrafia. Ksero. Kiel28-21 . Staszów, po godz. 20.00.
KSru/OOO68
ce, Żytnia 10 (Waligóry), 61-50-18.
AKMV/OOO84
Piec gazowy "CO" 10 kW mało
używany, cena: 400 zł . ZagPraca
nańsk , '11-37-58.
80/05949
Księgowa ze znajomością!
Pilnie Poloneza (1983/84),
obsług i komputera poszukuje
cena 3.300. Kielce, 32-47-03.
_ _ _ _ _ _ _ _ _'-"
60./05918
pracy. Kielce, 32-38-60.
80/05929
Przyczepę-beczkę do przePraca na wakacje. Kielce, 68wozu paliw 3500-li trową. Tu75-82.
dorów 3 koło Opatowa.
VAT/OO758
HWru/OOO34
............................. .......... ........
............
-..........._Zatrudnię
do
ocieplania
Rottweilery sprzedam. Kiel(Putz). Kielce, 66-46-60.
~~!_.~_~ę.:~~.! . ~_1.:ę?:.1.!:.... _......~?.!~.S.~.1.~
80/05767
Siatki ogrodzeniowe. Kielce ,
229-24.
VAT/OO606
Różne
Sprzedam kamerę Video
Lombard 68-22-42 - natychVHS-C z osprzętem , cena 1 .400
miastowe pożycz.ki. Kantor w hozł. Kielce, 66-18-43.
80/05931
telu "Bristol", także w niedziele.
Sprzedam suknię ślubną.
68-22-24, nocny 66-30-65.
Kielce, 61-59-63.
80/05926
JAVAlOOO64
Sprzedam tanio działkę buNatychmiastowe pożyczki t
dowlaną. Kielce - Ostrogórka ,
Kantor Manhatttan, Kielce, ul.
tel. 61-69-95 (po 16.00). 60/05933
Sienkiewicza 15, tel. 443-93.
Sprzedam 2 tys. skrzynek z
Zapraszamy!
VAT/00656
butelkami po piwie. Kielce (0-41)
Ogród • wystrój z elementów
61-30-47.
60105896
drewnianych. Produkcja i mon·~Tarpa·na;;···rI985)~
taż. Sklep "Listewka", Kietce,
Ciepliński, Zbludowice 58 - BusRadostowa 1.
~<?~. !~!:l..~:!.9..:... . .__. __. . . . . . _
. ~I3..~~~
JWVAlOOO83

_

_

__ __

_ _-_._

"Okpol" Kielce
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
Chłopskich 77, Niewachlów I, tel.
571-91, 526-01 w. 34. Końskie,
ul. Kielecka 1, tel. 24-74.
JAVAl00062

ARMA1lJRA KRAKOWSKA
baterie kuchenne, łazienkowe

ceny producenta
rabaty do 4%)
Hurtownia OBI
Kielce, ul. Zakładowa 1
czynna 7-17, soboty 7-13
tel. 66-06-05, w. 177
(możliwe

..

.,

http://sbc.wbp.kielce.pl

-····zaiuzj·e ·: ·· i<Xeice·;··269=22~·_····_···_···

80/05852

Załuzje wszystkich typów.
.lSi.I:l.I.~I:l.!...~.1..:9.~':ęz.:......_............... .~c:>'.o.?ll.~

Żaluzje, tapicerka drzwi. Kielce,68-12-75.
60105715

Wideofilmowanie
VideoFilm (montaż) . Kielce,

_

60104295..57'2:>-75.
_.................-..-....... ... -..._..._...._......_...._........................
VideoKlaps. Kielce, 31-03-67.
80104305
Videofilmowanie "Demon".
Kielce, 31-38-76.
.
80/05284

Zguby

Towarzyskie
AAA .Avalon" - Seksterapeutki zapraszają panów całodobo
wo. Zatrudnimy panie. Kielce,
tel. 61-13-13, tel. komórkowy,
090-3,3-52-99.
80105475
Amazonka· masaże, towarzystwo. Kielce, Mąchocka 30, tel. 22408.
80/05022
Thais • Agencja Odnowy Sił Erotycznych całodobowo - 61-49~.§:.~.~!!:!:l9!'i.I!.l.Y-.E'l..':1.i~.:. __..._.~.9.!~~.!~
I

Turystyka
Monachium,
Norymberga
(czwartki, soboty) - regularnie.
Lublin, 55-13-06.
RIbo/00048
Wołne miejsce w samochodzie
do Monachium. Wyjazd 26.06.
Kielce, 66-43-20.
80/05932

· · · Wyclecz·ka:-···\f;iloc·hy·· · 30:06:·:
7.07. - cima 224 zł + 80 dolarów.
Wczasy, kolonie krajowe, zagraniczne. "Poltour", Stalowa Wola,
ul. Okulickiego 83, 44-26-41 . Radom, ul. Prażmowskiego 13, 6312-47. Tarnobrzeg, ul. Głowac-

~i.E:!.9.<?~.~! ..?.?..~_1.~.:~.~.:.............. ~.~Y..'Y.~!J.<l.J.:1
Wynajem busa. Kraj - zagra~lca . Kielce, .~1-ę8-8~_80/05~~

Usługi
Alarmy stacjoname, kraty rolowane, szlabany, bramy, zapory
parkingowe. "Cebox". Kielce, ul.
'=<?I.t:l'l....?.~.t~I.:_~.~~.:~~.:.. _.........Y"~"..~'.C!Il.~.9.~
Cyklinowanie, lakierowanie.
Kielce, 224-30. - ,
80/05783
Małowanie, tapetowanie, parkiety, cyklinowanie, remonty,
VAT. Kielce, 32-27-26.
VAT/OO709

Matysek Andrzej zgubił legity-

r.:r1.~l::j~~.ą:.._.__._.-:._.__...__ 80/05943
Słomińska Ewa zgubiła świa
dectwo dojrzałości III LO Ostrowiec.
.........
_........ _._........_._.... _......__... __._
.- ..__0/ruIOOO75
............._.....Syska Joanna zgubiła legitymację szkolną wydaną przez
Zespół Szkół Zawodowych nr 4.
80/05892
Juszczyk Lucyna zgubiła legitymację szkolną wydaną przez
ZSPS w Kielcach.
80/05935
Klikowicz Leszek zgubił legitymację wydaną przez ZSZ przy
ZWSE
w Kielcach.
80/05885
......................••..••......•
-....•....__......._...._.. __..._................
_Brzostowicz Krzysztof zgubił
legitymację

szkolną

wydaną

przez Zespół Szkół Budowlanych w Sandomierzu. 8Lru1OOO42
Burda Maja zgubiła legitymację szkolną wydaną przez II
!:Q..~_.lSi.I:l.!~.'l..~~.:.. .....__ ._...._. ____ 80~~.91
Konwa Małgorzata zgubiła
świadectwo maturalne wydane

P!.z.:~~_~.9._.~.ą~0_99..~.?:~.~:_..!l.?'.O"5~~
Gołąbek

Piotr

zgubił

legityprzez
ZSZ przy ZWSE w Kielcach.
80/05690
Unieważnia się pieczątkę o treści:
Zespół Opieki Zdrow:>tnej wKielcach
Przychodnia Rejonowa Nr 2 laboratorium Diagnostyczne ul. Pocieszka
.1.1 ??.::!:i~§. ~~ . . __._. __ . _. .!l.9.~s.~
Zginęła legitymacja szkolna
ZSZ ZWSE na nazwisko Wysoc~i..Ą~.~<:I.c:l.i'!~;z.: ..__ ........._......__ ...._..~c:>!o..~
Zgubiono legitymację szkolną
ZSZ na nazwisko Skowron Hubert.
mację szkolną wydaną

..... _... _._.__.._._.._.._._............................._~?_J()~I~

Zgubiono legitymację szkolną
ZSE na nazwisko Biesaga Mir.<:l~~~:._._._ ..........____:..___ ._.._. _....~c:>~~!lI

Mieszkaniowa "Iskra"

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109, tel. (041) 66-69-70
ogłasza przetarg lIieogralliczony na

budowęsiaci

·_·-Sprze·dam.

EMAllA OLKUSZ
wanny, zlewy, brodziki

triko. Kielce, 11-41-48.
80/05732
Szalunki budowlane, rusztowania, lawety - wypożyczalnia. Kielce,
~~.?:.1.?.! ..~~.:§.~ą~._.._..__.._Y..A!!~~~.~
Układanie kostki brukowej.
Kielce, 61-35-54, 16-14-10.
80/05720
Wstrzeliwanie kołków, karnisze, zamki, tapicerka drzwi. Kiel!:.~_ę_1 .=?~:~~:........__ .____ ._~2.'~.~2.~
, Wtryskowe
ocieplanie
domów pianką. Kielce, tel. 31~~:t_~. , . ~1.=~§:§~:. ..._..................'!.~!./lJ.<l!.~~
Zakład Betoniarski poleca pły
ty ozdobne betonowe, pustaki ,
bloczki. Krajno II 105, tel. 113.
Rubak Marian .
80/05924

"'Za-j'uzJ;:"'Kielce:-468=1'9':-"'--"'--

I

Spółdzielnia

Ocieplanie domów wtrysko-

~~:. . ~1~1~!....11. :?1.:!..1:... __ ._~~~.~
Parapety, sd1ody, nagrobki z las-

60/05687

Stolarka Bud.

_

-_

1!.l.c:>.ś._ć..~.~.g.?.r.~~9....1. 3..9..:..,_...........~.c:~!.0_~~
TANIE domy: Pakosz, Radkowice, Lisów, Pierzchnica, Wzdół
Rządowy , .Skarżysko , Starachowice, Janowice sprzeda Biuro
Mieszkaniowe - 61-65-12 .
WZVC/OO219

Sprzedam: wózek widełkowy
akumulatorowy - Bułgar - stan
dobry, tel. (0-15) 23-39-87, adres: Hurtownia .Aqva Vita", Tarn9.~EI:l.9.. ~..ę.c:>!.~~:.....................~~":"?~.CJtl~
Szczeniaki owczarka alzackiego. Kielce, 11-06-92.
80/05936
"Wiatrak" - cytrusy, kurczaki,
karpie, jaja - hurt-detal. Kielce ,
Skrzetlewska
4
(parking
strzeżony - Her~ MKVAlOO167
Wypoczynek
pikowana
skóra (tanio). Kielce, 61-90-60.
80/05678

Restauracja "Karczówka" organizuje przyjęcia weselne, bankiety, imprezy zlecone. Kielce,
566-06.
KONK/OOOO1
Rewelacyjnie niskie ceny artykułów wod.-kan., c.o. Np. miska klozetowa - 32 zł . Kielce, Sło
wackiego 17. Zapraszamy.
I/AT/OO742
Tarot najlepsza wróżba dla
Ciebie. Kielce, tel.
kom .
090335465.
PAW/OOOO3
Tkaniny, dodatki krawieckie,
drelich , flanela - Hurtownia ,,1nes", Kielce, $ciegiennego' 40,
61-50-79.
JWVAl00073

W

!(ablowtd NN
ui.dla Ostreg6rl(8
W l(iGICiaCih~

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można
uzyskać

w SMI , pokój 503, tel. 66-69-72.
Przetarg odbędzie się w siedzibie spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 109, pokój 501 , 6.07.1995 r., o godz. 10.
Termin składania ofert cenowych i określających czas rea lizacji
upływa 6.07.1995 r., o godz. 9.
Warunkiem rozpatrzenia ofert jest wpłata wadium w wysokOŚci
3.000 zł w kasie spółdzieln i w terminie do 6.07.1995 r., godz. 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz un ieważn i en ia przetargu bez podania przyczyn . 559/1<
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CA'RINA &

COROLLA

A

Gwarancja I rękojmia
6 lal gwarancji antykorozyjnej

JESZCZE WKONTYNGENCIE '95

NAJLEPSZY
SAMOCHÓD

I

FIRMOWY.

931AKMlVAT

WOJEWODA TARNOBRZESKI
zawiadamia, że zgodnie z art. 61 par. 4 kodeksu postępowania
administracyjnego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wdany obszaru strefy ochronnej ustanowionej wokół obiektów KiZPS ..Siarkopol"
i Kopalni Siarki "Machów" Oraz Warunków
jej ~sPQdarowania i użytkowania.
54711<

Zakład

Ogłoszenie
Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Opatowie, ul. Partyzantów 42
ogłasza przetarg nleogranlczony na samochód tuk.
rok produkcji 1988. cena wywoławcza 800 złotych.
Przetarg odbędzie się 7.07.1995., o godz. 10, na terenie bazy PGKiM,
ul. Partyzantów 42. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić
wadium do godz. 9 w dniu przetargu, w kasie przedsiębiorstwa , w wysokości 10% ceny wywoławczej . Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
181bl/vat

SPRĘZARKI.

Infonnacja
Opieki Zdrowotnej w Grójcu, ul. Piotra Skargi 10

zatrudni
ordynatora Oddziału Wewnętrznego w Białobrzegach z I stopniem specjalizacji.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Może być przydzielone mieszkanie
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Falencicach /2 km od Białobrzegów, z dobrym połączeniem komunikacyjnym', a w 1996 roku w Bialobrzegach. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Białobrzegach , pod nr tel. 13-25-72.
59lrlfup

wraz z wyposażeniem dodatkowym
- LOCTlTIE - konserwacja, remonty, naprawy
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie
- wiertarki i wkrętaki pneumatyczne
• szybkozłączki - szeroki asortyment
- przewody gumowe i polietylenowe
;i agregat prądotwórczy 220112V 2,2 kW

~

.

25-729 Kielce ul. Urzędnicza 16

i;l tel. 504-57, tel.lfax 524-77 tlx 0613318 sk.poczt.334

<RYWAL

jazdy "Krzysztof'

zaprasza na wakacyjne kursy
prawa jazdy kat. A, B, T 27 lipca (wtorek), godz.
do klubu .Mrówka· przy ul. Karczówkowskiej 10
oraz do Bielin - Dom Kultury .Pod Kogutami"
3 lipca (poniedziałek), godz. 18.

OFERUJE PH-U-P

BEST

Szkoła

TEL. 51-777
posiada własny plac manewrowy!
Gwarantujemy kr6tkie terminy. Wakacyjne zniżki!
Szkoła

bołOSI17

MARKET-HURT

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
pO Rewelacyjnie niskich cenac

<Pzyjdź, sprawdź, przekonaj się

ł

FI.

SAMOOBSŁUGA
.
RatbJm~!!!; Tartaczna 3 /magazyny PSSI
P.HRIWAL
"
RatbJm, ul. Tartaczna 5, tel./fax231.51
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kili1iskiego 49B
tel. 65·31·70
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Konto: Echo Press SA, BGZ O/Kielce 829021-10302-2511-2
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Tomasz Kordeusz
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HURTOWNIA
ART. spotYWCZYCH
ZŁ KIELCE
ul. Hauke-Bosaka 8
Nowo otwarta
hurtownia poleca
w cenach promocyjnych

soki i napoje
Dla odbiorców hurtowych
"_
rabaty.

I

''-,'-.

"Uli~ąmi · chodzą . aniołowie"
':. ~

.

- .

Nowa kaseta znanego barda już do nabycia
we ;-wszy~tk;ch dobrych sklepac.h muzycznych!
Sprzedaż po

cenach hurtowych
Dział Reklamy Polskiego Radia Kielce, ul. Radiowa 4
Codziennie do godz ..18
http://sbc.wbp.kielce.pl

TEL. 444-44
TEL. 96-22
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Reklama·

skuteczna,
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" TAVRIJA"
NA POLS~Ą
KIESZEN
Na początku czerwca tego roku w łódzkiej montowni
"Damis Motor Poland" zmontowano tysięczną "tavriję". Od momentu złożenia pierwszego ukraińskiego
samochodu minęło zaledwie pięć miesięcy.
Warszawska firma . Damis·
w 1990 roku w branży
motoryzacyjnej jako dystrybutor
indyjskich samochodów .suzuki
maruti BOO· na rynku polskim . W
1993 roku zarejestrowano firmę
.Damis Motor Poland·, która
przejęła sprawy motoryzacyjne
spółki .Damis·.
13 października ubieg/ego roku
przedstawiciele firmy podpisali
kontrakt z ukraińskimi zakładami
.Avtozaz" na montaż przemysłowy
1100 samochodów .tavrija·. Jednocześnie podobny kontrakt zawarto z Zakładami Silnikowymi w
Melitopolu na dostawy jednostek
napędowych o pojemności 1100
zasłynęła

cc.
że wybrano właśnie tę
markę. zdecydował przypadek.
Otóż w 1993 roku upadająca
spółka .Polkon· miała prawie 200
samochodów .tavrija" na składzie
i wszystko wskazywało na to, że
będą one musiały wrócić za naszą
wschodnią granicę .•Damis· zdecydował się kupić te auta i
następnie sprzedać je w Polsce
już pod własnym szyldem. Jak

O tym,

twierdzi szef .Damisu· Bogdan
Tomaszewski, samochody te musiał sprzedać ze stratą . Jednocześnie jednak zaproponował
zakładom w Zaporożcu otwarcie w
Polsce montowńi .tavrii·. W końcu
stycznia tego roku rozpoczęto
próbny montaż pierwszych pojazdów. Ukraińsko-polski kontrakt
przewiduje montaż .tavrii· do 2000
roku.
Pierwszy tysiąc zmontowanych
aut został sprzedany na pniu .
Każdego {jnia przed warszawskim
salonem sprzedaży ustawiają się
całonocne kolejki. .Tavriia· w wersji standard od początku roku
•trzyma· stałą cenę - 115 mln starych złotych. Podrożała o blisko 15
.mln zł dopiero po wprowadzeniu
katalizatora.
Montaż samochodów oparty
jest na systemie gniazdowym.
System montażu oraz organizację

pracy opracowano pod kierunkiem
specjalistów z fabryki w Zaporożcu . Aktualnie pracują cztery
stanowiska montażowe . Montownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, uwzględniającą również

sprawdzanie samochodów wyposażonych w katalizator. Organizacja pracy pozwala na montaż 350
samochodów dziennie.
W łódzkiej montowni zatrudnionych jest 70 osób. Większość z
nich czuje się już na stałe związa
na z tą firmą . Na początku jednak,
nieomal codziennie następowały
zmiany w zespołach montażo-

wych . Przez zakład przewinęło się
ponad 200 osób.
Montowana w Polsce "tavrija"
ma coraz więcej elementów pochodzących z polskich fabryk.
Prawie od początku samochody
wyposażane są w polskie akumulatory i opony oraz kołpaki na koła.
Polskie są także cewki zapłonowe
i świece. Silniki zalewane są olejem z Rafinerii .Czechowice-Dziedzice·. Dobiegają końca rozmOwy
na temat montażu polskich szyb i
instalacji elektrycznych. Wiele
wskazuje na to, że w przyszłości w
układzie wydechowym łódzkiej
.tavrii" znajdzie się katalizator polskiej produkcji. W przyszłości samochód w 30 procentach będzie
się składał z części i podzespołów
wyprodukowanych w Polsce.
Pytany o plany związane z wielkością montażu szef .Damisu· odpowiada: - Jego wielkość będzie
zależała od zapotrzebowania rynku. Na razie możemy zwiększać
liczbę montowanych w Łodzi samdchodów. Systematycznie rozwijamy sieć stacji serwisowych. W
tej chwili jest ich w kraju ponad 30.
.Tavrija· nie może konkurować
z wyrobami czołowych firm europejskich. Trzeba jednak brać pod
uwagę jej cenę i zasobność kieszeni polskiej rodziny. Firma pracuje też nad poprawą wykonania
tych samochodów. Wkrótce wejdzie w życie specjalny system, indywidualnie promujący pracowników za jakość pracy.
GRZEGORZ ROMAŃSKI

"Volvo 850 TOI" • przyszłoroczna atrakcja

Silnik wysokoprężny
z turbodoładowaniem
Program produkcyjny Volvo Car Corporation na rok 1996
wieńczyć będzie nowe "volvo 850 TOI" napędzane silnikiem wysokoprężnym o parametrach doskonałych pod każdym
względem. W nowym programie prooukcyjnym znajdzie się również wiele nowości w wyglądzie zewnętrznym samóchooów i w
ich wnętrzu, w wyniku czego oferta Volvo na rok 1996 będzie

jeszcze bogatsza i bardziej atrakcyjna.
Modele samochodów .volvo·
doskonaleniu, a dotyczy to zarówno spraw
dużych , jak i małych . Dobry samochód można zawsze udoskonalić , powodując , że jego posiadanie stanie się dla właści
ciela jeszcze większą korzyścią
i atrakcją. Nowości wprowadzane do modeli roku 1996 sprawią
właśnie, że korzystanie z samochodu stanie się jeszcze bardziej
przyjemne i bezpieczne.
"Volvo 850", które od czasu
swego wejścia na·rynek rozwinęło
się w całą serię pojazdów, będzie
w roku 1996 oferowane z turbodoładowanym
silnikiem wysokoprężnym z wtryskiem bezpośrednim . Poza tym, we wszystkich modelach serii 850 wprowadzono wiele innowacji - zarówno w
podlegają stałemu

Opel Hungary wybuduje nowy obiekt

Inwestują

w

głowice

Opel Hungary zainwestuje 257 milionów marek niemieckich
w swoim zakładzie w Szentgotthard. Zbudowany zostanie obiekt
o powierzchni 12.300 m kw., w którym będą produkowane gł0wice silnikowe. Przy trzyzmianowym systemie pracy, Inwestycja
pozwoli na podwojenie rocznej prooukcjl do około 460.000 silników ECOTEC o pojemnościach 1,4 oraz 1,6 dm sześc., stosowanych w modelach "corsa", "tigra" I "astra".
Nowy dział produkcji głowic silnikowych rozpocznie swą działal
ność w drugim półroczu 1996 roku. Będzie przy użyciu najnowocześniejszej technologii wytwarzał 460.000 16-zaworowych gło
wic.lnwestycja Opla oznacza także stworzenie do 220 nowych
miejsc pracy, a więc zwiększenie
zatrudnienia w zakładzie w Szentgotthard do około 850 osób.
- Nowy plan podniesie sumę
środków
zainwestowanych
przez nas w ciągu ostatnich 5 lat
w Szentgotthard do 700 milionów marek - powiedział w Budapeszcie prezes GM Europe, RI-

chard M. Donnelly. - Fabryka w
Szentgotthard odgrywa dla nas
pionierską rolę w planie inwestycji
w Europie wschodniej i środkowej.
Zakład ten jest jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych na Węgrzech od nastania
nowego ładu politycznego. Jest
także elementem naszej strategii
nadania marce .opeI. światowego
zasięgu .
Od
chwili
rozpoczęcia
działalności na Węgrzech w
marcu 1992 roku, w zakładzie
w Szentgotthard zmontowano
prawie 40 .000 samochodów
. opel astra" oraz ponad
320.000 silników, których
większość została wyeksportowana do innych fabryk firmy
Opel w Europie zachodniej. W
ubiegłym roku, po wprowadze-

niu drugiej i trzeciej zmiany,
liczba wyprodukowanych
silników
osiągnęła
160.000. W 1994 roku Opel był
na Węgrzech marką numer jeden z udziałem w rynku wynoszącym 21 proc.

całkowita

"Volvo 850 TDI" - główna propozycja firmy na rok 1996.
dzono w roku 1986, zostaje zakończonynamodelu 1995iwycofanyzprodukcji.
..Volvo 960", które wprowadzono w ubiegłym roku, wyposażone
jest standardowo w boczną poduszkę powietrzną SIPS i oferowane w kilku nowych eleganckich
barwach nadwozia.
"Volvo 940" wyposażone jest
obecnie standardowo w doskonały silnik B 230 FK i charakteryzuje się wieloma nowościami, które czynią z niego auto o wyjątkowo
bogatym wyposażeniu .

ugra wyposażona jest w dwa rodzaje silników: 1,41 oraz 1,61
ECOTEC.
Fot. G. Romański

wypadków

Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, oceniany liczbą wypadków, a przede wszystkim rozmiarami Ich skutków, plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów
europejskich. W ostatnich latach wskaźnik liczby zabitych w wypadkach drogowych był w Polsce 3-4 razy wyższy niż w krajach
Europy zachodniej.

W genewskim muzeum samochodów zgromadzono przeszło
400 samochodów. Wszystkie są cenne.
Na zdjęciu: "je~p wIlIis" generała Pattona. Okazuje się, że
prototyp tego auta w warunkach wojennych powstał w ciągu 6
tygodnI.
Fot. G. Romański

"Volvo" serII 400 charakteryzuje się wieloma udoskonaleniami w zakresie komfortu . W
roku 1996 seria ta obejmować
' będzie jedynie modele 440 i
460. Model 480, który wprowa-

produkowany jest przez Volkswagena i oparty jest na silniku stosowanym do samochodu .audi A6
TOI". Jest to silnik o pojemności
2,5 litra, który po zastosowaniu w
nim turbodoładowania rozwija
moc 140 KM przy 4000 obr.!min.
Maksymalny moment obrotowy
silnika wynosi 290 Nm przy 2900
obr./min.
Silnik TOI charakteryzuje się
wyjątkowo niskim zużyciem paliwa i oczywiście, spełnia wymagania normy toksyczności spalin EC
96, co między innymi, zawdzięczamy zastosowaniu wydajnego dopalacza katalicznego i
wtrysku bezpośredniego-. Norma
EC 96 wymaga również ograniczenia poziomu hałasu emitowanego na zewnątrz - spełnienie tego warunku uzyskano dzięki odpowiedniemu zamontowaniu silnika.

Wakacyjne
ceny

więceJ

Każdego dnia w wypadkach w
Polsce ginie ok. 16 osób, a blisko
140 doznaje obrażeń . Niektóre z
nich zostają inwalidami do końca
życia . Ofiary śmiertelne wypadków drogowych stanowią w
Polsce ponad 20 proc. wszystkich
zgonów nagłych , powstałych z
przyczyn zewnętrznych .
Bardzo niekorzystny jest też u nas
stosunek liczby zabitych do rannych,
wynoszący 12,5 zabitych na 100 rannych. Dla porównania, w Wielkiej
Brytanii wskaźnik ten wynosi 1,6, w
Szwecji - 3,5, w Rnlandii - 5,5, na
Węgrzech - 6,5. Z pubłikacji ONZ
.Statystyka wypadków drogowych w
Europie· wynika, że na 100 wypadków ginie w Polsce 14-15 osób,
podczas gdy w Niemczech 2-3, w

jak i we

Benzyna wcale
nie tak droga

•

•

wyglądzie zewnętrznym,
wnętrzu .

"Volvo 850 TOI" z silnikiem
o charakterystyce silnika benzynowego. "Volvo 850· mu!;i mieć silnik pięciocy
lindrowy. O tym już wiemy i to samo dotyczy silnika wysokoprężne
go. Pięciocylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i
elektronicznie sterowanym wtryskiem bezpośrednim nadaje modelowi .volvo 850· na rok 1996 OSiągi
i wygodę jazdy samochodu
napędzanego silnikiem benzynowym przy niskim zużyciu paliwa
silnika wysokoprężnego.
Silnik ten, który opracowano
wspólnie z firmą Volkswagen AG,
wysokoprężnym

Austrii i Francji 3-6, a w Rnlandii
6-7 osób.
W 1992 r. po raz pierwszy od
1984 r. odnotowano w Polsce spadek liczby wypadków drogowych, 0fiar śmiertelnych i rannych w stosunku do roku poprzedniego. Liczba wypadków i rannych zmalała o 6 proc.
Tendencja ta utrzymała się także w
1993 r. Niestety, w 1994 r. wszystko
wr6ciło do chorej normy. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowan? wzrost liczby wypadków i rannych
az o 10 proc., a zabitych na miejscu
o 5,1 proc. Wypadków wydarzyło się
prawie 54 tys. W ich wyniku obrażeń
ciała doznalo blisko 67 tys. osób, a
na miejscu zginęły 4562 osoby.
Najgorszy w historii polskiej motoryzacji pod względem bezpie-

•

http://sbc.wbp.kielce.pl

czeństwa był rok 1991 . Zginęło
wówczas na drogach prawie 8 tys.
osób. Do najczęstszych przyczyn
wypadków należy nieprzestrzeganie przez kierujących pojazdami przepisów drogowych lub brak
ich znajomości i prowadzenie w
stanie nietrzeźwym /bilsko 70
proc.! oraz nieprzestrzeganie
przepisówinietrzeźwośćpieszych

/pozostałe 30 proc./.
W zeszłym roku doszło

do 163
drogowych,
pociągających za sobą wyłącznie
straty materialne. W porównaniu z
rokiem poprzednim jest to wzrost
o 11 proc. Ogólne koszty społecz
ne, spowodowane wypadkami i
kolizjami drogowymi w Polsce oszacowano w 1993 r. na kwotę
blisko 23 bilionów złotych lok. 1
mld dolarów/. Liczby te nie
uwzględniają strat moralnych i kosztów pośrednich wynikających
np. z wyłączenia ofiar wypadków z
pracy zawodowej i czynnego ży
cia.

tys.

kolizji

Zmotoryzowani
turyści
mają się chyba z czego cieszyć, gdyż w porównaniu z ubiegłorocznym
latem
w
większości krajów europejskich spadły ceny benzyny.
Z zestawienia przygotowanego
przez niemiecki automobilklub /ADAC/ wynika, że 95-oktanowa
benzyna bezołowiowa eurosuper
najbardziej staniała na Węgrzech
/0 21 fenigów! i w Holandii /0 18
fenigów/o
Najwięcej trzeba zapłacić za
benzynę w Norwegii, najmniej w
Bułgarii i Rumunii. Generalnie w
krajach dawnego RWPG benzyna
jest zdecydowanie tańsza.
W przeliczeniu na marki niemieckie /średni kurs marki wynosi
obecnie niespełna 1,68 zł! ceny tej
benzyny w poszczególnycR krajach kształtują się następująco IW
nawiasach ceny ubiegłoroczne/:
Austria - 1,65 /1,46/; Belgia 1,52 /1,55/; Bułgaria - 0,42 /0,55/;
Chorwacja -1,06 /1,11/; Czechy1,09/1,16/; Oanla-1,63/1,47/; Finlandia - 1,70/1,49/; Francja -1,66
/1,59/; Grecja - 1,14/1,28/; Hiszpania -1 ,33 /1 ,39/; Holandia _1,70
/1 ,88/; Irlandia - 1,27 /1 ,40/; lUksemburg - 1,23/1,15/; Niemcy1,57/1,57/; Norwegla-1,93/1,71/;
Polska - 0,72/0,76/; Portugalia 1,59/1 ,65/; Rumunia - 0,43 /0,49/;
Słowacja - 1,00 /1 ,OSI; Słowenia 0,86 /0,83/; Szwecja - 1,54 /1,65/;
Szwajcaria - 1,43 /1,38/; Turcja 0,89 /O,84gWęgry - 1,10/1,31/;
Włk. Brytania - 1,23 /1,32/; WIOchy -1,65/1,78/.

•
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transferowej

Wiele atrakcji zapowiadają
działacze Błękitnych w prog-

IESPOKOJNIE
POD KOSZAMI
Kilkakrotnie Informowaliśmy już o czynionych staraniach
działaczy koszykarskich Stalll?talowa Wola w sprawie pozyskania dwóch zawodników ESKI-5ląska Wrocław - Andrzeja WIerzgacza I Dariusza

Parzeńsklego.

Obaj gracze mają zamiar
barwy klubowe, ale nie
na rzecz Stali Stalowa Wola. Rewelacji tej nie chciał skomento·
wać kierownik sekcji koszykówki
w hutniczym klubie Roman
NIeznaiski, który stwierdził, iż
potwierdzić lub zaprzeczyć tej
informacji będzie mógł kiedy
skontaktuje się z wrocławskimi

Przybecki
sprzedany

zmienić

Piotr Przybeckl - piłkarz
Iskry/Ceresit Kielce został
sprzedany do drugoligowego klubu niemieckiego 1V Huttenberg.
Niemcy zapłacą za zawodnika,
wiecemistrza Polski 80 tys. marek, wtym 30 tys. przekażą w formie sprzętu sportowego.
/PK/
ręczny

Brożyna

działaczami. Andrzej WIerzgacz
ponoć podpisał dwuletni kontrakt z

NoblIesem WlooIawek, a Dariusz ParzeńskI jest już bliski sfinalizowania umowy z Mazowszanką Pruszków. Gdyby ta jednak nie wypaliła Parzeński pragnie
p'rzenieść się do Pogoni Ruda
Sląska Na razie, trenerzy Etanexu-Sta~ pozostają bezwzlTlOO1ień,
żę szykuje się
koiejneosłabieniezespo/u. Na listę
transferową po wygaśnięCiu kont-

a niewykluczone,

raktu trafił Stanisław Szwedo.
N. MASTALERZ

i Stafiej w roli faworyt6w

Mistrzostwa i zawodowcy
Dziś w Krynicy odbywają się indywidualne mistrzostwa Polski
w kolarstwie szosowym. W gronie faworytów tej Imprezy znaJdują się dwaj zawodnicy kieleckiej grupy DEK Meble/Cyclo Korona Kielce - Tomasz Brożyna I Kazimierz Stafiej.

* Na mistrzostwach Europy
koszykarzy w Atenach rozegrano kolejne spotkania. Niemcy
broniące tytułu mistrzowskiego
wygrały ze Szwecją 81 :71, Jugosławia

pokonała

Litwę

70:61, a Turcja zwyciężyła Anlandlę 81 :79.
* W towarzyskim spotkaniu
piłkarskim rozegranym w Buenos Aires Argentyna ' pokonała
Słowację 6:0.
W niedzielę w Pińczowie
odbędzie się, w ramach obchodów Dni Ponidzia, mecz piłki
ręcznej oldboyów pomiędzy
Nidą Pińczów I Iskrą!Koroną
~Ielce. Spotkanie rozpocznie
Się o godz. 15 na boisku MOSiR.

/J/, /PK/

Zdaniem fachowców pokrzyżować szyki kielczanom może
Dariusz Baranowski, który w
tym sezonie jest bardzo mocny.
Warto jednak dodać, że nasi zawodnicy odnosili już sukcesy na
trasie tegorocznych mistrzostw.
W roku ubiegłym odbywały się tutaj górskie mistrzostwa Polski, w
których triumfował KazImierz
Stafie), a Brożyna zajął trzecią
pozycję. Trener Krzysztof Stanek do Krynicy zabrał siedmiu kolarzy. Obok Brożyny i Stafieja w
18O-osobowym peletonie, mają
cym do przejechania dziewięć
20,5 km pętli ścigać się będą: Artur Kondrackl, Michał Krawczyk, Marcin Wengorski, Piotr
Wrzeslńskll Piotr Zuchowlcz.
Warto dodać, że w mistrzostwach tych wystąpią nasi zawo-

Po turnieju waterpolo w Szczecinie

KSZO mistrzem jest!
W dniach 22-23 czerwca odbywał się w Szczecinie finałowy
turniej o mistrzostwo Polski w waterpolo. Tytuł mistrza Polski
zapewniła sobie ostatecznie drużyna KSZO Ostrowiec, która
POkonała Anilanę Łódź 15:5, WTS Bytom 8:5 I Arkonlę Szczecin 15:7.
Tytuł wicemistrzowski wywalczył zespół Arkonii Szczecin, a o tym, kto zdobędzie me~I brązowy, zadecyduje ostatni !urniej, który odbędzie się w
dniach 1-2 lipca w Ostrowcu.
Po 7 turniejach KSZO OstroWiec wywalczyło 39 pkt, Arko-

nla - 22 pkt., Anilana Łódź - 13
pkt. I WTS Bytom - 12 pkt.
Drużynie KSZO gratulujemy
mistrzowskiego tytułu. Więcej
szczegółów z tumieju w Szczecinie w poniedziałkowym "Echu".
/STACH/

rydiowe mistrzostwa Europy

lacy

już

na 5 miejscu

Coraz lepiej radzą sobie polscy brydżyści na mistrzostwach
w Portugalii.
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o-

W kOlejnych meczach odnieśli
ZWycięstwa i awansowali na
miejsce. W pierwszym pojePOkonali mistrzów świata
'UllI!nn,·ńu. 20:10, a następnie
wygrali z Czechami
klaSyfikacji generalnej
Izrael - 215 pkt., przed
Brytanią - 206 pkt.,
202 Pkt., Holandią -1 98
- 196 pkt.
dobrze licytuią rów.brydżystki, które w
kobiecym zajmują trze'Vlt:{]Vn,"~.'" Polki w ostatnich
pokonały kolejno
21:9 oraz Grecję 20:10.

Nasze brydżystki wyprzedzają
jedynie Francuzkl- 80 pkt. i
Niemki - 79 pkt., Polki mają na
swym koncie 77 pktDziś wystartuje również turniej seniorów /wiek partnerów
nie może być niższy niż 110 lat!,
w którym wystartuje reprezentant Kielecczyzny, prezes OZBS
Włodzimierz Sto biec ki.
Warto dodać, że cztery najlepsze zespoły w każdym rozgrywanym turnieju maj~ zapewniony udział w dr~zyno
wych mistrzostwach swlata
"Venlce Cup", które odbędą
się w Pekinie.
/J/

dowcy - Zbigniew Piątek /grupa COllstrop/, Andrzej Sypytkowskl I Jacek Mickiewicz
/Rotan/.
/STACH/

ramie festynu sportowo-rekreacyJnego, który odbędzie
ąlę dziś na stadionie przy ul.
Scleglennego od godziny 10
do 20 z okazji 50 rocznicy
powstania klubu.
Oprócz występów kabaretowych, artystycznych, a także zabaw dla dzieci i młodzieży
odbędą się trzy interesujące po-

Zapraszamy
na Błękitnych

Wielki festyn
jedynki piłkarskie. O godzinie 12
juniorzy Błękitnych, podo·
pieczni trenera Wita Bryły zagrają z kadrą Polskiego Związku
Piłki Nożnej, prowadzoną przez
Andrzeja ZamiIskiego. O godzinie 15 natomiast dziennikarze zmierzą się z drużyną
złożoną z działaczy Błękit
nych, których wspomogą kieleccy radni. Ostatnim pojedynkiem dnia będzie mecz oldboyów Korony I Błękitnych
/godzina 17/. W barwach gospodarzy gościnnie wystąpi znany
wszystkim sympatykom futbolu
w Polsce Mirosław OkońskI.
Na zakończenie uroczystości
obchodów 50-lecia Błękitnych o
godz. 19 w klubowej hali
odbędzie się "spotkanie pokoleń", na którym nie powinno zabraknąć ludzi zy.tiązanych z klubem przy ul. Sciegiennego od
początku jego istnienia.
/STACH/

Puchar od prezesa, nagrody
od proboszcza

Turniej trampkarzy
Na stadionie Naprzodu Jędrzejów odbył się finałowy Turniej
Trampkarzy rocznik 1982/83 o Puchar Kieleckiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. W finale wystąpili zwycięzcy turniejów eliminacyjnych: Star Starachowice, Granat Skarżysko, Nida
Pińczów I gospodarze Naprzód Jędrzejów.
Turniej został wzorowo przygotowany przez działaczy Naprzodu. Wszystkie dzieci otrzymały gorący posiłek, nie brakowało napojów chłodzących. Wiceprezes OZPN, Bogusław
Gozdur stwierdził, że rzadko
spotyka się tak dobrze przygotowane i przeprowadzone turnieje
juniorów.
Mecz finałowy, w którym
zmierzyły się jedenastki Naprzodu I Staru mógł się podobać.
Ambicji i woli walki mogliby pozazdrościć trampkarzom piłka
rze niejednej drużyny seniorów.
Wyniki turnieju: Naprzód - NIda 6:0; Star - Granat 2:0; mecz
o III miejsce: Nida - Granat 3:2,
o I miejsce - Naprzód - Star 1:0.
Puchar zwycięskiej drużynie
prowadzOl)ej przez trenera Wła
dysława WIJatę wręczył Bogumił Gozdur. Trzy nagrody ufundował proboszcz parafii Matki
Boskiej Łaskawej w Jędrzejo
wie, Tadeusz Szlachta. Otrzymali je: najlepszy bramkarz - Paweł Rybiński /Naprzód/, najlepszy zawodnik - Hubert Różanls-

S ortowa kronika towarz ska
Urzeczeni ... bigosem
Tradycja w narodzie nie ginie. Ze staropolską gościnnością przyjęli
uczestników finałowego turnieju o Puchar Kieleckiego OZPN Trampkarzy, działacze Naprzodu Jędrzejów. Goście, w tym szef szkolenia kieleckiego OZPN Bogumił Gozdur szczególnie chwalili bigos.
Tradycja gastronomiczna Jest, trzeba by jeszcze nawlllzać do
chlubnych tradycji polskiej piłkI.

Twardziel
Ryszard Augustyn - zawodnik Radomskiego Tooarzystwa Motorowego,
były drużynowy mistrz świata w rajdach enduro przeżywa ostatnio kłopoty
zdrowotne. Przyplątało mu się ... zapalenie migdałków. Mistrz nie daje sobie
jednak taryfy ulgowej i zapowiada start w najbliższej imprezie.
Przynajmniej nie myśli o niebieskich migdałach.

Marek Kędzior z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jak widać
lubi sport pod każdą postacią...
Fot. A. Piekarski
Głuchy

telefon

Cze&law Nowakowski - kierownik sekcji bokserskiej w radomskiej Broni
prosi dziennikarzy, aby nie nękali go telefonami przy kilku okazjach: Bożego
Narodzenia, Wielkanocy I Bożego CIała. 15 czerwca /Boże Ciało/ zadzwoniliśmy do pana Czesia - bezskutecznie, nikt nie odbierał.
Chyba był na procesJI.

Prezydent na pieszo
W Muzeum Historycznym w Tarnobrzegu odbywało się spotkanie
władz miasta z piłkarzami Siarki, którzy wywalczyli awans do ekstraklasy.
Podążający na to spotkanie pieszo wiceprezydent Jan Dzlublńakl tak
się zamyśli I nad losem tarnobrzeskiego futbolu, że wszedł prosto w
kałużę i ubłocił swoje eleganckie sandały.
Lepiej Jeździć rowerem ...
Będzie

kac?

Blisko 100 podań o urlop na najbliższy poniedzialek złożyli pracoonicy
ożarowskiej cementowni. Są to kibice, którzy spodziewają się fety po
awansie miejscowego Alitu do III ligi.
W ten spos6b sport cementuje załogę.

ki !Naprzód/ i najambitniejszy
zawodnik - Szymon Gębura
/Star/.
Należy dodać, że aż pięciu
zwycięskiej drużyny powołano do kadry województwa,

graczy

której zgrupowanie rozpoczyna
się w lipcu w topusznie.
!MIR!

N/rO
PP Totalizator Sportowy podaje wstępne liczby i wysokości
wygranych w zakładach z
21.06.1995 r.
DUŻY LOTEK: 372 wygr. z 5
traf. - płatne po ok. 1200 zł;
23.870 wygr. z 4 traf. - płatne po
ok. 35 zł; 502.134 wygr. z 3 traf.
- płatne po 1 zł.
EKSPRESS LOTEK: 10
wygr. z 5 traf. - płatne po ok.
15.200 zł; 2430 wygr. z 4 traf. płatne po ok. 25 zł; 88.932 wygr.
z 3 traf. - płatne po ok. 1 zł.

Renata Wychowaniec na skoczni
Na stadionie Budowlanych
w Kielcach rozegrane zostały
finałowe zawody ogólnopolskiej ligi lekkoatletycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. Startowało sześć drużyn
kobiecych I siedem
męskich. Bardzo dobrze spisały się dziewczęta z ZSE nr 1
w Kielcach, które w końcowej
klasyfikacji zajęły drugie miejsce, gromadząc 867 punktów.
Zawodniczki z kieleckiej
szkoły zwyciężyły w dwóch konkurencjach: bieg na 800 m Wiloletta Domagała - 2.16,02 s. i
pchnięcie kulą Renata Olszew-

~I

[

Bramkarz Siarki Tarnobrzeg Marek Pawlak jest przygotowany
nawet na ataki z tyłu.
Fot. A- Piekarski
Ostrożni

Kierownictwo piłkarskiej drużyny juniorów Siarki Tarnobfzeg nie wystawiło do meczu o awans do finału mistrzostw Polski z Avią Swldnik czoło
wego juniora Mariusza Kukiełki obawiając się, że przeciwnik może znaletć jakiś paragraf, w myśl którego były mistrz Europy do lat 16 i czołowy
zawodnik l-ligowej drużyny nie mógłby występować w tym pojedynku . Na
szczęście Siarka awansowała.
Przezorność powinna mleć jednak Jakieś granice.

/PK/, !MIR!, /WŁ/, /NOR!

ska - 11,31 m. Warto dodać, że
w drużynie .ekonomika" wytępo
wała znana z doskonalej gry w
zespole szczypiornistek Famaru
Kielce Renata Wychowaniec,

na Soczomska /2.21 ,83 s./, kula - Joanna Dudała /9,41 m/,
100 m - Dorota Błaszczyk
/12,82 s./ i Monika Lefler /13,53
s./, 400 m - Agnieszka Szrek
/63,20 s./ i Katarzyna Bednarska /64,31 s./, skok w dal - Jolanta Sobczyk /4,80 m/ i sztafeta

która w skoku w dal osiągnęła re4,80
m.
Ponadto
zultat
dziewczęta z ZSE osiągnęły kilka dobrych rezultatów, jednak
nie zmieściły się w pierwszej trójce, m.in. w biegu na 800 m - An-

4x1oo - 52,31 s.
Nagrody dla najlepszych zawodników otrzymali: Agnieszka
DyJak /Mielecl w biegu na 100m
uzyskała czas - 12,51 oraz Monika Wołowiec /Wrocław/ w

http://sbc.wbp.kielce.pl

skoku w daj - 5,80 m, Paweł
Wenderski /Wrocław/ - 100 m
/10,89 s./ i Przemysław Boczek
/Bydgoszcz! - kula /14,02 m/.
Końcowa klasyfikacja szkól:
dziewczęta - 1. II LO Wrocław 985 pkt., 2. ZSE nr 1 Kielce 867 pkt., 3. VII LO Zielona Góra
- 830 pkt., 4. LO Tomaszów Lubelski - 808 pkt., 5. ZSZ nr 1
Garwolin - 761 pkt., 6. ZSE MIelec - 691 pkt. Chłopcy: 1.
ZSSam. By~goszcz -1 037 pkt.,
2. ZSSam. Zywiec - 875 pkt., 3.
II LO Wrocław - 856 pkt., 4. VII
LO Zielona Góra - 811 pkt., 5.
ZSO Kołobrzeg - 790 pkt., 6. I
LO Bolesławiec - 775 pkt., 7.
ZSBud. - 22 pkt.
/MIR!
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Echo kieleckie

"Nawiedzą

nas chmary ptaków i szczury"

11 miliardów starych złotych przeznaczono na rozwój wysypiska śmieci w Promniku. Procedura
uzyskania pozwolenia budowlanego przeciąga się I mało prawdopodobne jest, aby pieniądze zostały wydane w tym roku.
Dokumentacja inwestycji zosopracowana jeszcze w ub.r.
Projektant dostarczył wymagane
opinie, na podstawie których wójt
w Strawczynie mógłby wydać decyzję lokalizacyjną. Władze gminy zażądały jednak dodatkowych
opinii dotyczących zasięgu oddziaływania wysypiska na środo
wisko i decyzji wojewody ustalającej wielkość tej strefy. Dostarczono je, a wójt wciąż
. odwlekał wydanie decyzji
lokalizacyjnej. 1 stycznia 1995
roku weszło w życie nowe prawo
tała

)

Film Net

U

nas we

I

wrześniu?

•

SI

Długo

oczekiwane przez wszystkich posiadaczy sieci kablowych w Polsce porozumienie między dysponentem programów
satelitarnych FilmNet a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej zostało wreszcie zawarte.
Pierwszych 12 umów handlowych z operatorami sieci kablowych już podpisano. Niestety, na
liście sieci, w których program
FilmNet nie będzie kodowany i
każdy chętny, po opłaceniu miesięcznego abonamentu może
przez 24 godziny oglądać najlepsze filmy na świecie, nie ma
jeszcze żadnej "kablówki· z województwa kieleckiego.
Jak nas poinformował Waldemar Kryś. z kieleckiego .Maxtela·, trwają nadal negocjacje z
firmą .Mulltichoice Polska·, któ-

ra jest dysponentem programów
satelitarnych FilmNet. Kiedy
przedstawiciele obydwu stron
uznają warunki za korzystne,
wówczas zostanie podpisana umowa. Chodzi przede wszystkim o wynegocjowanie jak najniższej opłaty miesięcznej za
użytkowanie programu. Operatorzy mają nadzieję, że najprawdopodobniej już po wakacjach
będzie można uruchomić nadawanie FilmNet w całym województwie.

lAGA!

budowlane. Wymaga ono poprzedzenia decyzji opinią państwowe
go terenowego inspektora san!ta~
nego oraz Wydziału Ochrony Sradowiska Urzędu Wojewódzkiego. Obie opinie są pozytywne, z
dwoma zastrzeżeniami - na wysypisku nie mogą być składo
wane odpady przemysłowe, a
właściciele 42 dzialek znajdujących się w strefie ochronnej mają otrzymać odszkodowanie. - Ludzie ze strefy, której
zasięg 'ustalili specjaliści mogą
liczyć na finansowe zadośću
czynienie za uciążliwe sąsiedz
two, ale dopiero, gdy wysypisko
zacznie funkcjonować, a rolnicy
wykażą,

że nie mogą uprawiać
pewnych roślin albo spadły
ich plony- mówi Zygmunt Burczyn naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM.
W gorszej sytuacji są osoby,
których działki sąsiadują ze
strefą. One nic nie dostaną, a
przecież nad naszymi polami
również latają chmary ptaków,
które ściąga wysypisko. Szczury, które tam się lęgną też
będą biegać po naszych gospodarstwach - żalą się rolnicy.
Jeśli nie wpłyną żadne odwoła
nia od decyzji państwowego tere-

Już

jutro, podczas wieczornego kOQcertu w Teatrze im. S. Zeromskiego,
poznamy najpopularniejszych kieleckich aktorów i
najlepszy, zdaniem publiczności, spektakl, mijającego sezonu.
Zwycięzcom
taną wręczone

plebiscytu zos-

trzy srebme Dzi-

kie Róże, wykonane przez plastyka Tomasza Krzysztofa Greena. Nagrody te ufundowały redakcje kieleckich mediów. Podczas finałowego koncertu pl "Aktorzy - Publiczności" obejrzymy
fragmenty naj nowszego recitalu
V. Zmarlak i D. Stępień pt. "Niedopieszczona". Artystkom towarzyszyć będzie Konstanty WIleński. Swoje propozycje wokalne i monologi satyryczne zaprezentują takż~ pozostali aktorzy
Teatru im. S. Zeromskiego.
Przy ulicy Nowowiejskiej
wandale zniszczyli kilka ławek
I stłukli dwie latarnie. Mieszkańcy p[óbowall reagować.
Policja zjawiła się na miejscu
za późno. Pozostała tylko
smutna pamiątka z krzykliwej
nocy.
IGR!
Fot. G. Romański

."

PROPONUJEMY
.. Dziś i jutro o godz. 17 w parku miejskim koncert .Muzyka,
którą każdy lubi", czyli .Lato z filharmonią". W programie przeboje muzyki symfonicznej, operowej, operetkowej i musicalowej.
* IV konkurs zespołów mlodzieżowych
Sokolina '95 2a06.95 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 bm., tel. 19.

IKR!

- W związku ze zwiększony
mi wpływami do budżetu, uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości i podwyższonymi opła
tami za wieczyste użytkowanie,
zaproponujemy radnym nowe
wydatki na inwestycje i remonty. 1 mld zł przekazalibyśmy na
II
etap
uclepłowlenla
Szydł6wka, gdzie wykonano
by Instalację c.o. w budynkach
przy ulicach Miodowej 416 oraz
Zamenhofa 5 - wyliczał na konferencJI prasowej w ratuszu wiceprezydent
TADEUSZ

nowego inspektora sanitarnego,
o czym będzie wiadomo na początku lipca, to miasto spodziewa się otrzymać pozwolenie na
budowę w połowie września i
rozpocząć prace ziemne pod koniec października. Pierwsza
kwatera nwoego wysypiska była
by gotowa do użytku w III kwartale przyszłego roku.
Są już decyzje gminy
w Strawczynie świadczące o
przychylności
tamtejszych
władz. W ubiegłym miesiącu
podjęto uchwałę o przekazaniu Kielcom 29 hektarów gruntu w wieczyste użytkowanie
pod
budowę
śmietniska.
Zarząd Miasta Kielc przygotował uchwałę o przyjęciu ziemi,
która zostanie _przedstawiona
radnym na najbliższej sesji
Rady Miasta.
Na razie zniknęło zagroże
nie, że dotychczasowe wysypisko śmieci w Promniku przepełni się. Pracuje na nim maszyna do ugniatania śmieci i
grubość ich warstwy zmniejszyla się o 2 metry. Na pewno
do zakończenia pierwszego etapu rozbudowy śmieci będą
przyjmowane.

A tak niedawno

Fot. A. Piekarski

Miała

o

Kup sobie przyjaciela

Piesek za grosze
Bezdomne psy oczekują na ludzi kochających zwierzęta. Dziś
będzie można kupić szczeniaka za symboliczną kwotę. Aukcję
organizują Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Początek, godz. 10, przed
muszlą parkową w Kielcach.

Dzikq

Kupując psa nie tylko zyskujemy przyjaciela, ale także ratujemy
IDMPI
porzucone zwierzęta.

Różę

oraz NAJLEPSZY SPEKTAKL
TEATRU im. S. ŻEROMSKiEGO
w 5rzonie 1994/95
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KuiX'O IIpo ......azJlia do olrzymania

ny obok kupon

Komu

do niedzieli do godz.
12 do urny, znajdującej się w teatrze. Na uczestników plebiscytu czekają cenne nagrody.

Więcej pieniędzy
Dowiedzieliśmy się też, że
Cafe NOT została opusz-

czona przez .EXbud· i zawiaduje
kawiarnią Krystyna Pir6g.
* 1 mld zł przeznaczono na
zapomogi dla nauczycieli i emerytów oświaty.
PODDĘBNIAK.
• W zamian za pokrycie przez
wojewodę
części
kosztów
- Również 1 mld zł potrzebny
jest na przebudowę skrzyżowazwiązanych z przygotowaniem
terenów pod budownictwo miesznia trasy środkowej z ul. Piekoszowską i Grunwaldzką, 300
kaniowe spółdzielnie przyjmą:
mln na remont chodników ul.
.Pionier" -1 00, a.Słoneczna· - 20
Górniczej i Curie-Skłodowskiej,
kandydatów z "zamrażarki", czyli
150 mln na chodnik przy' ul.
czekających na przydział na liście
Chodkiewicza, 1,5 mld na re- _ wojewody.
* Władze miasta zrobiły
mont ul. Domaszowskiej, 150
mln na schodki przy ul. Manifeswszystko, aby koncert .Gospotu Lipcowego.
darze - gościom" odbył się w ra-
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bilelu

Dziką Różę?
W kasie teatru są jeszcze bilety na niedzielny koncert finało
wy.
INIEBI

Konferencja prasowa prezydenta Kielc

*

na wieki

Zaledwie dwa lata wytrzymała w jednym miejscu pamiątkowa
wmurowana w ścianę kieleckfego więzienia na zamku.
Kombatanci podjęli ostatnio uchwałę, na mocy której płyta
poświęcona brawurowej akcji odbicia więźniów przez partyzantów
AK w sierpniu 1945 jest właśnie przenoszona o kilka... metrów obok,
na tej samej ścianie. Pracownicy PKZ mają ją umieścić nad wejściem
organizowanego właśnie muzeum.
IPAMI

TYPUJĘ NAJPOPlILARNIEJSZYCII AKTORÓW

ni plebiscytowy
spektakl
"Proces"
F.
Kafki, w reż.
Piotra Szczerskiego. Wszystkie wejściówki na to przeds-

wrzucić

trwać

~~

będzie można
obejrzeć ostat-

:;~ł~iJedna~

tu

płyta

AGATA KOWALCZYK
Natomiast
jeszcze dziś o
godz.
19

była uroczystość odsłonięcia ...

i •••

mach harcerskiego festiwalu
na Kadzielni - zarę~zał wiceprezydent Wojciech Zelezik. - Ale
przez kilka tygodni, które minęły,
odkąd radni przekazali pieniądze na ten cel, nie da się nadrobić wieloletnich zaległości w
konserwowaniu amfiteatru - uzupełnił skarbnik Bogusław
Ciesielski.
* - Nikt z nami nie uzgadniał
deportacji Rumunów, zresztą
dotyczyło to innej gminy, więc
trudno, abyśmy mieli miejsce do
ich umieszczania - oświadczył
Zarząd Miasta.
Dziennikarze nie uzyskali informacji, które partie i organizacje zalegają z opłacaniem czyn-

Dyrektor wydawnictwa: An~rzej MAJCHER (tel. 68-00-43). Redaguje kolegium: Jerzy CHROBOT - redaktor naczelny, (68.00.12), Stanisław WROBEL - sekretarz redakcji, Paweł MIJAS, Krzysztof KOWAUK - zastępcy sekretarza
redakcji (teł. 68-22-08). Adres redakcji: 25-953 Kielce 12, skr. 163, ul. Targowa 18, fax: 68-22-1 a Działy: informacji - teł.
68-00-88, publiCys~zny - tel. 68-58-73, łączności z czytelnikami oraz sportowy - teł. 68-22~ oraz 68-22-19, Biuro
Reklam i Ogłoszen Kiełce, ul. Targowa 18 - tel. 32-16-21, fax 32-45-40, oddział radomski: kierownik redakcji Stefan
MŁODAWSKI,26-600 Radom, ul. Zeromskiego 65, tel. 235-19, 60-04-70, 231-36 w. 50, 66, oddział tarnobrzeski: kierownik redakcji ~zimierz LESIECKI, ul. Moniuszki 5/34, tel. 23-~, oddział w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 17A,
teł. 32-10-69, oddZIał w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, p. 114 (I piętrO), tel. 42-67-17, oddział w Końskich ul. 1 Maja
E,:;;,c,;a.lIYIO;;;;';': 22, tel. 12-36-26. Redakcja nie odpowiada za treŚĆ reklam I ogłoszeń. Rok XXI, ISSN 0137-902X, nr indek~u 350087.
Prenumeratę kwartalną i miesięczną prowadzą wszystkie oddziały "Ruch" i urzędy pocztowe. Redakcja nie zwraca
tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
WYDAWCA: . Echo Press" - SA. Kielce ul. Targowa 18. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne - .Drogowiec· Sp. z 0 .0 . Kielce ul. Sienna 2

http://sbc.wbp.kielce.pl

kłopotów
szu za lokale komunalne. Nieoficjalnie wiemy, że chodzi m.in. o
agendy NSZZ .Solidarność· i
dlatego Zarząd Miasta odwleka
podanie takich danych. Jeśli
chodzi o innych dłużników, to
na liście umów wygasłych ł
wypowiedzianych
przez
RPGM znajdują się lokale handlowe I gastronomiczne przy
ulicach: 1 Maja 66, Dużej 8,
Sienkiewicza 67 i 28 IEltom/,
Jana Pawła 1-17, Piotrkowska
39, Planty 1, Okrzei 2, Ewangelickiej 2, Hipotecznej 4, Sienkiewicza 9A, Sienkiewicza 23,
Żytniej 10, ŚniadeckiCh 1, Piekoszowskiej 32.
ANNA KRAWIECKA

Zdewastowany plac zabaw
Zadzwonił do nas mieszkaniec osiedla Nowiny z prośbą o
interwencję w sprawie zdewastowanego placu zabaw, na którym zamiast dzieci gromadzą się
pijaczkowie. Huśtawki są poła
mane, piasek w piaskownicy nie
był zmieniany od kilku lat. 1 czerwca dziecko złamaJo tam sobie
rękę w dwóch miejscach. Wójt
gminy Nowiny Aleksander SI on/arz obiecaj, że w przyszłym tygodniu wyśle ekipę, która naprawi wszystkie usterki.
Niebezp/eczna droga
Przez środek osiedla w Nowinach biegnie droga do basenu,
na której jest ograniczenie szyfr
kości do 40 kilometrów, jednak
kierowcy znacznie tam przekraczają szybkość, a w pobliżu
często bawią się dzieci. /SEG/
Utości d/a zwierzęcia
Na .dzikiel budowie przy ulicy
Kamiennej na Pakoszu trzymane są dwa psy. Jeden z nich
mniejszy przywiązany jest w
miejsc;u zadaszonym, ale sytuacja drugiego, owczarka niemieckiego, jest o wiele gorsza. Dwumetrowy łańcuch więzi go nieuStannie przy betoniarce na środku
placu. Zwierzę musi znosić upały i deszcz. Ludzie przechodzący obok budowy zło
rzeczą bezlitosnemu właścicie
lowi. Z interwencją zgłosił się do
nas jeden z mieszkańców Kamiennej. Jego zdaniem pies jest
w coraz gorszym stanie, męCZY
się i często wyje.
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